
  

 

1 

Sopimus Selkämeren kansallispuiston ystäväyhdistyksen 

toiminnasta 
 

Osapuolet 
 

Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut, Lounais-Suomen puistoalue, seuraavassa 

”Metsähallitus” 

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry, Selkämeren kansallispuiston ystäväyhdistys, seuraavassa 

”yhdistys”. 

  

 

Sopimuksen tavoite 

 

 Osapuolet pyrkivät tekemään Selkämeren kansallispuistoa tunnetuksi ja edistämään 

myönteistä mielikuvaa siitä sekä toimimaan siten, että kansallispuiston luonto-, kulttuuri- ja 

virkistyskäyttöarvot säilyvät kestävästi ja kansallispuiston vetovoima entisestään vahvistuu.  

 
 

Yhteistoiminnan määrittely 

 

 Yhdistys osallistuu kansallispuiston tavoitteita tukevaan toimintaan puistossa ja sen 

ulkopuolella, myös kansainvälisissä verkostoissa.  

 Yhteistoiminta perustuu säännölliseen ja aktiiviseen molemminpuoliseen viestintään. 

Tavoitteena on, että osapuolet informoivat toisiaan osapuolia kiinnostavista asioista. 

Tiedonkulun parantamiseksi ja yhteistyön kaikinpuoliseksi edistämiseksi Metsähallituksen 

edustajat voivat osallistua kutsuttuina asiantuntijoina yhdistyksen kokouksiin ja 

tilaisuuksiin. Yhdistyksen edustajia kutsutaan tarvittaessa osallistumaan Selkämeren 

kansallispuiston kehittämistä edistäviin Metsähallituksen työryhmiin. 

 Toimintansa tarkoituksen mukaisesti yhdistys tuottaa Selkämeren kansallispuistoon liittyvää 

tiedotusta ja järjestää ympäristökasvatusta, tapahtumia ja retkiä, luonto- ja 

kulttuurikohteiden inventointeja, talkoita sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Näistä sovitaan 

tarkemmin sopimusosapuolten kesken vuosittaisen toimintasuunnitelman puitteissa ja 

lisäksi tarvittaessa muulla tavalla vuoden aikana. 

 Yhteistoiminnan toteuttamisessa sovelletaan Metsähallituksen luontopalvelujen 6.6.2012 

vahvistamia ystävätoiminnan periaatteita (Liite 1). 
 

 

Tarkemmat määrittelyt 

 

 Yhdistyksellä on oikeus käyttää Metsähallituksen opastuspisteitä jäsenhankinnassaan sekä 

tuottamansa aineiston myynnissä. Toiminnan muodoista sovitaan kuitenkin tarkemmin 

opastuspisteen hoitajan kanssa. 

 Yhdistyksellä on oikeus käyttää maksutta Metsähallituksen kokoustiloja erikseen 

tapauskohtaisesti sovittavalla tavalla. 

 Metsähallituksella on oikeus käyttää yhdistyksen omistamia tiloja, taide-esineitä ja 

ympäristökasvatusohjelmia ja muuta omaisuutta siten kun niistä tapauskohtaisesti erikseen 

sovitaan. 

 Metsähallitus voi tarjota kuljetusapua kansallispuistossa liikkumiseen erikseen 

tapauskohtaisesti sovittavalla tavalla. 

 Metsähallitus järjestää määräajoin valtakunnallisen seminaari- tai neuvottelutilaisuuden 

ystäväyhdistyksille. Tavoitteena on ystäväyhdistyksien toiminnan kehittäminen, uusien 
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toimintamuotojen ideointi ja Metsähallituksen toimintatapojen ja suunnitelmien esittely 

yhdistysten edustajille.  

 Yhdistys toimii Metsähallituksen kestävän kulttuuri- ja luontomatkailun kehittämisen 

kumppanina ja sillä on oikeus kansallispuiston ystäväyhdistyksen ominaisuudessa osallistua 

EUROPARC Federationin verkostotoimintaan. 

 

 

Kustannusten jakaminen 
 

 Osapuolet rahoittavat itse toimintansa ellei erikseen muuta sovita. 

 Metsähallitus voi käyttää yhdistyksen asiantuntemusta ja pyytää yhdistykseltä tarjouksia 

erilaisten töiden suorittamiseen ja tilata töitä siltä ottaen kuitenkin huomioon 

kilpailuttamissäädökset. 
 

 

Sopimukseen liittyvä viestintä 

 

 Yhdistys on tämän sopimuksen nojalla oikeutettu käyttämään tiedotuksessaan ja 

toiminnassaan nimikettä ”Selkämeren kansallispuiston ystäväyhdistys” sekä 

kansallispuiston logoa oman logonsa ohessa. Yhdistys on tietoinen siitä, että 

kansallispuiston immateriaalioikeudet ovat Metsähallituksen hallinnassa.  
 Logon käytössä ja kaikessa viestinnässä yhdistys noudattaa siitä annettuja 

kumppaniviestinnän periaatteita (liite 2). 
 Yhdistys saa maksuttoman linkin ja erikseen sovittavan informaation Selkämeren 

kansallispuiston luontoon.fi sivuille. 

 Metsähallitus saa maksuttoman linkin ja erikseen sovittavan informaation yhdistyksen 

kotisivulle. 

 Yhdistyksen tekemässä, Selkämeren kansallispuistoa koskevassa viestinnässä on käytävä 

ilmi, että se edustaa ystäväyhdistyksen toimintaa ja näkemyksiä. 

 

 

Yhdyshenkilöt 

 

 Yhdyshenkilönä toimii Metsähallituksen puolelta Minna Uusiniitty-Kivimäki, puh. 040 483 

6006, minna.uusiniitty-kivimaki@metsa.fi. 

 Yhdyshenkilönä toimii yhdistyksen puolelta puheenjohtaja Lasse Lovén, puh 040 170 

3886, email lasse.loven@gmail.com, osoite Jaatsinkatu 7 D, 38210 Sastamala. 

 Osapuolet informoivat toisiaan yhdyshenkilön vaihtumisesta. 

 

 

Henkilöstö- ja vahingonvastuut 

 

 Kumpikin osapuoli vastaa oman henkilöstönsä vakuutusturvasta ja oman henkilöstönsä tai 

toimintansa vastapuolelle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista. 

 

 

Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen 

 
Tämä sopimus on voimassa ajalla 4.12.2013 – 31.12.2016. 
 

Sopimuksen irtisanomisaika on 3 kuukautta.  Yhdistyksellä ei ole oikeutta siirtää sopimusta 

kolmannelle taholle. 
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Erimielisyyksien ratkaiseminen 

 
Mahdolliset tätä sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelumenettelyllä. 

 

 

 

Kansainvälisenä Vapaaehtoisten päivänä Raumalla 4.12.2013, 

 

 

 

 

 

 

Metsähallitus  Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 

Etelä-Suomen luontopalvelut Lasse Lovén 

Lounais-Suomen puistoalue  Puheenjohtaja Lasse Lovén 

Hanna Ylitalo    

Puistonjohtaja Hanna Ylitalo Ilmo Suikkanen 

   Varapuheenjohtaja Ilmo Suikkanen  


