SFP i Egentliga Finland
Verksamhetsberättelse 2019
Godkänd av kretsmötet 4.9 2020

1. Allmänt
Svenska folkpartiet i Egentliga Finland (nedan kretsen) sköter kontakten till Svenska folkpartiets
lokala aktörer i Egentliga Finland. Kretsens kansli finns i Åbo, och det verkställande arbetet sköts
av partiets kontaktchef samt verksamhetskoordinator för SFP i Egentliga Finland. Kretsen leds av
en kretsstyrelse. Under våren 2019 var riksdagsvalet och EU-valet i fokus och på hösten påbörjades
utarbetningen av kretsens nya strategi.
2. Organisationen
2.1 Organisationsutveckling
Kretsen deltar i och genomför eventuella ändringar beträffande organisationen i kongruens med
partiets allmänna organisationsutveckling.
2.2 Medlemsvård
Medlemsvården har varit en viktig del under år 2019. Under hösten skickades en medlemsenkät ut
till alla medlemmar som har en e-postadress i medlemsregistret. Sammanlagt svarade 98
medlemmar på enkäten och kretsstyrelsen och lokalavdelningarna fick ta del av sammanställningen
av svaren. Bland annat framkom det att många medlemmar anser att de inte får tillräckligt med
information om vad som är på gång inom den egna lokalavdelningen och att de därför inte deltar i
evenemang. Lokalavdelningarna har uppmanats att både uppdatera medlemsregistret och
kontinuerligt börja skicka ut infomejl till sina medlemmar.
Kretsen har kontinuerligt informerat sina medlemmar via e-post. Alla nya medlemmar erbjuds
möjlighet att vara med på kretsens e-postlista. Ungefär var sjätte vecka har kretsens infomejl
”Kretsnytt” skickats ut till alla medlemmar.
Det traditionsenliga evenemanget ”SuomiAreena” ordnades i Björneborg 15-19.7 2019. Kretsen
ordnade gratis busstransport för medlemmarna till och från Björneborg måndagen 15.7 när det var
SFP:s dag. Ca. 20 stycken åkte med transporten.
I september var det tänkt att kretsens sensommarfest skulle ordnas i Salo, men på grund av lågt
deltagarantal inhiberades tillfället.
Den 3 oktober ordnade kretsen i samarbete med SU i Åboland ett besök till riksdagen för
medlemmarna. I riksdagen guidades gruppen runt och sedan träffade gruppen riksdagsledamot
Sandra Bergqvist för diskussion. Ca. 15 stycken deltog i besöket.
Eftersom partiet ordnade en partikryssning 11-13.1 2019 ansåg kretsen att det inte fanns behov av
att ordna ett eget kommunparlament på hösten 2019. Kretsen ordnade transport till och från
Helsingfors och ca. 40 medlemmar från Egentliga Finland deltog i partikryssningen.
2.3 Information och PR
Kretsens medlemmar erbjuds delaktighet genom de e-postlistor som kretsen upprätthåller. Kretsen
har även bistått lokalavdelningar och kommunorganisationer i genomförandet av PR-verksamhet
vid lokala evenemang samt tagit initiativ till partiets medverkan vid strategiskt utvalda regionala
evenemang. Användningen av och synligheten på sociala medier har fortsättningsvis ökat.

2.4 Kretsens politiska utskott
De politiska utskotten har inte haft någon verksamhet under år 2019. Kretsstyrelsen beslöt på
hösten 2019 att det görs ett nytt försök med alla utskott och att en ny gemensam träff ordnas under
våren 2020.
Utskottens uppgift är att samla kunskap, bygga nätverk och ge de förtroendevalda en plattform för
utbyte av idéer och erfarenheter inom olika områden. En ny inbjudan till alla utskott skickas ut
under våren och som medlemmar till i utskotten kallas regionens förtroendevalda i nämnder,
styrelser och direktioner inom respektive område.
Kretsen startade 2017 upp följande fyra utskott:
• Stadsplanerings-, byggnads- och miljöutskott
• Utbildningsutskott
• Social- och hälsovårdsutskott
• Kultur-, idrotts-och ungdomsutskott
Kretsstyrelsen beslöt att utskottsarbetet avslutas på våren 2020 med ett sista seminarium.
2.5 Kretsens mentorprogram
Kretsens mentorprogram för förtroendevalda i regionen avslutades i mars 2019. Syftet med
mentorprogrammet var att stärka och utveckla politiker i kommunerna. Den första gemensamma
träffen för alla adepter hölls den 15 februari 2018. Sammanlagt 9 adepter ansökte till programmet
och alla blev tilldelade mentorer som uppfyllde deras egna önskemål. Adepterna kom på egen hand
överens med sin mentor hur många gånger de skulle träffas under året och hur upplägget för deras
träffar skulle se ut. Ett försök att ordna en avslutande träff på våren 2019 med alla adepter gjordes,
men inget datum passade tillräckligt många så istället skickades en enkät ut till adepterna. Svaren
på enkäten var i största grad positiva.
2.6 Riksdagsval 2019
Riksdagsvalet gick av stapeln 14.4 2019. För första gången sedan 2003 gick SFP i Egentliga Finland
till val på egen lista i ett riksdagsval. I och med att det inte fanns någon självskriven toppkandidat
så var situationen dessutom helt annan än 2003 när sittande minister Jan-Erik Enestam ställde upp
och blev invald.
De första kandidaterna nominerades på ett extra kretsmöte den 31 oktober 2018, och då gav mötet
kretsstyrelsen fullmakt att nominera de återstående kandidaterna. Kandidater nominerades under
hösten 2018 och de sista kandidaterna nominerades i början på 2019.
Kretsens 17 kandidater var: Ulla Achrén, Sandra Bergqvist, Markus Blomquist, John Eriksson, Åsa
Gustafsson, Barbara Heinonen, Mikael Holmberg, Anna Korkman, Sixten Laine, Märta Marjamäki,
Michael Oksanen, Folke Pahlman, Ida Schauman, Sharie Sveholm, Calle Wikman, Peppi Wilson
och Nicke Wulff.
Kretsen ansvarade över kampanjen och hade en arvoderad valassistent under perioden 15.2-15.4
2019. Kretsen hade en egen riksdagsvalsplan, i den framgick bland annat de kommunspecifika
målsättningarna. Lokalavdelningarna ordnade kampanjevenemang och kretsen hjälpte vid behov
till med genomförandet av dessa.

