LOPPURAPORTTI: LINC 2018 -SEMINAARI
1. Hankkeen toteuttaja
Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry toteuttaa LINC 2018 -seminaarihankkeen. Hankkeessa ovat
mukana myös Satakunnan Leader-ryhmät Aktiivinen Pohjois-Satakunta, Karhuseutu ja Pyhäjärviseutu sekä
Varsinais-Suomen Leader-ryhmät I samma båt -Samassa veneessä, Varsin Hyvä, Jokivarsikumppanit sekä
Ykkösakseli.
2. Hankkeen nimi ja hanketunnus
LINC 2018 -seminaari, 42847
3. Yhteenveto hankkeesta:
LINC -yhteistyötä on toteutettu vuodesta 2010 lähtien. LINC tulee sanoista Leader Inspired Network
Community. LINC- yhteistyöllä halutaan edistää Euroopan Leader -alueiden välistä verkostoitumista ja
kokemusten vaihtoa uudella innovatiivisella tavalla sekä vahvistaa eurooppalaista Leader -toimintaajatusta. LINC -tapahtumissa ja -verkostossa vaihdetaan tietoja, opitaan toinen toisilta ja kehitetään uutta.
LINC-organisaatio muodostuu kansallisista maaseudun kehittämisen verkostoyksiköistä ja Leadertoimintaryhmien edustajista. Itävallan kansallinen verkostoyksikkö ja LAG Hohe Salve Tyrol Austria ovat
olleet LINC-yhteistyön aloitteentekijöitä. Organisaation muut maat ovat Viro, Suomi, Unkari Luxembourg,
Tsekki, ja Romania. Maaseutuverkostoyksikkö ja Ylä-Savon Veturi ry ovat olleet Suomen edustajina LINC organisaatiossa alusta saakka.
4. Raportointi
4.1. Hankkeen tavoitteet
1. Järjestää LINC2018 seminaari yhdessä Varsinais-Suomen ja Satakunnan Leader-ryhmien
kanssa.
2. Löytää hankekumppaneita Euroopasta ja kannustaa toimijoita alueelta kumppaneiksi.
3. Verkostoitua muiden kansainvälisten hanketoimijoiden kanssa ja vaihtaa hyviä käytäntöjä sekä
kehittää toimintamalleja.
4. Leader ryhmien yhteistyön kehittäminen sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
5. Kylien ja yhdistysten sekä kylämatkailun kansainvälistymisen edistäminen.
6. Saariston ja vesistöjen matkailullinen hyödyntäminen Lounais-Suomen alueella.
7. Hyvinvointi- ja luontomatkailun edistäminen.
8. Eri maiden ruokakulttuureihin tutustuminen ja lähiruoka-ajattelun vahvistaminen.
Määrälliset tavoitteet:
275-300 kansainvälistä seminaariosallistujaa
7 työpajaa
7 tutustumisretkeä
10 yhdistystä mukana hankkeessa

Ylemmän tason tavoitteet
Kansainvälisyys on yksi Leader Ravakan Loisto-strategian teemoista ja Loisto-strategia puolestaan on
linjassa Manner-Suomen Maaseutuohjelman kanssa. Matkailun kehittäminen ja kansainvälistyminen ovat
tärkeässä roolissa myös muiden mukana olevien Leader-ryhmien strategioissa. Hanke toteuttaa myös
osaltaan
Varsinais-Suomen
kumppanuusstrategiaa
sekä
Satakunnan
ja
Varsinais-Suomen
maakuntaohjelmia 2014–2017.
4.2. Hankkeen toteutus
Vuoden 2017 aikana hankkeessa toteutettiin seuraavat toimenpiteet:
1. Rekrytoitu Leader Ravakkaan osa-aikainen hankepäällikkö. Hankepäällikkö vastaa
hankehallinnosta, LINC-seminaarin valmisteluista ja -viestinnästä.
2. Rekrytoitu osa-aikainen hanketyöntekijä, joka auttaa hankepäällikköä valmisteluissa ja hoitaa
hankkeen markkinointiyhteistyötä.
3. Tuotettu 20-sivuinen englanninkielinen LINC 2018 Local Action Groups in Southwest Finland lehtinen, jossa esitelty LINC 2018 -hankkeessa mukana olevat Lounais-Suomen Leader-ryhmät
ja tapahtuman alkutiedot. Esitettä jaettu potentiaalisille hankekumppaneille ja LINC-vieraille
kansainvälisissä seminaareissa. Painettu myös LINC 2018 Welcome to Finland -kortit, paperiliittimet ja hamppu snack -pussit, jotka jaettu toukokuussa 2017 Luxemburgin LINCseminaarissa.
