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SELKÄMEREN TEEMAVUOSI ONNISTUNEESTI PÄÄTÖKSEEN
Selkämeren teemavuosi kesästä kesään 2008 – 2009 on päättynyt. Teemavuosi täytti tavoitteensa hyvin ja onnistui nostamaan Selkämerta entistä laajempaan tietoisuuteen.
Vuoden aikana luotiin uusia ja täydennettiin olemassa olevia verkostoja sekä ennen
kaikkea käynnistettiin monenlaisia kauaskantoisiakin asioita. Selkämeren hyväksi
käynnistetty työ jatkuu teemavuoden jälkeen useilla eri sektoreilla. Selkämeren teemavuoden kokemukset kannustavat myös muita samankaltaiseen toimintaan: kokonaisen
vuoden omistaminen jollekin asialle mahdollistaa monipuolisen ja moniulotteisen lähestymisen, jollaista ei voitaisi saavuttaa lyhytaikaisella "mainoskampanjalla".
SELKÄMEREN TEEMAVUOSI OLI TIEDOTUS- JA MARKKINOINTIHANKE
Selkämeren teemavuodella oli useita tavoitteita, joita yhdisti Selkämeren nostaminen paremmin yleiseen tietoisuuteen ja kiinnostuksen kohteeksi. Esiin haluttiin tuoda niin alueen luontoon, kulttuuriin, historiaan kuin elinkeinoelämäänkin liittyviä teemoja. Ympäristönsuojelun
ja kulttuurin yhdistäminen teemavuoden toteutuksessa lisäsi kampanjan kiinnostavuutta. Tiedotuksen ja markkinoinnin kohderyhminä olivat eri alojen asiantuntijat, matkailijat ja suuri
yleisö niin Satakunnassa kuin sen ulkopuolellakin. Selkämeren merialuetta ja rannikkoa esiteltiin esimerkiksi hyödyntäen suuria tapahtumia kuten Reposaaren loma-asuntomessuja,
Suomi Areenaa ja Satakunta Senaatintorilla -tapahtumaa. Tapahtumien lisäksi tuotettiin mm.
markkinointi- ja tiedotusmateriaaleja, aiheeseen liittyviä julkaisuja sekä www-sivusto.
Teemavuoden toteuttaminen perustui yhteistyöhön: asiasta kiinnostuneet tahot kutsuttiin rakentamaan Selkämerivuotta yhteisesti. Laajan joukon myötä kokonaisuudesta muodostui jopa
ennakoitua laajempi: värikäs yhdistelmä kulttuuria, taidetta, tiedettä, asiaa ja viihdettä. Avajaisia vietettiin maailman ympäristöpäivänä 5.6.2008 viidellä paikkakunnalla ja päätösseminaari järjestettiin 16.9.2009 Helsingissä. Tälle välille mahtui suuri määrä tapahtumia ja toimia.
TEEMAVUODEN VAIKUTTAVUUS SELVITETTIIN TUTKIMUKSELLA
SATAVESI-ohjelma teetti Selkämeren teemavuodesta vaikuttavuustutkimuksen, jonka teki
hallintotieteiden yo. Emilia Tommila. Tutkimuksessa tavoitteiden toteutumista selvittiin seuraavilla osa-alueilla: tapahtumat, medianäkyvyys, verkkosivut, kohderyhmä ja yhteistyökumppanit.
Teemavuosi oli tiedotus- ja markkinointihankkeena onnistunut. Teemavuoden sanomaa vietiin eteenpäin lukuisten tapahtumien välityksellä, ja se huomioitiin hyvin tiedotusvälineissä,
myös verkkosivut kiinnostivat yleisöä. Viesti onnistuttiin saamaan perille: noin puolet gallupkyselyyn vastanneista tiesi parhaillaan meneillään olevasta teemavuodesta. Myös teemavuoden toteuttajat ja keskeisimmät yhteistyökumppanit arvioivat, että teemavuoden aikana onnistuttiin parhaiten juuri tietoisuuden lisäämistä sekä meri- ja rannikkoalueen näkyvyyden parantamista koskevassa tavoitteessa.
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Näkyvyyden ja yhteistyön lisäämisessä onnistuttiin erityisesti paikallisella ja alueellisella tasolla: Selkämeri-teemaa vietiin eteenpäin sekä median että useiden tapahtumien välityksellä.
