






YLLÄKSEN YSTÄVÄT RY 
__________________________________________________________________________________ 
   

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2016 – 
31.10.2017 
 
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 303 henkilöä. 
 

1. Jäsentapaamiset 
Yhdistys järjesti perinteisesti kolme jäsentilaisuutta.  
 
Vuosikokous pidettiin 30.12.2016 Äkäslompolossa Hotelli Seidassa. Paikalla oli 40 henkilöä. 
Kokouksen vieraina olivat Kolarin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esa Nordberg, kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Jarmo Kylmämaa ja kunnanjohtaja Antti Määttä. Aiheena oli Hannukaisen 
kaivoshanke, ja keskustelu kysymyksineen sekä kommentteineen oli vilkasta. Vuosikokouksen 
tarjoiluna oli perinteisesti keittoa ja kahvit.  
 
Kevättapaaminen oli pääsiäisviikolla 12.4.2017 Ylläsjärvellä Hotelli Saagassa. Paikalla oli 52 
osallistujaa. Lapland Hotels Oy:n toimitusjohtaja Ari Vuorentausta ja Levi-Ylläs aluejohtaja Tommi 
Sippo kertoivat yhtiön historiasta ja tulevaisuuden näkymistä. Vieraan oli myös Ylläksen 
Matkailuyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Hanna Ylipiessa, joka loi katsauksen matkailuyhdistyksen 
tämänhetkiseen toimintaan. Lapland Hotels Oy tarjosi tilaisuudessa pullakahvit. 
  
 
Ruska-ajan tapaaminen järjestettiin 21.9.2017 Ravintola Towerissa Äkäslompolossa. Paikalla oli 45 
henkilöä. Tilaisuudessa vieraana oli Kolarin kunnanjohtaja Antti Määttä, joka kertoi kunnan 
kehitysnäkymistä. Ajankohtainen kaivoshanke oli jälleen aktiivisesti esillä tässäkin tapaamisessa. 
 

2. Hallitus ja talous 
Vuosikokoukseen 30.12.2016 asti hallitukseen kuuluivat aikaisempien päätösten mukaisesti  Marja 
Ramm-Schmidt, puheenjohtaja, Henry Söderström, varapuheenjohtaja ja jäsenet Raimo Poikela, 
Heikki Jaakkola, Reijo Kiiski ja Pekka Räsänen, joka toimi sihteerinä. Raimo Poikelan ja Pekka 
Räsäsen ilmoitettua, etteivät he ole käytettävissä, valittiin vuosikokouksessa 30.12.2016  uusiksi 
jäseniksi kaudelle, joka alkoi kyseisestä vuosikokouksesta ja jatkuu vuoden 2018 vuosikokoukseen 
asti, Jukka Reunanen ja Leena Hult. 
 
Hallituksen kokoonpano: Marja Ramm-Schmidt, pj, Henry Söderström, varapj ja jäsenet Heikki 
Jaakkola, Reijo Kiiski, Jukka Reunanen, kaavavastaava ja Leena Hult, joka toimii sihteerinä ja 
rahastonhoitajana. 
 
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 5 kertaa. 
 
Yhdistyksen pankkitilillä oli 31.10.2017 yhteensä 3.656,65 €. Tulot kertyvät jäsenmaksuista, 
yhteensä tänä toimintavuonna 4.820 €. Jäsenmaksun maksoi 241 henkilöä.  



 
Jounin Kauppa lahjoitti perinteiseen tapaan 10 kappaletta á 50 euron lahjakortteja ja lisäksi 10 
Jounin Kaupan pipoa, jotka arvottiin 31.1.2017 mennessä jäsenmaksunsa maksaneiden kesken.  
Toimintavuoden aikana on myös kerätty vapaaehtoisia kannatusmaksuja kaivosasian 
edunvalvontaan, jota hoitaa ja organisoi Äkäslompolon Kyläyhdistys ry. Näitä maksuja kertyi 
31.10.2017 asti yhteensä 4.930 EUR ja 4.000 EUR on tilitetty kyläyhdistykselle. Näin ollen 
tilittämättä tällä hetkellä on 930 EUR. 
 
