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Ny vandringsled i hjärtat av Kuhankuono färdig till midsommar
En ny vandringsrutt i norra Kuhankuono runt sjön Savojärvi blir färdig till midsommar. Rutten runt Savojärvi
är 6 km lång. Man väntar sig många besökare, eftersom den lätt framkomliga rutten passar bra för till
exempel skolelever och pensionärsgrupper. På den nya rutten ser man vackra sjölandskap och Kurjenrahkas
unika sumpmarker. Rutten är nästan helt belagd med spångar att vandra på. Man bygger också några bord
och bänkar som rastställen. Vandringsleden byggs av Kuhankuonon virkistysalueyhdistys och med
talkokrafter, man har ansökt om Leader‐pengar för projektet. Mera info: www.kuhankuono.fi

Färsk frågebok avslöjar det svenska Egentliga Finlands hemligheter
360 frågor kring nio teman har samlats i den lekfulla frågeboken ”Var lurar Ingenjör Pettersson? Frågor från
Egentliga Finland”.
Egentliga Finlands förbund har under Lauri Palmunens ledning gett ut två frågeböcker på finska, som visat
sig bli mycket populära. Nu vill förbundet ge ut en frågebok riktad till Egentliga Finlands finlandssvenskar –
till glädje för ”vanligt folk” och exempelvis lärare, journalister och turistguider.
Frågorna har gjorts av Lauri Palmunen, Jessica Ålgars‐Åkerholm och Tua Nilovaara. Även Nagubördiga Mia
Henriksson har hjälpt till. Den forna fyrvaktaren Gunnar Andersson på Utö har berikat boken med frågor
om sådant som bara äkta skäribor känner till! För grafisk design står Antti Vaalikivi.
Frågeboken skickas till föreningar, guider och organisationer runtom i landskapet. Boken kan köpas för en
billig peng från Egentliga Finlands förbund (Bangårdsg. 36, Åbo, vardagar kl. 8.30 – 15, juli stängt) och vid
Luckan i Åbo (Auragatan 1). En bok kostar 3 euro, 10 böcker får man för 20 €.

Förbundet producerar temakartor för att hjälpa kommunerna i strukturreformen
Egentliga Finlands förbund har hösten 2011 och våren 2012 producerat kartor på sina webbsidor, för att
stöda kommunerna i processerna kring kommunreformen. Under våren har förbundet producerat nytt
material om exempelvis pendlingsområden. Materialet hittas på varsinais‐suomen teemakartat
En statlig arbetsgrupp förbereder som bäst ett förslag till kriterier för starka baskommuner.
Ministerarbetsgruppen HALKE bestyrker dem i juni.
Staten försöker skapa randvillkor för en enhetlig kommunstruktur och trygga en tillräcklig befolkningsbas
för service. Enligt planerna är de ekonomiska kriterierna: 1) årsbidraget, 2) lånemängden, relativ skuld,
ekonomiskt oberoende 3) ekonomiskt underskott, 4) skattesatsen. Om tre av dessa kriterier uppfylls
påvisar det ett behov av utredning eller samgång.
En andra utlåtanderunda för kommunerna ordnas hösten 2012. Strukturlagen är tänkt att träda i kraft
1.5.2013. Mellanrapporten för utredningen om social‐ och hälsovården torde bli klar till midsommar.

Innoaura‐vinnarna, vindkraftsplan och Nystads gästhamn i nyaste Viiri
Egentliga Finlands förbunds tidning Viiri utkom till sommaren. I den färska Viiri kan man läsa bl.a. om den
första vinnaren av Innoaura‐priset och deras tankar om landskapets kreativa branscher,
etapplandskapsplanen för vindkraft, en ny vandringsrutt i Kuhankuono, kommunernas geografiska
information och landskapsdirektör Juho Savos tankar om bl.a. kommunreformen och EU:s följande
finansieringsperiod. I serien om landskapets smultronställen presenteras Nystads gästhamn Pakkahuone.
Tidningen Viiri

Det händer i Fortuna‐kvarteret i sommar
I sommar ordnas gratis evenemang i det kommande design‐kvarteret, Fortuna‐kvarteret i Åbo. Program
ordnas varje onsdag och ibland även under veckoslut, till exempel ordnas här en midsommardans.
Kvarteret finns på området mellan Auragatan, Slottsgatan, Kristinegatan och Västra Strandgatan.
Sommarprogrammet ordnas av Åboregionens utvecklingscentral, som även koordinerar Fortuna‐kvarterets
utvecklingsprojekt. Mera info hittas på www.fortunakortteli.fi

