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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 SFP i Egentliga Finland verksamhetsledare samt verksamhetskoordinator. Kretsen leds av en
kretsstyrelse. Under året 2020 var det stora fokuset förberedelserna inför kommunalvalet 2021, i
första hand kandidatsonderingen. I december verkställdes planen om att renovera kansliet, med att
installera nytt golv och fixa ytorna. Även nya möbler planerades införskaffas och arbetet beräknas
vara klart i februari 2021. I övrigt hade coronapandemin stora påverkningar på verksamheten.
2. Organisationen
2.1 Organisationsutveckling
Kretsen deltar i och genomför eventuella ändringar beträffande organisationen i kongruens med
partiets allmänna organisationsutveckling.
2.2 Medlemsvård
Under pandemin har lokalavdelningarna uppmanats att hålla kontakten till sina medlemmar genom
att kontinuerligt skicka ut infomejl och uppdatera medlemsregistret. 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.
På grund av pandemin har flera av de till medlemmarna riktade evenemangen inte kunnat ordnas.
Vårens kommunparlament på Viking Grace, ”SuomiAreena”, kretsens sensommarfest och
julglöggen tvingades man att inhibera.
Den 19 maj ordnades ändå ett öppet virtuellt diskussionstillfälle ”Hur ska vi ta oss ur krisen?” med
riksdagsledamot Sandra Bergqvist.
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 2020. Kretsstyrelsen beslöt på
hösten 2020 att det görs ett nytt försök med alla utskott efter kommunalvalet 2021.
Utskottens uppgift är att samla kunskap, bygga nätverk och ge de förtroendevalda en plattform för
utbyte av idéer och erfarenheter inom olika områden. Till utskotten kallas regionens
förtroendevalda i nämnder, styrelser och direktioner inom respektive område.
Utskotten som tillsattes 2018 är:
• Stadsplanerings-, byggnads- och miljöutskott
• Utbildningsutskott

• Social- och hälsovårdsutskott
• Kultur-, idrotts-och ungdomsutskott
Kretsstyrelsen planerar även att tillsätta ett femte utskott, ett skärgårdspolitiskt utskott.
2.5 Kommunalval 2021
Lokalavdelningarna har i början av året 2020 utsett valkoordinatorer och särskilda grupper med
uppgift att sondera fram kandidater. I Åbo och Väståbolands kommunorganisation har det därtill
utsetts en kandidatansvarig, vars uppgift varit att rapportera kandidatläget till kontaktchefen.
Kretsen har regelbundet följt upp kandidatnomineringen i lokalavdelningarna.
Inför valet har kretsen skrivit en kommunalvalsplan och utsett en kommunalvalsarbetsgrupp, med
uppgift att koordinera och stöda lokalavdelningarnas arbete inför och under valet samt ansvara för
valbudgeten. Kretsen kommer inte att ha ett eget valprogram inför valet, men har lanserat sitt
allmänna politiska program med fem tyngdpunkter som lokalavdelningarna och kandidaterna kan
ta hjälp av under kampanjen. Under år 2020 har man även ordnat två virtuella utbildningstillfällen
för valkoordinatorer.
3. Samarbete
Kretsen samarbetade och upprätthöll aktiva kontakter till Svensk Ungdom i Åboland,
Kvinnoförbundets lokalavdelningar, Svenska Seniorer i Åboland och de övriga kretsarna inom
SFP. Kontakter har upprätthållits med kretsens riksdagsledamot och andra personer med SFPmandat på riksnivå. Samarbete har även idkats med Egentliga Finlands förbund, Egentliga Finlands
sjukvårdsdistrikt och andra interkommunala organ, liksom med övriga partier samt andra politiska
aktörer och opinionsbildare inom valkretsen. Slutligen har en aktiv kontakt förts med svensk - och
finskspråkiga medier, liksom 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 kunde
kontinuerlig hålla 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. P.g.a.
pandemiläget har styrelsens möten ordnats virtuellt.
Kretsstyrelsens medlemmar under år 2020
7.5.2019 – 4.9 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)

