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Esipuhe
Ympäristötietoisuutta yli rajojen -hanke tutustutti hankeosapuolia, suomalaisia ja
englantilaisia toistensa ympäristöasioihin, toimintatapoihin, kulttuuriin ja historiaan, loi
toimivan yhteistyöverkoston toimijoiden välille ja synnytti uusia ystävyyssuhteita. Englanti
yhteisenä kielenä helpotti osapuolten välistä kanssakäymistä ja oli yksi avain hankkeen
onnistumiselle.
Hankkeessa englantilaisten kanssa yhteistyössä tuotetut virkistyskäyttömateriaalit tuovat
lisäarvoa saaristoalueellemme ja siellä virkistäytyjille. Toivomme, että hauskan tekemisen ja
seikkailujen kautta lapset ja heidän vanhempansa oppivat uutta ainutlaatuisesta
saaristostamme ja kiinnostuvat myös sen suojelusta ja vaalimisesta. Hankkeessa ideoiduista
materiaaleista on saatu lisäksi uusia sovellusideoita ja mietitty uusia
hyödyntämismahdollisuuksia sekä Suomessa että Englannissa.
Hanke ja sen aikana tehdyt kansainväliset vierailut ovat tuoneet uusia ajatuksia ja
oivalluksia työhömme täällä. Hanke on myös avannut silmiämme ja nostanut
arvostustamme siitä, miten upeassa maassa elämme ja miten hyvin meillä asiat Suomessa
kokonaisuutena katsoen ovat. Hanke on erityisesti tuonut oivalluksen siitä, mitä laajat
jokamiehenoikeutemme meille merkitsevät ja miten vapaata luonnossa liikkuminen meillä
on Englantiin verrattuna. Työtä ympäristön hyvinvoinnin ja tilan parantamisen eteen
kuitenkin riittää myös meillä ja katseet on pikimmiten siirrettävä niihin ja uusiin haasteisiin,
hankkeessa koettua ja opittua muistaen ja hyödyntäen.
Iso kiitos hankkeen onnistumisesta ja kansainvälisen yhteistyön annin levittämisestä kuuluu
sille isolle joukolle maaseutuaktiiveja, kyläläisiä, virkamiehiä ja muita, jotka ovat
osallistuneet työ- tai vapaa-ajallaan englantilaisten vierailujen järjestelyyn, sisällön
tarjoamiseen ja toimintaan osallistumiseen. Tuotettujen virkistyskäyttömateriaalien
ideointiin, kokeiluun ja kommentointiin on osallistunut joukko virkistyskäyttäjiä ja
saaristoluonnosta kiinnostuneita arvokkaalla panoksella.
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1. Yhteenveto hankkeesta
Tässä kansainvälisessä ympäristötietoisuutta edistävässä Leader -hankkeessa toimivst
yhteistyössä Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry. ja
Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry Suomesta sekä Durham Heritage Coast
Partnership ja LAG East Durham Leader Englannista. Hankkeen toiminta jakaantui kahteen
tiiviisti käsi kädessä kulkevaan osioon, meidän saaristossamme tapahtuvaan virkistyskäytön
edistämiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Hankkeen toimintaa tapahtui Suomessa
SILMU ry:n toimialueella saaristoalue erityiskohteena ja koillis-Englannissa Durhamin
alueella vanhassa hiilikaivosympäristössä.
Hankkeeseen valitut teemat A) virkistyskäyttömateriaalit, B) ympäristökasvatus ja
ympäristötietoisuuden edistäminen, C) ympäristötiedottaminen ja D) musiikki palvelivat
kattavasti hankeosapuolia ja toivat laajan sisällön hankkeen toiminnalle. Itä-Uudenmaan
saaristoon tuotettiin kaksi erillistä virkistyskäyttömateriaalia, joista Kapteeni Störtebekerin
aarrekartta on käytettävissä Norra Sandön saarella. "10 asiaa tehtäväksi ennen kuin lähdet
saarelta" -materiaali taas on käytettävissä koko saaristoalueellamme. Materiaalit ovat
lapsiperheille ja muille saaristomme luonnosta ja historiasta kiinnostuneille virkistäytyjille
suunnattuja, ja ne opettavat mielenkiintoisia asioita herkän saaristoluonnon huomioimista
tukien.

