NYHETSBREV inom landsbygdsutveckling

nr 15/vecka 15

11.4.2011

Innehållet i veckans Nyhetsbrev
Bruttonationalprodukten och ekonomisk hållbar utveckling – professor Hannu
Katajamäki
Varför har politiker så svårt att förstå vad landsbygdspolitik är? – forskare Ritva
Pihlaja i YTR:s nätkolumn
”Kommunernas genuina självstyrelse har minskat drastiskt de senaste tio åren” –
Kommunförbundets VD Mäki-Lohiluoma
Jomala kommun vill skrota nämnderna – ledamöterna skulle ha större del i
beslutsprocessen
Turismföretagares framtidsutsikter i Åbo skärgård synas i LAG-rapport
Läs även detta: *Kristinestad först i Finland med att få Cittaslow-status *Minister
Suvi Lindéns bredbandsarbete gav utmärkelse *Landsbygdsprofessor Erland Eklund
håller sin avskedsföreläsning i Vasa om ekologisk modernisering *6 av 23 byar växer
i Närpes *Gemensam historia som utgångspunkt i kontakter mellan Leader-grupper –
nyhetsbrev från Aktion *Intensifierat arbete för den svenskspråkiga byaverksamheten i
Åboland – byaombudet spindeln i nätet för Landsbygdsriksdagen 2012 *Aktivt
samhällsengagemang i Hitis skärgård gav titeln ”Årets stugsittare 2011” *Studerande
bland de nya bondbloggarna *Gör skillnad och engagera dig – europeiska året för
frivilligarbete i senaste EU-nytt

Cit:

”Jordens öde för de kommande miljoner åren avgörs under de närmaste
decennierna. Och de kommande generationerna skall prisa dem som agerar i tid.”
Professorn i regionalvetenskap vid Vasa universitet Hannu Katajamäki som menar att
om man respekterar hållbar utveckling, blir världen bättre och säkrare (Vasabladet
3.4).
”Se det som en investering, inte som en utgift. För varumärket är allt. Utan det
kommer man ingen vart.”
Seppo Rainisto, expert på marknadsföring av orter, som ger österbottningarna rådet att
orten och företagen hittar gemensamma argument för vad som gör platsen speciell.
Sedan är det ingen idé att förvänta sig resultat före tidigast om tio år (Vasabladet 8.4).
”En sammanslagning av en hel kommun görs inte mot en kommuns vilja. Det är
huvudregeln. Enda undantaget från den är att folket i kommunen skulle vara av
annan åsikt än fullmäktige, men det har aldrig hänt. Den andra möjligheten är att
överföring av kommundelar kan göras om de är ringa och inte avsevärt försämrar
funktionsförmågan.”

Överinspektör Suvi Savolainen från finansministeriet, som var på besök i fullmäktiges
aftonskola i Korsholm, om att utgången i riksdagsvalet blir avgörande för hur
samgångsprocessen Vasa-Lillkyro avancerar på statlig nivå. Korsholm har inte något
emot samgången bara man inte berörs (Vasabladet 5.4).

BRUTTONATIONALPRODUKTEN OCH EKONOMISK HÅLLBAR UTVECKLING –
PROFESSOR HANNU KATAJAMÄKI
En ekonomiskt hållbar utveckling tar hänsyn till ekosystemens krav, vilket gör att olika slags
styrande medel behövs. Ekonomiska beslut får inte heller öka samhällelig ojämlikhet, en
princip som är kärnan i socialt hållbar utveckling som garanterar medborgarna rättvist
bemötande, oberoende av börd, förmögenhet eller boningsort. En kulturellt hållbar utveckling
respekterar människornas och djurens rättigheter till ett gott liv. Det är även viktigt att slå vakt
om yttrandefriheten, förstärka kulturell pluralism och se till att det intellektuella arvet flyttas
till nya generationer. Ser vi på bruttonationalprodukten (BNP), så är den ett penningmått på
den totala ekonomiska aktiviteten, alltså värdet av total produktion av varor och tjänster i ett
land eller område under en viss tidsperiod, vanligen ett år. BNP, som är den dominerande
indikatorn för konkurrenskraft och välfärd, är sett ur en hållbar utvecklings synvinkel mycket
problematisk. Exempelvis ökar en ekonomisk aktivitet, som är skadlig för naturen, BNP om
man bara får pengar. Ett samhälle med en stor ekonomisk och social ojämlikjet kan enligt
denna indikator vara väl utvecklat och blomstrande. Men det finns även andra indikatorer på
utveckling, t.ex. index för hållbar ekonomisk välfärd (Index of Sustainable Economic
Welfare, ISEW) som frånräknar påverkningar som försvagar miljö och samhällelig rättvisa.
