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Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 2013 

 
 

 

 

 

Aika: 4.12.2013 klo 17-18.30 

Paikka: Rauman Vanhankaupungin maailmanperintöalueen rakennusneuvontakeskus 

Tammela, Rauma 

 

Läsnä 

Lasse Lovén 

Raimo Hakila,   

Arto Holma,   

Ilmo Suikkanen,   

Päivi Kuusisto,   

Juha Hiedanpää,   

Pia Söderlund 

Jussi Pirnes 

 

 

  

Pöytäkirja 

 
1.  Kokouksen avaus 

 Lasse Lovén avasi kokouksen ja totesi, että tämä on  28.8.2013 perustetun 
Selkämeren kansallispuiston ystävät -yhdistyksen ensimmäinen sääntömääräinen 
syyskokous ja kokouksessa sovelletaan yhdistysrekisterin hyväksymien sääntöjen 10 § 
mukaista asian käsittelyä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa; 

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lasse Lovén. 

 Kokouksen sihteeriksi valittiin Lasse Lovén. 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pia Söderlund ja Päivi Kuusisto. Sovittiin että 

hallituksen kokouspöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti sähköpostivastauksella 

”hyväksyn pöytäkirjan” tai ”pöytäkirja OK”. Tarkastajien sähköpostivastaus 

kopioidaan pöytäkirjaan copy-paste menettelyllä, jossa näkyy hyväksymisen päiväys 

 

 

3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus; 

 Todettiin alussa merkityt 8 osanottajaa. 

 Todettiin yksimielisesti kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; 

 Hyväksyttiin vuoden 2014 toimintasuunnitelma (liite 1). 

 

5. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun, kannattajajäsenmaksun sekä 
liittymismaksun suuruus; 

 Päätettiin vuoden 2014 jäsenmaksut eri jäsentyypeille sekä liittymismaksun suuruus 
(liite 2). 

 

6. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista; 

 Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Toiminnasta aiheutuvat 
kulut (matkakulut) korvataan käytettävissä olevan määrärahan ja valtion 
matkustussäännön puitteissa. 

 Toiminnantarkastajille korvataan palkkio ja kulut laskutuksen mukaan. 

 

7. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio; 

 Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2014 (liite 3). 

 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi; 

 Valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi Lasse Lovén. 

 

9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet; 

 Päätettiin valita hallitukseen 6 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset 
varajäsenet. 

 Arvalla valittiin seuraavat jäsenet erovuoroisiksi: 

Jäsen Arto Holma, varajäsen Riitta Sulameri 
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Jäsen Päivi Kuusisto, varajäsen Joni Ulmonen 

Jäsen Pia Söderlund, varajäsen Jussi Pirnes 

 

 Valittiin seuraavat hallituksen uudet jäsenet ja heidän henkilökohtaiset 
varajäsenensä: 

Jäsen Arto Holma, varajäsen Riitta Sulameri 

Jäsen Päivi Kuusisto, varajäsen Joni Ulmonen 

Jäsen Pia Söderlund, varajäsen Jussi Pirnes 

 

 Seuraavat hallituksen jäsenet jatkavat toimintavuoden 2014: 

 

Jäsen Raimo Hakila, varajäsen Juhani Korpinen 

Jäsen Ilmo Suikkanen, varajäsen Tapio Santala 

Jäsen Juha Hiedanpää, varajäsen Teija Kirkkala 

 

10. Valitaan kaksi toiminnan tarkastajaa ja heille varamies tarkastamaan seuraavan vuoden 
tilejä ja hallintoa; 

 Valittiin seuraavat toiminnantarkastajat ja heidän varahenkilönsä: 

Toiminnantarkastaja Toni Sulameri 

Toiminnantarkastaja Ulla Suikkanen 

Varatoiminnantarkastaja Henna Karhunen 

 

11. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 8 §:n mukaisesti   

 Päätettiin kutsua yhdistyksen kokoukset koolle yhdistykselle perustettavalla internet-
kotisivulla sekä kirjeellä tai sähköpostilla, jota jälkimmäistä käytetään niille jäsenille, 
joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa. 

