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Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 
 
 
 
 
Hallituksen 2. kokous  
 
 
 
Aika: 18.10.2013 klo 18-20 
Paikka: Rauman kaupungin Korjausrakentamiskeskus Tammela, Rauma 
 
Läsnä:  Lasse Lovén, pj lasse.loven@gmail.com 
  Arto Holma  artoseta@gmail.com 

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

  Juha Hiedanpää  juha.hiedanpaa@rktl.fi 
  Raimo Hakila  rhakila@nic.fi 
  Uula Jänkänvaara uula.jankavaara@rauma.fi 
 
Poissa  Pia Söderlund pksode@utu.fi 
 
 
 
 
 
 
Muistio 
 
1. Avaus 
Puheenjohtaja Lasse Lovén avasi kokouksen ja esitteli asialistan, joka hyväksyttiin. 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsiteltiin edellisen kokouksen 
pöytäkirja joka hyväksyttiin kokouksessa läsnä olleiden allekirjoituksin ja Pia 
Söderlundin osalta sähköisesti.  
 

2. Pöytäkirjan tekeminen 
Kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja kokouksen sihteerinä toimiva 
Juha Hiedanpää.    
 

3. Yhdistyksen uudet säännöt jatkotoimet niiden suhteen 
Puheenjohtaja totesi, että yhdistyksen säännöt rekisteröitiin 16.9.2013. Säännöt 
vahvistetaan seuraavassa yleiskokouksessa. 
 

4. Yhdistyksen kumppanuus Metsähallituksen kanssa ja hankekehitys siellä 
a) Puheenjohtaja esitteli laatimaansa kumppanuussopimusluonnosta, jota 
Metsähallituksen Eveliina Nygrén oli joiltain osin kommentoinut. Nygrén oli 
merkinnyt kohdan (i) ”Yhdistyksellä on oikeus käyttää maksutta Metsähallituksen 
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majoitustiloja (missä??)” ja esittänyt (ii) ”Metsähallitus pyrkii järjestämään 
vuosittain valtakunnallisen seminaari- tai neuvottelutilaisuuden ystäväyhdistyksille” 
–kohdan muuttamista muotoon ”järjestää määräajoin”. Hän esitti myös kohdan 
”Metsähallitus käyttää yhdistyksen asiantuntemusta ja pyytää yhdistykseltä 
tarjouksia erilaisten töiden suorittamiseen ja voi tilata töitä siltä ottaen kuitenkin 
huomioon kilpailuttamissäädökset” muokkaamista muotoon ”Metsähallitus voi 
käyttää…”. Viimeisenä kommenttina hän esitti, että kohta ”Logon käytössä yhdistys 
noudattaa siitä annettuja ohjeita (liite 2)” korjataan muotoon ”Logon käytössä ja 
kaikessa viestinnässä yhdistys noudattaa siitä annettuja kumppaniviestinnän 
periaatteita (liite 2).” 
 

Keskusteltiin kummitoiminnasta ystäväyhdistykselle sopivana 
vapaaehtoistoiminnan muotona. Puheenjohtaja esitti, että ajatusta voi kehittää 
luontomatkailun suuntaan, ja Kolin Lammaspaimenviikkoihin viitaten, hän kertoi, 
että samanlaista toimintaa voisi harjoittaa esimerkiksi kalastuskulttuurin 
esittelykohteessa. Tuolloin ystäväyhdistys vastaisi kohteen ylläpidosta, 
kunnostuksesta ja luonnonhoidosta matkailutoiminnasta saatua taloudellista 
hyötyä vastaan. Keskusteltiin mahdollisista kohteista, esimerkkeinä mainittiin 
Isokari ja Säppi. Todettiin, että tällainen olisi syytä lisätä tehtävään 
kumppanuussopimukseen.  
 
