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Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 
 

Hallituksen kokous 
 

Kokousaika: 30.11.2014  klo 16-18 

Paikka: Merikarvian kunnan virastotalo 

Läsnä:  

Hallituksen jäsenet Arto Holma, Raimo Hakila,  Ilmo Suikkanen, Lasse Lovén 

pj ja siht. 

Asiantuntijat Jorma Huuhtanen, Merikarvian kunta, Minna Uusniitty-Kivimäki 

Metsähallitus 

 

Muistio 
 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Holma ja Ilmo 
Suikkanen. 

 

2. Merikarvian kunnan tervehdys;  kehittämisjohtaja Jorma Huuhtanen.  

 

 Merikarvialla nyt n. 3200 asukasta, 1300 kesämökkiä 

 yrityksiä 230 kpl, maatiloja n 100 

 SOTE-palvelut Porista 

 oma lukio, koulut, urheilutalo Rysä, uimahalli, jäähalli 

 kunnalla ylijäämää n 6 milj. e 

 kuntaliitosneuvottelut ei käynnissä, jatkaa itsenäisenä 

 Ouraluodon saari kunnalla, rakennukset peruskorjattu 

 kunnalla EU- rahoitteinen  hanke: merellinen matkailu 

 Kansallispuiston portti Krookan satama (polttoaine, septi) ja Kasalan satama ja 

Mericamping 

 Köörtilässä jakokunnan laituri ja venepaikkoja n 60 

 Hajulan saaren sauna varauskäytössä 

 Vuodepaikkoja matkailijoiden käytössä n 300 ja n 440 kesällä 

 Hamskeriin veneväylä 1990 luvun puolivälissä, vanhan kalastajamajan paikka, 
kunnalla Hamskerissa kunnostustöitä kesällä 2015. 

 Ouran saarilla n 100 loma-asuntoa, yleiskaava voimassa 1990-luvun alusta 

 2 veneyrittäjää vie Ouraluotoon matkailijoita, päiväretkikohde 

 Ouran saaliskaloista yleisin lienee hauki virkistyskalastajille, karu vesi ei ole hyvä 

kalastolle, harjusta ja muikkua on. 

 Vedenalainen luonto erittäin monimuotoista, de Geer muotoja moreenissa veden alla 
 

3. Palaute kesän 2014 talkooleireistä: Kalla, Säppi, Idän Räyhä, Koli 

 Kallan leiri peruuntui. 

 Säpin kv-leiriin yhdistys ei osallistunut paikan päällä, mutta ideoi sosiaalista ohjelmaa 

leiriläisille. 

 Idän Räyhän talkoot onnistuivat ja tavoitteet saavutettiin kalamajan ulkoisessa 
kunnostuksessa (pintalaudat, katto, ikkunat, ulkopuolen maalaus, sisätilan siivous, 

piipun sääsuojaus) ja  jätteiden hävitys Metsähallitus kustansi materiaalin ja 
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muonituskulut. Ystävät kustansi omien veneiden bensat. Ystäviä osallistui talkoisiin 

neljä (Arto, Jan, Lasse ja Pia). Työtunteja Talkoopaikalla kertyi yhdistyksen väelle 

yhteensä 100 tuntia, jonka laskennallinen arvo on 2500 e. 

 Ystävien iskuryhmä (Lasse ja Arto) osallistui Ukko-Kolin Ystävät ry:n Kolin 

talkooleiriin kahdessa eri vaiheessa kesällä 2014 ja oli keskeinen voimakaksikko 

Kolin töiden loppuun viennissä. 

 

4. Kumppanuustoimet metsähallituksen kanssa 2015 

 

 Hyväksyttiin muistion (Liite 1) mukainen yhteistoimintaohjelma 2015. 

