Käynnissä olevia matkailu‐ tai matkailuelinkeinoon vaikuttavia hankkeita
Hankkeen nimi

Toteuttaja

Satakunnan maaseutu- SAMK
matkailun
koordinointihanke 2

Living with Cultural
Heritage LiviHeri

Rauman kaupunki

Toteutusalue

Ajankohta

Rahoittaja

Satakunta

1.11.201531.10.2018

SatELY/Maaseutur Hanke edistää maaseutumatkailua Soile Vahela,
ahasto
ja sen arvostusta elinkeinona
soile.vahela@samk.fi,
Satakunnassa sekä vahvistaa
www.satamatkaamaalle.fi
maaseutumatkailussa toimivien
yrittäjien liiketoimintaosaamista ja
verkostoitumista. Lisäksi hankkeen
kautta tiivistetään koko
maaseutumatkailukentän
kehittämistoimia maakunnassa.

Keskinen
1.9.2015Itämeri; Rauma, 30.11.2018
Kuldiga, Aizpute,
Visby

Central Baltic

Lyhyt kuvaus hankkeesta

The goal of the project LiviHeri is to
learn how to live, maintain and
cherish a historical town while
preserving its characteristic
environment and liveability. The
project develops thematically joint
tourist attractions based on cultural
and natural resources as well as
thematically and periodically joint
tourist products. The participating
towns will build joint platforms for
communication in social media
enhancing simultaneous activities,
shared experiences and crowdsourced innovations.

Yhteystiedot

Laura Puolamäki,
laura.puolamaki@rauma.fi,
www.facebook.com/liviheri,
https://liviheri.wordpress.co
m

SAMK
BOOSTED- Boosting
tourism business
growth through higher
professional
education

Omalta kylältä yhdistykset
paikallisten
palveluiden edistäjinä

SataKylät ry sekä
Varsinais-Suomen
Kylät ry

Keskinen
Itämeri;
Satakunta,
Saarenmaa
(EE), Vidzeme
(LV), Riian alue
(LV)

1.11.201631.10.2019

Satakunta ja
1.11.2015 Varsinais-Suomi 28.2.2018

Central Baltic

The project BOOSTED aims at
Sanna-Mari Renfors, sannaproviding an aligned and relevant mari.renfors@samk.fi,
skillset for the CB region tourism
www.projectboosted.eu
industry to grow as a coherent
tourism destination.In practice, the
project aligns higher vocational
tourism education with the needs of
tourism industry and labour market
in Finland, Estonia and Latvia into a
new, joint curriculum and a study
programme (32 ects). In the project
relevant and mutual skillset is
identified and aligned by research,
it is translated into a VET
curriculum and implemented as an
online study programme.

Satakunnan ja
Varsinais-Suomen
ELYkeskukset/Maaseu
turahasto

Hankkeen tavoitteena on kehittää
maaseudun asukkaiden palveluita
paikalliset olosuhteet
huomioonottaviksi, joustaviksi ja
asiakaslähtöisiksi. Palvelujen
tuottamisessa etsitään ratkaisuja
julkisen (kunnat ja seurakunnat),
yksityisen ja kolmannen sektorin
yhteisvoimin. Hankkeen
pääpainopisteet ovat: 1) Tilat
tehokkaassa käytössä ja uusilla
tavoilla sekä 2) Yhdistykset
palvelujen tuottajina ja lähitalouden
edistäjinä.

Satakunta: Kyläasiamies
Hanna Ruohola,
hanna.ruohola@satakylat.fi,
044-357 6181

Leader
Säkylän Pyhäjärven
alueen luontomatkailu- Pyhäjärviseutu ry
hanke

NETWORKPyhäjärviseudun
kulttuurimatkailun
kehittämishanke

Euran kunta

Eura, Säkylä,
Pöytyän Yläne

1.1.201631.12.2017

Pyhäjärviseutu: 1.3.2016Euran ja Säkylän 31.11.2017
kunnat

Satakunnan ELYkeskus, Leader
Pyhäjärviseutu ry,
Varsinais-Suomen
jokivarsikumppanit
ry

Säkylän Pyhäjärven alueen
luontomatkailuhankkeen
tavoitteena on kehittää alueen
vetovoimaa valtakunnallisesti ja
kansainvälisesti merkittävänä
luontomatkailukohteena. Säkylän
Pyhäjärven, Varsinais-Suomen ja
Satakunnan yhteisen
maakuntajärven, tulee olla
yhtenäinen, markkinoitava
matkailukokonaisuus. Hankkeella
edistetään luonnon
hyödyntämättömän
liiketoimintapotentiaalin ja
elinkeinomahdollisuuksien
käyttöönottoa yli kunta- ja
maakuntarajojen.

