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Kokousaika   ti 15.8.2022 klo 11.00–13.00 

Kokouspaikka   Etäkokous 

Jäsenet        

Enontekiö: 

Birgitta Eira    varalla Marja-Riitta Lukkari 

Outi Kurkela    varalla Leena Palojärvi 

Pasi Ikonen    varalla Tiina Vuontisjärvi 

Muonio: 

Laura Enbuska-Mäki   varalla Katri Rantakokko (kohdasta §33->) 

Minna Back, hallituksen pj.   varalla Jukka Korhonen 

Markus Ilmola (kohdasta §33->)  varalla Ulla Kangosjärvi 

Valtuuskunnan puheenjohtajisto 

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

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

Veli-Matti Hettula, TLK toiminnanjohtaja 
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31 § Kokouksen avaus 

Esitys:  Puheenjohtaja Minna Back avasi kokouksen klo 11.04. 
 
32 §  Kokouksen läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esitys:  Käydään läpi läsnäolijat ja todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

Päätös: Läsnäolijat kirjattiin ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

33 §    Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen 

Esitys:  Tarkistetaan edellinen kokouspöytäkirja, 14.6.2022.  

https://tunturilapinkehitys.fi/wp-content/uploads/2022/07/tlkhallituspoytakirja1462022.pdf 

Päätös: Edellinen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin. 

 
34 §  Enontekiö, Muonio ja toiminnanjohtaja aluekuulumiset, tilannekatsaus 
  
Esitys:  Muonio, Katri Rantakokko 

 Kesälomien jälkeen ensimmäinen kunnanhallituksen kokous pidetään 22.8. 

Organisaatiouudistus on yhä kunnassa meneillään ja sidosryhmille tulee aikanaan tieto 

myös muista hankkeista, jotka ovat meneillään.  

 Asuntotilanteesta Muoniossa: rakenteilla on rivitalo vuokra-asunnoista, valmistunee 

jouluksi. Vuokra-asuntorivitalo on myös suunnitteilla, tontti on myyty sitä varten, 

toteutusaikataulu on vielä avoin. 

 

 Muonio, Kaisa Kylä-Kaila 

 Talousarvio vuodelle 2023 on laadinnassa ja toiminnan tavoitteita sekä kärkiä on pohdittu. 

 Liikkumisen ja saavutettavuuden edistäminen tulee olemaan iso ponnistelu.  

Tunturi-Lapin kestävän liikkumisen strategian laatiminen on käynnistynyt tänä vuonna. 

Erinäisiä liikennehankkeita on tulossa ja kehittämishankkeissa kaivataan resursseja kuten 

esimerkiksi joukkoliikenteen pilotti Retkibussi, jota käsitellään tässä kokouksessa. 

 

Matkailuyrittäjien aamukahveilla alkukesä oli matkailun osalta yllättävän vilkas, keskikesä 

hiljainen, mutta loppukesä taas vilkastui. Matkailukesä koronavuosien jälkeen on 

ennakoitavuuden osalta haastavaa, kun suomalaiset ovat menneet johonkin muualle. 

Talven varaustilanne näyttää kuitenkin hyvältä. 

 

https://tunturilapinkehitys.fi/wp-content/uploads/2022/07/tlkhallituspoytakirja1462022.pdf
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Muonio Matkailu ry on päättänyt laajentaa toimintaansa sääntö- ja nimimuutoksilla 

mahdollistaen täten, että myös Enontekiön matkailuyritykset voivat liittyä yhdistykseen.  

Tätä kautta voidaan toivottavasti jatkossa yhdistää voimia laajemmin matkailun 

kehittämiseen ja edistää esimerkiksi matkailumarkkinointia.   

  

 Asuntopuolella ELY on ollut kiinnostunut Muonion kunnan asuntopolitiikasta ja työvoiman 

saatavuuden toimenpiteistä, kun Muonion kunta jätti lausunnon ”Osaamisen ja työvoiman 

saatavuuteen tiekarttaan” keväällä. Osayleiskaava on edelleen työn alla ja muutkin 

kaavoitusprosessit etenevät. 

