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Ukko-Kolin Ystävät ry 

Yhdistyksen kevätkokous 2019 

 

Kokouspaikka: Koli, Kokoushuone Riihi, Luontokeskus Ukko,  

Aika: Lauantaina 27.4.2019 klo 13-14 

Läsnä:    

Kirsi Karhio 

Lasse Lovén 

Jorma Siitonen 

 

Kokouspöytäkirja 

Sääntöjen 9 § mukaiset kevätkokousasiat:  

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

• Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Lasse Lovén. 

•  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Siitonen ja Kirsi Karhio. Sovittiin, että pöytäkirja 

tarkastetaan sähköisesti sähköpostien avulla.  

 

2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus; 

• Kokouksen osanottajat on lueteltu muistion alussa. Kokous todettiin lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja tarkastajien lausunto;   

• Käsiteltiin edellisen vuoden 2018 toimintakertomus (liite 1) ja tilit. Käsiteltiin ja merkittiin 

tiedoksi toiminnantarkastajien lausunto. 

4. Päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden 

myöntämisestä tilivelvollisille  

• Päätettiin vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille.   
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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. 

 Nykyinen 12 §: Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. 

Hallituksen ehdottama muutos 12 §:ään: Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin yksin. Hallitus voi antaa 
nimenkirjoitusmääräyksen yhdistyksen jäsenelle. 
 

• Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti aiemmin yhdistyksen syyskokouksessa 2018. 
Lisäksi silloin päätettiin, että ehdotettu 12 §:n muutos ilmoitetaan Patentti- ja 
rekisterihallituksen rekisteriin seuraavassa yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa 
keväällä 2019 samalla, kun syyskokouksessa 2018 (pöytäkirjan9 §:ssä) käsitelty 
toiminnantarkastajia koskeva säännösmuutos sääntöjen pykälään 10 § otetaan 
yhdistyksen sääntöihin. 

• Toiminnantarkastusta koskevan säännöstön lisääminen yhdistyksen sääntöjen 10 §:n 
kohtaan 9 edellyttää muutosta myös sääntöjen  9 §:n kohtaan 3 (tarkastajan 
raportointi yhdistyksen kokoukselle) ja sääntöjen 13 §:ään (tarkastuksen aikarajat). 

 

Nykyinen 10 § kohta 9:  valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamies tarkastamaan 

seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa; 

Hallituksen ehdottama muutos 10 § 9 kohtaan: valitaan yksi tilintarkastaja, jos tarpeen, tai 

yksi toiminnantarkastaja ja tarkastajalle yksi varahenkilö. 

Nykyinen 9 § kohta 3: käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien 

lausunto; 

Hallituksen ehdottama muutos 9 § kohtaan 3: käsitellään edellisen vuoden 

toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan  lausunto; 

Nykyinen 13 §: Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä 

tilintarkastajille vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kevätkokousta. 

Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään neljätoista 

(14) päivää ennen kevätkokousta. 

Hallituksen ehdottama muutos 13 §:ään: Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne 

on jätettävä tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle vähintään kaksikymmentäyksi (21) 

päivää ennen yhdistyksen vuosikokousta. Tarkastajan on annettava tarkastuskertomuksensa 

hallitukselle vähintään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta. 

Päätös: Kaikki edellä esitetyt hallituksen esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. 
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6. Keskustelu yhdistyksen toiminnan kehittämisestä 

Metsähallituksen ystävästrategia selvitetään ja katsotaan voidaanko jatkaa 

kumppanuussuhdetta ja sitä kehittää yhteisesti Metsähallituksen kanssa. 

Tarjotaan myyntiin Ystävien osakkeita Kulmakivessä 2 kpl. Varaudutaan luopumaan myös 

lopuista osakkeista kuluvan vuoden aikana.  

 

Lopetus 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti Metsähallitusta hyvästä kokoustilasta ja kahvista. 