Jussi Aaltonen
jussi.aaltonen@pyhajarviseu
tu.fi

Leader
Pyhäjärviseutu ja
Euran kunta

Hankkeen aikana pyritään
valjastamaan alueen vahvaa
kulttuuria paremmin
matkailukäyttöön luomalla
yhteistyöverkostoja. Kehitetään ja
kartoitetaan tiedotus- ja
markkinointikanavia, sekä
investoidaan Kauttuan
Ruukinpuiston alueen yleiseen
viihtyvyyteen.

Minna Mäkinen
minna.makinen@eura.fi 044
422 4026

Pohjois-Satakunnan
Geoparkprojektialueen
matkailuinfran
kehittäminen

Metsähallitus

Pohjois2016 - 2017
Satakunta
(Kankaanpää,
Jämijärvi,
Honkajoki,
Karvia ja
Parkano, joka on
Pirkanmaan
puolella)

Leader Aktiivinen Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Terttu Hermansson p. 040
Pohjois-Satakunta Geopark-jäsenyyden
6757 363, Seitsemisentie
saavuttamisen kannalta kriittisimpiä 110, 34530 LÄNSI-AURE
toimenpiteitä alueella, jotta
Geopark-hakemus voidaan jättää
syksyllä 2018. Tavoitteena on
saada luontomatkailualueen
retkeily- ja matkailuinfra sellaiselle
tasolle, että kohteet ovat
saavutettavissa ja turvallisia ja että
ne edistävät alueen geologisesta ja
luonnonperinnöstä viestimistä
kohderyhmille.

Lauhanvuori Region
Geopark -alueeksi

PSKK Oy

PohjoisSatakunta, EteläPohjanmaa

SatELY/Maaseutur Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Terttu Hermansson,
ahasto
Geopark-jäsenyyden
terttu.hermansson@pskk.fi
saavuttamisen kannalta kriittisimpiä
toimenpiteitä Lauhanvuori Region alueella ja hakea Geoparkjäsenyyttä 2018 syksyllä.
Tavoitteena on luoda Geoparktoimintamalli, joka perustuu
konkreettiseen, sopimukselliseen
yhteistyöhön sekä alueen sisällä
että alueen ulkopuolisten tahojen
kanssa.

Blue Sata - Vesistöistä SAMK
palveluliiketoimintaa
Satakuntaan

Satakunta

1.9.201731.12.2018

SatELY/Maaseutur Hankkeen tavoitteena on aktivoida Minna Uusiniitty-Kivimäki,
ahasto
Satakunnan vesistöissä tapahtuvaa minna.uusiniittypalveluliiketoimintaa ja rohkaista
kivimaki@samk.fi
yrittäjiä hyödyntämään sinisen
biotalouden aineettoman
arvonluonnin
liiketoimintamahdollisuuksia.
Lisäksi hanke lisää tietoa sinisen
biotalouden palveluliiketoiminnasta
toimialana Satakunnassa sekä
edesauttaa uudenlaisen yhteistyön
syntymistä alan sisälle.

SAMK

Satakunta

1.11.201731.1.2019

Satakuntaliitto
/AIKO-hanke

Kestävän merellisen
matkailun
koulutuskokeilu

Hankkeen tavoitteena on tukea
ennakoivaa rakennemuutosta
keskittymällä kasvavan sinisen
biotalouden aineettoman
arvonluonnin eli tässä yhteydessä
merellisen matkailun osaamisen
kehittämiseen. Hanke vahvistaa
merellisen matkailun kehittymistä
liiketoiminta-alueena, sen kasvua
sekä kansainvälistymistä
Satakunnassa.

