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0. Satakunnan rannikon muinaismuistokohteiden esittely 

 

Kevätkokouksen aluksi arkeologi Leena Koivisto Satakunnan rannikon ja saariston  

Muinaismuistolain mukaisista kohteista kuvin ja kartoin.  

 

Seuraavassa tiivistelmä esityksen asioista: 

• Metsähallitus on tehnyt muinaismuistokohteiden inventaarin Selkämeren 

kansallispuistossa. Raportointi on siitä kesken. 

• Rannikolla ja saarissa on paljon kiviröykkiöitä. Niiden alkuperäinen tarkoitus ja 

ajoituskin on usein epäselvä 

• Keskiaikaisia kappeleita on Rauman Reksaaressa ja Porin Reposaaressa ja myös 

Uudenkaupungin edustalla 

• Kalastajien tomtning-kivikehiä on käytetty yöpymissuojina. Sellainen on mm. Iso-

Enskerissä ja Merikarvian Ourilla Hamskerissa 

• Venevalkamia kivirakenteina 

• Vaappeiden tukikiviä verkonkuivatuspaikoilla 

• Merenkulkuun liittyviä kummeleita, kaasoja, pookeja, suuntamerkkejä 

• Kalliohakkauksia mm Porin Reposaaren Tyltty, josta on prof. Unto Salon tutkimuskin. 

Luvian Sunaskerissa on Nimikallio. 

• Jatulintarhat puuttuvat Satakunnan rannikolta. Niitä on Varsinais-Suomessa ja 

ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Niitä voisi etsiä korkeuskäyriltä 5-10 m mpy. 

Merikarvian Ourilla Stukkgrundissa (Stukkrunni) voi ehkä olla sellainen (Kari 

Mäntylä). 

• Ryssänuuneja tehty kivestä ilmeisesti ruuanlaittoon. 

• Kivilouhoksia 1600-1700 luvulla saarissa, esim Kloppa Luvialla (Erto Holma). 

• Puolustusvarustuksia on rannikolla runsaasti sekä 1. että 2. maailmansodan ajoilta. 

Ensinmainitut on suojeltu muinaismuistolailla, kun ovat yli 100 vuotta olleet 

paikoillaan. Esimerkkejä Katanpää Kustavissa ja Knaapernummi vanhan Raumantien 

varrella. 1. maailmansodan edellä rakennettuja ns. Pietarin linnoitusketjun rakenteita 

on myös Satakunnassa, mutta ei niin massiivisia kuin etelämpänä. 

• Hylkyjä on paikallistettu ja tutkittu sukeltajien yhteisön työnä. Vedenalaisen 

kulttuuriperinnön vastuutaho on Museovirasto, jossa toimii vastuututkijana Maija 

Matikka. Mahdolliset löydöt voidaan ilmoittaa Satakunnan Museon kautta eli Leena 

Koiviston tietoon nuo löydöt (laivojen puuosat tms.) paikkatietoja ja valokuvina. 



• Muinaismuistokohteiden kartoitushanke on julkaissut kohteet suomen kartalla netissä 

linkki www.kyppi.fi avaa kartat ja kohteiden selosteet. Julkinen katseluaineisto. 

• Muinaismuistojen ajoitusta voidaan tutkia radiohiilianalyysillä tai dendrokronologian 

avulla vuosilustojen avulla. Radiohiilianalyysiä tehdään nykyisin myös Suomessa, 

hinta lienee n 1000 euroa per kohde. 

• Sovittiin, että Selkämeren Ystävien havainnot ja tietoon mahdollisesti tulevat 

merelliset muinaismuistokohteet tai niiden epäilyt viestitään Satakunnan Museoon 

Leena Koivistolle. Muutoinkin yritetään kehittää Selkämeren Ystävien yhteistoimintaa 

Satakunnan Museon kanssa. 

 

Sääntömääräisen kevätkokouksen asiat 
 

 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

 

Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Lasse Lovén. Pöytäkirjan tarkastajiksi 

valittiin  Arto Holma ja Kari Mäntylä. Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 

sähköpostilla. 

