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I samma båt - samassa veneessä rf ry

HAKIJAN
NIMI

HANKKEEN
NIMI

Region
Åboland rf

Artists in the
Archipelago

Houtskärs
Kulturgille

TOIMINHANKEEN KUVAUS
TAALUE
Målsättnigen med projektet är att förbättra
Iniö,
verksamhetsförutsättningarna för de professionella konstnärerna i
HoutÅboland, att skapa en fungerande socialt nätverk mellan konstnärerna skär,
samt understöda marknadsföringen av konstnärernas produkter. De
Korpo,
största effekterna av detta projekt ligger på konstnärernas möjligheter Nagu,
att utveckla sin verksamhet, både som grupp och som enskilda
Parkonstnärer. En viktig effekt är att konstnärerna kan dela med sig av sin gas,
kereativa kompetens till både ortsbor och besökare i Åboland.
Kimito
Projektets målgrupp är professionella konstnärer i Åboland. Konkreta
åtgärder som genomförs är nätverksbyggande mellan konstnärerna
och öppna ateljéer i regionen.

HANKEAIKA

BUDJETTI

JULKINEN
TUKI

%

010408
300909

85128,00

59 590,00

70

Båtbyggeri

Projektets övergripande mål är att bevara och sprida kunskapen i
Houts- 010408
byggandet av traditionella båtar i trä. En förutsättning för att detta mål kär,
311209
skall kunna nås är att för ändamålet lämpligt utryme finns. Projektet
Korpo
"Båtbyggeri" går ut på att bygga en ca 6 x 12 m st stor verkstad
utrustad för byggande av träbåtar. Båtbyggeriet, som ägs av Houtskärs
Kulturgille, är i princip tillgängligt för alla av träbåtsbyggnad
intresserade.

57576,00

40 303,20

70

Nagu
kommun

Europeiska
skärgårdsbyn
Nagu

Förundersökningsprojekt för att klartlägga inflyttningsaspekten, för att Nagu
göra en omfattande utvecklingsplan för hela kommunen, kartlägga
inflyttningsaspekten, för att göra en omfattande utvecklingsplan för
hela kommunen, kartlägga kommunens olika aktörer inom olika
specifika områden, bekanta sig med kommunens alla byalag i de olika
byarna, kartlägga de olika ridstallen och deras behov, reda ut
primärodlarnas och företagarnas behov. Mao utreda kommunens
europeiska skärgårdsbehov för ett socialt välmående och givande
skärgårdsliv. På detta sätt ger man invånarna en kick off både inom
små- och storskalighetens tecken. Man för också på detta sätt en
utredning om intresset av skärgårdsplaneringen. Inom projektet
undersöker man de lokala grupperna, fritidssektorn och dess
aktiviteter, byggnadsplaneringarna inklusive områdesplaneringen.
Projektet kommer att som sitt bollplank använda sig av styrgruppen,
näringsutskottet och Region Åbolands näringslivsavdelning. Under
hösten 2008 avger projektet en slutrapport för vidare utvekling av den
europeiska skärgårdsbyn Nagu.

280408
281108

30000,00

27 000,00

90

Svensk
vuxenutbildning SVUX

Förundersökning Korpo
2040

Förundersökningen syftar till att a) utveckla och förankra
Korpo 150508
grundfrågeställningarna i projektet Korpo 2040 b) ta projektet Korpo
151008
2040 till behandling i Korpo av Korpobor och deltidsbor c) fånga upp de
bosattas utvecklingsförslag i projektet d) skapa ett engagemang för
projektet Korpo 2040 bland korpobor och deltidsbor. Under maj och
juni 2008 arbetar projekt gruppen med att plandera och förfärdiga en
presentation av projektet samt med att marknadsföra en
introduktions/lanseringsdag av projektet i augusti. I augusti genomförs
dagen på Skärgårdscentrum Korpoström. Målet är att få över 50
deltagare (Korpobor, deltidsbor) och att få deltagarna engagerade i
projektet och i utvecklingen av projektplanen. Resultaten av
introduktionsdagen dokumenteras. I september analyseras resultaten
och används för att utveckla projektet Korpo 2040.

16000,00

11 200,00

70

Högsåra
Byalag rf

Länge leve
Lotstugan

Högsåra lotsstuga fungerar som ett viktigt landmärke i byn och en
Drags- 010408
påminnelse om byns långa historia som lotsby. I den fungerade
fjärd 310311
Jungfrusunds lotsstation i nästan hundra år och den är skyddad av
Museiverket. Lotsar har det funnits i byn åtminstone sedan 1500-talet.
Lotsstugan är idag en identitetsskapare och ett levande komplement till
Jungfrusunds museum, där lotsningens historia presenteras ingående.
Högsåra byalag rf disponerar lotsstugan som idag ägs av
Forststyrelsen. en av byalagets viktigaste uppgifter är att arbeta för att
det kommer nya invånare till byn. Tack vare lotsstugan har man kunnat
erbjuda en instegsbostad för nya bybor. Tre personer har blivit fast
boende i byn genom att de först kunnat hyra lotsstugan och fått pröva
på att bo i byn. Vi vill nu sätta huset i sådant skick att det skall kunna
fungera både som bostad och unik historisk byggnad och
identitetsskapande landmärke. Vår avsikt är att genom projektet Länge
leve lotsstugan under tre års tid iståndsätta stugan och hålla den i
skick så att den även i framtiden kan fungera som bostad och vara en
stolthet för Högsåraborna. Projektet skall också tjäna som ett exempel
för andra byalag som har motsvarande byggnader att sköta om coh
bevara för framtiden, samtidigt vill vi visa att man i Högsåra med
talkoarbete kan sköta det mesta.

13587,70

10 190,80

75
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TOIMINTAALUE
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HANKEAIKA
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HANKKEEN
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Museistigen

010408
311209

76000,00

57 000,00

75

Houtskärs
kommun

Pro Hålax viken Projektet pro Hålaxviken syftar till att förbättra havsvattenkvaliteten i
Hout- 010108
Hålax viken i Houtskär. Vid viken ligger Houtskärs kommmuncentrum skär
311208
och kyrkby Näsby. Vid viken bor både fast bosatta och fritidsboende.
Vattenkvaliteten har under många års tid allvarligt försärats. För
kommunen, företagarna och invånarna medför den försämrade
vattenkvaligteten en rad olägenheter idag och sannolikt ytterligare
negativa konsekvenser för framtiden. En förbättring av
havsvattenkvaliteten förväntas bidra till att trygga utvecklingen av
näringslivet och sysselsättningen samt förbättra livskvaliteten för alla
som lever och verkar vid viken. Projektet består av två delar: dels
undersöks vattenkvaliteten och bottenfaunan, dels utförs en
kartläggning av utsläppskällorna i viken. På basen av erhållna resultat
utarbetas ett konkret åtgärdsprogram. Målet är dessutom att
erfarenheterna skall kunna utnyttjas i andra havs- och byamiljöer i
Åboland. Projektet förverkligas under år 2008. Projektansökare är
Houtskärs kommun. Projektet leds av Houtskärs miljögrupp, som är
utsedd av Samarbetskommissionen i Houtskär.

20055,00

18 049,50

90

Arkipelat
Wokshop

Rajaton taidenavetta

Rajaton taidenavetta on kaksikielinen moderni taiteen työpaja ja
kurssipaikka kaikille ikäryhmille. Toiminnasta hyötyy Kemiön saari
profiloitumalla viihtyisänä yhteisöllisenä kulttuuriyhteisönä.
Tarmoamme sekä itsellemme että kaikille harrastajaikäryhmille hyvät
työskentelyolosuhteet taiteen luomisen mahdollisuudet ja
verkostoitumisen muihin taiteen tekijöihin. Tavoitteena on tehdä la
Navetta-taiteen työpajasta valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti
tunnettu ja arvostettu taiteen työpaja, joka markkinoi Kemiön saarta
viihtyisänä kotipaikkana. Investoimme sähkökäyttöiseen prässiin, jolla
pystytään tekemään suurikokoisiakin vedoksia. Haluamme
kaksinkertaistaa käyttäjämäärät ja tarjota kaksikielistä taideopetusta
mielekkäässä ja inspiroivassa ympäristössä. La Navetta nivoutuu
luontevasti olemassa olevaan kulttuurimiljööseen ainutlaatuisena ja
aktiivisena osana.

Kemiö 160408
150409

11926,00

7 155,60

60

Salminiitun
vesi-ja palveluosuuskunta

Salminiitun
kyläkaava

Kustavin kunnassa Salminiitun kylässä laaditaan vuosien 2008 - 2009 Kusta- 010308
aikana Salminiitun kyläkaava, tehdään luonnon monimuotoisuuden
vi
311209
kartoitus sekä kiinteistöjen ja elinkeinojen "sukupuu", kuvaus kylän
rakennushistoriasta ja elinkeinojen ja luonnon hyötykäytön perinteestä.
Kyläkaavalla on tarkoitus tehdä esitys luonnollisista rakennuspaikoista,
luonnon monimuotoisuuden säilyttämistoimenpiteistä ja tehdä
suosituksia kylän rantojen rakentamisen ja käytön edistämiseksi.
Tavoitteena on Salminiitun kylän elinvoimaisuuden ja rikkaan perinteen
vahvistaminen sekä luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Lisäksi
tavoitteena on vakinaisen asumisen ja ympärivuotisen loma-asumisen
edellytysten parantaminen ja viihtyvyyden lisääminen. Hankkeen
totetuttajana on Salminiitun vesi- ja palveluosuuskunta, joka
työskentelee yhteistyössä Kustavin kunnan kanssa vesi- ja
viemärihankkeen ja suunnittelilla olevan kyläkaavan osalta.
Kyläkaavahnakkeesta vastaa osuuskunnan hallitus.

43657,00

32 742,75

75

Region
Åboland

Skärgårdns
skördefest

Skördefesten erbjuder lantbrukare, fiskare, livsmedelsproducenter,
ISB
turistföretagare, hantverkare, konstnärer och kulturella föreningar att
under näst sista veckoslutet i september varje år öppna sina portar för
allmänheten. På söndagen arrangeras en stor Marknad på torget intill
Villa Lande i Kimito eller på annan senare definierbar ort.
Kärnprodukter är: livsmedel/måltid/skärgårdskultur, enbart åboländska
produkter, ökar lönsamhet, hög kvalitet, konsument träffar producent,
hösten i skärgården, ökat samarbete.

127112,00

95 334,00

75

HANKEEN KUVAUS
Museistigen har som mål att sammanlänka alla små museer på
Kimitoön och Väståboland med skolorna i regionen. Under elevernas
vandring på museistigen som sträcker sig från årskurs två till årskurs
åtta fördjupas kännedomen om den lokala historien och den lokala
identiteten stärks. Projektet Museistigen strävar till att tuveckla
samarbetet mellan de lokala museerna och skolorna så att museerna
skall kunna fungera som en naturlig läroplattform för skolelever i olika
åldrar. Projektet utarbetar i samarbete med museerna och skolan
tidsresor och temapaket, som kan erbjudas åt framförallt lokala skolor,
men också åt besökande grupper och lägerskolor från andra orter.
Målet är att det inom ramarna för projektet utarbetas fyra tidsresor med
olika teman och innehåll. Inom projektet ordnas också annan
museipedagogisk verksamhet som till exempel tidsresor öppna för
allmänheten.

010408
311210

BUDJETTI

JULKINEN
TUKI

%
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HAKIJAN
NIMI
Curatio

TOIMINHANKKEEN KUVAUS
TAALUE
FörundersökFör att i identitetsstärkande syfte främja värderingen av vårt bebyggda ISB
ning kulturarv, ämnar Curatio Byggnadsvårdsförening i Åboland ansöka om
Byggnadsvårds- medel för att starta ett byggnadsvårdsprojekt med forkus på ungdomar,
verkstäder i
sommargäster och gemenskap: Byggnadsvårdsverk-städer - kul,
Åboland
kunskap, kontakter. Avsikten är att projektet genomförs huvudsakligen
i föreningshus, men också bl a regionens högstadie-skolor involveras,
vilket även hjälper till att skapa ungdomskontakter. Dagarna för
Europas Byggnadsarv firas år 2008 under temat föreningshus, vilket
ger projektet både synlighet, stöd och samman-hang. För att förbereda
projektet är föreningens avsikt att starta ett förunudersökningsprojekt
för att finna kontakterna och väcka intresset samt för att klartlägga
behoven och optimala arbetssätt för projektet. Förundersökningen sker
1.4. - 31.10.08. Under den tiden kontaktas föreningar med
föreningshus och högstadieskolorna o a aktuella deltagare i Åboland.
Planen och tidtabeller för genomförandet görs upp. Modellektioner
hålles och byggnadsvårds-verkstadsformatet testas. Erfarenheterna av
det av Åbolands Ung-domsförbund genomförda projektet Huset mitt i
byn med förunder-sökning utnyttjas.
HANKKEEN
NIMI

HANKEAIKA

BUDJETTI

JULKINEN
TUKI

%

010408
300109

19950,70

13 965,70

70

Suomen
saaret Finlands öar
rf ry (FÖSS)

Stepping
Stones

Projektets målgrupp är befolkningen på öar, särskilt öar utan fast
Drags- 110808
förbindelse. Syftet med projektet kan beskrivas vara tudelat: dels är
fjärd, 310709
målet att öka öbornas påverkningsmöjligheter och stödja dem i att
Nagu,
organisera sig för att tillsammans kunna förbättra levnadsvillkoren för Rimito
dem, dels att konkret utveckla service och infrastrukturen på öarna. Ett Velmål är konkreta byaplaner, allmänna utvecklingsplaner och
kua
investeringsplaner. Resultatet kommer också att konkret synas i ett
byakontor med uppgifter att fortsätta arbeta för de tidigare nämnda
målen, dvs att utveckla både möjligheter att påverka samt servicen på
öarna. I framtiden innebär detta att invånarna får stöd för att arbeta och
leva på öarna - trots förändringar som bl a kommunsammanslagningar samt att skärgårdsöarna hålls levande och attraktiva som
boendemiljöer.

