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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 

 
• Regionalpolitiken angår hela Finland från Helsingfors till Utsjoki – minister Hannes 

Manninen 
• ”Industrialiserad landsbygd” i Österbotten 
• Rural Studies – tvärvetenskapliga landsbygdsstudier på universitetsnivå 
• Informationstillfälle om det nya landsbygdsnätverket 
• Aktuellt om landsbygdspolitiken och pågående projekt – YTR håller 

projektseminarium 
• Åländsk infoträff om praktiska LEADER-frågor på öriket 
• SFV höjer profilen på Åland – projektombud som brobyggare 

 
 
REGIONALPOLITIKEN ANGÅR HELA FINLAND FRÅN HELSINGFORS TILL 
UTSJOKI – MINISTER HANNES MANNINEN 
Regionutvecklingen omfattar både stads- och landsbygdspolitik från Helsingfors till Utsjoki, 
sade region- och kommunminister Hannes Manninen när han senaste torsdag tog emot 
utredningsman Antti Mykkänens slutrapport med regionalpolitisk vägledning för en positiv 
regionutveckling. Rapporten om utredningen Mot en sammanhållande regionalpolitik 
(Eheyttävään aluepolitiikkaan – selvitysrapportti) ger en komprimerad bild av utvecklingen i 
landet under de senaste åren. Regionalpolitiken har kunnat stärka utvecklingen i olika 
regioner i Finland och balanserat den. Samtidigt har vi handgripligt lärt oss gränserna för det 
egna inflytandet, erinrar Manninen. Plötsliga strukturomvandlingar har drabbat många 
regioner, även stora centra. Manninen ser normerna i utredningsrapporten som en fortsättning 
på den sittande regeringens riktlinjer. Regionernas konkurrenskraft måste stärkas och vi måste 
se till att alla klarar sig, vilket gäller både människor och regioner. Tjänster och förbindelser 
måste vara tillgängliga för alla och genomföras med tanke på kvaliteten, nära och effektivt. 
Utredningsmannens lista på förslag är relativt lång och ämnesområdena omfattande från 
näringslivspolitik till trafikförbindelser. Enligt Manninen kan merparten av förslagen 
genomföras utan tilläggsfinansiering, eftersom bara vart fjärde förslag medför behov av 
penningtillskott i statsbudgeten. Pressmeddelandet hittas under webbadressen 
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicSwe/91FC0E9F5778A638C2257
2AD0039CD4C. Utredningsrapporten (på finska) finns som länk på webbadressen 
http://www.intermin.fi/suomi/aluekehitys. 
 
”INDUSTRIALISERAD LANDSBYGD” I ÖSTERBOTTEN 
Industrin har stark närvaro och betydelse på den österbottniska landsbygden. Den växer 
dessutom på många håll och skapar arbetsplatser. Betydande innovativa industrier har vuxit 
fram i de flesta rurala kommuner – båtbyggarna i norr, Mirka i Jeppo, husfabrikerna i Oravais 
och Vörå, metallindustrin i södra Österbotten, livsmedelsindustrin runt omkring i landskapet, 
bara för att nämna några av de mest kända. Men varför är frågan om landsbygdens industrier 
särskilt viktig att ställa just i Österbotten? Främst för att regionen inte står sig särskilt väl 
beträffande resande, turism och serviceproduktion. Här har andra regioner i Finland ett 
betydande försprång. Den österbottniska slätten har inte fått något lyft som turistisk region, 



åtminstone inte ännu. Men när det gäller entreprenörskap och industriellt företagande, ligger 
kanske Österbotten inte så långt borta från Gnosjö i svenska Småland. Uppgifterna är från en 
artikel i Vasabladet (31.3), skriven av professorn i rural forskning vid Åbo Akademi i Vasa 
Erland Eklund. 
 
RURAL STUDIES – TVÄRVETENSKAPLIGA LANDSBYGDSSTUDIER PÅ 
UNIVERSITETSNIVÅ 
Hur ser landsbygden ut i framtiden? Finns det arbete för akademiskt utbildade där? Borde 
landsbygden utvecklas? De här och många andra frågor grunnar man på i 
universitetsnätverket Rural Studies´ tvärvetenskapliga landsbygdsstudier. Utbildningen ökar 
studerandens know how att varsebliva, planlägga och lösa problem som hör till landsbygdens 
utveckling och forskning på ett hållbart sätt. Landsbygdsstudierna skapar förutsättningar att 
förstå grunderna och de bredare sammanhangen i de socio-ekonomiska förändringar som 
påverkar landsbygden. Största delen av studierna kan genomföras som nätverksstudier. Det 
ges även intensiva närstudier. Alla studerande inom medlemsuniversiteten kan ansöka om 
studierätt. Mer info och ansökningsblankett finns under webbadressen www.ruralstudies.fi. 
Ansökningstiden utgår 11.5. 
Rural studies erbjuder tvärvetenskapliga landsbygdsstudier för grundexamens- och 
fortsättningsstuderanden vid de tio medlemsuniversiteten, vilka är Helsingfors universitet, 
Åbo universitet, Tammerfors universitet, Jyväskylä universitet, Joensuu universitet, Kuopio 
universitet, Vasa universitet, Åbo Akademi i Vasa, Uleåborgs universitet och Lapplands 
universitet. 
 