Kuva 1. Suomalaisten ja englantilaisten kansainvälinen ympäristötietoisuutta edistävä hanke
tutustutti hankeosapuolia paikallisiin toimintatapoihin, käytäntöihin ja olosuhteisiin. Kuva Askolan
hiidenkirnuilta. Kuvassa vasemmalta Kelly Youngs, Dave Etheridge, Tero Myllyvirta, Niall Benson,
Janet Blackburn, Louise Harrington ja Steve Percival.

Ympäristökasvatusteeman
ympärillä
tutustuttiin
molempien
maiden
ympäristökasvatustoimintaan ja jaettiin hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja.
Ympäristökasvatuksen ja -tiedottamisen osalta järjestettiin erilaisia työpajoja ja käytännön
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tilaisuuksia, joissa työpajoissa läpikäytyä sovellettiin ja opeteltiin. Kansainvälisen
yhteistyön hedelmänä järjestettiin Englannissa Low Tide Day -päivä, joka sisälsi
kaikenlaista hankkeeseen sisältyvää puuhaa kävijöille. Tapahtuma huipentui
musiikkiesityksiin, joista yksi oli kuoron esittämä hankeyhteistyönä syntynyt We All Go
Back to the Sea kappale. Kappaleesta tuotettiin myös CD-levyjä jaettavaksi.
Hankkeen aikana järjestettiin molemminpuolisia vierailuja partnerimaihin, joissa tutustuttiin
teemojen mukaisiin asioihin ja järjestettiin erilaisia työpajoja ja tapahtumia. Hankkeessa
tutustuttiin paikallisiin toimintatapoihin ja käytäntöihin kulttuuria ja historiaa unohtamatta.
Hankeosapuolien anti toisilleen koettiin hedelmälliseksi ja hankeosapuolet olivat tyytyväisiä
yhteistyön toimivuuteen ja hankkeen aikaansaannoksiin. Hanke on myös opettanut paljon
uusia tulevia kansainvälisiä hankkeita ja yhteistyötä ajatellen.
Hanke loi kattavan yhteistyöverkoston maiden toimijoiden välille ja ideoita uusien
yhteistyöhankkeiden suuntaan on herännyt ja laitettu alkuun. Hanke on mahdollistanut myös
SILMU ry:n ja LAG East Durham Leaderin välistä yhteistyötä. Hanke eteni
hankesuunnitelmassa esitetyn aikataulun ja hankkeen aikana tehdyn työsuunnitelman
mukaisesti. Hanke on toiminut sekä suomen-, ruotsin- että englanninkielellä ja yhdistyksen
koko henkilökunta on osallistunut hankkeen toteutukseen. Hanke on lisäksi koonnut yhteen
toimijoita eri puolilta hankkeen toimialuetta (SILMUn toimialue) ja levittänyt
kansainvälisen yhteistyön antia ja kontakteja laajasti.

Kuva 2. We All Go Back to the Sea CD:n takakansi. Kappale syntyi hankkeen yhteistyön tuloksena,
suomalaisena ideana ihmisten tekemät luontoäänet.
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2. Hankkeen kuvaus
Tässä kansainvälisessä ympäristötietoisuutta edistävässä hankkeessa ovat olleet yhteistyössä
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry. ja Maaseudun
kehittämisyhdistys SILMU ry sekä Durham Heritage Coast Partnership ja LAG East
Durham Leader Englannista. Hanke pohjautui hankeosapuolien paikallisten hankkeiden
väliseen yhteistyöhön, jossa jaettiin hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja sekä tuotiin
paikallista osaamista osapuolien käyttöön. Paikallisen ja kansainvälisen toiminnan erottelu
tässä yhteydessä on osin keinotekoista, koska kysymyksessä oli kahdensuuntainen
vastavuoroisuus, jossa eri osiot olivat tiiviissä kanssakäymisessä ja tukivat toisiaan.
Hankkeen toiminta tapahtui partnerimaassa ja Suomessa SILMU ry:n toiminta-alueella,
johon kuuluvat Orimattilasta vanhan Artjärven kunnan alue, Askola, Lapinjärvi, Loviisa,
Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Hanke on suomen-, ruotsin- ja
englanninkielinen. Hanke alkoi 1.3.2012 ja päättyi vuoden 2014 lopussa.

