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Muistio 
 

 

 

 

 

 

Ukko-Kolin Ystävät ry:n  syyskokous 2013 
 

 

 

 

 

 

 

Aika:  21.11.2013 klo 18-19 

Paikka:  Arbonaut Oy:n kokoustila, Joensuu 

 

 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Lasse Lovén avasi kokouksen  

 

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

Puheenjohtajaksi valittiin avaaja. 

Sihteeriksi valittiin Lasse Lovén 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raimo Hulmi ja Jorma Siitonen. Pöytäkirja 

sovittiin tarkastettavaksi sähköisellä menettelyllä eli sähköpostivastauksilla 

”hyväksyn pöytäkirjan”.  

 

3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus; 

Osanottajaluettelo liitteenä 1 

Kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisella menettelyllä ja on laillinen ja 

päätösvaltainen. 

 

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; 

Hyväksytty Toimintasuunnitelma liitteenä 2 
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5. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun, kannattajajäsenmaksun sekä 

liittymismaksun suuruus; 

 

Päätettiin seuraavat yhdistyksen jäsenmaksut vuodelle 2014: 

 
1. Varsinaiset jäsenet 

    Henkilöjäsen  Yhteisöjäsen   
    €  € 
 

1. Liittymismaksu   0  0 
2. Vuotuinen jäsenmaksu   30  100   

 
2. Kannattajajäsenet  

 
1. Vuotuinen jäsenmaksu   50  500   

 

 

6. Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; 

Johtokunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkioita.  Tilintarkastajille maksetaan 

laskun mukaan, jos he sen esittävät.  Hallituksen ja työryhmien jäsenille 

maksetaan matkakulut valtion matkustussäännön mukaan. 

 

7. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio; 

Hyväksytty talousarvio 2014 on liitteenä 3. 

 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi; 

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2014 valittiin Lasse Lovén 

 

9. Valitaan hallituksen jäsenet; 

Hallituksen erovuoroisten tilalle valittiin seuraavat 

 

Jäsen Jorma Siitonen ja henkilökohtainen varajäsen Raimo Hulmi 

Jäsen Pekka Naumanen ja henkilökohtainen varajäsen Lasse Finér 

 

Hallituksen jäseninä jatkavat: 

 

Jäsen Tuomo Kauranne ja henkilökohtainen varajäsen Henna Konu 

Jäsen Seppo Huunonen ja henkilökohtainen varajäsen Taru Peltola 

 

 

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa (toiminnantarkastajat) ja heille varamies 

tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa; 
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Tilejä ja hallintoa tarkastamaan valittiin varsinaisiksi tilintarkastajiksi 

/ toiminnantarkastajiksi Pekka Martikainen ja Tuula Naumanen.  Varahenkilöksi 

valittiin Leena Määttänen.  

 

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

sekä 

Kokous kutsutaan sähköpostilla niiden osalta, joilla on sähköpostiosoite, muille 

kutsu tavallisella kirjeellä postin kautta. Kokousilmoitus myös ilmaispalstalle 

sanomalehti Karjalaiseen. 

 

12. 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. 

 

Ei ollut 

 

13. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti lämpimästi Arbonaut Oy:tä/Tuomo Kaurannetta  

kokoustilan ja maittavan kahvituksen järjestämisestä. 

 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi  Lasse Lovén 

 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja se vastaa kokouksen kulkua. 

 

Joensuussa 

 
Raimo Hulmi 8.12.2013 
 

19.12 (1 tuntia 
sitten) 

 

 
 

 

-> minä 

 
 

Hyväksyn pöytäkirjan. 
 
Raimo 

 
Jorma Siitonen 25.11.2013 
 

klo 13.18 

 

 
 

 

-> minä 

 
 

 

Hei.  
Tarkastin pöytäkirjat ja hyväksyn ne 
 
 
Jorma Siitonen 
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Liite 1  

Osallistujat 

 Lasse Lovén, Raimo Hulmi, Tuomo Kauranne ja Jorma Siitonen 

 

Liite 2 

Ukko-Kolin Ystävät ry 

Toimintasuunnitelma 2014 

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin Yhdistyksen syyskokouksessa 21.11.2013 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 2013 toteutus: 

Kolin suojelualueiden Hoito- ja käyttösuunnitelma tuli yhdistykselle 

lausunnolle. Hallituksen lausunto, joka on hallituksen 4/2013 kokouksen 

pöytäkirjan liitteenä, annettiin syyskuun 2013 lopussa. Luontokeskus Ukon 

näyttelysuunnitelmaan on tarjottu asiantuntemusta, jota toistaiseksi ei ole meiltä 

pyydetty. Metsähallitukselle tarjottu suunnittelupalvelua vapaaehtoispohjalla 

mm. kaskisuunnitteluun, Uhrihalkeaman alueen kehittämissuunnitteluun ja 

teatterialueen suunnitteluun.  

 

2. Kumppanuussopimuksen mukaiset käytännön toimenpiteet Metsähallituksen 

luontopalvelujen kanssa. Osallistuminen Metsähallituksen järjestämään kansallispuistojen 

ystäväyhdistysten vuositapaamiseen. 

 

Vuoden 2013 toteutus: 

Kumppanuussopimus allekirjoitettiin helmikuussa 2013. Tietojen vaihtoa ja 

viestinnällistä yhteistyötä tehtiin 2013 kummankin osapuolen kotisivuilla. 

 

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

ideointi ja valmistelu. Arvioidaan mahdollisuus kehittää hiilineutraalin luontomatkailun 

analyysimalli yhteistyössä Arbonaut Oy:n ja muiden asiantuntijatahojen kanssa. 