 

2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien  

lausunto 

 

Esiteltiin kokouskutsun yhteydessä jaetut  vuoden 2018 toimintakertomus (Liite 1)  ja 

tilinpäätös (Liite 2).  Luettiin toiminnantarkastajien lausunto. 

 

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 2019 

 

• Jatketaan Kansallispuistojen Ystävien yhdistysten vuosikokouksen valmistelua. 

Kokous pidetään Yyterissä 1.-2.6.2019. Osallistujia on ilmoittautunut 20, jotka 

edustavat kuutta yhdistystä ja Metsähallituksen Luontopalveluja. 

• Kustavin luonto- ja kulttuuripolun kehittämishanke (EU/LEADER/I samma båt) 

etenee tasaisesti suunnitelman mukaan. Maanomistajaluvat on saatu ja koulun 

lähiluontopolku on opasvihkona menossa testausvaiheeseen. Seuraavana on vuorossa 

pääpolun opasvihko ja sähköiset kartat. 

 

http://www.kyppi.fi/


Pöytäkirjan vakuudeksi 

    Lasse Lovén 

 

Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri  Lasse Lovén 
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hyväksyn pöytäkirjan 
Arto Holma 
  



  

Liite 1 

 

Selkämeren kansallispuiston ystävä̈t ry  

 

Toimintakertomus 2018 

 
Selkämeren Ystävien hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 6 kertaa. Ystävien hallituksen 
puheenjohtajana toimi Pia Söderlund ja varapuheenjohtajana Lasse Lovén. Varainhoitajana 
ja sihteerinä toimi Nina Knuutila. Hallituksen jäseninä toimivat Arto Holma, Kari Mäntylä, 
Ilmo Suikkanen ja Juhani Mellanoura. Yhdistyksen toimintakyvyn turvaamiseksi ja 
hanketoiminnan hallinnoinnin tehostamiseksi yhdistyksen syyskokous päätti muuttaa 
yhdistyksen nimenkirjoitussääntöä siten, että yhdistyksen nimen voi kirjoittaa 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja erikseen päätettävä hankejohtaja kukin yksin. 
 
Yhdistys toteutti kolmea EU/LEADER tuettua kehittämishanketta, joista yksi oli Merikarvialla, 
toinen Raumalla ja Kolmas Kustavissa. Kaksi ensimmäistä valmistuivat kesällä 2018. Kustavin 
hanke valmistuu kesällä 2019. Hankkeissa tehtiin talkootyötä Selkämeren kansallispuiston ja 
sen lähialueiden hyväksi kuluneena vuonna yhteensä noin 100 tuntia. Sen lisäksi toteutettiin 
siivous- ja perinnemaisemanhoidon talkoita, joissa talkootöitä tehtiin noin 60 tuntia. 
Hanketoiminnan tulot ja menot olivat likimain tasapainossa.  
 
Yhdistys maksoi pois Merikarvian kunnalle ja Rauman kaupungille näiden antaman 
lyhytaikaset likviditeettilainat hankkeiden ennakkorahoitusta varten. Vuoden lopussa 
Yhdistyksellä ei ollut lainarahoitusta taseessaan.  
 
Yhdistyksen hallitus antoi kesällä kielteisen lausunnon Fortumin tuhkanpesulaitoksen 
lupahakemuksesta, joka liittyi yrityksen hankkeeseen aloittaa ongelmajätteiden 
tuhkajätteiden pesu ja jäteveden mereen juoksutus Porin Mäntyluodossa ja Yyterissä. 
Kriittinen lausunto annettiin myös Kustavin kalankasvatushankkeesta. 
 
Toimintavuoden aikana Selkämeren Ystävillä oli 19 jäsenmaksunsa maksanutta 
henkilöjäsentä, 3 yhteisöjäsentä ja yksi kannattajajäsen (Satakuntaliitto).  Yhdistyksen 
kannattajiksi tulkittuja Facebook-sivuston tykkääjiä oli 797 henkilöä.  
 
