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PÖYTÄKIRJA 1/2014

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Työjärjestyksen hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Luovaa liiketoimintaa palkitaan Varsinais-Suomessa 8000 eurolla
Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista
Lausunto Varsinais-Suomen maakuntastrategiasta
Säätyvaltiopäivät 150 vuotta -seminaari
Maakunnallinen Eurooppa-päivän vastaanotto
Kaustinen kutsuu Varsinais-Suomea 7. - 13.7.2014
Suomen Kotiseutuliiton valtuuston vaalia edeltävä kokous
Toimikunnan jäsenten taustayhteisöjen ajankohtaiset asiat ja aloitteet
Muut asiat
Seuraava kokous
Kokouksen päättäminen
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SAAPUVILLA

Terho Heri
Isaksson Ann-Sofie
Kivirinta Jouko
Kärki Kimi
Lemmetyinen Liisa
Lilja-Viherlampi Liisa-Maria
Mattila Liisa
Myllynen Taina
Syrjäsuo Kristiina
Terho Henri
Vehmas Jukka

puheenjohtaja

ESITTELIJÄ

Hartikainen Hannele

Erityisasiantuntija

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ

Hartikainen Hannele

Erityisasiantuntija

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
KUTSUTTUINA
ASIANTUNTIJOINA
LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§1

ALLEKIRJOITUKSET
Henri Terho
puheenjohtaja

Hannele Hartikainen
sihteeri
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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Asia

Kutsu kulttuuritoimikunnan kokoukseen on lähetetty 19.2.2014 ja esityslista liitteineen on lähetetty
sähköpostilla 28.2.2014. Kuntalain 58 §:n 2. momentin mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
__________

§ 2

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus

Hyväksytään esityslistan mukainen työjärjestys. Muut esille tulevat asiat käsitellään kohdassa
”Muut asiat”.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
__________

§ 3

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. Oheismateriaali.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajat
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LUOVAA LIIKETOIMINTAA PALKITAAN VARSINAIS-SUOMESSA 8000 EUROLLA

Asia

Varsinais-Suomen liitto haluaa tukea maakunnan luovia aloja ja innovatiivisia liikeideoita. Siksi
maakunnassa järjestetään jo kolmannen kerran INNOAURA – Luovaa innovoimaa VarsinaisSuomesta -kilpailu. Siihen voivat osallistua yritykset, jotka ovat toiminnassa ja joiden ideat ovat
pitkälle innovoitu käytännön toteutuksiin. Yrityksen pitää olla kotipaikaltaan varsinaissuomalainen,
vaikka sen markkinat olisivatkin muualla. Myös projekti tai hanke voi osallistua. Yrityksen koolla tai
liikevaihdolla ei ole merkitystä, kunhan liikeidea on riittävän hyvä ja innovatiivinen.
Palkintosumma on 8000 euroa. Kilpailun voittaja julkistetaan Varsinais-Suomen liiton järjestämällä
Eurooppa-päivän vastaanotolla 9.5.2014. Voittajan lisäksi voidaan jakaa kunniamainintoja. Kilpailun hakuaika on 3.2.–28.3.2014. Esimerkkejä luovista toimialoista ovat:

