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 Liite 4. 
 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 01.11.2022 - 31.10.2023 

 Ylläksen Ystävät ry:n 19. toimintavuosi on käynnistynyt 01.11.2022. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 
 12.08.2005. Yhdistyksen 20. toimintavuosi on vuonna 2024, ja juhlavuoteen aletaan valmistautua vuoden 
 2023 aikana. 

 Kesällä kirkastetun toiminta-ajatuksemme mukaan yhdistyksen tarkoituksena on kunnioittaa ja vaalia 
 Ylläksen alueen ainutlaatuista luontoa ja tunturimaisemaa sekä edistää alueen omaleimaisuuden säilymistä. 
 Lisäksi tavoitteena on kehittää alueen elinvoimaa yhteistyössä Ylläksen alueen toimijoiden kanssa kestävällä 
 tavalla ja ympäristöä kunnioittaen. Näin toimien yhdistys pyrkii edistämään erityisesti Ylläksen vapaa-ajan 
 asukkaiden ja muiden Ylläksen ystävien yhteisiä etuja. 

 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistys pyrkii edelleen 
 vahvistamaan tätä asemaansa osallistumalla aktiivisesti ja rakentavasti Ylläksen ja sen ympäristön 
 kehittämiseen. 

 1.  YLEISHALLINTO 

 Hallitus kokoontuu toimikauden aikana suunnitelman mukaan kuusi kertaa. Kesällä järjestettävä kokous on 
 koko päivän strategiakokous, “Kirkastuspalaveri”. Tarvittaessa hallitus kokoontuu useamminkin ja käytännön 
 asioita hoidetaan hallituksen jäsenten muodostamissa aihekohtaisissa työryhmissä. 

 Toimikauden alkaessa 01.11.2022 yhdistyksen tilillä oli käteistä 6.056,89 €. Talousarvioesitys perustuu 72 
 henkilöjäseneen ja 170 perhejäsenyyteen. Jäsenmaksu esitetään pidettäväksi ennallaan, henkilöjäsenille 25 
 € ja perhejäsenyydelle 40 €. Tällöin jäsenmaksutulo olisi 8.600 €. Menopuolelle on budjetoitu sama summa, 
 mikä tarkoittaisi nollatulosta kuluvalla toimikaudella. 

 Yhdistys pyrkii edelleen aktiivisesti kasvattamaan jäsenmääräänsä. 

 Yhdistys on aiempina vuosina kerännyt kannatusmaksua kaivosasian edunvalvontaan. Tällaista ei ole 
 budjetoitu alkaneelle toimikaudelle, mutta tilanteen niin vaatiessa hallituksella on siihen valmius. 

 Yhdistys panostaa edelleen digitaalisuuteen, minkä odotetaan edistävän toiminnan tehokkuutta. Sähköisen 
 jäsenkortin käyttöönottoa valmistellaan. 

 2.  YSTÄVÄTILAISUUDET 

 Tapahtumien järjestämisen tavoitteena on toimia vastuullisesti yhdistyslakia ja sääntöjä noudattaen, 
 kasvattaa tunnettuutta ja vahvistaa mielikuvaa, hankkia lisää jäseniä sekä kasvattaa jäsenten tyytyväisyyttä, 
 uskollisuutta ja sitoutumista. 

 Edellä mainittua tukemaan aktivoidutaan sosiaalisessa mediassa, erityisesti Facebookissa. Tapahtumia ja 
 tempauksia markkinoidaan Facebookissa tapahtumia ennen, niiden aikana ja jälkeen. Tapahtumia pyritään 
 järjestämään entistä enemmän kumppaneiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 

 Säännölliset kokous/esitelmätilaisuudet 

 Järjestetään jo vakiintuneeseen tapaan kolme esitelmä/kokoustilaisuutta: pääsiäisen, ruska-ajan ja joulun 
 Ystävätilaisuudet. Joulun ajan tilaisuudessa pidetään samalla yhdistyksen vuosikokous. Jokaisessa 
 tilaisuudessa on Ylläksen Ystävien puheenvuoro, vieraspuhuja ja kumppanivartti eli 15 minuutin 
 puheenvuoro kumppanille. Laaditaan kumppaneille kevyt ohjeistus kumppanivartin toivotusta sisällöstä. 

