Rapport från RECORDI-möte och -workshop
(Recall coastal heritage for rural entrepreneurship)
i Rauma och Luvia, Finland, 17-19 augusti 2015

.

Deltagare från Blekinge Arkipelag: Föreståndaren Simone Wenzel (Skärva Herrgård), Jenny
Kempler (båtbyggare/entreprenör) och Heleen Podsedkowska, biosfärkoordinator.
Övriga deltagare kom från Italien (Folkolore, dokumentation/videofilmning), Estland
(Hiiumaa Ametikool (curriculum) samt Halulaev (båtbygge)) och Finland (segelfartyget Ihana
(galeas)). RECORDI:s projektledning utgörs av den ideella föreningen Arhipelaag i Estland.
Under tre dagar i augusti har två entreprenörer och biosfärkoordinatorn besökt Finland för att
lära sig om de finska goda exemplen som fanns inom ramen för kustkulturarv för
landsbygdsutveckling.
Första dagen fick vi en guidad vandring i Raumas (Raumo på svenska) gamla stad. Rauma är
med på Unescos världsarvslista. Stadskärnan i Gamla Rauma är en typisk nordisk trästad. Den
har omkring 600 byggnader och 800 invånare. De äldsta byggnaderna är från 1700-talet. Vi
besökte även Heliga korsets kyrka, en gammal klosterkyrka från 1400-talet. Därefter gjorde vi
ett besök i Raumo Sjöfartsmuseum.
Deltagarna fick under samtliga workshopsdagar en seglarutbildning på galeasen Ihana, ett
fartyg som har byggts inom ett EU-projekt med hjälp av frivilliga. Den första sträckan gick
från Raumo till Luvia och övriga dagar seglade vi i Luvias skärgård.
Vi besökte några goda exempel på hållbar ekoturism, besöksnoder/övernattningsställen som
ligger på olika öar i skärgården, där en privat entreprenör har tagit över stället som har ägts av
staten/kommunen. Dessa var Kylmäpihlaja, med sitt trevliga fyrboende och havtorn,
Anttooran lomakylä en lugn stugby, med en stenlada för konferenser och fester, Green Crew
Viherranta, som erbjuder naturnära alternativ för att förbättra deltagarens livskvalitet, genom
att låta den vistas nära till naturen och få lugn och ro. Ett annat bra exempel är vårt boende
som utgjordes av en nedlagd kustbevakningsstation, som hade köpts av en entreprenör och
börjat renoveras och rustas upp. Vi fick även lära oss mer om Bottenhavets nationalpark
Ett möte med en båtbyggare i Luvia ingick där vi fick lära mer om Luvias lokala
båtbyggartradition.
Nästa workshop och ledningsmöte blir i Blekinge Arkipelag och äger rum i oktober. Jag har
lovat övriga projektpartners ett smörgåsbord av workshopar.
Heleen Podsedkowska
Koordinator biosfärområde Blekinge Arkipelag

Biosfärområde Blekinge Arkipelag | Soft Center | Fridhemsvägen 8 | SE-372 25 Ronneby | Sverige | Besöksadress: Soft Center Etapp V
Tel +46 (0)457-46 42 01 | SMS +46 (0)768-55 83 00 | info@blekingearkipelag.se | www.blekingearkipelag.se

Green Crew

Simone testar kaptenyrket

Jenny klättar till högre höjder

Våra learners

På väg till Green Crew

Havtorn växer i skärgården

Fina boenden i fyren på Kylmäpihlaja

Berömda knypplade spetsar från Rauma I vardande
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