5. Kansallispuistojen  Ystävä-verkoston tapaaminen 2015 

 Yhdistyksen edustajat osallistuvat kansallispuistojen Ystävien verkoston 
vuositapaamiseen. Ensimmäisessä eli Kolin tapaamisessa 2014 oli mukana 2 

hallituksen jäsentä (Lasse ja Arto),. Tulevan vuoden 2015 tapaamiseen osallistuu 

ainakin 2 edustajaa yhdistyksestä, joiden matkakulut yhdistys korvaa. Ukko-Kolin 

Ystävät ry on hakenut hankerahaa ystäväyhdistysten matkakuluihin, mutta sen saanti 

on epävarmaa. Seuraava tapaaminen on Nuuksiossa. 

6. Jäsenhankinnan aktivointi; kunnat, yritykset 

 Päätettiin aktivoida jäsenhankintaa erilaisten tapahtumien yhteydessä ja suoralla 
lähestymisellä mahdollisiin kumppanitahoihin. Valmistetaan helpon liittymisen 

esittelevä esite. 

7. "Merkitysten poluilla" -kirjan hankinta yhdistykselle pr-tarkoituksiin 

 

 Yhdistyksen hallituksen jäsenkunnasta neljä (Raimo Hakila, Lasse Lovén, , Juha 

Hiedanpää, Teija Kirkkala) ja muista jäsenistä lisäksi kaksi (Anne Savola, Juhani 

Mellanoura). kirjoittavat omakohtaisen kertomuksen omasta luontokokemuksestaan 

Satakunnassa kokoelmajulkaisuun työnimellä ”Merkitysten poluilla”.  

 Yhdistys päätti osallistua julkaisun tuotantokustannukseen ostamalla julkaisua 300 
eurolla tuotantokustannushintaan yhdistyksen pr-tarpeita varten. 

8. Yhdistyksen kotisivun ja facebook -sivun kehittäminen; tapahtumaikkuna 

 

 Selkämeren kansallispuiston toimijayhteisön yhteisen tapahtumaikkunan tarve on 
huutava.  

 Päätettiin jatkaa sen kehittämistä taitojemme ja resurssiemme puitteissa. 

Yhteisöpohjaisen tapahtumaseinän kehitys voisi olla osa tulevan kehittämishankkeen 
tehtäviä.  

9. Yhdistyksen syyskokouksen 2014 valmistelu 

 Käytiin läpi kokousasiat ja sovittiin niitä koskevat hallituksen esitykset. 
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10. Muut mahdolliset asiat 

Siirryttiin Yhdistyksen ja Merikarvian kunnan yhdessä järjestämään avoimeen 

keskustelutilaisuuteen kunnanvaltuuston istuntosaliin kuuntelemaan Juhani Mellanouran 

(RKTL) esitelmä Merikarvian kalastajista ja kalastuksen muutoksesta taloudellisen murroksen 

aikana. Tilaisuuteen osallistui yhdistyksen hallituksen lisäksi paikallista väkeä 16 henkilöä, 

metsähallituksen edustaja ja Satakuntaliiton , jotka keskustelivat esitelmän jälkeen 

Merikarvian ja kansallispuiston luontomatkailukäytön kehittämisestä erittäin innokkaasti ja 

rakentavassa hengessä. 

Keskeisiä kohtia, jotka tulivat esille keskustelun kuluessa: 

 Tarvitaan kansallispuiston paikallisten opasyrittäjien valmennusohjelma 

 Tarvitaan tietopankki kalastusperinteestä, välineistä, kielenkäytöstä, kalapaikoista ja 

paikannimistä ja sen jalostamista opastus. ja kasvatuskäytön tarpeisiin. Nämä tiedot on 

kerättävä nopeasti, koska ne ovat katoamassa tietäjien  joukon harvetessa. Tietojen 

keruu ja analysointi voisi antaa tutkijoille paljon hyödyllistä työtä, jopa oma 

tutkimusasema Merikarvialla voisi olla harkinnan arvoinen. 

 Tarvitaan eri toimijoiden yhteistyön rakenteita, esim. yhteisiä neuvotteluja 
paikallisesti viranomaisten, yritysten ja yhdistysten välille 

 Tarvitaan kehittämishankkeita esim. tulevalla LEADER rahoituksella. 
Metsähallituksessa on vireillä INTERREG Central Baltic -hankkeen ideointi. 

