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VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2019 –
31.10.2020
Yhdistyksen tarkoituksena on kunnioittaa ja vaalia Ylläksen alueen ainutlaatuista luontoa ja
tunturimaisemaa sekä edistää alueen omaleimaisuuden säilymistä. Lisäksi yhdistyksen
tarkoituksena on olla yhteistyössä toimivien vaikuttajien kanssa ja edistää alueen mökinomistajien
ja muiden lomailijoiden yleisiä ja yhteisiä etuja.
Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana.
Yhdistyksen jäsenmäärä oli toimintavuoden päättyessä 413 henkilöä (edellisenä toimintavuonna
369).

1. Jäsentapaamiset
Toimintavuoden ensimmäinen jäsentilaisuus ja samalla vuosikokous pidettiin 3.1.2020 Lapland Hotels
Oy:n Äkäshotellissa Äkäslompolossa, osanottajia oli yhteensä 68.
Tilaisuuden alussa Lapland Hotels Oy:n aluejohtaja Tommy Sippo piti ajankohtaiskatsauksen
Äkäshotellin toiminnasta. Sen jälkeen kuultiin Ylläksen Matkailuyhdistys ry:n toiminnanjohtajan
Hanna Ylipiessan esitys yhdistyksen toiminnasta. Tätä seurasi projektisuunnittelija Heli Laukkasen
ja projektipäällikkö Joel Kauppisen presentaatio ”Ylläs ympärivuotiseksi” – projektista, jota
Matkailuyhdistys hallinnoi. Lopuksi Ylläsjärven Kyläyhdistyksen projektipäällikkö Johanna Koivumaa
esitteli yhdistyksensä toimintaa.
Koronapandemia iski myös Suomeen maaliskuussa 2020. Huhtikuun 8. päivälle suunniteltu
jäsentapaaminen ja samalla Mökkiläisparlamentti Kolarin kunnan kanssa jouduttiin perumaan.
Tavoitteena oli järjestää tämä tapahtuma syksyllä ruskan aikaan.
Kolarin kunnan kanssa sovittiin Mökkiläisparlamentin ajankohdaksi 17.9.2020, tämä olisi samalla
jäsentilaisuus.
Pandemian jatkuessa ja tilanteen pahentuessa kesän jälkeen tämäkin tapahtuma jouduttiin
perumaan.

2. Hallitus ja talous
Hallituksen kokoonpano: Marja Ramm-Schmidt, pj, Markku Piippo, varapj ja jäsenet Heikki
Jaakkola, Jukka Reunanen, Sanna Vauranoja, Harri Siitonen ja Leena Hult, joka toimii sihteerinä
ja rahastonhoitajana. - Edellisellä kaudella hallitukseen kuuluneet Reijo Kiiski ja Timo Airaksinen
olivat ilmoittaneet jäävänsä pois hallituksesta, ja vuosikokouksessa 3.1.2020 valittiin uusina
jäseninä Sanna Vauranoja ja Harri Siitonen sekä erovuoroiset Marja Ramm-Schmidt, Markku

Piippo ja Heikki Jaakkola valittiin uudelleen. Jukka Reunanen ja Leena Hult oli valittu 2vuotiskaudelle vuosikokouksessa 28.12.2018.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 2 kertaa. Hallitus on hoitanut perinteisesti juoksevia ym.
asioita sähköpostitse, minkä lisäksi hallituksella on oma WhatsApp-ryhmä sisäistä kommunikointia
varten.
Yhdistyksen pankkitilillä oli 31.10.2020 yhteensä 3852,56 €. Tulot kertyvät jäsenmaksuista,
yhteensä tänä toimintavuonna 6.910,00 €. Jäsenmaksun maksoi 353 henkilöä (edellisenä vuonna
313).
Määräpäivään mennessä jäsenmaksunsa maksaneiden kesken arvottiin perinteisesti palkinnot,
jotka olivat lahjoittaneet Jounin Kauppa (10 kpl á 50 € lahjakortteja), Mailan Putiikki (yksi
lahjakortti arvoltaan 100 €), Sport Corner Ylläs (maastopyörät kahdelle yhdeksi päiväksi, arvo yht.
90 €) ja JemesSport (yksi maastopyörä yhdeksi päiväksi, arvo 45 €).
Yhdistys on viime vuosina kaivoshankkeen jatkuessa kerännyt vapaaehtoisia kannatusmaksuja
kaivosasian edunvalvontaan. Koronapandemian alkaessa maaliskuussa 2020 ja edelleen jatkuessa
hallitus on päättänyt, että toistaiseksi näitä kannatusmaksuja ei kerätä. – Yhdistyksen
yhteistyökumppaneilta (Jounin Kauppa, Lapland Hotels Oy, Sport Corner Ylläs ja Ravintola Rouhe)
oli kevättalvella saatu erinäisiä lahjoituksia tähän tarkoitukseen. Hallitus neuvottelee näiden
kanssa lahjoitusten uusimisesta / käyttämisestä myöhemmin.

