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Muonio: 
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Juha Niemelä, valtuuskunnan pj.  Taru Mäkitalo, valtuuskunnan vpj.  
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Veli-Matti Hettula, TLK toiminnanjohtaja 
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11 § Kokouksen avaus 

Esitys:  Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 09.01. 
 
12 §  Kokouksen läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esitys:  Käydään läpi läsnäolijat ja todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

Päätös: Käytiin läpi läsnäolijat ja kokous todettiin lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi. 

13 §    Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen 

Esitys:  Tarkistetaan edellinen kokouspöytäkirja, 1.2.2021.  

https://tunturilapinkehitys.fi/wp-content/uploads/2022/02/tlkhallituspoytakirja122022.pdf  

Päätös: Edellinen kokouspöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin. 

 
14 §  Enontekiö, Muonio ja toiminnanjohtaja aluekuulumiset, tilannekatsaus 
  
Esitys:  Muonio  

Katri Rantakokko 

 - Kuntastrategia työ etenee 

- Kunnanjohtajat pohtivat Ukrainan tukemista taloudellisesti 1 eur/asukas ja osaa 

kokouspalkkioista. Tulisiko seutukuntien myös aktivoitua? 

-Tilinpäätöksestä ennakkotietona viime vuodelta ylijäämäinen tulos 1,25 meur. Isoimmat 

syyt tähän ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon koronatuet ja 

kuntalaskutuksen tasaukset. Verotulot ja yhteisöverotuotot ovat olleet isommat, joista tänä 

vuonna poistuu korotus. Metsäniitty palveluasumisyksikön käynnistyminen on ollut 

käytännössä maksutuottojen ja maksutulojen positiivisen vaikutuksen takana. 

Poikkeuksellinen vuosi ja poikkeuksellisia tuloja, joiden varaan ei voi jatkossa enää laskea.     

  

 Kaisa Kylä-Kaila 

 - Kauppakamarilta tuli hyvää tietoa ja ohjeita, miten Ukrainan globaaliin tilanteeseen tulisi 

yrityksissä varautua?  

- Matkailun osalta Venäjän läheisyys on aiheuttanut joitakin peruutuksia Lappiin 

turvallisuusnäkökulmasta, peruutuksia ei ole vielä Muoniossa tiettävästi tapahtunut. 

  - Matkailussa Ukrainan tilannetta lukuun ottamatta, tilanne on lähtenyt koronan jälkeen 

hyvin liikkeelle ja myös ensi kesän osalta varaustilanne näyttää hyvältä. 

https://tunturilapinkehitys.fi/wp-content/uploads/2022/02/tlkhallituspoytakirja122022.pdf
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 - Pyritään jalkautumaan koronan jälkeen yrityksiin uudelleen kuten TLK:n kanssa aiemmin 

ennen koronaa on tehtykin.  

-Yrityksiä on perustettu Muoniossa ja Tunturi-Lapissa ennätysmäärä ja täytyy pitää huoli, 

että heillä on hyvä alku kuten olemassa olevilla yrityksilläkin, jotta kehitystä voidaan tarjota 

niitä haluaville. 

-Kansallispuistojen kävijämäärät ovat myös olleet ennätystasolla enkä näe sen vähenevän 

jatkossakaan 

-Muonio oli viime vuonna muuttovoittokunta ja lähes päivittäin saa vastata kysymyksiin 

kiinnostuneilta muuttajilta 

-Asuntopula on edelleen iso kasvun pullonkaula.  Tätä lähdetään tänä vuonna tarkemmin 

pohtimaan ja tämä näkyy varmasti myös kuntastrategiassa tänä vuonna. 

-Hankerintamalla positiivinen rahoituspäätös on saatu Kestävän liikkumisen strategialle, 

joka on Tunturi-Lapin kuntien yhteinen Traficomin hanke. Tämä on edellytys sille, että 

jatkossa voidaan hakea rahoitusta esimerkiksi pyöräteille ja jalkakäytäville.   

