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§ 14 ÖPPNANDE AV MÖTET 

Förslag Ordföranden öppnar mötet. 
 
Beslut Ordföranden Heidi Loukiainen öppnade mötet kl. 15.02. 
 _____ 
   
§ 15 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Förslag Antecknas de närvarande och konstateras mötets laglighet och beslutförhet. 
 
Beslut Enligt förslaget. 
 _____ 
   
§ 16 GODKÄNNANDE AV ARBETSORDNINGEN 

Förslag Föredragningslistan godkänns till arbetsordningen. 
 
Beslut Enligt förslaget. 
 _____ 
   
§ 17 PROTOKOLLETS JUSTERING 

 
Ärende  Protokollet från Skärgårdskommissionens möte 1/2021 den 12.1.2021 bifogas. 
 
Förslag Man godkänner protokollet från föregående mötet. 
 
Beslut Enligt förslaget. 
 _____ 
   
§ 18 SKÄRGÅRDSTRAFIKENS AKTUALITETER 

Ärende Corona-pandemin har påverkat även skärgårdens förbindelsebåtstrafik i form av begränsningar 
angående personkapaciteten ombord på färjorna. Egentliga Finlands NTM-central har ändrat sitt 
tidigare beslut om att trafiken till öar utan fast bosättning skulle upphöra. Ångående flottan på de 
ruttområden som är under upphandling för tillfället krävs bättre isduglighet än i detta nu. 

 
Beredare SH/kk 
 
Förslag NTM-centralens direktör för trafikens ansvarsområde Tuovi Päiviö redogör för skärgårdstrafikens 

aktuella ärenden. 
 
Beslut Tuovi Päiviö anförde om aktualiteterna på NTM-centralens i Egentliga Finland ansvarsområde för 

trafik. Corona-pandemin har medfört begränsningar på passagerarmängderna även på skärgår-
dens förbindelsebåtar. Menförestiden har likaså förorsakat vissa utmaningar. Kirjalabron repareras 
som bäst och dess tillstånd övervakas kontinuerligt. Päiviö konstaterade att den rikssomfattande 
trafiksystemplanen innehåller positiva omnämnanden för skärgårdens vidkommande. 

 
 Christer Friis lyfte fram trafikeringen mellan Houtskär och Torsholma som enligt ryktena kommer 

att upphöra. Päiviö konstaterade att trafikeringen ska fortsätta och att det varit frågan om problem 
kring informationsflödet. 
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 Man förde därjämte diskussion bl.a. om servicenivån på Iniö färjan samt om cykelsäkerheten i 
skärgården. 

 
 Päiviö uppmanade skärgårdsborna till aktiva kontakter med NTM-centralen för att trygga en konti-

nuerlig dialog. 
 
 Materialet framfört av Tuovi Päiviö ska leveraras till skärgårdskommissionen efteråt och dess inne-

håll och den förda diskussionen antecknades för kännedom. 
 _____ 
   
Ytterligare Skärgårds- och landsbygdsombudsman Sami Heinonen, tel. 0400 413 704, förnamn.efternamn@ 
information varsinais-suomi.fi 
  
§ 19 CYKELTURISMEN I SKÄRGÅRDEN 

Ärende Cykelturismen har blivit allt populärare under corona-pandemin och den är en av de populäraste 
formerna av turism i hemlandet, även i skärgården. För att utveckla cykelturismen i skärgården be-
hövs det dock fortsatta åtgärder bl.a. angående rutter, tillgänglighet och trafiksäkerhet. För detta 
ändamål har redan gjorts mycket arbete bl.a. inom ramen för olika projekt. 

 
Beredare SH/kk 
 
Förslag Projektchef Jouko Parviainen anför om Outdoor Leader -projektet och om dess arbete för främjan-

det av cykelturismen. 
 
