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Nyhetsbrevet på svenska hittas här

Uusi rengasreitti valmistuu Kuhankuonon retkeilyreitistön ytimeen
Kuhankuonon retkeilyreitistö laajenee entisestään, kun Savojärven pohjoispuolinen polkureitti valmistuu
juhannukseen mennessä. Uuden yhteyden myötä retkeilijöiden käytössä on runsaan kuuden kilometrin
mittainen ympyräreitti. Reitille on kaksi lähtöpistettä: Turku‐Säkylätien (tie 204) varressa oleva Kurjenpesä
ja Savojärven länsipuolella sijaitseva Rantapiha. Koko rengasreitin varrella on kaksi nuotiopaikkaa,
kesäviikonloppuisin avoinna oleva kioski, sekä useita taukopaikkoja. Reitin rakentamisesta vastaa
Kuhankuonon virkistysalueyhdistys. Hankkeelle on haettu rahoitusta Varsin Hyvä ry:n kautta Leader‐
rahoitusta. Lisätietoa www.kuhankuono.fi

Tuore kysymyskirja paljastaa ruotsinkielisen Varsinais‐Suomen salat
Varsinais‐Suomen liitto julkisti 18.6.2012 kesän ”hittituotteen”, joka liittyy ruotsinkielisen Varsinais‐Suomen
ilmiöihin, historiaan, paikkoihin ja henkilöihin. Kysymyskirja ”Var lurar Ingengör Pettersson. Frågor från
Egentliga Finland” on jatkoa suosituille kysymyskirjoille ”Mikä mikä maakunta” 1 ja 2, jotka on laadittu Lauri
Palmusen johdolla. Tällä kertaa teemana on ruotsinkielinen maakuntamme.
Lauri Palmunen, Jessica Ålgars‐Åkerholm ja Tua Nilovaara ovat laatineet kysymykset, myös Mia Henriksson
on antanut arvokkaan panoksen. Erityisen kiinnostavat kysymykset on laatinut Utön entinen majakanvartija
Gunnar Andersson, jolla on sellaista tietoa mitä vain aidoilla saaristolaisilla on. Graafisen ulkoasun on
suunnitellut Antti Vaalikivi.
Pettersson‐kirja lähetetään maakunnan ruotsinkielisille yhdistyksille, oppaille, toimittajille jne. Kirjan voi
myös ostaa pienellä summalla (3 euroa per kirja): infokeskus Luckan, Aurakatu 1, Turku ja Varsinais‐Suomen
liitto, Ratapihankatu 36.

Itämeren alueen vaikuttajat kokoontuvat Turussa kesällä 2014
Itämeren alueen talouselämän ja yhteiskunnallisten vaikuttajien tapaaminen Baltic Development Forum
(BDF) järjestetään Turussa kesäkuussa 2014. Asiasta päätettiin 18.6. Kööpenhaminassa, jossa
tämänvuotinen huippukokous on käynnissä.
Kokoukseen osallistuu melkein tuhat vaikuttajaa ja asiantuntijaa, mukaan lukien pääministereitä ja EU‐
komissaareja.
‐ Baltic Development Forum on saavuttanut kiistattoman aseman Itämeren alueen yhteistyön suurimpana
vuotuisena tapahtumana. Forumista tekee erityisen se, että siinä on aina ollut valtioiden, alueiden ja
kaupunkien lisäksi erittäin vahva elinkeinoelämän mukanaolo, sanoo maakuntajohtaja Juho Savo.
‐ Pidän erittäin positiivisena asiana Forumin järjestämistä Turussa 2014. Maakuntaohjelman tavoitteiden
mukaisesti voimme tässä hyvillä järjestelyillä edelleen vahvistaa asemaamme merkittävänä Itämeren
keskuksena.
Kööpenhaminan kokouksen pääteemana on älykkään ja kestävän kasvun edistäminen Itämeren alueella.
Kokouksen yhteydessä pidetään myös Euroopan komission yhteinen EU:n Itämeristrategian
arviointikokous. Varsinais‐Suomen liitto osallistuu kokoukseen. http://www.bdforum.org/