 

Vuoden 2013 toteutus: 

Puheenjohtaja on ideoinut Kolin Kulttuuriseuran edustajien ja Kolin 

Kaskigalleria-näyttelyn pohjoismaisten taiteilijavieraiden kanssa mahdollista 

uuden rahoituskauden Leader tai Interreg hanketta. Siinä on odoteltu EU:n 

uuden rahoituskauden alkamista ja hankerahoituksen uusia ohjeita. 

 



5 

 

 

4. Ystävien viestinnän vahvistaminen erityisesti valtakunnan mediassa ja netissä kotisivuja 

kehittämällä. Selvitetään mahdollisuus saada tukea ely-keskukselta viestintään.   

 

Vuoden 2013 toteutus: 

Puheenjohtaja on uudistanut www.ukko-kolinystavat.fi sivuston rakenteen ja 

sisällön. Opetusaineistojen ja Koli-tutkimusten vienti opetusresurssien sivulle on 

vielä kesken. 

 

 

5. Yhteistoimintasopimusten valmistelu ja sopiminen strategisten sisaryhdistysten kanssa 

kuten Kolin kulttuuriseura, Kolin Kotiseutuyhdistys, Forum Ursa Major-yhdistys. 

 

Vuoden 2013 toteutus: 

Puheenjohtaja on neuvotellut yhteistoiminnan sopimusideasta Kolin 

Kulttuuriseuran (Jukka Tommila) ja Kotiseutuyhdistyksen (Erkki Turunen) 

edustajien kanssa. Sopimusten valmistelu on kesken. 

 

6. Kulttuuriin ja kasvatukseen liittyvien tapahtumien ideointi ja edistäminen Kolin 

kansallispuistossa.Ideoinnissa mukana Pohjolan perinnön foorumi 2017. 

 

Vuoden 2013 toteutus: 

Ideointivaiheessa. 

 

7. Kolin tarinaperinteen kokoaminen ja sen arvostuksen kohentaminen; opiskelijatyön 

kohdentaminen (ohjaava opettaja Kirsi Lauren Itä-Suomen yliopisto). Ukko-Kolin 

Uhrihalkeaman esittelyn kohentaminen. 

 

Vuoden 2013 toteutus: 

Ei vielä käynnistynyt. 

 
8. Suomen kansallispuistojen ystäväyhdistysten verkoston kokoaminen ja yhteisen 

tapahtuman valmistaminen jos mahdollista Kolille.  

 

Vuoden 2013 toteutus: 

Puheenjohtaja on edistänyt Selkämeren kansallispuiston ystävät ry –yhdistyksen 

perustamista kesällä 2013. Yhdistys perustettiin elokuun lopussa. Puheenjohtaja 

on neuvotellut ystäväyhdistysten yhteisen tapahtuman toteutuksesta 

Metsähallituksen luontopalvelujen edustajan kanssa (Eveliina Nygren). 

Toteutuspaikka on vielä avoin. 

 

9. Euroopan kansallispuistojen ystävä-verkoston kokoaminen ja yhteisen tapahtuman ideointi 

yhteistyössä EUROPARC Federationin kanssa.  
 

Vuoden 2013 toteutus: 

Puheenjohtaja on edistänyt Euroopan puistojen ystäväverkoston kehittämistä 

antaessaan raportteja Suomen tilanteen kehityksestä EUROPARClle ja 

tavatessaan EUROPARCin johtajia kestävän matkailun työryhmän kokouksissa 

vuoden 2013 aikana. Konkreettinen asian edistäminen EUROPARCin sääntöjen 

tasolla tapahtui EUROPARCin yleiskokouksessa lokakuussa 2013, jossa 

http://www.ukko-kolinystavat.fi/
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puheenjohtaja toimi yhdistyksen edustajana.Neuvottelujen tuloksena 

yhdistykselle tarjottiin mahdollisuus liittyä kannattajajäseneksi EUROPARC 

Federationiin 200 € vuotuista jäsenmaksua vastaan. Jäsenoikeuksiin kuuluisi 

silloin osallistumisoikeus EUROPARCin verkostotapahtumiin ja 

koulutusohjelmiin sekä kaikki jäseninformaatio. 

 

10. Yhdistys edistää kansallispuiston terveysvaikutusten tutkimusta ja siihen liittyvää 

viestintää. Tähän kuuluu mm. Kolin henkisten ja pyhien arvojen ja maisemaikoniarvon esillä 

pitäminen ja luontokokemukseen liittyvien hiljaisuuden ja luonnonvalon tärkeyden 

korostaminen.  

 

Liite 3. Talousarvio vuodelle 2014 

UKKO-KOLIN  YSTÄVÄT ry 
 

   

        

Talousarvio 
vuodelle 2014 

 21.11.2013     

        

Tulot        

    kpl á €   

Jäsenmaksut Henkilöjäsenet  30 30  900 

  Yhteisöjäsenet  5 100  500 

  Kannattajahenkilöt  10 50  500 

  Kannattajayhteisöt  5 500  2500 

Toimintatuki Hakemusten pohjalta  2 500  1000 

Hanketoiminta Projektituki     3000 

    Yhteensä   8400 

        

Menot        

  Hallinto     500 

  Jäsenmaksut     200 

  Matkakulut     1000 

  Tapahtuman järjestäminen    1000 

  Kotisivut ja viestintä     700 

  Projektikulut     5000 

    Yhteensä   8400 
 


