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KOKOUKSEN AVAUS

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.
_____

§ 2

Sivu 4

LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Ehdotus

Merkitään läsnäolijat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. Käytiin esittäytymiskierros ja myönnettiin Elina Aurille läsnäolo- ja puheoikeus kokoukseen.
_____

§ 3

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.
_____

§ 4

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS

Asia

Saaristotoimikunnan 17.10.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirja 4/2018 toimitetaan oheismateriaalina.

Ehdotus

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.
_____

§ 5

SANK:N AJANKOHTAISET ASIAT

Asia

Saaristoasiain neuvottelukunnan uusi pääsihteeri Elina Auri esittäytyy ja kertoo SANK:n ajankohtaisista asioista. Hän aloitti työnsä SANK:ssa 1.11.2018.

Valmistelija

SH/kk

Ehdotus

Keskustellaan SANK:n ajankohtaisista asioista ja saaristopolitiikan yhteisistä teemoista Aurin esityksen pohjalta.

Päätös

Kuultiin Elina Aurin esitys SANK:n ajankohtaisista aiheista. Saaristopolitiikan arviointiraportti, joka
julkaistiin 2018 antaa saaristopolitiikalle edelleen itsenäisen aseman yhtenä politiikkalohkona kaupunki- ja maaseutupolitiikan rinnalla. Saaristopolitiikalta toivotaan kuitenkin nykyisen säilyttävän otteen sijaan enemmän tulevaisuuteen suuntautumista. Käynnissä oleva sote- ja maakuntauudistus
asettaa saaristopolitiikallekin uusia haasteita. Lisäksi asetus saaristokunnista ja kuntien saaristoosista on uudistumassa vuodesta 2020 eteenpäin samoin kuin valtakunnallinen saaristo-ohjelma.
Lisäksi Auri kävi läpi SANK:n tapahtumia lähitulevaisuudessa ja nosti esiin lausunnolla olevan esityksen haja-asutusaluilla sijaitsevien kyläkauppojen tuesta, jota maksettaisiin kaupoille, jotka ottaisivat roolin kylän monipalvelukeskuksena (esim. postiasiamiespalvelu, käteisnostot, apteekkipalvelut).

Pöytäkirjantarkastajat
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Saaristotoimikunta kävi Elina Aurin esityksen pohjalta keskustelun esitetyistä teemoista. Todettiin,
että erityisesti nopeiden verkkoyhteyksien turvaamiseen saaristossa on kiinnitettävä huomiota tulevaisuudessa. Esitys ja käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.
_____
Lisätiedot
§ 6

Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704, etunimi.sukunimi@varsinaissuomi.fi
SAARISTON EDUNVALVONTA EDUSKUNTAVAALIEN ALLA

Asia

Eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa 2019. Saaristopolitiikkaan on syytä pyrkiä vaikuttamaan
ajoissa, jotta uuteen hallitusohjelmaan saataisiin saariston kannalta oleellisia asioita. Muuttuva yhteiskunta ja muuttunut toimintaympäristö asettavat saaristopolitiikalle uudenlaisia haasteita.

Valmistelija SH/kk
Ehdotus

Käydään keskustelua saaristopolitiikan edunvalvonnasta ja keskeisistä kehittämistarpeista työvaliokunnan keskustelun (19.12.2018) pohjalta. SANK:n pääsihteeri Elina Auri osallistunee keskusteluun tuoden valtakunnallista näkökulmaa saaristopoliittiseen keskusteluun.

Päätös

Saaristo- ja maaseutuasiamies esitteli laatimansa listan saariston edunvalvonnan keskeisistä tavoitteista, jotka olisi syytä saada uuteen hallitusohjelmaan eduskuntavaalien jälkeen. Saaristolain
säilyttäminen nykymuodossaan, kaksikielisyyden turvaaminen erityisesti palveluiden suhteen, elinkeinoelämän monipuolistaminen, vakinaisen asutuksen turvaaminen, rannikkokalastuksen perinteen jatkaminen sekä palveluiden turvaaminen meneillään olevassa sote- ja maakuntauudistuksessa olivat keskeisimmät teemat. Lisäksi todettiin, että Saaristomeren alueelta tulee saada kattava ja vaikutusvaltainen edustus Saaristoasiain neuvottelukunnan uuteen kokoonpanoon. Kalastuksen ravinnekuormitusta vähentävä vaikutus vesistöissä mainittiin rannikkokalastuksen yhteydessä
yhtenä lisäargumenttina.
Edunvalvonnalliset tavoitteet ja käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.
_____

Lisätiedot
§ 7

Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704, etunimi.sukunimi@varsinaissuomi.fi
SAARISTOTOIMIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA 2019

Asia

Työvaliokunta keskusteli saaristoimikunnan vuosisuunnitelmasta saaristo- ja maaseutuasiamiehen
esityksen pohjalta 19.12.2018. Keskustelun perusteella laadittiin muistio sekä perinteinen vuosikello ohjaamaan saaristotoimikunnan työtä vuonna 2019.