Sålunda ”straffas” aktiviteter som tar hänsyn till enbart den ekonomiska vinsten. Vid
jämförelse mellan BNP och ISEW har man upptäckt att det mångsidigare ISEW-indexet inte
har ökat efter 1970-talet, trots att BNP har ökat. Det här innebär att den traditionella
ekonomiska tillväxten inte mera garanterar hållbar utveckling. Men trots det här är BNP:s
ställning fortfarande mycket stark. De alternativa indikatorerna, som ISEW-indexet,
förutsätter komplicerade kalkyler, och därför är det mycket svårt att vara eniga, t.ex. bland
EU-staterna, om hur man betonar indikatorernas olika komponenter. BNP däremot ser ut som
ett objektivt mått för utveckling. Man behöver inte göra svåra val när man kalkylerar med
den. Det finns emellertid stora utmaningar i att börja använda mångsidigare indikatorer, för
ekonomisk tillväxt och utveckling kan inte längre likställas, en synpunkt som allt fler
medborgare, politiker och forskare delar. Uppgifterna är hämtade ur en något längre artikel i
Vasabladet (3.4), vilken skrivits av professorn i regionalvetenskap vid Vasa universitet,
Hannu Katajamäki, som tillika är landsbygdsprofessor.
VARFÖR HAR POLITIKER SÅ SVÅRT ATT FÖRSTÅ VAD LANDSBYGDSPOLITIK
ÄR? – FORSKARE RITVA PIHLAJA I YTR:s NÄTKOLUMN
”Landsbygdspolitik innebär att man skapar förutsättningar för landsbygdens invånare att bo
och må bra på landet.” Landsbygdspolitik bidrar till att landsbygdsbefolkningens vardag
löper smidigt och praktiskt. Politiken innebär barndagvård, grundläggande undervisning,
gymnasieundervisning, yrkesutbildning. Landsbygdspolitiska insatser betyder att man arbetar
för att kunna tillhandahålla viktiga dagliga tjänster tillräckligt nära: hem- och stödtjänster för
åldringar, serviceboende, hälsocentraler och sjukvård, rådgivningar, mental- och
missbrukarvård, posttjänster, buss- och servicetrafik, affärer, apotek, bibliotek, kultur,
möjligheter till hobby- och fritidsverksamhet. Landsbygdspolitik är det dagliga livet som
barn, unga, mammor, pappor, familjer, ensamstående, åldringar, personer med
funktionshinder och invandrare lever. Politiken innebär det arbete som man gör till förmån för
dessa människor, såväl på landsbygden, kärnlandsbygden som på den stadsnära landsbygden.

Landsbygdspolitik är arbete för en fungerande infrastruktur, vägar, vatten- och avloppssystem
samt dataförbindelser. Att utveckla utkomstmöjligheter för landsbygdsbefolkningen hör också
till de landsbygdspolitiska åtgärderna, vilket innebär arbetstillfällen inom servicesektorn,
pendlande, företagande och nyttjande av naturrikedomarna – mark, skog och vatten – på
många olika sätt. Politiken omfattar utveckling av landsbygdens möjligheter och starka sidor,
även för andra än landsbygdsinvånare till nytta och glädje. På landsbygden finns plats för
turism, fritid, deltidsboende, arbete, kultur och tusentals evenemang. Den finländska
landsbygdens lugn och vida vyer är ett internationellt trumfkort. Landsbygdspolitik betyder
att man gör landsbygdens röst hörd inom social-, hälso-, kommunikations-, trafik-,
undervisnings-, kultur-, miljö-, säkerhets-, klimat-, energi-, företagsamhets- och
näringspolitiken, samt den ekonomiska politiken. Landsbygdspolitik innebär att landsbygdens
röst blir hörd i kommun- och kommunalpolitiken, samt inom sektor- och partipolitiken.