49820,00

37365,00

75

ProAgria
Finska
Hushållningssällskapet

Balans i naturen
- tasapainoa
luontoon
esiselvitys

"Samassa veneessä" toimiryhmän alueella toteutettava ensiselvitysISB
hanke, joka on pohjana kehittämishankkeelle. Ensiselvityksessä
kartoitetaan alueen tarve 1) suojavyöhykkeen yleissuunnitelmasta
maatalousalueille 2) ympäristönhoidon neuvontaluotsi yhdistyksen ja
toimintaryhmän avuksi 3) kiinnostus maisemanhoitoon. Kohderyhmät:
viljelijät, maisemanhoitourakoitsijat, kunnat, ympäristönhoitoon liittyvät
yhdistykset (kyläyhdistykset, 4H, metsästys, ympäristönhoito.
Tavoitteena selvittää postitus- ja webblomakkeiden avulla kuntien,
kaupunkien, seurakuntien, yhdistysten sekä tiepiirin tarve ja halukkuus
ostaa maaseutumaisten alueiden hoitopalveluja maaseutuyrittäjiltä ja
yhdistyksiltä sekä erityistukisopimusten tehneiden viljelijöiden
kiinnostus ostaa urakointipalveluja (esim. laidunnus, raivaus, niitto)
sopimusalueiden hoitoon, yhdistysten (kyläyhdistykset, 4-H, metsästys,
ylmpäristön hoito) kiinnostus hoitaa perinnebiotooppeja tai perustaa ja
hoitaa kosteikkoja, onko toiminta-alueella tarvetta listata kohteita, jotka
soveltuisivat suojavyöhyke- tai monimuotoisuuskosteikkokohteiksi,
onko toiminta-alueen kaupungeilla, kunnilla, seurakunnilla, säätiöillä ja
tielaitoksella kiinnostusta olla mukana osarahoittajina mahdollisessa
kehityshankkeessa.

010608
300409

13595,00

9 516,50

70

Kusta- 050408
vi
041008

9949,20

6 614,44

70

Tanssiladon
Rahin
kunnostus
Seudun
Kyläyhdistys

Rahin Seudun Kyläyhdistys ry on vireä yhdistys Kustavin kunnassa
Varsinais-Suomessa. Latotansseja on järjestetty parina kesänä
Peltolan ladossa ja päätimme kunnostaa latoa paremmin tarkoitukseen sopivaksi. Myös muunlaista toimintaa on suunniteltu kyseiseen
paikkaan. Ladon "tanssilattia" on huonokuntoinen, betonista tehty.
Tehdään uusi lattia kertopuusta ja filmivanerista ja parannetaan
muutenkin ladon laudoitusta. Ulkomaalaus on myös suoritettava.
Puffetin puoli tarvitsee kunnon myyntitiskin ja muuta sisustusta.
Ulkokäymälä tehdään, koska vuokravessat ovat hankalia hankkia ja
tyhjentää. Hankkeen totetutumisen seurauksena olisi vireämpi ja
viihtyisämpi kylä.
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HAKIJAN
NIMI

HANKKEEN
NIMI

Velkuan
Kummelit ry

Pois kareilta

HANKKEEN KUVAUS

TOIMINTAALUE
Velkua

HANKEAIKA

BUDJETTI

JULKINEN
TUKI

%

Saaristoon on muuttanut paljon lapsiperheitä, joiden omat juuret eivät
010908
ole saaristossa. Sukulaiset ovat yleensä kaukana, eivätkä pysty
310810
osallistumaan perheiden arkeen. Useimpien vanhempien työmatkat
suuntautuvat pois saaristosta, minkä vuoksi lapset ovat ilman aikuisen
seuraa pitempään, kuin esimerkiksi kaupunkien lähettyvillä asuvissa
perheissä. Vanhempien pitkät työpäivät, samanikäisten nuorten
vähäinen määrä ja hajallaan asuminen altistavat nuoria
joutilaisuudesta ja yksinolosta aiheutuville haitoille. Uusi
lastensuojelulaki vaatii kaikkia toimimaan ympärillä olevien lasten ja
nuorten hyväksi. Kummeli ry haluaa osalllistua oman alueensa
enneltaehkäisevään nuorisotyöhön palkkaamalla hankevetäjän, jonka
tehtävänä on toimia yhdyshenkilönä Velkualla asuville nuorille,
järjestää toimintaa ja tapaamisia, rohkaistua ja ohjata nuoria oman
toiminnan suunnittelussa. Tavoite on saattaa yhteen eri saarilla asuvat
lapset ohjatun ja valvotun virike- ja vapaa-ajantoiminnan piiriin. Hanke
haastaa vanhempia mukaan jakamaan osavastuuta lasten vapaa-ajan
toiminnasta.
Isokari muutos- Hankkeen tavoitteena on turvata matkailupalveluiden säilyminen ja
Kusta- 010209
ten tuulissa
kehittyminen Kustavin ja Uudenkaupungin matkailulle tärkeällä
vi
300409
(esiselvitys)
Isokarin majakkasaarella. Saari sijaitsee Kustavin kunnassa, mutta sen
matkailu on viime vuosina tapahtunut Uudestakaupungista käsin.
Ajankohtaiset merkittävät muutokset saaren toimintaympäristössä, mm
luotsitoiminnan siirtyminen mantereelle ja yhteysliikenteen uhkaava
loppuminen edellyttävät kaikkien asianosaisten, niin
viranomaistahojen, kuntien, kuin yksityistenkin toimijoiden pikaista
yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on koota asianomaiset toimijat
yhteen, kartoittaa toimijoiden nykytila ja jatkosuunnitelmat, sekä näin
pyrkiä löytämään ratkaisut saaren matkailun turvaamiseksi. Hanke
tuottaa toimenpidesuunnitelman/ehdotuksen, joka pitää sisällään mm
vesi- energia- ja jätehuollon, vierasvenesataman palveluineen,
risteilyliikenteen sekä saaren luontoarvot ja kestävän kehityksen
mukaisen matkailun kehittämisen.

56250,00

42 187,50

75

7450,00

6 705,00

90

Kirjais- och
Sommaröbygdens
utveckling rf

Kirjais lekpark

Projektet går ut på att iordningsställa en enkel lekpark i Kirjais by.
Nagu
Målgruppen är barn i åldern 1 - 12 år, fast bosatta och fritidsboende
samt turister. Målet är en säker lekpark med staket och säker
utrustning för att sstärka trivseln och ge barnen ett tryggt område för
lek och gemenskap. Föreningen kommer att iordningsställa området,
bygga ett staket i form av en gärdsgård, införskaffa och installera en
gunga för småbarn, en traditionell gungställning med två gungor, en
rutchkbana, en gunga för två (modell gungbräde) för mindre barn samt
en sandlåda. Lekparken omfattar totalt ca 120 m2.

230309
300909

12961,00

7 776,00

60

Svenska
social- och
kommunalhögskolan

Förundersökning Korpo
2040

Förundersökningen syftar till att a)utveckla och förankra
Korpo 150508
grungdföreställningarna i projektet Korpo 2040 b) ta projektet Korpo
151208
2040 till behandling i Korpo av korpobor och deltidsbor. Under maj och
juni-2008 arbetar projektgruppen med att planera och förfärdiga en
presentation av projeketet samt med att marknadsföra en
introduktions/lanseringsdag av projektet i augusti. I augusti genomförs
dagen på Skärgårdscentrum Korpoström. Målet är att få över 50
deltagare (korpobor, deltidsbor) och att få deltagarna engagerade i
projektet och utvecklingen av projektplanen. Resultaten av
introduktionsdagen dokumenteras. I september analyseras resultaten
och används för att utveckla projektet Korpo 2040.

16000,00

11 200,00

70

Borstö
Byalag rf

Borstö gästhamn

Projektet Borstö gästhamn kommer att få en positiv inverkan på hel
yttre skärgården och speciellt Borstö bysamhälle. Stimulerar
sommarlivet och skapar möjlighet att förbättra serviceverksamheten
och bedrivande av näring. En trygg hamn kommer också att gynnna
våra båtturister i form av trivlsel och säkerhet. I den yttre skärgården är
avstånden långa, vid d¨åligt väder och storm känns det skönt att förtöja
i en trygg hamn. Borstö gästhamn är en satsning för hela yttre
skärgården, Borstö bybor och fritidsboende samt för båtfarare och
turister från när och fjärran.

Väst- 010509
åbo- 010110
land
(Nagu)

43762,00

32 822,00

75

Tarvassaloseura Ry

Pro Mäkilä
esiselvitys

Esiselvityshanke mahdollisuudesta entisöidä Taivassalon kunnan
Pappilan kylässä sijaitseva Mäkilä-niminen rakennus kuntalaisten
käyttöön sekä samalla herättää kylämiljöön tarpeellinen kohennus ja
säilyttäminen tuleville sukupolville. Ko rakennus omaa 200 vuotta
vanhan rikkaan historian.

Taivas- 010809
salo
310111

10000,00

9 000,00

90

VakkaSuomen
Kehityskeskus Oy
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TOIMINTAALUE
ISB
alue

HAKIJAN
NIMI

HANKKEEN
NIMI

Turun
yliopisto

Tarinat tutuiksi

Hankkeen tavoitteena on elvyttää tarinankerrontataitoja ja siirtää
kansanperinnettä erityisesti nuoremmille sukupolville. Tarkoituksena
on myös tutustuttaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ottamaan
tarinankerronta osaksi arkipäiväänsä. Hankkeen kohderyhmiä ovat
lapset ja nuoret sekä ikäihmiset ja paikallisesta tarinankerotmisperinteestä kiinnostuneet ihmiset. Hankkeen toimenpiteitä ovat
tarinapäivät opettajille ja nuorisotoimelle, koulujen oppilaiden tarinointi
tarinakilpailuineen sekä palvelukotien tarinatuokiot. Hankkeen
tuloksena tarinankerrontataitoja on elvytetty, on saatu tallennettuja
tarinoita, idooita palvelukotien, koulujen sekä nuorisotoimen
jokapäiväiseen toimintaan. Tärkein on kuitenkin alueellisen perinteen
juurruttaminen lapsiin ja nuoriin tarinoiden välityksellä.

Naantalin
Teatteriyhdistys ry

Siirrettävä
esiintymislava

Siirrettävän esiintymislavan hankkiminen saaristo-Naantalin ja muiden ISBsaaristokuntien alueella tapahtuvien teatteri- ja musiikkioh-jelmien
alue
toteuttamiseksi. Hyödynsaajina tulee olemaan saaristoalueiden
ihmiset, joille tuodaan teatteri- ja musiikkisesityk-set lähiympäristöön.
Tavoitteena on tuottaa erilaisia ohjelmakiertueita vuosittain kesäaikaan
ja osallistua muinakin vuodenaikoina erilaisiin tapahtumiin, kuten
markkinoille, suvitapah-tumiin, saaristolaispäiville jne. Lava
rakennetaan niin, että se voidaan kuljettaa pakettiauton vetämänä
varusteineen tapahtumakohteeseen. Mukana seuraavat katsomon
istuimet, äänitekniikka ja valotekniikka. Lava on varustettu
aurinkosähköjärjestelmällä. Tapahtumapaikoiksi sopivat torit,
venesatamat, parkkipaikat, puistot, pellot jne. Tavoitteena on tuoda
saaristoon syrjäkyliä myöten kulttuuri- ja taidetapahtumia ja aktivoida
asukkaita itse osallistumaan toimintaan.

HANKKEEN KUVAUS

HANKEAIKA

BUDJETTI

JULKINEN
TUKI

%

010709
300610

33456,00

25 092,00

75

010609
310510

29500,00

19 175,00

65

Kemiönsaaren
Privatföreliike-elämä
tagare på
esittäytyy
Kimitoön rf
Kemiönsaaren yksityisyrittäjät ry

Hankkeen tavoitteena on lisätä Kemiönsaaren kahden keskusDrags- 010109
taajaman löydettävyyttä, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta niin
fjärd, 311210
vakituisten, vapaa-ajan asukkaiden kuin matkailijoidenkin parissa.
Kemiö
Taajamien viihtyvyyden ja profiloitumisen kautta pyritään parantamaan
liike-elämän kannattavuutta ja lisäämään yhteistyötä yrittäjien välillä.
Hankkeen kohderyhmänä ovat pääasiassa yrittäjät, mutta välillisesti se
vaikuttaa myös taajamien asukkaisiin. Hankkeen investoinnilla
parannetaan yritysten löytävyyttä ja näkyvyyttä sekä taajamien imagoa
yhteneväisin opastein. Hankkeen tuloksena Kemiönsaarelle syntyy
kaksi vahvuuksiaan hyödyntävää, viihtyisää palvelutaajamaa, joissa on
toimiva viitoitus. Taajamien yritykset löytyvät helpommin ja
houkuttelevat asiakkaita tutustumaan palvelutarjontaan. Hanke ajoittuu
strategisesti oikeaan aikaan kuntien yhdistymistä ajatellen. Hankkeella
pyritään yhtenäistämään tulevan kunnan taajamien ja elinkeinojen
asemaa.

