Planeringen av banlinjen Salo-Lojo avancerar
Förslaget till etapplandskapsplan för banlinjen Salo-Lojo var till påseende i juni 2011 och man fick in 28
anmärkningar. Myndigheterna lämnar in sina utlåtanden under augusti månad. I planförslaget har man
anvisat en banlinjereservering som går österut från stationen i Salo mot Muurla, söder om tätorterna i
Kitula och förenas med motorvägslinjen i Lahnajärvi.
Inom Egentliga Finlands förbund gör man genmälen till anmärkningarna och utlåtandena,
landskapsstyrelsen behandlar dem i höst. Landskapsfullmäktige godkänner etapplandskapsplanen tidigast i
december 2011. Efter det ska planen bestyrkas av miljöministeriet. Plankartan

Egentliga Finlands förbund på Åbomässan 18 – 22.8.
I Egentliga Finland arbetar många offentliga aktörer tillsammans för att skapa välstånd i landskapet. Nu vill
man presentera detta samarbete. Fem av landskapets utvecklar- och serviceorganisationer presenterar sig
på en gemensam avdelning under Åbomässan i Åbo mässcentrum. Regionförvaltningsverket i sdyvästra
Finland, Åbo stad, Åbo arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands förbund och Egentliga Finlands NTMcentral bygger en mässavdelning i C-hallen 18.8. - 22.8.2011.
Organisationerna samarbetar bl.a. genom att koordinera landskapets projektfinansiering, man samarbetar
också kring utbildnings-, välstånds- och miljöfrågor. Trafiksäkerhet, kultur- och invandrarfrågor är andra
exempel på samarbete.
På mässan presenterar organisationerna sin verksamhet och service på ett mångsidigt sätt. Man kan delta i
tävlingar och vinna presentkort till Åbo stads kulturinstitutioner eller en grön Jopo-cykel.
De fem organisationernas direktörer deltar i en paneldiskussion om landskapets aktuella ämnen på Challens scen torsdag 18.8. klo 15.30. Landskapsförbundets Heidi Saaristo och Jessica Ålgars-Åkerholm
diskuterar markanvändningens heta frågor måndag 22.8. klo 15 på C-scenen.

Carola Gunells konst i Aulagalleriet
I landskapsförbundets Aulagalleri öppnar en utställning med konst av förbundets specialplanerare Carola
Gunell. Utställningen består av målningar, silver- och papperssnörarbeten och smycken.
- Tyngdpunkten är lagd på målningarna, som i huvudsak uppstod när min man insjuknade i cancer och dog
2009. Målningarnas starka färger och sagolika teman avspeglar mina drömmar och förhoppningar från den
tiden, säger Gunell. Målningarnas löv symboliserar bland annat livets sköra kretslopp.
Utställningen är öppen 11.8. - 16.9.2011 vardagar kl. 8.30 - 15, Bangårdsg. 36, Åbo.

Landskapets regioner visade upp sig på marknad på Lilltorget
På Lilltorget i Åbo upplevde man äkta marknadsstämning 29 -30.7.2011. På evenemanget, som ordnades av
Egentliga Finlands förbund, presenterade sig landskapets hembygdsföreningar, hantverkare sålde sina
produkter och för underhållningen stod artister som Föri-Äijä (Markku Heikkilä), Kristiina Mäki, Bohemian
Works, Tulisirkus Hallanvaara och Maneeri Teatteri. På Lilltorget trivdes både barnfamiljer och äldre, likaså
många utländska turister. Lilltorgs-marknaden var en del av de nationella hembygdsdagarna, som firades
samtidigt i Åbo och lockade hundratals deltagare. Temat var europeisk kultur i Finland. Nästa år ordnas
hembygdsdagarna i S:t Michel.

Lounaispaikka utvecklar miljöportal och samlar data om byggnader i databas
Egentliga Finlands NTM-central och Lounaispaikka har startat ett gemensamt projekt, vars mål är att
utveckla miljösamarbete och utveckla miljöfrågor. Målet är att grunda en portal som erbjuder aktuell
miljökunskap och ger medborgarna möjlighet att delta. Projektet räcker ett år och finansieras med
landskapets utvecklingsmedel. Mera information på www.ymparisto.fi/los/ymparistoohjelma
I MIP-projektet utvecklar man en inventeringsdatabas åt Egentliga Finlands landskapsmuseum. Där samlas,
förvaltas och vidareförmedlas information som gäller vårt byggnadsarv.
I portalen har man samlat information om 30 000 byggnader och 13 000 fastigheter i Egentliga Finland,
fotografier samt geografisk information. Tekniken för att mata in ny information är färdig. Portalen testas
som bäst, i framtiden planerar man att utveckla ett liknande system t.ex. för arkeologisk information.

