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Selkämeren kansallispuiston ystävät ry    

LEADER-hanke: RAUMANMEREN VÄKEÄ  

Hankenumero 24453 

LEADER RAVAKKA 

Hankkeen väliraportti ajalta 1.4.-31.12.2016 

Yhteenveto 

Hanke-hakemus jätettiin Leader Ravakka ry:n käsiteltäväksi 18.3.2016. Hanke sai 
myönteisen rahoituspäätöksen 21.11.2016 Satakunnan ELY-keskukselta. Julkisen tuen 
määrä oli 24000 euroa. Oman vastikkeettoman työn arvo oli koko hankkeessa 
suunnitelman mukaan 6000 euroa. Vuoden 2016 hankekustannukset olivat yhteensä 
13645,27 euroa. Siitä Selkämeren kansallispuiston ystävien kustannusosuus oli  
yhteensä 8471,92 euroa, joka sisältää hankekirjanpidon ja yhdistyksen pääkirjan 
mukaan tukikelpoisia kuluja 4864,42 euroa ja oman vastikkeettoman työn arvoa 
3607,50 euroa. Pyhäjärvi-instituutin osuus hankkeen vuoden 2016 kustannuksista oli 
5173,35 euroa.    

Hankkeessa on käynnistetty Selkämeren kansallispuiston ystäväyhdistyksen 
kumppanuustoiminta Selkämeren kansallispuiston ylläpidossa ja vierailijoiden 
palvelemisessa Raumalla. Toimintamallia on alettu testata käytännössä. Aiheina ovat 
raportointikaudella olleet retkeilytuotteet, ruohonjuuritason verkostomarkkinointi, 
luontokohteiden kunnostus ja tapahtumat. Paikallistoimijoina ovat olleet 
ystäväyhdistyksen Rauma-ryhmä ja Pyhäjärvi-instituutti. Yhteistyötahoina ovat 
toimineet Rauman kaupunki, eräät saariston matkailuyrittäjät sekä useita yhdistyksiä. 
Viestinnällisissä asioissa toimintaverkostossa on mukana toiminut Metsähallitus. 
Kansallispuistossa vierailevat ovat osallistuneet useisiin toimenpiteisiin sen arvioinnissa 
ja vapaaehtoisen työn muodossa.  

Hanke päästiin aloittamaan myöhässä suunnitellusta aikataulusta. Tämän vuoksi monia 
aiottuja toimenpiteitä ei ehditty toteuttaa kesäkauden 2016 aikana, ja ne siirtyivät 
vuodelle 2017.  

Seuraavassa yksityiskohtainen suunniteltujen toimenpiteiden toteutusseloste: 
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Tavoitteet ja niiden  toteutuminen 

A. Käyttäjälähtöinen tuotekehittely 

1. Meri- ja rantaluontotyöpaja   

Toteutettu suunnitelman mukaan toukokuun lopussa 2016. Kymmenisen vesiensuojelun 
asiantuntijaa kokoontui 31.5.2017 Juhani Korpisen johdolla keskustelemaan 
mahdollisuuksista kytkeä meren ja merirantojen suojeluteemaa Raumanmeren luonto- ja 
retkeilyalueen tuotteisiin. Asiantuntijat Päivärannan työpajaan tulivat Satavesi-ohjelman 
Selkämeri-vesistöryhmästä. 

2. Uudet tuotteet  

2.1 Jääretkeily (retkiluistelu, -hiihto, purje- ja muu kelkkailu)  

Ei toimenpiteitä 2016. 

2.2 Lampaat veneretken kohdeaiheena (laiduntavat lampaat)  

Laiduntamista toteutettiin Päivärannassa.  Veneretkitoteutukset vasta kesällä 
2017.    

2.3 Työhyvinvointiretki (informaatio osallistujalle, reitti- sekä 
ohjelmaehdotukset, yöpymis- ja ruokailuvaihtoehdot)  

Toteutettu 12.5. (info) ja 21.5.2016 (retki Nurmesluotoon) kaupungin 
työsuojeluvaltuutettujen ja retkeläisten kanssa. Retken järjestely ja toteutus 
sekä kuljetus yhdistyksen talkootyönä. Osallistujia oli noin 20. Video ja teksti 
retken esittelyä varten toteutetaan 2017. 

  
2.4 Kalastus (jokamiehen kalastusmuodot eri vuodenaikoina, paikkaehdotukset, 

 säännöt)  

Ei toimenpiteitä 2016. 

2.5 Melonta (melojan ”Sata Saarenrantaa”; omatoimi- ja ryhmämelojille 
käyntikohteita kartalla ja maastossa sekä leikkimielinen kilpailu internetissä)  

 Ei toimenpiteitä.    

