
Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n sääntömääräinen syyskokous 
 
Aika: 12.12.2015 klo 18-18.30 
Paikka: Raumalla Tammelassa ,Maailmanperintöalueen eli korjausrakentamisen keskus, 
Eteläpitkäkatu 17. 
Läsnä: Susanne Ekroth, Raimo Hakila, Arto Holma, Lasse Lovén, Jussi Pirnes, Anne Savola, Ilmo 
Suikkanen, Pia Söderlund.   
 

Muistio 
 
1. Arkipelagia-seuran vierailu Selkämeren Ystävien vieraana Tammelassa 
 

 Saaristomeren kansallispuiston Ystäväyhdistyksenä toimiva Arkipelagia-seura vieraili 
syyskokouksessamme viiden jäsenensä voimin. Kuulimme Arkipelagia-seuran puheenjohtajan 
Jouko Lehtosen esityksen seuran viime vuosien toiminnasta ja jäsenpohjasta.  

 Päätimme vahvistaa yhteistoimintaa esim. apolloperhosen seurannassa ja viestinnässä sekä 
yhtenäistää toimintaperiaatteita suhteessa Metsähallitukseen.  

 
2. Sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat 

 
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa; 

 Puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Lasse Lovén. 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin  Pia Söderlund ja Jussi Pirnes. 

 Tarkastustavaksi päätettiin sähköinen. 

2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus; 

 Kokouksen osanottajat on lueteltu muistion alussa. 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; 

 Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Liitteen 1 mukaisesti. 

4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun, kannattajajäsenmaksun sekä liittymismaksun 

suuruus;  

 Määrättiin jäsenmaksut vuodelle 2016 Liitteen 2 mukaan. Maksut pysyvät samoina 

kuin vuonna 2015. 

5. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnan tarkastajien palkkioista; 

 Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Toiminnasta aiheutuvat 

matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaan, jos siihen on 

taloudellinen mahdollisuus. Toiminnan tarkastajille maksetaan kohtuullinen korvaus 

laskutuksen mukaan. 

6. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio; 

 Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2016 Liitteen 3 mukaisesti. 



7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi; 

 Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lasse Lovén.  

8. Päätetään hallituksen muiden jäsenten lukumäärä sääntöjen 11 § mukaisesti ja valitaan 

hallituksen muut jäsenet; 

 Päätettiin hallituksen muiden jäsenten määräksi kuusi (6). 

  

 Erovuoroisina olivat seuraavat hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset 
varajäsenensä:  
Jäsen Arto Holma, varajäsen Riitta Sulameri  
Jäsen Päivi Kuusisto, varajäsen Joni Ulmonen  
Jäsen Pia Söderlund, varajäsen Jussi Pirnes  
  
Hallituksen jäseninä jatkavat seuraavat ja henkilökohtaiset varajäsenensä:  
Jäsen Raimo Hakila, varajäsen Juhani Korpinen  
Jäsen Ilmo Suikkanen, varajäsen Tapio Santala  
Jäsen Juha Hiedanpää, varajäsen Juhani Mellanoura 
 
Merkittiin, että Raimo Hakila oli ilmoittanut hallitukselle eroavansa hallituksen 
jäsenyydestä. 
 
Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valittiin seuraavat hallituksen jäsenet ja 
heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:   
Jäsen Arto Holma, varajäsen Riitta Sulameri  
Jäsen Päivi Kuusisto, varajäsen Jarmo Mäntynen  
Jäsen Pia Söderlund, varajäsen Jussi Pirnes  
 

 Lisäksi päätettiin hyväksyä Raimo Hakilan ero hallituksen varsinaisesta jäsenyydestä. 
Vapautuneelle paikalle hallitukseen valittiin uusi hallituksen jäsen ja hänelle 
henkilökohtainen varajäsen seuraavasti: 
Jäsen Juhani Korpinen, varajäsen Raimo Hakila 
 

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamies tarkastamaan seuraavan vuoden 

tilejä ja hallintoa; 

 Valittiin toiminnan tarkastajiksi ja varahenkilöksi vuodelle 2016 seuraavat: tarkastajat 

Anne Savola ja Henna Karhunen, varahenkilö Minna Uusiniitty-Kivimäki. 

10. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 8 §:n mukaisesti sekä 

 Yhdistyksen vuonna 2016 pidettävät kokoukset päätettiin kutsua koolle yhdistyksen 

kotisivun www.selkamerenystavat.fi viestillä, yhdistyksen facebook-sivulla ja 

ilmoittamalla jokaiselle sähköpostiosoitteen antaneelle jäsenelle sähköpostiviestillä. 

Jos sähköpostiosoite ei ole tiedossa, kokouskutsu lähetetään kirjeellä. 

11. 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. 



 Muita asioita ei ollut. 

12. Lopetus 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 
Pöytäkirjan vakuudeksi 

    Lasse Lovén 

Puheenjohtaja   Lasse Lovén 

 

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua 

Jussi Pirnes 

Jussi Pirnes 
 

 15.12.2015 klo 

16.58 

 
 

 -> minä 

 

Kuittaan, että minulla ei ole huomautettavaa. 

Pia Söderlund 

Pia Söderlund 
 

13.12.2015 klo 
22.14 ) 

 

 
 

 
-> minä 

 
 

Hyväksyn molemmat pöytäkirjat. 
 
Pia Söderlund 

 

 

Liite 1  

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 

Toimintasuunnitelma 2016 

Toimintasuunnitelma hyväksyttäneen Yhdistyksen syyskokouksessa 12.12.2015 saatteella, että 

suunnitelma on strategiatason ideakooste, jonka hallitus tulee priorisoimaan käytännön 

toimenpiteitä varten.    

 
1. Selkämeren kansallispuiston suunnitelmiin kuten Hoito- ja käyttösuunnitelmaan, 
Luontomatkailusuunnitelmaan 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.  
 
Vuoden 2014 toteutus: 
Yhdistys antoi lausuntonsa Selkämeren kansallispuiston ja siihen liittyvien muiden 
luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön suunnitelmasta (HKS-suunnitelma). 
Yhdistyksen edustaja Lasse Lovén ja hänen varahenkilönsä Pia Söderlund ovat 
osallistuneet metsähallituksen SeLuKU-hankkeen ohjausryhmän työhön kahdessa 
kokouksessa. 
 
Vuoden 2015 toteutus: 
Selkämeren kansallispuiston HKS eteni YM:n vahvistettavaksi. Yhdistyksen lausunnossa 
mainitut tarkistukset luonnokseen otettiin huomioon osittain.  
 
Yhdistyksen edustaja Lasse Lovén ja hänen varahenkilönsä Pia Söderlund ovat 
osallistuneet metsähallituksen SeLuKU-hankkeen ohjausryhmän työhön hankkeen 
loppukokouksessa. 
 
Yhdistyksen edustaja Lasse Lovén osallistui Metsähallituksen vetämän Luvian saariston 
Välikallion kalastusmajan kunnostushankkeen (LEADER) suunnitteluun ja kohteen 
inventointiin yhdessä kokouksessa syksyllä 2015. 

 
2. Kumppanuussopimuksen mukaiset käytännön toimenpiteet Metsähallituksen luontopalvelujen 
kanssa ja Rauman kaupungin kanssa. Pyritään kehittämään yhdistykselle kummikohdetta Selkämeren 
kansallispuiston kalastajaperinteeseen liittyen. 
 

Vuoden 2013 toteutus: 
Kumppanuussopimus valmisteltiin syksyllä ja allekirjoitettiin 4. joulukuuta 2013. 
Tietojen vaihtoa ja viestinnällistä yhteistyötä tehtiin sähköpostilla ja yhden kokouksen 
muodossa. 
 
Vuoden 2014 toteutus: 
Metsähallituksen kanssa suunniteltiin kolmea talkootapahtumaa, joiden kohteina 
olivat Selkämeren kansallispuiston luonto ja kulttuuriperintö (Säppi, Kalla ja Idän 
Räyhän kalamaja). Idän Räyhän kalamajan kunnostustalkoot toteutettiin yhdessä 
metsähallituksen kanssa syyskuussa. 
 
