KUTSU
Sata Saarenrantaa Merikarvialla - EU/LEADER-hankkeen tulosten esittely
Merikarvialla Krookan sataman Rantahuoneella 24.5.2018 klo 16.
Euroopan kansallispuistojen päivänä torstaina 24.5.2018 julkaistaan Merikarvialla retkeileville
veneilijöille ja merimelojille tarkoitettu Merivaeltajan retkikartta ja sitä täydentävä opaskirja.
Esitettävät tiedot sisältävät toistakymmentä veneiden laskupaikkaa ja venerantaa, saman verran merellisiä
tukikohtia ja rantautumiskohteita sekä satakunta kiinnostavaa tarinapaikkaa kuvineen ja kertomuksineen.
Aineisto on koottu Selkämeren kansallispuiston ystävien ja Merikarvia-seuran yhteisessä kehittämishankkeessa
pääasiassa talkootyöllä haastattelemalla paikallisia kalastajia ja rantojen asukkaita sekä keräämällä laaja
lähdeaineisto eri arkistoista. Hankkeen kuluja on osittain rahoittanut Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahaston LEADER-ohjelma.
Sähköisessä verkkopalvelussa esitettävä Merivaelluskartta on tässä laajuudessa ainutlaatuinen pioneerityö
koko Suomessa. Se tallentaa merellistä kulttuuriperintöä ja vahvistaa elämyksiä ainutlaatuisella luontoretkellä
Selkämeren kansallispuistoon ja sen lähivesille, sanoo hankkeen vetäjänä toimiva Selkämeren ystävien Lasse
Lovén. Työn paikallisena kalastajakulttuurin asiantuntijana on toiminut merikarvialainen maisteri Juhani
Mellanoura.
Ohjelma:
Projektipäällikkö Lasse Lovén esittelee Merivaeltajan sähköisen retkikartan, joka on kaikkien kiinnostuneiden
käytettävissä ilmaisena palveluna internetissä.
Maisteri Juhani Mellanoura esittelee Merivaeltajan retkioppaan, jossa on selostukset ja kuvat retkikartalla
näkyvistä venerannoista, tukikohdista ja rantautumispaikoista sekä kohteiden tarinoista.
Merikarvia-seuran puheenjohtaja Lauri Hakosalo arvioi hankkeen tulosten käyttökelpoisuutta Merikarvian
kulttuuriperinnön ja matkailun kannalta.

Sata Saarenrantaa Merikarvialla – hanke on toteutettu Euroopan kulttuuriperinnön vuonna 2018
satavuotisen Suomen merikalastajien kulttuuriperinnön kunniaksi.
Lisätietoja:
Selkämeren kansallispuiston ystävät ry, Lasse Lovén, puh. 040 170 3886
Merikarvia-seura, Juhani Mellanoura, puh. 0400 815797
Linkki karttaan: https://drive.google.com/open?id=1A_PCFfJ0R-GJimIPEFBwrVoFs0s&usp=sharing

Lehdistölle 18.1.2018

Sata Saarenrantaa Merikarvialla LEADER-hanke tiedottaa

Merivaeltajien karttapalvelu avataan Merikarvialla

Satakunta tarinapaikkaa ja erikoista kiveä on nyt piirretty kartalle Merikarvialla retkeilevien
veneilijöiden ja merimelojien iloksi. Selkämeren Ystävien ja Merikarvia-seuran yhteinen LEADERhanke esittelee SUOMI100 juhlavuoden kunniaksi valmistettua sähköistä retkikarttaa yleisölle
torstaina 18.1.2018 klo 16 Merikarvian virastotalolla. Kartta perustuu yhdistysten aiemmin
valmistaman Merikalastajan sanakirjan kalapaikkakartan aineistoon. Siinä esiteltiin noin tuhat
Merikarvian meripuolen paikannimeä ja niihin liittyviä tarinoita. Tästä aineistosta jalostettu uusi
retkipaikkakartta esittelee toista sataa kohdetta, jotka sisältävät veneiden laskupaikkoja, retken
varrella olevia huoltopisteitä ja tarinapaikkoja.
Sähköisessä verkkopalvelussa esitettävä Merivaelluskartta on tässä laajuudessa ainutlaatuinen
pioneerityö koko Suomessa. Se luo paikalliseen kulttuuriperintöön perustuvia mielikuvia ja vahvistaa
elämyksiä ainutlaatuisella luontoretkellä Selkämeren kansallispuistoon ja sen lähivesille, sanoo
hankkeen vetäjänä toimiva Selkämeren ystävien edustaja Lasse Lovén. Työn paikallisena
kalastajakulttuurin asiantuntijana on toiminut merikarvialainen maisteri Juhani Mellanoura.

