
Inbjudan Seminariet för SkärgårdS-, kuSt- och 
inSjöfrågor helSingforS 1–2.6.2015 

16.00  Utveckling av hel- och deltidsboendet i städernas skär-
gårdsdelar

  Panel: 
Arkitekt Terhi Kuusisto, Helsingfors stad; stadsdirektör 
Patrik Nygren, Pargas stad, direktören för bostadsväsen-
det Hannu Harjunheimo, Kuopio stad, och stadssekrete-
rare Matti Taponen, Lieksa stad.

 Diskussion
17.00 Avfärd till inkvarteringsställena. 

19.30– Helsingfors stads mottagning på Stadshuset,
21.00 esplanaden 11–13, vid Salutorget. 
  

TISDAG 2.6  

8.00 
8.20  Färjan avgår till Sveaborg

8.30 Kaffe

9.00 Skärgården, havet och insjöarna som dragplåster inom 
turismen och rekreationen 

          Panel:  
Verksamhetsledare Hannu Komu, Suomen Matkailun 
Alueorganisaatioiden yhdistys ry, (ordf.); verkställande 
direktörTuulikki Becker, Helsingin Markkinointi Oy;  
verkställande direktör Anne-Marget Helen, Turku  
Touring; verkställande direktör Erkki Laakso,  
Vasaregionens Turism Ab och verkställande direktör 
Jorma Vänttinen, Saimaan Laivamatkat Oy.

 Diskussion
10.00	 Servicenivån	inom	skärgårdstrafiken																																	

Regeringsrådet Eeva Linkama,  
kommunikationsministeriet

 Begärda inlägg: 
Tiina Johansson, Jurmo, Pargas 
Esko Mielikäinen, Pietolansaari, Nyslott

 Diskussion
11.00 Seminariet avslutas

  Avslutningslunch på tenaljen.

  Som ordförande för seminariet fungerar Helsingfors 
stads representant, områdesbyggnadschef Kari Pudas 
och Skärgårdsdelegationens ordförande Mikaela Nylander. 

  Information om aktuella evenemang i Helsingfors och 
annan	turistinformation	finns	på	www.visithelsinki.fi.	På	
Sveaborg	finns	totalt	sex	museer.	En	utställning	om	
användning av strandområdena i Helsingfors öppnas 
1.6.2015 i utställningslokalen Laituri, bakom Glaspalat-
set vid Mannerheimvägen.

Seminariet passar  
också under semestern.  
Ta gärna familjen med!
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Tid Seminariet inleds måndag 1.6.2015  
kl.12.00 och avslutas tisdag 2.6.2015  
kl. 12.00.

Plats  Tenaljen von Fersen, Sveaborg.  

Arrangörer  Seminariet arrangeras av Skärgårdsdelegationen/
arbets- och näringsministeriet, Nylands förbund 
och Helsingfors stad.

Målgrupper Representanter för skärgårdskommuner och 
kommuner med skärgårdsdelar, kust- och insjö-
kommuner samt organisationer på landskapsnivå 
och regionalnivå, statliga myndigheter, byalag och 
öföreningar, organisationer och skärgårdsbor med 
intresse för ämnet.

Syfte Diskutera aktuella frågor som är gemensamma 
för skärgårds-, insjö- och kustregionerna i Fin-
land. Speciellt behandlas frågor som rör regio-
nalpolitiken och kommunalpolitiken, havsklustret, 
boende, turism och rekreation, utvecklingen av 
stadsskärgården samt servicenivån inom skär-
gårdstrafiken.

Språk Finska och svenska

Anmälan Anmälan senast måndag 4.6.2015 på 
 	www.tem.fi/saaristoseminaari_2015 (adressen 

innehåller ett understreck: saaristoseminaa-
ri_2015)	eller	på	en	anmälningsblankett	(bifogad)	
som skickas till saaristopolitiikka@tem.fi, eller per 
post under adress: Arbets- och näringsministeriet, 
Jaana Ahlbäck, PB 32, 00023 STATSRÅDET. 

