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Elämää vaalien jälkeen
Kuntavaalin tulos on laskettu ja sen vaikutukset maakunnan hallintoon ovat pienet. Maakunnan hallinto pohjaa kuntalaisten vaaleissa ilmaiseman tahtoon.
Kuntavaalin tulos on laskettu ja sen vaikutukset myös maakunnan hallintoon (ks.
sivut 4 ja 5) ovat selvillä: 19-jäsenisen
maakuntahallituksen yksi jäsenpaikka
siirtyy keskustalta vihreille. Satajäsenisen valtuuston suurin siirtymä on kolmen paikan suuruinen. Eli: Vaikka yksittäisessä kunnassa vaalitulos voi muuttaa
voimasuhdetta ratkaisevastikin – ainakin
pudottaa tai nostaa yksittäisiä ehdokkaita, niin maakuntatasolla vaikutus jäi
nytkin hyvin pieneksi. Olennaisinta on
todeta, että maakunnan hallinto pohjaa
kuitenkin suoraan kuntalaisten vaaleissa
ilmaisemaan tahtoon.
Luottamushenkilöhallinto
järjestäytyy
vaalituloksen mukaisesti helmi-maaliskuussa pidettävissä kokouksissa. Toiminta ei kuitenkaan millään tavalla tätä
valmisteltaessa hidastu. Ajankohtaisia
haasteita riittää niin virastolle kuin vanhallekin hallinnolle.

Keskeiset tavoitteet
Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman kärkihankkeiksi 2009 - 2010 vahvistettiin maakunnan yhteistyöryhmässä
(MYR) ja maakuntahallituksessa kolme
asiaa:

• Paikallisjunaliikenteen kehittäminen
• Maatalouden vesiensuojelukeinot
tehokkaaseen käyttöön Itämeren
suojelussa
• Turun kaupunkiseudun tekopohjavesihanke

Paikallisjunaliikenteen
kehittämiseksi
tehty selvitys- ja valmistelutyö tapahtuu
liiton vetämänä osana maakunnan liikennestrategian 2030 toteuttamista.
Ravinnepäästöjen konkreettinen vähentäminen on jatkoa jo 10 vuotta sitten liiton johdolla aloitetulle Pro Saaristomeriyhteistyölle.
Turun seudun 250.000 asukkaan ja teollisuuden raakavedensaanti on vihdoin toteutusvaiheessa.
Näihin kolmeen teemaan liittyvät rahoituskysymykset ovat liiton ja ministeriöiden välisten syksyn neuvottelujen kärki.
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Uusimpana rahoitusasiana on viime viikolla noussut esiin mahdollisuus saada
Neste Oilin jalostamohanke Naantalissa
uudestaan liikkeelle valtiontakausta käyttäen. Investointipäätöksen toteuttaminen edessä vääjäämättä olevan talouden
laskusuhdanteen aikana olisi aluetalouden kannalta erittäin merkityksellistä. Investointipäätöksen heijastusvaikutukset
maakaasuputkeen ja voimalainvestointeihin ovat niin suuret, ettei yhtään kiveä voi
jättää kääntämättä tämänkään asian suhteen. Neuvottelut asiasta TEM:n kanssa
on aloitettu jo tällä viikolla.
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Aluehallinnon uudistus etenee syksyn
aikana lakiesitysasteelle. VarsinaisSuomen ja Satakunnan maakuntien
yhteistyöalue ja saman alueen Elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskuksen
yhteistyörakenne ovat jo periaatteessa selvät. Valtion aluehallinnon (ALLU)
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aluejako sitä vastoin aiheuttaa vielä
pohdittavaa. Valmistelutyöryhmän esitys valtion aluehallinnon alueen pienentämisestä samaksi (vanhaksi Turun
ja Porin läänin alueeksi) vaikuttaa takaperoiselta. Uudistuksen tarkoitus on
vähentää hallintoa ja suurentaa alueita
– ei tehdä päinvastoin! Ratkaisun saaminen asiaan voi venyä huonoimmassa
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tapauksessa ensi kesään, mikäli hallitus (HALKE) ei tee aluejaosta ennakkoratkaisua jo lakien valmisteluvaiheessa
nyt syksyllä.
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läpät, tuulivoima-alueet, väylät, kaupan
suuryksiköt, asumisen tiivistäminen,
suojelu- ja virkistysaluemerkinnät. Asioista ja haasteista ei ole puutetta.

Maakuntakaava tulossa
Maakuntakaavaan liittyvät linjaratkaisut
tehdään liitossa lähikuukausina: Sillat,

Kansanedustajien aloitteet
Varsinais-Suomen kansanedustajat ovat
sopineet yhteisistä talousarvioaloitteista
valtion vuoden 2009 budjettiin.
Yhteisiä aloitteita jätettiin aikaisempia
vuosia vähemmän. Näin pyritään saamaan yhteisille aloitteille enemmän painoarvoa.
Entiseen tapaan aloitteissa korostuvat
liikennehankkeet.

Aloitteilla pyritään vauhdittamaan
seuraavia asioita
• Turku - Pori yhteyden (valtatie 8)
parantaminen
• Suurten kaupunkien joukkoliikenteen tuki
• Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen käynnistäminen
• Saariston yhteysalusliikenteen turvaaminen
• Lääketieteellisen tiedekunnan opetus
terveyskeskuksissa

Varsinais-Suomen kansanedustajien yhteisryhmä kokoontuu kuukausittain eduskunnassa. Lisäksi
ryhmällä on tapaamisia ja informaatiotilaisuuksia maakunnassa.
Yhteisryhmän puheenjohtaja on
Heli Paasio. Varsinais-Suomen
liitossa kansanedustajien yhteisryhmän työstä vastaa edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen.

Seminaari virkistysalueista
Varsinais-Suomen liitto järjesti 20.10.2008
virkistysalueseminaarin yhteistyökumppaneinaan Turun kaupungin kiinteistölaitos, Pidä Saaristo Siistinä ry, Suomen
Veneilyliitto ry, Suomen Latu ry, Luontotietotoimisto Lehto & Sillanpää Oy sekä
Metsäntutkimuslaitos.

Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet (VAT) sisältävät matkailun, virkistyksen ja muun alueidenkäytön yhteensovittamisen, edistämisen ja näille
soveltuvien alueiden kehittämisen toimivina aluekokonaisuuksina.