3. Yhteistyökumppanit
Yhdistyksellä on toimintansa alusta vuodesta 2005 lähtien ollut hyvää yhteistyötä Ylläksen alueen
yrittäjien kanssa, ensimmäisenä niistä Jounin Kauppa ja Kuukkeli-lehti. Siihen on muun muassa
sisältynyt jäsenmaksunsa suorittaneille jäsenille alennuksia tuotteista ja palveluista.
Yhdistyksellä on nyt kirjalliset sopimukset seuraavien kanssa: Äkäslompolo SportShop, Sport
Corner Ylläs, JemesSport, Hotelli YlläsHumina, Hotelli Ylläsrinne sekä Ravintolat Rouhe ja Poro.
Yhdistys on vuodesta 2005 lähtien ollut Ylläksen Matkailuyhdistys ry:n kannattajajäsen. Paikallisten
yrittäjien ja Matkailuyhdistyksen jäsenten toivomuksen ja ehdotuksen mukaisesti yhdistys sai
hallituspaikan (varajäsenyys) Matkailuyhdistyksessä. Yhdistyksen edustajana toimii Marja-RammSchmidt.

4. Hannukaisen kaivoshanke
Yhdistys on asianosaisena mukana toimeksiannossa, jota hoitaa AA Sakari Niemelä, Asianajotoimisto
Ympäristölaki Oy. Muita toimeksiantajia ovat mm. Lapland Hotels Oy, Lapland Safaris, Muonion
paliskunta, Ylläksen Matkailuyhdistys ry, Äkäslompolon Kyläyhdistys ry, Jounin Kauppa Oy,
Destination Lapland Oy ym. Puheenjohtaja Marja Ramm-Schmidt toimii yhteyshenkilönä.
Kaivosasiasta on tiedotettu tehokkaasti jäsenkirjeissä ja yhdistyksen kotisivuilla. Tätä
tiedottamista jatketaan.

