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Yhdistyksen perustaminen 
 

 

Tulevaisuuden saaristostrategia sai saaristolaiset liikkeelle.  

 

Puuhamiehenä ja kaiken alkuun saattajana oli Frank Sparv, joka kiersi 

strategiseen suunnitelmaan kuuluvat mökit ja maanomistajat läpi ja keräsi 

yli 300 nimeä, joista n. 240 allekirjoittivat adressin. Adressissa ei haluttu 

mm. tieverkostoa Vaasan saaristoon eikä sen mukanaan tuomia muita muu-

toksia. 

 

Yhdistyksen perustamisjäseniä ovat Mats Söderlund, Frank Sparv ja Mona 

Sparv. Yhdistys perustettiin 28.3.2013. Alkuperäiset yhdistyksen säännöt 

laadittiin ruotsinkielellä, josta ne käännettiin suomenkielelle laillisen kie-

lenkääntäjän avulla. Jos sääntöjen kohdalla tulee jotain tulkintamahdolli-

suuksia, on sovittu, että mennään ruotsinkielisten sääntöjen mukaan.  

 

Yhdistyksen rekisteröiminen ja sääntöjen hyväksyminen lähetettiin Pa-

tentti- ja rekisterihallitukseen hyväksyttäväksi 21.4.2013. Yhdistys rekis-

teröitiin 14.6.2013. 

 

Yhdistyksen perustamisen jälkeen yhdistykseen liittyivät seuraavat jäse-

net: Tomas Brännkärr, Johan Finne, Timo Kantokari, Seppo Koljonen, Curt-

Erik Lindqvist, Marttina Rahja ja Monica Storm. Näiden 10 henkilön voimin 

käynnistettiin varsinainen yhdistyksen toiminta.  

 

 

Jäsenhankinta 
 

Jäsenhankinnan tavoitteena oli, että yhdistys saisi mahdollisimman paljon 

uusia jäseniä, jotka hyväksyisivät yhdistyksen säännöissä § 2 olevat asiat, 

jossa kerrotaan yhdistyksen tarkoituksesta ja toiminnan laadusta. Lisäksi 

jäsenhankinta tuli olla alueellisesti mahdollisimman kattava. Tärkeää pi-

dettiin myös sitä, että yhdistystämme arvostettaisiin ja sen sanomisella 

olisi painoarvoa.  



Yhdistyksen jäsenmäärällä ja alueellisella kattavuudella vahvistetaan yh-

distyksen vaikutusmahdollisuuksia. 

 

 

Hallitus 
 

Ensimmäinen varsinainen vuosikokous pidettiin 29.5.2013 Bonäsintiellä. 

Vuosikokouksessa valittiin väliaikainen hallitus. Hallituksen toimikausi on 

seuraavaan vuosikokoukseen, joka tulee pitää vuonna 2014 tammi – touko-

kuun aikana. Yhdistyksen säännöissä § 6 hallitus sanotaan, että hallituk-

seen voi kuulua puheenjohtajan lisäksi 4 – 6 varsinaista jäsentä ja 2 – 3 va-

rajäsentä. Väliaikaisen hallituksen kokoonpano on seuraavanlainen:  

 

- Puheenjohtajaksi valittiin Timo Kantokari.  

- Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi: Tomas Brännkärr, Johan Finne, Sep-

po Koljonen, Marttina Rahja, Frank Sparv ja Mats Söderlund  

- Varajäseniksi: Curt-Erik Lindqvist, Mona Sparv ja Monica Storm 

 

 Hallituksen jäsenten kesken tehtävät jaettiin vielä seuraavasti: 

 

- Varapuheenjohtaja: Mats Söderlund 

- Sihteeri: Marttina Rahja 

- Rahastonhoitaja: Johan Finne 

- Jäsensihteeri: ei ehdotusta 

- Tiedottaja: ei ehdotusta 

 

Hallitus on kokoontunut vuoden 2013 aikana yhteensä 9 kertaa.  

 

Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan yhden työryhmän tekemään yhdis-

tyksen jäsenrekisterin. Jäsenrekisterityöryhmään kuului Mona Sparv ja 

Mats Söderlund. Yhdistyksen jäsenrekisteri saatiin valmiiksi ja toimii hy-

vänä apuna jäsenmaksujen perinnässä ja seurannassa.  

