
1 

 

Ukko-Kolin Ystävät ry 

Hallituksen kokous 2/2014 

Aika: 19.3.2014 klo 19.00 

Paikka: Lujatalo Oy:n toimiston kokoushuone, Yläsatamakatu 3 B 2 krs, 80100 JOENSUU 

Osallistujat: Lasse Lovén, Pekka Naumanen ja Jorma Siitonen 

Muistio 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen. Muistion tarkastajiksi valittiin Jorma Siitonen ja 

Pekka Naumanen. Muistion tarkastus sovittiin tehtäväksi sähköisesti.  

2. Ystävien kummikohde Kolin kansallispuistossa 

 Päätettiin valmistella metsähallituksen kanssa sopimus Ukko-Kolin Ystävien 

kummikohteesta Kolin kansallispuistossa. Kohteeksi hyväksyttiin Soikkelin 

pikkumökki ja sen pihapiiri ja lähiniitty kansallispuiston eteläosassa 

 Päätettiin järjestää perinnemaiseman hoitotalkoot Soikkelissa 26.6-2.7.2014 ja 27.-

31.8. 

3. Kansallispuistojen Ystävien kokoontuminen Kolilla 27.-29.6 

 Yhdistyksen osallistujat: Tuomo Kauranne, Pekka Naumanen, Lasse Finér, Jorma 

Siitonen, Seppo Huunonen, Lasse Lovén 

 Meidän tapahtumaksi tarjotaan kokousväelle Soikkelin talkooleiriin osallistumista 

tai kasken polttoon osallistumista 

4. Järnefeltin taulun arviointi 

 Lasse vie perjantaina 21.3. Järnefeltin pastellityön Helsinkiin arvioitavaksi 

Bukowskille ja Hagelstamille. Taulun tarjoushinta päätetään arvioinnin jälkeen. 

Tavoitteena on vähintään Järnefeltin taulun ja Hietala-Pailoksen teoksen (Ukon 

rumpu) tasearvon suuruinen korvaus. 

5. Ystävien facebook-sivut 

 Päätettiin toteuttaa Ukko-Kolin Ystävien facebook sivusto, joka osallistuu 

aktiivisesti metsähallituksen pitämän Kolin kansallispuiston facebook-yhteisön 

kanssa käytävään ajankohtaiseen viestintään ja jäsenhankintaan. Jorma Siitonen 

lupautui kehittäjäksi ja ylläpitäjäksi alkuvaiheessa. 
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6. Ukko-Kolin Uhrihalkeaman lähialueen suojelu ja kehittäminen 

 Todettiin, että Ukko-Kolin kulttuurisen ytimen muodostaa Uhrihalkeaman alue. 

Sen kehittäminen kulttuurikohteena on ainoa paikan arvopohjaan perustuva 

kehittämislinjaus, joka usein unohdetaan. Yhdistys ei voi hyväksyä 

Uhrihalkeaman alueen kehittämistä Hotellin urheilupalvelujen laajennusalueena.  

 Yhdistys valmistelee asiasta perustellun viestintäaineiston, joka jaetaan medialle ja 

viranomaisille. Valmistelun pohjatyö pyydetään hallituksen jäsenenä toimivalta 

Seppo Huunoselta. Viestiä käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. 

7. Järvi-Suomen maailmanperintöhanke 

 Todettiin, että kymmenen vuotta sitten Itä-Suomen kehittämisohjelmassa 

esiintynyt Saimaan-Pielisen järvialueen maailmanperintöhanke on edelleen 

ajankohtainen. Keskustelu maailmanperintöstatuksesta on syytä  käynnistää 

uudelleen nyt, kun Englannin Lake District ja siellä oleva kansallispuisto ovat 

aloittaneet järvimaiseman maailmanperinnön hakemusvalmistelun. Saimaa-

Pielisen luonto- ja kulttuuriarvot ovat yhdistyksen mielestä selvästi suuremmat 

(outstanding universal value) kuin vastaavat Englannin järvialueella. 

Maailmanperintöstatuksen saaminen parantaa alueen kansainvälistä huomioarvoa 

eikä se edellytä lisäsuojelua. 

 Lasse valmistelee asiaa koskevan uuden aloitteen, joka käsitellään seuraavassa 

hallituksen kokouksessa. 

8. Muuta 

 Puheenjohtaja kiitti lämpimästi Lujatalo Oy:tä erinomaisesta kokoustilasta ja 

maistuvista kokouskahveista. 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

  Lasse Lovén 

Puheenjohtaja Lasse Lovén 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

Jorma Siitonen 
 

20.3.2014 klo 
9.34 

 

 
 

 

-> minä 

 
 

Hei 
Pöytäkirjat ok. 
 
terveisin 
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Jorma Siitonen 

Naumanen Pekka 
 

31.3.2014 klo 

8.33 

 

 
 

 

-> minä 

 

Ystävien hallituksen kokouksen pöytäkirja OK. 

t.Pekka 

Pekka Naumanen 


