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Ukko-Kolin Ystävät ry 15.7.2020
Kummikohteen hoito Kolin kansallispuiston Soikkelin perinnemaisemassa

Suunnitelma 2020
Ystävät toteuttavat Soikkelissa kaksi hoitotalkootapahtumaa kesällä 2020.

Soikkelin piilopirtti, Rantatie 131, 83960 Koli.

Soikkeli sijaitsee Kolin Kansallispuiston eteläosassa vaaran rinteessä. Rantatieltä on tuvalle
matkaa polkua pitkin n. 250 m. Herajärvenkierrokselle ja Turusenautioon on Soikkelista n.
600 m.
Ajo-ohje Kolin kylän kautta: Ajetaan ensin Kolin Satamaan Meriläntietä n. 1 km kohti
Loma-Kolia ja käännytään oikealle Rantatielle, jota pitkin satamaan n. 1 km. Kolin Sataman
jälkeen jatketaan Rantatietä 12,6 km etelään päin. Auton voi jättää Pärnänlahteen laskeutuvan
Rantatien mutkaan levikkeelle vaaran puolelle tai tästä eteenpäin rinteen alapäähän n 450 m
päähän polun lähtöpaikasta tehdylle levikkeelle. Ylös vaaralle tien mutkasta lähtevää polkua
kävellään 250 metriä, ja saavutaan Soikkelin majalle.
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Hoitosopimus ja sen antamat toimintaperiaatteet: katso Ystävien kotisivulta
https://www.ukko-kolinystavat.fi/media/Sopimus_UkkoKolin%20Ystaevaet_2014%20Kummikohde%20Soikkeli.pdf
Soikkelin päärakennuksen ja aitan avaimet saadaan Luontokeskus Ukosta tai Hotelli Kolin
vastaanotosta, jos niin erikseen sovitaan.
Ensimmäinen tapahtuma: Talkoot viikko 26/2020 (23.6.-25.6.2020)
Tehtävät
•
•
•
•

Avataan Soikkelin lähestymispolku (niitto ja risujen poisto)
Puhdistetaan Soikkelin maja ja sen lähiympäristö liasta ja roskista.
Avataan Soikkelin pihapiiri (heinän ja ruohojen niitto, risujen raivaus,
marjapensaiden alusten puhdistus, pihakukkien pelastaminen heinikosta)
Niitetään Soikkelin niitty ensimmäisen kerran:
o Niitto raivaussahalla, jossa kolmioterä, sekä viikateniitto.
Erityisesti niitetään pois koiranputket ja vuohenputket. Niityllä
kasvaa saniaisia, myös ne niitetään.
o Heinien ja ruohojen haravointi ja seivästys, loput leikatut heinät
haravoidaan siirtokasoihin ja siirretään pressun avulla
kompostikasaan, joka sijaitsee tuvan kaakkois- ja koillispuolella.
Läjityspaikalle tehdään polttoarina, joka rakennetaan
kaadettavista lepistä.
o Niityn reunapuuston raivausta rasiinkaadolla niityn länsilaidalla,
josta kaadetaan leppää arviolta puolet rungoista säästäen
puuryhmiä. Leppää harvennetaan myös niityn kaakkoislaidalta
sekä käymälän ja tuvan välissä olevasta tuppaasta.
o Lepikon alla niityn laitamilla kasvavaa vesakkoa raivataan
kolmioterällä varoen näsiää ja koiranheisiä.

Osallistujat
•
•

Ukko-Kolin Ystävien jäsenet 3-5 henkeä
Muu talkooväki 2-4 henkeä

•
•

Yhdyshenkilö Metsähallituksessa Tarja Teppo 0400 215746
Yhdyshenkilö Ystävissä Lasse Lovén 040 170 3886

Välineet
•
•
•

raivaussaha kolmioterällä ja valmis bensasekoitus 5 litraa siihen, rasvaa
kärkipyörään jos tarpeen, teräviila, suojavälineet (silmäsuoja visiiri ja
kuulosuojaimet)
moottorisaha (Ystävien oma)
3 heinäharavaa ja 1 heinähanko
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•
•
•
•
•
•

muovipeitto heinän siirtoa varten
20 heinäseivästä valmiina aitassa
rautakanki
kaasukeitin ja kaasupullo (testataan ennen lavan pakkausta)
työhansikkaat-rukkaset (Ystävien hankinta)
vesikanisteri (Ystävien oma 10 l)