 

Toinen työryhmä valmisteli yhdistyksen kotisivuja. Työryhmään kuului 

Mats Söderlund, Tomas Brännkärr ja Marttina Rahja. Yhdistyksen kotisi-

vut hyväksyttiin hankittavaksi Enitiltä. Päätökseen vaikuttivat mm.: mah-



dollisuus saada sivut kaksikielisinä, aloituspakettiin sisältyvä koulutus ja 

ilmainen konsultointi sekä serverin tila 10 -kertainen muihin vaihtoehtoihin 

nähden. Tärkeä näkökulma oli myös yrityksen sijainti Sepänkylässä. Kotisi-

vut julkaistaan helmikuussa 2014. 

 

 

Toiminnantarkastajat 
  

Toiminnantarkastajaksi valittiin Mikael Törnroos ja varatoiminnantarkas-

tajaksi Simo Koljonen. 

 

 

Jäsenmaksu  
 

Vuosikokouksessa päätettiin jäsenmaksun suuruudesta niin, että liittymis-

maksua ei peritä. Jäsenen alaikäraja olisi 15 vuotta. Jäsen, joka olisi alle 

18 -vuotias, maksaisi jäsenmaksua 5 euroa/vuosi. Normaali jäsenmaksu olisi 

10 euroa/vuosi. 
  

 

Tiedottaminen 
 

Mats Söderlund perusti yhdistyksellemme sähköpostiosoitteen: gerbyvas-

tervikrf@gmail.com, jonka kautta yhdistyksen tiedotteet voidaan lähettää 

ryhmälähetyksenä jäsenille. Tällä hetkellä tiedotteita sähköpostilla saavat 

yhdistyksemme jäsenistä 352 henkilöä ja 91:lle tulee lähettää tieto pos-

titse. 
 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013  
 

Jäsenmäärä 

 

Vuosikokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelman yhdeksi tavoitteeksi 

jäsenmäärän kasvattaminen vuoden 2013 aikana vähintään 250 henkilöön. 



Tavoite ylitettiin huimasti. Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2013 mennessä 

on 443 jäsentä.  

 

 Tulevaisuuden Saaristostrategia 

 

Toisena tavoitteena oli Tulevaisuuden Saaristostrategiaan sekä muihin 

Gerby – Västervik alueeseen liittyvien asioiden ja aikataulujen kiinteä seu-

raaminen ja niihin liittyvien mahdollisten lausuntojen antaminen sekä kes-

kustelutilaisuuksien järjestäminen tarvittaessa.  

Kaikkien tiedossa on, että Vaasan kaupunki tarvitsee uusia veronmaksajia, 

joita on tarkoitus houkutella Vaasan mm. upeiden rantatonttien avulla. Tu-

levaisuuden Saaristostrategian tavoitteena oli mm. luoda puitteet tälle. 

Strategista suunnitelmaa, oli tarkoitus käyttää osayleiskaavoitukseen ja 

sen kautta mm. tieverkoston, siltojen, asuinrakennusten rakentamiseen. 

Tavoitteen toteutumisen aikataulu olisi ollut joskus vuonna 2080. Vaasan 

kaupungin puolella yhteyshenkilönä oli Harri Nieminen. 

 

Puheenjohtaja Timo Kantokari ja Frank Sparv kävivät tapaamassa 8.8.2013 

kaupungin kaavoitusarkkitehti Harri Niemistä. Nieminen oli tyytyväinen 

hallituksen yhteydenottoon ja tapaamiseen. Esille nousseet epätarkkuudet 

loppuraportissa (31.5.2013) otettiin huomioon ja sovittiin, että Gerby-

Västervik saaristoyhdistyksen mielipiteet tiettömästä ja sillattomasta 

saaristosta tultaisiin huomioimaan.  

 

Em. tapaamisen aikana sovittiin myös keskustelutilaisuuden järjestämises-

tä 26.9.2013 alkaen klo 18.00 Västervikin kylätuvalla, osoitteessa Kylätu-

vantie 11, Västervik. Vierailijana/esittelijänä oli kaupungin kaavoitusarkki-

tehti Harri Nieminen, joka esitteli saaristosuunnitelman senhetkisen tilan-

teen. Keskustelutilaisuus onnistui hyvin. Yhdistyksemme suuri jäsenmäärä 

kiinnitti Harrin huomion, saaristolaiset olivat tosissaan. Yhdistyksen jäse-

net antoivat tilaisuudesta ja yhdistyksen toiminnasta positiivista palautet-

ta. Svartholm ja Sundomin saaristo Harri Niemisen esityksessä oli jäänyt 

osaksi kaupunkisuunnitelmaa. Gerby-Västervikin saaristoalue oli poistettu 

ko. suunnitelmasta. Alueella tulisi jatkossa olemaan tiivistyvää ja osin vaki-

tuiseksi muuttuvaa loma-asumista. Osallistujia tapahtumassa oli yhteensä 

71. 



