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Cit:

”Behövs kommuner om de inte kan ge service?”
Nina Smeds om att Sottunga behöver hjälp, Finström behöver hjälp men får inte och
att Kökar dessutom ser ut att snart behöva hjälp. Det handlar om åländska kommuner
som inte har pengar till att sköta sina åtaganden (tidningen Nya Ålands nätupplaga,
20.02).
”Stängs en byskola har vi bara glesbygd kvar, inte längre ett bysamhälle.”
Kommunfullmäktigeledamoten i landsbygdskommunen Sibbo Monika Zakowski som
menar att när vi, som bor på landet, ställs inför valet att endera lägga ner våra byskolor
eller att ta in en finsk skola i samma byggnad, väljer vi det senare alternativet
(Hufvudstadsbladet 22.02).
”Nuförtiden kan man till och med flytta på en Houtskärsbo.”
Houtskärsbon Mikaela Biström-Kajakoski om att Houtskärsbon i Åbolands skärgård
förut var stationär men att trenden nu har vänt, kanske beroende på att man vill ut i
vida världen, att inga jobb finns, inga bostäder, att samhället dör ut (YLE:s Internytt,
http://arenan.yle.fi/player/index.php?clip=1298010295591&language=sv).

FINLANDS VÄLSTÅND FÖRUTSÄTTER ATT VI HAR EN FLERKÄRNIG
SAMHÄLLSSTRUKTUR - ÖF GAV HÄLSNING ÅT NÄSTA REGERING
Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund slog fast sina målsättningar för det nya
regeringsprogrammet vid sitt möte 21.02. ”Landskapsstyrelsen anser att Finlands välstånd
förutsätter att vi har en flerkärnig samhällsstruktur, vilket innebär att landet, förutom ett
starkt metropolområde, också behöver kraftfulla storstadsregioner, stads- och
landbygdscentra och landsbygd.” Målet bör vara att förbättra regionernas konkurrenskraft,
där det bästa sättet att nå detta mål är en egeninitierad utveckling som tar fasta på
kommunernas och regionernas starka sidor och möjligheter. Finland bör även fortsätta att föra
en målmedveten regionpolitik, som syftar till att stärka landskapens och kommunernas
ställning. Landskapsförbunden ansvarar i egenskap av regionala utvecklingsmyndigheter för
de uppgifter som hänför sig till regionutvecklingen, vilket förutsätter en mer uppstramad
nationell utvecklingspolitik och ökad finansiering som komplement till EU:s strukturpolitik.
De ekonomiska resurserna och utmaningarna inom välfärdssektorn förutsätter strukturella
reformer, samt delvis nya metoder och lösningar. Det är skäl att fortsätta med reformen av
kommun- och servicestrukturen. Sedan är det angeläget med ett heltäckande nät av
samservicekontor, samt att samservicen bör vidareutvecklas. Stora och specialiserade gårdar
samt småföretag, vilka tillsammans bildar samarbetsbaserade mikrokluster, är en garanti för
en livskraftig landsbygd. Växthusodlingen, pälsdjuruppfödningen och fisket är viktiga för
landsbygds- och kustbornas uppehälle och landsbygdens livskraft. Åtgärder för att förbättra
möjligheterna att sysselsätta sig inom dessa näringar, bör vidtas också på riksnivå.
Landskapsstyrelsen lyfter fram en vidare utveckling av starka kluster och industrigrenar, t.ex.
metallindustrin, den energiteknologiska industrin och andra nischer med hög kompetens.
