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Selkämeren kansallispuiston ystävät ry Pöytäkirja

Sääntöjen 9 §:n mukainen 
Kevätkokous 

Aika: 25.3.2017 klo 13:30-14
Paikka: Kustavin kunnanviraston valtuustosali, Keskustie 7, Kustavi

Läsnä jäsenet Susanne Ekroth (SLL:n Rauman seutu ry)
Arto Holma
Lasse Lovén
Juhani Korpinen
Jarmo Mäntynen
Ilmo Suikkanen
Dag Söderlund
Pia Söderlund
Eila Vesanto

Asiat

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Pia Söderlund avasi sääntöjen 9§ mukaisen kokouksen. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan 
tarkastajaa

• Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pia Söderlund, joka valittiin myös sihteeriksi 
kokoukselle. 

• Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lasse Lovén ja Ilmo Suikkanen. Sovittiin sähköinen 
etätarkastusmenettely.

3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

• Kokouksessa olivat läsnä pöytäkirjan alussa listatut henkilöt, joista Eila Vesanto 
liittyi yhdistyksen henkilöjäseneksi samana päivänä ja Susanne Ekroth SLL:n 
Rauman seutu ry:n edustajana.

• Kevätkokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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4. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus (Liite 1), tilit (Liite 2) ja 
toiminnantarkastajien lausunto.

Aiempi puheenjohtaja Lasse Lovén esitteli laatimansa toimintakertomuksen (Liite 1) 
ja tilinpäätöksen (Liite 2) sekä toiminnantarkastajien lausunnon (Liite 3) 
kevätkokoukselle. 
• Hyväksyttiin vuoden 2016 toimintakertomus .
• Käsiteltiin ja hyväksyttiin yhdistyksen tilinkäyttötiedot vuodelta 2016.
• Käsiteltiin toiminnantarkastajien lausunto. Tarkastajat puoltavat tili- ja 

vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. 

5. Päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä 
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

• Päätettiin vahvistaa vuoden 2016 tilinpäätös.
• 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 asioita ei ollut esitetty 30 päivää ennen kokousta.

 7. Vapaa keskustelu ajankohtaisista yhdistyksen asioista

• Juhani Korpinen ehdotti Susanne Ekrothin kautta SLL:n Rauman Seudulle talkoita: 
vieraslaji jättipalsami Kuuskajaskarissa kasarmin rivitalojen lähellä uhkaa saaren 
arvokkaita kasvilajeja. Jättipalsamia olisi hyvä silloin tällöin käydä hävittämässä 
Kuuskajaskarista. Susanne Ekroth lupasi ottaa asian esille yhdistyksessään.

• Juhani Korpinen otti puheeksi, että häntä pyydetään silloin tällöin Rauman 
saaristossa erilaisiin opastustehtäviin. Hän haluaisi ohjata tästä työstä saamansa 
palkkiot yhdistykselle. Palkkiot ovat pieniä, ja Juhani tiedusteli, voidaanko nämä 
rahat ”korvamerkitä” yhdistyksen Rauman tapahtumia varten käytettäviksi. Yhdistys 
järjestää Raumalla tapahtumia, joissa myydään ruokaa osallistujille (suunnitelman 
mukaan esimerkiksi paistettua kalaa luonnon päivänä 20.5. Saaristotorpan 
kevätpäivä -tapahtumassa). Tästä saataisiin myös Rauman tapahtumien hyväksi 
pieniä kulukorvauksia. Haaveena on ostaa yhdistykselle telttakatos, jota voitaisiin 
kierrättää yhdistyksen muissakin tapahtumissa. (Raumanmeren väkeä -hankkeesta 
ei voida enää hakea tukea edellämainittuihin, koska ne eivät lukeudu alkuperäiseen 
hankesuunnitelmaan.)  
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Päätös: 
• yhdistys ottaa Juhanin palkkiot lahjoituksina vastaan. Rahat pyritään 

osoittamaan työpanoksia vastaavasti Raumalla tehtävään 
kansallispuistotyöhön. 

