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Ukko-Kolin Ystävät ry:n hallituksen 3. kokous 
 

Aika: 29.8.2014 klo 17-18 

Paikka: Luontokeskus  Ukko 

Osallistujat:  Puheenjohtaja Lasse Lovén 

Hallituksen jäsen Jorma Siitonen   

Hallituksen jäsen Pekka Naumanen  etänä 

Yhdistyksen uusi jäsen Arto Holma 

  

  

 

Asiat 

1. Avaus ja pöytäkirjan tarkastajan valinta 

 Lasse avasi kokouksen. Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. Pekka 

Naumanen on jo hyväksynyt esityslistan ja päätösesitykset. 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 Hyväksyttiin: Liite 1 

3. Talkootapahtumat Kolin kansallispuiston Soikkelin perinnetilalla 

1. tapahtuma 27.-29.6.2014 

 - osallistujia 12 

 - kustannukset; laskelma hyväksyttiin  

 matkakulut 221,95 e, josta Metsähallituksen tuki kattaa 200 e 

 muonitus talkooväelle 72 e, josta Metsähallituksen tuki kattaa 100 % 

 tarvikkeet 230,86 e, joka jää Ystävien lopulliseksi menoksi 

 talkoovakuutus OP Pohjolassa 30 e, joka jää ystävien lopulliseksi 

menoksi 

 Ystävien lopulliset kustannukset yhteensä 282,81 euroa 

 

2. tapahtuma 27.-31.8.2014 

  - osallistujia 3-4 

 - kustannusarvio 300 e, joka hyväksyttiin 

 matkakulut, bensa 220 e 

 tarvikkeet 50 e 

 vakuutus 30 e 



- Lasse luki valmistelemansa tapahtumatiedotteen (Liite 2), joka hyväksyttiin. 

4. EUROPARC konferenssiin lähtijät ja kustannukset 

Ukko-Kolin Ystävien jäsenhakemus EUROPARC Federationin yhdistysjäseneksi 

hyväksyttiin EUROPARCin hallituksen päätöksellä kesäkuussa 2014. Yhdistyksellä ja sen 

jäsenillä on nyt kansainvälinen verkottumiskanava. Yhdistyksen jäsenet saavat 

EUROPARCin sähköisen tapahtumainfon ja voivat osallistua kansainvälisiin tapahtumiin 

jäsenen oikeuksin. 

Päätös: 

Ukko-Kolin Ystävien yhdistystä edustavat Irlannissa Killarneyn kansallispuistossa syyskuun 

2014 lopussa pidettävässä  konferenssissa Lasse Lovén ja Taru Peltola. Lasse Lovén käyttää 

yhdistyksen ääntä äänestyksissä. Jorma Siitonen voi myös lähteä yhdistyksen edustajana 

konferenssiin. Hän ilmoittaa Lasselle päätöksensä kokouksen jälkeen mahdollisimman pian.  

Yhdistys maksaa edustajiensa osallistumismaksut á 280 euroa. Osallistujat maksavat omat 

matkakustannuksensa. 

Yhdistyksen edustajien tehtävänä on kehittää kansallispuistojen ystäväyhdistysten 

verkostoitumista Euroopan laajuisesti ja pyrkiä saamaan tätä tarkoittava maininta 

EUROPARCin strategiaan 2015-2022. 

 

5. Järnefeltin mänty -aineiston hankinta, julkaisu ja kustannukset 

Yhdistyksen omistama Eero Järnefeltin pastelliteos ”Kolin Mänty” on myyty hintaan 4120 

euroa (tasearvo) Metsähallituksen luontopalveluille käytettäväksi Luontokeskus Ukon 

näyttelyn uudistuksen jälkeen yhtenä luontokeskuksen näyttelyteoksena. Hallitus hyväksyi 

myynnin ja sen ehdot kaupan valmisteluvaiheessa sähköisen viestinnän avulla.  

Päätös: Hallitus vahvistaa taulun myynnin Metsähallitukselle siitä sovittujen ehtojen mukaan.  