 

 

12. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys 
vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa 
syyskokoukselle esittää, huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset. 

 

 Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esityksen mukaan yhdistysrekisterin 
16.9.2013 hyväksymät Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n säännöt yhdistyksen 
lopullisiksi säännöiksi. 
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13. Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti lämpimästi Rauman kaupunkia/Uula 
Jänkävaaraa kokoustilan ja maittavan kahvituksen järjestämisestä. 

 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi  Lasse Lovén 
 
 
 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja se vastaa kokouksen kulkua. 
5.12.2013 

Pia Söderlund 
 

14.58 (19 tuntia 
sitten) 

 

 
 

 

-> minä 

 
 

Hei Lasse, 
 

pöytäkirjoista ei ole sisällön puolesta mitään huomauttamista, Hyväksyn pöytäkirjan.  
 
terveisin Pia 

 

Päivi Kuusisto 
 

7.56 (2 tuntia 
sitten) 

 

 
 

 

-> minä 

 
 

Hyväksyn pöytäkirjan. 

Terveisin Päivi Kuusisto 
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Liite 1 

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 

Toimintasuunnitelma 2014 

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin Yhdistyksen syyskokouksessa 4.12.2013 saatteella, että 

suunnitelma on strategiatason ideakooste, jonka hallitus tulee priorisoimaan käytännön 

toimenpiteitä varten.    

 
1. Selkämeren kansallispuiston suunnitelmiin kuten Hoito- ja käyttösuunnitelmaan ja 
Luonnonhoidon ja kulttuuriperinnön suunnitelmaan vaikuttaminen ja pyrkiminen 
kehittämisryhmiin.   
 

Vuoden 2013 toteutus: 
Selkämeren  kansallispuiston luonnonhoidon ja kulttuuriperinnön suunnittelun 
hankkeen (SeLuKu –hanke) ohjausryhmään on Metsähallitus pyytänyt yhden 
jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen.  

 
2. Kumppanuussopimuksen mukaiset käytännön toimenpiteet Metsähallituksen 
luontopalvelujen kanssa. Osallistuminen Metsähallituksen järjestämään kansallispuistojen 
ystäväyhdistysten vuositapaamiseen. 
 

Vuoden 2013 toteutus: 
Kumppanuussopimus valmisteltiin syksyllä ja allekirjoitettiin 4. joulukuuta 
2013. Tietojen vaihtoa ja viestinnällistä yhteistyötä tehtiin sähköpostilla ja 
yhden kokouksen muodossa. 

 
3.  Ulkoisen taloudellisen tuen hankkiminen. EU:n osin rahoittamien kehittämishankkeiden 
ideointi ja valmistelu. 
 

Vuoden 2013 toteutus: 
Hallitus on ideoinut mahdollista uuden rahoituskauden Leader tai Interreg 
hanketta. Siinä on odoteltu EU:n uuden rahoituskauden alkamista ja 
hankerahoituksen uusia ohjeita. 

 
4. Ystävien viestinnän vahvistaminen erityisesti valtakunnan mediassa ja netissä kotisivuja 
kehittämällä. Selvitetään mahdollisuus saada tukea ely-keskukselta viestintään.   
 

Vuoden 2013 toteutus: 
Pia Söderlund ja Jussi Pirnes  yhdessä puheenjohtajan kanssa, ovat 
valmistaneet www.selkamerenystavat.fi kotisivun rakenteen, graafisen ilmeen 
ja alustavan sisällön. Kotisivut avattiin 4.12.2013. Opetusaineistojen, 
tutkimusten ja verkostoyhteyksien vienti opetusresurssien sivulle on 
alkuvaiheessaan. 

 

http://www.selkamerenystavat.fi/
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5. Yhteistoimintasopimusten valmistelu ja sopiminen strategisten sisaryhdistysten kanssa.   
 

Vuoden 2013 toteutus: 
 Hallitus on kartoittanut alustavasti verkostokumppaneita. 

