SATAKUNTALIITTO
The Regional Council of Satakunta

24.4.2018

SATAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ
Aika: ti 24.4.2018, klo 9.30 - 12.00
Paikka: Satakuntaliitto, neuvotteluhuone 1
Osallistujat:
Heli Välimaa, Porin kaupunki (puh.)
Asko Ijäs, Satakuntaliitto (siht.)
Terttu Hermansson, Lauhanvuoren Geopark-hanke
Susanne Ekroth, Pinkjärvi ry.
Riika Mäkinen, SAMK
Minna Uusiniitty-Kivimäki, SAMK
Anu Pujola, Porin kaupunki
Niina Uusi-Seppä, Satakunnan museo
Nora Albrecht, Metsänomistajien luontoverkosto
Markku Suominen, SLL Satakunnan piiri
Pinja Kasvio, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Johanna Lantto, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Asialista:
1. Avaus ja asialistan hyväksyminen
Puheenjohtaja Heli Välimaa avasi kokouksen klo. 9:30. Hyväksyttiin kokouksen asialista esitetyn mukaisena. Sovittiin, että kokouksen esitykset jaetaan mahdollisuuksien mukaan Satavesi-ryhmän Internet-sivuilla (http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Satavesi/Toiminta/Teemaryhmat).
2. Edellisen kokouksen muistio (asialistan liitteenä)
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio
3. Satakunnan ympäristökasvatusverkoston kuulumiset
Kokouksen osanottajat kertoivat ajankohtaisista asioista omilta aloiltaan:

Vaihde:
Postiosoite:

(02) 620 4300
PL 260, 28101 PORI

Fax:
Käyntiosoite:

(02) 620 4301
Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI

etunimi.sukunimi@satakunta.fi
www.satakuntaliitto.fi

Y-tunnus 0830322-5

SATAKUNTALIITTO
The Regional Council of Satakunta

24.4.2018

- Susanna Ekroth kertoi käyneensä WWF:n susilähettiläänä kouluilla mm. Nakkilassa, Harjavallassa ja Raumalla.
- Niina Uusi-Seppä (Satakunnan Museo) kertoi Köyliönjärven maisemanhoitohankkeesta. Hankkeesta on valmistunut luonnos Köyliönjärven maisema-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaksi.
Tämän lisäksi alueella on järjestetty erilaisia sidosryhmätilaisuuksia ja teemailtoja liittyen mm.
vesikasvillisuuteen ja jättipalsamiin.
- Riika Mäkinen kertoi Meremme tähden -tapahtuman järjestelyistä. Tapahtuma järjestetään
29.5. Rauman Merikoululla. Tapahtuman teemana on tänä vuonna ”Merestä on moneksi” ja se
on osaltaan kytketty SAMK:lla käynnissä olevaan Waterchain-hankkeeseen. Aamupäivällä tapahtumaan pyritään houkuttelemaan koululaisia ja iltapäivän ohjelmassa on tietoiskuja Itämereen liittyvistä teemoista. Tapahtuman yhteydessä järjestetään merialuesuunnittelun aloitusseminaari. Lisätietoa tapahtumasta on löydettävissä tapahtuman internet-sivuilta
(http://www.lounaistieto.fi/ymparistonyt/meremme-tahden-2018/).
- Minna Uusiniitty-Kivimäki kertoi SAMK:n matkailun kehittämiseen ja matkailupalvelutarjontaan
liittyvistä hankkeista. Painopisteenä SAMK:n hankkeissa on erityisesti matkailuyritysten ja -tuotteiden kehittäminen Satakunnassa, mutta hankkeissa tehdään myös työtä mm. Satakunnan tunnettuuden kehittämiseen.
- Anu Pujola kertoi CIRCWASTE-hankkeesta, jossa Porin kaupunki on mukana. Ympäristökasvatuksen osalta hankkeessa toteutetaan tietopaketteja peruskouluille ja päiväkodeille mm. kierrätykseen ja jätteiden vähentämiseen liittyen. Opettajien tavoittaminen on yksi keskeisistä haasteista em. tietopakettien saattamiseksi käytäntöön. Ilmastotalkoot-seminaari järjestetään tänä
vuonna 27.11. ja sen teemana on kiertotalous. Syyskuussa järjestetään lisäksi tekstiilien kierrättämiseen ja uusiokäyttöön liittyvä työpaja viranomaisille ja muille alueen asiantuntijoille sekä
suurelle yleisölle avoin luentosarja. Lisätietoa hankkeesta https://www.pori.fi/circwaste
- Nora Albrecht työskentelee Metsänomistajien luontoverkosto -hankkeessa, joka on rahoitettu
METSO-ohjelmasta ja jonka toteutuksesta vastaa Luontoarvoyhdistys Koppelo. Hankkeen tavoitteena on löytää metsänomistajia, jotka haluavat hoitaa metsiään niiden luontoarvoja kunnioittaen. Hankkeessa tehdään yhteistyötä mm. Siikaisten kunnan ja metsänhoitoyhdistys Karhun
kanssa. Hankkeella on käytössä oma Facebook-ryhmä sekä blogi, jossa kerrotaan hankkeen etenemisestä sekä erilaisista metsänhoitomahdollisuuksista (http://metsanomistajienluontoverkosto.blogspot.fi/).
- Johanna Lantto kertoi SATAVESI-ohjelmasta ja sen toiminnasta. Ohjelma jakautuu kolmeen vesistöalueeseen (Karvianjoki, Kokemäenjoki, Eurajoki-Lapijoki), joista jokaisella on oma työryhmänsä. Lantto kertoi lisäksi Kokemäenjoen vesivisiosta, joka valmistui vuoden 2017 lopulla. Vision tavoitteena on luoda laaja kokonaiskuva vesistöalueen tavoitetilasta ja alueen hoidon keskeisistä teemoista vuoteen 2050. Vesivisio ja sitä käsittelevä blogi on löydettävissä osoitteesta
(http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesien_kaytto/Hameen_jarvilta_Satakunnan_suistoon__Kok(43686)).