Behovet av kompetent arbetskraft ökar i vårt land under de närmaste åren. Resurserna för att
se till sysselsättningen måste säkerställas och satsningarna på arbetskraftsinvandring och
integration bör utökas avsevärt. Landskapsstyrelsen vill satsa på markanvändning, boende,
trafik, samt planläggning. Utlokaliseringen av statsförvaltningens arbetsplatser bör fortsätta
för att få en jämnare fördelning av jobben mellan olika delar av landet. Samtidigt är det även
viktigt att säkerställa verksamhetsmöjligheterna för statens regionförvaltning, så att en jämlik
tillgång till statlig service kan tillgodoses i regionerna. Uppgifterna är från Österbottens
förbunds Nyhetsposten ~ Uutisposti nr 3-2011 som finns att läsas som länk under adressen
http://www.obotnia.fi/sv/d-Nyhetsposten.aspx?docID=1154.
VARFÖR HAR INGEN KRÄVT ATT LANDSBYGDEN FÅR TA DEL AV
UTSLÄPPSHANDELN?
Landsbygden är ingen nedsmutsare, tvärtom fungerar landsbygden i Finland som en av
Nordeuropas effektivaste reningslungor. Skogarna i vårt land växer enligt uppgift med
sammanlagt omkring 100 miljoner kubikmeter per år och binder därmed ca 100 miljoner ton
koldioxid. Samtidigt avges drygt 100 miljoner ton rent syre årligen. Den övriga
jordbruksproduktionen medverkar till att ännu större mängder koldioxid binds. Största delen
av ”skräpet” som vår landsbygd tar hand om och renar kommer via lågtrycksvandringen in
från Centraleuropa. Då man exempelvis mäter halten av sura regn som faller ner på
Söderfjärden i Sundom, Vasa, har en stor del neutraliserats innan vattnet nått täckdiken och
går vidare ut mot havet. Detta genom jordbrukarnas idoga arbete med att utföra kalkning och
dylikt. En hektar åkermark som är i produktion, binder 7-8 ton koldioxid beroende på grödan.
I Finland finns ungefär 2 miljoner hektar åker. Räknar vi bort trädesskiftena, binder
åkermarken således årligen, förutom skogen, omkring ofattbara 10 miljoner ton koldioxid och
avger nästan lika mycket syre. Med dessa faktauppgifter förvånar det stort att ingen krävt att
få ta del av den utsläppshandel av koldioxidutsläppen som drogs i gång för några år tillbaka.
Tänk vilka oerhört stora kapitalmängder som gått och årligen går jord- och skogsbruket i vårt

land förbi. Utsläppskvoterna betalas enligt ca 30 euro per ton bundet koldioxid, och
finländska skogs- och jordbruket har därför tillsammans ett värde i utsläppshandeln, om än
grovt räknat, över hela 3 miljarder euro. I stället för att få en rättvis andel av utsläppshandeln,
tillåts förvånande nog skogsbolagen förstöra skogsbottnarna genom att riva upp stubbarna och
samtidigt beröva kommande växtlighet kväve för årtionden framöver. Med stubbarna som
intäkt, för att de ökat sin andel av förnyelsebar energi, säljer sedan skogsbolagen
utsläppsrätter som egna och drar in lättförtjänta pengar på andras oförmåga att bevaka sina
intressen. Vårt land är på rätt väg, då det gäller avloppsreningsfrågorna på landsbygden, men
landsbygden själv har inte ens påbörjat sin väg för att ta betalt för den stora miljöinsats och de
tjänster landsbygden gör, inte bara för det egna landet, utan för de allra största miljöbovarna
nere i Centraleuropa, utan att de ens behöver öppna plånboken, vilket var själva idén med
utsläppshandeln. Uppgifterna är från en artikel, skriven av riksdagskandidat Lars Gästgivars,
i senaste veckas fredagsupplaga (25.2) av Vasabladet.
