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Selkämeren kansallispuiston ystävät ry     Pöytäkirja  
            
 
 
 
Hallituksen kokous 
 
Aika: 25.3. klo 12-13:30 
Paikka: Kustavin kunnanviraston valtuustosali, Keskustie 7, Kustavi  
 
 
 
Asiat 
 
 
0. Kustavin kunnan esittely 
 
Aloitimme kahvilla ja kunnanjohtaja Veijo Kataran kuntaesittelyllä:  

• Kustavi on elinvoimainen kunta. Opetustoimen, kulttuurin ja yritystoiminnan 
kehittämiseen satsataan, jotta elinvoimaisuus säilyisi.  

• Sote-uudistus käynnissä. Miten vaikuttaa kunnan tulevaisuuteen jää vielä 
nähtäväksi.  

• Yhteisöllisyys tärkeää itsenäisessä kunnassa. 15 kunnanvaltuutettua tulevassa 
valtuustossa.  

• Uudenkaupungin autotehtaan suurrekrytointien myötä ajateltu myös Kustavin 
markkinointia sinne tuleville työntekijöille ja heidän perheilleen. Päivähoidon 
maksuton järjestäminen kustavilaisille lapsille noussut valtakunnan uutisiin (20 
h/vko).  

• Kustavin kesämökkejä on alettu muuttaa ympärivuotisiksi asunnoiksi, mikä näkyy 
kunnan asukasluvussa.  

 
 
1. Avaus 
 
Läsnäolijat: Arto Holma  
   Juhani Korpinen 
   Lasse Lovén 
   Jarmo Mäntynen 
   Ilmo Suikkanen 
   Pia Söderlund 
 

• Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lasse Lovén ja Ilmo Suikkanen.  

• Sovittiin pöytäkirjojen sähköinen etätarkastus. 
 
 
2. Hanketilanne ja uusien hankkeiden valmistelu  
 

• Raumanmeren väkeä -hankkeen tilanne 
- maksuhakemus valmisteilla 
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- lisätietoa hankkeesta www.selkamerenystavat.fi —> Hankkeet  
 
 
 

• Merikarvian jatkohankkeen valmistelun tilanne 
—> Pohjois-Satakunnan Leader on ilmoittanut, että hanke kyllä kiinnostaa, 

mutta ei ole luvannut rahoitusta koska yhdistys on jo aiemmin saanut tukea samaan 
kohteeseen. Jos löytyisi kolme yritystä, jotka olisivat kiinnostuneita hyödyntämään 
hankkeessa tuotettavaa aineistoa, tukea voisi tulla. Lasse Lovén lupasi selvittää 
yritysten mukaansaantimahdollisuuksia Merikarvialla. 

 

• Osallistuminen Reidu ry:n Reilan luontoreitin rakennushankkeeseen 

- Pyhärannan Reilan kyläyhdistys Reidu ry on ottanut Lasseen yhteyttä, 
haluaisivat apua luontoreitin rakentamisessa, esimerkiksi opaskylttien 
valmistuksessa.  

- Jos yhdistys osallistuu, tarvitsisimme matkakorvauksia. Reidun selvitettävä 
voivatko hakea Selkämeren ystävien matkakustannuksia hankkeeseensa.  

- Yhdistyksen yhteyshenkilönä on Lasse Lovén, asian selvittelyä jatketaan. 
 

• Kustavin luontopolun hankevalmistelu 
- Luontopolkuhankkeen suunnittelua varten olisi hyvä löytää Kustavista 

biologian tai maantieteen opettaja, joka olisi kiinnostunut ja saisi vietyä asiaa 
eteenpäin koulujen ympäristökasvatuksessa.  

- Yritetään järjestää kevään tai kesän aikana tapaaminen kustavilaisten ja 
Selkämeren ystävien kesken. Hanketukea varten Leader Samma Båtista on 
yhteyshenkilönä Emil Oljemark.  

- Jarmo Mäntynen selvittää Kustavissa toteutusmahdollisuuksia ja ehdottaa 
tapaamisaikaa. Päätettiin jatkaa valmistelua ja yhteydenpitoa aiheesta hallituksen 
kesken sähköisesti. 

 

• Uudenkaupungin kalastajaperinne- ja paikannimihankkeen valmistelu 
- Mallia Merikarvialla vuonna 2016 toteutetusta vastaavasta hankkeesta. Myös 

voidaan hyödyntää jo olemassaolevaa tutkimustietoa, kuten esimerkiksi prof. 
Sakari Hinnerin tekemiä nimistötutkimuksia. Uudenkaupungin kaupunkilaisia 
osallistuisi nimienkeruuseen.  