- Tunturi-Lapin jokaisesta kunnista on osallistuttu myös kansainvälisen hankekoulutuksen ja 

hankerahoituksen KATOS-hankkeeseen.  Suuntana on kunnat ylittävä yhteistyö ja tähän 

rahoittajatkin rohkaisevat suuntautumaan tulevalla rahoituskaudella kansallisesti ja 

kansainvälisesti. Tämä yhteistyö toimii Tunturi-Lapissa todella hyvin, koska samojen 

teemojen ympärillä pyöritään ja haasteet ovat pitkälti samansuuntaisia.     

 -Uusi organisaatio on toiminut puolisen vuotta, jossa elinkeinotoimi ja tekninen toimi 

yhdistyivät elinvoimapalveluiksi. Hyvin on lähtenyt liikkeelle ja hyvää synergiaetua on kyllä 

saatu tästä uudistuksesta. 

- Kuntastrategian päivitystyö on menossa ja tulevia strategisia valintoja tehdään parhaillaan 

- Talvireittien kunnossapito kilpailutetaan kevään aikana 

  

 Juha Niemelä 

 - Positiivista koronan jälkeen on, että tapahtumia voidaan alkaa jälleen järjestää. 

Lapponiahiihto 4.-8.4.2022 ja Visma Ski Classic 9.4.2022 hiihto toteutuvat peräjälkeen ja 

myös FIS:n terävästä päästä ollaan tulossa Tunturi-Lappiin hiihtämään.    

 

Markus Ilmola 

 - Koronan jälkeen rajoitukset ovat poistuneet eikä elinkeinonharjoittamiseen enää 

varsinaisesti ole esteitä 

- Matkailussa on ollut tosi hyvä talvi ja kausi jatkuu edelleen 

- Monella yrityksellä on kapasiteetin laajennus- ja investointihaluja, joita osa pääsee 

varmasti toteuttamaankin. Yrityksiltä on kuitenkin alkanut myös kuulua viestiä, että 

Ukrainan tilanne on saanut pankit varovaisiksi. Tämä voi häiritä kehitystä, jos 

yritysrahoitusta ei saa Ukrainan tilanteesta johtuen.    

https://www.lapponiahiihto.fi/
https://yllaslevi.com/?gclid=CjwKCAiAsYyRBhACEiwAkJFKombs9xLhDZ1cc09HKMR5iVofSK5A63n6MGq7jAPPh1f1eQEGk5ZyBhoChp4QAvD_BwE
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- Viime kesänä alkanut rakennustarvikemateriaalipula näkyy edelleen. Puutavarasta ja 

teräksestä on pulaa ja eristeiden hinnat ovat nousussa. Materiaalipulaa kasvaa kesän 

edetessä.    

 

 Minna Back 

  -Talvireittien kunnossapito kilpailutetaan kevään aikana ja markkinavuoropuhelulla 

lähdetään liikkeelle. Tulevalle talvikaudelle reittienhuolto toteutetaan uudella mallilla, joka 

on pitkään valmisteltu asia  

- Kunnanpuolella kaavoitus on kesken ja sitä jatketaan edelleen 

- Elinvoimalautakunnassa lupakäsittely on lähtenyt jouhevoitumaan eli 15 lupaa 

kuukaudessa on saatu käsiteltyä 

- Paljon on asioita pyörimässä ja palloja liikkeellä, joten toivottavasti koronaan liittyen 

maailma lähtisi aukeamaan.  