2.1. Paikallinen toiminta
Tässä hankkeessa paikallisen toiminnan päämääränä täällä Suomessa oli kehittää ItäUudenmaan saariston virkistyskäyttöä ja tuoda sille lisäarvoa. Hanke ohjasi ja kannusti
kestävään saaristomatkailuun, jossa korostettiin saariston puhtaita luontoarvoja ja
erityispiirteitä sille tyypillisine kasvi- ja eläinlajistoineen. Virkistyskäyttöalueiden verkosto
saaristossa ja niille tuotettu tietopitoinen virkistyskäyttömateriaali ohjaavat ihmisiä tietyille
alueille ja edesauttavat ympäristöä huomioivaa matkailua.

Kuva 3. Sipoosta Loviisaan ulottuvalla saaristovyöhykkeellä toteutettiin kattavat inventoinnit, joiden
pohjalta tuotettiin informaatio- ja virkistyskäyttömateriaalit. Kuvassa tutkija Mikael Henriksson.
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Inventointien pohjalta tuotettujen havainnollisten informaatio- ja virkistyskäyttömateriaalien
avulla alueella liikkuvat voivat tutustua saariston ja virkistyskäyttöalueiden erityispiirteisiin
erilaisen, saaristoalueiden huomioimiseen ohjaavan virkistyskäyttömuodon pohjalta.
Luonnon parempi tunteminen auttaa ohjaamaan ihmisiä ympäristön kunnioittamiseen ja sen
kautta myös haluun säilyttää herkkiä ja erityislaatuisia luontoalueita siisteinä.
Durhamin alue Englannissa oli pitkään hiiliteollisuuden varassa ja kaivostoiminnan
lakkauttaminen toi alueelle paljon haasteita. Hiiliteollisuuden saastuttamat ja likaamat
rannat ja sosiaaliset ongelmat alueella eivät houkuttaneet alueelle turisteja ja esimerkiksi
rantojen käyttö oli vähäistä. Nyt rantoja on saatu siistittyä ja ihmiset ovat alkaneet löytää
alueelle, mikä on tuonut mukanaan ongelmia mm. rannikon eroosion lisääntymisenä ja
kulumisena. Paikallisen toiminnan pääalueet Englannissa keskittyivätkin virkistyskäytön ja
rannikon eroosion tasapainottamiseen reittisuunnittelun ja valistuksen kautta,
ympäristökasvatuksen- ja tietoisuuden sekä tiedottamisen teemoihin ja tähän mennessä
aikaansaatujen parannusten juhlistamiseen käyttäen musiikkia apuvälineenä.

2.2. Kansainvälinen yhteistyö
Hankkeen kansainvälinen toiminta muodostui osapuolten välisestä vuorovaikutuksesta,
jolloin SILMU ry:n toiminta-alueelle voitiin tuoda hyödynnettäväksi hyviä käytäntöjä ja
toimintatapoja ja vastavuoroisesti viedä täällä hyväksi havaittuja malleja hankeosapuolen
hyödynnettäväksi. Hankkeen aikana järjestettiin lukuisia tutustumismatkoja partnerimaahan
ja isännöitiin heidän tutustumiskäyntejään tänne. Kansainvälisten kohtaamisten toiminta
käsitti mm.
 työpajoja ympäristöteeman ympärillä
o työpajoissa vaihdettiin tietoa ja tutustuttiin paikallisiin hyväksi havaittuihin
menetelmiin. Työpajat pohjautuivat myös hankkeiden paikalliseen toimintaan,
jolloin hankeosapuolien yhteistyöllä voitiin kehittää tätä osa-aluetta
 käytännöllisiä ympäristökasvatustapahtumia
o kohdemaissa järjestettiin käytännöllisiä luontotapahtumia, joissa ympäristökasvatuksellinen näkökulma oli kantava tekijä, esimerkiksi erilaisten
ympäristökasvatuspäivien avulla voitiin tutustua paikallisiin menetelmiin
 tutustumista paikallisiin olosuhteisiin, kulttuuriin, tutkimuksiin ja työtapoihin
 uuden ideointia

Kuva 4. Hankkeen aikana
järjestettiin paljon erilaisia
työpajoja mm. ympäristökasvatuksen, virkistyskäyttömateriaalien, tiedottamisen,
ympäristöä
huomioivan
turismin, musiikkiteeman ja
muun
hanketoiminnan
ympärillä. Kuvassa vasemmalta Tero Myllyvirta, David
Jackson, Pete Corrighan ja
Jeff Corrighan.
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Kuva 5. Kansainvälisen yhteistyön konkreettisina toimina järjestettiin vierailuja kummassakin
partnerimaassa. Vierailujen aikana järjestettiin työpajoja, tutustumiskäyntejä, keskustelutilaisuuksia,
kokouksia ym. hankkeen päämääriä edistäviä toimintoja. Pellingissä SILMU ry:n Gina Forsströmin
kesämökillä otetussa kuvassa vasemmalta Steve Percival, Tero Myllyvirta, Kelly Youngs, Dave
Etheridge, Janet Blackburn, Niall Benson ja Louise Harrington.

