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Kokouspaikka   Etäkokous 

Jäsenet        

Enontekiö: 
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Pasi Ikonen    varalla Tiina Vuontisjärvi 
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Katri Rantakokko   varalla Matti Pinola 

Minna Back    varalla Jukka Korhonen 

Markus Ilmola   varalla Ulla Kangosjärvi 

Valtuuskunnan puheenjohtajisto 

Juha Niemelä, valtuuskunnan pj.  Taru Mäkitalo, valtuuskunnan vpj.  

Muut kutsutut: Kaisa Kylä-Kaila, Muonio vt. kehittämispäällikkö, läsnä kohdasta 6§ alkaen. 

Veli-Matti Hettula, TLK toiminnanjohtaja 
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1 § Kokouksen avaus 

Esitys:  Puheenjohtaja Minna Back avasi kokouksen klo 09.04. 
 
2 §  Kokouksen läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esitys:  Käydään läpi läsnäolijat ja todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

Päätös: Läsnäolijat kirjattiin ja kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

3 §    Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen 

Esitys:  Tarkistetaan edellinen kokouspöytäkirja, 16.11.2021.  

https://tunturilapinkehitys.fi/wp-content/uploads/2021/11/tlkhallituspoytakirja16112021.pdf  

Päätös: Edellinen kokouspöytäkirja hyväksyttiin. 

 
4 §  Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022 
  
Esitys:  - Käydään läpi toimintasuunnitelma ja talousarvio. https://tunturilapinkehitys.fi/wp-

content/uploads/2021/12/tlkvaltuuskuntapoytakirja23112021.pdf  

 

 * Keskustellaan edunvalvonnan kärkiteemat jäsenkuntien osalta. 

  

 Enontekiö Esko Rautiainen 

 Elinvoima ja matkailu ovat tärkeitä, koska Enontekiön lentokenttäkin on uudelleen avattu. 

Sen toiminnan saaminen kannattavaksi ja ympärivuotiseksi on tärkeää. 

 

 Liikenneolosuhteista VT 21 Kilpisjärvelle on saatava koko Lapin asia ja norjalaiset rekat tulisi 

paremmin hyödyntää maksajina. 

  

Matkailun ja luontaiselinkeinojen yhteensovittamiseen tulee edistää aktiivisella 

keskustelulla, jotta alueen myös erämaamaisuus säilyy. Tuulivoimakeskustelu on 

Enontekiöllä edelleen kesken. 

 

Lentoaseman toimitusjohtaja Marko Hallan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta voi 

pienkonereitistöjä syntyä lähialueille sekä Ruotsiin ja Norjaan.  

 

Enontekiö Birgitta Eira 

https://tunturilapinkehitys.fi/wp-content/uploads/2021/11/tlkhallituspoytakirja16112021.pdf
https://tunturilapinkehitys.fi/wp-content/uploads/2021/12/tlkvaltuuskuntapoytakirja23112021.pdf
https://tunturilapinkehitys.fi/wp-content/uploads/2021/12/tlkvaltuuskuntapoytakirja23112021.pdf
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VT 21 on ollut pitkään ykkösasia turvallisuuden kannalta.  

Muu tiestökin alkaa korjausvelan vuoksi rapistua ja jos saadaan lisää kuntia mukaan 

yhdistykseen niin niiden edunvalvontaa tulee myös panostaa: 

Pulju-Nunnanen-Peltovuoma 

Jos Kittilä tulee mukaan niin Pokka-Köngäs perusparannus väli Kittilässä tulisi tukea.  

Enontekiön Silaskairan tie tulisi pitää talvikäytössä Metsähallituksen toimesta, koska se 

parantaisi liikennettä Inarin suuntaan talvitienä. 

Enontekiön ja Muonion paliskuntiin vaikuttava porotuholaki ja muuttuvat 

luonnonolosuhteet tulisi pitää paremmin päättäjien tiedossa ministeriöiden taholta. 

Kiertotalouden kehittäminen alueella, esimerkiksi jätteestä hyödykkeeksi tulisi kehittää 

jollakin tasolla. 

Omavarainen biokaasutoiminta ja paikallisen lähiruoan tuotannon edistäminen tulisi myös 

huomioida kestävän kehityksen edistämiseksi.   

Viestinnän osalta TLK:n pöytäkirjojen lisäksi aktiivisempaan ja lähestyttävämpään 

viestintään tulisi panostaa. Tällöin meille tärkeät yhteiset tavoitteet ja teemat, jotta 

esimerkiksi erämaamaisuus ja kaksoiskuntalaisuus saataisiin paremmin esille ja kuuluviin.  

