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Selkämeren kansallispuiston ystävät ry  

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2017 

Aika: 25.11.2017 klo 15-17 
Paikka: Metsähallituksen kokoustila, Luontotalo Arkki, Pohjoispuisto 7, Pori 

Osallistujat: Nina Knuutila, Ari Myllyniemi (pykälät 1-6), Lasse Lovén, Ilmo Suikkanen, Juhani 
Mellanoura, Raimo Hakila, Kari Mäntylä, Pia Söderlund 

Asiat: 

1. Kokouksen avaus 

• Yhdistyksen puheenjohtaja Pia Söderlund avasi kokouksen. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

• Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pia Söderlund 
• Kokouksen sihteeriksi valittiin Lasse Lovén 
• Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. Tarkastajiksi valittiin Nina Knuutila ja 

Kari Mäntylä. 
   
3.Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• Kokouskutsu jaettiin 10.11.2017. 
• Osallistujat muistion alussa. 
• Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma 

• Hyväksyttiin liitteenä 1 oleva toimintasuunnitelma (s.5). 

4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun, kannattajajäsenmaksun sekä 
liittymismaksun suuruus 

• Päätettiin pitää yhdistyksen maksut entisinä. Liittymismaksu on 0 euroa. Muut 
jäsenmaksut ovat seuraavat: 
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5. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnan tarkastajien palkkioista 

• Päätettiin, että hallituksen jäsenille tai tarkastajille ei makseta palkkioita.  
• Matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaan, jos yhdistyksen talous sen 

mahdollistaa.  

6. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio 

• Hyväksyttiin liitteen 2 mukainen talousarvio vuodelle 2018 (s.10). 

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi 

• Puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittiin Pia Söderlund. 

8. Päätetään hallituksen muiden jäsenten lukumäärä sääntöjen 11 § mukaisesti ja valitaan 
hallituksen muut jäsenet 

Päätettiin, että hallitukseen valitaan edelleen 6 henkilöä.  

Erovuoroisina ovat seuraavat hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset 
varajäsenensä: 
- Jäsen Arto Holma, varajäsen Riitta Sulameri 
- Jäsen Päivi Kuusisto, varajäsen Jarmo Mäntynen 
- Jäsen Lasse Lovén, varajäsen Jussi Pirnes 

Hallituksen jäseninä jatkanevat seuraavat ja henkilökohtaiset varajäsenensä: 
- Jäsen Ilmo Suikkanen, varajäsen Tapio Santala 
- Jäsen Juhani Mellanoura, varajäsen Juha Hiedanpää,  
- Jäsen Juhani Korpinen, varajäsen Raimo Hakila 

Juhani Korpinen on ilmoittanut vetäytyvänsä hallituksen varsinaisen jäsenen tehtävästä. Kokous 
hyväksyi esityksen. 

Todettiin, että seuraavat hallituksen jäsenet jatkavat vuonna 2018: 

- Jäsen Ilmo Suikkanen, varajäsen Tapio Santala 
- Jäsen Juhani Mellanoura, varajäsen Juha Hiedanpää  

Valittiin hallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat: 

- Jäsen Kari Mäntylä, varajäsen Raimo Hakila 
- Jäsen Arto Holma, varajäsen Jussi Pirnes  
- Jäsen Nina Knuutila, varajäsen Jarmo Mäntynen 
- Jäsen Lasse Lovén, varajäsen Juhani Korpinen 

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilö tarkastamaan seuraavan vuoden 
tilejä ja hallintoa; 

• Kirjanpitolain mukaan yhdistykselle voidaan valita yksi toiminnantarkastaja ja hänelle 
varahenkilö. Toiminnantarkastajaksi valittiin Anne Savola ja varalle Henna Karhunen. 

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

• Päätettiin kutsua kokoukset sähköisesti niiden osalta, joilla on sähköpostiosoite ja muille 
lähetetään kutsukirje. 
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11. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys 
vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa 
syyskokoukselle esittää. 

• Muita asioita ei ollut. 

12. Lopetus 

• Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti Metsähallitusta hyvästä kokoustilasta. 