Beslut Jouko Parviainen anförde om Bikemenu-projektet. Sommaren 2021 väntas bli en ännu livligare 

cykelsommar än vad sommaren 2020 var. Klimatet i Finland lämpar sig utomordentligt väl för cy-
kelturism och de utländska turisterna har redan noterat detta. Här öppnas möjligheter till förläng-
ning av turismsäsongen just med hjälp av cykelturism. Ökandet av cykelturism ställer krav för ut-
veckling av trafikinfrastrukturen med tanke på trafiksäkerhet. Rutterna i Finland har redan utveck-
lats en hel del. 

 
 Parviainens material levereras till skärgådskommissionen efteråt. Presentationen och den förda 

diskussionen antecknades för kännedom. 
 _____ 
   
Ytterligare Skärgårds- och landsbygdsombudsman Sami Heinonen, tel. 0400 413 704, förnamn.efternamn@ 
information varsinais-suomi.fi 
  
§ 20 WEBBINARIERNA UNDER VÅREN 2021 

Ärende Skärgårdskommissionen fortsätter med att förverkliga den serie av webbinarier som man tidigare 
gjort ett beslut om. Nästa webbinarium med temat ”Näringar och service” ska enligt planen hållas 
den 29.4.2021 kl.13-16. Arbetsutskottet sammanträdde den 11.2.2021 och föreslår att man under 
webbinariet i april ska ta upp fungerande nätförbindelser som en förutsättning för affärsverksam-
heten i skärgården. Därtill ska man under webbinariet höra om ett exempel om lyckad näthandel i 
skärgården samt om ett exempel angående samarbetet mellan företagen. Man kommer därjämte 
att begära en taltur om produktifieringen av naturturismen av Kimitoöns turismchef Benjamin Don-
ner. 

 
Beredare SH/kk 
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Förslag Skärgårdkommissionen diskuterar och fastställer innehållet av webbinariet i april samt tar redan på 
förhand ställning tilll det planerade webbinariet med temat ”Natur och miljö” som ska bli av i juni. 

 
Beslut Skärgårds- och landsbygdsombudsmannen presenterade ett utkast till program för webbbinariet 

den 29.4.2021. Utkastet godkändes till webbinarieprogram. Heidi Loukiainen föreslog därtill att 
man ska bjuda in Antti Huttunen som en anförare till webbinariet ifall Benjamin Donner inte kan 
delta. 

 
 Man beslutade att bjuda in en representant från projektet ”Vihreät matkaketjut” för att presentera 

projektet i samband av webbinariet i juni med temat ”Natur och miljö”. I övrigt ska detta 
webbinarium förberedas av skärgårds- och landsbygdsombudsmannen tillsammans med arbetsut-
skottet. 

 
 Programmet för webbinariet i april och den förda diskussionen antecknades för kännedom. 
 _____ 
   
 
Ytterligare Skärgårds- och landsbygdsombudsman Sami Heinonen, tel. 0400 413 704, förnamn.efternamn@ 
information varsinais-suomi.fi 
  
§ 21 TILLKÄNNAGIVANDEN 

Förslag Man behandlar eventuella tillkännagivanden. 
 
Beslut Inga tillkännagivanden. 
 _____ 
   
§ 22 ÖVRIGA ÄRENDEN 

Förslag Man behandlar eventuella övriga ärenden. 
 
Beslut Inga övriga ärenden. 
 _____ 
   
§ 23 NÄSTA MÖTE  

Förslag Skärgårdskommissionen skall besluta om datum för nästa möte. 
 
Beslut Nästa möte ska utgångsmässigt hållas i augusti 2021. Vid behov kan skärgårdskommissionen 

sammanträda redan i juni. Mötesdatumet ska fastslås senare med e-postförfarande. 
 _____ 
   
§ 24 AVSLUTANDE AV MÖTET 

Förslag Ordföranden avslutar mötet. 
 
Beslut Ordföranden avslutade mötet kl. 16.12. 
 
  
 _____ 
   
 