Kretsen hade som mål att samla totalt 14 370 röster. Det slutgiltiga röstetalet landade på 15 238
och det procentuella stödet på 5,5 % (+ 0,5%). Valresultatet i kretsen var det bästa sedan 1987 och
gick alltså långt över förväntningarna. Det åboländska mandatet i riksdagen tryggades och Sandra
Bergqvist valdes in i riksdagen.
2.7 EU-val 2019
Europaparlamentsvalet gick av stapeln 26.5 2019. Partiet centralt ansvarade för nomineringen av
kandidaterna. Två av de 20 kandidaterna räknades som Egentliga Finlands kandidater; Björn
Bonsdorff och Ida Schauman.
Kretsen ansvarade för kampanjen och uppmanade lokalavdelningarna att ordna egna
kampanjevenemang i mån av möjlighet.
Kretsen hade som mål att samla totalt 10 413 röster. Det slutgiltiga röstetalet landade på 10 559
och det procentuella stödet på 6,5%. Röstetalet var det bästa någonsin i ett EU-val i Egentliga
Finland och SFP fick fortsatt mandat i EU-parlamentet genom Nils Torvalds.
2.8 Kommunalval 2021
Tidtabeller och målsättningarna inför kommunalvalet 2021 lades upp under slutet av 2019.
Lokalavdelningarna uppmanades att tillsätta sonderingsgrupper som började fundera på potentiella
kandidater.
3. Samarbete
Kretsen samarbetade och upprätthöll aktiva kontakter till Svensk Ungdom i Åboland,
Kvinnoförbundets lokalavdelningar, Svenska Seniorer i Åboland, kretsens riksdagsledamot och
andra personer med SFP-mandat på riksnivå, de övriga kretsarna inom SFP, Egentliga Finlands
förbund, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Axxell, Kårkulla samkommun och andra
interkommunala organ, liksom till de övriga partierna inom valkretsen och andra politiska aktörer
och opinionsbildare, samt svensk - och finskspråkiga medier och även andra för kretsen viktiga
instanser över språkgränsen.
4. Kretsstyrelsearbetet
Kretsstyrelsen fortsatte med sitt smidiga arbetssätt med tanke på uttalanden, insändare och
ställningstaganden vid behov även mellan möten. Kretsens e-postlistor och Facebook-sida
fungerade som medel för den externa kommunikationen. Kretsstyrelsemedlemmarna hade
kontinuerlig kontakt via e-post och vid behov i kretsstyrelsens privata Facebook-grupp.
Kretsen bevakade och tog initiativ i politiska frågor som blev aktuella under året.
Under hösten började kretsstyrelsen hålla sina möten i olika kommuner runt om i regionen, och till
varje möte bjöds en SFP-politiker eller annan utomstående gäst in.
Kretsstyrelsens medlemmar under år 2019
25.4 2018 – 7.5 2019
Kretsordförande: Regina Koskinen

Första viceordförande: Ghita Edmark
Andra viceordförande: Lars Nyberg
Styrelsemedlemmar, med personliga suppleanter:
Joachim Hesthammer – (Markus Blomquist)
Anne Eriksson – (Staffan Sundström)
Leif Byman – (Jill Karlsson)
Märta Marjamäki – (Björn Taxell)
Charlotta Häggblom – (Nina Lindholm)
Rolf Schwartz – (Helen Honkasaari)
7.5.2019 – 18.4 2020
Kretsordförande: Regina Koskinen
Första viceordförande: Lars Nyberg
Andra viceordförande: Ghita Edmark
Styrelsemedlemmar, med personliga suppleanter:
Anna-Karin Tötterman – (Joachim Hesthammer)
Anne Eriksson – (Staffan Sundström)
Leif Byman – (Roger Hakalax)
Märta Marjamäki – (Johanna Liinamaa)
Kjell Wennström – (Nina Lindholm)
John Eriksson – (Helen Honkasaari)
5. Evenemangskalender 2019
Månad