Valmistelija

SH/kk

Ehdotus

Käydään läpi toiminnan keskeisiä teemoja, kokousten sisältöä sekä saaristo- ja maaseutuasiamiehen laatimaa vuosikelloa ja keskustellaan mahdollisista muista asioista, joihin tulisi kiinnittää huomiota vuoden 2019 toiminnassa. Hyväksytään esitetty runko ja siihen liittyvä vuosikello saaristotoimikunnan toimintasuunnitelmaksi.

Päätös

Saaristo- ja maaseutuasiamies esitteli laatimansa vuosikellon, jonka on tarkoitus toimia saaristotoimikunnan toimintaa ohjaavana suunnitelmana vuonna 2019. Vuosikello pitää sisällään tulevien
kokousten ajankohdat ja teemat sekä muut keskeiset tapahtumat, kuten saaristoseminaari ja vuotuinen saaristokysely.
Pöytäkirjantarkastajat
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Vuosikello hyväksyttiin saaristotoimikunnan toiminnan rungoksi. Päätettiin lisäksi kutsua toimintavuoden aikana Varsinais-Suomen liiton suunnittelujohtaja Heikki Saarento saaristotoimikunnan
kuultavaksi aiheena maakuntakaavoitus ja saariston aseman huomioiminen kaavaprosessissa.
_____
Lisätiedot
§ 8

Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704, sami.heinonen@varsinaissuomi.fi
SAARISTOLIIKENTEEN AJANKOHTAISET ASIAT

Asia

Saaristoliikenteen neuvottelukunta kokoontui Turussa 8.11.2018. Kokouksessa käytiin läpi saaristoliikenteen keskeisiä asioita ml. liikennebudjetti vuodelle 2019 sekä virastouudistus, joka astui
voimaan 1.1.2019.

Valmistelija

SH/kk

Ehdotus

Saaristo- ja maaseutuasiamies kertoo em. kokouksen sisällöstä, minkä jälkeen keskustellaan saaristoliikenteen ajankohtaisista kysymyksistä sekä liikenteen sujuvuudesta talvikaudella 2018-2019.

Päätös

Saaristotoimikunta kirjasi tiedoksi saaristo- ja maaseutuasiamiehen raportin saaristoliikenteen neuvottelukunnan kokouksesta, minkä jälkeen käytiin lyhyt keskustelu saaristoliikenteen toimivuudesta
talvikaudella 2018-2019. Saaristoliikenteen todettiin sujuneen ilman suurempia ongelmia.
_____

Lisätiedot

Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704, etunimi.sukunimi@varsinaissuomi.fi

§ 9

SAARISTOMATKAILUN AJANKOHTAISET ASIAT

Asia

Saaristotoimikunta järjesti Paraisilla 4.12.2018 seminaarin saaristomatkailuyrittäjyydestä, investoinneista, rahoituksesta ja yrittäjyyden haasteista. Paikalla oli n. 50 henkilöä. Seminaarissa käytiin
keskustelua myös omistajanvaihdosten problematiikasta.

Valmistelija

SH/kk

Ehdotus

Saaristo- ja maaseutuasiamies kertaa seminaarin kulkua ja käytyjä keskusteluja. Keskustellaan
saaristotoimikunnan roolista matkailun kehittämisessä jatkossa sekä muista matkailuun liittyvistä
ajankohtaisista teemoista.

Päätös

Saaristo- ja maaseutuasiamies raportoi lyhyesti seminaarista, joka pidettiin Paraisilla 4.12.2018.
Saaristotoimikunta kirjasi raportin tiedoksi.
_____

Lisätiedot

Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704, etunimi.sukunimi@varsinaissuomi.fi

§ 10
Ehdotus

TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
Käsitellään mahdollisia tiedoksi annettavia asioita.

Pöytäkirjantarkastajat
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§ 11
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Ei tiedoksi annettavia asioita.
_____
MUUT ASIAT

Ehdotus

Käsitellään mahdollisia muita asioita.

Päätös

Ei muita asioita.
_____

§ 12

SEURAAVA KOKOUS

Ehdotus

Saaristotoimikunta päättää seuraavan kokouksen päivämäärän.

Päätös

Seuraava kokous pidetään 6.3.2019 Varsinais-Suomen liitossa.
_____

§ 13

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.54.
_____

Pöytäkirjantarkastajat
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