4. Suunniteltu ja aikataulutettu 3-päiväisen seminaarin ohjelmarunko.
5. Varattu Raumalta 6 hotellia majoituksia varten. 15.8.2017 selvinnyt, että kaksi hotelleista on
tehnyt tuplabuukkauksen seminaarin ajaksi, joten LINC-seminaarin varauskapasiteetti
vähentynyt Raumalla 4 hotelliin. Varattu Uudestakaupungista 3 hotellia peruuntuneiden
Rauman hotellien tilalle. Päivitetty seminaariohjelma ja mietitty tapahtuman logistiikka
muuttuneessa majoitustilanteessa. Varattu henkilökuntamajoitukset Raumalta ja
Uudestakaupungista.
6. Kartoitettu kaikki Rauman alueen potentiaaliset sekä julkisessa että yksityisessä omistuksessa
olevat juhlatilat, joihin mahtuu 250-350 henkilöä. Käyty katsomassa parhaimpia tiloja paikan
päällä ja tehty varaukset Raumanmeren kouluun, Fåfängaan ja Poselliin.
7. Käyty tutustumassa Katanpää-saareen ja henkilökuntaan paikan päällä. Varattu saari LINCseminaarin kolmatta päivää varten. Saarella ohjelmassa mm. urheilukilpailuja, suunnitusta,
uintia, saunomista sekä hyvien yhteistyökäytänteiden vaihtoa.
8. Kartoitettu kaikki Länsi-Suomen rannikolla liikennöivät perinnealukset ja tiedusteltu
mahdollisuus osallistua LINC-purjehdukseen 14.6.2018. Varattu purjelaivat Inga Lill, Olga ja
Ihana, vesibussit Kerttu ja Aavatar sekä partiolaisten Krista-alus. Näiden laivojen
kokonaiskapasiteetti on 360 henkilöä.
9. Varattu Rauman tori LINC-avajaisia varten.
10.Kilpailutettu Lounais-Suomen alueella sijaitsevia catering-yrityksiä (13kpl). Hinta-laatusuhteen
perusteella valittu pitopalveluyritykseksi Klapsakka Raumalta.
11.Suunniteltu LINC 2018 study tours -opintoretket (7kpl) yhteistyössä mukana olevien Leaderryhmien kanssa. Testattu vierailukohteet ja retkikokonaisuudet. Kaikki retket noudattavat
seminaarin kantavaa teemaa Nature and Blue Economy.
12.Lähetetty tiedotteita paikallismedioille tulevasta LINC-tapahtumasta. Länsi-Suomi julkaisi
vuoden 2017 aikana kolme tiedotetta.
13.Kartoitettu potentiaalisia esiintyjiä yhteistyössä Rauman kaupungin kulttuuritoimen kanssa.
Varattu esiintyjät avajaisjuhlaan, avajaisillalliselle, standing dinner-tilaisuuteen ja
päätösillalliselle. Lähetetty puhujapyynnöt maa- ja metsätalousministerille sekä tasavallan
presidentille.

14.Kilpailutettu Lounais-Suomen alueella toimivat bussiyhtiöt (14 kpl). Hinta-laatusuhteen
perusteella päätetty, että LINC-kuljetukset tilataan euralaiselta Liikenne Lönnbergiltä.
15.Kontaktoitu
kansainvälisiä
yrityksiä
Lounais-Suomen
alueelta
markkinointiyhteistyökumppaneiksi LINC 2018 -seminaarille (mm. Raisio Oyj, Silja Line, Oras).
16.Aloitettu oppilaitosyhteistyö Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. SAMK antaa
opintopisteitä LINC-valmisteluihin osallistuville matkailulinjan opiskelijoille.
17.Luotu
tapahtumalle
verkkosivut:
www.linc2018.eu
sekä
facebook-sivu
https://www.facebook.com/linc2018/
18.Mainostettu LINC-seminaaria tapahtuman facebook-sivulla, suorien kontaktien kautta
kansainvälisille hankekumppaneille, Maaseutuparlamentissa 2017 sekä kansainvälisessä
Leader seminaarissa Liettuassa syyskuussa 2017.
Vuoden 2018 aikana hankkeessa toteutettiin seuraavat toimenpiteet:
1. Seminaarin rekisteröinti aukaistiin verkkosivuilla www.linc2018.eu 15.1.2018. Koska
rekisteröintilomakkeelle ei ollut mahdollista koodata osallistuja- ja hotellihuonekiintiöitä, edellytti
rekisteröinnin eteneminen ajantasaista seurantaa. Hankepäällikön työajasta tammi- ja helmikuussa
2018 valtaosa meni rekisteröinnin seurantaan, osallistujien tilastointiin ja rekisteröintilomakkeen
päivittämiseen useamman kerran päivässä, jotta pystyttiin välttämään hotellien ylibuukkaukset.