Erämaamaisuus on harvinaista ja siitä tulisi pitää kiinni ja nostaa paremmin esille. 

 

Viestinnässä valtuustoseminaarit ja vierailut ovat hyviä, mutta voisiko lisäksi olla tiedotteita, 

jotta valtuutetut ymmärtäisivät paremmin kuinka hyviä asioita TLK:ssa tehdään. 

 

Muonio Katri Rantakokko 

Lapin kuntajohtajien ja kansanedustajien tapaamisessa esitettiin edunvalvontaan mm. 

seuraavia: 

- Kemi-Tornio lentokenttä 

- Vuosina 2022–2029 Väyläverkko suunnitelma on pistemäinen ja Lapin korjausvelka 

kasvaa. VT 21 on oltava kärkihankkeena ja Muoniossa on vaarallinen liittymä kirkonkylän 

kohdalla. Muoniossa on viisi tuulimyllyä.  

Muonion Mielmukkavaaraan oli tulossa tuulivoimaa, mutta se kaatui kunnanvaltuustossa, 

joten tuulivoima ei enää relevantti. Luontoa ja vesistöjä tulee löytyä eikä lisää tuulivoimaa.  

SOTE uudistukseen menee paljon kuntien voimavaroja.   

Edunvalvonnallisesti kaavoitus- ja rakennuslain uudistus on esimerkiksi meidän kuntien 

kannalta tärkeä, koska liittyy vahvasti elinvoimaan ja matkailuun.  

  Ylipäätään ketteryyttä ja nopeaa reagointia alueen edunvalvontaan tarvitaan. 

 Muiden Tunturi-Lapin kuntien mukaan saamiseen yhdistykseen tulee myös panostaa. 

 

 Muonio Jukka Korhonen 

Edellisten lisäksi kaksoiskuntalaisuus tulee olla edunvalvonnan listalla.  
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TLK:n viestinnässä lyhyt säännöllinen sähköpostiviestintä mitä on menossa ja mitä tehty 

olisi toimivin tapa. 

 

Enontekiö Pasi Ikonen 

Saavutettavuusasiat ja tiestön turvallisuus ovat myös yrityksien toimintakentän kannalta 

erittäin tärkeitä edunvalvottavia asioita.  

Korona on tuonut esille, että etätyöt ja kaksoiskuntalaisuus on hyvä olla agendalla. 

Matkailukuntina Enontekiön ja Muonion ei tule jäädä vireiden lähikuntien kyydistä, vaan 

tulisi tarkkaan miettiä mihin vähäisemmät resurssit käytetään ja ollaan erityspiirteiden 

kautta esillä. Esimerkiksi erämaamaisuus ja kuinka sitä matkailussa pystytään kestävästi 

hyödyntämään. Erämaa ei ole mikään kansallispuisto, mutta on yhteensovitettava eri 

toimijoiden kanssa mikä on kestävää luontomatkailua ja luonnonkäyttöä.     

 

Muonio Markus Ilmola 

Edellisten lisäksi koronarajoitukset rajoittavat yritysten toimintaympäristöä edelleen ja 

niiden purkamisen edistämiseen tulisi panostaa. 

 

 Enontekiö Taru Mäkitalo 

 Edellisten lisäksi saavutettavuus myös muuten kuin maanteitse on tärkeää eli Enontekiön 

lentoaseman tärkeää roolia tulee edelleen tuoda vahvasti esille. 

 

 Enontekiö Tiina Vuontisjärvi 

 Esitetyt toimenpiteet kuulostavat erittäin hyvältä.  

 

 Muonio Minna Back 

 Elinvoiman edistämisen alla on montaa kärkeä edunvalvonnassa 

 - Liikenteen ja saavutettavuuden edunvalvontaa 

- Yhteistyö Lapin kansanedustajien verkoston kanssa  

 - Ketteryyttä, maapolitiikkaa ja investointiohjelmaa täytyy seurata 

 

 Veli-Matti Hettula 

Viestinnän osalta sähköposteja valtuutetuille uutiskirjeittäin esimerkiksi neljännesvuosittain 

Q1-Q4 voisi olla hyvä tahti.  

 

Esko Rautiainen 

 Sähköpostien suuren määrän vuoksi viestinnässä Youtube videoiden tai vuorovaikutteisten 

streamattujen lähetysten järjestäminen tulisi myös huomioida.  

