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Puheenjohtajan palsta 12.4.2019. Varapuheenjohtajan ajatuksia:
Lapin ulkomaanmatkailijoiden kasvupyrähdys alkoi, kun lähtömaasta eripuolilta maailmaa alkoi tulla
suoria lentoja Lapin lentoasemille, sitä on myös edesauttanut turismin maailmanlaajuinen kasvu.
Lappiin turistit tulevat puhtaan luonnon, hiljaisuuden, revontulien ja lumen vuoksi, myös maailmalla
huono turvallisuustilanne toimii Suomen eduksi. Lapin lentokenttien matkustajamäärät kasvoivat n.
12%, v.2018 yhteensä 1,3 milj. matkustajaan. Rovaniemi 644144, Kittilä 354561, Ivalo 242682, KemiTornio 66 800. Kansainvälisten yöpymisten määrä on kolminkertaistunut 2000-luvulla ja ennusteet
lupaavat kasvun kiihtymistä. Hurjimpien ennusteiden mukaan vuonna 2026 Lapissa rekisteröidään jopa
10 miljoonaa kotimaista ja ulkomaista yöpyjää.
Kuntien ja yrittäjien pitäisi myös paremmin ottaa huomioon kasvavat matkailijamassat
maaseutumatkailun kehittämisessä. Sodankylän kunnan tulisi pitkäjänteisesti toimien avustaa erilaisia
kylien tapahtumia, eikä vähentää niitä. Kyläläisten kannustaminen yrittäjyyteen ja jo yritystoimintaa
harjoittavien rohkaisu toiminnan laajentamiseen. Lähikylien kanssa yhteismarkkiointia kotimaassa ja
ulkomailla. Kylien asunnot ovat pääosin yksityisten omistuksessa. Kieringissä on akuutti tilanne saada
halukkaille ostajille asuntoja. Tulevaisuudessa kylän keskustan kehittämistä ajatellen, maanomistajien
kannattaisi myydä tontteja rakennettavaksi.
Kieringin kylän toimintaympäristö on kokenut voimakkaan muutoksen, tätä tilannetta hyödyntäen nyt
olisi tuhannen taalan paikka perustaa uusia yrityksiä tukemaan toisiaan. Kylällä on potentiaalia
erikoistua myös ruokamatkailukohteena. Saatavilla on paljon laadukasta lähiruokaa ja poronlihan,
kalan, riistan, marjojen, sienien ja yrttien monet valmistustavat ja käyttö, osin myös pyyntitavat, sekä
kylän ruokaperinteet voisivat luoda pohjan omalle yritystoiminnalle.
2019 Sodankylän kunta leikkasi kylien tapahtuma-avustuksia edelliseen vuoteen verrattuna 25%,
n.11000€. Yhteensä avustuksia myönnettiin 32000€. Sodankylän kunnan 77 milj.€:n budjetissa 11000€
on olemattoman pieni murunen. Rahat olisivat kyllä tulleet kunnalle toista kautta takaisin. Kylille
suunnattu avustus on talkoilemisen vuoksi tehokasta rahan käyttöä! Antamalla avustusta 20 %
kyläläiset talkoilevat 80 % edestä!
Kieringin keväässä on huomattu edellisiin vuosiin verrattuna turistikelkkailijoiden kasvua. Sodankylän
kunnankin on kannattavaa tukea ja kehittää kelkkareitistöä, käyttäähän turistikelkkailija rahaa noin
1000€/ kelkka /reitti.
Kelkkailun matkailupotentiaalin käytettävyyttä lisää Unarinperän kylien keskeinen sijainti Levin-,
Ylläksen-, Luoston- ja Rovaniemen matkailukeskuksiin, joista etäisyydet ovat n. 70-100km.
Sesonkiaikana ympärillä olevissa matkailukeskuksissa voi olla jopa 100 000 matkailijaa. Huomattavaa on
myös Unarinjärven vapaa-ajan asuntojen kaavoituslisäys n. 150:lle vapaa-ajan asunnolle, jolloin
kokonaismäärä kasvaa n. 300 mökkitonttiin. Maakuntakaavassa Unarinperä kuuluu maaseutumatkailun
kehittämisalueeseen.
Mikäli asiat hoidetaan hyvin ja Unarinperän lähikylät sekä yrittäjät verkottuvat yli kuntarajojen
tuottamaan matkailualan palveluja yhteistyössä, jossa kaikki hyötyvät, on matkailija määrää
huomattavastikin kasvatettavissa. Alueen väestömäärään suhteutettuna jo muutamalla tuhannella
matkailijamäärällä olisi merkittävä vaikutus kylien elinvoimaisuuden ylläpitämiseen ja nostamiseen.
Hyvää kevättä ja pääsiäistä!
Kieringin Kehitys ry:n vpj. Heino Keinotie

Kieringin hirsituote/Kari Raaterova Tmi:
Hirsiveistämö ja saha.
Hirsimökkien valmistus, puutavaran sahaus.

Myynti: lautaa, lankkua, koivuhalkoja,
losoja.
Kari Raaterova: 0400-365359
Sähköposti: kariraaterova@gmail.com
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