




   

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 

01.11.2013 – 31.10.2014 
 

Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana.  

Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 

 

1. Jäsentapaamiset 
Yhdistys järjesti perinteisesti kolme jäsentilaisuutta.  

 

Vuosikokous pidettiin 30.12.2013 Äkäslompolossa Ravintola Towerissa. Paikalla oli 50 henkilöä. 

Kokouksen vieraina olivat Metsähallituksen Laatumaan tuotantopäällikkö Hannu Tilja sekä Ravintola 

Towerin vetäjä Eeva Kaulanen. Vuosikokouksen tarjoiluna oli perinteisesti lohisoppaa ja kahvit. 

Jäsentapaamisen loppukeskustelussa oli esillä vahvasti Hannukaisen kaivosasia. Yhdyshenkilömme 

Leif Ramm-Schmidt selvitteli projektin nykyvaihetta ja yhdistyksemme tästä rautakaivoshankkeen 

arviointiselostuksesta (YVA) Lapin ELY-keskukselle annettua lausuntoa.  

 

Kevättapaamisemme lankalauantaina 19.4.2014 oli kaikkien aikojen osanottajaennätys - 60 henkilöä.  

Tapaaminen järjestettiin Ylläsjärven puolella Ylläs-Saagassa. Vieraana tällä kertaa oli Sport Resort 

Ylläs Oy:n toimitusjohtaja Osmo Virranniemi. Hän kertoi yhtiönsä tulevaisuuden suunnitelmista. 

Vierailijan esityksen jälkeen jäsenkunta keskusteli innokkaasti erinäisistä ajankohtaisista asioista 

Ylläksen alueella. Kaivosasia puhutti tietysti jälleen, samoin erinäiset kaavahankkeet. 

 

Perinteinen ruska-ajan tapaaminen järjestettiin lauantaina 20.9.2014 Äkäslompolon Ravintola 

Towerissa. Paikalla oli 32 jäsentä. Ensin nautimme herkullisesta Towerin Lapinukon keitosta ja sitten 

keskityimme alueen uuteen palvelukokonaisuuteen. Tapaamisen teemana oli nimittäin tutustuminen 

äskettäin avattuun Jounin Kaupan Hyvinvointikeskukseen. Toimitusjohtaja Mika Häkkinen kertoi, 

kuinka he viime keväänä kävivät yhtiökumppaninsa Reijo Koskelan kanssa Äkäslompolossa 

tunnustelemassa maaperää ja jo tänä kesänä Jyväskylässä toimiva yritys laajensi toimintaansa 

Ylläkselle. Jounin Kaupan Hyvinvointikeskus toimii jatkossa kylässä ympärivuotisesti ja sillä on hyvät 

tilat Jounin Kaupan yläkerrassa osoitteessa Sannanrannantie 3, Äkäslompolo.  

Tarjolla on jatkossa monipuolisia hyvinvointipalveluja.  Lisäksi Hyvinvointikeskus organisoi erilaisia 

tapahtumia, mm. tulevana pitkäperjantaina Äkäslompolon järvellä Hullu Pilkki- kisan.  

 

2. Hallitus ja talous 
Vuosikokouksessa 30.12.2013 hallitukseen valittiin uusi jäsen, Henry Söderström Vantaalta. Muut 

hallituksen erovuoroiset jäsenet Marja Ramm-Schmidt, Pekka Hult, Risto Valasvuo ja Raimo 

Poikela valittiin uudelleen. 

 

Hallitus kokoontui vuoden aikana 2 kertaa. Hallituksessa ovat puheenjohtaja Marja Ramm-

Schmidt, varapuheenjohtaja ja sihteerinä Pekka Räsänen, jäsenet Pekka Hult, Raimo Poikela, Risto 

Valasvuo ja Henry Söderström. Yhdistyksen rahastonhoitajana on toiminut Leena Hult.  

 

Yhdistyksen pankkitilillä oli 31.10.2014 yhteensä 1.992,27 €. Tulot kertyvät jäsenmaksuista. 

Jäsenmaksun maksoi toimintavuonna 166 henkilöä.  Jäsenmaksujen maksamisen tehostamiseksi 

Jounin Kauppa lahjoitti 10 kappaletta á 50 euron lahjakortteja, jotka arvottiin 31.1.2014 mennessä 

jäsenmaksunsa maksaneiden kesken. Kulupuolen suurin erä on jäsentilaisuuksien tarjoilut. 

 

 

 

 



3. Työryhmät 
Yhdistyksellä on seuraavat työryhmät: 

 

Kaava-asiat:  Raimo Poikela   Latuasiat: Leif Ramm-Schmidt 

   Marja Ramm-Schmidt    

    

Rinneasiat: Risto Valasvuo  Kaivosasiat:  Leif Ramm-Schmidt 

  

4. Lausunnot Ylläksen alueen kaivoshankeesta ja kaava-asioista 

Yhdistys seurasi aktiivisesti kaivoshankeen etenemistä ja kaikkia kaava-asioita edellisten vuosien 

tapaan. Hallituksen jäsen Raimo Poikela kaavavastaavana on ansiokkaasti valvonut etujamme. 