 

 Kuntastrategia on hyväksytty kesäkuun valtuustossa ja se on ollut vahvasti esillä mm. Suomi 

Areenalla Porissa kunnanjohtajan toimesta paneelissa ja muutenkin se on poikinut 

mielenkiintoisia yhteydenottoja. Suomi Areenalla Laura Enbuska-Mäen ja Kaisa Kylä-Kailan 

lisäksi Muoniosta yritysedustajana oli mukana myös Hanna-Mari ”Pyry” Talvensaari 

Harrinivasta.     

  

 Muonio, Markus Ilmola 

 Muoniossa rakennetaan vielä paljon loppukesästä ja syksyä kohti tietenkin hiljenee.  Ensi 

vuodesta ei vielä tiedä. Rakentamiseen liittyen matkailutalvesta on kuitenkin tulossa hyvä ja 

ainoastaan koronaan liittyvät rajoitukset nähdään mahdollisena haasteena.    

 Jos ensi talvi on yhtä hyvä kuin viime talvi, niin moni on aikeissa laajentaa kapasiteettia 

lähitulevaisuudessa ja se näkyy myös rakentamisessa. Ensi talvi antaa siis suuntaa myös 

rakentamiselle.  

 

 Muonio, Minna Back 

 Kuntamaailmassa sote-asiat työllistävät varmasti niin päättäjiä kuin virkahenkilöstöäkin. 

Ensi vuoden talousarviovalmistelussa onkin varmasti hyvä tehdä yhteistyötä myös 

Enontekiön kanssa, kun uuteen mielenkiintoiseen vuoteen suunnataan. 

 

Organisaatiouudistuksen loppuun saattaminen on iso asia, ja henkilöstöön liittyvät asiat 

korostuvat varmasti. Luottamushenkilöpuolella on tulossa todennäköisesti useampikin 

henkilöstövaihdos.  

Edellisessä pöytäkirjassa esillä ollut vierailu on yhä agendalla eli Enontekiöllä tullaan 

mielellään käymään tapaamaan heitä.       

  

Yrityspuolella kesä on mennyt vilkkaasti. Kaupanalalla kesä on ollut erilainen kuten Kaisa 

edellä mainitsi.  Elokuusta on tulossa vielä vilkas eurooppalaisten autoilijoiden toimesta. 

Matkailutalvesta on tulossa hyvä kuten edellä on jo mainittukin. 
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 Työvoimansaatavuus on Tunturi-Lapissa iso haaste monelle ja kasvun este suorittavassa 

työssä palvelualoilla. 

 

 Enontekiö, Marja-Riitta Lukkari 

Ajankohtaiset asiat Enontekiöllä ovat samoja mitä aiemmat puhujat ovat nostaneet esiin. 

Talousarviotyö ja muut kunnan toimintaan liittyvät perustyöt. Soteen liittyvät asiat ovat 

myös Enontekiöllä ajankohtaisia ja siihen liittyen syksyn aikana mm. 

yhteistoimintaneuvottelut. Enontekiön tilinpäätös vuodelta 2021 oli sähköyhtiön myynnin 

takia 9,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. 

  

Kunnanhallituksessa huomenna 16.8.2022 asioina 

luottamushenkilöorganisaatiouudistukseen liittyvä ehdotus, jonka jälkeen se menee 

mahdollisesti edelleen kunnanvaltuustoon ensi viikolle 24.8.2022, jossa käsitellään myös 

kunnanvaltuuston puheenjohtajiston vaihto. Puheenjohtajisto nimitetään vuodeksi 

kerrallaan. Kunnanhallituksessa 16.8.2022 käsitellään Samuli Mikkolan 

kunnanjohtajasopimus. Kunnanhallituksen jälkeen tiedämme koska Mikkola aloittaa 

tehtävässään. Kunnanhallituksessa on tiedoksi-asiana matkailumarkkinointityöryhmän 

aloite. 

  

Tapaamisten valmistelussa Muonion kanssa tulee ottaa huomioon 1.9 alkaen mahdollisesti 

vaihtuva puheenjohtajisto sekä uuden kunnanjohtajan aloittamispäivä.   

  

Olen aloittanut työssäni 8.8.2022. Paljon on palloja ilmassa ja osaa pitäisi hoitaa nopealla 

aikataululla. 

