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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 

Yleistä 

Vuosi 2018 oli asukasyhdistyksen 24. toimintavuosi. Toiminnan keskeisiä tavoitteita on ollut käytettävissä 

olevin keinoin edistää jäsenten ja muiden Olostunturin asukkaiden yhteistoimintaa Oloksen alueen 

kehittämisessä ja viihtyisyyden lisäämisessä yhteistoiminnassa erityisesti Muonion kunnan, samoin kuin 

muiden yhdistyksen kannalta tarkoituksenmukaisten tahojen kanssa. 

Hallinto 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 29.3.2018 Olos-hotellilla. Kokouksessa käsiteltiin 

sääntömääräiset vuosikokousasiat. Ennen varsinaisen kokouksen alkua kunnanjohtaja Lasse Peltonen ja 

elinkeinokoordinaattori Päivi Lapiolahti kertoivat kunnan kuulumisista ja uudesta markkinointistrategiasta. 

Yhdistyksen asioita hoitaa sääntöjen mukaan vuosikokouksessa valittu hallitus. Yhdistyksen hallituksen 

varsinaisiksi jäseniksi valittiin vuosikokouksessa Olli Simonen, Sirpa Stark, Jukka Haukkala, Lasse Laaksonen, 

Reijo Rummukainen, Eila Rummukainen, Jyrki Laurinmäki ja Ismo Tolonen.  

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 10.4.2018 puheenjohtajaksi Olli Simosen ja varapuheenjohtajaksi 

Lasse Laaksosen. Sihteeriksi nimettiin Sirpa Stark ja rahastonhoitajaksi Jukka Haukkala. 

Hallitus piti toimintavuonna 6 kokousta. 

Toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat 

Toiminnantarkastajiksi valittiin Marjatta Suominen ja Helena Santala. 

Jäsenet 

Jäsenmäärä oli vuoden 2018 lopussa 57 jäsentä, joista perheenjäsenen jäsenmaksun oli suorittanut 23 jäsentä. 

Edustus Muonion Paanat ry:ssä 

Yhdistys on ollut Muonion Paanat ry:n jäsen vuodesta 2013. Yhdistyksen edustajana Muonion Paanojen 

hallituksessa on toiminut Ismo Tolonen. 

Yhdistyksen talous 

Yhdistyksen talous rahoitetaan pääasiallisesti jäsenmaksuilla. Jäsenmaksu oli kertomusvuonna 20 euroa ja 

perheenjäsenen jäsenmaksu 5 euroa. 

Tilikauden tulos oli 2372,13. 

Edunvalvonta 

Yhdistys antoi 29.4. lausuntonsa Oloksen asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksesta. Tämän lisäksi 

yhdistyksemme esittämiä kaavanäkökohtia on esitelty henkilökohtaisissa tapaamisissa kunnanhallituksen 

jäsenille ja Muonion johtaville virkamiehille. Kunnanvaltuusto hyväksyi Oloksen asemakaavan muutoksen ja 

laajennuksen 29.10.2018  

Ulkoilureittien järjestelyistä on pidetty henkilökohtaisia yhteyksiä ulkoilureittityöryhmän jäseniin. 

 



Jäsentoiminta 

Yhdistyksen kokoukset, jäsentapaamiset ja retket ovat perinteisesti ajoittuneet pääsiäisen, ruskan ja joulun 

aikoihin. Lisäksi yhteyttä jäseniin on pidetty jäsenkirjeiden ja yhdistyksen omien www sivujen välityksellä.  

Yhdistyksen jäsenille lähetettiin vuoden aikana yhteensä kuusi jäsenkirjettä, jotka on julkaistu myös 

yhdistyksen kotisivuilla www.olostunturinasukasyhdistys.com. Jäsenkirjeen 1/2018 liitteenä lähetettiin 

Muonion Paanojen latumaksulaskut, koska Paanoilla ei ole käytettävissään läheskään kaikkien jäsenten 

osoitteita.  

4.9.2019 maalasimme talkoilla aurinkoisen syyssään vallitessa yhdistyksemme laavun maaston väreihin 

sulautuvan harmaaksi. Maalaussaavutusta juhlistettiin makkaran paistoin kahvia nautiskellen. 

 Ruska-ajan jäsentapaaminen järjestettiin 5.9. Särkijärven majoilla. Tapaamisessa Särkijärven majojen Tarja 

Veisto kertoo yrityksensä ja Särkijärven historiasta ja johdatti meidät sen jälkeen Särkijärven historiaa 

esittelevään ”museohuoneeseen” jatkamaan kokoustamme. Seuraavaksi Oloksen kaavaehdotuksen 

valmistelija, kaavoittaja Tapani Honkanen Seitap Oy:stä kertoi kaavaesityksen valmistelun nykyvaiheesta ja 

hänen jälkeensä elinkeinokoordinaattori Päivi Lapiolahti selosti kunnan asettaman ulkoilureittityöryhmän 

suunnitelmia.  

7.9 2019 patikoimme laavuisäntä Runtin johdolla maisemareittiä Olosvaaria (karttaan merkitty bonsai-mänty) 

tapaamaan. Pystytimme reitin varteen viitan, joka auttaa patikoijaa havaitsemaan vaarin.  Laavuisäntä Pauli 

Runtti ja kunnan miehet olivat edellisenä päivänä askaroineet paikalle penkin, josta käsin vaaria voi ihailla. 

Retkikahvit juotiin ja eväät syötiin nuotion loimutessa reitin varrella olevalla laavulla.  

Yhdistyksen laavu 

Yhdistyksen v 2017 rakentama laavu on suosittu retkeilykohde sekä muoniolaisten että turistien keskuudessa. 

Laavu sijaitsee lähellä asutusta Lapin luonnon keskellä suositun ulkoilureitin varrella. Laavu on mainio tuliste-

lu-, retkieväiden syönti- ja kohtaamispaikka.  Laavulla on vieraskirja, jonne toivottavasti mahdollisimman moni 

kirjaa laavukäyntinsä ja tunnelmansa. 

Yhdistys on valinnut keskuudestaan laavuisännäksi Pauli Runtin, joka on kiitettävällä tavalla huolehtinut 

laavusta, nikkaroinut laavulle tarve-esineistöä ja käyttöohjeita.  

Laavun rakentamiseen on saatu EU tukea ja kunta on myöntänyt rakentamiseen lainaa (1500,97 €), joka on 

takaisinmaksettu toimintavuoden aikana.   

 

 

 

http://www.olostunturinasukasyhdistys.com/