Maakuntakaavan myötä painopiste on
siirtynyt strategisen suunnittelun ja informatiiviseen suuntaan. Nykyään toteutuksen tukena kuntien laatimat yleiskaavat.
Suunnittelun uusi trendi on, että alueita varataan vähemmän ja jokamiehen
oikeutta hyödynnetään virkistyksen toteuttamisessa. Myös suojelu- ja Naturaalueverkko tukevat soveltuvin osin virkistystä. Paikalliset kohteet yhdistetään
reiteillä maakunnallisiksi verkostoiksi.
Saaristossa venereitit toimivat virkistyksen reitteinä.
Varsinais-Suomen valtakunnallisen sarjan virkistysaluekokonaisuudet ovat Kuhankuono, Harjualue, Teijo ja Saaristomeri. Seminaarin materiaali on internetissä
osoitteessa: http://www.varsinais-suomi.fi/
WebRoot/329043/Local.aspx?id=1062201

Lisätietoja: Tapio Tuhkanen
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Onko ilmaista porkkanaa?...
Varsinais-Suomen paikkatietokeskus
Lounaispaikka niitti mainetta vuoden
2008 Paikkatietomarkkinoilla Helsingissä. Ständillä oli vilinää ja vilskettä
ja pyrähtelipä paikalla hetkittäin Varsinais-Suomen nimikkolintu naakka,
Lou Naakka. Lou hämmästytti markkinakansaa tarjoamalla porkkanoita ilmaiseksi. Vähän samaan tapaan
otettiin vastaan myös Lounaispaikan
tarjoamat palvelut. Ilmaisia palveluita
kaikille? Miten tämä on mahdollista?
Ilmaisia porkkanoita tarjoiltiin Paikkatietopäivillä.23. ja 24.9. Helsingissä.

Ilmaisia alueellisia paikkatieto-palveluita

PaikkaOppi paikkatieto-opetuksen tueksi

Kysyjille oli ilo vastata, että Lounaispaikka on lähtenyt liikkeelle todellisesta innostuksesta ja tarpeesta parantaa
paikkatietoalan toimintaa ja paikkatietoaineistojen välitystä alueellisesti.

Lounaispaikassa yhteistyön tuloksena
syntyy uusia ideoita, palveluita ja osaamista lounaiseen Suomeen ja muuallekin. Myös lounaisen Suomen rajat ylittävää yhteistyötä on uskallettu koettaa.
Tästä hyvänä esimerkkinä on PaikkaOppi
-hanke, jossa pyritään tuottamaan valtakunnallinen lukion paikkatieto-opetuksen
tueksi suunnattu palvelu. Ensimmäiset
testit ovat nyt ohi ja palaute opettajilta ja
oppilailta on rohkaisevaa.

Ilmaisia palveluja, kuten Lounaispaikan karttapalvelua osoitteessa www.
lounaispaikka.fi/kartta, pystytään tarjoamaan ja kehittämään laajan yhteistyöverkoston toiminnan tuloksena, joista
osa myös rahoittaa alueellista paikkatietoyhteistyötä. Rahoittajat sitoutuvat
Lounaispaikka yhteistyöhön ja pystyvät
näin vaikuttamaan mihin suuntaan yhteistyötä olisi hyvä lähteä kehittämään.
Vuodesta 2005 lähtien osakkaina ovat
olleet alueen paikkatietoalan toimijoista
Varsinais-Suomen liitto, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Turun yliopisto,
Turun kauppakorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi ja Yrkeshögskolan Novia.
Innostunut ilmapiiri alueellisen paikkatietokeskuksen taustalla
Yhteistyö on mahdollistanut sen, että
Lounaispaikan palvelut ovat kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuisia.
Suomessa ei ole toista näin laajaa ja
kattavaa paikkatietokeskusta, joka tarjoaisi alueellista tietoa ilmaiseksi kaikkien
käyttöön. Paikkatietomarkkinoiden yleisö toivoikin vinkkejä siihen, miten omia
alueellisia paikkatietokeskuksia voitaisiin
lähteä kehittämään. Yllättäen rahoitusta
tärkeämpi on ollut hyvä henki ja innostunut ilmapiiri.

VA R S I N A I S - S U O M E N L I I T T O

PaikkaOppi-hankkeen avulla oppilaat ja
opettajat saavat paljon apua niin maantieteen kuin muidenkin oppiaineiden
opetukseen, missä kartat ja paikkaan sidottava tieto on tärkeässä osassa. PaikkaOppi on opetushallituksen rahoittama
hanke, jota Lounaispaikka koordinoi.
Mukana ovat myös Turun ja Joensuun
kaupungit, joensuulainen paikkatietoalanyritys Arbonaut Oy sekä Geodeettinen laitos Kirkkonummelta. Palvelua on
suunniteltu yhteistyössä myös Turun ja
Helsingin yliopistojen maantieteen laitosten kanssa.
Palvelu koostuu karttaselaimesta sekä työkirjaympäristöstä, jonne oppilaat
tekevät tehtäviä ja raportteja. Karttaaineistoja on tuotu palveluun usealta eri
aineistontuottajalta ja lähes kaikki kattavat koko Suomen.
Aineistoja opetuskäyttöön on saatu mm.
Maanmittauslaitokselta (peruskartat, ilmakuvat), Geologian tutkimuskeskukselta (maalaji- ja kallioperäkartat) ja Suomen
ympäristökeskukselta (kasvillisuusvyöhykkeet, pohjavesialueet, luonnonsuoje-

lualueet jne.). Lisäksi oppilaat voivat itse
luoda omia paikkatietoaineistojaan tai
esimerkiksi digitaalisen kasvion palvelun
avulla.
PaikkaOppi palvelu osoittautui markkinoiden hitiksi. Juuri tällaista palvelua
ovat etenkin maantiedon ja biologian
opettajat toivoneet. Palvelua testikäytetään vielä vuoden 2009 ajan lukioissa
mm. Turussa, Joensuussa, Ulvilassa,
Vantaalla sekä Satakunnan luontokouluissa. Vuoden 2009 aikana palveluun
pyritään tuomaan lisäominaisuuksia,
jotka helpottavat palvelun käytön omaksumista.
Lounaispaikka kehittyy
Lounaispaikka jatkaa samalla tarpeellista työtään kehittymällä koko ajan eteenpäin ja toivottavasti tarjoaa ilmaisia porkkanoita jatkossakin. Tarkoituksena on
vuoden 2009 puolella uudistaa palvelukokonaisuutta paremmin vastaamaan
käyttäjien tarpeita ja uusia palveluita on
luvassa mm. matkailijoille ja kulttuurin
nälkäisille.
Lounaispaikan palveluihin voi helpoiten
tutustua sivustolla www.lounaispaikka.
fi. Samalla voit tutustua paremmin Lou
Naakkaan!
Lisätietoja: Sanna Jokela,
paikkatietoyhteistyön koordinaattori
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Kuntavaalit kartalla

Vaikka kuntavaalien tulos ei numeroiden perusteella näyttäisi kovinkaan
paljon muuttavan poliittisia voimasuhteita Varsinais-Suomessa, kuntaliitokset ja kannatusmuutokset yhdessä
tekevät poliittisen värikartan melkoisesti erinäköiseksi.

Suurin yksittäinen muutos lienee sosialidemokraattien säilyminen niukasti
uuden Suur-Salonkin suurimpana puolueena. Kokoomuksen kannatuksen kasvu
näkyy sinisen alueen lisääntymisenä,
mutta Keskustan vihreää ja RKP:n keltaista on edelleen runsaasti.
Lisätietoja: Raimo Korhonen
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Liiton voimasuhteisiin vähäisiä muutoksia
Varsinais-Suomen liiton voimasuhteisiin
vaalit eivät tuo suuria muutoksia:

vat kaksi lisäpaikkaa, Vasemmistoliitto
menettää paikan. Uutena ryhmänä tulevat mukaan Perussuomalaiset kolmella
paikalla. Maakuntavaltuuston koko pienenee 103:sta 100:aan.