Yhdistys sai toimintatukea Porin kaupungilta 490 euroa. Ystävien Raumanmeren Väkeä-
toimintaryhmä sai Rauman kaupungin antaman liikunta-kulttuuritoiminnan palkinnon 2000 
euroa.  
 
Vuoden 2018 tilinpäätös osoitti lähinnä edellä mainittujen tuki- ja palkintorahojen vuoksi 
ylijäämää 3091,63 euroa.  
 

 
Puheenjohtaja  Lasse Lovén 
 
 



 
 
 
Selkämeren Ystävien toimintasuunnitelman 2018 toteutumisesta esitetään seuraava 
yhteenveto: 
 
1. Selkämeren kansallispuiston suunnitelmiin kuten Hoito- ja käyttösuunnitelmaan, 
Luontomatkailusuunnitelmaan ja Luonnonhoidon ja kulttuuriperinnön suunnitelmaan 
vaikuttaminen ja pyrkiminen kehittämisryhmiin. 
 
Vuoden 2018 toteutus:  
Metsähallituksen organisaatiomuutos oli käynnissä. Siitä yritimme pysytellään ajan tasalla 
pitämällä yhteyttä MH:n yhteyshenkilöihin. Yhteys metsähallituksen uusiin vastuuhenkilöihin 
jäi kuitenkin ohueksi. 
 
Metsähallituksella ei ollut vuonna 2018 sellaisia em. suunnitteluryhmiä, joihin 
ystäväyhdistyksen edustajaa olisi kutsuttu. Ystävät ei ollut mukana vuonna 2018 
käynnistyneessä MH/LP:n Lumovoimaa-hankkeessa. 
 
Kustaviin suunniteltuun kalankasvatuslaitokseen ja Fortumin Porin Mäntyluotoon 
suunniteltuun ongelmajätetuhkan pesulaitokseen liittyen yhdistys teki ja julkaisi kriittiset 
lausunnot. 
 
 
 
2. Kumppanuussopimuksen mukaiset käytännön toimenpiteet Metsähallituksen 
luontopalvelujen kanssa ja Rauman kaupungin kanssa. Pyritään kehittämään yhdistykselle 
kummikohdetta Selkämeren kansallispuiston kalastajaperinteeseen liittyen. 
 
Vuoden 2018 toteutus: 
Kumppanuussopimus Metsähallituksen kanssa on voimassa 31.12.2020 asti. 
 
Kummikohteen kehittämisessä ei ole edistytty. 
 
Yhdistyksen jäsenet siivosivat Porin Viasvedenlahdella Idän Räyhän saaren rantoja elokuun 
lopussa osana Suomen Luonnon päivän operaatioita.   
 
Raumalla osallistuttiin Kuuskajaskari-polun päivitykseen Metsähallituksen kanssa. 
Toimenpiteeseen kuuluivat ideointi, rannikkopuolustuksen asiantuntijoiden värvääminen 
prosessiin, aiheen liittäminen Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen 
kurssiksi, aineiston jakaminen sekä opastukset saaressa. 
 
Rauman kansalaisopistolla pidetyssä tilaisuudessa vaikutettiin ja osallistettiin 
Metsähallituksen (mukana mm. Rauman kaupunki) RannikkoLife-projektiin. Tilaisuuteen 
kutsuttu Metsähallitus kertoi hankkeesta ja keskustelussa esitettiin aiheita, joiden parissa 
paikalliset voisivat olla mukana.  
 



Raumanmeren väkeä -toimintaryhmä oli suuntaamassa ja toteuttamassa Ylen ja 
Metsähallituksen yhteistä Mennään metsään -polkujuoksua Raumalla osana kaikkien 
kansallispuistojen polkujuoksusarjaa.  
 
