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Ukko-Kolin Ystävät ry
Toimintakertomus vuodelta 2014
Toimintavuosi 2014 oli Ukko-Kolin Ystävät ry:lle uuden vuonna 2012 hyväksytyn
toimintastrategian toteutuksen toinen vuosi.
Vuoden alussa Yhdistyksen kumppanuussopimusta Metsähallituksen Vaara-Karjalan
puistoalueen kanssa tarkennettiin vuoden 2014 toimintasuunnitelmalla. Kumppanuustoimet
liittyivät kansallispuiston kehittämisen suunnitteluun, Luontokeskus Ukon päänäyttelyn
ideointiin sekä yhteisiin talkootapahtumiin sekä viestintään.
Kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma oli vuoden aikana Metsähallituksen
viimeisteltävänä josta se siirtyi Ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Yhdistys antoi siihen
liittyen syyskuussa tarkentavan esityksen Ympäristöministeriölle. Sen mukaan Ukko-Kolin
Uhrihalkeaman aluetta ei tule kehittää urheilu- ja virkistystoimintojen alueena vaan erityisesti
suojeltavana ja esiteltävänä kulttuurikohteena. Yhdistys ei myöskään puoltanut
maastopyöräilyn sallimista kansallispuiston retkeilypoluilla ympäristö-, turvallisuus- ja
käyttäjäkonflikteista aiheutuvien ongelmien vuoksi.
Metsähallituksen kanssa ideoitiin EU:n osarahoittamaa ympäristökasvatushanketta ja
vähähiilisen matkailun kehittämishanketta. Hankkeiden valmistelu oli Metsähallituksen
vetovastuulla. Tietoa hakemuksen menestyksestä ei toistaiseksi ole saatu.
Ideoitiin Ystäväyhdistysten verkottumishanketta kansallisena ja valtakunnallisena
ympäristökasvatushankkeena. Yhdistys haki marraskuussa Ympäristöhallinnolta
tukirahoitusta puistojen ystäväyhdistysten verkostotapahtuman matkakustannuksiin ja
Soikkelin perinnemaiseman hoitokustannuksiin. Hakemusten käsittelystä ei toistaiseksi ole
saatu tarkempaa tietoa.
Luontokeskus Ukon näyttelysuunnitelmaan liittyen Metsähallitus ilmoitti kiinnostuksensa
ostaa yhdistyksen omistaman Eero Järnefeltin alkuperäisen pastelliteoksen ”Kolin Mänty”
uusittavan päänäyttelyn tarpeisiin. Taulu arvioitiin asiantuntijoiden (Hagelstam ja Bukowsky)
avulla ja yhdistys päätti myydä sen Metsähallitukselle tasearvollaan. Näin Eero Järnefeltin
teoksesta ei tullut yhdistykselle myyntivoittoa, mutta hieno taulu voitiin pitää arvoisellaan
paikalle kaikkien Kolin vieraiden ihailtavana Luontokeskus Ukossa.
Yhdistyksen omaisuuteen jäivät edelleen Luontokeskus Ukossa esillä ollevat HietalahtiPailoksen rumputeos ”Ukko puhuu” ja Sonja van der Burgin suurikokoinen öljymaalaus
”Polku vuorelle”.
Yhdistys ja Metsähallitus tekivät kesäkuun alussa kummikohdesopimuksen, jonka mukaan
Ukko-Kolin Ystävät ry ottaa hoitaakseen Kolin kansallispuiston eteläosassa Pärnälahden

2
tuntumassa sijaitsevan Soikkelin perinnemaiseman, joka sisältää pienen niityn, hakamaan
sekä vanhan asuinpaikan rakennuksineen ja puutarhoineen.
Yhdistys järjesti kesäkuun lopussa yhdessä Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa
kansallispuistojen ensimmäisen Ystävätapaamisen eli eri puistojen ystäväyhdistysten yhteisen
verkostotapahtuman Kolilla. Kaksipäiväiseen tapaamisen yhteydessä puheenjohtaja Lasse
Lovén esitteli yhdistyksen toimintaa muille osallistujille. 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. Yhdistys valmistautuu aktiivisesti
seuraavaan kansallispuistojen ystäväverkoston tapahtumaan, joka pidettäneen Nuuksion
kansallispuistossa vuonna 2015.
Tapaamisen toisena päivänä yhdistys järjesti kummikohteellaan Soikkelin perinnemaisemassa
talkootapahtuman, jossa raivattiin niittyä ja sitä ympäröivää hakamaata.
Talkootapahtumaa jatkettiin yhdistyksen omana toimintana Soikkelissa elokuun lopussa,
jolloin yhdistyksen kolme jäsentä niitti niityn toiseen kertaan ja valmisti polttopuita
kesäkuussa rasiin kaadetuista leppärangoista. Metsähallitus antoi yhdistyksen käyttöön
talkootapahtumien ajaksi tarvittavat työvälineet ja majoituksen Pärnälahden Punaisessa
majassa.