 Pöytäkirjan vakuudeksi 

     Lasse Lovén 

Kokouksen sihteeri    Lasse Lovén 

 

Kokouksen puheenjohtaja    Pia Söderlund 

Tarkastajat 

Nina Knuutila 

Hyväksyn pöytäkirjan. 

T. Nina 

Nina Knuutila 29.11.20
17          

) 

-> minä 
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Hei! 
hyväksyn pöytäkirjan.   
Kari Mäntylä       

Kari Mäntylä 3.12.2017 
klo 

20.34 ) 

-> minä 
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Liite 1 

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry  

Toimintasuunnitelma 2018 

1. Selkämeren kansallispuiston suunnitelmiin kuten Hoito- ja käyttösuunnitelmaan, 
Luontomatkailusuunnitelmaan ja Luonnonhoidon ja kulttuuriperinnön 
suunnitelmaan vaikuttaminen ja pyrkiminen kehittämisryhmiin. 

Vuoden 2017 toteutus: 

Metsähallituksella ei ollut vuonna 2017 toimivia suunnitteluryhmiä, joihin 
ystäväyhdistyksen edustajaa olisi kutsuttu.


Vuoden 2018 toimintasuunnitelma:

Ystävät pyrkii edelleen edistämään tavoitteidensa mukaista suunnitelmallista

luonnon ja kulttuuriperinnön suojelua Selkämeren kansallispuistossa. Ystävät pyrkii

lähestymään vireillä olevia kehittämishankkeita paikallisesta näkökulmasta, jotta

kansallispuiston kehittämishankkeet eivät nostattaisi kohtuutonta vastustusta eri

kohteisiin sitoutuneissa sidosryhmissä. Ystävät pyrkii löytämään ja edistämään

kansallispuiston perustamistavoitteita priorisoivia sovitteluratkaisuja mahdollisiin

konfliktikohteisiin.


MH/LP:n Lumovoimaa-hanke käynnistyy 2018 ELY-keskuksen/maakuntaliiton ja EU:n 
osittain rahoittamana luonnonhoitohankkeena. Yhdistyksen osallistuminen selviää 
myöhemmin.


Metsähallituksen uudesta organisaatiosta hankitaan informaatio mahdollisimman varhain.


2. Kumppanuussopimuksen mukaiset käytännön toimenpiteet Metsähallituksen 
luontopalvelujen kanssa ja Rauman kaupungin kanssa. Pyritään kehittämään 
yhdistykselle kummikohdetta Selkämeren kansallispuiston kalastajaperinteeseen 
liittyen. 

Vuoden 2017 toteutus:

Kumppanuussopimusta Metsähallituksen kanssa jatkettiin ja täydennettiin alkuvuodesta. 
Uusi sopimus on voimassa 1.2.2017 – 31.12.2020.

Kummikohteen kehittämisessä ei ole edistytty Metsähallituksesta johtuen.

Yhdistyksen jäseniä oli mukana avustamassa Metsähallituksen luontopalveluja Säpin 
majakkasaaren lankonginkorjaustalkoissa touko- ja syyskuussa, Iso-Enskerin luontopolun 
rakennustalkoissa sekä Nirvon saaren retkipalvelujen teossa kesällä 2017. 


Rauman kaupungin kanssa yhteistyössä on toteutettu Raumanmeren väkeä -Leader 
hanketta. Hanketta jatketaan vuoden 2018 puolelle, pääasiassa koska hankkeen aloitus 
vuonna 2016 viivästyi usealla kuukaudella.
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Osallistuttiin Metsähallituksen koordinoiman Suomi100 -luontoteeman neljän tapahtuman 
toteutukseen muiden osallistujien mukana.


Vuoden 2018 toimintasuunnitelma: 

Yhdistys pyrkii lisäämään talkootoimintaa ja muutakin toimintaa yhteistyössä puistoa 
hallinnoivan Metsähallituksen luontopalvelujen ja Rauman kaupungin kanssa. Vieraslajien 
(kurtturuusu, jättiputki, jättipalsami) poistoon voisi tehdä pienen hankkeen. 
Kummikohdetta tavoitellaan edelleen kansallispuistoon. Yhdistys täyttää 5 vuotta 
elokuussa 2018. Juhlavuodelle kehitetään yhteinen tapahtuma Metsähallituksen ja 
Rauman kaupungin kanssa. 


