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Cit: ”Det står klart att vi inte ens har sett början på vad som är på kommande. För att nå 

upp till de nationella målsättningarna, borde det byggas nästan två vindkraftverk 

per vecka.” 

Ledaren för forskningsprojektet Medvind Kristian Blomqvist om att en målsättning i 

Finlands klimat- och energistrategi är att öka vindkraftens totaleffekt till 2 500 

megawatt före år 2020, då det nu finns 197 megawatt installerad i vårt land. Med 

nuvarande storlek på vindkraftverken, ca tre megawatt, betyder det mer än 800 

stycken (Vasabladet 10.4). 

 

”Också vi finländare skall vara på det klara med att de nödvändiga satsningarna på 

förnybar energi kommer att förverkligas även i Finland, med allt vad det innebär av 

märkbara prishöjningar på el och energi.” 
Stig Nygård om att förnybar energi ökar kostnads- och skattetrycket, men att det 

samtidigt är bra att komma ihåg att besluten om de framtida energipolitiska 

strategierna inte enbart handlar om pengar, utan det handlar även om värderingar, 

vilken värld vi överlämnar till våra barnbarn och barnbarnsbarn (Vasabladet 5.4). 

 

”Livet på landet och ”Leaderskap” förutsätter en blandning av galenskap, 

innovationer, nyfikenhet och kunskapstörst.” 
Vice ordföranden för Landsbygdens utvecklingsförening SILMU rf Gunilla Holmberg 

om att vi behöver olika modeller för boende, arbete och miljö, samt att vi behöver 

kreativitet, solidaritet, respekt och tolerans för att bli goda världsmedborgare och goda 

grannar i egen by (ledaren för Hanke @ Lande – Infoblad om landsbygdsutveckling 

2011). 



 

 

TEORETISKT AMBITIÖST OCH MYCKET JORDNÄRA – PROFESSOR ERLAND 

EKLUND I SIN AVSKEDSFÖRELÄSNING OM EKOLOGISK MODERNISERING 

Ekologisk modernisering (EM) kan mycket kort sägas vara ett sätt att förankra tanken om 

hållbar utveckling i ett mera stringent, akademiskt och teoretiskt format. Holländarna Arthur 

Mol och Gert Spaargaren, vilka har en betydande del i utvecklingen av EM, urskiljer tre 

stadier i utvecklingen av teorin. I det första stadiet låg tyngdpunkten i en kritik av det statligt, 

byråkratiska miljöskyddet och en samtidig tilltro till tekniska innovationer inom företagen för 

att byta ut dålig teknologi till en mera miljövänlig, medan det i det andra skedet byggde på 

tanken om institutionella förändringar parallellt med teknologiska innovationer. Ett tredje 

skede utgörs av den nya och pådrivande aktörsgruppen konsumenterna. Man kan säga att i 

EM-teorin förstår vi den ekologiska rationaliteten som en ständig diskussion om idéer och 

teknologier och samhälle där hållbarhet aldrig kan genomföras utgående från en eller annan 

reduktionistisk teknik, utan endast genom öppna, demokratiska samtal, där olika 

samhällsgruppers erfarenhet och kunskap möter andra slag av kunskaper som produceras i 

olika expertsystem, som det industriella och ekologiskt moderna samhället också är beroende 

av. 

 

Kritikerna säger att ekologiska modernister underskattar de problem som mänskligheten står 

inför, samt att de gör alltför många kompromisser med det marknadskapitalistiska system som 

historiskt bidragit till de globala miljöproblemens uppkomst. Kritiken är berättigad på så sätt 

att EM till en början mest sysselsatte sig med reformerna i de samhällen, vilka genomgick sin 

stora modernisering redan på 1800-talet och första halvan av 1900-talet. Stora delar av 

mänskligheten är nu mitt inne i den första moderniseringen, t.ex. Brasilien, Indien och Kina, 

vilka tillsammans med Ryssland brukar sammanföras till de s.k. BRIC-länderna (Brasilien, 

Ryssland, Indien och Kina). Till denna första modernisering hör den demografiska 

transitionen med omfattande urbanisering; en process som vi i Västeuropa genomgick ungefär 

1850-1950. I de forna kolonierna började denna första eller klassiska modernisering efter det 

andra världskriget, och kommer att pågå ungefär till mitten av detta sekel. Under dessa hundra 

år kan vi beskåda en aldrig tidigare sedd urbanisering. 

 

Men denna sista stora migrationsvåg i världshistorien ger, trots de enorma utmaningar den 

skapar, även grund för stor optimism. Efter att befolkningsmängden nått sin kulmen i mitten 

av detta sekel (kanske 9-10 miljarder mot nuvarande ca 6,9 miljarder människor), kommer 

världens befolkning att börja minska på helt naturlig väg, d.v.s. på samma sätt som 

befolkningen tenderar att börja minska i alla samhällen som genomgått en 

moderniseringsprocess med tillhörande urbanisering. I den sista stora urbaniseringsvågen som 

vi nu bevittnar, berörs 3 miljarder människor som nu bor i den fattiga världens landsbyar. 

