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Kokousaika   pe 10.9.2021 klo 14.00–16.00 

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 34 §, klo 14.11-> varalla Katri Rantakokko 

Hanna Huhtamäki   varalla Annemari Keimiöniemi 

Minna Back-Tolonen, saapui 33 §, klo 14.04->  varalla Petri Pietikäinen 

Valtuuskunnan puheenjohtajisto 

Juha Niemelä, valtuuskunnan pj,saapui 34 §, klo 14.11-> Janne Näkkäläjärvi valtuuskunnan vpj. 

Muut kutsutut: Kaisa Kylä-Kaila, Muonio vt. kehittämispäällikkö  

Erpo Kiviniemi, Enontekiö kehitysjohtaja 

Veli-Matti Hettula, TLK toiminnanjohtaja 

 
  



 
 

 

 

www.tunturilapinkehitys.fi  

 

 

 

 

 

Tunturi-Lapin Kehitys /  

Fell Lapland Development 

 

Veli-Matti Hettula 
Toiminnanjohtaja / Executive Director 

Tel: +358 (0)400 415 345 

email: veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi 

 

Muonion kunnantalo/ 

Tunturi-Lapin Kehitys ry. 
 

Puthaanrannatie 15 

FIN 99300 Muonio 

www.muonio.fi 

 

 

Enontekiön kunnantalo/ 

Tunturi-Lapin Kehitys ry. 
 

Ounastie 165 

FIN 99400 Enontekiö 

www.enontekio.fi 

 

1 

31 § Kokouksen avaus 

Esitys:  Puheenjohtaja Seppo Alatörmänen avasi kokouksen klo 14.01. 
 
32 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esitys:  Käydään läpi läsnäolijat ja todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

Päätös:  Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.   
 
33 §    Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen 

Esitys:  Tarkistetaan edellinen kokouspöytäkirja. Pj. Seppo Alatörmänen ja sihteeri Minna Back-

Tolonen esittelevät.  

Päätös:  Minna Back-Tolonen kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan suullisesti ja se hyväksyttiin. 
 
34 §  Uuden Valtuuskunnan kokousvalmistelut   
Esitys:  Toimenpiteet uuden TLK:n valtuuskunnan kokoukseen, joka kutsutaan koolle ja joka valitsee 

uuden Tunturi-Lapin Kehitys ry:n uuden hallituksen.  

 

Hallitus valmistelee asiaa seuraavassa TLK:n hallituksen kokouksessa, jossa vuoden 2022 

talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma käsitellään. Suunnitellut kokouspäivämäärät 

esitettiin seuraavasti: 

 

• TLK hallitus osalta ti 16.11 klo 13–15 Hetassa ja 

 

•  TLK valtuuskunta to 25.11 Muoniossa klo 18.00–19.00. 

  

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 

 

35 § Enontekiö ja Muonio aluekuulumiset, toiminnanjohtajan tilannekatsaus 
 

Esitys:  Enontekiö aluekuulumiset 

 Erpo Kiviniemi 

  

Kehittäminen ja elinvoima 

Tärkeimmät osa-alueet syksyllä 2021 
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• Enontekiön matkailun kehittäminen 

- Lentoaseman toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen 

Lentoaseman uusi toimitusjohtaja Marko Halla 

- Ulkomaiset charter-matkailijat, lähinnä Iso-Britannia 

- Reittiliikennöintiin liittyvät keskustelut ja avaukset (Norja) 

- Paljasselän kohde 

 

• Alueen houkuttelevuus ja saavutettavuus 

- Reittiliikennöinti 

- Linja-autoreitti ”8”, Tunturi-Lapin Kehitys 

- Valokuiden rakentaminen -> etätyömahdollisuudet /uudet asukkaat 

- tontit ja maankäyttö 

 

• Yritykset 

- Tutustuminen ja kartoitus 

- Palvelut alkaville yrittäjille / yrittäjyyden tukeminen 

- Mahdollinen yhteistyö eri toimialojen ja kuntarajojen yli 

- Arvoverkostot 

 

• Uudet hankkeet ja toiminnot 

- Enontekiön kulttuurimatkailun kehittäminen 

* Tavoitteet: 