• Telttakatoksen hankintaan voidaan tiedustella Ravakalta investointitukea siinä 
vaiheessa, kun on saatu kerättyä Raumalta n. 200-300 euroa. 

• Lasse Lovén esitti ajatuksen, että valittaisiin aina yhdistyksen kokousten pitämistä 
varten uusi mielenkiintoinen paikka. Todettiin, että Kustavin kuntaesittely ja kirkon 
historiaesittely olivat hyvin mielenkiintoiset ja opettavaiset, ja kiitettiin Jarmo 
Mäntystä niiden järjestämisestä. Kunnanjohtaja Kataran panosta arvostettiin 
suuresti, ja uuteen paikkaan yhdistyksenä tutustuminen voi osoittautua 
hyödylliseksi yrittäjäverkostoitumisen suhteen.

• Yksi kokouspaikka voisi olla Olkiluodon vierailukeskus. Kansallispuistossa 
erityisenä huolenpidon kohteena ovat luonnonkalakannat. Ydinvoimalan 
ympäristöluvan yhteydessä on tullut esiin, että jäähdytysveden imeminen vie 
mennessään kalanpoikasia, mikä näkyy erityisesti ahvenen ja hauen kannoissa. 
Aiheesta voitaisiin vierailukeskuksessa kokoonnuttaessa keskustella ydinvoimalan 
edustajien kanssa. 

Päätös: Pyritään pitämään Olkiluodon vierailukeskuksessa seuraava yhdistyksen 
kokous. Pia Söderlund ottaa järjestelyt vastuulleen. 

• Susanne Ekroth otti puheeksi meneillään olevan Pinkjärven ystäväyhdistyksen 
perustamisasian. Vuoden alusta voimaan tulleen kuntaliitoksen seurauksena 
Pinkjärvi kuuluu nyt Eurajokeen, ja SLL:n Rauman Seudun alueella on siten n. 
9000 asukasta. Pinkjärven ystäväyhdistystä on puuhaamassa työryhmä, jossa on 
mukana paljon alueen mökkiläisiä. Selkämeren ystävät haluaa olla yhteistyössä ja 
tukena uudelle yhdistykselle, ja Susanne lupasi pitää meitä ajan tasalla Pinkjärven 
kehityksestä. 

• Pia Söderlund pyysi paikalla olevilta yhdistysläisiltä kunkin alueellisia tietoja 
ystäväyhdistyksen osallistumisesta luonnon päivien tapahtumiin 2017. Tilanteen 
päivitys:

20.5. Rauma: Saaristotorpan kevätpäivä - Meren antimia ja laidunkauden avajaiset 
Nurmeksen Päivärannassa (Järj. Raumanmeren väkeä -hanke).

17.6. Pori: Luonnon päivä ja Mielipuiston avajaiset Kirjurin- ja Polsanluodolla; 
Yhdistys osallistuu yhdessä Metsähallituksen kanssa jäsenhankinnan 
muodossa. (Järj. Satakunnan mielenterveysseura + muut)

Rauma: Sata saarenrantaa -tapaaminen Nurmesluodossa (Järj. 
Raumanmeren väkeä -hanke).

26.8. Pori: Idän Räyhän siivoustalkoot. (Järj. ystäväyhdistys)

Rauma: Kylmäpihlajauinti (Raumanmeren väkeä + Rauman laitesukeltajat).
Kaljaasi Ihana Raumalla.

Uusikaupunki: 100 vuotta ympäristömuutosta Selkämerellä -seminaari 
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+  Vuodenajat Selkämeren kansallispuistossa -valokuvanäyttely. 
(Järj. Ystäväyhdistys ja Uudenkaupungin ympäristöyhdistys yhteistyössä.)

Susanne Ekroth lähettää SLL Rauman seutu ry:n toimintaohjelman, josta selviävät 
heidän valmistelemansa luonnon päivien tapahtumat. 