Vuonna 2018 päättynyt Raumanmeren väkeä -hanke etsi ja toteutti konkreettisia 
toimenpiteitä Rauman kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen toimeenpanoon. 
Toimenpiteitä ei tässä toisteta. Hankkeen ulkopuolella toteutuneita 
kumppanuustoimenpiteitä 2018 olivat Päivärannan kahilikon toistuvat niittotalkoot, 
Päivärannan toistuvat Merenantimet- ja Naapurusto-tapahtumat, Pihluksen hiekkarannan 
raivaustalkoot, Pihluksensäikän jatkuvat monitorointisiivoukset, retkeilytukikohtien jatkuvat 
pienkunnostukset, kansalaisopistoillat ja osallistuminen Nurmes Trail -polkujuoksun 
järjestelyihin, osallistuminen Päivärannan Luonto, luovuus ja oppiminen -tapahtuman 
järjestelyihin (yhdessä SAMK ja OKL), Pinokarin ja Vuorisolan peltojen avoinnapito, 
Matalsuokarin talvinen 
polttopuuhuolto sekä Nurmeksennokan talviretki.  
  
3. Ulkoisen taloudellisen tuen hankkiminen. EU:n osin rahoittamien kehittämishankkeiden 
ideointi ja valmistelu. 
 
Vuoden 2018 toteutus: 
 
EU/LEADER-hanke Sata Saarenrantaa Merikarvialla julkaisi kuvitetun 90-sivuisen sähköisen 
"Merivaeltajan retkiopas" -pdf:n merimelojien ja veneilijöiden, mökkiläisten, kalamiesten ja 
kaikkien meren ääntä ja tuoksua rakastavien iloksi toukokuussa 2018. Merikarvia-seuran 
kanssa yhteistyössä tuotetun hankkeen välituloksena julkaistiin tammikuussa 2018 
GoogleMaps-kartta, josta löytyvät Merikarvian merialueen tarinapaikat, huoltopisteet ja 
veneluiskat.  
 
Rauman kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettu Raumanmeren väkeä -Leader hanke 
päättyi  kesäkuussa 2018. Hankkeessa luotuun vapaaehtoistoimijaverkostoon pidettiin 
yhteyttä sähköpostilistan, Facebookin ja Instagram-tilin kautta. Vapaaehtoistyötä 
kohdekunnostuksissa ja yleisötapahtumissa jatkettiin Rauman saaristossa edelleen 
vapaamuotoisesti, kuten hankkeessa oli tavoitteena. Toiminta oli hyvin aktiivista. 
 
Kustavin kunnan ja alueella EU/Leader-hanke ”Kustavin luonto- ja kulttuuripolku" käynnistyi.  
 
Luken kanssa yhteistyössä valmisteltuun EU/HORIZON-hankkeeseen ei saatu tukea.  
 
Uudenkaupungin kanssa suunniteltu  tieteellinen seminaari Selkämeren 
ympäristönmuutoksesta ja verkoston kehittämisestä ei edennyt toteutukseen. 
 
 
 
 
 
 



4. Ystävien viestinnän vahvistaminen erityisesti valtakunnan mediassa ja netissä kotisivuja 
kehittämällä. 
 
Vuoden 2018 toteutus:  
 
Yhdistys jakoi informaatiota tapahtumista, Selkämerta ja luontovapaaehtoistyötä koskevia 
uutisia sekä merellisiä tunnelmakuvia Facebook-sivullaan. Vuoden  2018 lopussa 
yhdistyksellä oli Facebookissa 806 seuraajaa, jälleen enemmän kuin viime vuonna. 
Hallituksen aktiiveja oli tammikuussa 2018 Porin yliopistokeskuksen opiskelijatapahtumassa 
markkinoimassa yhdistyksen talkootyötä ja retkitoimintaa.  
 
Merikarvian hankkeen Googlemaps-karttaa on vuoden 2018 aikana katsottu noin 37 000 
kertaa, mikä on toistaiseksi yhdistyksen tuotannon huipputulos. 
 