Maakuntavaltuustoon Kokoomus saa
yhden lisäpaikan, SDP menettää kolme
paikkaa, Keskusta samoin. Vihreät saa-

Myös maakuntahallituksessa muutokset ovat vähäisiä: Keskusta menettää
paikan, Vihreät saavat lisäpaikan.
Lisätietoja: Raimo Korhonen
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Eduskunnan
sivistysvaliokunta liiton
vieraana
Varsinais-Suomen liitto kutsuu vuosittain yhden eduskunnan valiokunnista
tutustumis- ja informaatiovierailulle
maakuntaan.
Tänä vuonna vuorossa oli eduskunnan
sivistysvaliokunta. Valiokunnan puheenjohtaja on Raija Vahasalo (kok) ja varapuheenjohtaja Tuomo Hänninen (kesk).
Muut matkalle osallistuneet kansanedustajat olivat Tommy Tabermann (sd),
Sanna Lauslahti (kok), Mikaela Nylander (rkp), Lauri Oinonen (kesk) ja Outi
Alanko-Kahiluoto (vihr).
Valiokunta kuuli Salon kaupunginjohtajaa
Matti Rasilaa, joka kertoi kuntaliitoksen
toteuttamisprosessista. Turussa kuultiin

kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 suunnitelmista ja tutustuttiin Manillan tiloihin. Valiokunta vieraili Naantalissa ja sai

informaatiota Turun korkeakoulujen yhteistyöstä ja yliopiston ja kauppakorkean
konsortiohankkeesta.

Latvialaisia opintomatkalla Varsinais-Suomen liitossa
Latvian valtion aluekehitystoimistosta
otettiin yhteyttä Varsinais-Suomen liittoon ja pyydettiin järjestämään heille
EU-koulutusta Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomeen ja Ruotsiin kustantamalla opintomatkalla.

Ohjelma järjestettiin Varsinais-Suomen
liitossa vieraiden pyyntöjen mukaisesti
16. syyskuuta. Opintomatkaan osallistuivat Latviasta kansainvälisten hankkeiden ja viestinnän osaston apulaisjohtaja
Ilze Telica, raja-aluehankkeiden valvonta-

osaston rahoitusasiantuntija Juta Svarka
ja kansainvälisten hankkeiden ja viestinnän osaston hankepäällikkö Laima Kornejeva.
Turusta vieraat jatkoivat matkaansa Helsinkiin ja sieltä Tukholmaan.
Lisätietoja: Hannu Elo

Liiton esiintyjien aiheina olivat liiton toiminnan yleisesittely, liiton aluekehitystyö, erityisesti EU-rahastojen toteutus
sekä tiedotus- ja julkaisutoiminta, edelleen liiton kansainvälinen yhteistyö ja yhteistyöhankkeet sekä yhteistyöhankkeiden ja raja-aluehankkeiden ensimmäisen tason
rahoitusvalvonta.
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Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen liiton Brysselin
toimisto 10 vuotta
Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen liitto perustivat loppuvuonna 1998 yhdessä Brysseliin Eurooppa-toimiston. Sen
tehtäviksi määriteltiin mm. tiedonvälitys
Turusta ja Varsinais-Suomesta EU:lle ja
EU:lta Turulle ja Varsinais-Suomelle, hankeideoiden toteuttamis- ja rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen, vierailujen
järjestäminen jne. Brysselin toimiston
palveluja hoiti aluksi A.D.A. Consult, jonka toimistoa hoiti Terhi Lehtonen. Hän välitti tietoja mm. Euroopan aluekehitysrahaston toiminnasta, Interreg–ohjelmista
ja innovatiivisista toimista sekä Itämeren
alueeseen liittyvistä kysymyksistä, osallistui aluetoimistoverkostojen tilaisuuksiin, komission tiedotustilaisuuksiin, European Policy Centerin tilaisuuksiin sekä
suomalaisten toimistojen yhteistyöhön.
Toimisto loi myös suhteita Euroopan komissioon, parlamenttiin ja Suomen pysyvään edustustoon.
Terhi Lehtonen siirtyi v. 2001 Euroopan
parlamentin jäsenen, Heidi Hautalan,
avustajaksi. Uudeksi Brysselin edustajaksi ja Turun kaupungin työntekijäksi valittiin yhteiskuntatieteiden maisteri Krista Taipale-Salminen Varsinais-Suomen
liiton jatkaessa Turun kaupungin yhteistyökumppanina ja maksaessa osan kustannuksista. Samalla tehtävänmäärittelyn perusteita laajennettiin.

Eurooppa-toimisto alkoi vuodesta 2002
lähtien entistä aktiivisemmin suuntautua
ulospäin mm. järjestämällä Brysselissä
vuosittain suositun ajankohtaisen seminaarin sidosryhmilleen. Aiheina ovat
olleet kilpailukyvyn edistäminen, tietoon
perustuva talous, yksityisen ja julkisen
sektorin kumppanuus, merenkulun logistiikka, tietoyhteiskunnan strategia,
meriklusterit sekä luovat elinkeinot ja
kulttuuri.
Eurooppa-toimisto on järjestänyt useita
edunvalvontakäyntejä Euroopan komissioon mm. alue- ja rakennepolitiikasta,
TEN -verkoista, meripolitiikasta, innovaatiopolitiikasta ja muista ajankohtaisista
aiheista. Eurooppa-toimisto on laajentanut toimintaansa mm. EU-politiikan seurannan osalta ja lisäämällä säännöllistä
tiedotustaan ja myös koulutustoimintaansa, yhteyksiä turkulaisiin ja muihin
varsinaissuomalaisiin sidosryhmiin sekä
ottamalla lisää toimeksiantoja. Toimisto
on aktiivisesti osallistunut mm. Brysselin vuotuisen suurtapahtuman, Open
Days –päivien, järjestelyihin ja tämänhetkisen Itämeristrategian epäviralliseen
valmisteluun. Työntekijöinä on nyt kaksi
päätoimista henkilöä, joita avustaa normaalisti kolme korkeakouluharjoittelijaa,
jotka tulevat Turun yliopistosta, Åbo Akademista, Turun kauppakorkeakoulusta ja

Turun Ammattikorkeakoulusta. Toimistoa
johtaa Krista Taipale-Salminen (kuvassa).
Eurooppa-toimisto on vuosien varrella
osoittanut tarpeellisuutensa ja kehittymiskykynsä ja voi ansaitusti juhlia
kymmenvuotista toimintaansa yhdessä
sidosryhmiensä edustajien kanssa Brysselin Akatemiapalatsissa 14.10. järjestettävän vastaanoton merkeissä. Parhaat
onnittelumme ja kiitoksemme hyvästä
yhteistyöstä!
Lisätietoja: Hannu Elo

European Small Islands Network (ESINin) vuosikokous
Suomessa
FÖSSin eli kansallisen saariyhdistyksen, Finlands öar - Suomen saaret ry:n perustamisesta tulee 21.11.2008 kaksi vuotta. FÖSS toimii ympärivuotisesti asuttujen, vailla
kiinteää yhteyttä mantereeseen olevien saarien kehittämiseksi tiiviissä yhteistyössä
muiden saariston kehityksestä vastuussa olevien tahojen kanssa.
FÖSS edustaa viime syksystä lähtien
Suomen saaristoa Euroopan pienten
saarten verkostossa ESINissä ( http://
www.europeansmallislands.net). ESIN
vaikuttaa ennen kaikkea pieniä saaria
koskevaan EU:n päätöksentekoon.

