
Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 

 

Muistio 

Hallituksen kokous  
 
Aika: 12.12.2015 klo 15  
Paikka: Raumalla Tammelassa (Maailmanperintöalueen eli korjausrakentamisen keskus, 
Eteläpitkäkatu 17). 
Läsnä: Raimo Hakila, Arto Holma, Lasse Lovén, Jussi Pirnes, Pia Söderlund ja Ilmo Suikkanen 
Asiantuntijana: Minna Uusiniitty-Kivimäki 
 
 
1. Avaus ja edellisen kokouksen muistio  
 Katso: 
http://www.selkamerenystavat.fi/joomla/images/Datat/Hallitus29092015muistioa.pdf 
 

 Puheenjohtaja Lasse Lovén avasi kokouksen. 

 Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 
 
2. Hanketilanne 

 Puheenjohtaja raportoi seuraavien hankkeiden toiminnasta ja tuloksista: 
o Seliskerin laiturit; valmis, tavoite saavutettu 
o Merikarvian kalastajakulttuuri/LEADER; alkamassa yhdessä Merikarvia-seuran kanssa 
o Nurmeksen arviointi/Rauma; arviointiraportti valmis, video-ohjelma valmistuu 

huomenna. 

 Minna Uusiniitty-Kivimäki raportoi seuraavien hankkeiden etenemisestä, jotka molemmat 
ovat aivan alkuvaiheessaan 

o Välikallion suunnittelu/LEADER; inventointi tehty, suunnittelu meneillään 
o Merikarvian Hamskerin kehittäminen/LEADER; suunnitteluvaiheessa 

 
3. Raportti kansainvälisestä Puistojen Ystäväverkoston kokouksesta Kolilta 

 Puheenjohtaja raportoi kokouksesta, jossa esiteltiin mm. Selkämeren Ystävien toimintaa ja 
11 muun ystäväyhdistyksen toimintaa. Niistä 6 oli suomalaisia ja 6 ulkomaalaisia (Italia, 
Itävalta, Saksa, Englanti, Wales, Skotlanti). 

 Seminaarin esitelmät on julkaistu www.ukko-kolinystavat.fi sivustolla. 
 
4. Yhdistyksen Syyskokouksen 12.12.2015 klo 16.15 valmistelu 

 Valmisteltiin hallituksen esitykset syyskokoukselle. 

 Raimo Hakila jätti eroanomuksensa hallituksen jäsenyydestä. 
 
5. Rauman kaupungin kanssa kehitettävä yhteistoiminta 

 Ystävien ja Rauman kaupungin keskinäinen kumppanuussopimus on hyväksytty Rauman 
kaupunginhallituksessa. Sopimus liittyy Rauman kaupungin merellisten ls-alueiden 
kehittämiseen ja erityisesti Selkämeren kansallispuiston liitosalueiden kehittämiseen. 
Sopimuksen allekirjoitustapahtuma on vielä toteutumatta. Ystävät haluaa dokumentoida 
allekirjoitustapahtuman viestintää varten. 

 Rauman kaupungin omistamien ja hallinnoimien ls-alueiden nuotiojuhla pidetään 
16.12.2015. Siihen osallistuvat  puheenjohtaja ja useat muut yhdistyksen edustajat. 

http://www.selkamerenystavat.fi/joomla/images/Datat/Hallitus29092015muistioa.pdf
http://www.ukko-kolinystavat.fi/


 Valittiin hallituksen Rauma-jaosto ideoimaan ja toteuttamaan Rauman kaupungin ja Ystävien 
kumppanuussopimuksen tuomia tehtäviä. Jaostoon valittiin Juhani Korpinen (koollekutsuja ja 
vetäjä), Jussi Pirnes, Pia Söderlund ja Päivi Kuusisto. Ryhmä raportoi hallitukselle. 

 
6. Muuta mahdollista 
 

 Selkämeren matkailukehitys; Yhdistys esittää ideoita merellisen matkailun kehittämiseksi 
käynnissä olevaan kyselyyn. Ideoissa painotetaan Selkämeren kansallispuiston suojeluarvoja, 
välttämättömiä infrastruktuurin ylläpitotarpeita ja julkisen rahoituksen kestävyyttä. 

 Yhdistyksen nimiasia: hallitus päätti kehittää lyhyempää nimivaihtoehtoa yleiskielen 
viestintään. Tähän liittyy myös logon ideointi; tiedustellaan logoideointia mm. Birgit 
Paavolalta, jonka yhteystiedot Jussi Pirnes toimittaa puheenjohtajalle selvitystä varten. 

 Itsenäisyyden juhlavuoden 2017 tapahtumien ideointi: perustettiin idearyhmä, johon valittiin 
Lasse Lovén, Pia Söderlund. ja Juhani Korpinen. Idearyhmä osallistuu Satakuntaliiton 
ideahankkeen toimintaan. 

 Metsähallituksen uusi organisaatio: Minna Uusiniitty-Kivimäki selosti Metsähallituksen 
luontopalvelujen organisaation muutosta. Etelä-Suomen Rannikkoalueelle tulee vuoden 2016 
alussa uusi puistoalue, johon Selkämeren kansallispuistokin kuuluu. Uusi puistonjohtaja on 
Henrik Jansson. 

  
7. Lopetus 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 

    Lasse Lovén 

Puheenjohtaja   Lasse Lovén 

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua 

Jussi Pirnes 

Jussi Pirnes 
 

15.12.2015 
klo16.58 ) 

 

 
 

 
-> minä 

 
 

Moi! 
 
 Kuittaan nyt, että minulla ei ole huomautettavaa. 
 

Pia Söderlund 

Pia Söderlund 
 

13.12.2015 klo 
22.14 ) 

 

 
 

 
-> minä 

 
 

Hei Lasse, Hyväksyn molemmat pöytäkirjat. 
 
Pia Söderlund 

 