3. Hankkeen tavoitteet
Kansalaisia parhaiten palveleva ympäristövalistustyö pohjautuu siihen, että vaikeatkin asiat
saadaan esitettyä yksinkertaisesti ja kansankielisenä. Paikalliset olosuhteet asettavat
kehykset alueella tapahtuvalle toiminnalle, minkä vuoksi eri alueilla toimitaan usein eri
tavalla tai asioita lähestytään erilaisesta näkökulmasta. Usein nämä erilaiset toimintatavat eri
puolilla kuitenkin ruokkivat toisiaan ja niistä saadaan käyttökelpoisia ideoita,
toimintamalleja ja uutta sekä virkistävää ajattelutapaa sovellettavaksi paikallisiin toimiin.
Kansainvälinen yhteistyön tavoitteena oli mahdollistaa paitsi olemassa olevien
käyttökelpoisten toimintamallien levittämistä uusille alueille, myös uusien ideoiden
syntymistä kannustavassa ja innoittavassa ilmapiirissä.
Hankkeen tavoitteena oli edistää kansainvälistä vuorovaikutusta, yhteistyötä ja kokemusten
vaihtoa sekä viedä ja tuoda uusia näkökulmia ympäristöosaamiseen meille ja muualle.
Hankkeessa pyrittiin tuomaan uusia toimintamalleja ja -tapoja paikallisesti toteutettavaan
ympäristönsuojelu- ja ympäristökasvatustyöhön sekä edistämään ympäristötietoutta alueella
tiedotuksen ja erilaisten tuotettujen materiaalien avulla. Hankkeen tavoitteena oli myös
laajentaa näkemystä siitä, miten eri tavalla asioita voidaan hoitaa eri maissa. Hanke loi
kansainvälistä yhteistyöverkostoa myös tulevaisuutta ajatellen ja toi globaalia ajattelua
paikalliseen toimintaan. Ympäristökasvatuksella on tärkeä rooli myös ihmisten
matkailutottumusten ohjaamisessa ekoturismin suuntaan, ja tähän pyrittiin hankkeella
vaikuttamaan huomioimalla esimerkiksi kulutukselle alttiit alueet.
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Hanke tavoitteena oli myös mahdollistaa Leader -toimintaryhmien välistä yhteistyötä.
Suomen ja Englannin alueiden toimintaryhmät tapasivat ja tekivät yhteistyötä hankkeen
aikana tutustumalla toistensa toimintatapoihin ja rahoitettuihin hankkeisiin.

4. Hankkeen toteutus ja aikaansaannokset
4.1. Hankkeen toiminta
Kansainvälinen yhteistyö ja vierailut
Kansainvälinen toiminta käsitti molempiin hankemaihin suuntautuneita vierailuja,
vuorovaikutteisia työpajoja, kokouksia ja keskusteluja ja toisiin ja toisenlaiseen ympäristöön
ja toimintatapoihin tutustumista. Hankkeessa tärkeää oli tutustua paikallisiin hyviin
käytäntöihin ja toimintatapoihin ja soveltaa tätä osaamista myös meillä Suomessa. Lisäksi
paikalliseen kulttuuriin ja historiaan tutustuminen auttoi ymmärtämään ja hahmottamaan
kokonaisuuksia ja myös hankemaiden välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. Hankkeen aikana
järjestettiin viisi vierailua Englantiin, joihin osallistui hankehenkilökunnan lisäksi myös mm.
SILMU ry:n henkilökuntaa ja hallituksen jäseniä. Englantilaiset vierailivat Suomessa
kahdesti erinäisin asiantuntijajoukoin. Kansainvälisistä vierailuista on kirjoitettu erilliset
raportit, jotka löytyvät väliraporteista liitteinä. Väliraportit vuodelta 2012, 2013 ja 2014
löytyvät yhdistyksen nettisivuilta osoitteesta www.vesi-ilma.fi.

