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Kreativ affärsverksamhet belönas i Egentliga Finland med 8000 euro
Egentliga Finland och Egentliga Finlands förbund litar på kreativt företagande och dess potential. Man vill
stöda kreativa branscher och göra dem kända, samt lyfta fram goda exempel. Därför har
landskapsförbundet grundat en ny tävling vid namn Innoaura – Kreativ innovationskraft från Egentliga
Finland. Ansökningstiden i tävlingen är 1.2. – 30.3.2012.
Sådana företag kan delta, vars innovativa idéer är långt förädlade till praktiska tillämpningar, företag som
verkar just nu och vars hemort är i Egentliga Finland, också om marknaderna kan vara annanstans. Även
projekt kan delta. Företagets storlek eller omsättning spelar ingen roll, bara affärsidén är tillräckligt bra och
innovativ.
Prissumman är 8000 euro. Tävlingens vinnare offentliggörs på Egentliga Finlands förbunds Europadagsmottagning 9.5.2012. Förutom första pris kan man dela ut hedersomnämnanden. Mera info och
ansökningsblanketter hittas på www.varsinais-suomi.fi

Resemässan i Helsingfors ökade Åbos och landskapets dragningskraft
Egentliga Finlands och Åbos avdelning på resemässan i Helsingfors i januari 2012 intresserade tusentals
besökare. Totalt besökte 71 000 personer resemässan.
På Egentliga Finlands avdelning lyfte man främst fram högklassigt boende och livskvalitet. Alla landskapets
kommuner lyftes fram med foton och texter. I en tävling kunde man vinna ett skärgårdsäventyr i Airisto
spa, 1400 personer deltog i tävlingen. Tävlingen pågår till 18.3. man kan delta på adressen
www.elamasikunnossa.fi
I Egentliga Finlands stora superkvarter fanns även Turku Touring, skärgården och Nådendal. Skärgårdens
ringväg fick på resemässan utmärkelsen Årets resmål 2011. I avdelningens populära kafé fick besökarna
gratis avnjuta bl.a. fisksoppa från skärgården, skärgårdslimpa, kaffe och konfekt från Nådendals bad.
Landskapets gemensamma marknadsföring fortsätter våren 2012 med kampanjer för företagande och
rekrytering i Finlands toppmedier. MTV Europes Axl Smith fortsätter sina äventyr i Egentliga Finland,
avsnitten kan ses på MTV till sommaren. Mera info på www.mtvbucketlist.fi

EXPAT-projektets service hjälper dem som jobbar i ett annat land
Internationell rörlighet är en växande trend. För Finland är det bra, eftersom våra minskande årskullar i
framtiden inte räcker till för att fylla arbetsplatserna. Vår konkurrenskraft avgörs av internationellt
samarbete och på att kunna locka kunniga människor.

Föreställ dig att du kommer någon annanstans ifrån än Egentliga Finland och leta efter information om vår
region på nätet. Projektet EXPAT (Innovative Services for International Talents - Easier Access to the CBSR)
har som mål att stöda internationell, kunnig arbetskraft och studerande som bor och arbetar i ett annat
land i mellersta Östersjöregionen. Visionen är att skapa en gemensam portal, där man lätt hittar
information om hur man klarar sig i en utländsk region – både vad gäller fritid, arbete och offentlig service.
Projektet har fått finansiering från programmet Central Baltic Interreg IVA. Nylands förbund har
huvudansvaret för projektet, partners finns från Finland, Sverige och Lettland. Projektet avslutas i slutet av
år 2012 och beräknas kosta 1 332 000 euro. I Egentliga Finlands förbund arbetar Ville Santalahti i projektet.

Egentliga Finlands energi- och utsläppsbalans 2010 offentliggörs i Lundo
En rapport över Egentliga Finlands energi- och utsläppsbalans 2010 offentliggörs i Lundo kommunhus
fullmäktigesal onsdag 15.2.2012 kl. 8.30 – 12. Ur balansen framgår hur mycket energi som förbrukas i
Egentliga Finland, hur den produceras och vilka växthusutsläpp som förorsakas.
Energi- och utsläppsbalansen presenteras av Benviroc Ab:s utsläppsexpert Timo Kuusiola som gjort
rapporten. Åhörarna får höra vilka åtgärder som har gjorts i landskapet och vilka som kommer att göras.
Tillställningen ordnas av Valonia och projektet Eetu – energiasta maakunnan etu. Företagssektorn
representeras av chefen för Yara Suomis Nystads fabrik Taisto Koivumäki och Åbonejdens Jordgas och
Energis (TSME) vd Tapani Bastman. Åbo stads miljösektorchef Mikko Jokinen presenterar biogasprojektet i
stadstrafiken.
Tillställningen är kostnadsfri men kräver förhandsanmälan, anmäl
http://www.valonia.fi/public/default.aspx?contentid=327289&nodeid=14098
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