 

Pöytäkirjan muistiin merkitsi 

 

Lasse Lovén 

Kokouksen puheenjohtaja Lasse Lovén 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

Jorma Siitonen 
 

la 27. huhtik. 
2019 klo 21.32 () 

 
 

 
-> minä 

  
Hyväksyn pöytäkirjan 

Jorma Siitonen 
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Kirsi Karhio 
 

30.4.2019 
klo 20.02 () 

 
 

 
-> minä 

  
Hyväksyn pöytäkirjan  

 

-kirsi  
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Liite 1 

Ukko-Kolin Ystävät ry 

Toimintakertomus 2018 

Vuoden 2018 toiminta perustui Yhdistyksen syyskokouksessa 2017 hyväksyttyyn 
toimintasuunnitelmaan. Silloin todettiin, että suunnitelma on strategiatason ideakooste, jonka 
hallitus tulee priorisoimaan käytännön toimenpiteitä varten.   Yhdistyksessä oli vuonna 2018 
yhteensä 23 jäsenmaksun maksanutta jäsentä, joista 4 oli yhteisöjä. Yhdistyksen kannattajajäseniksi 
tulkittuja Facebook-sivuston tykkääjiä oli 502 henkilöä. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Lasse 
Lovén. Hallituksen jäseninä toimivat Jorma Siitonen, Tuomo Kauranne, Kirsi Karhio ja Seppo 
Huunonen. Hallitus on kokoontunut vuoden 2018 aikana neljä kertaa.   
 
Yhdistyksen talous oli ongelmainen. Usean vuoden kestänyt tulot ylittävä kustannusrakenne oli 
kuluttanut yhdistyksen likvidit varat likimain loppuun. Toiminnan kulut ylittivät merkittävästi 
varainhankinnan kerryttämän tulon. Myös yhdistyksen sijoitusomaisuuden eli Kolin Kulmakivi Oy:n 
osakkeiden aiheuttamat hoito- ja pääomavastikkeiden kulut eli yhdistyksen juoksevat sijoitusmenot 
ylittivät yhdistyksen taloudellisen kantokyvyn. Talouden tasapainottamiseksi yhdistys päätti myydä 
osan omistuksestaan Kulmakiven kiinteistöosakeyhtiöön. Myynti toteutettiin kahdessa osassa; Kolin 
Kotiseutuyhdistykselle ja Kolin Vaeltajien yhdistykselle kummallekin myytiin osakeosuuksia 2/22 osaa 
Kulmakiven Liikehuoneiston osakkeista. Myyntitulo alitti osakeosuuksien tasearvon 1606 euroa, mikä 
kirjattiin tuloslaskelmaan osakkeiden myyntitappiona. Vuoden 2018 tilinpäätös osoitti alijäämää 
6225,15 euroa.   
 
Ukko-Kolin Ystävät osallistui Kolin Kulmakiven liikehuoneiston muiden osaomistajien 
(liikehuoneistoyhtymä) kanssa liikehuoneiston yläpuolella olevien huonetilojen täyden hallinnan 
ostoon. Kauppa toteutettiin Kiinteistöosakeyhtiön ja Liikehuoneiston osaomistajien välillä 12 000 
euron kauppahinnalla. Siitä Ukko-Kolin Ystävien osuus oli 3272,73 euroa, joka määrä lisättiin 
taseeseen Kulmakiven liikehuoneiston osakeosuuksien uutena arvona. Kauppa rahoitettiin 
Danskebankin Kiinteistöosakeyhtiölle antamalla lainalla. Kiinteistöosakeyhtiön kanssa tehdyllä 
sopimuksella lainan lyhennysvastuu siirtyi Liikehuoneiston osakkaille. Lainan kokonaismäärä, joka oli 
30 000 euroa, sisälsi myös Liikehuoneiston osakkaiden jäljellä olevat aiemmat lainavastuut 
Kulmakiven rakennuksen alkuperäisestä rakentamisesta. Lainan takaisinmaksuaika on 5,5 vuotta. 
Lainaa lyhennettiin kuukausittain yhtiövastikkeen kautta kerätyllä rahoituksella. Toimintavuoden 
lopussa yhtiölainan saldo oli 26 043,53 euroa, josta Ukko-Kolin Ystävät ry:n vastuu oli 6/22 osaa eli 
7102,78 euroa. Kulmakiven Liikehuoneistoyhtymän tavoitteena on lainan lyhentäminen liiketiloista 
saatavalla vuokratuotolla. 
 