8. Lopetus

Ennen kokousta Kustavin kunnanjohtaja Veijo Katara piti kuntaesittelyn. Kokouksen 
osanottajien kesken kävimme retkellä Kustavin kirkossa ja hautausmaalla, jossa 
meille kertoili kunnan ja sen merkkihenkilöiden historiasta Kustavin opas Marja 
Santalahti.

Puheenjohtaja kiitti Kustavin kunnan edustajaa Jarmo Mäntystä lämpimästi 
kokousjärjestelyistä, erinomaisesta kahvituksesta sekä mielenkiintoisen 
retkiohjelman järjestämisestä. 

Pöytäkirjan laati

Pia Söderlund
Pia Söderlund

Hyväksyn pöytäkirjan

15.4.2017 

Lasse Lovén 
Lasse Lovén
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Liite 1. Toimintakertomus 2016  

19.1.2017 

  
Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 
Toimintakertomus vuodelta 2016 

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n toiminta kehittyi vuonna 2016 syyskokouksen hyväksymän 
toimintasuunnitelman linjausten mukaan.  Erityispiirteenä oli EU/LEADER tuetun hanketoiminnan 
käynnistyminen kahdessa omassa hankkeessa. Seuraavat käytännön toimenpiteet toteutettiin kuluneen 
vuoden aikana: 

1. Toteutettiin  LEADER-hanke ”Merikalastajan sanakirja” koko vuoden työllä. Talkootöitä 
tehtiin noin 1000 tuntia. Hankkeessa valmistettiin 35 kalastajien haastattelua, Sanakirja 106 
sivua ja kaksi sähköistä karttapalvelua noin 1000 kohteesta Merikarvian alueella.  Lopuksi 
tehtiin posterinäyttely 4 kuvataulua ja sähköinen opetusohjelma. Hankkeen tulokset julkaistiin 
Ystävien kotisivulla ja Merikarvian kirjastossa. Hanke toteutettiin  Merikarvia-seuran kanssa 
yhteistyössä.   
2. Käynnistettiin Selkämeren kansallispuistoon liitettyjen Rauman kaupungin omistamien 
luontoalueiden verkostomuotoinen  hoito ja kehittämisen ideointi Leader-hankkeessa 
”Raumanmeren väkeä”. Projektista vastasi yhdistyksen hallituksen perustama Rauma-jaosto ja 
sitä tukeva verkostokumppanien muodostama ”Rauma-ryhmä”. Hankkeen kumppaniyhteisönä 
toimii Pyhäjärvi-instituutti. Hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun. 
3. Osallistuimme Metsähallituksen koordinoiman Leader  -hanke ”Samassa veneessä 
Selkämerelle” kahden osaprojektin toteutukseen. Talkootöitä tehtiin  Luvian  Välikallion 
siivouksessa ja kehittämissuunnittelussa sekä Merikarvian Hamskerin kulttuurikohteiden 
raivauksessa.   
4. Kansallispuistojen ystävien vuotuiseen verkostoseminaariin osallistuttiin Leivonmäen 
kansallispuistossa.  
5. Kansainvälisen Puistojen ystävät –verkostoseminaarin valmisteltiin ja toteutettiin 
EUROPARC Federationin konferenssissa lokakuussa Sveitsissä. Innovatiivisen tutkimus- ja 
kehittämishankkeen esittely tehtiin siellä.    
6. Yhdistyksen edustajat neuvottelivat Kustavin ja Uudenkaupungin kuntien edustajien kanssa 
yhteisistä kehittämishankkeista kansallispuiston eteläosassa.   
7. Idän Räyhän kalamajan kuntoa valvottiin talkoovoimin.  Selkämeren kansallispuistoon 
liittyvää positiivista viestintää tehtiin myös talkoovoimin. Kaikkiaan yhdistyksen toimijat 
tekivät hankkeissa ja niiden ulkopuolella palkatonta vapaaehtoistyötä noin 1660 tuntia eli noin 
230 talkootyöpäivää puiston hyväksi vuonna 2016. 
8. Ideoitiin Suomi 100 vuoden toteutusta Ystävien näkövinkkelistä yhdessä Metsähallituksen 
kanssa. 
9. Yhdistyksen edustajat osallistuivat Selkämereen liittyvän ”Meremme tähden”-hankkeen 
suunnitteluryhmän toimintaan ja Satakunnan Ympäristökasvatusverkoston toimintaan ja 
SAMK:n vetämän ”Biosata” –hankkeen ohjausryhmän toimintaan . 
10. Yhdistyksen internet kotisivuja  (www.selkamerenystavat.fi) ja facebook-sivua (https://
www.facebook.com/selkamerenystavat?fref=ts)  päivitettiin. Kotisivut tukevat Selkämeren 
tietopankin rakentamista, verkostotoiminnan kehittämistä, hanketoimintaa ja jäsenhankintaa. 
Facebook -sivusto palvelee pikaviestintää, tykkääjien verkoston rakentamista ja 
jäsenhankintaa. Joulukuun loppuun 2016 mennessä facebook -tykkääjiä oli noin 460. 
Suurimman jakelun vuonna 2016 sai Merikarvian hankkeen loppuraportti, joka tavoitti noin 
2600 lukijaa. 