  

 Enontekiö 

 

 Taru Mäkitalo 

 - Johtavat virat ovat Enontekiöllä edelleen kunnanjohtajan määräaikaista tilannetta lukuun 

ottamatta auki ja tehtävää näistä johtuen on varmasti paljon, kun esim. Birgitta Eira ei 

tähän kokoukseen päässyt keskittymään. Toivotaan, että kunnanjohtajan, hallintojohtajan 

ja kehitysjohtajan/elinvoimajohtajan/millä nimikkeellä virka täytetäänkin, saadaan 

mahdollisimman pian avattua ja täytetyiksi. Tämä jarruttaa Enontekiön kunnan asioita nyt 

joka puolella, koska käytännössä mikään asia ei etene, kun ei ole viranhaltijoita asioita 

hoitamassa ja tekemässä viranhaltijapäätöksiä.  

- Enontekiön lentoaseman kausi meni todella hyvin. Yhtään lentoa ei jouduttu perumaan 

lentokentän kiitoradan vuoksi eli kaikki pääsivät laskeutumaan ja nousemaan suunnitellusti 

ja turvallisesti. Parin viikon päästä on seuraava lentoaseman hallituksen kokous ja ensi 

kaudellekin on jo varauksia tullut.  

  

Pasi Ikonen 

 - Kädet ovat olleet nyt täynnä käytännön matkailualan töissä, jossa Enontekiöllä on hyvä 

kausi nyt meneillään ja tämän vuoksi ns. yleisiin alueen asioihin ei ole ehtinyt keskittymään.   

  - Ohjelmapalvelupuolella talvikautta on vielä noin 2–3 viikkoa jäljellä kansainvälisten 

asiakkaiden osalta ja suurimpia vaikutuksia Ukrainan tilanteella tuskin siihen on. Sen sijaan 

kesämatkailuun ja pitkällä tähtäimellä tulevaisuuteen Ukrainan tilanteella voi olla 

merkittäviäkin vaikutuksia.   

 - Valtakunnallisesti ja Tunturi-Lapissakin (Kilpisjärvi, Pallas, Ylläs, Levi) vapaalasku on 

koronan aikana kasvanut ja on tällä hetkellä hyvin suosittua toimintaa.  TUKES on antanut 
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toimintaohjeet. Uusien ja alalla jo toimivien yrittäjien on hyvä tarkistaa, että toiminta 

täyttää nämä nyt säädetyt vaatimukset.  

 

Outi Kurkela 

 - Birgitta Eiran siirtyessä määräaikaiseen kunnanjohtajan tehtävään olen kunnanvaltuuston 

varapuheenjohtaja mukana tässä kokouksessa. 

 - Olen Taru Mäkitalon kanssa samaa mieltä, että elämme Enontekiöllä raskaita aikoja. 

Viranhaltijat ovat kaikonneet kunnasta ja kehitysjohtajankin lähdöstä on kulunut jo vuosi.    

 Eilisen kunnanhallituksen kokouksen perusteella jäi käsitys, että paikat laitetaan 

mahdollisimman pian auki. 

-Yritysmaailman puolelle on varmasti näkynyt kehitysjohtajan/vastaavan poissaolo 

kunnasta.    

 

 TLK, Veli-Matti Hettula 

 - Enontekiön elinkeinoelämän kehittämiselle ja kasvulle erittäin tärkeän Jyppyrä-Paljasselkä 

hankkeen hidas eteneminen huolestuttaa, koska Enontekiön ja eritoten Hetan kirkonkylän 

kehitystä ei muuten päästä suunnitellusti toteuttamaan. 

 -Enontekiön lentoaseman määristä toimitusjohtaja Marko Halla on ilmoittanut, että yli 80 

lentoa ja noin 25000 asiakasta on tähän mennessä lentokentän kautta kulkenut, joka on 

ensimmäiseksi kaudeksi Finavian jälkeen todella hyvä suoritus. 

- Lapin matkailun osalta koronatilanteesta johtuen Aasiasta ei ole vieläkään toivuttu ja 

kotimaan matkailijat eivät riitä korvaamaan Aasian matkailijoiden määrää niissä kohteissa, 

joihin kansainvälisiä matkailijoita on ennen koronaa sieltä suunnalta saapunut.  