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

Vuoden 2017 toteutus:

Kansallispuiston eteläpäässä on ideoitu saariston nimiperinnön keruuhanketta aiemmin 
Viasvedenlahdella ja Merikarvialla kehitetyn mallin mukaan. Hankkeen 
rahoitusmahdollisuuksista on keskusteltu Leader Ravakan kanssa, mutta hakemusta ei 
vielä vuonna 2017 lähetetty. Myös Kustavin kunnan ja alueella toimivan LEADER-
rahoittajan kanssa on neuvoteltu luontopolun valmistamisesta kuntakeskukseen LEADER-
hankkeena.


Olemme osallistuneet LUKEn ideoimaan HORIZON-ohjelman tutkimus- ja 
kehityshankkeeseen, joka tähtää ystävätoiminnan innovaatiopotentiaalin kartoitukseen ja 
kehittämiseen. Selkämeren Ystävien osahankkeena olisi kalastusperinteen kartoituksen 
ulottaminen yhdessä merellisen foorumin kanssa koko puiston laajuudelle. Juha 
Hiedanpää on valmistellut hankkeen toimintasuunnitelman LUKEssa ja sitä on esitelty EU-
tason virkamiehille ja muiden eurooppalaisten kansallispuistojen toimihenkilöille syksyn 
aikana EUROPARCin konferenssissa Portugalissa. Hankkeessa on mukana yli 10 maata. 
Rahoitushakemus jätettiin EU:lle syyskuun  alussa.


Käynnistettiin Merikarvialla ”Sata saarenrantaa Merikarvialla” LEADER-hanke.  Melontaan 
ja veneretkeilyyn soveltuvia kohteita kartoitettiin ja kuvattiin Merikarvian rannikolla ja 
jokisuussa. 


Vuoden 2018 toimintasuunnitelma:


Tehdään loppuun käynnissä olevat kaksi LEADER-hanketta.  Uusien hankkeiden 
valmisteluun ja toteutukseen varaudutaan kansallispuiston eteläpäässä (Kustavin 
luontopolku, ilmastonmuutoksen seurantaseminaari). Varaudutaan HORIZON-hankkeen 
käynnistykseen Ystävien osahankkeessa.


Puiston eteläpäässä yhdistyksen rakennetta pyritään kehittämään jaostomallin mukaan.   


Ideoidaan nettipohjaista varainhankintamallia, esim. lahjoitusten hankintaa tapahtumille. 
Virtuaalisten kohteiden adoptointiin ja verkoston vahvistamiseen pyritään sähköistä 
viestintää kehittämällä.
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4. Ystävien viestinnän vahvistaminen erityisesti valtakunnan mediassa ja netissä 
kotisivuja kehittämällä. 

Vuoden 2017 toteutus: 

Yhdistys on ollut vahvasti esillä sosiaalisen median kanavillaan Facebookissa 
(Selkämeren kansallispuiston ystävät ry; marraskuun 2017 alussa 698 tykkääjää) ja 
Instagramissa (@raumanmerenvakea; 98 seuraajaa). Erityisesti Suomi 100 -juhlavuoden 
Luonnon päivien Facebook-livelähetykset ovat lisänneet yhdistyksen näkyvyyttä 
somessa.

Hanketapahtumien vuoksi yhdistys on aika-ajoin päässyt myös lehtien sivuille, kuten 
Länsi-Suomeen, Raumalaiseen, Satakunnan Kansaan ja Merikarvia-lehteen. Radio 
Ramona on haastatellut Raumanmeren väkeä -hankkeen projektipäällikköä Juhani 
Korpista useaan otteeseen vuoden aikana, ja projektipäällikön ylläpitämän hankkeen 
verkoston uutiskirjeen on tilannut n. 200 ihmistä. 


