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Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry.    
Otavankatu 11, 28100 PORI 
Puh. (02)632 6163,  
sähköposti;  satakunta@sll.fi    
 
 
 
HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 
       
 
KOKOUS 3/2010   
 
 
Kokousaika   8.4.2010 klo 18.00 
Paikka   Norppaluoto, Otavankatu 11, Pori 
Saapuvilla olleet Kari Ylikoski puheenjohtaja 
        Lehtonen Sakari jäsen 

Oksanen Juhani varajäsen 
Routsi Terttu  jäsen 
Suominen Markku jäsen 
Varjonen Seppo jäsen 
Vastamäki Ritva jäsen 
Vehmanen Suvi jäsen 

Muut:  Terhi Rajala  sihteeri 
   

 
35 § Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. 
 
36 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Päätös: Todettiin. 
 
37 § Esitys työjärjestykseksi 

Ehdotus: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi 
Päätös: Hyväksyttiin, muutamia lisäyksiä kohtaan muut asiat. 
 
38 § Pöytäkirjan tarkastus 

Ehdotus:  Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Suvi Vehmanen ja Markku Suominen 
 
39 § Juhlaseminaarin kulut 

     € 
dioista digikuvat    12,60 
Ala-Satakunnan yhd. postitus   81,20 
lehti-ilmoitus, Länsi-Suomi 227,41 
lehti-ilmoitus, Satakunnan kansa 250,34 
postimaksu, kuvat Tuomo Hurmeelle     1,60 
kahvi, tee, sokeri, servetit, mukit   44,15 
matkalasku, Pentti Linkolan kuljetus 109,00 
pullat, kahvimaito    22,80 
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lapsiparkki     62,00 
  yhteensä       811,10 

Ehdotus: Seminaarin kustannuksista piirin maksettavaksi tulee 567,77 euroa (70%) ja Ala-
Satakunnan ympäristöseuralle 243,33 (30%) – 41,87  = 201,46 euroa. Ala-Satakunnan yhdistys 
maksoi lapsiparkin omasta kassastaan. 
Päätös: Kustannukset jaetaan esityksen mukaan. 
 
40 § Piirin alueelliset vaaliteemat 

Vuonna 2011 pidetään eduskuntavaalit. Liitto kysyy piirien alueellisia vaaliteemoja ja kannustaa 
piirejä ehdokkaiden ympäristönäkökantojen esilletuomiseen. 
Ehdotus:  Keskustellaan Satakunnan piirin vaaliteemoista. 
Päätös: Satakunnan piirillä ei ole erityisiä vaaliteemoja.  
 
41 § Koulutustilaisuus: Ympäristö ja media 

Raumalla, Länsi-Suomen kesäyliopistossa (Kalliokatu 2, 4krs), järjestetään ke 5.5.2010 klo 12-16 
Ympäristö ja media –koulutustilaisuus ympäristöasioiden parissa toimiville. 
Koulutus on osallistujille maksuton. Ilmoittautumiset 29.4.2010 mennessä 
asiakaspalvelu.rauma@lskesayliopisto.fi tai 02 824 0647. 
Satakunnan ympäristötietoisuus- ja kasvatusverkosto järjestää yhdessä Länsi-Suomen 
kesäyliopiston ja Satakunnan Journalistien kanssa vastaavan toimittajille suunnatun tilaisuuden 
21.5.2010 Porin yliopistokeskuksessa. Tilaisuuteen kootaan aulanäyttely, johon piiriltä toivotaan 
esittelyposteri. 
Ehdotus: Merkitään tiedoksi ja kehotetaan paikallisyhdistysten väkeä osallistumaan  
koulutukseen. Piirin toiminnasta lähetetään posteri toimittajien tilaisuuteen. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja toimitaan ehdotuksen mukaan. 
 
42 § Alueellinen METSO –ryhmä 

METSO -ohjelman puitteissa on perustettu alueellisia yhteistyöryhmiä. Sellainen on toiminut jo 
jonkin aikaa Lounais-Suomessakin. Varsinais-Suomen piiri on mukana tässä yhteistyöryhmässä. 
Satakunnan piiriä on nyt kysytty mukaan. 
Ehdotus: Satakunnan piirin edustaja Lounais-Suomen METSO –ryhmässä on Raimo Hakila. 
Päätös: Piirin edustaja METSO –ryhmässä on Raimo Hakila. 
 