- Asko Ijäs kertoi SustainBaltic-hankkeesta. Hankkeessa toteutettavien pilottisuunnitelmien teemat ovat meri- ja rannikkomatkailun kehittäminen sekä Kokemäenjoen ekosysteemipalvelut.
Hankkeesta on valmistunut luonnos meri- ja rannikkomatkailun kehittämiseksi Satakunnan rannikkoalueella. Luonnos on ladattavissa ao. osoitteesta ja siitä tullaan laatimaan erillinen media-

Vaihde:
Postiosoite:

(02) 620 4300
PL 260, 28101 PORI

Fax:
Käyntiosoite:

(02) 620 4301
Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI

etunimi.sukunimi@satakunta.fi
www.satakuntaliitto.fi

Y-tunnus 0830322-5

SATAKUNTALIITTO
The Regional Council of Satakunta

24.4.2018

tiedote toukokuun alkupuolella (http://www.satakuntaliitto.fi/sites/satakuntaliitto.fi/files/tiedostot/SustainBaltic/Rannikkomatkailun%20kehitt%C3%A4minen_ICZM_luonnos%2019.4.2018.pdf).

- Heli Välimaa välitti terveisiä Anne Savolalta ja Laura Puolamäeltä. Anne Savola oli pyytänyt kertomaan Kankaanpäässä 23.8. klo. 12–16 järjestettävästä äänimaisemaseminaarista, jonka järjestävät Satakuntaliitto, Satakunnan museo ja Kankaanpään taidekoulu. Seminaarin ohjelma
tarkentuu kevään aikana. Laura Puolamäeltä oli vastaavasti tullut tietoa neljästä uudesta kulttuuriympäristöreitistä, jotka ovat valmistuneet Vanhan Rauman alueelle. Reittejä on mahdollista hyödyntää Internet-sovelluksen avulla ja ne ovat: 1) Vanhan Rauman runoreitti (https://runoreitti.wordpress.com/), 2) Vanhan Rauman arkeologiareitti (https://citynomadi.com/route/6de53d2f77e484a6dd61271d35be618e), 3) Vanhan Rauman portit (https://citynomadi.com/route/7e375595e59bf7fbfd971f21593ac08c), ja 4) Raumanjoki (https://citynomadi.com/route/f15b74242e3ca49aace5d44d534a3b6d)
- Heli Välimaa kertoi 7.-13.5. järjestettävästä Reilun kaupan teemaviikosta, jolloin mm. Porin koululaisille jaetaan reilun kaupan banaaneja (https://www.fairtradechallenge.org/fi-fi/kotisivu/#c3704). Koulujen ympäristöviikko järjestetään tänä vuonna 3.-7.9. Porin kaupunki on koonnut Peda.net -sivuston alle oppimiskokonaisuuden kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen liittyen (https://peda.net/pori/perusopetus/opetus/ops-2016/tukimateriaalit/o/kjvk).
4. Pinkjärvi- yhdistys
Pinkjärvi ry:n sihteeri Susanne Ekroth kertoi Pinkjärvi-yhdistyksestä ja suunnitelmista maakuntapuiston perustamiseksi alueelle. Pinkjärvi ry:n tavoitteena on Pinkjärven luonnon- ja kulttuuriperinnön
suojelun sekä alueen tutkimuksen ja ympäristökasvatuksen edistäminen. Alueen retkeilyreitistön (5
km) ja laavujen (Mustalahti, Vuotava) ylläpito on turvattu viideksi vuodeksi Metsähallituksen kanssa
tehdyllä kummikohdesopimuksella. Yhdistys selvittää lisäksi mahdollisuuksia maakuntapuiston perustamiseen, joka mahdollistaisi alueen virkistyskäytön kehittämisen alueen luontoarvot huomioiden.