Teemavuosi huomioitiin myös kansallisella tasolla - joskin sen saama huomio kansallisella
tasolla jäi selkeästi vähäisemmäksi. Kansainvälinen näkyvyys jäi teemavuoden aikana hyvin
vähäiseksi, sen sijaan yhteistyökuvioita ruotsalaisten kanssa viriteltiin teemavuoden aikana.
TYÖ SELKÄMEREN HYVÄKSI JATKUU
Selkämeren teemavuosi oli paikallisten toimijoiden ja organisaatioiden yhteinen voimannäyte
Selkämeren meri- ja rannikkoalueen puolesta. Tulevaisuudessa teemavuoden tavoitteet, verkostotyö ja prosessit jatkuvat ja leviävät yhteistyökumppanien toiminnassa ja lukuisissa eri
hankkeissa.
Satakunnan merellisen matkailun Selkämeri - brändin luominen on käynnistynyt Selkämereen
liittyviä tapahtumia kokoavan Selkämerikalenterin, Sälgrundista Santkariin – Selkämeri tutuksi infotaulujen, Ulla Koivulan Selkämerilaulun (www.rauma.fi/selkamerivuosi) ja runon
Sininen mereni mun, www.selkameri.fi -internetsivujen sekä sloganin Säilytetään Selkämeri
sinisenä myötä. Lisäksi vuonna 2011 ensi-iltaan tuleva luontodokumenttielokuva Lento yli
Selkämeren edistää osaltaan Selkämeren ja sen rannikon profiloitumista tulevaisuudessa. Elokuva valittiin Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahaston maakunnallisesti merkittävimmäksi hankkeeksi vuonna 2009. Vuonna 2011 ensi-iltaan tulevaa elokuvaa tukevat lisäksi
Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto, YLE Yhteistuotannot, Tuuliaisen säätiö, Satakuntaliitto ja Porin kaupunki.
Teemavuoden aikana toteutettiin Satakunnan Elävän Kuvan Keskuksen ”Selkämeri ja minä ”
-lyhytelokuvakilpailu ja tuotettiin 12 Selkämerielokuvaa elokuvakummien avustuksella. Neljä
elokuvista oli lasten ja nuorten toteuttamia. Elokuvat leviävät jatkossa eri yhteyksien kautta
eteenpäin jatkaen samalla Selkämeren tunnetuksi tekemistä omilla areenoillaan.
Rannikko- ja merialueen tutkimus- ja kehittämistoiminta sai teemavuoden aikana positiivisen
sysäyksen, kun vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuutta selvittävä VELMU -yhteistyö ja
Selkämeren rannikkostrategiaprosessi ovat käynnistymässä. Selkämerta koskevan luonnontieteellisen tutkimuksen kehittäminen sai myös uutta puhtia Reposaaren ympäristöntutkimuslaitoksen liittyessä Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen Porin yksikön toimintoihin.
Käynnissä on myös ilmastonmuutoksen vaikutuksiin keskittyvä Muuttuva Selkämeri –hanke.
Edelleen Satakunnan Luontokoulun käynnistämälle Selkämeren teemavuoden lukiolaiskurssille toivotaan jatkoa ja Selkämeren rannikon matkailutiehankkeen toivotan onnistuvan tavoitteessaan saada keskiajalta peräisin olevan rantatien määrittely valtakunnalliseksi matkailutieksi. Satakunnassa on oltu teemavuoden aikana aktiivisia myös Turun ja Helsingin kaupunkien esittämän Itämerihaasteen puitteissa.
Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Selkämeren kansallispuiston perustamisesta 2.10.2009.
Hanketta on valmisteltu pitkään eri yhteyksissä Rauman kaupungin johdolla vuodesta 2001
lähtien ja se on Satakuntaliiton edunvalvonnan kärkihanke. Ympäristöministeriön mukaan
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periaatepäätöksen syntymistä vauhditti osaltaan kuluvan vuoden julistaminen Selkämeren
teemavuodeksi.
Teemavuoden toteuttivat Satakunnan vesistöohjelma SATAVESI, joka on Satakuntaliiton,
Satakunnan TE-keskuksen ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen yhteistyöohjelma Satakunnan vesistöjen tilan ja käyttömahdollisuuksien parantamiseksi sekä Pori, Rauma, Merikarvia, Eurajoki ja Perinnelaivayhdistys Ihana ry. Käytännön koordinoinnista vastasi Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. Kaksivuotinen hanke sai tukea Euroopan aluekehitysrahastosta, ja se perustui Turun yliopiston MKK:n laatimaan esiselvitykseen.
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