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Ukko-Kolin Ystävät ry:n  syyskokous 2017 

 

Kokouspaikka: Luontokeskus Ukko kokoushuone Riihi, Kolin kansallispuisto  

Aika: Sunnuntaina 19.11.2017 klo 16-18. 

Läsnä: Seppo Huunonen, Kirsi Karhio, Lasse Lovén, Pekka Naumanen, Jorma Siitonen. Helinä 

Wyss, Tuomo Kauranne 

Pöytäkirja 

0. Kokouksen avaus 

 Yhdistyksen puheenjohtaja Lasse Lovén avasi kokouksen ja toivotti osallistujat 

tervetulleiksi. 

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

 Puheenjohtajaksi valittiin Lasse Lovén 

 Kokouksen sihteeriksi valittiin Lasse Lovén 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin  Jorma Siitonen  ja Pekka Naumanen 

2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus; 

 Osanottajaluettelo pöytäkirjan alussa. 

 Kokouskutsu on lähetetty 14 vrk ennen kokousta sähköpostilla niille jäsenmaksunsa 

maksaneille jäsenille, joilla on sähköpostiosoite, muille tavallisella kirjeellä postin 

kautta.   

 Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisella menettelyllä ja on 

laillinen ja päätösvaltainen.  

3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; 

 Toimintasuunnitelma käsiteltiin ja hyväksyttiin liitteen 1 mukaan. 
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4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun, kannattajajäsenmaksun sekä 

liittymismaksun suuruus;  

 Päätettiin pitää maksut ennallaan. 

 Yhdistyksen jäsenmaksut vuodelle 2018 ovat seuraavat: 

1. Varsinaiset jäsenet 

   Yhteisöjäsen € Henkilöjäsen  € 

a. Liittymismaksu    0  0 

b. Vuotuinen jäsenmaksu   100 (2017/100) 30 (2017/30) 

2. Kannattajajäsenet  

a. Vuotuinen jäsenmaksu   500 (2017/500) 50 (2017/50) 

5. Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; 

 Päätettiin, että johtokunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkioita.  Tilintarkastajille 

(toiminnantarkastajalle)  maksetaan laskun mukaan, jos he sen esittävät.  Hallituksen 

ja työryhmien jäsenille maksetaan matkakulut valtion matkustussäännön mukaan. 

 6. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio; 

 Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2018, joka on liitteenä 2. 

 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi; 

 Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittiin Lasse Lovén. 

8. Valitaan hallituksen jäsenet; 

Hallituksen jäseninä jatkavat: 

 Jäsen Tuomo Kauranne ja henkilökohtainen varajäsen Henna Konu 

 Jäsen Seppo Huunonen ja henkilökohtainen varajäsen Taru Peltola 

Erovuoroisina ovat: 

 Jäsen Jorma Siitonen ja henkilökohtainen varajäsen Satu Naumanen 

 Jäsen Pekka Naumanen ja henkilökohtainen varajäsen Kirsi Karhio 

Erovuoroisten tilalle valittiin seuraavat: 

 Jäsen Jorma Siitonen ja henkilökohtainen varajäsen Satu Naumanen 

 Jäsen Kirsi Karhio ja henkilökohtainen varajäsen Pekka Naumanen 
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9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä 

ja hallintoa; 

 Todettiin, että kirjanpitolain mukaista tilintarkastajaa ei ole tarpeen valita 

yhdistykselle sen pienen talouden vuoksi. Tilejä ja hallintoa tarkastamaan valittiin 

varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Pekka Martikainen ja varatarkastajaksi Tuula 

Naumanen.   

 Seuraavassa yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa tarkistetaan tämä sääntökohta 

uuden kirjanpitolain mukaiseksi.   

 10. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 8 §:n mukaisesti  

 Kokouskutsu lähetetään sähköpostilla niille jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille, 

joilla on sähköpostiosoite, muille tavallisella kirjeellä postin kautta.   

 11. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys 

vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa 

syyskokoukselle esittää, huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset. 

 Kolin Kulmakivi Oy:n liikehuoneiston osakeosuuden (10/22 osaa) myynti päätettiin 

toteuttaa vuoden 2018 alussa. Hallitus voi päättää tarkemmin ostajan ja 

myyntihinnan. 