Datum

Aktivitet

Januari
Januari
Januari
Januari
Januari
Januari
Januari
Januari

11
11–13
14
15
17
22
24
26

Partifullmäktige i Helsingfors
SFP:s partikryssning
Kandidatträff med organisationschef Maria Grundström
Kretsstyrelsemöte i Gillesgården, Åbo
Kampanjarbetarutbildning med organisationschef Maria Grundström
Möte gällande framtiden för Åbolands sjukhus på Gillesgården
SFP i Pargas hamnparlament
Kandidat ”kick-off” i Nådendal Spa

Februari
Februari
Februari

11
20
26

Workshop i storytelling med författare Mia Franck
Kretsstyrelsemöte i Gillesgården, Åbo
Intervjuövningar med kommunikationschef Viktor Grandell

Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars

2
3
3
6
8
9
10
11
14

Kampanj utanför K-Market i Hirvensalo
Tuhkamarkkinat i Nådendal
Kärringkväll i Pargas
Utbildning i debatteknik med Niklas Mannfolk
Kampanj utanför K-Supermarket Kompass i Kimito
Kampanj vid Förin i Åbo
Kampanj vid Förin i Åbo
Kampanj vid K-Citymarket i Kuppis
Kandidatlistorna till riksdagsvalet fastställdes

Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars

15
16
16
16
17
19
20
20
21
22
22
23
24
26
26

Pargas by Night – pubrunda
Kampanj utanför Reimari i Pargas
Kampanj utanför K-Supermarket Kompass i Kimito
Kampanj vid Kristinegatan/Universitetsgatan, Åbo
Kampanj vid Kristinegatan/Västra Strandgatan, Åbo
Kampanj vid K-Citymarket i Kuppis
Kretsstyrelsemöte i Gillesgården, Åbo
Kampanj i gamla banken på Iniö
Anna-Maja Henriksson i Kimito och Dalsbruk
Kampanj utanför S-market i Pargas
Kampanj vid Prisma i Halikko, Salo
Kampanj utanför Reimari i Pargas
SFP i Åbos barnfest på Kåren
Kampanj vid K-Citymarket i Kuppis
Experthörande om vårdens framtid i Egentliga Finland med Mona
Rönnholm, Merja Fredriksson, Max Lönnqvist och Kjell Wennström
Kandidatmiddag på Pincho Nation
Trädgårdsmässan i Åbo
Kampanj vid K-Citymarket i Kuppis
Kampanj utanför S-market i Kimito
Kampanj på Andelsbankens parkering i Nagu
Kampanj i Hjalmars i Korpo
Valstugans öppning på gågatan i Åbo
Kampanj utanför Reimari, Pargas (Sommartider hej, hej)
”Aboa – Vårt Åboland” som bilaga i Åbo Underrättelser
Filmkväll och kandidatpresentationer i Villa Lande i Kimito

Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars

26
29–31
29
29
29
29
30
30
30
31

April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April

1
3–9
5–6
6
6
7
7
8
10
11
12
12–13
12–13

April
April
April
April
April
April

13
14
14
24
25
27–28

Kampanj vid K-Supermarket Reso Center
Förhandsröstning, riksdagsvalet
Kampanj utanför Reimari i Pargas
”Kevätkekkerit” i Runosmäki
Kampanj utanför S-market i Kimito
Kampanj utanför K-Supermarket Kompass i Kimito
Kampanj vid Förin i Åbo
Kampanj vid Prisma i Piispanristi, S:t Karins
Valtorg på Turun Yliopisto inför EU-valet
Tankesmedjan Agendas diskussion om språkklimatet på Tårget, Åbo
Kampanj utanför K-Market i Dalsbruk
Kampanj utanför Reimari i Pargas
Kampanj i stadshusskvären i samband med Skärgårdsmarknaden i
Åbo
Kampanj utanför K-Supermarket Kompass i Kimito
Riksdagsval
Valvaka på restaurang Bassi i Åbo
Kretsstyrelsemöte i Gillesgården, Åbo
Kandidatlistorna till EU-valet fastställdes
Partifullmäktige i Helsingfors

Maj
Maj
Maj

3
4
7

Kampanj utanför Kuppis Citymarket, Åbo
Kampanj vid åstranden i Åbo
Kretsmöte i Nådendal stadshus

Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj

9
10
11
12
13
14-25
14–21
14
14
15
16

Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj

16
16
17
17
17
17
18
18
19
20
21
22
23
24
24
25
25
26

Kampanj på gågatan i Åbo
Kampanj utanför Reimari i Pargas
Kampanj i stadshusskvären i Åbo
Kampanj vid åstranden i Åbo
Valstugorna öppnade på gågatan i Åbo
Valstugan öppen varje dag
Förhandsröstning, EU-valet
Kampanj vid Assarin Ullakko i Åbo
Kampanj vid Biblioteksbron i Åbo
Kampanj vid Biblioteksbron i Åbo
Lunchdiskussion med EU-valskandidater på Café Art i Åbo:
Framtidens EU – en splittrad gemenskap eller ett starkt Europa?”
Kampanj vid Assarin Ullakko i Åbo
Tackmiddag för riksdagsvalskandidater på E.Ekeblom
Kampanj utanför K-Supermarket i Kimito
After Work diskussion med EU-valskandidater på Naffu i Nagu
Kampanj vid Pargas-Nagu färjfäste
SFP i Pargas ”Hamnparlament” tillsammans med EU-valskandidater
Kampanj utanför K-Supermarket i Kimito
SFP matchvärd på FC Bodas fotbollsmatch i Björkboda
Familjedag i Vårdbergsparken med EU-valskandidater
Kampanj på Biblioteksbron i Åbo
Kampanj vid tågstation i Åbo
Kampanj utanför Citymarket i Kuppis, Åbo
Kampanj på Biblioteksbron i Åbo
Kampanj utanför Alko i Dalsbruk
Kampanj vid Pargas-Nagu färjfäste
Kampanj vid SkäriOpen i gästhamnen i Pargas
Kampanj utanför K-Supermarket i Kimito
EU-val

Juni
Juni
Juni

4
7–9
12

Delegatmöte inför partidagen
Partidag i Vasa
Konstituerande kretsstyrelsemöte i Restaurang Skolan, Åbo

Juli

15

SFP:s dag på SuomiAreena i Björneborg

Augusti
Augusti

15
24

Konstens Natt i Åbo
Åbo Pride

September
September
September

15
26
28–29

Åbodagen
Kretsstyrelsemöte i Gillesgården, Åbo
Partifullmäktige i Lahtis

Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober

3
12
21
21
30

Besök till Riksdagen tillsammans med SU i Åboland
Kretsens strategiseminarium på Viking Line
Åboländsk måndag med Sandra Bergqvist i Kimito
SFP i Kimitoöns caféträff ”Kanal 13”
Utvärderingsträff med riksdagsvalskandidater och Fredrik Guseff

November
November
November
November

18
19
21
29

SFP i Kimitoöns caféträff ”Kanal 13”
Inledande diskussionsträff om kommunalvalet med Andreas Elfving
Kretsstyrelsemöte i Pargas stadshus
Besök till Kimitoön och Pargas med minister Thomas Blomqvist och
riksdagsledamot Sandra Bergqvist

December
December
December
December

2
11
14
18

SFP i Kimitoöns caféträff ”Kanal 13”
Kretsstyrelsemöte i S:t Karins
SFP i Pargas och Sandra Bergqvist på Gamla Malmens julmarknad
Kretsens och SFP i Åbos julglögg på Gillesgården

6. Interkommunala förtroendevalda
SFP i Egentliga Finland 2019
Ordinarie medlemmarna samt deras personliga suppleanter inom parentes.
Egentliga Finlands förbund
Landskapsfullmäktige
21.08 2017Nicke Wulff
(Ida Schauman)
Christer Friis
(Staffan Åberg)
Maj Björk
(Mona Rönnholm)
Daniel Wilson
(Kristian Lindroos)
Inger Wretdal
(Jill Karlsson)
Landskapsstyrelsen
18.09 2017Ulla Achrén

(Tarja Rinne)

Skärgårdskommissionen
16.10 2017Daniel Wilson, viceordf.
Birgitta Holmström
Christer Friis
Denina Björklund
Åsa Gustafsson

(Patrik Örtendahl)
(Ghita Edmark)
(Andreas Johansson)
(Alice Björklöf)
(Charlotta Häggblom)

Kommittén för minoritetsspråket (svenska)
16.10 2017Björn Taxell
(Mårten Kvist)
Regionala räddningsnämnden
12.06 2017Kaj-Johan Karlsson
(Christer Friis)
Sydvästra Finlands avfallsnämnd
01.07 2017Sonja Salovius-Laurén
(Elina Leino)

