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Liitto auttaa kuntia rakenneuudistuksessa tuottamalla karttoja ja tilastoja
Auttaakseen alueensa kuntia kuntauudistus‐prosessissa Varsinais‐Suomen liittoon on perustettu pieni
työryhmä tuottamaan erilaisia aineistoja kuntien käyttöön ja keskustelun pohjaksi. Suurin osa työryhmän
tuottamasta aineistosta löytyy Varsinais‐Suomen liiton verkkosivuilta Kuntauudistus‐otsakkeen alta.
Toistaiseksi suurin osa materiaalista on tilastoaineistoihin perustuvia karttaesityksiä, joiden määrä
sivustolla lähentelee jo sataa. Karttojen avulla on havainnollistettu esim. tietoa suurten ikäluokkien
liikehdinnästä eläköitymisen jälkeen, saariston kesäasukkaiden kotipaikkakunnat, minne ja mistä
pendelöidään, ketkä eivät pendelöi ja miten paljon heitä on, asukastiheyksiä maa‐ ja vesipinta‐alat sekä
vapaa‐ajan asukkaat mukaan lukien. Karttaesityksiä löytyy sekä koko maasta että rajattuna Varsinais‐
Suomen alueeseen. Lue lisää: varsinais‐suomi.fi/kuntauudistus

Tuulivoimasta keskustellaan Liedossa 8.12.
Vaihemaakuntakaavan laadinta tuulivoimateeman osalta on käynnistynyt. Vaihemaakuntakaava
kuulutettiin vireille 17.9 ja ensimmäinen viranomaisneuvottelu pidettiin 26.10. Kaavaluonnos on tarkoitus
laittaa nähtäville keväällä 2012.
Kaavatyöhön liittyvä seminaari järjestetään Liedon kunnantalon valtuustosalissa (Kirkkotie 13) torstaina
8.12.2011 kello 12–16. Seminaarissa esitellään tuulivoimakaavoituksen teemoja ja keskustellaan kaavan
tavoitteista. Seminaari on maksuton ja siihen on mahdollista ilmoittautua maanantaihin 5.12.2011
mennessä (ilmoittautumiset@varsinais‐suomi.fi). Lisätietoja kaavoituksen kulusta ja ajankohtaisista asioista
tuulivoimaan liittyen löytyy liiton nettisivuilta. Lue lisää: varsinais‐suomi.fi/tuulivoima

Nuorekas Varsinais‐Suomi profiloituu MTV‐kanavalla
MTV (Music Television) ja Varsinais‐Suomi toteuttavat yhteistyössä 30‐osaisen, nuorille suunnatun MTV
Bucket list ‐ohjelmasarjan, jota tähdittää VJ Axl Smith. Yhteistyön ideana on tehdä markkinointiyhteistyötä
huippubrändin kanssa, profiloida nuorekasta ja energistä Varsinais‐Suomea sekä saada nuorten ääni
kuuluviin. Sisällöntuotannossa on mukana opiskelijoita Turun ammattikorkeakoulusta. Satsaus on osa Turun
ja Varsinais‐Suomen yhteismarkkinointihanketta. Sarjan ensimmäinen osa esitettiin 17.11. ja se pyörii MTV‐
kanavalla 30 viikon ajan, kesäkuuhun 2012 asti.
– Tämä on meille ainutlaatuinen keino tavoittaa nuoret hauskalla tavalla. Haluamme tavoittaa nuoria, jotka
tekevät päätöksiä esimerkiksi opiskelupaikasta, sanoo Varsinais‐Suomen markkinointiryhmän
puheenjohtajana toiminut Kalle Euro.
Tämä on ensimmäinen kerta, kun MTV tekee yhteistyötä aluebrändin kanssa. Ohjelman tuotantoon
rekrytoitiin mukaan Turun AMK:n opiskelijoita. He bloggaavat, työskentelevät online‐toimittajina sekä
toimivat tuotannon avustajina. Lisätietoa: www.mtvbucketlist.fi

<ĂŚĚĞŬƐĂŶ kuntaa Varsinais‐Suomessa korottaa veroprosenttiaan
8 kuntaa Varsinais-Suomessa eli 32 prosenttia kunnista korottaa veroprosenttia. Tilanne on suhteellisen
hyvä, sillä esim. vuodelle 2010 korotuksen teki 17 kuntaa eli 60,7 prosenttia. Suurimman korotuksen tekee
ensi vuonna Masku, jonka veroprosentti nousee nykyisestä 17,50 prosenttiyksikön verran. Maakunnan

korkein veroprosentti on Tarvasjoella (21 %) ja alhaisin Naantalissa (17,75 %). Varsinais‐Suomen
veroprosenttitaulukko

Paikkatietopäivä keskittyy kriisinhallintaan
Lounaispaikan paikkatietopäivä järjestetään 2.12.2011 klo 8.30‐15.00 Turun kaupungin auditoriossa
(Puutarhakatu 1, Turku)
Paikkatietopäivä on paikkatietokeskus Lounaispaikan järjestämä vuosittainen seminaari. Tilaisuus kerää
paikalle paikkatiedosta kiinnostuneita kuntien ja muiden julkishallinnon toimijoiden ja yritysten edustajia
sekä opiskelijoita ja tutkijoita. Tänä vuonna kuullaan myös puheenvuoroja paikkatiedon hyödyntämisestä
pelastustoiminnassa, kriisinhallinnassa ja luonnonhasardien ennakoinnissa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy,
mutta kahvituksen järjestämisen vuoksi ilmoittautumisia toivotaan osoitteeseen
kaisa.savola@lounaispaikka.fi. Ohjelma on ladattavissa osoitteesta www.lounaispaikka.fi

Yli 1000 kävijää tutustui Central Baltic –valokuvanäyttelyihin avajaispäivinä
Varsinais‐Suomen liiton koordinoima Central Baltic INTERREG IV A ‐ohjelma 2007‐2013 järjesti
valokuvanäyttelyt Helsingissä, Maarianhaminassa, Riikassa, Tukholmassa ja Tallinnassa 10.‐30.10.2011.
Yleisölle avoimissa näyttelyissä oli esillä valokuvia 22:lta ohjelman rahoittamalta projektilta. Niillä haluttiin
esitellä, miten Keski‐Itämeren alueen asukkaat ovat hyötyneet EU‐rahoituksesta. Avajaispäivinä näyttelyihin
tutuistui yli 1000 kävijää, joista oli hienoa nähdä konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä EU‐rahoilla tehdään.
Näyttelyt muodostivat myös osan vuosittain Brysselissä pidettäviä ”Euroopan alueiden ja kaupunkien viikon
Avoimet päivät” –paikallistapahtumia.
Ensi vuonna näyttelyn on tarkoitus kiertää Suomessa ja muissa ohjelman kattamissa maissa. Jos olet
kiinnostunut tuomaan valokuvanäyttelyn omalle alueellesi, niin lähetä viesti osoitteeseen:
info@centralbaltic.eu