 Yhdistyksen nimen kirjoittavan sihteerin valinta: valittiin Kirsi Karhio.  

 Valmistellaan seuraavaan yhdistyksen kokoukseen sääntöjenmuutos, jonka mukaan 

yhdistyksen nimen allekirjoittaa puheenjohtaja yksin. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti lämpimästi Luontokeskus Ukon Väkeä kokoustilan ja 

maittavan kahvituksen järjestämisestä. 

 

    Lasse Lovén 

Pöytäkirjan vakuudeksi   Lasse Lovén 
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Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja se vastaa kokouksen kulkua. 

Joensuussa 19. ja 20.11.2017 

 

 

Pekka Naumanen 
 19.11.2017 

klo20.48 () 

 

 
 

 

-> minä 

 
 

Hyväksyn pöytäkirjan! Pekka Naumanen 

    

 

  

Jorma Siitonen 
 20.11.2017 

klo 11.45 ) 

 

 
 

 

-> minä, Pekka 

 
 

Hyväksyn pöytäkirjan. 

 

t. Jorma Siitonen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



5 

 

Liite 1 

Ukko-Kolin Ystävät ry 

Toimintasuunnitelma 2018 

Toimintasuunnitelma hyväksyttäneen Yhdistyksen syyskokouksessa 19.11.2017 saatteella, 

että suunnitelma on strategiatason ideakooste, jonka hallitus tulee priorisoimaan käytännön 

toimenpiteitä varten.    

 
1. Kolin kansallispuiston suunnitelmiin kuten Hoito- ja käyttösuunnitelmaan ja 
Luontokeskuksen näyttelysuunnitelmaan vaikuttaminen ja pyrkiminen kehittämisryhmiin.   
 

Vuoden 2017 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 epäonnistui, kun Metsähallitus ei 
ollut huolehtinut tarpeellisten luontomatkailusuunnitelmien valmistelusta ja 
puiston suunnittelufoorumin kokoontumisista. 

 
Vuoden 2018 toiminta: 
Pyritään vaikuttamaan Uhrihalkeaman ja lähteen alueen kehittämiseen oikeana 
Kolin arvopohjan kannalta keskeisenä kulttuurikohteena. 
Pyritään vaikuttamaan Hotelli Kolin lämmitysjärjestelmän 
uusimissuunnitelmaan siten, että hankkeella ei vahingoiteta Kolin 
kansallispuiston ydinalueen kallioperää ja kulttuuriarvoja. 
Pyritään edistämään Kolin kansallispuiston EUROPARC Charter kestävän 
matkailun sertifikaatin uusimista osallistumalla sen valmistelussa tarpeelliseen 
suunnitteluun. 

 
2. Kumppanuussopimuksen mukaiset käytännön toimenpiteet Metsähallituksen 
luontopalvelujen kanssa.  

 
Vuoden 2017 toteutus: 
Ystävät hoitivat kummikohteensa Soikkelin perinnemaisemaa kahdella niitto-
raivaus talkooleirillä kesäkuussa ja elokuussa. Vapaaehtoistyötä tehtiin 88 
tuntia 6 henkilön voimin.  
Ystävät toteutti yhdessä Karjalaisen Kulttuurin liitto ry:n ja Metsähallituksen 
Kolin kansallispuiston kanssa PAX NATURA – Luontorauhan julistus -
tapahtuman juhannuspäivän illalla Luontokeskus Ukossa ja Ukko-Kolin 
huipuilla. Julistuksen anto Ukko-Kolin laella tohtori Tarja Cronberg. 
Tapahtuman yhteydessä tehtiin 43 tuntia talkootyötä 10 henkilön voimin. 
Yhteistoimintasopimus Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa ja Soikkelin 
kummikohdesopimus uusittiin   vuosille 2017-2020. Ystävien tavoittelemia 
tarkennuksia kummikohteen talkoiden vakuutusten ja muonituskulujen osalta 



6 

 

ei saatu sisältymään sopimukseen.   
 
Vuoden 2018 toiminta: 
 
Ystävät hoitavat kummikohteensa Soikkelin niityn tarpeen mukaan kahdesti 
kasvukauden aikana.   
PAX NATURA –Luontorauhan julistustapahtuma pyritään toteuttamaan jälleen 
juhannuspäivän iltana Ukko-Kolilla. Toteutus pyritään sopimaan 
Metsähallituksen kanssa tarkemmin. 