Rekisteröinti suljettiin suunniteltua aiemmin 6.3.2018, koska seminaarin maksimikapasiteetti
täyttyi. Rekisteröityneitä osallistujia pystyttiin ottamaan 320 hlö.
2. Lähetetty osallistumisvahvistukset seminaariosallistujille sähköpostitse organisaatioittain.
Organisaatioita 126 kpl.
3. Markkinoitu LINC-seminaaria sekä sosiaalisessa mediassa, verkkosivujen että suorien kontaktien
kautta. Erityisesti hyödynnettiin Leader Ravakan suoria kontakteja EU:n itäisen kumppanimaan
Georgian vastaperustettuihin Leader-ryhmiin (markkinointi onnistui ja Georgiasta osallistui lopulta
11 hlö kuudesta eri toimintaryhmästä LINC-seminaariin). Osana tapahtumamarkkinointia ENRD
julkaisi tapahtuman tiedot kevään 2018 ajan jokaisessa kuukausittaisessa uutiskirjeessään.
Maaseutuverkosto teki aiheesta uutiskirjeen omille kansainvälisille viiteryhmilleen. ELARD
markkinoi tapahtumaa omissa kanavissaan.
4. Etsitty juontaja LINC-seminaariin. Juontajalla erittäin keskeinen rooli seminaarissa, joten haluttiin
valita henkilö, jolla olisi jo ennestään kokemusta Leader-toiminnasta sekä EU:n
maaseuturahastosta. Juontajaksi valittiin Leader Aisaparin kv koordinaattori Susanna MäkiOverstayns, joka aloitti juuri ennen seminaaria Lapuan kulttuuripäällikkönä.
5. Lisätty LINC 2018 -seminaarin tiedot kansainväliselle http://www.info-linc.eu/ -verkkosivuille, joissa
on kootusti tiedota kaikista LINC-seminaareista vuodesta 2010 lähtien.
6. Varattu Uudestakaupungista neljäs hotelli, koska hotelli Aquarius tehnyt osaan Ravakan varaamista
huoneista tuplabuukkauksen.
7. Laskutettu seminaariosallistujilta osallistumismaksut 220 € / hlö. Laskut lähetettiin sähköisesti
organisaatioittain.
8. Pidetty kaksi cooperation corner -suunnittelupalaveria Mavin verkostopalveluiden ja ENRD:n kanssa
Skypen välityksellä (2.2.2018 sekä 5.6.2018).
9. Kartoitettu Lounais-Suomen alueella toimivat potentiaaliset yhteistyöyritykset. Rahallista 7
materiaalista sponsorointia onnistuttiin lopulta saamaan seuraavilta tahoilta: Maaseutuviraston
verkostopalvelut, Rauman kaupunki, Uudenkaupungin kaupunki, Silja Line, Raisio Oyj ja LähiTapiola.
Lisäksi esimerkiksi Paraisten ja Merikarvian kunnat sponsoroivat omalle alueelleen suuntautunutta
LINC-opintoretkeä.
10. Valittu seminaarikasseiksi polypropeeni-materiaalia olevat muumikestokassit. Kasseja tilattiin 400
kpl BlueHouse Oy:ltä. Kasseihin päätettiin painatuksen sijaan tehdä logobanneri kestävästä
tarramateriaalista. Bannerin taittotyö tehtiin ostopalveluna. Tarrat painatettiin Seripaino Oy:ssä
Raumalla.
11. Varattu Uudenkaupungin henkilökuntamajoitukseksi Villa Wohde -talo.

12. Tilattu LINC-mitalit itävaltalaiselta GWS-firmalta (www.gws.at). Mitalien korkean yksikköhinnan (á
23 €) vuoksi tiedusteltu LINC-organisaatiolta mahdollisuutta tilata mitalit kotimaasta. Itävaltalaisella
GWS-firmalla kuitenkin muotti, jolla mitalit valmistetaan, joten tilaus tehtävä heiltä. Kesäkuun
alussa selvinnyt, että kaikki vuoden 2018 mitalit on liimattu muottiin ylösalaisin. Valmistaja
luvannut reklamoinnin jälkeen hyvitystä 10 % loppusummasta.
