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Selkämeren kansallispuiston verkostoseminaari 
Raumalla 25.2.2014  

Ryhmätyöraportti 

Ryhmä 1 

 

Teema: Yhdistysten ja yritysten toiminta ja yhteistyö 

Ryhmä keskusteli monipuolisesti aiheesta ja totesi yrityksille 

Selkämeri -brändin (”max 15 min avomerelle”, luonto ja 

vedenalainen luonto) ja sen tunnettuuden olevan varsinkin 

oleellisessa osassa yritysten tuotetta ja markkinointia. Selkämeri 

brändin tulisi olla markkinoinnin kantava ja kattava teema, jolloin 

yksittäinen yritys ei olisi niin yksin omien 

markkinointiponnistustensa kanssa. 

 Ryhmässä ideoitiin Selkämeren yritysverkoston tarvetta ja pohdittiin, mikä olisi oikea kanava tai tapa 

toteuttaa yritysverkosto. Matkailuyhdistys tai esimerkiksi ystäväyhdistys vastaavassa ominaisuudessa 

voisi tuoda yksittäisille yrityksille tukea varsinkin markkinointiin, tuottaa ulospäin tietoa yritysten 

palvelujen palveluketjusta sekä verkoston sisällä yrityksille tietoa muiden palveluista. Taholle voisi myös 

esimerkiksi hankevaroin palkata myyntikanavia hoitavan henkilön, joka olisi todella iso apu yrityksille.  

Yritysten verkosto voisi tukea yksittäisiä yrittäjiä palvelujen tuotteistamisessa teemoittain ja 

samalla linkittää yritysten palveluja esimerkiksi yksityisten ja yhdistysten opastuspalveluihin 

luoden niistä palveluketjun.  

Keskusteltiin myös sesonkituotteista ja tuotteiden luomisesta eri sesongeille – Selkämeri ei saa olla 

pelkkä kesätuote.  

Avainasemassa yritysten palvelujen kannalta ovat myös hyvin toimivat rannikon peruspalvelut, jotka 

luovat luontomatkailijan tuotteelle ”alkupisteen” ja palvelujen perustan ennen varsinaiseen puistoon 

tuloa.  

Yritysten ja yhdistysten verkostossa voisi myös pohtia yhä vahvempien yhteistyötapahtumien 

tuottamista olemassa olevien ympärille: Selkämerihiihto, Majakkapäivä 16.8., Suomen luonnon päivä 

30.8.  

Todettiin Metsähallituksen luoman infran (opasteet kohteeseen ja kohteessa) olevan myös tärkeää, 

mutta jota voidaan kehittää edelleen. 

Pohdittiin, että yritysten (ja yhdistysten) verkostolle voitaisiin myös tuottaa Kansallispuisto-opas -

tyyppistä koulutusta, jonka avulla varmistetaan laatukriteerien täyttyminen ja yrittäjien osaaminen 

koko alueesta. Ideoitiin, että verkoston/matkailuyhdistyksen/ystäväyhdistyksen toimesta voitaisiin 

tehdä myös mysteri shoppingia eli palveluiden laaduntarkkailua. 
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Selkämeren kansallispuiston verkostoseminaari Raumalla 25.2.2014 

Ryhmätyöraportti 

Ryhmä 2 

Teema: Yhdistysten keskinäinen yhteistyö  

Ryhmä tuotti viisi kehittämisideaa Selkämeren kansallispuiston kehittämiseksi yhdistysten keskinäisellä 

yhteistyöllä. 

1. Tapahtumaseinä, jossa eri yhdistykset voivat viestiä toisilleen ja jäsenilleen 

tapahtumiensa  sisällöstä, ajankohdista ja paikoista 

2. Vuositapaaminen, jolloin eri yhdistysten edustajat voivat tutustua toisiinsa, kuulla 

toistensa suunnitelmista ja saavutuksista ja ideoida yhteisiä hankkeita. Samalla 

Metsähallitus voisi kertoa omista suunnitelmistaan ja tuloksistaan. 