animaatiotuotanto

arkkitehtipalvelut

elokuva- ja tv-tuotanto

kuvataide ja taidegalleriat

käsityö

liikunta- ja elämyspalvelut

mainonta- ja markkinointiviestintä

muotoilupalvelut

musiikki ja ohjelmapalvelut

peliala

radio- ja äänituotanto

taide- ja antiikkikauppa

tanssi ja teatteri

viestintäala
Innoaura-kilpailun järjestää Varsinais-Suomen liitto ja valintaraati tekee päätöksen palkinnon saajasta.
Vuoden 2013 kilpailun voitti turkulaisen Metaverstaan hanke Virtuaalioppimisympäristö meriturvallisuusharjoitusten tukena. Hanke kehittää turvallisuusharjoitusta merenkulkualan opiskelijoiden ja
laivojen henkilökunnan koulutukseen. Virtuaaliharjoitus hyödyntää kolmiulotteista peliteknologiaa.
Vuoden 2013 kilpailun teemana oli meri ja luovuus.
Vuoden 2012 pidetyn ensimmäisen kilpailun voitti turkulaisen LPR -arkkitehtien suunnittelema
Aicon -katsomotuoli. Helsingin Musiikkitaloon suunniteltu tuoli yhdistää yksinkertaisen ja minimalistisen designin korkealuokkaiseen toiminnallisuuteen. Aicon -tuolissa perinteiseen katsomotuoliin on
tuotu luovia ratkaisuja. Tuolit valmistetaan kotimaassa.
Keväällä 2014 ei kilpailuun oteta erillistä teemaa, vaan pyritään yleisesti tekemään luovia toimialoja
tunnetuksi sekä nostamaan kilpailua aiempaa tutummaksi Varsinais-Suomen luovien toimialojen
yrityksissä. Valintaraati on kuitenkin halukas näkemään, miten luovien toimialojen ja perinteisten
tuotannonalojen yhteistyöhön on löydetty uusia näkemyksiä. Hakulomakkeet ja lisää tietoa Innoaura-kilpailusta löytyvät osoitteesta www.varsinais-suomi.fi

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
__________

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Petteri Partanen, p. 040 7760 630, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
viestintävastaava Jessica Ålgars-Åkerholm, Varsinais-Suomen liitto, p. 040 7755 781

Pöytäkirjantarkastajat
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LAKI ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ JA RAKENNERAHASTOTOIMINNAN HALLINNOINNISTA
Otsikossa mainittu laki on annettu Helsingissä 1.7 päivänä tammikuuta 2014.
§ 17
Maakunnan liiton tehtävät
5) vastaa kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittamisesta
osana maakuntaohjelman toteuttamista.
Uudessa aluekehityslaissa kulttuuri kuuluu maakuntien liittojen virallisten tehtäviin.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
__________
ALUEK:71 /2012

§ 6
Asia

LAUSUNTO VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIASTA
Varsinais-Suomen maakuntastrategialuonnos käsittää sekä maakuntasuunnitelman vuoteen
2035+ että maakuntaohjelman kaudelle 2014–2017. Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin
strateginen suunnitelma, jossa on asetettu maakunnan kehittämisen tavoitteet ja strategia. Maakuntaohjelma sisältää mm. kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet ja toimenpiteet. Ohjelma
on koko maakunnan yhteinen tahtotila. Kunnat, alueviranomaiset, järjestöt, elinkeinoelämä ym.
kumppanuustahot vastaavat yhdessä sen toteuttamisesta. Strategia on nimetty kumppanuusstrategiaksi.
Varsinais-Suomen kumppanuusstrategia on valmisteltu laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien
kesken. Asiakirjan keskeisenä teemana on kumppanuus ja yhdessä toimiminen. Maakunnan visiona on "Varsinais-Suomessa elämisen laatu on Suomen parasta. Menestyvää ja hyvinvoivaa maakuntaa rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella". Strategian kärkiteemoja on neljä:
1) Vastuullisuus – tulevaisuus on valintoja nyt
2) Yhteistyötaidot – yhdessä rajat ylittäen
3) Saavutettavuus – lähestyttävä Itämeren portti
4) Resurssiviisaus – innovoivaa edelläkävijyyttä
Varsinais-Suomen liitto pyytää lausuntoanne asiakirjasta ja toivomme, että ottaisitte erityisesti kantaa seuraaviin kysymyksiin:
- Ovatko maakuntasuunnitelmassa esitetyt visiot oikeansuuntaisia?
- Ovatko maakuntastrategian kärkiteemat maakunnan kehittämisen kannalta oikeat?
- Vastaavatko toimenpiteet lähivuosien haasteisiin vai tarvitaanko muita toimenpiteitä edistämään
strategian arvokärkiä?
- Miten näette ja asemoitte oman roolinne suhteessa strategian päätoimenpiteeseen
Kumppanuusfoorumiin?
Lausunto tulee toimittaa perjantaihin 14.3.2014 mennessä viraston kirjaamoon kirjallisesti osoitteella Varsinais-Suomen liitto Ratapihankatu 36, 20101 Turku tai sähköisesti osoitteella kirjaamo@varsinais-suomi.fi.
Maakuntastrategia laaditaan yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton, kuntien ja valtion aluehallintoviranomaisten sekä alueiden kehittämisen kannalta merkittävien yhteisöjen, järjestöjen ja muiden
vastaavien tahojen kanssa. Maakuntastrategian valmistelussa tarjotaan kansalaisille mahdollisuus