4.9 2020 – 8.5 2021
Kretsordförande: Regina Koskinen
Viceordförande: Anna-Karin Tötterman
Viceordförande: Ghita Edmark
Styrelsemedlemmar, med personliga suppleanter:
Lars Nyberg (Joachim Hesthammer)
Anne Eriksson (Staffan Sundström)
Leif Byman (Roger Hakalax)
Märta Marjamäki (Kenneth Jönsson)
Kjell Wennström (Nina Lindholm)
Mi Adolfsson (Linda Johans)
5. Evenemangskalender 2020
Månad

Datum

Aktivitet

Januari
Januari

23
27

Kretsstyrelsemöte i Nagu
Besök till Salo svenska skola med Sandra Bergqvist

Februari

12

Kretsstyrelsemöte i Nådendal

Mars
Mars
Mars
Mars

2
6–7
7
11

Företagspolitiska nätverket å restaurang Skolan
Partifullmäktige i Tammerfors
Kick-off inför kommunalvalet för kretsstyrelser och partifullmäktige
Kretsstyrelsemöte i Åbo

April
April

8
22

Kretsstyrelsemöte via Zoom
Utbildning för valkoordinatorer

Maj

19

Öppen diskussionsträff med Sandra Bergqvist

Juni

10

Kretsstyrelsemöte via Zoom

Augusti
Augusti
Augusti
Augusti

12
13
21–22
24

Kretsstyrelsemöte via Zoom
Konstens natt på svenska i Åbo
Partifullmäktige i Helsingfors
Inspirationskväll med Pata Degerman

September
September
September
September
September

4
14
17
20
26

Kretsmöte i Åbo
Konstituerande kretsstyrelsemöte via Zoom
Träff för valkoordinatorer via Zoom
Åbodagen
Partidag

Oktober
Oktober

13
24

Kretsstyrelsemöte via Zoom
Stormöte i Åbo

November
November
November
November
November
November

6
7
14–15
16
25
26

Svenska dagen jippo i Åbo, Pargas och Kimitoön
Kretsens strategidag via Zoom
Partifullmäktige
Träff med Antti Parpo
Kretsstyrelsemöte via Zoom
Aboa-tidningen utkom

December

16

Kretsstyrelsemöte via Zoom

6. Interkommunala förtroendevalda – SFP i Egentliga Finland 2020
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)
11.11 2020 Kjell Wennström
Inger Wretdal

(Mikael Holmberg)
(Märta Marjamäki)

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)
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

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

Styrelsen
Camilla Sandell
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 - 2020
Sandra Bergqvist, ordförande
Johan Werkelin

(Maj Björk)

2020 Inger Wretdal
Maj Björk

(Lars Nyberg)
(Tomas Björkroth)

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 2020
25.1 2020
SFP i Egentliga Finland anser att trafiken mellan Korpo – Norrskata – Houtskär bör skötas
med två färjor året om
SFP i Egentliga Finland uttrycker sin bestörtning över NTM-centralen i Egentliga Finland och
FinFerries förslag att sköta färjtrafiken mellan Korpo – Norrskata – Houtskär med endast en färja
under tiden 1.11 2020 – 31.3 2021.
Konsekvenserna för invånarna i Houtskär och Norrskata är avsevärda.
– I regeringsprogrammet betonas det att basservicen ska tryggas i glesbefolkade områden och det
här förslaget skulle försämra servicenivån avsevärt, säger kretsordförande Regina Koskinen.
Skolskjutsarna till det gemensamma högstadiet i Korpo blir omöjliga att genomföra inom ramen
för den lagstadgade tiden om tre timmar, likaså blir lågstadiets skolskjutsars lagstadgade tid om 2,5
timmar ogenomförbar.
– Den yrkesverksamma befolkningens möjligheter att jobba utanför den egna orten blir så gott
som obefintlig och påverkar därmed deras utkomstmöjligheter, påpekar Koskinen.
Den förändrade servicenivån kommer även att påverka andra samhällsfunktioner såsom
sjuktransporterna, ambulans, FPA-taxi, vägunderhållet och godstransporterna med förhöjda
transportkostnader för näringslivet.
SFP i Egentliga Finland yrkar på att NTM-centralen i Egentliga Finland och FinFerries sköter
trafiken med två färjor året om.