- Joulukuu 2023 näyttää Lapin osalta kuitenkin hyvältä ja se antaa uskoa koronasta 

toipumiseen. 

- Ukrainan tilanne on vaikuttanut merkittävästi matkailun toimialaan. Esimerkiksi Finnairin 

toimintaan Venäjän ilmatilan ylilentokieltojen vuoksi, sillä Aasian kohteet ovat heille 

pidemmän lentoreitin vuoksi nyt kannattamattomia.     

 - Matkailun alueorganisaatioiden Discover Muonion Kirsi Vestenius ja Enontekiö Arctic 

Laplandin Laura Hokajärven sekä Enontekiön lentoasemalla vierailevien kansainvälisten 

matkanjärjestäjien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella molemmille jäsenkunta-

alueille kaivataan nyt uutta majoituskapasiteettia.  

- Hyviä esimerkkejä tästä kysynnästä ja ympärivuotisuudesta on nähtävillä Kilpisjärvellä, 

jossa nyt 2022 juhannuksena avautuu 24/7/365 avoinna oleva Cahkal hotelli. Santa’s Hotels 

puolestaan avaa helmikuussa 2023 myös 24/7/365 avoinna olevan yli 40 hotellihuonetta 

käsittävän design puuhotellin.       

   -Enontekiö-Muonio alueen kokonaisvaltaisen matkailun kehittämisen kannalta asioita tulee 

edistää ja saada liikkeelle usealla eri rintamalla: 

https://cahkalhotel.fi/
https://www.lapinkansa.fi/kilpisjarvelle-avataan-uusi-puurakenteinen-design-/4347636?fbclid=IwAR17QoQkcHQWWRNMTbrWFleRyn2GRUdoCtz19DCkFysrK9fIg57QL6T69l0
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Saavutettavuus  

->Lentoliikenne 

* Enontekiön lentoasemalle valtiolta jo saatu 5 meur kiitotiehen, haettava lisäksi 10 meur 

lentokentän infraan, koska korjausvelkaa edelliseltä omistajalta. 

*Finnairin tulisi nähdä kotimaan kohteet Aasian puuttuessa nykyistä paremmin. Kittilän 

lentoaseman lisäksi myös Enontekiö tarjoaisi tähän kapasiteettiaan. Yhteistyötä Kittilän ja 

Enontekiön välillä tulee lisätä. 

->Poikittainen joukkoliikenne. Kelipa ja FIT ME! hankkeiden avulla Tunturi-Lapin sisäistä 

joukkoliikennettä kehitetään ja maalina on 2022-2023 talvikausi. Vuokra-autot tarvitaan 

tähän vielä lisäksi. 

-> Kuntarajat ylittävät ympärivuotiset ja monikäyttöisyyttä palvelevat reittihankkeet tulee 

saada aktivoitua Tunturi-Lapin kuntien alueella.    

 

Alueorganisaatiot 

* Matkailun alueorganisaatiot ovat kasvaneet viime vuosina hankkeiden tuomien 

lisäresurssien ja niiden vetäjiensä ammattitaidon avulla. Tätä kasvua tulee edelleen jatkaa 

DMC/DMO tyylisiksi matkajärjestäjiksi, jotta he pääsevät itse hakemaan maailmalta isompia 

ryhmiä ja kauppoja alueen matkailuyritysten kannattavuuden ja kävijämäärien 

parantamiseksi. Potentiaalista se ei jää kiinni, tulijoita alueelle kyllä on. 

 

Majoituspaikat 

* Majoituspaikat eivät riitä kansainväliseen kysyntään ja naapureihin nähden. Enontekiöllä 

on noin 1200 ja Muoniossa 1600 eli yhteensä 2800 petipaikkaa. Naapurikohteista Levillä on 

25000 ja Ylläksellä 23000 ja hieman kauempaa esimerkiksi Rukalla 13000. Olemassa olevien 

majoitusyritysten huomioiminen on tietenkin pidettävä mielessä.  

