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Satakunnan 

LEADER+ 
HANKKEEN LOPPURAPORTTI  
Liite kehittämishankkeen maksamis- 
lomakkeeseen 323  

 

Työvoima- ja elinkeinokeskus EUROOPAN YHTEISÖ 
Euroopan maatalouden ohjaus- 

ja tukirahasto 

Karhuseutu ry 
Paikallinen toimintaryhmä 

 
Hankkeen nimi Hankkeen numero 

Karhuseudun suistomaat 24506 
Hankkeen diaarinumero 

4036/3524-2005 
Hankkeen toteuttaja Yhteyshenkilö 

Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ry Yrjö Räikkälä 
Lähiosoite Puhelin Fax 

Itsenäisyydenkatu 45 02 633 0666 02 633 0666 
Postinumero Postitoimipaikka Sähköposti 

28100 Pori sekk@sekk.fi 
 

Hankkeen toteutusaika 1.1.2006 - 30.4.2007 
 
1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet) 

Nimi Tehtävänimike ja vastuualue 

Ari Impola Projektipäällikkö, suunnittelu sekä toteutus 

Satu Niska Projektiohjaaja 1.1. - 31.12.2006 suunnittelu sekä toteutus 

Yrjö Räikkälä suunnittelu sekä projektihallinto 

            

            

            
 
2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ 

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet Organisaatio 

Yrjö Räikkälä, sihteeri SEKK ry 

Reijo Nevanranta  Satakunnan TE-keskus 

Tuuli Penttinen-Lampisuo  Satakunnan taidetoimikunta 

Ari Impola, projektin vetäjä  SEKK ry 

Olli Helkkula Karhuseutu Ry 

Päivi Setälä Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkosto 

Jukka Tamminen vuonna 2006 Porin työväenopisto 

Nina Merilahti vuonna 2007 Porin työväenopisto 

Eija Kannisto Ulvilan kunta, kyläasiamies 

            

            
 
3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT  

Satakunnan taidetoimikunta, Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkosto 

Satakunnan museo, Lounais-Suomen ympäristökeskuksen Satavesi -hanke 

Porin työväenopisto, Ulvilan, Harjavallan ja Kokemäen kansalaisopistot 

Alueen kyläyhdistyksiä ja -yhteisöjä 
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4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTTEESSA HANKESUUNNITELMAAN  
(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indik aattoreista esitetään internetissä olevalla LEADER+ -
kehittämishankkeen indikaattorilomakkeella. Muut li säselvitykset erillisillä liitteillä) 

Tavoitteet saavutettu pääosin. Koulutukseen osallistui moninkertainen määrä ihmisiä suunnitelmiin nähden. 

Valokuvia projekti keräsi 8000 eri puolilta Karhuseutua, joka ylittää kaikki odotukset. Kevään 2007 hyvä  

näkyvyys eri näyttelyissä ylitti alkuperäiset suunnitelmat. Yhteistyökumppaneiden määrä ylittyi. 

Elokuvatuotannossa saavutettiin tavoitteet, mutta tarjottuun elokuvakoulutukseen ei löytynyt osallistujia 

toivotulla tavalla, kuvamateriaalia tuli paljon enemmän, innostus muistitiedon taltioimiseen oli suurempaa kuin  

odotettiin, mutta varsinaisten elokuvien tuottamiseen projektin lyhytikäinen elinkaari ei kokonaan riittänyt. 
 
5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvityk set erillisellä liitteellä) 
Projekti dokumentoi Karhuseudun alueen vesistöjen ympäristöä, kulttuuria ja elämää, tallensi muistitietoa ja 
tarjosi kyläyhteisöille omaehtoisen median tuottamiseen koulutusta ja tuotantomahdollisuuksia. Projekti vei kyli-
en toiveita ja tarpeita tiedoksi koulutusten suunnitelijoille ja alueellisille vaikuttajille. Koulutusta tarjottiin pääosin 
Porin työväenopiston, Ulvilan, Harjavallan ja Kokemäen kansalaisopistojen kautta. Dokumentointi tapahtui pää-
osin projektityöntekijöiden toimesta, mutta sisällöllisestä puolesta vastasivat kylien asukkaat ja projektiin osallis-
tuneet henkilöt. Koulutusta seurattiin ja osa taltioitiin, annettua koulutusta pyrittiin vahvistamaan koulutukseen 
liittyvillä taltiointiprojekteilla. Kuvamateriaalia taltioitiin paljon koko alueelta, valokuvia kerättiin 8000 ja videoku-
vamateriaalia noin 120 tuntia. Lastenkulttuurin osuus projektissa oli huomattavan suuri; 2/3 elokuvista oli lasten 
ja nuorten kuvaamia. Projektin laajuus ja näyttävyys avautui hyvin Satakunnan museon Kamarin näyttelyssä 
23.3.-21.6.2007, josta muodostui yksi projektin suurimmista yksittäisistä näytetöistä. Koko projektin aikainen 
Vedestä nousee kuva -valokuvakilpailu sai paljon kiitosta, vesi ja vesistöt ovat kiinnostava ja yhdistävä aihe 
koko Karhuseudulla. Projekti keräsi paljon tietoa ja vei koulutusta isoista asutuskeskuksista pieniin kyliin sekä 
toi pienten kylien arjen kulttuuria näyttävästi esille näyttelyissä, tiedotusvälineissä, valo- ja videokuvin.  
 