 Kunnan yhteistyöryhmän olisi hyödyllistä käydä tutustumassa hyviin käytänteisiin 

muissa meripuistoissa, jotka Ystäväyhdistys tuntee. 

11. Lopetus 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti lämpimästi Merikarvian kuntaa ja sen edustajia 

erinomaisista kokousjärjestelyistä ja maittavasta kahvitarjoilusta. 

 

  
Muistiin merkitsi 

 

Lasse Lovén 

 

Lasse Lovén 

 

 

Muistio vastaa kokouksen kulkua 

 

Arto Holma 
Arto Holma 
 

10.12.2014
n) 

 

 
 

 

-> minä 

 
 

muistio puolestani ok 
artosetä 
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Ilmo Suikkanen 
 

Ilmo Suikkanen 
 

8. joulukuuta 

2014) 

 

 
 

 

-> minä 

 
 

pöytäkirja OK. 

t. Ilmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liite 1. 

Toimintasuunnittelu 2015 

 

Yhteistyö Metsähallituksen kanssa;  kumppanuussopimukseen perustuvat 

toimenpiteet 

Neuvottelu:  20.11.2014 Lasse Lovén SKY ry ja ja Minna Uusiniitty-Kivimäki MHLP 

 26.11.2014 Täydennyksiä by Ilmo Kolehmainen 

Hallituksen käsittely 30.11.2014 

 

Yleistä 
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Selkämeren kansallispuiston HKS -suunnitelma on tarkoitus lähettää Ympäristöministeriöön 

vahvistettavaksi vuoden 2014 aikana. Ei ole tietoa, miten Ystävien lausumat on otettu 

suunnitelman viimeistelyssä huomioon.  

Metsähallituksen Selkämeren kansallispuiston budjetti 2015 on nyt valmisteilla, lopullista 

resurssitilannetta ei pystytä ennakoimaan nyt. Valtion yleinen taloustilanne huomioiden 

vaarana on supistuksia, joiden laajuus selviää vasta keväällä 2015. 

 

Yhteiset kehittämiskohteet 

 

1. SELUKU –hankkeen kalastusperintökartoitus Räyhän saarilla, raportti maalis 2015 

 Kartoitus aloitettu. Toteutetaan helmikuun loppuun 2015 mennessä haastattelut, 

kustannusarvio hankerahoituksella 500 e matkakuluihin 

 Haastatteluun tavoitellaan mm. Erkki Männistö, Pekka Salokangas, Juha Virtanen, 

ym. 

2. Molemminpuolinen viestintä kansallispuiston ja ystävien kotisivujen 

(www.selkamerenystavat.fi ja www.facebook.com/selkamerenystavat) välillä 

 Kehitetään keskinäistä linkkausta ja viestien jakoa.  

 Kehitetään Selkämeren tapahtumat -sivua kotisivuilla mahdollisesti tulevissa 

hankkeissa viestintäosaprojektina 

3. Kummikohteesta sopiminen 

 Idän Räyhän kalamajan hoito ja kunnossapito 

o Metsähallitukselle ei nyt sovi Idän Räyhän kalamajan kunnostuksen 

jatkaminen eikä siihen liittyvä kummikohdesopimus. 

o Kalamajan kehittämistä pyrkii edistämään myös toinen ryhmä eli ns. 

”Vapaaehtoinen hoitokunta”, joka ei ole vastannut Ystävien yhteyspyyntöihin. 

Tämän ryhmän ja Ystävien yhteistoiminta on kuitenkin MH:n tavoitteena. 

o Rakennusperinnön kunnostushanke; Metsähallitus ei tässä vaiheessa puolla 

Ystävien suunnitelmaa tehdä marraskuussa 2014 ELY-keskukselle 

rahoitusavustushakemus Idän Räyhän kalamajan lattian vasojen ja 

laudoituksen uudistamiseen sekä hormin ja lieden korjaukseen, jotta kohdetta 

voisi pitää eheänä 1960-luvun tasolla olevana matalan meren 

kalastuskulttuurin esimerkkikohteena   

o Ympäristökasvatuksellinen viestintä kalamajan aineistolla pyritään 

toteuttamaan, kun aineistoa on käytettävissä loppukeväällä 2015 

 Metsähallitus selvittelee muita mahdollisia rakennusperinnön kummikohteita Ystävien 

kummikohde-toiveiden toteuttamiseksi. 

