7.2.2012

Nyhetsbrevet kan läsas på svenska här

Luovaa liiketoimintaa palkitaan Varsinais-Suomessa 8000 eurolla
Luovien alojen yrityksiin ja niiden potentiaaliin uskotaan Varsinais-Suomessa ja Varsinais-Suomen liitossa.
Luovia toimialoja halutaan tukea ja tehdä tunnetuksi. Siksi maakuntaan on perustettu uusi kilpailu
nimeltään INNOAURA – Luovaa innovoimaa Varsinais-Suomesta. Kilpailun hakuaika on 1.2. – 30.3.2012.
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.
Palkintosumma on 8000 euroa. Kilpailun voittaja julkistetaan Varsinais-Suomen liiton Eurooppa-päivän
vastaanotolla 9.5.2012. Voittajan lisäksi voidaan jakaa kunniamainintoja. Innoaura-kilpailun järjestää
Varsinais-Suomen liitto ja valintaraati tekee päätöksen palkinnon saajasta.
Valintaraadin kokoonpano: Turun Sanomien taloustoimituksen edustaja pj, Ideaura Oy, Turun seudun
kehittämiskeskus, Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen yrittäjät, Turun yliopisto, Yrityssalo Oy.
Hakulomakkeet ja lisää tietoa Innoaura-kilpailusta löytyvät osoitteesta www.varsinais-suomi.fi

Matkamessuilla lisättiin Turun ja Varsinais-Suomen vetovoimaa
Varsinais-Suomen ja Turun osasto Helsingin matkamessuilla kiinnosti tammikuussa 2012 tuhansia ihmisiä ja
alueemme vetovoimaa lisättiin messunäkyvyydellä. Matkamessuilla kävi 71 000 ihmistä. Turun ja VarsinaisSuomen osastolla nostettiin esille erityisesti asumista ja elämisen laatua. Jokainen kunta esiteltiin
valokuvien ja kuntaesittelyjen avulla. Osastolla oli kilpailu, jossa arvottiin saaristoseikkailu Airisto spassa.
Kilpailuun osallistui 1400 henkilöä, kilpailuun voi osallistua 18.3 asti osoitteessa www.elamasikunnossa.fi
Turun ja Varsinais-Suomen superkorttelissa oli paitsi Varsinais-Suomen osasto myös saariston, Turku
Touringin ja Naantalin osastot. Ohjelmalavalla nähtiin mm. otteita tulevista näytelmistä ja muumit. Keskellä
osastoa oli suosittu kahvila, jossa messuvieraat saivat ilmaiseksi maistella kalakeittoa, saaristo- ja
Karppinen-leipää, Yosa-jogurttia sekä juoda kahvia ja syödä Naantali Spa Bakeryn konvehteja. Saariston
Rengastie voitti messuilla Vuoden matkailukohde 2011 - palkinnon.
Maakunnan yhteismarkkinointi jatkuu keväällä 2012 yrittämisen ja rekrytoinnin kampanjoilla Suomen
kärkimediassa. MTV Europen Axl Smith jatkaa seikkailujaan Varsinais-Suomessa, jaksot voi nähdä kanavalla
kesään asti. Lisätietoa www.mtvbucketlist.fi

EXPAT-hankkeen palvelut auttavat, kun lähtee töihin toiseen

maahan
Kansainvälinen liikkuvuus on kasvava trendi. Suomelle tämä on hyvä asia, koska pienenevät ikäluokkamme
eivät lähitulevaisuudessa riitä täyttämään työpaikkoja. Kilpailukykymme riippuu kansainvälisestä
yhteistyöstä ja osaavien ihmisten houkuttelemisesta.
Kuvittele olevasi muu kuin varsinaissuomalainen ja etsi tietoa alueestamme netin välityksellä. EXPAThankkeen (Innovative Services for International Talents - Easier Access to the CBSR) tavoitteena on tukea
kansainvälisen osaavan työvoiman ja opiskelijoiden suuntautumista ja asettumista Keskisen Itämeren
maihin. Visiona on yhteinen portaali, josta löytää helposti tietoa asettumisesta alueelle – niin vapaa-ajan,
työn kuin julkisten palveluiden näkökulmasta.
Hankkeeseen on myönnetty rahoitusta Central Baltic Interreg IVA -ohjelmasta. Uudenmaan liitolla on
päävastuu hankkeesta, kumppaneita on Suomesta, Virosta, Ruotsista ja Latviasta. Vuoden 2012 lopussa
päättyvän hankkeen kustannusarvio on 1 332 000 euroa. Varsinais-Suomen liitossa hankkeessa
työskentelee Ville Santalahti.

Varsinais-Suomen energia- ja päästötase 2010 julkistetaan Liedossa
Varsinais-Suomen energia- ja päästötase 2010 julkistetaan Liedon kunnantalon valtuustosalissa
keskiviikkona 15.2.2012 klo 8.30 – 12.00. Taseesta selviää, paljonko Varsinais-Suomessa kuluu energiaa,
miten sitä tuotetaan sekä millaisia kasvihuonekaasupäästöjä varsinaissuomalaiset aiheuttavat.
Energia- ja päästötasetta esittelee taseen laatineen Benviroc Oy:n päästöasiantuntija Timo Kuusiola.
Kuullaan myös millaisia aiheeseen liittyviä toimenpiteitä maakunnassa on jo tehty tai tullaan tekemään.
Tilaisuuden järjestää Valonian koordinoima hanke EETU – energiasta maakunnan etu.
Yrityssektoria edustavat Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin tehtaan johtaja Taisto Koivumäki ja Turun
Seudun Maakaasu ja Energia (TSME) Oy:n toimitusjohtaja Tapani Bastman. He kertovat organisaatioidensa
toiminnasta sekä ilmastovaikutuksista. Turun kaupungin ympäristötoimenjohtaja Mikko Jokinen esittelee
kaupunkiliikenteen biokaasuhankkeen.
Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ilmoittautumisen. Ilmoittautumiset pe 10.2.2012 mennessä:
http://www.valonia.fi/public/default.aspx?contentid=327289&nodeid=14098