 Tapahtumat/tempaukset 
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 Tapahtumia ja tempauksia järjestetään tilanteen mukaan ja aina yhdessä kumppanin kanssa. Vuonna 2023 
 pyritään järjestämään hiihtokoulu lapsille hiihtolomaviikkojen aikana. Ystävänpäivänä 14.2. palkitaan 
 ensimmäinen Ylläksen ystävä. Tästä pyritään tekemään vuosittain toistuva tapahtuma. Myös kevätpäivän 
 tasauksen päivänä pyritään järjestämään tempaus yhdessä kumppanin kanssa. 

 Kehittäminen 

 Tapahtumia pyritään kehittämään niin, että niitä olisi mahdollista seurata myös verkon kautta. 

 3.  JÄSENPROSESSI JA DIGITALISAATIO 

 Digitalisaation tavoitteena on helpottaa jäsenrekisterin ylläpitoa, yhteyden pitoa, dokumentointia sekä 
 yhtenäistää työkalut. Yhdistysavaimen parempi hyödyntäminen on tärkeässä asemassa myös tulevana 
 vuonna. 

 Jäsenmaksujen keräys ja seuranta 

 Tulevalla kaudella jäsenmaksut on tarkoitus lähettää suoraan Yhdistysavaimesta ja maksutilannetta 
 seurataan automaattisesti. Tämä vähentää huomattavasti manuaalista työtä sekä maksujen lähetyksessä 
 että maksujen toteutumisen seurannassa. 

 Sähköinen jäsenkortti 

 Otetaan käyttöön sähköinen jäsenkortti. Yhdistysavaimen jäsenkortti-integraatio on viivästynyt ja 
 vaihtoehtoisia ratkaisuja on kartoitettu. Useimmat kaupalliset ratkaisut ovat jäsenistöllemme liian 
 monimutkaisia käytettävyydeltään ja haussa onkin mahdollisimmat yksinkertainen ratkaisu. 

 Työkalut 

 Hallituksen käyttämien työkalujen kuten Yhdistysavaimen hallituksen sivut, google drive ja 
 videoneuvottelujen käyttöä vakiinnutetaan. Tavoitteena on mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä tapa 
 toimia. 

 Jäsenkysely 

 Tehdään jäsenkysely kevättalvella 2023. 

 4.  VIESTINTÄ 

 Jäsenille viestitään yhdistyksen ja Ylläksen alueen asioista ensisijaisesti sähköisellä jäsenkirjeellä, joka 
 ilmestyy noin 10 kertaa vuodessa. Jäsenkirje lähetetään Yhdistysavaimen kautta. 

 Tapahtumista ja Yyryn kannanotoista esimerkiksi kaava- ja kaivosasioissa tiedotetaan lisäksi jäsensivuilla ja 
 somessa. Ystävätilaisuuksista tiedotetaan myös Kuukkelissa ulkoasultaan uusituilla ilmoituksilla. 
 Ystävätilaisuuksien ja muiden yhdistyksen kannalta keskeisten tilaisuuksien aineisto julkaistaan 
 verkkosivuilla. Verkkosivuille pyritään ohjaamaan lisää kävijöitä Facebookin kautta. Erityisesti 
 some-viestinnässä kaikkien viestien yleissävy on aina myönteinen. 

 Yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista ja muista sellaisista asioista, joiden voidaan ajatella kiinnostavan 
 myös ulkopuolisia, tiedotetaan alueen päämedioille kuten Kuukkelille, Luoteis-Lapille ja Lapin Kansalle. 
 Osallistutaan yhdistyksen arvojen ja tavoitteiden mukaisten aiheiden yleisönosastokirjoitusten laatimiseen. 

