
Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 

Hallituksen kokous 

Aika: 23.1.2017 klo 12-15 
Paikka: Metsähallituksen toimisto, Luontotalo Arkki (Pohjoispuisto 7, Pori) 
Läsnäolijat: Arto Holma, Ilmo Suikkanen, Lasse Lovén, Juhani Korpinen, Pia Söderlund, 
Tapio Santala, Juhani Mellanoura. 

Pöytäkirja 

1. Avaus 
- Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen. 
- Pöytäkirjan tarkastajien valinta; Tarkastajiksi valittiin Lasse Lovén ja Ilmo Suikkanen. 
Tarkastusmenettelyksi sovittiin sähköinen tarkastus 

2. Vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus 
- Lasse Lovén esitteli vuoden 2016 kirjanpidon ja hallitus hyväksyi sen. 
- Sovittiin, että Lasse Lovén toimittaa kirjanpidon toiminnantarkastajille Anne Savolalle ja 
Henna Karhuselle tarkastukseen. 
- Lasse Lovén esitteli vuoden 2016 toimintakertomuksen. 

3. Vuoden 2017 toimintasuunnitelma 
Katso: http://www.selkamerenystavat.fi/joomla/images/Datat/
Yhdistyksensyyskokous26112016poytakirja.pdf 

EUROPARC Federationiin liittyminen 
- Pohdittiin, onko yhdistyksellä jo tänä vuonna varaa liittyä EUROPARC Federationiin. 
- Jäsenmaksu 200 € / vuosi. 
- Perusteita liittymiselle: 
1) vuosittain 1-2 valmennustapahtumaa Euroopassa mm. partnershipin pohdinnasta. 
Ylläpito on valmennustapahtumissa ilmaista, mutta matkat yhdistyksen itse 
kustannettava. 
2) Kansainvälisissä kokouksissa hyvä mahdollisuus saada yhdistyksen toiminnalle ja 
Selkämeren kansallispuistolle näkyvyyttä esimerkiksi koostamalla EUROPARCin 
vuosikonferenssiin pöytä, jossa esitellään yhdistyksen hankkeiden tuloksia. 
- Tapio Santala sanoi, että kansainväliseen hankeyhteistyöhön on mahdollisuuksia saada 
EU-hankerahoitusta. Myös muita rahoitusmahdollisuuksia on olemassa. 



-Päätettiin hakea EUROPARCin jäsenyys. Sovittiin, että Lasse Lovén valmistelee 
hakemuksen. Samalla tutkitaan mahdollisuuksia osallistua erilaisiin kansainvälisiin 
hankkeisiin. 

Tilaisuuksia puiston eteläosassa / Uusikaupunki 400v. / Suomi 100v. 
- Keskusteltiin Ilmon ideasta toteuttaa 27.8. tapahtuma Uudessakaupungissa: tieteellinen 
seminaari ympäristön muutoksesta kansallispuiston eteläpäässä. ”100 vuotta 
ympäristönmuutosta Selkämerellä”. Ilmon Ideapaperi on muistion liitteenä 1. 
- Todettiin, että Ilmon suunnitelmassa paljon tärkeitä asioita. Päätettiin kehittää niitä ja 
pitää palaveri erikseen niiden jäsentelemiseksi helmikuun aikana. Ilmo järjestää 
kokouspaikan Uudestakaupungista. 

Merikarvian hankkeelle ideoitiin jatkoa 
- Lasse Lovén pyysi hallitukselta mielipiteitä Merikarvian hankkeen jatkotoimena 
kehitettävään mobiilipeli-ideaan ja suostumusta jatko-Leader-hankkeen valmistelun 
aloittamiseen. Noin 10% hankkeen Google Map -kartalla näkyvistä kohteista eli 100 
saarta juhlavuoden kunniaksi voitaisiin tehdä mobiilipelikohteiksi. Suunnitelman mukaan 
tähdättäisiin loppukesään / 26.8. luonnon päivään, ja siitä olisi helppo jatkaa kehittelyä 
tulevina vuosina. Merikarvia on ollut kärkikuntia kansallispuistoaktiivisuudessa, siksi olisi 
hyvä saada jatketta hankkeelle. Käytiin keskustelua siitä, mitkä ovat yhdistyksen ja mitkä 
MH:n tehtäviä. 
-Hallitus puoltaa hankevalmistelun käynnistämistä. Lasse tarjoutui hankkeen 
valmistelijaksi. 

Yhdistyksen kummikohde: 
-Idänräyhää tavoitellaan tasaisesti kummikohteeksi joka vuonna. Muita mahdollisia 
kummikohteita: Välikallion maja, Hamskerin kivikehä, Ketokarin vanhat lammaslaitumet. 
- Välikallion majasta hallitus totesi, että se on liian vaativa Ystävien yksin hoidettavaksi. 