-> Hotellien kannattavuuslaskelmien, operaattori- sekä investorien hakemiseen 

erikoistuneiden yritysten tarjouspyyntöjä on pyydetty TLK:n toimesta. Yhtään 

kunnan/kaupungin kokonaan alusta loppuun saakka kustantamaa kannattavuuslaskelmaa ja 

investori- ja operaattorihaun tuottamista ei ole edennyt Suomessa valmiiseen hotelliin 

saakka. Näin ollen alueelle olisi syytä perustaa yksityinen osakeyhtiö, joka voi osakkaidensa 

kautta edistää tätä majoituskapasiteettiasiaa myös Enontekiö-Muonio alueella.   

 

*Kestävä kehitys, VF/STF 

Alueen yrityksiä tulee edelleen kannustaa ja ohjata kestävän kehityksen ja Visit Finlandin 

matkailun Sustainable Travel Finland (STF) ohjelmaan.         

  

 Lisäksi poimintoja tehdyistä työtehtävistä: 

- 3.2 Tunturi-Lapin kuntien elinkeinotoimet, aluekehittämisen eri tasot 
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laajennusneuvotteluiden tueksi.    

- 8.2 Kauppakamari: Yritysjohdon kansainvälisen kasvun ohjelma, Suuri Vientipäivä, Helsinki 

 - 9.2 Muonion reittipalaveri 

 - 11.2 Lapin matkailun hankepäivä, Enontekiö Lapland, mary kokous Kilpisjärvellä, Cahkal 

hotelliesittely 

 - 14.2 Whenever you need extreme-hankkeen 2.ohry, Muonio yritysneuvontacase 

-16.2 Tunturi-Lapin SYP, Toimialaklustereiden pj. ja ennakointivastaavien kokous, Kuitua 

kuntiin -hankkeen ohry, Enontekiö lentoasema hallitus 

 

Lisäksi poimintoja tulevista työtehtävistä: 

 - 14.3 Lapin liikennejärjestelmätyöryhmä 2040, Rovaniemi 

- 16.3 Kauppakamari: Yritysjohdon kansainvälisen kasvun ohjelma 

- 17.3 Seutukunnallinen kansainvälistymisen yhteistyöryhmä 14/2022 

- 30.3 TLK ja Leader,yhteispalaveri, Jerisjärvi 

- 31.3 TLK ja Leader yhteisvirtuaalikahvit, Kasvu alkaa pohjoisesta - Lapin elinkeinoelämän 

uuden vision lanseeraus 

 

Päätös:  Esitykset merkitään tiedoksi  

  

 

15 §  Vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös 
 
Esitys:  -Toiminnanjohtaja ja kirjanpitäjä Anne-Mari Keimiöniemi esittelivät vuoden 2021 

tilinpäätöksen. Toiminnanjohtaja esittelee v.2021 toimintakertomuksen. 

 

Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus jättää v.2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 

tarkastettavaksi toiminnantarkastajalle ja hallitus edelleen esittää molemmat edelleen 

hyväksyttäväksi TLK:n valtuuskunnalle. 

 

 

Päätös:  Toimintakertomus (liite 1.) hyväksyttiin, mutta v.2021 tilinpäätöstä (liite 2.) ei hyväksytty, 

vaan palautettiin valmisteluun. Toiminnantarkastajalta pyydetään lausuntoa ja tilinpäätös 

otetaan uudelleen käsittelyyn hallituksenkokouksessa ennen TLK valtuuskunnan 

kevätkokousta.  

 
16§ Taloudellinen tilanne ja hankkeiden tilanne helmikuu 2022 
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Esitys:  Toiminnanjohtaja esittelee yhdistyksen taloudellisen tilanteen ja hankkeiden päivitetyn tilanteen. 