 

 Jukka Korhonen 
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 Sähköpostin tarkoitus on toteuttaa tiedonvälitystehtävä, aktiivisuutta vaativien 

toimintatapojen toteuttaminen voi olla haastavaa. 

 

 Birgitta Eira 

 Sähköposti on staattinen vaikkakin neljännesvuosittain, vuorovaikutuksen lisäämiseksi 

Whatss App ryhmä tai voisiko olla yhteinen tapahtuma Teamsin välitykselläkin? 

 

 Taru Mäkitalo 

 Kaikki eivät Whats App ryhmistä ja sähköposteista enää pidä, joten Youtube video tai joka 

vuotinen tapahtuma Enontekiön ja Muonion valtuutettujen kanssa olisi hyvä. 

 

 Veli-Matti Hettula 

 Koronaexit-hankkeen aikana on ollut virtuaaliaamukahveja, hallituksella on oma Whatts 

App ryhmä. 

Ehdotus: 4 kertaa/vuosi uutiskirje A4 sähköpostilla, sen jälkeen 1–2 krt vuodessa etänä 

tapahtuva Teams ja esimerkiksi yhden kerran livenä.    

 

 Minna Back 

 Valmistellaan viestintäsuunnitelma jäsenneltynä seuraavaan kokoukseen mennessä.  

 

 *Verkostot 

 Veli-Matti Hettula: Paikallisesti, valtakunnallisesti ja osittain kansainvälisesti on kohta 

kolme vuotta yhdistyksenä uudelleen käynnistymisen jälkeen toimittu ja pääpaino on ollut 

paikallinen, maakunnallinen ja valtakunnallinen toiminta. Seuraava askel on yritystenkin 

puolelta toivottu vahvempi kansainvälinen toiminta, joka tukisi kuntien elinkeinotoimien 

olemassa olevaa toimintaa ja olisi luonnollinen toiminnan jatkumo.  

 

 Birgitta Eira: 

 Leaderin toiminta on kylissä aktiivista ja kylien yhteistyön lisäksi myös ystävyyskylätoiminta 

lähikansainvälisyyden nostamiseksi Norjan tai Ruotsin kanssa tulisi hyödyntää nykyistä 

paremmin.  

 

 Minna Back 

 Mikäli poliittisia kansanedustajia tai ministereitä vierailee seutukunnan alueella niin silloin 

tulisi viestiä asiasta ennakkoon Tunturi-Lapin Kehitykselle.   

  

Esko Rautiainen 

Ministeriöiden virkamiesjohtoon kannattaa myös verkostoitua edellisten lisäksi. 
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 Birgitta Eira: 

 Tunturi-Lapin Kehityksen tulisi seutukunnan puolesta kutsua ministeriöiden ja 

virkamiesjohdon vierailuja organisoidusti myös Tunturi-Lapin alueelle, jolloin molemmat 

kunnat voisivat kertoa ajatuksiaan heille.    

 

Katri Rantakokko 

Jokaisella kunnalla on näiden lisäksi myös omia tavoitteita ja kehittämiskohteita yhteisten 

tunnistettujen asioiden lisäksi.  

 

*Kehityshankkeet 

Ohjausryhmiä on riittävästi ja tulee käyttää suurta harkintaa mihin osallistutaan. 

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

 

*Tapahtuma v. 2022 

 Minna Back: Voisiko tapahtuma kuitenkin olla tänä vuonna Tunturi-Lapin yhteistyön 

merkityksen kasvattamiseksi? 

Birgitta Eira: Kyllä ja lisäksi kunnissa on uusia valtuutettuja ja elinkeinoelämän yrityksiä ja se 

toisi TLK:ta lähemmäksi ja konkreettisemmaksi? 

  

Valmistellaan seuraavaan kokoukseen viestintäsuunnitelman yhteydessä. 

 

 *Etätyö, monipaikkaisuus ja kaksoiskuntalaisuus 

 Veli-Matti Hettula: Kittilässä ja Kolarissa etätyötä tehdään markkinaehtoisesti Kohta 

Coworkingin ja Innovation Homen kautta. Enontekiö-Muonio akselilla vastaava ei ole, mutta 

majoituskohteet ja alueet ovat tehneet etätyöpaketteja. 

