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Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry 
 
Kevätkokous 24.3.2015 klo 17-18.30 Ravintola Merimestan kokoustilassa Porin 
Reposaarella 
 
 
Läsnä 

Raimo Hakila 
Arto Holma 
Päivi Kuusisto 
Lasse Lovén 
Hannu Rantala 
Ilmo Suikkanen 
Pia Söderlund 
 
  

 
Muistio 

 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Yhdistyksen puheenjohtaja Lasse Lovén avasi sääntöjen 9 §:n mukaisen kevätkokouksen. 
 
2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
  

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lasse Lovén, joka valittiin myös sihteeriksi 
kokoukselle. 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pia Söderlund ja Päivi Kuusisto. Sovittiin sähköinen 
etätarkastusmenettely. 

  
3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

 Osanottajat ovat muistion alussa merkityt 7 osanottajaa. 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

4. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus (Liite 1), tilit (Liite 2) ja 
toiminnantarkastajien lausunto 
 

 Hyväksyttiin edellisen vuoden 2014 toimintakertomus. 

 Käsiteltiin yhdistyksen tilinkäyttötiedot, jotka hyväksyttiin. 

 Toiminnantarkastajien lausunto luettiin. Tarkastajat puoltavat tili- ja vastuuvapauden 
myöntämistä tilivelvollisille. 
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5. Päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden 
myöntämisestä tilivelvollisille  
 

 Päätettiin vahvistaa edellisen vuoden 2014 tilinpäätös. Tilikauden voitto merkitään 
toimintatilille. 

 Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille. 
 
6. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys 
vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa 
kevätkokoukselle esittää, huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset. 

 

 Muita kevätkokouksessa käsiteltäviä asioita ei ollut.  

 

 7. Vapaa keskustelu ajankohtaisista yhdistyksen asioista 

 Kerrattiin hallituksen valmistelevassa kokouksessa 24.3.2015 esillä olleita asioita, 

jotka todettiin hyviksi yhdistyksen toimintasuunnitelman toteuttamiseksi.   

  8. Lopetus 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti lämpimästi Selkämeren Ammattikalastajat ry:tä ja 

erityisesti Markku Saihaa kokoustilasta ja maittavasta kahvituksesta sekä kokouksen alussa 

saadusta kiintoisasta toiminnan esittelystä. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Lasse Lovén 

Lasse Lovén 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

Muistio vastaa kokouksen kulkua. 

Päivi Kuusisto 

Päivi Kuusisto 
 25.3.2015 klo 

18.55 

 
 

 -> minä 

 

Pöytäkirjat ok.  
Terveisin Päivi Kuusisto 
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Pia Söderlund 

 Pia Söderlund 
 25.3.2015 klo14.26  

 

 

-> minä 

 

 

Hei, 

pöytäkirjat OK. 

Pia 
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 Liite 1. 

 2.2.2015 

 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 

Toimintakertomus vuodelta 2014 

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n toiminta laajeni vuonna 2014 syyskokouksen hyväksymän 

toimintasuunnitelman linjausten mukaan.  Seuraavat käytännön toimenpiteet toteutettiin kuluneen 

vuoden aikana: 

1. Kalastuskulttuurinhankkeen suunnitelma ja rahoitushakemus helmikuussa 

Satakunnan kulttuurirahastolle. Hakemus ei johtanut tulokseen. 

2. Selkämeren toimijoiden verkostoseminaari Raumalla helmikuussa yhdessä 

Metsähallituksen kanssa. Osallistujia oli kolmisenkymmentä yhteisöstä. Seminaari 

tuotti viidessä teemaryhmässä 26 kehittämisideaa, joiden työstäminen on myöhemmin 

ollut käynnissä eri vaiheissaan. 

3. Lausunto Metsähallitukselle Selkämeren kansallispuiston Hoito- ja 

käyttösuunnitelman luonnoksesta kesäkuussa. 

4. Kansallispuistojen ystäväyhdistysten kokoontuminen ja talkootapahtuma kesäkuussa 

Kolilla. Selkämeren Ystäviä edusti kaksi osallistujaa. 

5. Eurajoen Kallan saaren niittytalkoiden valmistelu yhdessä Metsähallituksen kanssa. 

Talkooleiri peruuntui resurssipulan ja hoitosuunnitelman muutosten vuoksi. 

6. Idän Räyhän kalamajan kunnostustalkoiden suunnittelu keväällä ja kesällä sekä 

toteutus syyskuussa yhdessä Metsähallituksen kanssa. Yhdistyksestä osallistui talkoisiin 

4 jäsentä. Tapahtumasta tehtiin aktiivista viestintää. 

7. Suomen luonnon päivänä yhdistyksen edustajat osallistuivat yhdessä 

Metsähallituksen ja muiden kumppaniyhteisöjen kanssa Selkämeren rantojen 

siivoustalkoisiin.  