35990,00

26 992,00

75

Fortbildnings Korpo 2040 II
centralen vid
Åbo Akademi

Projekt Korpo 2040 del II har som sin viktigaste målsättnig att stärka
Korpo 010609
ett utvecklingtsvänligt klimat i Korpo. Projektet använder en ny
310310
arbetsmetod som engagerar fast bosatta och fritidsbosatta i samarbete
med konstnärer och samhällsplanerare, beslutsfattare, tjänstemän,
företagare osv i utvecklingen av den egna närmiljön. Korpo 2040 - del
II verkar för att ge framtidstro, engagement och höja medvetandet hos
alla som verkar, bor och vistas i Korpo. Målen med den nya metoden
(se exempelvis www.färgfabriken.se) som används är: a) att skapa en
process där ett stort antal människor som berörs av framtidsvisionen
har en möjlighet att delta i utvecklingen av den. b) att låta
framstående arkitekter, konstnärer och skribenter vidare-utveckla,
visualisera och verbalisera visionerna på ett så utmanande och
spännande sätt att de debatteras och får genomslagskraft. Av de
medverkande konstnärerna har de flesta en lokal förankring.
Processen och resultaten dokumenteras och kortfilmen visras våren
2010 dels i Skärgårdscentret i Korpoström, dels på andra orter i
framförallt skärgården samt på Åland och i Sverige. Projektet
presenteras i media.

29513,00

19 012,00 64,42

Projektets målsättning är att öka främst barns och ungdomarnas
kunskap om värden i den egna bebyggda kulturmiljön och dess
bevarande metoder. Kontaktlänken till målgruppen utgörs av några
utvalda skolor i Åboland, vair projeketets pilotverksamhet bygger upp
modeller för integrering av byggnadskonstutveckling i skolarbetet,
tillsammans med elever och lärare. Uppgörande av uppgiftsbanor och
dokumentation av bebyggt kulturlandskap i den egna närmiljön ingår,
liksom skapande av bestående byggnadskulturstigar i Kimitoön och
Väståboland. Eleverna inspireras att delta utanför skoltid i praktiska
byggnadsvårdverkstäder, gemensamt med vuxna. Övriga skolor kan
följa med arbetet och samma modeller i o m att verksamheten
dokumenteras och materialet sprids, bla via lokalpressen och
Kulturmiljökampnen 2010, som utlysts av Finlands Hembygdsförening. BMOL:s projekt "Mistä olet? koulujen kulttuuriympäristökampanja" ger också synergieffekter.

76309,00

56 107,00

Curatio

Hus och hem

ISB:s 011109
svens- 310312
ka område

75
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HAKIJAN
NIMI

HANKKEEN
NIMI

Pro Houtskär Pro Hålax vik
2010
rf

TOIMINHANKKEEN KUVAUS
TAALUE
Målsättningen för Pro Hålaxvik 2010 är att medverka till en förbätt-ring Houtav vattenkvaliteten i Hålaxvik. Det bygger på resultaten av projektet
skär
Pro Hålaxviken 2008 då vattnets kvalitet och bottnenes tillstånd
undersöktes och utsläppskällorna i viken kartlades. Vidare
undeersökningar av den innersta delen av viken, av omsådet utanför
gästhamnen och bränslestationerna samtjSTrandviken genomförs.
Möjligheterna att påskynda syressättningen av viken utreds. En
informationskampanj genomförs med syfte att minska eventuella
negativa effekter på vattenkvaliteten som, förorsakas av
småbåtstrafiken, gästhamnen samt bränslestationerna. En
kartläggning av utsläpp i anslutning till båttrafiken görs. Houtskärs
miljödag anordnas med temat vattenvårdande åtgärder. Åtgärder för
att stöda en minskning av jordbrudets belastning vidtas. Projektet
erbjuder en kanal för invånarna till delaktighet och medverkan i
utvecklingen av närmiljön. Samarbetet med övriga aktörer på området
vidareutvecklas. Projektet är ett pilotprojekt och syftet är att resultaten
av projektet skall kunna tillämpas i andra skärgårds-och bymiljöer i
Åboland. Projektets ägare är Pro Houtskär rf, vars syfte är att främja
utvecklingen av närmiljön, levnadsförhållandena och näringslivet med
beaktande av en unik skärgårdsmiljö- Projektet genomförs i samarbete
med I samma båt - samassa veneessä rf ry, Håll Skärgården ren och
Skyddsfonden för Skärgårdshavet.

HANKEAIKA

BUDJETTI

JULKINEN
TUKI

%

010110
311210

33400,00

25 050,00

75

Sjövägar rf

Skärgårdshisto- Saaristolaishistoriaa ja kulttuuria DVD:lle-hanke on saariston nuo-rille ISB
ria och kultur på tarkoitettu elokuva- ja taidehanke. Sen tarkoituksena on kannustaa
alue
DVD
saariston nuoria asukkaita tutustumaan omaan ympäris-töönsä ja sen
kulttuurihistoriaan. Hankkeen aikana nuoret valmistavat yhdessä
asiantuntijoiden kanssa dokumentaarisen 1300-luvulle sijoittuvan
lyhytelokuvan Kuningatar Blancasta, nimellä "Kuningattaren Kruunu".
Lisäksi nuoria aktivoidaan elokuvakerrontaan, naamioiden
valmistamiseen sekä tarinan kehittä-miseen ideointi-illoissa.
Muistitiedon avulla ihminen luo merkityksen olemassalololleen,
laajentaa tietämystään omasta kulttuuriperimäs-tään, vertaa mennyttä
nykyhetkeen sekä pyrkii ymmärtämään men-neisyyttä ja sen
tapahtumia. Kuningattaren Kruunu-lyhytelokuvassa vanha tarina
tuodaan uudella tavalla kerrottuna niin lapsille kuin aikuisillekin.
Hankkeessa kohtaavat suomalaisen kulttuurin lisäksi kaksi
kieliryhmää. Elokuva tehdään suomeksi ja ruotsiksi. Valmis elokuva
tuo ruotsinkielisen saaristokulttuurin lähemmäksi suomen-kielisille
lapsille ja nuorille sekä luo katsauksen saariston asukkai-den
kulttuuriin ja historiaan. elokuvan tekemisessä ovat mukana saariston
asukkaat niin näyttelijöinä kuin elokuvan teknisen työ-ryhmän jäseninä.
Saariston kulttuuria viedään laajemman yleisön nähtäville levittämällä
elokuvaa eri festivaaleilla ja tapahtumissa.

150609
310511

40000,00

30 000,00

75

Meripirtin
kerho ry

Villa Tallbackan Kyseessä on 1930-luvulla rakennetun, nykyisin kotiseututalona toiSärki- 100610
ulkokaton uusi- mivan rakennuksen ulkokaton uusiminen. Ullkokate on tällä hetkellä
salo
311212
minen
alkuperäistä ns ruukkutiiltä, joka on alkanut rapautua. Katon korjauksella pyritään suojaamaan muuten hyväkuntoista hirsirakennusta,
jonka irtaimisto on pääosin antiikkia ja osin museoesineistöä.
Rakennus on siinä mielessä yleishyödyllisessä käytössä, että se toimii
40-paikkaisena tilausravintolana. Paikalla pidetään myös
kesätapahtumia, kuten juhannussalon pystytys- ja Särkisalo-päivä.
Sijainti on Särkisalon taajaman keskellä, joten korjauksen myötä
ulkoinen ilme kohenee ja varmistetaan talon ja irtaimiston säilymi-nen.

29500,00

20 650,00

70
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TOIMINHANKKEEN KUVAUS
TAALUE
Syftet med detta projekt är att man införskaffar enhetliga, lätthanter-liga Houtcyklar till staden Väståboland. Cyklarna skall ha en enhetlig de-sign
skär,
där användaren lätt märker cykeln i sin omgivning. Det indirekta syftet Iniö,
med projektet är att de ickie bilburna men också de bilburna turisterna Korpo,
som besöker Väståboland lätt skall nå och kunna besöka
Nagu,
kulturevenemang, sevärdheter och intressanta besöksmål i närheten. ParProjektets målgrupp är främst turister som besöker Väståbolands stad. gas
Cykelparken skulle bestå av såväl barn- och vuxencyklar (vilket
efterfrågats även i t.ex hamnenkäten som gjordes inom Marina II
projektet), samt enhetliga cykelhjälmar. Väståboland vill nu erbjuda
turister, besökare och övriga intresserade att bekvämt hyra en cykel.
Var i Väståboland man än rör sig borde man ha tillgång till en cykel.
Grundtanken är givetvis att få folk att se mera av orten och därmed
också öka besökarnas trivsel, intresse och kunskap för orten. Rean en
cykeltur på några kilometer kan öppna helt nya dimensioner för
besökraen! Cyklarnas placering skulle styras till platser där det finns
besökare, dvs. gästhamnarna, centrumområden, restauranger,
inkvarteringsplatser. Lämpliga cykelrutter planderas så att
informationen om intresanta sevärdheter, besöksmål och lämpliga
rutter skulle vara mer tillgängliga för alla. Inom projektet kommer man
att införskaffa c 70 stycken lätthanterliga cyklar och cykelhjälmar som
förses med egentlig design samt reklamtejpning där det framgår vilket
företag som sponsorerat cykeln.

HANKEAIKA
010310
280211

35000,00

26 250,00

75

I samma båt - Saariston matkailuyritykset
samassa
murroksessa?
veneessä rf
ry

Tässä toimialakohtaisessa selvityshankkeessa selvitetään, miten
ISB
saariston ikääntymässä olevat matkailuyrittäjät aikovat turvata
alue
toimintonsa jatkuvuuden. Monet yrittäjät ovat kokemuksemme ja
käsityksemme mukaan vailla sellaisia perillisiä, jotka olisivat halukkaita tai kykeneviä jatkamaan matkailuyrityksen toimintaa nykyisen
yrittäjän eläköitymisen jälkeen. Olemassa olevan kapasiteetin (maaalueet, tilat, koneet, rakenteet jne) myyminen ulkopuoliselle, uudelle
yrittäjälle saattaa olla hankalaa,jopa mahdotonta, esim saariston
kiinteistöjen arvon kohottua korkeaksi. Tuottavaan toimintaan
pääsemiseksi vaaditaan investointikustannuksien ollessa nykyisellä
tasolla huomattavasti pidempi aika kuin ennen. Vaarana on, että
nykyinen matkailuyritysten käytössä oleva kapaseiteetti myydään esim
ulkomaalaisille kesänviettopaikoiksi tai muuhun toimintaan, joka ei tue
saariston elinkeinollisuutta tai elinvoimaisuutta. Hank-keessa
selvitetään nykytila ja tulevaisuus sekä pyritään selvittä-mään, miten
toiminta matkailuyrityksissä voitaisiin turvata jatkos-sakin. Hanke
sisältää mm yrittäjäkontakteja ja neuvotteluja yrittäjä- ja
matkailujärjestjen kanssa.

011109
310311

54912,00

54 912,00

100

Velkuan
koulun
kannatusyhdistys ry

Loch Linnhen
lokikirja-hanke

Hankkeen tavoitteena on kehittää fregattilaiva Loch Linnhen ympä-rille Velmatkailutuotepaketti Velkualle. Tarkoituksena on yhdistää eri
kua
matkailupalvelutuottajia yhteen Loch Linnhen lokikirjan tarinamatkan
muodossa. Hankkeen tavoitteena on kirjoittaa ohjelmakäsikirja Loch
Linnhestä ja sen lokikirjasta matkapalvelutuotteille. Tavoitteena on
myös luoda suunnittelukonsepti, jolla vastaavia paikalliseen histo-riaan
liittyviä tarinamatkoja voidaan tuotteistaa ja paketoida helposti
markkinoitaviksi matkailutuotepaketeiksi.

010310
300910

15850,00

11 887,50

75

Dragsfjärds
Ungdomsförening

Furulund - för
alla

Målet med projektet är att vårda, bättre ta till vara och utveckla de
resursser som finns i form av fastigheter och naturvärden runt Furulund. Furulund med omgivning utvecklas till ett mångsidigt kulturcentrum i Dragsfjärd kyrkoby, vilket förbättrar förutsättningarna för
friluftsliv, fritidsaktiviteter och rekreation. Det övergripande målet är
ändå att bibehålla och förbättra områdets attraktionskraft att öka och
förbättra trivseln för alla åldrar, trots hotande skolindragning. Åtgärder
för att nå målet är bl a att kartlägga och analysera möjlligheterna till
aktivare verksamhet i Furulund, att göra en plan över
markområdenenas användning samt att röja sly och städa upp
markområden för friluftsändamål, att utföra konditionsgranskning och
underhållsplan över fastigheter samt plan över danslava. Resultatet
inom ramen för projekttiden är heltäckande planering som grund
planmässig utveckling och underhåll av Furulund med omgivning.

Drags- 010110
fjärd 311210

14200,00

10 650,00

75

HAKIJAN
NIMI

HANKKEEN
NIMI

Väståbolans
stad

Skärgårdscyckel

BUDJETTI

JULKINEN
TUKI

%
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NIMI

HANKKEEN
NIMI

HANKKEEN KUVAUS

TOI- HANMIN- KEAITAKA
ALUE

BUDJETTI

JULKINEN
TUKI

%

Trygga skärSkärgårdshavets Natur- gårdsboendet
vänner rf

Projektet skall i kommun Kimitoön och Väståbolands stad via ett
fördjupat samarbete mellan heltids- och deltidsboende skapa förutsättningar för en väsentlig utvidgning av lokal produktion av sådana
nyttigheter och tjänster som speciellt deltidsboende har behov av.
Därigenom upstår nya arbetsplatser och nya företag inom servicenäringarna i området. Detta i sin tur leder till en minskad ungdomsutflyttning och ökade skatteintekter för kommuner. Via det förbättra-de
serviceutbudet skapas förutsättningar för de deltidsboende att bo en
allt större del av året i "deltidskommunen". Metodik: Ur kommu-nernas
resultaträkningar skärskiljs de intäkter, kostnader och det resultat de
deltidsboende ger upphov till. Vid sidan om detaljanalys av
kommunernas resultaträkningar görs systematiska analyser av de
deltidsboendes fastighetsinnehav och deras konsumtionsvanor i deltidskommunerna. För ändamålet utnyttjas enkäter riktade till de
deltidsboende, kommuninnevånare, de lokala serviceföretagen,
personer som har kommunala förtroendeuppdrag och de kommunala
tjänstemännen. I analysen används nationellt och internationellt
jämförelsematerial. På basen av analysresultatet utarbetas en strategi
för uppnåendet av fastställda målsättningarna.