3. Yhteiset aktiviteetit, join useat yhdistykset voisivat suunnitella ja toteuttaa 

monimuotoisen Saaripäivä-tapahtuman kansallispuiston alueella. 

4. Yhteinen rahoitushakemus usean yhdistyksen yhteishankkeelle, joka kohdistuu 

kansallispuiston kehittämiseen. 

5. Ympäristövastuun ja –kasvatuksen kehittäminen kansallispuiston alueella tehtävillä 

monen toimijan ohjelmilla 

Ryhmä jakautui ideariihen jälkeen kahteen pienryhmään, jotka kumpikin kehittivät kahta edellä 

kuvattua. ideaa (1 ja 2 sekä 3 ja5) käytännön toteutusta varten. 

1. Tapahtumaseinän toteutus 

 Toteutuksessa voidaan käyttää olemassa olevia nettiohjelmia. 

 Toteutusvastuu voisi olla Metsähallituksella esim. selkämeri.fi:n jatkokehityksenä tai Selkämeren 

ystävät ry:llä selkamerenystavat.fi:n verkostosivun kehityksenä 

 Seinän käytöstä kiinnostuneet yhdistykset nimeävät seinätiedon ylläpitovastuuhenkilöt, joilla 

olisi oikeus päivittää oman yhdistyksen tietoja. 

 Tapahtumaseinän perustaminen voisi tapahtua joko käynnissä olevassa verkostohankkeessa 

(esim SeLuKu) tai sitä varten haettavassa uudessa hankkeessa (esim EU Leader). 

2. Verkoston vuositapaamisen toteutus 
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 Tapaamiseen osallistuisivat yhdistysten aktiivit tai verkostovastuulliset. 

 Tapaamisessa olisi paikkaan ja vuosittain vaihtuvaan teemaan painottuva ohjelma, jonka 

yhteydessä osapuolet voisivat kertoa suunnitelmistaan ja toiveistaan suhteessa toisiinsa ja 

Metsähallitukseen. Metsähallitus kertoisi omat kuulumisensa vastaavasti. 

 Tapaamispaikat olisivat mahd. mukaan kansallispuiston sisällä tai opastuspisteissä esim. viisi 

kohdetta puiston eri osissa kiertävästi. 

 Tapaamisen kustannuksista vastaisivat osallistujat omalta osaltaan ja Metsähallitus esim. 

tilakustannuksista ja kokouseväistä. Vuositapaamiselle haettaisiin sponsoritukea kunnilta ja 

sellaisilta yrityksiltä, jotka voisivat esitellä omaa kestävän kehityksen ohjelmaansa. 

3. Yhteiset aktiviteetit 

 Saaripäivän tapahtuman toteutus tapahtuisi valituissa kansallispuiston saarissa, joita voisi olla 4-

5. Toteutuspäivänä esim. Suomen luonnon päivä tai Maailman ympäristöpäivä tai erikseen 

päätettävä Selkämeri-päivä..  

 Saareen luonnosta ja palveluista kiinnostuneet yhdistykset valmistaisivat saaripäivään oman 

teemansa pohjalta osaohjelman sisällön (rasti) esim. melonta, siivous, luonnontuntemus, 

valokuvaus). 

 Tapahtuma kohdistuisi yleisöön ja painottuisi nuorisoon. Ohjelman läpikäynti sisältäisi kilpailun 

ja palkinnon. 

 Tapahtuman päättäisi yhteinen evästely nuotiolla. 

 Saaripäivän tapahtumien yhteinen viestintä kokoaisi yhteen Saaripäivän toteutukset eri saarilla.  

