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Selkämeren kansallispuiston ystävät ry  
 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2022 
 
Aika: 8.11.2022 klo 17-19 
Paikka: Pori, Lyttylän kartano 
 
Osallistujat:  Lasse Lovén, Juhani Mellanoura, Keijo Koskinen , Heimo Törmä, Kari Mäntylä, Raimo 
Hakila 
 

Lyttylän kartanon tarina. 
 
Kokouksen aluksi Ari Viro esitteli Pro Lyttylän kartano ry:n toimintaa. Tätä kokoustilaa (Lyttylän 
kartanon koulun entinen luokkahuone) käytetään yhdistyksen kokouspaikkana ja esitelmien 
pitopaikkana. Ari Viro kertoi mielenkiintoisen esityksen Lyttylän historiasta ja varvin toiminnasta 
1800-luvun puolivälissä. Lyttylä on ollut asuttuna 1300-luvulta alkaen. Lyttylän nimen alkuperästä ei 
ole selvää tietoa. Epäillään asukkaan nimen johdannaista. !600-luvulla Ruotsin kuningas Kustaa II 
Adolf lahjoitti yhdelle sotapäällikölleen Lyttylän kartanon sotilasvirkataloksi. 1800-luvun puolivälissä 
sotapäällikkö ja liikemies Wallenstråle osti kartanon perinnöksi suvulleen. Kartanon nykyinen talo 
rakennettu 1800-luvun lopussa. W. hallitsi tuon ajan Suomen suurinta kauppalaivastoa, jotka kaikki 
rakennettiin Lyttylän varvilla.  Rakentajia parhaimmillaan noin 70 miestä.  Kartanolla oli noin 1500 ha 
metsää. Kartanolla myös saha. 17.12.1900 kartano myytiin ja samalla kokonainen kylä myytiin 
alustalaisille. Kartano jaettiin 30 osaan. Suurin kauppa oli 4 osaa. 1906 aloitti kartanolla kansakoulu. 
Se myytiin Porin mlk:lle kouluksi. Koulua pidettiin noin 70 vuotta. 2015 perustettiin Pro Lyttylän 
Kartano ry, joka otti kartanon kokoontumispaikakseen. Taloa on saneerattu ulkoapäin. Talon 
lämmitys tapahtuu puilla ja uuneilla. Sähköt ja vedet on asennettu minimiinsä. Käytössä ei ole 
sähköisiä kokousvälineitä (digitykki, valkokangas jne). Vuotuisia tapahtumia ja juhlia pidetään 
kartanolla.  
 
Kartanolla ehkä olisi mahdollista pitää Merikarhun Kierroksen näyttely kesällä 2022. Asiaa 
selvitetään. 

 
Syyskokouksen Pöytäkirja 
 
1. Kokouksen avaus 
 

• Yhdistyksen puheenjohtaja Lasse Lovén avasi kokouksen. 
 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
 

• Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin  Lasse Lovén 

• Kokouksen sihteeriksi valittiin  Lasse Loven 

• Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. Tarkastajiksi valittiin Keijo Koskinen ja 
Juhani Mellanoura. 
 

3.Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

• Kokouskutsu jaettiin 25.10.2022. 

• Osallistujat muistion alussa. 

• Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma 
 

• Hyväksyttiin liitteenä 1 oleva toimintasuunnitelma.  
 
4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun, kannattajajäsenmaksun sekä 
liittymismaksun suuruus 
 

• Päätettiin seuraavat jäsenmaksut vuodelle 2023: Liittymismaksu on 0 euroa. Henkilöjäsenet 
ja kannattajahenkilöt 30 euroa, yhteisöjäsenet 100 euroa ja kannattajayhteisöt 500 euroa. 
 

5. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnan tarkastajien palkkioista 
 

• Päätettiin, että hallituksen jäsenille tai tarkastajille ei makseta palkkioita.  

• Matkakulut korvataan polttoainekulujen mukaan, jos yhdistyksen talous sen mahdollistaa.  
 

6. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio 
 

• Hyväksyttiin liitteen 2 mukainen talousarvio vuodelle 2023. 
 

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi 
 

• Puheenjohtajaksi vuodelle 2023 valittiin Lasse Lovén. Hän kiitti luottamuksesta.  
 

8. Päätetään hallituksen muiden jäsenten lukumäärä sääntöjen 11 § mukaisesti ja valitaan 
hallituksen muut jäsenet 
 
Päätettiin, että hallitukseen valitaan 5  henkilöä.  
 
Hallituksen jäseninä voivat sääntöjen mukaan jatkaa seuraavat ja henkilökohtaiset varajäsenensä: 
- Jäsen Kari Mäntylä, varajäsen Raimo Hakila 
- Jäsen Arto Holma, varajäsen Keijo Koskinen 
- Jäsen Heimo Törmä, varajäsen Antti Karlin  
 
Jäsen Heimo Törmä ilmoitti olevansa estynyt hoitamaan varsinaisen hallituksen jäsenen tehtävää. 
Varajäsen Antti Karlin on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä tuohon tehtävään. 
 