7.2 2020
Tommi Kippola blir tillförordnad verksamhetskoordinator för SFP i Egentliga Finland
Tommi Kippola har utsetts till tillförordnad verksamhetskoordinator för SFP i Egentliga Finlands
krets. Kippola kommer att tillsammans med kontaktchefen ansvara för den övergripande
verksamheten i kretsen. Kippola inleder sitt arbete 11.2.2020.
– Det ska bli väldigt intressant att få bli en del av denna gemenskap och vara med och ansvara för
verksamheten i Åboland, speciellt med tanke på det inkommande kommunalvalet, säger Kippola.
Kippola är filosofie magister från Åbo Akademi och har en bred erfarenhet av föreningsarbete.
18.8 2020
Regina Koskinen vill fortsätta leda SFP i Egentliga Finland
Regina Koskinen från Pargas ställer upp för omval till kretsordförandeposten för SFP i Egentliga
Finland. Koskinen har lett kretsen sedan april 2018.
– Jag vill fortsätta leda kretsen tillsammans med lokalavdelningarna, förtroendevalda och andra
aktörer inom SFP i Egentliga Finland. Kommunalvalet 2021 är det stora fokusområdet för kretsen.
SFP behövs i det kommunala och regionala beslutsfattandet, vilket vi säkrar genom framgång i
kommunalvalet.
– Dagens stora samhällsfråga är coronaviruset och dess konsekvenser. Vi lever nu i en ny vardag,
där vi fortsatt axlar ansvaret att minimera smittspridningen i samhället. Möten och kontakter sker
ofta på distans och verksamheter genomförs på nya sätt. I väntan på tiden efter coronakrisen är vi
fortsatt försiktiga, håller distans och tar hand om varandra, säger Koskinen.
27.8 2020
SFP i Egentliga Finland: Anna-Karin Tötterman vill bli vice ordförande för SFP i Egentliga
Finland
SFP i Åbos ordförande Anna-Karin Tötterman ställer sig till förfogande för vice ordförande posten
i SFP i Egentliga Finlands kretsstyrelse.
– Vi lever i utmanande tider och vi har ett viktigt kommunalval som står för dörren. Jag vill vara
med i det SFP-team som jobbar för hela regionens bästa och som med nytänkande samt höga
ambitioner utvecklar den potential som finns i regionen. Genom ett starkt SFP ledarskap, regionalt
samarbete och en genomtänkt politik lyckas vi i kommunalvalet och försäkrar ett framgångsrikt
Egentliga Finland också efter pandemin, säger Tötterman.
Tötterman har representerat Åbo i Egentliga Finlands kretsstyrelse sedan år 2019. Hon är också
ledamot i Svenska folkpartiets partifullmäktige.
SFP i Egentliga Finlands kretsmöte går av stapeln den 4 september då den nya kretsstyrelsen väljs.

