Skärgårdsutveckling i biosfärområdet
under 20 år!
Skärgårdshavets vinterträff 2014
och Jubileumsfest på kvällen!
Fredagen 28.2.2014
Seminarium kl. 9-16
Jubileumsfest kl. 17-21
Skärgårdscentret Korpoström, www.sunnan.fi

9.00 Morgonkaffe
9.30 Välkomst
Välkomstord av Jukka-Pekka Flander, Miljöministeriet
Skärgårdshavets Biosfärområde i ett nötskal, Katja Bonnevier, koordinator
Biosfärområdets Ambassadörer presenteras!

10.00 Skärgårdsutveckling under 20 år
En blick bakåt i tiden – Skärgårdshavet fick ett biosfärområde! Bengt Backman, Houtskär
Ekologiska förändringar under ytan i Skärgårdshavets biosfärområde - Ilppo Vuorinen, Åbo
Universitet
Utskärgårdens utveckling under 20 år –Utö som en unik modell – Karl-Erik Sjöberg, Utö
Naturängarna bär på ett kultur-och naturarv! - Trygve Löfroth,
Forststyrelsen/Skärgårdshavets nationalpark
Turismen, en räddning för skärgården? Pirjo Hoffström, företagare, Vänö

________________________________
12.00 Lunch till självkostnad
Sopplunch 10,50,Lunch 14,50,____________________________________

13.30 En livskraftig skärgård hittar nya modeller!
Brännskär hyser av liv året om – Lennart Söderlund, företagare, Brännskär
Skärgårdstrafiken i Stockholms skärgård, ordförande Bengt Adamsson och Lars Berglöf,
Skärgårdens Trafikantförening
14.30 kaffe och tilltugg
Mathantverk – hållbar produktion och rena produkter! Margot Wikström
Haven fylls av plast! Filmen om plastpartiklar i havet, presenteras av Håll skärgården ren rf.

15.30 Vi är alla en del av biosfären! – jubileumsårets program presenteras
Jubileumsprogrammet under 2014, Katja Bonnevier, Skärgårdshavets Biosfärområde
Gör en insats för biosfären! Sonja Tobiasson, Skärgårdshavets Biosfärområde

Passa på att se filmen om Biosfärområden i Europa, Kanada och Ryssland, som rullar på i
aulan!
________________________
Anmäl er till vinterträffen och jubileumsfesten senast fredagen den 21.2 till
katja.bonnevier@pargas.fi. Meddela om ni deltar i gemensam transport från Åbo eller
Kimito!
Gemensam transport ordnas på morgonen från Åbo och från Kimito. Bussen kör tillbaka
efter vinterträffen kl.16.00 och efter jubileumsfesten kl.22.00. Det går också bra att
övernatta i Korpo! Fråga om övernattningsmöjligheter!

_________________

Välkomna med och fira Skärgårdshavets
Biosfärområde 20-års jubileum med middag och
musik i Skärgårdscentret Korpoström kl. 17-21!
En närmats och mathantverksinspirerad middag!
(Pris: 25,-)

Musikprogram med lokala förmågor!
Observera att det ordnas gemsam transport till Åbo och Kimitoön
efter middagen! Man bör anmäla sig skilt till kvällens middag och
transporten hem.