Kimito 010310
ön,
280211
Väståbolands
stad

120000,00

84 000,00

70

Näsetin kylä- Kylän yhteisen
venelaiturin rayhdistys ry
kentaminen

Hankkeen tarkoituksena on lisätä Korppoon Näsetin kaava-alueen
Korp- 300310
asukkaiden viihtytyyttä alueella ja parantaa Näsetin virkistys- ja vapaa- poo
311010
ajan käyttöä. Laiturin rakentaminen tarjoaa asukkaille mah-dollisuuden
käyttää Länsi-Turunmaan kaupungilta vuokrattua ranta-aluetta
pienveneiden säilytyspaikkana ja samalla uimapaikkana. Tällainen
yhteinen virkistysalue myös lisää osaltaan kylän asuk-kaiden
kanssakäymistä ja yhteistoimintaa. Rakennettava laituri tulee
käsittämään kaheksan venepaikkaa, mikä perustuu Länsi- Turinmaan
kaupungin vaatimukseen ranta-alueen vuokrasopimuksessa.
Tarjouksia laiturista on pyydetty kolmelta toimittajalta. Laiturin asennus
on tarkoitus tehdä omana työnä laituri-osakkaiden toimesta. Laiturin
kiinnityspisteen rakentamisessa joudutaan käyttämään ulkopuolista
kaivinkoneasentajaa.

12600,00

8 820,00

70

12300,00

11 070,00

90

Pargas 4Hklubb rf

Gränslöst
kreativa unga

Förundersökning. Projektet har skärgårdens ungdomar i focus. Denna
målgrupp är skärskilt viktig med tanke på att vi strävar till att hålla
skärgåren levande och bebodd året om även i framtiden och projektet
strävar till att öka samarbetet mellan ungdomarna över
landskapsgränsen. Målgruppen är ungdomarna över 13 år. Målet är
att reda ut om det går att förverkliga själva projektet "Gränslöst
kreativa unga". Åtgärder: ordna info tillställningar, träffa ungdomar i
skolor och i samhället på olika orter. Ta reda på vad ungdomarna
önskar. Hitta nya banor för ungdomsverksamheten för ungdomar över
13 år.

Väst- 010410
åbo- 311210
land,
Kimito
ön,
Raseborg

De Ungas
vänner på
Ålön rf

Renovering av
Dalaskog

Målet med projektet är att få förenigshuset Dalaskog i ett sådant skick Paratt föreningen kan ordna verksamhet och program för barn,k ungdomar gas
och vuxna i hembygden. Huset är ett ställe där ortens invånare träffas
genom mångsidig sysselsättning ss motion, kultur-och
bildningsverksamhet. För dett behövs även investering i form av
inventarier.

190510
190512

208143,81

145 700,67

70

Pro Nagu rf

Kyrkbackens
hundpark och
trädgårdslotter

En hundpark och ett område med trädgårdslotter (á 10m2/st) plane-ras Nagu
och byggs av föreningen. Därtill anläggs en liten rastplats med
möjlighet till lek för barn och en blomsterodling där byborna kan plocka
blommor från, t ex solrosor. I trädgården förenas nytta med nöje och
social samvaro. Möjligheten till paus och lek gör att även familjens
minsta kan delta i trädgårdsskötsel och fritiden med hunden.
Uppstädningen av åkern är till fördel för alla som rör sig på området.
Målet: En fungerande hundpark som tillfredställer hundar-na och deras
ägares behov av social samvaro och motion, samt trädgårdslotter med
tillhörande lek- och rastplats för hela familjen, samt en gemensam
blomsteråker.

010310
300912

35900,00

25 130,00

70
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HANKKEEN
NIMI

Åbolands
skärgårdsstiftelse

SkärgårdsProjektets mål är att finna nya, långsiktiga, innovativa lösningar för att
hemman inför
skapa utkomstmöjligheter i samband med skärgårdshemman som
nya utmaningar förvaltas av Åbolands skärgårdsstiftelse eller av andra fastighetsägare
i skärgården. Verksamheten i samband med gårdarna förverkligas
enligt koncept som både tar i beaktande och inspireras av naturen,
samt skärgårdskulturen. Gårdarna kan fungera som modeller för
hållbara lösningar. Skärgårdshemmanen har stor betydelse för både
byns överlevnad som året om bosatt levande bygd, och för
närsamhällenas gemensamma sociala och kulturella kapital, samt
som nya resurser inom turism och rekreation. Brännskär som utgör
modell i det här projektet lämpar sig speciellt väl som besökshamn
med en gammal fiskebys profil och den har stor potential för hållbar
naturturism. Stiftelsen, som förvaltare av fastigheten, skapar ramarna
för verksamheten, men lämnar också utrymme för företagaren att själv
utveckla en verksamhet som känns motiverande. Projektet kommer att
fokusera på planering av lämpliga verksamhetsmodeller,
finansieringsmöjligheter av dessa, samt att nå företagare som är
intresserade av att förverkliga koncept som projektet har framtagit.
Fastigheter som förvaltas av Stiftelsen har en central roll för
Skärgårdshavets biosfärområde och fungerar i samklang med dess
målsättningar.

Öjar utveckling Ab

HANKKEEN KUVAUS

TOIMINTAALUE
Nagu

HANKEAIKA

BUDJETTI

JULKINEN
TUKI

%

011210
301111

54000,00

48 600,00

90

Utö
allaktivitetshus
gamla vapenlagret

Utö hembygdförening är en på Utö verksam idell förening som sedan Korpo 290710
1954 fungerat som utöbornas språkrör och organisatör av
311211
allmännyttiga aktiviteter i Utö År 2006, då den militärä verksamheten
på Utö upphörde, inköpte UHF genom det av hembygdföreningen
100% ägda Fastighetsbolaget Öjar Ab, tolv av militären tidigare ägda
byggnader på Utö. Målsättningen med detta köp var i första hand att i
framtiden kunna erbjuda hyreslägenheter för fast boende. I
fastighetsaffären ingick också fem byggnader som inte lämpar sig för
boende. Ett av dessa är det av ryska militären under första världskriget uppförda sk Vapenlagret. Detta hus skulle i renoverat skick
lämpa sig utomordentligt som ett året runt allaktivitetshus för utöborna. Vapenlagret skulle t.ex. kunna användas som mötesturymme
för byns olika föreningar, som verkstadsutrymme för olika hantverk
(vävnad, båtbygge, snickeri mm), som allmän internetpunkt samt som
ungdomslokal på somratren då utöättade ungdomar i tiotal kommer till
Utö. Vapenlagret har också ett kulturhistoriskt värde som ett minne av
den ryska perioden i Utös historia.

111300,00

72 345,00

65

Väståbolands stad

Synliggörande
av konstnärer
och konst i Åbo
skärgård

Målsättningen med projektet är att öka synligheten för konstnärer i
ISB- 010610
regionen. Detta sker genom att marknadsföra konstnärernas produk- områ- 310512
ter och verksamhet, genom att skapa förutsättningar för allmänheten
de
att möta åboländsk konst och genom att stärka konstnärernas
yrkesutövande och kontaktnät. Projektets målgrupp är professionella
konstnärer i Åbo skärgård. Av åtgärder som genomförs inom ramen för
projektet kan nämnas lokala konstutställingar, Kuebiko-workshoppart,
konstnärsträffar för allmänheten och kartläggning av AIR-verksamhet.

146968,00

88 181,00

60

Saariston
satamat ry

Markkinoinnin ja
visuaalisuu-den
kehittämishanke NÄKYVÄ

Hanke tehostaa ja kehittää yhdsitysten markkinointia, näkyvyyttä ja
ISB- 190410
viestintää veneilijöiden suuntaan. Konkreettisena tavoitteena on
områ- 311210
tehostaa Marina-kortin myyntiä, jolla viime kädessä pyritään
de
jäsensatamien kauden pidentämiseen, liikevaihdon kasvattamiseen ja
kannattavuuden parantamiseen. Näkyvyyttä parannetaan uusimal-la
www-sivut, uutiskirje ja tehostamalla näkyvyyttä satamissa. Myös
Marina-kortin visuaalinen ilme uudistetaan. Lisäksi hankkeen avulla
teetetään kustankin satamasta lyhyt esittelyfilmi, jota voidaan jatkossa
käyttää markkinointitarkoitukseen. Hankkeen avulla Saariston satamat
ry:n jäsensatamien näkyvyys, imago, liikevaihto ja kannattavuus
paranevat pitkällä aikavälillä. Hankkeen toimenpiteet ja tulokset
palvelevat myös yleishyödyllisellä tasolla palvelutason ylläpitäjinä ja
sosiaalisen elämän rikastuttajana.

15650,00

10 173,00

65

Saariston
satamat ry

Markkinoinnin ja
visuaalisuu-den
kehittämishanke NÄKYVÄ

Hankkeen tarkoituksena on tukea satamayrityksien markkinointia ja
ISB- 190410
näkkyvyyttä tehostavia investointeja. Hankkeen avulla satamiin
områ- 311210
hankitaan opasteita, tuulitauluja, asusteita ja kampanjatelttoja
de
yhteistyökumppaneiden tilaisuuksia varten. Hankkeen avulla Saariston
satamat ry:n jäsensatamien näkyvyys, imago, liikevaihto ja
kannattavuus paranevat pitkällä aikavälillä. Hankkeen toimenpiteet ja
tulokset palvelevat myös yleishyödyllisellä tasolla esim. palvelu-tason
ylläpitäjänä ja sosiaalisen elämän rikastuttajana.

15550,00

10 108,00

65
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I samma båt - samassa veneessä rf ry

HAKIJAN
NIMI

HANKKEEN
NIMI

Saaristooopperayhdistys ry

s AARIA

HANKKEEN KUVAUS
s AARIA esiselvitys on taustoittava hanke laajemmalle ja kunnianhimoiselle yritykselle luoda elinvoimaista ja kiinnostavaa, laajasti
yleisöä houkuttelevaa kultturitapahtumaa saaristoon, joka hyödyttää
paitsi paikallisia yrittäjiä, myös koko alueen asukkaita, kuntia ja yhteisöjä. Toiminnan tavoitteena on mallintaa ja vakiinnuttaa yhteisömalleja yrittäjien kanssa sekä tuottaa alueen yhteistyösopimusten
avulla laajempia kulttuurimuotoja. Mallien lähtökohta on vahva kulttuuriosaaminen, saaristoyrittäjien uniikit tilan ja paikallisosaaminen
sekä saariston ainutlaatuinen ympäristö. Selvityksen tavoitteena on
valaista yhdistystä siitä, mihin suuntaan laajempaa hanketta tulisi
kehittää ja mitkä sen onnistumisen edellytykset ovat. Selvitys tehdään
hankesuunnitelmassa esitetylle kulttuurituottajien kohdeyrityksille,
yhteisöille sekä kulttuuriharrastajille ja ammattilaisille. Esiselvityksen
päätteeksi toteutetaan pienimuotoinen yleisöpohjan pilotointi, jossa
selvityksen aikana esiinnousseen yhteistyökumppanin kanssa
toteutetaan pienimuotoinen tilaisuus, jonka tarkoituksena on toimia
paitsi selvityshankkeen tulosten julkaisemistilaisuutena myös
ensimmäisenä yleisöpohjan tunnustelu- sekä pr-tilaisuutena.

TOIMINTAALUE
ISBSV:n
alue

HANKEAIKA

BUDJETTI

JULKINEN
TUKI

%

010211
310511

13500,00

12 150,00

90

Pargas hem- Kulturhistorisk Genom projektet byggs en kulturhistorisk skattkammare vars syfte är Parskattkammare att bevara och framföra ortens kulturarv. Målgruppen utgörs av
gas
bygdsförför Väståboland samtliga befolkningen i regionen som vill föra egna kuturskatter vidare
ening rf
till hembygdens förmån. En annan målgrupp utgörs av skolbarnen och
den museipedagogiska verksamheten som kommer att dra nytta av
byggnadens omedelbara närhet till skolan. Genom projektet byggs en
modern lagerbyggnad på hembygdsföreningens tomt invid Pargas
Malms skola. Byggnaden har en totalyta på 150m2. Byggprojektet
erbjuder även nya möjligheter för föreningen att involvera nya
medlemmar till verksamheten. Skattkammaren kommer att gagna den
lokala identiteten genom dess bevarande funktion och garanterat att
den lokala historien inte går förlorad.

01.10.1
031.10.1
2

112750,00

73 287,50

65

Gip Jippi
Kustavin
Talonpoikais- investointiosa
yhdistys ry

Kohderyghmä: Naantalin Purjehdusseura ry, Pro Nauvo ry, Korpo
Sjöbåtsförening rf, Houtskärs Allmogenseglare rf ja Kustavin
Talonpoikaispurjehtijat - Gustavs Allmogenseglare rf. Hyödyn saajat:
Edellämainittujen yhdistysten nuoret ja heidän vanhempansa,
perinteinen veneenrakennustaito ja veneiden rakentajat. Tavoitteet:
Saada nuorisolle saaristoon soveltuva harrastus, mahdollistaa
tapahtumien puitteissa kanssakäymistä yli kunta- ja kielirajojen,
elävöittää saariston perinteitä ja vahvistaa saaristolaisidentiteettiä.
Toimenpiteet: Talonpoikaisveneiden hankkiminen nuorison
käytettäväksi koulutukseen, tapaamispurjehduksiin, retkipurjehduk-siin
ja saariston kyläjuhlien yhteydessä järjestettäviin talonpoikaispurhehduskilpailuihin. Tulokset ja vaikutukset: Syntyy saaristoon
soveltuva kanssakäymisen muoto sekä avartuu näkemys saariston
historiaan ja varhaisempaan kulttuuriin, jossa ihmisten keskeinen
kanssakäyminen oli elämisen ehto. Opitaan saaristoelämään kuulu-via
kädentaitoja sekä vesillä liikkumista ja elementin kunnioitusta.

