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REPOSAARI
Yhteisöllisyys asuu Reposaaressa
REPOSAARI on pieni, n. 800 asukkaan kylä. Se on entinen merenkulkijoiden ja kalastajien asuinpaikka,
josta on matkaa Porin keskustaan noin 30 km. Aiemmin saarella toimi mm. saha ja konepaja, mutta
nykyään Reposaaren asukkaat saavat pääasiallisesti toimeentulonsa työskentelemällä Porin ja ympäristön
työpaikoissa. Väestön ikärakenne on painottunut vanhempaan sukupolveen, mutta viime vuosien
positiivisen muuttoliikkeen myötä myös lapsiperheiden määrä on kasvanut.
Reposaaren palvelutaso on suhteellisen hyvä. Reposaaressa
toimii mm. päiväkoti ja alakoulu, terveysasema, kirjasto, eri
alojen kauppoja, ravintoloita, kioski ja asiamiesposti.
Kesäaikaan palvelut lisääntyvät mm. vierasvenesataman ja
leirintäalueen palveluilla. Reposaaressa toimii aktiivisesti
myös useita eri yhdistyksiä, seuroja ja yhteisöjä mm.
urheiluseurat, vapaaehtoinen palokunta, asukasyhdistys,
kiinteistönomistajayhdistys, työväenyhdistys,
eläkeläisyhdistys, maalauspiiri.
Reposaarelle ja reposaarelaisuudelle on ollut ominaista
yhteisöstä ja sen asukkaista välittäminen ja yhteisöllisyys
onkin tärkeä osa tätä kaupunginosasuunnitelmaa vuosille
2017-2021.

Reposaari-yhdistys ry
Reposaari-yhdistys ry on vuonna 1983 perustettu reposaarelaisten yhteisöjen, yrittäjien ja laitosten
yhteistoimintaelin, jonka toiminta-ajatuksena on paikkakunnan omaleimaisen elämänmenon sekä
kulttuurin säilyttäminen ja vaaliminen.
Yhdistys pyrkii myös säilyttämään ja parantamaan Reposaaren elinkelpoisuutta mm. ottamalla kantaa
Reposaarta koskeviin asioihin. Reposaari-yhdistys järjestää vuosittain useita tapahtumia ja tilaisuuksia
sekä Reposaari-päivät kolmen vuoden välein. Suosittuja Reposaari-yhdistyksen järjestämiä tapahtumia
ovat mm. Reposaaren avoimet pihat, perimätietoillat, yleisö- ja keskustelutilaisuudet. Reposaari-yhdistys
pyrkii aktiiviseen asukashankintaan markkinoimalla Reposaarta sekä Reposaaressa asumisen
mahdollisuutta.
Reposaari-yhdistys tiedottaa tapahtumistaan ja muista tärkeistä asioista paikkakunnan ilmoitustauluilla,
Reposaari.net-verkkosivulla sekä Facebookissa sivulla Reposaari-yhdistys.

REPOSAARI
Vahvuudet, mahdollisuudet, uhat
a) vahvuudet
- värikäs historia
- kauniit maisemat ja miljöö
- yhteisöllisyys
- hyvät palvelut
- puhdas ilma ja melu- ja valosaasteen vähyys
- hyvät ulkoilumahdollisuudet

b) mahdollisuudet
- matkailuelinkeinon lisääminen
- rauhallisen elämän vaalimisen mahdollisuus
- räpsööläinen hulluus / rohkeus
- ympäristö antaa hyvät mahdollisuudet luovuudelle
- elämyksien mahdollistajat
- turvallinen asuinympäristö
- kalastus-/saaristomatkailun kehittäminen
- parempi yhteydenpito Porin kaupungin kanssa

c) uhat
- väestön ikärakenne
- päiväkodin ja koulun sekä muiden palveluiden säilyttäminen
- kaupungin asenne reuna-alueita kohtaan
- asukkaiden passiivisuuden lisääntyminen

Kaupunginosasuunnitelman tavoitteet
Reposaaren kaupunginosasuunnitelman tavoitteena on asukashankinnan ja
matkailun edistäminen sekä viihtyvyyden ja ajanviettomahdollisuuksien lisääminen.
Nämä vahvistavat ja auttavat säilyttämään olemassa olevaa elinkeinoelämää ja
palveluita ja lisäävät Reposaaren houkuttelevuutta uusille asukkaille ja yrittäjille.
Tärkeä osa kaupunginosasuunnitelmaa
on reposaarelaisen elämänmenon
vahvistaminen sekä yhteisöllisyyden ja
yhteishengen vaaliminen yhdistysten,
asukkaiden ja muiden toimijoiden
yhteistyötä lisäämällä. Tavoitteisiimme
kuuluu myös Reposaaren historian ja
perimätiedon kerääminen ja
taltioiminen tuleville sukupolville.

