
 

  

 

 

 

 

 
XXXIX TANKARIN KARIKOKOUS – XXXIX TANKARSTÄMMAN 
Sunnuntai – Söndag 26.7.2020  
Klo – Kl. 14:00 
Tankar 
 
 
ESITYSLISTA – FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 
1.  Kokouksen avaus – Mötet öppnas 
 Satamavouti Jonne Sandberg avasi kokouksen klo 14.00.  
 
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen – Konstaterande av beslutförheten 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous järjestetään Tankarin saa-
ren hallintosääntö ja satamajärjestyksen mukaisesti heinäkuun viimeisenä sunnun-
taina. Kokouskutsu on ollut 22.7. Kokkola-lehdessä.  

 
3. Puheenjohtajan ja sihteerin vaali – Val av ordförande och sekreterare 

Karikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jonne Sandberg ja sihteeriksi Titta Vuori-
nen. 

 
4. Ilmoitusasiat – Anmälningsärenden 
 
4.1.  Pöytäkirja 2019 – Protokollet för 2019 

Edellisen kokouksen pöytäkirja kiertää kokouksessa ja osallistujat voivat tutustua 
siihen.  
 

4.2.  Tankarin kävijämäärä 2019 – Besökfrekvensen på Tankar 2019 
Merkitään tiedoksi Tankarin vuoden 2019 arvioitu kävijämäärä, noin 6 000 henkilöä. 
 

4.3.  Tankarin ajankohtaiset asiat – Aktuellt på Tankar 
- Venepaikat 
- Kaavoitus käynnistynyt 
- Uusi vierasvenelaituri, joka vihittiin käyttöön aiemmin tänään. 
- Tankarin asioista tiedottaminen, keskustelu ja kehittäminen yhteistyössä. Kaa-

voitukseen liittyvä yhteistoiminta on käynnistynyt 3.6. tapaamisella. 
- Saaren turvallisuus; mahdolliset paloharjoitukset, paloturvallisuus, kävijöiden 

vastuu saaren sääntöjen noudattamisesta. 
- Tankarin hallinto- ja satamasääntöä tullaan päivittämään kuluvan vuoden ai-

kana. 
 

4.4.  Mahdolliset muut ilmoitusasiat – Eventuella övriga anmälningsärenden 
Muita asioita ei ollut. 

 
5.  Keskustelun alustus – Diskussionsinledning 

Tankar – valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö  
Tankar – byggd kulturmiljö av riksintresse 
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Kulttuuriympäristöamanuenssi Jouni Mustonen, K.H. Renlundin museo, esitteli Tan-
karin saarta valtakunnallisesti merkittävänä rakennettuna kulttuuriympäristönä 
(RKY) sekä sen hoitamista ja ylläpitämistä. RKY-kohteessa taustalla on Museovi-
raston tekemä inventointi Tankarista valtakunnallisesti merkittävänä ja omaleimai-
sena rakennettuna kulttuuriympäristönä. Kokkolassa vastaavalla statuksella määri-
tettyjä kohteita ovat mm. Suntinsuun venevajojen alue, Neristan, Sannanrannan hu-
vila-alue ja Kiviniityn 1970-luvulla rakennettu kokonaisuus. 

 
Tankar on määritelty inventoinnissa sekä majakka- ja luotsiyhdyskunnaksi että ka-
lastajakyläksi. Saarella yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla sekä viranomaistoimintaan 
että perinteiseen kalastajakylän elämään perustuvat kulttuuriset arvot. Tämän yhtei-
sen kulttuuriomaisuuden säilyttämisessä pohjana ovat maankäyttö- ja rakennuslaki, 
museolaki, RKY-status sekä vahva yhteistyö kohteen kehittämisessä, kaavoituk-
sessa ja säilyttämisessä. 
 
Kulttuuriympäristön hoitamisessa käytännön työkaluja ovat maisemanhoitosuunni-
telma ja rakennusperinnön hoitosuunnitelma. Maisemanhoitosuunnitelma on ollut 
käytössä jo useiden vuosien ajan, rakennusperinnön hoitosuunnitelmaa toteutetaan 
alueellisen taidemuseon koordinoimana, restauroivana korjausrakentamisena, joka 
pohjautuu rakennusten elinkaariajatteluun. Erityistä huomiota kiinnitetään rakennus-
ten korjaustapaohjaukseen, kulttuurillisesti ainutlaatuisen alueen rakennusluvituk-
seen sekä vastuulliseen korjaamiseen saariston olosuhteet huomioiden. 

  
 
Keskustelua – Diskussion 
Keskusteltiin mm. ns. Lysanhusin, saaren ainoan kaksikerroksisen rakennuksen  
tarkasta sijainnista. Rakennuksen sijaintipaikka ei ole tiedossa, mutta se saattaa 
löytyä Pro Tankarin keräämistä valokuvista ja perinnetiedosta. Pro Tankar ja museo 
pyrkivät kokoamaan ja dokumentoimaan eri henkilöiden tarinat ja muistitiedon yh-
teen. 

 
7. Satamavoudin asettaminen – Tillsättande av hamnfogde 2020  

Kokkolan kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.6. valinnut Jonne Sandbergin jat-
kamaan satamavoutina 2020. 

  
8. Karitoimikunnan asettaminen – Tillsättande av hamnrådet 2020  

Kokkolan kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.6. valinnut karitoimikuntaan kau-
pungin edustajina Juhani Hannilan ja Jouni Mustosen, sekä Teea Pietilä (Kokkolan 
matkailu) Kristina Holm (Kokkolan seurakuntayhtymä), Göran Wennman (saarelai-
set), Eevamaria Harala (Metsähallitus) ja Ingvar Boberg (Öjan kalastuskunta). 

 
9.  Mahdolliset muut asiat – Eventuella övriga ärenden 
 Muita asioita ei ollut. 
  
10. Karikokouksen päättäminen – Tankarstämman avslutas 
 Satamavouti päätti kokouksen klo 14.37 
 
 

SATAMAVOUTI – HAMNFOGDEN 