 Sisustusarkkitehti Kreetta Airilan alkuvuodesta tekemä selvitys on erinomainen lisä tähän 

kehitystyöhön. https://www.kideve.fi/blog/uutiset/monipaikkaisuuden-merkitys-lapin-

matkailulle-tunturi-lapin-kunnat-mukana-tutkimuksessa/  

 Etätyökopeista on tehty selvitys, mutta jos ne hankitaan hanketuella ei niistä voi saada 

tuloja. Nämä olisivat brändin kannalta hyvä investointi esimerkiksi alueelle.  

Monipaikkaisuus ja kaksoiskuntalaisuus ovat mediaseurannassa ja niihin liittyviin 

edunvalvontatoimiin pyritään saamaan Lapista laaja edunvalvontajoukko.  

   

*Matkailu 

Birgitta Eira: Etätyömatkailu 2–3 viikoksi voisi olla hyvin markkinoituna ympärivuotisuuden 

edistäjä. 

 Minna Back: Matkailun alueorganisaatioissa Enontekiö Arctic Lapland ja Discover Muonio  

tulisi TLK:lla olla pysyvä jäsenyys ja tiivis yhteistyö TLK:n kanssa.  

https://tunturilapinkehitys.fi/kehityshankkeet/kehityshankkeiden-ohjausryhmat/
https://www.kideve.fi/blog/uutiset/monipaikkaisuuden-merkitys-lapin-matkailulle-tunturi-lapin-kunnat-mukana-tutkimuksessa/
https://www.kideve.fi/blog/uutiset/monipaikkaisuuden-merkitys-lapin-matkailulle-tunturi-lapin-kunnat-mukana-tutkimuksessa/
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Veli-Matti Hettula: Enontekiöllä on pyydetty tiiviisti mukaan, Discover Muonio hieman 

harvemmin. Syynä Muoniossa varmasti Nina Vesterisen panos, joka ei TLK:lta linjauksia ja 

erityistä tukea kaivannut, vaan itseohjautui vahvasti matkailuammattilaisen aikana. 

Matkailu on seutukuntamme tärkein toimiala ja toimet ulottuvat monelle eri toimialalle. 

 

*Ulkoilureitit 

Esko Rautiainen: Kuntarajat ylittävät reitit ovat tärkeitä ja niihin tulee panostaa. Reitit ovat 

maankäytön suunnittelua ja yhteensovittamista eri toimijoiden intressien välillä kuten 

porotalous, luontaistalous, maatalous ja asuminen. 

Veli-Matti Hettula: TLK on järjestänyt Tunturi-Lapin neljän kunnan kesken ympärivuotista 

kehitystyötilaisuuksia hybridisti eli livenä Muoniossa ja etänä sekä tallenteen kautta. 

Yksittäisillä kunnilla on omia toimenpiteitä reittihankkeiden osalta, joista jäsenkunnissa 

hankkeet ovat edenneet toimintaan asti Muoniossa, Enontekiöllä valitettavasti ei vielä 

konkretiaan asti. Asiakkaat eivät näe kuntarajoja, joten miksi meidän tulisi? Tärkeintä on 

tarjota monikäyttöisiä ulkoilureittimahdollisuuksia laajasti eri käyttäjäryhmille kävelijöistä, 

lumikenkäilijöistä hiihtäjiin ja ympärivuotisiin pyöräilijöihin sekä aina moottorisoituihin 

reitteihin asti. Kaikilla tulee siis olla tekemistä ja niiden ylläpidon suhteen voitaisiin tehdä 

nykyistä parempaa yhteistyötä. Osalla kunnista on enemmän korjausvelkaa kuin toisilla ja 

tämä aiheuttaa tällä hetkellä haasteita yhteisten reittihankkeiden suhteen. Mahdollisissa 

ylikunnallisissa kehityshankkeissa myös TLK voisi olla apuna.       

 Birgitta Eira: Metsähallitus on keskeinen toimija reittien suhteen jäsenkunnissa, joten 

edunvalvontaa ja yhteistyötä heidän kanssaan tulisi lisätä. Ylläs-Pallas kansallispuistossa on 

Ounastunturi nimenä poistettu kokonaan ja se tulisi palauttaa, jotta Hetan suuntaankin 

tulisi enemmän matkailutuloja. Pyöräilyn ja kävelyn suhteen myös tiet nähdään osittain 

reitteinä. Näin jalankulkijan ja pyöräilijän vyöhyke tulee ottaa myös huomioon tulevissa 

kehittämishankkeissa. Lisäksi esimerkiksi kulttuurireitit tai Tunturi-Lapin kylät voisi kiertää 

ja saada esimerkiksi diplomin.  