 Jatketaan Yyryn yritysyhteistyövastaavan kanssa yritysyhteistyön kehittämistä Kuukkelin kanssa. 
 Toimikauden alussa marraskuussa laadittiin uusille jäsenille tervetulokirje, jossa mainitaan Kuukkeli ja Visit 
 Ylläs alueen tiedonlähteinä. 
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 Osallistutaan jäsenkyselyn suunnitteluun ja toteutukseen. Selvitetään mahdollisuutta tehdä Yyryä tunnetuksi 
 uusille mökkiläisille alueen kiinteistövälittäjien kautta. 

 5.  YRITYSYHTEISTYÖ 

 Vuoden 2023 aikana tavataan henkilökohtaisesti yhteistyökumppaneiden edustajat ja mietitään yhteistyön 
 syventämistä ja mahdollisesti uusia etuja jäsenistölle niin, että siitä hyötyvät molemmat osapuolet. 

 6.  SIDOSRYHMÄSUHTEET 

 Toimikauden aikana yhdistys jatkaa yhteydenpitoa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamisen kannalta 
 keskeisiin sidosryhmiin. Näitä ovat Kolarin kunta, Metsähallitus Luontopalvelut sekä Ylläsjärven ja 
 Äkäslompolon kyläyhdistykset. Ylläksen Matkailuyhdistyksen toiminnan päättyessä tiivistetään yhteydenpitoa 
 Ylläksen Matkailu Oy:öön (Visit Ylläs). Yhteyksiä myös muihin paikallisiin toimijoihin kuten Koti ja Koulu 
 -yhdistyksiin ja urheiluseuroihin kehitetään erilaisten yhteisten hankkeiden kautta. 

 Uutena toimijana paikkakunnalla on aloittanut Ylläs250 r.y. jonka kanssa tehdään yhteistyötä yhteisten 
 tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 7.  HANNUKAISEN KAIVOSHANKKEEN EDUNVALVONTA 

 Kaivoshankkeen edunvalvonta jatkuu entiseen malliin. Vuoden alkupuoliskolla joudumme ottamaan kantaa 
 sekä Ympäristö- ja vesitalouslupahakemukseen että kaivoslupahakemukseen vastavastineiden muodossa. 
 Kannanotot kaava-asiaan riippuvat Hallinto-oikeuden päätöksestä. Asioihin otamme kantaa yhdessä 
 Ylläksen alueen muiden toimijoiden kanssa. Leif Ramm-Schmidt laatii hakemuksiin omat 
 asiantuntijalausuntonsa. 

 Ajankohtaisia asioita kaivostilanteesta kerrotaan jäsenille jäsenkirjeissä ja jäsentilaisuuksissa. 

 8.  KAAVA-ASIOIDEN EDUNVALVONTA 

 Ylläksen Ystävät jatkaa Hannukaisen kaivoskaavan vaiheiden seuraamista aktiivisesti ottaen valmisteluun 
 kantaa yhteistyössä muiden asiantuntijoiden ja toimijoiden kanssa. 

 Ylläs III -osayleiskaavan muutos tulee ohjaamaan vahvasti Ylläksen alueen kehitystä. Yyry osallisena pyrkii 
 seuraamaan uudistustyön etenemistä valppaasti ja osallistumaan mahdollisuuksien mukaan kaavan 
 kehittämiseen ja sitä ohjaavan kehityssuunnitelman tavoiteasetteluun. 

 Röhkömukanmaa III:n asemakaava-alueen laajennuksen etenemistä seurataan ja otetaan tarpeen mukaan 
 kantaa suunnitelmiin, kun niitä julkistetaan. 

 Olemme saaneet Kolarin kunnalta perinteisesti tiedot postitse uusista kaavahankkeista ja harkitsemme 
 jatkossakin asiakohtaisesti, mihin otamme kantaa. Periaatteena on, että pyrimme varjelemaan arvojemme 
 mukaista Ylläksen kehitystä tulevaisuuden tarpeet huomioiden. 

 Äkäslompolossa joulukuun 5. päivänä 2022 

 Hallitus 