Yhdistys oli mukana järjestämässä EU-parlamentaarikko Heidi Hautalan vierailua Ylläksellä 24.25.2.2020.
Maaliskuulle 17.-19.3. oli suunniteltu prof. Kari Heiskasen ja AA Sakari Niemelän tapaamiset
yhdistyksen jäsenten ja Ylläksen yrittäjien kanssa. Nämä jouduttiin perumaan koronapandemian
vuoksi. Tarkoitus oli sitten järjestää nämä tapaamiset syksyn 2020 aikana, mikä pandemiatilanteen
jatkuttua ei kuitenkaan ollut mahdollista.
Samasta syystä vapaaehtoisten kannatusmaksujen keräämistä ei myöskään toteutettu.
Hallituksen päätöksellä 18.9.2020 yhdistys maksoi 3.000 € (poiketen budjetoidusta 1.000 €)
Äkäslompolon kyläyhdistykselle kaivosasian edunvalvontaan.
Yhdistyksen jäsenet ovat hyvin kiinnostuneita kaivoshankkeen vaiheista. Hallitus on edelleen
saanut paljon kommentteja ja kiittävää palautetta yhdistyksen ja erityisesti Leif Ramm-Schmidtin
aktiivisesta toiminnasta kaivosasian edunvalvonnassa.
Hallitus seuraa säännöllisesti kaivoshankkeen eri vaiheita. Leif Ramm-Schmidt, jolla on
suurteollisuuden jätevesien käsittelyn asiantuntemus, jatkaa edelleen aktiivista toimintaansa pro
bono-periaatteella yksityishenkilön ominaisuudessaan ja mökinomistajana AA Sakari Niemelän
avustajana kaivosasiassa.
Lisäksi yhdistyksellä on kaivosasiassa säännöllinen yhteistyö Hannukaisen alueen loma-asukkaiden
kanssa. Heistä yksi on Raimo Roininen, joka toimii alueensa puuhamiehenä ja on yhteydessä Leif
Ramm-Schmidtiin. Niin ikään yhteyttä pitävät Hannukaisen loma-asukkaiden juristi Aimo Guttorm
ja AA Sakari Niemelä.
Vuoden 2020 loppupuolella saatiin tieto, että kaivosyhtiö Hannukainen Mining Oy on perunut
ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksensa, joka oli vireillä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.
Kaivosyhtiö on ilmoittanut jättävänsä uuden hakemuksen alkuvuonna 2021.
Yhtiön kaivoslupa-asia käynnistynee vuoden 2021 aikana uudestaan sen jälkeen, kun PohjoisSuomen hallinto-oikeus päätöksellään 1.4.2020 oli palauttanut sen takaisin TUKES´ille.
Kaivoskaavan käsittelyn ja päättämisen aikataulusta Kolarin kunnanvaltuustossa ei tällä hetkellä
ole tietoa.

5. Tiedottaminen
Toiminnastaan yhdistys tiedotti jäsenkirjeillä ja kotisivuillaan (www.yyry.fi). Sivuston sisällöstä
on vastannut Leif Ramm-Schmidt.
Toimintavuonna lähetettiin yhteensä 11 jäsenkirjettä.
Syksyn 2019 aikana käynnistetty kotisivujen uudistaminen saatiin päätökseen tammikuussa 2020.
Samassa yhteydessä yhdistys sai uuden logon. Nämä palvelut ostetaan Nettitiimi Oy:ltä, jossa
niiden toteuttajina ovat Maaret Borg ja Janne Käenniemi.

Yhteistyö Kuukkeli-lehden kanssa on jatkunut. Kuukkeli julkaisee muun muassa yhdistyksen
kokous- ym. kutsuja ilmaiseksi.
Yhdistyksellä on oma facebook-ryhmä, ylläpitäjänä Henry Söderström.

6. Jäsenmaksu
Jäsenmaksut toimintavuodelle olivat 25 euroa/henkilö ja 40 euroa/perhe (samassa taloudessa
ja osoitteessa asuvat).