Kaupungin kaavoitusarkkitehti Harri Nieminen valmisteli korjattua esitys-

tä kaupungin suunnittelujaostolle. Kesken valmistelun Harri Nieminen siir-

tyi kuitenkin vuorotteluvapaalle 8.10.2013 lukien ja oli vuorotteluvapaalla 

vuoden 2013 loppuun. Asian hoitamista jatkoi Gun-Mari Back.  

 

Frank Sparv kävi tarkasti läpi 19.9.2013 esityksen pohjalta toivottuja 

muutoksia ja huomasi niissä vielä puutteellisuuksia. Frank Sparv ja Mona 

Sparv tekivät selkeän listan yhdistyksen toivomista muutoksista ja Tule-

vaisuuden saaristostrategian suomenkielisen ja ruotsikielisen version 

19.9.2013 eroavaisuuksista. Mats Söderlund oli yhteydessä Gun-Mari 

Backiin, joka vei toiveet kaupungin suunnittelujaoston kokoukseen 

15.10.2013.  

 

Suunnittelujaosto hyväksyi saaristostrategian yhdistyksen esittämin muu-

toksin. Muutokset vahvistettiin kaupunginhallituksen kokouksessa 

28.10.2013. Takana on useita tapaamisia ja yhteydenottoja Harri Niemi-

sen, Gun-Mari Backin ja muiden päättäjien kanssa. 

 

Yhteistyö muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa 

 

Vuosikokouksen hyväksymässä toimintasuunnitelmassa oli myös muita ta-

voitteita vuodelle 2013, mm. yhteistyön kartoittaminen ja kehittäminen 

muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa. 

 

Yhdistyksen hallitus keskusteli mahdollisista yhteystyötahoista, joihin voi-

taisiin olla yhteydessä, joista seuraavanlainen myöhemmin täydennettävä 

luettelo: 

 

- Waasa Snowmobile 

- Vaasan moottorivenekerho 

- Vaasan Merenkyntäjät 

- Wasa Segelförening 

- Vaasan Työväen Purjehdusseura 

- Vaasan meripelastusyhdistys 

- Vaasan Navigaatioseura 

- Vaasan urheilukalastajat 



- Vaasan kanoottikerho 

- Västervikin vesiosuuskunta 

- Gerby-Västervik kotiseutuyhdistys 

- Västervikin osakaskunta 

- Österbottens fiskarförbund,  

- Pidä Saaristo Siistinä ry (Roska Roope) 

 

Yhteydenotot jaettiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kesken. Työ 

on vielä kesken. Tarkoituksena on selvittää eri seurojen ja yhdistysten 

toiminta-ajatuksia ja miettiä mahdollisia yhteisiä hankkeita tai suunnitel-

mia.  

 

Yhdistyksemme tulee myös ylläpitää jäsentemme toiveita mökkisaaristos-

ta, mahdollisuuksista ulkoiluun (hyvät ulkoilualueet, nuotiopaikat), kalasta-

miseen, hyviin vene ja kanoottireitteihin jne. 
 

 

  

 

  

 Gerby-Västervik Saaristoyhdistys ry - Hallitus 
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Skärgårdsförening rf 
Grundad 28.3.2013 

 

 

Årsberättelse 

2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grundandet av föreningen 
 

 

Framtidens skärgårdsstrategi satte skärgårdsinvånarna i rörelse. 

 

Fixare och den drivande kraften för att dra igång var Frank Sparv, som 

gick igenom stug- och markägare berörda av den strategiska planen och 

samlade över 300 namn, varav ca. 240 skrev under adressen. I adressen 

ville man bla. inte ha vägnät i Vasas skärgård, utan att dömma andra fö-

rändringar. 

 

Föreningens grundarmedlemmar var Mats Söderlund, Frank Sparv och Mo-

na Sparv. Föreningen grundades 28.3.2013. Föreningens orginalstadgar 

skrevs på svenska, och översattes till Finska av en auktoriserad transla-

tor. Om stadgarna någon gång ger upphov till tolkningsmöjligheter, har det 

bestämts att den svenska versionen gäller.  

 

Föreningens registrering och godkännandet av stadgarna skickades till Pa-

tent- och Registerstyrelsen för godkännande 21.4.2013. Föreningen re-

gistrerades 14.6.2013. 

 

Efter registreringen av föreningen inträdde följande personer som med-

lemmar i föreningen: Tomas Brännkärr, Johan Finne, Timo Kantokari, Sep-

po Koljonen, Curt-Erik Lindqvist, Marttina Rahja och Monica Storm. Med 

hjälp av dessa 10 personer startades den egentliga föreningsvereksamhe-

ten.  

