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Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 

 

Hallituksen kokous  3/2013 

Aika: 4.12.2013 klo 16-17 

Paikka: Rauman Vanhankaupungin maailmanperintöalueen rakennusneuvontakeskus 

Tammela, Rauma 

 

Läsnä 

Puheenjohtaja Lasse Lovén 

Jäsen Raimo Hakila,   

Jäsen Arto Holma,   

Jäsen Ilmo Suikkanen,   

Jäsen Päivi Kuusisto,   

Jäsen Juha Hiedanpää,   

Jäsen Pia Söderlund ja varajäsen Jussi Pirnes 

 

Metsähallituksen asiantuntijana Minna Uusiniitty-Kivimäki (§ 2) 

Rauman kaupungin asiantuntijana Uula Jänkävaara 

 

Muistio 

 

1. Avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pia Söderlund ja Päivi Kuusisto. 

 

2. Ystävyyssopimus Metsähallitus - Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 

Todettiin, että vuoden 2016 loppuun asti voimassa oleva Ystävyyssopimus Metsähallituksen 

luontopalvelujen ja yhdistyksemme välille allekirjoitettiin tänään tässä samassa paikassa.  

Metsähallituksen erikoisasiantuntija Minna Uusiniitty-Kivimäki esitteli luettelon 

mahdollisista yhteistoimintakohteista vuodelle 2014 (Liite 1). 
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Sovittiin seuraavista käytännön jatkotoimista: 

1. Suunnitellaan yhteinen SeLuKu-hankkeeseen liittyvä 

verkostotapahtuma.  

SeLuKu-hankkeen ohjausryhmässä yhdistyksen edustajina toimivat Lasse 

Loven ja hänen varahenkilönään Pia Söderlund. Verkostotapahtuma pyritään 

järjestämään Porissa merellisessä kokouspaikassa viikolla 7. Alustava 

ohjelmasuunnitelma on liitteenä 2. Metsähallitus kommentoi suunnitelmaa ensi 

viikolla, jonka jälkeen suunnitelman mukaiset valmistelut käynnistetään. 

SeLuKu hanke kustantaa kokouspaikan ja kahvituksen kulut. Ystävien edustajat 

projektiryhmässä ovat Lasse Lovén, Juha Hiedanpää, Ilmo Suikkanen ja Pia 

Söderlund. 

2. Munakarin kalamajan kunnostus Ahlaisten Kumpoosissa 

Ystävät ovat kiinnostuneita tekemään tarjouksen SeLuKu-hankkeelle kalamajan 

laiturin suunnittelusta ja kunnostuksesta. Metsähallitus ilmoittaa myöhemmin 

tarvitseeko se tätä palvelua. Laituriprojektin yhdyshenkilönä yhdistyksessä on 

Arto Holma. 

3. Kansainvälinen työleiri Säpissä 

Ystävät ovat kiinnostuneita suunnittelemaan ja toteuttamaan leirin 

oheisohjelmapalvelun 1-2 päivänä. Metsähallitus voisi kustantaa yhden päivän 

osalta venekuljetukset. Metsähallitus ilmoittaa myöhemmin tarvitseeko se tätä 

palvelua. Yhdistyksen yhdyshenkilöitä projektissa ovat Juha Hiedanpää, Arto 

Holma ja Pia Söderlund. 

4. Idän Räyhän kalamajan kunnostus-entisöinti 

Ystävät ovat sitoutuu toteuttamaan projektiin liittyvät suunnittelu- ja 

rakentamistyöt sekä rakennusprojektia täydentävät kalastusnautintaan liittyvän 

perinnetiedon keruun ja projektin kuvadokumentoinnin. Kohteesta, joka on 

edustava saaristokultuurin esimerkkikohde,  voisi kehittää yhdistyksen 

profiilikohdetta kansallispuistossa. Yhdistyksen yhdyshenkilöinä projektissa 

ovat Lasse Lovén, Arto Holma, Pia Söderlund, Jussi Pirner, Päivi Kuusisto ja 

Jan Eerala. 

