
 

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 
 

Sääntömääräinen Kevätkokous 2021 
 

Pöytäkirja  

 

Aika: 23.3.2021   

Paikka:  Kokous pidettiin Lattomeren Toiveen majalla Hiidenkalliolla Nakkilassa. 

 

 

Läsnä:  Lasse Lovén, , Kari Mäntylä, Karri Jutila,  Juhani Mellanoura paikalla ja  

Arto Holma puhelinyhteydellä kohdat 3-4. 

 

 

Sääntömääräisen kevätkokouksen asiat 
 

 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

 

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

tarkastetaan sähköisesti vähintään kahden osallistujan sähköpostilla. 

 

2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu jaettiin 

sähköisesti 24.2.2021. 

 

3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan  

lausunto 

 

Esiteltiin kokouskutsun yhteydessä jaetut vuoden 2020 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 2021 

 

• Osallistutaan kansallispuistojen ystävien ja Metsähallituksen yhteiseen tapaamiseen 

kun se järjestetään 2021. Selvitetään mahdollisuus järjestää Ystäväyhdistysten 

tapaaminen Yyterissä samoin kuin keväällä 2019.  



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

kierroksen kohteiden julkaisu netissä, talkoiden järjestäminen, näyttelyn järjestäminen, 

juhlakirjan kirjoittaminen ja julkaisu. Luontokohteen siivousta tai kulttuurikohteen 

hoitoa toteutetaan hankkeen talkoilla yhdessä hankkeen kunnittaisten tukiryhmien ja 

paikallisten yhdistysten kanssa. Alustava lista kohteista on tässä: 

o Sastamala: Pyhän Marian kirkon tapulin ympäristön heinätyöt ja vesakon 

raivaus sekä Kierroksen alkupisteen puutarhan hoito Karkun uimarannalla. 

o Huittinen: Vanhankosken lehdon Saaren tilan puutarhan heinätyöt ja 

omenapuiden hoito. 

o Kokemäki: Orjapaadenkallion muinaismuistokohteen hoito ja maisemanhoito 

o Harjavalta: Kuumoonmäen muinaismuistokohteen hoito 

o Nakkila: Selkäkankaan muinaismuistokohteen hoito 

o Ulvila: Liikistön muinaismuistohteen hoito ja uimarannan raivaus. 

o Pori: Hiittenmäen muinaismuistoalueen hoito sekä Kräsooran 

luonnonsuojelualueen rantojen siivous Yyterissä ja lisäoptiona Reposaaren 

Takarannan Riitakallion kalliohakkausten dokumentointi. 

• Jatketaan yhdistyksen Raumanmeren Väkeä -toimintaverkoston työtä Raumalla. 

• Neuvotellaan Metsähallituksen kanssa kumppanuussopimuksen jatkosta seuraavalle 5-

vuotiskaudelle. Sopimukseen pyritään lisäämään kummikohde kalastajakulttuurin 

rakennuksen ja luodon luonnon ylläpitämiseksi. Ensisijaisena kohteena Idän Räyhän 

kalamaja. 

• Suunnitellaan kesällä toteutettava retki Luvian ulkosaaristoon suuntaa Ketokari-

Välikallio 

• Osallistutaan Hyötytuuli Oy:n Tahkoluodon merivoimalahankkeen 

ympäristövaikutusten arviointiin ja annetaan lausunto arviointisuunnitelmasta 

puheenjohtajan valmisteleman lausuntoluonnoksen pohjalta. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

    Lasse Lovén 

 

Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri  Lasse Lovén 

 

 

Hyväksyn pöytäkirjan 
 

Juhani Mellanoura 
 

24.3.2021 
() 

 
 
 

-> minä 

 
 

Hyväksyn pöytäkirjan. 
 
Juhani 

 
Karri Jutila 
 

 
24.3.2021(

) 

 
 
 

-> minä 

 
 

hyväksyn. 



Liitteet 
 
Liite 1 

  
 

Selkämeren kansallispuiston ystävä̈t ry 

Toimintakertomus 2020 

 
Selkämeren Ystävien hallitus kokoontui toimintavuoden aikana sähköisiin kokouksiin 4 
kertaa. Ystävien hallituksen puheenjohtajana toimi Lasse Lovén, sihteerinä toimi Kari 
Mäntylä ja varainhoitajana Lasse Lovén. Hallituksen jäseninä toimivat Arto Holma, Kari 
Mäntylä, Ilmo Suikkanen ja Juhani Mellanoura, Pia Söderlund ja Jarmo Mäntynen. 
 
