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Selkämeren kansallispuistolle ystäväyhdistys Vapaaehtoisten päivänä 

Selkämeren kansallispuisto sai lisää ystäviä tänään Raumalla, kun vastikään perustettu Selkämeren 
kansallispuiston ystävät ry ja Metsähallituksen luontopalvelut sopivat tulevasta yhteistoiminnasta. 
Sopimus juhlistaa kansainvälistä Vapaaehtoisten päivää. Yhdistys lupaa auttaa Metsähallitusta 
talkooperiaatteella kansallispuiston hoidossa ja kehittämisessä. Yhdistyksen jäsenet puolestaan saavat 
ensikäden tietoja kansallispuiston hankkeista ja tapahtumista.  

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n tavoitteena on vaalia Selkämeren ainutlaatuista saaristokulttuuria 
sekä edistää ja tukea alueen luonnon hoitoa ja suojelua.  

”Haluamme vahvistaa viranomaisten ja paikallisten asukkaiden välistä tiedonkulkua, mutta myös 
Selkämerestä kiinnostuneiden lukuisien yhdistysten ja elinkeinonharjoittajien keskinäisen yhteyden ja 
luottamuksen kehittäminen on ratkaisevaa koko alueen tulevaisuudelle”, toteaa Selkämeren 
kansallispuiston uuden ystäväyhdistyksen puheenjohtaja Lasse Lovén. 

Sopijakumppanien yhteistyö jalkautuu käytännön toiminnaksi jo lähikuukausina. Alkuvuonna 2014 
Metsähallitus ja Ystävien yhdistys valmistelevat Selkämeren toimijoiden verkostotapaamisen. Siinä eri 
toimijat tutustuvat toisiinsa ja hakevat mahdollisia yhteistyökuvioita muun muassa EU:n tulevan 
ohjelmakauden hankesuunnitteluun. 

Selkämeren ystäväyhdistyssopimus allekirjoitettiin YK:n aloitteesta järjestettävänä kansainvälisenä 
Vapaaehtoisten päivänä. Metsähallitus kannustaa kansalaisjärjestöjä vapaaehtoistoimintaan 
kansallispuistojen hyväksi. Vuosittain yli 2 000 henkilöä tekee Suomessa vapaaehtoistyötä 
kansallispuistojen hoidossa. Talkootyöpanos vastaa nyt 16 henkilötyövuoden työpanosta Suomen luonnon, 
uhanalaisen lajiston tai kestävien riista- ja kalakantojen hyväksi. Innostus vapaaehtoistoimintaan on 
jatkuvasti kasvamassa. 

”Ystäväyhdistyksen perustaminen Selkämerelle on hyvä osoitus siitä, että täällä on erinomaiset edellytykset 
hoitaa kansallispuistoa paikallislähtöisesti ja hyvässä yhteishengessä useiden eri toimijoiden kanssa. Pitkällä 
rannikkoalueella ystäväyhdistys voi parhaimmillaan toimia kokoavana voimana, jonka kautta useat 
paikallisemmat yhdistykset ja yksityishenkilöt voivat päästä mukaan Selkämeren hyväksi tehtävään 
työhön.” sanoo puistonjohtaja Hanna Ylitalo Metsähallituksen luontopalveluista.   

”Raumalla kansallispuiston ystäväverkosto on virinnyt ruohonjuuritasolta. Talkoissa ja muissa tapahtumissa 
kolmas sektori ja yksittäiset kaupunkilaiset ovat tärkeässä roolissa. On hyvä, että nyt tämän laajentuvan 
verkoston uutta luovaan yhteydenpitoon saadaan oikein ystäväyhdistys.” kertoo kaupungingeodeetti 
Juhani Korpinen kokemuksistaan Rauman kaupungin ja vapaaehtoisten yhteistyöstä.  
 
Kansallispuistojen ystäväyhdistystoiminnan lähtökohta on yhteistyö, jota tehdään osapuolten yhteisesti 
arvostaman kohteen hyväksi. Selkämeren kansallispuiston ystäväyhdistyksen myötä Suomessa on jo kuusi 
ystäväyhdistystä. Selkämeren lisäksi ystäväyhdistykset löytyvät Nuuksion, Leivonmäen, Kolin ja 
Saaristomeren kansallispuistoilta sekä Liminganlahden linnustonsuojelualueelta. Yhdistykset toimivat 
alueiden suojelemiseksi ja käytön edistämiseksi yhdessä Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa. 



  
 
”Kaikki Selkämeren kansallispuiston tulevaisuudesta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan toimintaan!”, 
kannustaa uuden ystäväyhdistyksen puheenjohtaja Lasse Lovén. Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta ja 
jäseneksi tulemisesta löytyy tänään avatuilta Ystävien kotisivuilta (www.selkamerenystavat.fi).  

Selkämeren kansallispuisto on uusin Suomen 37 kansallispuistosta. Luontoarvojen lisäksi Selkämeren 
kansallispuisto esittelee alueen merellistä kulttuuria eli merenkulun ja kalastuksen historiaa. 

Lisätietoja:  

Selkämeren kansallispuiston ystäväyhdistyksen toiminnasta: 
puheenjohtaja Lasse Lovén, Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 
Puh. 040 170 3886, lasse.loven(at)gmail.com 
www.selkamerenystavat.fi ja www.facebook.com/selkamerenystavat 

Selkämeren kansallispuistosta ja kansallispuiston yhdistysyhteistyöstä: 
projektipäällikkö Minna Uusiniitty-Kivimäki, Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 
Puh. 040 483 6006, minna.uusiniitty-kivimaki(at)metsa.fi 
www.luontoon.fi/selkameri ja www.selkameri.fi  

Metsähallituksen vapaaehtoistoiminnasta laajemmin: 
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Eveliina Nygren, Metsähallitus, luontopalvelut 
Puh. 040 759 6057, eveliina.nygren(at)metsa.fi 
www.luontoon.fi/harrastukset/Vapaaehtoistoiminta/Yhteisoille/Yhdistysyhteistyo/ 

Kansainvälisestä Vapaaehtoisten päivästä:  
www.vapaaehtoistenpaiva.fi 
www.unv.org/what-we-do/intl-volunteer-day 
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