Sanna-Mari Renfors, sannamari.renfors@samk.fi ja
Jaana Ruoho,
jaana.ruoho@samk.fi

Green Caretiedotushanke

SAMK

Satakunta

1.11.201528.2.2018

Lounais-Suomen
metsäekosysteemipalvelut

Suomen
metsäkeskus

Satakunta ja
1.10.2015 Varsinais-Suomi 30.9.2018

SatELY/Maaseutur Hankkeen tavoitteena on aktivoida Jaana Ruoho,
ahasto
yrittäjiä hyödyntämään Green Care - jaana.ruoho@samk.fi
toimintaa liiketoiminnan
kehittämisessä, tukea yrittäjien
verkostoyhteistyötä ja
yritysryhmähankkeiden hakuja.
Hankkeessa kootaan yhteen
Satakunnan Green Care -toimijat ja
tehdään tiivistä yhteistyötä
maakunnan kehittäjätahojen
kanssa.

VarELY ja
Tavoitteena on lisätä ihmisen
SatELY/Maaseutur metsistä saamien hyötyjen eli
ahasto
ekosysteemipalveluiden käyttöä,
tuottamista ja siitä saatavissa
olevia tuloja. Perinteinen ainespuu
rajataan hankkeen ulkopuolelle.
Useimmat metsien
ekosysteemipalvelut ovat ilmaisia ja
kaikkien vapaasti
hyödynnettävissä. Osasta
ekosysteemipalveluista on
saatavissa lisätuloa ja työllisyyttä
metsänomistajille tai
maaseutuyrittäjille. Keskeisimpiä
aihealueita ovat luontomatkailu,
metsien terveystuotteet ja vaikutukset, keruutuotteet, puun
nykyisin hyödyntämättä jäävät osat,
metsästysmatkailu,
luonnonhoitohankkeet ja maisemaarvokauppa.

Tapio Nummi, 040 5253203,
tapio.nummi@metsakeskus.
fi,
www.metsakeskus.fi/hankke
et

LuRe -Luontoreitit ja
kohteet

Leader Ravakka

Leader Ravakan 1.12.2016toiminta-alue
30.12.2018

Rural Flavours

Leader Karhuseutu Karhuseutu

1.4.201731.5.2019

Leader Ravakka

Hankkeessa toteutetaan Leader
Ulla Kallio,
Ravakan toiminta-alueelle
ulla.kallio@ravakka.fi
luontopolkuja tai luontokohteita,
jotka palvelevat tasokkaasti kaikkia
luonnonvirkistyskäyttäjiä. Paikalliset
toimijat rakentavat luontoreitit ja kohteet omina alahankkeinaan.
Hankkeella (koordinointiosa) myös
yleisemmin edistetään luonnon
virkistyskäyttöä ja luontomatkailua
mm. kehittämällä toimijoiden
keskinäistä yhteistyötä ja luomalla
uutta yhteistoimintaa, parantamalla
luontokohteiden tunnettavuutta ja
lisäämällä osaamista
luontokohteiden ylläpidosta,
hoidosta ja viestinnästä.

Leader
Karhuseutu,
kansainvälinen
hanke

Rural Flavours -hankkeella
edistetään Karhuseudun alueen
osaamisen ja tuotteiden
tunnettuutta paikallisesti ja
kansainvälisesti. Tavoitteena on
nostaa esille erityisesti paikallista
ruokaa, käsityötuotteita,
aktiviteettejä, tapahtumia,
majoitusta ja innovatiivisia
projekteja sekä osaamista. Hanke
pitää sisällään sekä kansainvälisiä
että paikallisia toimenpiteitä.
Hankkeen tavoitetta varten luodaan
digitaalinen alusta.

Lauri Penkkimäki, puh 0445225797.
lauri.penkkimaki@karhuseut
u.fi

Turun yliopiston
Pyhän Olavin
mannerreitin luominen Brahea-keskus
ja kehittäminen

Karhuseutu,
Joutsentenreitti

Leader
Karhuseutu,
Leader
Joutsentenreitti,

Hankkeessa laajennetaan Norjan
Trondheimiin Ruotsin ja Norjan
halki johtava Pyhän Olavin pyhiinvaellusreitti MannerSuomeen. Hanke myös verkottaa
matkailualan toimijoita ja kehittää
historiamatkailua reitin varrella.

Antti Karlin

Yritysryhmähankkeet
Green Care Merikarvia SAMK

Merikarvia

1.4.201731.12.2018

SatELY/Maaseutur Hankkeen tavoitteena on
ahasto
kasvattaa, uudistaa ja
monipuolistaa maaseutualueen
yritystoimintaa Merikarvialla,
hankkia lisää osaamista uusien
palveluiden tuottamiseksi, tuottaa
sekä yhteisiä että yrityskohtaisia
Green Care- ja
hyvinvointimatkailupalveluita,
tavoitella uusia markkinoita ja
asiakaskohderyhmiä sekä
vahvistaa yritysten mainetta
ammattimaisina ja laadukkaina
Green Care- ja
hyvinvointimatkailupalveluiden
tuottajina.

