Kokousaika

ma 12.4.2021 klo 09.00–11.00

Kokouspaikka

Etäkokous

Jäsenet
Enontekiö:
Jari Rantapelkonen

varalla Leni Karisaari

Seppo Alatörmänen

varalla Elli-Maria Kultima

Pasi Ikonen

varalla Taru Mäkitalo

Muonio:
Laura Enbuska-Mäki, saapui klo 09.06->

varalla Katri Rantakokko

Hanna Huhtamäki

varalla Annemari Keimiöniemi

Minna Back-Tolonen

varalla Petri Pietikäinen

Valtuuskunnan puheenjohtajisto
Juha Niemelä, valtuuskunnan pj
Muut kutsutut:

Janne Näkkäläjärvi valtuuskunnan vpj.

Kaisa Kylä-Kaila, Muonio elinkeinokoordinaattori
Hannu Autto, Enontekiö kehitysjohtaja
Veli-Matti Hettula, TLK toiminnanjohtaja
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11 §

Kokouksen avaus

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 09.01.

12 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys:

Käydään läpi läsnäolijat ja todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

13 §

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Esitys:

Tarkistetaan edellinen kokouspöytäkirja. https://tunturilapinkehitys.fi/wpcontent/uploads/2021/04/tlkhallituspoytakirja432021.pdf
Tilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään uudelleen tässä kokouksessa, koska
tilintarkastaja oli havainnut edellisessä tilinpäätöksessä korjattavaa.

Päätös:

Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin.

14 §

Vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös

Esitys:

Tilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään uudelleen tässä kokouksessa, koska
tilintarkastaja oli havainnut edellisessä tilinpäätöksessä korjattavaa tilitoimiston osalta.
Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus jättää v.2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
tarkastettavaksi toiminnantarkastajalle ja hallitus edelleen esittää molemmat edelleen
hyväksyttäväksi TLK:n valtuuskunnalle.

Päätös:

Toimintakertomukseen lisätään Muoniolle palautettava osuus 3514,59 euroa aiemmilta
vuosilta. Hallitus jättää v.2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tarkastettavaksi
toiminnantarkastajalle ja hallitus edelleen esittää molemmat edelleen hyväksyttäväksi TLK:n
valtuuskunnalle.
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15 §

Vaihtoehtoja etätyötoiminnasta ja tuotteiden kotiinkuljetuspalvelusta

Esitys:

Etätyö ja kotiinkuljetusten valtakunnalliset toimijat eivät markkinavetoisesti ole
laajentamassa toimintaansa pienemmille asukasalueille. Tunturi-Lapin alueen brändin ja
vetovoiman kannalta julkisen puolen toimijoiden on syytä auttaa toimijoita alkuun myös
pienemmissä kunnissa. Toiminnanjohtaja esittelee saapuneita tarjouksia etätyötoiminnasta
ja mahdollisia ratkaisumalleja kotiinkuljetuspalvelusta. Esitys merkitään tiedoksi.

Päätös:

Toiminnanjohtajan esitykset ja materiaalit merkitään tiedoksi.

16§

Hankkeet ja ohjausryhmät

Esitys:

Koronaexit-hanke on saanut jatkoaikapäätöksen 31.5.2021 asti. Whenever you need
extreme hanke hakee REACT ja Business Finland rahoitusta. Toiminnanjohtaja esittelee
hankkeiden päivitetyn tilanteen.
Esitys merkitään tiedoksi.

Päätös:

Koronaexit-hanke jatkuu 31.5.2021 saakka ja WYNE-hankkeelle haetaan REACT-rahoitusta.
Toiminnanjohtajan esitys merkitään tiedoksi.

17§

Toiminnanjohtajan tilannekatsaus, Enontekiö ja Muonio aluekuulumiset

Esitys:

Tilanne katsaus Muonio:
Tilannekatsaus Enontekiö:
TLK tilannekatsaus:

Kaisa Kylä-Kaila, Laura Enbuska-Mäki, Minna Back-Tolonen
Jari Rantapelkonen, Seppo Alatörmänen, Pasi Ikonen
Veli-Matti Hettula

Muonio
Laura Enbuska-Mäki
YT-neuvottelut ja organisaatio uudistus on menossa. Muonion kunnan ns. Puhtaan ilman
hanke pilkotaan kahteen. Kuituverkkoselvitys on käynnissä. Rivitalorakentaminen olisi
lähtenyt Muoniossa liikkeelle, mutta ARA-puolto jäi valtiolta puuttumaan. Tämä on yhteinen
edunvalvonnan paikka. Aluekehitys indikaattorit näyttävät alueella hyviltä, mutta nämä asiat
eivät etene ilman edunvalvontaa.
Muonion melontahanke etenee. Reittien osalta on hankkeita ollut ja niiden
käytännöntoteutus on nyt edessä.
Elinvoiman osalta yleisvire Muoniossa on positiivinen, mutta asumisen pullonkaula ei
helpota, jotta eteenpäin päästäisiin.
Minna Back-Tolonen

Tunturi-Lapin Kehitys /
Fell Lapland Development

Muonion kunnantalo/
Tunturi-Lapin Kehitys ry.