    - laatia kunnan kulttuurikohteille (Järämä ja kotiseutumuseo) ja palveluille  

      kehittämissuunnitelmat 

    - laatia seuraavan vaiheen kohdekohtaiset kehittämis- ja 

investointitoimenpiteet 

    - kehittää uusia kulttuuriperintöön pohjautuvia palveluja ja tuotteita 

* Laaditaan toteutussuunnitelma kulttuurikohteiden tiedon kokoamisesta,   

    tuottamisesta ja julkaisemisesta digitaalisessa muodossa 

* Aloitus lokakuussa 2021, kesto 1 v 6 kk / työpaikka: projektipäällikkö 

* Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus 

* Kokonaisbudjetti n. 120000 € 

 

- Hyvinvoiva kuntalainen- työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä 

* Tavoitteet: 

    - lisätä työttömien työllistymistä 

    - edistää työttömien tarpeen mukaista kouluttautumista 
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    - edistää piilotyöpaikkojen löytymistä 

    - kehittää kuntaan työllistämisen tuen toimintamalli 

* Laaja työnantajayhteistyö Enontekiöllä, myös naapurialueet ja naapurimaat 

* Mukaan aktivoidaan yksityiset ja julkiset työnantajat sekä kolmas sektori 

* Aloitus lokakuussa 2021, kesto 2 v. / työpaikat: projektipäällikkö ja 

hanketyöntekijä 

* Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitus 

* Kokonaisbudjetti n. 290000 € 

 

- Vuokra-asuntojen lisäämine Hetassa- rivitalot ja luhtitalot. Asuntokanta on 

kartoituksessa ja keskustelut asuntotarpeista on vasta hyvin alkuvaiheessa. 

Asuntojen sijoituksesta tai rakentamisesta ei vielä ole ollut puhetta. 

- Kunnan kehittäminen, yrityspohjan laajentaminen, työpaikat / kesätyöpaikat? 

 

• Muuta 

- Tutustuminen Lapin muihin toimijoihin ja toimintoihin 

- Mukaan SYP-toimintaan (seudulliset yrityspalvelut)  

- Arctic Race of Norway, pyöräilytapahtuma elokuu 2021 

 

 Jari Rantapelkonen 

• Päätös kunnan matkailubrändin uudistamisesta, työ valmistunee 2021 puolella 

• Kuntastrategiatyötä jatketaan uuden valtuuston kanssa, tavoite marraskuu 2021 

 

V-M Hettula: Mikä on Kilpisjärven asuntotilanne? 

• Kehitysjohtaja: Tekninen johtaja on lomalla, palataan asiaan myöhemmin 

 

Taru Mäkitalo: Missä vaiheessa on kehitysjohtajan mainitsema Hetan 

asuntotarvetilanteessa rivitalo/luhtitalo? 

Kehitysjohtaja Erpo Kiviniemi: Tarve on ollut vasta alustavissa keskusteluissa, 

rakennuttajien kanssa ei ole vielä keskusteltu.  

 

Jari Rantapelkonen:  

Kilpisjärven asuntotuotanto 

Elinvoimalautakunta on hyväksynyt Kilpisjärven vuokra-asuntojen tarjouspyyntöasiakirjat. 

Rakennus- ja valvontatehtävien tekijäksi on hyväksytty Welado Oy, noin 260 000 euron 

suunnitelma, Kilpisjärvelle 15 asunnon rakentamiseksi. 

 

Kunnalla ei ole valmisteluissa edennyt kehitysjohtajan mainitsemat Hetan 

asuntosuunnitelmat.  
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Karesuvannon koulun tilanne on haastava ja se on vuoden loppuun mennessä ratkaistava 

mahdollisesti väliaikaisratkaisuilla. Kunnanjohtajana toivon, että nämä eivät vaikuta 

Kilpisjärven asuntotilanteen ratkaisuun millään tavalla. 

TLK:ssa tehtiin elokuussa 2019 selvitys elinvoimaesteistä. Enontekiöllä akuutein este 

elinvoiman kasvulle on asuntopula ja suurimpana nimenomaan Kilpisjärven asuntotilanne.    

 

Muonio aluekuulumiset 

Kaisa Kylä-Kaila: 

 

• Rivitaloja Muonioon kyllä tulossa kuten viime kerralla jo käyty läpi, mutta edelleen 

valmistellaan esimerkiksi ”Asumisen pilotit” hanketta, joka tukee asian kehittymistä 

jatkossakin. Rakentamisen raaka-aineiden hinnat ovat nousseet viime aikoina ja 

viivästyttäneet joitakin toimijoita. 

• Yrityshankkeita on vireillä ja kiinnostuneita tulijoita Muonioon on. 

• Tähän mennessä kotipaikkana Muonio 20 uutta yritystä on perustettu, v.2019 

samaan aikaan sama määrä oli 18 kpl.  Lopettaneita yrityksiä on suurin piirtein 

vakiomäärä, korona ei näissä luvuissa näy.  