2.6 Omatoimitelttailu (rantautumisehdotukset, säännöt, tukeutuminen  
 palveluihin)  

 Ei toimenpiteitä 2016.    

2.7 Geokätkentä (yhteydet mantereelta saaristotukikohtiin, geokätköjen 
hakemisen toimintaohje saaristossa, tukeutuminen palveluihin)  

Ei toimenpiteitä 2016. 

2.8 Extreme (ehdotukset fyysisesti vaativista, seikkailuhenkistä 
retkeilysuorituksista saaristoympäristössä, tukeutuminen palveluihin)  

Ei toimenpiteitä 2016. 

2.9 Taide (saaristo- ja meriaiheisen sana- ja kuvataiteen paikat, vesiliikkumisen 
vaihtoehdot, tukeutuminen palveluihin)  

Ei toimenpiteitä 2016. 
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2.10 Veneen lasku- ja nostoluiskat (sijainti, varustelu, pysäköinti, vesisyvyydet, 
matka-ajat saaristokohteisiin) 

Ei toimenpiteitä 2016. 

2.11 Luontotietoretkien kohteet  

 Ei toimenpiteitä 2016. 

2.12 Jokamiehen vesiensuojelu (informaatio ja vesitarkkailu Kylmäpihlajassa) 

Kerätty aineistoa merensuojeluretken 26.9.2016 yhteydessä: vesiplankton-
näytteenotto ja kysely osallistujille jokamiehen merensuojelutavoitteista.  

2.13 Kulttuuriympäristöretki/majakka (yhteydet mantereelta, tietoaineisto, 
avoinna olo, palvelut) 

Projekti tuotti Kylmäpihlajaan majakkapäivänä 21.8.2016 opastuskierroksia ja 
veneilijän perussolmujen ohjausta yleisölle. 

2.14 Kulttuuriympäristöretki/saaristolaiselämä (paikat, yhteydet mantereelta, 
tietoaineisto, tukeutuminen palveluihin) 

Ei toimenpiteitä 2016. 

2.15 Sukellus (paikat, ohjeistus, tukeutuminen palveluihin). 

Ei toimenpiteitä 2016. 

2.16 Lukioluokan meriluontoretki (paikka, yhteydet mantereelta, tietoaineisto, 
vesitarkkailumalli, tukeutuminen palveluihin) 

       Ei toimenpiteitä 2016. 

2.17 Yläkoululuokan meriluontoretki (paikka, yhteydet mantereelta, 
tietoaineisto, vesitarkkailumalli, tukeutuminen palveluihin) 

       Ei toimenpiteitä 2016. 

2.18 Sieni- ja marjastusretket (yhteydet, ajankohdat, tietoaineisto) 

Ei toimenpiteitä 2016. 

2.19 Kaamosretki Vesiluomaan (suojainen vesireitti, varaustupa, sauna, 
patikointimahdollisuudet) 

      Ei toimenpiteitä 2016.  

2.20 Lähiretki saaristoon (”iltaretki”, paikat lähisaarissa Kaskinen ja Pöllä, 
vesireitit ja matka-ajat, luonto-info) 

 Ei toimenpiteitä 2016. 

    

3. Tuotteet ja ulkomaiset vierailijat  

• Selkämeren kansallispuiston kohde-esitteitä englanniksi. Ei toimenpiteitä 2016. 

• Kansallispuisto- ja merentila-aiheinen englanninkielen kurssi  toteutettiin 
31.10.2016. Hankekumppani Pyhäjärvi-instituutti valmisti kurssimateriaalia ja 
opetti. Osallistujia oli järjestäjien lisäksi 4 henkilöä.  

B.  Ruohonjuuritason verkostomarkkinointi  

1. Esittelyvideot tuotteista 
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Julkaisua varten on tehty sopimus Rauman kaupungin ja Metsähallituksen kanssa 
osasivuston perustamisesta ja ylläpidosta Metsähallituksen selkameri.fi -sivustolla. 
Tekninen sivuarkkitehtuuri on hankittu IT-konsultti FocusFlow Oy:ltä. FocusFlow 
on sivuston tekninen toteuttaja Metsähallitukselle, minkä vuoksi projekti oli 
sidottu käyttämään ko. palveluntuottajaa. 

2. Yleisöillat talviaikana  

Ei toimenpiteitä 2016. 

3. Kouluopetus 

Ei toimenpiteitä 2016.   

4. Tietoaineisto 

Ks. kohta B.1. 

C. Luonnon ja kulttuuriympäristöjen hoito sekä retkeilyreittien ja -tukikohtien 
parantaminen   

1. Luonnon ja kulttuuriympäristöjen hoitotoimenpiteet 

1.1 Päiväranta-Pinokari ruovikon niittotalkoot (kolme vaihetta) 

Vaihe 1 toteutettu 14.7.2016. 