 

 

Medlemsanskaffning 
 

Målsättningen för medlemsanskaffningen var att föreningen skulle få så 

många nya medlemmar som möjligt, som godkände föreningens syfte och 

verksamhetsform enligt § 2 i föreningens stadgar. Därtill bör medlem-

marna geografiskt täcka det berörda området så väl som möjligt. Viktigt 



ansågs även att vår förening skulle uppskattas, samt att dess utlåtanden 

skulle vara av betydelse.  

Genom föreningens medlemsantal och geografisk täckning förstärks fö-

reningens påverkningsmöjligheter.  

 

 

Styrelse 
 

Det första egentliga årsmötet hölls 29.5.2013 på Bonäsvägen. Vid årsmö-

tet valdes styrelsen. Styrelsens verksamhetsperiod sträcker sig till nästa 

årsmöte, vilket bör hållas inom tidsramen januari – maj 2014. I förenin-

gens stadgar § 6 stipuleras att det till styrelsen kan, förutom ordförande, 

höra 4 – 6 ordinarie medlemmar och 2 – 3 suppleanter. Styreslens sam-

mansättning är följande:  

 

- Till Ordförande valdes Timo Kantokari.  

- Till styrelsens ordinariemedlemmar valdes: Tomas Brännkärr, Johan 

Finne, Seppo Koljonen, Marttina Rahja, Frank Sparv ja Mats Söderlund  

- Till suppleanter valdes: Curt-Erik Lindqvist, Mona Sparv ja Monica 

Storm 

 

 Uppgifterna inom styrelsen fördelades enligt följande: 

 

- Viceordförande: Mats Söderlund 

- Sekreterare: Marttina Rahja 

- Kassör: Johan Finne 

- Medlemssekreterare: ej föreslaget 

- Informatör: ej föreslaget 

 

Styrelsen har samlats 9 gånger under 2013.  

 

Styrelsen tillsatte även en arbetsgrupp, bland sina medlemmar, för att 

upprätta medlemsregistret. Medlemsregisterarbetsgruppen bestod av 

Mona Sparv och Mats Söderlund. Föreningens medlemsregister färdigs-

tälldes, och fungerar som ett bra hjälpmedel för fakturering och uppfölj-

ning av medlemsavgifter.  



 

En annan arbetsgrupp beredde föreningens hemsidor. Arbetsgruppen bes-

tod av Mats Söderlund, Tomas Brännkärr och Marttina Rahja. Föreningens 

hemsidor godkändes att anskaffas från företaget Eniti. Beslutet påver-

kades bland annat av: möjligheten till tvåspråkiga sidor, startpaketets in-

nefattade skolning och avgiftsfri konsultering samt 10 gånger mer serve-

rutrymme än övriga alternativ. En viktig aspekt var även företagets läge i 

Smedsby. Hemsidorna publiceras i februari 2014. 

 

  

Verksamhetsgranskare 
  

Till verksamhetsgranskare valdes Mikael Törnroos och som suppleant Simo 

Koljonen. 

 

 

Medlemsavgifter  
 

Vid årsmötet beslöts att ingen anslutningsavgift uppbärs, samt följande 

medlemsavgifter. Undre åldersgräns för medlemskap är 15 år. Medlem un-

der 18 år betalar medlemsavgift 5 euro/år. Normal medlemsavgift 10 eu-

ro/år. 
  

 

Underrättelse 
 

Mats Söderlund grundade föreningens e-postadress: gerbyvaster-

vikrf@gmail.com, varifrån föreningens meddelanden kan skickas ut som 

gruppmeddelande till föreningsmedlemmarna. Av föreningsmedlemmarna 

får för tillfället 352 personer meddelanden per epost, och 91 personer 

per post. 
 

 

 

 



Verksamhetsplan för 2013  
 

Medlemsantal 

 

Vid årsmötet fastställdes verksamhetsplanen, varav en målsättning var 

att öka medlemsantalet till 250 personer under 2013. Målsättningen 

överskreds kraftigt. Föreningens medlemsantal 31.12.2013 är 443.  

 

 Framtidens Skärgårdsstrategi 

 

En annan målsättning var uppföljning av ärenden och tidtabeller för Fram-

tidens Skärgårdsstrategi och övriga till Gerby-Västervik området hörande 

ärenden. Ge till dessa relaterade möjliga utlåtanden samt vid behov or-

ganisera diskussionstillfällen. Alla är medvetna om att Vasa behöver nya 

skattebetalare, vilka menas lockas till Vasa bla genom fina strandtomter. 