Kuva 6. Limnologi Juha Niemi hakemassa ideoita virkistyskäyttömateriaaleihin "Punaoravan
luontopolulta" Skotlannista.
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Yhteistyössä englantilaisten kanssa ideoitiin täällä tuotettavia saaristomateriaaleja ja saatiin
niistä palautetta, sekä vastavuoroisesti paneuduttiin heidän työn alla oleviin
opasmateriaaleihinsa ja ympäristökasvatusteemoihin. Partnereiden kesken on vaihdettu
paljon erilaisia materiaaleja, jotka hyödyttivät osapuolia hankkeen eteenpäinviemisessä, ja
jotka tulevat olemaan tärkeitä apuvälineitä myös tulevissa hankkeissa.
Englannissa yksi tärkeimmistä aiheista oli löytää toimivia ratkaisuja ja tasapaino rannikon
kulumisen
ja
virkistyskäytön
välille.
Hankkeen
aikana
paneuduttiin
virkistyskäyttöreitistöjen suunnitteluun ja mietittiin kestäviä ratkaisuja alueella liikkumisen
ja eroosion suhteen. Englannin rannikolla tutustuttiin useisiin virkistyskäyttöreitteihin ja
niihin mietittiin toimivia ja kestäviä ratkaisuja sekä kehiteltiin uusia ideoita. Englantilaisten
aikaansaannoksia rannikon tilan parantamisen osalta haluttiin juhlistaa näkyvästi ja samalla
myös saada tiedotusarvo asiasta nousemaan. Tästä syntyi ajatus järjestää Low Tide Day,
jossa erilaisten rannikkoon liittyvien ohjelmapisteiden ja puuhapajojen kautta saatiin
näkyvyyttä alueen hienolle rannikolle. Päivä huipentui musiikkiesityksiin, joista
viimeisimpänä kuultiin kuoron säestyksellä paikallisen muusikon Steve Percivalin
kirjoittama ja hankkeen yhteistyönä syntynyt kappale We All Go Back to the Sea.
Kappaleesta tuotettiin myös CD-levy. Tero Myllyvirta esitti tapahtumassa suomalaisten
tervehdyksen ja lauloi kappaleen Finlandia.

Kuva 7. Hankkeen toimintana Englannissa järjestetty Low Tide Day huipentui musiikkiesityksiin ja
yhteistyönä syntyneeseen kappaleeseen We All Go Back to the Sea. Kuoron tukemana pääsolistina
englantilaisen Leader -ryhmän hallituksen jäsen Steve Percival.
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Hankkeen vierailujen aikana järjestettiin paljon erilaisia työpajoja hanketeemoihin liittyen ja
tavattiin eri alojen asiantuntijoita kummassakin hankemaassa. Ympäristökasvatustapahtumia
järjestettiin sekä Suomessa että Englannissa ja tämä edesauttoi myös koulujen
verkostoitumista kansainvälisesti ja uusien koulujen välisten hankkeiden suunnittelua.
Kansainväliset vierailut avasivat mukana olijoiden silmiä ja antoivat valmiuksia tarkastella
myös oman maan asioita erilaisesta, aikaisemmasta poikkeavasta näkökulmasta. Yhdeksi
tärkeimmäksi oivallukseksi nousi meidän ainutlaatuisten jokamiehenoikeuksiemme arvon
ymmärtäminen ja tiedostaminen suhteessa englantilaisten tarkkaan rajoitettuun oikeuteen
liikkua luonnossa ja hyödyntää luonnon antimia.

Kuvat 8 ja 9. Hankkeen aikana järjestettiin ympäristökasvatustapahtumia sekä Englannissa (yläkuva)
että Suomessa ja tutustuttiin paikallisiin opetusmenetelmiin ja olosuhteisiin. Alemmassa kuvassa
Louise Harrington, Niall Benson, Dave Etheridge ja Tero Myllyvirta Pukkilan Kirkonkylän koulun
oppilaiden kanssa tutustuivat iktyonomi Sampo Vainion johdolla kaloihin ja kalojen anatomiaan.
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Hankkeen kansainvälinen yhteistyö on koettu molemmin puolin aktiiviseksi, tuloksekkaaksi
ja hyödylliseksi. Tästä kertoo myös halu kehitellä uusia hankkeita hankeosapuolien ja
hankkeen yhteistyötahojen kesken ja jo nyt vireillä olevat uudet hankkeet.

