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Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 

 

Ehdotuksia Selkämeren kansallispuiston Rauma-osuuden kehittämiseksi 
 

Ehdotukset ja aloitteet kerättiin Nuotioillassa Raumalla 16.12.2015. Kehittämisideat kohdistuivat 

kuuteen teemaan. Yhteensä esitettiin 35 aloitetta. Eniten (9 kpl) aloitteita esitettiin teemaan 

viestintä, markkinointi ja tapahtumat. 

 

Kuvat ja videot 

 

 Kylmäpihlajan ja muiden nettikameroiden välittämät kuvat näkyisivät isolla screenillä 

esim. ko. kunnan- / kaupungintalon aulassa tai muussa tilassa. 

 Aktiviteetteja eri-ikäisille nuorille: Minä ja meri –valokuvauskilpailu  lukiolaisille  

Näyttely kirjastoon  parhaat kuvat esim. postikorteiksi. 

 Kylmäpihlajan kameran kehittäminen; kuva on nykyisin pätkivää, kuvakulma niin, että 

Pooki näkyy 

 

Veneily ja kuljetukset 

 

 Venekuljetuksia, lainaveneitä (ilmaisia) on jo saatavilla, mutta lisä ei olisi pahitteeksi. 

Myös infot näistä – monella kielellä – voisivat olla paremmat.  

 Olemme kovasti kiinnostuneita saamaan parempia kulkuyhteyksiä mökkiämme 

vastapäätä sijaitsevalle Omenapuumaan luonnonsuojelualueelle. Kaupungin soutuvene 

lahdelta jo löytyy ja meiltäkin omasta takaa, mutta entäpä miltäkös kuulostaisi riippusilta 

tai ”föri”-tyyppinen lautta. Ryhmät olisivat varmasti kovasti kiinnostuneita vierailemaan 

Omenpuumaas.  

 Ylikunnalliset vesibussiyhteydet koko kansallispuiston alueelle Merikarvia – Reposaari – 

Säppi – Laitakari – Rauma – Kuuskajaskari – Kylmäpihlaja – Uusikaupunki – Katanpää – 

Kustavi. Mahdollistaisi pitkittäissiirtymän läpi kansallispuiston.  

 Moottoriajoneuvoliikenne pois talvella isoista saarista 

 Merikuljetuksia + omilla veneillä liikkuen sekä tietysti maitse 

 

Tietopalvelu , opetus  ja kasvatus 

 

 Tiedot mm. sinilevähavainnoista (ym. meren tilasta) paikallisesti ja tarkasti ovat aika 

vaikeasti saatavissa ja löydettävissä. 

 Yläasteikäiset voisivat tehdä esim. nettikasvion jonkin saaren kasveista tai vastaavan 

eläimistä.” 

 Tuoda kouluissa tutuksi ja läheisemmäksi kansallispuistoasiaa. 

 Selkeät reittikartat. 

 Tehdään opetuspolut ympäristökasvatusta varten kouluille. 

 Ei saarista ”puuhamaita” 

 Rannansiirtymisen havainnollistaminen maamerkein (+opaskartat) maastoon. Toteutus 

yhteistyössä koulujen kanssa. Ranta 100 vuotta sitten ja kehitys nykyisyyteen (Suomi 

100v.-juhlavuosi).  Entä tulevaisuus 100v?  Useampaan paikkaan tällainen sarja 

maastoon (2-3 paikkaan) 
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 Äänimaisemanäkökulman esille nosto  aktivoiminen ympäristön äänien kuunteluun ja 

siihen, että luonnossa on hyvä pysähtyä ja olla hetki hiljaa.” 

 

Retkeilypalvelut maastooon 

 

 Hankitaan hyvät nuotiopaikat joista tuli ei pääse leviämään ja ovat kivan näköisiä. Katso 

www.juusolanpaja.fi   

 Valmiit teltta-/leiripaikat saarissa, missä nuotiopaikat ja polttopuuhuolto. 

 Polut kunnostetaan niin että vanhat metsätraktorin tekemät jäljet peittyvät. 

 Nurmeksen polkujen merkkaamisen huolehtiminen. 

 Hoidetut taukopaikat, joissa makkaranpolttopuut. 

 Yöpymiseen ”laavut”. 

 

Viestintä ja markkinointi, tapahtumat 

  

 Paikka tunnetuksi;  Kv-yhteistyötä ja -talkoita lisää. 

 Valtakunnallinen uintitapahtuma; Jo 21. kerta uituna, pelkästään seuramme 

keskuudessa, ehdotan että uinnistamme kehitetään valtakunnallinen. Matkamme on 

alkanut aina Rauman viljasiiloilta, uimme saarten rantoja myöden Kylmäpihlajalle 

sukeltajan perusvälineissä, matkaa kertyy noin 7 km. Aikaa on kulunut 3.30 – 4.00  tuntia.    

 Tyrniretki maakravuille 

 Lintubrändin kehittäminen; Truut = selkälokki, Rauman kaupungin nimikkolintu. 

Lähettäkäämme lintu raumalaisten tietoisuuteen nykyistä paljon, paljon paremmin. 

Isokoskelon ohella selkälokki lentäisi upeana Selkämeren kansallispuiston 

”markkinointilintuna”. 

 Nyt kun raumalaisilla on ihan oma kansallispuisto sananmukaisesti, kerätään kampanjalla 

kansalaisaloitteita, ideoita, lupauksia: ”Minun ystäväntekoni Selkämeren 

kansallispuistolle” ja kerrotaan mitä he saavat vastalahjaksi:  ”hyvinvointia,  maisemia ja  

elämyksiä… ” 

 Tehdään nettiin elokuva alueen hienoista paikoista. 

 Enemä stää nimikkolinttu, stää truutti – merilokki – sais tuad framill. Ja sitt se tliis 

yhdistetty ai Selkmeren gansalispuistoho.  

 Vaihtuvat teemat, joita pitkän puiston osalta on tarjolla paljon  

 Kulttuuritarjontaa ja luonnonolojen esittelyjä joka kunnasta 

 

 Verkostojen yhteistoiminta 

 

 Yhteinen vuosittainen kesätapahtuma joka vuosi eri kunnassa. Rauma voisi aloittaa ensi 

kesänä.  

 Jatkamme ja syvennämme yhteistyötä RMVK:n ja muiden Selkämeren toimijoiden kesken 

erityisenä kohteena lapset ja nuoret. 

 Matkailun edistämiseksi yhteistyötä koko LOURA-alueella, yritysten, kolmannen sektorin 

akselilla Turku – Uusikaupunki - Rauma – Pori alueella! Myös vapaa-ajan asuntojen 

omistajat mukaan. 

 Kiinnostunut Selkämeren ystävätoiminnasta 

 

http://www.juusolanpaja.fi/