Enontekiön kunnantalo/
Tunturi-Lapin Kehitys ry.

Veli-Matti Hettula
Toiminnanjohtaja / Executive Director
Tel: +358 (0)400 415 345
email: veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi

Puthaanrannatie 15
FIN 99300 Muonio
www.muonio.fi

Ounastie 165
FIN 99400 Enontekiö
www.enontekio.fi

2

www.tunturilapinkehitys.fi

3

Yrittäjien osalta on havaittavissa turnausväsymystä ja pohdintaa oman yritystoiminnan
suhteen. Kasvuhaluisten yritysten pienentynyt määrä huolestuttaa ja vastarantaa ei ole
näkynyt. Aukiolevien yritysten määrä on myös kysymysmerkki, joka on elinvoiman kannalta
tärkeää. Nostetta alueella on, kun saadaan yrittäjät jaksamaan. TLK luo askelmerkkejä
yrityksille ja tulevaisuuden uskoa. Konkretian tasolle reittiasiat ovat nyt yksi esimerkki mitä
yritykset kaipaavat nyt.
Enontekiö
Jari Rantapelkonen
Enontekiön lentoasemalle on perustettu ENF INFRA ja ENF POP Oy hallitukset, joissa
molemmissa 3 edustajaa ja yhtiöt tekevät keskenään yhteistyötä alkuvaiheessa.
Toimitusjohtajan/lentoaseman päällikön rekrytointi on käynnissä ja hänen työaikansa tulee
molempiin hallituksiin 80 % Pop ja 20 % Infra työaikajaolla.
Sähköyhtiönmyynti NEVElle on saatu päätökseen 31.3.2021. Tämän myötä seuraavan
kolmen vuoden aikana Enontekiön sähköverkkoa parannellaan noin 2 000 000 euron arvosta.
Enontekiön kunnan keskeinen kehitysjohtajan tehtävä ja rekrytointi aukeaa Hannu Autton
siirtyessä Kilpisjärven tutkimusasemalle.
Matkailun brändikysely on menossa ja alueorganisaation kehittäminen ovat etenemässä.
Yritysten luokituksissa alueelta on noussut yritys AAA-luokkaan.
Seppo Alatörmänen
Kuiturakentamisen kartoitus on menossa ja seuraavan kahden vuoden aikana on nyt päästä
laajentamaan elinvoimaa ja kuntalaisten palveluita ja mm. etätöitä.
Lentoliikenteen kehittyminen, avoimet kaavat ja liikkumisen rakentaminen ovat
mahdollisuuksia yrittäjille ja luovat uskoa elinvoimasta. Uuden investointipääoman saaminen
alkuun on erittäin tärkeää ja alueelle tarvitaan investointeja seuraavan 10 vuoden aikana
useiden miljoonien arvosta.
Pasi Ikonen
Lentoaseman mahdollisuudet ovat valtavat ja tulokset tullaan näkemään vasta vuosien
päästä. Hetta ja Kilpisjärvi ovat kunnassa varsin erilaisessa vaiheessa. Kilpisjärvellä on uuden
luomisen halua ja Hetta on vastaavasti murroksessa osan yritysten ollessa paikallaan tai
myynnissä. Jyppyrä-Paljasselkä alue ja Enontekiön lentoasema antavat valtavan potentiaalin
alueen kehittymiselle.
Yrityksillä on havaittavissa turnausväsymystä ja odottavalla kannalla ollaan myös
Enontekiöllä.
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TLK Toiminnanjohtaja Veli-Matti Hettula
Saavutettavuuden työryhmää ollaan perustamassa Tunturi-Lappiin neljän kunnan kesken ja
siellä on paljon mahdollisuuksia tulevaisuuden kasvulle kunnat ylittävän yhteistyön avulla.
Tunturi-Lapin alueelta Enontekiö ja Muonio tarvitsevat vahvempaa alueorganisaatiota ja nyt
ei ole ollut Koronan vuoksi hyvä hetki viedä asiaa eteenpäin ja siksi sieltä kuuluu hieman
myöhemmin. Täytyy muistaa, että kriisi on aina myös mahdollisuus uudistua. Ne alueet, jotka
pystyvät nyt kriisin aikana päätöksiin ottavat muita alueita ohituskaistalla kiinni.
Hankkeiden läpivieminen on tärkeää ja matkailun ulkopuolisen kehittymisen tärkeys on
oleellista kuten korona on soittanut. Hankkeet hakevat tähän uusia avauksia ja täytyykin
uskoa, että myös hankkeiden rahoittajat uskovat alueen vetovoimaan hyväksymällä haussa
olevia projekteja, joihin on paljon työaikaa ja alueen voimavaroja käytetty.
Lausuntoja on tehty aktiivisesti ja edunvalvontaa on tehty lausuttu:
Kustannustuki III, ravintolatoiminta, rajatoiminnoista ja toisen asteen koulutuksista on
edunvalvonnallisesti tehty kannanottoja ja edunvalvontaa.
Seuraavien päivien aikana Lapin yrittäjien ov-koordinaattorihankkeen ja yritysten
arvonmääritys ja myyminen tilaisuuksia järjestetään ja niiden parissa jatketaan edelleen.
Korvausvelka ja kasvunälkä yrityksissä on todella pitkä matka ja tullaan tarvitsemaan paljon
muutoksia tulevina vuosina.
Tulevina päivinä TLK järjestää ja on mukana Hetan hiihtomaan benchmarking matkalla
Pellossa ja Oloksella, suunnittelemassa Enontekiön lentoaseman rekrypäivää ja
koulutuskokonaisuuksia sekä puheenjohtajana Lapin matkailun toimialaklusterikokouksessa.
Päätös:

Esitys merkitään tiedoksi

18§

Muut asiat

Esitys:
• Reittiasiat
Esitys:
Tunturi-Lapin kunnat työskentelevät yksittäin kukin oman kuntansa reittiasioiden parissa.
Tunturi-Lapin Kehitys ry:tä on aihetta käsittelevissä tilaisuuksissa pyydetty järjestämään
”Nyt puhutaan Lapin reiteistä” tilaisuus Lapin kunnille. Toiminnanjohtaja on järjestänyt
edellisen vastaavan tapahtuman 26.4.2018,https://www.kideve.fi/blog/uutiset/puhutaanlapin-reiteista-to-26-4-2018/. Tämä mahdollistaisi Tunturi-Lapin kuntien paremman
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yhteistyön.
Toiminnanjohtaja esittää, että tilaisuus järjestetään TLK:n toimesta.

Päätös:

Tunturi-Lapin Kehitys voi toimia tilaisuuden järjestäjänä yhteistyössä kuntien kanssa, jossa
kunnat esittelevät omia tilanteita ja yhteistyön mahdollisuuksia ulkoilu- ja maastoreittien
osalta. Tunturi-Lappi on luontomatkailukunta ja nyt Tunturi-Lapin kuntien välillä on eroja
taustalla ja asiakkaalle. Reittien tulee olla turvallisia, tasoltaan kuntarajat ylittäviä ja
tiedotuksen tulee olla kunnossa.

• Meltwater mediaseuranta
Esitys:
Enontekiön ja Muonion kunnat ovat mediaseurannan osalta eri kokoisilla osuuksilla mukana.
Tunturi-Lapin Kehitys on pyytänyt tarjouksen mediaseurannasta huomioiden jäsenkuntien
nykyiset palvelut. Toiminnanjohtaja esittelee 3500 euron tarjouksen ja sisällön.
Toiminnanjohtaja esittää tarjouksen hyväksymistä TLK:n budjetista, koska se parantaa alueen
viestintää ja auttaa kohdennettuna seuraamaan muitakin ajankohtaisia kehityskohteita.
Muoniolle tulee Meltwaterilta vuosianalyysi kerran vuodessa ja Enontekiölle kooste tulee
päivittäin.
Päätös:

•
Esitys:

Tilanne katsotaan uudelleen, kun kaikki Tunturi-Lapin neljä kuntaa ovat yhdistyksessä
mukana. TLK toiminnanjohtaja pääsee Enontekiön kunnan osalta mukaan samaan lisenssiin.

Esitys poikittaisliikenteestä Tunturi-Lapin saavutettavuuden työryhmälle 13.4
Tunturi-Lappiin ollaan perustamassa uutta saavutettavuuden työryhmää, jossa
toiminnanjohtaja esittelee yhteistyöehdotuksen Tunturi-Lapin poikittaisliikenteestä. Esitys
merkitään tiedoksi.
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Päätös:

Esitystä pidettiin hyvänä alustana alueelle ja yrityksille ja merkitään tiedoksi.

19§

Seuraava kokous

Esitys:

Toiminnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kutsuvat seuraavan kokouksen koolle yhdessä
arviolta kesäkuun alkupuolella

Päätös:

Merkitään tiedoksi

20§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.21

Tunturi-Lapin Kehitys /
Fell Lapland Development

Muonion kunnantalo/
Tunturi-Lapin Kehitys ry.

Enontekiön kunnantalo/
Tunturi-Lapin Kehitys ry.

Veli-Matti Hettula
Toiminnanjohtaja / Executive Director
Tel: +358 (0)400 415 345
email: veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi

Puthaanrannatie 15
FIN 99300 Muonio
www.muonio.fi

Ounastie 165
FIN 99400 Enontekiö
www.enontekio.fi

6