FRÅGAN OM ÅLÄNDSKA KOMMUNERS VARA ELLER INTE VARA
Ålands och Finlands minsta kommun Sottunga går på knäna. Det här beror mycket på en
åldrande befolkning som man själv inte har möjlighet att ta hand om, utan köper äldreomsorg
från De gamlas hem. Dessutom är en stor del av den arbetsföra befolkningen skriven i
Mariehamn och betalar skatt där. Enligt kommundirektören Christer von Essen finns det i
budgeten inga medel för investeringar och inga möjligheter att bygga upp en buffert som
möjliggör detta i framtiden. Nu vill kommunen ha hjälp av landskapet, och då hellre bidrag än
lån, eftersom kommunen knappast hjälps av ett lån. En annan kommun, Finström, sökte om
extra bidrag från landskapet i fjol, men fick avslag på sin ansökan, medan Kökar har minus i
budgeten och ser ingen ljusning inom de närmaste åren. ”Det här väcker åter frågan om
kommunernas vara eller inte vara. Om en kommun inte kan upprätthålla den basservice som
man förutsätts upprätthålla, är det ju ingen mening med att ha en kommun.” För Sottunga är
det inte några oförutsedda utgifter som drabbat kommunen. Alla människor åldras och i en
viss takt, så det är ganska förutsägbart. Det finns en gräns för hur mycket man kan dra in på
skolan och vården innan servicen blir undermålig. I dagsläget finns det en möjlighet för
kommunerna att få ett särskilt understöd av Ålands landskapsregering. Men stödet förutsätter
att man lämnar in en plan på hur man inom några år, med egna åtgärder, får budgeten i balans
igen, vilket Sottunga inte verkar klara av. Hur det ser ut för Kökar får man ännu vänta och se,
för förhandlingar pågår också här. Orden ”se över kommunstrukturen” har använts flitigt
bland åländska politiker under de senaste fyra åren. Nu när de ekonomiska realiteterna
kommer emot, är det dags att se över kommunstrukturen, vare sig man vill behålla alla 16
kommuner eller slå ihop alla till en. Kommunerna finns till för att ge sina invånare främst
vård, skola och omsorg. När kommunen inte klarar av det här längre, kan man fråga sig vilket
berättigande det finns för en kommun. Det finns emellertid ljuspunkter. Vissa små kommuner
går det allt bättre för – Kumlinge, Brändö och Geta har genom ökade skatteintäkter förbättrat
sin ekonomi. Men vad skall man ha som modell, de kommuner det går bra för eller de
kommuner som sakta går mot en konkurs? I den så kallade samhällsreformen, som
landskapsregeringen skrivit in i sin budget, kan lösningen finnas. Men fortfarande är det inte
helt klart vad regeringen avser med samhällsreformen, men det lär visa sig och blir en fråga
för nästa landskapsregering. Uppgifterna (från 20.02) är från ledaren i tidningen Nya Åland
med Nina Smeds som ledarskribent och kan läsas på tidningens nätupplaga under adressen
http://www.nyan.ax/ledaren/index.pbs?news_id=60504&news_instance=116.
VALET AV ÅRETS BYAVÄNLIGASTE KOMMUN SÄTTER FOKUS PÅ
KOMMUNENS BYAINSATS

Finlands Kommunförbund och Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland
rf söker den byavänligaste kommunen i landet. Genom valet av Årets byavänligaste kommun
vill man ge uppskattning och erkänsla åt samarbetet mellan kommunerna och byarna, samt
erhålla goda exempel på detta. Utnämningen stöder även målet med kampanjen Voimistuvat
kylät – Byar med livskraft. Kriterierna är god erfarenhet av samarbete mellan kommunen och
byaföreningarna/andra lokalföreningar, kommuninvånarnas hörande och deltagande,
verksamhetsresurser för lokala utvecklare, föredömligt ordnad närservice, nya slag av
lösningar för produktion av närservicen tillsammans med lokalföreningarna, samt som
tilläggskriterium en god genomförd kommunsammanslagning sedd ur byarnas synvinkel.
Valet går till på följande sätt:
1. Förslagen på Årets byavänligaste kommun erläggs senast 30.5.2011 till respektive
regionala byaorganisation. Den som föreslår, kan vara en regional byaorganisation,
enskild by, Leader-grupp eller kommun, gärna tillsammans. Förslagen görs på valfri
ansökan (högst 2 sidor, inga bilagor) elektroniskt. I ansökan framhålls varför
ifrågavarande kommun borde väljas till Årets byavänligaste kommun.