Toimintavuoden alussa Metsähallitus vaati, että Luontokeskus Ukon vaihtuvien näyttelyjen saliin 
sijoitettu Tapani Hietalahden ja Taina Pailoksen vuonna 2000 valmistama teos Ukko Puhuu (Ukon 
rumpu) tulisi siirtää pois Luontokeskuksesta. Ystävät oli saanut rummun lahjoituksena taiteilijoilta ja 
kustantanut sen asennuksen Luontokeskukseen osaksi Ukon kulttuurista myyttistä imagoa. Ystävät 
pitivät teosta  Kolin kansallispuiston ja Luontokeskus Ukon kulttuuri-ikonina ja sen siirtovaatimus 
aiheutti vakavan keskustelun yhdistyksen sisällä ja Ystävien sähköisessä mediassa Metsähallituksen 
kyvystä ja halusta tunnistaa Kolin kansallispuiston arvopohjaa ja toteuttaa yhteisöllistä 
kumppanuutta sovitulla tavalla. Teoksen siirto toteutettiin kahdessa vaiheessa. Teos sijoitettiin 
loppusyksyllä Hotelli Kolin 2. kerroksen käytävätilaan, jossa sen nähtävillä olo on turvattu vuoden 
2020 loppuun. 
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Yhdistyksen varsinainen toiminta painottui Juhannuspäivän illalla Ukko-Kolilla toteutetun PAX 
NATURA -Luontorauhan julkistustapahtuman järjestämiseen ja kansallispuiston Soikkelin niityllä 
pidettyihin kahteen perinnemaisen hoitotalkoisiin. Pax Natura kokosi noin 40 osallistujaa ja sain 
hyvin julkisuutta mediassa. Soikkelin niittotalkoot sai 6 osallistujaa. Talkootöitä tehtiin näiden 
tapahtumien yhteydessä noin 110 tuntia Kolin kansallispuiston hyväksi. 

 
 
Ukko-Kolin Ystävien toimintasuunnitelman 2018 toteutumisesta esitetään seuraava 
yhteenveto: 
 

1. Kolin kansallispuiston suunnitelmiin kuten Hoito- ja käyttösuunnitelmaan ja Luontokeskuksen 
näyttelysuunnitelmaan vaikuttaminen ja pyrkiminen kehittämisryhmiin.   
 
Vuoden 2018 toteutus: 
Vuoden aikana ei toiminut sellaisia kehittämis- tai suunnitteluryhmiä, joihin Ystävien edustajia olisi 
pyydetty. Yhtään kansallispuistoon liittyvää suunnitelmaa, josta olisi voinut antaa lausuntoa, ei nähty. 
Kolin kansallispuiston EUROPARC Charter sertifikaatin uusiminen ei edistynyt, kun Metsähallitus ei 
ollut huolehtinut tarpeellisten kansallispuistoon kohdistuvien luontomatkailusuunnitelmien 
valmistelusta ja puiston suunnittelufoorumin kokoontumisista. 
 
 
2. Kumppanuussopimuksen mukaiset käytännön toimenpiteet Metsähallituksen luontopalvelujen 
kanssa.  
 
Vuoden 2018 toteutus: 
Yhteistoimintasopimus Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa ja Soikkelin kummikohdesopimus 
on voimassa  vuoden 2020 loppuun.   
 
