Hankkeen nimi

Toteuttaja

Toteutusalue

Lyhyt kuvaus hankkeesta

Yhteystiedot

Living with Cultural
Heritage LiviHeri

Rauman kaupunki

Itämeren alue,
1.9.2015-30.1 Central Baltic
Rauma, Kuldiga,
Aizpute, Visby

Ajankohta

Rahoittaja

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.

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

Omalta kylältä yhdistykset paikallisten
palveluiden edistäjinä

SataKylät ry sekä
Varsinais-Suomen
Kylät ry

Satakunta ja
1.11.2015 Varsinais-Suomi 28.2.2018

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

Satakunnan ja
Varsinais-Suomen
ELYkeskukset/Maaseu
turahasto

Säkylän Pyhäjärven alueeLeader PyhäjärviseutEura, Säkylä, Pöy1.1.2016-31.1 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@pyhajarviseu
tu.fi; marja.karesoksman@pyhajarviseutu.fi

NETWORKPyhäjärviseudun
kulttuurimatkailun
kehittämishanke

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.makinen@eura.fi 044
422 4026

Euran kunta

Pyhäjärviseutu: 1.3.2016Euran ja Säkylän 31.11.2017
kunnat

Leader
Pyhäjärviseutu ja
Euran kunta

Pohjois-Satakunnan
Geopark-projektialueen
matkailuinfran
kehittäminen

Metsähallitus

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

PohjoisSatakunnan
Leader

Outdoors SatakuntaSAMK
Satakunnan vetovoiman
kehittäminen
valtakunnallisena ja
kansainvälisenä
luontomatkailukohteena

Satakunta

1.9.2015-28.2 Maakunnan
kehittämisraha/Sat
akuntaliitto ja
SAMK

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

Satakunnan
maaseutumatkailun
koordinointihanke 2

Satakunta

1.11.201531.10.2018

Hankkeen tavoitteena on kehittää
Satakunnan vetovoimaa
valtakunnallisesti ja
kansainvälisesti merkittävä
luontomatkailukohteena ja edistää
hyödyntämättömän luonnon
liiketoimintapotentiaalin ja
elinkeinomahdollisuuksien
käyttöönottoa. Hankkeessa
luodaan maakuntaan
SatELY/Maaseutur Hanke edistää maaseutumatkailua
ahasto ja SAMK
ja sen arvostusta elinkeinona
Satakunnassa sekä vahvistaa
maaseutumatkailussa toimivien
yrittäjien liiketoimintaosaamista ja
verkostoitumista. Lisäksi hankkeen
kautta tiivistetään koko
maaseutumatkailukentän
kehittämistoimia maakunnassa.

Soile Vahela,
soile.vahela@samk.fi

SAMK

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Terttu Hermansson p. 040
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.

Green Caretiedotushanke

SAMK

Satakunta

1.11.201528.2.2018

SatELY/Maaseutur Hankkeen tavoitteena on aktivoida Jaana Ruoho,
ahasto ja SAMK
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.

BioSata

SAMK

Satakunta

1.9.201630.8.2017

EAKR/Satakuntaliit
Sanna-Mari Renfors, sannaHankkeen tavoitteena on
to ja SAMK
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.

Viiden tähden luontoMerikarvialla

Merikarvian KehittämSatakunta ja
myös Viro ja
Espanja

31.8.2015 31.8.2016

Aktiivinen PohjoisSatakunta Leader
ja Merikarvian
kunta

Samassa veneessä
Selkämerelle

Metsähallitus,
Luontopalvelut

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.

Selkämeren
kansallispuisto

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

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

Säppi merellisen
matkailun helmeksi

Metsähallitus,
Luontopalvelut

Säpin
majakkasaari,
Selkämeren
kansallispuisto
(Luvia)

1.4.201531.3.2017

Satakuntaliitto,
maakunnan
kehittämisraha

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

Lounais-Suomen
metsäekosysteemipalvelut

1.10.2015 - 30VarELY ja
Suomen metsäkeskuSatakunta ja
Tavoitteena on lisätä ihmisen
Varsinais-Suomi
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

Luontomatkailu ja
lähiruoka

Leader Joutsenten
reitti ry sekä
Satafood
Kehittämisyhdistys
ry

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

Leader Joutsenten
reitti ry /
Pirkanmaan ELYkeskus

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.

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