Todettiin, että hallituksen jäsenillä on kaksi viikkoa aikaa kommentoida 
kumppanuussopimusluonnosta, jonka jälkeen puheenjohtaja ja vapaaehtoiset 
hallituksen jäsenet neuvottelevat sopimuksesta uudelleen metsähallituksen kanssa.  
 
b) Puheenjohtaja esitteli Metsähallituksen viidestä Selkämerihankkeesta ne kaksi, 
jotka ovat ystäväyhdistyksen kannalta mielenkiintoisimmat: Selkämeren 
luonnonhoidon ja kulttuuriperinnön hoidon suunnittelu ja toteutus –hanke 
(SeLuKu) ja Selkämeren arvojen ja mahdollisuuksien välittäminen 
luontomatkailuyrittäjille –hanke.  Ystäväyhdistyksellä on vahva intressi olla 
molempien ohjausryhmässä. Ensiksi mainittuun hankkeeseen liittyen hallitus 
kannatti puheenjohtajna ehdotusta Metsähallitukselle, että ystäväyhdistys voisi 
suunnitella ja yhdessä hankkeen kanssa järjestää tapahtuman Selkämerestä 
kiinnostuneille kansalaisyhteiskunnan toimijoille ja kansalaisjärjestöille. Tapahtuma 
järjestettäisiin helmikuun puoliväliin 2014 mennessä. Metsähallitus antaisi 
tarvittavat yhteystiedot ja vastaisi kustannuksista. Ystäväyhdistys avustaisi hanketta 
tiedottamisesta. 
 
Todettiin Varsinais-Suomen puolella projektirahoitustilanne huonommaksi kuin 
Satakunnassa, mikä näkyy myös tällä hetkellä meneillään olevien projektien 
Satakuntapainottuneisuudessa. Ystäväyhdistys pyrkii myötävaikuttamaan tilanteen 
kohentumiseen tältä osin myös Vakka-Suomen alueella, jossa Selkämeren 
kansallispuiston Varsinais-Suomen puoleiset osat sijaitsevat. 
 
Keskusteltiin myös siitä miten ystäväyhdistys voisi toimia yhteistyössä 
Metsähallituksen kanssa esimerkiksi erinäisissä kesätapahtumissa, esimerkiksi 
Majakkapäivänä, Suomen luonnon päivänä tai Kansallispuistopäivänä. Keskustelun 
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tuloksena päädyttiin siihen, että olisi parasta järjestää ensiksi isompi tilaisuus ja 
sitten pienempiä alueen eri osiin kohdistuen.      
  

 
 
5. Yhdistyksen talous ja taloudenhoito 
 
Keskusteltiin pankkitilipankista. Päätettiin perustaa yhdistyksen pankkitili Porin 
seudulle osuuspankkiin. Puheenjohtaja valtuutettiin hoitamaan asiaa. 
 
Keskusteltiin jäsenhankinnasta. Päätettiin sijoittaa ystäväyhdistyksestä ja 
jäsenyydestä kertovia ilmoituksia keskeisille paikoille opastuspisteisiin niiden 
omistajan luvalla. Keskusteltiin myös mahdollisesta yhdistyksen jäsenten tekemästä 
hankkeiden mahdollisesti tarjouskilpailuun perustuvasta ”konsulttiavusta”, josta 
molemmat eli yhdistys ja jäsen hyötyisivät taloudellisesti.     
 

6. Ajankohtainen viestintä; tiedote ja nettisivujen kehittäminen 
 
Keskusteltiin verkkosivuista. Tutustuttiin Pia Söderlundin esittämiin ajatuksiin (Liite 
1). Todettiin ajatukset hyviksi ja päätettiin antaa Pialle valtuudet verkkosivujen 
jatkosuunnitteluun. Sovittiin, että Juha Hiedanpää kysyy ensin SAMK:n 
verkkoviestinnän asiantuntijalta, onko sieltä mahdollisuus saada tukea kotisivujen 
toteutusohjelman räätälöintiin ja designeen.  Jos ei niin sitten ensisijainen 
vaihtoehto on aluksi ilmaisohjelma, jonka Pia ja muut hallituksen jäsenet virittelevät 
toimintavalmiuteen 4.12.2013 mennessä. 
 