2. De regionala byaorganisationerna väljer från sin eget landskap kandidaten till Årets
byavänligaste kommun och förmedlar förslaget (bara ett förslag/landskap) med
motiveringar, som skall vara framme senast 30.6.2011, till SYTY på adressen
sylvia.manninen@kylatoiminta.fi.
3. Årets byavänligaste kommun 2011 väljs bland landskapens förslag. Den från olika
aktörshåll representerande nationella juryn utser Årets byavänligate kommun i augusti
2011.
4. Den kommun som får utmärkelsen, offentliggörs under Kommunmarknaden i
Kuntatalo, Helsingfors 14-15.9.2011.
Uppgifterna, som inom kort kommer att finnas på SYTY:s hemsida www.kylatoiminta.fi, finns
som bilaga.
”VI MÅSTE SATSA PÅ DE OMRÅDEN DÄR 95 PROCENT AV FINLÄNDARNA BOR”
– MINISTER LINDÉN OM BREDBANDSMÅLET MED KOMMENTAR AV HUSBERG
Enligt kommunikationsminister Suvi Lindén är det mycket viktigt för bredbandsutvecklingen
i Finland att teleföretagen investerar i snabba bredbandsnät, vilka är byggda på kommersiella
grunder i städer och tätorter. Hittills har utbyggnaden framskridit i en snabb takt. ”För att
uppnå det nationella bredbandsmålet måste vi satsa på de områden där 95 procent av
finländarna bor”, säger Lindén som talade om bredbandsutvecklingen på Bredbandsforum
2011 i regi av kommunikationsministeriet 16.2. Lindén påpekade att i glesbygdsområden är
bredbandsprojektet av stor betydelse för den regionala jämlikheten, och just därför har man
riktat ett offentligt stöd till de glesast befolkade delarna av Finland. I vårt land finns det ca 2,3
miljoner hushåll, av vilka ca 130 000 i områden som är berättigade till offentligt stöd för
utbyggnad av bredband. Enligt färska uppgifter skulle redan 86 procent av hushållen befinna
sig på högst två kilometers avstånd från ett optiskt fibernät. En andel som teleföretagen
uppskattar att kommer att stiga till strax under 95 procent på rent kommersiella grunder före
utgången av 2015. I offentligheten har det förts fram att tidsplanen för bredbandsprojektet i
glesbygden inte kommer att hålla, eller att hela projektet skulle stå på spel. Men påståendena
har ingen verklighetsgrund menar Lindén, som hävdar att förberedelserna har avancerat helt
enligt planerna. Pilotprojekten är redan i gång och när tjälen går ur marken, kommer ett stort
antal nya projekt att startas. Många kommuner förhåller sig fortfarande avvaktande till
bredbandsprojektet, men ministern uppmanar dem att ta initiativ. ”Fungerande
kommunikationsnät är en central faktor när det gäller att bevara och stärka kommunernas
livskraft. Kommunerna har nu ett unikt tillfälle att sätta sin kommunikationsinfrastruktur i
skick på en gång. Jag är förvånad över att kommuner som säljer tomtmark för en euro för att

locka nya skattebetalare inte inser att väl fungerande datakommunikation är av minst lika
stor betydelse”, säger Lindén. Uppgifterna är från ett av kommunikationsministeriets
meddelanden (från 16.2) och finns med länkar till bl.a. anföranden under Bredbandsforumet
på adressen http://www.lvm.fi/web/sv/pressmeddelande/view/1230438. Se även adressen
http://www.lvm.fi/web/sv/nyhet/view/1230743.