Välineistä osan saamme Metsähallitukselta ja kuljetamme ne Soikkeliin
Metsähallituksen Vaaralan toimipaikasta peräkärryllä maanantaina illansuussa
22.6.2020. Välineet on pakattu peräkärryyn, joka odottaa noutoa siellä. Palautus
samaan paikkaan viimeistään keskiviikkona 25.6.2020. Palautusperäkärry
sovitaan tarkemmin MH/Tarja Teppon kanssa.
Työvälineet varastoidaan työn aikana Soikkelin aitassa ja majan eteisessä.
Talkooväen majoitus
Soikkelin maja on käytössämme talkooleirin ajan 22.6.-25.6. Siihen mahtuu 1-2
henkeä laverille, jossa kaksi patjaa. Yöpyjät tarvitsevat makuupussit. Majaa voi
lämmittää leivinuunilla ja siihen kytketyllä keittoliedellä, joka lämpiää hitaasti.
Juomavesi pitää kantaa muualta.
Pärnälahden Punainen Maja on varattu talkooleirin majoitukseen 22.6.-25.6.
Siihen mahtuu 4 henkeä. On pieni keittiö ja jääkaappi. Juomavesi tuodaan
mukana. Petipaikat ja patjat on. Makuupussi tai omat liinavaatteet on tarpeen.
Huolto
Omatoiminen muonitus ruoanlaitto kaasukeittimellä tai nuotiossa Soikkelin
pihalla
Talkootapahtuman osallistujien (5-8 henkeä) muonituksen kustantaa kuitteja
vastaan Ukko-Kolin Ystävät ry. Ruuan valmistus tapahtuu omatoimisesti paikan
päällä. Talkooväen matkakuluja ei korvata. Huoltoauton bensakulut korvataan.
Turvallisuus
Ensiapuvälineet on Soikkelin aitassa (ensisiteet). Rantatielle Soikkelin polun
alkupäähän jätetään auto, jolla vapaa pääsy vahingoittuneen kuljetukseen
ensiapuun.
Ystävien tapahtumavakuutus OP-Pohjola.
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Toinen tapahtuma: Talkoot viikolla 35/2020 (28.-29.8.2020)
Tehtävät
•
•
•

•

Raivataan uudelleen tarpeen mukaan lähestymispolku
Puhdistetaan Soikkelin maja ja sen lähiympäristö liasta ja roskista.
Avataan uudelleen Soikkelin pihapiiri (heinän ja ruohojen niitto, risujen
raivaus, marjapensaiden alusten puhdistus, pihakukkien pelastaminen
heinikosta)
Niitetään ja raivataan Soikkelin niitty toisen kerran (niitto raivaussahalla,
jossa kolmioterä, leikatut heinät haravointi siirtokasoihin ja siirto pressun
avulla kompostikasaan tai polttoarinalle, rasiin kaadettujen reunapuiden
sahaus ja kuljetus pätkinä liiterin viereen, heinän poltto arinalla).

Osallistujat
•
•
•

Ukko-Kolin Ystävien jäsenet 3-5 henkeä ja muu talkooväki 2-4 henkeä
Yhdyshenkilö Metsähallituksessa Tarja Teppo 0400 215746
Yhdyshenkilö Ystävissä Lasse Lovén 040 170 3886

Välineet
•
•
•
•
•
•
•
•

raivaussaha kolmioterällä ja valmis bensasekoitus 5 litraa siihen, rasvaa
kärkipyörään, teräviila, suojavälineet (silmäsuoja visiiri ja
kuulosuojaimet)
moottorisaha ja teräketjuöljy (Ystävien jäsenten oma)
3 heinäharavaa ja 1 heinähanko
muovipeitto heinän siirtoa varten
käsisaha (aitassa)
kaasukeitin ja kaasupullo (testattuna)
työhansikkaat-rukkaset (Ystävien hankinta)
1 vesikanisteri (Ystävien oma 10 l)

Välineet kuljetamme jälleen Soikkeliin Metsähallituksen Vaaralan toimipaikasta
peräkärryllä tiistaina illansuussa 27.8.2020. Välineet on pakattu peräkärryyn,
joka odottaa noutoa siellä. Palautus samaan paikkaan viimeistään perjantaina
30.8.2020. Palautusperäkärry sovitaan tarkemmin MH/Tarja Teppon kanssa.
Työvälineet varastoidaan työn aikana Soikkelin aitassa ja majan eteisessä.
Talkooväen majoitus
Soikkelin maja on käytössämme talkooleirin ajan 27.8.-30.8. Siihen mahtuu 1-2
henkeä laverille, jossa kaksi patjaa. Yöpyjät tarvitsevat makuupussit. Majaa voi
lämmittää leivinuunilla ja siihen kytketyllä keittoliedellä, joka lämpiää hitaasti.
Juomavesi pitää kantaa muualta.
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Pärnälahden Punainen maja on varattu talkooleirin majoitukseen 27.8.-30.8.
Siihen mahtuu 4 henkeä. On pieni keittiö sähköliedellä ja puuhellalla. Tiiliuuni
ja sähköpatterit. Sauna. Juomavesi voidaan ottaa Pärnälahden purosta tai
tuodaan Luontokeskuksesta. Petipaikat ja patjat on. Makuupussi on tarpeen tai
omat liinavaatteet (huopia on).
Huolto
Talkootapahtuman osallistujien (5-8 henkeä) muonituskulut korvaa kuitteja
vastaan Ukko-Kolin Ystävät ry. Ruuan valmistus tapahtuu omatoimisesti paikan
päällä. Talkooväen matkakuluja ei korvata. Huoltoauton bensakulut korvataan.
Turvallisuus
Ensiapuvälineet on majassa (ensisiteet). Rantatielle Soikkelin polun alkupäähän
jätetään auto, jolla vapaa pääsy vahingoittuneen kuljetukseen ensiapuun.
Ystävien tapahtumavakuutus OP-Pohjola.

Soikkelin niitty punaisen tähden kohdalla. Polku lähtee Rantatien mutkasta.

