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Ylläksen Matkailuyhdistys ry

• Toimikausi 1.8. – 31.7.

• Yleiskokoukset 

• Syyskokous ja kevätkokous

• Hallitus 

• Jäseniä 9 + 9 & asiantutijajäseniä 2+2 

• Puheenjohtaja Anne Lehtovuori

• Henkilöstö

• Toiminnanjohtaja: Elias Teriö

• Projektipäällikkö Ylläs Ympärivuotiseksi-hanke: 
Tero Kylä-Kaila

Hallituksen jäsenet/varajäsenet: 

Anne Lehtovuori / Marikki Lepaus

Janne Alaniska / Tommy Sippo 

Olli Suvilampi / Hannu Kekäläinen

Sanna Toivonen / Mauri Kylmämaa 

Nina-Maria Möykkynen / Katja Kaunismaa

Michelle Murphy-Kaulanen / Matti Kuru

Marja Ramm-Schmidt / Johanna Koivumaa

Esa Lompolojärvi / Markus Rask 

Jere Löytökorpi / Esa Valonen

Asiantuntijajäsenet:

Pekka Sulkava / Timo Karinen

Janne-Juhani Haarma / Juha-Pekka Olkkola





















Toiminnanjohtajan katsaus

• Elias Teriö 

• Alumperin Nokialta

• Ylläksellä kaudesta 03-04 (vuodesta -85)

• Tradenomi liiketalous, Fysioterapeutti AMK

• YAMK opinnot kansainvälisen liiketoiminnan 
johtaminen, kesken

• Ulkoiluihminen



Reitit & sisäinen liikenne
• Reitit

• Ladut 330km: urakoitsija TLV oy

• Moottorikelkkareitit 330km: urakoitsija TLV oy

• Talvipolut 106km: Powerun Oy

• YMY koordinoi lumikenkäreittien ylläpitoa, merkintä tehdään yrittäjien talkootyönä

• Reittien kehittäminen yhteistyössä Metsähallituksen ja Kolarin kunnan kanssa

• Sisäinen liikenne / Skibus

• YMY tuottaa yhdessä hiihtokeskusten kanssa

• Liikennöinti kahdella autolla / Ylläs Express toteuttaa



Ajankohtaista

• Olosuhteet olleet haastavat koko kauden

• Reittien hoitotoimia jatketaan suunnitellusti 1.5. asti, olosuhteiden salliessa

• Reittien hoitotason laatu saanut kehuja

• Moottorikelkkailu aiheuttanut lieveilmiöitä

• Moottorikelkkailijan muistilista lanseerattu, liikennettä ohjaavia aitoja

• Skibussin käyttöaste ollut alhainen koko kauden

JÄÄALUEET OVAT ERITTÄIN HEIKKOJA



Kesä & syksy

• Kesästä odotettavissa vilkas

• Yhdistyksen kehitystoimet/resurssit ohjattu YYV hankkeeseen sekä tukituotteisiin 

• Reitistöillä kunnostustöitä ympäri aluetta kesän -21 aikana (MH & kunta)

• YYV hankkeen Bike Master Planista irrotettu investointisuunnitelma -> kunta 
hakenut/saanut rahoituksen -> toimet suuntautuvat pääasiassa Ylläksen ”länsilaidalle”

• Bike Master Plan tutustuttavissa: https://www.yllas.fi/tietoa-yllaksesta/yllas-
ymparivuotiseksi-hanke/materiaalit.html

• Kunta hakenut ”Kestävällä reitillä” hanketta reittien kokonaisvaltaisen tilanneanalyysin 
teettämiseksi -> tavoitteena tehostaa kunnostustöiden tekemistä -> odottaa päätöstä

• Ylläs Outdoor Week 8. – 17.7.2021 

• Järjestäjänä NUTS

• Lisätietoja: https://www.yllas.fi/tapahtumat/yllas-outdoor-week



Toiminnan näkymä

• Jäsenmaksukertymään odotettavissa laskua <- liikevaihtojen lasku #covid-19

• Reittimaksukertymä laskenut aiemmista vuosista <- vaikutus kevät 2020?

• Tukituotemyynnin tuotto laskenut <- paperinen kartta liikkunut huonosti -> varainkeruun / 
tukituotteiden uudistaminen

• Kunnossapitoyhtiön suunnittelu käynnissä yhdessä kunnan kanssa -> toiminnan 
tehostaminen



Ylläs ympärivuotiseksi –hanke

Ylläksen Matkailuyhdistyksen kokous 29.3.2021



Projektipäällikkö
Tero Kylä-Kaila

32- vuotias, 7.vuosi Ylläksellä

● Kotoisin Uudestakaupungista, asunut sen lisäksi:

Joensuu, Jyväskylä, Ahvenanmaa, Kankaanpää

● Koulutukselta YAMK-restonomi, YAMK-opinnäytetyö 

Asiakaskokemus kehittämistyön kivijalkana

● Työkokemusta yrittäjänä, myymäläpäällikkönä, rakennustyöntekijänä...

● Harrastukset: lumilautailu, golf, salibandy, jääkiekko + 

Lapin aktiviteettitarjonnan pelaaminen läpi



Hankkeen tulevaisuus

#digiesite
• reitti- & aluekartta palveluineen
• myyntipolut
• tulevaisuus

#asiakaskokemus
• digitaalinen asiakaspolku
• tapahtumakäsikirja
• palautekanava

#yrittäjäyhteisö

• osaaminen
• investoinnit
• toteutus
• intra
• kuvapankki

#masterplan

• matkailun levittäytyminen
• lajikatalogi
• skenaariotyö



Kiitos!

elias.terio@yllas.fi / tero.kyla-kaila@yllas.fi