Kuva 10. Kokeneet tutkijat antoivat panoksensa myös Loch Nessin hirviön mysteerin selvittämiseen.
Ainoat löydetyt ilmeiset todisteet hirviön olemassa olosta oli "Nessien" tuhoaman telttapaikan
jäänteet järven rannalla.

Paikallinen toiminta Suomessa ja virkistyskäyttömateriaalit
Hankkeen aikana kerättiin inventointien avulla kattava tuhansien valokuvien materiaali
kenttäpöytäkirjoineen
virkistyskäyttömateriaalien
tuottamiseen.
Yhdistyksen
tutkimusveneellä tehtiin inventointeja itäisen Uudenmaan saaristossa Sipoosta Loviisaan
ulottuvalla merialueella ja ideoitiin ja kokeiltiin erilaisia toimivia materiaaleja sekä
kartoitettiin virkistyskäyttöön ja materiaalien hyödyntämiseen soveltuvia kohteita.
Inventointiretkillä informoitiin alueilla liikkuvia virkistäytyjiä tulevista materiaaleista ja
saatiin palautetta sen hetkisiin koevedoksiin.
Virkistyskäyttömateriaaleja ideoitiin ja työstettiin yhteistyössä englantilaisten kanssa ja
hyödynnettiin heidän vankkaa osaamistaan erilaisten esitteiden ja infomateriaalien
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tuottamisessa. Norra Sandön saarelle räätälöitiin erityinen innostava merirosvo
Störtebekerin aarrekarttaseikkailu, joka nimensä mukaisesti sai innoituksensa alueella 1300
luvun loppupuolella liikkuneesta hurjasta merirosvosta Klaus Störtebekeristä. Aarrekartta on
saariston erityispiirteisiin ja luontoon tutustuttava opettava seikkailu lapsiperheille ja
kaikille muille saarella virkistäytyjille.
Koko saaristossamme käytettäväksi tehtiin "10 asiaa tehtäväksi ennen kuin lähdet saarelta" virkistyskäyttömateriaali. Materiaalin tunnushahmoksi valittiin kalatiira, koska se toimii
erinomaisena ja näkyvänä tunnuseläimenä saaristollemme. Materiaali on lapsille ja
lapsenmielisille suunnattu saariseikkailu, joka opettaa paljon saaristosta ja sen luonnosta ja
tempaa mukaansa innostavalle opintomatkalle. Materiaali innostaa kattavasti käyttämään eri
aisteja, tutkimaan ja havainnoimaan luontoa ja ohjaa toimimaan vastuullisesti saariston
herkillä ja kulutukselle alttiilla alueilla. Materiaalit soveltuvat erityisen hyvin käytettäväksi
Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen kohteilla, joita on 10 kpl välillä Sipoo-Loviisa, ja
Sipoon, Porvoon ja Loviisan kuntien omistamilla saariston virkistysalueilla. Materiaalit
julkaistiin sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi. Materiaalit on ladattavissa yhdistyksen
nettisivuilta osoitteesta www.vesi-ilma.fi ja ne ovat nähtävissä suomenkielisinä liitteissä 1 ja
2. Materiaalien näkyvyyttä pyritään jatkossa lisäämään viemällä ne saariston
virkistyskäyttöalueille ladattavaksi esim. QR-koodien kautta ja latauslinkkien saamisesta
myös Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen sivuille on jo keskusteltu.

Kuvat 11 ja 12. Virkistyskäyttömateriaaleja kokeiltiin, suunniteltiin ja ideoitiin englantilaisten
kanssa myös oikeassa käyttöympäristössä saaristossamme. Kuvat Norra Sandön saarelta.
Vasemmassa kuvassa Niall Benson ja Tero myllyvirta, oikealla koko englantilaisten vierailijaryhmä.
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Kuva 13. Merirosvo Störtebekerin aarrekartta Norra Sandön saarelle sai lopullisen muotonsa. Tässä
esimerkkinä aloitussivu.
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Kuva 14. "Kymmenen asiaa tehtäväksi ennen kuin lähdet saarelta" -materiaalin etusivu.
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4.2 Aikataulu
Hanke eteni hankesuunnitelmassa esitetyn aikataulun mukaisesti. Hankkeessa saatiin
toteutettua siihen suunnitellut toimenpiteet ja kokonaisuudet ja hankkeella on saavutettu ne
päämäärät, mihin hankkeella pyrittiin.