Yhdistys toteutti vuonna 2020 Kokemäenjoen varren kunnissa ja kaupungeissa (7)  
EU/LEADER tuetun kehittämishankkeen ”Merikarhun Kierros” työsuunnitelmaa. Hanke 
ulottuu kahdelle LEADER-alueelle Kokemäenjoen koko pituudelle Sastamalasta Poriin. 
Hankkeessa on 9 kumppaniyhteisöä yhteistyössä Selkämeren Ystävien kanssa. Hanke 
käynnistyi kesäkuussa 2020.  Hankkeelle palkattiin 3 asiantuntijaa kukin 1 kuukauden 
työajaksi. Asiantuntijoina toimivat maisterit Juhani Mellanoura, Kari Mäntylä ja Klaus 
Rahikainen. Hankejohtajana toimi yhdistyksen puheenjohtaja Lasse Lovén. Hanke 
valmistuu vuoden 2021 lopussa. 
 
Yhdistyksen yhteistyö Rauman merimuseon kanssa muuttui suunnitellusta koronan 
vuoksi. Raumanmeren väkeä -toimintaryhmä kokoontui merimuseon väen kanssa 
työpajaan, jossa etsittiin uutta ohjelmaa projektille. Museovirasto on päärahoittajana 
hyväksynyt muutetun ohjelman.  
 
Eri hankkeissa tehtiin talkootyötä Selkämeren kansallispuiston ja sen lähialueiden 
hyväksi kuluneena vuonna yhteensä noin 350 tuntia arvoltaan noin 5250 euroa. 
Hanketoiminnan tulot ja menot olivat tasapainossa. Yhdistys ei tarvinnut 
toimintavuonna kunnilta otettua lainaa hankkeen likviditeetin hallintaan. Vuoden 
lopussa Yhdistyksellä ei ollut lainarahoitusta taseessaan. 
 
Yhdistyksen hallitus antoi rakentavan lausunnon Uudenkaupungin kalanviljelyalueiden 
suunnitelmista, Selkämeren Merialuesuunnittelusta sekä Tahkoluodon edustalle 
suunnitellun merituulivoima-alueen kehittämisen YVA-esityövaiheessa. Tuulivoima-
alueeseen liittyneessä lausunnossa yhdistys korosti, että hankkeesta ei saa tulla 
Selkämeren kansallispuiston luontoon haitallisesti vaikuttavia  lietelaskeutumia tai 
kalatalousvaikutuksia. Yhdistys teki edellisenä toimintavuonna 2019 aloitteen Porin 
kaupungille kaupungin omistamista Yyterin alueen luonnonsuojelualueista, jotka tulisi 
liittää osaksi kansallispuistoa. Nämä alueet olivat Munakarin saari ja säikkä, 
Herrainpäivien niemen kärjen Krääsoora ja Karhuluodon hiekkaranta. Esityksen 
etenemisestä päätöksentekoon ei ole saatu tietoa. 
 



Toimintavuoden aikana Selkämeren Ystävillä oli 18 jäsenmaksunsa maksanutta 
henkilöjäsentä, 4 yhteisöjäsentä ja yksi kannattajajäsen (Satakuntaliitto).  Yhdistyksen 
kannattajiksi tulkittuja Facebook-sivuston tykkääjiä oli 946 henkilöä. 
 

Vuoden 2020 tilinpäätös osoitti ylijäämää 767,29 euroa. Yhdistyksellä ei ole taseessa 
muuta omaisuutta kuin pankkitili, jonka saldo vuoden 2020 lopussa oli 5994,47 euroa. 
 

 
Puheenjohtaja  Lasse Lovén 
 

Selkämeren Ystävien toimintasuunnitelman 2020 toteutumisesta 
esitetään seuraava yhteenveto: 
 
 
1. Selkämeren kansallispuiston suunnitelmiin kuten Hoito- ja käyttösuunnitelmaan, 
Luontomatkailusuunnitelmaan ja Luonnonhoidon ja kulttuuriperinnön suunnitelmaan 
vaikuttaminen ja pyrkiminen kehittämisryhmiin. 
 
