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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 
 

• Landsbygdsprofessuren - januari 2006 (ingår i FPLU:s åtgärdsprogram) 
• Framgångsrikt framtidssymposium på Åland 
• SYTY har utsett årets by 
• Uttalande vid nordiska ledarforum om demokratin i norden 

 
 
LANDSBYGDSPROFESSUREN - JANUARI 2006 (ingår i FPLU:s åtgärdsprogram) 
Åbo Akademi i Vasa har från och med januari 2006 en landsbygdsprofessor med placering 
vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten. Tjänsten kommer att lediganslås och 
professurens inriktning beror mycket på den person som blir vald. Flera personer har hört sig 
för om tjänsten, vilken omfattar ett brett område. Allt från socialpolitik till utbildnings- och 
näringslivspolitik ryms inom ramarna enligt förvaltningsdirektör Roger Broo vid Åbo 
Akademi, som säger att den kommer i alldeles rätt tid. Forskningsobjekten är många, då det 
sker stora förändringar på landsbygden. Finansieringen av professuren i samhällsvetenskap är 
helt extern och har inriktningen rural forskning. 
 
FRAMGÅNGSRIKT FRAMTIDSSYMPOSIUM PÅ ÅLAND 
Framtidssymposiet på Självstyrelsegården i Mariehamn hölls tidigare i veckan (20.9). 
Christoffer Grönholm höll ett uppskattat framförande med huvudfrågan om individens 
möjlighet att påverka samhället. Det engagerade publiken och kommer med säkerhet att 
finnas kvar i minnet hos utvecklare av utbildningsprogram och strategier. Björn Walléns 
framförande om demokratiprogrammet i Finland (och faktiskt även ur ett nordiskt perspektiv) 
kunde ha pågått ännu flere timmar, så stort intresse upplevde Mikael Erickson från 
arrangerande Ålands Bildningsförbund att det var. Publiken uppskattade verkligen 
framförandet och representanter från Ålands Landskapsregering diskuterade att eventuellt 
lägga in de nya aspekterna i sitt utbildningsprogram. Övriga talare på symposiet var Risto 
Matti Niemi från jord- och skogsbruksministeriet, Olof Erland som är näringschef på Åland 
och Camilla Gunell som talade under lunchen. Även lite formella diskussioner hölls. Från LR-
håll meddelades att man ser fram emot samarbete med ÅBF angående LEADER-
verksamheten på Åland i nästa programperiod. 
 
SYTY HAR UTSETT ÅRETS BY 
Heinolan kirkonkylä har utsetts till Årets By 2005 av SYTY. Utnämningen skedde i samband 
med det riksomfattande semnariet ”Kylätoiminnan tie”, vilket hölls i Petäjävesi 16.9. 
Utmärkelsen fick man för en mångsidig och förtjänstfull verksamhet. Byn, som ligger sex 
kilometer från Heinola stad, har 3 000 invånare, en folkmängd som år 2010 väntas ha ökat 
med 200-300 personer. Hedersomnämnande fick Kaasmarkku kylä i Ulvila, Satakunta och 
Siikavan kylä i Jaala, Kymmenedalen. Från Östra Nylands Byar deltog Fyra Byar NOAK (en 
fyra byars helhet, som utsågs till Årets by 2004 i Östra Nyland, och omfattar Andersby, 
Hommansby, Tavastby och Skinnarby vid Liljendal- och Pernå-gränsen) och från Svenska 
Österbottens Byar var Långö by med (Årets by 2005 i svenska Österbotten). Den 
riksomfattande utnämningen av Årets By, skedde nu för 22:a gången och med 18 inlämnade 



ansökningar. På SYTY:s hemsida www.kylatoiminta.fi finns mer att läsa om Årets By 2005. 
En gång har en svenskspråkig by fått utmärkelsen - Björköby i Korsholm år 2000. Dessutom 
har byn Sundom i Vasa fått ett hedersomnämnande i denna riksomfattande ”tävling”. 
 
UTTALANDE VID NORDISKA LEDARFORUM OM DEMOKRATIN I NORDEN 
”Förbundet Nordisk Vuxenupplysning (FNV) har med stort intresse tagit del av Nordiska 
Ministerrådets Demokratiudvalgs rekommendation (ANP 2005:701) om demokratin i Norden. 
Demokratin måste växa underifrån, med början hos den enskilda människan och i människors 
frivilliga gemenskaper i civilsamhället. Demokrati förutsätter många mötesplatser där 
människor kan träffas, skaffa sig nya kunskaper och erfarenheter samt utbyta åsikter och 
tankar. Grunden i en levande deltagardemokrati är de tusentals mötesplatser som genom 
föreningsliv, studieförbund och partier erbjuds i det lokala samhället. De nordiska 
studieförbunden erbjuder omistliga mötesplatser för det demokratiska samtalet i 
studiecirklar, kurser, debatter, kulturarrangemang och föreläsningar. FNV noterar med 
förvåning att civilsamhällets och studieförbundens viktiga roll för ett aktivt medborgarskap 
inte prioriteras i rapporten ”Demokrati i Norden”. FNV förväntar sig nu att Nordiska 
Ministerrådet tar initiativ till dialog med de nordiska studieförbunden och civilsamhällets 
nordiska företrädare om demokratins utveckling i Norden. FNV är beredd att, genom sina 
studieförbund, medverka till att den angelägna debatten om demokratins utveckling i Norden 
också ska kunna föras i bredare nordiska kretsar”. Ledarforumet hölls 2-4.9 i Stockholm. 
Mer om FNV finns på hemsidan www.fnv.se. 
 
 
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. 


