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Pöytäkirja 
 
1. Pyhäjärvi-instituutin toiminnan esittely/ Teija Kirkkala 
 

 PJI:n toimipaikkana 1911 valmistunut Villa Ahlström, Bertel Ahlströmin rakennuttama 
perheelleen 

 Säätiö perustettu 1989, toimipaikka kunnostettiin silloin PJIlle 

 Elintarviketeollisuus ja ympäristönsuojelu tavoitteena, kärkenä vesiensuojelu 

 Budjetti 1,5 milj e, Kunnilta 150 000 e 

 Luonnonkala ravintona, kasvikset pellolta ruokapöytään 

 Kansainväliset tutkimusverkostot ja hankkeet 

 Kehittämishankkeet, koulutus, tutkimus, asiantuntijapalvelut 

 Nyt käynnissä 29 projektia 

 Selkämeren silakan lisäarvoselvitys meneillään 

 Ilmaista jätevesineuvontaa tehdään YM:n rahoituksella; Satakunnan alueella 
kiinteistökohtaisesti neuvotaan, asiantunti tulee paikalle ja antaa arvion 

 Pyhäjärven vesiensuojeluohjelma 

 Muikku ja siika on istutettu Pyhäjärveen aikoinaan 

 Avovesinuottausta kehitetty kun jäätilanne on epävarma 

 Eurajoki-hanke: Waterchain työn alla ja Eurajokirahasto (kunnilta perusosa) perusteilla, 
Selkämeren kuormituksen vähentäminen osa tavoitetta 

 Järven kunnostus Kiinan kanssa hankkeena (Taihu-järvi Kiinassa) 

 Aiemmin tehty ”Muuttuva Selkämeri” hanke raportteineen 

 Selkämeren tutkimus- ja hanketiedon linkkaus toteutetaan 
 

 
 
2. Sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat 

 
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa; 

 Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Lasse Lovén. 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi  Pia Söderlund ja Ilmo Suikkanen 

 Sovittiin sähköinen tarkastus 

 

 



2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus; 

 Kokouskutsut julkaistiin Ystävien kotisivulla ja Facebook-sivulla 11.11.2016 ja 

lähetettiin sähköisesti jäsenille. Kaikilla jäsenillä oli sähköpostiosoite. 

 Kokouksen osanottajat on lueteltu muistion alussa. 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; 

 Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Liitteen 1 mukaisesti. 

4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun, kannattajajäsenmaksun sekä liittymismaksun 

suuruus;  

 Määrättiin jäsenmaksut vuodelle 2017 Liitteen 2 mukaan.  

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 2017 Liitteen 3 mukaisesti. 

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi; 

 Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pia Söderlund.   

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:  
o Jäsen Juhani Korpinen, varajäsen Raimo Hakila 
o Jäsen Ilmo Suikkanen, varajäsen Tapio Santala  
o Jäsen Juha Hiedanpää, varajäsen Juhani Mellanoura 

 
Hallituksen jäseninä jatkavat seuraavat ja henkilökohtaiset varajäsenensä:  
o Jäsen Arto Holma, varajäsen Riitta Sulameri  
o Jäsen Päivi Kuusisto, varajäsen Jarmo Mäntynen 
o Jäsen Pia Söderlund, varajäsen Jussi Pirnes. Merkittiin, että Pia Söderlundin 

tilalle valitaan uusi henkilö, kun hänet valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi 
 

Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valittiin seuraavat hallituksen jäsenet ja 
heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:   



o Jäsen Juhani Korpinen, varajäsen Raimo Hakila 
o Jäsen Ilmo Suikkanen, varajäsen Tapio Santala  
o Jäsen Juhani Mellanoura, varajäsen Juha Hiedanpää,  
o Pia Söderlundin vapautuneelle hallituspaikalle valittiin Lasse Lovén 

 
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja 

hallintoa; 

 Valittiin toiminnan tarkastajiksi ja varahenkilöksi vuodelle 2017 seuraavat: 

tarkastajat Anne Savola ja Minna Uusiniitty-Kivimäki, varahenkilö Henna 

Karhunen. 