Vuoden 2018 toimintasuunnitelma:

Kehitetään kotisivujen ja Facebook-sivun ilmettä ja kiinnostavuutta. Hankkeista jaetaan 
infoa näillä välineillä ja Rauman kaupungin alueen infoa myös hankkeen valmistamilla 
selkameri.fi:n Rauma-nurkka -sivuilla. Rauma-nurkka pyritään avaamaan alkuvuonna 
2018. Ystävien Hankkeista informoidaan myös Luontoon.fi:ssa.


5. Yhteistoimintasopimusten valmistelu ja sopiminen kuntien ja strategisten 
kumppaniyhdistysten kanssa. 

Vuoden 2017 toteutus:

Uusia yhteistoimintasopimuksia kuntien tai kumppaniyhdistysten kanssa ei ole tänä 
vuonna tehty.

Kustavin ja Uudenkaupungin edustajien kanssa on neuvoteltu yhteistoiminnasta 
hankkeissa. 

Vuoden 2018 toimintasuunnitelma: 

Pyritään hankkimaan lisää yhteisöjäseniä ja kannattajajäseniä Selkämeren ystävien

yhteisöön erityisesti hanketoiminnan, tapaamisten ja tapahtumien avulla. Yhdistys

kehittää toimintaansa Selkämeri-yhteisön verkostokeskuksena erityisesti

viestinnässä ja tietopankkipalvelussa (Selkämeripankki yhdistyksen kotisivulla). 
Selvitetään mahdollisuus kehittää hankkeena indikaattoreita satamien ja voimaloiden 
ympäristömuutoksen hallintaan.


6. Kulttuuriin ja kasvatukseen liittyvien tapahtumien ideointi ja edistäminen 
Selkämeren kansallispuistossa puiston eri osa-alueilla yhteistyössä paikallisten 
toimijoiden ja oppilaitosten kanssa.   

Vuoden 2017 toteutus:

Raumanmeren väkeä -hanke on ollut yhteistyössä paikallisten koulujen kanssa 
toteuttamassa koululaisille suunnattuja kahta luontoretkeä, joiden aikana on mm. otettu 
näytteitä veden laadusta. Lisäksi hankkeen ohjelmaan on kuulunut useampi yleisölle avoin 
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luontoretki Rauman saaristoon. Rauman kansalaisopiston kanssa yhteistyössä on 
järjestetty vuonna 2017 viisi kansallispuistoon liittyvää luento- tai kurssitapahtumaa.


Vuoden 2018 toimintasuunnitelma:

Kansallispuiston eteläosassa pyritään yhteistyössä Metsähallituksen kanssa järjestämään 
valtakunnallinen tieteellinen tapahtuma, jossa käsitellään Selkämeren kansallispuistoa 
ilmastonmuutoksen seuranta-alueena painottaen erityisesti kasviston ja linnuston 
muutosta ajan mukana.  

Kansallispuiston eteläosassa Kustavissa pyritään myös osallistumaan Leader- ja 
kuntarahalla tuettuun luontopolun rakentamiseen. 

Raumanmeren väkeä -hankkeessa käynnistetty yhteistyö jatkuu vuonna 2018 ilman 
volyymitavoitetta. 


7. Selkämeren tarinaperinteen kokoaminen ja sen arvostuksen kohentaminen; 
opiskelijatyön kohdentaminen. 

Vuoden 2017 toteutus:

Merikarvialla aiemmin tehdyn ”Merikalastajan sanakirja” LEADER-hankkeen jatkotoimena 
aloitettiin uusi Leader-hanke, jonka tavoitteena on valmistaa Suomi 100 ohjelmaa tukeva 
”Sata Saarenrantaa Merikarvialla” sähköinen retkikartta melojia, veneilijöitä, kalastajia ja 
mökkiläisiä kiinnostavista saaristokohteista.. 


Merikalastajan sanakirja-hankkeen aineistoa jaettiin Eurooppalaiselle verkostolle 
EUROPARCin kautta. 

