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Hyvät Olostunturin asukasyhdistyksen jäsenet,

1. Yhdistyskuulumiset
Koronavirus on ohjannut ja säädellyt yhteiskuntien ja ihmisten toimintaa kaikkialla
maapallolla, kuin myös pienessä Suomessamme ja yhdistyksessämme jo lähemmäs kaksi
vuotta. Näyttää siltä, että tilanne jatkuu muodossa tai toisessa ainakin ensi vuoteen,
kenties pidempäänkin. Espanjan tauti viime vuosisadanalkupuolella raivosi maapallolla
ainakin neljä vuotta ja on käytännön esimerkki siitä miten ja kuinka kauan täysin uusi
virustauti - tällä kertaa korona – voi vaikuttaa ja vaikuttaa maailmamme menoon.
Tilanne on nyt kuitenkin monin verroin parempi kuin Espanjantaudin aikoina. Meillä on
käytettävissä sairauden torjuntaan toimivat rokotteet, toimiva hoitojärjestelmä, välineet ja
lääkkeet, osaavat terveysammattilaiset ja lisääntyvä tutkimustieto viruksesta ja nopea
tiedonvälitys. Toisaalta globalisaation mukanaan tuoma ihmisten liikkuminen maapallon
kolkasta toiseen vuorokauden sisällä mahdollistaa koronaviruksen ja sen mutanttien
(muuntunut virus) nopean leviämisen maasta toiseen ja hankaloittaa taudin torjuntaa.
Paras esimerkki asiasta on tällä hetkellä leviävä koronaviruksen Deltamuunnos.
Koronatilanne on vaikuttanut myös siihen, että tänäkin vuonna pääsiäisen aikaan pidettävä
yhdistyksen vuosikokous siirrettiin syyskuussa (7.9) pidettäväksi. Kokous olisi voitu pitää
pääsiäisenä internetin välityksellä, mutta Muoniossa olisi pitänyt olla säännösten mukaan
samanaikaisesti kokouspaikka enintään kuudelle osallistujalle.
Koronarajoitusten takia peruuntui pääsiäisen aikaan sovittu hallituksemme ja kunnan
johdon tapaaminenkin kunnantalolla. Tapaaminen järjestettiin sen sijaan 31.3. internetin
välityksellä siten, että koko hallituksellemme oli mahdollista osallistui tapaamiseen. Kuntaa
neuvottelussa edustivat kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki, matkailupäällikkö Nina
Vesterinen ja elinkeinokoordinaattori Kaisa Kylä-Kaila. Kunnan taholta esiteltiin kunnan
kehittämissuunnitelmia, jotka paljolti nojautuvat ulkomaalaisten Lappi-matkailuun.
Muonion matkailua palvelevana myönteisenä ratkaisuna pidettiin välittömien
bussiyhteyksien ja tilaustaksikuljetusten järjestämistä Kolarin aseman ja Muonion välille.

Näistä kuljetuksista välille Kolari-Muoni-Kolari löytyy tietoa tarkemmin osoitteesta
www.discovermuonio.fi. Myös VR on luvannut panostaa lisää junakuljetuksiin
järjestämällä sesonkiaikoina suoria junayhteyksiä Kolariin keskeisiltä paikkakunnilta (esim
Turku). Sihteerimme Ritva Niemen laatima muistio tapaamisessa käsitellyistä asioista (mm
ehdotuksemme) löytyy www sivuiltamme 23.8 alkavalla viikolla.
2. Kokouskutsu: Yhdistyksemme siirretty sääntömääräinen vuosikokous
pidetään tiistaina 7.9.2021 klo 17 Muonion Kyläpirtillä, Pirkantie 4 b. Muonio
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8§:n määräämät asiat:
- esitetään yhdistyksen v 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan
lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille
- vahvistetaan v 2021 toimintasuunnitelma, päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
sekä v 2021 talousarvio
- valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ( erovuoroisia ovat Lasse Laaksonen,
Ritva Niemi, Reijo Rummukainen, Olli Simonen ja Eila Uotila. Ko henkilöt ovat ilmoittaneet
olevansa valmiita jatkamaan hallituksessa).
- valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. (V 2020 toimentarkastaja Helena Santala ja varatoimentarkastaja Marjatta Suominen ovat valmiina
jatkamaan ko tehtävissä.)
- päätetään hallituksen jäsenten ja toimentarkastajan palkkiosta.
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Kokousasiakirjat löydät yhdistyksemme sivuilta 23.8 alkaen tilinpäätöstä ja tilintarkastajan
lausuntoa lukuun ottamatta. Ne esitellään vuosikokouksessa.

3. Ruskaviikkomme (6-10.9) yhdistysohjelma
-

-

Vuosikokous tiistaina 7.9.2021 klo 17 Muonion Kyläpirtillä
Patikkaretki 2x2,6 km Kerässiepin tieltä Hirvaslompoloon keskiviikkona 8.9 klo 1014(15) , jossa Ranskan kuningas Ludwig Filipin lapsen (Puolikko-Erkki) syntymäpaikalle.
Kokoontuminen hotellin hirsiravintolan parkkipaikalle klo 10 mennessä, josta jäsenten
autoilla Kerässiepin tielle ja sieltä patikoiden Hirvaslompoloon. Retken johtaa ja
opastaa laavuisäntämme Pauli Runtti. Omat eväät.
Jäsentapaaminen laavulla torstaina 9.9.2021 klo 16. Laavuvieraanamme kunnanjohtaja
Laura Ensbuska-Mäki. Hän kertoo kunnan tavoitteista ja suunnitelmista. Alustuksen
jälkeen kysymyksiä ja näkemyksiä asiaan. Palanpainiketta tarjolla.
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