 
3.  Ulkoisen taloudellisen tuen hankkiminen ja EU:n osin rahoittamien kehittämishankkeiden 
ideointi ja valmistelu. 
 

Vuoden 2017 toteutus: 
Yhdistys haki Lieksan kaupungilta toiminta-avustusta ja sai 200 euroa.  
 Yhdistys haki LEADER-hanketukea Vaara-Karjalan LEADER-ryhmältä Kolin 
Aarteet-paikkatietohankkeelle. Rahoitusta ei saatu.  
Metsähallituksen hankevalmistelun edistymisestä ei saatu tietoja. 
 
Vuoden 2018 toiminta: 

 
Yhdistys hakee Lieksan kaupungin toiminta-avustusta ja Saaristokuntien 
avustusta Soikkelin hoidon kuluihin. 
Jatketaan ”Kolin aarteet” hankeidean kehittelyä. 

 
4. Ystävien viestinnän vahvistaminen erityisesti valtakunnan mediassa ja netissä kotisivuja 
kehittämällä.   
 

Vuoden 2017 toteutus: 
Ystävien kotisivua on päivitetty uusilla tutkimuslinkeillä ja 
tapahtumatiedotteilla. 
Ystävien Facebook sivua on päivitetty viikoittain uusilla kuvilla ja 
tapahtumaviesteillä. Tykkääjiä on vuoden 2017 lopussa jo noin 440 ja sivun 
seuraajia on jo noin 430. Sivut eivät kuitenkaan ole johtaneet jäsenluvun 
nousuun. 
 
Vuoden 2018 toiminta: 
Jatketaan Ystävien kotisivun ja Facebook-sivun päivityksiä Kolin tunnettuuden 
vahvistamiseksi ja Kolin kävijöiden valistamiseksi.  

 
5. Yhteistoimintasopimusten valmistelu ja toiminta strategisten sisaryhdistysten kanssa.   

 
Vuoden 2017 toteutus:  
Kolin paikallisyhteisön yhteistoiminta keskittyi Kolin Kulmakiven liiketilan 
yhteiskäyttöön, kun tilaan ei saatu uusia vuokralaisia.   Kulmakivessä jatkettiin  
Galleria-Puotia, joka tarjoaa matkailijoille Kulttuuriseuran, 
Kotiseutuyhdistyksen ja Ukko-Kolin Ystävien verkostojen tuottajien tuotteita. 
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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 avattiin syyskuussa 
Ystävien koordinoimana KOLI100 –taidemyyntinäyttely, jonka tuloilla katettiin 
osittain tilan hoitokuluja. 
 
Vuoden 2018 toiminta: 
Yhteistyötä jatketaan Kolin Kulmakiven toimijayhteisössä. Kulmakiven Galleria-
Puodin ja Tornigallerian markkinointia pyritään tehostamaan Ystävien 
Facebook-sivuilla. 
Toteutetaan osittain tai kokonaan Ystävien omistamien Kolin Kulmakiven 
osakkeiden myynti (liiketila). 

 
6. Kulttuuriin ja kasvatukseen liittyvien tapahtumien ideointi ja edistäminen Kolin 
kansallispuistossa.  
 

 
Vuoden 2017 toteutus: 
Soikkelin talkooleiritapahtuma oli osa Kolin kulttuuriperinnön perustason 
elvytystä. 
Ideoitiin ” Koli Toisin silmin” hankkeen kehittelyä sen alkuvaiheessa Seppo 
Huunosen aloitteen pohjalta. 
Toteutettiin PAX NATURA-Luontorauhan julistus –tapahtuma Suomi100 –
ohjelman tapahtumana juhannuksena Seppo Huunosen aloitteen pohjalta. 
 
Vuoden 2018 toiminta: 
Jatketaan ” Koli Toisin silmin” hankeidean kehittelyä.  
Toteutetaan yhdessä Kalevalaisen Kulttuurin Liiton ja Metsähallituksen kanssa 
PAX NATURA _luontorauhan julistaminen tapahtuma toisen kerran. 

 
7. Kolin tarinaperinteen kokoaminen ja sen arvostuksen kohentaminen; opiskelijatyön 
kohdentaminen. Ukko-Kolin Uhrihalkeaman esittelyn kohentaminen. 
 