INFORMATIONSTILLFÄLLE OM DET NYA LANDSBYGDSNÄTVERKET 
Ett öppet informationstillfälle om det nya landsbygdsnätverket hålls 18.4 i Helsingfors. Ur 
programmet kan bl.a. nämnas statssekreterare Jouni Lind som talar över ämnet Landsbygden 
och jordbruket – styrka med gemensamt nätverk, Senior Information Officer Pedro Brosei 
från LEADER+ Observatory Contact Point som ser på utsikter och erfarenheter om det 
europeiska landsbygdsnätverket och planerarna Mari Kempas och Päivi Kujala från jord- och 
skogsbruksministeriet, vilka har igångkörandet av landsbygdsnätverket som ämne. Under 
webbadressen http://www.maaseutuosaajat.fi/eventprofile.aspx?tap_id=112&v=2007&kk=4 
finns hela programmet. Mer information fås från jord- och skogsbruksministeriet på tel. 09-
160 52315 eller e-mailadress paivi.kujala@mmm.fi. 
 
AKTUELLT OM LANDSBYGDSPOLITIKEN OCH PÅGÅENDE PROJEKT – YTR 
HÅLLER PROJEKTSEMINARIUM 
Landsbygdspolitikens samarbetrsgrupp YTR arrangerar ett projektseminarium 21-22.5 i 
Tammerfors för inbjudna. Syftet är att under seminariedagarna ta upp det som är aktuellt inom 
landsbygdspolitiken, samt att förmedla information och erfarenheter från pågående projekt. 
För mer info se YTR:s hemsida http://www.maaseutupolitiikka.fi/. 
 
ÅLÄNDSK INFOTRÄFF OM PRAKTISKA LEADER-FRÅGOR PÅ ÖRIKET 
Ålands bildningsförbund (ÅBF) arrangerar i samarbete med Europainformationen på öriket 
och föreningen LEADER Åland en informationsträff om ”praktiska LEADER-frågor på 
Åland 2007”. Då LEADER-metoden inte hinner implementeras på öriket under 2007, 
eftersom Ålands nationella program inte är godkänt ännu, skall informationen dels ge 
allmänheten mer kunskap om föreningen LEADER Åland och dels ge föreningsmedlemmarna 
möjlighet att förbereda sina LEADER-projektansökningar. Även styrelsen för LEADER 
Åland skall utbildas i LEADER-frågor. I mötet, som hålls 10.5 kl. 18.00 på 
Självstyrelsegården, medverkar byasekreterare Peter Backa från Svensk Byaservice/Svenska 



studiecentralen. Mer information fås från ÅBF på tel. +358 018 16660 eller av ÅBF:s 
ordförande Mikael Erickson på mobil +358 400 634 444 eller på e-mailadress 
leader@aland.net. 
 
SFV HÖJER PROFILEN PÅ ÅLAND – PROJEKTOMBUD SOM BROBYGGARE 
Sedan årets början jobbar Mikael Erickson som projektombud för Svenska folkskolans vänner 
(SFV) med medlemsrekrytering, rådgivning i ansökningsfrågor och medlare av kontakter 
mellan fastländska och åländska föreningar samt förbund. Eftersom det nu är 125 år sedan 
SFV bildades, gör man denna Ålands-satsning. SFV och Svenska studiecentralen har haft stor 
historisk betydelse för det fria bildningsarbetet på öriket och var aktiva i grundandet av 
Ålands bildningsförbund rf. För mer information om SFV:s verksamhet på Åland kan man 
ringa Mikael Erickson på mobilnr +358 400 634 444 eller ta kontakt per e-mail på adressen 
sfv@aland.net. Se även SFV:s och SSC:s hemsidor www.sfv.fi respektive www.ssc.fi. 
SFV uppgift är enligt stadgarna att ”främja bildningsarbetet bland Finlands svenska 
befolkning genom att understöda skolor, barnträdgårdar och bibliotek, utge studieunderstöd 
ävensom stödja ändra former av finlandssvenska bildnings- och kultursträvanden”. Idag är 
SFV en mångsidig och livskraftig förening med ca 10 000 medlemmar, som fortsättningsvis 
jobbar för att stimulera det finlandssvenska bildningsarbetet, ge möjlighet till utbildning och 
kompetens för finlandssvenskarna och att arbeta för det svenska språket i Finland. Man 
satsar på det livslånga lärandet och vuxenutbildningen samt på barn- och 
ungdomsverksamhet. 
 
 
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 utkommer en gång i veckan och 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 e-mailadress: kenneth.sundman@ssc.fi. 
Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webbsidor för mera 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@ssc.fi. Ifall någon inte vill 
ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela till samma e-mailadress ovan. 