Vuoden 2015 toteutus: 
Kerättiin neljän kalastajan muistitietoa Makholmasta ja Kuuminaisista osaprojektina 
Metsähallituksen SeLuKu –hankkeelle. Tulokset julkaistiin Makholman kalastajan 
sanakirjana ja kalastajan paikannimikarttana Ystävien kotisivuilla. 
Pidettiin kunnossa Idän Räyhän kalamajaa; katon korjaus, maalaus, hellan renkaiden 
laitto, siivous. Idän Räyhän kalamajan saaminen Ystävien kummikohteeksi ei edennyt 
Metsähallituksessa. 
Ystävien jäsenet (Pia Söderlund)  Metsähallitusta vapaaehtoistyöllä Säpin huollossa ja 
Iso-Susikarin raivauksessa 
Seliskerin laiturien kunnostus. 
Aluetietoisuuden kohottaminen Uudenkaupungin alueella pidetyissä tapahtumissa 



(siivous ja Liesluoto-tapahtuma). 
Yhdistyksen jäsenet tekivät vapaaehtoistyötä Selkämeren kansallispuiston hyväksi 
vuoden 2015 aikana yhteensä noin 630 tuntia (noin 90 työpäivää) arvoltaan LEADER –
taksalla laskettuna noin 9500 euroa.. 

 
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. 
 
Vuoden 2014 toteutus: 
Yhdistys teki Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahastolle helmikuussa apuraha-
hakemuksen Räyhän saarten alueen kalastusperinteen kartoituksesta ja siihen liittyvän 
ympäristökasvatusohjelman toteutuksesta. Hakemusta ei kuitenkaan hyväksytty 
rahoitettavaksi.  
Yhdistys teki metsähallitukselle tarjouksen Idän Räyhän kalastajien muistitiedon 
selvityksestä EAKR/SeLuKU- hankkeen osaprojektina. Tämä johti myönteiseen 
tulokseen. Kalastajien muistitiedon keruu toteutetaan ajalla joulukuu 2014-maaliskuu 
2015. 
Suunniteltiin perinnerakennusten kunnostushankkeen hakemusta yhdessä 
metsähallituksen kanssa, kohteena Idän Räyhän kalamajan kunnostuksen jatkaminen 
ja sen 1960-luvun käytön mukainen lopputulos tai Luvian saaristossa oleva toinen 
kalamajakohde. 
 
Vuoden 2015 toteutus: 
Kunnostettiin Seliskerin saaren kaksi laituria. Hankittiin siihen sponsoritukea Ystäville 
rahana Technip Offshore Finland Oy:n ja Tullow Oil yhtiön yhteiseltä TEN-projektilta 
(lahjoitus 10 000 €), sekä työapuna Kaplaaki Oy:ltä, T:mi Timo Kalliolta ja Puusepänliike 
Sariluodolta (yhteensä noin 6000 € arvosta). Laiturien kunnostuksessa käytettiin 
yhdistyksen jäsenten vapaaehtoistyötä yhteensä 80 tuntia  
 
Valmisteltiin yhdessä Merikarvia-Seuran kanssa LEADER-hankehakemus 
”Merikalastajan sanakirja”. Hanke soveltaa Makholman kalastajien sanakirja-
hankkeessa aiemmin kehitettyä toimintamallia. Hanke sai myönteisen lausunnon 
alueen LEADER-ryhmältä ja on nyt rahoittavan organisaation vahvistettavana. 
Hankkeen toteutusaika on vuosi 2016 ja kustannusarvio noin 18 000 €. Tukiosuus on 
70 %.  

 
4. Ystävien viestinnän vahvistaminen erityisesti valtakunnan mediassa ja netissä kotisivuja 
kehittämällä.     
 

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. 
 