Hankkeiden tilanne esitellään nettisivujen kautta: 

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

Menolajit  Talousarvio helmikuu22 Erotus Käyttö-% 

toimintasuunnitelman mukaan  2022 toteuma 2022 2022 

Kustannuspaikat:  2 kuntaa       

(alv 0%)         

Palkkakustannukset (sis. Sosiaalikulut) 76 000 9 311,49 66 688,51 12,25 % 

Kokouspalkkiot ja matkat: hallitus ja valtuuskunta 3500 5,88 3 494,12 0,17 % 

Puheenjohtajien palkkiot. Hall pj. 1000, Valt. pj. 500 1500 0,00 1 500,00 0,00 % 

Matkakustannukset, koulutuskustannukset 4000 1 622,61 2 377,39 40,57 % 

Seutukuntayhteistyö (sixpack) 1000 0,00 1 000,00 0,00 % 

Hankeomarahoitus, toimialojen kehittäminen (2000 fitme, 4000 wyne, 400 YKK)  6400 400,00 6 000,00 6,25 % 

Edustuskulut 500 0,00 500,00 0,00 % 

Työterveys+työtarvikkeet (kasvomaskit,työtuoli, toimistotarvikkeet, puhelin)  1000 266,82 733,18 26,68 % 

Sähköiset palvelut (ohjelmistot Visma sign, Microsoft,Dropbox, Adobe, Doodle) 2000 14,99 1 985,01 0,75 % 

Meltwater mediaseuranta (1900 e, 1.5-31.12) 1800 1 800,00 0,00 100,00 % 

Kirjanpito(2000e), tilintarkastus (1000e), pankkipalvelut (1000e) 4000 50,83 3 949,17 1,27 % 

Posti, puhelin- ja tietoliikenne, (nettisivut Höyry, FB mainonta,lehdet) 2700 315,48 2 384,52 11,68 % 

Jäsenmaksut (Lapin kauppakamari 227, Viexpo 300, Leader, 35) 600 227,00 373,00 37,83 % 

  105 000 14 015,10 90 984,90 13,35 % 

WYNE (v. 2021 kuluja 7.450,44)  6046,72   

YRITYSKOULUTUSKALENTERI (4200+laskutus 75) (1045,16 siirto 21 vuodelta) 4275 2933,3 1 341,70 68,62 % 

 

Hankkeista mm. ”Whenever You Need Extreme” eli Wyne-hankkeen työpajat ovat lähteneet hyvin 

liikkeellä. Kokonaisuutena Wynen yli 300 000 euroa ja Muonion puhtaan ilman hankkeet yli 500 000 euroa 

sekä lähes 200 000 euron Kilpisjärven tutkimusaseman hanke muodostavat yhdessä noin 1 000 000 euron 

kehittämiskolmion alueelle ja ovat vahva panostus myös matkailun ulkopuolisten toimialojen 

kehittämiseen Enontekiön ja Muonion alueelta. Tunturi-Lapin Kehityksen jäsenkuntien lisäksi 

hankeyhteistyössä ovat myös Kittilä ja Kolari. 

 

Päätös: Esitykset merkitään tiedoksi  

  

https://tunturilapinkehitys.fi/kehityshankkeet/kehityshankkeiden-ohjausryhmat/
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17§  Toiminta- ja viestintäsuunnitelma 2022 

 *Uutiskirje Q1-Q4, neljä kertaa vuodessa, mitä on tapahtunut ja mitä edessä? 

https://tunturilapinkehitys.fi/ajankohtaista/uutiskirje/  

* 1-2 Virtuaali- ja livetapahtumia seutukunnassa, maakunnassa ja 

valtakunnallisesti/quarter.   