Vuoden 2020 toteutus: 
Metsähallituksen organisaatiomuutos oli vakiintumassa. Siitä yritimme pysytellään ajan 
tasalla pitämällä yhteyttä MH:n yhteyshenkilöihin. Yhteys metsähallituksen uusiin 
vastuuhenkilöihin jäi kuitenkin ohueksi. 
 
Metsähallituksella ei ollut vuonna 2020 sellaisia em. suunnitteluryhmiä, joihin 
ystäväyhdistyksen edustajaa olisi kutsuttu. Ystävät ei ollut mukana  MH/LP:n hankkeissa. 
Metsähallituksen vetämässä Rannikko-LIFE hankkeessa Ystävien Rauman toimintaryhmä 
on talkoohengessä tukemassa Rauman kaupungin kumppanina sen alueella tapahtuvaa 
hanketyötä. 
 
2. Kumppanuussopimuksen mukaiset käytännön toimenpiteet Metsähallituksen 
luontopalvelujen kanssa ja Rauman kaupungin kanssa. Pyritään kehittämään 
yhdistykselle kummikohdetta Selkämeren kansallispuiston kalastajaperinteeseen 
liittyen. 
 
Vuoden 2020 toteutus: 
Kumppanuussopimus Metsähallituksen kanssa oli voimassa 31.12.2020 asti. 
 
Kummikohteen kehittämisessä ei ole edistytty. 
 
Yhdistyksen jäsenet siivosivat Porin Viasvedenlahdella Idän Räyhän saaren rannat 
syyskuun alussa osana Suomen Luonnon päivän operaatioita. Talkoilla korjattiin myös 
syksyn myrskyssä repeytynyt Idän Räyhän kalamajan huopakatto. 
 
Yhdistyksen nimissä Raumanmeren väkeä -toimintaryhmä jatkoi tiedottamista ja 
osallistamista Rauman Omenapuumaan ennallistamisesta. Ennallistamisen 
vastuutahoina Raumalla ovat Metsähallitus ja Rauman kaupunki. Tiedottamisen ja 



osallistamisen tapahtumana oli vuonna 2020 kansalaisopiston tilaisuus, joka päätyi sekä 
kansalaisopiston että ystäväyhdistyksen facebookissa julkaistuksi striimiksi.   
 
Raumanmeren väkeä -verkosto huolehti luonto- ja eräopaskoulutettavan 
harjoitteluosuuden käytännöistä. Virallinen vastuutaho oli Rauman kaupungin 
vihertoimi. Raumanmeren väen puolesta myös vastaanotettiin ja arvioitiin opiskelijan 
opasnäyttö yleisöretkellä Omenapuumassa. Luonto- ja eräopashan hänestä tuli.     
 
Raumanmeren väkeä jatkoi Päivärannan kahilikon vuosittaisia niittotalkoita sekä 
saariston retkitukikohtien pienimuotoista kunnostamista. 
 
Yhteistyövelvoitteet Pidä saaristo siistinä -yhdistyksen monitorointisiivouksissa jatkuivat 
kahdessa rantakohteessa. Pandemiariskien takia jouduttiin tukeutumaan tarkoitusta 
enemmän Rauman toimintaryhmän kumppanien eli kaupungin saaristoisännän Rauman 
seudun katulähetyksen Fructus-projektin apuun. 
 
  
3. Ulkoisen taloudellisen tuen hankkiminen. EU:n osin rahoittamien 
kehittämishankkeiden ideointi ja valmistelu. 
 
Vuoden 2020 toteutus: 
 
Yhdistyksen toteuttama EU/LEADER-hanke ”Merikarhun Kierros” sai tukirahoituksen 
EU/LEADER ohjelmaan liittyen Karhuseudun ja Joutsenten Reitin LEADER yhdistyksen 
puollon jälkeen.     
 
4. Ystävien viestinnän vahvistaminen erityisesti valtakunnan mediassa ja netissä 
kotisivuja kehittämällä. 
 
Vuoden 2020 toteutus: 
 
Yhdistys jakoi informaatiota tapahtumista, Selkämerta ja luontovapaaehtoistyötä 
koskevia uutisia sekä merellisiä tunnelmakuvia Facebook-sivullaan. Vuoden 2020 lopussa 
yhdistyksellä oli Facebookissa 946 tykkääjää, jälleen enemmän kuin viime vuonna. 
Hallituksen aktiiveja osallistui useisiin Selkämerta, Satakuntaa ja ilmastonmuutoksen 
hallintaa koskevaan keskustelu- ja tiedotustilaisuuteen vuoden aikana.    
 
