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Merimaskun maamiesseura
/alaosasto: Merimaskun maa- ja
kotitalousnaiset
Merimasku

Merimaskun
maamiesseurantalo
kaikkien
Merimaskulaisten taloksi

Hanke käynnistetään Merimaskun Maamiesseuran talon
pelastamiseksi kaikkien merimaskulaisten käyttöön, ja
siinä aktivoidaan Merimaskussa toimivat yhdistykset ja
yksityiset ihmiset toimimaan talon hyväksi. Hankkeen
tuloksena sen vision mukaan merimaskun maamiesseuran
talo on kaikkien merimaskulaisten yhteiseksi kokema,
rakas rakennus, josta huolehditaan kuin omasta kodista.
Talo on vilkkaan ja monipuolisen kulttuuritoiminnan
keskus ja kodikas ja suosittu perhejuhlien pitopaikka.
Tavoitteet: Merimaskun Maamiesseurantalon keittiön
varustetaso kunnostetaan minimivaatimukset täyttäväksi.
Perustetaan yhdistys, joka tulevaisuudessa on vastuussa
talon toiminnasta. Merimaskulaiset yksityiset ja
yhdistykset kiinnostuvat talosta ja sitoutuvat
huolehtimaan sen ylläpidosta. Talossa hankkeen aikana
järjestettävät kulttuuri- ja muut tilaisuudet toimivat
mallina tulevalle toiminnalle. Syntyy verkosto, jossa
alueella toimivat pitopalveluyritykset ja alueen esiintyvät
taiteilijat tilauksesta järjestävät talossa erilaisia
merkkipäivä- yms. tilaisuuksia. Myös matkailuyrittäjät
vuokraavat taloa käyttöönsä.
Toiminta-alue: Merimasku
Det Nordiska samarbetet gällande landsbygdsutveckling
har hittils varit blygsamt eller näst intill obefintligt. Det
ovannämnda gäller särskilt Leader+ programmet. Det
nya möjligheterna som EU-medlemskapet har tillfört det
transnationella samarbetet har har inte utnyttjats i
nordiskt sammanhang. Målsättningen är att skapa ett
Nordiskt samarbetsnätverk som involverar minst två
aktionsgrupper från Sverige, Danmark och Finland.
Därtill har man som målsättning att involvera Leaderliknande organisationer från Norge och Island för att även
förankra arbetsmetoden där. Under förundersökningen
ska man organisera ett Nordiskt samarbets-symposium
för aktörer intresserade av att medverka i samarbetet.
Under symposiumets gång väljs även den LAG som ska
leda det verkliga projektarbetet och det förberedande
arbetet med att färdigställa ansökan. Symposiumets
resultat ska sammanföras och behandlas i
ansökningsform under vårvintern. I detta skeedet kan
även nya intresserade samarbetspartners meddela sitt
intresse att delta i projektet.
Verksamhetsområde: I samma båt – samassa veneessä
rf ry:s område
Hankkeen kohderyhmänä ovat Seilin asukkaat ja
matkailuyrittäjät/matkailijat. Tavoitteena on käynnistää
Pro Seili-Själö yhdistyksen toiminta ja luoda

Yhteyshenkilö: Päivi Tammelin

I samma båt –samassa veneessä
rf ry
Pargas

Nordic leader dimension –
förundersökning

Kontaktperson: Marcus Lepola

Pro Seili-Själö ry
Nauvo

Seilin saaren kehittäminen
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Yhteyshenkilö: Keijo Alastalo

