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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 
 

• Seminarier 
• EU-program 
• YTR 
• Medborgarorganisationer 

 
 
SEMINARIER 
En internationell projektmässa har hållits i Tammerfors. Mässan blev lyckad eller åtminstone 
skingrades rädslan för internationellt projektarbete. Genom mångahanda exempel fick man 
prov på andras kunnande. Tillfälle för mer information ges på ett seminarium ” Tunnemmeko 
naapurimme -  Matka kansainvälistymiseen” i Kurikka 10.5 kl. 12 (för mer information 
kontakta Sari Soini, JAKK, tel. 0201 458 429). 
 
EU-PROGRAM 
Det förbereds en hel del inför nästa programperiod, 2007-2013, på olika ministerier, på TE-
centraler, landskapsförbund, aktionsgrupper med flera organ. Under länken www.intermin.fi - 
Aluiden kehittäminen- EU-ohjelmatyö - 2007-2013 - kansallinen valmistelu, hittar du mera 
information om den nationella förberedelsen som Inrikesministeriet håller i. 
 
Ett startseminarium för beredningen av det regionala landsbygdsprogrammet 2007-2013 samt 
presentation av andra aktuella program i landskapet har hållits 4.5 på Österbottens TE-central. 
Temagruppernas rapporter från analyseringsfasen presenteras på landsbygdsavdelningens 
möte 13.6, medan rapporterna från idéfasen framläggs på mötet 14.9. Slutligen presenteras 
rapporterna från prioriterings- och strategifasen på mötet 26.10. 
 
YTR 
Den landsbygdspolitiska samarbetsgruppens mandat går ut i maj. Den skall därför nytillsättas 
på tre år enligt planerna, bl.a. kommer medborgarorganisationerna att ha mera representation i 
framtiden eftersom Maaseudun sivistysliitto och Svenska studieförbundet föreslås få platser i 
gruppen.  
 
MEDBORGARORGANISATIONER 
Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos har tillsatt en grupp, som skall utreda hur de 
finlandssvenska medborgarorganisationerna skall kunna få bättre information och inflytande i 
centralförvaltningen. Gruppen skall komma med ett förslag till hur en samarbetsgrupp mellan 
ministerierna och folkrörelserna skulle kunna se ut och hur den skulle finansieras. 
Arbetsgruppen leds av Christoffer Grönholm och skall ha sitt arbete klart inom september. 
Sekreterare i gruppen är Katju Holkeri, Björn Wallén och Peter Backa. 
 
 

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. 


