
Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 

Hallituksen kokous  

Aika: 26.11.2016 klo 14-16.15  

Paikka: Pyhäjärvi-instituutin kokoushuone Eura Kauttua (Sepäntie 7, Ruukinpuisto 

27500 Kauttua). 
 

Osallistujat: Juhani Korpinen, , Lasse Lovén, Tapio Santala, Ilmo Suikkanen, Pia Söderlund,  

Asiantuntijat: Teija Kirkkala PJI, Minna Uusiniitty-Kivimäki asiantuntija MHLP 

Muistio 

1. Avaus 

 Muistion tarkastajat ovat  Pia Söderlund ja Ilmo Suikkanen 

 Sovittiin sähköinen tarkastus 

2. Hanketilanne 

 Merikalastajan sanakirja Leader/Ystävät ja Merikarvia-seura 

o Loppuu 31.12.2016. Hanke on toteutettu suunnitelman mukaan. 

Välimaksatushakemus on vireillä 

o Todettiin, että Raumanmeren  väkeä - hankkeen resurssia voidaan käyttää 

Merikarvian hankkeen ennakkorahoitukseen, jos välimaksatushakemus tehdään 

joulukuun alussa ja välimaksu saadaan joulukuussa. 

 ”Raumanmeren väkeä” Leader/Ystävät-Rauman jaos ja Pyhäjärvi-instituutti 

o Loppuu 31.12.2017. Hanke on toteutettu suunnitelman mukaan. 

o Hankkeen Suomi 100 töistä tehdään Luonnonpaivat.fi ilmoitus   

o Todettiin, että hankkeen pitkäaikaisvaikutus on tärkeä 

o Talkooraportti tulossa 

o Välimaksatushakemus tehdään 

 ”Samassa veneessä Selkämerelle” Leader/Metsähallitus 

o Loppuu 31.12.2016 

o Ystävien osuus on tehty; Luvian Välikallion suunnittelu ja siivous, Merikarvian 

Hamskerin kivikehien raivaus; suunnitellut toimet on tehty 

o Välikallioon etsitään edelleen rakennusten kunnostuksen toteutukseen 

yhteistyökumppania, Ystävät eivät ole siinä mukana 

o Putsaaren (tähtimaitikkaniityn niitto ja katajan poisto niityltä) ja Säpin 

osaprojektit tehty, Ystävillä ei niissä osuutta 

 Nirvon laiturihanke/Ihana ry ja Metsähallitus 

o Karhuseudun Leader rahoittaa investointia 

o Hankkeen kustannus 124 600 e 

o Nirvo on historiallinen purjelaivojen suojapaikka, kalliohakkauksia 1600-luvulta 



o Mh vuokrannut Nirvoon suunnitellun laituripaikan ja Nirvon ympärillä olevan 

kansallispuiston vesialueen käyttöoikeuden Ihana ry:lle matkailukäyttöön ja 

yleiskäyttöön vuoden 2027 loppuun. Metsähallitus katsoo ELY-keskuksen olevan 

lupaviranomainen virkistys- sekä matkailurakenteiden osalta. 

o Kunnan toimenpidelupa on Ihanan hankkeella, siitä valitusmahdollisuus on 

meneillään. 

o Retkeilypalvelujen kehittäminen on Nirvossa HKS perusteluna olemassa 

o Ystävät on saanut hyvän informaation hankkeesta ja seuraa sen kehitystä. 

 

 Säpin laiturihanke/Metsähallitus 

o Maakunnan kehittämisrahalla Säpin kehittäminen  tekeillä suunnitteluhankkeena. 

Hanke päättyy keväällä 2017, hankkeen kustannusarvio 53000 e. 

o Kiireelliset tekemiset nykytilan turvaamiseksi hankkeistetaan ensin, MH+kunnat 

yhdessä rahoittajina 

o Matkailullisen kehittämisen edellytykset luodaan; laituri ym infra, kulun ohjaus 

saaressa 

o Kumppaneita etsitään laituriin ja muuhunkin toteutukseen 

o Laiturin sijoittumisesta keskustellaan; suojaisuus ja kustannukset tärkeitä 

3. Syyskokousasioiden valmistelu 

 Käsittely siirrettiin  syyskokoukseen. 
 
4. Muut mahdolliset asiat 
 
Ei ollut. 
 
5. Lopetus 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
 
Muistiin merkitsi 

Lasse Lovén 

 
Lasse Lovén 

 
 
Hyväksyn muistion 
 
  
 
Pia Söderlund 
 27.11.2016 klo 

0.34 ) 

 

 
 

 

-> minä, Suikkanen 

 
 

Hyväksyn pöytäkirjan. 
Pia Söderlund 



 

Ilmo Suikkanen <ilmos@icloud.com> 
 

-> minä, Pia 

4.12.2016 klo 

20.16 () 

 

 
 

 

 
Pöytäkirja on OK. 

t. Ilmo  

 


