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Selkämeren kansallispuiston ystävät –yhdistys 
 
Hallituksen 1. kokous  
 
Aika: 28.8.2013 klo 20-21 
Paikka: Luontotalo Arkki, Pori 
 
Läsnä:  Lasse Lovén, pj lasse.loven@gmail.com 
  Arto Holma  artoseta@gmail.com 

Päivi Kuusisto  paivi.kuusisto@gmail.com 
Ilmo Suikkanen ilmo.suikkanen@uusikaupunki.fi 

  Pia Söderlund pksode@utu.fi 
Poissa Juha Hiedanpää 
  Raimo Hakila 
 
Muistio 
 
1. Avaus 
Puheenjohtaja Lasse Lovén avasi kokouksen ja esitteli asialistan, joka hyväksyttiin. 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
Yksimielisesti sovittiin, että tämä pöytäkirja tarkastetaan sähköpostiviestillä, jonka 
kaikki tähän kokoukseen osallistujat kuittaavat hyväksyvänsä OK merkinnällä. 
 

3. Varapuheenjohtajan valinta 
Valittiin varapuheenjohtajaksi Ilmo Suikkanen. 
 

4. Sihteerin, rahastonhoitajan ja muiden toimihenkilöiden valinta 
Päätettiin että sihteerinä toimii toistaiseksi puheenjohtaja. 
Päätettiin selvittää mahdollisuus saada tilitoimisto hoitamaan yhdistyksen 
tilipalvelut, jolloin erityistä rahastonhoitajaa ei tarvita. 
Sovittiin, että Pia Söderlund selvittää mahdollisuuden kehittää yhdistyksen 
nettiviestintää yhdistykselle tehtävien omien kotisivujen avulla. 
 

5. Yhdistyksen pankkitilin perustaminen ja tilinkäyttövaltuutukset 
Päätettiin perustaa yhdistyksen pankkitili osuuspankkiin. Puheenjohtaja 
valtuutettiin hoitamaan asiaa. 
 
Pankkitilin käyttövaltuudet, joka sisältää myös verkkopalvelun oikeudet, päätettiin 
antaa puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Pankkitilin käyttövaltuus annetaan 
myöhemmin tehtävällä päätöksellä myös yhdistyksen tilipalvelun hoitajalle, kun 
sellainen valitaan. 
 

6. Perustamisilmoitus yhdistysrekisteriin ja sen kustannuksen hallinta 
Päätettiin että hallitus hakee yhdistyksen rekisteröintiä. Puheenjohtaja valtuutettiin 
hoitamaan asiaa. Hallituksen jäsenet maksavat rekisteröintimaksun 
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ennakkomaksuna ja saavat sen takaisin yhdistyksen kassasta, kun jäsenmaksuja 
kertyy riittävä määrä. 
 

7. Kumppanuussopimuksen valmistelu Metsähallituksen kanssa 
Päätettiin tehdä aloite Metsähallituksen luontopalveluille (MHLP) kumppanuus- ja 
ystävätoimintasopimuksen valmistelusta yhdistyksen ja MHLP:n välille. 
Puheenjohtaja valmistelee sopimusluonnoksen yhdistyksen puolelta ja se 
viimeistellään yhdessä koko hallituksen kanssa. 
 

8. Etäkokouksista sopiminen 
Sovittiin että hallituksen jäsenet hankkivat käyttöönsä ilmaisen etäkokousohjelman 
(http://www.skype.com/fi/download-skype/skype-for-computer/) ja hallituksen 
kokoukset yritetään sen jälkeen hoitaa mahdollisimman pitkälle etäkokouksina. 
 

9. Tiedotteen valmistelu ja jakelu 
Puheenjohtaja valmistelee tiedotteen yhdistyksen perustamistapahtumasta ja 
yhdistyksen toimintaohjelmasta.  Tiedotteen luonnos jaetaan kommenteille 
hallitukselle ennen julkistamista, joka pyritään tekemään tulevan viikon alussa. 
 
Tiedotteelle tehdään mahdollisimman laaja julkinen jakelu, joka sisältää toiminta-
alueen sanomalehdet ja sidosryhmien sähköiset viestivälineet. Tätä varten kerätään 
mahdollisimman kattava jakelulista mahd. mukaan sähköpostiosoitteina. 
Hallituksen jäsenet lähettävät tiedossaan olevat osoitteet puheenjohtajalle, joka 
koordinoi tämän jakelun. 
 

10. Muut mahdolliset asiat 
Ei ollut. 
 

11. Seuraavan kokouksen aika ja paikka 
Seuraava kokous pidetään etäkokouksena, kun tarvittava ohjelmisto on saatu 
asennettua jäsenten koneille. Kokous pyritään pitämään ennen syyskuun 2013 
loppua. 
 

12. Lopetus 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi Lasse Lovén 

http://www.skype.com/fi/download-skype/skype-for-computer/