01.10.1
030.09.1
2

154285,00

100 285,00

65

Gip Jippi
Kustavin
Talonpoikais- kehitysosa
yhdistys ry

Kohderyhmä: Nuoret osallistuvissa kunnissa (organisaatioissa) ja
Naan- 15.04.1
heidän vanhempansa. Tavoitteet: Toteutetaan talonpoikaisveneilyyn ja tali,
1saariston perinteeseen liittyvää neuvontaa sekä järjestetään
31.10.1
yhteistapahtumia ja osallistutaan saariston kylätapahtumiin, joissa
3
tutustutaan toisiin harrastuksen piirissä oleviin henkilöihin.
Tutustuminen saariston elämään ja historiaan toteutetaan museokäynnein. Toimenpiteet: Yhteinen vuositapaaminen kesäkauden
alussa, osallistujayhdistyksessä toteutettava koulutus ja veneiden
huoltotyö, osallistuminen saariston kylätapahtumiin ja yhteinen
tutustumiskäynti saaristomuseoon tai merenkulkumuseoon kesäkauden päätyttyä. Tulokset: Opitaaan saaristolaistaitoja, vesillä
liikkumista ja edistetään saariston kiinnostavuutta matkailukohteena
näyttävissä purjehdustapahtumissa.

37270,00

Naantali,
Länsi
Turunmaa,
Kustavi

22 270,00 59,75
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I samma båt - samassa veneessä rf ry

HAKIJAN
NIMI

HANKKEEN
NIMI

Kimitoöns
kommun

Kulturrum Bio
Pony

HANKE-NIMIKUVAUS

TOIMINTAALUE
Kimito
ön

HANKEAIKA

BUDJETTI

JULKINEN
TUKI

%

Mål: Projektets övergripande mål är att erbjuda mer mångsidiga
kulturaktiviteter och samtidigt tillvara de möjligheter som den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden erbjuder på ett mer effektivt och
mångsidigt sätt. Målet är att utvecla Bio Pony till ett kulturrum, dvs ett
öppet rum för mångsidiga kulturaktiviteter och kulturinformation i
Dalsbruk. Åtgärderna gäller dels verksamheten, dels fastigheten: A)
gällande verksamheten; framtidsverkstäder och brainstorming med
intressenter, open stage för artister och kulturaktörer, testning av nya
alternativa verksamhetsformer, alternativa former av filmvisningar,
sommaröppet "inforum", marknadsföring och information. I arbetet
sporras kommuninvånare och andra intressenter till att delta i utvecklingsarbetet. B) Gällande fastighet, inventarier och utrustning;
utarbetande av ideskiss och utvecklingsplan för hur fastigheten och
utrustning bör förbättras för att motsvara behov som verksamheten
ställer. Resultat: Resultatet är en effektivare användning av Bio Pony,
flere kulturaktiviteter och evenemang och ett effektivare nyttjande av
de möjligheter som Bio Pony erbjuder. Syftet är även att arbetet med
att utveckla Bio Pony fortsätter i seperat investeringsprojekt.
Nyttohavare: Projektet gynnar såväl Kimitoöns kommuninvånare som
turister och fritidsboare som får ett bredare och mångsidigt kulturutbud.
Men nyttohavare är även de föreningar, organisationer och artister som
Informationsbod Inom ramen för projektet bygger man en lokal samlingsplats/infobod i Nagu
- lokal
närheten av Nagu Gästhamn. Samlingsplatsen ger de lokala invånarsamlingsplats
na ökad välfärd och ökad service. Infoboden blir Nagu kyrkobyd
gemensamma byggnad var det finns utrymme för bl a uppträdanden
och informationsbyte. Under sommarsäsongen finns det en avlönad
informationsperson på plats, Under lågsesong kan utrymmet användas som samlingsplats för förevisningar och som byns "meeting point".
Infoboden är lätt konstruerad och kan användas både som låst
utrymme samt som ett öppet tak vid behov. Samlingsplatsen är i
allmän användning för Nagu kyrkobyns invånare. Ifall projektet visar
sig lyckat, kan man tänka sig att motsvarande
samlingsplatser/infobodar upprättas även i de övriga
kommunområderna i Väståboland (Korpo, Houtskär, Iniö).

01.10.1
130.09.1
2

42800,00

29 960,00

70

01.02.1
131.12.1
1

30000,00

15 000,00

50

Väståbolands stad

Världens
längsta
smörgåsbord

Väståbolands
stad,
Kimitoön,
Nåden
dals
stad

01.05.1
131.10.1
3

99933,00

49 967,00

50

Velkuan
Saaristolaisyhdistys ry

Livonsaari Velkua Samaan suuntaan

Velkua,
Askainen

15.03.1
131.05.1
1

10000,00

9 000,00

90

Naantali
(Velkua)

01.06.1
130.11.1
1

14770,00

11 077,50

75

Väståbolands stad

Velkuan
saaristolaisyhdistys ry

Projektes målgrupp är producenter av lokala livsmedel, företagare i
turism och restaurantbranschen samt lokalbefolkning och besökare i
regionen. Målsättningarna med projektet är att bidra till att stärka
profilen för närproducerad mat i skärgården, sporra turismnäringen och
stöda lokala produkter, skapa ett nätverk mellan lokala producenter,
lokala krögtare och cateringfirmor, ge både den lokala befolkningen
samt besökare i regionen möjlighet att komma och bekanta sig och
smaka lokalproducerad mat framstället av lokala kockar och att sätta
ett Guinnness världsrekord för "världens längsta smörgårbord.
Åtgärder och förväntat resultat i projektet kommer att vara;
nätverksbyggande mellan företagare och livsmedelsproducen-ter i
Väståboland, hitta råvaror och "skärgårdsrecept" som kan presenteras
på smörgåsbordet, skapande av marknadsförings-material över
smörgårsbordets producenter och recept (alla tillgäng-liga kanaler:
annonsering, webb,l sociala media etc). Världens längsta smörgåsbord
dukas i Nagu i september 2011 (för turisttjäns-temennen inom SKÅL),
2012 i Nådendal för allmänheten och 2013 på Kimitoön för
almänheten.

Tavoitteena on sada koottua yhteen Livonsaaren ja Velkuan
asukkaiden ajatukset, ideat ja suunnitelmat alueen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Näkemykset selvitetään paikallisten yhdistys-ten
edustajien henkilökohtaisilla haastatteluilla. Aikaisemmasta
kuntahistoriasta johtuen samalla saarella sijaitsevat kylät ovat joutuneet toimimaan julkisten palvelujen ja edunvalvonnan suhteen omiin
asiointisuuntiinsa. Siksi yhteistoimintamalleja ei ole. Esiselvityshankkeen hyödynsaajina ovat Velkuan ja Livonsaaren kylien vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat ja elinkeinoelämä. Esiselvitys toimi
pohjana kahden kylän väliselle kyläsuunnitelmalle. Tavoite on, että
esiselvityksessä aloitettava prosessi johtaa varsinaisen hankkeen
kautta erilaisten yhteistoimintamallien luomiseen, toetuttamiseen ja
vakiinnuttamiseen kylien välillä.
Velkuan poluilla Velkua sijaitsee Naantalin saaristossa osana rengastietä ja se on
hanke
valittu mukaan valtakunnalliseksi kylämatkailun pilottikyläksi. Kylässä
vierailee kesäisin paljon matkailijoita ja eri tahoilta saadun palautteen
mukaan Velkua koetaan hienoksi matkailukohteeksi. Matkailukautta
voitaisiin pidentää jatkumaan vielä kevääseen ja syksyyn. Puutteeksi
on koettu, ettei paikallisista reiteistä, palveluista ja aktiviteeteistä saa
riittävästi tietoa. Velkuan poluilla-hankkeen tavoitteena on kartoittaa
reitit ja näköalapaikat Velkuassa ja kohteista tuotetaan informatiivinen
kartta palvelemaan matkailijoiden tarpeita. Reitit kunnostetaan
paikallisten nuorten ja asukkaiden avustamana.
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I samma båt - samassa veneessä rf ry

HAKIJAN
NIMI

HANKKEEN
NIMI

Kirjais- och
Sommaröbygdens
utveckling rf

Kirjais Kvarn

TOIMINHANKKEEN KUVAUS
TAALUE
Projektet går ut på att iordningsställa en bokcentral i Kirjais by, samt på Västsamma ställe färdigställa en utsiktsplats. I bokcentralen få man låna,
åbobyta eller ta böcker. Målgruppen är fast- och fritidsboende i området
land
samt tillfälliga besökare. Bokcentralen, belägen i en kvarn-byggnad
(Nagu)
(befintlig, nybyggd i traditionell stil) är öppen för alla och fungerar också
som trevlig besöksmål. Åtgärderna består av byggande av trappor,
hylllor (inredning), liten terass, bord, bänkar samt blomarrangemang.
Arbetet utförs på talko, lösöre (bord etc) köps förmånligt.

Vaalean Maarian balladi

Fokus på AboEgentliga
Finlands Byar lands byar
rf

Väståbolands stad

Skördefest Torgbodar

BUDJETTI

JULKINEN
TUKI

%

01.04.1
130.11.1
1

13285,00

Naantali
(Rymättylä, Merimasku,
Velku
a)

01.05.1
130.05.1
3

76000,00

51 100,00

70

"Vaalean Maarian balladi" on Mitämeri ry:n tuottama noin kymmenminuuttinen lyhytelokuva, joka kuvataan kesällä 2011 Länsiturunmaalla. Elokuva perustuu rymättyläläisen Irja Sormusen samannimiseen, Ominaisten saarelle sijoittuvaan runoon, joka pohjautuu alueen
kansanperinteeseen. Projektin tavoitteena on edistää varsinaissuomalaisen osaamisen, kulttuurin ja kansanperinteen
tunnettavuutta. "Vaalean Maarian balladi" käsittelee Turun saariston
kansanperinnettä ja valottaa aihetta, jota ei ole aiemmin juuri tutkittu.

Länsiturunmaa,
Turku,
Naantali

15.03.1
131.12.1
1

48920,89

36 690,67

75

Egentliga Finlands Byar rf är en takorganisation för alla bya-och
invånarföreningar i Egentliga Finland. Under de påföljande två åren
kommmer EFB rf att lägga stor vikt vid att bygga upp den svenskspråkiga byaverksamheten i Åboland, både i skärgården och på
fastlandet. Föreningens svenskspråkiga byaombud kommer att
arrangera möten och etablera kontakter med de åboländska byarna
och byaföreningarna och informera om vad som är aktuellt inom
landsbygdsutveckling. EFB rf kommer också att arbeta för att samarbetet de olika föreningarna och byarna emellan intensifieras, för att
skapa ett fungerande byanätverk i Åboland. Under projekttiden kartläggs den verksamhet som finns i byarna just nu, samt byarnas behov
och visioner för framtiden. Som ett resultat av arbetet skapas en
virtuell byaguide, där de åboländska byarna presenteras på en egen
sida. EFB rf kommer att fungera som arrangör för den rikstom-fattande
Landsbygdsriksdagen, som år 2012 kommer att arangeras i Åboland.

Kimitoön,
Väståboland

01.04.1
131.03.1
3

7200,00

50 400,00

70

Möjlighet att presentera och erbjuda möjlighet till försäljning av lokalt
producerade livsmedel, konst, hantverk och tjänster är kärnan i
projektet. Detta är även en väsentlig kvalitativ nyckelfaktor för både
skärgårdsborna och turismnäringen. Lokala produktr skapar lokal
identitet, oh lokala produkter hjälper till att skapa lokal "image".
Målsättningen är att öka försäljningen av åboländska produkter och
aktiviteter samt att stärka konsumenternas förtroende för dessa.
Projektet stöder också strävandena att förlänga besöksperioden och
turistsäsongen i skärgården. Genom projektet vill aktörerna skapa de
fysiska förutsättingarna för uppnåendet av ovanstående målsättning.
Projektets målgrupp är också de professionella konstnärerna i Åbo
skärgård. För denna målgrupp är målsättingen att förbättra
konstnärernas synlighet på ett lokalt plan, vilket ökar
lokalbefolkningens medvetenhet om det åboländska specialkunnandet
inom konstfältet, stärker det åboländska konstnärsverket som brand
och efektiverar marknadsföringen av konstnärerna och deras
produkter.

Väståboland,
Kimito
ön

01.02.1
131.12.1
1

67362,00

40 417,20

60

Saaristo-Naan- Saaristo-Naantalin paikallisidentiteetin ja kulttuurin säilyttäminen ja
Naantalin
edistäminen. Kuttuuritarjonnan lisääminen ja matkailun sekä yritysKulttuuritalo- talin kulttuurirysä
toiminnan vetovoimaisuuden parantaminen. Asuinviihtyvyyden paranyhdistys ry
taminen. Kohderyhmänä saariston vakituiset ja kesäasukkaat. Tavoitteena paikallisten toimijoiden yhteistyön lisääminen ja kulttuuritarjonnan avulla lisätä saaristomatkailun vetovoimaisuutta sekä tarjota
hyvinvointia edistäviä kulttuuripalveluita päiväkotien, koulujen,
hoitolaitosten ja harrastusryhmien kautta väestölle ja yritysten työntekijöille. Toimintaa kanavoidan kylätasolle kulttuuriohjaajien,
toimintaryhmien ja taiteilijavieraiden ja-ryhmien välityksellä.