Lasse valmistelee metsähallitukselle selvityksen Eero Järnefeltin pastelliteoksen taustasta ja 

vaiheista. Selvitys on osa kaupan ehtoja. Selvitystä taustoittaa Lassen tutkielma ”Kertomus 

Eero Järnefeltin männystä”, joka perustuu kirjallisuuteen ja valokuviin EJ:n monista 

mäntyteoksista. Valokuvat saadaan taidemuseoilta, jotka laskuttavat copyright ja 

kuvapalvelukustannuksiaan, arviolta noin 500 euroa. Tutkielma on tarkoitus käyttää 

maksuttomassa Kolin kansallispuiston asiakkaiden opastuksessa ja ympäristökasvatuksessa 

Ukko-Kolin Ystävät ry:n tukiaineistona. 

Päätös: Ukko-Kolin Ystävät tuottaa ”Kertomus Eero Järnefeltin männystä –tutkielman ja 

korvaa sen aineistokuluja enintään 500 euroa. Tutkielma julkaistaan ystävien verkkosivulla 

kun se valmistuu. 

 



6. Muut mahdolliset asiat 

Sovittiin, että Jorma selvittää mahdollisuuden käyttää yhdistyksen Facebook-sivun tykkääjien 

yhteystietoja kaverisuhteen ja yhdistyksen jäsenpohjan vahvistamisessa.  

 

Lasse Lovén 

Muistion kirjoitti  Lasse Lovén 

 

Muistion oikeaksi todistaa    

 
Naumanen Pekka 
 

2. syyskuuta 
2014 

 

 
 

 

-> minä 

 
 

  
Kaikki edelleen ok. 
 . 
Pekka 

 

 

Jorma Siitonen 
 

2. syyskuuta 

2014 

 

 
 

 

-> minä 

 
 

kaikki ok 

 

terveisin 

Jorma Siitonen 

0442976710 

  

tel:0442976710


 

 

  

Liite 2. 

29.8.2014 

Kansallispuiston ystävät hoitavat Kolin niittyjä 

 

Ukko-Kolin Ystävien yhdistyksen talkooväki niittää Soikkelin piilopirtin niittyä ja pätkii 

leppärankaa majan nuotiopaikan polttopuuksi. Talkoot käynnistyivät jo kesäkuun lopussa, 

jolloin eri puolilta maata toimivat Ystäväyhdistykset kokoontuivat Metsähallituksen kutsusta 

Kolilla. Silloin Soikkelin niityltä niitettiin koiranputket ja tehtiin 12 heinäseivästä maiseman 

kaunistukseksi.  

Vauhdissa olevaan talkooleiriin osallistuu nytkin väkeä eri puolilta Suomea. 

Pitkämatkalaisena Koliin tykästynyt porilainen Arto Holma on mukana jo toista kertaa. Hän 

sahailee rauhallisesti leppärankoja ja kasaa retkeilijöille polttopuuta. Arto Holma toteaa, että 

”Koli vetää puoleensa. Soikkelin pikkumaja on hienosti kunnostettu. Olen itsekin 

rakentamassa Selkämeren kansallispuiston reunalla olevaan pikkusaareen kalamajaa. Kolilla 

on osattu tehdä nämä metsäkansan asumukset ihailtavan tyylikkäästi.”  

Soikkelin niittytalkoiden työvälineet, viikatteet ja heinähangot ja raivaussahan, talkooväki saa 

lainaksi pääosin Metsähallitukselta. Oma moottorisaha on mukana yhdellä osallistujalla. 

Kolin Ystäväyhdistyksen puheenjohtaja Lasse Lovén kiittelee Metsähallituksen uutta 

toimintamallia. ”On hienoa, että Metsähallitus hoitaa kansallispuistoa kumppanien kanssa 

yksissä tuumin. Kansallispuistot ovat meidän kaikkien aarteita ja niiden hoidossa mukana 

oleminen antaa meille tervetullutta vaihtelua arjen työelämään.” 

Ystävätoiminta on uutta Suomen kansallispuistoissa. Ukko-Kolin Ystävien yhdistys on 

toiminut Kollilla vuodesta 1999.  

________ 

Lisätietoja: Ukko-Kolin Ystävät ry, puheenjohtaja Lasse Lovén, puh. 040 170 3886. 



 

Kuva. Ukko-Kolin Ystävien iloinen talkooleiri niityn raivauksessa Soikkelin piilopirtin 

maisemassa Kolin kansallispuistossa. (Kuva. Lasse Lovén) 

 