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

 Yhdistyksen vuonna 2017 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 ja kiitti lämpimästi Teija Kirkkalaa ja Pyhäjärvi-

instituuttia erinomaisesta kokouspaikasta ja kahvituksesta. 

 
Pöytäkirjan vakuudeksi 

     Lasse Lovén 

Puheenjohtaja/sihteeri   Lasse Lovén 
 
 
 Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua 
 
 

Pia Söderlund 
 27.11.2016 klo 

0.34 ) 

 

 
 

 

-> minä, Suikkanen 

 
 

Hyväksyn pöytäkirjan. 
Pia Söderlund 
 



Ilmo Suikkanen <ilmos@icloud.com> 
 

-> minä, Pia 

4.12.2016 klo 

20.16 () 

 

 
 

 

 Pöytäkirja on OK. 

t. Ilmo  
 

 

 

 

Liite 1  

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 

Toimintasuunnitelma 2017 

Toimintasuunnitelma hyväksyttäneen Yhdistyksen syyskokouksessa 26.11.2016 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. 
 
Vuoden 2016 toteutus 
Metsähallituksella ei ollut vuonna 2016 toimivia suunnitteluryhmiä, joihin Ystävien 
edustajaa olisi kutsuttu. 
Luvian saaristossa sijaitsevan Nirvo-kansallispuistosaaren laiturin ja saaren 
virkistyskäytön suunnittelu eteni Perinnelaivayhdistys Ihana ry:n ja 
Metsähallituksen yhteistyönä. Ihana ry on Ystävien yhteisöjäsen. Ystävien hallitusta 
on informoitu suunnittelun edistymisestä. Yhdistykseltä ei ole pyydetty hankkeesta 
lausuntoa. 
Metsähallitus on suunnitellut vuoden 2016 aikana Säpin laiturirakenteiden ja 
venesataman peruskorjausta. Yhdistystä on informoitu suunnitelmasta. Ystäviltä ei 
ole pyydetty hankkeesta lausuntoa. 
 
Vuoden 2017 toimintasuunnitelma: 
Ystävät pyrkii edelleen edistämään tavoitteidensa mukaista suunnitelmallista 
luonnon ja kulttuuriperinnön suojelua Selkämeren kansallispuistossa. Ystävät pyrkii 
lähestymään vireillä olevia kehittämishankkeita paikallisesta näkökulmasta, jotta 
kansallispuiston kehittämishankkeet eivät nostattaisi kohtuutonta vastustusta eri 
kohteisiin sitoutuneissa sidosryhmissä. Ystävät pyrkii löytämään ja edistämään 
kansallispuiston perustamistavoitteita priorisoivia  sovitteluratkaisuja mahdollisiin 
konfliktikohteisiin. 

 
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)  auttoivat 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. 
 
Vuoden 2016 toteutus: 
Yhdistys toimi hankekumppanina Metsähallituksen ”Samassa veneessä 
Selkämerelle” Leader-hankkeessa. Hanketöissä Ystävät tekivät talkoita (siivous ja 
käytön suunnittelu) Välikallion luodolla Luvialla ja Hamskerin 
muinaismuistokohteella (kivikehien ympäristön raivaus) Merikarvialla. 
Kumppanuussopimuksen jatkamisesta neuvoteltiin ja sopimuksen täydentämistä 
luonnosteltiin Metsähallituksen edustajien kanssa. 
Metsähallitus ei suostunut Ystävien ehdottamien kummikohteiden (Idän Räyhän 
kalamaja kulttuurisuojelukohteena ja Ketokarin niitty luonnonhoitokohteena) 
hoitosopimuksiin. Metsähallitus ilmoitti suuntaavansa kummikohdekehityksen 
painotettuna kävijäpalvelujen virkistysrakenteisiin, joka ei ole Ystävien 
prioriteettina. Kohteiden suunnitteluvaihe on vielä avoinna, joten vielä asia ei ole 
ajankohtainen. 
Yhdistyksen Rauma-jaos perusti laajennetun Rauma-ryhmän, jonka ohjauksessa 
käynnistettiin ”Raumanmeren väkeä” Leader-hanke. Hankkeen rahoituspäätös 
saatiin marraskuussa 2016. Hankkeen puitteissa suunniteltiin laaja vapaaehtoistyön 
kokonaisuus Selkämeren kansallispuiston Rauman kaupungin omistamille alueelle.  
 