Statsrådet fattade 4.12.2008 ett principbeslut om ett nationellt bredbandsprogram. Före
utgången av år 2015 skall nästan alla stadigvarande bostäder (över 99 procent av
befolkningen), samt de permanenta verksamhetsställena för företag och organisationer inom
den offentliga förvaltningen, ha högst två kilometers avstånd till ett optiskt fibernät eller
kabelnät som möjliggör en förbindelse med hastigheten 100 Mbit/s. Konsumenterna skaffar
på egen bekostnad abonnemangsanslutning från det telebolag som de själv önskar
(http://www.lvm.fi/web/sv/bredband_for_alla).
Teknologie doktorn i datateknik Nisse Husberg kommenterar texten ovan med att säga att
grundfelet är detsamma som det varit i över tio år. Staten väntar på att "marknaden" skall
bygga, medan de stora operatörerna sagt rent ut att de inte tänker bygga något snabbt
datanät. Bara ett litet antal små byanät och några små operatörer bygger fibernät, annars
är det helt dött. I hälften av landskapen har det inte kommit in ett enda anbud om att bygga
– inte ens med stöd. I Australien försökte man få marknaden att bygga, men insåg snabbt –
i motsats till Finland – att det inte blir någonting av det. Så australiensiska staten satte 43
miljarder dollar på ett eget bolag som nu snabbt bygger datanät i hela Australien. I Finland
tänker man tydligen vänta i all oändlighet, medan omvärlden kör förbi. Den australiensiska
lösningen (http://www.budde.com.au/Research/2010-Australia-National-BroadbandNetwork.html?r=70), där alltså staten bildade bolaget NBN Co som bygger nätet i hela
landet, är bäst. Man kan förstås låta en massa olika firmor bygga det i praktiken, men NBN
sköter om hur det byggs. Speciellt för landsbygden är det här den bästa lösningen. Sedan
kan operatörerna hyra in sig i nätet och alla är jämlika i konkurrensen, vilket de inte är om
en av dem äger nätet.
GE TID OCH FÅ TID – TIDBANKEN SOM EN FJÄRDE SEKTOR
”Egentligen är det inte bra att man måste bygga upp en tidbank på Internet. Det borde vara
självklart att man hjälper varandra med det man kan, som på landsbygden, i bästa fall.” Men
eftersom det inte fungerar så tar Jari Lehtonen nu idén med en tidbank till Vasaregionen.
Tanken med tidbanken är att både minska beroendet av pengar och att öka känslan av
samhörighet. Tidbanken skiljer sig från vanlig talko, eller grannar som hjälper varandra,
genom att man tar ut sina innestående ”Tovi” (valutaenhet) av vem som helst inom
banksamfundet. Den deponerade tiden hör således inte egentligen till någon. Tidbanken är en
genomskinlig bank, där man ser allas saldon. Ligger någon mycket i skuld, lär det inverka på
förtroendet för den personen. Vad gäller tidbanker, är Finland ett stort land. Vasaregionens
tidbank (Vaasan seudun aikapankki) är den sjuttonde, varav den i Helsingfors, Stadin
Aikapankki, är riktigt livskraftig. Anmärkningsvärt är att tidbanken är stor i länder som USA,
Australien, Nya Zeeland och Finland, länder där pengar och konsumtion är viktigt. Tidbanken
kan således tänkas vara en motreaktion mot att allt skall mätas i pengar. Lehtonen ser
systemet som ett sätt att komplettera den offentliga servicen, som en fjärde sektor efter tredje
sektorn. Tidbanken kan även ses som en reaktion mot tanken att alla skall klara sig själva.
Tvärtom behöver alla varandra, och vi får be om hjälp, vilket också ökar förtroendet i
samhället. Tidbanken tar till vara den kompetens som finns. Vasaregionens tidbank är en del
av Community Exchange System som finns på www.community-exchange.org. Via sajten
kommer man till Finland och Vasa, där man kan registrera sig. Uppgifterna är från artikel,
skriven av Björn Nyberg, i senaste veckas torsdagsupplaga (24.2) av Vasabladet.