13. Kilpailutettu LINC 2018 brochure -lehden taittotyö (5 kpl). Taittajaksi valittu Studio Satu Kukka
Nakkilasta. Hankepäällikkö ja Satakunnan Leader-ryhmien tiedottaja pitivät taittajan kanssa
aloituspalaverin.
14. Pyydetty painotarjous lehdesta Eura Print -painotalolta.
15. Kirjoitettu ja koottu 44-sivuisen LINC-lehden sisältö yhdessä Satakunnan Leader-tiedottajan kanssa.
Lehden painos 500 kpl. Lehti jaettiin kaikille seminaariosallistujille sekä yhteistyötahoille. Lehden
tarkoituksena sekä kertoa yksityiskohtaisesti seminaariohjelmasta että esitellä kaikkia LounaisSuomen Leader-alueita. Tämän vuoksi lehteä voi jakaa esimerkiksi kansainvälisille
hankekumppaneille myös tapahtuman jälkeen.
16. Välitetty kaikkien cooperation corner -tilaisuuteen ilmoittautuneiden henkilöiden yhteystiedot
ENRD:lle, joka keräsi kv kumppaninhakuilmoitukset valmiiksi ennen seminaaria. Valmiit
kumppaninhakuilmoitukset julkaistiin LINC2018-verkkosivuilla jo ennen tapahtumaa.
17. Painatettiin seminaariosallistujille badget.
18. Vastattu seminaariosallistujien sähköpostitiedusteluihin käytännön asioista. Touko-kesäkuussa
tiedusteluja tuli useita kymmeniä.
19. Jätetty Lounais-Suomen poliisille ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä. Ilmoituksen liitteiden
kerääminen ja laatiminen (esim. liikenteenohjaajat, järjestyksenvalvojat, anniskelulupa,
poistumisreitit kartalla, turvallisuussuunnitelma yms) vei runsaasti erityisesti hanketyöntekijän
työaikaa.
20. Laadittu paikallismedioille julkaisuvapaa tiedote LINC-seminaarista 10.4. Tiedote julkaistiin Turun
Sanomissa, Laitilan Sanomissa sekä Vakka-Suomen Sanomissa.
21. Laadittu ja lähetetty järjestävien Leader-ryhmien hallitusten jäsenille kutsu osallistua LINCseminaarin illallisiin joko avajais- tai päätöspäivänä.
22. Tilattu seminaariin osallistuvien 17 eri maan kansalliset liput verkkokaupasta, koska ko.maiden
lippuja ei löytynyt lainaan Satakunnan tai Varsinais-Suomen alueelta. Uudenkaupungin
ammattikoulun rakennuspuoli kiinnitti liput kädessä kannettaviin tankoihin.
23. Kartoitettu seminaariosallistujille jaettavien esitteiden ja muiden tavaroiden tarve ja tilattu tuotteet
(esim. biohajoavat sadetakit, puiset lusikat Katanpäätä varten, Rauman ja Uudenkaupungin
matkailuesitteet sekä palvelukartat).
24. Järjestetty testipäivä Katanpään saarelle 14.5. Mukana edustajat kaikista järjestävistä Leaderryhmistä, SAMK-opiskelijat, LINC-juontaja sekä Tifto V ja Krista -veneiden kapteenit, joiden
vastuulla oli purjealusten ja vesibussien satamalogistiikkaan liittyvä koordinointi LINC-seminaarin
aikana. Testipäivän aikana katsottiin rastien ja European Buffet -tarjoilupisteiden paikat sekä saaren
kiertoreitit valmiiksi.
25. Valmistettu laminoidut kartat Katanpään saaresta. Kartat ja kulkureitit personoitu joukkueittain.
Osallistujat jaettu joukkueisiin (20kpl) etukäteen, jotta saapuminen saarelle menee sulavasti ja
ihmiset pääsevät heti kiertämään rastirataa. Jokaisessa joukkueessa 14-17 hlö.
26. Lainattu Rauman kaupungilta seminaaria varten iso vanerinen pitsikehys sekä 6 kpl sermejä
cooperation corner -tilaisuutta varten.
27. Tilattu shuttle-kuljetukset niitä pyytäneille osallistujille Turun Citybussilta, Grandellilta, RaumAirilta
sekä yhdeltä uusikaupunkilaiselta taksikuskilta. Laskutettu kuljetuksia pyytäneitä osallistujia
reaalikustannusten mukaisesti.
28. Laadittu LINC-seminaarikuljetuksia hoitaneelle Liikenne Lönnbergille yksityiskohtaiset ohjeet
jokaisen seitsemän bussin siirtymistä kolmen seminaaripäivän aikana.