 Minna Back: Ylikunnalliset reitit voisi olla aiheena myös tulevissa kokouksissa eli mitä on 

olemassa ja mitä poistettu käytöstä. 

  

 *Strategiatyö 

 

 - Keskustellaan lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet jäsenkuntien hankkeisiin ja strategioihin 

nähden. 

Enontekiö kuntastrategia:  

https://enontekio.fi/web2017/wp-content/uploads/2018/02/Met-tehem%C3%A4-

yhess%C3%A4-strategia-2025-kv-20.12.2017.pdf  

 

Muonio kuntastrategia: 

https://enontekio.fi/web2017/wp-content/uploads/2018/02/Met-tehem%C3%A4-yhess%C3%A4-strategia-2025-kv-20.12.2017.pdf
https://enontekio.fi/web2017/wp-content/uploads/2018/02/Met-tehem%C3%A4-yhess%C3%A4-strategia-2025-kv-20.12.2017.pdf
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https://www.muonio.fi/media/ahallinto/strategiat/muonio_kuntastrategia_luonnos_21.5..

pdf 

 

- TLK:n strategian v.2015 päivitys tehty v.2019, uusitaan neljän kunnan kesken.  

 https://tunturilapinkehitys.fi/wp-content/uploads/2019/09/tunturi-lapin-

aluestrategia2015.pdf 

 

Minna Back: Seutukunnan strategiapäivityksen taustatiedon kerääminen tulisi ottaa 

työlistalle. 

 

 Katri Rantakokko:  

 Kittilä ja Kolari tulisi ottaa mukaan uuteen strategiatyöhön alusta alkaen. 

 

Päätös:  Esitykset ja keskustelut merkittiin tiedoksi. 

 

5 § Laajentumisneuvottelut uusien jäsenkuntien suhteen  
 
Esitys:  Toiminnanjohtaja esittelee tilannepäivityksen 

 

*Kittilän kunta 

Kittilä kunnanvaltuusto 13.12.2021: 

”Keskustelun aikana Pekka Rajala käytti puheenvuoron, jossa hän esitti, että 

seutukuntayhteistyölle varataan kustannuspaikalle 30105 Muu toiminta 30 000 euroa. Aki 

Nevalainen kannatti Rajalan esitystä.  

  

Inkeri Yritys esitti OMK:n valtuustoryhmän puolesta, että talousarviokirjaan kirjataan 

ainoastaan sanallisella tasolla, että seutukuntayhteistyön kehittämistä selvitetään 

taloussuunnittelukaudella ja talousarviokirjaan ei sisällytetä määrärahaesitystä. 

  

Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava 

kannatettu esitys, joten on äänestettävä.  

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: 

Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät "ei".  

Ne jotka kannattavat Pekka Rajalan esitystä, äänestävät "jaa".  

  

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksitoista (12) jaa-ääntä, yksitoista (11) 

ei-ääntä ja neljä (4) äänesti tyhjää. 

Jaa-ääniä antoivat Hangasvaara Sirkka, Hettula Arto, Hettula Juha, Toivola Juha, Jussila Kai, 

Mäntymaa Vuokko, Kurula Timo, Nevalainen Aki, Nikkinen Jouko, Rajala Pekka, Rauhala 

https://www.muonio.fi/media/ahallinto/strategiat/muonio_kuntastrategia_luonnos_21.5..pdf
https://www.muonio.fi/media/ahallinto/strategiat/muonio_kuntastrategia_luonnos_21.5..pdf
https://tunturilapinkehitys.fi/wp-content/uploads/2019/09/tunturi-lapin-aluestrategia2015.pdf
https://tunturilapinkehitys.fi/wp-content/uploads/2019/09/tunturi-lapin-aluestrategia2015.pdf
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Mikko ja Similä Tuomas. Ei-ääniä antoivat Erkkilä Akseli, Ovaskainen Ahti, Kenttälä Toni, 

Lompolo Mikko, Moksi Aila, Nevalainen Paula, Pekkala Antti, Niittyvuopio Aslak, Salonen 

Tarmo, Toivanen Marita ja Veltheim Saana. Tyhjän äänen antoivat Linnala Maija, Marttila 

Outi, Ylläsjärvi Esa ja Yritys Inkeri.  

  

Puheenjohtaja totesi, että Pekka Rajalan esitys on voittanut äänin 12-11 (4 äänesti tyhjää) 

ja se on tullut valtuuston päätökseksi.”  

