
 

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 
 

Sääntömääräinen Kevätkokous 2022 
 

Pöytäkirja  

 

Aika: 26.4.2022  klo 17-19 

Paikka:  Kokous pidettiin Porin Kyläsaaren Kylätalolla  

 

 

Läsnä:  Susanne Ekroth, Raimo Hakila, Juha Hiedanpää, Karri Jutila, Keijo Koskinen, Lasse 

Lovén, Juhani Mellanoura ja Kari Mäntylä. 

 

 

Sääntömääräisen kevätkokouksen asiat 
 

0.  Kari Mäntylä kertoi Kokemäenjoen laivaliikenteestä ja vanhoista ja nykyisistä 

satamapaikoista.  

 

Kokouspaikkana oleva Kyläsaaren Kylätalo on entinen koulu, joka nykyisin on Kyläsaaren 

Kiinteistöomistajien yhteisön hallinnassa. Kylätalon edessä oleva ankkuri on löydetty 

Kyläsaaren edustalla olevan Kivinin kohdalta joen ruoppausten yhteydessä. Paikalla oli Porin 

yksi ulkosatama noin aikavälillä 1650–1800.  Kivinin lähialueet ovat nykyisin Natura2000 

alueita ja erityisesti linnustoltaan kansainvälistä tasoa. 

 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

 

Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Lasse Lovén.  Sovittiin, että pöytäkirja 

tarkastetaan sähköisesti vähintään sähköpostilla. Tarkastajaksi valittiin Juhani Mellanoura. 

 

2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu jaettiin 

sähköisesti 11.4.2022. 

 

3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto 

 

Esiteltiin kokouskutsun yhteydessä jaetut vuoden 2021 toimintakertomus (Liite 1) ja 

tilinpäätös (Liite 2).  Luettiin toiminnantarkastajan lausunto (Liite 3). 

 

4. Päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden 

myöntämisestä tilivelvollisille  

 

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille. 

 

5. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys 

vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa 

kevätkokoukselle esittää, huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset. 

 



Muita tähän kohtaan liittyviä asioita ei ollut. 

 

6. Keskustelu yhdistyksen toimintasuunnitelmasta 2022 

 

• Osallistutaan kansallispuistojen ystävien ja Metsähallituksen yhteiseen tapaamiseen, 

jos ja kun se järjestetään 2022. Selvitetään mahdollisuus järjestää Ystäväyhdistysten 

tapaaminen Yyterissä samoin kuin keväällä 2019. (Susanne) 

• Toteutetaan Merikarhun Kierros -LEADER hanke, jonka ajankohtaisia ovat: 

juhlakirjan kirjoittaminen ja julkaisu. Talkookohteena Selkämeren Ystäville on 

Viasveden Hiidenmäki, jonka kummisopimuksesta neuvotellaan maanomistajan ja 

Satakunnan Museon kanssa. Tapahtumana kehitellään uutta toteutusta  Merikarhun 

mopovaellukselle-pyhiinvaellukselle välille Karkku-Reposaari. Ideana voisi olla   

”ekososiaalinen käytävä silakkaa hakemassa” (Kari ja Keijo) 

• Jatketaan yhdistyksen Raumanmeren Väkeä -toimintaverkoston työtä Raumalla Juhani 

K.).  

• Neuvotellaan Metsähallituksen ja Rauman kaupungin kanssa kumppanuussopimuksen 

jatkosta seuraavalle 5-vuotiskaudelle. Sopimukseen pyritään lisäämään kummikohde 

kalastajakulttuurin rakennuksen ja luodon luonnon ylläpitämiseksi. Ensisijaisena 

kohteena Idän Räyhän kalamaja. (Lasse ja Juhani K.) 

• Suunnitellaan kesällä toteutettava retki Luvian ulkosaaristoon suuntaa Ketokari-

Välikallio (Arto) 

• Osallistutaan Hyötytuuli Oy:n Tahkoluodon merivoimalahankkeen 

ympäristövaikutusten arviointiin ja annetaan lausunto suunnitelmasta ja 

kaavaluonnoksesta. (Karri, Lasse, Susanne ja Juhani) 

• Edistetään silakan kalastusta ja hyötykäyttöä. (Raimo) 

• Siivotaan talkoilla Räyhien rannat (Lasse) ja hävitetään kurtturuusua (Karri) 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

    Lasse Lovén 

 

Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri  Lasse Lovén 

 

 

Hyväksyn pöytäkirjan 
 

 
Juhani Mellanoura 
 

to 5. toukok. klo 23.52 
() 

 
 
 

-> minä, Juha, Kari 

 
 

Hyväksyn pöytäkirjan. 
  
Juhani 

 
  
 
 



 
Liitteet 
 
Liite 1. Selkämeren kansallispuiston ystävä̈t ry:n Toimintakertomus 2021 

 
Liite 2. Tuloslaskelma ja Tase 2021: Lähetty erikseen kokoukseen osallistujille. 
 
Liite 3. Toiminnantarkastajan lausunto 2021 
 