Lisätietoja:
Selkämeren kansallispuiston ystävät ry, Lasse Lovén, puh. 040 170 3886
Merikarvia-seura, Juhani Mellanoura, puh. 0400 815797
Linkki karttaan: https://drive.google.com/open?id=1A_PCFfJ0R-GJimIPEFBwrVoFs0s&usp=sharing

Sata saarenrantaa Merikarvialla
Tämä kartta julkaistaan kaikkien kalastajien ja merellä liikkuvien iloksi ja hyödyksi. Erityisesti veneretkeilijät ja merimelojat
löytänevät siitä kiintoisia kohteita. Kartta esittää yli sadalle kohteelle Merikarvian kalastajien antamat perinteiset…
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Hankekokonaisuus
Selkämeren kansallispuiston ja sen lähialueen aineettoman kalastajaperinnön
keruu ja jalostaminen luonto- ja kulttuurimatkailun sisältönä.

Partnerit: Selkämeren kansallispuiston ystävät ry, Metsähallitus, Merikarvia-seura ry, kalastajien
yhteisöt
Projektipäällikkö: Lasse Lovén, email lasse.loven@gmail.com

Vaihe 1. Toteutus 2014-2015 Euroopan rakennerahaston osittain tukemassa hankkeessa.
Viasvedenlahti-Säppi paikannimet
Paikannimet Makholman kalastajien kielellä.

217 paikkaa
Linkki: https://drive.google.com/open?id=11Bty-Pj9xCIlNd3ipe0fBl9ampo&usp=sharing

Vaihe 2. Toteutus 2016-2017 EU/LEADER ohjelman osittain tukemassa hankkeessa
Merikalastajan kalapaikat
Kaikkien kalastajien ja merellä liikkuvien iloksi ja hyödyksi. Merikarvian kalastajien käyttämät tai
aikoinaan käytetyt perinteiset paikannimet ja niiden tarinat murteella ja yleiskielellä. Aineistoa
"Merikalastajan sanakirja" EU/LEADER hankkeesta. Tekijät Selkämeren kansallispuiston ystävät ry ja
Merikarvia-seura ry. Palaute ja korjausehdotukset tekijöiden kotisivujen viestilaatikoiden kautta.
887 paikkaa
Linkki: https://drive.google.com/open?id=1LYm31fKKmXPZXAlQL5g7niBxo-0&usp=sharing

Vaihe 3. Toteutus 2017-2018 EU/LEADER ohjelman osittain tukemassa hankkeessa
Sata Saarenrantaa Merikarvialla
Tämä kartta julkaistaan kaikkien kalastajien ja merellä liikkuvien iloksi ja hyödyksi. Erityisesti
veneretkeilijät ja merimelojat löytänevät siitä kiintoisia kohteita. Kartta esittää yli sadalle kohteelle
Merikarvian kalastajien antamat perinteiset paikannimet ja niiden tarinat murteella ja yleiskielellä.
Kartta jalostaa alunperin "Merikalastajan sanakirja" EU/LEADER hankkeessa kerättyä
kulttuuriperintöä.

Keltaisella neliöllä on merkitty veneiden ja kanoottien laskupaikat. Sinisellä pisaralla on osoitettu hyvät
rantautumispaikat ja huoltopisteet. Punaisella pisaralla on merkitty kiinnostavat tarinapaikat ja kivet.
Merkityt veneväylät on esitetty suuntaa antavasti.
Vastuullinen retkeilijä ei häiritse lintujen pesimärauhaa eikä mökkiläisten yksityisyyttä ja vie
mennessään sen minkä tuo tullessaan.
Kartta on valmistettu EU/LEADER ohjelman osittain rahoittamassa maaseudun kehittämishankkeessa
Suomen 100v juhlavuoden ja merikalastajien kunniaksi. Kohteiden esittelyn ja kuvaukset ovat
toteuttaneet Selkämeren kansallispuiston ystävät ry ja Merikarvia-seura ry. Palaute ja
korjausehdotukset voidaan lähettää tekijöiden kotisivujen viestilaatikoiden kautta.

133 paikkaa
Linkki: https://drive.google.com/open?id=1A_PCFfJ0R-GJimIPEFBwrVoFs0s&usp=sharing