Landsbygdspolitik innebär allt detta och är alltså mycket mer än näringspolitik, eller enbart
jordbrukspolitik. Så varför är det så svårt för politikerna att förstå vad landsbygdspolitik är?
Texten ” Landsbygdspolitik är ...” för april månads nätkolumn har skrivits av forskaren och
agronomen Ritva Pihlaja (AFM med jordbrukspolitik som huvudämne). Texten är från
Landbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) webbplats och finns under adressen
http://www.landsbygdspolitik.fi/sv/information/natkolumner/landsbygdspolitik_ar....html.
”KOMMUNERNAS GENUINA SJÄLVSTYRELSE HAR MINSKAT DRASTISKT DE
SENASTE TIO ÅREN” – KOMMUNFÖRBUNDETS VD MÄKI-LOHILUOMA
Enligt Finlands Kommunförbunds VD Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma tvingas kommunerna
träda på en alltför enkelspårig och smal väg på grund av utökade skyldigheter och striktare
reglering och styrning. De nationella standarderna kör om de lokala behoven, speciellt när det
ekonomiska handlingsutrymmet är obefintligt. En grupp kommunforskare och
Kommunförbundet har samlat riktlinjerna och grundpelarna för självstyrelsen och dess
förnyelse till en bok, som bl.a. erbjuds som underlag för arbetet i den kommande
kommunallagskommittéen. I boken Kunnallisen itsehallinnon peruskivet behandlas
självstyrelsen med utgångspunkt i både lagstiftningen, i politiken som i ekonomin. En
ekonomisk expert kan säga att ju mer pengar det finns till förfogande, desto större är
självstyrelsen, medan de rättslärda mäter självstyrelsen utifrån hur detaljerade de styrande
bestämmelserna är. De politiska forskarna igen betonar invånarnas egen vilja och de politiska
institutionernas ostörda och effektiva verksamhet. ”För närvarande ger alla dessa synvinklar
vid handen att den kommunala självstyrelsen är alltför svag för att medborgarnas inflytande,
basservicen och förutsättningarna för livskraften skall kunna utvecklas i en positiv riktning”,
säger Kommunförbundets utvecklingsdirektör Kaija Majoinen. Boken vill väcka en bred
debatt om huruvida de politiska beslutsfattarna vill upprätthålla självstyrelsen som samhällets
centrala grundpelare. Lösningar på framtida utmaningar finns i självstyrelsen. Boken
innehåller såväl vetenskapliga artiklar som belysande inlägg, där självstyrelsen granskas med
hänsyn till förändringar i omvärlden och den europeiska referensramen. Forskarnas slutsatser
omfattar också en vision av ett Finland som starkt förlitar sig på invånarnas lokala
självstyrelse, vilket är en viktig del av den nationella välfärden, innovationspolitiken och
reformarbetet. ”Ett Finland som bygger på en stark kommunalt självstyrelse stöder
självständigt tänkande och aktivitet. Det är innovativt och mer anpassningsbart än ett stelt
och centraliserat system”, betonar två av författarna, professorerna Arto Haveri och Jari
Stenvall. Uppgifterna (från 31.3) är från webbplatsen Kommunerna.net och finns på adressen
http://www.kommunerna.net/sv/kommunforbundet/media/pressmeddelanden/2011/03/Sidor/D
en-kommunala-sjalvstyrelsen-fornyas.aspx.