Miljö- och hälsovårdsnämnden
Mona Rönnholm
(Svante Karlsson)
Politiska styrgruppen för vård- och landskapsreformen
Kjell Wennström
(Mikael Holmberg)
Åsa Gustafsson
(Inger Wretdal)
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Sjukvårdsdistriktets styrelse
19.09 2017Niklas Guseff
(Merja Fredriksson)
Sjukvårdsdistriktets fullmäktige
19.09 2017Niklas Guseff
(Inger Wretdal)
Ole Åberg
(Conny Granqvist)
Tarja Rinne
(Regina Koskinen)
Direktionen för Åbolands sjukhus
19.09 2017- 31.12 2019
Olof Elenius, ordf.
(Jeanette Laaksonen)
Merja Fredriksson
(Conny Granqvist)
Regina Koskinen
(Kurt Ekström)
Inger Wretdal
(Anders Nordell)
Niklas Guseff
(Carita Backas)
Stig Eggert
(Ghita Edmark)
Nämnden för de språkliga minoriteterna (svenska)
19.09 2017Christjan Brander (viceordf.) (Conny Granqvist)
Anders Laurén
(Dennis Nordell)
Marja-Riitta Ståhlberg
(Janna Lehtimäki)
Kommunförbundet
Svenska delegationen
3.2 2018 Terhi Vörlund-Wallenius

(Sebastian Ducander)

Delegationen för småkommuner
15.2 2018 (Jenny Örnell-Backman)
Kårkulla
Fullmäktige
Yngve Engblom
Sverker Engström
Eivor Huldén
Styrelsen
Camilla Sandell

(Niklas Guseff)
(Sami Suojanen)
(Björn Taxell)

Regionala omsorgsnämnden
11.10 2017Camilla Sandell, ordf.
(Conny Granqvist)
Revisionsnämnden
11.10 2017Marléne Eriksson
Sydkustens landskapsförbund
Styrelsen
2017 - 2019
Barbro Schauman
(Tomas Björkroth)
Maj Björk
2018 - 2020
Inger Wretdal

(Lars Nyberg)

2019 – 2021
Sandra Bergqvist, ordförande
Johan Werkelin

(Maj Björk)

Folktinget
Styrelsen
Sandra Bergqvist, ordförande
Kjell Wennström, suppleant till ordföranden
Folktingsledamöter
Kjell Wennström
Peter Mattjus
Inger Wretdal

(Barbro Schauman)
(Tarja Rinne)
(Ida Schauman)

Förvaltningsutskottet
2017 - 2019
Sandra Bergqvist
2019 - 2021
Rasmus Hautala
Utbildningsutskottet
2017 - 2021
Peter Mattjus
Social- och hälsopolitiska utskottet
2017 - 2019
Mona Rönnholm
2019 - 2021
Märta Marjamäki

Pemars samkommun för utbildning, Livia
Fullmäktige:
06 2017Kari Penttinen
(Tomas Björkroth)
10 2018 Anne Eriksson

(Maj Björk)

12 2018 -

(Soili Svahnström)

Styrelsen:
09.08 2017Kaj Mattsson

(Tomas Björkroth)

Svenska sektionen:
09.08 2017Kaj Mattsson ordf.

(Tomas Björkroth)

Revisionsnämnden:
09.08 2017- 18.06 2019
Christel Sonntag, viceordf.

(Anne Eriksson)

18.06 2019 Anne Eriksson, viceordf.

(Sanna Nymalm)

7. Kretsens uttalanden och pressmeddelanden 2019
20.2.2019
Calle Wikman kandiderar i riksdagsvalet
Calle Wikman från Pargas, bosatt i Åbo, kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Egentliga Finlands
valkrets.
Wikman sitter i Svensk Ungdom i Åbolands kretsstyrelse och i Åbo Akademis Studentkårs
fullmäktige. Wikman sitter även sedan år 2012 i kulturnämnden i Pargas stad och var
fullmäktigeledamot i Pargas stadsfullmäktige under perioden 2012–2017.
Wikman är mycket besviken på den nuvarande regeringens sätt att sköta utbildningspolitik och
vill se ett generationsbyte bland beslutsfattarna.
-

De nedskärningar man har gjort i utbildningen under den senaste regeringsperioden är
inte acceptabla för varken studerande eller personal. Långsiktiga lösningar behövs för att
trygga vår högklassiga utbildning, säger Wikman.

Förutom utbildningsfrågor är ungas sysselsättning ett tema som Wikman aktivt kommer att lyfta
upp i sin kampanj.
-

För att förebygga psykisk ohälsa och utfrysning bland barn och unga måste vi kunna se
till att det finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter att välja mellan, speciellt för de som

ännu inte kommit ut i arbetslivet eller börjat studier på tredje stadiet. Alla barn har rätt till
en hobby som passar dem, säger Wikman.
Miljö- och klimatfrågor är också ett område som Wikman kommer fokusera på, speciellt med
inriktning på energiinnovationer bland såväl konsumenter som producenter.
-

Om den enskilde individen vill satsa på hållbara energilösningar genom att t.ex. installera
solpaneler på sitt hus, så ska staten uppmuntra och belöna detta, säger Wikman.

-

Också företag ska uppmuntras att utveckla en hållbar energiproduktion, som t.ex.
framställning av syntetiskt bränsle. Istället för att vara kontraproduktiva och beskatta det
som vi redan har, ska vi ge morötter för nya innovationer, säger Wikman.

