
Ukko-Kolin Ystävät ry 

Syyskokous 2014 
 

Muistio   
 

 

Aika:  1.12.2014 

Paikka:  Arbonaut Oy:n kokoustila, Joensuu, Kaislakatu 2, 80130 Joensuu 

Läsnä:  

Lasse Lovén, Jorma Siitonen, Tuomo Kauranne, Pekka Naumanen, Seppo 

Huunonen 

 

Kokouksen avaus 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Lasse Lovén avasi kokouksen  

 

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

Puheenjohtajaksi valittiin Lasse Lovén 

Sihteeriksi valittiin Lasse Lovén 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Naumanen ja Seppo Huunonen 

 

2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus; 

Osanottajaluettelo muistion alussa. 

Kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisella menettelyllä ja on 

päätösvaltainen. 

 

3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; 

Toimintasuunnitelma liitteenä 1, joka hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun, kannattajajäsenmaksun sekä 

liittymismaksun suuruus  

  

Yhdistyksen jäsenmaksut vuodelle 2015: 
 
1. Varsinaiset jäsenet 
    Yhteisöjäsen  Henkilöjäsen  
    €  € 
 

1. Liittymismaksu    0  0 
2. Vuotuinen jäsenmaksu   100 (2014/100) 30 (2014/30) 

 
2. Kannattajajäsenet  

 
1. Vuotuinen jäsenmaksu   500 (2014/500) 50 (2014/50) 

 

 

 

 



5. 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. 

  

6. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio; 

Hyväksyttiin talousarvio 2015, joka on liitteenä 2 

  

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi; 

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2015 valittiin Lasse Lovén. 

 

8. Valitaan hallituksen jäsenet; 

Erovuoroisina ovat: 

 

Jäsen Tuomo Kauranne ja henkilökohtainen varajäsen Henna Konu 

Jäsen Seppo Huunonen ja henkilökohtainen varajäsen Taru Peltola 

 

Hallituksen jäseninä jatkavat: 

Jäsen Jorma Siitonen ja henkilökohtainen varajäsen Raimo Hulmi 

Jäsen Pekka Naumanen ja henkilökohtainen varajäsen Lasse Finér 

 

Erovuoroisten tilalle valittiin seuraavat hallituksen jäsenet: 

 

Jäsen Tuomo Kauranne ja henkilökohtainen varajäsen Henna Konu 

Jäsen Seppo Huunonen ja henkilökohtainen varajäsen Taru Peltola 

 

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamies tarkastamaan seuraavan vuoden 

tilejä ja hallintoa; 

 

Tilejä ja hallintoa tarkastamaan valittiin varsinaisiksi 

tilintarkastajiksi/ toiminnantarkastajiksi Pekka Martikainen ja Tuula 

Naumanen.  Varahenkilöksi valittiin Leena Määttänen.  

  

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

sekä 

Sähköpostilla niille joilla on sähköpostiosoite, muille tavallisella kirjeellä postin 

kautta. Ilmaispalstalle sanomalehti Karjalaiseen. 

  

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. 

 

Ei ollut muita asioita. 

 

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

kokoustilan ja maittavan kahvituksen järjestämisestä. 

 

Lasse Lovén 

Pöytäkirjan vakuudeksi  Lasse Lovén 



 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja se vastaa kokouksen kulkua. 

 

Joensuussa 

 

Pekka Naumanen 
Naumanen Pekka 
 

3.12.2014 (5 tuntia 
sitten) 

 

 
 

 

-> minä 

 
 

OK! 
Pekka 

 

Seppo Huunonen 

 
Seppo Huunonen 
 

4. joulukuuta 

2014) 

 

 
 

 

-> minä 

 
 

Pöytäkirjat OK. 

 t. Seppo 

  

  



Liite 1 

Ukko-Kolin Ystävät ry 

 

Toimintasuunnitelma 2015 

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin Yhdistyksen syyskokouksessa 1.12.2014 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 lopussa. Luontokeskus Ukon 

näyttelysuunnitelmaan on tarjottu asiantuntemusta, jota toistaiseksi ei ole meiltä 

pyydetty. 