o Katanpään linnakesaarella Kustavissa on rakennusten kunnostustarvetta paljon. 

http://www.selkamerenystavat.fi/
http://www.facebook.com/selkamerenystavat


6 

 

o Porin ja Luvian edustalla on useita huonokuntoisia rakennelmia, joiden 

omistajia ei tunneta. Selvitysten valmistuttua niistä voisi joku olla 

osoitettavissa mahdolliseksi kummikohteeksi.  

4. Luonnonhoidon talkookohde 

 Metsähallitus on luopunut Kallan saaren luonnonhoidosta toistaiseksi ja sinne 

valmistellaan uusi hoitosuunnitelma ennen kuin mitään tehdään.  

 Merikarvialla on Hamskerin saari, johon Metsähallitus suunnittelee luontopolkua ja 

muinaismuistokohteiden kunnostusta (kalastajien majoitteet (tomtning) ja isompi 8x10 

m kivikehä). Yhdistystä toivotaan mukaan kohteen kunnostukseen. Osa kohteista on 

Merikarvian kunnan maalla, joten kunnan mukana olo on myös tarpeen. Tämä kohde 

nostettiin esille Merikarvian tapahtumassa 2014. 

o suunnittelu toukokuulla 2015 yhdessä kunnan kanssa 

o tavoitteena opasteet retkisatamaan, Skraka-saareen silta, luontopolku 

molempiin saariin, muinaiskohteet esille 

o ryhmässä mukana Yhdistyksen edustajina Raimo Hakila ja Juhani Mellanoura 

5. Tapahtumat 

 Kehittämisen verkostotapahtuma Uudessakaupungissa 

o Ystävät valmistelevat eteläistä puiston osaa koskevan tapahtuman  yhdessä 

paikallisten toimijoiden kanssa kuten Merikarvian yleisötilaisuus pohjois-

osassa 2014. Metsähallitus osallistuu tapahtumaan. Verkostotapahtumaan 

liittyen myös ideointi Liesluodon kehittämisestä retkeilykohteena on 

asialistalla. Viime kesän käyntien pohjalta hahmottui luontopolun reitti. 

Yhteinen näkemys on, että lintutornia siellä ei tarvita, nuotiopaikka/laavu 

Liesluodon luonnonesittelyineen niemen merenpuoleisessa päässä riittää 

mainiosti. Joitakin luontoa ennallistavia toimenpiteitä tarvitaan (näistä Kai-

Ove Pettersson osaa sanoa enemmän) ja pientä raivausta polun reitillä. Myös 

autoille sopiva paikoituspaikka, jossa olisivat myös puiston ja luontopolun 

esittelytaulut, on katsottu. Uudenkaupungin Ympäristöyhdistyksen kanssa 

suunnitelmaa vielä hiotaan talven aikana. 

o Neuvotellaan asiasta ja tehdään suunnittelupalaveri. Ystävien edustaja Ilmo 

Suikkanen. 

 Tapahtuma kirjamessuilla 

o Selkämeren kansallispuisto on mahdollisesti esillä Turun ensi vuoden 

kirjamessuilla ja Kustavi on kuntana esittelyvuorossa. Kyseessä on 20 000 

kävijän yleisötapahtuma. Ystäväyhdistys voisi olla apuna kehittämässä esim. 

Selkämeren Helmet -teeman pohjalta Selkämeren kansallispuistosta kertovaa 

näyttelyä kirjamessuille. Jo olemassa olevan lisäksi tuoretta sisältöä siihen 

voisi hankkia vielä ensi kesän aikana. Näyttelyn keskiössä olisivat Isokari, 

Katanpää ja tietysti eteläisten osien merellinen luonto (myös vedenalainen). 