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. 

http://www.selkamerenystavat.fi
https://www.facebook.com/selkamerenystavat?fref=ts
https://www.facebook.com/selkamerenystavat?fref=ts
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Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden 2016 aikana 3 kertaa. Yhdistyksen jäsenet tutustuivat 
kokouksiin liittyen Reilan alueen kehittämissuunnitteluun Pyhärannassa, ilveksen videoseurantaan 
Pyhärannan metsässä ja Pyhäjärvi-instituutin toimintaan Euran Kauttualla.      

Yhdistyksen sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidettiin ajallaan. Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi 
hieman vuoden 2016 aikana. Yhdistyksessä oli vuonna 2016 kaikkiaan 25  jäsenmaksunsa maksanutta 
jäsentä, joista 21 oli henkilöjäseniä, 4 yhteisöjäseniä. Satakuntaliitto oli yhdistyksen kannattajajäsen. 
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Lasse Lovén ja hallituksen jäseninä Juha Hiedanpää, Arto Holma, Juhani 
Korpinen, Päivi Kuusisto, Ilmo Suikkanen ja Pia Söderlund.  Yhdistyksen yleisten kokousten ja hallituksen 
kokousten muistiot julkaistiin myös yhdistyksen kotisivulla (www.selkamerenystavat.fi). 
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Liite 2. Tilinpäätös 2016 

!  

 Tilinpäätös tilivuodelta 2016  

Tuloslaskelma Tase
€ €

Tulot Jäsenmaksut 1230 Vastaavaa
Myyntitulot 108,1 Pankkitilien saldo 31.12.2016 13305,87
Lahjoitukset 0 Rauman hanketuki, minimi loppumaksuerä 5036,54
Muut tulot 0 Tilikauden 2016 ylijäämä 1563,61
Hanketuet Merikarvian hanke 9203,29

 Siirtosaatavat Yhteensä 19906,02
Merikarvian hanketuki, loppumaksu 3235,34
Rauman hanketuki, 1. maksuerä 2016 4928,42 Vastattavaa

Velka Merikarvian kunnalle 6000
Tulot yhteensä 18705,15 Velka Rauman kaupungille 12000

Menot Toimintatili 31.12.2015 1906,02
Jäsenmaksut 0
Matkakulut 209,74 Yhteensä 19906,02
Ostopalvelut 0
Hallinto 162,39
Hankemenot  
Merikarvian hanke 11630,73
Rauman hanke 4928,42
Samassa veneessä hanke 210,26  

 Menot yhteensä 17141,54

Tilikauden 2016 ylijäämä 1563,61
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Liite 3. Toiminnantarkastajan lausunto 

!  