4.3 Resurssit
Hankkeen onnistuminen pohjautui hyvään etukäteissuunnitteluun, töiden koordinointiin ja
tehokkaaseen vuorovaikutukseen hankepartnerien kanssa. Resurssit kohdistettiin pääosin
työvoiman tehokkaaseen käyttöön. Ulkomaanmatkojen kustannukset pyrittiin minimoimaan
ja saaristossa tapahtuvat inventoinnit autolla ja veneellä reititettiin niin, että samalla kertaa
saatiin läpikäytyä monia samalla suunnalla olevia paikkoja.

Kuva 15. Hankkeen aikana myös Leader -ryhmät tapasivat useaan otteeseen yhteistyön merkeissä.
Kuvassa vasemmalta Louise Johnson, Gina Forsström, Tiina Kurki (selin), Janet Blackburn, Jeff
Corrighan ja Tero Myllyvirta.

4.4 Toteutuksen organisaatio
Hankkeen toteutuksesta vastasi Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja
ilmansuojeluyhdistyksen henkilökunta, johon kuuluivat ekologi/toiminnanjohtaja Tero
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Myllyvirta, biologi Mikael Henriksson, limnologi Juha Niemi ja iktyonomi Sampo Vainio,
jotka kaikki osallistuivat hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Hankkeesta vastasi
toiminnanjohtaja Tero Myllyvirta.
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys toimi hankkeessa
yhteistyössä Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n kanssa ja hankkeella oli
kansainväliset partnerit Englannista, LAG East Durham Leader ja Durham Heritage Coast
Partnership.

Kuva 16. Kansainväliset vierailut olivat puolin ja toisin hyvin järjestettyjä ja täynnä ohjelmaa ja
toimintaa. Kuvassa SILMU ry:n hallituksen puheenjohtaja Gunilla Holmberg esittelemässä
Durhamissa englantilaisille SILMUn toimintaa.

4.5 Kustannukset ja rahoitus
Hankkeen kokonaisbudjetti toteutusajalle oli 150 000 euroa, josta 30 000 euron
omarahoitusosuus katettiin yhdistyksen osallistumisella hankkeen palkkakustannusten
maksamiseen. Hanke on rahoitettu Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n kautta.
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4.6 Raportointi ja seuranta
Hankkeen ohjausryhmän jäseninä olivat Juha Mäkinen Uudenmaan ELY-keskuksesta
(varajäsen Maria Consin-Palva), Gina Forsström SILMU ry:stä (varajäsen Heli Mutanen) ja
Tero Myllyvirta Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksestä
(varajäsen Juha Niemi). Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen
hallitus, jonka edustajisto kattaa hyvin sekä alueellisen että hankkeen kannalta olennaisten
tahojen edustuksen, seurasi hankkeen toteutusta. Hankkeen ensimmäinen väliraportti käsitti
vuoden 2012 ja toinen raportti vuoden 2013. Vuoden 2014 toiminnasta valmistui erillinen
väliraportti ja lisäksi hankkeesta tuotettiin tämä loppuraportti. Lisäksi jokaisesta
kansainvälisestä vierailusta on kirjoitettu erilliset raportit.

4.7 Tiedottaminen
Hankkeen aikana on järjestetty erilaisia tiedotustilaisuuksia ja -tapahtumia sekä Suomessa
että Englannissa. Hankkeen toiminnasta on tiedotettu kotimaassa mm. englantilaisten
vierailujen ja niihin liittyvien ympäristökasvatustapahtumien yhteydessä. Hankkeesta on
paikallislehtien lisäksi kirjoitettu myös mm. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liiton
Aquarius -lehdessä. Englannissa hankkeen toiminnasta on kirjoitettu lehdissä ja hankkeesta
tuotettua videomateriaalia on nähtävissä internetin Youtube -palvelussa Durham Heritage
käyttäjän nimellä hakemalla. Videomateriaalia löytyy mm. Low Tide Dayn
musiikkiesityksistä ja haastatteluista. Hankkeen toiminnasta on tiedotettu aktiivisesti myös
sosiaalisessa mediassa yhdistyksen ja partnerien Facebook -sivujen kautta. Ulkoisen
tiedottamisen lisäksi sisäinen tiedottaminen hankkeen toimijoiden ja yhteistyötahojen
kesken on ollut aktiivista läpi hankkeen.
Hankkeessa valmistuvista virkistyskäyttömateriaaleista kerrottiin saaristoinventointiretkien
yhteydessä siellä virkistäytyjille. Hankkeen päätyttyä hankkeesta ja materiaalien
saatavuudesta pidetään vielä tiedotustilaisuus Porvoossa ja tiedottamista jatketaan vuonna
2015 avovesikauden lähestyessä, jotta saaristossa virkistäytyjät löytävät tuotetut
virkistyskäyttömateriaalit ja ottavat ne aktiivisesti käyttöön.

