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Raportti hankkeen toiminnasta 2.10.2015-1.12.2016
Leader-hanke 15365 Merikalastajan Sanakirja
Hanke-hakemus jätettiin Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n Leader-ryhmälle 2.10.2015. Hanke sai
myönteisen rahoituspäätöksen 23.5.2016 Satakunnan ELY-keskukselta. Tuen määrä oli 10 222,59
euroa (Euroopan unionin osuus + valtion osuus).
Hankkeen käytännön toimenpiteet käynnistettiin marraskuun lopussa 2015 hankeryhmän
kokouksella. Hankeryhmään kuuluivat Selkämeren kansallispuiston edustajana hankkeen päällikkö
Lasse Lovén, joka toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana. Hankkeen kumppanina toimi
Merikarvia seura ry, jota edusti puheenjohtaja Lauri Hakosalo. Hankkeen toimijoina olivat Juhani
Mellanoura ja Juhani Aalto, joista ensimmäinen edusti Selkämeren Ystäviä ja jälkimmäinen
Merikarvia-seuraa. Yhdistysten keskinäinen kumppanuussopimus allekirjoitettiin 11.1.2016.
Hankkeen alkuvaiheessa tehtiin käytettävissä olevan julkaistun aineiston inventointi ja analyysi.
Aineistoa hankittiin Turun yliopiston kirjastosta, Suomalaisen Kirjallisuusseuran ja YLE:n arkistosta.
Merikalastuksen sanastoa saatiin niistä heti alkuun satoja sanoja.
Hankkeen talkooväki keräsi merikarvialaisten kalastajien ja heidän perheenjäsentensä
kertomuksia kalastuksesta, kuten työvälineistä, kalapaikoista, kalastusvälineistä, veneistä,
sääilmiöistä, sattumuksista. Haastatteluja kertyi kaikkiaan 32. Muutama haastattelu on tätä
kirjoitettaessa vielä litteroimatta. Nauhoitettujen haastattelujen purkaminen tekstiksi eli
litterointi tehtiin myös talkootyönä. Haastatteluaineistojen laajuus ylitti suunnitellun noin 20
tapausta, minkä vuoksi hankkeen talkootyöpanos (578 tuntia 1.12.2016) ylitti suunnitellun
työmäärän (375 t). Hanketuen perusteeksi luetaan kuitenkin vain suunniteltu ja tukihakemuksessa
hyväksytty määrä.
Haastatteluista ja kirjallisesta aineistosta saatiin esille lukuisa joukko paikannimiä ja niiden
taustatarinoita. Nämä kohteet paikallistettiin kahteen karttapohjaan, joista Google Map kartta
(nyt 843 kohdetta,
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fi&authuser=0&mid=1LYm31fKKmXPZXAlQL5g7niBxo0&ll=61.77590571996001%2C21.47915653123914&z=14) on sähköisenä julkisesti käytettävissä ja
toinen, ulkomeren alueeseen kohdentuva Mapinfo-karttapohja (noin 100 kohdetta) tulee
olemaan kunnan virastossa ja metsähallituksen luontopalveluissa asiasta kiinnostuneiden
käytettävissä. Paikannettuja kohteita selkosteineen on tällä hetkellä näillä karttapohjilla noin 900.
Merikalastajan sanakirja-hankkeen päätulos on sanakirja, joka kokoaa luonnoksena tähän
mennessä 25 teemaa ja yhteensä 61 sivua. Sanakirja julkaistaan lopullisesti hankkeen päättyessä
joulukuun lopussa. Sitä esitellään alustavasti joulussa järjestettävissä yleisissä tiedotus- ja
valmennustapahtumissa ja testataan Merikarvian lukiolle joulukuussa järjestettävässä
testaustilaisuudessa.

Hankkeessa on julkaistu 3 tiedotetta lehdille. Joulukuussa julkaistaan vielä 2 tiedotetta. Hankkeen
kotisivut on selkamerenystavat.fi sivustolla ja hanketiedotteita on julkaistu myös Selkämeren
ystävien facebook-sivustolla.
Hankkeessa tuotettavat opetusaineistot ja näyttelyjulisteet ovat työstettävänä hankeryhmässä.
Ne valmistuvat joulukuun lopussa.
Hakkeen asiantuntijaksi palkattiin maisteri Juhani Mellanoura syyskuun alussa 2016 2,5 kk ajaksi.
Kahta erillistä asiantuntijaa ei tarvittu, koska Mellanouran asiantuntemus oli erinomainen sekä
sanakirjan valmistamiseen että karttatietojen paikannukseen. Hänen työsopimuksensa
kohdennettiin kartannimikohteiden paikantamiseen sähköiselle karttapaikalle ja kohteisiin
liittyvien tarinoiden vieminen aineistoon. Karttatyön lisäksi palkatun asiantuntijan työnä tehtiin
Merikalastajan sanakirjan kirjoittaminen kaiken kertyneen aineiston pohjalta. Asiantuntijan palkka
sovittiin tasoon 3100 euroa/kk, joka vastaa valtion tutkimuslaitoksen alemman palkkaustason
tutkijan kuukausipalkkaa.
Hankkeen yleiskustannukset on katettu flat rate 24 % tukiosuudella.
Hankkeen opetus- ja näyttelyaineistojen valmistukseen käytetään hankebudjetin varaus (1000
euroa) joulukuussa 2016.