• Matkailun avautumista odotellaan ja kotimaan matkailijoita on saatu hyvin 

käymään Muoniossa viime kesänä, joita ei ole aiemmin ollut. 

• Yritysten omistajanvaihdoksia on myös tapahtunut, lehdissäkin esillä ollut 

pitkäaikainen toimija Kolström myi esimerkiksi oman liiketoimintansa ja uudet 

toimijat jatkavat toimintaa. 

• Kaksi uutta hanketta on saanut rahoituksen, ja ne liittyvät puhtaan ilman 

brändäykseen ja sen hyödyntämiseen yritysten näkökulmasta. “Arktista imua 

puhtaalla ilmalla” ja “Pk-yritysten digipalveluekosysteemistä ja tiedolla 

johtamisesta vipuvoimaa koronasta selviytymiseen”. Tehtävään palkataan 

projektikoordinaattori mahdollisimman pian. 

• 1.8 alkaen eli tekninen toimi ja elinkeinotoimi on yhdistetty elinvoimapalveluiksi, 

infraan vesistöihin ja keskustan viihtyvyyteen, matkailuinfraan liittyviä 

hankevalmisteluja liikkeellä ja näihin haetaan hankkeita.  

• Matkailun alueorganisaation kehittämiseen ja saavutettavuuteen liittyen on samoja 

kehittämisasioita esillä kuin Enontekiöllä.   

 

Laura Enbuska-Mäki 

• Asumisessa tulevien rivitalojen lisäksi odotettavissa kuitenkin, että myös yksityisiä 

vuokra-asuntoja tarvitaan vielä. Haasteita on tonttien markkinoinnissa ja 

mielikuvamarkkinoinnissa on tosiaan mietitty isompaa hankekokonaisuutta. 

• Organisaatiouudistus ja järjestäytyminen syksyllä tuo ylimääräistä säpinää. 

• Palveluasumisyksikkö saatu käyttöön viime viikolla 

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A77542
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A77542
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A77942
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A77942
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• Lupakäsittelyissä on ollut haasteita ja rakentamisessa on ollut todella vilkasta 

• Matkailukokonaisuus, miten järjestäydytään jatkossa, on iso kysymys myös uusille 

päättäjille 

• Hyvinvointikoordinaattorin tehtävä on siirtynyt elinvoiman alle ja Sini Westerlingin 

virkavapaan ajaksi on valittu Anni Kettunen.   

 

Minna Back-Tolonen 

• Yrityskentällä kauppa käy ja tosi vilkas kesä on takana 

• Tiistaina jäin pois yrittäjien puheenjohtajan paikalta, uusi pj. tulee mukaan TLK:n 

toimintaan myös myöhemmin. Petri Pietikäinen jatkaa TLK:n neuvotteluissa 

Muonion yritysten edustajana.  

 

Anne-Mari Keimiöniemi 

• Yleisluontoisesti riippuu toimialasta, miten koronan vaikutukset tulevat näkyviin 

vielä loppuvuoden aikana. 

• Pienemmät yritykset kärsivät jatkossakin tavaratoimitusten osalta esim. 

maahantuojien materiaalien saantiongelmista. Isojen yritysten osalta määrältään 

suuria tukkuostoja tekevät pärjäävät, pienemmille yrityksille sitten mitä näistä jää 

jäljelle koko Tunturi-Lapin alueelta? 

• Minna Back-Tolonen lisäsi, että Anne-Marin esille nostama haaste on tunnistettu 

koko Suomen mittakaavassa. Koronan aikana raaka-aineen saanti on haaste. 

Puuraaka-aine voi jäädä joksikin aikaa hankintahinnaltaan korkealle, mutta 

toivottavasti ei kaada yrityksiä.    

 

Seppo Alatörmänen, Onko organisaatiouudistus vielä kesken vai kokonaan maalissa? Onko 

tullut uusia tehtäviä vai onko ne jaettu olemassa olevien henkilöiden kesken? 

 

Laura Enbuska-Mäki: Tehtäväkuvien tarkistukset ja palkkaukset ja tvl tarkistukset ovat vielä 

kesken. Sivistyspalvelut ovat seuraavana vuorossa ja katsotaan uudesta näkökulmasta. 

Tehtäviä on tarkistettu ja vastuualueet hieman muutettu aiemmista hieman kuten 

hyvinvointikoordinaattorin tehtävässä. 