  

Q1 UUTISKIRJE, tammi-maaliskuu,  

https://mailchi.mp/82da5269e9f9/maailman-puhtain-innovaatioymprist-8986376?e=c74cc1734b  

*TLK ja Leader live yhteistyötapahtuma molemmille hallituksille,  

30.3  klo 11.00-12.00 lounas, 12.00-14.30 yhteispalaveri, Jerisjärvi 

*TLK ja Leader yhteinen tapahtuma, virtuaaliset aamukahvit 31.3 klo 8–9 

https://tunturilapinkehitys.fi/ajankohtaista/tunturi-lapin-kehitys-ja-leader-tunturi-lappi-

virtuaaliaamukahvit-31-3-klo-8-9/  
  

https://tunturilapinkehitys.fi/ajankohtaista/uutiskirje/
https://mailchi.mp/82da5269e9f9/maailman-puhtain-innovaatioymprist-8986376?e=c74cc1734b
https://tunturilapinkehitys.fi/ajankohtaista/tunturi-lapin-kehitys-ja-leader-tunturi-lappi-virtuaaliaamukahvit-31-3-klo-8-9/
https://tunturilapinkehitys.fi/ajankohtaista/tunturi-lapin-kehitys-ja-leader-tunturi-lappi-virtuaaliaamukahvit-31-3-klo-8-9/
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Q2 UUTISKIRJE, huhti-kesäkuu 

* WYNE, Innovointitapahtuma ”Skutsiin pilkille” 

 21.4 klo 12-16 

* TLK edunvalvontatapahtuma Elinkeino- ja liikenneministerit sekä Lapin 

kansanedustajat: Yrittäjät ja valtuutetut, Enontekiön lentoasemalla? 

 

Plan B: esim. key note puhuja ja kahvit tai aktiivinen osallistujille esim. koskenlasku 

ennen kesälomia? 

*Virtuaaliaamukahvit kaksoiskuntalaisuus,  

 

Q3 UUTISKIRJE, heinä-syyskuu 

*Suomi Areenaan osallistuminen Porissa mm. Torniolaakson neuvoston ja Lapin 

Kauppakamarin kanssa? 11.-15.7.22 

 

*WYNE Innovointitapahtuma, Syksyn marjastus innovointitapahtuma ”Menhän puolukhan”  

pe 26.8 klo 9-12/13, ilmaan ja marjoihin liittyvä teema 

  

*TLK ja Leader yhteinen tapahtuma, ”Välitöntä toimintaa” julkinen ruskakävely 
30.8 klo 12.00-13.00, etänä, facebook-live 

 

Q4 UUTISKIRJE, loka-joulukuu 

* T-L joukkoliikennebussi talvi 22–23, launch/julkistaminen 

* Yrittäjien juhlat Enontekiöllä 

 * Virtuaaliaamukahveja  

 

Esitys:  Toiminnanjohtaja esittelee viestintä- ja toimintakalenterin. Puheenjohtaja Minna Back 

lisäsi, että Lapin kansanedustajat ja poliittisen verkoston ylläpitäminen tulisi myös näkyä 

viestintäsuunnitelmassa. Kaisa Kylä-Kaila kannatti puheenjohtajan lisäystä. Tätä tukemaan 

tehdään ns. päättäjäkirje uutiskirjeen lisäksi.   

 

Päätös: Esitys merkitään tiedoksi. 

19§  Opintomatkat 

   
• Tutustumismatka Rovaniemi 

Oppilaitokset: Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin Yliopisto  
Seutukuntakehittäjät: Rovaniemen Kehitys ja Lapin Kauppakamari 
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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. 

 

 Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus matka toteutetaan. Hallitus valitsee kokouksessa 

päivämäärät ja ne lähtevät matkaan, jotka pääsevät. Kustannusarvio on arviolta 250–300 

eur/osallistuja.   

  

-Katri Rantakokko kannatti Rovaniemen matkaa. Lapin toisen asteen oppilaitokset ovat 

menettämässä valtakunnallisessa linjauksessa rahoitustaan, joten yhteisen rintaman ja 

korkeakoulukoulutuksen saavutettavuus tulee taata myös pienillä paikkakunnilla. 