 

5. Katanpään ympäristötyöt 

Projekti on alustavasti ajateltu olevan osa laajempaa saariston siivousprojektia 

retkipäivän muodossa. Käytännön toimista sovitaan tarkemmin kohteen uuden 

yrittäjän kanssa. Yhdistyksen yhdyshenkilönä projektissa on Ilmo Suikkanen. 
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6. Luonnonhoito 

Metsähallitus tarkentaa luonnonhoidon yhteistoimintaideaa myöhemmin. 

7. Saariston siivoustalkoot 

Teema otetaan esille Selkämeren verkostopäivien ohjelmassa ja yritetään saada 

sille verkostomuotoinen  tapahtumatoteutus. Pidä Saaristo Siistinä ry on 

mahdollinen keskeinen koordinoiva toimijayhteisö. Yhdistys osallistuu 

toteutukseen yhtenä toimijayhteisönä tarkemmin sovittavissa kohteissa, joita 

ovat esim. Uudenkaupungin Liesluoto, Katanpää  ja Räyhät,  Metsähallituksen 

rooliksi nähtiin kerättyjen jätteiden keruupisteiden ja poiskuljetuksen toteutus. 

Yhdistyksen yhdyshenkilö nimetään verkostoseminaarin jälkeen, jos hanke 

päätetään toteuttaa. 

8. Yleisötapahtumat 

Majakkapäivä: Yhdistys osallistuu Valtakunnallisen Majakkapäivän tapahtumiin 

osana suunnittelun ja toteutuksen verkostoa. Päätoteuttajaksi nähtiin 

Majakkaseura, jos se haluaa ottaa tehtävän hoitoonsa. Yhdistyksen edustajat 

projektiryhmässä ovat Ilmo Suikkanen (Isokari), Pia Söderlund (Kylmäpihlaja) 

ja Arto Holma (Säppi). 

Euroopan kansallispuistopäivä: Yhdistys pyrkii järjestämään päivään liittyvä 

tapahtuman (retki ja siihen liittyvä ympäristönhoito) yhdessä 

verkostokumppanien kanssa. Kohteet sovitaan tarkemmin Metsähallituksen 

kanssa suunnittelun edetessä. Yhdistyksen yhdyshenkilöt ovat Lasse Lovén 

(koordinointi) ja Ilmo Suikkanen, Pia Söderlund ja Arto Holma.  

9. Kansallispuiston Hoito- ja Käyttösuunnitelma 

Metsähallitus pyytää yhdistykseltä lausunnon suunnitelman luonnoksesta 

keväällä 2014. Hallitus osallistuu lausunnon valmisteluun. 

 

3. Yhdistyksen kotisivujen avaus 

Todettiin, että yhdistyksen uusi internet kotisivusto www.selkamerenystavat.fi on avattu 

yleiselle käytölle tänään. Projektiryhmä Jussi Pirnes ja Pia Söderlund ovat tehneet erinomaista 

talkootyötä kotisivujen teknisen ratkaisun ja rakenteen toteutuksessa. Lasse Lovén on 

valmistanut sivustolle sisältöä ja sopinut mm. yhdistyksen jäsen Jan Eeralan kanssa media-

aineiston käyttömahdollisuudesta sivuston tukena.  

Yhdistyksen facebook sivut www.facebook.com/selkamerenystavat on myös avattu. Sivujen 

kautta hoidetaan jatkossa nopea ja suppea yleisviestintä niille, joiden sähköpostiosoitteita ei 

tunneta. 

http://www.selkamerenystavat.fi/
http://www.facebook.com/selkamerenystavat
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Yhdistyksen sähköpostiosoite on: info@selkamerenystavat.fi. Sähköpostilaatikko jakaa 

yhdistykselle tulevat viestit seuraaville hallituksen jäsenille, jotka ovat samalla ao. teeman 

vastuuhenkilöitä hallituksessa. Vastuuhenkilöt selvittävät asian ja tarpeen kukaan hankkivat 

lisätietoa tai delegoivat asian sille, joka sen parhaiten tuntee. 