Vesihuoltolaitokselle on palkattu elinvoiman alle Larissa Rimpiläinen, jolle tulee myös 

ulkoilureitit tehtäväksi. Tämä on parin vuoden kokeilu, että reitit ovat elinvoiman alla. 

Ikäihmisten palveluissa tuli uusi palvelusuunnittelijan virka, johon on valittu Lea Valjus. 

Muita uusia rekrytointeja ei ole tehty.    

 

 

Toiminnanjohtajan tilannekatsaus  

Kesän jälkeen on ollut vilkasta ja työtehtävistä nostetaan muutamia poimintoja:  
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12.8 järjestettiin joukkoliikenteen ”Tunturi-Lapin 8” reittityöpaja, jossa kierrettiin Tunturi-

Lapin kuntien alueella. Mukana olivat Lapin Yliopisto, ELY, VTT, Tunturi-Lapin kuntien 

edustajat ja TLK.  

ELYn 50 % toimintatuki on oleellisesti huomioitu suunnitelmissa ja Lapin yliopiston Hanna 

Ylipiessa Kelipa- ja Fit Me hankkeissa tekee tarkempia laskelmia tähän reittiin liittyen. 

Keskusteluja on käyty myös alueen keskellä olevan kansallispuiston eli Metsähallituksen ja 

naapurimaista The Arctic Route reittiä operoivan norjalaisen Bussringin kanssa. Paketit, 

pyörät,sukset on myös huomioitu reitin suunnitteluissa.  

  

18.8 Tunturi-Lapin saavutettavuuden työryhmä on kokoontunut TLK:n johdolla. 

20.8 Tunturi-Lapin ympärivuotinen reittitilaisuus järjestettiin, jossa Tunturi-Lapin kuntien ja 

matkailun alueorganisaatioiden edustajat keskustelivat kuntarajat ylittävistä 

ulkoilureittiasioista.   

27.8 Helsingin yliopisto Kilpisjärven tutkimusaseman yhteistyöryhmän kokous, jossa 

mukana olivat myös Oulun ja Lapin yliopisto. 

31.8 Lapin toimialaklustereiden puheenjohtajien sekä ennakointivastaavien yhteiskokous 

 

TLK:n Koronaexit-hankkeessa perustettua www.yrityskoulutuskalenteri.fi  on kehitetty 

edelleen. Ennen kesää järjestettiin infotilaisuus kunnille ja kesän jälkeen 

koulutuksentarjoajille. Nyt toimenpiteissä on tehdä sopimukset kaikkien 21 kunnan kanssa.       

  

Tulevaa 

17.9 Tunturi-Lapin Kehityksen laajentumisen neuvottelut jatkuvat Kolarin ja Kittilän kanssa 

20.-22.9 Lapin kunta- ja aluekehityspäivät Suomulla 

24.9 Tunturi-Lapin ympärivuotinen reittitilaisuus 

27.9–2.10 Pyöräily- ja ulkoilureittien benchmarkingmatka 

7.-9.10 Benchmark-matka Enontekiön matkailuyrittäjille 7.-9.10. UkkoHalla, Kuhmo  

 28.-29.10 Lapin matkailuparlamentti Levillä 

 

Päätös:  Esitykset merkitään tiedoksi 

 

36§ Taloudellinen tilanne, hankkeet ja ohjausryhmät 2021 
 
Esitys:  Toiminnanjohtaja esittelee yhdistyksen taloudellisen tilanteen, jossa 66,3% 

kokonaisuudesta on käytetty.  

  

 

http://www.yrityskoulutuskalenteri.fi/
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Hankkeiden päivitetty tilanne on nähtävillä listana TLK:n sivuilla ja toiminnanjohtaja kertoi tarkemmin 

osasta niistä. https://tunturilapinkehitys.fi/kehityshankkeet/kehityshankkeiden-ohjausryhmat/ 

 

”Whenever You Need Extreme”-hanke on saanut rahoituksen ja on Koronaexit-hankkeen jälkeen TLK:n 

itse hallinnoima hanke seuraavien vuosien aikana. 

https://tunturilapinkehitys.fi/kehityshankkeet/whenever-you-need-extreme-wyne/  

 

Päätös: Esitykset merkitään tiedoksi 

 
37§  Laajentumisen kokous 17.9.2021 läpikäyminen  
 
Esitys:  Kokouksen esityslistan läpikäyminen ja toimenpiteiden tarkastelu.   

 Puheenjohtajana toimii TLK hallituksen pj Seppo Alatörmänen ja sihteerinä toimii TLK:n 

toiminnanjohtaja. 

