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Nyhetsbrevet kan läsas på svenska här

EU:n arki avautuu Turun Hansatorilla ja seminaarissa ma 16.4.
EU arjessa -tapahtuma järjestetään Turun Hansatorilla maanantaina 16.4.2012 klo 12-18. Luvassa on mm.
europarlamentaarikoiden haastatteluja, musiikkiesityksiä ja EU-hankkeiden esittelyä.
Varsinais-Suomen liitto ja Central Baltic Interreg IV A –ohjelma ovat näkyvästi tapahtumassa mukana.
Laajassa Central Baltic -valokuvanäyttelyssä voi nähdä, miten EU-rahoitusta käytetään esimerkiksi vanhojen
ja nuorten, työttömien, tutkijoiden, kaupunkilaisten ja maaseudun asukkaiden hyväksi. Hansatorin
tapahtumassa arvotaan lahjakortti Utö Havshotelliin. Varsinais-Suomen liiton aluekehitysjohtaja Tarja
Nuotio keskustelee Hansatorin lavalla teemasta EU, arki ja Itämeri klo 17.
Tapahtuman yhteydessä järjestetään seminaari "EU:n sisämarkkinoiden hyödyt ja haitat Varsinais-Suomen
kannalta" maanantaina 16. huhtikuuta klo 13.30 - 15 (Alvariumin auditorio, Puutarhakatu 8 B, Turku).
Seminaarissa pohditaan Varsinais-Suomen asemaa EU:n sisämarkkinoilla sekä EU:n roolia yhä vain
globaalistuvassa taloudessa ja sen vaikutusta arkeemme.
Varsinais-Suomi on elinkeinojensa puolesta vahvasti riippuvainen viennistä ja muun Euroopan
markkinoista. Taloudellisesti maakunta onkin viime vuosina selvästi hyötynyt EU:n sisämarkkinoista, mutta
globaalin talouden vaihtelut tuntuvat maakunnassa usein muuta maata aikaisemmin ja rajummin. Miten
EU:sta voi olla apua, kun Varsinais-Suomeen halutaan uusia elinkeinoja ja työpaikkoja? Ovatko EU:n
sisämarkkinat meille jatkossa tärkeät vai tulisiko tähytä yhä kaukaisemmille vientimarkkinoille? Miten
tavallinen varsinaissuomalainen voi odottaa hyötyvänsä EU:sta ja sisämarkkinoista, kun katsomme kohti
vuotta 2020?
Seminaarin ohjelma
13.30 Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja uutistoimittaja Matti Rönkä
Puheenvuorot
MEP Sirpa Pietikäinen
MEP Anneli Jäätteenmäki
Varapääjohtaja Antti Peltomäki, Euroopan komissio
Maakuntajohtaja Juho Savo, Varsinais-Suomen liitto
Yksikön päällikkö Kimmo Puolitaival, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Keskustelu ja yleisökysymykset
Kahvitarjoilu ennen tilaisuutta klo 13 alkaen. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille ilman
ennakkoilmoittautumista. Koko päivän ohjelma Hansatorilla löytyy täältä ja seminaariohjelma täältä

Varissuon ja Littoisten liikuntareitit ja palvelut kerättiin kartalle
New Bridges -hankkeessa on tuotettu alueen Varissuo-Littoinen elämyksellinen liikkumis- ja palvelukartta.
Kartta kertoo Varissuon ja Littoisten seudun näkemisen arvoisista kohteista, vapaa-ajan palveluista,
liikuntapaikoista ja – reiteistä

- Kartassa on esitetty mielenkiintoisia, elämyksellisiä pyöräily- tai kävelyreittejä alueella, kertoo
projektisuunnittelija Mikko Laaksonen.
Kartan tavoitteena on rohkaista Varissuon ja Littoisten asukkaita ylittämään alueiden välinen raja sekä
Turun seudun asukkaita tutustumaan nähtävyyksiin kolmen kunnan rajalla. Kartan voi ladata linkistä
Varissuo-Littoinen -kartta

Vesiensuojeluhankkeet voivat hakea rahoitusta huhtikuun loppuun
Centrum Balticum -säätiön Saaristomeren Suojelurahaston pienhankehaku on tarkoitettu pienille
konkreettisille vesiensuojeluhankkeille, joilla tavoitellaan näkyviä positiivisia vaikutuksia Saaristomeren
vesien tilaan.
Haku on tarkoitettu hankkeille, jotka keskittyvät Saaristomeren ravinnekuormituksen vähentämiseen tai
yleisön tietoisuuden lisäämiseen Saaristomeren tilasta. Hankkeet tulee kohdistaa Saaristomerelle tai sen
valuma-alueelle. Saaristomeren Suojelurahasto ei rahoita viranomaistoimintaa tai lakisääteisiä
vesiensuojelutoimenpiteitä.
Myönnettävän rahoituksen määrä on enintään 5 000 euroa yhdelle hankkeelle. Rahoitus voi olla myös
osarahoitus suurempaan hankkeeseen. Saaristomeren Suojelurahasto maksaa myöntämänsä
rahoitusosuuden pääsääntöisesti toteutuneita kustannuksia vastaan. Hakuaika päättyy 30.4.2012 klo
12.00. Lisätietoja www.saaristomerensuojelurahasto.org