Minna Uusiniitty-Kivimälki,
minna.uusiniittykivimaki@samk.fi

SAMK

Satakunta

13.3.201731.10.2017

Leader
Pyhäjärviseutu ry

Minna Uusiniitty-Kivimälki,
minna.uusiniittykivimaki@samk.fi

Satakuntalaiset
matkailuyritykset
Kiinan markkinoille

Hanke on kolmen satakuntalaisen
maaseutumatkailuyrittäjän
yritysryhmähanke, jonka
tavoitteena on kehittää yritysten
kansainvälistymistä Kiinan
matkailumarkkinoilla ja lisätä
kiinalaistenmatkailua
Satakunnassa.

Jämi maat

SAMK

Jämijärvi

1.5.201730.6.2019

Aktiivinen Pohjois- Hankeyritysten tavoitteena on
Minna Uusiniitty-Kivimälki,
Satakunta ry
lanseerata uudet matkailutuotteet minna.uusiniitty(kiipeilypuisto Jämi Maat,
kivimaki@samk.fi
Hakolenkki ja frisbeegolfrata)
kotimaan matkailumarkkinoille, eli
hanke keskittyy hankeyritysten
kyseisten, uusien
matkailutuotteiden markkinoinnin ja
myynnin edistämiseen.

Merikarvian
matkailuyritykset
kansainvälistyy

SAMK

Merikarvia

1.4.201731.3.2018

Aktiviinen Pohjois- Hankkeen tavoitteena on
Satakunta ry
kansainvälisen matkailun
vahvistaminen hankeyrityksissä
lisäämällä yritysten
kansainvälistymisvalmiuksia ja
ulkomaisten kohdemaiden
markkinatuntemusta.

12 unelmaa

SAMK

Eura

1.6.2017 31.12.2018

Leader
Ppyhäjärviseutu

Ohjelmakaudella toteutettuja, päättyneitä hankkeita

Minna Uusiniitty-Kivimälki,
minna.uusiniittykivimaki@samk.fi

Minna Uusiniitty-Kivimäki,
Hanke on kolmen euralaisen,
matkailusta uutta kasvua hakevan minna.uusiniittykivimaki@samk.fi
mikroyrityksen tarpeista lähtevä
hanke. Hanke keskittyy uusien
hyvinvointimatkailutuotteiden
tuotteistamiseen sekä näiden
markkinoinnin ja myynnin
edistämiseen: päätavoitteena on 12
unelmaa hyvinvointimatkailun

SAMK
Outdoors SatakuntaSatakunnan
vetovoiman
kehittäminen
valtakunnallisena ja
kansainvälisenä
luontomatkailukohteen
a

Luontomatkailu ja
lähiruoka

Leader Joutsenten
reitti ry sekä
Satafood
Kehittämisyhdistys
ry

Satakunta

Päättynyt
1.9.201528.2.2017

Joutsenten reitti Päättynyt
ry (Huittinen,
1.1.2016Punkalaidun,
30.6.2016
Sastamala,
Hämeenkyrö)

Maakunnan
Hankkeen tavoitteena on kehittää
kehittämisraha/Sat Satakunnan vetovoimaa
akuntaliitto
valtakunnallisesti ja
kansainvälisesti merkittävä
luontomatkailukohteena ja edistää
hyödyntämättömän luonnon
liiketoimintapotentiaalin ja
elinkeinomahdollisuuksien
käyttöönottoa. Hankkeessa
luodaan maakuntaan
luontomatkailun
kehittämiskokonaisuus.

Sanna-Mari Renfors, sannamari.renfors@samk.fi

Leader Joutsenten
reitti ry /
Pirkanmaan ELYkeskus

Tuuli Pirttikoski, 040 183
9995,
tuuli.pirttikoski@satafood.ne
t

Esiselvityshankkeen tavoitteena on
tarveanalyysin kautta muodostaa
pohja käytännönläheiselle ja
innostavalle hankkeelle, joka
yhdistää sekä kansainvälistä että
alueellista yhteistyötä ja ideointia.
Kohderyhmäksi valikoidaan
potentiaalisia yrityksiä ja tuottajia
hankealueella, joiden toimintaa
mah-dollinen tuleva luontomatkailuja lähiruokapalveluja yhdistävä
hanke hyödyttäisi. Kohderyhmän
intressit ja näkemys ovat oleellisia
tarveanalyysin realistisiin sekä
käytäntöä palveleviin tuloksiin.

