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5.3.2014 

 

Ukko-Kolin Ystävät ry 

Jäsenkirje 1/2014 

 

Hyvät Ystävät 

 

Ukko-Kolin Ystävät ry:n uusi toimintamalli toteutui hyvin viime vuoden aikana. Tämä selviää 

hallituksen toimintakertomuksesta vuodelle 2013 (Liite 1). Uuden toimintamallin myötä yhdistys 

palasi juurilleen eli vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan ja yleishyödylliseen vaikuttamiseen 

jäsenkuntamme tavoitteiden ja aktiivisuuden myötä.  

Metsähallituksen kanssa teimme vuoden 2013 alussa Ystäväyhdistys-sopimuksen. Tämä sopimus 

antaa jäsenillemme tehokkaan vaikutuskanavan Metsähallituksen toiminnan kannustamiseen ja 

Kolin kansallispuiston kehitykseen liittyvään suunnitteluun. Saamme ensikäden tietoa 

suunnitelmista ja saimme lupauksen päästä mukaan kansallispuiston kehittämistä selvittäviin 

työryhmiin. Sen pohjalta olemme suunnitelleet käytännön toimintakohteita, joita pyrimme 

käynnistämään tai jatkamaan vuoden 2014 kuluessa. Näistä keskeisiä ovat seuraavat: 

 Ystävien kummikohde Kolin kansallispuistossa; perinnemaiseman hoitokohde 

 Hankeidea ”Kansallispuiston matkailukäytön hiilitase” arviointimallin kehittäminen 

 Kansallispuistojen Ystäväyhdistysten ja Metsähallituksen vuositapaaminen Kolilla 

 Yhdistyksen taide-esineiden siirtäminen osaksi Luontokeskus Ukon uutta 

näyttelykokonaisuutta 

 Kolin tietopankin kehittäminen Ystävien kotisivustolle 

 Osallistuminen yhdistyksenä Euroopan kansallispuistoliiton (EUROPARC Federation) 

verkostotoimintaan 

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 

alueiden lähiseutujen ja käyttäjien yhteisöjä. Ukko-Kolin Ystävät ry on tässä kehityksessä 

suunnannäyttäjä, koska olemme Suomen ensimmäinen kansallispuiston ystäväyhdistys. 

Uudessa toimintamallissa viestinnän merkitys korostuu. Jatkamme kotisivujemme kehittämistä ja 

pyrimme mukaan myös sosiaaliseen mediaan.. Kannattaa katsoa www.ukko-kolinystavat.fi, josta 

löytyy jatkossa toimintaohjelmamme, sopimuksemme, tiedotteemme, kokouspöytäkirjamme, 

opetuksellinen leirikouluaineistomme, Kolin tutkimuksia, suunnitelmia ja raportteja sekä linkkejä 

yhdistyksen tärkeimpien kumppanien kotisivuille.  

http://www.ukko-kolinystavat.fi/
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Yhdistyksen toimintakyky tulee jatkossa perustumaan jäsenten aktiivisuuteen ja jäsenmaksujen 

luomiin taloudellisiin mahdollisuuksiin. Hallitus toivoo hartaasti, että jokainen aiemmin mukana 

ollut jäsenemme maksaisi kohtuullisen jäsenmaksunsa ja pyrkisi hankkimaan yhdistykselle uusia 

toimeliaita ja idearikkaita jäseniä. 

 Jäsenmaksu 2014 henkilöjäsenelle on 30 euroa ja yhteisölle 100 e.  

 Jäsenmaksun voi maksaa kätevästi Yhdistyksen pankkitilille  

o Juuan OP Ahmovaara 508612 - 2404 

 Merkitkää viestisarakkeeseen seuraavat tiedot: 

o Osoitteenne, jos on muuttunut 

o sähköpostiosoitteenne, jos saatte tämän kirjeen tavallisena postilähetyksenä, koska 

jatkossa pääviestikanavamme on ilmainen sähköposti 

 Jos viestisaraketta ei ole tarpeen käyttää, merkitkää viitekohtaan tunnus 20145 

Jos tunnette kiinnostusta osallistua yhdistyksen toimintaryhmiin, tai haluatte nostaa esille 

kiinnostavia aloitteita Kolin kansallispuiston tai kansallismaiseman hyväksi, ottakaa yhteyttä 

hallituksen jäseniin. 