VA R S I N A I S - S U O M E N L I I T T O

Syyskuun 9-11.9.2008 FÖSS isännöi
Dragsfjärdin Kasnäsissä ensimmäistä
kertaa Suomessa pidettävää ESINin vuosikokousta, järjestyksessä kahdeksatta
ja kansainvälistä saaristokonferenssia
(http://www.foss.fi/esin2008). Osallistujia oli yhdeksästä EU:n saarivaltiosta.

Konferenssin avasi opetus- ja kulttuuriministeri Stefan Wallin. EU:n parlamentin
terveiset toi meppi Ville Itälä. Konferenssin yhtenä tavoitteena oli saada aikaan
yhteisiä Euroopan pienten saarten kehittämisprojekteja mm. kulttuurin alalla.
Lisätietoja:
www.foss.fi/suomen-saaret/
tiedotteet/2008-09-04-uutiskirje/
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Kuunnelma tuli Kinopalatsiin
TÄÄLLÄ POHJANTÄHDEN ALLA, osa 1/21 ”Äreetä meininkiä pappilan suolla”
Varsinais-Suomen liitto järjesti lokakuun alussa yhdessä Loimaan kuunnelmapäivien ja YLE:n radioteatterin kanssa
kuunnelmatuokion Turussa tarkoituksena nostaa kuunnelma varteenotettavaksi
viihdevaihtoehdoksi.
Vihreän Kolmion matkailuasiamies Ulla
Kaskiluodon tilaisuuden avaus enteili
jo tulevaa tuokiota: Taiteilija Juha Kaarsalo oli koostanut Loimaan kuunnelmapäivien lähihistorian pienoiskuunnelmaksi.

saa myös syvyysulottuvuuksia. Kuunnelman yhdessä kuunteleminen luo myös
eräänlaisen yhteisöllisyyden tunteen.
Ollaan hiljaa, hämärässä, keskitytään,
rauhoitutaan. Yle:n elokuussa 2009 alkavalla kuunnelmasarjalla on jo valmiiksi
monta ystävää……….

Kertojina toimivat Kaarsalo ja harrastajanäyttelijä Kaija Joensuu. Hämärässä
salissa kaikuivat sanat ”Jännitys on odotuksen nautintoa. Mitä on tulossa? Mikä
on jo menossa neljännen ulottuvuuden
ja ääniaaltojen ristiretkikunnan määränpäähän matkalla....

YLE:n radioteatterin vastaava tuottaja
Pekka Kyrön mukaan Väinö Linnan ”Täällä Pohjantähden alla” -romaanin dramatisointi 21-osaiseksi kuunnelmasarjaksi
on viime vuosien suurimpia kuunnelmatuotantoja.

Ja sitten kuunnellaan......

Palanen kuunnelman historiaa

Salissa istuva runsas nelikymmenpäinen
joukko hiljenee. Tällä kertaa valkokangas
ei täytykään liikkuvasta kuvasta, vaan
yhdestä pysähtyneestä, rauhoittavasta
maalaismaisema-kuvasta. Täällä Pohjantähden alla kuunnelmasarjan osa
pyörähtää käyntiin. Yllättäen kuunnelma
ei alakaan tutulla fraasilla ”Alussa olivat
suo, kuokka ja Jussi”..…

Radiossa alettiin lähettää ns. näytelmäohjelmia heti, kun Yleisradion aloitti
toimintansa vuonna 1926. Markus Rautio, kaikkien lastenkin hyvin tuntema
Markus-setä, toimi kuuluttajan, uutistenlukijan ja toimittajan tehtävien ohella
myös kuunnelmaohjelmien tuottajana.
Radioteatteri syntyi siis samanaikaisesti
Yleisradion kanssa, vaikka vasta vuonna
1934 perustettiin erillinen kuunnelma- ja
lausuntajaosto.

Täällä Pohjantähden alla sai yleisöltä hyvän vastaanoton: Kuunnelmassa kaikki
tapahtuu omassa päässä, kuvat syntyvät
siellä. Erilaisten efektien kautta teokseen

Jo vuonna 1948 radioon kiinnitettiin oma
näyttelijäryhmänsä.

Markus Rautio vastasi sotien välisenä
aikana kuunnelmatuotannosta. Hän haki
paljon vaikutteita ulkomaisista radioyhtiöistä.
Sodan jälkeen, vuodesta 1947 vuoteen
1964 Radioteatterin päällikkönä oli Olavi
Paavolainen, joka loi pohjan nykyisenkaltaiselle monipuoliselle ohjelmistolle.
Hänen jälkeensä päälliköinä ovat toimineet Pekka Lounela, Mirjam Polkunen ja
Pekka Kyrö.
Ensimmäiset kuunnelma- ja äännelmäpäivät Loimaalla
Vuonna 2004 aloittanut, tapahtumatuottaja Merja Isotalon ja matkailuasiamies
Ulla Kaskiluodon vetämä hanke johti
Yleisradion tuella siihen, että syyskuussa 2005 järjestettiin Loimaalla ensimmäiset valtakunnalliset kuunnelma- ja
äännelmäpäivät.
Samana vuonna Loimaalla perustettiin
Suomen kuunnelmayhdistys ry, joka
käynnisti Loimaalla kuunnelmaklubitoiminnan ja järjestää joka toinen vuosi
valtakunnalliset kuunnelmapäivät. Toiset
valtakunnalliset kuunnelmapäivät järjestettiin syksyllä 2007 Loimaan teatterin
tiloissa.
Lisätietoja: Hannele Hartikainen

Kirjailijat Leena Lander ja Hannu Raittila kertovat kuunnelman dramatisoinnista.
Koska kuunnelmassa ei käytetä erillistä kertojaa, Linnan eeppinen kerronta piti muuttaa sepitetyksi dialogiksi. Tässä työssä naisten osuus nousi esiiin voimakkaammin kuin Linnan dialogin
perusteella. Lander kertoo, että hän halusi muuttaa sitä kliseistä naiskuvaa, jonka esimerkiksi
Edwin laineen ohjaama elokuvaversio antaa.
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Varsinais-Suomen vuoden 2008 kyläksi valittiin
Tourula-Keihäskoski Yläneeltä Kunniamaininnat Nousiaisiin ja Nauvoon