Nykyinen ympäristölainsäädäntö ei tue maakuntapuiston perustamista Natura-alueelle, minkä vuoksi
maakuntapuiston perustaminen voi edellyttää muutoksia lainsäädäntöön.
5. Ajankohtaista Geopark – hankkeesta ja ympäristökasvatuksesta
Projektipäällikkö Terttu Hermansson kertoi Lauhanvuoren Geopark-hankkeen kuulumisia. Geoparkalueen Internet-sivut avattiin talven aikana ja niille on toteutettu mm. 360° -kuvia alueen merkittäviltä kohteilta (https://www.lauhanvuoriregion.fi/). Geopark-alueen esiarviointi toteutetaan 5.-7.5.,
jonka tueksi alueesta on tuotettu viime kuukausina runsaasti erilaista viestintämateriaalia. Geoparkalueeseen liittyen Pohjois-Satakunnassa on lisäksi käynnistynyt ylimaakunnallinen ympäristökasvatusryhmä, jonka kautta alueelle pyritään saamaan kansainvälinen ympäristökasvatushanke. Kankaanpään yhteislyseo vastaa hankehakemuksen valmistelusta ja siinä pyritään mm. tuomaan ympäristön
havainnointia mukaan koulujen opetukseen. Lisäksi Geopark-alueella toteutetaan vuoden 2018 aikana pilotti luonto-oppaiden (nk. georanger) kouluttamiseksi.
6. Ajankohtaista Freshabit – hankkeesta
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Aluekoordinaattori Pinja Kasvio kertoi Freshabit-hankkeen kuulumisista Lounais-Suomen osalta
(http://www.metsa.fi/freshabit). Freshabitin tavoitteena on vesistöjen tilan ja luonnon monimuotoisuuden (erityisesti direktiivilajien elinvoimaisuus) parantaminen. Vesienhoitoon liittyvien toimenpiteiden ja kunnostusten ohella vesistöalueiden varteen sijoittuvia, arvokkaita metsäkohteita pyritään
suojelemaan METSO-ohjelman avulla. Satakunnan vesistöalueista Karvianjoki kuuluu Freshabitin kohdealueisii. Karvianjoella on tähän mennessä suoritettu sivu-uomien kunnostuksia kaikkiaan 4,5 km
matkalla (tavoite 9 km), minkä lisäksi alueella suoritetaan raakkukartoituksia vuosina 2016–2018 lajin
esiintymisen selvittämiseksi. Osana hanketta koululaisryhmille on järjestetty esittely- ja talkootyöpäiviä, joissa koululaiset pääsevät osallistumaan vesistöjen kunnostamiseen.
7. Muut mahdolliset asiat
Sovittiin, että Lounais-Suomen ympäristökasvatusverkoston vuoden 2018 tapahtumat yhdistetään
Meremme tähden (29.5) ja Ilmastotalkoot-tapahtumiin (27.11.). Satakunnalla on tänä vuonna vastuu
tapahtumien järjestämisestä. Maakunnassa on kuitenkin vähän resursseja erillisten tapahtumien järjestämiseen ja tapahtumat on tästä syystä helpointa toteuttaa yhdistämällä ne alueen yleisiin tapahtumiin.
8. Seuraava kokous
Sovittiin, että seuraava kokous järjestetään Raumalla 4.10.2018
9. Kokouksen päättäminen
Heli Välimaa päätti kokouksen klo. 12.15.
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