Wikman är 25 år och studerar fysik vid Åbo Akademi. På fritiden sysslar han med musik, är aktiv
inom Finlands svenska scouter och han beskriver sig själv som en Esport fanatiker.
28.2 2019
Anna Korkman kandiderar i riksdagsvalet
Anna Korkman kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets.
Korkman bor i Åbo, studerar folkrätt för fjärde året vid Åbo Akademi och är aktiv inom Röda
Korset i Åboland.
Korkman ställer upp i valet för att hon aktivt vill arbeta för ett Finland där mänskliga rättigheter
respekteras och alla politiska beslut som görs är hållbara för klimatet och miljön.
-

Finland är i akut behov av effektiva åtgärder och modiga politiska beslut för att motverka
klimatförändringen och den snabbt minskande biologiska mångfalden. Som ung
folkrättsstuderande känns det viktigt att aktivt kämpa för att de beslut som tas under den
kommande riksdagsperioden är tillräckligt ambitiösa, säger Korkman.

Ett annat område som är viktigt för Korkman är de ungas psykiska välmående.
-

Det är inte acceptabelt att en så stor del av unga mår psykiskt dåligt idag och att
studiepsykologerna är överbelastade. Mera resurser måste läggas på förebyggande åtgärder
och stödmekanismer för de ungas välmående, säger Korkman.

Korkman är 23 år och hemma från Esbo.
1.3 2019
John Eriksson kandiderar i riksdagsvalet
John Eriksson kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets.
Eriksson bor i Åbo, studerar statskunskap med masskommunikation vid Åbo Akademi för fjärde
året. Eriksson har varit aktiv inom Svensk Ungdom sedan år 2015 och har bland annat suttit som
ordförande i SU:s miljö- och jordbrukspolitiska utskott år 2017–2018.

Miljöfrågor är viktiga för Eriksson och i sin kampanj vill bland annat han jobba för minskad
privatbilism.
- Jag vill att Finland ska bli ett koldioxidneutralt land och vill jobba för
utvecklingen av en grön och hållbar teknologi. Jag hoppas att man i Åbo väljer
spårvagn i och med att det är ett mycket miljövänligt alternativ, säger Eriksson.
Förutom miljöpolitik är det svenska språket också något som Eriksson vill jobba för.
-

-

Jag vill att det ska gå att leva på svenska i Finland, och därför är det viktigt att
de finlandssvenska institutionerna som t.ex. Åbo Akademi bevakas, säger
Eriksson.
Jag tycker att Åbo är en fantastisk studiestad. Genom att kunna svenska är Åbo
Akademi ett konkret alternativ för andra nordbor att komma hit och studera,
säger Eriksson

Företagsamhet är också något som kommer att vara centralt i Erikssons kampanj.
-

Jag vill jobba för att fler företag, såväl utländska som finländska, etablerar sig i
regionen. Fler företag leder till fler arbetsplatser och högre sysselsättning.
Samhället är i kraftig förändring och därför behövs företagare som för med sig
nya idéer och lösningar, säger Eriksson.

Eriksson är 23 år och hemma från Ekenäs. Eriksson har varit praktikant vid Svensk presstjänst
och frilansar för tillfället vid Studentbladet.
4.3 2019
Michael Oksanen ställer upp i riksdagsvalet
Michael Oksanen, generalsekreterare för Pohjola Norden, kandiderar för SFP i riksdagsvalet i
Egentliga Finlands valkrets. Oksanen har varit i aktiv inom kommunalpolitiken i Kimitoön sedan
1996 och sitter för tillfället i kommunfullmäktige och som viceordförande i näringslivsnämnden.
Han är också ordförande för Åbolands fiskarförbund. 2014–2015 var Oksanen kretsordförande
för SFP i Egentliga Finland.
-

Jag har alltid engagerat mig i samhällsfrågor och jag upplever att det är
intressant och givande att kunna vara med och föra fram samhällets åsikter så
att man kan uppnå en förändring och utveckling. Därför ställer jag upp i valet,
säger Oksanen.

Utbildningsfrågor är något som kommer vara centrala i Oksanens kampanj.
-

Utbildning är mycket viktigt för att kunna utveckla en region. För vår region
behövs även en bra och nära grundutbildning för att kunna bevara en levande
skärgård och landsbygd, säger Oksanen.

Skärgården och landsbygden måste ges möjlighet att utvecklas för att även städerna i regionen ska
kunna utvecklas.

-

Det handlar om att i framtiden inse nyttan av varandra och bygga en hållbar
infrastruktur och utveckling tillsammans inom hela Egentliga Finland, säger
Oksanen.

Samarbetet inom Norden är också något som Oksanen kommer att lyfta upp under sin kampanj.
-

Egentliga Finland är porten till Norden. Vi har en stor potential i ett öppet och
aktivt nordiskt samarbete som gynnar företagsamheten inom vår region, säger
Oksanen.

