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Merikarvia
• Satakunnassa, Pohjanlahden
rannikolla sijaitseva kunta.
• Noin 3 100 asukasta.
• Kesämökkikunta: vapaa-ajan asuntoja
kunnassa yli 1 600 kpl.
• Pienteollisuuden ja
palveluelinkeinojen ohella matkailulla
on keskeinen rooli kunnan
elinkeinoelämässä.
• Selkämeren kansallispuisto.
https://www.selkameri.fi/.
• Pohjanlahden rantatie.
http://www.rantatie.com/.
Kartta: http://www.merikarvia.fi/.

Lyhyesti tutkimuksestani

Hevostila Viikilässä toukokuussa
2020. Kuva: MG.

• Post doc -tutkimus, jonka toteutan
vuosina 2020–2021.
• Mitä tutkin?
• Kulttuuriperintö liiketoiminnan
resurssina.
• Yrittäjät kulttuuriperintöprosesseissa.
• Maaseutuyrittäjyys, yrittäjäekosysteemi
ja kulttuuriperintö yhteenkuuluvuuden
rakentamisessa.

• Tutkimuksen
aineistonkeruumenetelmät:
• Yrittäjien syvähaastattelut ja osallistuva
havainnointi.

• Tutkimuksen ohella kehitän
kulttuuriperintöyrittäjyyttä koskevaa
yliopisto-opetusta.
Koivuniemen Herran Muumaan
savusaunalta. Kuva: MG

Tutkimuksessa mukana:
• Hevostila Viikilä
• Maaseutumatkailu Koivuniemen Herra (sp)
• Purolomat
• Muuntamokahvila
• Kyläsepät: Tomi Dietrich ja Pasi Lähteinen

• Lankosken Mylly ja Köffi (sp)
• Ouran merikuljetukset: Raimo Stenroos ja
Tapio Ristimäki
• Gastro Pub The Merry Monk

Kyläseppien pajalla toukokuussa 2020.
Kuva: MG.

Kulttuuriperintöyrittäjä ja
kulttuuriperintöyrittäjyys?
• Cultural heritage entrepreneur, cultural
heritage entrepreneurship (Zaman 2015).
• Identiprenör, identiprenörskap (Brulin
2007).
• Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa
määritelmä siitä, mitä on
kulttuuriperintöyrittäjyys ja minkälaista
yrittäjää voidaan tarkastella
kulttuuriperintöyrittäjänä.
• Määrittelyssä keskeistä:
• kulttuuriperintö resurssina
• ansaintalogiikka
• kulttuuriperinnön ylläpitäminen ja
välittäminen
Merikuljetukset entiselle Ouran
luotsiasemalle kesällä 2020. Kuva: MG.

Miksi juuri
kulttuuriperintöyrittäjäksi?
• Lähes yhtä monta tarinaa kuin
yrittäjää.
• Yrittäjien taustat hyvin erilaisia.
• Kuitenkin kiinnostus ja tahto
kulttuuriperinnön säilyttämiseen
heijastuu kaikkien yrittäjien arvoissa ja
motiiveissa.

Nimikalliolle johtava luontopolku
Merikarvian Alakylässä. Kuva: MG.

Kulttuuriperintö
resurssina
• Aineellista ja aineetonta.
• Ajassa muuttuvaa.
• Paikallisuus kansainvälisin höystein.
• Kulttuuriperinnön hyödyntämisen
muodot vaihtelevat: osalla lähinnä
fyysinen resurssi, osalla koko
yritystoiminta kietoutuu vahvasti
kulttuuriperintöön.

• Tarinallistaminen: ilmenee eri tavoin eri
yrittäjillä. Moni yrittäjä vielä
”alkumetreillä” tarinallistamisessa.
Merimiehen koirat Gastropub The
Merry Monkin ikkunalla Merikarvian
Krookan satamassa. Kuva: MG.

Lankosken Kahvimylly valtatie
8:n varrella. Kuva: MG.