Pöytäkirjantarkastajat
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vaikuttaa ohjelman valmisteluun. Strategia on tarkoitus hyväksyä maakuntavaltuustossa kesäkuussa 2014.
Ehdotus

Kulttuuritoimikunta päättää antaa lausunnon maakunnan kulttuuristrategiasta ja sihteeri toimittaa
sen liiton kirjaamoon määräaikaan mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
__________

§ 7

SÄÄTYVALTIOPÄIVÄT 150 VUOTTA -SEMINAARI

Asia

Eduskunta juhli viime vuonna säännöllisen valtiopäivätyön alkamisen tasavuosia. Säännöllisistä
valtiopäivistä tuli kuluneeksi 150 vuotta. Eduskunnan johto toivoo, että maakunnissa järjestettäisiin
tänä keväänä (2014) tähän teemaan liittyvät maakuntatapahtumat. Maakunnan liittojen on toivottu
tarttuvan ideaan.
Ohjelma rakentuisi historiaosasta ja nykyisyys/tulevaisuusosasta. Jälkimmäisen osan puheenvuoron voisi käyttää Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen edustaja. Historiaosan – ”Vuoden 1863 valtiopäivien merkitys Suomen historiassa” -puheenvuoron käyttäjäksi on lupautunut
Kristiina Kalleinen Helsingin yliopistosta. Ohjelmaan liitetään myös tavalla tai toisella Kansallisarkiston kiertävä näyttely. Ohjelma täydentyy parhaillaan.
Asiasta keskusteltiin alustavasti marraskuussa 2013. Läsnä oli Turun yliopiston historian ja politiikan tutkimuksen sekä yliopiston viestinnän sekä Åbo Akademin historian edustajia. Tällöin sovittiin,
että tilaisuuden ajankohta on maanantai 14.4.2014 (klo 13:00 - 17:00). Paikaksi on alustavasti varattu Maistraatin istuntosali tai Vanhan Raatihuoneen sali Turun Vanhalla Suurtorilla.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
__________

Lisätietoja

Edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen, puh. 0400 864 604, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

Pöytäkirjantarkastajat
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§ 8

MAAKUNNALLINEN EUROOPPA-PÄIVÄN VASTAANOTTO

Asia

Varsinais-Suomen liiton vuosittain järjestämä Eurooppa-päivän vastaanotto järjestetään tänä keväänä Kårenin juhlasalissa Turussa. Ohjelma on valmisteilla.

Lisätietoja

Hannele Hartikainen, puh. 040 7202 163, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
Aikaisemmista Eurooppa-päivistä poiketen tänä vuonna on myös oheisohjelmaa EU-vaalien vuoksi. Liiton vastuuhenkilö on EU-tiedottaja Kirsi Stjernberg, jonka laatima alustava ohjelma seuraavassa:
Toimi. Osallistu. Vaikuta. EU-vaalistartti Skanssissa 7.3.
Kauppakeskus Skanssissa on perjantaina 7.3. luvassa monipuolista, erityisesti nuorille äänestäjille
suunnattua EU-aiheista ohjelmaa. Mukana puolueiden EU-vaaliehdokkaita, Turku Game Lab, Turku Rock Academyn bändejä, EU-tiedontarjoajia ja asiantuntijoita, sekä jaossa Europe Direct haalarimerkkejä!
Muihin alueen seutukuntiin on lähtenyt pyyntö järjestää paikallisesti ainakin yksi vaaliaiheinen yleisötilaisuus, Europe Direct tukee tiedottamisessa. materiaaleissa, puhujien hankkimisessa jne. tarvittaessa.
Eurooppa-päivä
Eurooppa-päivän osalta ajatus on, että aamupäivällä, noin klo 9-12 on ohjelmaa yliopistolla, mm.
EU-aiheisia luentoja/oppituntoja, esim. lukiolaisille, ständeillä yliopiston eri toimijoita kuten European Studies -opinnot, Eurooppanuoret, Eurotietokeskus jne. Mahdollisesti myös Kimmo Elon ja Louis Clercin EU-kirjan julkistamistilaisuus tässä yhteydessä. EU-vaaliehdokkaita on mahdollisesti
mukana myös yliopiston tapahtumissa.
Iltapäivällä tapahtumien painopiste siirtyy keskusta-alueelle, paikka on vielä selvittelyssä, mutta
tavoitteena toimintaa/ständejä, EU-vaaliehdokkaita ulkosalla jututettavana, mahdollisesti lisäksi perinteisempi keskustelutilaisuus ehdokkaiden kanssa sisätiloissa. Järjestelyissä mukana Europe Direct Varsinais-Suomi, Schuman-seura, Varsinais-Suomen TE-toimiston EURES-palvelut, Turun
kaupunki/Monitori, YLE, Eurooppanuoret, Eurotietokeskus, European Studies, Central Balticohjelma, VSL jne.