43 § Satakunnan vesienhoidon yhteistyöryhmä vuosille 2010-2015 

Vesienhoidon järjestämisestä annettu laki ja asetus käsittelevät vesipuitedirektiivin toimeenpanoa ja 
vesienhoidon yhteistyötä. Satakunnan ensimmäinen vesienhoidon yhteistyöryhmä aloitti 
toimintansa vuonna 2005 ja sen toimintakausi päättyi 2009. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 
alueelle laaditut toimenpideohjelmat löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta: 
www.ymparisto.fi/lantinenvesienhoitoalue. 
Varsinais-Suomen ELY –keskus pyytää piiriä nimeämään edustajansa ja varaedustajansa 16.4.2010 
mennessä.  
Ehdotus: Nimetään piirin edustaja ja varaedustaja Satakunnan vesienhoidon yhteistyöryhmään 
vuosille 2010-2015. 
Päätös: Edustajaksi valittiin Markku Suominen ja varaedustajaksi Oiva Mikola. 
 
44 § VELMU –ohjelman toteutus Selkämeren alueella 

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman (VELMU) tavoitteena on 
tuottaa tietoa vedenalaisen luonnon biologisesta ja geologisesta monimuotoisuudesta sekä lisätä 
tuotetun tiedon käytettävyyttä. Oleellinen osa ohjelman toteutusta on alueellinen yhteistyö, jonka 
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tarkoituksena on mm. tunnistaa vedenalaisia luontoarvoja, ohjata inventointeja paikallisella tasolla 
sekä edistää alueen rannikko- ja meritutkimuksia. 
Piirin edustaja kutsutaan kuulemaan lisää VELMU –ohjelman toteutuksesta Porin 
yliopistokeskukseen 27.4.2010 klo 12.00. Ohjelman esittelyn jälkeen pidetään kokous, jossa 
muodostetaan alueellinen yhteistyöryhmä Selkämeren alueelle. 
Ehdotus: Valitaan piirin edustaja VELMU –ohjelman toteutusta käsittelevään tilaisuuteen. 
Päätös: Valittiin VELMU –ohjelman tilaisuuteen Markku Suominen. 
 

45 § Liittokokouksen varaedustajat 

23.3.2010 pidetyssä piirin kevätvuosikokouksessa valittiin piirin edustajiksi liittokokoukseen (22.-
23.5.2010 Kouvola, Orilammen Lomakeskus) Markku Suominen, Ritva Vastamäki, Terttu Routsi ja 
Seppo Varjonen. Varaedustajaksi valittiin Oiva Mikola. Päätettiin valita seuraavassa piirihallituksen 
kokouksessa vielä kaksi varaedustajaa. 
Ehdotus: Valitaan kaksi varaedustajaa liittokokoukseen. 
Päätös: Varaedustajia kysytään vielä Porin ja Rauman yhdistyksistä. 
 
46 § Piirin juhlaristeily Selkämeren kansallispuistoon 

Piiri järjestää kaikille jäsenille meriretken Selkämeren kansallispuiston maisemiin la 28.8.2010. 
Airisto Star –alus ( http://www.airistoline.fi/ ) on varattu käyttöömme koko päiväksi (klo 9.00-
18.00) hintaan 750 euroa. Suunniteltu reitti on Rauma – Kylmäpihlaja – Reksaari - Rauma. 
Lähtö on Suojan satamasta, Suojantie 2 kohdalta. 
Alukseen mahtuu 90 henkilöä, mutta mukavuuden kannalta rajoitetaan retkeläisten määrä 60:een. 
Rantaudumme Kylmäpihlajassa ja Reksaaressa. Retki toteutetaan omin eväin. 
Ehdotus: Päätetään jäseniltä kerättävästä retkimaksusta, ulkopuolisten retkimaksusta, 
oppaan/oppaiden palkkaamisesta ja kuljetuksen järjestämisestä Suojan satamaan. 
Päätös: Jäsenet 5 euroa, jäsenten lapset ilmaiseksi, vieraat 20 euroa ja vieraat lapset 10 euroa. 
Pyydetään oppaiksi Ilona Hankosta ja Tarja Pajaria. Heille maksetaan 50-100 euron palkkio 
molemmille, palkkion määrä neuvotellaan oppaiden kanssa. Kuljetusta mietitään myöhemmin. 
 

47 § Lausuntopyyntö Porin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä 

Porin kaupungin ympäristövirasto uudistaa Porin ympäristönsuojelumääräykset Noormarkun 
kuntaliitoksen ja määräysten tarkistusten vuoksi. Piiriltä pyydetään lausuntoa luonnoksesta 
26.4.2010 mennessä. 
Ehdotus: Päätetään lausunnon antamisesta. 
Päätös: Sakari Lehtonen laatii lausunnon. 
 

48 § Lausuntopyyntö maakuntaohjelmaluonnoksesta 

Satakuntaliitto on laatinut luonnoksen uudeksi maakuntaohjelmaksi vuosille 2011-2014. Luonnos 
on laadittu laajassa maakunnallisessa vuorovaikutuksessa. Satakuntaliitto pyytää lausuntoa  
maakuntaohjelman luonnoksesta perjantaihin 30.4.2010 klo 15.00 mennessä. 
Ehdotus: Keskustellaan lausunnon antamisesta. 
Päätös: Kari Ylikoski laatii lausunnon. 
 