Liitto tuottaa teemakarttoja auttaakseen kuntia rakenneuudistuksessa
Varsinais‐Suomen liitto on syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana tuottanut verkkosivuilleen karttamateriaalia,
joiden tarkoituksena on tukea kuntia niiden pohtiessa kuntien rakennemuutosta. Kevään aikana on uutta
materiaalia tullut esimerkiksi maakunnan tiettyjen keskustaajamien työssäkäyntialueista. Materiaaliin voi
tutustua tämän linkin kautta: varsinais‐suomen teemakartat
Rakennelakityöryhmä valmistelee parhaillaan ehdotusta vahvan peruskunnan kriteereiksi.
Ministerityöryhmä (HALKE) vahvistaa kriteerit kesäkuun aikana.
Pyritään luomaan reunaehdot yhdenmukaisen kuntarakenteen muodostamiseen sekä riittävän
väestöpohjan varmistamiseen palveluiden järjestämiseksi. Talouden kriteereiksi suunnitellaan 1)
vuosikatetta, 2) lainamäärää, omavaraisuutta, suhteellista velkaa, 3) kertynyttä alijäämää sekä 4)
tuloveroprosenttia. Näistä kolmen kriteerin täyttyminen osoittaisi selvitys‐ tai yhdistymistarpeen.
Kunnille järjestetään toinen lausuntokierros syksyllä 2012. Rakennelain on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2013.
Sosiaali‐ ja terveydenhuollon palvelurakenneselvityksen väliraportti valmistunee juhannusviikolla.

Viiri‐lehdessä Innoaura‐voittajat, tuulivoimakaavaa ja mansikkapaikka Uudessakaupungissa
Varsinais‐Suomen liiton Viiri‐lehti ilmestyi kesäksi. Tuoreessa Viirissä voi lukea mm. ensimmäisen Innoaura‐
palkinnon voittajista ja heidän ajatuksistaan maakunnan luovista aloista, tuulivoiman
vaihemaakuntakaavasta, Kuhankuonon uudesta kävelyreitistä, kuntien paikkatietopalvelujen
kehittämisestä ja maakuntajohtaja Juho Savon ajatuksia kuntarakenneuudistuksesta ja EU:n seuraavasta
rakennerahastokaudesta. Viirin sarjassa ”Maakunnan mansikkapaikka” esitellään Uudenkaupungin
vierasvenesatama Pakkahuonetta. Lue Viiri täältä

Paikkatietokerho järjesti geokätkeily‐illan Turussa
Lounaispaikan Paikkatietokerho organisoi yhdessä Turun maantieteellisen seuran kanssa geogaching‐
tapahtuman (suom. geokätköily) Turussa 18.6. Paikan päälle tuli 18 innokasta kätköilijää ja kaunis ilma
innosti retkeilijöitä suuntaamaan vauhdilla Turun keskustan aarrekätköjen luo.
Tarkoituksena oli tutustua harrastukseen ja nähdä oma kaupunkiympäristö eri näkökulmasta. Samalla
testattiin myös omien kätköjen tuottamista ja etsittiin kätköjä karttojen, GPS:n ja älypuhelinten avulla.
Ilman GPS:ää viimeiset metrit kätköille olisivat olleet todella vaikeita. Ensimmäisen hankalan rastin
(ruusunpiikkejä ja nokkosia) jälkeen huomasimme, ettei kätköjen löytäminen oikeastaan ollutkaan niin
vaikeaa ja useimmat kätköt ovat ihan paljaalla silmälläkin löydettävissä.
Jalkauduimme neljässä ryhmässä etsimään kätköjä. Voittajaksi suoriutui Geosuunnistajat joukkue ajalla 1h
10 min. Kaikki neljä joukkuetta kätki myös oman aarteensa Turun keskusta‐alueelle ‐ yritä löytää ne ja
tutustu itsekin samalla hauskaan koko perheen harrastukseen! Tutustu Geokätköilyyn osoitteessa
http://www.geokätköt.fi/

Fortuna‐korttelin kesässä tapahtuu
Turun keskustaan, Aurajoen rannan läheisyyteen on suunnitteilla uniikki design‐kortteli, matkailukohde ja
vapaa‐ajanviettopaikka. Kortteli sijaitsee Aurakadun, Linnankadun, Kristiinankadun ja Läntiseen Rantakadun
rajaamalla alueella.
Fortuna‐korttelina tunnettu paikka on ollut täynnä elämää tapahtumien muodossa jo kesällä 2011.
Tulevana kesänä korttelissa on maksuttomia tapahtumia joka keskiviikko sekä joinakin viikonloppuina,
juhannustansseja unohtamatta. Tapahtumat tuottaa Turun Seudun Kehittämiskeskus, joka myös luotsaa
Fortunan kehittämishanketta. Lisää tietoa Fortuna‐korttelista sekä kesän 2012 tapahtumista löydät
osoitteesta http://www.fortunakortteli.fi/ajankohtaista.php

