
Puheenjohtaja Lasse Lovén,  
Ukko-Kolin Ystävät ry ja Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 

Kansallispuistojen ystäväyhdistystoiminta:  
kokemuksia Kolilta ja suunnitelmia 
Selkämerelle  
  



• Laaja omistajuus 

• Vaikutusmahdollisuus kehitykseen 

• Rahoitustuen saaminen helpottuu 

• Tiedonvälitys helpottuu ja tehostuu 

• Yhteisöjen verkostorakenne vahvistuu 

• Perusarvojen tiedostaminen ja luottamus 
vakiintuu 

 

Kansallispuistojen ystävät 
järjestäytyvät 



• UK Friends of the Lake District  1934 - NP 1951 

• Canadian Friends of National Parks 1990 

• Itävalta Verein der Freunde – NP Hohe Tauern 1993 

• USA National Parks Friends Alliance USA 1994 

• Indonesia Friends of the National Parks Foundation 
1997 

• UK Partnership Societies for National Parks 2000 

• Australia Friends of Royal National Park in Australia 
2009 

 

 

 

Kansainvälinen trendi 



Ystävätoimintaa 
Yellowstonessa 

•Luontokauppoja 
•Majoituspalvelua 
•Opastuspalvelua 
•Viestintää 
•Kasvatustoimintaa 
•Varainhankintaa 
•Facebook 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=359585080769495&set=a.317596524968351.71681.164825426912129&type=1


• Ukko-Kolin Ystävät ry 1999 – Kolin kansallispuisto 

• Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry 2004 

• Arkipelagia Seura ry – Saaristomeren kansallispuisto 
2012 

• Nuuka ry - Nuuksion kansallispuisto 2013 

• Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 2013 

• Liminganlahden ystävät ry 2007 

Suomessa kansallispuistojen 
ystäväyhdistyksiä 



• Osallistuvat suunnitteluun 

• Osallistuvat projekteihin ja ulkoisen rahan hankintaan 

• Järjestävät vapaaehtoistoimintaa, tapahtumia, viestintää 

• Järjestävät nuorisotoimintaa ja senioritoimintaa 

• Verkottavat erilaisia alueen yhteisöjä 

• Toteuttavat opastusta ja kokoavat alueen yrityksiä 

• Rakentavat tietopankkeja ja auttavat tutkimustoimintaa 

• Kehittävät ympäristökasvatusta 

 

Mitä Ystäväyhdistykset tekevät 



Käytännön toiminnasta Kolilla 

• Otetaan osaa vuosityösuunnitelmiin 
• Osoitetaan yhteyshenkilö 
• Jatkuva kaksisuuntainen viestintä, nettilinkit 
• Työryhmien jäsenyys 
• Opastuspalvelu 2000-2012 
• Yritysten ja yhdistysten verkottaminen: kansallispuistotuote 
• Majoitus- ja kuljetustuki 
• Jäsenhankinta- ja tapahtumatuki 
• Opetus, tutkimus ja julkaisut; tietopankki 
• Palvelujen ja tapahtumien suunnittelu ja toteutus 
• Hanketoiminta 



Yhteistyö on tärkeää osa kehitystä 



Ystäväyhdistys verkottaa 



 



Koli on inspiraatoiden lähde 

Kuva: Lasse Lovén 



• Perustettu 2011, Suomen nuorin 
kansallispuisto 

• Pinta-ala 91 200 ha, josta maata 
1500 ha 

• 8 kuntaa 

• Satoja yrityksiä ja yrittäjiä 

• Satoja yhdistyksiä 

• Tuhansia luonnon ja kulttuurin 
harrastajia 

• Satoja tuhansia asukkaita, 
mökkiläisiä, kalastajia, 
metsästäjiä, purjehtijoita,  ym 

 

 

Selkämeren kansallispuisto 



• Meripuistojen kansainvälinen verkosto kehittyy 

• Kansallispuistojen hallintoverkosto liittoutuu 
yrityskumppanien ja yhteisökumppanien kanssa 

• Kansallispuistoista tulee alueellisia kehittämisytimiä 

• EU-tuetun kehittämisrahoituksen edellytyksenä on 3-
helix tai 4-helix kumppanuusrakenne 

 

Meriluonnon ja merikulttuurin 
kansallispuisto 



 



 



Sidosryhmätutkimuksen antia 

• Sidosryhmät tyytyväisiä nykyiseen yhteistyöhön. 
• Osallistuminen koettiin hyödylliseksi ja tärkeäksi.  
• Omien tavoitteiden saavuttaminen, konkreettisuus ja 

vastavuoroisuus motivoivat.  
• Sidosryhmät ovat valmiita tarjoamaan aikaa, tietoa ja 

paikallistuntemusta yhteistyölle.  
• Metsähallituksen rooli on ollut eteenpäin viejä ja koordinoija.  
• Metsähallitus on näkynyt hankkeiden kautta. 
• Metsähallituksen rooli nähtiin vielä passiivisena.  
• Parantamisen tarvetta löydettiin ainakin tiedotuksessa, 

kuuntelussa ja vuorovaikutuksessa, sekä toiminnan 
koordinoinnissa.   
 



Kansallispuiston toimintamalli 1 

Kansallispuisto 

Julkinen 
hallinto 

Yritykset ja 
Yhdistykset 



Kansallispuiston toimintamalli 2 
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Kansallispuiston toimintamalli 3 

 
Kansallis

puisto 

Metsä 

hallitus 

Kunnat 

ELY Kumppanit 

Välittäjä 



• Selkämeri-verkoston rakentaminen 

• Metsähallitus-yritykset-yhdistykset 

• Viestinnän järjestäminen 

• Keskinäiset sopimukset 

• Hankeyhteistoiminta 

• Ideariihi; aloitus tässä seminaarissa 

• Sovitaan aikataulu seuraavalle 
kokoontumiselle 

Miten tästä eteenpäin 



 

Kalastuskulttuuri kunniaan -  Selkämeren Ystävien kummiprojekti 

Kuva: Jan Eerala 



KIITOS 
lasse.loven@gmail.com 

www.selkamerenystavat.fi 

mailto:lasse.loven@gmail.com