Pirjo Laurila
Kustavi

Kynttiläpaja kustavissa

Yhteyshenkilö: Pirjo Laurila

Kustavin kirjallisuusyhdistys
Kustavi

Elinvoimaa
kirjallisuudesta

Yhteyshenkilö: Hanna
Nurminen

Region Åboland rf
Pargas
Kontaktperson: Mikael
Nordström

Åboländsk
utvecklingsfond

yhdistykselle toimintakulttuuri. Ensi vaiheen tuloksia
ovat muunmuassa: 1. Saaresta kertovan informaation
laatiminen ja jakelu matkailijoille. 2. Yksityiskäytössä
olevien rakennusten historian tallentaminen. 3. Seiliin
liittyvien suullisena perintönä kulkevien tarinoiden
kirjaaminen. Toimintatavat: Saarelaisten identiteetin
vahvistaminen yhteisissä tapaamisissa. Perinnetiedon
tallentaminen haastattelujen, valokuvien ja vanhojen
esineiden muodossa. Saarelaisten perinnetietouden
elvyttäminen ja siirtäminen saaren nuorisolle tarjoamalla
mahdollisuuden vapaaehtoiseen yhteistoimintaan.
Tuloksena saaren oma väki aktivoituu toimimaan
perinteen vaalimiseksi sekä parantaa heidän
vaikutusmahdollisuuksiaan omaan elin- / vapaaajanympäristöönsä.
Toiminta-alue: Nauvo
Kustavin Pohjois-Varstalassa olevan vanhan kansakoulun
remontointi kynttiläpajaksi ja myymäläksi sekä
yritystoimintaan tarvittavien laitteiden, koneiden,
kalusteiden ja raaka.aineiden hankinta. Lisäksi
hankkeeseen kuuluu leipomotilojen/kahvion remontointi
ja kalustus. Leipomo/kahvio vuokrataan itsenäiselle
yrittäjälle.
Toiminta-alue: Kustavi
Hankkeen tavoitteena on lisäämällä Volter Kilpi kirjallisuusviikon ja kylätoimikuntien välistä yhteistyöta
kehittää kirjallisuustapahtumaa niin, että se vahvistaa
myös Kustavin syrjäisempien kylien elinvoimaa; lisätä
kylätoimikuntien, kirjallisuusyhdistyksen ja kylissä
toimivien yrittäjien välistä yhteistyötä kylien
elinkeinotoiminnan vilkastuttamiseksi sekä
asumisviihtyvyyden ja palvelutason parantamiseksi; lisätä
kylien kulttuuripalveluita. Toiminta: kesän 2006 ja 2007
Volter Kilpi -kirjallisuustapahtumien suunnnittelussa
otetaan huomioon Kustavin kylät ja niiden tarpeet.
Osatapahtumia pyritään sijoittamaan eri puolille Kustavia
yhteistyössä yrittäjien, kylätoimikuntien ja yksityisten
kustavilaisten ja kesäaukkaiden kanssa. Huolehditaan
siitä, että kirjallisuusviikon yleisö tavoittaa
tapahtumapaikat ja viipyy niillä mahdollisimman pitkään
(mm. järjestetään yhteiskuljetuksia, lisätään opasteita ja
parannetaan karttoja). Järjestetään yhdessä
kylätoimikuntien ja yrittäjien kanssa näiden tapahtumien
yhteydessä kirjallisuusviikon vieraille suunnattuja
palveluita, kuten ruokailua, tuotemyyntiä yms.
Toiminta-alue: Kustavi
Befolkningsutvecklingen i Åbolands skärgård har varit
negativ under de senaste decennierna. Således är det en
stor utmaning för regionens kommuner att i framtiden
kunna bryta denna trend. Målet med detta projekt är att
utreda förutsättningarna för att grunda en utvecklingsfond
för Åboland, vars viktigaste uppgift kommer att beröra
inflyttningsfrågor. Till projektets viktigaste åtgärder hör
bl.a. att utreda ifall fondens lämpligaste form är förening
eller stiftelse eller någon annan juridisk form, undersöka
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Privatföretagare på Kimitoön rf
Kimito

Landsbygdscentret, ett
företagartorg

Kontaktperson: Henrik
Lindström

Turun Rannikkopatteriston
perinneyhdistys ry
Korppoo
Yhteyshenkilö: Juha Tuominen