JOMALA KOMMUN VILL SKROTA NÄMNDERNA – LEDAMÖTERNA SKULLE HA
STÖRRE DEL I BESLUTSPROCESSEN
En arbetsgrupp inom den åländska kommunen Jomala har den senaste tiden tittat på
kommunens nämndestruktur och kommit med ett ganska radikalt förslag på förändring. ”Det
har pågått en diskussion länge om hur vi skall kunna jobba för helheten. Jomala har nya
utmaningar hela tiden med ökande befolkning och resurser som inte är oändliga, så vi har
tittat på hur man skulle kunna organisera om verksamheten”, säger Carolina Sandell som är
vikarierande kommundirektör och medlem i arbetsgruppen. Man orkar inte vänta på att
landskapet Åland skall fatta något beslut om eventuella kommunsamarbeten och
kommunsammanslagningar, och har därför själva tagit tag i saken. Under kommunstyrelsens
sammanträde för ett par veckor sedan (28.3) presenterade gruppen sitt förslag, vilket går ut på
att samtliga nämnder, utöver byggnadsnämnden som är obligatorisk enligt lag, dras in. I
stället för att nämnderna bereder ärendena, föreslår gruppen att kommunstyrelsen handhar
frågorna och att fullmäktige bereder ärendena. De sjutton fullmäktigeledamöterna skulle då
delas in i två olika beredningsgrupper – den ena skulle ha hand om ekonomi och service och
den andra skulle ha hand om kommunens utveckling. Grundtanken är att ledamöterna, vilka
blivit invalda av kommuninvånarna, skulle ha en större del i beslutsprocessen. ”Det är ett helt
nytt sätt att arbeta på. Skulle det bli verklighet, är det den första kommunen som gör så på
Åland. Det finns exempel i Sverige och också på fastlandet”, säger Sandell. Det strider inte
heller mot några lagar för lagstiftningen ändrades för några år sedan, vilket möjliggör en
sådan här beslutsprocess. Uppgifterna (från 30.3) är från en artikel, skriven av Matilda
Andersson, i Ålandstidningen och finns på tidningens nätupplaga under adressen
http://www.alandstidningen.ax/article.con?id=26109&iPage=1.
TURISMFÖRETAGARES FRAMTIDSUTSIKTER I ÅBO SKÄRGÅRD SYNAS I LAGRAPPORT
I rapporten Skärgårdens turismföretag i ett brytningsskede? – En branschspecifik förstudie
(Saariston matkailuyritykset murroksessa? – Toimialakohtainen esiselvitys) framkommer en
hel del aspekter kring tematiken om turismföretagande i skärgårdsförhållanden och
generationsskifte. Hela rapporten bygger på framtidsplaner, åsikter och reflektioner från den
äldre generationens turismföretagare. De vill se sina företag gå vidare i släkten, men planerna
på hur det skall gå till är fortfarande oklara i ca hälften av fallen. Den korta säsongen och
företagets bundenhet till gården och andra näringar, ses av företagen som möjliga problem då
generationsskiften aktualiseras. Dessa problem har främst lyfts upp av de minsta företagen,
medan företag som har en större personalstryka och därmed mer verksamhet, tenderar att ha
en större tro på att företaget kan gå vidare då den nuvarande ägaren/ägarna lägger av. Men i
allmänhet ser företagarna rätt så ljust på branschens framtid, så den ekonomiska lönsamheten
i verksamheten är möjlig att nå och upprätthålla. Skärgårdens företagare ser gärna att ortsbor
skulle ta tag i turismnäringarna, vilket kommer fram i alla tre intervjuerna som gjordes för att
få en bredare syn på problematiken med generationsväxlingen. Nytt kapital utifrån och
framförallt från större bolag med massturismtankar, ses inte som ett bra alternativ, utan t.o.m.