  

 

 Enontekiö, Pasi Ikonen 

 Yrityspuolella Enontekiön matkailussa on samanlaiset kuviot kuin Muoniossa eli varsinkin 

ohjelmapalvelupuolella keskikesä oli hiljainen.  Kilpisjärvellä on ollut vilkkaampaa oman 

tuntumani mukaan, yrittäjiltä ei ole kyselyitä järjestetty.  

 VT 21 on ollut myös Karesuvannon kohdalla vilkasta. Hetta on ollut selkeästi hiljaisempi 

kuin Kilpisjärvi, kuten jo muutamana aiempanakin vuonna on trendinä ollut.  

 Ensi talvi näyttää matkanjärjestäjien varausten osalta varsin hyvältä Ranskan ja Keski-

Euroopan suunnalta. Toki muistettava on, että kaikki ennakkovaraukset eivät realisoidu 

myynniksi saakka. Euroopan haastava energiatilanne sähkö- ja polttoainehintojen vuoksi voi 

vaikuttaa matkustamishalukkuuteen, mutta ei välttämättä ensi talven osalta, jos matkat 

ovat jo maksettuna. Matkailu on jatkossa kuitenkin herkästi ensimmäisenä ihmisten 

säästölistoilla vaikeina taloudellisina aikoina. Nämä olivat siis omia mielipiteitäni, eivät 

alueella yhdessä pohdittuja asioita.  
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 Enontekiö, Taru Mäkitalo 

 Pasin kanssa samoilla linjoilla ja Enontekiöllä on ollut huomattavasti hiljaisempaa kuin 

edellisenä kesänä, mutta yöpyjiä on kuitenkin ollut ihan hyvin. 

Myös Hetta-Pallas välillä olevia vaeltajia on näkynyt olevan runsain mitoin liikkeellä.   

 Työvoimapula varsinkin suorittavissa töissä on todella iso ongelma, kun tekijöitä ei vain 

löydy. 

 Enontekiön kunnanvaltuuston puheenjohtajisto on kokonaisuudessaan vaihtumassa, ei siis 

kunnanhallituksen, joka vaihdetaan kahden vuoden välein.   

 

 Veli-Matti Hettula 

   

Edellisen 14.6 pidetyn hallituksen kokouksen jälkeen on tapahtunut mm. seuraavaa: 

  

kesäkuu 

- 17.6 Lapin yhteisen brändityön suunnittelutyöpaja Roissa 

 -23.6 HOL:n yhtiökokous, jossa Tunturi-Lapista Laura Enbuska-Mäki ja Jari Rantapelkonen 

valittiin hallitukseen. 

 - 23.6 Cahkal hotellin avajaiset Kilpisjärvellä, kunnan ja seutukunnan tervehdys 

  

heinäkuu 

-1.7 Koronaexit-hankeen tarkastus ELY:n toimesta 

 Heinäkuu kesälomalla pois lukien 11.-15.7 Suomi Areenalla Tornionlaakson neuvoston 

osastolla  

  

elokuu 

-12.8 Discover Muonio ja Enontekiö Arctic Lapland matkailun alueorganisaatioiden yleinen 

kokous 

  

TULEVAA 

- 17.8 Lapin liikennejärjestelmätyöryhmän kokous, LLJS 2040 Roissa 

- 19.8 ARA-asuntoasiat (Enontekiö ja Muonio) + avustukset 

- 22.8 Retkibussi Markkinavuoropuhelu linja-autoyrittäjien kanssa, ELY-KESKUS, 

kokonaisuus kilpailutukseen, Lapland Robotics ohjausryhmän kokous 

- 24.-25.8 Lapin pyöräilymatkailun kehittämispäivät Roissa 

- 26.8 WYNE-työpaja https://tunturilapinkehitys.fi/ajankohtaista/riippumatto-meeting-26-8/  

- 31.8 Tunturi-Lapin ympärivuotinen reittitilaisuus, Muonio Kyläpirtti/Etäkokous,  

FIT ME! ohjausryhmän 4. kokous 

  

https://tunturilapinkehitys.fi/ajankohtaista/riippumatto-meeting-26-8/
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syyskuu 

- 1.9 Lapin Toimialaklusterien puheenjohtajien ja ennakointivastaavien kokous 

- 13.-15.9 Tromssa, “Det levande Nordkalotten- framtidsforumet i Tromsø 

- 21.9 Matkailu- ja elintarvikeklusterikokous Louella 

- 27.-28.9 Kunta- ja aluekehityspäivät Levillä 

- 28.-29.9 Raja-alueiden foorumi 28.-29.9. Kilpisjärvellä.  