 

Ukko-Kolin Ystävät ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Joensuussa keskiviikkona 

19.3.2014. Kokouskutsu on tämän kirjeen liitteenä 2. 

 

Ystävällisesti 

 

Lasse Lovén 

Lasse Lovén 

Hallituksen puheenjohtaja 

lasse.loven@gmail.com 

  

mailto:lasse.loven@gmail.com
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Liite 1 

Ukko-Kolin Ystävät ry 

Toimintakertomus vuodelta 2013 

Toimintavuosi 2013 oli Ukko-Kolin Ystävät ry:lle strategisen uudistumisen vuosi. Suora asiakaspalvelu 

Luontokeskus Ukossa päättyi vuoden 2012 lopussa ja parin ensimmäisen kuukauden aikana yhdistyksen 

tilihallinto eli siirtymäkautta kun yhdistys irrotettiin Luontokeskuksen tulovirrasta ja Yhdistykselle kertyneet, 

mutta Metsähallitukselle kuuluvat tulot siirrettiin Metsähallituksen tileille. Yhdistyksen taloussihteerinä 

vuodesta 2000 toiminut Leena Sorjonen hoiti siirtymäkauden tilihallinnon erinomaisella ammattitaidolla. 

Yhdistyksen hallitus neuvotteli ja sopi Metsähallituksen Vaara-Karjalan puistoalueen kanssa toistaiseksi 

voimassa olevan ns. ystävyyssopimuksen ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman vuodelle 2013. 

Sopimuksen mukaan Yhdistyksellä oli mahdollisuus antaa lausunto Kolin  kansallispuiston ja sen 

lähisuojelualueryppään hoito ja käyttösuunnitelmasta. Lausunto annettiin syyskuussa 2013. 

Yhdistyksen leirikoulupalvelutoiminta päättyi samalla kuin yhdistyksen työ luontokeskuksen 

asiakaspalvelutoiminnassa. Tämä johti leirikoulupalvelun uudelleen organisointiin Kolin alueella. Vastuun 

kantajiksi tulivat Metsähallituksen Kolin yksikkö ja kaksi Kolilla toimivaa ohjelmapalveluyritystä, Elontila 

Ay ja Koli Activ Oy.  

Yhdistyksen aktiivinen toiminta jatkui Kiinteistöosakeyhtiö Kolin Kulmakivi Oy:n osakaskunnassa. Tuo 

yhtiö on kolilaisten paikallisyhteisöjen yhteistoimintayritys, joka edistää Kolin palveluja, tunnettuutta ja 

kulttuuritoimintaa. Yhdistyksen puheenjohtaja toimi vuoden 2013 jälkimmäisen puoliskon Kolin Kulmakivi 

Oy:n hallituksen puheenjohtajana. 

Yhdistyksen internet-kotisivut järjestettiin uudelleen tulevaa toimintaa varten. Nyt sivut painottuvat Koin 

alueella tehtyjen suunnitelmien, tutkimusten ja selvitysten tietopankiksi, joka kerää yhteen paikkaan 

saataville nyt hyvin hajallaan olevia Koli-aineistoja. Tämä uusi tietopankki toimii jatkossa Koliin 

kohdistuvien suunnitelmien ja tutkimusten lähdeaineistona. Kotisivut säilyttävät kaikkien käyttäjien, 

erityisesti Kolin maastoissa retkeilevien kävijöiden ja koulujen opettajien ja oppilaiden saatavilla Kolin 

kansallispuiston pedagogisten luontopolkujen opetuspaketit, kuten reittioppaan, opettajan oppaan ja 

oppilaiden tehtävävihkot. 

Yhdistyksen strategiaan otettiin myös kansainvälisten yhteyksien kehittäminen ja Kolin kansallispuiston 

kansainvälisen näkyvyyden kohentaminen. Puheenjohtaja neuvotteli EUROPARC Federaation 

talouspäällikön kanssa mahdollisuuden liittyä tuon kansainvälisen laajapohjaisen järjestön 

kannattajajäseneksi. Jäsenyyden haku oli vireillä vuoden 2013 lopussa. 

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden 2013 aikana 5 kertaa. Yhdistyksen kevätkokous ja 

syyskokous pidettiin sääntöjen mukaisesti ajallaan. Yhdistyksessä oli vuonna 2013 kaikkiaan 26  

jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Lasse Lovén ja hallituksen jäseninä 

Tuomo Kauranne, Pekka Naumanen, Raimo Hulmi ja Seppo Huunonen. Hallitus antoi jäsenkunnalle 

toimintavuoden aikana 2 jäsenkirjettä, jotka julkaistiin myös yhdistyksen kotisivulla www.ukko-

kolinystavat.fi. 
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Liite 2 

 

5.3.2014 

Kokouskutsu  

 

Ukko-Kolin Ystävät ry:n sääntömääräinen kevätkokous 

 

Aika: 19.3.2014 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 