29. Kevään 2018 aikana pidettiin useampi LINC-suunnittelupalaveri kaikkien järjestävien Leaderryhmien sekä Maaseutuviraston verkostopalveluiden ja MMM:n kesken. Lisäksi hankepäällikkö ja
hanketyöntekijä kävivät tutustumassa kaikkiin Rauman tapahtumapaikkoihin etukäteen.
30. Järjestävät Leader-ryhmät tekivät LINC-testiretket omille alueilleen syksyn 2017 ja kevään 2018
aikana.
31. Laadittu erillinen osallistumisvahvistus Georgian delegaatiolle maahantulomuodollisuuksia varten.
32. Toteutettu kolmipäiväinen LINC-seminaari 12.-14.6.2018. Ks. erillinen tapahtumaraportti (Liite 1).
33. Laadittu palautelomake LINC2018-verkkosivuille ja lähetetty kaikille osallistujille pyyntö vastata
palautekyselyyn. Vastauksia saatu 52 / 320.
34. Laadittu SAMK-opiskelijoille todistukset LINC-seminaarissa työskentelystä sekä annettu jokaiselle
arvosana opettajan pyynnöstä.
35. Pidetty mediaseurantaa LINC-seminaarista julkaistuista lehtiartikkeleista ja radiotiedotteista
tapahtumaviikolla. (Ks. liite 2.)
36. Laadittu Rauman kaupungille erillinen tapahtumaraportti Raumalla toteutuneista osuuksista.
37. Järjestetty LINC-palautepalaveri 14.9.2018 yhteistyökumppani Silja Linen sponsoroimana.

Resurssit
Hankkeen budjetti oli 160 000 €. Hanke on saanut rahoituksen 100 % julkisella tuella.
Hankkeen henkilöresursseina olivat osa-aikainen hankepäällikkö sekä osa-aikainen hanketyöntekijä. Lisäksi
Leader Ravakan toiminnanjohtaja antoi noin 5 % työpanoksen hankkeelle. Työpanosta tarvittiin etenkin
laskutukseen liittyvissä asioissa.
Satakunnan Leader-ryhmien yhteinen tiedottaja vastasi oman hankkeensa (Megafoni) puitteissa LINCtiedotuksesta siltä osin kuin se koskee Maaseuturahaston hyödyntämistä Suomessa.
Varsinais-Suomen Leader-ryhmien yhteinen tiedottaja vastasi oman hankkeensa (Haloo Maaseutu)
puitteissa LINC-seminaarin videointien toteutuksesta siltä osion kuin ne koskevat Maaseuturahaston
hyödyntämistä Suomessa.
Toteutusoletukset ja riskit
4.3 Yhteistyökumppanit
LINC-seminaari toteutettiin yhteistyössä kahdeksan Lounais-Suomen Leader-ryhmän kesken. Kansallisella
tasolla yhteistyökumppanina olivat Maaseutuvirasto ja kansallisen viestinnän osalta myös Maa- ja
metsätalousministeriön viestintäosasto. Seminaariin liittyvän kansainvälisen kumppanihaun osalta
yhteistyötä tehtiin Euroopan komission alaisen ENRD (European Network for Rural Development) kanssa.
ENRD vastasi cooperation corner -osion moderoinnista seminaarin aikana sekä kansainvälisten hankkeiden
hakuilmoitusten keräämisestä rekisteröityneiltä osallistujilta.
Seminaarin käytännönjärjestelyt edellyttivät tiivistä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Tällaisia
toimijoita olivat mm. hotellit Raumalla ja Uudessakaupungissa, seminaariruokailusta vastaava cateringyritys, kuljetukset hoitava bussifirma, järjestelyissä auttavat AMK-opiskelijat sekä vapaaehtoisyöntekijät.
Rauman ja Uudenkaupungin kaupungit olivat myös tärkeässä osassa tapahtuman rakentamisessa. Lisäksi
tapahtumaan saatiin ulkopuolisia yrityksiä yhteistyökumppaneiksi, jotka lahjoittivat seminaariosallistujille
tuotteita ja sponsoroivat järjestäjien t-paidat (esim. Silja Line, Raisio Oyj). Yleisötapahtumailmoitusta
laatiessa avainasemassa oli sujuva yhteistyö Lounais-Suomen poliisin kanssa. Vastikkeetonta näkyvyyttä

annettiin yhteiskunnalliselle DROPP water -yritykselle, jolta tilattiin 500 pulloa vettä jaettavaksi osallistujille.
Ko. yritys lahjoittaa kaiken voittonsa Itämeren suojeluun.