Ystävät hoitivat kummikohteensa Soikkelin perinnemaisemaa kahdella niitto-raivaus talkooleirillä 
kesäkuussa ja elokuussa. Vapaaehtoistyötä tehtiin 76 tuntia 6 henkilön voimin.  
 
Ystävät toteutti yhdessä Kalevalaisen Kulttuurin liitto ry:n ja Metsähallituksen Kolin kansallispuiston 
ja Hotelli Kolin kanssa PAX NATURA – Luontorauhan julistus -tapahtuman juhannuspäivän illalla 
Luontokeskus Ukossa ja Ukko-Kolin huipuilla. Julistuksen antoi Ukko-Kolin laella oopperalaulaja 
baritoni Juha Kotilainen. Ohjelmassa esiintyivät myös oopperalaulaja Eilamaria Leskinen ja vuoden 
2018 harmonikkataiteilija Viivi Maria Saarenkylä. Tapahtuman yhteydessä tehtiin 40 tuntia 
talkootyötä 8 henkilön voimin.   
 
 
3.  Ulkoisen taloudellisen tuen hankkiminen ja EU:n osin rahoittamien kehittämishankkeiden 
ideointi ja valmistelu. 
 
Vuoden 2018 toteutus: 
Yhdistys haki Lieksan kaupungilta toiminta-avustusta ja sai 300 euroa.  
  
Metsähallituksen hankevalmistelun edistymisestä ei saatu tietoja. 
 
4. Ystävien viestinnän vahvistaminen erityisesti valtakunnan mediassa ja netissä kotisivuja 
kehittämällä.   
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Vuoden 2018 toteutus: 
Ystävien kotisivua on päivitetty uusilla tutkimuslinkeillä ja tapahtumatiedotteilla. Kotisivun tekninen 
tuki siirrettiin Arbonaut Oy:lle, joka sponsoroi sivuston ylläpidosta aiheutuneita kustannuksia. 
Ystävien Facebook sivua on päivitetty viikoittain uusilla kuvilla ja tapahtumaviesteillä. Tykkääjiä on 
vuoden 2018 lopussa jo noin 500. Sivut eivät kuitenkaan ole johtaneet jäsenluvun nousuun. 
 
 
5. Yhteistoimintasopimusten valmistelu ja toiminta strategisten sisaryhdistysten kanssa.   
 
Vuoden 2018 toteutus:  
Kolin paikallisyhteisön yhteistoiminta keskittyi Kolin Kulmakiven liiketilan yhteiskäyttöön, kun tilaan 
ei saatu uusia vuokralaisia.   Kulmakivessä jatkettiin  Ystävien ideaan perustuvaa Galleria-Puotia, joka 
tarjoaa matkailijoille Kulttuuriseuran, Kotiseutuyhdistyksen ja Ukko-Kolin Ystävien verkostojen 
tuottajien tuotteita. Koli ry hoitaa tavaroiden myyntipalvelun ja maksujen tilityksen tuottajille. 
Toiminnalla on voitu hankkia jonkin verran tuloja tavaratoimittajille ja toimijayhteisöille siten, että 
Kulmakiven liiketilan ylläpitokustannuksista on voitu kattaa noin 2/3 osaa kertyneellä 
vuokraosuudella, joka on  15 % verollisesta bruttoliikevaihdosta. Kulmakiven Torniosassa toteutettiin 
Ystävien koordinoimana KOLI100 –taidemyyntinäyttely, jonka tuloilla katettiin osittain tilan 
hoitokuluja. 
 
Yhdistys myi talousongelmansa hallitsemiseksi uudelle Kolilla toimivalle yhdistykselle, Kolin Vaeltajat 
ry:lle 2/22 osaa omistamistaan Kolin Kulmakivi Oy:n osakkeista. Samoin myytiin 2/22 osaa Kolin 
Kotiseutuyhdistykselle. Näiden kauppojen jälkeen Ukko-Kolin Ystävät ry:n omistusosuus Kolin 
Kulmakivi OY:n liikehuoneistosta on 6/22 osaa. 
 