Säppi merellisen
matkailun helmeksi

Metsähallitus,
Luontopalvelut

Säpin
majakkasaari,
Selkämeren
kansallispuisto
(Luvia)

1.4.201531.3.2017

Satakuntaliitto,
maakunnan
kehittämisraha

Samassa veneessä
Selkämerelle

Metsähallitus,
Luontopalvelut

Selkämeren
kansallispuisto

1.6.2015 31.12.2016

Leader Karhuseutu Hankkeessa käynnistetään
(alueiden välinen paikallinen yhteistyö ja hoito- ja
leaderhanke)
käyttösuunnitelman toteuttaminen
viidessä Selkämeren
kansallispuiston kohteessa.
Kohteissa järjestetään talkoot
kiireellisten hoito- ja
kunnostustoimien toteuttamiseksi
sekä suunnitellaaan yhteisesti
kohteiden tulevaa käyttöä.

Hankkeessa on kaksi päätavoitetta:
1) luodaan visio Säpin
majakkasaaren kehittämisesetä
tulevaisuudessa osana Selkämeren
kansallispuistoa ja
toimenpidesuunnitelma, jonka
avulla visio voidaan saavuttaa
yhteistyössä Säpin toimijoiden
kanssa, ja 2) etsitään ja
neuvotellaan rahoitusta Säpin
huonokuntoisen ja kapasiteetiltaan
riittämättömän sataman
kunnostamiseksi. Sataman
kunnostaminen on edellytys saaren
nykykäytön jatkumiselle ja
kehittämistoimille.

Projektipäällikkö
MINNA UUSINIITTYKIVIMÄKI
Metsähallitus
Luontopalvelut
Pohjoispuisto 7
28100 PORI
puh. 040 483 6006
minna.uusiniittykivimaki@metsa.fi
http://www.metsa.fi/sappisel
kamerenhelmi

Projektipäällikkö
MINNA UUSINIITTYKIVIMÄKI
Metsähallitus
Luontopalvelut
Pohjoispuisto 7
28100 PORI
puh. 040 483 6006
minna.uusiniittykivimaki@metsa.fi
http://www.metsa.fi/samassa
veneessa

Viiden tähden luontoMerikarvialla

Merikarvian
Kehittämisyhdistys
ry.

Satakunta ja
myös Viro ja
Espanja

31.8.2015 31.8.2016

Aktiivinen PohjoisSatakunta Leader
ja Merikarvian
kunta

BioSata

SAMK

Satakunta

1.9.201630.8.2017

EAKR/Satakuntaliit Hankkeen tavoitteena on
Sanna-Mari Renfors, sannato
mari.renfors@samk.fi
valmistella kansainvälistä
yhteistyötä ja -hanketoimintaa
biotalouden palvelujen ympärille
Satakuntaan. Hankkeessa
kartoitetaan Satakunnassa
biotalouden palvelujen saralla
toimivien kehittäjätahojen ja
yritysten yhteiset, kansainväliset
hankeintressit. Näiden pohjalta
laaditaan kaksi hankeaihiota liittyen
erityisesti sinisen ja vihreän
biotalouden palvelujen
kehittämiseen. Kyseisten
hankeaihioiden rahoittamiseksi
tunnistetaan ja valitaan soveltuvat
kansainväliset rahoitusohjelmat
sekä rakennetaan kansainvälisiä
kumppanuuksia ja partneriverkosto kyseisiä
hankehakuja ja tulevaa
hankeyhteistyötä varten.

Tavoitteena tapahtuma, joka
voitaisiin järjestää joka vuosi
Merikarvialla ja joka avaisi
Merikarvian matkailukesän sekä
tavoitteena tehdä majoittujille ja
muille kotisivut, joita voi käyttää
markkinoinnissa. Tavoitteena myös
viedä Merikarviaa ja
merikarvialaista matkailua
ulkomaille mm. Viroon ja
Espanjaan

Yhdistyksen sihteeri ja
hankkeen toimija Maija-Liisa
Liipo
maijaliisa.liipo@outlook.com

