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EU:s vardag belyses på Hansatorget och ett seminarium 16.4.
Evenemanget EU i vardagen arrangeras på Hansatorget i Åbo måndagen den 16.4. kl. 12-18. På
programmet står bl.a. intervjuer med europarlamentariker, musikuppträdanden och presentation av EUprojekt.
Egentliga Finlands förbund och programmet Central Baltic Interreg IV A är synligt med under dagen. Central
Baltics omfattande fotoutställning visar hur EU-pengar används, till förmån för såväl unga som gamla,
arbetslösa och människor i olika branscher, stadsbor och bosatta på landsbygden.
Ett presentkort till Utö Havshotell lottas ut bland besökarna. Regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio
intervjuas på Hansatorgets scen kl. 17 om temat EU, vardag och Östersjön.
I Alvarium ordnas ett seminarium kring temat EU:s inre marknad och dess inverkan på Egentliga Finland.
Seminariet ordnas måndagen den 16.4. kl. 13.30 - 15 (Alvarium, Trädgårdsgatan 8 B, Åbo).
Egentliga Finland är ett exportberoende landskap och därmed starkt beroende av den europeiska
marknaden. Ekonomiskt har vårt landskap de senaste åren fått stor nytta av EU:s inre marknad, men
globala konjunkturväxlingar märks å andra sidan starkt och snabbt just här.
Debatten öppnas och leds av av YLE:s nyhetsjournalist Matti Rönkä. Talare på seminariet är
europaparlamentarikerna Sirpa Pietikäinen och Anneli Jäätteenmäki, landskapsdirektör Juho Savo och
NTM-centralens enhetschef Kimmo Puolitaival.
Kaffeserveringen börjar kl. 13. Seminariet är kostnadsfritt och kräver inte förhandsanmälan.
Mera information om Hansatorgets evenemang hittas här och om seminariet här

Kråkkärrets och Littois motionsrutter och fritidsservice samlade på karta
Inom projektet New Bridges har man producerat en karta som visar sevärdheter och motionsplatser i
områdena Kråkkärret och Littois i Åbo. Kartan visar vilka ställen som är värda att se, fritidsservice samt
motionsplatser och -rutter.
- På kartan presenterar vi intressanta cykel- och gångrutter i Kråkkärret och Littois, berättar
projektplanerare Mikko Laaksonen.
Man vill med kartan uppmuntra personer bosatta i Kråkkärret och Littois att gå över gränsen till stadsdelen
intill och locka Åbobor att bekanta sig med sevärdheter på området. Kartan kan laddas ner här.

Små projekt för ett renare Skärgårdshav ges finansiering
Ansökan om finansiering för små projekt från Stiftelsen för Centrum Balticums Skyddsfond för
Skärgårdshavet riktar sig till små konkreta projekt inom vattenvården, som strävar till synliga positiva
följder för vattentillståndet i Skärgårdshavet.
Finansiering riktar sig till projekt där man koncentrerar sig på att minska näringsbelastningen i
Skärgårdshavet eller på att öka vetskapen om Skärgårdshavets tillstånd bland allmänheten. Projekten bör
riktas till Skärgårdshavet eller dess avrinningsområde. Skyddsfonden för Skärgårdshavet finansierar inte
myndighetsverksamhet eller lagstadgade vattenvårdsåtgärder.
För ett projekt beviljas finansiering motsvarande högst 5 000 euro. Finansieringen kan även vara
delfinansiering för ett större projekt. Ansökningstiden utgår 30.4.2012 kl. 12.
http://www.saaristomerensuojelurahasto.org