Volter Kilpi -viikolle on näillä näkymin tulossa kaljaasi Ihana Luvialta, sen 

risteilyiltä saisi hyvää kuvitusta ja videoklippejä näyttelyä ajatellen. Näyttely 
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rakennettaisiin sisällöltään tietysti sellaiseksi, sitä voitaisiin kierrättää missä 

milloinkin tarvetta ja mahdollisuuksia on. Se voisi olla myös osa laajempaa 

Selkämeren Helmet -kokonaisuutta. 

o Suunnitellaan tapahtuma 2015, Metsähallitukselta mukana Anssi Riihiaho, 

Ystävien edustajan Ilmo Suikkanen.. 

 Valtakunnallisten venemessujen opastuspalvelu 

o Metsähallitus toivoo Ystäviltä talkooapua Venemessujen Selkämeri-kohteen 

esittelyyn 9.-13.2.2015 arkipäiviksi viikolla 6.  Ratkaisevaa on valmistuuko 

MH:n Selkämeri -vene esittelyyn. Ystävät voisivat tehdä pr-työtä omasta 

puolestaan ja jäsenhankintaa. Ilmainen sisäänpääsy esittelijälle näyttelyyn. 

Matkakuluista ja muonituksesta ei ole tietoa. 

o Ystävien vahvistuksena Arto Holma. Valmistetaan jäsenhankintaesite. 

 Majakkapäivän tapahtumat 15.8.2015 

o Säpissä ja myös Kylmäpihlajassa ja Isokarissa Metsähallitus toivoo Ystäviltä 

vetoapua ja jopa järjestämisvastuun ottoa Majakkapäivän järjestämiseen 

yhdessä kuntien Matkailutoimistojen kanssa. Ystävät voisivat tehdä pr-työtä ja 

jäsenhankintaa samalla. 

o Ystävien puolesta mukana Arto Holma, kumppanuuksia ensi vaiheessa 2015 

etsitään ja järjestelyvastuuta selvitetään ensisijaisesti 2016 toteutukseen. 

 

 Uusi kehittämishanke 

o EAKR tai INTERREG;  Ne aloitettaneen myöhemmin kun omat resurssit 

selviävät. Helmikuun alkuun ajoittuu 2015 haku INTERREG Central Baltic; 

palvelupolut tuotteistaminen ja saavutettavuus. Ystävien yhteyshenkilö 

selvitetään myöhemmin, aluksi Lasse L. 

o Säpin majakka: Metsähallituksella ei ole tietoa eikä suunnitelmaa majakan 

omistajanvaihdokseen liittyen 

6. Talkooleirit 

 KV-leiri Säpissä 14 vrk 

o Metsähallitus valmistelee jälleen KV talkooleiriä Säppiin keskikesälle 2015. 

Ystäville tarjotaan mahdollisuutta 1-2 osallistujapaikkaan (vapaa muonitus ja 

majoitus tarjolla), jolloin Ystävien edustajat voisivat valmentautua leirien 

järjestelytehtäviin. Ystävien yhdyshenkilö Pia Söderlund.  

 Isokarin talkoopäivä 

o Yrittäjävetoinen tapahtuma luontopolun valmistelussa ja laitumen 

puhdistuksessa. Yhdyshenkilö Ilmo Suikkanen. 

 Katanpään linnakesaaren rakennusten kunnostus 

o Suunnittelun kohteena 2015. Ehkä yhdessä käydä tutustumassa mahdollisiin 

tuleviin toimintakohteisiin. Yhdyshenkilö Ilmo Suikkanen. 

 Satunnainen talkooapu 
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o Metsähallitus toivoo aputyövoimaa talkoohengessä pieniin huoltotöihin ja 

tarkastuksiin-suunnittelutilanteisiin. Ystävät voisi tehdä listan talkooavusta 

kiinnostuneista henkilöistä ja heidän osaamisalueistaan tätä tarkoitusta varten. 

o Yhdistys tekee jäsenkyselyn ja listan talkooapuväestä ja alueesta jolla voi 

osallistua. Yhdistys ei kilpaile paikallisten yrittäjien kanssa työstä. 

 

 