 

 

Päätös:  Esitykset merkitään tiedoksi 

  

 

35 §  Taloudellinen tilanne ja hankkeiden tilanne heinäkuu 2022 

 
Esitys:  Toiminnanjohtaja esittelee yhdistyksen taloudellisen tilanteen ja hankkeiden päivitetyn tilanteen. 

Hankkeiden tilanne esitellään nettisivujen kautta: 

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

  

 - WYNE- hankkeen jatkoa on pohdittu 6/2023 jälkeen, joka esiteltiin hallitukselle.  

 Jatko koostuisi kolmesta eri hankkeesta EAKR, AKKE- ja AIKO hankkeiden avulla, mutta  

niiden neuvottelut ja toteutusaikataulu ovat vielä kesken. 
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Päätös: Merkitään tiedoksi   

 

 
36§ Tunturi-Lapin retkibussin tilannekatsaus 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esitys: Veli-Matti Hettula ja Kaisa Kylä-Kaila esittelivät Retkibussin perusperiaatteet, alustavasti suunnitellun 

reitin, aikataulun sekä alustavan kustannusarvion kolmelle ensimmäiselle vuodelle. Asia etenee seuraavaksi 

ma 22.8 klo 9–11 markkinavuoropuheluun linja-autoyrittäjien kanssa. Tarkoituksena on saattaa asia ELY-

Keskuksen toimesta kokonaisuus kilpailutukseen kolmeksi vuodeksi. Alueorganisaatioiden palaverissa 

toivottiin ensimmäistä kolmea vuotta lumettomalle ajalle maaliskuun alusta lokakuun toisen viikon loppuun 

saakka, jotta ympärivuotisuus on askeleen lähempänä ja julkiset toimijat luovat kysyntää yrityksille olla 
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avoinna myös lumettomaan aikaan. Mahdollisuus hypätä kyytiin ja jäädä pois pysäkeiltä nähtiin tärkeänä 

yritysten laajan ja tasapuolisuuden kannalta.    

Puheenjohtaja Minna Back tähdensi, että matkailun alueorganisaatioilta ja yrittäjäjärjestöiltä tulee pyytää 

lausunnot ennen Tunturi-Lapin kuntien kunnanhallitusten läpikäyntiä. 

    

 

Päätös: Esitys merkitään tiedoksi. 

 

37§ Muut asiat 
  
Esitys: * Laajentumiskeskustelut ja WYNE-2 jatkohankkeet sekä Tunturi-Lapin strategia?  

 

Toiminnanjohtaja pyytää linjausta, miten jäsenkuntien laajentumisen ja jatkohankkeiden 

suhteen edetään? Kolme vuotta on käyty neuvotteluja kasvotusten ja etänä ja nyt pitäisi 

miettiä uudenlainen suunta neuvotteluille? 

 

-Hallituksen pj. Minna Back: TLK hallituksen ja TLK valtuuskunnan tulee käydä laajempi 

keskustelu laajentumisesta vai jatketaanko toimintaa kahden jäsenkunnan kesken. 

Hallituksen toimivalta ei yksin riitä ja tarvitaan myös valtuuskunnan tahtotila.  

  

-Valtuuskunnan pj. Taru Mäkitalo: Valtuuskunta saadaan koolle ylimääräiseen kokoukseen 

asiaan liittyen ja kannatan Minna Backin esitystä laajennetusta kokouksesta, jossa myös 

hallituksella on läsnäolo ja puheoikeus.  

  

Päätös: Kutsutaan koolle TLK valtuuskunta ja TLK hallitus ylimääräiseen kokoukseen, jossa 

myös hallituksella on läsnäolo ja puheoikeus.   

  

38§  Seuraava kokous 

Esitys:  Seuraava kokous pidetään mahdollisimman pian TLK valtuuskunnan ja hallituksen kokouksen 

jälkeen, jossa laaditaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023.   

Päätös: Esityksen mukaan  
 
39§  Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja Minna Back päätti kokouksen klo 12.22. 

 

 