Ylläksellä, marraskuun 30. päivänä 2020
Hallitus
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TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2020 – 31.10.2021
Yhdistyksen 17. toimintavuosi on käynnistynyt. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 12.8.2005.
Sääntöjemme 2 § mukaan yhdistyksen tarkoituksena on kunnioittaa ja vaalia Ylläksen alueen
ainutlaatuista luontoa ja tunturimaisemaa sekä edistää alueen omaleimaisuuden säilymistä. Lisäksi
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 sitä jatketaan samassa hengessä. Kolarin
kunta on pitänyt huolta siitä, että yhdistystämme kuullaan kaikissa asioissa, jotka liittyvät vapaa-ajan
asukkaiden ja muiden lomailijoiden aktiviteetteihin ja arkipäivään Ylläksellä.
Pidämme myös säännöllisesti ja aktiivisesti yhteyttä paikallisiin yrittäjiin. Jounin Kauppa on ollut
aktiivinen kumppanimme alusta lähtien.
Tiedotuksessa Kuukkeli-lehti, niin ikään kumppanimme alusta alkaen, on meille arvokas viestintäkanava.
Yhdistys on perustamisestaan lähtien ollut Ylläksen Matkailuyhdistys ry:n kannattajajäsen. Yhteistyö
tulee nyt tiivistymään, kun saimme ensin varajäsenen paikan Matkailuyhdistyksen hallituksessa ja
nyttemmin Matkailuyhdistyksen syyskokouksen 19.11.2020 päätöksellä varsinaisen jäsenen paikan.
Kunnan kanssa on käynnistetty Mökkiläisparlamentti. Idean siitä esitti kunnalle yhdistyksemme.
Ensimmäinen Mökkiläisparlamentti pidettiin 3.1.2018 ja toinen 12.9.2019. Kunnan kanssa vuodelle 2020
suunniteltu Mökkiläisparlamentti jouduttiin koronapandemian vuoksi perumaan 2 kertaa. Tarkoitus on
järjestää se seuraavan kerran vuoden 2021 aikana.
Yhteistyö yhdistyksen toimintaa tukevien paikallisten kumppaneiden kanssa on antoisaa. Olemme
saaneet myös uusia yhteistyökumppaneita. Yhteistyöhön sisältyy merkittäviä alennuksia tuotteista ja
palveluista, ja alennukset saavat jäsenkortin esittämällä ne, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksunsa.
Edellisen toimintavuoden aikana allekirjoitettiin kirjalliset yhteistyösopimukset.
Viestinnän osalta hallitus käynnisti syksyn 2019 aikana kotisivujen uudistuksen ja uuden logon
suunnittelun yhteistyössä Nettitiimi Oy:n kanssa. Uudet sivut ja uusi logo otettiin käyttöön
tammikuussa 2020.
Yhdistys valvoo Ylläs III kaavan etenemistä ja pyrkii pääsemään mukaan kaavan ohjausryhmään.
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

•

aktiivinen mukanaolo ja hallitustehtävät Ylläksen Matkailuyhdistys ry:ssä, yhdistyksen vuoden
2020 syyskokouksen valitsemana edustajana Marja Ramm-Schmidt

•

tehokas osallistuminen kaivoshankkeen edunvalvontaan yhteistyössä Ylläksen alueen yrittäjien
ja muiden toimijoiden kanssa
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•

yhteistyön tehostaminen Äkäslompolon Kyläyhdistyksen ja Ylläsjärven Kyläyhdistyksen kanssa

Koronapandemia on tällä hetkellä kiihtymis- ja jopa leviämisvaiheessa Suomessa. Suunniteltujen
tilaisuuksien järjestäminen edellyttää terveysturvallista kokoontumista. Tässä vaiheessa mikään ei vielä
ole varmaa.
Yhdistys järjesti ensimmäisen webinaarinsa 2.12.2020 Ylläksen Matkailuyhdistys ry:n kanssa.
Osanottajia oli arviolta noin 60, ja saatujen palautteiden perusteella webinaari onnistui hyvin.
Hallitus suunnittelee jatkoa näille etäyhteyksin toteuttaville kokoontumisille.
Hallitus esittää, että jäsenmaksuperusteet pysyvät ennallaan: henkilöjäsen 25 EUR ja perhemaksu
(samassa taloudessa ja samassa osoitteessa asuvat) 40 EUR.

Ylläksellä, joulukuun 26. päivänä 2020
Hallitus

30.11.2020

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2021
Tulot
2021
Jäsenmaksut
Henkilöjäsenet
Perheet

25 €
40 €

Yhteensä

80 kpl
100 kpl

2 000,00
4 000,00

6 000,00

Menot
Jäsenkokouskulut
Yhdistyksen kotisivut
Jäsenkorttikulut (painatus ja postitus)
Verkkotunnusmaksu
Ylläksen Matkailuyhdistys, jäsenmaksu
Äkäslompolon kyläyhdistys, kannatusmaksu
Ylläsjärven kyläyhdistys, jäsenmaksu
ÄVPK, kannatusmaksu
Kaivosasian edunvalvonta
Sekalaiset kulut

2021
1 500,00
500,00
700,00
100,00
180,00
50,00
50,00
200,00
2 000,00
720,00

Yhteensä

6 000,00

