EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND, LANDSKAPSSTYRELSEN 21.11.2016
LANDSKAPSSTYRELSEN PROTESTERAR MOT AVGIFTSBELAGD FÖRBINDELSEBÅTSTRAFIK

Tilläggsuppgifter: landskapsstyrelsens ordf. Ilkka Kanerva, 050 511 3055, Janne Virtanen 040 583 6950
Landskapsstyrelsen motsätter sig i ett ställningstagande absolut Trafik- och kommunikationsministeriets förslag att göra
skärgårdens förbindelsebåtstrafik avgiftsbelagd. Om utkasten till förordning godkänns innebär det väldigt stora negativa
inverkningar för skärgårdensinvånare och näringslivsidkare.

Cirka 500 fast bosatta skärgårdsbor använder i nuläget förbindelsebåtstrafiken och den kostar årligen 17,5 miljoner euro. Trafiken är i dag avgiftsfri för alla användare. Enligt ministeriet har ingen ny trafikservice på marknadsvillkor av denna orsak kunnat födas på området. Via avgifter beräknar man att statens kostnader sjunker
med fyra miljoner euro.
Landskapsstyrelsen betonar att de föreslagna avgifterna är oskäligt stora för skärgårdens invånare och företagare och hotar skärgårdens företagande.
Skärgårdens trafikservice kräver en reform. Å andra sidan är marknaden även sommartid liten. Finns en tillräcklig kritisk massa, så att en kommersiell marknad kan födas?
- Det enda ministeriet nu föreslår verkar vara att införa avgifter. Man kunde närma sig frågan ambitiösare,
till exempel genom att konkretisera digitaliseringens möjligheter eller föreslå nya sätt att köpa trafikservice, betonar landskapsstyrelsen.
Hela landskapsstyrelsens ställningstagande hittas som bilaga i e-posten.
EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND BEVILJADE STÖD FÖR FINLAND 100 PROJEKT I LANDSKAPET
Tilläggsuppgifter: Henri Terho, specialsakkunnig, ordf. för utvärderingsgruppen henri.terho(at)taike.fi, 0295 330
901, regionkoordinator Hannele Hartikainen, 040 720 2163
Projektet Finland 100, utsett av statsrådets kansli, svarar för beredningen av Finlands självständighets jubileumsår. Egentliga Finlands förbund är en del av det regionala nätverket som tillsammans med Åbo stad koordinerar jubileumsåret i landskapet. Förbundet beviljar stöd åt Finland 100 projekt i Egentliga Finland (utanför Åbo).
Egentliga Finlands förbunds kulturkommitté fungerar även som utvärderings-arbetsgrupp.
-

Arbetsgruppen fäste vid den första ansökningsrundan vikt inte bara vid projektens innehåll utan också
olika språkgrupper och landskapets regioner. Målsättningen är att täcka hela Egentliga Finlands region
och hitta mångsidigt program och olika målgrupper, säger regionkoordinator Hannele Hartikainen.

Målet var också att stöda så många projekt som möjligt. Stöd beviljades till följande 13 projekt:
Varsinais-Suomen museot ry, Egentliga Finlands museer rf

Varsinais-Suomi 100 vuotta sitten - Egentliga Finland för 100 år sedan

4000 €

Fjorton museum i Egentliga Finland deltar i projektet, där alla producerar material från år 1917 från sin egen

region. Målet är en gemensam webb-utställning och en fysisk utställning. Man producerar också en broschyr
som berättar hur allmänheten kan bekanta sig med Egentliga Finland för hundra år sedan. Samtidigt uppmuntras hembygdsaktörer och traditionsföreningar att delta i jubileumsåret.

