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Esityslista ja pöytäkirja: www.varsinais-suomi.fi

MAAKUNTAHALLITUS VASTUSTAA EHDOTUSTA MAKSULLISESTA YHTEYSALUSLIIKENTEESTÄ
Lisätietoja: maakuntahallituksen pj Ilkka Kanerva p. 050 511 3055, edunvalvontajohtaja Janne Virtanen p.
040 583 6950
Maakuntahallitus vastustaa kannanotossaan ehdottomasti Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) ehdotusta muuttaa
saariston yhteysalusliikenne maksulliseksi. Asetusluonnosten hyväksyminen merkitsee erittäin suuria negatiivisia

vaikutuksia saariston asukkaille ja elinkeinon harjoittajille.

Yhteysalusliikennettä käyttää noin 500 saariston vakituista asukasta ja se aiheuttaa vuosittain 17,5 miljoonan
euron kustannukset. Liikenne on tällä hetkellä kaikille käyttäjille maksutonta. LVM:n mukaan tämän takia alueelle ei ole voinut kehittyä uusia, markkinaehtoisia liikennepalveluja. Maksujen myötä valtion kustannusten arvioidaan alenevan noin neljä miljoonaa euroa.
Maakuntahallitus korostaa, että ehdotetut maksut ovat saariston asukkaille ja yrittäjille kohtuuttoman suuria ja
uhkaavat koko saariston yritystoimintaa.
Saariston liikennepalvelut vaativat uudistamista. Tosin saaristoliikenteen markkina jopa kesäkaudella on kovin
pieni. Ylittyykö kriittinen massa, jolloin kaupallista markkinaa voi syntyä?
- Uudistustyön ainoa esitys tuntuu nyt olevan maksujen palauttaminen. Kunnianhimoisemminkin asiaa
voisi lähestyä. Esimerkiksi konkretisoida digitalisaation mahdollisuuksia tai esittää uusia hankintamenettelyjä liikenteen ostoon, maakuntahallitus painottaa.
Koko kannanoton löydätte sähköpostin liitteenä.

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO MYÖNSI OHJELMAAVUSTUSTA MAAKUNNAN SUOMI100 -HANKKEISIIN
Lisätietoja: Henri Terho, erityisasiantuntija, arviointitoimikunnan pj, henri.terho(at)taike.fi p. 0295 330 901, aluekoordinaattori Hannele Hartikainen, p. 040 720 2163

Itsenäisen Suomen juhlavuoden valmistelusta vastaa valtioneuvoston kanslian asettama Suomi 100 -hanke.
Varsinais-Suomen liitto on osa alueverkostoa, joka yhdessä Turun kaupungin kanssa koordinoi juhlavuoden
toteutusta maakunnassa. Liitto myöntää avustusta varsinaissuomalaisille Suomi 100 -hankkeille (muualla kuin
Turussa).
-

Työryhmä kiinnitti ensimmäisellä hakukierroksella huomiota paitsi hankkeiden sisältöön, myös eri kieliryhmiin ja maakunnan seutukuntiin. Tavoitteena on kattaa koko Varsinais-Suomen alue sekä löytää
juhlavuoteen monipuolisia sisältöjä ja eri kohderyhmiä, kertoo aluekoordinaattori Hannele Hartikainen.

Tavoitteena oli myös halu tukea määrärahoihin nähden mahdollisimman monia hankkeita. Varsinais-Suomen
liiton kulttuuritoimikunta on toiminut myös arviointityöryhmänä. Avustusta myönnetään seuraaville 13 hankkeelle:
Varsinais-Suomen museot ry, Egentliga Finlands museer rf
Varsinais-Suomi 100 vuotta sitten - Egentliga Finland för 100 år sedan
4000 €.
Neljätoista varsinaissuomalaista museo-organisaatiota osallistuu tuottamaan omalta paikkakunnaltaan aineistoa vuodesta 1917 yhteistä verkkonäyttelyä ja fyysistä näyttelyä varten. Tuloksista tehdään esite, joka kertoo
yleisön mahdollisuuksista tutustua Varsinais-Suomeen 100 vuotta sitten. Samalla kannustetaan kotiseututoimijoita ja perinneyhdistyksiä osallistumaan juhlavuoteen.
Yhteyshenkilö: John Björkman, 0500 593174
Musiikkiyhdistys Leticia Ry / Suomen koululaulut kautta aikojen
4 000 €.
Salolaiset kuorot kokoavat ihmiset yhteislauluhetkiin vuosikymmenien koululauluista kootulla ohjelmalla. Ohjelma nivotaan laajempaan pedagogiseen kokonaisuuteen (valokuvanäyttely, muistelu, isovanhempien päivä
mm.). Hanke luo yhteisiä kohtaamisia musiikin keinoin. Mukana on yli kaksisataa kuorolaista ja laulujen kohteena palvelulaitokset, koulut ja päiväkodit.
Yhteyshenkilö: Saara Kemppainen, 040 5111533
Lounais-Suomen liikunta ja Urheilu Ry/ Varsinaissuomalaisen urheilun Hall of Fame 3 500 €
– 100 vuotta varsinaissuomalaista urheilua
Yhteyshenkilö: Jari Haapanen, 040 9000840
Mynämäen kunta/ Mynämäki ennen, nyt ja tulevaisuudessa
Yhteyshenkilö: Laura Päiviö-Häkämies, 050 4085798