Raumanmeren väkeä -hankkeessa tavoiteltu ja luotu viestintäyhteistyö Radio Ramonan 
kanssa on jatkunut elävänä ja paikallisesti tärkeänä hankkeen jälkeenkin. 
 
Rauma-jaoston aktiivisuus riitti myös viestintään sanomalehdissä ja instagramissa.  
 
Raumanmeren väkeä -hankkeessa suunniteltu selkämeri.fi:n Rauma-nurkka toteutettiin. 
Tavoitteena on huolehtia jatkossa informaation ylläpidosta. 
 
 
5. Yhteistoimintasopimusten valmistelu ja sopiminen kuntien ja strategisten 
kumppaniyhdistysten kanssa. 
 
Vuoden 2018 toteutus: 
Käynnistetty EU/LEADER osarahoitettu yhteistoimintahanke Kustavin kunnan kanssa. 
Kustavin Kirjallisuusyhdistys ry:n kanssa tehtiin kumppanuussopimus hankeyhteistyöstä. 
 
Porin kaupungin kanssa pidettiin palaveri Yyterin ja Porin rannikkovyöhykkeen 
kehittämisestä.    
 
Kustavin Kirjallisuusyhdistys ry:n kanssa tehtiin kumppanuussopimus Kustavin 
polkuhankkeen toteutuksesta. Merikarvia-Seuran kanssa on voimassa kumppanuussopimus 
Merellisen Merikarvian kalastajaperinnön tallennuksesta. 
 
6. Kulttuuriin ja kasvatukseen liittyvien tapahtumien ideointi ja edistäminen Selkämeren 
kansallispuistossa puiston eri osa-alueilla yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja 
oppilaitosten kanssa.   
 
Vuoden 2018 toteutus: 
Yhdistyksen Raumanmeren väkeä -hanke sisälsi vuonna 2018 koululaistoimenpiteitä, jotka 
käsittelivät ympäristökasvatusteemoja koulu- ja varhaiskasvatusikäisille. Lisäksi tehtiin 
yhteistyötä Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen kanssa 
Kuuskajaskarin uusimman kulttuuriympäristötyön yhteydessä. Kylmäpihlaja – Selkämeren 
loisto -kirjan laatijalle toimitettiin aineistoa. 

http://selkämeri.fi/#_blank


 
Raumanmeren väkeä toimintaryhmä osallistui  Luonto, luovuus ja oppiminen -
taidetapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen Päivärannassa. Tapahtuma oli yhteistyö 
Satakunnan ammattikorkeakoulun BlueCare-hankkeen, Turun yliopiston Rauman 
opettajakoulutuslaitoksen ja Rauman kaupungin kesken. Yhteistyötä tehtiin myös 
Luotaamatom alue-kuvataideryhmän kanssa ja järjestettiin laajalle yleisölle tarkoitettu 
Meren antimet -tapahtuma. 
 
Raumanmeren väkeä -toimintaverkoston työnä Naapurustopäivä Päivärannassa tapahtuma 
on muodostunut osaksi paikallista verkostotoimintaa. Tapahtuma on suunnattu mökkiläisille, 
veneilijöille, metsästäjille, kalastaville ym. saaristossa liikkuville. Myös Kansalaisopistossa 
järjestetty Kuva-luontoilta kokosi yleisön kuvia ja kysymyksiä sekä luontoasiantuntijaraadin 
vastauksia yhteen. 
 
Kansallispuiston eteläosaan suunniteltu valtakunnallinen tieteellinen tapahtuma ei ole 
vuonna 2018 toteutunut. 
 
 
7. Selkämeren tarinaperinteen kokoaminen ja sen arvostuksen kohentaminen; 
opiskelijatyön kohdentaminen. 
 
Vuoden 2018 toteutus: 
 
Vietiin loppuun Sata saarenrantaa Merikarvialla -hankkeen toteutus (sähköinen retkikartta 
melojia, veneilijöitä, kalastajia ja mökkiläisiä kiinnostavista saaristokohteista).  
 