4.12.2013 yhdistyksen puolesta toimitettiin Kolarin kunnalle lausunto Äkäslompolon asemakaavan 

laajennuksesta, koskien Röhkömukanmaan aluetta.  24.11.2013 Lapin ELY-keskukselle toimitettiin 

lausunto Hannukaiseen suunnitellusta rautakaivoshankkeeen arviointiselostuksesta (YVA), 

lausunnon valmistelusta vastasi Leif Ramm-Schmidt. 

 

5. Tiedottaminen 
Toiminnastaan yhdistys tiedotti jäsenkirjeillä ja kotisivuillaan (www.yyry.fi). Sivuston teknisestä 

ylläpidosta on vastannut webmaster Henrik Ramm-Schmidt ja sisällön päivityksestä Pekka Hult.  

 

6. Jäsenmaksu 
Jäsenmaksu toimintavuodelle oli 15 euroa/henkilö. 

 

7. Tapahtumat tilikauden jälkeen 
Yhdistys täyttää vuonna 2015 10 vuotta. Juhlavuoden pääsiäisseminaarin valmistelut on aloitettu 

yhdessä Kolarin kunnan kanssa. 

 

http://www.yyry.fi/






 

Toimintasuunnitelma 2015 

____________________________________ 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2014 – 31.10.2015 
 
Yhdistys on käynnistämässä 10. toimintavuottaan. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 12.8.2005. 
 
Sääntöjemme 2 § mukaan yhdistyksen tarkoituksena on olla yhteistyössä Ylläksen alueella toimivien 
vaikuttajien kanssa ja edistää alueen mökinomistajien ja muiden lomailijoiden yleisiä ja yhteisiä etuja. 
Yhteistyö Kolarin kunnan kanssa on alusta alkaen ollut hyvää ja aktiivista ja sitä jatketaan samassa 
hengessä. Kolarin kunta on pitänyt huolta siitä, että yhdistystämme kuullaan kaikissa asioissa, jotka liittyvät 
mökinomistajien ja muiden lomailijoiden aktiviteetteihin ja arkipäivään Ylläksellä. Pidämme myös 
säännöllisesti yhteyttä paikallisiin yrittäjiin. Tiedotuksessa Kuukkeli-lehti, joka on ollut kumppanimme 
perustamisesta alkaen, on meille arvokas viestintäkanava. 
 
Juhlavuonna pyrimme voimallisesti tehostamaan jäsenhankintaa muun muassa järjestämällä 
kampanjatilaisuuksia. Niin ikään suoritamme vuoden 2015 alkupuolella jäsenkyselyn, jonka tarkoituksena 
on selvittää jäsenten mielipiteitä ja toivomuksia toimintamme sisällöstä ja sen kehittämisestä. 
 
Juhlavuoden päätapahtuma on yhdessä Kolarin kunnan kanssa järjestettävä juhlaseminaari pääsiäisen 2015 
aikaan. 
 
Toimintamme runko on muutoin seuraava: 
 

 jäsentilaisuudet 3 kertaa vuodessa:  Joulun aikaan, pääsiäisenä ja ruska-aikana. 

 

 hallituksen kokoukset tarpeen mukaan ja työryhmien työskentely Ylläksen alueen ajankohtaisten 

asioiden sitä edellyttäessä 

 

 tehostettu jäsenhankinta ja jäsenmaksujen kertyminen 

 

 aktiivinen mukanaolo Ylläksen Matkailuyhdistys ry:ssä 

 

 yhdistyksen esitteen uudistaminen 

 
Hallitus esittää, että jäsenmaksu nostetaan nykyisestä 15 eurosta 20 euroon. 
 
 
Helsingissä, joulukuun 8 päivänä 2014 
 
 
Hallitus 

 



YLLÄKSEN YSTÄVÄT RY 
  

 7.11.2014  Leena Hult 

Liite  
 

 

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2015 
 

Tulot:  Menot:  

    

Jäsenmaksut 3400,00 Matkailuyhdistyksen jäsenmaksu 180,00 
  Kyläyhdistyksen kannatusmaksu 50,00 

(170 jäsentä á 20 € )  Nettisivuston ylläpitopalkkio v. 2015 400,00 

  Markkinointikulut 500,00 

  (Yyryn tunnetuksi tekeminen, tapahtumat, esite,  jne.) 0,00 

  Jäsenkorttikulut 
(Painatus 220 €, postitus 130 €)   

350,00 

  Jäsenkokouskulut 1650,00 

  (Tarjoilut, 3 jäsentilaisuutta 3 x n. 650 €) 0,00 

  Sekalaiset kulut 270,00 

Yhteensä  €  3400,00 Yhteensä € 3400,00 

    

    

 