 
6. Kulttuuriin ja kasvatukseen liittyvien tapahtumien ideointi ja edistäminen Selkämeren 
kansallispuistossa.  
 

Vuoden 2013 toteutus: 
Ideointivaiheessa. Liittyy idea-asteella olevaan verkostoseminaariin. 

 
7. Selkämeren tarinaperinteen kokoaminen ja sen arvostuksen kohentaminen; opiskelijatyön 
kohdentaminen.     
 

Vuoden 2013 toteutus: 
Ei vielä käynnistynyt. 

 
8. Suomen kansallispuistojen ystäväyhdistysten verkoston kokoaminen ja yhteisen 
tapahtumaan osallistuminen.  
 

Vuoden 2013 toteutus: 
Yhdistys perustettiin elokuun lopussa. Puheenjohtaja on neuvotellut 
ystäväyhdistysten yhteisen tapahtuman toteutuksesta Metsähallituksen 
luontopalvelujen edustajan kanssa (Eveliina Nygren). Toteutuspaikka ja aika on 
vielä avoin. 

 
9. Euroopan kansallispuistojen ystävä-verkoston kokoaminen ja yhteisen tapahtuman 
ideointi yhteistyössä EUROPARC Federationin kanssa.  
 

Vuoden 2013 toteutus: 
Puheenjohtaja on edistänyt Euroopan puistojen ystäväverkoston kehittämistä 
antaessaan viestinnällisiä raportteja Suomen tilanteen kehityksestä 
EUROPARClle ja tavatessaan EUROPARCin johtajia kestävän matkailun 
työryhmän kokouksissa vuoden 2013 aikana. Konkreettinen asian edistäminen 
EUROPARCin sääntöjen tasolla tapahtui EUROPARCin yleiskokouksessa 
lokakuussa 2013, jossa puheenjohtaja toimi sisaryhdistys Kolin kansallispuiston 
ystäväyhdistyksen edustajana. Neuvottelujen tuloksena yhdistykselle tarjottiin 
mahdollisuus liittyä kannattajajäseneksi EUROPARC Federationiin 200 € 
vuotuista jäsenmaksua vastaan. Jäsenoikeuksiin kuuluisi silloin 
osallistumisoikeus EUROPARCin verkostotapahtumiin ja koulutusohjelmiin sekä 
kaikki jäseninformaatio. 
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10. Terveys ja puistot  

Teema on uusi avaus vuodelle 2014. Yhdistys pyrkii edistmään kansallispuiston 

terveysvaikutusten tutkimusta ja siihen liittyvää viestintää. Tähän kuuluu mm. 

Selkämeren henkisten ja kulttuuristen arvojen ja maisema-arvon esillä 

pitäminen ja luontokokemukseen liittyvien hiljaisuuden ja luonnonvalon 

tärkeyden korostaminen.  
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Liite 2 

Yhdistyksen jäsenmaksut vuodelle 2014: 
 
1. Varsinaiset jäsenet 
    Yhteisöjäsen  Henkilöjäsen   
    €  € 
 

1. Liittymismaksu    0  0 
2. Vuotuinen jäsenmaksu   100   30  

 
2. Kannattajajäsenet  

 
1. Vuotuinen jäsenmaksu   500   50 

  
3. Kunniajäsenet   0  0 

 

Liite 3. 

SELKÄMEREN KANSALLISPUISTON YSTÄVÄT ry 
 

   

        

Talousarvio 
vuodelle 2014 

  4.12.2013     

        

Tulot        

    kpl á €   

Jäsenmaksut Henkilöjäsenet  30 30  900 

  Yhteisöjäsenet  5 100  500 

  Kannattajahenkilöt  10 50  500 

  Kannattajayhteisöt  5 500  2500 

Toimintatuki Hakemusten pohjalta  2 500  1000 

Hanketoiminta Projektituki     3000 

    Yhteensä   8400 

        

Menot        

  Hallinto     500 

  Jäsenmaksut     200 

  Matkakulut     1000 

  Tapahtuman järjestäminen    1000 

  Kotisivut ja viestintä     700 

  Projektikulut     5000 

    Yhteensä   8400 

 