Yhdistys teki kumppanuussopimuksen yhteistoiminnasta Kolin Vaeltajat ry:n kanssa. Sopimuksen 
mukaan Ystävien henkilöjäsenet voivat käyttää Kolin Kulmakiven Vaeltajan Residenssiä jäsenhinnalla, 
joka on 50 % markkinahinnasta. Alennettu hinta yöpymiselle 3 vuoteen Residenssissä maksaa 
jäsenelle nyt 20 euroa/vrk. 
 
 
 
6. Kulttuuriin ja kasvatukseen liittyvien tapahtumien ideointi ja edistäminen Kolin 
kansallispuistossa.  
 
Vuoden 2018 toteutus: 
Soikkelin talkooleiritapahtuma oli osa Kolin kulttuuriperinnön perustason elvytystä. 
Toteutettiin Luontorauhan julistus  - PAX NATURA  ohjelmatapahtuma toisen kerran Kalevalaisen 
Kulttuurin Liitto ry:n aloitteen pohjalta, yhdessä Kalevalaisen Kulttuurin Liitto ry:n ja 
Metsähallituksen Kolin kansallispuiston ja Hotelli Kolin kanssa juhannuspäivän iltana 
Luontokeskus Ukossa ja Ukko-Kolin huipuilla. Julistuksen antoi Ukko-Kolin laella oopperalaulaja 
Juha Kotilainen. Yhdistys pyrkii tekemään PAX NATURA- Luontorauhan julistustapahtumasta 
pysyvän Kolilla toteutettavan tapahtuman.  
 
7. Kolin tarinaperinteen kokoaminen ja sen arvostuksen kohentaminen; opiskelijatyön 
kohdentaminen. Ukko-Kolin Uhrihalkeaman esittelyn kohentaminen. 
 
Vuoden 2018 toteutus: 
Ystävät tekivät vuonna 2016  aloitteen Metsähallitukselle sijoittaa Uhrihalkeaman polun alapään 
tasanteelle opaste, joka esittelee Uhrihalkeaman myyttistä tarinaa. Aloite ei toistaiseksi ole johtanut 
toteutukseen. Metsähallitus poisti Uhrihalkeaman opasteen portaiden yläpäästä. 
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8. Suomen kansallispuistojen ystäväyhdistysten verkoston toimintaan osallistuminen.     
 
Vuoden 2018 toteutus: 
Ystäväverkoston vuositapaaminen Örön saarelle Saaristomeren kansallispuistoon peruuntui 
toistamiseen Metsähallituksen resurssipulan vuoksi.    
 
 
 
 
9. Euroopan kansallispuistojen ystävä -verkoston kokoaminen ja yhteisen tapahtuman ideointi 
yhteistyössä EUROPARC Federationin kanssa.  
 
Vuoden 2018 toteutus: 
Ei tapahtumia vuonna 2018.  EUROPARCilla ei ollut toimintaa, joka olisi liittynyt puistojen Ystävien 
verkoston kehittämiseen. Yhdistys oli toimintavuonna EUROPARCin äänivaltainen jäsenyhteisö. 
Hallitus päätti arvioida uudelleen EUROPARC jäsenyydestä ja toiminnasta aiheutuvat hyödyt Kolille. 
 
10. Terveys ja puistot 
  
Vuoden 2018 toteutus: 
Soikkelin perinnemaiseman talkoiden viestinnässä korostettiin luonnossa tehtävän työn ja 
hyötyliikunnan terveysvaikutuksia. 
Luontomatkailun terveysvaikutuksista jaettiin viestejä Ystävien Facebook-sivustolla. 
 
 
Kolilla 7.2.2019     

     Lasse Lovén 

 
Puheenjohtaja    Lasse Lovén 

 