 Tapahtuman kustannus jakautuisi toteuttavien yhdistysten panokseen ja Metsähallituksen 

tukeen (esim. eväät, venekuljetukset, viestintä) 

4. Ympäristövastuun ja –kasvatuksen kehittäminen 

 Yhdistykset tuottavat valittavalle kohteelle teemaleirikoulun sisällön. Teeman moduleina voi olla 

esim. majakat, melonta, linnut, kalastus ja valokuvaus. Leirikoulun ohjelma yhdistelee eri 

ohjelmamodulit koulun tarpeen mukaan. Perusohjelma sisältää yhden leirikoulupäivän 

kansallispuiston kohteessa. Kohteina voi olla opastuspiste + teemaan sopiva maastokohde, jotka 

määritetään yhdessä Metsähallituksen kanssa. 

 Yhdistykset kustantavat teemoittaisten opetusmodulien valmistamisen omilla varoillaan, lähinnä 

talkootyöllä. 

 Leirikoulupäivän tukipalvelut (kuljetus, muonitus jne) tulisi paikallisilta sopimusyrittäjiltä. 

 Suurin ongelma tulisi olemaan koulun opetusohjelman ja leirikouluohjelman 

yhteensovittaminen sekä rahoituksen löytäminen koulujen matkakustannuksiin.  

 Koulujen matkakulujen rahoitukseen haettaisiin yhdistysten yhteisellä hakemuksella esim. 

Leader-tukea ja kestävän kehityksen strategiaa vetävien yritysten sponsoritukea. Yritykset 

saisivat ohjelmalla reilusti positiivista julkisuutta. 
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Selkämeren kansallispuiston verkostoseminaari Raumalla 25.2.2014 

Ryhmätyöraportti 

Ryhmä 3 

 

Teema: Mitä yhdistykset odottavat Metsähallitukselta? 

Ryhmässä oli sekä matkailuyrittäjiä että luonnonsuojeluyhdistysten jäseniä sekä luonnon ystäviä. 

Esitettiin kysymyksiä niistä keskusteltiin. Aihepiiri on laaja joten keskustelu rönsyili laidasta 

laitaan. 

Alla on käsitelty esiin tulleita pääkohtia mahdollisine toimenpide ehdotuksineen. 

Verkostotapaamiset tulevaisuudessakin koettiin tärkeäksi. 

 Aiheet 

1. Erinäisten tukihakemusten ja lupahakemusten tekeminen. 

 Haluttaisiin enemmän joustavuutta/mahdollisesti koulutusta ,tietoa kuka 

metsähallituksessa vastaa mistäkin. 

 

2. Talkoiden koordinointi niin että ei olisi liian monta lusikkaa samassa sopassa  

 Tässä ystävänyhdistys voisi auttaa. 

 toivotaan mm metsähallitukselta materiaaliapua, joihinkin kohteisiin myös kuljetusapua. 

 

3. Kuljetuspalvelut 

 kuljetuspalveluita on jonkin verran tarjolla, mutta niiden löytäminen ja koordinointi ei 

ole helppoa. Tietysti on aina probleemana sovittaa yhden -kahden ihmisen kulkemisia. Samassa 

yhteydessä keskusteltiin talvikäytöstä eli mikä on moottorikelkkailun sallittavuus puiston 

alueella? 

 Tämä on iso kysymys kaikille meripuistossa talvella liikkuville. 
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4. Vapaaehtoisten siivoustalkoiden järjestäminen 

 Tällä hetkellä luvan saanti on liian byrokraattista.  Lupa pitäisi saada nopeasti suoraan 

jonkun nimetyn henkilön kautta eikä esim. jonkun yhdistyksen/ketjun kautta. Yksi ratkaisu voisi 

olla jonkinlainen vapaaehtoishenkilöpankki. 