Suljetut saaret

hur olika aktörer föhåller sig till grundandet av denna typ
av fond, kartlägga olika potentiella finansierers intresse
av deltagande, ge förslag till vem som kan vara medlem i
fonden, utarbeta en preliminär verksamhetsplan, ge
förslag till hur förvaltningen av fonden skall skötas samt
kartlägga befintliga fonders intresse av att delta.
Målgruppen för projektet är potentiella finansiärer,
samarbetsparter, kommuner, byalag, föreningar och
invånare i Åboland. Projektet kommer att ge en grund för
långsiktigt arbete som bidrar till att lösa frågor gällande
boende i Åboland och resultera till grundandet av en
utvecklingsfond.
Verksamhetsområde:
Målet med projektet är att Kimitos nya
Landsbygdscentrum, som kommer att öppnas vårvintern
2006, presentera Privatföretagare på Kimitoöns rf
medlemsföretag (ca 90 st.). Företagspresentationerna sker
i utställningsform och skall förmedla de t kunnande samt
de varor och tjänster företagen erbjudervför en bred
publik, det vill säga de som kommer att besöka den nya
byggnaden. Målet är att företagarna i det nya
landsbygdscentret skall få ett nytt forum, en kanal där
man når ut med information till nya målgrupper som i
förlängningen även blir nya presumtiva kunder.
Företagspresentationerna kommer i bästa fall att
stimulera till ett ökat intresse för lokalt producerade
produkter samt öka kunskapen om och förståelsen för
småskaligt producerade varor hos konsumenterna. Inom
projektet erbjuds företagarna också en utvidgad
verksamhet som omfattar arrangerandet av en
företagsmässa, evenemang och utbildningstillfällen med
kulturellt och livskvalitativt innehåll.
Verksamhetsområde: Kimito
Puolustusvoimien rakennemuutosten myötä
saaristossamme olevat rannikkolinnakkeet ajetaan alas, ja
näin päättyy yksi merkittävä aikakausi. Linnakkeet ovat
olleet sekä työllistäviä yksiköitä saaroistossamme, että
turvanneet omalta osaltaan siviiliväestön asumista monin
eri tavoin sekä virka-asioissa että arkipäivän toimissa.
Vuorovaikutus on ollut molemminpuolista.Keskeisin
toimija saaristossa on ollut Turun rannikkorykmentti.
Hanke työstää rykmentin historiasta kertovan
näyttelyn.Näyttelyn toteuttamiseksi kootaan perinnetietoa
Turun rannikkorykmentin toiminnasta mm
henkilöhaastattelujen sekä arkistojen avulla. Näyttelyä
toteutettaessa hyödynnetään eri lähteissä olevia valokuva, ilmakuva - ym. materiaaleja, joita ei aiemmin juurikaan
ole ollut esillä. Näyttely kuvaa rykmentin eri vaiheita sen
toiminta-alueella, mm. Dragsfjärdissä, Nauvossa,
Korppoossa, Houtskarissa ja Kustavissa. Näyttely avataan
syksyllä 2006 ja se on avoinna kaikille. Näyttely
toteuteaan helposti siirrettävässä muodossa, jolloin se
voidaan viedä useampaan kuntaan esiteltäväksi.
Toiminta-alue: Dragsfjärd, Nauvo, Korppoo, Houtskär,
Kustavi
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Merimaskun kunta
Merimasku

Saariston portti

Yhteyshenkilö: Airi Laurila

Curation Turunmaan
korjausrakentamisyhdistys ry.
Parainen

TAO – Työ- ja
asiantuntijaosuuskuntatoi
minnan kartoitus

Yhteyshenkilö: Marianne
Hemgård

Mikael Aminoff
Bromarf / Ekenäs
Kontaktperson: Mikael
Aminoff
Pargas IF orientering
Pargas
Kontaktperson: Linus
Hoffaman

Gårdsturism på Rilax gård

Åt skogen

Särkänsalmen silta Naantalin ja Merimaskun välissä on
sisääntulo pohjoiseen saaristoon. Liikenne sillalla on
vilkasta ja varsinkin kesäisin matkailijat ja kesäasukkaat
vielä lisäävät kulkijoiden määrää. Näkymät sillalta ovat
upeat, mutta sillan jälkeinen alue Merimaskussa on
suunnittelematon ja epäsiisti. Se ei toivota tervetulleeksi
Merimaskuun eikä saaristoon. Hankkeen tavoitteena on
kohentaa Särkänsalmen sillan jälkeistä Merimaskun
puoleista aluetta ja siten luoda osaltaan hyvää kuvaa
saaristosta. Hankkeen kohdealueella sijaitsevat
venesataman parkkialue, kalasatama ja Merimaskuun
kääntyvä tienristeys. Alueelle laaditaan
maisemasuunnitelma, joka kattaa alueen maisemoinnin,
rakennusten ulkoasun, mahdolliset rakennelmat,
tervetulotoivotukset jne. Suunnitelmaa tekemään etsitään
ammattilainen, joka osaa ottaa huomioon
saaristokulttuurin ja perinteet. Paikallisiin toimijoihin,
kuten omakotiyhdistys, Merimasku-Seura jne, otetaan
yhteyttä ja hankkeen toteutuksessa tehdään yhteistyötä.
Toiminta-alue: Merimasku
TAO hankkeen tarkoituksena on selvittää
rakennusperinteen ylläpitämiseen sekä
korjausrakentamiseen keskittyvän työ- ja
asiantuntijaosuuskunnan edellytykset kannattavaan
toimintaan Turunmaan seutukunnissa sekä seutukunnan
lähikunnissa. Hanke luo perustan perustettavalle
osuuskunnalle, parantaa alueen asuinviihtyvyyttä. edistää
yhteistyöverkostojen muodostumista sekä lisää alueen
vetovoimaa asuinpaikkana. Osuuskunta antaa
lisäedellytyksiä alueen rakennusperinteen säilymiselle
kokoamalla korjausrakentamisen eri ammattiryhmiä
edustavia saman yrityksen piiriin.
Osakkailla/työntekijöillä on mahdollisuus konsultoida
sekä toisiaan että Curation asiantuntiijaverkostoa.
Osuuskunta tarjoaa työttömille alan ihmisille
mahdollisuuden työllistymiseenilman itsenäiseltä
vaadittavia ominaisuuksia sekä mahdollisuuden
työyhteisössä kehittyä ammattirakentajana.
Toiminta-alue: Parainen, Turunmaa
I en befintlig byggnad inreds bastu och mötesutrymmen
för grupper. Utanför byggs terrass.
Verksamhetsområde: Bromarf/Ekenäs

