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Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry 
Hallituksen kokous 7.3.2014 klo 18-19 
 
Skype-kokous 
 
Läsnä 

+Lasse Lovén 
+Arto Holma 
+Ilmo Suikkanen 
+Päivi Kuusisto 
+Pia Söderlund 
-Juha Hiedanpää 
-Raimo Hakila 

 
Muistio 
 

1. Kokouksen avaus/Lasse 
 
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 - sovittiin etätarkastusmenettely tarkastajina Pia S. ja Päivi K. 
 
3. Edellisen kokouksen 4.12.2013 lyhyt kertaus 

- Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 
 
4. Yhdistyksen kevätkokousasiat 
 
Sääntöjen 9 § 
  

Yhdistyksen kevätkokouksessa 
  
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan 
tarkastajaa; 
2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus; 
3. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus (Liite 1), tilit (erillinen liite) ja 
toiminnantarkastajien lausunto; 
4. päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä 
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä 
5. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty 
esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus 
haluaa kevätkokoukselle esittää, huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n 
määräykset. 

 
 

Yhdistyksen kevätkokouksen ajankohdaksi sovittiin tiistai 25.3.2014 klo 18  Porissa tai 

Luvialla paikassa, jonka Lasse varmistaa kokouskutsuun. Ilmoitetaan kokouksesta 

sähköpostilla niille joilla on osoite, kirjeellä muille. 
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Tilin- ja toiminnan tarkastus tehty, kolme puoltavaa lausuntoa saatu. Sovittiin, että Lasse L. 

allekirjoittaa tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomuksen. Muut hallituksen jäsenet 

hyväksyvät tämän pöytäkirjan muodossa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.   

4. Muut asiat 

Yhteiset hankeideat Metsähallituksen kanssa 

 Hyväksyttiin seuraavat kehitettävät hankeideat jatkoon: 

 SeLuKU-hankkeen ohjausryhmän jäsenyys, kokous 28.3.2014 

 Talkooleiri niitynhoidossa Kallan saarella 22.-24.8.2014 

o Ystäväyhdistyksen rooli: 

o  Talkoolaisten rekrytointi, osallistujien ilmoittautumisten 

vastaanotto, yhteydenpito talkoolaisiin 

o  Ilmoittautumisen ajankohta katsotaan tarkemmin, kunhan 

talkookuvaus valmistuu lähiaikoina. Ystäväyhdistys hoitaa 

ilmoittautumisen ja voi valita, minä ajankohtana 

ilmoittautumisia otetaan vastaan.  Tieto talkoista menee myös 

Metsähallituksen Luontoon.fi-tapahtumasivulle, josta käsin 

saattaa myös tulla ilmoittautumisia. Talkoisiin voidaan ottaa 

maksimissaan 15 osallistujaa. 

o  Talkooeväät – suunnittelu ja kokkaus. Päivi Kuusisto on 

kiinnostunut toimimaan muonittajana. Lähdetään siitä, että 

ystäväyhdistys suunnittelee ja järjestää ruokahuollon. 

Kustannukset Metsähallitukselta. Kokille voidaan maksaa 

korvaus Metsähallituksen korvausperiaatteiden mukaisesti. 

 

Ystävien oma Kummikohde Selkämeren kansallispuistossa 

 Hyväksyttiin kummikohteeksi ehdolle ensisijaisesti Idän-Räyhän 

kalamaja (perinnemaiseman ja  perinnerakennuksen kunnossapito). 

Talkooleiri paikalla 12.-14.9.2014 (varalla 5.-7.9.2014). 

 Kalamajan omistus ja hallintatilanne yhdistyksen näkökulmasta, 

keskustelu 

Muiden yhdistysten kanssa kehitettävä yhteistoiminta 

 Rauman verkostoseminaarin tulokset ja jatkotoimet 

 Päätettiin kehittää yhteistyötä, jos vastavuoroinen viestintä sopii 

kumppaneille 

 Rauman Seudun Luonnonystävät ry:n jäsenyys avattu, sovitaan 

tarkemmin keskinäisestä viestinnästä, Päivi antaa yhteystiedot Lasselle 
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 Majakkapäivä Isossakarissa, Kylmäpihlajassa ja Säpissä 16.8.2014, avoin 

 Vakka-Suomen luonnonystävät 20 v päivä, retki Liesluoto, museo, päivä 

ehkä Suomen luonnon päivä 30.8 tai majakkapäivä 16.8.2014, asiaan 

palataan 

 Kansainvälinen talkooleiri Säpissä 23.6.-7.7.2014 , avoin 

 Tapahtumaseinän kehittäminen facebook-sivulle, tehdään 

 Selkämeren geologia-näyttely ja esittely kouluille, kehitetään edelleen 

 

Kansainvälinen ystäväverkosto 

Lassen tapaaminen Hohe Tauern kansallispuiston ystäväyhdistyksen 

puheenjohtaja Peter Rupitshin kanssa 28.1.2014. 

 Hyväksyttiin idea verkottaa Ystäväyhdistykset Euroopan laajuisesti 

EUROPARC organisaation tuella. 

