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Lasse Lovén, senior volunteer, Selkämeren kansallispuiston ystävät ry, pj.
Arto Holma, eläkeläinen Sunaskerista, insinööri, Selkämeren kansallispuiston ystävät ry
Ilmo Suikkanen, Uusikaupunki, Selkämeren jutuissa mukana 90-luvun alusta, Selkämeren
kansallispuiston ystävät ry varapj.
Pia Söderlund, Noormarkusta, toiminut muun muassa Kylmäpihlajan oppaana, Selkämeren
kansallispuiston ystävät ry, viestintä
Juha Hiedanpää, RKTL, Selkämeren kansallispuiston ystävät ry
Päivi Kuusisto, Rauman seudun luonnonystävät, Selkämeren kansallispuiston ystävät ry, talkooasiat
Tiina Jalkanen, suunnittelija (vs.), Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut
Minna Uusiniitty-Kivimäki, Selkämeren kansallispuiston hankkeiden projektipäällikkö,
Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut
Hanna Ylitalo, puistonjohtaja, Lounais-Suomen kansallispuistojen käyttö ja kehittäminen,
Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut
Eveliina Nygren, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Metsähallituksen luontopalvelut

Asialista:






Ystäväyhdistystoiminta yleensä ja muiden alueiden toiminnan esittely
Metsähallituksen ajankohtaiset Selkämeri-hankkeet
o Minna Uusiniitty-Kivimäki esitteli hankkeita, liitteenä lyhyt yhteenveto hankkeista
Metsähallituksen tarpeet Selkämerellä
o talkoot
o tapahtumat
o muuta
Yhdistyksen toimintasuunnitelma
o vuoden 2014 yhteistyö
o vuoden 2014 yhteistyöviestintä

Yhteistyön ideoita yleisellä tasolla:






Mh:n oppilaitosyhteistyö: tehty kohdekohtaista yhteistyötä, mutta ei laajamittakaavaisesti. Yhdistys
neuvottelee yhteistyösopimuksesta parhaillaan Satakunnan AMK:n kanssa.
Geokätköily
Esitteentekokierros kunnissa menossa: matkailumessuja silmälläpitäen
Merelliset retket -jotain uutta
Talkoot
o Polku- ja rakenneasiat: kiinnostusta virkistyspalvelujen kunnostamiseen

o









Luonnonhoitoasiat: mahdollista talkoilla kertaluontoisissa vaihtuvissa kohteissa tai
jatkuvasti samassa kohteessa (ns. kummikohde). Tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että
kertaluontoinen ”vierailukohde” voisi tulla paremmin kyseeseen. Mahdollinen kohde
katsotaan tarpeen mukaan silloin, kun asia on ajankohtainen.
o Visio kummikohteesta: kalamajan ja luonnonhoitotöiden esittely, lammaspaimennuksen
yhdistäminen ja myyminen. Esimerkit Kolilta hyviä, mutta Selkämerelle suoraan vaikea
soveltaa; Sellaista kohdetta ei valitettavasti taida löytyä missä pystyisi näitä kovin laajasti
yhdistämään - harmi!
o Rakennuskunnostusasiat: onko yhdistys kiinnostunut rakennusten kunnostustöistä?
Riippuu kohteesta ja tulevista jäsenistä.
o Vekaran ja Isokarin talkooleiri, Katanpää kiinnostivat yleisesti ottaen – WWF talkookonsepti
kiertävä eli harvoin talkoilevat samassa paikassa useana vuonna peräkkäin. Vekara valmis
kahden Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry.n yhteistyövuoden jälkeen. Katanpäässä ei
vuonna 2014 talkoita, koska yrittäjän kanssa neuvottelut kesken.
o Liikkuvat talkoot
o Saaristoisännän kanssa yhteistyö Raumalla
o Luvian Lankoorin kalasatama, lähimpänä Säppiä
Talkookohteita Seluku hankkeen sisällöstä
o Säppi -puurakennukset, korjauksia
o Seliskeri ja Enskeri, saariston "siivoustalkoot"
o Kalastuskulttuurin esittelykohde: ideana kunnostaa yksi kalamaja kaikille avoimeksi
kohteeksi (kalastuksen historia ja nykypäivä)
o Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen: Selkämeren kansallispuiston ystäväyhdistyksen
toiminta hankkeen sisältöä
o Mahdollisia luonnonhoitokohteita on, asia varmistuu SeLuKun edetessä
31.8.2014 Suomen luonnon päivä
24.5.2014 Euroopan kansallispuistopäivä
Elokuun kolmas viikonloppu kansainvälinen majakkaviikonloppu
Metsähallitukselta kaivataan tietoa siitä, missä tarvittaisiin apua? Yhdistykselle sopisi hyvin
suunnitteluun ja inventointiin liittyvät selvitykset, verkostotapahtumien suunnittelu ja toteutus.
Kansallispuiston sidosryhmien Sateenvarjo-organisaatio? Onko yhdistyksellä siihen
mahdollisuuksia?

Sovittuja asioita:





Ystäväyhdistys järjestää tammikuun lopussa seminaarin Selkämeren alueen toimijoille.
Metsähallitus voi tukea järjestämistä SeLuKu-hankkeen varoista.
HKS tieto yhdistykselle -Mikael Nordström
SeLuKu: ystäväyhdistys hankkeen ohjausryhmään, jossa mukana jo LS -piiri, Porin ja Rauman Latu ja
lintutieteelliset yhdistykset
Ystäväyhdistyssopimuksen valmisteluaikataulu ja viestintä:
o 4.12. kokoukseen sopimus
o Viestinnästä ei sovittu, mutta ehdotus, että viestitään 4.12.2013