Mitämeri ry

HANKEAIKA

8 795,00 66,2
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I samma båt - samassa veneessä rf ry

HAKIJAN
NIMI

HANKKEEN
NIMI

Väståbolands stad

Skördefest året runt

Velkuan
Kalastajaseura

Työllisyyttä ja
elinvoimaa kestävästä kalastuksesta

Konstskola för
Åbolands
Ungdomsför- barn och ungdomar i Västbund
åboland

PLK Merimaskun Reimarit ry

MeRen neito

Naantalin 4H- Nuori kylässä
yhdistys Ry

Paraisten
Ratsutallin
Ratsastajat
Ry

Tallin
saneeraus

TOIMINHANKKEEN KUVAUS
TAALUE
Tillgången till lokalt producerade livsmedel, hantverk och tjänster, är
Västkärnan i projektet. Detta är även en väsentlig kvalitativ nyckelfaktor för åbobåde skärgårdsborna och turismnäringen. Lokala produkter skapar
land,
lokal identitet, och lokala produkter hjälper till att skapa lokal "image". Kimito
Målsättningen är att öka försäljningen av åboländska produkter och
ön
aktiviteter samt att stärka konsumenternas förtroende för dessa.
Projektet erbjuder konsumenten en lokal, hållbar produkt. Projektet
stöder också strävandena att förlänga besöksperioden och
turistsäsongen i skärgården. Projektägarna och skärgårdens
producenter bygger tillsammans vidare på varumärket Skärgårdens
Skördefest. Också för Skördefest - året runt är temat "skärgårds-kultur
och mat", men nu med tyngdpunkt på att göra skärgårds-produkterna
tillgänliga vid allt fler tidpunkter på året genom olika attraktiva
evenemang. Skördefest - året runt skall leda till att konsumenten
efterfrågar lokala produkter under hela året. Trygghet i åboländska
produkter: besökarna uppskattar att allt är producerat i Åboland.

HANKEAIKA
01.02.1
131.12.1
3

99502,00

69 651,40

70

Esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää kestävän ja ekologisen
Velammattikalastuksen mahdollisuuksia Velkuan alueella ja oleelllisilta
kua
osin sen lähiseuduilta. Esiselvityksen tavoitteena on kartoittaa tietoa
jonka avulla voidaan lähteä kehittämään uusia kestävän ja ekologi-sen
kalastuksen toimintamalleja. Hankkeen tavoitteena on kehittää pitkällä
tähtäimellä Veluan alueen kalastuselinkeinon mahdollisuuk-sia, luoda
uusia työpaikkoja sekä houkutella tälle alueelle uusia asukkaita ja
yrityksiä. Tiedonkeruumenetelminä käytetään henkilö-kohtaisia
tapaamisia, puhelinhaastatteluita sekä kirjallisia materiaa-leja.

011011
311211

9960,00

8 964,00

90

Grundläggande konstundervisning förverkligas i Väståbolands stad
Västinom flera olika konstformer. Redan nu kan barn och ungdomar delta i åbogrundläggande konstundervisning inom teaterkonst, musik, dansland
konst, bildkonst och hantverk. Fritidsverksamhet och hobbyn kan spela
en stor roll i de ungas utveckling. Det behövs en kanal där barnen och
ungdomarna har möjlighet att utöva kreativt tänkande och
förverkligande, samt lära sig ta hänsyn till medmänniskan och får öva
medverkande i en grupp samt samarbete. Därför anser vi att grundläggande konstundervisning för barn och ungdomar inom dessa olika
konstformer har en mycket viktig roll för de ungas välmående och utveckling. Undervisningen genomförs för tillfället av olika organisationer, föreningar och aktörer på området. Tyvärr blir många av dessa
väldigt ensamma inom den egna konstformen. Undervisningen är utspridd och ges i olika lokaliteter som sällan ens är anpassade eller
lämpliga för undervisningen. Hjälp och stöd behövs för att kunna
utveckla konstundervisningen och ta den till en ny nivå. Projektets
målsättning är att föra aktörer inom den grundläggande konstundervisningen i Väståboland samman och tillsammans planera för en
gemensam konstskola för barn och ungdomar i Väståboland.
Målsättningen med projektet är att utveckla och förstärka konstundervisningen för barn och ungdomar i Väståboland.

01.04.1
131.12.1
1

11607,50

10 447,00

90

Hankkeen tavoitteena on PLK Merimaskun Reimareiden meritoiminnan käynnistäminen. Lahjoituksena saatu vanha Rock 20 purjevene
varustellaan meripartiotoimintaan soveltuvaksi siten, että sitä voidaan
käyttää meripartiolaisten koulutus- ja harjoitusaluksena. Lippukun-nalla
ei aikaisemmin ole ollut tällaista toimintaa. Hankkeesta hyötyy koko
lippukunta ja erityisesti alueen nuoret partiolaiset, jotka saavat uutta
monipuolista toimintaa ja koulutusta.
Yhdistyksen kehittämishanke toteutetaan nuorisotyön toimintamal-lien
ja verkostojen kartoittamiseksi ja toiminnan luomiseksi Naanta-lin
maaseudun ja saariston alueelle. Hankkeen kohderyhmä on alueen
lapset, nuoret ja perheet ja hanke tukee alueen yhteisölli-syyttä ja
nuorten mahdollisuutta osallistua oman kylän toimintaan. Paikallisten
verkostojen avulla luodaan kylän lapsille ja nuorille vapaa-ajan
toimintaa. Yhteistyöllä tehdään alueella toimivien yhdistysten, yritysten,
oppilaitosten, kuntien ja seurakuntien kanssa. Hanke parantaa alueen
perheiden elämänlaatua.

Merimasku

06.06.1
131.08.1
2

19770,00

13 839,00

70

Merimasku,Rymättylä, Velkua

01.10.1
130.09.1
2

28200,00

22 560,00

80

Toimintaa halutaan tarjota kaiken ikäisille ja tasoisille hevosharrastajille. Yhdistyksen toiminta on avoin kaikille kiinnostuneille ja tavoitteena on tarjota sekä harrastajille että hevosille asianmukaiset ja
turvalliset tilan. Tallin sisätilat korjataan vastaamaan nykyajan määräyksiä ja tarpeita. Korjauksen myötä niin ihmisten kuin hevosten
olosuhteet tallissa parantuvat ja pystyisimme takaamaan ratsastuskoulutoiminnan jatkoa.

Parai- 01.05.1
nen
231.12.1
3

84180,00

50 508,00

60

BUDJETTI

JULKINEN
TUKI

%
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TOI- HANMIN- KEAITAKA
ALUE

HAKIJAN
NIMI

HANKKEEN
NIMI

Taivassalon
kunta

Taivassalon
Hakkeenpään
sataman
kunnostus esiselvitys

I samma båt
samassa veneessä

Föreningsstruk- Projektet strävar efter att väcka föreningsaktiva i byarna att se över sin ISB turen i byarna
föreningsstruktur, samt ge exempel på vad omstrukturering av
SV
föreningar förutsätter. I projketet genomförs lokala workshops i flera
faser. I dessa workshops gås igenom konkreta exempel på omorganiseringar från föreningsfältet i Åbo skärgård. I nästa skede erbjuds föreningarna infotillfällen med juridisk och ekonomisk expertis.

Västanfjärds
byaråd rf

Åbolands
Skärgårdsstiftelse

Korpo
Hembygdsförening rf

Korpo
Hembygdsförening rf

Saaristooopperayhdistys ry

HANKKEEN KUVAUS

Hankkeessa tehdään esiselvitys Hakkeenpään sataman kehittämisestä ja rakennus/kunnostushankkeen varsinaiseen suunnitteluun
haetaan rahoitus. Hankkeessa selvitetään alueelle tulevien eri
osasuunnitelmien kustannukset. Satamassa yhdistyvät
tulevaisuudessa monialaiset palvelut, mm vierasvenesatama, kalastusmatkailu, yhteysalusliikenne ja paikalisten pienyrittäjien myynti-tori,
sekä ravitsemus- ja majoituspalvelut. Hankkeen hyödynsaajina ovat
kunnan PK- ja mikroyritykset, kuntalaiset, matkailijat ja erityi-sesti
Hakkeenpään kylän asukkaat. Satama-alue on vanhaa hylättyä sahaja nykyistä telakka-aluetta, jossa on vielä vanhoja heikkokun-toisia
sahan rakenteita ja rakennuksia. Alueen siistimisen, rakenta-misen ja
saastuneiden maa-aluiden käsittelyn kustannukset selvi-tetään.
Esiselvitys edellyttää laajaa eri ammattialojen ja yrittäjien välistä
yhteistyötä toimivan kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Hanke
toteutetaan Vakka-Suomen Kalastuspuiston ja Samassa Veneessä
toimintaryhmän alueella ja myötävaikutuksella.

Taivas- 01.10.1
salo
131.05.1
2

BUDJETTI

JULKINEN
TUKI

%

11000,00

9 900,00

90

010112
311212

23945,00

16 761,00

70

För Västanfjärd Målsättningen med projektet är att aktivera invånare, bevaka
Väsi tiden
kommundelens intressen samt göra en byaplan. Arbetet inleds med att taninventera de existerande aktiviteterna i Västanfjärd samt koordi-nera
fjärd
dem. Därtill skall föreningarna kontaktas för att kartlägga olika behov
som finns i kommundelen. Inventeringen är grund för bya-planen.
Byaplanen är indelat i teman: Boende och service, turism och
näringsliv, kultur och historia, idrott och aktiviteter, natur och miljö samt
infra och tillgänglighet. Alla dessa sektorer samt utveck-lingen av dem
gås igenom i uppgörandet av byaplanen. Planen blir ett instrument för
byarådet att arbeta och fokusera sina resurser. Konkret kommer också
både naturstigen att återupplivas samt en kulturstig att planeras.
Målsättningen är även att befrämja turism och näringsliv.

01.03.1
201.03.1
4

72700,00

54 525,00

75

Utskärsliv förr
och nu

011211
310513

24490,00

15 918,00

65

Korpo 01.01.1
231.12.1
2

75880,00

49 322,00

65

Korpo 01.11.1
130.09.1
2

34700,00

20 820,00

60

103115,00

60 429,00

60

Projektet skall följa med en genuin, äldre skärgårdsbo under alla
årstider och reflektera över förändringar som skett under hans livstid
och dokumentera allt genom att filma och banda in diskussioner och
intervjuer. Man kommer att sammanställa ett program som skall ge en
inblick i hur livet var förr. Vilka svårigheter man hade och vad man
gjorde för att klara livhanken. Man bygger upp filmen på basen av en
persons berättelser, men ändå ur ett allmängiltigt perspektiv.
Skärgårdsbon brättar om hur det var att leva i skärgården innan det
fanns el och telefoner. Han berättar om då den första båtmotorn kom
och hur den tekninska utvecklingen förändrade livet i skärgården så att
det blev allt enklare att bo där. Trots det så har så gott som alla flyttat
till fastlandet, endast enstaka personer bor numera året om i
skärgården.
Korpo i sikte
Projektet ansöker om finansiering för rengöring, katalogisering och flytt
(utvecklingsdel) av museiföremålen i Båtmuseet i Korpo, som mögel- och rost-skadats i
icke ändamålsenliga utrymmen under många år. Upp-byggande av
utställning på tema båt och skärgård med lokal anknyt-ning i utrymmen
vid gästhamnen i Verkan, Korpo. Projektet syftar till att rädda de till
muséet sänkta föremålen, presentera dem för allmänheten, höja
intresset och förståelsen för skärgårdens levnads-villkor. Projektet
genomförs med hjälp av en anställd projektkoordi-nator, professionell
hjälp med byggnads- och elarbeten och flytt av båtar, samt talkoarbete
med att bygga utställningen.
Korpo i sikte
Projektet ansöker om finansiering för byggande av ny bygdeplattform
(investeringsdel på tema bygdekultur i skärgården i utrymmen vid gästhamnen Verkan,
Korpo. Projektet syftar till att rädda de till museet sänkta föremålen och
presentera dem för allmänheten.

Pargas
stad

s AARIA

Parainen,
Turunmaa

s AARIA-hanke on kunnianhimoinen yritys luoda elinvoimaista ja
kiinnostavaa, laajasti yleisöä houkuttelevaa kulttuuritoimintaa
saaristoon, joka hyödyttää paitsi paikallisia yrittäjiä, myös koko alueen
asukkaita, kuntia ja yhteisöjä. Toiminnan tavitteena on mallintaa ja
vakiinnuttaa yhteistyömalleja yrittäjien kanssa sekä tuottaa
yhteistyösopimusten avulla laajempia kulttuurituotantoja. (esimerkiksi
Dallapé-iltamat, Kesäooppera, opperakiertue jne). s AARIA-hankkeen
tarkoituksena on löytää konsepteja ja malleja, joissa voidaan
hyödyntää yhdistyksen vahvaa kulttuuriosaamista, saaristoyrittäjien
uniikkeja tiloja ja paikallisosaamista.

13.01.1
231.12.1
3
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HAKIJAN
NIMI

HANKKEEN
NIMI

Pargas stad

Scenen mitt i
byn - lokalhistosiska vandringar i skärgården

Projektets mål är dels att skapa ett nätverk av regionala aktörer som
vill förverkliga dramatiserade vandringar i lokalhistoriska miljöer, dels
att skapa gediget materialpaket för de dramatiserade vandringarna.
Projektet kommer att ta fram och dokumentera nedtecknade och
muntliga berättelser som är kopplade till kulturhistoriskt inressanta
platser och byggnader. Grunden till tre testmanus för vandringar
skapas och handledning och workshopar i dramaframställing ordnas
för nätverket. Konceptet med dramatiserade vandringar testas i
praktiken genom att tre vandringar framförs för publiken.

