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Selkämeren kansallispuiston ystävät 

ry on aktiivinen toimija 

 

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry on aktiivinen yhdistys, joka 

on kunnostanut Selkämeren kansallispuiston Seliskerin saaren 

laiturit. Ne karkasivat viime talvena ja ovat olleet kesän 

käyttökiellossa turvallisuuspuutteiden vuoksi. Nyt laiturit on   

siirretty takaisin ja ankkuroitu paikoilleen. Työn mahdollisti 

Selkämeren Ystävien vetämä projekti, joka saa tukea rannikon 

osaavilta yrityksiltä ja Metsähallituksen luontopalveluilta. 

Tärkeimmät yrityskumppanit ovat Technip Offshore Finland Oy, 

Tullow Oil sekä käytännön siirtotyön toteuttava raumalainen 

Kaplaaki Oy. Laitureiden korjaukseen ei kansallispuiston hallinnolla 

ollut resursseja, joten se oli suotuisa kohde yhteisölliselle 

paikallistoiminnalle, jota  Selkämeren Ystävien yhdistys pyrkii 

toteuttamaan. Työ valmisteltiin yhteistyössä puistohallinnon  

asiantuntijoiden kanssa. 

 
Seliskerin retkisatama on tärkeä turvapaikka Ahlaisten saaristossa 

veneilijöille. Seliskerissä vierailleiden veneilijöiden määrä oli 

kävijälaskurin mukaan vuonna 2012 noin 2500. Seliskerin 

retkisatama rakennettiin noin 25 vuotta sitten ja tarjolla on kaksi 

katettua tulentekopaikkaa, puuvaja ja käymälä. Saaressa on  

lukuisia polkuja, joita pitkin alueeseen tutustuminen on  helppoa. 

Veneilijöiden lisäksi myös alueen matkailuyrittäjät käyttävät 

säännöllisesti Seliskerin palveluita ja tuovat saareen ryhmiä. 

 
Selkämeren kansallispuistoon kuuluva Seliskeri sijaitsee noin 6 km 

Reposaaren Tahkoluodosta  pohjoiseen. Seliskeristä on näköyhteys 

Reposaareen. Saarella kasvaa mäntyvaltaista sekametsää ja sen 

pintaala on noin 12 hehtaaria. Saaressa on arvokasta luontoa ja 

kulttuuriperintöä. Vielä muutamia vuosikymmeniä sitten Seliskerissä 

oli useampi kalamaja, joiden pihapiirit erottuvat maastossa  

edelleen. 
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Seuraa toimintaa Facebookissa www.facebook.com/selkamerenystavat 
 

 

Lähde mukaan Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n 

toimintaan! 

Keitä me olemme 

• Rekisteröity yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon yhdistys, 

joka on perustettu 2013. 

• Jäseniä noin 40, joista 5 on yhteisöjä (maakuntaliitto, 3 

yhdistystä ja 1 yritys) 

 
Mitä me teemme 

• Kehitämme Selkämeren kansallispuiston palveluvarustusta 

projektien avulla 

• Järjestämme talkooleirejä ja muita verkostotapahtumia 

Selkämeren kansallispuistossa 

• Valmistelemme ja toteutamme yritysten ja yhdistysten 

Selkämeriverkoston yhteisiä hankkeita  ja viestintää 

• Tuemme tutkimusta ja ympäristökasvatustyötä Selkämeren alueella 

• Osallistumme kansallispuiston toteutussuunnitteluun ja hankkeiden 

ohjaukseen 

• Toimimme sopimuspohjalta metsähallituksen kumppaniyhteisönä 

Projektimme  

Tehtyjä projekteja: 

o Räyhän kalamajan kunnostus  2014 
o Selkämeren verkostoseminaari 2015 

o Viasvedenlahden ja Säpin kalastajien sanakirja ja kalapaikkakartta  

(googlemaps) 2015 

o Kotisivut ja Selkämeren tapahtumakalenteri, linkit jäsenyhteisöille 2014 

o Sosiaalisen median pikaviestintäverkosto, yli 250   tykkääjää 

 
Valmistelussa olevia talkooprojekteja: 

o Seliskerin laiturien kunnostus 2015 

o Merikarvian Hamskerin retkipolun kunnostus  201516 

o Välikallion luodon meriretriittipalvelun ideointi ja toteutus 2015 16 
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o Merikarvian kalastajien sanakirja ja kalapaikkakartta 

(googlemaps) 201617 

o Uudenkaupungin Liesluodon luontopolku 201617 

o Rauman kaupungin virkistyspalvelujen laadun arviointi 

Rauman retkisaarilla lokakuussa 2015 

o Yhdistys osallistuu kansainväliseen kansallispuistojen 

ystäväyhdistysten verkoston seminaariin Kolilla  marraskuussa  2015 

 
Yhteystiedot: 

Puheenjohtaja Lasse Lovén, 040 170 3886, lasse.loven    gmail.com 

Projektipäällikkö, hallituksen jäsen Arto Holma, puh. 040 526 6016, 

artoseta  gmail.com 

Yhdistyksen email info   selkamerenystavat.fi 

Kotisivu  www.selkamerenystavat.fi 
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