
 

  

 

 

 

 

 
XXXIX TANKARIN KARIKOKOUS – XXXIX TANKARSTÄMMAN 
Sunnuntai – Söndag 26.7.2020  
Klo – Kl. 14:00 
Tankar 
 
 
ESITYSLISTA – FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 
1.  Kokouksen avaus – Mötet öppnas 
 Hamnfogde Jonne Sandberg öppnade stämman kl. 14.00.  
 
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen – Konstaterande av beslutförheten 

Sammanträdet konstaterades lagligt och beslutfört. Mötet ordnas i enlighet med 
Tankars förvaltningsstadga och hamnordning den sista söndagen i juli. Inbjudan till 
stämman publicerades i tidningen Kokkola 22.7.2020.  

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

Hamnfogde Jonne Sandberg valdes till ordförande och Titta Vuorinen till sekrete-
rare. 

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

Protokollet från föregående år skickades runt vid stämman och deltagarna fick be-
kanta sig närmare med det.  
 

4.2.  Tankarin kävijämäärä 2019 – Besökfrekvensen på Tankar 2019 
Det uppskattade antalet besökare på Tankar år 2019, cirka 6 000 personer, anteck-
nades till kännedom.  
 

4.3.  Tankarin ajankohtaiset asiat – Aktuellt på Tankar 
- Båtplatser 
- Planläggning har inletts 
- Ny gästbåtsbrygga, invigdes tidigare i dag. 
- Samarbete kring information och diskussion om ärenden som anknyter till Tan-

kar och utveckling av Tankar. Samarbetet kring planläggningen har inletts med 
ett möte 3.6. 

- Säkerheten på ön: eventuella brandövningar, brandsäkerhet, besökarnas an-
svar att följa reglerna på ön. 

- Tankars förvaltningsstadga och hamnstadga ska uppdateras under innevarande 
år. 

 
4.4.  Mahdolliset muut ilmoitusasiat – Eventuella övriga anmälningsärenden 

Inga övriga anmälningsärenden. 
 
5.  Keskustelun alustus – Diskussionsinledning 



  2 (2) 

 

Postiosoite / Postadress Käyntiosoite / Besökadress Puhelin / Telefon S-posti / E-post Internet 

PL 43 / PB 43 Kaupungintalo / Stadshuset Vaihde / Växel Kirjaamo / Registratur www.kokkola.fi 

67101 Kokkola / Karleby Kauppatori 5 / Salutorget 5 (06) 828 9111 kokkola@kokkola.fi  

 

Tankar – valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö  
Tankar – byggd kulturmiljö av riksintresse 

Kulturmiljöamanuens Jouni Mustonen från K.H. Renlunds museum presenterade 
Tankar som en byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY) samt skötseln och underhål-
let av den. Till grund för RKY-beteckningen ligger Museiverkets inventering av Tan-
kar som betydande byggd miljö av riksintresse med särdrag. I Karleby finns andra 
objekt med motsvarande status, bl.a. båthusen vid sundmun, Neristan, villaområdet 
i Sandstrand och Stenängens småhusområde från 1970-talet. 
 
I inventeringen definieras Tankar både som fyr- och lotssamhälle och fiskarby. På 
ön sammankopplas kulturvärden som har sin bakgrund i myndighetsverksamhet 
och livet i en traditionell fiskarby. Bevarandet av denna gemensamma kulturegen-
dom stöder sig på Markanvändnings- och bygglagen, museilagen, RKY-statusen, 
likaså på ett starkt samarbete kring utvecklande av ön, planläggning och beva-
rande. 

 
När kulturmiljön vårdas är de praktiska redskapen landskapsförsörjningsplanen och 
planen för skötsel av det byggda kulturarvet. Landskapsförsörjningsplanen har varit 
i bruk i många år, genomförandet av planen för skötseln av det byggda kulturarvet 
koordineras av det regionala konstmuseet i form av restaurerande reparationsbyg-
gande som utgår från byggnadernas livscykel. Särskild uppmärksamhet fästs vid 
handledning angående reparationssätt, bygglovsförfarandet i det kulturhistoriskt 
sett unika området samt ansvarsfull reparation med tanke på omständigheterna i 
skärgården. 
 
Keskustelua – Diskussion 
Bland annat diskuterades det så kallade Lysanhusets, öns enda byggnad i två vå-
ningar, exakta läge. Man känner inte till var byggnaden funnits, men information 
kan eventuellt hittas bland fotografier och kunskapsarv som Pro Tankar samlat. Pro 
Tankar och museet strävar efter att samla och dokumentera olika personers berät-
telser och muntlig tradition. 
 

 
7. Satamavoudin asettaminen – Tillsättande av hamnfogde 2020  

Karleby stadsstyrelse har den 22 juni utsett Jonne Sandberg till hamnfogde 2020. 
  
8. Karitoimikunnan asettaminen – Tillsättande av hamnrådet 2020  

Karleby stadsstyrelse har den 22 juni utsett Juhani Hannila och Jouni Mustonen till 
stadens företrädare i Tankarstämman samtTeea Pietila (Karleby turism), Kristina 
Holm (Karleby kyrkliga samfällighet), Göran Wennman (öborna), Eevamaria 
Haarala (Forststyrelsen) och Ingvar Boberg (Öja fiskelag). 
 

 
9.  Mahdolliset muut asiat – Eventuella övriga ärenden 
 Inga övriga ärenden. 
  
10. Karikokouksen päättäminen – Tankarstämman avslutas 
 Hamnfogden avslutade stämman kl. 14.37 
 
 

SATAMAVOUTI – HAMNFOGDEN 