Houtskär,
Iniö,
Korpo,
Nagu,
Pargas

01.08.1
230.09.1
3

73260,00

43 956,00

60

Sagalunds
Museistiftelse

Falla - en
levande
lantgård byggs
upp

Kimito
öns
kommun

01.02.1
230.06.1
4

230510,00

103 729,50

45

Åbolands
Skärgårdsstiftelse

Brännskär - en
knutpunkt i
skärgården

En bondstuga, uppförd på 1800-talet, flyttas till Sagalunds museum
och tas i bruk på museet som en levande lantgård - museipedago-gisk
tidsresestuga. Nedmongteringen och flyttningen av byggnaden
används som tillfälle för etnologistuderanden vid Åbo Akademi,
studeranden vid Axxell och andra kulturhistorisk intresserade att
detaljerat studera och bekanta sig med konstruktionen av en traditionell parstuga och dess bygghistoria.Uppbyggandet utförs delvis med
talkokraft för att skapa gemenskapsanda och byggplatsen blir en
sevärdhet i sig. Byggnaden uppförs i stort sett med samma utrustningsnivå som den haft före flytten, för att fungera på samma sätt som i
början av 1900-talet. Den klara levande lantgården blir ett utrymme för
museipedagogisk upplevelseverksamhet, där även stora skolgrupper
ryms att arbeta och leva som man gjorde för 100 år sedan. Altting får
röras, eldstäder användas osv. Den levande lantgården blir ett
spetsprojekt och modell för kulturarvpedagogisk verksamhet i Finland,
speciellt på landsbyggden.
I samband med och med hjälp av Leader-projektet "Skärgårdshemman inför nya utmaningar" provar man på ett nytt koncept för Åbolands skärgård, där en ideel institution köper upp och hyr ut ett
skärgårdshemman, som på grund av läge och historia, har en central
betydelse för utvecklingen av en livskraftig skärgård. Skärgårdshemmanet hyrs ut 5 år i taget, åt en arrendator som har intresse av att bo
där året om och utveckla gården för näringsverksamhet. Det här
projektet har en central roll för förverkligandet av en ny metod att tackla
skärgårdens utmaningar med avfolkning och samtidigt bristen på
gårdar och hus att hyra eller köpa till överkomligt pris. Under projektet
Skärgårdshemman inför nya utmaningar har man bland annat ritat upp
en plan för Brännskärs by, med besökshamn och nödvändig service
för besökare. Under det här projektet förverkligar man planen, för att
utveckla Brännskär till en viktig knutpunkt i skär-gården. Varje by i yttre
skärgården är viktig för att hålla skärgården livskraftig! Projektet
främjar en livskraftig skärgård genom att stödja utvecklingen av
Brännskär som en av flera viktiga knutpunkter i Åbo-lands yttre
skärgård, betjänar besöks- och framförallt båtturismen i skärgården,
bibehåller Brännskär som ett skärgårdshemman i aktiv samverkan
med övriga gårdar i skärgården samt skapar naturligtvis förutsättingar
att livnära sig på Brännskär.

Pargas
stad,
Nagu

17.01.1
231.12.1
4

237870,00

142 722,00

60

Det finns ingen minigolfbana eller motsvarande installationer i Näsby,
Houtskär. Genom att anlägga en minigolfbana skapas en plats för
samvaro och rekreation både för Houtskärbor och besökare. Ett
särskilt mål är att kunna erbjuda det växlande antalet båtturister i den
närliggande gästhamnen en trevlig sysselsättning, inte minst för
barnfamiljerna. Därigenom kan båtturisterna lockas stanna längre på
orten samtidigt som gästhamnens attraktionskraft ökas. Detta väntas
bidra till ökad ekonomisk aktivitet och sysselsättning på orten.

Hout- 01.05.1
skär
231.12.1
3

23600,00

14 160,00

60

Hankkeessa palkataan Leader-rahoituksen turvin Livonsaarelle ja
Velkuaan yhteinen kyläkordinaattori. Hänen tehtävänään on toteuttaa
esiselvityshankkeen tulokset, mm alueen asukkaitten välisen
kanssakäymisen lisääminen, paikallisten yhdistysten yhteistyön
luominen ja kehittäminen, yhteisten tapahtumien ja talkoiden organisointi, viestinnän määrällisen ja laadullisen tason kohentaminen,
kyläfoorumin perustaminen, alueen yhteisen kyläsuunnitelman,
tapahtumakalenterin ja palveluhakemiston tekeminen jne. Kohderyhminä ja hyödynsaajina ovat Velkuan ja Livonsaaren vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat, yrittäjät ja matkailijat. Luodut yhteistoimintamallit
ovat sellaisinaan siirrettävissä ja hyödynnettävissä ympäri Suomea
tilanteisiin, joissa kylien välinen yhteistyö on ainut keino turvata alueen
tulevaisuus, palvelut, houkuttelevuus, viihtyvyys jne. Hankkeen tulokset
ovat merkittävät ja kauaskantoiset: hankkeessa luodaan, toteutetaan ja
vakiinnutetaan yhteistoimintamalleja alueelle, jossa niitä ei
aikaisemmin ole ollut. Alueen vetovoima kasvaa ja asukasluvun
nousun myötä on helpompi parantaa nykyisten palve-luiden tasoa ja
hankkia perustellusti uusia palveluita.

Velku
a
Livonsaari

50700,00

40 560,00

80

Pro Houtskär Minigolf Houtskär
rf

Velkuan
Saaristolaisyhdistys ry

Etupäässä
erinomaista
yhteistyöhanke
LivonsaariVelkua

HANKKEEN KUVAUS

01.05.1
331.12.1
4
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Kimito 01.02.1
Pederså ung- På golvet - eller Pederså Ungdomsförening rf äger ungdomslokalen Ljungborg samt
under
tomten den står på (ca 1 ha). Verksamheten är helt centrerat till
3domsförenLjungborg. Målgruppen är i första hand ortsbefolkningen i Pederså,
31.12.1
ing
både året runt boende samt sommargäster, samt invånarna på ön i sin
3
helhet. Nyttan av verksamheten tillfaller alla åldersklasser, ty
verksamheten omfattar aktiviteter för alla. Utan en fungerande lokal
finns ingen verksamhet. "På golvet - eller under" är ett tydligt projekt
med en klar målsättning: förnyandet av golvkonstruktion som ruttnat
samt förnyande av toaletterna (som är från 1970-talet). Genom
projektet tryggar vi en fortsatt verksamhet samt håller landsbygden
levande.
Drags- 01.02.1
Dragsfjärds Furulund - reno- Målet är att förverkliga ett investeringsprojekt. Det är främst insidan
vering av ung- som skall renoveras för den är i största behov av renovering. Till övre fjärd 3 Ungdomsdomslokalen
våningen kommer föreningen att anlita ett byggnadsföretag som sköter
31.12.1
förening rf
renoveringen. Nedre våningen kommer i huvudsak att renoveras på
3
talko. Målet är att det även i fortsättningen skulle finnas en attraktiv
samlingslokal för barn, ungdomar och vuxna i Dragfjärds gamla
centrumområde.
Pargas stad

Nordic Baltic
Creative Film
Network for
Youth förundersökning

Projektets mål är att skapa ett nätverk av internationella aktörer som
vill ge ungdomar (12 - 20 år) i glesbygden runt Östersjön möjlighet att
skapa film på sin frltid genom kontinuntierlig professionell hjälp för sitt
filmskapande och genom utbyte av idéer med likasinnade ung-domar
från de övriga östersjöländerna. Målgruppen är internationella
filmintresserade aktörer runt Östersjön som har ett intresse av att ingå
ett långsiktigt partnerskap för ett framtida större internationell projekt.
Målsättningar: att formulera en gemensam strategi för hur man kan
stöda ungdomarnas filmskapande på fritide, att hitta aktö-rer som är
intresserade av att genomföra ett gränsöverskridande projekt.
Åtgärder: utvecklande av partnerskapet mellan de filmintres-serade
aktörerna, sammanställande av projektplan och nätverks-träffar med
två representanter från varje region.

Kemiönsaaren kunta

Kehittyvä
nuoriso

Kehittyvä nuoriso; saariston harrastusmahdollisuuksien hyödyntäminen ja nuorille vaihtoehtoja vapaa-ajanvietolle yli kunta- ja kielirajojen. Toteutetaan saaristoliikuntaryhmän aluella, johon kuuluu kuusi
saaristokuntaa: Kustavi, Kemiönsaari, Masku/ osakunnat Askainen ja
Lemu, Naantali/osakunnat Merimasku, Rymättylä ja Velkua, Parainen
ja Taivassalo. Toimintaryhmä kevään ala-asteen 6-luokka-laiset ja
syksyllä jatkavat hankkeessa samasta ikäryhmästä olevat yläasteen 7luokkalaiset nuoret. Tarkoituksena on tarjota keväällä ala-asteen 6luokkalaisille nuorille, jotka syksyllä siirtyvät yläasteen 7. luokalle,
erilaisia elämyksiä ja mahdollisuuden tutustua saaristos-sa tapahtuviin
harrastusmahdollisuuksiin. Ystävyys yli kunta- ja kieli-rajojen,
sosiaalisen kanssakäymisen kehittäminen, syrjäytymisen
ennaltaehkäisy ja jatkossa yhteydenpidon jatkaminen tietoyhteiskunnan välineillä. Valmiuksia siirtymiseen ala-asteellta yläasteelle.
Saaristotaitojen ylläpito.
Perä-projektin tavoitteena on kunnostaa Peräisten kylän yhteisranta
asukkaiden ja kesäasukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi. Rehevöitynyttä rannan verialuetta ruopataan, sortunut rantapenger tolpitetaan
uudelleen. Saveentunut uimaranta kunnostetaan hiekoittamalla. Lapsille järjestetään leikkialue, joka varustetaan erilaisilla leikkivälineillä.
Yhteisrannan maa-aluetta siistitään puistomaiseksi. Jätehuoltoa varten rakennetaan katos. Näillä toimilla saadaan alue viihtyisäksi ja sii-tä
muodostuu yhteinen virkistyspaikka, niin veneilyyn kuin kalastuk-sen
sekä vain kiireettömään oleiluun.
Esiselvityshanke, jossa inventoidaan nykytila ja kunto sekä laadi-taan
toimenpidesuunnitelma saaristossa olevien rannikkotykkien ja niiden
ympäristön liittämistä osaksi paikallisyhteisöjen tai muiden tahojen
toteuttamaa kulttuurimatkailutoimintaa. Suunnitelma sisältää
konkreettisia ehdotuksia nykyisin paikoitellen jopa vaarallisten tykkiasemien kunnostuksen toteuttamiseksi, opastuksen pohjaksi, historian esiintuomiseksi sekä esityksiä tykkiasemien ympäristön siistimisestä- Esiselvityshanke mahdollistaa lähes sadan vuoden mittaisen linnake-elämän tiiviimmän sitomisen osaksi saariston historiaa.
Linnake-elämä tuki merkittävästi saariston elävänä säilymistä sekä
sosiaalisesti että elinkeinojen osalta.

Peräisten Ky- Perä-projekti
läyhdistys ry

BUDJETTI

JULKINEN
TUKI

%

30887,63

21 621,34

70

96125,00

62 481,00

65

01.08.1
330.04.1
4

15000,00

13 500,00

90

01.04.1
331.10.1
4

23962,00

16 773,40

70

Naan- 10.10.1
tali/Pe 2 räinen 31.12.1
3

55659,00

33 395,40

60

ISB
alue

Finland,
Sverg
e Estland

Arkipelagseura

Saaristomme
vartijat

010613
311213

10000,00

9 000,00

90

Pro Nagu rf

Lillvikin lahden Kaislan ja ahvenruohon niittämiseen tarkoitetun laitteiston hankkimiNauvo 01.07.1
suomelu ja
nen. Vuosien saatossa kaisloittuneeen ja liettynen lahden veden
3ennallistaminen virtaus ja laatu saadaan parannettua säännöllisin leikkauksin. Lah-den
31.12.1
rantojenn siistimisellä ja virtausten lisääntymisen ansiosta poh-jan
4
veden laatu paranee. Hyödynsaajana alueen asukkaat ja virkistyskäyttäjät, venelilijät ja kalastajat.

8206,35

10 941,80

75
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HAKIJAN
NIMI

HANKKEEN
NIMI

I samma båt
samassa veneessä

Leader-effekt
Liten åtgärd stor effekt

Dalsbruks
Byalag rf

Torgestrand

Keistiö Byalag rf

"Vindmölla" till
självlysande ön
Keistiö

Qvidja Jägare Brädfodring och
byte av upprf
värmningsenergi Qvidja Jägare
rf:s samlingsoch slakthus

TOIMINTAALUE
Projektet är ett gränsöverskridande projekt med partners från Åland
Fin(Leader Åland) och Sverige (Leader MittiSmåland). Projektet går ut på land,
att man i varje område medverkande i projektet väljer ut några
Åland,
finansierade Leader-projekt (av mindre skala) och tar dessa projekt i
Svefokus. Projektaktörerna intervjuas, projektets gång dokumenteras,
rige
resultaten analyseras osv. Dessa åtgärder är lokala och ansvaret för
dessa åtgärder ligger hos vardera part. Gemensamma åtgärder "joint
actions" består av träffar (seminarier och dyl.) som ordnas turvis på
Åland, i Finland och i Sverige. Till gemensamma åtgärder tillhör också
uppdatering av en gemensam projektsida på Internet.
HANKKEEN KUVAUS

Att uppföra en torgestrand vid Dalsbruks torg vilken på ett anmärkningsvärt sätt kommer att ge möjligheter till intensifierad verksamhet
kring torget och därigenom bidra till trivseln och sammanhålliningen i
den gamla bruksorten Dalsbruk. Målgrupp: ortsbor, lokala föreningar,
sommargäster, turister, lokala företagare.
Idén med projektet är att med hjälp av en "vindmölla" skall ön bli
självförsörjande av el till vägbelysningen och möjligen också till
grundvärmen i Keistiö gamla byaskola, som är i byalagets ägo och
som används för olika tillställningar, fester, möten osv. Keistiö bya-lag
rf äger el-anslutningen för både vägbelysningen och skolan och
bekostar därmed all elförbrukning själv. Även kommande
driftskostnader finansieras i sin helhet av Keistiö byalag rf
Brädfodring av Qvidja Jägare rf:s kombinerade samlings- och slakt-hus
på Kassor, Qvidja by, Pargas. Byggande av skyddstak ovanför
ingången till samlingslokalen i samma byggnad för att skydda besökarna för nedfallande snö och is under vinterhalvåret. Byte av uppvärmningssystem för byggnaden, från direkt elvärme till två stycken
mer miljövänliga luftvärmepumpar.

