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Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 
 
Hallituksen kokous 24.3.2015 klo 16-17 
Paikka: Merimestan kokoustila, Porin Reposaari 
 
Läsnä: 

Lasse Lovén pj 

Raimo Hakila 

Arto Holma 

Päivi Kuusisto 

Ilmo Suikkanen 

Pia Söderlund 

Hannu Rantala, edustaa Rauman Seudun Luonnonystävien yhdistystä 

 Markku Saiha, Selkämeren ammattikalastajat ry:n asiantuntija 

 
Asiat: 
 
 
0. Kokouspaikan ja Selkämeren ammattikalastajien ympäristökasvatushankkeen 

esittely 

 Markku Saiha, Kulttuuriperintöhankkeen vetäjä, Selkämeren 
ammattikalastajien ry, toimisto Merimestan siipiosassa. 

 Ympäristökasvatushanke valmisteltu yhdessä Metsähallituksen ja 
Satakunnan Museon kanssa. 

 Aineisto arkistoidaan Satakunnan Museoon. 

 Hanke tuottaa oppimateriaalia ja on osittain EU:n rahoittama. 

 Toukokuussa kp -päivä, jota ennen on valtakunnallinen kalastuspäivä, 
jolloin aineisto viedään koululaisille mm. Kirjurinluodossa pidettävässä 

tapahtuman päätilaisuudessa. 

 Selkämeri on ollut kala-aitta, nälkävuosista 1860-luvulta alkaen. 

 Venäjän ajalla luotsaustiloja perustettiin, joilla luotsausvelvollisuus. 

 1860-luvulla alkoi rääkikalastus Tallooran tilalla Ahlaisissa, Haminakarin 
kämppä rakennettiin sen tukikohdaksi. 

 ”Saltsjöfiskare” ammattinimikkeenä seudun kulttuurissa. 

 Kalastuskulttuuri tuo puistolle sisältöä. 

 Munakarin kalakämppä kunnostettiin rannikkokalastuksen muistomerkiksi. 

 Karjalaiset evakot toivat Laatokalta omat kalastustavat; hilperisiiman 
ja lohikoukku-pyynnin. Sitä varten tarvittiin tukikohtia ulkosaarille. 

 Ajoverkkokalastus kiellettiin EU:n toimesta 2008 alkaen. 

 Ajosiimaa saa käyttää vain keskellä talvea, jolloin ei ole kalaa tai keliä. 

 Suomen suurimmat siikasaaliit ovat kadonneet. 

 Kalastukseen liittyi merenkulun osaaminen, mikä säilytti kalastajat 
rannikolla ja saarissa. 

 Kaksi sillikaria (isoa silakkaa) Porin saaristossa, huippuaika oli 1900-luvun 

alussa. 

 1880-luvulla meillä oli täällä kalastuksesta kaiken ansionsa saavia 
ammattilaisia. 
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 Silakkaa kalastettiin keväin ja syksyin.  Ahlaisissa kalastettiin talvella 

nuotalla norssia, jota oli joka paikassa. Norssi rahdattiin myös 

junanvaunussa suoraan Pietarin torille, kun uusi rata tuli Mäntyluotoon. 

 Munakarin vanhat valokuvat kerätty, niistä tehdään pieni näyttely ja 
laajempi aineisto pannaan nettiin. Sitä täydentää asuinpaikat, henkilöt ja 

tarinat. 

 Merikarvian Ourilla on suunniteltu jatkaa tätä hanketta. 

 Ammattikalastajat ovat 5-7 sukupolven kalastajia nykyisin. Perinnetiedon 
välittyminen on haaste. 

 Ammattikalastajien keski-ikä on lähes 60 v Porin seudulla. Ennen on ollut 

yli 60 ympärivuoden asuttua kalastustilaa, nyt ei enää kuin muutama. 

 Selkämeren kansallispuistossa ollaan hallitusti palauttamassa vanhoja 
kalastusrakenteita; mahdollista ja suotavaa. 

 Hylkeet tekevät verkkokalastuksesta kannattamattoman. 

 Ennen Reposaaren ulkopuolella pienillä veneillä toista sataa valoa elokuun 

öinä kalastamassa ajoverkoilla, nyt kiellosta johtuen aivan tyhjää. 

 Munakarin kämppä on ollut myöhemmän kalastuskauden tukikohta ja 
palvellut erityisesti lohenpyyntiä. Haminakarissa ollut 11-12 kämppää. 

 Hylkeenkestävä rysä maksaa 30-40000 e. Tarvitaan 3-4 pyydyspaikkaa, 
jotta kalaa saadaan. Perusinvestointi on niin suuri että kotitarvekalastajia ei 

juuri ole elintarvikeketjussa tehokkailla pyydyksillä. 

 Kirjurinluodossa teemapäivä 20. toukokuu 2015 kalaruokineen, 
kalastuskulttuuripiste, jossa hanketta esitellään. 

 Hanke päättyy kesällä 2015. Hankkeen tulokset julkaistaan 

Metsähallituksen sivustolla. 

 Keskeiset asiat käännetään englanniksi. 

 Ristiinlinkkaus nettisivuilla on tavoitteena yhdistysten välillä. 