Kaupunginosasuunnitelman
tavoitteet
1. Asukashankinnan edistäminen
2. Matkailun edistäminen
3. Viihtyvyyden ja ajanviettomahdollisuuksien lisääminen
4. Reposaaren historian ja
perimätiedon kerääminen
5. Yhteistyön lisääminen kaupungin,
yhdistysten, yritysten ja asukkaiden
välillä
6. Reposaaren sisäisen viestinnän
monipuolistaminen
7. Reposaari-talon markkinointi,
hyödyntäminen ja ylläpito

1. Asukashankinnan edistäminen
- Elinvoimaisuuden varmistaminen ja palvelujen säilyttäminen (kuluttajia palveluille)
- päiväkodin ja koulun säilyttäminen (lapsiperheitä)
- markkinointi ja positiiviset mielikuvat (sosiaalinen media, osallistuminen myös Reposaaren
ulkopuolisiin tapahtumiin (messut, torit, markkinat jne tapahtumat) korostaen
ainutlaatuisuutta, rauhaa, luontoa, yhteisöllisyyttä
- hyväntuuliset tapahtumat (avoimia kaikille, edullisia tai ilmaisia, kotikutoista ja mukavaa)
- aktiivinen kylätoiminta (kotipaikan kehittäminen, kannanotot, rohkea palvelujen
puolustaminen)
- uusien asukkaiden positiivinen vastaanotto
(tervetuliaispaketti, vaatelahja vastasyntyneille jne).
- uusien tonttien kaavoittaminen (selvitetään
mahdollisuudet saada uusia omakotitontteja
Reposaareen, esim. Santuntorin liiketontit, lomaasuntotonttien hinnan suhteuttaminen)
- harrastus- ja ajanviettomahdollisuuksien näkyvyys
(markkinointi, esitteet)
- asukashankintatapahtumat /-päivät (asuntoesittelyt,
infopiste, hiljaisessa myynnissä olevien asuntojen
esilletuonti jne).

2. Matkailun edistäminen
- Hyvä ja säntillinen tiedottaminen Reposaaren
tapahtumista ja vierailukohteista
- elämyksien tarjoaminen (pop up-kesäpihat tai –
majoitus, nähtävyyskierros polkupyöräillen, erilaiset
järjestetyt kierrokset: villiyrtti, paarlastikasvi, vanhat
talot, valokuvakävelyt)
- Infokylttejä ympäri kylää (paikallishistoriaa,
tarinoita)
- kesäinfokioskin avaaminen
- Reposaari-opasringin perustaminen
- paremmat tienvarsiopasteet maanteille
- Reposaari-esite
-nettisivut ja facebook-sivut
-esittelyvideoita
- uuden tekniikan hyödyntäminen matkailun
edistämisessä (sovellukset, virtuaalitodellisuus,
interaktiivisuus)
- paikallisten matkailu- ja palveluyrittäjien esilletuonti
eri viestintäkanavissa
- linnakepuiston parempi hyödyntäminen
tapahtumissa
- saaristo-olosuhteissa ainutlaatuisen ruutukaavan
esilletuonti

3. Viihtyvyyden ja ajanviettomahdollisuuksien
lisääminen
- tapahtumat ja niistä tiedottaminen
- kylän ulkonäkö (siisteys, somistus, tempaukset:
neulegraffitit, lumiukot, jäälyhdyt tms.)
- moninaiset harrastusmahdollisuudet ja niiden
esilletuonti
- Reposaari-kierros –ulkoilureitin kunnostus ja
pidentäminen
- kyläsaunan perustaminen
- talviuintipaikka
- uusia ajanviettopaikkoja lapsille /nuorille esim.
parkour-puiston perustaminen
- enemmän tapahtumia lapsille (esim.
linnakepuistoseikkailu)
- kädentaitajien tai muut kurssit Reposaari-talolla

4. Historian ja perimätiedon
kerääminen
- Reposaari-arkiston täydentäminen ja hyödyntäminen
- perimätietoillat (järjestettynä myös ko.kohteissa esim. Junnila, Ravintola
Reposaari, sahan konttori jne)
- historiajulkaisut
- Historia näkyviin kylälle (kyltit)
- kalliokaiverrusten ja muiden muistomerkkien vaaliminen
- henkilöhaastattelut

5. Yhteistyön lisääminen

(yritykset, yhdistykset, asukkaat sekä Porin
kaupunki)
- Säännöllisten keskustelu- ja ideointiiltojen järjestäminen reposaarelaisille
yhdistyksille ja yrityksille
- yhteisten tapahtumien järjestäminen
- avunanto puolin ja toisin
(markkinointiapu sosiaalisessa
mediassa, kaluston lainaaminen)
- kontaktit Porin kaupungin eri
organisaatioihin tiedonkulun
helpottamiseksi

6. Reposaaren sisäisen viestinnän
monipuolistaminen

-eri kohderyhmien huomiointi, sähköinen media vs.
printtimedia
-www-sivujen uusiminen
-esitteet, mainosmateriaalit, esittelyvideot jne.
- säännölliset keskustelu- ja yleisötilaisuudet

7. Reposaari-talon markkinointi,
hyödyntäminen ja ylläpito

- Reposaari-talo –esite
- parempi näkyvyys nettisivuilla ja sosiaalisessa
mediassa
- talon palvelujen / varustuksen kehittäminen
- lisää säännöllistä kerho- ja kurssitoimintaa talolle
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Tämä kaupunginosasuunnitelma on Reposaari-yhdistyksen valmistelema.
Suunnitelmaa käsiteltiin 1.2.2017 Reposaari-talolla järjestetyssä avoimessa
yleisötilaisuudessa.
Suunnitelma esiteltiin ja hyväksyttiin 27.2.2017 järjestetyssä avoimessa
yleisötilaisuudessa Reposaari-talolla.