Maakunnallisen kylätoiminnan kattojärjestö Varsinais-Suomen Kylät ry valitsee
vuosittain Varsinais-Suomen vuoden kylän. Tänä vuonna kilpailijoita oli kymmenkunta ja voittajaksi seuloutui Tourula-Keihäskosken kylä Yläneeltä.
Kilpailun julkistaminen ja virallinen palkintojenjako tapahtui Varsinais-Suomen
maakunnallisen kylätoimintapäivän yhteydessä Taivassalon Vehaksessa lauantaina 9.8.
Vuoden kylä 2008 -kilpailua käytiin teemalla "Kylätalo - kylän yhteinen monitoimikeskus". Tällä haluttiin tuoda esiin niitä
monenlaisia toimintoja, joita kylätaloilla
on kehitetty: tilat ovat parhaimmillaan
kokoontumis- ja juhlatiloja, kulttuurikeskuksia ja palvelupisteitä - sekä kyläläisille
että myös muille. Myös itse rakennusten
säilyttämiseen ja ylläpitoon liittyvät kunnostus- ja kehittämistoimet huomioitiin
kilpailun kriteereissä.
Yläneläisen Tourula-Keihäskosken kylän
sydän on entinen kansakoulu Paimenenmäki. Se on ollut koulun lakkauttamisesta eli vuodesta 1992 saakka kylän
yhdistysten käytössä kokoontumispaikkana. Varsinkin kyläyhdistys ja Martat
järjestävät siellä aktiivisesti erilaisia tilaisuuksia ja kursseja, samoin esimerkiksi
Pyhäjärven Aikuisopisto. Lisäksi tiloja
käytetään erilaisiin juhliin sekä ruoka- ja
majoituspalveluihin.
Kiinteistöä ja sen ympäristöä on kunnostettu useaan otteeseen. Vuonna 2007
Tourula-Keihäskosken kyläyhdistys osti
kiinteistön Yläneen kunnalta. Kyläyhdistys on vuokrannut koulukiinteistön asunnot yksityisasunnoiksi.
Lisätietoja: kyläyhdistyksen pj. Mari Rintala,
050-5525 728. Ks. myös http://koti.mbnet.fi/
paimenen/index.htm

VA R S I N A I S - S U O M E N L I I T T O

Tunnustuspalkinto
Nousiaisten Aliskulmalle ...
Tunnustuspalkinnoista ensimmäisen sai
Nousiaisten Aliskulman kylä, joka tunne- Palkintopystin ja -shekin vastaanottivat Anne Rintala
taan Nousiaisten vanhan aseman kun- (vasemmalla), Irmeli Peltola, Tapio Peltola, Mari Rintala ja
nostuksesta ja viime aikoina myös kamp- Satu Mikkola.
pailusta sen säilyttämiseksi kyläläisten
käytössä. Työ aseman kunnostamiseksi
ja sen toimintojen kehittämiseksi on ollut pitkäjänteistä ja myös elinkeinollista;
asemalla järjestetäänkin tiuhaan tahtiin
monenlaisia juhlia ja tapahtumia.
Lisätietoja: kyläyhdistyksen pj. Leena Lehtonen, 050-539 1406.
Ks. myös www.vanha-asema.info
... ja Borströn saaristokylälle
Tunnustuspalkinnon takana on vanha
veneverstas Slipen, joka on korjattu kokoontumis- ja juhlakäyttöön. Mielenkiintoiseksi kylätalon toiminnan tekee se,
että Borstö on saari lähes 40 km etäisyydellä Nauvon kirkonkylästä ja että saarella on virallisesti vain kaksi vakituista
asukasta.
Kesäaikaan saari ja kylätalo ovat kuitenkin ahkerassa käytössä; kesäasukkaiden
ohella käyttäjiä ovat muun muassa veneilynharrastajat.

Nousiaisten vanhalla asemalla järjestetään monenlaisia juhlia ja tapahtumia.

Vuoden kylä -valinnan teki seitsenhenkinen raati, jossa olivat: Sinikka KaukoVainio ja Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry:stä, Hannele Hartikainen
Varsinais-Suomen liitosta, Eeva MettalaWillberg Varsin Hyvä ry:stä, Annamaria
Isotalo Ravakka ry:stä sekä Eero Kaskela
Osuuspankista.
Lisätietoja : kyläasiamies Tauno Linkoranta,
Varsinais-Suomen Kylät ry ja kulttuurisihteeri Hannele Hartikainen, VarsinaisSuomen liitto

Kyläläiset ovat kylätalon ohella aktiivisesti kunnostaneet Borstön saaren kulttuurimiljöötä.
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Myönteiset rahoituspäätökset kehittämisohjelmista
Maakuntahallitus 23.6.2008
Hankerahoituspäätöksistä lisätietoja: aluekehitysjohtaja Pekka Ojanen p. 040 5567 720
Maakunnan kehittämisrahaa myönnettiin
osaamiskeskusrahoituksena yhdelle hankkeelle
• Turun Kauppakorkeakoulun yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskukselle myönnetään hankkeeseen
”Uudet innovatiiviset tutkinnot” maakunnan kehittämisrahaa/osaamiskeskusrahaa 67 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on käynnistää uusien monitieteellisten
tutkintojen suunnittelu turkulaisessa korkeakouluyhteisössä.

EU:n aluekehitysvaroja ja kansallista
vastarahaa kolmelle hankkeelle
• Houtskärin kunnalle projektiin ”MobiRoad II” EU/EAKR –rahaa 28 000 euroa ja kansallisena vastarahana valtion
rahoitusosuutta 21 000 euroa. Hankkeen
tarkoituksena on tuottaa reaaliaikaista tietoa
matkailijoille ja alueen asukkaille, jotka liikennöivät Parainen-Houtskari-Parainen akselilla ja
jotka ovat pakotettuja odottamaan vuoroaan
mahdollisissa lauttajonoissa etapeilla Parai-

nen-Nauvo-Parainen, Nauvo-Korppoo-Nauvo,
Korppoo-Houtskari-Korppoo sekä Galtby-Olofsnäs-Galtby.
• Lounais-Suomen ympäristökeskukselle projektille ”Jättiputki kuriin VarsinaisSuomessa” EU/EAKR–rahaa 27 720
euroa ja kansallisena vastarahana
valtion rahoitusosuutta 20 790 euroa.
Projektin tavoitteena on inventoida jättiputken
(Hera-cleum sp) levinneisyys Suomessa ja hävittää ongelmallisimmat esiintymät sekä testata erilaisia poistomenetelmiä.
• Turun kaupungille projektille ”Ihmiselle parempi keskusta (kehittämisosa)”
EU/EAKR–rahaa 400 800 euroa ja kansallisena vastarahana valtion rahoitusosuutta 300 600 euroa. Hankkeen keskeisin toimenpide on Turun vanhaa keskustaa
ympäröivien ja sen sisäisten kulkuyhteyksien,
ympäristön ja rakennusten perusparantaminen.
Maakunnan kehittämisrahaa myönnettiin
kahdelle hankkeelle
• Turunmaan seutu ry:lle hankkeeseen ”
Douple 20 Vision – tiekartta saariston
visioksi v. 2020” 50 000 euroa. Hankkeessa on kysymys liikenne- ja palvelutarpeiden kehittämisestä eri kohderyhmien tarpeita
huomioiden.
• Turun kaupungin joukkoliikennetoimis-

tolle hankkeeseen “Matkailijakortti”
29 650 euroa. Hankkeen avulla saadaan
käyttöön sähköiseen lippusovellukseen perustuvat kerta- ja matkaliput niin joukkoliikenteen
asiakkaille kuin matkailijoille vuoteen 2010
mennessä.