AKTION OCH YHYRES SÖKER INTERNATIONELL KOORDINATOR
Aktion Österbotten rf (www.aktion.fi) och YHYRES-kehittämisyhdistys ry (www.yhyres.fi)
söker tillsammans till sina kreativa team en internationell koordinator för att utveckla,
koordinera och informera om de båda aktionsgruppernas internationella Leader-verksamhet.
Det förutsätts att du har en för uppgiften lämplig utbildning, kunskap och erfarenhet, samt
förmåga till självständigt arbete och utmärkt förmåga att i tal och skrift uttrycka sig på
svenska, finska och engelska. Övriga språkkunskaper ses som en merit. Man värdesätter
samarbetsförmåga, kreativitet och kunskap i kontaktskapande verksamhet. Du bör ha tillgång
till bil och kan vid behov arbeta kvällstid, samt vara beredd på resor. Tjänsten tillsätts
omgående och fortgår åtminstone t.o.m. 31.8.2011, men kan fortsätta 1-2 år, förutsatt att
finansiering säkerställs. Ansökan med löneanspråk och bilagor skall lämnas in senast
11.3.2011 till Aktion Österbotten rf, Handelsesplanaden 23 A, 65100 Vasa eller elektroniskt
på adress mathias@aktion.fi. Förfrågningar besvaras av Aktions verksamhetsledare Mathias
Högbacka på mobil 040 183 8653. Platsannonsen ingick i söndagens upplaga (27.2) av
Vasabladet och finns på Aktions hemsida www.aktion.fi.
Aktion och YHYRES är Leader-grupper i Österbotten, Aktion i det österbottniska kustområdet
Karleby-Kristinestad och YHYRES i Kyrolandet.
LÄS ÄVEN DETTA
Rådslag om Houtskärs framtid präglades av stark framtidstro
”Skulle ens en bråkdel av de trumfkort som Houtskär sitter på spelas rätt, skulle
kommundelen knappast ha några problem med att locka inflyttare.” Tillställningen Rådslag –
Framtidens Houtskär, som hölls på Skärgårdsfolkhögskolan (Houtskärs kyrkliga
folkhögskola) i Houtskär 16.2, präglades av en stark framtidstro med mycket folk på plats.
Kreativiteten sprudlade i små arbetsgrupper i skapandet av varumärket Houtskär i den
åboländska skärgården. Alla arbetsgrupper lyfte fram småskaligheten, miljön och naturen,
tystanden, samt den trygga uppväxtmiljön. Den sociala gemenskapen är också den en fördel.
Man presenterade även flera förslag på nya företag och arbetstillfällen. Båtslip, tvätteri och
stugservice kunde skapa arbetsplatser och bidra till att stoppa utflytningen. Hyppeis skola och
folkhögskolan kunde också utnyttjas bättre för att hålla turismen vid liv året runt. Men det
finns även nackdelar i det lilla skärgårdssamhället. Avundsjukan och trångsyntheten kan vara
besvärande, och så kunde Houtskärsborna också bli bättre på att ta hand om inflyttare och
komma ihåg den finskspråkiga befolkningen. Dessutom är det svårt att hitta hyresbostäder för
familjer som vill testa på att bo i Houtskär. Till nackdelarna hör även de långa avstånden,
samt långsamma data- och färjförbindelser. Houtskärs förra kommundirektör Bengt Backman
(Houtskär uppgick i den nya kommunen Väståbolands stad 1.1.2009), som numera sitter med
i den lokala närservicenämnden som ordnat rådslaget, var glatt överraskad över den stora
uppslutningen, och att i synnerhet ungdomarna var så många. Backman lovade ta tillvara alla
förslag och göra något annat med dem än en diffus strategi. Utgående från idéerna som
presenterades skall det bli ett konkret handlingsprogram. Han hoppades att rådslaget blir ett
återkommande evenemang, där de kan följa upp vad som har gjorts. Uppgifterna (från 17.2)
är från en artikel, skriven av Kim Lund, i Åbo Underrättelsers nätupplaga och finns att läsas i
sin helhet under adressen http://www.abounderrattelser.fi/news/2011/02/framtidstro-ihoutskar.html.