 

5. Puiston sidosryhmät ja asiakkaat 

 Yleinen toteamus/tosiasia on että kaikki luonnosta ja eritoten kansallispuistosta 

kiinnostuneet henkilöt eivät kuulu mihinkään yhdistyksiin ja kuitenkin heidän tavoitettavuutensa 

on puiston perustarkoituksen toteutumiselle äärimmäisen tärkeää ( siis ovat ”asiakkaita”). 
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Selkämeren kansallispuiston verkostoseminaari Raumalla 25.2.2014 

Ryhmätyöraportti, Ryhmä 4 

Teema: Alueelliset verkostotarpeet  

Ryhmä tuotti viisi kehittämisideaa Selkämeren kansallispuiston kehittämiseksi yhdistysten keskinäisellä 

yhteistyöllä. 

a) Alueelliset verkostoja, tarvitaan niitä lähellä olevien kohteiden, kehittämisessä, 

ylläpitämisessä ja markkinoinnissa. Pienryhmissä kohteita nimettiin 13. Alueellinen 

kattavuus huomioiden niistä valittiin ykköskategoriaan pohjoisesta etelään lueteltuna 

seuraavat viisi: 

1. Ouran saaristo. 

2. Säppi 

3. Nurmes 

4. Liesluoto 

5. Katanpää 

Edelläluetellut kohteet esitellään erikseen kartalla toimenpide-ehdotuksineen. 

Kakkoskategoriaan nostettiin Preiviikinlahti, Kylmäpihlaja/Kuuskajaskari ja Isokari. 

Nimetyiksi tulivat myös Merikarviajoki, Reveli, Ahlainen, Reksaari, Rihtniemi, Lyökin 

Pooki ja Putsaari. 

b) Yhteiset teemat. Keskeisin yhdistävä tekijä Selkämeren kansallispuistossa on alueen 

moni-ilmeisen meriluonnon puhtauden vaaliminen ja kohentaminen. 

160 km pitkänä se muodostaa mahtavan omaleimaisen kaistaleen Suomen puoleisella 

Selkämerellä. Alue on geologialtaan vaihteleva sisältäen kasvi- ja eliölajistonsa osalta 

monia vaihettumisvyöhykkeitä. joilla pohjoiset ja eteläiset lajit kohtaavat sekä 

vedenalaisilla että pinnan yläpuolisilla osilla.  

Alueen merellinen kulttuuri pitää sisällään perinteiset saaristoelinkeinot kalastuksen ja 

merenkulun. Viime mainitusta ovat osoituksena puistoalueelle sijoituttava Isokari, 

Kylmäpihlajan ja Säpin majakat sekä historialliset Lyökin ja Santkarin pookit. Kalastuksen 
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osalta yhteinen etu on alueen luonnonkala-kantojen elvyttäminen mm. meren ja jokien 

kutualueita kohentamalla. 

c)  Osa-alueiden viestintäkanavat. Kimppaviestintää ja -markkinointia tarvitaan sekä koko 

puiston osalta että kukin omista alueellista kohteistaan. Tilanteesta riippuen koko 

mediakenttä huomioiden kulloinkin soveliaimpia viestimiä apuna käyttäen. Keskeistä on 

kehittää omaa sähköistä viestintää esim. uutiskirjeiden sekä mielenkiintoisten toimivien 

www-sivujen avulla. 

d)  Kunnat ja kaupungit mukaan. Hyvien esimerkkien kautta innostetaan kuntia mukaan 

kohentamaan ja esittelemään omia kohteitaan. Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry ja 

Metsähallitus voivat myös olla aloitteellisia ja kutsua aina myös kuntia mukaan toimintaan 

sekä tapahtumiin ja niiden järjestelyihin. On myös mentävä mukaan kuntien vuotuisiin 

matkailuesitteisiin mikä edellyttää, että omien kesän päätapahtumien on oltava 

esittelykunnossa ennen vuoden vaihdetta. 

e)  Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö. Selkämeren kansallispuiston yhteistyö on 

tärkeää ja suotavaa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Etenkin kansainvälisellä 

sektorilla on pyrittävä luomaan loistavan kuvakerronnan ja tekstiesittelyn avulla upeaa ja 

moni-ilmeistä meriluontoamme mielenkiintoisella tavalla kuvaavat kasvot. Selkämeren 

kansallispuiston Ystävät ry:n puheenjohtajan mukanaolo EUROPARCin toiminnassa antaa 

tähän hyvät mahdollisuudet. 