Turun yliopiston Kulttuuritutkimuksen ja maisematutkimuksen kanssa tehtävä yhteistyö 
sisältää opiskelijatyötä, joka perustuu Kuuskajaskarin saarella toimineiden ihmisten 
haastetteluihin ja myös tarinoihin. Tuloksista ei vielä ole tietoa.  
 
 
8. Suomen kansallispuistojen ystäväyhdistysten verkoston kokoaminen ja yhteiseen 
tapahtumaan osallistuminen. 
 
Vuoden 2018 toteutus: 
Keväälle 2018 kaavailtu ystäväyhdistysten ja Metsähallituksen tapaaminen Örössä peruuntui 
toistamiseen Metsähallituksen sisäisten organisaatiomuutosten vuoksi. Tämän sijasta 
toteutui Skype-tapaaminen MH:n Joel Heinon ja joidenkin kansallispuistojen 
ystäväyhdistysten puheenjohtajien kesken 15.3.2018. Vertailtiin yhdistysten toimintaa. 
Todettiin yhteinen halu pitää yhteyttä ja MH:n resurssien vähyys.  
 
Ystäväyhdistysten yhdistyksen perustamista ideoitiin, jotta jotkut yhteiset asiat voitaisiin 
hoitaa rationaalisesti (esim. kv-asiat, viestintä) 
 
 
 



9. Euroopan kansallispuistojen ystäväverkoston kokoaminen ja yhteisen tapahtuman 
ideointi yhteistyössä EUROPARC Federationin kanssa ja kansallispuistojen kumppanien 
kansainvälisen näkyvyyden vahvistaminen verkostotoiminnan kautta. 
 
Vuoden 2018 toteutus: 
Selkämeren ystävät ei ollut paikan päällä mukana Europarc-konferenssissa Skotlannissa 
Cairngormin kansallispuistossa. EUROPARC ei kehittänyt kumppaniyhteisöjen 
yhteistoimintaa vuoden aikana. Toiminta painottui puistojen hoito- ja hallinto-
organisaatioiden sisäisiin asioihin. 
 
 
10. Terveys ja puistot 
 
Vuoden 2018 toteutus:  
 
Selkämeren ystävien ja Kustavin kunnan yhteishanke Kustavin luonto- ja kulttuuripolku sekä 
Sata saarenrantaa Merikarvialla hanke edistävät terveyttä houkuttelemalla ihmisiä 
kauniiseen saaristoluontoon ulkoilemaan.  
 
Raumanmeren väkeä -toimintaverkosto on tarjonnut yleisölle retkeilyyn ja talkootyöhön 
liittyvää terveysliikuntaa sekä erityisesti osallistunut polkujuoksutapahtumien järjestelyihin. 
Lisäksi Raumalla aikanaan tehty Sata saarenrantaa -kiintorastiverkosto melojille on olemassa, 
joskin se aiotaan uudistaa toisen tyyppiseksi yhdessä melojien kanssa. Terveystavoite kuului 
toteutettuihin jääretkeilyn edistämistoimiin omalla tavallaan, kun yhdistys osallistui Vapepan 
ja Meripelastusyhdistyksen Jäistäpelastautumis -näytöksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Muina toimina oli omatoimisten Matalsuokarin talvinuotio- ja Nurmeksennokka-retkien 
manööverit. 
 
Yhdistys julkaisi heinäkuussa 2018 kriittisen kannanoton Fortumin ongelmajätetuhkan 
käsittelylaitoksen suunnitelmaan (Mäntyluoto). Ongelmajätteiden laskeminen mereen on 
jatkuva terveyshaitta luonnolle ja ihmisille.  
 
Yhdistyksen verkkoviestinnässä, erityisesti kuvasisällössä, on yhä nostettu esille Selkämereen 
liittyviä luonnon rauhan, hiljaisuuden ja luonnonvalon tunnelmia ja merkityksiä.  
 

  



 