Keskusteltiin lehdistötiedotteesta, ja päätettiin tehdä sellainen syyskokouksen 
jälkeen, jolloin toivon mukaan on konkreettisia tuloksia sopimuksista.  
 
Valmistellaan yhteistyösopimus SAMKin kanssa. Se sisältää ainakin 
hankeyhteistoiminnan ja opetuksen tukipalveluidean sekä viestinnällisen 
yhteistoiminnan. Samaa sopimuspohjaa voidaan myöhemmin käyttää myös muiden 
oppilaitosten kanssa.  
 
Keskusteltiin myös yhteistyöstä  kaupunkien kuten Rauman kanssa. 

 

7. Yhdistyksen syyskokousasiat 
Sääntömääräinen Syyskokous pidetään 4.12.13 klo 17-19 Raumalla.  Kysytään, onko 
nyt käytettävä tila käytettävissä myös tuohon kokoukseen. 
 

8. Muut mahdolliset asiat 
Selkämeren ystävät ry tapaa Metsähallituksen edustajia 4.12.2013. klo 14-16, jolloin 
tavoitteena on Ystävyys-kumppanuussopimuksen allekirjoittaminen. 
 
9. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään etäkokouksena, kun tarvittava ohjelmisto on saatu 
asennettua jäsenten koneille. Kokous pyritään pitämään ennen marraskuun 
puoliväliä 2013. 
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10. Pöytäkirjan tarkastaminen 
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ilmo Suikkanen.  
 
11. Lopetus 
Puheenjohtaja kiitti lämpimästi Rauman kaupunkia, Uulaa ja Päiviä erinomaisista 
kokousjärjestelyistä ja päätti kokouksen klo 20:15 

 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
Puheenjohtaja  Lasse Lovén 
 
 
 
Kokouksen sihteeri  Juha Hiedanpää 
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LIITE 1. 
 
Söderlundin sähköposti (17.10.13):  
”1) Löytyykö hallituksestamme joku, joka valmiiksi osaa hyvin tehdä kotisivuja? 
Mikäli löytyy, hän saa mielellään ottaa sivujen perustamisen tehtäväkseen. Jos ei 
löydy, olemme valmiit yhteistyönä varajäsen Jussi Pirneksen kanssa hoitamaan 
homman. SAMKin opiskelijat Lassen mukaan voisivat tarjota teknistä tukea. Hienoa! 
2) Mikä on sivujen rakentamisen aikataulu? Onko tärkeintä, että perustetaan 
nopeasti jonkinlaiset sivut näkyvyyden saamiseksi, ja myöhemmin muokkaillaan ja 
kehitetään niitä toimintaa vastaavaksi? Vai mietitäänkö heti alussa kunnolla ajan 
kanssa kaikki yksityiskohtaisesti valmiiksi. 
3) Mitkä ovat tulevien nettisivujen päätehtävät? Olisi tärkeää, että saisimme 
koottua hallituslaisten ajatuksia tästä. Alla olevissa muistiinpanoissa on omia 
näkemyksiäni päätehtävistä. 
 
Kiitos ajatuksistanne ja palautteestanne! 
 
terveisin  
nettisivujen tekemisessä toistaiseksi kokematon mutta oppimishaluinen 
Pia Söderlund :) 
 
----------------------------- 
Ystäväyhdistyksen nettisivut 
 
selvittelyä, luonnostelua 10/2013 
 
Tarvitaan 
 
1) Domain-nimi: 
 
.fi-päätteiset hieman muita kalliimpia, mutta tässä tapauksessa kannattaisi ottaa .fi-
päätteinen koska se on muita (.com, .net, .org) uskottavampi ja muiden kp-
ystäväyhdistysten kanssa samanmuotoinen. 
 
Domain-nimen rekisteröintihinnat Viestintävirastossa: 
1 vuosi 12e 
3 vuotta 33e 
5 vuotta 50e 
 
Uusintahinnat samat kuin edellä. Myös muita kuluja rekisteröinnin yhteydessä sen 
mukaan, annetaanko tunnuksen hakeminen ja nimipalvelinten hankkiminen 
palveluntarjoajan tehtäväksi, 30-100e. 
 
