MATKAILUKLUSTERIN KOKOUS

MUISTIO

Aika:

5.10.2017 klo 13.00 - 15.00

Paikka:

SKYPE – kokous
(linkin lähetti Päivi Holopainen)

1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen, sihteerin valinta
Puheenjohtaja Veli-Matti Hettula avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi
ensimmäiseen Skype-kokoukseen. Sihteerinä toimi Leila Hurtig.
Osallistujat:
Hannu Autto, Enontekiön Kehitys Oy
Marjo Harjula, Sodankylän kunta
Satu Grahmberg, Saamelaisalueen koulutuskeskus
Anna-Liisa Teurajärvi, Lapin Ely- keskus
Susanna Jänkälä, Lapin Ely-keskus
Nina-Maria Möykkynen, Leader Tunturi-Lappi
Marjut Luttunen, Lapin TE- toimisto
Johanna Koivumaa, Kolarin kunta
Satu Luiro, Lapin liitto
Päivi Holopainen, Lapin liitto
Veli-Matti Hettula, Kittilän kunta / Kideve Elinkeinopalvelut
Leila Hurtig, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
2.Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3. Polut pohjoisen kasvuun – hankkeen esittely, Kai Komulainen
Kuultiin projektipäällikkö Kai Komulaisen kattava esitys Polut Pohjoisen kasvuun –
hankkeesta. Aineisto liitteenä.
<<PPK esittely matkailun klusterille 5.10.2017.pptx>>

Esityksen jälkeen käytiin keskustelua hankkeen sisällöstä ja tarjolla olevista, kaikille
maakunnan matkailu- ja palveluyrityksille suunnatuista palvelutuotteista.
EKKU- hankkeen esittely siirtyy kevään 2018 kokoukseen.
4. Työvoimatarpeet ja imago, Heino Vasara
Kuultiin Heino Vasaran esitys Matkailun työvoiman saatavuuden parantamisesta. Hän
esitteli asiantuntijatyöryhmän tuottaman aineiston "Tiekartta ja sovitut toimenpiteet".
Esitys liitteenä.
<<Matkailun tiekartta sovitut toimenpiteet_Vasara.pptx>>

Esityksen jälkeen käytiin keskustelua alan työvoiman saatavuudesta ja sen parantamisesta.

Kokouksen ulkopuolisena aineistona liitetään tähän muistioon Veli-Matti Hettulan esitys
4.10. Kaivos- ja matkailualan klustereiden yhteiskokouksesta.
<<Matkailun Suuuri Taivas_28092017VMH.pdf>>

5. Raideliikenne – esittelyt klo 13.30 - 14.00.
Kuultiin Johanna Koivumaan ja Nina-Maria Möykkysen esitys Lapin raideliikenteen
tämänhetkisistä ja tulevista haasteista. Esitys liitteenä.
<<Raideliikenne, Koivumaa ja Möykkynen.pdf>>

Lauri Helke, OnniReil Oy:stä kertoi tuoreet terveiset Suomen raideliikenteen
vapauttamisesta kilpailutukseen. Pääkaupunkiseudulla pidettyyn tiedotustilaisuuteen oli
osallistunut 150 henkilöä. Raideliikenteen edustajia ja toimijoita oli mukana eripuolilta
Eurooppaa. Suomen kilpailulle vapautuva raideliikenne kiinnostaa sekä kotimaisia että
ulkomaalaisia alan yrityksiä ja toimijoita. Kilpailutus tehdään todennäköisimmin eri vuosille
jakaantuvissa kokonaisuuksissa. Lapin raideliikenteen kilpailutus sisältyy johonkin
kilpailutettavaan kokonaisuuteen.
Päivi Holopainen esitti raideliikenteen tulevaisuussuunnitelmaa lähinnä Barents- alueen
kokonaiskuvasta. Hän kertoi, että aluerakennekuvan mukaisesti suunnitelmissa on LänsiLapin käytävä, Jäämeren käytävä ja Murmansk- käytävä sekä kahden jälkimmäisen käytävän
yhdyskäytävä. Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 on valmisteilla. Esitys liitteenä.
<<Raideliikenne_matkailuklusterin kokous 051017.pptx>>

Käydyssä keskustelussa todettiin, että raideliikenteen nykytila ja matkailun nykyinen ja
tuleva tarve eivät vastaa toisiaan. Tämän johdosta on aiheellista sopia tapaaminen Liikenneja viestintäministeri Bernerin kanssa. Lisäksi todettiin, että kokoustallenne toimitetaan myös
Lapin kansanedustajille kuunneltavaksi. Päätetiin selvittää Itävallan raideliikennettä, koska
siellä on siirrytty pelkästään päiväliikenteeseen. Päätetiin selvittää myös Ruotisin
raideliikenteen nykytilaa. Lauri Helke kannusti Lapin edunvalvontaa olemaan yhteydessä
Liikenne- ja viestintäministeriöön ja esittämään sinne Lapin toiveet ja tarpeet
raideliikenteen järjestämisestä. Hän kehotti esittämään tulevaan kilpailutukseen myös mitä
laatutasoa Lapin raideliikenteeltä edellytetään.
6. Seuraava kokousaika ja -paikka sekä teema
Seuraava kokous pidetään 24.4. 2018 klo 12.00 alkaen Inari – Ivalossa tai varapaikkakuntana
Ylläs. Kokouksen teema sovitaan myöhemmin.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05.

