YLLÄKSEN YSTÄVÄT RY
VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2015 – 31.10.2016
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 313 henkilöä.
1. Jäsentapaamiset
Yhdistys järjesti perinteisesti kolme jäsentilaisuutta.
Vuosikokous pidettiin 29.12.2015 Äkäslompolossa Luontokeskus Kellokkaassa. Paikalla oli 60
henkilöä. Kokouksen vieraina olivat Kolarin uusi kehitysjohtaja Johanna Koivumaa ja Lomarengas
Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkola. Vuosikokouksen tarjoiluna oli perinteisesti keittoa ja
kahvit.
Kevättapaaminen oli pääsiäisviikolla 23.3.2016 Ylläsjärven Tunturihotellissa. Hannukainen Mining
Oy:n toimitusjohtaja Mari Pilventö ja päägeologi Jouko Pakarinen kertoivat Hannukaisen
kaivoshankkeen nykytilanteesta. Kolarin maankäyttöinsinööri Kullervo Lauri puolestaan kertoi
kaivoksen vaatiman kaavoituksen etenemisestä. Paikalla oli ennätysmäärä kiinnostuneita, lähes sata
osallistujaa.
Ruska-ajan tapaaminen järjestettiin 14.9.2016 Ravintola Rouheen tiloissa Äkäslompolossa. Paikalla
oli 60 henkilöä. Tilaisuudessa vierailivat Eero Vapa, joka kertoi uuden Verkko-osuuskunta Ylläksen
laajakaistan toiminnasta, ja Vesa Kaulanen, joka selosti Äkäslompolon Kyläyhdistyksen toimintaa.
Ajankohtainen kaivoshanke oli jälleen aktiivisesti esillä tässäkin tapaamisessa.
2. Hallitus ja talous
Vuosikokouksessa 29.12.2015 hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin puheenjohtaja ja 5
jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen jäseniksi kaksivuotiskaudeksi 2016-2017 Marja RammSchmidt, Henry Söderström ja Raimo Poikela. Uusina jäseninä samalle toimikaudelle valittiin Reijo
Kiiski (Jämsä) ja Heikki Jaakkola (Helsinki), koska Pekka Hult ja Risto Valasvuo ilmoittivat, että
he eivät ole käytettävissä hallituksen jäseniksi alkavalle toimikaudelle.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa. Hallituksessa ovat puheenjohtaja Marja RammSchmidt, varapuheenjohtaja Henry Söderström ja sihteerinä Pekka Räsänen, jäsenet Raimo Poikela,
Reijo Kiiski ja Heikki Jaakkola. Yhdistyksen rahastonhoitajana on toiminut Leena Hult.
Yhdistyksen pankkitilillä oli 31.10.2016 yhteensä 1.751,90 €. Tulot kertyvät jäsenmaksuista.
Jäsenmaksun maksoi toimintavuonna 219 henkilöä.
Yhdistyksemme edustajat Marja ja Leif Ramm-Schmidt sekä Henry Söderström olivat
Matkamessuilla Ylläksen osastolla 21.-24.1.2016. Kokemus oli myönteinen, saatiin 25 uutta jäsentä
ja näkyvyyttä. Messuille valmistui yhdistyksemme uusi, päivitetty esite. Kuukkeli –lehdessä 2/2016
oli juttu yhdistyksemme osallistumisesta messuille.
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Jounin Kauppa lahjoitti perinteiseen tapaan 10 kappaletta á 50 euron lahjakortteja, jotka arvottiin
31.1.2016 mennessä jäsenmaksunsa maksaneiden kesken.
3. Hannukaisen uusi kaivoshanke
Toimintavuoden aikana on Ylläksen alueella vähitellen saatu tietoa Hannukaisen kaivoshankkeen
etenemisestä. Kaivosyhtiö Hannukainen Mining Oy näyttää etenevän vauhdilla. Se on jättänyt
kaivospiirihakemuksensa TUKES:ille ja ympäristölupahakemuksensa Pohjois-Suomen
aluehallintovirastoon, AVI.
Lukuisat yrittäjät Äkäslompolossa, Ylläksen Matkailuyhdistys ry, Muonion paliskunta ja
Äkäslompolon Kyläyhdistys ry ovat antaneet toimeksiannon asianajaja Sakari Niemelälle,
Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy valvoa etujaan kaivosasiassa ja lausua siitä sen eri vaiheissa.
Yhdistyksemme on mukana tässä toimeksiannossa ja on osallistunut asianajokustannuksiin 2.000
eurolla. Puheenjohtaja Marja Ramm-Schmidt osallistuu aktiivisesti asian hoitamiseen yhteistyössä
paikallisten toimijoiden kanssa ja tukena AA Niemelälle.
AA Sakari Niemelä on perusteellisissa juridisissa selvityksissään ja yhdessä käyttämiensä
asiantuntijoiden, mm. prof. Kari Heiskasen kanssa päätynyt siihen, että kaivoshanke on tässä
vaiheessa erittäin puutteellinen. Tämä ilmenee myös siitä, että AVI on ympäristölupahakemuksen
käsittelyn yhteydessä pyytänyt kaivosyhtiöltä selvitystä 120 numeroituun asiakohtaan.
Siitä huolimatta, että kaivosyhtiön esittämät selvitykset ovat hyvin puutteelliset, Kolarin kunta on
nyt käynnistämässä kaivoshankkeeseen liittyvää kaava-asiaa. Kunnanhallitus tulee kuuluttamaan
kaavaehdotuksen tammikuun 2017 puolivälissä, minkä jälkeen asiassa saadaan esittää mielipiteet
tietyssä määräajassa, lienee 45 päivää.
Tällä hetkellä on tiedossa, että TUKES tullee antamaan päätöksensä kaivospiirihakemuksen osalta
viimeistään helmikuun 2017 alkupuolella.
AVI.n käsittelyn aikataulua ympäristölupa-asiassa ei vielä tiedetä.
Yhdistys osallistuu vahvasti asian seuraamiseen ja valvomiseen.
4. Tiedottaminen
Toiminnastaan yhdistys tiedotti jäsenkirjeillä ja kotisivuillaan (www.yyry.fi). Sivuston teknisestä
ylläpidosta on vastannut webmaster Henrik Ramm-Schmidt ja sisällön päivityksestä Pekka Hult.
Uutena asiana facebookissa on yhdistyksellä oma suljettu ryhmä, ylläpitäjänä hallituksen jäsen
Henry Söderström.
Yhdistyksemme ilmoitus oli kokeiluluonteisesti alkuvuoden 2016 ajan Kuukkeli –lehdessä.
5. Jäsenmaksu
Jäsenmaksu toimintavuodelle oli 20 euroa/henkilö.