6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA  
(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosi aalisista vaikutuksista esitetään internetissä olev alla LEADER+ 
-kehittämishankkeen indikaattorilomakkeella. Lisäse lvitykset erillisellä liitteellä) 
Karhuseudulle luotiin innostusta taltioida muistitietoa ja oman kylän elämää erilaisilla projektin kehittämillä me-
netelmillä; Mediapysäkeillä, Mediatalkoilla, kyläelokuvien tekemisellä. Projektin aikana alueellinen yhteistyöver-
kosto vahvistui, eri kylät ja yhteisöt oppivat tuntemaan paremmin toisten kylien saavutuksia ja menetelmiä, joita 
hyödyntäen oman kylätiedon taltioinnin aloittaminen on helpompaa. Ilmapiiri Karhuseudulla oman median teke-
miseen on myönteinen, kynnys esimerkiksi oman kyläelokuvan tekemiseen on madaltunut. Projektin päätyttyä 
usealla kyläyhteisöllä on innostusta ja suunnitelmia tehdä omia kyläelokuvia. Suurimmassa osassa projektiin 
osallistuneilla kyläyhteisöillä on hyvä eteenpäin menemisen meininki, jota projekti on osaltaan pystynyt vahvis-
tamaan. 

 
7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA (li säselvitykset erillisellä liitteellä) 

Koko alueen kattavan DVD-koosteen kiintolevyrikosta aiheutunut keskeneräisyys todettiin projektin ainoaksi 

oleelliseksi vastoinkäymiseksi. 

Edunsaajien määrä todettiin suureksi, alueellinen yhteistyö ja tietoisuus toisista yhteisöistä on lisääntynyt. 

Projekti tavoitti kohderyhmänsä erinomaisesti ja toimi koko Karhuseudun alueella kattavasti saaden mukaan 

myös uusia kyläyhteisöitä, joita ei projektisuunnitelmassa vielä huomioitu. 
 
8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset e rillisellä liitteellä) 
Projektissa tuli esille kiinnostus muistitiedon taltioimiseen. Suistomaat-projektia ei suunniteltu tähän, joten siihen 
kehitettiin oma projektinsa: Muistitieto eläväksi kuvaksi. Tässä projektissa keskitytään Karhuseudun kylien 

muistitiedon AV-välinein tapahtuvan taltioimisen tutkimiseen sekä kehittämiseen. 

Projektissa alkanut yhteistyö Porin työväenopiston ja Ulvilan kansalaisopiston kanssa jatkuu normaalina  

toimintana monessa eri yhteydessä. 

Harjavallan kaupungin kanssa on syntynyt uusia hankkeita. Yhteistyö jatkuu monissa kylissä projektin 

päätyttyäkin. Projektin aikana vahvistunut yhteistyöverkosto on jättänyt paljon jälkiä ja mahdollisuuksia 

arkeen monella eri taholla, joita ei ilman tätä projektia olisi syntynyt. 
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9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI esim. julkaisut,  esitteet (lisäselvitykset erillisellä liitteellä) 

22 yksittäistä lyhytelokuvaa, 4 yhteistyöelokuvaa, 14 paikallis-TV-ohjelmaa, projektissa kerättiin 8000 valokuvaa 

Karhuseudun alueella sekä tuotettiin yksi äänilevy. Projekti tuotti useita yksittäisiä näyttelyitä ja Satakunnan 

museon kamariin laajan kuvanäyttelyn projektista. Jokaisesta koulutuksesta tehtiin esite, tiedote tai mainos. 

Projektissa kehitettiin "Kipinävartti", elokuvan toimintapäivä, sekä edelleen kehitettiin Mediatalkoo-,  

Mediapysäkki- ja kyläelokuvametodeita. Näiden myötä on syntynyt uusia pieniä koulutuspaketteja. 

Verkossa projekti on ollut ajantasalla www.meka.tv/suistomaat. Projektilla oli oma sähköpostiviikkotiedote. 
 
10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvit ykset erillisellä liitteellä) 
Projektin toimintamalleille on vaikea saada jatkuvuutta rahoituksen vaikeuden vuoksi. Projektin alkuperäiset 
suunnittelijat ja vahvat vaikuttajat eivät enää vaikuttaneet projektin siinä vaiheessa, kun toimintamallit olisi pitänyt 
saada käytäntöön toden teolla. Vastuun- ja työnjako oli usein epäselvää näin laajassa yhteistyöverkossa. Porin 
KH:n päätös peruuttaa Työväenopiston osallistuminen projektiin aiheutti ylimääräisiä ongelmia. Työnjako ja tie-
donkulku opistojen välillä ei aina toiminut kitkatta. Vaikka SEKK pystyi toteuttamaan projektin omien alkuperäisten 
suunnitelmien ja tavoitteiden mukaan, niin varsinkin Harjavallan ja Kokemäen opistojen yhteistyön hiipuminen 
2007 aiheutti sen, että rahaa toimintoihin jäi käyttämättä. Sairaslomat aiheuttivat omat ongelmansa, koska sijaisia 
ei projektin luonteen vuoksi voinut käyttää. 

 
11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA 

Kustannuslaji Euroa 

            

            

            

            

            

            

            

Bruttomenot yhteensä        

Tulot (vähennetään)        

Nettomenot yhteensä        
 
12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ 
Rahoittajan nimi EU Valtio Kunnat Yksityinen Muu rahoitus Oma rahoitus Yhteensä 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                
 
Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimen selvennys 

Pori 31.5.2007 Yrjö Räikkälä 
 
LIITTEET        kpl 
 