Lisätietoja

Kirsi Stjernberg, puh. 040 5513 120, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjantarkastajat
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KAUSTINEN KUTSUU VARSINAIS-SUOMEA 7. - 13.7.2014
Kulttuuritoimikunta päätti osallistua ”Varsinais-Suomi Kaustisten kansanmusiikkijuhlille 2014”.
Osallistutaan mm. tapahtumasta tiedottamiseen Varsinais-Suomen liiton tiedotuskanavien kautta ja
paikan päällä Varsinais-Suomen näkyvyyden esille tuomiseen.
Varsinais-Suomen kansanmusiikkiyhdistys ry on ryhtynyt koordinoimaan teemavuoden toteuttamista ja kutsunut yhteistyöhön lukuisia muita kansanmusiikin parissa toimivia yhdistyksiä ja yhteisöjä.
Festivaaliviikon aikana maakunnan pelimannien ja kansantanssijoiden on tarkoitus esiintyä useissa
konserteissa pienillä ja suurilla kokoonpanoilla. Teeman kohokohta on loppuviikosta toteutettava,
alueen kansanmuusikot, -laulajat ja -tanssijat kokoava varsinaissuomalainen kavalkadi, jonka käsikirjoittajana ja juontajan toimii runoilija Heli Laaksonen. Esityksen musiikki on suurelle kansanmusiikkiorkesterille sovitettua, niin perinnesävelmistä kuin alueen merkittävien kansanmuusikoiden
sävellyksistä valikoitua varsinaissuomalaista musiikkia. Musiikin ovat sovittaneet turkulaiset kansanmusiikkipedagogit Anna ja Antti Janka-Murros. Tanssikoreografiat toteutetaan Turun Kansantanssin ohjaajien yhteistyönä Lennu Ylänevan toimiessa pääkoordinaattorina.
Lisätiedot ja yhteydenotot: Antti Janka-Murros / Varsinais-Suomen Kansanmusiikkiyhdistys ry;
vspelimannit@gmail.com. 0400-528671. www.facebook.com/VSFolk

Ehdotus

Keskustelun pohjaksi kuullaan Jukka Vehmaksen selostus järjestelyjen tämänhetkisestä tilanteesta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
__________

§ 10
Asia

SUOMEN KOTISEUTULIITON VALTUUSTON VAALIA EDELTÄVÄ KOKOUS
Vuosittainen Suomen Kotiseutuliiton valtuuston vaalia edeltävä kokous pidetään torstaina
22.5.2014 Turku-seuran tiloissa.
Valtuustossa on kaksi varsinaissuomalaista edustajaa. Toinen edustaja on Turusta/Turun seutukunnasta ja toinen maakunnasta. Edustajat ovat Markku Monnonen Turku-seurasta ja Marja Virpi
Wirmo-seurasta Mynämäeltä. Erovuorossa on Markku Monnonen, joka nyt on ollut valtuustossa
kaksi kautta.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
__________

§ 11
Päätös

TOIMIKUNNAN JÄSENTEN TAUSTAYHTEISÖJEN AJANKOHTAISET ASIAT JA ALOITTEET
Merkittiin tiedoksi kesän tulevat tapahtumat.
__________

Pöytäkirjantarkastajat
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MUUT ASIAT
Toimikunta kiitti Loimaan kulttuurisihteeri Juhani Heinosta opastuksesta Loimaan taidetalossa ja
Loimaan taideseuran uusissa tiloissa Kuukalla.
__________
SEURAAVA KOKOUS

Ehdotus

Toimikunnan seuraava kokous pidetään toukokuun lopulla. Paikka ja päivämäärä päätetään kokouksessa.

Päätös

Seuraava kokous pidetään 27.5.2014 Turun Taideakatemiassa.
__________

§ 14

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.
__________

Pöytäkirjantarkastajat

