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RANNIKKOSEUTU

PUHEENÄIHEET 5
OSTAMME
FINDA OY:N
OSAKKEITA!
KYSY PÄIVÄN OSTOHINTAMME
044 35 35 300

www.otc.fi
fnfo@otc.fi
OSTAMMEMYÖS KULTAA
WWW.24k.fi

Tilaaja,
ota kiyttöönkaikki
sinulle kuuluvat palvelut.
Rannikkoseutu
painettuna ja verkossa
rannikkoseutu.fi

Rannikkoseutu

Raision Ihalan SosDem yhdistyksen
sääntömääräinen kevätkokous
kaupungintalolla Sigtuna-kokoustilassa
ke 28.3.2018 klo 18:00.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
Alikatu 9, Naantali.

Johtokunta

045 690 9250
www.hastalapasta.fi

RYMÄTTYLÄN MAAJA KOTITALOUSNMSET

VUOSIKOKOUS
keskiviikkona 4.4.2018. klo. 18.00

.,
kotona oLevan 9-kuisen vauvan pivähoitosuunnitetmia syksyksi, mutta varmuutta ei vieLä ote, miten hän aikoo tasten
punginjärjestämässä päiväkodissa. Takana näkyvä Karvetin päiväkoti säiLyy paLveLuverkkouudistuksessa.

Sinikka Mäkelän kotona Maanpääntie 100, Röölä
Johtokunta

Tervetuloa

Raision Seudun Sydänyhdistys ry
sööntömääräinen

Y

VUOSIKOKOUS
Tornilassa torstaina 5.4.2018 klo 70.00
Hallitus

Kahvitarjoilu, tervetuloa’
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Pihla

Keskustassa oteva Asemapäättikön tato näyttää keskeLLä päivää pahaenteisen hijaisetta. Nyt titoissa toimii vuoropäi
vähoito, joka uudistuksen myötä siirtyisi ehkä Karvettiin.

Maakunta vielä kaukana
hiilineutraaliudesta

toaineista ja tieliikenteestä (61 %
vuoden 205 päästöistä). Myös
sähkönkulutus ja maatalous ovat
merkittäviä päästölähteitä (34 %).
Varsinais-Suomen liiton ja Var

Rannikkoseutu
toknftus.rannikkoseum@aImamedia.fi

Suomen ympäristökeskuksenlas
kemien mukaan Varsinais-Suomen kasvihuonepäästöt ovat
laskeneet 26 prosenttia vuosina
2007—2015. Varsinais-Suomen liiton mukaan työ päästöjen vähen
tämiseksi on käynnissä, mutta ta
voitteesta ollaan vielä kaukana.
Liiton mukaan ilmastonmuutok
senhifiinnässävahvaja kuntarajat
ylittävä yhteistyö on ratkaisevassa
asemassa.

Hiilineutraali maakunta edel
lyttää kasvihuonekaasupäästöjen
leikkaamistavähintään $0 prosen
tillajaloppujen päästöjen hyvittä
mistä esimerkiksi viljely-ja metsämaan hiiinielujalisäämällä. Varsi
nais-Suomessa on sitouduttu ta
voittelemaan yhdessä hifiineutraa
lia maakuntaavuoteen 2040,ja ta
voite onkhjattu Varsinais-Suomen
maakuntastrategiaan.
Liisätoimia tarvitaan liiton mu
kaan kipeästi monella en sektoril
la. Suurin osa Varsinais-Suomen
päästöistä tulee fossiilisista polt

sinais-Suomen ELY-keskuksen
tavoitteena on vahvistaa aktiivis
ten kuntien ja muiden toimijoi
den yhteistyötä ilmastonmuutok
sen hillitsemiseksi. Huhtikuussa
2017 kunnat haastettiin tavoitte
lemaan hiilineutraaliutta ja alkuvuodesta 208 maakuntahallitus
on selvittänyt kuntien tahtoa ky
selyllä. Sen liilokset osoittayat, et
tä Varsinais-Suomen kunnat tah
tovat saavuttaa hiilineutraaliuden
ja niillä on selkeä käsitys siitä, mihin omilla toimillaan pystyy pääsemään.

37.3.

Tallinnanpäivämatka
bussi mukana koko matkan

49€

70.4.

Tallinnanpäivämatka
bussi mukana koko matkan

39€

28.3.

Lumi ja Pyry Ähtäri
lapset 2-12 v 47 C, aikuiset

65€

22.-29.5. HOLLANTI TULPPAANIMATKA
puolihoito, opas 4 paikkaa

L

Stai’Tours Oy
www.startours.fi

985€

Ryhmän kerUJät,
suunnitellaan yhdessä
ryhmiliesi mukava matkat
trva 0a40 554 26 Ari 040 512 09b3