Maakuntahallitus 15.9.2008
Lisätietoja: Tuula Halttunen, puh. 040 7201 038
Sylvi Salonen Oy:lle myönnettiin hankkeelle ”Koti-Piha” 50 000 euroa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda edellytykset
käsi- ja taideteollisuus, design ja kulttuurialojen
kaupalliselle tuotteistamiselle.

Positiva finansieringsbeslut om utvecklingsprogrammen
Landskapsstyrrelsen 23.6.2008
Mer information: regionutvecklingsdirektör
Pekka Ojanen tfn 040 5567 720
Landskapets utvecklingspengar beviljades
i kompetenscentrumfinansiering för ett projekt
• Forsknings- och utbildningscentralen
för företagsverksamhet vid Åbo handelshögskola beviljades 67 000 euro
för projektet ”Nya innovativa examina”. Projektets mål är att inleda planeringen av
nya flervetenskapliga examina inom högskolegemenskapen i Åbo.
EU:s regionutvecklingsmedel och nationell
motfinansiering beviljades för tre projekt
• Houtskärs kommun beviljas för projektet "MobiRoad II" 28 000 euro i EU/
ERUF-medel och 21 000 euro, som
nationell motfinansiering i statlig finan-
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sieringsandel 21 000 euro. Syftet med
projektet är att producera information i realtid
för resenärer/turister samt regionens invånare,
vilka trafikerar axeln Pargas-Houtskär-Pargas
och vilka är tvingade att invänta sin tur i eventuella färjköer på etapperna Pargas-Nagu-Pargas, Nagu-Korpo-Nagu, Korpo-Houtskär-Korpo
samt Galtby-Olofsnäs-Galtby.
• Sydvästra Finlands miljöcentral beviljas 27 720 euro i EU/ERUF-medel för
projektet "Heracleum i styr i Egentliga
Finland” och 20 790 euro. Projektets mål
är att inventera utbredningen av Heracleum
sp i Finland och utrota de mest problematiska
förekomsterna samt testa olika slag av utrotningsmetoder.
• Åbo stad beviljas för projektet ”Ett bättre centrum för människan” 400 800 i
EU/ERUF-medel och i statlig finansieringsandel som nationell motfinansiering 300 600 euro. Projektets mest centrala åtgärd är att sanera trafikförbindelserna,
miljön och byggnaderna som omger Åbo gamla
centrum.

Landskapets utvecklingspengar beviljades
två projekt
• Region Åboland r.f. 50 000 euro för
projektet "Douple 20 Vision - vägkarta
som vision för skärgården år 2020”. I
projektet är det fråga om att utveckla trafikoch servicebehoven med beaktande av behoven hos olika målgrupper.
• Åbo stads kollektivtrafikbyrå 29 650
euro för projektet ”Turistkort”. Med hjälp
av projektet kan engångs- och resebiljetter som
grundar sig på elektronisk biljettillämpning tas
i bruk, såväl för kollektivtrafikens kunder som
för turister före år 2010.

Landskapsstyrelsen 15.9.2008
Landskapsstyrelsen beviljade 50 000
euro till Sylvi Salonen Oy för ett projekt
”Koti-Piha” där målet är att skapa förutsättningar för en kommersiell produktifiering för
hemslöjds- och konstindustri, design och kulturområdena.
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Varsinais-Suomen kuntien väestökasvu on
tasaantunut, sillä kuntien vähenemis- ja
kasvuprosentit ovat vuoden 2008 aikana olleet pienempiä kuin edellisenä vuotena,
vaikka maakunnan väestönkasvu onkin hivenen voimakkaampaa.
• Väestönkasvu on voimistunut erityisesti
Turun seutukunnassa.
• Lisäksi Vakka-Suomen väestön väheneminen oli hitaampaa kuin yli kymmeneen
vuoteen.
• Salon seutu kasvaa, mutta edellistä
vuotta hitaammin.
• Loimaan seudulla sekä Turunmaalla
väestönmäärä vähenee aavistuksen
verran nopeammin kuin aiempina
vuosina.
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Henkilöstöuutisia
Central Baltic-ohjelmaan on palkattu uusia työntekijöitä

Bo Storrank ohjelmapäälliköksi
FM Bo Storrank aloitti 1.8.2008 Central Baltic INTERREG IVA-ohjelman sihteeristössä
ohjelmavastaavan tehtävässä. Työhön kuuluvat muun muassa hankkeiden neuvonta,
ohjelmasta tiedottaminen sekä rahoituspäätösten valmistelu mukaanlukien ohjelman
Central Baltic osan hallintokomitean kokousten valmistelutehtävät.
Ennen Varsinais-Suomen liittoon siirtymistään Bo toimi hanketehtävissä Suomen ympäristöhallinnossa sekä Itämeren alueen INTERREG-sihteeristössä Rostockissa.
.

Tiina Keinänen projektikoordinaattoriksi
HM Tiina Keinänen aloitti 1.8.2008 Central Baltic INTERREG IVA-ohjelman sihteeristössä projektikoordinaattorin tehtävässä. Työhön kuuluvat muun muassa hankkeiden
neuvonta, rahoituspäätösten valmistelu sekä ohjelmasta tiedottaminen.
Varsinais-Suomen liittoon Tiina tuli Salon Seudun Kehittämiskeskuksesta, jossa hän
työskenteli Aluekeskusohjelman toteuttamiseen ja EU-hankkeisiin liittyvissä tehtävissä.

Anne Arvola talouskoordinaattoriksi
KTM Anne Arvola aloitti 20.10.2008 Central Baltic INTERREG IVA-ohjelman talouskoordinaattorina. Työhön kuuluvat pääasiassa sähköisen järjestelmän (CBMS2007) tietojen
ylläpito, hankkeen pääpartnereiden maksatuspyyntöjen todentaminen ja maksatuksen
toimeenpano sekä todennettujen menoilmoitusten ja maksatuspyyntöjen laatiminen ja
komissiolle toimittaminen aikataulujen mukaisesti yhteistyössä hallintopäällikön kanssa.
Anne on aikaisemmin työskennellyt talouden suunnittelu- ja controllertehtävissä mm.
Aker Yards Oy:ssä ja Turun yliopistossa.
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Uusia julkaisuja
EU-ohjelmakauden 2000 - 2006 hanketoiminta Varsinais-Suomessa
EU-ohjelmakauden
2000 - 2006
hanketoiminta
Varsinais-Suomessa

Raportin tarkasteluajanjakso on EU-ohjelmakausi 2000 - 2006,
Varsinais-Suomessa seutukunnilla on keskeinen merkitys aluekehitystyössä ja siksi
myös tämä tarkastelu on tehty seutukuntajaon pohjalta. Yhtenä tavoitteena on ollut
hahmottaa, miten eri ohjelmilla on toteutettu Varsinais-Suomen maakuntaohjelmaa.
Analyysissä ovat olleet mukana seuraavien ohjelmien/rahoituslähteiden Varsinais-Suomea koskevat hankkeet: Tavoite 2, Tavoite 3, VALMA, EQUAL, Leader+, Saaristo Interreg IIIA, Etelä-Suomi/Viro Interreg IIIA, ELMA ja maakunnan kehittämisraha.
Varsinais-Suomessa tehtiin vuosina 2000 - 2006 aikana sekä kansallisten että EU-rahojen turvin yhteensä 3 263 päätöstä. Avustuksia myönnettiin yhteensä 226.3 milj.euroa.
Myönnetty tuki oli keskimäärin 69 400 euroa.
Ohjelma on luettavissa liiton kotisivuilla osoitteessa
http://www.varsinais-suomi.fi/WebRoot/329043/Local.aspx?id=340197