Kontaktperson: John Björkman, 0500 593174

Musikföreningen Leticia Rf / Finlands skolsånger genom tiderna
4 000 €
Körer i Salo samlar människor till allsångsstunder med ett program som består av skolsånger från flera årtionden. Programmet vävs samman med en större pedagogisk helhet (fotoutställning, minnen, mor- och farföräldrarnas dag etc.). 200 körsångare medverkar och målgrupper är servicehem, skolor och daghem.
Kontaktperson: Saara Kemppainen, 040 5111533
Lounais-Suomen liikunta ja Urheilu Rf/ Egentliga Finlands idrotts Hall of Fame
– 100 år av idrott i Egentliga Finland
Kontaktperson: Jari Haapanen, 040 9000840

3 500 €

Virmo kommun/ Virmo förr, nu och i framtiden
Kontaktperson: Laura Päiviö-Häkämies, 050 4085798

3 000 €

Åbolands Ungdomsförbund ÅUF R.F./ Jubileumsfest ÅUF 120/Finland 100 år
3 000 €
Den 21 oktober 2017 ordnar förbundet en stor jubileumsfest i Pargas, där förbundet samtidig firar sitt eget
120-års jubileum och Finlands 100-årsjubileum. Ungdomsförbundet visar hur Finlands och ungdomsföreningarnas historia flätas samman i Åboland och ordnar en jubileumsfest som hyllar det frivilliga arbetet som byggt
upp Finland till det land det är i dag. Festen är öppen för allmänheten men riktar sig i första hand till såväl nya
som gamla medlemmar i ungdomsföreningsrörelsen i Åboland.
Kontaktperson: Tove Lipponen, 045 8957353
Laitilan kulttuurin Tuki rf / Sampo irti -musikpjäs
Kontaktperson: Jukka Vehmas, 050 5930470
RahtiTeatterin kannatusyhdistys/
Sata suuta, sata korvaa / Hundra munnar, hundra ögon
Kontaktperson: Veera Vähämaa, 050 5406061
Ihalan koulu / Suomi-neidosta Suomirouvaksi
Kontaktperson: Pirjo Rajamäki, 040 5150422
Finlands 4-H förbund/4H södra Finland/
Matfödelsedagar åt Finland, barnens vildmatsfester år 100-åringen
Kontaktperson: Aino Tonttila, 0400 664199

3 000 €

3 000 €
2 500 €

2 000 €

Västanfjärds byaråd R.F./ Öppna byar, klingande keramik
Kontaktperson: Max Andersson, 040 5196512

1 500 €

Åbo universitet / Vetenskap och teater för alla sinnen

1 000 €

Kontaktperson: Anne Paasi, 040 7354858
Vistan koulu, Pemar/ Två färger, tre teman
Kontaktperson: Hanna Niiranen, 050 4411930

1 000 €

Finlands lantbruksmuseum Sarka/ Landsbygdens tid (föränderlig värld)
Kontaktperson: Iina Wahlstöm, 02 76377016

1 000 €

Mera info om Egentliga Finlands projekt
Under den första ansökningsronden stödde man projekt för totalt 32 500 euro. Egentliga Finlands förbunds
andra ansökan öppnar 9.1.2017. Under den andra ansökningsrundan kan även de projektansökningar delta,
som nu blev utan stöd.
Ansökningsanvisningar och blankett
PRO SKÄRGÅRDSHAVET FORTSÄTTER SAMARBETA FÖR RENARE VATTENDRAG
Tilläggsuppgifter: miljöplanerare Timo Juvonen 040 8295 543
Landskapsstyrelsen godkände programmet Pro Skärgårdshavets avtal för åren 2016 - 2018. Den viktigaste
målsättningen är att stoppa den negativa utvecklingen för Egentliga Finlands vattendrag och sammanjämka de
intressen som rör användningen av vattendrag,
Samarbetet för Skärgårdshavets bästa inleddes redan år 1999. Oroade över Skärgårdshavets försämrade tillstånd gjorde Egentliga Finlands förbund, Sydvästra Finlands miljöcentral och Egentliga Finlands TE-central ett
programavtal, som bildade basen för verksamheten. Samarbetet har fortsatt sedan dess, i omfattande samarbete med intressentgrupperna.
Egentliga Finlands NTM-central och Egentliga Finlands förbund har berett det nya avtalet som rör vattenskydd
för åren 2016 – 2018.