 

-Kaisa Kylä-Kaila kannatti myös opintomatkaa ja oppilaitokset ovat tärkeitä 

yhteistyökumppaneita kunnille ja seutukunnille sekä miten pienillä paikkakunnilla voitaisiin 

tukea korkeakouluopintoja ja kehittämisaihioita varmasti löytyy monia. Uuden 

ohjelmakauden rahoituksessa korkeakouluja tullaan tarvitsemaan hankkeiden valmisteluissa 

erityisesti. 

- Pasi Ikonen kannatti Roin opintomatkalle lähtöä, mutta ajankohtaa tulisi siirtää 

myöhemmäksi.  

Vaasan opintomatkaa tulee vielä keskustella ja valmistella uudelleen, joten se otetaan 

seuraavassa kokouksessa.   

 

Päätös: Rovaniemen opintomatkalle lähdetään alustavasti vkolla 18 to 5.5- pe 6.5 

Pasi Ikonen, Taru Mäkitalo, Outi Kurkela, Minna Back ja Veli-Matti Hettula. Lisäksi Kaisa Kylä-

Kaila osallistuu myös pe 6.5 päivään. Kokouksesta poissaolevat voivat myös ilmoittautua 

toiminnanjohtajalle. 

 

 

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

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. 

https://me.yrittajat.fi/kunnallisjohdon-seminaari-2022
https://viexpo.fi/
https://www.kvarken.org/fi/merenkurkun-neuvosto/
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Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus valitsee keskuudestaan 2-4 hlöä matkaan. Matka 

toteutetaan ja kustannusarvio on arviolta 600-750 eur/osallistuja.   

Päätös: Vaasan opintomatkalle lähdettäisiin ma 16.5 matkustuspäivä, 17.5 Viexpo ja 

Merenkurkunneuvoston tapaamiset, 18.-19.5 Suomen yrittäjien järjestämä Kunnallisjohdon 

seminaari.   

 

 
• Suomi Areena 11.-15.7.2021 

  
Esitys: Muonion kunta, Katri Rantakokko esittelee Tornionlaakson neuvoston (TLN) 

yhteistyöehdotuksen. Muonion kunta on osallistumassa TLN:n jäsenkuntana, ja Kaisa Kylä-

Kaila on ilmaissut kiinnostuksensa lähteä mukaan. Lappia ja muita oppilaitoksia on myös 

lähdössä. Puhtaan ilman hankkeet ja asiat ovat kiinnostaneet TLN tj. Tuula Ajankia ja 

Enontekiöltä sähkölentokoneiden suunnitelmat. 

TLK voisi sopia tapahtuman yhteyteen ns. vaikuttajatapaamisia, jos edunvalvonnallisesti 

nähdään mahdollisuuksia sopia kansanedustajien ja ministereiden kanssa tapaamisia. Hallitus 

antaa toiminnanjohtajalle vapauden valmistella ja myös päättää asiasta.  

Päätös:   

 
20§ Muut asiat 
 

• Toiminnanjohtaja vuosiloma 
 

Esitys: Toiminnanjohtaja anoo vuosilomaa viikolle 10, ma 7.- pe 11.3.2022 
Päätös:  Vuosiloma hyväksytään esityksen mukaan. 

 
21§  Seuraava kokous 
Esitys:  Seuraava kokous järjestetään maaliskuussa  

Päätös: Seuraava kokous järjestetään sähköpostikokouksena, koska tilinpäätös käsitellään heti, kun 

se valmistuu toiminnantarkastajalta ja on valmisteltu yhdessä kirjanpitäjä Anne-Mari 

Keimiöniemen kanssa. Mikäli fyysinen kokous tarvitaan, niin sellainen kutsutaan koolle. 

Vaasan Kunnallisjohdon seminaarin osallistuminen käsiteltäisiin myös sähköpostikokouksen 

yhteydessä.  

Seuraava fyysinen kokous järjestetään alustavasti pe 13.5 klo 14–16. Toiminnanjohtaja palaa 

asiaan tarkemmin sähköpostitse.  

22§  Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50.  