Ryhmässä kohteiden osalta esille nousseita toimepide-ehdotuksia 

Kohteet on merkitty punaisella tekstillä PUISTOKARTTAAN. Toimenpide-ehdotuksia 

lueteltu Google maps -kuvien yhteyteen, jotka löytyvät puistokartan alapuolelta. Kartta 

avautuu alla olevasta linkistä.  

http://avakka.com/Avakka/Selkameripuisto.html 

Oura. Päävastuu kansallispuistoon liittyvien toimintojen kehittämisessä on Merikarvian 

kunnalla ja Metsähallituksella. Talkootyö on tärkeää myös Ouran saariston osalta. 

Säppi. Säpin majakkasaaren osalta ehkä tärkein ja aikataulullisesti ensisijainen hanke on 

syvempi väylä venelaituriin. Tämän hankkeen suhteen ollaan valmistelemassa 

toimenpiteitä. Sen toteuttamisessa tarvitaan oma projekti, joka sisältää myös talkootyötä, 

siinä taas Selkämeren kansallispuiston ystävät voivat olla osallisina ja rekrytoida uusia 

voimia mukaan. 

Nurmes kuuluu Rauman kaupungin kansallispuistolle lahjoittamiin saariin. Se n 

kehittäminen retkeilyalueena on kesken ja edellyttää toimenpiteitä. Ne kuuluvat 

http://avakka.com/Avakka/Selkameripuisto.html
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pääasiassa Rauman kaupungin toimenpiteiden piiriin. Metsähallitusta tarvitaan 

enemmänkin eritoten Kuuskajaskarin suunnalla, jossa asbestiongelmista kärsivä 

päärakennus on kallis urakka. 

Liesluoto on Varsinais-Suomeen kuuluvilla eteläisillä alueilla tärkeä kohde 

manneryhteytensä ansiosta. Alue on luonnontilainen niemi, jonka läntisiltä osiltaan on 

ulkomeren äärellä ja eteläisiltä osiltaan matalaa lampareista sisälahtea. Alueen 

kiinnostavuutta lisää sen edustalle ulkomerelle sijoittuva Lyökin Pooki sekä  Liesluodon 

eteläpuolella sijaitseva Kauko Isotuvan kokoava Saaristolaismuseo johon sisältyy 

parisenkymmentä vanhaa rakennusta saaristo-elinkeinohin liittyvine irtaimistoineen. 

Kolmantena vetonaulana on vielä parhaillaan tekeillä oleva makeanvedenaltaan kiertävä 

Welhoveden matkailureitti.  

Itse Liesluodolla ei ole tarvetta järin mittaviin toimenpiteisiin, mutta ne ovat tärkeitä 

alueen toimivuuden kannalta. Niemellä kiertävä luontopolku tarvitaan sekä länsipäähän 

sijoittuva lintutorni. Myös autojen paikoitusalue on järjestettävä, vaikka alueelle 

suuntautuva retkeily tulee olemaan pienryhmävaltaista.  

Toimenpiteinä mainittakoon luontopolun linjaus ja mahdollisimman vähäiset 

toimenpiteet itse polun toteutuksessa. Metsähallitus suunnittelee ja toteutus pääosin 

talkoovoimin. Sama työnjako on hyvä myös lintutornin osalta, sillä lisäyksellä, että 

lintutornin rakennustarpeet olisi järkevää sisällyttää metsähallituksen kontolle. 

Pienimuotoinen autojen paikoitusalue sekä sen alueelle johtavan tien käyttöoikeuksiin ja 

toteutukseen liittyvät ratkaisut kuuluvat luontevasti metsähallituksen toimialaan. 

Yhteistyökumppaneita hankkeeseen löytyy monilta sektoreilta mm. Yhdistysten ja alueen 

yrittäjien taholta. 

