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Salo-Lohja välin ratasuunnittelu etenee
Salo-Lohja -ratalinjan vaihemaakuntakaavaehdotus oli nähtävänä kesäkuussa 2011, ja siitä saatiin 28
muistutusta. Viranomaiset toimittavat lausuntonsa kaavaehdotuksesta elokuun aikana. Ehdotuksessa on
osoitettu ratalinjavaraus, joka kulkee Salon asemalta itään Muurlan sekä Kitulan taajamien eteläpuolitse ja
yhtyy moottoritielinjaukseen Lahnajärvellä.
Muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan liiton virastossa vastineet, jotka maakuntahallitus käsittelee syksyllä.
Maakuntavaltuusto hyväksyy vaihemaakuntakaavan aikaisintaan joulukuussa 2011, jonka jälkeen kaava
toimitetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Kaavakartta

Varsinais-Suomen liitto esittäytyy Turun messuilla 18 – 22.8.
Varsinais-Suomessa monet julkiset toimijat tekevät yhdessä työtä maakunnan hyvinvoinnin edistämiseksi.
Nyt yhteistyötä halutaan esitellä. Viisi maakunnan kehittäjä- ja palveluorganisaatiota esittäytyvät
yhteisosastolla elokuussa Turun messuilla. Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Turun kaupunki, Turun TEtoimisto, Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus rakentavat messuosaston Turun
messukeskuksen C-halliin 18.8. - 22.8.2011.
Yhteistyötä organisaatiot tekevät mm. koordinoimalla koko maakunnan hankerahoituksen, koulutus-,
hyvinvointi- ja ympäristöasioissa. Esimerkkinä mainittakoon meriteollisuuden Kompassi-ryhmä, Hyvinvointiklusteri sekä jatkuva liikenneturvallisuustyö.
Viiden organisaation johtajat keskustelevat maakunnan ajankohtaisista aiheista C-lavalla torstaina klo
15.30. Varsinais-Suomen liiton Heidi Saaristo ja Jessica Ålgars-Åkerholm keskustelevat maankäytön
kuumista kysymyksistä C-lavalla maanantaina klo 15.
Messuosastolla on esittelyjä, kilpailuja, kyselyjä ja tietoiskuja, niin C-hallin ohjelmalavalla kuin
messuosastollakin. Osallistumalla kilpailuun voi voittaa lahjakortteja Turun kaupungin kulttuurilaitoksiin tai
aidon vihreän Jopo-pyörän!

Carola Gunellin taidetta Aulagalleriassa
Varsinais-Suomen liiton Aulagalleriassa nähdään seuraavaksi liiton erikoissuunnittelija Carola Gunellin (s.
1953) taidetta. Näyttely koostuu maalauksista, hopea-, paperilanka- ja korutöistä.
- Pääpaino on maalauksissa, jotka pääosin ovat syntyneet ajanjaksolla, jolloin avomieheni sairastui syöpään
ja kuoli 2009. Maalausten voimakkaat värit, sadunomaiset aiheet ja vaikutelmat leijuvuudesta ovat
heijasteita toivosta ja unelmista siltä ajalta, Gunell kertoo.
Maalausten puunlehdet tuovat luonnon vihreyden ympärillemme. Maahan pudotessaan ne leijuvat kuin avaruudessa
jäämättä paikalleen. Ja seuraavana vuonna ne syntyvät uudestaan kuin tyhjästä. Ne ilmentävät elämän haurasta
kiertokulkua.

Näyttely on avoinna 11.8. – 16.9.2011 arkisin klo 8.30 – 15 osoite Ratapihankatu 36, Turku

Maakunnan seudut tulivat tutuiksi liiton Vähätori-markkinoilla
Turun Vähätorilla koettiin markkinatunnelmaa 29 – 30.7. 2011. Varsinais-Suomen liiton järjestämässä
tilaisuudessa varsinaissuomalaiset kotiseutuyhdistykset esittäytyivät, käsityöläiset myivät tuotteitaan ja
yleisöä viihdyttivät artistit kuten Föri-Äijä (Markku Heikkilä), Kristiina Mäki, Bohemian Works, Tulisirkus
Hallanvaara, Eddy & Vaakkku sekä Maneeri Teatteri. Vähätorilla viihtyivät sekä lapsiperheet että
varttuneemmat, myös ulkomaalaisia turisteja tapahtuma kiinnosti. Vähätori-tapahtuma oli osa
valtakunnallisia kotiseutupäiviä, jotka järjestettiin samaan aikaan Turussa.

Lounaispaikka kehittämään Lounais-Suomen ympäristöportaalia
Varsinais-Suomen ELY-keskus ja alueellinen paikkatietokeskus Lounaispaikka ovat aloittaneet
hankeyhteistyön, jossa kehitetään Lounais-Suomen ympäristöstrategian ja -ohjelman toteutumisen
seurantaa. Tavoitteena on ympäristöyhteistyön ja ympäristöasioiden kehittäminen. Työllä pyritään
turvaamaan alueellamme terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö sekä monipuolinen
kulttuuriympäristö ja luonto. Hankkeen tavoitteena on luoda selainpohjainen portaali, joka tarjoaa
ajantasaista ympäristötietoa. Portaali tekee mahdolliseksi tiedon jatkuvan päivittämisen sekä kansalaisten
osallistamisen. Vuoden kestävää hanketta rahoitetaan maakunnan kehittämisrahalla. Lisää tietoa löytyy
täältä: www.ymparisto.fi/los/ymparistoohjelma”

Portaaliin kerättiin 30 000 maakunnan rakennuksen tiedot
Lounaispaikassa kesästä 2010 käynnissä ollut MIP-portaalikehityksen ensimmäinen vaihe on loppusuoralla.
MIP-hankkeessa on kehitetty Varsinais-Suomen maakuntamuseolle selainpohjaista
inventointitietojärjestelmää, jonka avulla tallennetaan, hallinnoidaan ja jaetaan rakennusperintöön liittyvää
aineistoa. Portaaliin on koottu noin 30 000 varsinaissuomalaisen rakennuksen ja 13 000 kiinteistön tiedot,
valokuvat sekä paikkatieto, ja uusien tietojen syöttämiseen vaadittavat toiminnallisuudet ovat valmiit.
Portaalia testataan parhaillaan inventointikäytössä. Jatkosuunnitelmissa on kehittää vastaavanlainen
järjestelmä myös esimerkiksi arkeologisen tiedon tallentamiseen.