  

Kittilä kunnanhallituksen kokousajat (1.2/15.2/1.3/15.3/29.3):  

https://kittila.fi/kunta-ja-paatoksenteko/hallinto-ja-

paatoksenteko/toimielimet/kunnanhallitus/kunnanhallituksen  
 

 Kittilän kunnanvaltuuston kokousajat (28.2/11.4): 

https://kittila.fi/kunta-ja-paatoksenteko/hallinto-ja-

paatoksenteko/toimielimet/kunnanvaltuusto/kunnanvaltuuston  

 

 Toiminnanjohtaja on ollut kokoukseen mennessä yhteydessä Kittilän kuntaan aikataulujen 

suhteen eli ensimmäinen vaihtoehto on 15.2 kunnanhallitus ja 28.2 kunnanvaltuusto. Tästä 

seuraava vaihtoehto menisi ajankohdallisesti 11.4 kunnanvaltuuston käsittelyyn asti.    

 

 *Kolarin Kunta 16.12.2021 

”Kolarin kunnanhallitus päätti, että kunta ei liity uudelleen mukaan Tunturi-Lapin Kehitys -

yhdistykseen. Kunnanhallitus jätti päätökseen pienen takaportin: kunta tarkastelee tilannet-

ta uudelleen, jos liittyminen näyttää myöhemmin tarkoituksenmukaiselta”. 

  

  Toiminnanjohtaja kertoi tapaavansa Tunturi-Lapin kuntien elinkeinotoimien edustajat 3.2, 

jolloin käydään läpi aluekehittämisen eri tasot ja miten ne suhteutetaan yksittäistä kuntaa 

tukevaksi toiminnaksi. 

 

 Birgitta Eira: Kuinka kauan ovea pidetään uusille kunnille auki? Onko kahden kunnan kanssa 

eteneminen myös hyvä vaihtoehto oman toiminnan eteenpäin viemiseksi esimerkiksi 

strategian tasolla? 

 

 Katri Rantakokko: 

 Hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen peruskuntiin jää jäljelle elinvoiman, hyvinvoinnin 

edistäminen sekä sivistystoimen tehtävät. Elinvoiman edistämisen suhteen katsotaan 

laajentuminen rauhassa ja katsotaan viimeistään loppuvuodesta laajentumisen tilannetta 

uudelleen. Hyvinvointialueille lähtee joistakin Lapin kunnista jopa yli puolet 

https://kittila.fi/kunta-ja-paatoksenteko/hallinto-ja-paatoksenteko/toimielimet/kunnanhallitus/kunnanhallituksen
https://kittila.fi/kunta-ja-paatoksenteko/hallinto-ja-paatoksenteko/toimielimet/kunnanhallitus/kunnanhallituksen
https://kittila.fi/kunta-ja-paatoksenteko/hallinto-ja-paatoksenteko/toimielimet/kunnanvaltuusto/kunnanvaltuuston
https://kittila.fi/kunta-ja-paatoksenteko/hallinto-ja-paatoksenteko/toimielimet/kunnanvaltuusto/kunnanvaltuuston
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henkilökunnista, joten ollaan isojen asioiden äärellä, jolloin myös yhteistyön tulee olla 

aitoa. 

 Minna Back: 

 Kevät näyttää Kittilän suhteen onko yhdistyksessä kolme kuntaa ja loppuvuosi onko neljä, 

joten jatkamme laajentumisneuvotteluja edelleen.  

  

Päätös:  Esitys ja kommentit merkitään tiedoksi. 

 
6§ Taloudellinen tilanne, hankkeet ja ohjausryhmät 2022 
 
Esitys:  Toiminnanjohtaja esittelee yhdistyksen taloudellisen tilanteen ja hankkeiden päivitetyn tilanteen. 

Hankkeiden tilanne esitellään nettisivujen kautta: 

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

  

 Toiminnanjohtaja oli tiedustellut Administerilta TLK:n myyntien alvien suhteen ja 

Adminsterin puolelta oli esitetty 750 euron korvausta TLK:lle. Toiminnanjohtaja esitti tämän 

asian hyväksymistä hallitukselle.  

 

 Anne-Mari Keimiöniemi esitteli tämän lisäksi huomioitansa Administerin pääkirjasta ja 

päiväkirjoista hallitukselle, jotka ovat tulleet hallituksen tietoon.   