4.8 Toteutusoletukset ja riskit
Hanke toteutui hankesuunnitelman ja suunnitellun mukaisesti ja hankkeen riskit pystyttiin
hallinnoimaan sekä kotimaassa tapahtuvan että kansainvälisen toiminnan osalta. Hankkeen
onnistuvuuden kannalta vaivaton ja yhteisymmärryksessä tapahtunut kommunikointi
hankepartnerin kanssa ja molemminpuolinen dynaaminen ote olivat avaimia hankkeen
toimivuudelle.
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Kuva 17. Yhdeksi hankkeen riskitekijäksi voitiin kai laskea Englannin vaihteleva sää myrskyineen.

5. Yhteistyökumppanit, kohderyhmä ja hyödynsaajat
Kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat Itä-Uudenmaan kunnat, paikalliset asukkaat,
matkailuala ja luonnossa virkistäytyjät. Hankkeen paikallinen toiminta suuntautuu
saaristossa matkaileville koti- ja ulkomaisille turisteille ja virkistäytyjille, jotka liikkuvat
veneillen, meloen tai mikäli alueiden sijainnit sen sallii, hakeutuvat saaristoon maitse.
Kohderyhmänä on toisaalta niitä, jotka hakeutuvat rannoille ja satama-alueille
yksinkertaisesti siitä syystä, että nämä ovat yleisiä, vapaasti yöpymiseen ja ulkoilmaelämää
varten käytettäviä alueita. Näille tulee tarjoutumaan entistä monipuolisempia
toimintamahdollisuuksia saaristoympäristössä. Luonnon huomioiva turismi on myös
Suomessa yksi ajankohtaisia matkailun kehittämisen painopisteitä..
Hankkeen kansainvälisen yhteistyön antia on levitetty paikallisesti koko SILMU ry:n
toiminta-alueelle, jolloin hankkeesta on ollut hyötyä koko alueen ympäristölle ja toimijoille.
Hanke toimi molempien kotimaisten kielten lisäksi myös englanniksi.
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Kuva 18. Luonnossa liikkuminen Englannissa on pitkälle rajoitettua tietyille sitä varten tehdyille
reiteille, eikä yksityisten maanomistajien maille ole juurikaan asiaa. Suomalaiset
jokamiehenoikeudet ja niiden mukanaan tuoma vapaa liikkuminen luonnossa ja luonnon antimien
hyödyntäminen olivatkin englantilaisille vieraita ja kiinnostavia asioita. Jokamiehenoikeuksiin ja
suomalaiseen metsään tutustuttiin Sipoossa Pilvijärvellä.

6. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Hankkeessa tuotettuja virkistyskäyttömateriaaleja markkinoidaan ja niistä tiedotetaan
vuoden 2015 aikana. Materiaaleille haetaan näkyvyyttä eri toimijoiden, kuten
virkistysalueyhdistyksen nettisivuilta ja materiaalien saatavuutta saaristossa edistetään
viemällä virkistysalueiden infotauluille materiaaleihin ohjaavia QR-koodeja. Norra Sandön
saarelle toteutetusta aarrekartasta saa helposti pienellä ponnistuksella tuotettua myös
geokätköilijöille soveltuvan seikkailun, joten harrastajiin ollaan yhteydessä ja tämän
mahdollisuuden onnistumista edistetään. Yhdistyksen ja koulujen aloittama yhteistyö
englantilaisten kanssa jatkuu ja yhteistyössä kehitetään uusia hankeideoita ja yhteistyön
muotoja.
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Porvoossa 31.10.2014

____________________________
Tero Myllyvirta
toiminnanjohtaja, tutkija
040-5112216
tero.myllyvirta@vesi-ilma.fi
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry.
www.vesi-ilma.fi
Juha Niemi
limnologi
050-5710335
juha.niemi@vesi-ilma.fi

Mikael Henriksson
biologi
050-4900692
mikael.henriksson@vesi-ilma.fi
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