31.8 2020
SFP i Egentliga Finland: Ghita Edmark vill fortsätta som SFP i Egentliga Finlands vice
ordförande
SFP i Kimitoöns ordförande Ghita Edmark ställer sig till förfogande för omval till vice ordförande
för SFP i Egentliga Finland.
– Det är viktigt att stärka kretsens roll som politisk intressebevakningsorganisation för den svenskoch tvåspråkiga befolkningen. Social-och hälsovårdsreformen kommer att ha betydande
konsekvenser för regionen och kommunerna. Vårt uppdrag är att kraftfullt driva invånarnas
intressen. Att säkerställa en god och klientorienterad servicenivå på kundens modersmål, så nära
hemmet som möjligt är en stor och utmanande regional framtidsfråga.
– Kretsen ska också vara ett stöd för lokalavdelningarna och de förtroendevalda i deras viktiga
arbete. Inför vårens kommunalval ligger fokus på att fylla kommunernas vallistor med kunniga och
motiverade kandidater, en öppen och intressant valkampanj och en politik fylld av framtidstro,
säger Edmark.
Edmark har fungerat som kretsens vice ordförande sedan år 2017.
SFP i Egentliga Finlands kretsmöte går av stapeln den 4 september då den nya kretsstyrelsen väljs.
4.9 2020
SFP i Egentliga Finland samlades till kretsmöte
Svenska folkpartiet i Egentliga Finland har på sitt kretsmöte den 4.9.2020 i Åbo valt ny styrelse och
presidium. Regina Koskinen från Pargas omvaldes till ordförande. Till vice ordförande valdes
Anna-Karin Tötterman från Åbo och Ghita Edmark från Kimitoön.
– Jag börjar med att tacka för det fortsatta förtroendet. Främst ser jag framemot ett givande
verksamhetsår, då vi tillsammans inom kretsstyrelsen, lokalavdelningarna och med våra SFP-aktiva
arbetar för en valseger i kommunalvalet, säger Koskinen.
Kretsmötet valde ny styrelse, som består av sex ordinariemedlemmar jämte ersättare.
Följande personer valdes till SFP i Egentliga Finlands kretsstyrelse:
Ordinarie, Ersättare
Lars Nyberg – Joachim Hesthammer, Åbo
Anne Eriksson – Staffan Sundström, Pargas
Leif Byman – Roger Hakalax, Kimitoön
Märta Marjamäki – Kenneth Jönsson, Kranskommun
Kjell Wennström, Svenska Seniorer i Åboland – Nina Lindholm, Svenska Kvinnoförbundet
Mi Adolfsson – Linda Johans, Svensk Ungdom
17.9 2020
Åboland är Svenskfinlands utbildningscentrum
SFP i Egentliga Finland lanserar under september och oktober sitt nya politiska program. Det
politiska programmet synliggör fem fokusområden, varav utbildning är ett av dem. I programmet
lyfter SFP kretsen fram följande punkter om utbildning:

- Åboland ska vara Svenskfinlands utbildningscentrum. Tack vare framgångsrika och högkvalitativa
utbildningsinstitutioner, kunnig arbetskraft och innovationer har regionen en stark tillväxt inom
många sektorer.
- Det behövs en dialog med näringslivet för att kunna reagera på arbetsmarknadens behov. Därför
främjar SFP kretsen anordnandet av skräddarsydda utbildningar och att utöka möjligheterna till att
kunna specialisera sig och fördjupa sina kunskaper.
- Den enhetliga utbildningsstigen på svenska ska tryggas från småbarnspedagogik till grundläggande
utbildning, till andra stadiet och vidare till yrkeshögskola och universitet. Vi vill främja anordnandet
av skräddarsydda utbildningar och utöka möjligheterna att specialisera sig och fördjupa sina
kunskaper. Samarbete mellan olika aktörer stärker den svenskspråkiga utbildningen.
- Dagvård och skola ska finnas nära, i friska och ändamålsenliga lokaler.
- Invandrare och inflyttare är en viktig resurs för regionen. Utbildningen ska vara en central del av
integrationen. Alla ska erbjudas möjligheten att integreras på svenska i Finland.
SFP
i
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politiska
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24.9 2020
En välfungerande och stabil infrastruktur är ett måste
SFP i Egentliga Finland lanserar under september och oktober sitt nya politiska program. Det
politiska programmet synliggör fem fokusområden, varav infrastruktur är ett av dem. I programmet
lyfter SFP kretsen fram följande punkter om infrastruktur:
- Åbo flygfält, hamnarna och entimmeståget är nödvändiga för regionens livskraft och utveckling.
Det behövs bättre, snabbare och säkrare vägförbindelser.
- Riksvägarna och Skärgårdsvägen måste få en statushöjning.
- Det behövs färjor och förbindelsebåtar som fungerar smidigt så att det går att leva, arbeta och
studera på lika villkor i skärgården.
- Fungerande och användarvänlig kollektivtrafik samt trygga cykelleder gör det lätt att klimatvänligt
röra sig inom hela regionen.
- Tillgången till snabba och fungerande nät måste i dag ses som en grundförutsättning.
Möjligheterna fiber och 5G ger är många och därför vill vi arbeta för lösningar som gynnar stad,
skärgård och landsbygd.
– Satsningar på goda förbindelser och digital infrastruktur ger oss alla frihet och förutsättningar för
en bättre ekonomi i regionen, säger Anna-Karin Tötterman, vice ordförande för SFP i Egentliga
Finland.
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14.10 2020
SFP i Egentliga Finland välkomnar förslaget till den nya social- och hälsovårdsreformen
SFP i Egentliga Finland välkomnar de förhandlingsresultat som regeringspartierna har uppnått om
social- och hälsovårdsreformen. Det är glädjande att se hur regeringen tagit till sig responsen från
remissrundan.
Finansieringsmodellen har ändrats så att maximibeloppet som ett landskap kan förlora är betydligt
mindre än tidigare, vilket är viktigt för att kunna trygga en jämlik vård i hela landet.
I den ändrade finansieringsmodellen ges mera tyngd åt ordnande av tvåspråkig service samt för
främjande av hälsa och välfärd genast från början av reformen.
Förslaget förbättrar också situationen för de privata aktörerna. För SFP är det viktigt att privata
aktörer på samma sätt som idag är ett komplement till det offentliga, deras möjligheter får inte
inskränkas.
De språkliga rättigheterna har beaktats bättre än i tidigare förslag. Varje tvåspråkigt välfärdsområde
får en nationalspråksnämnd som har betydande uppgifter och ansvar för minoritetsspråkstjänster,
där nämndens ordförande har en automatisk närvaro- och yttranderätt i styrelsen för
välfärdsområdet.
SFP i Egentliga Finland gläds åt att det nya förslaget innebär att Egentliga Finlands välfärdsområde
får ansvaret för att koordinera samarbetsavtalet för den svenska servicen, vilket i praktiken bl.a.
betyder ansvar för att koordinera Kårkulla samkommuns verksamhet.
Västra Nylands välfärdsområde får i det nya förslaget ansvar för att utveckla den svenskspråkiga
servicen i de tvåspråkiga välfärdsområdena.
En viktig förutsättning för ett äkta självstyre är beskattningsrätt, så att välfärdsområdet självt kan
styra över både utgifter och inkomster. Enligt förslaget införs en landskapsskatt som ska tas i bruk
år 2026.
Vi har nu ett förslag till en vårdreform som är väl bearbetad och där man har tagit till sig av
utlåtanden och format den till en fungerande helhet. Detta är ett paket som möjliggör fortsatt god
och jämlik vård i framtiden.
Kretsstyrelsen
SFP i Egentliga Finland
30.10 2020
SFP i Egentliga Finland har lanserat sitt politiska program
Svenska folkpartiet i Egentliga Finland har lanserat sitt politiska program som lyfter fram fem
fokusområden: utbildning, infrastruktur, hälsa och välmående, klimat- och miljöfrågor samt
näringslivet. Programmet har utarbetats av SFP- kretsen och synliggör visionen för regionen och
de teman som kommer att styra kampanjarbetet i kommunalvalet 2021.
– Bildningen är central för vår region. Egentliga Finland har alla förutsättningar att vara
Svenskfinlands utbildningscentrum. För oss är det viktigt att småbarnspedagogik och skola kan
verka i friska och ändamålsenliga utrymmen. Detta är något vi aktivt bevakar och arbetar för i våra