- Kaupunki on suhtautunut myönteisesti, voisi olla mukana ja tarjota tukea. 
Myös muita rahoittajamahdollisuuksia, kuten esim. Vannaksen säätiö.  

- Yhteistyöryhmä voisi olla: ystäväyhdistyksestä Ilmo Suikkanen, U:gin 
Merihistoriallisesta yhdistyksestä edustaja, kaupungin edustaja, Sakari Hinneri.  

- Yksi mahdollisuus integroitu Selkämeri -Leader, jossa Ravakka hoitaisi 
rahoituksen ja Selkämeren kansallispuiston ystävät ry toteutuksen. 

- Vielä on päättämättä, kuka yhdistyksestä kantaisi hankkeen taloudellisen 
vastuun. Päätös hankkeeseen ryhtymisestä siirtyi myöhempään ajankohtaan.  

 
 
3. Ystävien pankkitilien laajojen käyttöoikeuksien myöntäminen   
 

http://www.selkamerenystavat.fi/
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• Hallituksen päätöksellä puheenjohtaja ja varainhoitaja Pia Söderlundille (060483-
150B) myönnetään laajat tilinkäyttöoikeudet Selkämeren kansallispuiston ystävät 
ry:n päätiliin. Varapuheenjohtaja Lasse Lovénin   laajat käyttöoikeudet tiliin säilyvät.  

• Hallituksen päätöksellä Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n Raumanmeren 
väkeä -hankkeen tilin   laajojen käyttöoikeuksien haltijat ovat puheenjohtaja Pia  
Söderlund  ja Lasse Lovén. 

 
 
4. Yhdistyksen kirjanpidon ulkoistaminen  
 

• Keskusteltiin yhdistyksen kirjanpidon ulkoistamisesta ammattilaiselle. Päätettiin, 
että kirjanpidon toteuttamista jatketaan talkootyönä ja Pia Söderlund hoitaa sen. 

 
 
5. Yhdistyksen viestintään ja markkinointiin liittyvät asiat:  
 

• SSL-sertifikaatin hankkiminen kotisivulle  
  SSL-sertifikaatin myötä: 

  - Tiedon välitys sivustolla on salattua. 
  - Sivuston Google-hakusijoitus paranee. 
  - Sivusto ja kuvat latautuvat käyttäjälle nopeammin. 
  - Asiakas tietää varmasti olevansa juuri meidän sivustollamme, eikä  
   esimerkiksi vastaavalla huijaussivustolla. 
  Ehdotus: ostetaan Rapid SSL -sertifikaatti Nettihotellilta, jossa se maksaa 
asennuksineen ja päivityksineen 59,40 € per vuosi. Palvelun voi tilata kerrallaan yhdeksi 
tai kolmeksi vuodeksi. Sertifikaatti ei vanhene kolmessa vuodessa, sillä sen murtamiseen 
kuluu asiakaspalvelun arvion mukaan 400-1200 vuotta. EU alkaa ensi vuonna direktiivillä 
jo vaatia SSL:ää, minkä vuoksi se olisi hyvä olla sivustolla jo nyt. 

Päätös: Ostetaan Rapid SSL-sertifikaatti Nettihotellilta kolmeksi vuodeksi. Pia 
Söderlund hoitaa asian.  

 

• Uuden painoksen ottaminen yhdistyksen esitteestä jäsenhankintaa 
varten 

Ehdotus: tehdään kaksi erilaista postikorttia jaettavaksi esitteen sijasta. 
Käytetään Jan Eeralan valokuvia, Eerala on antanut luvan. 

Päätös: Hyväksytään. Pia Söderlund luonnostelee postikortit ja lähettää 
luonnokset hallituksen katsottaviksi myöhemmin. Ilmo Suikkanen lupasi selvittää, 
mistä painatus kannattaisi hankkia. Yhdistyksen aiemmat esitteet painanut Vistaprint  
on yksi mahdollisuus.  

 

• Yhdistyksen logo ja nimen lyhentäminen 
 
Ehdotus: graafikko Eetu Henttonen Porista tekisi logon 200€ + alv. 
Päätös: Yhdistys käyttää kansallispuiston logoa viestinnässään.   
 
Ehdotus: Julkisessa ja yleisessä käytössä voisi epävirallisesti olla lyhyempi 

nimitys ”Selkämeren ystävät”, virallisesti säilyisi kuitenkin nimi Selkämeren 
kansallispuiston ystävät ry.  