 
Vuoden 2017 toteutus: 
Ystävät tekivät vuonna 2016  aloiteen Metsähallitukselle sijoittaa 
Uhrihalkeaman polun alapään tasanteelle opaste, joka esittelee Uhrihalkeaman 
myyttistä tarinaa. Aloite ei toistaseksi ole johtanut toteutukseen 
 
Vuoden 2018 toiminta: 
Yhdistys valmistaa suunnitelman Uhrihalkeaman ja lähteen alueen kulttuurisen 
esittelyn kohentamiseksi ja esittelee sen Metsähallitukselle jatkotoimia varten. 

 
8. Suomen kansallispuistojen ystäväyhdistysten verkoston toimintaan osallistuminen.     
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Vuoden 2017 toteutus: 
Ystäväverkoston vuositapaaminen Örön saarelle Saaristomeren 
kansallispuistoon peruuntui Metsähallituksen resurssipulan vuoksi.    
 
Vuoden 2018 toiminta: 
Yhdistyksen edustajat osallistuvat Saaristomeren kansallispuistossa 
järjestettävään seuraavan Ystäväyhdistysten vuositapaamiseen. 
Ystäväyhdistyksille pyritään kehittämään yhteiset pelisäännöt toiminnassa 
Metsähallituksen kanssa. Näihin pyritään sisällyttämään mm. vakuutukset, 
kulukorvaukset ja tutkimustiedon vaihto ja arkistointi. 
 

9. Euroopan kansallispuistojen ystävä-verkoston kokoaminen ja yhteisen tapahtuman 
ideointi yhteistyössä EUROPARC Federationin kanssa.  
 

Vuoden 2017 toteutus: 

Ei tapahtumia vuonna 2017. LUKEn valmisteleman hankkeen suomalaiseksi 

Partneriksi valikoitui Selkämeren Kansallispuiston Ystävät, joten Ukko-Kolin 

Ystävillä ei tullut siihen roolia. 

Vuoden 2018 toiminta: 

Yhdistyksen edustaja osallistuu Puistojen ystäväverkoston viestintään ja 

verkoston mahdollisesti järjestämän kokouksen toteutukseen. 

10. Terveys ja puistot 

  
 
Vuoden 2017 toteutus: 
Soikkelin perinnemaiseman talkoiden viestinnässä korostettiin luonnossa 
tehtävän työn ja hyötyliikunnan terveysvaikutuksia. 
Luontomatkailun terveysvaikutuksista jaettiin viestejä Ystävien Facebook-
sivustolla. 
 
Vuoden 2018 toiminta: 
Soikkelin perinnemaiseman talkoiden viestinnässä korostetaan luonnossa 
tehtävän työn ja hyötyliikunnan terveysvaikutuksia. 
Kolilla korostetaan erityisesti luonnon ja kulttuurin myönteisiä vaikutuksia 
innovaatioihin, inspiraatioihin, mielen terveyteen ja henkiseen elinvoimaan. 
Kolin kansallispuiston muuttamista vain liikunta-aktiviteetteja tarjoavaksi 
virkistysalueeksi ei puolleta.  

 

Liite 2. 
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UKKO-KOLIN  YSTÄVÄT ry 
 

   

        

Talousarvio 
vuodelle 2018 

 19.11.2017     

        

Tulot        

    kpl á €  € 

Jäsenmaksut Henkilöjäsenet  30 30  900 

  Yhteisöjäsenet  2 100  200 

  Kannattajahenkilöt  2  50  100 

Osakkeiden 
myynti 

 Kannattajayhteisöt 
ja jäsenet 

 2 
8 

2000 
1500 

 4 000 
12000 

Toimintatuki Hakemusten 
pohjalta 

 1 200  200 

Hanketoiminta Projektituki     5000 

    Yhteensä   22400 

        

Menot        

  Hallinto     300 

  Jäsenmaksut     200 

  Matkakulut ja 
kokoukset 

    2000 

  PAX Natura tapahtuma    1000 

  Kotisivut ja viestintä     600 

  Soikkelin talkoot     1000 

  Projektikulut     5000 

  Verot     150 

    Yhteensä    10250 
 

Säästö       12150 

 

 

 
 

 


