OUTDOORS SATAKUNTA UUTISKIRJE
– AJANKOHTAISTIETOA SATAKUNNAN
LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMISESTÄ
Mikä on Outdoors Satakunta?
Outdoors Satakunta on Satakunnan
ammattikorkeakoulun vetämä hanke, joka
jalkauttaa Visit Finlandin valtakunnallista
Outdoors Finland ‐kesäaktiviteettien
kehittämisohjelmaa Satakuntaan. Tätä kautta
Satakunta pääsee mukaan valtakunnallisiin ja
kansainvälisiin luontomatkailun
kehittämistoimenpiteisiin.
Hankkeessa luodaan maakuntaan
luontomatkailuohjelma sekä tuotteistetaan ja
kootaan yhteen maakunnan luontokohteita ja ‐
reitistöjä markkinointi‐ ja viestintätoimia varten.
Kehitettävät tuoteteemat ovat vaellus, pyöräily,
melonta, wildlife; erityisesti linnut. Näitä
kehitetään valtakunnallisten tuotesuositusten
mukaan. Lisäksi tuotteistamisessa huomioidaan
kalastus sekä hyvinvointia, luontoa ja kulttuuria
yhdistävät teemareitit.
Hankkeen kautta maakunnan
luontomatkailutarjonta saa näkyvyyttä,
luontomatkailun kehittämistoiminta yhtenäistyy
sekä nousee valtakunnalliselle tasolle.
Lisätietoa Visit Finlandin kehittämisohjelmasta on
saatavissa täältä:
http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat/kesaaktiv
iteetit‐outdoors‐finland/
Hankkeen esitteen löydät linkistä:
http://www.samk.fi/download/28809_Outdoors_sa
takunta.pdf

Satakuntaan luontomatkailuohjelma
Osana luontomatkailun kehittämiskokonaisuutta
Satakunnassa on käynnissä
luontomatkailuohjelman laadinta. Ohjelma
täsmentää luontomatkailun
kehittämistoimenpiteitä Satakunnassa ja
täydentää maakuntaan aikaisemmin laadittua
matkailun tavoite‐ ja toimenpidesuunnitelmaa.
Ohjelman laatimiseksi aineistoa on kerätty laajan
kyselyn (50 vastausta) sekä
asiantuntijahaastattelujen avulla (30
haastateltavaa). Ohjelma valmistuu kesään 2016
mennessä.
Ohjelman viimeistelemiseksi järjestetään
torstaina 31.3.2016 klo 14‐17 (SAMK,
Tiedepuisto 3, Pori) sen esittely‐ ja
kommentointitilaisuus, jossa on mahdollisuus
vaikuttaa ohjelman sisältöön. Tervetuloa
mukaan!

Luontoreittien tuotteistamistyö Satakunnassa
Satakunnassa on aloitettu Outdoors Finland ‐
toimintamallin mukainen luontoreittien
tuotteistamistyö. Maakunnasta on valittu
erilaisiin aktiviteetteihin sekä teemoihin
soveltuvia reittejä, joita lähdetään kehittämään
luontoreittien kokonaisvaltaisen kehittämismallin
mukaisesti yhdessä paikallistoimijoiden kanssa.
Reitit tukevat niiden ympärillä sijaitsevien
matkailuyritysten toimintaa.
Ensimmäisessä vaiheessa kaikki hankkeessa ensi
vuoden aikana tuotteistetut luontoreitit kootaan
yhteen tuleville www.outdoorssatakunta.fi ‐
sivuille. Kaikki työstettävät reitit ovat mainittuna
alla olevassa luettelossa.
Seuraavassa vaiheessa valitaan
vetovoimaisimmat ja kehittämisohjelman
kriteerit täyttävät reitit jatkokehittämistä varten
niiden valtakunnallisen ja kansainvälisen
näkyvyyden lisäämiseksi.
Maakunnallista luontoreittien tuotteistamista
esitellään torstaina 21.4.2016 klo 14‐18
(paikka tarkentuu myöhemmin). Tilaisuudessa
valitaan myös maakunnan luontoreittien helmet,
joiden jatkokehittämiseen panostetaan
ohjelmassa tulevaisuudessa. Tule mukaan ja
vaikuta!
Outdoors Satakunta ‐hankkeessa tuotteistettavat
reitit, alustava luettelo
Vaellus
 Harjureitti: Sivuharjun ja Lähdeluonnon reitti sekä
Isosuon pitkospuut ja Pääharjun kierros.
 Polkureitti Kaasmarkku‐Puolivälin tulet
Salomonkallio
 Yyterin lietteet ja Sannat
 Porin kansallinen kaupunkipuisto: Kirjurinluoto
 Koivistonkierros, Jämi
 Harjuluontopolku Hämeenkankaan kauniissa
maisemissa
 Paratiisin luontopolku – Vaellusreitti Harjavallassa
 Elämysten Joutsijärvi – Vaeltajien ja luonnonystävien
paratiisi

Pyöräily
 Pyöräretki Raumalta Kodisjoelle
 Keski‐Satakunnan kierros: pyöräillen Satakunnan
maaseudulle
 Eura‐Kauttua
 Meri‐Pori
 Merikarvia Highlights: pyöräillen veden ja
kulttuurin äärelle
 Historian havinaa Eurajoki
 Merellinen Rauma ja kulttuuriperintö
Melonta
 Melonnan huumaa Merikarvialla
 Karvianjoen vesistön melontareitti Inhottujärvi‐
Isojärvi
 Meloen elämyksiin ‐ Rauman saariston
melontareitti
 Kokemäenjokisuisto, Pori
Wildlife, erityisesti linnut
 Luontopolku Paratiisiin – Luonnon tarkkailua
Harjavallassa
 Isonevan suoalue – Uppoudu luonnon tarkkailuun
 Virkistäydy Yyterissä –Santojen ja Lietteiden reitit
 Kauhanevan‐Pohjankankaan kansallispuisto
 Puurijärvi‐Isosuon kansallispuisto
 Pyhäjärviseudun järvet: Koskeljärvi, Köyliönjärvi,
Pyhäjärvi
Luonnon aineettomat arvot (kuten äänimaisema)
 Joutsijärvi
 Pinkjärvi
 Koskeljärvi
 Reksaaren luontopolku
Kalastus
 Perhokalastus Merikarvianjoella
 Kokemäenjoen teemareitti: Nakkilankosket
Geokätköily
 Jämi
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