Lasse Lovén, vastuualueena yhteiset ja koordinointiasiat 

Pia Söderlund, vastuualueena verkosto- ja viestintäasiat 

Ilmo Suikkanen, vastuualueena alueisiin liittyvät asiat 

Jussi Pirnes, vastuualueena viestintätekniikkaan liittyvät asiat 

Juha Hiedanpää, vastuualueena tutkimuksen ja tietopankkiin liittyvät asiat 

 

Keskusteltiin sivuston kehittämisen periaatteista ja teknisistä ratkaisuista. Seuraavat 

evästykset annettiin jatkoon: 

 Sivuston päätavoitteena on aktivoida Selkämeren verkostoyhteistyötä ja toteuttaa sitä 

tukevaa viestintää. Sivustolla ei esitetä sellaisia tietoja, jotka jo muuten ovat esillä netissä. 

Niihin tehdään tarvittavat linkkaukset, jotka pyritään mahdollisuuksien mukaan pitämään 

ajan tasalla. 

 Sivustolla olevia verkoston ja tietopankin osia olisi täydennettävä jatkossa 

mahdollisuuksien mukaan. Sovittiin että Pia Söderlund ottaa hoitaakseen yhdessä 

puheenjohtajan kanssa verkosto-osuuden kehittämisen ja Juha Hiedanpää 

Selkämeripankki-osuuden kehittämisen. 

 yleisen kokouksen ja hallituksen kokousten muistiot viedään kotisivulle siten, että niillä 

esitetään vain julkiset tiedot 

 Sivujen järjestystä on hyvä muuttaa paremmin vastaamaan viestinnän painotuksia. 

 Sivujen graafista ilmettä pidettiin hyvänä. Yläbannerin panoraamakuvaa toivottiin 

vaihtuvaksi esim. vuodenajan mukaan tai aluekierrolla. 

 Kuviin pitää aina liittyä tietokuvan ottajasta ja copyrightin haltijasta 

 Kansallispuiston logo otetaan kaikille sivuille ja siihen liitetään linkkaus metsähallituksen 

www.luontoon.fi/selkameri sivustolle 

 hallitus hyväksyi säännöllisen varmuuskopioinnin kotisivustolle ja varautuu maksamaan 

siitä aiheutuvat kulut suuruudeltaan 50-100 e vuodessa. 

 

4. Yhdistyksen syyskokouksen valmistelu 

Valmisteltiin hallituksen esitykset tulevalle yhdistyksen syyskokoukselle sääntöjen 10 § 

mukaisista asioista. 

 

mailto:info@selkamerenystavat.fi
http://www.luontoon.fi/selkameri
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5. Muut asiat 

 Seuraava hallituksen kokous pidetään etäkokouksena sähköpostimenettelyllä tai skypellä 

 Sovittiin että hallituksen kokouspöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti 

sähköpostivastauksella ”hyväksyn pöytäkirjan” tai ”pöytäkirja OK”. Tarkastajien 

sähköpostivastaus kopioidaan pöytäkirjaan copy-paste menettelyllä, jossa näkyy 

hyväksymisen päiväys 

6. Lopetus 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti lämpimästi Rauman kaupungin edustajia ja erityisesti 

Uula Jänkävaaraa onnistuneista kokousjärjestelyistä. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi  

Puheenjohtaja  Lasse Lovén 

 

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua 

5.12.2013 

 Pia Söderlund 
 

14.58 (19 tuntia 
sitten) 

 

 
 

 

-> minä 

 
 

Hei Lasse, 

 
pöytäkirjoista ei ole sisällön puolesta mitään huomauttamista, Hyväksyn pöytäkirjan.  

 
terveisin Pia 

 

Päivi Kuusisto 
 

7.56 (2 tuntia 
sitten) 

 

 
 

 

-> minä 

 
 

Hyväksyn pöytäkirjan. 