som totalt utopistiska då man ser på svaren i intervjuerna. Frågor kring vad som händer då den
gamla ägaren skall lägga av och en ny ägare skall ta vid, är svåra att tackla. Den gamla ägaren
kan ha en känslomässig inställning till sitt företag. Det handlar här många gånger om att den
gamla ägaren måste mentalt bereda sig för ägarskifte. Överlåtande av företag sker inte över en
natt, och därför ses en långsiktig process som en viktig faktor till att det kan uppstå en lyckad
generationsväxling. De äldre företagarna känner oro för att man inte hittar lämpliga personer
att driva företag i framtiden. De intervjuade företagen/företagarna poängterar de personliga
egenskaperna hos turismföretagaren, som måste kunna arbeta med människor och se
kundernas behov. För det är med dessa egenskaper det bär eller brister. Långsiktighet är även

en sak som kommer fram i olika former. Företagarna anser dessutom att trafiken är ett måste,
för utan fungerande förbindelsebåtstrafik kan man inte driva turismföretag i skärgården.
Vidare så kan stödsystemen också spela en viktig roll i utvecklande av företag. Men dessa
stödsystem är inte alltid lämpade för turismföretag eller så borde de omfokuseras. Den
offentliga sektorn får kritik för skötseln av byggärenden och markplanering, då detta kan
ställa till med hinder när nya företagare funderar på att påbörja turismnäringar i skärgården.
Att hitta en efterträdare med skärgårdsbakgrund och en god inställning till att arbeta med
turism, är således högt på de äldre företagarnas önskelista. Detta skulle gynna utvecklingen,
men att locka studeranden och andra utflyttade att återvända är inte alltid lätt. Rapporten
hänför sig till projektet Saariston matkailuyritykset murroksessa där man utrett hur
företagarna sett på sina egna företags och branschens framtid i Åbo skärgård, med
tyngdpunkten på ägarskiften. I projektet har man gjort en enkätförfrågan till de mindre
turismföretagen i regionen med ett totalt antal svar på 49. För att ge en djupare inblick i
tematiken intervjuades sedan tre företag. Ett slutseminarium hölls i stadshuset i Pargas 31.3.
LAG-gruppen I samma båt – samassa veneessä rf ry har genomfört projektet, som är
finansierat från landsbygdsutvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland. Uppgifterna finns på
http://www.sameboat.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=244&Itemid=107
och rapporten under http://www.sameboat.fi/images/smm_slutrapport_n%E4tversion.pdf.
LÄS ÄVEN DETTA
Kristinestad först i Finland med att få Cittaslow-status
I Norden finns nu sex städer med Cittaslow-status, då Kristinestad som första stad i Finland,
blev utsedd 9.4 av en särskild kommitté i Pollica i Italien. Idén till att ansöka om att bli
Cittaslow-stad kom i samband med att staden utarbetade sin profilerings- och strategiplan i
fjol. För att bli en Cittaslow-stad (får ha högst 50 000 innevånare), krävs att 55 kriterier
åtminstone delvis uppfylls. När staden blivit godkänd, gäller det att jobba vidare för att
uppfylla kriterierna ännu bättre. ”Det är ju egentligen nu som det verkliga arbetet börjar”,
säger Ulf Grindgärds som är en av de aktiva bakom projektet. Till kriterierna hör allt från
gästfrihet till närproducerad mat och möjligheter till distansarbete. Att modern teknologi
används är en punkt, en annan att beslutsfattandet skall gå enligt mönstret nerifrån och upp.
Cittaslow-rörelsen har i dag 141 städer i 23 länder. Uppgifterna är från söndagens upplaga
(10.4) av Vasabladet.
Minister Suvi Lindéns bredbandsarbete gav utmärkelse
The Intelligent Community Forum (ICF) utnämnde 4.4 kommunikationsminister Suvi Lindén
till Intelligent Community Visionary of the Year for 2011 för sitt arbete med att göra
bredband till en grundläggande rättighet för alla i Finland, samt för sin aktiva roll inom FN:s
bredbandskommission. ”Vi är det första landet i världen som i lagstiftning har definierat
bredbandsanslutningar som en grundläggande medborgerlig rättighet, precis som telefonoch posttjänster”, säger minister Lindén. På hennes initiativ fattade statsrådet år 2008 ett
principbeslut om att göra bredbandsanslutningar med hastigheten 1 Mbit/s tillgängliga för alla
medborgare före slutet av år 2010, vilket fastslogs som en grundläggande rättighet enligt lag.
