ÅLANDSKONTORETS PRESSÖVERSIKT APRIL 2008; Åland i finskspråkiga media
I april 2008 registrerades 424 mediaträffar för sökordet Åland; 405 press- och onlinenotiser
varav 117 i den så kallade Top Ten gruppen, samt 19 träffar i etermedia. Den sammanlagda
upplagan för samtliga träffar var 27 229 377.
STT:s (FNB:s) notis om landskapsregeringens nya anvisningar för de anställdas tjänsteresor
med krav på övernattning på hotell utan vuxenunderhållning på tv-kanalerna väckte stor
uppmärksamhet i rikets finskspråkiga media. Landskapets policy samt hotellnäringens
reaktioner på fastlandet dryftades i hela 56 artiklar. Flera artiklar tog upp att även Finlands
riksdag överväger liknande rekommendationer för riksdagens tjänsteresor.
De obundnas lagtingsledamot Danne Sundmans förslag om att Åland borde införa svensk
tid i landskapet noterades i 25 tidningsartiklar. Även det populära nöjesprogrammet
Uutisvuoto i TV 1 med ca 800 000 tittare raljerade över förslaget och dess eventuella följder.
Riksdagen började behandlingen av Lissabonfördraget i april och frågorna, som Åland vill
diskutera i samband med behandlingen, kom fram även i mediarapporteringen. 15 notiser
berättade, att Åland kräver en egen plats i EU-parlamentet, och i 9 artiklar konstaterades,
att Åland inte kan torpedera fördraget för Finlands del. Yle Radio 1 Ykkösaamu hade två
inslag om ämnet; lagtingets vicetalman Gunnar Jansson intervjuades och fick uttala sig även
om inflyttningsfrågor och de romska tiggare som under våren har kommit till Åland. Också
YLE Radio Suomi berättade om den åländska tiggarproblematiken i två nyhetssändningar,
där vicetalman Gunnar Jansson och migrationsminister Astrid Thors kom till tals.
Den nya laxfiskeförordningen, som lämnar bl.a. de åländska vattnen utanför
begränsningarna, fortsätter att väcka känslor i Norra Finland. I 13 artiklar diskuterades
förordningens påstådda följder för den vilda laxens redan hotade existens och för
fisketurismen i de nordliga delarna av landet.
Den planerade regionförvaltningsreformen slopar landets län och landshövdingar och
samlar regionförvaltningen inom två nya myndigheter. Länsstyrelsen och landshövdingstiteln
kvarstår dock på Åland där inga större förändringar kommer att genomföras i samband med
den landsomfattande reformen. 8 tidningar rapporterade om reformplanerna och Ålands
oförändrade ställning.
Ryska medborgares intåg på fastighetsmarknaden i Östra Finland delar upp åsikterna hos
lokalbefolkningen. De förmögna ryska grannarnas iver att köpa fritidsfastigheter och även hus
för fast boende, som sedan används enbart för fritid, väcker oro hos många, men ses även som
en möjlighet som för med sig arbetstillfällen och pengar till de berörda orterna. ”Den åländska
modellen”, dvs. hembygdsrätten, har nämnts som en möjlig lösning för att hindra
strandtomterna att hamna i rysk ägo. Problemet diskuterades i fem inslag i radio och tv.
En ny organisation bildas inom rederibranschen; Finlands Rederiförening,
Fraktfartygsföreningen och Ålands Redarförening förenar sina verksamheter och bildar en ny
tvåspråkig förening Suomen Varustamot – Rederierna i Finland. 11 tidningar berättade om
den nya organisationen som kommer att ledas av en ledartrojka i stället för en verkställande
direktör.
Eckerö Linjen flaggar ut M/S Eckerö till Sverige på grund av snusförsäljningsförbudet. 6
tidningar, TV 1 Ykkösen aamu-tv och Radio Nova berättade om rederiets beslut.

Sjömans-Unionen och Viking Line har nått en uppgörelse i godo i den långlivade
rättsprocessen om Rosella, rapporterade 4 tidningar.
Ett svenskt militärflygplan misstänks ha kränkt finländskt luftrum söder om Åland.
Händelsen noterades i 17 tidningsartiklar.
Sveriges kronprinsessa Victoria besöker Åland 15 maj, berättade 11 tidningar i april.
Tidningarnas Förbund har belönat de bästa tidningssidorna år 2007. Bland de mindre
tidningarna gick segern till tidningen Västra Nyland i två kategorier medan Nya Åland tog
hem guldet för sina sidor med lokalnyheter. (5 notiser)
Fästinghysterin sprider sig igen i takt med den stigande vårvärmen och har lett till att TBEvaccinet befaras ta slut även i år. Åland som ett högriskområde för fästingburna sjukdomar
nämndes förstås i de 24 tidningsartiklar och 3 inslag i etermedia som rapporterade om
fästing- och vaccineringsläget.
IFK Mariehamns matchresultat och spelarnytt publicerades i 29 notiser.
Maratonlöparen Janne Holmén, som gjorde ett nytt finländskt rekord i Rotterdam i april,
porträtterades synligt i tidningarna Keskisuomalainen, Karjalainen, Keskipohjanmaa,
Helsingin Sanomat och Ilkka.
Ålänningen Anna-Theresa Nordlund belönades på ett speciellt sätt för sin livräddande
insats på Kökar tre år sedan. Skandinaviska Storprioritatet för Tempelherreorden räckte henne
Pro Merito –medaljen, som aldrig tidigare har tilldelats en finländare. 7 tidningar berättade
om den sällsynta utmärkelsen.
Ålandsbanken och dess nya VD Peter Wiklöf presenterades i de österbottniska tidningarna
Ilkka och Pohjalainen.
Tre sidor om Åland i ord och bild erbjöd Turun Sanomat åt sina läsare i sin veckobilaga
Treffi i slutet av april. ”Hälsningar från Åland” stod det på svenska på första sidan med en
stor bild av Juri Topoew, som säljer fisk i Fiskehamnen. Tidningens reporter hade även träffat
Mariehamns stadsdirektör Bjarne Pettersson och Plastos marknadschef Anne Larpes, besökt
Stallhagens bryggeri och bekantat sig med Mariehamns krogliv.
Tidningen Uudenkaupungin Sanomat från Nystad publicerade 1 april en illustrerad artikel
med rubriken ”Ahvenanmaa kosii Uuttakaupunkia” (Åland friar till Nystad). I artikeln
berättas att Ålands landskapsregering kvällen innan hade beslutat att föreslå till Nystad
möjlighet till sammanslagning mellan landskapet och staden. Orsaken var bristen på
företagare som Åland redan länge har lidit av. ”Vår ekonomi håller på att bryta samman om vi
inte gör någonting snabbt”, beskrev landskapsregeringens ledamot Totte-Åke Ålandson den
svåra situationen enligt tidningen. Sammanslagningen skulle innebära bland annat att alla
Nystadsbor omedelbart skulle betraktas som infödda ålänningar med alla rättigheter och
förmåner som ålänningar har. Nystads reaktion till det överraskande förslaget lär ha varit
försiktigt positiv, en av farhågorna var att även Laitila skulle vilja ansluta sig till
förhandlingarna när förslaget kom i offentligheten. Eftersom Ålands förslag gällde bara en
månad framåt, skulle stadens ledning ordna en öppen diskussion samma förmiddag för
allmänheten på stadens torg, där även Ålands högsta ledning skulle befinna sig. Alla
närvarande skulle få en påse med det åländska chipsföretagets produkter. – Det är inte klart
hur många som lät sig luras och infann sig på torget!
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