Oksanen är 47 år, bor i Västanfjärd, är gift, har tre barn, två hundar och åtta höns. Fritiden
spenderar han mycket ute i naturen och till sjöss. Fiske, natur, snickeri och trolleri hör till hans
största intressen.
Insändare 11.4 2019
Rädda Åbolands sjukhus
Sjukvårdsdistriktets koncernledning sviker i sin beredning om Åbolands sjukhus kommande
organisationsmodell de svenska patienterna i regionen.
Koncernledningen visar ingen förståelse för vad bevarande av Åbolands sjukhus som en enhet,
som i praktiken garanterar vård på svenska kräver i form av verktyg, i sin begäran av utlåtande av
kommunerna 9.4.2019.
I motsats till vad representanterna för Åbolands sjukhus (Reijo Grönfors, Mona Rönnholm och
Sanna Kaukovalta) kommit överens om med sjukhusdirektör Petri Virolainen, om egen
rekrytering av vårdpersonal och stödpersonal, en egen chef för Åbolands sjukhus och en
ersättande struktur som serviceområde för tvåspråkig vård, fattas dessa element i distriktets
modell. Direktionen för Åbolands sjukhus har den 28.3.2019 för sin del godkänt modellen om en
ny ersättande modell som serviceområde, istället för ett kommunalt affärsverk.
Distriktets förslag är inte acceptabel och kan inte garantera bevarande av en svensk miljö och en
fortsatt svensk service på Åbolands sjukhus.
Modellen med ett serviceområde för tvåspråkig vård skulle ge förutsättningar för att smidigt och
kostnadseffektivt rikta personalresurser över vårdområdenas gränser, skulle garantera
förutsättningar till en god personalpolitik med en chef, möjliggöra integration gentemot
primärvården och möjliggöra donationer. Sjukvårdsdistriktet väljer bort detta och man frågar sig
varför? Nu finns chansen att visa också för yttre samarbetsparter i Österbotten och på Åland att
det finns en struktur för svensk service. Personalorganisationerna och arbetarskyddet i ÅUCS har
sagt att Åbolands sjukhus inte skall göra om samma misstag, som gjorts för de övriga
kretssjukhusens del. Ge personalen en chef och inte många, för det fungerar inte. Lyssna på vad
vårdens viktigaste resurs personalen har att säga. Lyssna också på kommunerna, som gärna vill
utveckla samarbetet med Åbolands sjukhus som organisation.
Omorganiseringen av psykiatrin från 2017 visar hur det går, trots att
språkkonsekvensutredningen visade annat, om det inte finns verktyg att upprätthålla svensk
service. Vuxenpsykiatrin på svenska har praktiskt taget utplånats, personalen spritts runt och
övergått till andra arbetsgivare. Gör inte om samma misstag.

Beredningen visar att det inte hos tjänstemannaledningen eller hos de ledande partierna i
distriktet finns verklig förståelse för den svenska patientens behov.
Detta visar att det endast är SFP som arbetar för den svenska servicen, då det gäller. Allt annat är
tyvärr vackra ord.
Alla upp och rösta på söndag för en levande finlandssvensk service och kultur. SFP behöver era
röster för att garantera att det finns en svensk riksdagsman från Åboland, som känner de lokala
behoven. Det finns 17 fina kandidater att välja emellan.
Regina Koskinen
SFP i Egentliga Finlands kretsordförande
26.4 2019
Koskinen ställer upp för omval till kretsordförande för SFP i Egentliga Finland
Nuvarande kretsordförande Regina Koskinen ställer upp för omval till kretsordförande för SFP i
Egentliga Finland. Koskinen valdes enhälligt till kretsordförande på kretsmötet i fjol.
-

Riksdagsvalet var en stor framgång för SFP i Egentliga Finland. Vår valrörelse
bestod av bl.a. ett genuint engagemang, ett strålande lagarbete och fokus på
målet att trygga mandatet. Jag är mycket stolt och glad över resultatet och vill
nu fortsätta mitt arbete tillsammans med laget SFP i Egentliga Finland, säger
Koskinen

Kretsens valresultat och det engagemang som den egna listan gav rörelsen är något som kretsen
ska ta till vara och jobba vidare med.
-

I vårt jobb framöver ligger betoningen på att bevaka ärenden som är centrala
för vår region och tvåspråkigheten i regionen. Nu har vi Åbolands sjukhus’
framtid på agendan, för oss är det viktigt att behålla den goda vård och
tvåspråkiga struktur som finns i Åbolands sjukhus, säger Koskinen

-

Om några veckor är det EU-val. Politiken som förs i EU påverkar vår vardag
och därför är det viktigt att SFP har en europaparlamentariker. Med
kampanjglädje och lagarbete går vi in i valrörelsen för EU-valet, säger Koskinen

SFP i Egentliga Finland håller sitt kretsmöte tisdagen 7 maj då den nya kretsstyrelsen väljs.