Central Baltic-ohjelman e-uutiskirje ilmestynyt
toimituksen nettivihje:

Ohjelmasihteeristö tiedottaa, että Central Baltic INTERREG IV A ohjelman sähköinen uutiskirje
The Float on ladattavissa ohjelman sivustolta

www.centralbaltic.eu

www.centralbaltic.eu
Tiedosto on englanninkielinen ja sen koko on 938 kb. Uutiskirje sisältää mm. seuraavat artikkelit:
• Cross-border cooperation is a go? Philipp Schwartz, Head of the JTS

• Short history of the Programme by Harry Ekestam, Chairman of the Monitoring Committee
• Two different views on the Programme: the EU-level view by Ulla Ropponen,
Desk Officer of the Programme and the JTS-level view by Merike Niitepõld, Programme Manager
• Introduction of one of the five host organisations behind the scenes of the Programme, the Regional Council
of Southwest Finland by Juho Savo, Region Mayor

Ympäristösyistä uutiskirje toimitetaan vain sähköisessä muodossa

Lukijalle
Jos yhteystietosi muuttuvat tai jos haluat päästä postituslistalle, otathan yhteyttä meihin:
Leena Karlström, p. (02) 2100 929 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi
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Svensk resumé
Landskapsdirektör:

Livet efter valet
Resultatet av kommunalvalet är räknat
och dess verkningar också på landskapets förvaltning är klara: i landskapsstyrelsen med 19 ledamöter övergår en
ledamotplats från centern till de gröna. I
fullmäktige med ett hundra medlemmar
är den största förskjutningen med tre
platser. Det vill säga: Även om valresultatet i en enskild kommun kan förändra
styrkeförhållandena t.o.m. på ett avgörande sätt - åtminstone fälla eller lyfta
in enskilda kandidater, så blir effekten
på landskapsnivån även nu mycket liten.
Det mest väsentliga är att konstatera att
landskapets förvaltning dock grundar sig
på den vilja som kommuninnevånarna
gett uttryck för i valet.

det skedet att den förverkligas. De finansieringsfrågor som hänför sig till dessa
tre teman utgör spetsen i underhandlingarna mellan förbundet och ministerierna i höst.
Som nyaste finansieringsfråga har förra
veckan kommit fram möjligheten att få
Neste Oils raffinaderiprojekt i Nådendal
i gång genom att utnyttja statsgaranti.
Det vore av ytterst stor betydelse med
hänsyn till den regionala ekonomin att
verkställa investeringsbeslutet under
den vikande konjunktur för ekonomin
som oundvikligen förestår. Investeringsbeslutets återverkningar på naturgasledningen och kraftverksinvesteringarna är
så stora att man inte heller får sky några
ansträngningar i denna sak. Förhandlingarna om saken har inletts med ANM
redan denna vecka.

Riksdagsledamöternas
motioner
Gemensamma motioner av Egentliga
Finlands riksdagsledamöter för statsbudgeten år 2009 inlämnades färre än
tidigare år. På så sätt strävar man efter
att få mera tyngd hos de gemensamma
motionerna. Med motionerna försöker
man påskynda följande frågor
• Förbättrandet av förbindelsen Åbo
Björneborg (riksväg 8)
• Stöd för de stora städernas kollektivtrafik
• Starten för lokaltågtrafik i Egentliga
Finland
• Tryggandet av skärgårdens förbindelsebåtstrafik
• Medicinska fakultetens undervisning
vid hälsocentralerna

Statens lokalförvaltning förnyas
Förvaltningen med de förtroendevalda konstitueras enligt valresultatet vid
möten som hålls i februari-mars. Verksamheten blir dock inte på något sätt
långsammare då detta bereds. Det finns
aktuella utmaningar för såväl ämbetsverket som den gamla förvaltningen så det
förslår.
Viktiga mål
Som spetsprojekt 2009-2010 i genomförandeplanen för landskapsprogrammet
fastställdes 3 saker i landskapets samarbetsgrupp (LSG) och i landskapsstyrelsen:
• Utvecklandet av lokaltågtrafiken
• Lantbrukets vattenskyddsmedel i effektivt bruk inom skyddet av Östersjön
• Projektet med konstgjort grundvatten
för Åbo stadsregion

Reformen av lokalförvaltningen framskrider under hösten till lagpropositionstadiet. Samarbetsområdet för landskapen
Egentliga Finland och Satakunta och
samarbetsstrukturen för Närings- trafik och naturresurscentralen (ALLU) för
samma område är redan i princip klara.
Områdesindelningen för statens lokalförvaltning ger däremot ännu en hel del
att tänka på. Beredningsarbetsgruppens
förslag om att minska området för statens lokalförvaltning till det samma (det
gamla området för Åbo och Björneborgs
län) förefaller bakvänt. Syftet med reformen är att minska administrationen och
förstora områdena - inte göra tvärtom!
I sämsta fall kan det dra ut på tiden till
nästa sommar att åstadkomma ett avgörande, ifall inte regeringen (HALKE) fattar ett förhandsbeslut om områdesindelningen redan i lagens beredningsskede
nu på hösten.
Landskapsplanen på kommande

Det utrednings- och beredningsarbete
för att utveckla lokaltågtrafiken som utförts sker under ledning av förbundet
som en del av genomförandet av landskapets trafikstrategi 2030. En konkret
minskning av utsläppen med näringsämnen är en fortsättning på det Pro Skärgårdshavet-samarbete som inleddes av
förbundet för redan 10 år sedan. Råvattenförsörjningen för 250.000 invånare
och industrin i Åboregionen är äntligen i
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Besluten om de riktlinjer som hänför
sig till landskapsplanen fattas inom de
närmaste månaderna. Broar, klaffar,
vindkraftsområden, farleder, storenheter för handeln, kompaktare bosättning,
beteckningar för skydds- och rekreationsområden.
Inte råder det någon brist på frågor och
utmaningar.