Anförandena under rådslaget hölls av professor Jan-Åke Törnroos som föreläste om Boende,
digitalisering och skärgården – möjligheter och hinder, näringslivsombud Tomas Eklund som
talade om Nya arbetsmöjligheter i skärgården?, byaombudet Pia Prost som pratade om
Trivsel och sysselsättning som faktorer för en meningsfull vardag, samt Jami Helmiö som
anförde över rubriken Vad är speciellt med Houtskär – en nyhoutskärsbos syn.

Närpes bybutiker fick stadens företagarpris för sin viktiga och betydande funktion
Närpes stads företagarpris går i år till stadens åtta bybutiker: Pörtom handlin, Nybo´s affär,
Martens Närbutik, Håkans Närköp, Yttermarket, Gullans Närköp, Böle lanthandel och KExtra. I motiveringen sägs bland annat följande: "Bybutikerna har en viktig och betydande
funktion i fråga om försäljning och förmedling av livsmedel och andra förnödenheter för
bygdens invånare. Butikerna fyller även en viktig social funktion för den lokala befolkningen.
Butiken är i många fall en naturlig och vardaglig träffpunkt för byns invånare. Speciellt viktig
är bybutiken för den äldre befolkningen, som tack vare servicen kan bo kvar i sin hemby".
Anders Launonen, 44 år, som är inne på åttonde året som köpman på K-Extra i Pjelax, tycker
att det är roligt att bli uppskattad. Som privatföretagare gör han långa arbetsdagar med 13
timmar från måndag till fredag. Men att få vara sin egen och inte ha så många som bestämmer
över en, är något av det bästa med att vara företagare. Launonen tvivlar på att det finns någon
som kommer att ta över bybutiken då han går i pension, för befolkningen minskar och det
märks på försäljningen. Uppgifterna är från senaste veckas torsdagsupplaga (24.2) av
tidningen Syd-Österbotten, samt text (23.2) från tidningen nätupplaga som finns under
adressen http://www.sydin.fi/Story/?linkID=144984.
Skogstivolin som kommer till stan startskott för landsbygdsprogrammets temaår
Under temaårets invigningsvecka för landsbygdsprogrammet i Fastlandsfinland lyfts
landsbygdens unga vuxna och livet på landsbygden fram tydligt på fyra orter, när
Skogstivolin kommer till stan. Den som drömmer om att bo på landsbygden kan besöka
byggmässan Pytinki i Seinäjoki 26.3, torget i Kuopio 2.4, Upplevelsernas mässa i Jyväskylä
3.4 eller Levi 9.4. Unga vuxna i landet har huvudrollen när det gäller att genomföra temaåret.
Bakom ratten i informationsbilen Landepaku sitter någon från Rovaniemi, Mäntyharju eller
Kankaanpää, och visst finns det också landsbygdsbor innanför Ring III. Information om
bilens rutt och hållplatser läggs ut i de sociala medierna, och på hösten ordnas en videotävling
i samarbete med yrkeshögskolorna och andra stadiets läroanstalter med målet är att ta reda på
hur unga vuxna ser på landsbygden i landet. Uppgifterna är från landsbygdsnätverksenhetens
nyhetsbrev (23.2) som kommer upp på deras hemsida www.landsbygd.fi inom kort. I
nyhetsbrevet kan man även läsa om kommande evenemang – seminarium om jordbrukets
lönsamhet, Landsbygdsparlamentet, seminarium om landsbygdsboende, aktionsgruppernas
styrelseutbildningar och aktionsgruppsarbetets modulutbildningar.
Hur borde landsbygden utvecklas? – ta del av diskussionen under Landsbygdsparlamentet i
Helsingfors
Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) och landsbygdsnätverket ordnar i samarbete
med riksdagens landsbygdsnätverk och landsbygdspolitiska ministergruppen 8.3.2011 kl. 1219 på hotell Scandic Continental i Helsingfors ett diskussionstillfälle om landsbygdspolitik.