Vuoden 2018 toimintasuunnitelma:

Viedään loppuun Sata saarenrantaa Merikarvialla -hankkeen toteutus. HORIZON ohjelman 
hankkeeseen sisällytetään Selkämeren tarinaperinteen koostaminen.


8. Suomen kansallispuistojen ystäväyhdistysten verkoston kokoaminen ja yhteiseen 
tapahtumaan osallistuminen. 

Vuoden 2017 toteutus:

Syksylle 2017 kaavailtu ystäväyhdistysten ja Metsähallituksen tapaaminen, joka oli määrä 
pitää Örön saarella Saaristomeren kansallispuistossa, peruuntui Metsähallituksen 
sisäisten organisaatiomuutosten vuoksi. Ystäväyhdistysten kumppanuussopimuksista 
neuvoteltiin Arkipelagian ja Kolin Ystävien kanssa. Metsähallitus ei suostunut 
ehdotettuihin tarkennuksiin, jotka koskivat muonituskuluja ja vakuutuksia.


Vuoden 2018 toimintasuunnitelma: 

 

Varaudutaan ystäväyhdistysten tapaamiseen vuonna 2018 ja tuetaan mahdollisuuksien 
mukaan ystäväyhdistysten verkostoitumista. 


9. Euroopan kansallispuistojen ystäväverkoston kokoaminen ja yhteisen 
tapahtuman ideointi yhteistyössä EUROPARC Federationin kanssa ja 
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kansallispuistojen kumppanien kansainvälisen näkyvyyden vahvistaminen 
verkostotoiminnan kautta. 

Vuoden 2017 toteutus:

Selkämeren Ystävät hakeutui EUROPARC Federationin yhteisöjäseneksi ja saa nyt

kaikki jäsenedut (äänivalta, viestintä, kurssit, kv-tapahtumat, julkaisut, hanketuki).

Yhdistyksen puheenjohtaja osallistui EUROPARC 2017 -konferenssiin Portugalissa 
syyskuussa. Kansallispuistojen yksityistä ja vapaaehtoissektorin harjoittamaa hoitoa 
käsittelevässä työpajassa hän esitteli kansallispuistoa ja ystäväyhdistyksen toimintaa sekä 
solmi kansainvälisiä verkostoyhteyksiä muihin eurooppalaisiin kansallispuistoihin. 


Vuoden 2018 toimintasuunnitelma: 

Selkämerestä tavoitellaan meripuistojen kärki ainakin Suomeen ja myös kansainvälisesti. 
Aletaan panostaa kansainväliseen viestintään kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. 
Pidetään yllä jo solmittuja kansainvälisiä suhteita ja pyritään osallistumaan EUROPARC 
2018 -konferenssiin Skotlannissa Cairngormin kansallispuistossa syksyllä.


10. Terveys ja puistot 

Vuoden 2017 toteutus: 

Yhdistys on Raumanmeren väkeä -hankkeen kautta tarjonnut satakuntalaisille 
mahdollisuuksia osallistua hyvää mieltä ja muita terveysvaikutuksia tuottavaan 
luontotalkoilutyöhön sekä luontoretkeilyyn meren äärellä. Myös Selkämeren henkisiä ja 
kulttuurisia aineettomia arvoja on vaalittu sekä tallennettu Merikarvialla tänä vuonna 
aloitetun hanketyön muodossa. Osallistuttiin Suomi100 ohjelman Luonto-teeman 
tapahtumiin, joissa korostettiin luonnon terveysvaikutuksia. Yhdistyksen 
verkkoviestinnässä, erityisesti kuvasisällössä, on nostettu esille Selkämereen liittyviä 
luonnon rauhan, hiljaisuuden ja luonnonvalon tunnelmia ja merkityksiä. 


Vuoden 2018 toimintasuunnitelma: 

Kansallispuistojen terveysvaikutukset on teema, jonka tärkeys kasvaa yhteiskunnassa 
jatkuvasti. Yhdistys pyrkii edistämään kansallispuiston terveysvaikutusten tutkimusta ja 
omaa osallisuuttaan edelleen.


Liite 2 

Talousarvio vuodelle 2018 
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