Katanpää Tällä Kustavissa sijaitsevalla historiallisella linnakesaarella vaihtui talven aikana 

matkailutoimintoja ylläpitävä yrittäjä. Hänen liikkeellelähtöään on hyvä tukea esim. 

talkootoiminnalla ja alueen markkinoinnilla matkailukohteena. Suurin projekti on alueella 

olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kasarmikiinteistöjen kunnostus ja 

kunnossapito, joka on Metsähallituksen toimialaa ja vaatii tukirahoitusta moneltakin 

taholta. 
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Selkämeren kansallispuiston verkostoseminaari Raumalla 25.2.2014 

Ryhmätyöraportti 

Ryhmä 5 

 

Teema:   Metsästys ja kalastus yhdistysten verkostossa 

Ideat 

Ryhmä tuotti neljä kehittämisideaa Selkämeren kansallispuiston metsästykseen ja 

kalastukseen liittyvän verkostotoiminnan kehittämiseen. 

1. Suomen suurin onki-/pilkikilpailu.  

2. Kalastuskulttuuri- ja luontokasvatus hanke.  

3. Pienpetojen pyynti kansallispuiston alueelta, vieraslajikontrolli.  

4. Kalastajien metsästäjien viestinnän kehittäminen. 

Lisäksi ryhmä keskusteli tarpeesta kehittää metsästykseen ja kalastukseen liittyvää 

sääntelyä josta totesi seuraavaa: 

Sääntelyä ei tarvita. Toistuva tiedottaminen ja valistaminen ovat tärkeitä 

keinoja tapojen muuttamisessa, esimerkiksi roskaamisasiassa mutta myös 

harjuskannan ja karisiian tärkeyden korostamisessa.  

Toteutus 

Ryhmä kehitti kaikkia neljää ideaa toteutusta kohti. 

1. Suomen suurin onki-/pilkikilpailu 

 Kansallispuiston kokoinen onkikilpailu, vuosittain esimerkiksi 

valtakunnallisena vapapäivänä, kalastuspäivänä 21.5. tai huhtikuun 

kolmantena perjantaina. Rahoittajina kunnat. 

 

2. Kalastuskulttuuri- ja luontokasvatus hanke 

 Kohderyhmänä lapset ja nuoret. 

 Huomio yksinkertaisesti vain esimerkiksi onkimisessa. Esimerkiksi 

Katanpään yrittäjä yhdessä ystäväyhdistyksen kanssa perustaisivat 
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retkikoulun. Retkikoulussa opetellaan onkimisen taitoja (madon 

virkkaaminen koukkuun) ja luontosuhdetta, esimerkiksi kalan 

käsittelyä. Myös muuta kalaymmärrystä lisättäisiin, esimerkiksi 

peruskaloista lahnasta ja siiasta. Kalastajien ”Kalakummit” voisivat 

toimia myös yrittäjien suuntaan; opastaisivat perustaidoissa ja kenties 

myös palveluiden kehittämisessä tuotteiksi. Organisaatioina voisivat 

olla Suomen vapaa-ajankalastajat, Uusikaupunki ja joku kalastusliike.  

 

3. Pienpetojen pyynti kansallispuiston alueelta, vieraslajikontrolli.  

 Toimijoina kansallispuisto ja paikalliset metsästäjät sekä 

tiedontuottajina luontokuvaajat ja muut luontoharrastajat. 

 

4. Kalastajien metsästäjien viestinnän kehittäminen 

 Tarvetta ammattikalastajien, vapaa-ajankalastajien ja metsästäjien 

keskinäisen keskusteluyhteyden parantamiselle. Tähän tarkoitukseen 

vuotuiset teemaillat, ei yleistilaisuudet. Myös jonkinlaiset erämessut 

voisivat toimia. Toimintaa voisi suunnata myös koululaisille, riistapellon 

ja vaikkapa linnunpönttöjen rakentaminen (voi liittyä myös ideaan 2). 

Luonnonkäyttäjäryhmien ja Metsähallituksen viestintää voisi harjoittaa 

myös tämän verkoston vastuuhenkilöiden kesken ja kautta. 


