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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 
 

• Anmälan till Framtidsseminariet senast 20.3 
• Raseborgs institutet värdplats för landsbygdsriksdagen 
• Metodcentret till er tjänst 
• Litet är vackert - seminarium om byskolans framtid 
• Nya publikationer från SYSY 

 
 
ANMÄLAN TILL FRAMTIDSSEMINARIET SENAST 20.3 
Seminariet Landsbygdens framtider – möjligheter, risker och alternativ - fyra möjliga 
scenarier ordnas i Tammerfors 27.3 på hotell Victoria. Seminariets mål är att överföra de 
lärdomar som scenarierna ger till praktisk verksamhet på fältet. Det är viktigt att 
anmälningarna kommer in i god tid, alltså senast 20.3, så att material kan skickas ut på 
förhand till deltagarna, som kan bekanta sig med det ganska omfattande scenarioarbetet. 
Inbjudan och program bifogas. 
 
RASEBORGS INSTITUTET VÄRDPLATS FÖR LANDSBYGDSRIKSDAGEN 
Landsbygdsriksdagen (9:de i ordningen) hålls 24-25.11 och platsen är Raseborgs Institutet 
(Raseborg-opisto). Det ägs av kommunfacket JHL (gamla KAT) och ligger några kilometer 
söder om Karis centrum. Kontaktperson på försäljningsavdelningen heter Hanna Vikman. 
Hon är aktivt med i Svartå byaråd. Mer om Raseborgs Institutet finns under webbadressen 
www.raseborgopisto.fi. Temat på Landsbygdsriksdagen blir demokrati och i viss mån 
kulturfrågor, liksom gräsrotssamarbete över gränserna, i första hand med Sverige och Estland. 
Av föresläsarna är en klar, nämligen andra finansminister Ulla-Maj Wideroos. Svensk 
Byaservice och regionala arrangören Västnylands Byar håller i trådarna. Så, reservera 
datumen i era almanackor. 
 
METODCENTRET TILL ER TJÄNST 
Metodcentret (MC) utgör en ny aktör inom lokal utveckling. Via MC får ni tillgång till 
metoder, handböcker och metodhandledare. MC:s centrala uppgift är att samla, utvärdera och 
utveckla metoder som syftar till höjd kompetens för enskilda människor, grupper och 
organisationer samt nätverk. Detta innebär att MC kan stöda er i ert utvecklingsarbete. Ifall du 
behärskar några metoder och kan leda metodprocesser, kan du även bli en metodiker i MC:s 
nätverk. Gå in på www.methodcentre.com och registrera dig och få tillgång till material om 
metoder. Ni kan även kontakta Marina Lindell på e-mailadressen marina.lindell@ssc.fi. 
 
LITET ÄR VACKERT - SEMINARIUM OM BYSKOLANS FRAMTID 
Ett seminarium om byskolans framtid ordnas 8.4 kl. 13-17 på Solbacka i Isnäs, Pernå. 
Arrangörer är Isnäs Byaråd, Östra Nylands Byar och Forum Östra Nyland. Bland föreläsarna 
finns Gunilla Karlberg-Granlund, forskare vid Åbo Akademi, Juha Juurikkala, Halmenniemen 
vapaa kyläkoulu och någon representant från undervisningsministeriet. Seminariet är 
tvåspråkigt och avgiftsfritt, förutom lunchen (7 euro) som är frivillig och intas kl. 12-13. Mer 
information fås av Mia Aitokari, mobil 040 550 4402 eller e-mailadress 



mia.aitokari@wildemans.inet.fi och Thomas Rosenberg, mobil 050 528 7171 eller e-
mailadress thomas.rosenberg@dnainternet.net.  
 
NYA PUBLIKATIONER FRÅN SYTY 
Som avslutning på Equal-Kylätalous-projektet gjordes publikationen Miten kylät palvelevat? 
Den har även tryckts på svenska och heter Vilken service erbjuder byarna? Utgivningen är 
indelad i två kapitel. Första delen är skriven av juris kandidat Reijo Petrell och handlar bl.a. 
om byekonomiärenden. Håkan Björk och Tytti Siltanen klargör i den andra delen om social 
bokföring. 
Från Vertti & Tyyne-projektet kommer publikationen Kylien elinolot paremmiksi 
yhteistoimin. Den har också översatts till svenska och trycks som bäst. Man presenterar de 
erfarenheter man fått under projektets gång, som hur byarnas invånare gemensamt på olika 
sätt kan förbättra sin service och levnadsförhållanden. 
Forskare Ritvas Sirkkala har med finansiering från YTR utgivit publikationen Maaseudun 
palveluaukot ja kolmas sektori. Bokens största behållning finns i dess början, där författaren 
granskar tredje sektorns verksamhet på landsbygden, dess möjligheter och hot från olika 
synvinklar. Alla publikationer är gratis och kan beställas från SYTY på e-mailadress 
info@kylatoiminta.fi eller tel. 02-738 1761. Mer info om böckerna finns på webbadressen 
http://www.kylatoiminta.fi/!view/!id1015/body1=2160. 
 
 
VAD HAR HÄNT? 
Skriv ner några rader om vad som är på gång i er region eller organisation och som kan vara 
av allmänt intresse för alla! Alla bör bidra med sina nyheter för att det skall bli bra! 
 
Nyhetsbrevet utkommer en gång i veckan och sänds till de lokala aktionsgrupperna, de 
regionala byaorganisationerna, Byaservice samarbetsgrupp, projektledare som jobbar inom 
Byaservice samt nyckelpersoner, d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala 
organ. Alla som har något att informera om, skickar in sina bidrag till e-postadress: 
kenneth.sundman@ssc.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webb-sidor 
för mera info. 


