MATKARAPORTTI, Romania 23.-25.10.2017
Kustannuspaikka: International Steps to the Future (Johanna ja Ulla)

Maanantai 23.10.2017
Lähtö Uudestakaupungista (Ulla) ja Raumalta (Johanna) Laitilan ja Turun kautta Helsinki-Vantaa lentokentälle. Lufthansan lento välilaskun kautta Cluj-Napocaan Romaniaan. Perillä Romaniassa puolenyön
jälkeen.
Tiistai 24.10.2017
Tapaaminen LAC Napoca Porolissumin ja LAG Lider Cluj’n kanssa Gilau:ssa Romaniassa kansainväliseen
ruokamatkailuhankkeeseen liittyen. Ravakka toimii hankkeessa Lead Partnerina. Molemmat Romanian
ryhmät

sijaitsevat

Transsylvaniassa

Luoteis-Romaniassa.

Ravakasta

tapaamiseen

osallistuivat

toiminnanjohtaja Ulla Kallio ja kv koordinaattori Johanna Vanhatalo. LAG Napoca Porolissumista osallistuivat
puheenjohtaja Adina Pascoiu, toiminnanjohtaja Alina Baba, koordinaattorit Dragos Nechita ja Ada Deac. LAG
Lider Cluj’lta osallistuivat toiminnanjohtaja Anca Coman ja koordinaattori Alina Zlati.
Tapaamisen tarkoituksena oli tutustua hankekumppaneiden alueisiin, keskustella tulevan yhteistyöhankkeen
yhteisistä toimenpiteistä ja budjetista sekä viimeistellä hankkeen sopimuksen kirjallinen sisältö.

LAG Napoca Porolissum on Romanian toiseksi suurin Leader-alue. Alueeseen kuuluu 13 kuntaa, joiden
yhteenlaskettu väkimäärä on 44 381 asukasta. Alueella on merkittävä turismipotentiaali; keskiaikaista
arkkitehtuuria, käsityöläisosaamista, kansanmusiikkiperinteitä, paikallisia ruokaperinteitä, rikas maaperä ja
lumipeitteiset vuoret talvella, hyvä saavutettavuus lentoteitse (Cluj-Napocalla oma lentokenttä, myös
Budapestin lentokenttä kohtuullisen automatkan päässä). Leader-ryhmän alueella vierailee noin 500 000
turistia vuodessa ja useita vuosittaisia tapahtumia. Alueen haasteina ovat luonnonkatastrofien
mahdollisuudet (esim. maavyöryt, tulvat), huono liikenneinfrastruktuuri ja vähenevä väestömäärä. Toisaalta
alueen kansalaisyhteiskunta on monipuolinen, joka johtuu etenkin opiskelijoiden suuresta määrästä alueella.
LAG Napoca Porolissum haluaa kehittää maanviljelys- ja pientuottajasektoriaan ja lisätä sen kilpailukykyä
hypermarketteja vastaan.
LAG Lider Cluj eroaa Napoca Porolissum’n Leader-ryhmästä lähinnä siinä, että sen toiminta-alue jää kahden
suuren kaupungin (Cluj-Napocan ja Turdan) väliin. Suurten kaupunkien vetovoimasta huolimatta Leaderryhmän alue on suhteellisen elinvoimainen, koska muutama vuosi sitten alkanut downshifting-trendi on
tuonut alueelle paljon uusia asukkaita, erityisesti nuoria lapsiperheitä, jotka ovat halunneet muuttaa
maaseudulle pois suurista kaupungeista. LAG Napoca Porolissumin tavoin LAG Lider Cluj’n alueella on suuri
turismipotentiaali vahvan kulttuuriperinnön, talviurheilumahdollisuuksien ja monipuolisen kasviston
ansiosta. Alueella kasvaa mm. sieniä, marjoja, hedelmiä, villejä ruusunmarjoja. LAG Lider Cluj pitää
suunnitteilla olevaa kansainvälistä ruokamatkailuhanketta tärkeänä etenkin sen vuoksi, että hankkeen avulla
paikallisille tuottajille voitaisiin opettaa, miten tietyistä raaka-aineista (esim. ruusunmarjoista) voidaan
jalostaa ruokatuotteita.
Romanian alueiden esittelyn jälkeen Ulla Kallio esitteli Ravakan toiminta-alueen ja yhdistyksen strategian
sekä kertoi Wirmon Martoista, joka on yksi hankkeen toteuttajista Ravakan alueella.

Lounaan jälkeen keskusteltiin

Four Seasons Derby

-ruokamatkailuhankkeesta

ja viimeisteltiin

englanninkielinen Cooperation agreement (ks. erillinen liite). Sopimuksessa on pykälä, jossa todetaan, että

yhteistyöhön voi vielä myöhemmin tulla mukaan uusia kumppaneita, mikäli kaikki osapuolet tähän suostuvat.
Romaniassa ei ole tällä hetkellä avoinna hankehakua. Molemmat romanialaiset ryhmät voivat kuitenkin jo
nyt

aloittaa

yhteistyöhankkeen

valmistelun

nykyisillä

hankerahoillaan

(voivat

käyttää

rahaa

valmistelukokouksiin ja opintomatkoihin) sekä allekirjoittaa sopimuksen. Four Seasons Derby -hankkeen
toteutusajaksi sovittiin 1.1.2018-31.12.2020. Sovittiin, että jokainen toimii omalla budjetillaan eikä yhteistä
budjettia luoda. Hankkeessa mahdollisesti tulevat yhteiset kustannukset jaetaan hankekumppanien kesken.
Mikäli tehdään esim. yhteisiä esitteitä maksaa jokainen oman painosmääränsä itse ja tuotantokustannukset
jaetaan.

Four Seasons Derby -hankkeen tulevat tapahtumat:
•

Helmikuu 2018 kick-off -tapaaminen Suomessa Ravakan alueella

•

Toukokuu 2018 opintomatka Romaniaan LAG Napoca Porolissumin ja LAG Lider Cluj’n
alueella

•

Elokuu 2018 opintomatka Ravakan alueelle ja Four Seasons Derby -tapahtuma
Mynämäessä

•

Lokakuu 2018 opintomatka Romaniaan

•

Toukokuu 2019 opintomatka Romaniaan

•

Elokuu 2019 opintomatka Suomeen

•

Lokakuu 2019 opintomatka Romaniaan

•

Toukokuu 2020 opintomatka Romaniaan

•

Elokuu 2020 opintomatka Suomeen

•

Lokakuu 2020 opintomatka Romaniaan

Keskiviikko 25.10.2017
Paluu Lufthansan lennolla Munchenin kautta Helsinkiin ja sieltä Uuteenkaupunkiin / Raumalle.