 Om anmälan sker med e-post, ska samma upp-
gifter som efterfrågas på anmälningsblanketten 
lämnas i meddelandet. 

Deltagaravgift Deltagaravgiften är 60 euro (inkluderar också 
avgift måltider enligt programmet) som betalas 
direkt utan särskild faktura på arbets- och nä-
ringsministeriets konto FI 90 1660 3000 1173 51 
senast måndag 4.5.2015. Som referens anges.

 ”Skärgårdsseminariet i Helsingfors”.  

     För dem som anmäler sig och betalar sin  
deltagaravgift senast måndag 27.4.2015,  
är avgiften 50 euro.

 Av familjemedlemmar som eventuellt följer  
med tas ut endast måltidskostnader på 41 euro.  
Eventuell inkvartering ska deltagarna boka och 
betala själv.  

Inkvartering Inkvarteringskapacitet har reserverats fram 
till den 30 april 2014 på Original Sokos Hotel 
Vaakuna, Stationsplatsen 2, tfn 020 123 4600, 
e-post: sokos.hotels@sok.fi, ange som  
referens ”saaristoseminaari”, och på Hotel 
Arthur, Bergs- gatan 19, tfn (09) 173 441, 
myyntipalvelu@hotelarthur.fi, ange som  
referens ”saaristoseminaari”. 

 Boka inkvartering genast eftersom Helsing-
fors är en populär turistort på sommaren.    

Trafikför- Trafikförbindelser:	
bindelser Det	finns	goda	tåg-	och	bussförbindelser	till	

Helsingfors från olika håll av landet. 

Ytterligare Ytterligare upplysningar lämnas vid 
upplysningar  arbets- och näringsministeriet av

 Jorma Leppänen tfn 040 074 4900,  
Jaana Ahlbäck tfn 029 504 9285

 på Helsingfors stad av:  
Elina Siltanen, tfn 040 50 30 997 

 samt på Nylands förbund av: 
 Per-Stefan Nyholm tfn 0400 841 376. 

  Välkommen på seminarium  
till Nyland som är känd  

för sina skärgårdsområden  
och Helsingfors som är  

Finlands största stad för  
skärgårdsturism!
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Program

  SÖNDAG 31.5
 
 En del av seminariedeltagarna anländer till inkvarterings-

ställena. Eget program.

  MÅNDAG 1.6 

11.00  Färjan till Sveaborg avgår var 20:e minut från Salutorget 
11.20  framför Presidentens slott. Resan tar 15 minuter. 
11.40  Seminariet arrangeras i Tenaljen von Fersen som är 

belägen på en kilometers avstånd från färjeläget på 
Sveaborg.	En	privat	sjöbuss	trafikerar	till	kajen	vid	Artille-
riviken, som är på cirka 300 meters avstånd från tenaljen. 

11.30 Registrering till seminariet på Tenaljen von Fersen  

12.00 Lunch på Tenaljen von Fersen i Café Chapmans regi  

13.00 Seminariet öppnas

 Skärgårdsdelegationens ordförande, riksdagsledamot 
Mikaela Nylander

 Hälsningar
13.15 Nyland som skärgårds- och kustlandskap:  

Landskapsdirektör Ossi Savolainen, Nylands förbund

 Helsingfors som skärgårds- och havsstad: 
Biträdande stadsdirektör Pekka Sauri, Helsingfors stad

 13.30  Havsklustret – viktig aktör inom  
kust- och insjöområdena

 Specialsakkunnig Ulla Tapaninen,  
Helsingfors stads näringsavdelning

 Begärda inlägg:  
Verkställande direktör Harri Putro,  
Uudenkaupungin Työvene

 Byråchef Seppo Kykkänen,  
Kanalfullmäktigekontoret för Saima kanal

 Diskussion

14.30 Kaffe

15.00 Behoven att utveckla skärgårds- och regionalpolitiken 
 Professor Perttu Vartiainen, Östra Finlands universitet

 Begärda inlägg: 
Kommundirektör Seppo Ruhanen, Hirvensalmi kommun 
Kommundirektör	Mats	Brandt,	Malax	kommun	

 Diskussion                                                                    ▶ 


