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Muistio 

Laatija Lasse Lovén 

 

Neuvottelu Satakunnan Ammattikorkeakoululla mahdollisesta yhteistyöstä 

 

Aika 17.10.2013 klo 12-13.30 

Paikka: SAMK, Pori 

Osallistujat:  

Lasse Lovén ja Juha Hiedanpää, Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 

Vappu Salo ja Sanna-Mari Renfors SAMK, matkailun koulutusohjelma 

 

1. Hanketoiminta 

SAMK:lla käynnissä Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke 1.9.2013-31.12.2014, 

jossa tulossa työpajat Tuotteistaminen kevät 2014 ja kannattavuus syksy  2014. Hanketta 

rahoittaa (100 %) Satakunnan ELY-keskus (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 

2007-2013. 

 Tavoitteena kehittää Satakunnan maaseutumatkailun yritysten yhteistyötä, 

tiedonvälitystä ja ammattimaista tuotetarjontaa 

 Ilmoitimme, että yhdistyksen edustajat ovat kiinnostuneita osallistumaan hankkeen 

toimintaan idearyhmissä. 

o Ideanamme osallistua työnimeltä greenbooking.com kestävän ja vastuullisen 

matkailun laatupalvelujen markkinoinnin ja verkkomyynnin idean kehittelyyn 

erityisesti Selkämeri-profiililla. Keskustelimme idean teknisestä toteutuksesta 

viestinnän opettaja Jere Kuusisen kanssa. Hän kiinnostui hankkeesta. 

Ystäväyhdistys ja SAMK alkavat yhdessä miettiä rahoitusmahdollisuuksia. 

Käytännön toteuttajalta edellytettäneen matkanvälittäjäoikeuksia. Jos 

sähköinen myyntikanava toteutetaan, siihen täytyy löytää partneri, joka 

toimintaa käytännössä operoi ja jolla on luvat ko. toimintaan. 

Uudella EU-rahoituskaudella, joka alkaa 2014 Satakunnassa jatketaan Itämeri-hankkeiden 

valmistelua. SAMK:lla on tähän suunnattua asiantuntevaa henkilöstöä. 

Ilmoitimme, että meillä on verkostoyhteyksiä Itämeren piirissä oleviin 

merikansallispuistoihin, joiden kanssa jo aiemmin on ollut jo ideointia yhteisestä 

meripuistojen kehittämishankkeesta. Selkämeren kansallispuiston ystävät ry on kiinnostunut 
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osallistumaan uuden rahoituskauden hankesuunnitteluun ja mahdollisuuksien mukaan myös 

hankkeiden toteutukseen kolmannen sektorin edustajana. 

2. Opetusohjelmat ja oppilastyöt 

SAMK:lla on noin 160 oppilasta jotka ovat vahvasti suuntautuneet  matkailuelinkeinojen 

opetusohjelmiin. Oppilaat tekevät harjoitustöitä ja tutkielmia osana opintosuunnitelmaansa 

opettajien ohjauksessa. Lisäksi on opetusohjelma, joka tukee viestinnän ja uuden teknologian 

osaamista. 

 Ilmoitumme, että meillä on valmiuksia ja kiinnostusta osallistua sellaisten opinto-

ohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen, jotka käyttävät aineistoinaan Selkämeren 

kansallispuistoon liittyviä aiheita. Tämä voisi sisältää seminaarien 

aihekokonaisuuksien ideointia ja oppilastöiden ohjausta tilaajan tai 

sidosryhmäedustajan roolissa sen mukaan kuin tarkemmin sovitaan. Aiemmin 

yhdistyksen jäsenet ovat tehneet vastaavaa yhteistyötä  LAUREA-

ammattikorkeakoulun ja KARELIA-AMK:n kanssa. Akuutti kehittämistarve liittyy 

yhdistyksen kotisivujen teknisen ratkaisun ja designin suunnitteluun. 

3. Jatkotoimenpiteet 

Sovittiin, että Yhdistyksen puolesta valmistellaan luonnos yhteistoiminnan 

puitesopimukseksi, jossa otetaan huomioon edellä käsitellyt pääkohdat hanketoiminnasta ja 

opetusohjelmien tukipalvelusta. Sopimus pyritään valmistamaan sellaiseksi, että sitä voidaan 

soveltuvin osin käyttää myös muiden AMK-oppilaitosten kanssa Selkämeren vaikutusalueella 

ja sitä voitaisiin toteuttaa käytettävissä olevien resurssien puitteissa. 

 Lasse Lovén lähettää sopimuksen luonnoksen sen jälkeen kun yhdistyksen hallitus on 

asian hyväksynyt Vappu Salolle, joka kerää siihen SAMK:n palautteen. Sen jälkeen 

sopimusluonnos viimeistellään uudessa tapaamisessa kuluvan vuoden loppuun 

mennessä. 

Sovittiin, että SAMK kutsuu yhdistyksen edustajia käynnissä ja suunnitteilla olevien 

hankkeiden tilaisuuksiin harkintansa mukaan. 