Detta framställs ofta som en tragedi; en uppfattning som teorin om ekologisk modernisering 

vill balansera. Befolkningen i Kina kommer att börja minska från 2020-talet och vid mitten av 

seklet i Indien. En övergång till nya energiteknologier är redan i full gång, och kanske framför 

allt i den fattiga delen av världen. 

 

Ser man på Österbotten ur ett EM-teoretiskt perspektiv kan man säga att landskapet har satsat 

på en av den ekologiska moderniseringens nyckelfrågor: produktion och överföring av energi; 

skapande av hållbarare energiindustriella lösningar. Vidare har landsbygden i Österbotten 

kunnat specialisera sig på vissa produkter som gör att man ännu har en ganska vital 

livsmedelsektor. Men antalet s.k. aktivgårdar fortsätter att minska, så landsbygdens framtid 

måste därför i stor utsträckning byggas på andra ekonomiska aktiviteter. Bioenergin är en 



viktig komponent i landsbygdens nya funktion. Matkritiska rörelser som Slow Food öppnar 

vissa innovationer och möjligheter att fortsätta inom matproduktion och förädling. Om vi 

följer Norbert Elias moderniseringsteori kan vi förvänta oss att det som högre socialskikt 

konsumerar i dag, kommer medelklassen att konsumera i morgon och därefter kommer 

livsstilen att uppfattas som den vardagliga och normala. I så fall kan korta livsmedelskedjor 

och regional mat bli ett viktigt komplement till landsbygdens näringsliv. 

 

Texten är en kort sammanfattning av Erland Eklunds avskedsföreläsning ”Ekologisk 

modernisering – Österbotten och hela världen” som han höll i Vasa den 19 april. Hela texten 

från föreläsningen och videoinspelningen av tillfället finns på nätet under adresserna 

http://www.vasa.abo.fi/rurban/presentationer/Ekologisk_modernisering_Eklund.pdf 

respektive http://stream.vasa.abo.fi/flash/flashplay.php?file=erland3.flv Erland Eklund avgår 

i sommar från professuren i samhällsvetenskap med inriktning rural forskning vid Åbo 

Akademi i Vasa. 

 

PERSONBILEN STOR MILJÖBOV I RANDOMRÅDEN VISAR FORSKNINGSPROJEKT 

Samhällsstrukturen har stor inverkan på hur vi till vardags tar oss fram och sålunda på 

koldioxidutsläppen och energiförbrukningen i trafiken. Detta framkom i ett forskningsprojekt, 

Urban Zone, som pågått i tre år, där man klargjorde växelverkan mellan samhällsstrukturen 

och olika sätt att färdas med koncentration på förhållandena i Nyland. Personbilar användes 

två, tre gånger mera i randområdena än i sådana tätbebyggda områden där det finns 

fungerande kollektivtrafik. I det treåriga forskningsprojektet undersökte man med hjälp av 

omfattande och detaljerat material växelverkan mellan samhällsstrukturen och resandet i hela 

Nyland, såväl inom Helsingfors kärncentrum som i de landsbygdslika randområdena. Det 

undersökta området delades in i zoner, som fotgängar-, kollektivtrafik och bilzoner. 

Forskningen ger viktig information om planering av markanvändning och trafik. Med hjälp av 

resultaten kan man ännu bättre än tidigare utvärdera olika alternativ för samhällsstrukturen. 

Enligt resultaten är det viktigt att utveckla en samhällsstruktur som har en fungerande 

kollektivtrafik och flera centrum för att kunna minska på beroendet av personbilar. 

Forskningen, som även kommer med nytt material om hur det växande metropolområdet har 

utnyttjat sina exceptionellt goda möjligheter att utveckla kollektivtrafiken, gör helhetsbilden 

av samhällsstrukturen i Nyland tydligare, och den har redan utnyttjats vid utarbetandet av 

Nylands landskapsplan. Storleken på energiförbrukningen och koldioxidutsläppen, som 

resandet leder till, har ett tydligt samband med samhällsstrukturen. Över nittio procent av de 

koldioxidutsläpp som resandet orsakar, härstammar från resor gjorda med personbil, då den 

stora andelen resor som görs med cykel eller till fots i fotgängarzonerna minskar märkbart på 

energiförbrukningen. Även kollektivtrafikens stora andel har effekter på energiförbrukningen, 

särskilt då i huvudstadsregionen och kransområdena som befinner sig nära intensiv spårtrafik. 

Det är också stora skillnader mellan olika typer av områden, varav koldioxidutsläppen i 

kransområdena är två eller tre gånger större än i huvudstadsregionen, eftersom det vardagliga 

resandet inom dessa områden förutsätter märkbart större antal kilometrar avlagda med 

personbil. Under kommande år kommer projektet med samhällsstrukturella zoner att göras 

riksomfattande och införlivas med miljöförvaltningens uppföljningssystem för 

samhällsstruktur. Uppgifterna är från Finlands miljöcentrals pressmeddelande (från 8.4) som 

finns att läsas på http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=381085&lan=sv&clan=sv 

med länk till själva publikationen, Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet. Vyöhykkeiden kriteerit, 

alueprofiilit ja liikkumistottumukset (Samhällsstrukturens zoner – Zonkriterier, 

områdesprofiler och trafikvanor). 