  

3.  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 yhdistyksen kotisivuilla ja tätä tiedottamista jatketaan. 
Tarkemmat tiedot kaivosasian eri vaiheiden aikataulusta ja sisällöstä löytyvät kotisivuiltamme. 
 
Tähän mennessä saatujen asiantuntijoiden selvitysten perusteella näyttää siltä, että 
kaivoshankkeeseen liittyy valtavasti ympäristöriskejä ja taloudellisia riskejä. Näin ollen Ylläksen 
ainutlaatuisten luontoarvojen varjelemiseksi on tärkeätä, että yhdistyksemme on aktiivisesti 
mukana tässä asiassa.  
 
Yhdistyksen jäsenten keskuudessa näyttää olevan suurta mielenkiintoa kaivosasiaa kohtaan. 
Hallitus ja sen jäsenet sekä Leif Ramm-Schmidt (kotisivujen ylläpitäjänä) ovat vastaanottaneet 
runsaasti kyselyjä, kommentteja, mielipiteitä ymv. Hallituksen jäsenten käsitysten mukaan 
yhdistyksen jäsenten suuri enemmistö tukee hallituksen toimintaa kaivosasiassa.  
 

 
4. Tiedottaminen 

Toiminnastaan yhdistys tiedotti jäsenkirjeillä ja kotisivuillaan (www.yyry.fi). Sivuston teknisestä 
ylläpidosta on vastannut webmaster Henrik Ramm-Schmidt ja sisällöstä Leif Ramm-Schmidt. 
 
Yhteistyö Kuukkeli-lehden kanssa on jatkunut. Kuukkeli julkaisee muun muassa yhdistyksen 
kokous- ym. kutsuja ilmaiseksi.  
 
Yhdistyksellä on oma facebook-ryhmä, ylläpitäjänä hallituksen jäsen Henry Söderström.  
 
Luoteis-Lappi-lehti haastatteli yhdistyksen hallitusta 12.4.2017 ja julkaisi siitä näyttävän jutun 
huhtikuun 2017 lopulla. 
 
 

5. Jäsenmaksu 
Jäsenmaksu toimintavuodelle oli 20 euroa/henkilö. 
 
 

http://www.yyry.fi/




YLLÄKSEN YSTÄVÄT RY 
__________________________________________________________________________________ 

TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2017 – 31.10.2018 
 
Yhdistyksen 13. 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 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. 
 
Uutena asiana on kunnan kanssa käynnistettävä ”mökkiparlamentti”. Idean siitä esitti kunnalle 
yhdistyksemme, ja ensimmäinen tällainen tapaaminen pidetään 3.1.2018. Kyseistä toimintaa 
tultaneen kehittämään vuoden 2018 aikana.  
 
Kevättalven 2018 aikana tehdään jäsenkysely, jossa selvitetään ideoita toiminnan 
monipuolistamiseksi. 
 
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 Ylläksen Matkailuyhdistys ry:ssä  
 

• tehokas osallistuminen  kaivoshankkeen valvomiseen yhteistyössä Ylläksen alueen yrittäjien 
kanssa  
 

• yhteistyön tehostaminen Äkäslompolon Kyläyhdistyksen kanssa 

 
Hallitus esittää, että jäsenmaksu pysytetään entisellään, 20 EUR. 
 
 
Ylläksellä, joulukuun 28. päivänä 2017 
 
Hallitus 



YLLÄKSEN YSTÄVÄT RY 
  

 01.01.2018 Leena Hult 
 

Liite  
 

 
Tulo- ja menoarvio vuodelle 2018 

 
Tulot:  Menot:  

    
Jäsenmaksut 4.600,00 Matkailuyhdistyksen jäsenmaksu 180,00 

  Kyläyhdistyksen kannatusmaksu 50,00 
(230 jäsentä á 20 € )  Verkkotunnusmaksu 100,00 

  Kaivosasian edunvalvontaan 2.000,00 
    
  Jäsenkorttikulut 

(Painatus ja postitus)   
300,00 

  Jäsenkokouskulut 1.800,00 
  (Tarjoilut, 3 jäsentilaisuutta 3 x 600 €)  
  Sekalaiset kulut 170,00 

Yhteensä  €  4.600,00 Yhteensä € 4.600,00 
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