Todettiin, että sääntöjen mukaan varsinaisina jäseninä ja heidän varajäseninään jatkavat seuraavat: 
- Jäsen Kari Mäntylä, varajäsen Raimo Hakila 
- Jäsen Arto Holma, varajäsen Keijo Koskinen 
 
Erovuoroisina ovat seuraavat hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset 
varajäsenensä: 
 
- Jäsen Ilmo Suikkanen, varajäsen Rauno Laine 
- Jäsen Juhani Mellanoura, varajäsen Juha Hiedanpää 
- Jäsen Karri Jutila, varajäsen Juhani Korpinen 
 
 
Valittiin hallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat: 

- Jäsen Juhani Mellanoura, varajäsen Juha Hiedanpää 
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- Jäsen Susanne Ekroth, varajäsen Heimo Törmä 
- Jäsen Karri Jutila, varajäsen Ilmo Suikkanen  

 
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja 
hallintoa; 
 

• Toiminnantarkastajaksi toimintavuoden 2023 tilejä ja hallintoa tarkastamaan valittiin Anne 
Savola ja varalle Eila Vesanto. 

 
10. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 8 §:n mukaisesti 
 

• Päätettiin kutsua kokoukset sähköisesti niiden osalta, joilla on sähköpostiosoite ja muille 
lähetetään kutsukirje. 

 
11. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään 
kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää. 
 
Muita asioita ei ollut. 
 
12. Lopetus 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti lämpimästi Pro Lyttylän kartano ry:tä kokouspaikan 

tarjoamisesta yhdistyksen käyttöön ja hyvästä kahvista ja mielenkiintoisesta esityksestä kokouksen 

alussa. 

 Pöytäkirjan vakuudeksi  Lasse Lovén 

Kokouksen puheenjohtaja   Lasse Lovén 

Tarkastajat 

Juhani Mellanoura 
 

10.11.2022 klo 
17.37 () 

 
 
 

-> minä 

 
 

Hyväksyn pöytäkirjan, 
  
Juhani 
 

Keijo Koskinen 
 

pe 11. marrask. klo 0.10 
() 

 
 
 

-> minä 

 
 

Hyväksyn pöytäkirjan. 
 
Keijo  
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Liite 1 

Toimintasuunnitelma 2023 

• Raumalla aiemmassa Ystävien toteuttamassa ”Raumanmeren väkeä” -Leader hankkeessa 

kehitettyjen toimintatapojen jatkaminen:  

o Niittotalkoot eli kahilikkotalkoot, Nurmeksessa,  
o Saaristo Siistinä toimintaan liittyvä rantojen siivous eli roskien keruu 3 x vuodessa 

yhdessä Raumanseudun katulähetyksen ja Rauman kaupungin kanssa,   
o Kuuskajaskarin vieraslajien torjunta. 

 

• Talkoot:  

o Pori-Luvia: Räyhien luotojen siivous elokuussa 

o Uusikaupunki: Liesluodon ym. rannan siivous 

o Merikarhun Kierroksen talkookohteiden hoitoon osallistuminen: Sastamala, 

Kokemäki, Harjavalta, Pori 

• Kustavi: Polkuretki Luonto- ja kulttuuripolulle 

• Viestintä: kotisivun ylläpito, facebook ajankohtaiset, lehdistötiedotteet 

• Hankkeet:  

o Merikarhun Kierros LEADER-hankkeen tulosten ylläpito: talkoot, esitelmät, 

näyttelyn kierrätys, Merikarhun Vaellus Karkku-Reposaari 25.8.2023 

• Vaikuttaminen: meristrategia, tuulivoima-alueet, kalankasvattamot 

• Kansallispuistojen Ystäväverkosto yritetään pitää hengissä ja osallistutaan mahdolliseen 

tapaamiseen, Raumanmeren Väkeä -toimintaryhmän toimintamalli arvioidaan. 

• Kansainväliset yhteydet pidetään aktiivisina. Osallistutaan muiden ystäväyhdistysten 

järjestämiin kansainvälisiin tapahtumiin. 

• Aktiivista jäsenhankintaa. Merikarhun Kierros  kirja jäsenetuna. 

• Ympäristönmuutoksen seurantaa edistetään aloitteilla. 
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Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 
 
Liite 2. Talousarvio vuodelle 2023    

     

Tulot     

Jäsenmaksut   € Euroa 

 Henkilöjäsenet 20 30 600 

 Yhteisöjäsenet 5 100 500 

 Kannattajahenkilöt 10 30 300 

 Kannattajayhteisöt 2 500 1000 

Toimintatuki Hakemuksesta 1 500 500 

     

Yhteensä    2900 

     

     

Menot     

Hallinto    600 

Jäsenmaksut (EUROPARC)   230 

Matkakulut    700 

Viestintä ja kotisivut   500 

Tapahtumat    870 

     

Yhteensä    2900 

 