Vuoden 2017 toimintasuunnitelma: 
Pyritään jatkamaan ja täydentämään kumppanuussopimus Metsähallituksen 
kanssa. Sopimuksessa pyritään ottamaan huomioon erityisesti riskien hallinta, 
kulujen hallinta, viestintä ja jäsenpalvelujen laajentaminen. 
Pyritään sopimaan kummikohteista/adoptiokohteista (kalastaja-perinne ja 
saariston luonnonhoitoperinne) Metsähallituksen kanssa. 
Viedään tuloksekkaaseen loppuun Raumanmeren väkeä Leader-hankkeen 
toimintasuunnitelman mukaiset tekemiset. 

 
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 %.  
 
Vuoden 2016 toteutus: 
Merikarvialla käynnistettiin ”Merikalastajan sanakirja” Leader hanke. Hankkeessa 
haastateltiin kalastajia ja heidän perheitään sekä kerättiin nimistöä ja 
karttapaikkojen sijaintitietoja. Hankkeen kumppanina toimii Merikarvia-seura. 
Projektinpäällikkönä toimi Lasse Lovén ja asiantuntijana Juhani Mellanoura. 
Tulokset julkaistaan vuoden 2016 lopussa. 
Raumalla haettiin rahoitustuki ja käynnistettiin ”Raumanmeren väkeä” Leader-
hanke, kustannusarvio 30 000 e. Hanke kehittää viestintää, talkootapahtumia, 
retkipalveluita ja ympäristökasvatusta. Hankkeen kumppanina toimii Pyhäjärvi-
instituutti. Projektipäällikkönä toimii Juhani Korpinen ja projektisihteerinä Pia 
Söderlund. Projektin tukena toimii Rauma-jaoksen perustama Rauma-ryhmä, jossa 
on mukana Ystävien raumalaisia verkostokumppaneita. 
 
Vuoden 2017 toimintasuunnitelma: 
Kansallispuiston eteläpäässä pyritään valmistelemaan ja käynnistämään saariston 
nimiperinnön keruuhanke aiemmin Viasvedenlahdella ja Merikarvialla kehitetyn 
mallin mukaan. Hankkeelle haetaan tukirahoitus Leader-ohjelmalta. Puiston 
eteläpäässä yhdistyksen rakennetta pyritään kehittämään jaostomallin mukaan. 
 
Pyritään hankkimaan sponsorirahoitusta ajankohtaisiin hankkeisiin. Kehitetään 
nettipohjaista varainhankintamallia.  Virtuaalisten kohteiden adoptointiin ja 
verkoston vahvistamiseen pyritään. 
 
Osallistutaan LUKEn ideoimaan tutkimus- ja kehityshankkeeseen, joka tähtää 
Ystävätoiminnan innovaatiopotentiaalin kartoitukseen ja kehittämiseen. Juha 
Hiedanpää valmistelee hanketta LUKEssa. 

 
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. 

http://www.selkamerenystavat.fi/


 
Vuoden 2014 toteutus: 
Yhdistyksen nettikotisivua on päivitetty ja sen sisältöä täydennetty useita kertoja 
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. 
 