Vuoden 2014 toteutus: 

Yhdistys antoi täydentävän lausuntonsa Kolin HKS-suunnitelmasta 

ympäristöministeriölle. Siinä korostettiin Ukko-Kolin Uhrihalkeaman 

merkitystä ja käyttöä kulttuurikohteena sekä puiston eteläosan polkujen käyttöä 

patikointiin eikä maastopyöräilyyn.  

Luontokeskus Ukon näyttelyn uudistamista varten Yhdistys myi omistamansa 

Järnefeltin pastelliteoksen ”Kolin Mänty” tasearvolla Metsähallitukselle. Lasse 

Lovén valmisti Yhdistyksen tuella tutkielman Järnefeltin Koli-vaiheista ja Kolin 
Mänty-teoksen vaikutuksesta muihin Järnefeltin myöhempiin teoksiin. Nuo 

tutkielmat hän luovutti Metsähallituksen käyttöön. 

  

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 kummankin osapuolen kotisivuilla. 

Vuoden 2014 toteutus: 

Allekirjoitettiin Yhdistyksen kummikohdesopimus metsähallituksen kanssa. 

Kohteena on Soikkelin piilopirtti ja sen ympärillä oleva niitty-

hakametsämaisema. Tuon kohteen perinnemaiseman hoito on Yhdistyksen 

erityistehtävänä sopimuksen mukaan. Metsähallitus tarjoaa tätä varten 

tarvittavat työvälineet ja majoituksen osallistujille.  

Kolme yhdistyksen edustajaa (Lasse Lovén, Seppo Huunonen ja Jorma 

Siitonen) osallistuivat Kolin kansallispuistossa kesäkuussa pidettyyn 

kansallispuistojen Ystäväyhdistyksen tapaamiseen ja sen yhteydessä 

järjestettyyn perinnemaiseman hoitotalkoisiin Soikkelin piilopirtin 



perinnemaisemassa kahdessa toimintajaksossa (kesäkuussa ja elokuussa). 

Suunnitellaan vuoden 2015 kumppanuustoimet tarkemmin kansllispuiston 

paikallisten vastuuhenkilöiden kanssa. 

  
 

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

ideointi ja valmistelu. 

 

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. 

Vuoden 2014 toteutus: 

Metsähallituksen kanssa ideoitiin EU:n osarahoittamaa 

ympäristökasvatushanketta ja vähähiilisen matkailun kehittämishanketta. 

Hankkeiden valmistelu on metsähallituksen vetovastuulla. Tietoa hakemuksen 

menestyksestä ei toistaiseksi ole saatu.  

Ideoitiin Ystäväyhdistysten verkottumishanketta kansallisena ja 

valtakunnallisena ympäristökasvatushankkeena. Hankkeen tehtävät liittyisivät 

Ystäväyhdistysten keskinäiseen suunnitteluun ja viestintään sekä 

kansainvälisten kokemusten keräämiseen Kolilla järjestettävässä 

kansallispuistojen ystävien konferenssissa. Hankehakemus jätettiin 

marraskuussa Keski-Suomen ELY-keskukselle.    

Yhdistys teki marraskuussa rahoitushakemuksen Pohjois-Karjalan ELY-

keskukselle koskien Soikkelin talkooleirin matka-ja muonituskustannuksiin. 

 

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. 

Vuoden 2014 toteutus: 

Jorma Siitonen avasi Ystävien facebook-sivun, joka on saavuttanut jo yli 70 

tykkäystä. Sivu kertoo ajankohtaisista tapahtumista ja verkottaa 

metsähallituksen ja ystäväyhdistysten viestintää. 

(https://www.facebook.com/pages/Ukko-Kolin-Yst%C3%A4v%C3%A4t-

ry/225205247672284) 

Kohdan 3 toimenpiteet liittyvät myös tähän kohtaan.  

 
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. 