Voisiko SAMK auttaa tässä juuri tunnuksen hakuprosessissa ja nimipalvelinten 
hankkimisessa? 
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Viestintävirasto vastaa .fi-päätteisten osoitteiden hallinnoinnista ja myöntää 
päätettä edeltävän sanan eli fi-verkkotunnuksen. Yhdistys voi hakea 
verkkotunnusta, kun rekisteröityminen kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteriin on 
lopullinen. 
 
Mikä olisi hyvä verkkotunnus? Esimerkiksi selkamerenystavat.fi on vapaa 
(Ukko-Kolin kp:n ystävillä samanmuotoinen osoite ukko-kolinystavat.fi) 
 
Sähköpostiosoitteet: verkkotunnusta vastaava .fi-päätteinen olisi hyvä 
Esim. lasse.loven@selkamerenystavat.fi tai puheenjohtaja@selkamerenystavat.fi 
-> tämänmuotoisen sähköpostiosoitteen saa Webhotellista kotisivutilaa 
vuokratessaan oheistuotteena. 
 
Kuinka monta sähköpostiosoitetta halutaan? 
 
Vapaan verkkotunnuksen 
etsintä https://domain.fi/s/FI/DomainNameSearch/FullSearch 

 
2) Kotisivutilaa palvelinhotellista: 
 
Ilmaiset webhotellit: EI HYVÄ VAIHTOEHTO 
- riippuen palveluntarjoajasta ne ovat epävakaita 
 sivuston osoitteeksi tulee aina esim. http://sinunsivut.palveluntarjoaja.com. 

(plus palveluntarjoajan mainokset tulevat aina näkymään sivustolla.) 
 
Maksullinen webhotelli siksi, että ne ovat luotettavia ja niitä myydään paketteina 
domain-nimen ja sähköpostiosoitteen kanssa. Tuntuisi kätevimmältä ottaa 
sellainen. 
Kulut ovat kotisivutilan määrän ja oheispalveluiden mukaan 25e/vuosi ja ylöspäin. 
 
Ehkä myös tässä SAMK voisi auttaa? 
 
Webhotel-palveluntarjoajia: 
https://domain.fi/s/FI/IspSearch/Result 
https://www.viviohosting.fi/webhotellit.html 
http://www.zerodistance.fi/palvelut/webhotelli.php 
http://www.easylinehost.fi/webhotellivertailu.php 
 
Kuinka paljon tilaa tarvitaan: 
Tuleeko sivuille videoita? Jos sivuilla on vain tekstiä ja kuvia niin 1 giga riittää hyvin 
webhotellista vuokrattavaksi tilaksi. 

 
3) HTML-editoriohjelma: 
 
esim. NVU (ilmainen kotisivueditori), sen voi ladata itse koneelleen, on toimiva 
(varajäseneni Jussi Pirnes on rakentanut tämän avulla yhdet kotisivut). 

 

https://webmail.rktl.fi/owa/redir.aspx?C=aa8204c0727c44f48b3fc2a4b72a2436&URL=http%3a%2f%2fwww.selkamerenystavat.fi%2f
https://webmail.rktl.fi/owa/redir.aspx?C=aa8204c0727c44f48b3fc2a4b72a2436&URL=mailto%3apuheenjohtaja%40selkamerenystavat.fi
https://webmail.rktl.fi/owa/redir.aspx?C=aa8204c0727c44f48b3fc2a4b72a2436&URL=mailto%3apuheenjohtaja%40selkamerenystavat.fi
https://webmail.rktl.fi/owa/redir.aspx?C=aa8204c0727c44f48b3fc2a4b72a2436&URL=https%3a%2f%2fdomain.fi%2fs%2fFI%2fDomainNameSearch%2fFullSearch
https://webmail.rktl.fi/owa/redir.aspx?C=aa8204c0727c44f48b3fc2a4b72a2436&URL=https%3a%2f%2fdomain.fi%2fs%2fFI%2fIspSearch%2fResult
https://webmail.rktl.fi/owa/redir.aspx?C=aa8204c0727c44f48b3fc2a4b72a2436&URL=https%3a%2f%2fwww.viviohosting.fi%2fwebhotellit.html
https://webmail.rktl.fi/owa/redir.aspx?C=aa8204c0727c44f48b3fc2a4b72a2436&URL=http%3a%2f%2fwww.zerodistance.fi%2fpalvelut%2fwebhotelli.php
https://webmail.rktl.fi/owa/redir.aspx?C=aa8204c0727c44f48b3fc2a4b72a2436&URL=http%3a%2f%2fwww.easylinehost.fi%2fwebhotellivertailu.php
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Kustannusarvio: 
(hinnat ovat eri palveluntarjoajien nettisivuilta löytämiäni arviohintoja) 
 