Vuoden 2016 toteutus: 
Yhdistyksen viestintää hoitivat Lasse Lovén ja Pia Söderlund. Ystävien projekteista 
ja tapahtumista tiedotettiin kotisivulla, facebook-sivulla ja sähköposteilla. Yhdistys 
jakoi jäsenyhteisöjensä (Melamajavat ry, Ihana ry, Rauman seudun luonnonystävät 
ry, Satakuntaliitto) sähköisiä viestejä kotisivuillaan ja somessa. Facebook-sivustolla 
oli vuoden kuluessa noin 460 tykkääjää ja lukijakattavuus noin 760 henkilöä. 
Laajimman yleisön, lähes 1700 henkilöä, saavutti Rauman luonnonhoitajalampaista 
kertonut sympaattinen viesti. 
Raumanmeren väkeä Leader-hanke toteutti Rauman kaupungin liitosalueita 
koskevan infokoosteen selkameri.fi   sivuston yhteyteen. 
 
Vuoden 2017 toiminta: 
Kehitetään kotisivujen ja facebook-sivun ilmettä ja kiinnostavuutta. Hankkeista 
jaetaan infoa näillä välineillä ja Rauman kaupungin alueen infoa myös hankkeen 
valmistamilla selkameri.fi sivuilla. 

 
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 

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


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”. 
 
Vuoden 2016 toteutus: 
Selkämeren Ystävien toimintaa esiteltiin Kustavin kunnan ja Uudenkaupungin 
kaupungin johdon kanssa käydyissä neuvotteluissa. Ystävien toimintaa esiteltiin 
myös Pyhärannan kunnantalolla Reilan aluetta koskeneessa neuvottelussa sekä 
Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin syyskokouksessa Uudessakaupungissa. 
Perinnelaivayhdistys Ihana liittyi Selkämeren Ystävien yhteisöjäseneksi.  
Merikarvian kunta osallistui Merikalastajan sanakirja Leader-hankkeen 
ennakkorahoitukseen 6000 euron lainarahalla. Rauman kaupunki osallistui 
”Raumanmeren väkeä” –leader hankkeen ennakkorahoitukseen 12 000 euroa 
lainarahalla. Lainat maksetaan takaisin rahoittajille kun Leader-rahoituksen 
loppumaksu saadaan. 
 
Vuoden 2017 toimintasuunnitelma: 
Pyritään hankkimaan lisää yhteisöjäseniä ja kannattajajäseniä Selkämeren Ystävien 
yhteisöön erityisesti hanketoiminnan, tapaamisten ja tapahtumien avulla. Yhdistys 
kehittää toimintaansa Selkämeri-yhteisön verkostokeskuksena erityisesti 
viestinnässä ja tietopankkipalvelussa (Selkämeripankki kotisivulla). Selkämeren ja 
Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmää lähestytään hankeidean kautta. 
 

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. 
 
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: 
Selkämeren kansallispuiston eteläosan tutkimuskäyttöä on kehitetty yhteistyössä 
alueen tutkijoiden ja oppilaitosten kanssa. Tähän liittyi mm. Uudessakaupungissa 
keväällä pidetty eri toimijoiden yhteistapahtuma. 



 
Vuoden 2016 toteutus: 
Tähän toimintatavoitteeseen liittyy Merikarvian kalastajakulttuuri-hankkeen 
(Merikalastajan sanakirja Leader-hanke) aineettoman kulttuuriperinnön sisältö. 
Hankkeen lopputuotteena on mm. opetusaineistoa ja kalastuskulttuuria edistävä 
näyttely Merikarvian kalastusmuseolla. Merikalastajan sanakirja sisältää yli tuhat 
esimerkkiä Merikarvian kalastuskulttuurin erityissanastosta. Merikarvian 
kalastajien tuntemat noin 1000 karttapaikkaa selostuksineen julkaistaan 
GoogleMaps julkisessa karttapalvelussa.  
Rauman hanke on tehnyt kasvatukselliusta työtä osahankkeissa Saaristoperinne, 
merensuojelu ja kalastus. 
Yhdistyksen järjestämä Reilan retki oli kasvatuksellinen (ilves ja Hannu Rantalan 
riistakameratutkimus, alueen käytön vaihtoehdot). 
Hamskerin kulttuurikohde luo edellytyksiä ympäristökasvatukseen ja siitä on myös 
viestitty. 
 