4.4 Tulokset ja vaikutukset
Kaikki määrälliset ja laadulliset tavoitteet saavutettiin täysimääräisesti. LINC 2018 -seminaarin
järjestämisessä olivat mukana kaikki kahdeksan Lounais-Suomen Leader ryhmää (Ravakka, Aktiivinen
Pohjois-Satakunta, Karhuseutu, Pyhäjärviseutu, Jokivarsikumppanit, I samma båt -Samassa veneessä, Varsin
Hyvä ja Ykkösakseli). Seminaarijärjestelyt vahvistivat ryhmien välistä vuoropuhelua sekä hyvien
käytänteiden vaihtoa myös alueellisella tasolla.
LINC-seminaarin osallistujamäärä oli hieman tavoitetasoa suurempi; 320 rekisteröitynyttä osallistujaa +
mukana olevien Leader-ryhmien työntekijät ja hallituslaiset sekä 7 opiskelijan ja yhden opettajan ryhmä
Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Lisäksi LINC 2018 -seminaarissa työskenteli kolme kansainvälistä
harjoittelijaa; yksi Espanjasta, yksi Latviasta ja yksi Irlannista. Näistä espanjalainen nuori oli
Jokivarsikumppaneiden EVS-harjoittelija, latvialainen ja irlantilainen puolestaan LINC-seminaarin takia
Ravakan alueelle matkustaneita vapaaehtoisia.
LINC 2018 -seminaari toi Lounais-Suomen alueelle kansainvälistä näkyvyyttä, verkotti eurooppalaisia
Leader-toimijoita keskenään ja helpotti kansainvälisten hankekumppanien löytymistä. Kansainväliset
Leader-hankkeet perustuvat asiasisältönsä lisäksi hyviin henkilösuhteisiin kumppanien välillä. Tämän vuoksi
matalankynnyksen verkostoitumistapahtumille on Leader-toimintaympäristössä vuodesta toiseen suuri
kysyntä.
Työpajoja ja opintoretkiä järjestettiin kumpiakin seitsemän. Yksi jokaisen järjestävän Leader-ryhmän
alueelle, pois lukien Leader Ykkösakseli. Yhteensä tapahtumapaikkoja oli seminaarin aikana noin 40.
Tapahtumapaikkojen runsaus antoi järjestäjille mahdollisuuden esitellä Lounais-Suomen moninaisuutta,
mutta laajensi myös seminaarin vaikutuspiiriä Rauman (seminaarin pääpaikka) ulkopuolelle niin, että
painopiste oli selkeästi maaseutualueiden ja -toimijoiden esittelyssä sekä heidän osallistamisessaan
tapahtumaan. Kansainvälisestä näkyvyydestä saatu hyöty kanavoitiinkin suoraan alueen toimijoille sekä
kunnille.
Osana seminaaria järjestetty Cooperation corner -hankehakutilaisuuteen ilmoittautui yli 60 %
seminaariosallistujista. Tilaisuuden seurauksena syntyi uusia kansainvälisiä Leader-hankkeita useille
suomalaisille Leader-ryhmille. Esimerkiksi Leader Ravakka sai yhteistyötarjouksia Puolasta ja Georgiasta.
LINC-seminaari näkyi koko tapahtumaviikon ajan hyvin koko Lounais-Suomen alueelle. Leader Ravakka
keräsi LINC-seminaaria koskevaa mediaseurantaa. Tapahtumasta uutisoitiin laajasti sekä printtimediassa,
radiossa että Ylen alueuutisten tv-lähetyksessä, yhteensä 22 eri uutista / artikkelia. Lisäksi tapahtumasta
kirjoitettiin Rauman kaupungin verkkosivuilla sekä sanomalehti Länsi-Suomen menovinkkipalstalla.
5. Jatkotoimenpiteet
LINC 2018 -seminaari oli ainutkertainen hanke Leader Ravakalle sekä muille Lounais-Suomen alueen
Leader-ryhmille. Vaikka seminaaria ei järjestetä alueella enää toistamiseen, jäävät hankkeesta saadut
hyödyt elämään alueelle.
Osallistujilta kerättiin palautetta seminaarijärjestelyistä kesä-heinäkuussa 2018. Palautekysely lähetettiin
kaikille 320 rekisteröityneelle osallistujalle. Vastauksia saatiin elokuun 2018 alkuun mennessä 52 kpl. Tämä
tarkoittaa, että vain vähän reilut 16 % osallistujista vastasi kyselyyn. Toisaalta, seminaarin aikana saatiin
runsaasti positiivista palautetta eri maalaisilta osallistujilta.