 

Esityslista 17.9 kokoukseen: 

1§ Kokouksen avaaminen  

2§ Edellisen kokoontumisen 1.10.2020 materiaalit (V-M) 

3§  TLK toimintaperiaate, lyhyt kertaus (Seppo ja Minna) 

4§ TLK hankkeiden lyhyt tiivistelmä, koronaexit, Wyne+ohryt (V-M) 

5§ TLK Valtuuskunnan pj Juha Niemelän esitys 2022,2023 vuosista (Juha) 

https://tunturilapinkehitys.fi/kehityshankkeet/kehityshankkeiden-ohjausryhmat/
https://tunturilapinkehitys.fi/kehityshankkeet/whenever-you-need-extreme-wyne/
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6§ Kuntien puheenvuorot 

Kolari, Kittilä, Muonio ja Enontekiö 

7§ Yhteenveto ja päätös jatkotoimista (Seppo) 

 

  

Päätös:  Esityslista hyväksytään.  Neuvotteluissa olevien kuntien on ratkaistava mahdollinen 

liittyminen yhdistykseen viimeistään omissa kunnanvaltuustoissa heidän talousarvioissaan. 

 

 

  
38§  Muut asiat 

  *Etätyö ja monipaikkaisuus 

Esitys:   Monipaikkaisuus ja etätyö siirretään tämä asia ajanpuutteen vuoksi seuraavaan 

kokoukseen.  

Päätös: Siirretään tämä asia seuraavaan kokoukseen.  

*Fit Me! hankkeen varaedustaja Nina Vesterisen tilalle 

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää Kaisa Kylä-Kailaa 

Päätös: Kaisa Kylä-Kaila valitaan Fit Me! hankkeeseen varaedustajaksi.  

* Valokuiturakentaminen 

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja esitti, että Enontekiön ja Muonion osalta ”Kuitua kuntiin”-hanke 

on käynnissä ja markkinaehtoisia toimijoita on tullut, joten kuntien ei tarvitse olla 

huolissaan valokuidun saamisesta oman kuntansa asialle. 

Päätös:  Merkitään tiedoksi   

* Matkanjärjestäjien FAM- ja markkinointimatka Tunturi-Lappiin 

Esitys:  Toiminnanjohtaja saattaa tiedoksi hallitukselle, että parhaillaan alueella on tutustumassa 

sveitsiläinen kuvausryhmä, jonka kustannuksista 750 euroa laskutetaan Enontekiöltä ja 750 

euroa Muoniolta. Esitetään, että yhteensä 1500 euroa laskutetaan Tunturi-Lapin 

Kehitykseltä kuntien sijaan.       

Päätös: 1500 euroa laskutetaan Tunturi-Lapin Kehitykseltä.  

 



 
 

 

 

www.tunturilapinkehitys.fi  

 

 

 

 

 

Tunturi-Lapin Kehitys /  

Fell Lapland Development 

 

Veli-Matti Hettula 
Toiminnanjohtaja / Executive Director 

Tel: +358 (0)400 415 345 

email: veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi 

 

Muonion kunnantalo/ 

Tunturi-Lapin Kehitys ry. 
 

Puthaanrannatie 15 

FIN 99300 Muonio 

www.muonio.fi 

 

 

Enontekiön kunnantalo/ 

Tunturi-Lapin Kehitys ry. 
 

Ounastie 165 

FIN 99400 Enontekiö 

www.enontekio.fi 
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* Tilitoimiston kilpailutus 

Esitys:  Toiminnanjohtaja saattaa tiedoksi hallitukselle, että tilitoimistot kilpailutetaan lokakuussa ja 

toiminnan ajankohta on vuoden alusta alkaen. 

Päätös: Merkitään tiedoksi.  

 
 
39§ Seuraava kokous 

Esitys:  TLK seuraava hallitus ti 16.11 klo 13–15 Hetassa, aloitetaan klo 12 lounaalla. 

Esityslistalla:  

- TLK:n uuden hallituksen kokoonpanon esitys TLK valtuuskunnalle  

- Yhdistyksen v. 2022 talousarvio ja toimintasuunnitelma. 

Päätös: TLK seuraava hallitus on tiistaina 16.11 klo 13–15 Hetassa, aloitetaan klo 12 lounaalla. 

Esityslistalla on vuoden 2022 Talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä hallituksen esitykset 

uudelle valtuuskunnalle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.  

40§  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.36. 

 