Finns det gratis morötter?...
Egentliga Finlands central för geografisk informationssökning Lounaispaikka
skördade lagrar på Marknaden för geografisk informationssökning år 2008 i
Helsingfors. Det var liv och rörelse på
utställningen och t.o.m. Egentliga Finlands egen fågel, kajan Lou Naakka,
tog sig en sväng dit allt som oftast. Lou
överraskade marknadsfolket med att
dela ut gratis morötter. Också Lounaispaikka bjuder på gratis tjänster för dem
som är intresserade av geografisk informationssökning. Gratis tjänster, liksom
på adressen www.lounaispaikka.fi/kartta av karttjänsten hos Lounaispaikka,
kan man tillhandahålla och utveckla som
ett resultat av ett omfattande samarbetsnät, av vilket en del även finansierar
det regionala samarbetet för geografisk informationssökning. Samarbetet
har gjort det möjligt att Lounaispaikkas
tjänster är unika nationellt och internationellt.
Vid Lounaispaikka utvecklas olika projekt och ett av de projekt som nu pågår
strävar efter att underlätta undervisningen i geografisk informationssökning i
gymnasierna. PaikkaOppi har visat sig
vara en hit på marknaden. Uttryckligen
sådana tjänster har lärarna i geografi och
biologi önskat sig. Tjänsten testanvänds
ännu under år 2009 i gymnasierna bl.a.
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i Åbo, Joensuu, Ulfsby, Vanda samt vid
naturskolan i Satakunta. Kanske under
år 2010 utnyttjas tjänsten redan av ett
mer omfattande antal skolor och lärare
och eleverna får ett nytt arbetsverktyg
och undervisningen i geografisk informationssökning underlättas.
För mer information: Sanna Jokela, koordinator för
samarbetet för geografisk informationssökning

Åbo stads och Egentliga Finlands kontor i Bryssel 10 år
Åbo stad och Egentliga Finlands förbund
inrättade i slutet av år 1998 tillsammans
ett Europakontor i Bryssel. Som dess
uppgift fastställdes bl.a. informationsförmedling från Åbo och Egentliga Finland
till EU och från EU till Åbo och Egentliga
Finland, utredning av möjligheterna att
genomföra och finansiera projektidéer,
att arrangera besök etc.
Europakontoret började fr.o.m. år 2002
allt mer aktivt rikta sig utåt bl.a. genom
att årligen i Bryssel ordna ett populärt
aktuellt seminarium för sina intressentgrupper. Kontoret har med åren bevisat
sin nödvändighet och förmåga att utvecklas och det kan välförtjänt fira sin
tioåriga verksamhet tillsammans med
företrädare för sina intressentgrupper i
Akademipalatset i Bryssel i tecknet av
en reception som ordnas 14.10.
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parter som är ansvariga för skärgårdens
utveckling.

nämnanden fick Aliskulma i Nousis och
Borstö i Nagu.

FÖSS representerar fr.o.m. förra hösten
Finlands skärgård i nätverket för de små
öarna ESIN (http://www.europeansmallislands.net). ESIN verkar framför
allt på EU:s beslutfattande som rör de
små öarna. Den 9-11 september 2008
stod FÖSS värd i Kasnäs i Dragsfjärd
för ESINs årskonferens som för första
gången hölls i Finland, den åttonde och
internationella skärgårdskonferensen i
ordningen (http://www.foss.fi/esin2008).
Deltagare fanns från nio EU-öriken.

Offentliggörandet av tävlingen och den
officiella prisutdelningen skedde i samband med Landskapet Egentliga Finlands byverksamhetsdag i Vehas i Tövsala lördagen 9.8.

Konferensen öppnades av undervisnings- och kulturminister Stefan Wallin.
EU-parlamentets hälsningar framfördes
av EU-parlamentarikern Ville Itälä. Ett av
målen för konferensen var att åstadkomma gemensamma utvecklingsprojekt
för de små öarna i Europa, bl.a. inom
kultursektorn.
För mer information: www.foss.fi/suomen-saaret/
tiedotteet/2008-09-04-uutiskirje/

Hörspelet kom till Kinopalatsi
Egentliga Finlands förbund arrangerade
i början av oktober tillsammans med
Loimaan kuunnelmapäivät (Hörspelsdagarna i Loimaa) och YLE:s radioteater en
hörspelsstund i Åbo i syfte att föra fram
hörspelet som ett beaktansvärt underhållningsalternativ.

För mer information: Hannele Hartikainen

Befolkningsförändringen (%)
september 07 – september 08
Kommunernas befolkningstillväxt har
jämnat ut sig, ty kommunernas procenttal för minskning och ökning har under
år 2008 varit mindre än under året innan,
fastän landskapets befolkningstillväxt är
en aning kraftigare.
Befolkningstillväxten har tilltagit särskilt i Åbo regionkommun, därtill är befolkningsminskningen i Vakka-Suomi
långsammare än på över tio år. Saloregionen växer men långsammare än
under föregående år. I Loimaaregionen
samt i Åboland minskar befolkningsmängden en aning snabbare än under
tidigare år. (bild på sidan 11).

För mer information: Hannu Elo
För mer information: Hannele Hartikainen

Årskonferensen för
European Small Islands
Network (ESIN) i Finland
Det blir två år 21.11.2008 från grundandet
av FÖSS, dvs. den nationella föreningen
Finlands öar - Suomen saaret ry. FÖSS
verkar för att utveckla de året om bebodda öarna utan fast förbindelse med
fastlandet i intimt samarbete med andra

Årets by 2008 i Egentliga
Finland
Den landsomfattande takorganisationen för byverksamhet Varsinais-Suomen Kylät ry (Egentliga Finlands Byar
rf) utser varje år Årets by i Egentliga
Finland. I år fanns det ett tiotal tävlare och som segrare utgallrades byn
Tourula-Keihäskoski i Yläne. Hedersom-

Lukijalle
Jos yhteystietosi muuttuvat tai jos haluat päästä postituslistalle, otathan yhteyttä meihin:
Leena Karlström, p. (02) 2100 929 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi
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Varsinais-Suomi -visa

?? ?
1.Millä vuosisadalla otettiin käyttöön Turku-Helsinki rata? Entä millä vuosisadalla
otettiin käyttöön Turku-Toijala rata?
2. Missä kunnassa tai kaupungissa on luonnonkivistä ja betonista tehty näyttelytila
ja linnamainen asunto Hiidenlinna?
3.Mikä on asukasluvultaan Varsinais-Suomen pienin kaupunki?
4.Kuka oli ainoa varsinaissuomalainen urheilija viime kesänä Pekingin olympialaisissa?
5.Alla on Varsinais-Suomeen rajoittuvan tulevan (1.1.2009) kaupungin vaakuna.
Minkä kaupungin?

1. Rantarata otettiin käyttöön 1900-luvulla (1903) ja
Turku-Toijala rata 1800-luvulla (1876)
2. Somerolla, tarkemmin Somerniemellä. Reino
Koivuniemen julkisuutta saanut taidonnäyte.
3. Laitila (8537 asukasta)
4. Jarkko Nieminen (tennis)
5. Raaseporin
Vastaukset:

Maakuntahallituksen pöytäkirjat ja tiedotteet:
Landskapsstyrelsens protokoll och meddelanden:
www.varsinais-suomi.fi (Hallinto ja asiakirjat)
VIIRI 2008
Julkaisija Varsinais-Suomen liitto
PL 273 (Ratapihankatu 36)
20101 TURKU
Painosmäärä 500 kpl
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Päätoimittaja Raimo Korhonen
Toimituksen sihteeri Leena Karlström
Puh.
(02) 2100 968 (Korhonen)
Fax.
(02) 2100 901

http://www.varsinais-suomi.fi
kirjaamo@varsinais-suomi.fi
etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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