7.5 2019
SFP i Egentliga Finland samlades till kretsmöte i Nådendal 7.5 2019
SFP är väldigt oroad över postens besked att minska postutdelningen i skärgården. Det är helt
oacceptabelt att posten delas ut endast en gång i veckan. Posten motiverar beslutet med den nya
postlagen och att det skulle medföra inbesparingar. Postens tolkning av den nya postlagens
”svårtillgängliga skärgårds- eller ödemarksområden” så att skärgårdsbyar med regelbundna dagliga
färjförbindelser blir klassificerade som ”svårtillgängliga skärgårdsområden” kan inte anses vara i

enlighet med lagens syfte. Tolkningen strider även mot skärgårdslagens strävan att erbjuda
skärgården motsvarande service som i andra delar av landet. Posten är basservice som absolut
behövs. Även skärgårdsborna ska få post på jämlika villkor.
Mötet diskuterade också den oskäliga höjningen av fastighetsskatten i skärgården.
Skatteförvaltningens tolkning av skattelagstiftningen så att värdelös mark, s.k. impediment,
likställs med byggnadsmark när ägaren inte längre idkar småbruk, är inte i enlighet med lagens
syfte och anda. SFP vill se att skatteförvaltningen gör en självrättelse och att ärendet reds ut mera
grundligt av myndigheterna och att lagstiftningen ses över.
Även Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts planer på att införliva Åbolands sjukhus i sin ettsjukhus modell diskuterades. Planerna har kritiserats kraftigt för att de riskerar den lagstadgade
svenskspråkiga vården. De tvåspråkiga kommunerna Åbo, Pargas och Kimitoön har påtalat
bristerna i det förslag som distriktet har presenterat. Förslaget säkerställer inte en jämlik
svenskspråkig vård. Administrativa reformer kan inte bygga enbart på god vilja.
Sjukvårdsdistriktet bör presentera en fungerande modell för hur den svenskspråkiga vården ska
säkerställas.
SFP diskuterade det lyckade riksdagsvalet och konstaterade att fokus nu ligger på EU-valet och
att trygga det finlandssvenska mandatet. Nu är det viktigare än någonsin att SFP har sin
representant i Europaparlamentet när populismen och nationalismen hotar den liberala
demokratin. Det är viktigt att SFP finns med som försvarare för de liberala värderingarna.
Vid kretsmötet valdes ny styrelse för SFP i Egentliga Finland. Kretspresidiet bestående av
kretsordförande Regina Koskinen och vice ordföranden Lars Nyberg och Ghita Edmark
omvaldes. Styrelsen för 2019–2020 består av ordinarie ledamöter Anna-Karin Tötterman (Åbo),
Anne Eriksson (Pargas), Leif Byman (Kimitoön) Märta Marjamäki (Nådendal), Kjell Wennström
(Svenska seniorer), John Eriksson (Svensk Ungdom) och suppleanter Joachim Hesthammer
(Åbo), Staffan Sundström (Pargas), Roger Hakalax (Kimitoön), Johanna Liinamaa (S:t Karins),
Nina Lindholm (Kvinnoförbundet) och Helen Honkasaari (Svensk Ungdom).
13.6.2019
Varsinais-Suomen RKP kannattaa Tunnin junaa
Varsinais-Suomen RKP:n piirihallitus tukee Tunnin juna- hanketta. Se on suuri ympäristöteko,
joka myös yhdistää ja laajentaa työssäkäyntialueita Etelä- ja Lounais -Suomessa. Tämä taas antaa
tilaa uudelle kaavoitukselle ja vauhtia uusille investoinneille radan lähettyville.
-

On muistettava, että suuret kaupungit ja kaupunkiseudut ovat tutkitusti
kehityksen ja hyvinvoinnin moottoreita, jolloin niiden sitominen yhteen
nopeilla yhteyksillä on ensiarvoisen tärkeää, sanoo piirin puheenjohtaja Regina
Koskinen.

Koko Suomi tarvitsee satsauksia infrastruktuuriin selvitäkseen kansainvälisessä kilpailussa. Tunnin
juna on tällainen satsaus ja hankkeen suunnittelu on hyvässä vaiheessa. Rantarataa ja lähijunien
liikennöintiä on kehitettävä läntisen Uudenmaan tarpeita ajatellen, ja Tunnin juna voi nähdä myös
tätä tukevana. Se poistaa paineita rantaradalta, sekä tuo kaksoisraiteet Turun ja Salon välille.
-

Valtio ei saa olla niin lyhytnäköinen, että antaisi projektin kärsiä toisen takia,
nopea junayhteys olisi erittäin tärkeä investointi Varsinais-Suomen kasvulle ja

siksi tätä hanketta ei tällä kertaa saa häiritä, sen on edettävä, sanoo Koskinen.
-

Kunhan molemmista radoista päästään yhteisymmärrykseen, näemme
lähitulevaisuudessa kokonaisuuden, jossa on paljon sujuvampi liikenne koko
eteläisessä Suomessa, toteaa piirin varapuheenjohtaja Lars Nyberg.

