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Kiitos hyvästä yhteistyöstä vuonna 2012! 

Rauhaisaa Joulua ja Menestyksekästä Uutta Vuotta! 

Toivottavat Selkämeren kansallispuiston tontut Hanna, Mikael, Anssi, Minna, Sari, 

Jouko, Laura, Henrik, Johanna, Kaj-Ove, Jukka, Heidi, Kevin, Madeleine, Maija, Sanna-

Mari, Tiina ja Tuuli 

 

ÄÄNESTETÄÄN SELKÄMEREN KANSALLISPUISTON POSTIMERKKI VUODEN KAUNEIMMAKSI! 

Postin perinteinen äänestys vuoden kauneimmasta postimerkistä on käynnissä vuoden loppuun saakka 
osoitteessa www.posti.fi/vuodenkaunein. Mukana kilpailussa on myös Selkämeren kansallispuiston 
postimerkki, joka julkaistiin viime keväänä. Käy antamassa äänesi Selkämerelle!  
 

TUNTEMATON SELKÄMERI SAI VUODEN PARHAAN LUONTOELOKUVAN PALKINNON 

Dokumentaristi Jouni Hiltusen ohjaamalle Tuntematon Selkämeri -elokuvalle myönnettiin marraskuussa 
kansainvälisillä Wildlife Vaasa -luontoelokuvafestivaaleilla parhaan kotimaisen luontoelokuvan palkinto. 
Festivaalilla esitettiin viiden päivän aikana yhteensä 156 elokuvaa 45:stä eri maasta. 

Tuntematon Selkämeri on luontoelokuva Selkämeren eläimistöstä ja maisemasta vuoden kierrossa, 
keskittyen Selkämeren kansallispuiston linnustoon ja merkittävimpiin luontokohteisiin. Elokuva on 
palkittu aikaisemmin myös Viron Matsalun kansainvälisillä luontoelokuvafestivaaleilla (2011), jossa sille 
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myönnettiin kaikkiaan kolme palkintoa: Paras ohjaus, Viron ympäristöministeriön erikoispalkinto sekä 
Haapsalun kaupungin erikoispalkinto. 

Elokuvaa ovat YLE TV1:n lisäksi rahoittaneet Porin 
kaupunki/ Satakunnan Museo/Luontotalo Arkki, 
Satakuntaliitto, Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan 
rahasto, Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan 
rahasto sekä Tuuliaisen säätiö. Elokuvan esituotantoa 
rahoitti lisäksi Keski-Suomen Ympäristökeskus 
ympäristökasvatukseen osoitetuista varoista. 

YLE TV1 esittää Tuntematon Selkämeri- elokuvan Avara 
Luonto- ohjelmapaikalla lauantaina 29.12.2012 klo 

18.35. Uusinnat sunnuntaina 30.12.2012 klo 10.00 sekä keskiviikkona 2.1.2013 klo 15.55. 

Onnittelut kaikille elokuvan tuotantoon myötävaikuttaneille! 

Lisätietoja: Katharsis Films Oy, Jouni Hiltunen hiltunen@kaapeli.fi ja http://wildlife.vaasa.fi 
 

KANSALLISPUISTON HOIDON JA KÄYTÖN SUUNNITTELUTYÖ JATKUU 

Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen etenee ja lisätyökaluja suunnittelun tueksi saadaan kun 
tärkeimmät taustaselvitykset lähiaikoina valmistuvat. Sidosryhmistä koostuvat suunnitteluryhmät 
kokoontuvat vuoden 2013 alussa ja näiden lisäksi pidetään myös erilaisia teemakokouksia, joista 
matkailun osalta tarkempaa tietoa jäljempänä.  

Lisätietoja työn etenemisestä www.metsa.fi/selkamerisuunnittelu. 
 

SELKÄMEREN HYLYT JA LAIVANJÄÄNNÖKSET KARTALLE 

Metsähallitus kerää tietoa Selkämeren alueella olevista hylyistä ja laivanjäännöksistä. Tietoja tullaan 
hyödyntämään kansallispuiston kehittämisessä, esimerkiksi opastuksessa ja hoidon ja käytön 
suunnittelussa. Tiedot luovutetaan myös Museovirastolle, jolloin toivon mukaan toistaiseksi 
puutteellinen kuva Selkämeren vedenalaisista muinaisjäännöksistä täydentyy. Tietoja kerätään 
yhteistyössä Selkämeren alueen sukeltajien ja merihistorian harrastajien kanssa. Hankkeen 
pohjimmaisena tarkoituksena on vedenalaisen kulttuuriperinnön suojeleminen ja sen välittäminen myös 
tulevien sukupolvien iloksi. 

Mikäli sinulla on tietoja Selkämeren alueella sijaitsevista hylyistä tai laivanjäännöksistä, ota yhteyttä 
Metsähallituksen suunnittelijaan mikko.kamula@metsa.fi, puh. 040 751 8818. 
 