Vuoden 2014 toteutus: 
Yhdistyksen nettikotisivua on päivitetty ja sen sisältöä täydennetty useita kertoja 

http://www.selkamerenystavat.fi/


toimintavuoden aikana. Sivustolla on nyt linkit yhdistyksen jäseninä olevien yhteisöjen 
ja yritysten kotisivuille ja alkua myös Selkämereen liittyville hanketiedoille ja opetus-
tutkimusaineistoille. Sivustolle on mahdollista hakea tukea Keski-Suomen ELY-
keskuksen koordinoimasta ympäristökasvatuksen hankerahasta. Hakemusta 
suunnitellaan. 
Yhdistys avasi tapahtumien nopeaa verkostoviestintää palvelevan facebook-sivuston, 
jolla on jo yli 100 tykkääjää. Metsähallituksen ja jäsenyhdistysten viestejä jaetaan 
Ystävien facebook-sivuston kautta eteenpäin jäsenille ja tykkääjille. 
https://www.facebook.com/selkamerenystavat 
 
 
Vuoden 2015 toteutus: 
Yhdistyksen viestintää hoitivat Lasse Lovén ja Pia Söderlund. Ystävien projekteista ja 
tapahtumista tiedotettiin kotisivulla, facebook-sivulla ja sähköposteilla. Satakuntaliiton 
sähköinen tiedote Satanen julkaisi Ystävien toiminnasta positiivisen kuvauksen: 
http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspx?taso=2&id=1093 
Facebook-sivustolla oli vuoden kuluessa noin 320 tykkääjää. Parhaiten levisivät 
Seliskerin laiturihankkeen viestit, joiden lukijakattavuus oli yli 600. 

 
 
5. Yhteistoimintasopimusten valmistelu ja sopiminen kuntien ja strategisten kumppaniyhdistysten 
kanssa.   
 

Vuoden 2013 toteutus: 
 Hallitus on kartoittanut alustavasti verkostokumppaneita. 
 
Vuoden 2014 toteutus: 
Yhdistys järjesti helmikuun alussa Raumalla Selkämeren toimijayhteisöjen 
verkostoseminaarin, johon osallistui 26 yhdistyksen ja yrityksen edustajia. Seminaarin 
työryhmät ideoivat viisi teemakokonaisuutta jatkokehitykseen. Seminaarin jälkeen 
kolme Selkämeren alueella toimivaa yhdistystä (Rauman seudun luonnonystävät ry, 
Satakunnan luonnonsuojelupiiri ja Melamajavat ry) ja yksi luontomatkailun 
palveluyritys (Siikluoma Oy) liittyivät Ystävien yhteisöjäseneksi. Satakuntaliitto liittyi 
kannattajajäseneksi. Yhteistoiminta kumppaniyhteisöjen kanssa on aluksi keskittynyt 
vastavuoroisen viestinnän ja tapahtumien kehittämiseen. Kirjallisia 
yhteistoimintasopimuksia ei toistaiseksi ole tehty, mutta niiden valmistelu on 
suunnitelmissa. 
 
Vuoden 2015 toteutus: 
Suunniteltiin yhteistoimintaa Rauman kaupungin kanssa, kun kaupunki osoittaa 
alueitaan kansallispuiston liitännäisalueiksi. Siihen liittyen valmisteltiin 
kumppanuussopimus Rauman kaupungin kanssa. 
Merikarvia-Seuran kanssa suunniteltiin ja  käynnistettiin yhteinen LEADER-hanke 
”Merikalastajan sanakirja”. 
 

6. Kulttuuriin ja kasvatukseen liittyvien tapahtumien ideointi ja edistäminen Selkämeren 
kansallispuistossa puiston eri osa-alueilla yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja oppilaitosten 
kanssa.  
 

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

https://www.facebook.com/selkamerenystavat
http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspx?taso=2&id=1093


Vuoden 2014 toteutus: 
Selkämeren 3. sektorin toimijoiden ja pienyritysten verkostoseminaarin toteutus liittyi 
tähän toiminnan tavoitteeseen. Yhdistys osallistui Suomen luonnon päivänä 
toteutettuun valtakunnalliseen ympäristökasvatusohjelmaan mm. Liesluodon rantojen 
siivoustalkoissa Uudessakaupungissa. Idän Räyhän kalamajan kunnostaminen liittyi 
aineelliseen kulttuuriperintöön ja muistitiedon keruu aineettomaan 
kulttuuriperintöön. Räyhän talkoot toteutettiin osana Eurooppalaista 
rakennusperinnön arvostuksen kohottamisohjelmaa.  Kalastajakulttuurin arvostuksen 
kohottamiseen liittyy yhdistyksen syyskokouksen ohjelmassa oleva esitelmä ja siihen 
liittyvä keskustelutilaisuus Merikarvialla. 
 