49 § Satakunnan monimuotoisuustapahtuma 

Satakuntalaiset tahot järjestävät vuoden 2010 luonnon monimuotoisuus –teemaan liittyviä 
tapahtumia. Alustavasti on kaavailtu seuraavia: 
Laidunkauden avajaiset Preiviikinlahdella, Pro Agria Satakunta 
Vedenalainen luontopäivä Kylmäpihlajassa, Rauman kaupungin ymp. toimi, Metsähallitus 
Kosteikkoretkeilyä Pyhäjärven maisemissa, Pyhäjärvi-instituutti 
Metsäretkeilyä, Lounais-Suomen metsäkeskus 
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Selkämeren kansallispuistoristeily, Sll Satakunnan piiri 
Monimuotoisuusseminaari Reposaaressa, Satakuntaliitto 

- METSO:n eteneminen Satakunnassa 
- Kuinka maakuntakaava/alueiden käytön suunnittelu vaalii luonnon monimuotoisuutta 

Ehdotus: Merkitään tiedoksi 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
50 § Piirin strategiakokous 

Ehdotus:  Päätetään strategiakokouksen aika ja paikka. 
Päätös: Pidetään strategiakokous Juhani Oksasen kotona Sääksjärvellä, Madekalliontie 183, to 
20.5.2010 klo 17.00 alkaen. 
 

51 § Muut asiat 

• Piirin ja Ulvilan ympäristöseuran yhteinen valitus Ulvilan kaupungin Paluksen kylän 
Riuttamäen kalliokiviainesten ottoluvan antamisesta on käsitelty Turun hallinto-oikeudessa. 
Hallinto-oikeus kumosi lupahakemuksen. 

• Uksjoen ruoppauksia vastustava Kauko Heikkilä pyysi piiriä lähettämään ruoppauksia 
suunnittelevalle taholle vastustavan kannan. Piirin puheenjohtaja lähetti kirjeen Altti 
Heikkilälle, että ruoppauksista pidättäydytään. 

• Ala-Satakunnan ja Harjavallan yhdistykset neuvottelivat 23.3.2010 ja päätyivät ehdottamaan 
Harjavallan yhdistykselle, että uudet kiukaislaiset jäsenet liitetään Ala-Satakunnan 
yhdistykseen ja vanhat jäsenet jäävät Harjavallan yhdistyksen jäseniksi. Harjavallan 
yhdistys hyväksyi asian. 

• Koivistonkeitaan vastaselitys valituksiin on lähetetty Etele-Suomen AVI:iin. 
• Sakari Lehtonen osallistui Porin hiilivoimalan hiilidioksidin talteenottolaitoksen YVA –

seurantaryhmään. Asia on uusi kaikille. Hiilen poisto lisää laitoksen energiakulutusta 
rutkasti. Hiilidioksidi kuljetetaan laivoilla Tanskaan ja pumpataan maakerroksiin. 
Prosessissa on paljon avoimia kysymyksiä. 

• Juhani Oksanen: piirin kanta lisäydinvoimaan julkisuuteen.  
• SLL:n ja Luonto-Liiton yhteinen suotempaus 21.-23.8. Pirkanmaalla. Tarkoitus on pitää 

valistuksellinen, leirityyppinen päivystystempaus pirkanmaalaisella suolla. 
SLL:n ja LL:n suotapahtuman suunnitelma lyhyesti: 
21.-23.8. kerääntyy pirkanmaalaiselle turvetuotannon uhkaamalle suolle joukko ihmisiä 
kertomaan mielipiteensä soidensuojelun tilasta ja turpeenotosta. Tavoitteena on kolmen 
päivän aikana osoittaa, miten arvokasta suoluonto on, nostaa julkiseen keskusteluun 
turvetuotannon totaalituhon seurauksia sekä yksinkertaisesti pitää yhdessä hauskaa ja 
opiskella suoluontoa. 
Suotapahtuma korvaa kolmen piirin suunnitellun suokurssin. 

• Janne Lampolahti: 
- Janne on piirin edustaja 19.5.2010 Suomen metsäyhdistysten järjestämässä 

Päättäjien metsäakatemia –tapahtumassa Pinkjärven metsässä. 
- 4.7. Luvian Laitakarissa on kesäjuhlat, joiden aikana kaljaasi Ihana lasketaan vesille 

ja pidetään Selkämeren kansallispuistoon liittyvä tilaisuus. Janne on siellä piirin 
edustaja. 

 

52 § Kokouksen päätös 

        Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45. 
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___________________________  ____________________________ 
Kari Ylikoski , puheenjohtaja  Terhi Rajala, sihteeri 
 
    
___________________________  ___________________________ 

       Suvi Vehmanen, pöytäkirjan tark.                        Markku Suominen, pöytäkirjan tark.   
 

  
 
 