Tillställningen är ämnad för politiker, tjänstemän, forskare, landsbygdsutvecklare och alla
med intresse av landsbygdspolitik. Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila öppnar
tillfället, medan näringsminister Mauri Pekkarinen talar om hur landsbygdspolitiken sköts i
Finland. På plats finns även riksdagsgruppernas representanter. I panelen sitter bl.a. forskarna
Hannu Katajamäki och Ritva Pihlaja, samt landsbygdsutvecklare Mia Aitokari. Genom
diskussionstillfället vill man lyfta upp landsbygdsärenden för politisk diskussion och
debattera med deltagarna i en paneldiskussion. Man får även höra politikernas synpunkter om
landsbygden och ge dem ord på vägen med arbetet på riksdagsvalsfältet. Allmänheten är även
väsentligen med och påverkar diskussionen. Tillfället kommer även att kunna följas på nätet.
Mer info, program och länk till anmälan (senast 28.2) finns (på finska) på YTR:s hemsida på
http://www.maaseutupolitiikka.fi/tiedotus/uutiset/maaseutuparlamentti_nostaa_maaseutuasiat
_poliittiseen_keskusteluun.html.

Det kommer också att finnas ett Open Mic-stånd, där ordet är fritt under pauserna. Det här
möjliggörs genom ett samarbete mellan Radio Barösund och Svenska Temagruppen (SveT)
inom YTR. Man kan även lyssna på direktsändning eller från arkivet via adressen
http://radiobarosund.blogspot.com.
Hur säljer man sin idé och försäkrar sig om att projektet lyckas? – kursdag för projektfolk
hålls i Vasa
Hur säljer man sin idé i projektansökan? Hur man försäkrar sig om att projektet lyckas? Hur
får man medierna att intressera sig för resultaten? De som grubblat på det här, har nu chans att
delta i en tvåspråkig kursdag för projektfolk som hålls 11.3 på badhotellet Rantasipi
Tropiclandia i Vasa kl. 9.15-15 med Österbottens förbund som arrangör. Kursen hålls av
Creadora Unlimiteds inspirerande Päivi Korhonen som arbetat mycket med utvärdering av
EU-projekt. Eftersom deltagarantalet är begränsat, bedes intresserade anmäla sig före
utgången av februari på e-mailadressen info@obotnia.fi eller på tel. 06-320 6500.
Uppgifterna om kursdagen, som är gratis, är från Österbottens förbunds Nyhetsposten ~
Uutisposti nr 3-2011 som finns att läsas som länk under adressen http://www.obotnia.fi/sv/dNyhetsposten.aspx?docID=1154.
Förnybara energiformer diskuteras på seminarium i Vasa
Programmet för det årligen återkommande, riksomfattande energi- och miljöseminariet ordnas
i år 14.3 kl. 12-17 vid Åbo Akademi i Vasa. Temat för seminariet är de olika formerna av
förnybar energi, och bland talarna kan nämnas miljöministeriets kanslichef Hannele Pokka,
ställföreträdande enhetschef Catharina Sikow-Magny vid Europeiska kommissionens
generaldirektorat för energi, branschdirektör Teija Lahti-Nuuttila vid Tekes och Finsk
Energiindustri rf:s verkställande direktör Juha Naukkarinen. Som arrangörer fungerar
Teknologicentrum Oy Merinova Ab, Österbottens handelskammare, Närings-, trafik- och
miljöcentralerna i Södra Österbotten och Österbotten, samt Österbottens förbund. Anmälan
görs senast 10.3 per e-mail till adressen merinova@merinova.fi. Uppgifterna om seminariet,
som är avgiftsfritt, är från Österbottens förbunds Nyhetsposten ~ Uutisposti nr 3-2011.

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.