Terveisin Päivi Kuusisto 
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Liite 1 

Mahdollisia aiheita Metsähallituksen ja Selkämeren kansallispuiston ystäväyhdistyksen 

yhteistyöhön 2014  

 

Metsähallituksen tarpeiden listausta keskustelun pohjaksi 021213 MUK 

 

 Verkostoitumistapahtuma  

o Useat eri yhdistykset ja yksityishenkilöt ovat ilmaisseet kiinnostuksensa 

osallistua esim. erilaisiin talkoisiin tms. puistossa. Laajalla alueella lukuisten 

yhdistysten, järjestäytymättömien ryhmien ja yksittäisten henkilöiden 

"löytäminen" ja yhteydenpito, todellisten resurssien kartoittaminen ja 

innostuksen kanavoiminen sopiviksi kokonaisuuksiksi edellyttää paljon 

organisoimista etenkin laajalla alueella, jossa yksittäisten vapaaehtoisten 

kiinnostus kohdistuu eri alueille ja/tai aihepiireihin. Ystäväyhdistys voisi saada 

eri tahoista ja henkilöistä jäseniä ja toisaalta toimia luontevana välittäjänä 

Metsähallituksen ja vapaaehtoisten välillä. => Verkostoitumistapahtuman 

järjestäminen, jotta eri tahot kohtaisivat toisensa, tutustuisivat, saisivat tietoa 

vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja toistensa tarpeista suhteessa 

Selkämeren kansallispuistoon. 

o Kohderyhmät? Viestintä?  

o Järjestelyt Ystävät, kustannukset MH hankeraha? 

o Helmikuu, ennen viikkoa 8 

 

 Munakarin kalamajan kunnostus kalastuskulttuurin esittelykohteeksi (Pori) 

o Rakennuksen kunnostustyö edellyttää arviolta viikon kokopäiväistä työpanosta 

noin 6-10 hlöltä. Kunnostus olisi järkevä suorittaa yhdellä kertaa esim. 

kurssina yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Kurssin järjestäminen edellyttää 

sekä etukäteisvalmisteluja että kurssin aikaista "huoltotyötä", jossa 

vapaaehtoistoimijat voivat olla avuksi. 

o Ennen kurssia saareen on rakennettava pieni laituri - Ystävät?? 

o Kurssin ruokahuolto: Ruuan valmistaminen paikan päällä tai kuljettaminen 

mantereelta päivittäin - Ystävät? 

o Alustavasti kurssin ajankohdaksi on suunniteltu vko 24 (9.-14.6.), varalla 

seuraava viikko. 

 

 Kansainvälinen työleiri Säpissä 

o Metsähallituksen ja KVT:n yhteinen leiri, johon osallistuu max 10 leiriläistä ja 

2 MH:n asiantuntijaa. Lisäksi rakennusten vuokralaiset saattavat olla mukana 

leirin töissä. Leirillä kunnostetaan Säpin majakkamiljöön rakennuksia, mm. 

maalataan peltikattoja, korjataan ulkolaudoituksia, portaita yms., sekä tehdään 

luonnonhoitotöitä. 
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o Leirin ruokahuolto: tarvitaan kokki, päivittäin vuorotellen yksi leiriläinen 

toimii kokin apulaisena. Säpin lintuaseman keittiö on käytettävissä 

ruuanlaittoon. - Ystävät?? 

o Leiriläisten vapaa-ajan ohjelman järjestäminen: yksi retki lähialueelle joko 

rannikolle tai saaristoon (esim. Yyteri & Reposaari) ja opastus/ohjelma retkellä 

(MH maksaa venekuljetuksen). Vapaapäivänä Säpissä ohjelmaa? 

o 23.6.-7.8. 