Yhdistyksen aktiivinen toiminta jatkui Kiinteistöosakeyhtiö Kolin Kulmakivi Oy:n
osakaskunnassa. Yhdistys omistaa 8/22 osaa Liikehuoneistoyhtymä Kolin Kulmakiven
osakkeesta. Kiinteistöyhtiö on kolilaisten paikallisyhteisöjen yhteistoimintayritys, joka edistää
Kolin palveluja, tunnettuutta ja kulttuuritoimintaa. Yhdistyksen puheenjohtaja toimi vuoden
2014 Kolin Kulmakivi Oy:n hallituksen puheenjohtajana.
Yhdistyksen strategiaan sisältyvää kansainvälisten yhteyksien kehittämistä ja Kolin
kansallispuiston kansainvälisen näkyvyyden kohentamista toteutettiin monipuolisesti.
Puheenjohtaja neuvotteli keväällä Itävallan Hohe Tauern kansallispuiston johtaja Peter
Rubitshin kanssa yhteistoiminnan kehittämisestä siten, että Euroopan tasolle voitaisiin
kehittää kansainvälinen kansallispuistojen Ystäväyhdistysten verkosto. Eri puolilla Eurooppaa
toimiviin Ystäväyhdistyksiin (noin 20 yhdistystä) olimme yhteydessä myös kevään aikana ja
saimme useita hyviä kontakteja tulevia jatkotoimia varten. Yhdistys haki keväällä Euroopan
kansallis- ja luonnonpuistojen liiton (EUROPARC Federation) jäsenyyttä. EUROPARCin
hallitus hyväksyi Ukko-Kolin Ystävät ry:n äänivaltaiseksi yhteisöjäsenekseen kesäkuussa.
Jäsenyysetuina ovat mm. täysi informaatio ja äänivaltainen osallistumismahdollisuus
EUROPARCin verkostotapahtumiin.
EUROPARCin vuosikonferenssiin osallistui yhdistyksen edustajina Lasse Lovén ja Taru
PeltolaKokous pidettiin Irlannissa Killarneyn kansallispuiston yhteydessä lokakuussa.
Kokouksessa hyväksyttiin uusi EUROPARCin kehittämisstrategia vuosille 2015-2021.
Yhdistyksen puheenjohtajan aloitteesta strategiaan otettiin maininta kansallispuistojen
kumppanien laajemmasta mukaantulosta järjestön verkostotoimintaan. . EUROPARCin
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uuteen toimintastrategiaan otettiin maininta jäsenpohjan merkittävästä (20 %) laajennuksesta,
joka tapahtuisi ystävä- ja kumppaniyhteisöjen avulla.
Yhdistyksen hallitus on kerännyt Uhrihalkeamaan ja Pirunkirkkoon liittyvää muistiperintöä.
Uhrihalkeaman muistelu (Pekka Naumanen) on julkaistu Ystävien kotisivulla (www. ukkokolinystavat.fi). Puheenjohtaja teki selvityksen Luontokeskus Ukon näyttelyssä esiteltävästä
taulusta ”Kolin mänty”. Selvityksen kuva-aineistoja ja niiden käyttölupa saatiin korvausta
vastaan neljästä taidemuseosta. Selvitys luovutettiin Metsähallitukselle osana taulukauppaa.
Selvitys jaettiin myös yhdistyksen jäsenille tiedoksi.
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.
Yhdistyksen internet-kotisivuja (www.ukko-kolinystavat.fi) ylläpidettiin internetissä useita
kertoja. Yhdistyksen sopimukset, lausunnot ja kokouspöytäkirjat ovat kaikkien nähtävinä
kotisivuilla. Kotisivuilla on myös melkoisesti Koliin liittyvää opetus- ja tutkimusaineistoa
kaikkien Kolin ystävien vapaasti käytettävissä. Jatkossa sivut painottuvat Koin alueella
tehtyjen suunnitelmien, tutkimusten ja selvitysten tietopankiksi, joka kerää yhteen paikkaan
saataville nyt hajallaan olevia Koli-aineistoja. Kotisivut säilyttävät erityisesti Kolin
maastoissa retkeilevien koulujen opettajien ja oppilaiden saatavilla Kolin kansallispuiston
pedagogisten luontopolkujen opetuspaketit, kuten reittioppaan, opettajan oppaan ja oppilaiden
tehtävävihkot.
Yhdistyksen hallitus avasi ajankohtaista lyhytviestintää varten toimintavuoden alussa myös
facebook-sivut. Toimintavuoden lopussa facebook-sivulla oli jo noin 90 tykkäystä. Sivuston
ylläpidosta ovat huolehtineet Jorma Siitonen ja Lasse Lovén.
(https://www.facebook.com/pages/Ukko-Kolin-Yst%C3%A4v%C3%A4try/225205247672284).
Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden 2014 aikana 4 kertaa. Yhdistyksen
kevätkokous ja syyskokous pidettiin sääntöjen mukaisesti ajallaan. Yhdistyksessä oli vuonna
2014 kaikkiaan 24 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi
Lasse Lovén ja hallituksen jäseninä Tuomo Kauranne, Pekka Naumanen, Raimo Hulmi ja
Seppo Huunonen. Hallitus antoi jäsenkunnalle toimintavuoden aikana 2 jäsenkirjettä, jotka
liittyivät toiminnan suunnitteluun ja tulosten raportointiin.