SELKÄMEREN RAKENNUSPERINNÖN KUNNOSTUSTA SUUNNITELLAAN 

Selkämeren kansallispuiston kulttuuriperintöä on kartoitettu kaksi kesää ja maastotyöt saatiin viime 

kesänä päätökseen. Samaan aikaan on jo otettu seuraava askel eli alueen tärkeän rakennusperinnön 

korjauksia suunnitellaan täyttä päätä. Sitä varten tehtiin tänä vuonna rakennusperinnön inventointi ja 

korjaussuunnitelma Säpin ja Isokarin majakkasaarissa. Inventoinnissa tehtiin jokaiselle rakennukselle 
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kuntoarviointi ja kartoitettiin havaittavat vauriot. Maastotyöosuuden 

jälkeen suunniteltiin havaituille ongelmille korjauksia sekä laadittiin 

jokaiselle kohteelle priorisointilistaukset. Tavoitteena on laatia 

kansallispuiston merkittävimmälle rakennusperinnölle suunnitelmat. Ensi 

vuonna työn alla on Katanpää. 

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Henrik Jansson, Metsähallitus, 

henrik.jansson@metsa.fi, puh. 0400 328 759 

 

SELKÄMEREN MATKAILUTOIMIJOIDEN TAPAAMINEN MAALISKUUSSA 

Metsähallitus järjestää torstaina 7.3.2013 klo 14 - 19 Eurajoki-salissa tapaamisen Selkämeren alueen 

matkailutoimijoille. Tarjolla on tietoa mm. kansallispuiston kävijätutkimuksen ja veneilyselvityksen 

tuloksista, luontomatkailun yhteistyösopimuksista ja monista muista ajankohtaisista kansallispuistoon 

liittyvistä asioista. Alueen hoidon ja käytön suunnitteluun pureudutaan matkailun näkökulmasta 

konkreettisesti työpajassa, jossa kaikilla osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa matkailun 

huomioimiseen suunnitelmassa.  

Kutsu ja tilaisuuden tarkempi ohjelma toimitetaan hiihtolomiin mennessä. Mikäli haluat varmistaa, että 

saat kutsun tai haluat lisätietoja tilaisuudesta, ota yhteyttä: minna.uusiniitty-kivimaki@metsa.fi, puh. 

040 483 6006. 

 

NO ONKOS TULLUT KESÄ NYT TALVEN KESKELLE 

Näin keskellä talveakin kannattaa käydä katsomassa maistiaisia Selkämeren upeista kesäisistä 

maisemista ja Metsähallituksen meritiimin työstä. Luontoon.fi -sivuston yhteisöpalvelussa voi nautiskella 

kahdesta hienosta videosta:  

http://yhteiso.luontoon.fi/gallery/show/asset-2001 (Selkämeri) 
http://yhteiso.luontoon.fi/gallery/show/asset-1974 (Meritiimi työskentelee) 
 

LUONTOILIJAN JOULUVINKIT LUONTOON.FI -JOULUKALENTERISTA 

Luontoon.fi -verkkopalvelussa ehtii vielä joulua odotellessa avata joulukalenterin luukkuja, joista löytyy 
vinkkejä luontoiluun eli virkistäytymiseen luonnossa ja luonnosta. Luukkujen takaa löytyy ideoita niin 
luontoretkille kuin joulupöytäänkin. Vinkkien tarjoajina ovat myös kansallispuistokummit Saimi Hoyer, 
Mikko ”Peltsi” Peltola, Patrik Borg ja Fatbardhe Hetemaj. 

Suomen ainutlaatuiset kansallispuistot tarjoavat joulun aikaan ja pitkin talvea monenlaista tekemistä 
Tammisaaren saaristosta Lemmenjoelle ja Selkämereltä Kolille. Retkikohteina 37 kansallispuistoamme 
kätkevät sisäänsä luonnon omia ihmeitä: moninaisia lajeja ihmeteltäväksi, erämaisen rauhan 
nautittavaksi ja maisemat ihailtavaksi. Erityisen hyvin luontoretket sopivat piristykseksi kaamoksen 
keskelle ja rentoutukseksi joululomalle.  

Avaa luontoilun luukut: yhteiso.luontoon.fi/joulukalenteri 
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UUSI VUOSI, UUDET UUTISET 

Seuraavan kerran Selkämeren kuulumisista kerrotaan Koskelossa lopputalven aurinkoisten retkipäivien 

aikaan. Halutessasi tiedottaa oman organisaatiosi ajankohtaisista asioista silloin, ota yhteyttä 

viimeistään 10.2.2012. Mikäli et halua jatkossa saada Koskeloa tai haluat lisätä sen jakeluun uuden 

organisaation tai henkilön, ota yhteyttä Koskelon toimittajaan minna.uusiniitty-kivimaki@metsa.fi, puh. 

040 483 6006. 
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