 

 Idän Räyhän kalamajan kunnostus 

o Vähemmän työtä kuin Munakarissa: arviolta 2 päivän talkootyö noin 6 hlön 

ryhmälle. Voidaan toteuttaa päivätalkoina joissa vetäjä Metsähallituksesta ja 

talkoolaiset esim. ystäväyhdistyksen tai avoimen ilmoittautumisen kautta. (6 

rakentamassa + 1-2 ruokahuollossa riippuen miten se toteutetaan) 

o Ajankohta esim. 29.-31.8. (Suomen luonnon päivä 30.8.), varalla 5.-7.9. 

 

 Katanpää 

o Esim. jonkin kohteen siivoustalkoita yrittäjän kanssa yhteisesti? 

 

 Luonnonhoito 

o Ensi vuoden työt ja tarpeet eivät ole vielä tarkemmin tiedossa 

 

 Saariston siivoustalkoot 

o Roskattoman retkeilyn "kampanja" - haastetaan kaikki saaristossa liikkuvat ja 

erilaiset yhdistykset ja porukat siivomaan itsenäisesti tiettynä viikonloppuna 

kukin niitä alueita, joilla itse liikkuu.  

o Lintujen pesimäajan jälkeen, aikaisintaan 5.-6.7.?? 

o MH viestintä, sidosryhmäyhteistyö, Ystävät mukana, muu rooli?? 

 

 Yleisötapahtumat 

o Kv. Majakkapäivä Isossakarissa, Kylmäpihlajassa ja Säpissä  

 16.8. 

 Kahdelta edelliseltä vuodelta hyvät kokemukset  

 Vuosittain toistuva tapahtuma? Esim. yrittäjät toivoneet muodostuvan 

perinteeksi 

 MH:n viestintäkanavat, mediatiedotus, Ystävät organisoi ja kokoaa 

ohjelman yhteistyössä yrittäjien ja yhdistysten kanssa?  

o Euroopan kansallispuistopäivä? 
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Liite 2 

 

Selkämeren kansallispuiston verkostotapahtuma 

Järjestäjät: Metsähallitus LP ja Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 

Aika: Viikolla 7/2014 ehkä 11.2 tai 15.2. Jälkimmäinen olisi ehkä parempi päivätapahtumana 

yhdistyksille aikavälillä klo 10-16 

Paikka: Merihenkinen paikka esim. Luontotalo Arkki Porissa, Reposaaren tutkimusasema tai Yyterin 

Rantasipi 

Kohderyhmä: Selkämeren kansallispuiston erilaiset sidosryhmät ja asianosaiset (stakeholders), kuten 

luontoyhdistykset, meripelastus, pursiseurat, kalastajayhteisöt, metsästäjät, partiolaiset, sukeltajat, 

matkailuyrittäjät, mökkiläiset, kunnat, seurakunnat, rannikkovartio 

Osallistujia noin 30, joiden kanssa ennakkoilmoittautuminen ja ohjattu valmistautuminen 

Teema: Selkämeriverkoston keskinäinen esittäytyminen, tutustuminen ja mahdollisten yhteisten 

hankeideoiden kehittely 

Alustava ohjelmarunko 

10.00 Avaus 

10.15-10.30 Visio Selkämeren kansallispuistosta 

10.30-11.00 Tutkijan näkemys verkostotoiminnan merkityksestä kohdealueella 

11.00-12.00 Suurten suojelualueiden verkostomallit 

Maailmanperintöalue, Geopark, Kansallispuisto/PanParks/EUROPARC 

12.00-13.00 Lounas (löytyykö sponsori??) 

13.00-14.30 Selkämeren verkoston toimijoiden esittelyt 

 10-15 min/max 5 kuvaa per yhteisö 

14.30-15.00 kahvi (SeLuKu -hanke) 

15.00-15.45 Keskustelu jatkotoimenpiteistä 

Valmisteltuja ideoita esitellään eri toimijoilta  

yhteisistä viestintämenettelyistä keskustelu,  

15.45-16.00 Yhteenveto ja lopetus 

 

Valmisteluryhmän raportti tapahtuman vaiheista ja keskeisistä tuloksista tehdään tapahtuman jälkeen. 

 