Päätös: Hyväksytään. 
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• Facebook-viestinnän uudistaminen 
 
Ehdotus: Juhani Korpisen ehdotuksen mukaan tehdään tapahtumamainoksia 

kansikuviin niin, että niissä mainostetaan vuorotellen eri paikkakuntien tapahtumia.  
Päätös: hyväksytään. Kansikuva-tapahtumamainoksia julkaisevat 

ystäväyhdistyksen Facebook-sivulla ne henkilöt, joilla on päivitysoikeudet (Lasse 
Lovén, Juhani Korpinen, Jussi Pirnes, Pia Söderlund).  

 
 
 
6. Yleisöretken järjestäminen Porin Iso-Enskeriin kesällä 2017  
 

• Retki voisi olla kasvi- tai kulttuuripainotteinen opastettu matka Iso-Enskeriin 
Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ja samalla teemalla.  

• Mikäli kasviretki, ei kannata järjestää vielä toukokuussa, sillä ulkosaaristossa kasvit 
eivät ole vielä silloin vauhdissa. Mahdollisesti kesäkuussa. 

• Retkelle voidaan pyytää kasviopasta Winnovan luontokartoituskoulusta Kullaalta; 
koulussa opettava Janne Lampolahti on aiemmin liittynyt Selkämeren ystävien 
jäseneksi.  

• Mikäli teemana saaren uusi historia- ja kalastuskulttuuripainotteinen luontopolku, 
opastuksen voi tehdä Pia Söderlund. 

• Kuljetuksen hoitaisi Timo Lokki / Selkämeren veneretket. Retki on omakustanteinen 
osallistujalle, n. 25-30€/aikuinen ja 15€/lapsi. Pannukahvi saaressa kuuluu hintaan.  

• Pia S. suunnittelee retkeä ja palaa asiaan sähköpostilla. 
 
 
7. Osallistuminen Merikarvian kehittämisseminaariin elokuun lopulla 
 

• Marja-Liisa Liipo otti yhteyttä Selkämeren ystäviin ja pyysi yhdistykseltä puhujaa 
Merikarvialla valmisteilla olevaan Merikarvian tulevaisuusseminaariin.  

• Seminaari järjestetään elokuun lopulla, päivämäärä ei vielä varmistunut.  

• Lasse lupasi merikarvialaisen hallituksen jäsen Juhani Mellanouran kanssa hoitaa 
asian esimerkiksi pitämällä esitelmän, jossa esitellään mm. Merikalastajan 
sanakirja-hankkeen tuloksia ja niiden käyttömahdollisuutta.   

 
 
8. Esille nousevat muut asiat 
 

• Ilmo Suikkasen valmistelema valokuvanäyttely Selkämeren neljä vuodenaikaa 
Uuteenkaupunkiin elokuussa 2017. 

• Kuvia jo tiedossa eri puolilta kansallipuistoa ja tila varattu elokuun ajaksi 
(Kulttuurikeskus Cruselli). 

• Budjetti n. 5000€.  

• Juhani ehdotti, että Uudeltakaupungilta kysyttäisiin likviditeettilainaa tätä 
varten haettavalle LEADER-hankkeelle, jotta päästäisiin heti maksamaan 
hankkeen laskuja.  

• Selvitetään Leader Ravakalta tukimahdollisuudet (Pia ja Ilmo). 
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Päätös:  

• Aika loppui kesken kokouksessa, joten jatketaan asian käsittelyä sähköpostitse. 

• Ilmo lupasi tehdä kustannusarvion ja alustavan hankesuunnitelman. 
 
 

• Kotimaan matkailumessuilla 21.-23.4. meitä edustaa metsähallituslaisten kanssa 
yhdistyksen porilainen jäsen Nina Knuutila. Hän jakaa siellä vanhat esitteet loppuun 
ja mainostaa talkoitamme. Pia koostaa messuja varten listan kesän talkoista, mikäli 
päivämääriä on siihen mennessä tiedossa. 

 
 
9. Lopetus 
 
Puheenjohtaja kiitti Kustavin kuntaa herkullisesta kokouskahvituksesta ja hyvistä 
kokoustiloista. Hallituksen kokouksen jälkeen lähdettiin vielä retkelle Kustavin 
kirkkoon, jossa Kustavin opas Marja Santalahti kertoi seudun historiasta.  
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan laati 
 
  
Pia Söderlund    
 
 
Hyväksyn pöytäkirjan 
 
15.4.2017 
 
 Lasse Lovén  

 
Olen hyväksynyt molemmat pöytäkirjat.  
15.5.2017  
 
Ilmo Suikkanen   


