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Kokousaika   ke 23.6.2021 klo 09.30–11.30 

Kokouspaikka   Etäkokous 

Jäsenet        

Enontekiö: 

Jari Rantapelkonen   varalla Leni Karisaari 

Seppo Alatörmänen   varalla Elli-Maria Kultima 

Pasi Ikonen    varalla Taru Mäkitalo 

Muonio: 

Laura Enbuska-Mäki   varalla Katri Rantakokko 

Hanna Huhtamäki   varalla Annemari Keimiöniemi 

Minna Back-Tolonen   varalla Petri Pietikäinen 

Valtuuskunnan puheenjohtajisto 

Juha Niemelä, valtuuskunnan pj   Janne Näkkäläjärvi, valtuuskunnan vpj.  

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

Erpo Kiviniemi, Enontekiö kehitysjohtaja 

Veli-Matti Hettula, TLK toiminnanjohtaja 
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21 § Kokouksen avaus 

Esitys:  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09.48. 
 
22 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esitys:  Käydään läpi läsnäolijat ja todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

Päätös:  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Toiminnanjohtajan poissa ollessa sihteerinä 

toimi Minna Back-Tolonen.  

23 §    Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen 

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

Tolonen esittelevät.  

Päätös:  Edellinen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
 
24 §  Uuden Valtuuskunnan kokousvalmistelut   
Esitys:  Toimenpiteet uuden valtuuskunnan kokoukseen, joka kutsutaan koolle ja joka mm. valitsee 

uuden Tunturi-Lapin Kehitys ry:n uuden hallituksen.  

Päätös:  Siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

 

25 § Enontekiö ja Muonio teknisten toimien aluekuulumiset tilannekatsaus 
 

Esitys:  Enontekiön maankäyttöinsinööri Kai Takkunen ja Muonion tekninen johtaja Jussi-Pekka 

Tammilehto ovat kokouksessa läsnä TLK:n hallituksen jäsenten lisäksi tässä kohdassa. 

Päätös:  Erityisesti toivottiin ajankohtaiskatsausta seuraaviin teemoihin: 

• Investorien näkökulmasta mahdollisuudet ja kuinka kauan prosessi; ostopäätös->kauha 

maahan- kestää nykyään eri kohteissa? 

Muut esille tulevat kysymykset 

• ARA ja työntekijäasunnot 

• Keinoja nykyisten staattisten yritystonttien ja kiinteistöjen omistajien herättelyyn? 

 

Jussi -Pekka Tammilehto kertoi ajankohtaisen tilanteen Muonion kunnan osalta 

lupakäsittelyn tilanteesta sekä tonttivarannosta. Uutta kysyntää luo kasvanut 

etätyökiinnostus, jossa tärkeää on huomioida myös tietoliikenneyhteydet. Asuntotuotantoa 

on tehty markkinaehtoisesti; Muonioon on rakennettu vuokra-asuntoja vuonna 2020 15 

asuntoaja vuonna 2021 17 uutta vuokra-asuntoa ja lisää on tulossa. Keskustan 

osayleiskaava on päivityksen alla. Tuomaanpalon omakoti- ja loma-asuntoalueella on 
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viriämässä rakentamista ja väylän varressa Käkinivan loma-asuntoalueen osalta on todettu 

kaavan tiivistämisen tarvetta. 

 

Kai Takkunen kävi omassa puheenvuorossaan läpi Enontekiön kunnan 

maankäyttötilannetta, jossa tuli ilmi hyvin Enontekiön panostus maankäytön ja 

lupaprosessien osalta. Kilpisjärven seutu kiinnostaa, ja vireillä oli 2 hotellihanketta sekä 

lukuisia muita rakennusprojekteja alueella. Jyppyrä-Paljasselkä alueen osalta tullaan 

tekemään kaavarunkotarkastelua. Takkusen esitys liitteenä.  

 

Enontekiön edustajat toivat esille mm. seuraavia asioita: 

- Kuntavaalit on pidetty, ja valtuustossa vaihtui väkeä runsaasti. 

- Enontekiön kunnan brändityö menossa, tulossa mm. uusi ilme 

- Saavutettavuuteen liittyviä asioita vireillä useita; Vt 21, valokuituasiat, lentoaseman 

uusi päällikkö valittu 

- Kilpisjärvelle asuntotuotantoa suunniteltu vuodelle 2022 

- Kunnan keskeisiä viranhaltijoita vaihtunut/vaihtumassa useita 

- Kilpisjärvellä uutta yritystoimintaa viriämässä 

 

Muonion edustajien aluekuulumiset: 

- Kunnan organisaatiouudistus tulee voimaan 1.8. 

- Matkailuorganisaation tulevaisuusohjelma on työn alla 

- Tulossa kuntastrategian päivitys 

- Asuntotilanteessa positiivinen vire 

- Yrityskentässä edelleen odottavainen mutta positiivinen vire 

 

Päätös: Merkittiin ajankohtaiskatsaukset tiedoksi 

 

 
26§ Taloudellinen tilanne, hankkeet ja ohjausryhmät 2021 
 
Esitys:  Toiminnanjohtaja esittelee yhdistyksen taloudellisen tilanteen ja hankkeiden päivitetyn 

tilanteen. 

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

https://tunturilapinkehitys.fi/kehityshankkeet/kehityshankkeiden-ohjausryhmat/
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Päätös:  Päätettiin siirtää toiminnanjohtajan ajankohtaiskatsaus seuraavaan kokoukseen 

toiminnanjohtajan poissa ollessa.   

27§  Laajentumisen kokous 17.9.2021 läpikäyminen  

Esitys:  Kokouksen esityslistan läpikäyminen ja toimenpiteiden tarkastelu.    

Päätös:  Laajan keskustelun jälkeen päätettiin loppuvuoden osalta keskittyä laajentumissuunnitelman 

toteuttamiseen ja neuvotteluiden loppuunsaattamiseen. Kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä 

Tunturi-Lapin Kehityksen tähänastiseen toimintaan ja yhteistyöhön, ja todettiin yhdessä 

laajentumisen olevan luonteva jatkumo tehdylle työlle. Jatkossa edunvalvontaan tulee 

kiinnittää vahvasti huomiota, ja toimintaa tukevia hankkeita kannattaa jatkossakin toteuttaa.  

28§  Muut asiat  

Päätös:  Keskusteltiin mm. Enontekiön reittihankkeesta, joka on saanut myönteisen 

rahoituspäätöksen sekä tilitoimiston kilpailuttamisesta syksyllä 2021. 

 
29§ Seuraava kokous 

Esitys:  Seuraava kokous syyskuussa 

Päätös: Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous syyskuussa erillisen kutsun mukaisesti. Aiheena 

tuolloin sääntömääräisen syyskokouksen valmistelu.   
 
30§  Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.21 

 

 


