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8.3.2013 

 

Ukko-Kolin Ystävät ry 

Jäsenkirje 1/2013 

 

Hyvät Ystävät 

 

Ukko-Kolin Ystävät ry:n toiminta on käynnistynyt vuoden 2013 alussa uudistusten merkeissä. 

Uuden toimintamallin myötä yhdistys palaa juurilleen eli vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan ja 

yleishyödylliseen vaikuttamiseen jäsenkuntamme tavoitteiden ja aktiivisuuden myötä.  

Aiemmin yhdistyksemme vastasi Luontokeskus Ukon asiakaspalvelusta ja avusti siinä tehtävässä 

ensin Metsäntutkimuslaitosta vuosina 2000-2007 ja sen jälkeen Metsähallituksen luontopalveluja 

vuosina 2008-2012. Tuona lähes 13 vuoden jaksona Ukko-Kolin Ystävät ja sen kumppaniyritykset 

palvelivat yli 650 000 asiakasta Luontokeskus Ukossa. Tuosta suorituksesta voimme olla syystä 

ylpeitä ja tyytyväisiä. Tyytyväisiä ovat olleet myös asiakkaamme ja kumppaniyrityksemme, joiden 

innovatiivisena verkostokeskuksena saatoimme yhteen lähiseudun pienyrittäjiä ja heidän 

matkailuasiakkaitaan. 

Ukko-Kolin Ystävät ry oli vuosina 2000-2012 vetovastuussa tai osallisena puolessa kymmenessä 

EU-osarahoitteisessa kehittämishankkeessa, joiden keskeisenä tavoitteena oli luoda sisältöä ja 

toimintaverkostoa Kolin leirikoulupalvelun hyväksi. Noissa hankkeissa löysimme, paitsi Itä-

Suomesta, myös Euroopan pohjoisilta alueilta Ruotsista, Norjasta, Islannista, Skotlannista ja 

Irlannista samanhenkisiä alueen kansallispuistojen luontoarvoihin perustuvia luontomatkailua ja 

luontokasvatuspalvelua kehittäviä yhteisöjä. Niiden kanssa on jatkossakin mahdollista kehittää 

kansainvälistä verkostoa. Kolin leirikoulupalvelun ja luontokasvatuspalvelun vastuun siirrämme nyt  

Metsähallituksen ja Kolin yrittäjien harteille, kun pohjatyö on omasta puolestamme tehty. 

Yhdistyksemme palvelusopimus Luontokeskus Ukossa päättyi vuoden 2012 lopussa. Sen jälkeen 

olemme yhdistyksen syyskokouksessa 2012 hyväksytyn toimintaohjelman mukaan tehneet 

Ystäväyhdistys-sopimuksen Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa. Tämä sopimus antaa 

jäsenillemme tehokkaan vaikutuskanavan Metsähallituksen toiminnan kannustamiseen ja Kolin 

kansallispuiston kehitykseen liittyvään suunnitteluun. Saamme ensikäden tietoa suunnitelmista ja 

pääsemme mukaan kansallispuiston kehittämistä selvittäviin työryhmiin. 

Suomen kansallisaarteiden eli kansallispuistojen kehittäminen tapahtuu tulevaisuudessa aiempaa 

selvemmin yhteisöllisesti. Tämä tarkoittaa että kansallispuistojen yhteyteen pyritään kehittämään 

erilaista kumppanuustoimintaa, joka lähentää puistojen hoidosta vastaavaa julkista hallintoa ja 
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alueiden lähiseutujen ja käyttäjien yhteisöjä. Ukko-Kolin ystävät ry on tässä kehityksessä 

suunnannäyttäjänä, koska olemme Suomen ensimmäinen kansallispuiston ystäväyhdistys. 

Uudessa toimintamallissa viestinnän merkitys korostuu. Uudistamme parhaillaan kotisivujamme. 

Kannattaa katsoa www.ukko-kolinystavat.fi, josta löytyy jatkossa toimintaohjelmamme, 

sopimuksemme, tiedotteemme, kokouspöytäkirjamme, leirikouluohjelmamme, Kolin tutkimuksia, 

suunnitelmia ja raportteja sekä linkkejä yhdistyksen tärkeimpien kumppanien kotisivuille.  

Koska yhdistyksen toimintakyky tulee jatkossa perustumaan jäsenten aktiivisuuteen ja 

jäsenmaksujen luomiin taloudellisiin mahdollisuuksiin, hallitus toivoo hartaasti, että jokainen 

aiemmin mukana ollut jäsenemme maksaisi pienen jäsenmaksunsa ja pyrkisi hankkimaan 

yhdistykselle uusia toimeliaita ja idearikkaita jäseniä. 

 Jäsenmaksu henkilöjäsenelle on vuonna 2013 vain 20 euroa.  

 Jäsenmaksun voi maksaa kätevästi Yhdistyksen pankkitilille  

o Juuan OP Ahmovaara 508612 - 2404 

 Merkitkää viestisarakkeeseen seuraavat tiedot: 

o Osoitteenne jos on muuttunut 

o sähköpostiosoitteenne, koska jatkossa pääviestikanavamme on ilmainen sähköposti 

Jos tunnette kiinnostusta osallistua yhdistyksen toimintaryhmiin, tai haluatte nostaa esille 

kiinnostavia aloitteita Kolin kansallispuiston tai kansallismaiseman hyväksi, ottakaa yhteyttä 

allekirjoittaneeseen. 

 

 Ystävällisesti 

 

Lasse Lovén 

Lasse Lovén 

Hallituksen puheenjohtaja 

lasse.loven@gmail.com  

http://www.ukko-kolinystavat.fi/
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8.3.2013 

Kokouskutsu  

 

Ukko-Kolin ystävät ry sääntömääräinen kevätkokous 

 

Aika: 25.3.2013 klo 18.00 

Paikka: Lujatalo Oy:n toimiston kokoushuone, Yläsatamakatu 3 B 2 krs, 80100 JOENSUU 

 

Asiat 

Yhdistyksen sääntöjen 9 § 

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa 

 

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa; 

2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus; 

3. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto; 

4. päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä 

tilivelvollisille sekä 

5. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään 

kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kevätkokoukselle esittää, 

huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset. 

 

 

Tervetuloa 

Ukko-Kolin Ystävät ry:n hallitus 