Kulttuuriset vs.
taloudelliset arvot?
• Yrittäjyyden tavoitteena on (tai ainakin
tulisi olla) taloudellinen kannattavuus ja
sitä kautta paikallisen
elinvoimaisuuden edistäminen.
• Kulttuuriperintöyrittäjien toiminnassa
taloudellisten arvojen lisäksi
vaakakupissa painavat henkiset arvot,
toisinaan jopa taloudellisia arvoja
enemmän.
• Pärjätäkseen maaseudun yrittäjällä
pitää olla monenlaista toimintaa
sesongin sisällä/ulkopuolella. Kaikkia
munia ei kannata laittaa samaan koriin!

Yhteistyö ja verkostot
• Paikalliset, alueelliset, valtakunnalliset
verkostot.
• Yhdessä ollaan enemmän!
• Joukossa on vahvoja yrittäjiä,
”vetureita”, mutta kokonaisuuden ja
matkailun kehittämisen kannalta
pienilläkin yrittäjillä on oma tärkeä
paikkansa.
• Kulttuuriperintöyrittäjät ovat muiden
toimijoiden ohella keskeisessä roolissa
elinvoimaisuuden mutta myös paikan
identiteetin ja imagon rakentamisessa
ja ylläpitämisessä!
”Mitä täällä olisi, jos meitä ei olisi?”
Kottikärryjä Koivuniemen
Herran Muumaassa. Kuva: MG.

Tulevaisuuskestävä
ympäristö
• Kestävä kehitys.
• Ekologinen
• Sosio-kulttuurinen
• Taloudellinen

• Digitalisaatio ja sen mahdollisuudet ja
haasteet tulevaisuudessa.

Koivuniemen Herran Muumaan
rannalla kesällä 2020. Kuva: MG.

Yrittäjä kulttuuriperintöprosesseissa
Havaintoja:
• Yrittäjät näkevät itsensä tietynlaisina
välittäjinä. He ylläpitävät omalla
panoksellaan mielenkiintoa perintöä
kohtaan.
• Yrittäjä näkee mahdollisuuden ja työstää
sen eläväksi, eteenpäin välitettäväksi.
• Toisaalta kaikki yrittäjät eivät olleet edes
kovinkaan paljon pohtineet omaa rooliaan
kulttuuriperintöprosesseissa.
Tutkimus on jossain määrin ”herätellyt” ja
tuonut ainakin osalle yrittäjistä uusia
ajatuksia omasta roolista
kulttuuriperinnön välittäjinä ja ylläpitäjinä.
Koivuniemen Herran järjestämät
Käpylehmäkisat Merikarvian
torilla kesällä 2020. Kuva: MG.

Merikuljetuksia Ouraan tekevän
R. Stenroosin rantahuone. Kuva: MG.

Jatkuvuuden haasteet
• Yksi yrittäjyyden haasteista on toiminnan
jatkuvuuden varmistaminen.
• Kun toiminnan resurssina on
kulttuuriperintö, tuo tämä asetelmaan vielä
uusia haasteita ja kysymyksiä.
• Perheyritysten sukupolvenvaihdoksissa
perintö ja tietotaidot yleensä siirtyvät
seuraavalle sukupolvelle.
• Entä jos toiminnanharjoittaja on
yksinyrittäjä? Mitä tapahtuu
kulttuuriperinnölle, tietotaitojen ja
perinteiden säilymiselle, jos yritystoiminta
syystä tai toisesta päättyy?

Kiitos mielenkiinnosta!
Tutkimukseni jatkuu.
Tutkimusta käsittelevä blogikirjoitus:
https://blogit.utu.fi/ktmt/2020/11/13/tutkimuskohteenakulttuuriperintoyrittajyys/?fbclid=IwAR0AHM7B739SlE
AklCl3EgvqPmyD-1n8NmBKq4xViIHh110odwixGQcjA8.

Tutkijan käpylehmä kesällä 2020.
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