Yhdistyksen hanketöinä valmistamia sähköisiä kohde-esittelyjä (internet GoogleMaps-
kartat ja selkamerenystavat.fi sivustolla julkaistut kohdeopasvihkot)  on luettu 
kiitettävästi. Kustavin hankkeen Googlemaps-karttoja on tarkasteltu ahkerasti vuoden 
2020 aikana. Luonto- ja kulttuuripolun karttaa on katsottu   22 079 kertaa ja Kustavin 
koulun lähiluontopolun karttaa noin 2219 kertaa. Merikarvian Sata saarenrantaa -
karttoja on katsottu julkaisemisen jälkeen peräti 68 766 kertaa. 
 
5. Yhteistoimintasopimusten valmistelu ja sopiminen kuntien ja strategisten 
kumppaniyhdistysten kanssa. 
 



Vuoden 2019 toteutus: 
  
Rauman kaupungin kanssa aiemmin tehty kumppanuussopimus oli voimassa 2020. 
  
Sastamalan Museon, Huittisten Museon, Kokemäen kunnan, Harjavallan Cedercreutz 
Museon , Nakkilan ja Ulvilan kunnan, Rauman Merimuseon, Satakunnan Museon ja Visit 
Pori Oy:n  kanssa oli kumppanuussopimus Merikarhun Kierros EU/LEADER hankkeen 
toteutuksesta. 
 
 
6. Kulttuuriin ja kasvatukseen liittyvien tapahtumien ideointi ja edistäminen 
Selkämeren kansallispuistossa puiston eri osa-alueilla yhteistyössä paikallisten 
toimijoiden ja oppilaitosten kanssa.   
 
Vuoden 2020 toteutus: 
 
Korona eli Covid 19 taudin valtakunnallinen hallinta erilaisine kieltoineen ja 
määräyksineen sulki  käytännön yhteistoimintamahdollisuudet paikallisten toimijoiden 
ja oppilaitosten kanssa. 
 
7. Selkämeren tarinaperinteen kokoaminen ja sen arvostuksen kohentaminen; 
opiskelijatyön kohdentaminen. 
 
Vuoden 2020 toteutus: 
 
Merikarhun Kierros-hankkeen yhteydessä kerättiin Kokemäenjoen varrelle kertynyttä 
esihistoriallista ja historiallista tarinaperintöä osaksi kohteiden kuvauksia. 
 
Yhteistyö Rauman merimuseon kanssa Raumanmeren asioissa sisältää erityisesti 
tarinaperinteen kokoamista, tallentamista ja esittelyä. 
 
8. Suomen kansallispuistojen ystäväyhdistysten verkoston kokoaminen ja yhteiseen 
tapahtumaan osallistuminen. 
 
Vuoden 2020 toteutus: 
Käytiin nettikokous, jossa oli mukana muut kansallispuistojen ystäväyhdistykset sekä 
Metsähallituksen luontopalvelujen johto ja yhteyshenkilö. 
 
9. Euroopan kansallispuistojen ystäväverkoston kokoaminen ja yhteisen tapahtuman 
ideointi yhteistyössä EUROPARC Federationin kanssa ja kansallispuistojen kumppanien 
kansainvälisen näkyvyyden vahvistaminen verkostotoiminnan kautta. 
 
Vuoden 2020 toteutus: 
Hallitus jakoi EUROPARC järjestön viestit jäsenille. Muuta yhteistyötä järjestön kanssa ei 
ollut. Vuotuisen tapaamiset oli siirretty nettiin. Yhdistys hoiti Ukko-Kolin Ystävät ry:n 
jäsenille kv-viestinnän, kun Ukko-Kolin Ystävät ry oli Selkämeren Ystävien yhteisöjäsen. 
 



10. Terveys ja puistot 
 
Vuoden 2020 toteutus: 
 
Selkämeren ystävien ja Kustavin kunnan vuonna 2019 valmistunut yhteishanke Kustavin 
luonto- ja kulttuuripolku sekä Merikarvian saaristokarttapalvelu edistivät terveyttä 
houkuttelemalla ihmisiä kauniiseen saaristoluontoon ulkoilemaan. 
 

 
Liite 2 jaettiin osallistujille sähköpostilla. 
 
Liite 3.  

 