Palautekyselyn yhteenveto:
Vastaajia: 52 hlö (16 % osallistujista)
Osallistuitko avajaisiin: kyllä 70 % , ei 30 %
Palaute avajaisista: Avajaiset keräsivät paljon positiivista palautetta, erityisesti marssi Rauman
Poikasoittokunnan perässä torille oli monien osallistujien mieleen, samoin puheiden maltillinen määrä ja
kesto. Avajaisten alkamista jouduttiin hieman viivyttämään muutamien avainosallistujien myöhästymisen
takia ja se aiheutti aluksi jonkin verran hämmennystä. Selväsanainen ja aktiivinen moderaattori keräsi myös
kiitosta. Muutamassa palautteessa jäätiin kaipaamaan lisää faktaa LINC 2018 -alueesta. Oli kuitenkin
tietoinen valinta järjestäjiltä keskittää avajaisissa jaettava informaatio vain tiettyihin käytännön asioihin
(LINC 2018 alue oli aiempien vuosien seminaarialuetta suurempi, halkaisijaltaan lähes 250 km, joten
spesifin tiedon kertominen ja alue-esittely oli tarkoituksella jätetty kaikille osallistujille jaettuun LINClehteen, jonka osallistujat veivät mukanaan kotiin).
Retket:
1) North Satakunta region = 6 vastaajaa (11,5 % vastaajista)
2) Pori region = 12 vastaajaa (23 % vastaajista)
3) Eura region = 9 vastaajaa (17 % vastaajista)
4) Lake Pyhäjärvi = 10 vastaajaa (19 % vastaajista)
5) Uusikaupunki region = 7 vastaajaa (13,5 % vastaajista)
6) Naantali region = 4 vastaajaa (8 % vastaajista)
7) Iniö island = 4 vastaajaa (8 % vastaajista)
Palaute oli kaikkien retkien osalta tasaista; monipuolinen kohdevalikoima sai paljon positiivista palautetta.
Monissa palautteissa toistui kuitenkin toive, että opintomatkoilla olisi esitelty enemmän Leader-rahoitusta
saaneita kohteita. Tämä palaute koski lähinnä retkiä 2, 3 ja 4.
Muutamat osallistujat pitivät bussisiirtymiä opintoretkien aikana liian pitkinä ja olisivat toivoneet
suurempaa ajallista panostusta retken workshoppiin. Workshopit oli kuitenkin etukäteen päätetty
toteuttaa pääsääntöisesti bussisiirtymien aikana ajankäytön tehostamiseksi. Samoin pitkät bussimatkat ja
niihin liittyvät haasteet olivat LINC 2018 -seminaarin järjestäjien tiedossa jo siinä vaiheessa, kun
hankesuunnitelmaa laadittiin. LINC 2018 -seminaarialue oli tyyppiesimerkki Suomesta, jossa etäisyydet
maaseutualueiden välillä ovat pitkiä, tämä saattoi tulla monelle Keski-Euroopassa asuvalle yllätyksenä.
Lisäksi seminaarin järjestely- ja rahoitusvastuu päätettiin jakaa kahdeksan Lounais-Suomen Leader-ryhmän
kesken, jotta tapahtumasta saatava kansainvälinen näkyvyys pystytään kanavoimaan mahdollisimman
laajasti koko alueelle ja ettei seminaarin rahoitus muodostu yksittäisen Leader-ryhmän kehykselle liian
raskaaksi (vrt. vuoden 2013 LINC-seminaari Pohjois-Savossa, jossa Ylä-Savon Veturin osuus
hankerahoituksesta oli yli 100 000 €).
Cooperation corner:
13.6. Fåfängan päärakennuksessa järjestettyä Cooperation corner -osuutta pidettiin yleisesti erittäin
hyödyllisenä. Ennen seminaarin alkua noin 200 ihmistä oli ilmoittautunut kumppaninhakutilaisuuteen,
mutta varsinaisena seminaaripäivänä osa ennakkoon ilmoittautuneista preferoi vapaata verkostoitumista
pitkän opintoretkipäivän jälkeen. Cooperation cornerin substanssiosuutta pidettiin yhtenä seminaarin
parhaimpana antina. Useassa palautteessa sitä jopa ehdotettiin pakolliseksi kaikille seminaariosallistujille.