Målet för den andra fasen är att före slutet av år 2015 förse nästan alla stadigvarande bostäder
och de permanenta verksamhetsställena för företag och organisationer inom den offentliga
förvaltningen med mycket snabba bredbandsanslutningar. ICF är en New York-baserad
stiftelse och tankesmedja som forskar i den ekonomiska och samhälleliga utvecklingen på
2000-talet. Utmärkelsen, som utdelades första gången år 2005, tilldelas en person eller
organisation som har antagit rollen som banbrytare för utvecklingen av bredbandsteknologi
och dess tillämpningar. Minister Lindén tar emot utmärkelsen i New York 3.6. Uppgifterna är

från kommunikationsministeriets pressmeddelande (5.4) som finns med länkar under
webbadressen http://www.lvm.fi/web/sv/pressmeddelande/view/1240504.
Se även årets första nyhetsbrev om bredband, LaajaKaista (1/2011), från ministeriet, vilket
kan läsas under adressen http://lvm.multiedition.fi/uutiskirjeet/2011/1/index.php.
Landsbygdsprofessor Erland Eklund håller sin avskedsföreläsning i Vasa om ekologisk
modernisering
Erland Eklund, professor i samhällsvetenskap med inriktning rural forskning vid Åbo
Akademi (ÅA) i Vasa, håller sin avskedsföreläsning 19.4 kl. 14 i Akademisalen, Academill,
Strandgatan 2, Vasa. Föreläsningen är rubricerad Ekologisk modernisering – Österbotten och
hela världen. Eklund, som är en av landets nio landsbygdsprofessorer, går i pension och en ny
innehavare av professuren kommer att utses före sommaren. Professuren inrättades vid ÅA:s
Samhälls- och vårdvetenskapliga fakultet i Vasa år 2006. Efter reformen av Åbo Akademis
struktur från början av år 2010 hör professuren till den Socialvetenskapliga institutionen som
har verksamhet både i Vasa och i Åbo.
6 av 23 byar växer i Närpes
En stor del av byarna i Närpes, Österbotten uppvisar en befolkningsökning som finns runt
stadskärnan. Byarna Finby, Kåtnäs, Kalax och Bäckby ökar, medan centrumbyn Näsby
däremot minskar. Två av de minsta byarna i Närpes, Ståbacka och Kaldnäs, uppvisar även en
ökning, fastän de ligger en bit från centrum. För riktigt små byar är det svårt att utläsa några
trender, för det räcker med att en familj flyttar in eller ut för att orsaka en förändring på flera
procentenheter. Under hela perioden, som omfattar två och ett halvt år (30.6.200831.12.2010), har hela kommunens invånarantal sjunkit och visar på -0,6 procent, medan det i
byarna finns förändringar på allt mellan -7,3 och +12,2 procent. Uppgifterna är från en
artikel, skriven av Cecilia Udd, i tidningen Syd-Österbotten (31.3). Se tidningens ledare (från
5.4), som skrivits av Mats Ekman och hänför sig till artikeln, i dess nätupplaga under
adressen http://www.sydin.fi//Story/?linkid=149759.
Gemensam historia som utgångspunkt i kontakter mellan Leader-grupper – nyhetsbrev
från Aktion
Närpes hembygdsförening rf har i samverkan med Leader-gruppen Aktion Österbotten rf
knutit kontakter till flera Leader-grupper i Tyskland och Sverige för att finna vägar att
utveckla kontakten mellan dessa länder, med fokus på den gemensamma historian. De
kulturhistoriska rötterna utgör en bra utgångspunkt när parterna önskar etablera ett samarbete
för framtiden som innebär ökad kontakt och kunskapsutbyte mellan regionerna. Parterna
träffades i Österbotten i februari för att diskutera hur ett sådant samarbete kunde se ut.