1.2 Kuuskajaskarin linnoitustalkoot (rakenteet, raivaus) 

Satakunnan Museolta pyydetty työsuunnitelmaa. 

1.3 Omenapuunmaan-Reksaaren patikka-soutureitin/luontopolun kunnostustalkoot 
(rakennelmat, tukikohtien raivaus, rastitaulu-uudistamiset ja lisäykset) 

Toteutettu 10.8. ja 12.10.2016. 

1.4 Nurmeksen-Aikonmaan niitty- ja peltokunnostustalkoot (Pinokari-Päiväranta, 
Vuorisola; mukana laidunnus) 

Laidunnusta tehty talkootyönä lampaidenhoidossa Nurmeksen Pinokari-Päiväranta 
-alueella kesällä 2016.  

5. Nurmes-Aikonmaan maankohoamisrantapolku-talkoot (suunnittelu ja testaus 
maastossa, merkitseminen, raivaus, viitoitus, rakennelmat) 

Ei toimenpiteitä 2016. 

1.6 Muiden tukikohtien ja patikointireittien täydennysraivaus-, siistimis- ja 
varustelulisäystalkoot (tukikohdat: Kylmäpihlaja, Pihlus, Pihluksensäikkä; reitit: 
Nurmes-Aikonmaa, Kuuskajaskari) 

Ei toimenpiteitä 2016. 

D. Tapahtumat 

 1. Suomi 100 vuotta -juhlavuoden tapahtumat  

1.1 Sata Saarenrantaa -melonta  

Ei toimenpiteitä 2016. 

1.2 Talviretki saareen  

Ei toimenpiteitä 2016. 

http://selkameri.fi
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1.3 Meren antimet -yleisötapahtuma  

Ei toimenpiteitä 2016. 

2. Yhdistys toteuttaa talkootyönä Meren ja rantojen suojelu -yleisötapahtumat 

2.1 Maankohoamisrannat, fladat ja glo-järvet.  

Ei toimenpiteitä 2016. 

2.2 Meren tila, luonnonkalat ja kalastus 

Tapahtuma toteutettiin 26.9.2016 Merensuojeluretkenä Poroholma-Kylmäpihlaja-
Poroholma 
Retken aikana Pyhäjärvi-Instituutin asiantuntijat Teija Kirkkala ja Päivi Laine  

 kertoivat Raumanmeren tilasta ja ottivat näytteitä. Rauman kaupungin  
 ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen ja tarkastusmestari Katja Holttinen 
 kertoivat kalastuksen, vesistörakentamisen ja meren tilan ajankohtaisista asioista. 
 Retkellä näytettiin video, joka esitteli Raumanmeren kalastusta ja sen esittelyyn 
 osallistui kalastaja Olli Palmu, jota haastateltiin myös esitetyllä videolla.  
 Osallistujia oli 36 järjestäjien lisäksi. Merensuojeluretken jälkeen järjestettiin 
 palautekysely, johon vastasi 10 retkelle osallistunutta. 

Hallinnointi ja kustannukset 

Vuonna 2016 ei vielä toteutettu hankesuunnitelman mukaista verkostotapaamista. 

Viestintä 

Projektista ja tapahtumista, joita raportointiaikana oli vain vähän, on tiedotettu ensisijaisesti  

- yhdistyksen Facebook-sivuilla (Facebook —> Selkämeren kansallispuiston ystävät ry) 

Facebookin lukijoita on ollut yleisesti 500-1100 henkilöä päivitystä kohden ja tykkääjiä yli 

500 vuoden 2016 lopussa (15.6.2017 tykkääjiä jo 617). Hankkeen tuomat talkoopäivitykset 
ovat selkeästi lisänneet sivun tykkääjiä ja kansallispuistokävijöiden osallistumista 

keskusteluun sekä tuoneet osallistujia paikan päälle tapahtumiin. 

- Selkämeren ystävien kotisivun hankesivulla ( www.selkamerenystavat.fi —> Hankkeet) 

-  Selkämeren tapahtumakalenterissa ( www.selkamerenystavat.fi —> Selkämeren 

tapahtumakalenteri)  

- hankkeen oman sähköpostilistan (pikkuhauru@gmail.com) välityksellä  

- paikallisessa lehdessä (Raumalainen) ja paikallisradiossa (Radio Ramona)  

- hankkeen Instagram-tilillä (Instagram —> raumanmerenvakea) 

Viestinnässä on noudatettu LEADER-ohjeistoa ja käytetty logoja ohjeen mukaan. 

Hankejulistetta on käytetty tapahtumien yhteydessä.

http://www.selkamerenystavat.fi
http://www.selkamerenystavat.fi
mailto:pikkuhauru@gmail.com