Projektet strävar efter att göra naturen, skogen och
orientering till en naturlig sak för ungdomar. Projektet
besöker alla 17 svensk- och finskspråkiga grundskolor i
Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö, för att lära ut
orientering och allemansrätten. Projektet får ungdomar i
västra Åboland att mer än idag röra sig i naturen. En del
ungdomar fortsätter med orientering som hobby eller som
tävlingsidrott, andra har nytta av kunskaperna då de
plockar svamp, navigerar, idkar äventyrssport o.d. Det
ger ungdomarna en ledd fritidsaktivitet, som de kommer
att ha nytta av hela livet.
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Kustavin kotiseutuyhdistys ry
Kustavi

Kustavin perinnekeskus esiselvitys

Yhteyshenkilö: Pirkko Jokela

I samma båt –samassa veneessä
rf ry
Pargas
Kontaktperson: Gabriella
Nymark Jansson

Videoneuvottelutekniikka
Turun saaristossa esiselvitys

Projektet kartlägger och ritar skolkartor kring skolorna i
Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Med elevernas
hjälp ritas kartor där de saknas eller uppdateras där
kartorna är gamla.
Genom kurser och evenemang lär projektet ut orientering
och banläggning, så att kunskapen om orientering och
allemansrätten ökar också bland markägare och andra
skogsströvare
Verksamhetsområde: Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär,
Iniö
Hankkeessa selvitetään ensinnäkin, miten Kustavissa
voidaan edistää jo olemassaolevaa käsityöyrittäjyyttä ja
toiseksi, miten tuoda uutta käsityö-, taide- ja puuvenealan
yritystoimintaa Kustaviin. Sekä olemassaolevan että
tulevan käsityön edistämiseksi ehdotetaan
perinnekeskuksen perustamista. Keskus tarjoaisi työtiloja
käsityöläisille, keskittäisi markkinointia ja järjestäisi
koulutusta, tapahtumia ja näyttelyjä.
Toiminta-alue: Kustavi
Turun saaristossa on toteutettu julkisella rahoituksella
(myös EU) useita projekteja, joissa on pyritty
videoneuvottelutekniikan käytön lisäämiseen.
Hankkeiden puitteissa on myös hankittu laitteistoja, jotka
ovat jääneet projektit toteuttaneiden yksiköiden haltuun.
Osassa Turun saariston kunnista videoneuvottelua
käyttävät sekä kunnallisvirkamiehet että esim.
koulutoimi, mutta kaikkialla ei olemassa olevaa laitteistoa
osata hyödyntää tehokkaasti. I samma båt-samassa
veneessä rf ry käyttää itse videoneuvottelua omassa
toiminnassaan, samoin tekevät monet muutkin
toimintaryhmät. Nyt anomamme hankkeen puitteissa
haluamme selvittää mitkä Turun saariston kuntien
tämänhetkiset valmiudet (tekniset, taidolliset,
asenteelliset) ovat videoneuvottelutekniikan parempaan
hyödyntämiseen. Hankkeen aikana järjestetään lisäksi
videoneuvottelukoulutusta paikallisesti.
Yhteistyökumppaneina toimivat mm. Touvi-projektien
(ESR/EAKR) verkostot, Turun normaalikoulu, Turun
virtuaaliopetus-hanke. Omat kontaktimme antavat meille
mahdollisuuden peilata muiden toimintaryhmien
vastaavia käytäntöjä eri puolilla Suomea.
Toiminta-alue: ISB-SV:n koko toiminta-alue

*) Styrelsens beslut, inte officiellt beslut av TE-centralen. Efter TE-C:s beslut publiceras projektet med ytterligare detaljer på
föreningens hemsidor: www.sameboat.fi
*) Hallituksen päätös, ei TE-keskuksen virallinen päätös. TE-K:n päätöksen jälkeen hanke julkaistaan yksityskohtineen
yhdistyksen kotisivuilla: www.sameboat.fi