kommuner. Barnen och ungdomarna är vår framtid, säger Regina Koskinen, kretsordförande för
SFP i Egentliga Finland.
– För SFP i Egentliga Finland är det viktigt att alla kan ta sig fram på ett smidigt och miljövänligt
sätt. Det gynnar hela regionen, från skärgården till stadskärnan i Åbo. Vi ska satsa på bättre,
snabbare och säkrare vägar och transportmedel. Inom transport och kollektivtrafik vill vi satsa på
ny teknik, säger Anna-Karin Tötterman, vice ordförande för SFP i Egentliga Finland.
Samhället är i ständig förändring och coronapandemin påverkar vår nutid på många sätt.
Distansarbete är en del av det nya normala och ställer krav på bra nätuppkoppling. SFP ser därför
att utvecklingen av fiber och 5G är av stor betydelse i region.
Om social- och hälsovården efterlyses samarbete.
– Ett brett regionalt samarbete mellan kommuner och olika aktörer är ett måste för att trygga en
tvåspråkig vård och omsorg av hög kvalitet. Moderna och digitala lösningar ska implementeras så
att bashälsovården också i framtiden kan finnas nära dem som behöver den. Den växande gruppen
äldre behöver nya former av boenden så att alla ska få leva livet på sina egna villkor så länge som
möjligt, säger Ghita Edmark, vice ordförande för SFP i Egentliga Finland.
SFP vill även främja näringslivets utveckling och klimatsmarta lösningar.
– För att vårt samhälle och vår region ska må bra behövs företag. Vi vill att det ska bli enklare och
billigare att starta och driva företag. Företagen ska kunna växa och anställa fler personer. SFP i
Egentliga Finland vill stödja ett livskraftigt näringsliv och en stark industri i Åbo samt öka
småföretagarnas antal och stärka deras verksamhetsförutsättningar på de mindre orterna. På så sätt
säkrar vi vår välfärd och ökar sysselsättningen i varje del av Åboland, säger Tötterman.
Klimathotet är en ödesfråga och kräver politisk handlingskraft och helhetslösningar inom flera
politiska temaområden. SFP i Egentliga Finland arbetar för en klimatpolitik som bygger på
regionalt och internationellt samarbete samt ökade satsningar på bl.a. klimatsmart teknisk
utveckling, innovationer, digitalisering och utfasning av fossilt bränsle.
– Vi är övertygade om att klimatsmarta lösningar ökar regionens attraktionskraft på lång sikt, säger
Tötterman.
SFP i Egentliga Finlands politiska program kan läsas i sin helhet på adressen
https://sfp.fi/kontakt/kretskansli/egentliga-finland/#polprog20
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SFP kräver omedelbara åtgärder!
Kretsstyrelsen för SFP i Egentliga Finland anser att regionen inte kan vänta fem år på en ny
Rävsundsbro, det går helt enkelt inte. Vi behöver en ny bro nu! Bron är den enda vägen som finns
för persontrafik, livsmedel, sjuktransporter och näringslivet. Bron är livsnerven för regionen.
För 15 000 fastboende och 1500 företag är bron den enda möjligheten att ta sig över till fastlandet.
Läget har varit känt en lång tid och nu är situationen akut. Statlig finansiering för en ny bro behövs
genast.

Hastighets- och viktbegränsningar försvårar företagens utvecklingsmöjligheter, brons allt sämre
skick känns otrygg för alla.
Rävsundsbron är en viktig regional fråga men också en nationell fråga t.ex. produceras häften av
landets cementbehov i Pargas. Näringslivet och den enskilda människan behöver snabb,
välfungerande och pålitlig logistik. Regionens invånare och besökare måste ha tillgång till smidiga
transportmöjligheter för att kunna arbeta, studera och vara deltidsboende.
Att under många år tvingas leva med restriktioner, osäkerhet och köbildning är dålig
samhällsekonomi som påverkar regionen negativt, det har vi inte råd med. Kretsstyrelsen anser att
NTM-centralen och Trafikledsverket bör lyfta fram Rävsundsbron som sitt viktigaste projekt just
nu.
SFP i Egentliga Finlands kretsstyrelse