Vuoden 2017 toimintasuunnitelma: 
Kansallispuiston eteläosassa pyritään järjestämään valtakunnallinen tieteellinen 
tapahtuma, jossa käsitellään Selkämeren kansallispuistoa ilmastonmuutoksen 
seuranta-alueena painottaen erityisesti kasviston ja linnuston muutosta ajan 
mukana. 
Mm. Suomi 100 ohjelmaan pyritään liittämään  kasvatuksellinen 
ympäristönhoitotapahtuma (luonnonhoito, siivous, luonnon havainnointi, 
maankohoaminen) neljällä osa-alueella (Puiston eteläpää, Rauma, Viasvedenlahti, 
Ourat). 

 
 
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. 
 
Vuoden 2016 toteutus: 
”Merikalastajan sanakirja” Leader –hankkeen vapaaehtoiset haastattelivat noin 30 
kalastajaa ja heidän perheenjäsentään. Suurimman työn tekivät Juhani Mellanoura 
ja Juhani Aalto. Kalastajien aineeton tarinaperintö vahvistui hankkeen työnä 
merkittävästi. Tarinat julkaistaan Ystävien kotisivuilla. Tarinoiden ytimet julkaistaan 
julkisen GoogleMap kartan tietolokeroissa. 
Arkkitehtuuriopinnäyte dipl. Ins. Reeta Lehdon työ valmistui ja linkattiin kotisivun 



Selkämeripankissa. 
 
Vuoden 2017 toimintasuunnitelma: 
Merikarvian hankkeen jatkotoimena pyritään valmistamaan Suomi 100 ohjelmaan 
Ystävien tuotteena ”Sata Saarenrantaa Merikarvialla” mobiilipeli, joka perustuu 
”paikanna ja löydä” – kohdekeräilyyn ja sitä täydentävään leikkimieliseen 
meriluontokilpaan. Hanke pyritään saamaan osaksi LUKEn innovatiivista TK-
hankepakettia.  
 

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, osallistuivat 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, osallistuivat Nuuksion 
kansallispuistossa pidettyyn Ystäväyhdistysten tapaamiseen ja sen yhteydessä 
pidettyyn perinnemaiseman hoitotalkoisiin.  
 
Yhteinen tapaaminen Saaristomeren kansallispuiston Ystäväyhdistys Arkipelagia-
seuran kanssa toteutui Selkämeren Ystävien syyskokouksen yhteydessä Raumalla 
joulukuussa 2015. 
 
Vuoden 2016 toiminta: 
Yhdistyksen edustaja Lasse Lovén osallistui Leivonmäen kansallispuistossa 
pidettyyn Ystäväyhdistysten ja Metsähallituksen yhteiseen tapaamiseen ja sen 
yhteydessä pidettyyn vieraslajien  (jättiputki, lupiini) poistotalkoisiin.  
 
Kolme Selkämeren Ystävien edustajaa (Ilmo Suikkanen, Pia Söderlund ja Jarmo 
Mäntynen) osallistuivat Saaristomeren kansallispuiston Ystäväyhdistys Arkipelagia-
seuran ja Nuuksion kansallispuiston ystäväyhdistys Nuuka ry:n kanssa Rannikon 
puistoalueen ystävätoiminnan kehittämis- ja ideapalaveriin, joka pidettiin  Teijon 
kansallispuistossa. 



 
Vuoden 2017 toimintasuunnitelma: 
Varaudutaan vuoden 2017 Ystäväyhdistysten ja Metsähallituksen tapaamiseen, 
joka pidetään Saaristomeren kansallispuistossa. Pyritään harmonisoimaan 
Ystäväyhdistysten kumppanuussopimukset minimitasolla, jotta toiminnan esteitä 
voidaan vähentää (esim. riskien hallinta ja kulukorvaukset).  
 

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. Seminaarin esitelmät ja kehittämisaloitteet on julkaistu Ukko-Kolin 
Ystävien kotisivulla www.ukko-kolinystavat.fi. 
 