4. Toimihenkilöiden valinta 
- Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Lasse Lovén. 
- Sihteeriksi valittiin Lasse Lovén. 
- Varainhoitajan tehtävät hoitaa puheenjohtaja Pia Söderlund. 

5. Hanketilanne 
- Merikalastajan sanakirja - Merikarvia: Viimeinen maksatushakemus tehty ja hyväksytty. 
Hanke on valmis ja sen tulokset ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla. 
- Raumanmeren väkeä - Rauma: hankkeen välimaksatushakemus vuoden 2016 kuluista 
tehdään pikimmiten. Hankkeen suunnitelma ja tuloksia julkaistaan yhdistyksen 
kotisivuilla. Juhani Korpinen kehotti lukemaan Raumanmeren väkeä -postituslistan 
posteja hankkeen toimista ajantasalla pysymiseksi. 



6. Suomi 100 -tapahtumiin valmistautuminen 
- Talvinen luonnon päivä 4.2.2017: Nuotiohetki Rauman Reksaaressa klo 10-13:30. 
Järjestäjinä Raumanmeren väkeä -hanke ja yhdistyksen Rauma-ryhmän jäsenet 
(hallituksesta Juhani K., Jussi P., Pia S.) Kulku paikalle jään yli Omenapuunmaasta, nuotio 
ja nokipannukahvit osallistujille, soittoa ja laulua, livelähetykset Facebookiin sekä 
valokuvamateriaalin keruu tulevien tapahtumien markkinointia varten. 
- Merikarvian ”Sata saarenrantaa” LEADER-hanke. Ideointivaiheessa, valmistellaan 
myöhemmin. 
- Juhani Mellanoura lupautui esittelemään Merikarvian sanakirjahankkeen tuloksia ja 
koko Selkämeren kp:n alueen kalastajakulttuuriperintöä 20.5. Meren antimet -päivään 
Päivärantaan (hankeposterit sinne pidemmäksi aikaa näytteille). Raumanmeren väkeä-
hanke ja Juhani Mellanoura jatkavat yhteydenpitoa aiheesta. 
- 17.6.2017 Satakunnan Mielenterveysseuran organisoima Mielipuisto -tapahtuma 
Kirjurin- ja Polsanluodolla. Yhdistys osallistuu yhdessä Metsähallituksen kanssa. 
Päivystetään yhdellä luontorasteista ja yritetään panostaa jäsenhankintaan mm. esitteitä 
jakamalla. 

Suomi 100 -juhlavuoden erikoishankkeita, eivät sidonnaisia mihinkään tiettyyn luonnon 
päivään, niistä tiedot Satakuntaliitolle: 
- Idänräyhä: Räyhän siivous linnuston pesimäajan jälkeen 
- Ketokarin saaren siivous 
- Lasse vie yllämainitut Suomi 100 -hankkeen valmisteluun 

7. Muuta 
- Tapio Santala: Nirvon laiturihanke osittain toteutettu, väylät merkittyinä, ensi kesänä 
aletaan purjehtia ja ankkuroitua saarenrantaan pienveneellä mikäli ei saada laituria 
rakennettua siihen mennessä. Puhetta myös Ekören saaren kalamajasta. 
- Keskustelussa nousi esiin jaostotoiminnan kehittäminen eteläisessä puistonosassa. 
Sovittiin, että Ilmo Suikkanen kokoaa joukkoja Uudenkaupungin päässä ja palataan 
asiaan pian sähköpostitse. 
- Raumanmeren väkeä -hankkeen projektisihteerin palkkaaminen vuodelle 2017. 
Tehtävää jatkamaan valittiin Pia Söderlund, työsopimuksen kestosta projektipäällikkö 
Juhani Korpinen tekee ehdotuksen ja valmistelee sopimusluonnoksen. Hallitus valtuutti 
työsopimuksen allekirjoittajaksi yhdistyksen puolesta Lasse Lovénin, joka toimii 
yhdistyksen varapuheenjohtajana ja sihteerinä. Puheenjohtaja Pia Söderlund on 
esteellinen allekirjoittamaan omaa työsopimustaan. 
- Selkämeren ystävien ja Metsähallituksen yhteistyösopimuksen uusiminen. 
Metsähallitukselta on saatu luonnos uudeksi sopimukseksi, joka olisi voimassa vuoden 
2020 loppuun. Asian käsittelyä jatketaan myöhemmin sähköisesti. 