Målsättningen för Framtidens Skärgårdsstrategi var bla att skapa förut-

sättningarna för detta. Den strategiska planen var tänkt att användas för 

delgeneralplaneringen och genom det till bla byggandet av vägnät, broar, 

bostäder. Förverkligandet av målsättningen var cirka 2080. Vasastads 

kontaktperson var Harri Nieminen. 

 

Ordförande Timo Kantokari och Frank Sparv träffade stadens planlägg-

ningsarkitekt Harri Nieminen 8.8.2013. Nieminen var tacksam för styrel-

sens kontakt och mötet. De framkomna inexaktheterna i slutrapporten 

(31.5.2013) togs i beaktande och det komms överens att Gerby-Västervik 

Skärgårdsförenings åsikter angående en väg- och brofri skärgård skulle 

tas i beaktande.  

 

Vid ovannämnda möte beslöts även att ordna ett diskussionstillfälle 

26.9.2013 kl 18.00 i Västerviks bystuga, adress Bystugevägen 11, Väster-

vik. Stadens planläggningsarkitekt Harri Nieminen var inbjuden som gäst-

föreläsare, och presenterade skärgårdsstrategins dåvarande situation. 

Diskussionstillfället var framgångsrikt. Föreningens stora medlemsantal 

fångade Harris uppmärksamhet, skärgårdsinvånarna menade allvar. Fö-

reningsmedlemmarna gav positiv respons på såväl tillfället som på förenin-

gens verksamhet. Svartholmen och Sundomskärgård stod kvar som en del 



av skärgårdsstaden i Harri Nieminens presentation. Gerby-Västervik 

skärgård var borttagen ur det konceptet. På området slkulle det i framti-

den vara tätare och delvis till fastboende övergående fritidsbosättning. 

71 personer deltog i tillfället. 

Stadens planläggningsarkitekt Harri Nieminen beredde ett uppdaterat 

förslag till stadens Planeringssektion. Under beredningen övergick Harri 

Nieminen 8.10.2013 till alterneringsledighet till och med årets slut. Ären-

det fortsattes att skötas av Gun-Mari Back.  

 

Frank Sparv gick noggrant igenom önskade förändringar baserat på 

19.9.2013 förslaget, och fann fortfarande brister. Frank Sparv och Mona 

Sparv uppgjorde en lista på föreningens önskade förändringar och på in-

konsekvenser mellan den svenska och finska versionen av Framtidens 

skärgårdsstrategi daterad 19.9.2013. Mats Söderlund var i kontakt med 

Gun-Mari Back, som framförde förslaget till stadens Planeringssektions 

möte 15.10.2013.  

 

Planeringssektionen godkände skärgårdsstrategin med föreningens fram-

förda anmärkningar. Förändringarna bekräftades i stadsstyrelsens möte 

28.10.2013. Bakom detta står många möten och upprätthållen kontakt med 

Harri Nieminen, Gun-Mari Back och övriga beslutsfattare. 

 

Samarbete med övriga föreningar och aktörer 

 

I årsmötets fastställda verksamhetsplan fanns även andra målsättningar 

för 2013, bl.a. Kartläggning och utveckling av samarbetet med övriga fö-

reningar och aktörer. 

 

Föreningens styrelse disskuterade igenom potentiella samarbetsaktörer 

som kunde tas kontakt med, varvid denna senare kompletterbara lista up-

prättades: 

 

- Waasa Snowmobile  

- Vasa motorbåtsklubb – Vaasan moottorivenekerho  

- Vaasan Merenkyntäjät 

- Wasa Segelförening 



- Vaasan Työväen Purjehdusseura 

- Vasa sjöräddningsförening  

- Vasa Navigationssällskap 

- Vasa Sportfiskare 

- Vasa kanotklubb 

- Västervikin vesiosuuskunta 

- Gerby-Västervik hembygdsförening  

- Västervik samfällighet 

- Österbottens fiskarförbund  

- Håll skärgården ren rf (Sop Sälle) 

 

Kontakterna uppdelades mellan ordförande och viceordförande. Ärendet 

är ännu under arbete. Avsikten är att klargöra de olika föreningarnas och 

aktörernas verksamhetstankar och överväga potentiella gemensamma pro-

jekt eller planer.  

 

Föreningen skall också upprätthålla våra medlemmars önskemål beträffan-

de vår villaskärgård, möjligheter till friluftsliv (bra friluftsområden, 

brasplatser), fiske, bra båt och kanotrutter osv. 
 

 

  

 

  

 Gerby-Västervik Skärgårdsförening rf - Styrelsen 

 