   

Katri Rantakokko 

Katri Rantakokko muistutti toiminnanjohtajan ja hallituksen velvoitteista verottajan 

suuntaan. Jatkokeskustelu käytäisiin myöhemmin. 

 

Minna Back 

Administer/Polojärvi vaaditaan kirjallisesti korjaamaan kirjanpito helmikuuhun 2022 

mennessä ja vastaamaan täysimääräisenä yhdistyksen kirjanpidollisista velvoitteista 

31.12.2021 asti.  

 

Taru Mäkitalo 

Verottaja pitää toiminnanjohtajaa ja hallitusta vastuussa, jolloin Administerin tulee 

kirjallisesti myöntää ja oikaista kirjanpito helmikuun 2022 aikana.   

 

Birgitta Eira 

Tulee kirjallisesti pyytää Administerilta selvitystä, miksi esitetyt kirjanpidolliset asiat ovat 

jääneet tekemättä ja miksi ns. käsinmuokkauksia on tehty Administerin toimesta? Näin heti 

havaittuamme epäkohdat olemme hallituksena reagoineet asiaan heti vuoden 

ensimmäisessä kokouksessa ja vaatineet kirjallista selvitystä. 

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

Esille tulleet kirjanpidolliset asiat tulee korjata TLK:n toimesta ja Administerille tulee 

lähettää vastaavalla summalla oleva lasku. 

    

Päätös:  TLK hallitus velvoittaa yksimielisesti toiminnanjohtajan ja Tilipalvelu P.Keimiöniemen 

varmistamaan, että Administer/Polojärveä vaaditaan kirjallisesti korjaamaan kirjanpito 

helmikuun arvonlisäveron ilmoitusten osalta ja vastaamaan täysimääräisenä yhdistyksen 

kirjanpidollisista velvoitteista ja mahdollisista viivästyskuluista 31.12.2021 asti.  

TLK hallitus on ulkoistanut taloushallinnon Administer Polojärvelle ja maksanut tästä 

korvausta yritykselle. Näin on oletettu, että asiat hoidetaan ammattimaisesti. 1.1.2022 

alkaen uuden kirjanpitäjän toimesta Administerin palvelussa on todettu selkeitä virheitä, 

johon nyt haetaan ratkaisua.   

   

 
7§  Enontekiö, Muonio ja toiminnanjohtaja aluekuulumiset, tilannekatsaus 

Esitys:  Siirretään ajanpuutteen vuoksi seuraavaan kokoukseen. 

  

Päätös: Siirretään ajanpuutteen vuoksi seuraavaan kokoukseen. 

8§  Muut asiat 

   
• Tutustumismatka Rovaniemi 
Oppilaitokset: Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin Yliopisto  
Seutukuntakehittäjät: Rovaniemen Kehitys ja Lapin Kauppakamari 
Kesto: 2 päivää (viikot 11–12) 
 

Esitys:  Oppilaitokset: Tunturi-Lapissa olevien toisen asteen oppilaitosten (Lappia,Sogsakk,Redu) lisäksi tulisi 

tiivistää yhteistyötä oppilaitoksista Lapin AMK:n ja Lapin Yliopiston kanssa.  

Seutukuntakehittäjät: Lisäksi yhteistyötä tulisi tiivistää seutukuntakehittäjien Rovaniemen 

Kehityksen ja Lapin Kauppakamarin kanssa. 

 

Päätös: Siirretään ajanpuutteen vuoksi seuraavaan kokoukseen. 

 

• Tutustumismatka Vaasa 
Tapahtuma: Kunnallisjohdon seminaari Vaasassa, 18.-19.5.2022 (viikko 20) 
https://me.yrittajat.fi/kunnallisjohdon-seminaari-2022  

https://me.yrittajat.fi/kunnallisjohdon-seminaari-2022
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Seutukuntakehittäjät: Viexpo ja Merenkurkun neuvoston tutustumisvierailut Vaasassa 

Kesto: 2-3 päivää 

Esitys:  Kansainvälisyys: Yhdistyksen kansainvälisyyden kehittämiseksi olisi hyvä tutustua kahden 

kansainvälisen seutukuntakehittäjien toimintaan, Viexpo ja Merenkurkun neuvosto.   

 

Päätös: Siirretään ajanpuutteen vuoksi seuraavaan kokoukseen. 