Projektkoordinator Jan Stalfors från Dalsland, Sverige presenterade ett utkast för ett
gemensamt projekt på mötet i Närpes stadshus. Men gästerna fick även möjlighet att stifta
bekantskap med utvalda delar av regionens utbud och sevärdheter. Besöket utformades
nämligen som en tidsresa under den tid av historien då Finland, Sverige och norra Tyskland
var olika delar av samma rike. Gästerna fick se hur Österbotten ännu i denna dag kan generera
företagsamhet i ett bistert klimat. Att äta grisar och dricka rödlemonad i 16 graders kyla
utanför sextonhundratalsgården Louko i Korsholm, tyckte arkitekten från Tyskland Peter
Köster att var den mest exotiska upplevelsen av allt de fick se och uppleva under besöket.
Övriga ämnen i nyhetsbrevet från Aktion är: Verksamhetsledaren har ordet, Kallelse till
vårmöte, Statistik om Leader-stöd, ”Det blir som du tänkt dig” (bygdeentusiasten Bengt
Gustavsson), LAG-träff i Vasa, Årets by 2011, samt Fiske som upplevelse. Länk till Aktions
nyhetsbrev (april, 1/2011) finns på http://www.leader.aktion.fi/svenska/aktuellt/nyhetsbrev/.

Intensifierat arbete för den svenskspråkiga byaverksamheten i Åboland – byaombudet
spindeln i nätet för Landsbygdsrikdagen 2012
Byaorganisationen Egentliga Finlands Byar rf kommer under närmaste två åren att lägga stor
vikt vid att bygga upp den svenskspråkiga byaverksamheten i Åboland, både i skärgården och
på fastlandet. ”Jag kommer att besöka så många byar som möjligt och kartlägga den
verksamhet som finns i byarna just nu, samt byarnas behov och visioner för framtiden.
Samtidigt får byarna information om vad som är aktuellt inom landsbygdsutveckling. Viktigt
är också att samarbetet mellan olika byar och föreningar intensifieras, till exempel kring
liknande lokala utvecklingsprojekt”, säger det svenskspråkiga byaombudet Pia Prost.
Projektet får en egen hemsida på Egentliga Finlands Byars webbplats. På hemsidan får sedan
varje by en egen sida, med en kort presentation/historik och information om sevärdheter,
service, byns företag och kontaktuppgifter. Sidan länkas till byaföreningens egna sidor och
föreningens byaplan, ifall sådana finns. Angående den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen
2012, så ordnas ju den i Åboland. Spindeln i nätet här är byaombudet Prost, som sitter i
arbetsgruppen för Landsbygdsriksdagen. Platsen är inte fastslagen, men tidpunkten torde bli i
början av oktober. Mer info om Prost ingår i Leader-gruppen I samma båts Newsletter (april
2011), vars övriga rubriker är: Verksamhetsledaren, Välkommen till vårmöte, Annat
intressant (projektet Saariston matkailuyritykset murroksessa (se text om turismföretagares
framtidsutsikter ovan), seminarium ingående i kampanjen Voimistuvat kylät – Byar med
livskraft, projektet Trygga skärgårdsboende och Landsbygds-rådslag i Kimito). Det
tvåspråkiga Newsletter kommer att finnas som länk under webbadressen www.sameboat.fi
Aktivt samhällsengagemang i Hitis skärgård gav titeln ”Årets stugsittare 2011”
Utmärkelsen ”Årets stugsittare 2011” har tilldelats Liisa och Raimo Hertto, som är från
Kimitoön och har sommarstuga i Hitis skärgård. Paret Hertto får utmärkelsen för att de aktivt
arbetat för en bättre förbindelsebåtstrafik, samt för sitt arbete inom frivilliga brandkåren och
Hitis församling. De har även varit aktiva inom föreningen Hembygdens Vänner i Hitis rf.