8. Lopetus 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti Metsähallitusta maistuvasta kokouskahvista. 



Muistion laati 
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Pia Söderlund 

Muistion tarkastus 
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Lasse Lovén 

Hyväksyn muistion 

8.2.2017  �

Ilmo Suikkanen 



Liite 1: 

TILAISUUKSIA PUISTON ETELÄISESSÄ OSASSA VUONNA 2017 

100 vuotta ympäristömuutosta Selkämerellä 
Selkämeren kansallispuisto ja alueen luonnon tulevaisuuden haasteet. 

 • Miten ilmastomuutoksen vaikutukset ilmenevät lounaisrannikolla Selkämeren 
kansallispuiston alueella Professori Sakari Hinneri tarkastelee aihetta oman 
tutkimusmateriaalinsa näkökulmasta.  

 • Selkämeren vedenalainen luonto: kasvit, linnut, kalat ja muu eläimistö sekä 
tulokaslajit.  

 • Ilmastosopimuksen keskeiset tehtävät Suomessa. (Asiantuntija 
Ilmatieteenlaitokselta tai ympäristöministeriöstä)  

 • Metsähallituksen luontopalvelut kertoo Selkämeren kansallispuiston 
tulevaisuudensuunnitelmista.  

 • Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n/Merikarvia-seuran tuottaman 
Merikalastajan sanakirja -teoksen esittely.  

 • Selkämeren kansallispuiston kansainväliset yhteistyönäkymät ja mahdollisuudet 
EUROPARC Federationin yhteisöjäsenenä. Lasse Lovén  

 
Tapahtuman alustava ajankohta olisi 27.8.2017  
Paikkavaihtoja Uudessakaupungissahan on ensinnäkin meren äärellä Hotelli 
Aquariuksen yhteydessä oleva kulttuurikeskus Crusel, jossa on eri kokoisia 
vaihtoehtoja tai sitten Viikaisten auditorio koulukeskuksessa.  

 
VUODENAJAT SELKÄMEREN KANSALLISPUISTOSSA valokuvanäyttely 
Uudenkaupungin kirjaston näyttelytila on varattu näyttelyä varten elokuun ajaksi ja 
sen voi siirtää tapahtu- mapaikalle Cruselliin sekä kierrättää esim. muissa puiston 
aöueen kunnissa.  
Uudenkaupungin kaupungin edustajien kanssa on keskusteltu täkäläisten saarten 
nimiperinteen tallentamisesta, jota asukkaiden ja mökkiläisten keräämällä 
kuvapankilla täydennetään. Tämä vaatii vielä keskusteluja kaupungin johdon 
kanssa, poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi avainhenkilö on ollut poissa 



kaupungin organisaatiosta tilapäisesti. Nyt kuitenkin tilanne taas normalisoitunut, 
joten jatkoneuvottelut ovat seuraava siirto asian eteenpäinviemisessä.  

 
MUITA TAPAHTUMIA VUODEN AIKANA  

 
Uudenkaupungin Ympäristöhdistys ry:n 40-vuotisjuhla lauantaina 11.2. kello 
15–18. 
Yhdistyksen 40-vuotisjuhlat pidetään hotelli Aquariuksessa (os. Kullervontie 11, 
Uusikaupunki). Niin jäsenet kuin muutkin ympäristöasioista kiinnostuneet tervetuloa 
kuulemaan historian havinaa ja tapaamaan tuttuja.  

 
Uusikaupunki täyttää kuluvana vuonna 400 vuotta. Uudenkaupungin 
Ympäristöhdistys ry:n on ottanut tavoit- teekseen tehdä 400 linnunpönttöä 
juhlavuoden kunniaksi. Pönttötalkoot lauantaina 25.3. Uudenkau- pungin K-
Raudassa aloittavat kampanjan.  

 
KUSTAVIN ISOKARI JA KATANPÄÄ  
20.5. Villiinny keväästä – satavuotiaan Suomen risteily Isoonkariin  
17.6. Rakastu kesäyöhön – satavuotiaan Suomen risteily Isoonkariin 
#luonnonpaivat 
26.8. Suomen luonnon päivä – satavuotiaan Suomen lauluristeily Isoonkariin, missä 
päivätanssit #luonnon- paivat  
30.6.-4.8. Risteilyt Katanpäähän Kaljaasi Olgalla torstaisin, varaukset 
www.kaljaasiolga.  
27.8. Muinaistulien yö, Katanpää, Trubaduuri Wesku, ilotulitus klo 22, Kaljaasi Olga 
Uudestakaupungista 17-24.30 (60 €/hlö), perinteiseen tapaan, savustettua lihaa ja 
kalaa lisukkeineen klo 18-20, www.katanpaa.  