Sitä vastoin tilana toiminut Fåfängan päärakennus sai paljon negatiivista palautetta huonon sisäilman,
meluisuuden sekä liian pienen salin vuoksi. Myös järjestäjät olivat pettyneitä tilaan. Ongelmat tosin
selvisivät vasta paikan päällä samana aamuna. Yllätyksenä tuli esimerkiksi se, ettei koko rakennusta ollut

käytetty vuoteen, joka näkyi esimerkiksi paikan pölyisyytenä. Fåfängaan oli alun perin päädytty sen
merellisen sijainnin, perinteisen tanssipaviljongin sekä ennen kaikkea kapasiteetin vuoksi. Raumalta eikä
sen lähialueilta löytynyt toista juhlatilaa, johon olisi mahtunut edes 300 henkilöä, saatikka 350. Cooperation
corneria ei myöskään aikataulullisesti ollut mahdollista sijoittaa mihinkään muuhun kohtaan kuin pitkien
opintomatkojen perään; avajais- ja päätösillat olivat jo -itsessään täynnä ohjelmaa. Lisäksi kaikki
opintoretket tarvitsivat pitkien siirtymien vuoksi toteutusajakseen 7-10 h, joten cooperation corneria ja
opintoretkiä ei ollut mahdollista toteuttaa esimerkiksi puolipäiväisinä.
LINC Sailing:
14.6. toteutettu LINC Sailing Katanpään saarelle sai lähes pelkästään positiivista palautetta; monet
palautteen antaneista osallistujista olivat hullaantuneita saariston ja kansallispuiston kauneudesta.
Useampi vastaajista olisi halunnut jäädä saarelle vielä pidemmäksi aikaa. Myös valmiiksi tehtyjä
joukkuejakoja pidettiin hyvänä asiana. Koko Katanpään päivä mahdollisti hyvin matalan tason
verkostoitumisen uusien ihmisten kanssa. Useampikin palautteen antaneista kertoi, että oli päivän aikana
löytänyt potentiaalisia hankekumppaneita. Tässä suhteessa päivän voi todeta olleen onnistunut.
Katanpään (ja yleisesti Suomen) korkeat hinnat tulivat joillekin yllätyksenä. Yksi seminaariosallistujia
kuljettanut vene oli partiolaisten koulutusalus Krista; se sai muutaman negatiivisen palautteen, koska
bussikuski ei ollut heti löytänyt sen lähtölaituria Uudessakaupungissa ja alus poikkesi
”mukavuusvarustukseltaan” muista viidestä purjelaivasta / vesibussista. Tämäkin seikka oli etukäteen
järjestäjien tiedossa. LINCiä varten oli kilpailutettu kaikki Länsi-Suomen rannikolla liikennöivät kaupalliset
purjelaivat ja vesibussit. Inga-purjelaivan omistaneen yrityksen myynnin jälkeen vajetta paikkaamaan oli
pakko ottaa partiolaisten alus, koska hankkeen rajallinen budjetti ei mahdollistanut seuraavan vapaana
olevan purjelaivan tilaamista Ahvenenmaalta.
Yleistä osallistujien palautetta LINC-seminaarista:
- Osallistujien määrää / maa voisi rajoittaa. (Nyt esim. Itävallasta oli 70 osallistujaa)
- Leader-rahoitettuja kohteita tulisi nostaa enemmän esiin
- Osallistujien pitäisi keskustella enemmän uusien ihmisten kanssa, jotta uusia hankkeita voisi syntyä.
- Kaikkien osallistujien olisi ollut hyvä majoittua samassa paikassa (vast. Ravakan alueella ei ole tällaista
majoitusmahdollisuutta – vastuujärjestäjä olisi pitänyt muuttaa)
- LINC-seminaarin rakennetta voisi muuttaa niin, että vapaa-ajalle jäisi enemmän aikaa

Kuvat 1 ja 2: Esimerkkejä LINC 2018 -seminaarin näkymisestä Lounais-Suomen mediassa sekä
paikallisuuden korostamisesta tapahtumassa:

Kuva 3: Rauman Poikasoittokunta johti
avajaiskulkuetta ja esiintyi myös torilla.

Kuva 4: LINC-seminaarin avajaisissa olivat
mukana kaupunginjohtaja Kari Koski,
Satakunnan maakuntajohtaja Asko AroHeinilä, Varsinais-Suomen
edunvalvontajohtaja Janne Virtanen ja
Rauman kaupunginhallituksen 1.
varapuheenjohtaja Samu Vahteristo.

Kuva 5: Rauman Nyplääjät ry oli paikalla seminaarin
avajaisillallisella esittelemässä perinteisiä
pitsinnypläysmenetelmiä. Lisäksi Rauman kaupunki
lainasi tapahtumaa varten suuren vanerisen
”pitsikehyksen”, jonka kanssa osallistujat ottivat
selfieitä.