 Selkämeren ammattikalastajat ry ottaa harkintaansa Ystävien jäsenyyden. 

 Merimetso ei vaikuta niin paljon ammattikalastajiin kuin hylje, mökkiläisiin 
kyllä, harmaahylje on samalla apajalla kalastajan kanssa, merimetso lähinnä 

esteettinen haitta. 

 Silakkasaaliista menee suurin osa (jopa m 90 %) Viroon jatkojalostukseen. 

 Vuonna 2014 kaupallinen kalastus merialueella poisti noin 600 tonnia 

fosforia ja noin 3 100 tonnia typpeä vesistöistä. Silakka on ylivoimaisesti 

tärkein saalislaji. 

 

 

1. Kokousjärjestelyt 

 Pöytäkirjan tarkastajien valinta, sähköinen tarkastus 

 Pia ja Päivi tarkastajina 

 

2.Yhdistyksen kevätkokouksen valmistelu 

 Tilinpäätös esitys kevätkokoukselle hyväksyttiin 

 Toimintakertomus luonnos kevätkokoukselle hyväksyttiin. 

 Toiminnantarkastajien lausunto todettiin. 

 

3. Kevään ja kesän 2015 tapahtumat 

 Räyhän kalastuksen raportti Metsähallitukselle 
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o Lasse viimeistelee, raportti julkaistaan Ystävien kotisivulla osana 

Selkämeri-tietopankin aineistoa. 

 Yhdistyksen lausunto Selkämeren vesialueen suojelusta ja kehittämisestä 

ELY:lle 

o Ilmo ja Arto luonnostelee tällä viikolla 

 Tampereen matkailumessut 
o Arto lähtee ja selvittää ajan ja paikan Minnalta/MH. 

 KV-talkooleiri Säpissä juhannuksen jälkeen 
o Lasse kysyy Hankosen Esalta löytyykö luontokartoittajia 

juhannuksen jälkiviikolla harjoittelemaan lerihommia, Myös 

SAMKista kysytään 

 Ystäväyhdistysten kokoontuminen Nuuksiossa kesäkuun alussa 
o Lasse ja Arto lähtevät, muitakin voi tulla vielä matkaan, 

ilmoittautumiset Lasselle. 

o Yhdistys korvaa matkakulut 

 Talkoiden suunnittelu Merikarvian Ourassa 

o Lasse, Raimo, Ilmo, Juhani Mellanoura osallistuvat 

 Tutustuminen Metsähallituksen kohteisiin Uudessakaupungissa ja Luvialla 
o Uusikaupunki huhti-touko vaihde, arki-iltana 

o Liesluodon suunnitelma 

o Velhoveden kierroksen esittely 

o Kustavin Volter Kilpi viikon tapahtuma ja Turun kirjamessut 

o Pakkahuoneen ranta tai Linmarine tapahtumapaikkana 

o Tarkempi suunnitelma ja junailija Ilmo Suikkanen.  Lasse avustaa. 

o Luvialla arvioidaan saariston kulttuurikohteita ja etsitään 

yhdistykselle kummikohdetta 

 Talkoot Merikarvian Ourilla loppukesällä Suomen Luonnon päivän 
tapahtumakokonaisuudessa 

o Avoin, tarkentuu suunnittelun jälkeen. 

 Tapahtumaikkuna avoinna Ystävien kotisivulla (www.selkamerenystavat.fi) 

o Pia hoitelee. Sinne viedään 1) yhdistyksen omat tapahtumat, 2) 

yhdistyksen jäsenten tapahtumat, 3) Metsähallituksen Selkämeri-

tapahtumat, 4) muiden tapahtumat, jos ne selvästi liittyvät 

Selkämeren kansallispuistoon, 5) kansainväliset 

ympäristötapahtumat, jotka on hyvä noteerata myös Selkämerellä 

 Yhteydet kuntiin 

o Arto keskustelee Luvian kunnan johdon kanssa houkuttelee kuntaa 

liittymään kannattajajäseneksi, ideoivat samalla jotain yhteistä 

projektia. 

 Suomen luonnon päivä 
o Talkootapahtuma tai sen suunnittelu Merikarvialla, ehkä muutakin, 

tarkentuu vielä. 

 
 5. Seuraava kokous 

 Paikka ja aika 
o Uusikaupunki, toukokuun loppu 2015. 

 

 

 

http://www.selkamerenystavat.fi/
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6. Lopetus 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti lämpimästi Selkämeren ammattikalastajia ja 

erityisesti Markku Saihaa kokoustilasta ja maittavasta kahvituksesta kalaleipineen. 

Muistion vakuudeksi 

Lasse Lovén 

Puheenjohtaja  Lasse Lovén 

 

 

Muistio vastaa kokouksen kulkua 

 

 

Päivi Kuusisto 
Päivi Kuusisto 
 25.3.2015 klo 

18.55 

 
 

 -> minä 

 

Pöytäkirjat ok.  
Terveisin Päivi Kuusisto 

 

 

Pia Söderlund  

  
Pia Söderlund 
 25.3.2015 klo14.26 

 

 
 

 

-> minä 

 

 

Hei, 

pöytäkirjat OK. 

Pia 

 
  
 