Vuoden 2016 toteutus: 
Eurooppalaisen kansallispuistojen ystäväverkoston kehittämistä jatkettiin syksyllä 
2016 Sveitsissä Parc Jura vaudois:ssa pidettyssä EUROPARCin vuosikonferenssissa. 
Yhdistyksen edustajat Lasse Lovén ja Juha Hiedanpää pitivät workshopissa 
esitelmät Suomen puistojen ystävätoiminnasta ja puistojen ja tutkimuslaitosten 
yhteisestä TK-hankeideasta (innovatiivinen yhteistyömalli). 
 
Vuoden 2017 toimintasuunnitelma: 

http://www.ukko-kolinystavat.fi/


Selkämeren Ystävät hakeutuu EUROPARC Federationin yhteisöjäseneksi ja saa 
kaikki jäsenedut (äänivalta, viestintä, kurssit, kv-tapahtumat, julkaisut, hanketuki). 
Pyrimme saamaan EUROPARC 2017 konferenssin (Portugalissa syyskuussa) 
yhteyteen työpajan, joka käsittelee puistojen ystävätoiminnan pelisääntöjä ja 
kehittämishankkeita. Selkämerestä tavoitellaan meripuistojen kärki ainakin 
Suomeen ja myös kansainvälisesti. 
 

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. 
 
Vuoden 2016 toteutus: 
Yhdistyksen verkkoviestinnässä (Rauman ja Merikarvian hankkeet) korostettiin 
Selkämeren luonnon rauhan ja hiljaisuuden merkitystä ja talkoisiin liittyvän 
hyötyliikunnan merkitystä terveyttä edistävänä kansallispuiston 
ekosysteemipalveluna. Rauman hankkeessa tehtiin TYHY (työhyvinvointi retkimalli) 
yhdessä Rauman kaupungin kanssa. 
 
Vuoden 2017 toimintasuunnitelma: 
Yhdistys pyrkii edistämään kansallispuiston terveysvaikutusten tutkimusta ja siihen 

liittyvää viestintää. Tähän kuuluu mm. Selkämeren henkisten ja kulttuuristen 

aineettomien arvojen ja maisema-arvon esillä pitäminen ja luontokokemukseen 

liittyvien hiljaisuuden ja luonnonvalon tärkeyden korostaminen. Yhdistyksen 

verkkoviestinnässä, erityisesti kuvasisällössä, on nostetaan esille Selkämereen 

liittyviä luonnon rauhan ja hiljaisuuden tunnelmia ja merkityksiä. 

 

Liite 2 

Yhdistyksen jäsenmaksut vuodelle 2017: 
 
1. Varsinaiset jäsenet 



     Yhteisöjäsen  Henkilöjäsen   
      €  € 

1. Liittymismaksu    0  0 
2. Vuotuinen jäsenmaksu   100   30  

 
2. Kannattajajäsenet  

 
1. Vuotuinen jäsenmaksu   500   0 

  
3. Kunniajäsenet    0  0 
 

 

 

  



 

Liite 3.  

SELKÄMEREN KANSALLISPUISTON YSTÄVÄT ry 
 

   

Talousarvio 
vuodelle 2017 

  26.11.2016     

        

Tulot        

    kpl á €   

Jäsenmaksut Henkilöjäsenet  30 30  900 

  Yhteisöjäsenet  5 100  500 

  Kannattajahenkilöt  100 0  0 

  Kannattajayhteisöt  4 500  2000 

Toimintatuki Hakemusten pohjalta  2 500  1000 

Hanketoiminta Projektituki (LEADER)       24000 

    Yhteensä    28 400 
 
 

Menot        

  Hallinto     200 

  Jäsenmaksut EUROPARC     200 

  Matkakulut     1500 

  Tapahtuman järjestäminen kuten 
Suomi 100 

   1500 

  Kotisivut ja viestintä     1000 

  Projektikulut (LEADER)     24000 

    Yhteensä    28 400 

 

 

 

 

 