Vuoden 2015 toteutus: 
Tähän toimintatavoitteeseen liittyy Merikarvian kalastajakulttuuri-hankkeen sisältö. 
Hankkeen lopputuotteena on mm. opetusaineistoa ja kalastuskulttuuria edistävä 
näyttely Merikarvian kalastusmuseolla. 
Selkämeren kansallispuiston eteläosan tutkimuskäyttöä on kehitetty yhteistyössä 
alueen tutkijoiden ja oppilaitosten kanssa. Tähän liittyi mm. Uudessakaupungissa 
keväällä pidetty eri toimijoiden yhteistapahtuma. 
 

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

Vuoden 2013 toteutus: 
 
Ei vielä käynnistynyt. 
 
Vuoden 2014 toteutus: 
Tämä toiminta käynnistyy joulukuussa 2014, kun Idän Räyhän saaren 
kalastajaperinnön selvitys aloitetaan. Opiskelijatyön suuntaamisesta Selkämeren 
kansallispuiston kehittämiseen on neuvoteltu Satakunnan Ammattikorkeakoulun 
edustajien kanssa. Käytännön toimiin ei vielä ole päästy. 
 
Vuoden 2015 toteutus: 
Tähän tavoitteeseen liittyy suoraan Makholman kalastajien tarinoiden keruu, jota 
tehtiin keväällä ja Merikarvian kalastajien kertomusten keruu, jota valmisteltiin 
syksyllä. Hankkeelle etsitään opiskelija-avustajaa. 
 

8. Suomen kansallispuistojen ystäväyhdistysten verkoston kokoaminen ja yhteisen tapahtumaan 
osallistuminen vuonna 2016.  
 

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. 
 
Vuoden 2014 toteutus: 
Kaksi yhdistyksen edustajaa (Lasse Lovén ja Arto Holma) osallistui Kolin 
kansallispuistossa kesäkuussa pidettyyn kansallispuistojen Ystäväyhdistyksen 
tapaamiseen ja sen yhteydessä järjestettyyn perinnemaiseman hoitotalkoisiin 
kahdessa toimintajaksossa (kesäkuussa ja elokuussa). 
 
Metsähallituksen ja Kolin kansallispuiston ystäväyhdistyksen (Ukko-Kolin Ystävät ry) 



kesäkuussa toteuttamassa ystäväyhdistysten tapaamisessa oli Kolilla läsnä neljä 
yhdistystä (Nuuksio, Koli, Selkämeri ja Leivonmäki). Kokouksessa sovittiin tapaamisten 
jatkamisesta 1-2 vuoden välein.  Yhdistysten keskinäisen viestinnän ja yhteisten 
koordinoitujen tapahtumien järjestäminen nähtiin tulevaisuuden keskeiseksi 
tehtäväksi. Tämä voisi tapahtua yhteisen hankkeen kautta. Yhdistys valmistautuu 
aktiivisesti seuraavaan kansallispuistojen ystäväverkoston tapahtumaan, joka 
pidettäneen Nuuksion kansallispuistossa vuonna 2015. 
 
Vuoden 2015 toteutus: 
Kaksi yhdistyksen edustajaa (Lasse Lovén ja Arto Holma) osallistui Nuuksion 
kansallispuistossa pidettyyn Ystäväyhdistysten tapaamiseen ja sen yhteydessä 
pidettyyn perinnemaiseman hoitotalkoisiin. Varaudutaan vuoden 2016 
Ystäväyhdistysten tapaamiseen, joka pidetään Leivonmäen kansallispuistossa. 
 
Yhteinen tapaaminen Saaristomeren kansallispuiston Ystäväyhdistys Arkipelagia-
seuran kanssa toteutui Selkämeren Ystävien syyskokouksen yhteydessä Raumalla 
joulukuussa 2015. 
 