Det är inte första gången som paret får ett pris. År 2002 valdes de till årets sommargäster av
Dragsfjärds kommun. Utmärkelsen ”Årets stugsittare” delades ut 7.4 i samband med StugLiv
11-mässan i Helsingfors Mässcentrum (7-10.4). Det är Finlands Mässa, samt arbets- och
näringsministeriet/skärgårdsdelegationen som valde vinnarna bland 50 alternativ. Uppgifterna
är bl.a. från YLE:s Internytt och finns på http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=212911.
Se även adressen http://www.tem.fi/?89523_m=102513&l=sv&s=2472.
Studerande bland de nya bondbloggarna
Svenska YLE:s bloggsuccé Bondbloggen har fått nya skribenter – från Österbotten Christer
Finne (50 år) som odlar grönsaker på friland i Solf i Korsholm och Cecilia Lundberg (16 år)
som studerar jordbruk på Yrkesakademin i Vasa och vill satsa på lantbruk då hon är färdig.
Cecilia, som är från Petalax, vill blogga om livet på en lantbruksskola och vad som sker
hemma i Petalax. På ön Ytterholm i Nagu, Åbolands skärgård finns fårbonden Charlotta
Björklöf (29 år) och från Snappertuna i Raseborg, Västra Nyland bloggar jordbrukaren Maria
Pietola (38 år). Bondbloggen hittas under adressen http://www.bondbloggen.fi/.
Gör skillnad och engagera dig – europeiska året för frivilligarbete i senaste EU-nytt
Europeiska kommissionens chef för temaårets arbetsgrupp John MacDonald berättade att EU
har fyra mål för det europeiska året för frivilligarbete med mottot Gör skillnad – engagera
dig: att göra det lättare att ägna sig åt frivilligarbete i EU, att ge frivilligorganisationerna
handlingsutrymme och höja kvaliteten på frivilligarbetet, att belöna och erkänna
frivilligverksamhet, samt att öka medvetenheten om frivilligarbetets värde och betydelse.
Under temaåret lägger man fokus på bl.a. att utbilda frivilligarbetare, kvalitetssäkra

verksamheten och främja nya nätverksinitiativ i Europa. I Finland koordineras verksamheten
av Delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE) och av Finlands Ungdomssamarbete
Allians rf, medan Svenska studiecentralen representerar de finlandssvenska organisationerna i
temaårets delaktighetsutskott. Det ordnas konferenser och evenemang, och genom nättjänsten
”tuntitili” kan man t.ex. prova på att göra frivilligarbete. Kampanjen har som syfte att lyfta
fram frivilligarbetets mångfald och få med nya volontärer i verksamheten. Enligt
uppskattningar arbetar ungefär 100 miljoner européer som volontärer. Förutom mer uppgifter
om detta ämne, innehåller EU-nytt (3/2011, 31.03.2011) information om att Europeiska rådet
diskuterat ett helhetspaket för ekonomin, om patienträttigheter vid gränsöverskridande hälsooch sjukvård, samt om EU:s arbetsmarknadsläge som visar tecken på stabilisering. Man kan
prenumerera på EU-nytt genom att maila till heli.niemela@kommunforbundet.fi. Under
adressen http://www.kommunerna.net/sv/sakkunnigtjanster/eu/unionen/bryssel/eunytt/Sidor/default.aspx finns länkar till alla tre bulletiner som utkommit.

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!
Nyhetsbrevet, som utkommer en gång i veckan med Svenska Temagruppen (SveT) inom
Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) som samarbetspart, sänds till Byaservice
samarbetsgrupp, nyckelpersoner d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala
organ, projektledare som jobbar inom Byaservice, de lokala aktionsgrupperna, de regionala
byaorganisationerna och till olika personer/organisationer med anknytning till
landsbygdsutveckling. Alla som har något att informera om, skickar in sina bidrag till emailadress: kenneth.sundman@studiecentralen.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor.
Hänvisa hellre till webbsidor för mer info.
Nyhetsbrevet kan även läsas på Svensk Byaservice hemsida, www.bya.net. Vill du komma
med på vår sändlista, sänd då mail till adressen kenneth.sundman@studiecentralen.fi. Ifall
någon inte vill ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela till samma e-mailadress ovan.