YLLÄKSEN YSTÄVÄT RY
TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2016 – 31.10.2017
Yhdistys on käynnistämässä 12. toimintavuottaan. 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.
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
* jäsenmaksujen kertymisen tehostaminen
* aktiivinen mukanaolo Ylläksen Matkailuyhdistys ry:ssä
* aktiivinen osallistuminen kaivoshankkeen valvomiseen yhteistyössä Ylläksen alueen yrittäjien
kanssa
* yhteistyön tehostaminen Äkäslompolon Kyläyhdistyksen kanssa
Hallitus esittää, että jäsenmaksu on 20 euroa.

Helsingissä, joulukuun 2. päivänä 2016

Hallitus
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Liite
Tulo- ja menoarvio vuodelle 2017
Tulot:
Jäsenmaksut
(230 jäsentä á 20 € )

Menot:
4.600,00 Matkailuyhdistyksen jäsenmaksu
Kyläyhdistyksen kannatusmaksu
Nettisivuston kulut
Edunvalvonta kaivosasiassa (mm. avoin
seminaari 15.2.2017)
Jäsenkorttikulut

180,00
50,00
200,00
1.900,00

300,00

(Painatus ja postitus)

Jäsenkokouskulut

1.800,00

(Tarjoilut, 3 jäsentilaisuutta 3 x 600 €)

Sekalaiset kulut
Yhteensä

€ 4.600,00

Yhteensä €

8.12.2016 Leena Hult

170,00
4.600,00

