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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 
 

• YTR och medborgarorganisationer i samarbete kring kommun- och servicereformen 
• YTR:s kvinnotemagrupp har hållit utbildnings- och strategidag 
• EU:s ”Integrated coastal zone management” - miljöministeriets utredning ”finlands 

kuststrategi” är klar (ingår i fplu:s åtgärdsprogram) 
• Anmälan till den svenska landsbygdsriksdagen 2006 senast 1.2 
• Seminarier 

 
 
FYLL I ENKÄTEN OM NYHETSBREVET!!! 
Gott folk, alla ni som ännu inte fyllt i enkäten, kan ni vänligen ta er tid och göra det nu! Ett 
litet antal sekunder har ni väl över? Det är fråga om tre frågor  och de finns under 
webbadressen http://byaservice.web.mios.fi/document.asp?id=p4rllzsqj2w. 
 
YTR OCH MEDBORGARORGANISATIONER I SAMARBETE KRING KOMMUN- OCH 
SERVICEREFORMEN 
På ett diskussionstillfälle den 19 januari kom de medborgarorganisationer som är engagerade i 
bya- och landsbygdsutveckling, överens om att bilda en arbetsgrupp, som skall definiera 
folkrörelsernas roll i förhållande till de nya krav som kommun- och servicereformen kommer 
att innebära. De reformplaner som nu görs upp, kommer kraftigt att påverka 
medborgarorganisationernas verksamhetsmöjligheter och de förväntningar som ställs på den 
tredje sektorn. Det är därför viktigt att organisationerna gör sin röst hörd i sammanhanget. 
Den tillsatta arbetsgruppen skall ta fram fakta och komma med förslag och visa på goda 
exempel. Arbetsgruppen kommer att fungera anknuten till Landsbygdspolitikens 
samarbetsgrupp (YTR). 
 
YTR:s KVINNOTEMAGRUPP HAR HÅLLIT UTBILDNINGS- OCH STRATEGIDAG 
Kvinnotemagruppen inom Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp har hållit en gemensam 
utbildnings- och strategidag för sina arbetsgrupper 9.1. Som bilaga medföljer hälsningar från 
kvinnotemagruppen/jämställdhet. För mer information om kvinnotemagruppen se 
webbadressen http://www.maaseutupolitiikka.fi/naiset/index.htm.  
 
EU:s ”INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT” - MILJÖMINISTERIETS 
UTREDNING ”FINLANDS KUSTSTRATEGI” ÄR KLAR (ingår i FPLU:s åtgärdsprogram) 
Utredningen Suomen rannikkostrategia från Miljöministeriets tillsatta samarbetsgrupp är klar. 
Strategin godkändes 15.12.2005, men ännu skall några texter finslipas. Hur man skall föra 
ärendet vidare, är oklart inom Miljöministeriet, men antagligen överräcks förslaget till 
ministern och utlåtanden kommer att inbegäras etc. Förslaget bifogas såsom det förelåg 
15.12.2005. Som bäst trycks en svensk översättning. 
 
ANMÄLAN TILL DEN SVENSKA LANDSBYGDSRIKSDAGEN 2006 SENAST 1.2 
Den svenska Landsbygdsriksdagen i Borås 31.3-2.4 kommer att erbjuda 25-30 
heldagsseminarier, som förläggs till olika byar på Sjuhärads landsbygd. Seminarierna kommer 



att beröra ämnen som ryms inom Landsbygdsriksdagens teman, vilka är 
Landsbygdskommitténs arbete, summering av Rådslaget och internationellt samarbete. Under 
partiledardebatten på Landsbygdsriksdagen har redan Maud Olofsson, Peter Eriksson och 
Göran Hägglund tackat ja till att delta. Som huvudartist på galakvällen är Jill Johnson bokad. 
Landsbygdsriksdagen anordnas vartannat år och syftar till att bilda opinion i 
landsbygdsfrågor, samt till att ge inspiration åt alla de eldsjälar som är verksamma inom 
lokala utvecklingsgrupper och organisationer runt om i Sverige. Anmälan, som är bindande 
men kan överlåtas, skall göras senast 1.2. På http://www.bygde.net/file.php/fs/KG6xqy_d-
3o08NPAcih7ehn2uozLaVEKpy7FX6JVYXKUznjBuqxzxKqTZPsZyWxO.pdf?target_filena
me=anmalan.pdf finns anmälningsblanketter. Läs mer om den svenska Landsbygdsriksdagen 
på webbadressen www.bygde.net/landsbygdsriksdagen. 
 
SEMINARIER 
En studieresa ordnas 1-2.2 till Satakunda. Första dagen hålls ett Huonot hankekäytännöt-
seminarium, medan den andra dagen består av studiebesök på kärnkraftverket Olkiluoto, 
Prizztech Oy:s energi- och miljöavdelning, samt Villiläs filmstudio i Nakkila. Studieresan 
arrangeras av Europe Direct-tiedotusverkosto JAKK EU-tietokeskus och Huittisten ammatti- 
ja ytrittäjäopisto/Länsi-Suomen maaseudunkehittäjien osaajarekisteri hanke. För mer 
information, program och anmälan, som är bindande och skall göras senast 23.1, se 
webbadressen http://www.jakknet.com/eu-tietokeskus/fin/sivusto.asp?T=1&R=49. 
 
Ett gemensamt slutseminarium, Maalla asuminen ihanuus ja kurjuus, ordnas 13-14.2 på 
restaurang Kajsaniemi i Helsingfors för de två ALMA-projekten Vertti & Tyyne och Onni 
muuttaa maalle. För mer information och anmälan, som skall göras senast den 3.2, se 
webbadressen http://www.kylatoiminta.fi/!view/!id1315. Programmet finns under 
webbadressen http://www.kylatoiminta.fi/files/download/Onni_Seminaariesite_screen1.pdf.  
 
 
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@multi.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webb-
sidor för mera info. 