Vuoden 2014 toteutus: 

http://www.ukko-kolinystavat.fi/
https://www.facebook.com/pages/Ukko-Kolin-Yst%C3%A4v%C3%A4t-ry/225205247672284
https://www.facebook.com/pages/Ukko-Kolin-Yst%C3%A4v%C3%A4t-ry/225205247672284


Kirjallisia yhteistoimintasopimuksia ei toistaiseksi ole tehty. Yhteistoiminta on 

painottunut Kolin Kulmakivi Oy:n liiketoimintatilan käytön suunnitteluun ja 

toteutukseen. 

 

6. Kulttuuriin ja kasvatukseen liittyvien tapahtumien ideointi ja edistäminen Kolin 

kansallispuistossa.Ideoinnissa mukana Pohjolan Perinnön Foorumi 2017. 

 

Vuoden 2013 toteutus: 

Ideointivaiheessa. 

Vuoden 2014 toteutus: 

Toistaiseksi ei aktiivista toteutusta muutoin kuin kohdassa 2 ja 3 esitetyt. 

 

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. 

Vuoden 2014 toteutus: 

Yhdistyksen hallitus on kerännyt Uhrihalkeamaan ja Pirunkirkkoon liittyvää 

muistiperintöä. Ne on julkaistu Ystävien kotisivulla (www. ukko-kolinystavat.fi) 

 
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. 

Vuoden 2014 toteutus: 

Metsähallituksen ja Kolin kansallispuiston ystäväyhdistyksen (Ukko-Kolin 

Ystävät ry) kesäkuussa toteuttamassa ystäväyhdistysten tapaamisessa oli Kolilla 

läsnä neljä yhdistystä (Nuuksio, Koli, Selkämeri ja Leivonmäki). Kokouksessa 

sovittiin tapaamisten jatkamisesta 1-2 vuoden välein.  Yhdistysten keskinäisen 

viestinnän ja yhteisten koordinoitujen tapahtumien järjestäminen nähtiin 

tulevaisuuden keskeiseksi tehtäväksi. Tämä voisi tapahtua yhteisen hankkeen 

kautta (katso kohta 3). Yhdistys valmistautuu aktiivisesti seuraavaan 

kansallispuistojen ystäväverkoston tapahtumaan, joka pidettäneen Nuuksion 

kansallispuistossa vuonna 2015. 

 

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 viestinnällisiä raportteja Suomen tilanteen kehityksestä 

EUROPARClle ja tavatessaan EUROPARCin johtajia kestävän matkailun 

työryhmän kokouksissa vuoden 2013 aikana. Konkreettinen asian edistäminen 



EUROPSARCin sääntöjen tasollatapahtuEUROPARCin yleiskokouksessa 

lokakuussa 2013, jossa 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. 

Vuoden 2014 toteutus: 

EUROPARC Federationin täysjäsenyys saatiin yhdistykselle kesäkuussa 2014.  

Jäsenyysetuina ovat mm. täysi informaatio ja äänivaltainen 

osallistumismahdollisuus EUROPARCin verkostotapahtumiin. EUROPARCin 

vuosikonferenssiin osallistui yhdistyksen edustajina Lasse Lovén ja Taru 

Peltola.  EUROPARCin uuteen toimintastrategiaan otettiin maininta jäsenpohjan 

merkittävästä (20 %) laajennuksesta, joka tapahtuisi ystävä- ja 

kumppaniyhteisöjen avulla.  

10. Terveys ja puistot 

Vuoden 2014 toteutus: 

Metsähallitus ja Itä-Suomen yliopisto ovat kohdentaneet kansallispuistojen 

terveysvaikutuksia korostavia hankkeita Kolille. Yhdistys on tukenut näitä 

hankkeita viestinnässään. Yhdistyksen talkootapahtumat ovat viestineet 

hyötyliikunnan terveysvaikutuksista inspiroivan luonnon äärellä. 

 

 

  



  

Liite 2. Talousarvio vuodelle 2015   

UKKO-KOLIN  YSTÄVÄT ry 
 

   

        

Talousarvio 
vuodelle 2015 

  1.12.2014     

        

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 
 