 

• Nimeämispyyntö Lapin liikennejärjestelmätyöryhmä, edustaja ja varajäsen 
 

Lapin liiton hallitus päätti 12.11.2021 jatkaa Lapin liikennejärjestelmätyöryhmän 

toimikautta 1.1.2022–31.12.2025. Lapin liiton hallitus on nimennyt 2.11.2021 Lapin liiton 

edustajaksi ja työryhmän puheenjohtajaksi Pekka Rajalan ja hänelle varajäseneksi Antti 

Kaarlelan 31.12.2025 asti. Lapin liikennejärjestelmä-työryhmä ohjaa maakunnallisen 

liikennejärjestelmä kokonaisuuden kehittämisestä.  

 

Pyydämme teitä nimeämään 25.1.2022 mennessä Lapin liikennejärjestelmätyöryhmään 

edustajanne ja hänelle varajäsenen. Valittujen henkilöiden tiedot pyydetään toimittamaan 

Lapin liiton kirjaamoon info@lapinliitto.fi 

 

Esitys: Tunturi-Lapin Kehitys nimeää 1.2.2022 hallituksen kokouksessa edustajaksi 

toiminnanjohtaja Veli-Matti Hettulan ja varajäseneksi Kaisa Kylä-Kailan Lapin 

liikennejärjestelmän työryhmään. 

 

Päätös: Veli-Matti Hettula nimetään Tunturi-Lapin Kehitys ry:n edustajaksi ja Kaisa Kylä-Kaila 

varaedustajaksi Lapin liikennejärjestelmätyöryhmään 1.1.2022-31.12.2025.  

 

• Kasvun nykyiset esteet Enontekiön ja Muonion matkailussa 
 

Esitys:  Toiminnanjohtaja esittelee.  

Enontekiö Lapland ja Discover Muonio matkailun alueorganisaatioiden edustajien kanssa on käyty 

seutukunnan kasvua estävät asiat läpi, jotka ovat nousseet esille kansainvälisten matkanjärjestäjien 

tapaamisissa Matka 2022 Meet Workshopissa sekä meneillään olevan kauden aikana.   

  

Majoituskapasiteetti 

Esitellään asemakaavassa olevat mahdolliset hotellien rakentamiskohteet Enontekiö-Muonio alueella 

ja saapuneet tarjoukset niiden kannattavuuslaskelmista. 

 

Saavutettavuus 

https://viexpo.fi/
https://www.kvarken.org/fi/merenkurkun-neuvosto/
mailto:info@lapinliitto.fi
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Enontekiön lentoaseman infratarve, 10meur 

Alueen sisäinen saavutettavuus, joukkoliikenne (FITME! ja Kelipa-hankkeet) 

Reitit 

 

Yhteinen myynti ja alueorganisaatio 

Enontekiö-Muonio yhteinen myyntialusta  

Enontekiö Lapland ja Discover Muonio alueorganisaatiosta dmc toimijaksi  

Kestävä matkailu STF. 

 

Esitys merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: Siirretään ajanpuutteen vuoksi seuraavaan kokoukseen. 

 

• Yhdistyksen vuosikello vuodelle 2022 ja Yritysjohdon kansainvälisen kasvun ohjelma 
koulutukseen osallistuminen 

Esitys:  Toiminnanjohtaja esitteli yhdistyksen vuosikellon.  
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8.2.2022 Helsingissä on Keskuskauppakamarin järjestämä Suuri vientipäivä ja sen yhteydessä 

Keskuskauppakamari järjestää lisäksi Yritysjohdon kansainvälisen kasvun ohjelman 

koulutuskokonaisuuden keväällä 8.2, 16.3, 6.4 ja 26.4.2022. 

https://kauppakamari.fi/tapahtumat/yritysjohdon-kansainvalisen-kasvun-ohjelma/.  

Tämä tukisi yhdistyksen seuraavan kehitysaskeleen ottamista kansainvälisesti, joka on 

toimintasuunnitelmaan kirjattu. Koulutuskustannuksista 50% menisi WYNE-hankkeelle ja 

50% yhdistykselle.    

Päätös:     Esitys hyväksytään ja toiminnanjohtaja esittelee koulutuksen tuloksia seuraavissa 

kokouksissa. 

 

 
9§ Seuraava kokous 

Esitys:  Seuraava kokous pidetään 2.3.2022 klo 09.00-11.00.   

Päätös: Seuraava kokous pidetään 2.3.2022 klo 09.00-11.00.   

 
 
10§  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Minna Back päätti kokouksen klo 11.07.  

https://kauppakamari.fi/tapahtumat/yritysjohdon-kansainvalisen-kasvun-ohjelma/