 Kannatettiin ideaa kehittää yhteistä hanketta itävaltalaisten 

ystäväyhdistyksen kanssa, kun EU:n uusi rahoituskausi käynnistyy 

Ystäväyhdistysten kokoontuminen Kolilla 27.-28.6.2014 

 Yhdistyksen edustus siellä, Lasse, Arto, 2-3 muuta 

 Päätettiin keväällä tarkentaa meidän ohjelmaosuuden ideointia, 

paikallistuotteet mukaan 

Viestintä 

Jäsenkirje 1/2014 

 Lasse valmistelee ensimmäisen jäsenkirjeen toimintakertomuksen 2013 

ja tämän muistion pohjalta 

 Jäsenmaksujen keruu aktivoidaan mm. Yhdistyksen facebook-sivun 

kehityksellä 

Kotisivut (www.selkamerenystavat.fi) 

 Toiminnassa ja päivittyvät hyvin.  Seurataan. 

Facebook-sivut 

 kävijöitä hyvin, tykkääjiä jo n 40.  

 Kehitetään tapahtumakalenteria 
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Varainhankinta 

 Tukirahoituksen haku kunnilta, Satakuntaliitolta ja yrityksiltä. Lasse ja 

Ilmo valmistelevat kirjeet. 

 Satakunnan kulttuurirahastolle tehty 10.2.2014 hakemus 9600 e 

rahoitustuesta Räyhien kalastuskulttuurin perinnetiedon keruuseen ja 

luontokouluohjelman valmisteluun. Metsähallitus puoltaa. 

Muut asiat 

 Arto tarjoaa tutustumista Luvian saaristoon. Asiaan palataan jatkossa. 

 

Muistiin merkitsi 

  

Lasse Lovén 

Lasse Lovén 

  
Päivi Kuusisto 
 7.3.2014  klo 19.38 

 

 
 

 

-> minä 

 
 

Hallituksen pöytäkirja 7.3.2014 Ok.  
Terveisin Päivi Kuusisto 

 

Pia Söderlund 
 

10.3.2014 klo 

13.00  

 

 
 

 

-> minä 

 

Hei Lasse, 

 

Hyväksyn pöytäkirjan.  

 

t Pia 

  



5 

 

Liite 1. 

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 

Toimintakertomus vuodelta 2013 

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n toiminta käynnistyi vuoden 2013 jälkipuoliskolla pidetyssä 

perustamiskokouksessa 28.8.2013. Sitä ennen oli 18.5.2014 pidetty yleinen keskustelutilaisuus, jossa 

16 osallistujaa pohti yhdistyksen tarpeellisuutta ja ideoi sen toimintamuotoja. Loppuvuosi 2013 kului 

yhdistyksen käynnistämistoimenpiteiden parissa. Yhdistyksen säännöt rekisteröitiin 

Yhdistysrekisteriin 16.9.2013 ja rekisteröidyt säännöt vahvistettiin yhdistyksen toiminnan pohjaksi 

yleisessä yhdistyksen syyskokouksessa 4.12.2013.  

Yhdistyksen strategian mukaiset toiminnan tavoitteet  vuosille 2013 ja 2014  käsiteltiin ja päätettiin 

molemmissa yleisissä kokouksissa syksyllä 2013.  Kymmenen kohdan Toimintasuunnitelman toteutus 

sisälsi paitsi yhdistyksen laillisen statuksen vahvistamisen, myös neuvotteluja Metsähallituksen 

Selkämeren kansallispuistohallinnon kanssa mahdollisesta hankeyhteistyöstä ja tulevan toiminnan 

pohjaksi tehtävästä Ystävyyssopimuksesta. Ystävyyssopimus allekirjoitettiin Raumalla 4.12.2013.  

Hallituksen edustajat neuvottelivat Satakunnan Ammattikorkeakoulun edustajien kanssa 

yhteistoiminnasta hanke- ja oppilastöissä 17.10.2013.  

Yhdistyksen kotisivut suunniteltiin ja valmistettiin hallituksen sisäisessä viestintäryhmässä syksyllä 

2013. Kotisivut (www.selkamerenystavat.fi) avattiin 4.12.2013. Samanaikaisesti avattiin Ystävien 

facebook-sivut (https://www.facebook.com/selkamerenystavat?fref=ts). Kotisivut tukevat Selkämeren 

tietopankin rakentamista, verkostotoiminnan kehittämistä ja hanketoimintaa. Facebook -sivusto 

palvelee pikaviestintää, tykkääjien verkoston rakentamista ja jäsenhankintaa. Tammikuun loppuun 

2014 mennessä facebook-tykkääjiä oli jo 39.  

Yhdistyksen strategiaan otettiin myös kansainvälisten yhteyksien kehittäminen ja Selkämeren 

kansallispuiston kansainvälisen näkyvyyden kohentaminen. Puheenjohtaja neuvotteli EUROPARC 

Federaation talouspäällikön kanssa mahdollisuuden liittyä tuon kansainvälisen laajapohjaisen järjestön 

kannattajajäseneksi. Jäsenyyden haku on ajankohtainen kun yhdistyksen talous antaa siihen 

mahdollisuuden. 

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden 2013 aikana 3 kertaa. Yhdistyksen syyskokous 

pidettiin sääntöjen mukaisesti ajallaan. Yhdistyksessä oli vuonna 2013 kaikkiaan 12  jäsenmaksunsa 

maksanutta jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Lasse Lovén ja hallituksen jäseninä Raimo 

Hakila, Juha Hiedanpää, Arto Holma, Päivi Kuusisto, Ilmo Suikkanen ja Pia Söderlund.  Yhdistyksen 

yleisten kokousten ja hallituksen kokousten muistiot julkaistiin myös yhdistyksen kotisivulla 

(www.selkämerenystavat.fi). 

 

http://www.selkamerenystavat.fi/
https://www.facebook.com/selkamerenystavat?fref=ts