Domain-nimen rekisteröinti 5 vuodeksi 50e 
muut domain-nimeen liitt. kulut (esim. siirto) 30-60e 
Kotisivutila webhotellista vuokrattuna 25-50e/vuosi 
 
Mikäli joku tietää muista kuluista, kertokoon! 
Tähän ei ole laskettu suunnittelutyötä, koska ajatus on ollut, että sivut suunnitellaan 
talkoilla 
 
KOTISIVUJEN SISÄLTÖ: 
 
Mitkä ovat sivujen päätehtävät? 
 
Suunnitteluun käytettävä kunnolla aikaa, koko hallituksen mielipiteitä tarvitaan 
 
 
Päätehtäviä: 

 annettava näkyvyyttä yhdistykselle ja informaatiota siitä + sen tapahtumista (myös 
muilla kielillä: ruotsi ja englanti) 

 sivujen pitää olla rittävän kevyet käyttää myös mobiililaitteilla! Jos sivu jumittaa 
kännykällä luettaessa, käyttäjä turhautuu heti ja jättää asian sikseen. 

 Sivuilta pitää löytää hakemansa tieto vaivattomasti -> selkeys 
 
 
Mitä tietoa saatetaan etsiä sivuiltamme: 

 mikä on Selkämeren kansallispuiston ystävät ry (kuka, mitä, missä) 
 kuka voi osallistua toimintaan ja millä eri tavoilla 
 sopimukset / projektit eri yhteistyökumppanien kanssa (Metsähallitus, SAMK, 

Euroopan kansallispuistojen liitto EUROPARC jne) 
 miten liitytään jäseneksi + jäsenmaksu 
 yhteystiedot 
 toimintakalenteri + ilmoittautumisohjeet talkoisiin yms tapahtumiin 
 myös osio myöhemmin asioille, joita olemme tehneet (esim.kuvia kunnostetuista 

kohteista, kertomuksia tapahtumista eri kirjoittajilta eli osallistujilta) 
 perustietoa itse kansallispuistosta: kuvia maantieteellisesti suuren alueen eri 

kohteista (tässä otettava huomioon kotisivutilan määrä) 
 kartta alueesta 

 
ulkoasusta: 

 ulkoasun oltava uskottava ja tyylikäs 
 tiedon oltava helposti löydettävissä -> selkeys ja ryhmittely otettava huomioon 

ulkoasun suunnittelussa! 
 etusivulla hyvä olla näkyvissä yhteistyökumppanien logot, antaa viestiä että olemme 

luotettava toimija ja meidän kanssa kannattaa ryhtyä yhteistyöhön 
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muuta: 

 tärkeintä että nyt saadaan kotisivut pystyyn ja sinne pääasiat + yhteystiedot, sitten 
voidaan jatkaa suunnittelua ja käyttää siihen kunnolla aikaa. 

 nämä varmasti vasta ensimmäiset sivut, jotka tulevat muuttumaan toiminnan 
kehittymisen ja laajenemisen mukaisesti. Kotisivutilaa jne voidaan ostaa lisää ja 
ulkoasua vaihtaa. 

 Myös Facebook-sivut hyvä perustaa, ne saadaan aikaan nopeasti (Pia voi tehdä) 
 