9. Euroopan kansallispuistojen ystävä-verkoston kokoaminen ja yhteisen tapahtuman ideointi 
yhteistyössä EUROPARC Federationin kanssa ja kansallispuistojen kumppanien kansainvälisen 
näkyvyyden vahvistaminen verkostotoiminnan kautta.  
 

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 
äänioikeus järjestön kokouksissa, osallistumisoikeus EUROPARCin verkostotapahtumiin 
ja koulutusohjelmiin sekä kaikki jäseninformaatio. 
 
Vuoden 2014 toteutus: 
Yhdistyksen sisaryhdistys Ukko-Kolin ystävät ry hyväksyttiin kesäkuussa EUROPARC 
Federationin äänivaltaiseksi jäseneksi jäsenmaksulla 200 e/v. EUROPARCin  
vuosikonferenssi hyväksyi järjestölle uuden strategian 2015-2020, jonka mukaan 
järjestö pyrkii aktiivisesti laajentamaan jäsenpohjaansa kannattajayhteisöjensä 
suuntaan, tavoitteena 20 % lisäys jäsenmäärään strategiakauden aikana. Tämä on 
merkittävä uudelleen suuntaus, joka toteutui Selkämeren ystävien puheenjohtajan ja 
Ukko-Kolin Ystävät ry:n aloitteen pohjalta. 
Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n liittyminen EUROPARCin jäseneksi on nyt 
ensisijaisesti resurssikysymys. Jäsenmaksun lisäksi järjestön koulutus- ja verkosto-
ohjelmiin osallistuminen edellyttää riittävät resurssit matkakuluihin, jota yhdistyksen 
talous ei nykyisellään vielä mahdollista. 
 
Vuoden 2015 toteutus: 
Lasse Lovén edusti Selkämeren Ystäviä 16.-17. marraskuuta 2015 Kolilla pidetyssä 
kansainvälisessä puistojen Ystävien seminaarissa. Seminaariin osallistuivat 6 
suomalaista puistojen ystäväyhdistystä ja 6 eurooppalaista ystäväyhdistystä 7 eri 
maasta. Eurooppalaisen verkoston kehittämistä jatketaan syksyllä 2016 Sveitsissä 



pidettävässä EUROPARCin vuosikonferenssissa. 
 

10. Terveys ja puistot  

Vuoden 2014 toteutus: 
Teema on uusi avaus vuodelle 2014. Yhdistys pyrkii edistämään 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.  

Yhdistyksen verkkoviestinnässä, erityisesti kuvasisällössä, on nostettu esille 
Selkämereen liittyviä luonnon rauhan ja hiljaisuuden tunnelmia ja merkityksiä. 
 
Vuoden 2015 toteutus: 
Yhdistyksen jäsenet ja jäsenyhteisöjen edustajat osallistuivat aktiivisesti Ympäristö- ja 
Terveys –lehden kustantaman kirjan ”Luonto työmaana – kasvutarinoita 
Satakunnasta” toteuttamiseen. Kirja julkaistiin keväällä 2015. Useassa kirjan 
artikkelissa käsiteltiin luonnon terapeuttista vaikutusta ja luonnon elämyksellistä ja 
semioottista merkitystä ihmisen hyvinvoinnille. 
 
Yhdistyksen verkkoviestinnässä korostettiin toistuvasti Selkämeren luonnon rauhan ja 
hiljaisuuden merkitystä kansallispuiston ekosysteemipalveluna. 
 

 

 

 

  



Liite 2 

Yhdistyksen jäsenmaksut vuodelle 2016: 
 
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 2016 

  12.12.2015     

        

Tulot        

    kpl á €   

Jäsenmaksut Henkilöjäsenet  30 30  900 

  Yhteisöjäsenet  5 100  500 

  Kannattajahenkilöt  5 50  250 

  Kannattajayhteisöt  2 500  1000 

Toimintatuki Hakemusten pohjalta  2 500  1000 

Hanketoiminta Projektituki (LEADER)       12000 

    Yhteensä   15650 
 
 

Menot        

  Hallinto     500 

  Jäsenmaksut     200 

  Matkakulut     1250 

  Tapahtuman järjestäminen    1000 

  Kotisivut ja viestintä     700 

  Projektikulut (LEADER)     12000 

    Yhteensä   15650 

 

 