8. Avoin keskustelutilaisuus Merikarvian kalastusperinnöstä ja luontomatkailun 

kehittämisestä Selkämerellä yhdessä Merikarvian kunnan kanssa marraskuussa. 

Yhdistyksestä osallistui tilaisuuteen kuusi jäsentä ja paikallisia osallistui noin 15.  

9. Yhdistyksen internet kotisivujen  (www.selkamerenystavat.fi) ja facebook-sivun 

(https://www.facebook.com/selkamerenystavat?fref=ts)  päivitys ja kehittäminen 

(tapahtumakalenterin valmistus) oli käynnissä koko vuoden. Kotisivut tukevat 

Selkämeren tietopankin rakentamista, verkostotoiminnan kehittämistä, hanketoimintaa 

ja jäsenhankintaa. Facebook -sivusto palvelee pikaviestintää, tykkääjien verkoston 

rakentamista ja jäsenhankintaa. Joulukuun loppuun 2014 mennessä facebook-tykkääjiä 

oli noin 150. 

10. Viisi yhdistyksen hallituksen jäsentä osallistui Satakunnan luontoarvoja esittelevän 

semiotiikan näkökulmaa soveltavan ryhmäjulkaisun valmisteluun omilla 

teemakohtaisilla essee-kirjoituksillaan. Kirja julkaistaan keväällä 2015. 

http://www.selkamerenystavat.fi/
https://www.facebook.com/selkamerenystavat?fref=ts


5 

 

11. Yhdistyksen talkooväki (7 henkeä) osallistui Räyhän saarten kalastusperinnön 

selvitykseen ja kalastajien haastatteluun marras-joulukuussa. Projekti liittyi 

Metsähallituksen EAKR –osarahoitteisen SeLuKu-hankkeen työsuunnitelmaan. 

Projektin raportti valmistetaan keväällä 2015. 

Satakunnan Ammattikorkeakoulun edustajien kanssa vuonna 2013 aloitettu yhteistoiminnan 

suunnittelu hanke- ja oppilastöissä ei edennyt kuluneen vuoden aikana.  

Yhdistyksen strategiaan sisältyy kansainvälisten yhteyksien kehittäminen ja Selkämeren 

kansallispuiston kansainvälisen näkyvyyden kohentaminen. Yhdistykselle on tarjolla mahdollisuus 

liittyä EUROPARC Federaation  yhteisöjäseneksi. Jäsenyyden haku on ajankohtainen kun yhdistyksen 

talous antaa siihen mahdollisuuden. 

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden 2014 aikana 3 kertaa. Hallituksen jäsenet tutustuivat 

kokouksiin liittyen Perinnelaivayhdistys Ihana ry:n, Reposaaren tuulivoimapuiston opastuskeskuksen 

ja Merikarvian kunnan luontomatkailupalvelujen kehittämiseen.  

Yhdistyksen sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidettiin ajallaan. Yhdistyksen jäsenmäärä 

tuplaantui vuoden 2014 aikana. Yhdistyksessä oli vuonna 2014 kaikkiaan 23  jäsenmaksunsa 

maksanutta jäsentä, joista 18 oli henkilöjäseniä, 4 yhteisöjäseniä ja yksi (Satakuntaliitto) 

kannattajajäsen. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Lasse Lovén ja hallituksen jäseninä Raimo 

Hakila, Juha Hiedanpää, Arto Holma, Päivi Kuusisto, Ilmo Suikkanen ja Pia Söderlund.  Yhdistyksen 

yleisten kokousten ja hallituksen kokousten muistiot julkaistiin myös yhdistyksen kotisivulla 

(www.selkamerenystavat.fi). 

 

2.2.2015 

Lasse Lovén 

Lasse Lovén 

Hallituksen puheenjohtaja 
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Liite 2. Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 

 

Tilinpäätös tilivuodelta 2014 
  

     

 

Tuloslaskelma 
  

     

 
Tulot Jäsenmaksut 1440,00 

 

  
Myyntitulot 0 

 

  
Lahjoitukset 0 

 

  
Muut tulot 326,40 

 

  
Yhteensä  1766,40 

  

 
Menot 

   

  
Jäsenmaksut 0 

 

  
Matkakulut 522,15 

 

  
Ostopalvelut 292,85 

 

  
Hallinto 63,54 

 

  
Yhteensä  878,54 

  

 
Ylijäämä 

 
887,86 toimintatilille 

     

 

Tase 
   

     

 
Vastaavaa 

   

  
Pankkitilin saldo 31.12.2014 1050,02 

 

     

 
Vastattavaa 

   

  
Toimintatili 31.12.2013 162,16 

 

  
Tilikauden ylijäämä 887,86 

 

      

20.2.2015        

Lasse Lovén 

   
   Hallituksen pj Lasse Lovén 
           

        

 