3 000 €

Åbolands Ungdomsförbund ÅUF R.F./ Jubileumsfest ÅUF 120/Finland 100 år
Yhteyshenkilö:Tove Lipponen, 045 8957353

3 000 €

Laitilan kulttuurin Tuki ry / Sampo irti -musiikkinäytelmä
Yhteyshenkilö: Jukka Vehmas, 050 5930470

3 000 €

RahtiTeatterin kannatusyhdistys/
Sata suuta, sata korvaa/Hundra munnar, hundra ögon
Yhteyshenkilö: Veera Vähämaa, 050 5406061
Ihalan koulu/ Suomi-neidosta Suomirouvaksi
Yhteyshenkilö: Pirjo Rajamäki, 040 5150422
Suomen 4-H liitto/4H Etelä-Suomi/
Safkasynttärit Suomelle, lasten villiruokajuhlat 100-vuotiaalle
Yhteyshenkilö: Aino Tonttila, 0400 664199

3 000 €
2 500 €

2 000 €

Västanfjärds byaråd R.F./ Avoimet kylät, soiva keramiikka
Yhteyshenkilö: Max Andersson, 040 5196512

1 500 €

Turun yliopisto / Tiedettä ja teatteria kaikille aisteille
Yhteyshenkilö: Anne Paasi, 040 7354858

1 000 €

Vistan koulu, Paimio/ Kaksi väriä, kolme teemaa
Yhteyshenkilö: Hanna Niiranen, 050 4411930

1 000 €

Suomen maatalousmuseo Sarka/ Maatalouden aika (muuttuva maailma)
Yhteyshenkilö: Iina Wahlstöm, 02 76377016

1 000 €

Lisää tietoa varsinaissuomalaisista hankkeista
Ensimmäisellä hakukierroksella tuettiin hankkeita yhteensä 32 500 eurolla. Varsinais-Suomen liiton toinen hakukierros alkaa 9.1.2017. Toisella kierroksella ovat niin halutessaan mukana myös ne hankehakemukset, jotka
tällä kertaa jäivät ilman tukea. Hakuohjeet ja lomake
PRO SAARISTOMERI -YHTEISTYÖ JATKUU VESIEN TILAN PARANTAMISEKSI
Lisätietoja: ympäristösuunnittelija Timo Juvonen 040 8295 543
Maakuntahallitus hyväksyi Pro Saaristomeri -ohjelman ja Varsinais-Suomen vesien- ja merenhoidon toteuttamista koskevan sopimuksen vuosille 2016–2018. Ohjelman päätavoitteena on Varsinais-Suomen vesistöjen tilan heikkenemisen pysäyttäminen ja vesistöjen tilan parantaminen sekä vesien käyttöön liittyvien intressien yhteensovittaminen.
Yhteistyö Saaristomeren hyväksi alkoi jo vuonna 1999. Saaristomeren vesien heikkenevästä tilasta huolestuneina Varsinais-Suomen liitto, Lounais-Suomen ympäristökeskus ja Varsinais-Suomen TE-keskus tekivät vuosille 1999–2006 ohjelmasopimuksen, jonka pohjalta ryhdyttiin toteuttamaan vesien tilan parantamiseen tähtääviä toimintoja. Yhteistyö on jatkunut siitä asti, laajasti myös muiden sidosryhmien kanssa.
Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Varsinais-Suomen liitto ovat yhteistyössä valmistelleet uuden Varsinais-Suomen vesien ja merenhoidon toteuttamista koskevan sopimuksen vuosille 2016–2018.