HANKEAIKA

BUDJETTI

JULKINEN
TUKI

%

26.06.1
331.07.1
4

25600,00

17 920,00

70

Drags- 01.09.1
fjärd 3 31.12.1
4

40015,77

26 010,25

65

Iniö

15.06.1
301.10.1
4

24159,00

18 119,25

75

Qvidja
by,
Pargas

01.10.1
330.09.1
4

25375,00

16 493,75

65

Finlands
Svenska
Ungdomsförbund rf

IT-stöd för den
finlanssvenska
tredje sektorn i
Åboland

Syftet med projektet är att anställa kunnig it-personal för att stöda den Åbofinlandssvenska tredje sektorn i Åboland. Personalen kommer att
land
bestå av en person anställd på 30%. Denna tekniker är statione-rad på
Åbolands Ungdomsförbunds kansli i Pargas. Teknikern besöker,
utbildar och hjälper föreningarnas it-ansvariga personer att bättre
kunna utnyttja it i såväl i marknadsföringssyfte som inom den interna
verksamheten. Teknikern håller även Drop In-verkstäder dit personer
från målgruppen får komma för personlig handledning. Teknikern
skriver också manualer enligt uppkomna behov. Projektet förverkligas i
samarbete med Marthaförbundet, Finlands Svenska Scouter, Finlands
Svenska Idrott, Förbundet Hem och Skola i Finland, Finlands
Hembygdsförbund, Finlands Svenska 4H, Pensionärsförbundet,
Finlands Svenska Sång-och Musikförbund samt Åbolands
Ungdomsförbund. Målgruppen för projekltet är medlemsföreningarna
till de ovannämnda förbunden i Åboland.

01.07.1
431.12.1
4

10932,15

8 745,72

80

Kimitoöns
kommun

LokalTV Kimitoön

I projektet byggs upp ett system för fungerande och fortlöpande lokal-tv- Kimiproduktion. Inom ramen för projektet anställs en projektledare vars
toöns
huvudsakliga uppgift blir att koordinera samarbetsparternas
komkompetensområden till fungerande lokal-TV-produktion. Kimito Telefon mun
står för det tekniska kunnandet och infrastrukturen. Annons-bladet
deltar med kompetens gällande produktion av innehåll och input för ny
lokal modell för TV-produktion, och Kimitoöns kommun deltar med
input gällande utveckling av innehållsproduktion och an-vändning inom
ramen för sin verksamhet (skolor, ungdomsverkstad, åldringshem,
evenemang, marknadsföring osv.).

01.09.1
331.12.1
4

38650,00

27 055,00

70

Curatio

Stråket lever! Elämää raitille!

Gamla Malmen hör till pärlorna i Pargas och ingår byggda kulturmiljöer Parav riksintresse (RKY). Finnbergsgatan och Malmgatan utgör
gas
huvudstråket genom Gamla Malmen mot torget, tätt bebyggt på
vardera sidan av gatan, och kunde med fördel erbjuda flera
möjligheter till aktiviteter för besökare. Invånarföreningen Gamla
Malmen är speciellt intresserad av sådan verksamhet som inte
begränsar sig till endast några få gånger per år i samband med
tillställingar på området. De tre hus som kantar Malmgatan på norra
sidan ägs av Pargas telefon Ab, som önskar en sådan
användningsändamål för byggnaderna, att de står öppna för
allmänheten. Projektets målsättning är att sprida kunskap om praktiska
byggnadsvårdsmetoder till ägare av äldre hus. Det andra huvudmålet
är att levandegöra Malmgatan på Gamla Malmen genom att inna
verksamhet i de sista tomma byggnaderna. Projektet förverkligas
genom att arrangera praktiska byggnadsvårdsverkstäder i
byggnaderna för allmänheten och genom att söka nya
användningsändamål för husen. Byggmaterial ingår ej i projektet.
Samarbetspartners är Pargas Telefon Ab, Invånarföreningen Gamla
Malmen samt Pargas Hembyggdsföreining och Egentliga Finlands
Landskapsmuseum.

01.02.1
431.12.1
4

34470,00

22 029,00

70
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TOI- HANMIN- KEAITAKA
ALUE
Par01.11.1
gas,
3Kimito- 31.10.1
ön
4

HAKIJAN
NIMI

HANKKEEN
NIMI

Pargas stad

Jag är en del av Skärgårdshavets biosfärrområde grundades år 1994 i Åbolands skärbiosfären
gård, genom en utnämning av UNESCO, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur. Biosfärområdeskonceptet handlar om att
förverkliga hållbar utveckling genom samarbete mellan olika aktörer i
ett natur- och kulturmässigt sätt viktigt område. Under jubileumsåret vill
man därför lyfta fram det lokala engagemanget för en hållbar
utveckling i Skärgårdshavets område. Projektet fokuserar dels på att
engagera enskilda personer och grupper till insatser för sin närmiljö
och dels på att skapa rum för att främja samarbete och diskussion om
för skärgården viktiga frågor. Under projektet arrageras bland annat
seminarier, görs en mobil utställning om Skärgårdshavet som kan
lånas ut till tillställingar och ett publikt evenemang kallat Biobliz, som
ger folk en chans att lära sig mera om arter i närmiljön. Syftet med
projektet är framförallt att engarera människor att göra något för sin
närmiljö och samtidigt lära sig mera om naturen och kulturen.
Samtidigt vill man göra Skärgårdshavets biosfärområde bättre känt
både för de som bor inom biosfärområdet och på ett nationellt plan.
Resultatet är förhoppningsvis en större insikt och kunskap om den
egna närmiljön, nya samarbetsmönster och engagemang för den egna
biosfären, som vi alla är en del av!

Pargas stad

ComSoMe - Q- Online närvaro och sociala medier utvecklas i rasande fart i
Trips
marknadsföringssyfte. Det hinner inte skapas manualer för detta
fenomen, eftersom det utvecklas så fort. Det är som regel inom sociala
medier idag, är användaranpassat och utvecklat om ett par månader.
Det som är ligger i vårt intresse nu är att värna om vårt varumärke
SKÄRGÅRDEN - SAARISTO. Allt som diskuteras sker i verkligheten
och speglas online och höjer mervärdet för vårt varumärke
Skärgården. Detta är sådant vi bör bevaka och det sker med fördel
genom aktivt användandet av sociala medier. Projektet ComSoMe - QTrips innehåller: Uppdatering av Wikipedia-sidor som berör skärgården
i flera olika språkversioner, laddning av bilder till Panoramio, så att de
syns i Google Earth, skapande av rutter på Google Maps (paddling,
vandring, naturstigar, vandringsleder, kultur-stigar, cyckling mm), WiFi
för downloading av Q-Trips på några cent-rala orter i skärgården.

Pargas,
Nagu,
Korpo
Houtskär,
Iniö

Pargas stad

Gamla Malmen Målgruppen för projektet är aktörer som är knutna till Gamla Malmen,
på kartan
skolelever, lokalbefolkning oh besökare. Målet med projektet är att
uppmärksamma de problem som berör Gamla Malmen-området och
presentera förslag till lösningar på dessa problem. Målet är också att
lyfta fram Gamla Malmen och dess historia både för ortsbor och
besökare och att stärka den lokala identiteten. Projektet kommer att
kartlägga skyltningsbehovet, göra studiebesök, ordna ett nytt
tredagarsevenemang "Var det bättre förr?", arbeta fram
enpersonsmanus för Gamla Malmen och utarbeta marknadsföringsmaterial.

Pargas

Kimitoöns
kommun

Skärgårdens
Målsättningen för skärgårdens medeltida höstspektakel är att uttryck- Kimito- 01.01.
medeltida höst- ligen skapa ett evenemang som kan kopieras för kommande år, också ön
14 spektakel
utan projektfinansiering. Med andra ord är det frågan om ett engångs31.12.
evenemang som samlar ihop tidigare projekt, för att ge dem större
14
möjligheter att kvarleva också framöver utan projektfinansiering.
Spektaklet är ett säsongförlängande färgsprakande evenemang som
stödjer det lokala företagandet, lockar till sig människor från när och
fjärran samt bidrar till att göra regionen känd som en unik och vacker
skärgårdsort med en stark och spännande historia. Höstspektaklet är
ett utvecklingsprojekt för att bygga upp en säsongförlängande
färggrann höstmarknad med Dalsbruks spännande historia och de
kopplingar till vikinga- och medeltid som finns.

Falla - en bondSagalunds
Museistiftelse gårds interiörhistoria från fyra
generatio-ner

HANKKEEN KUVAUS

BUDJETTI

JULKINEN
TUKI

%

58100,00

83 000,00

70

01.11.
13 31.12.1
4

67320,00

40 392,00

60

01.12.1
331.12.1
4

72632,00

43 579,20

60

25300,00

18 975,00

75

43982,00

26 389,00

60

Syftet med projektet är att uppmärksamma och upplysa historiska vär- Kimito- 01.01.
deringar i inredningen i landsbygdens byggnadsarv. Stommen på Falla ön
14 gård, som uppförs inom projekt Falla: En levande lantgård byggs upp,
31.12.
fungerar första sommaren 2014 som ett inredningshistorisk labo14
ratorium. Vi återskapar och presenterar, i form av
arbetsdemonstrationer under sommarens lopp de färdiga interiörerna,
hurudana inredningslösningar och -material som användes på
landsbygden under olika perioder 1860 - 1960. Arbetet baserar sig på
den dokumentation som gjorts av Falla gård inom projektet en levande
lantgård byggs upp. Inom byggnadsvården och byggnadshistorien har
huvudsakligen uppmärksamheten fästs vid fasader och byggnaders
utvärtes utseende. Framförallt vardagliga interiörer och landsbygdens
byggnader har fått förhållandevis lite uppmärksamhet. Friluftsmuseers
interiörer representerar vanligtvis 1800-talet, medan speciellt
allmogeninteriörer från perioden 1920 - 1960 är sällsynta. Saknad på
kunskap och värdering leder till att gamla interiörer ofta rivs i samband
med renoveringar.
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BUDJETTI

JULKINEN
TUKI

%

Finlands öar - FöretagarSuomen saa- samarbete i
skärgården
ret rf ry

I FÖSS nya vision fram till 2020 stipuleras, att föreningen kommer att
arbeta för att det i skärgården verkar företag inom både service,
industri och primärnäringar, där företagen kan bedriva versamhet på
liknande villkor som på fastlandet. Därför vill föreningen starta upp
detta utredningsprojekt, som sätter fokus på att öka samarbetet mellan
företagarna i skärgården.
Projektet består av tre delar:1) Samla information om fungerande
näringsklusters och finansieringskällor, som t.ex crowfunding i skärgårdsmiljö., 2) utföra en intervju-undersökning om företagarnas behov
och åsikter om ämnena ovan, 3) samt arrangera ett slutseminarium
som presenterar projektets resultat. Projektet syftar sig till att
åstadkomma åtgärdsprogram inom de utredda områdena och generera projketplansunderlag för utvecklingsprojekt, att stimulera ett mer
aktivt samarbete mellan skärgårdsföretag och entrepenörer, samt
pådriva utveckling av nya näringsverksamheter. Projektets målgrupp är
i huvudsak företagare och öbor i Åbolands skärgård.

Par01.02.
gas,
14 Kimito- 31.12.
ön
14

19800,00

17 820,00

90

Finnäs egna- Finnäs strand
hemsförening
rf

Projektet syftar till att öka trivseln och möjligheten till olika
fritidsaktiviteter och rekreation i Finnäs by, Nagu. Platsen vid stranden
kommer att utgöra en helhet med brygga, badstrand, båtupptagningsramp samt en grillplats med bord och bänkar. En gemensam plats vid
vattnet ökar möjligheten till samvaro och byagemenskap, samtidigt
som läget invid en motionsbana innebär att motionärer och tillfälliga
gäster kan nyttja av platsen t ex för att njuta av utsikten över havet.
Platsen utgör en av de få allmänna och öppna strandlinjerna efter
Framnäs invid gästhamnen i Nagu.

01.05. Nagu
14 30.05.
14

17050,00

34 100,00

50

Privatföreta- SÄVEL
gare på Kimitoön

Hankkeen toiminta-ajatuksena on sähköisestä liiketoiminnasta kiinnostuneiden yritysten yhteensaattaminen ja verkottaminen. Hankeen
tavoitteena on yritysten välisen yhteistyön lisääminen, uusien
yhteistyömuotojen löytäminen, uuden sähköisen palvelukonseptin kehittäminen, suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen yhteistyön aloittaminen.
Hankkeen tuloksena syntyy sähköisen liiketoiminnan malli Kemiönsaaren toimiville yrityksille.

01.12. - Kemiö
13
nsaari
31.12.
14

24000,00

30 000,00

80

19