 

VAGT MED EKONOMISKA FÖRDELAR VID KOMMUNFUSIONER 

http://www.vasa.abo.fi/rurban/presentationer/Ekologisk_modernisering_Eklund.pdf
http://stream.vasa.abo.fi/flash/flashplay.php?file=erland3.flv
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=381085&lan=sv&clan=sv


Trots att kommunfusionerna ofta görs i syfte att spara pengar, så saknas det egentliga bevis på 

ekonomiska fördelar, skriver tidningen Sunnuntaisuomalainen som ges ut av Väli-Suomen 

media. Enligt tidningen är den senaste undersökningen av de ekonomiska fördelarna nästa tio 

år gammal och den behandlade snarast kommunsammanslagningar från 1970-talet. I 

undersökningen som inrikesministeriet beställt, behandlades 57 kommunsammanslagningar. 

Inbesparingar kunde bara konstateras i förvaltningsutgifterna, medan utgifterna i stort till och 

med kunde öka. En liknande undersökning borde göras om kommunsammanslagningarna på 

2000-talaet, men ekonomerna anser här att tiden för undersökningen inte ännu är mogen, för 

enligt ekonomen Antti Moisio vid Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) måste man 

vänta fem eller tio år innan resultaten syns. De flesta kommunfusionerna genomfördes 2009. 

Övergångsbestämmelser och de statliga samgångsbidragen stör fortfarande här de ekonomiska 

siffrorna. Uppgifterna är från senaste veckas måndagsupplaga (18.4) av Österbottens Tidning 

och finns på tidningens nätupplaga på http://www.ot.fi/Story/WireStory.aspx?storyID=36550. 

 

LANDSBYGDSBOENDET OCH FÖRVALTNINGSKRÅNGLIGHETER – PROFESSOR 

EERO UUSITALO I LEDAREN FÖR LANDSBYGD PLUS 

Det skulle inte skada om tjänstemännen och politikerna spetsade öronen för att höra på varför 

människorna vill bo på landsbygden, bygga och flytta dit. För just de här orsakerna lyser med 

sin frånvaro i motiven för planeringen. Till all lycka är lokal rörelsefrihet och sunt förnuft 

fortfarande tillåtna. Det lönar sig att utveckla alla byar, och det borde ske. Förbud och 

begränsningar hör inte till en vis samhällspolitisk arsenal. Sedan går samhälleliga mål på 

varandra och är delvis motstridiga. I förverkligandet av sina samhällsuppgifter har därför 

ministerierna, samtidigt ur många andra perspektiv, ansetts vara i ofog, än på landsbygden 

och än i staden. Vårt komplexa samhälle skulle behöva allt mera en beredning av ärendena 

horisontalt, så att man skulle få allt mer nödvändiga, samordnade beslut. Förvaltningen är 

oduglig, då sektorentreprenörernas makt är nästan undantagslöst större än de aktörers, till vars 

uppgifter hör att ta i beaktande överlappande och i korsgående synpunkter. Således behövs 

landsbygdspolitikprogrammen och de skall skötas ordentligt. Bland annat det här skriver 

professor Eero Uusitalo i ledaren för tidningen Maaseutu Plus – Landsbygd Plus 2/2011. 

Övrigt som tas upp i tidningens finskspråkiga artiklar är bl.a. följande: 

 Generalsekreterarens kolumn: Landsbygdsboendet behöver en stark intressebevakare 

 Dagens landsbygd är global och särpräglad 

 Rätt miljövård ger arbete och dragkraft åt landsbygden 

 Livskvalité i ekobyn 

 Landsbygdspolitik är svårt att handskas med för politikerna 

 En vital landsbygd är målet för landsbygdsnätverkets verksamhet 

 Unga vuxna och landsbygdens livskvalité syns i sociala medier 

De svenskspråkiga sidorna, Svenska Spalten, (6 s) har följande rubriker: 

 Vem skall betala husets fiberuppkoppling? 

 När de gamla lösningarna är problemet 

 LAG-grupper höll skolningsdag i Vasa 

 Välfärd eller konkurrenskraft? 

Årets andra nummer av tidningen Maaseutu Plus – Landsbygd Plus utkommer 28.4. 

Tidningen är språkrör för byarörelsen, de lokala aktionsgrupperna och övriga 

landsbygdsutvecklare. Landsbygd Plus, som getts ut sedan år 2000 och utkommer 5 ggr per 

år (med normalt ca 36 sidor per nummer), är tvåspråkig med ett mindre antal svenska sidor. 

Årligen ges även ett engelskspråkigt nummer ut. Utgivare är Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) 

– Byaverksamhet i Finland rf med Eero Uusitalo som chefredaktör och Pirja Peltomäki som 

redaktör. Svensk Byaservice sköter om koordineringen av de svenskspråkiga sidorna i 

http://www.ot.fi/Story/WireStory.aspx?storyID=36550


tidningen. För prenumeration kontakta Sylvia Manninen på tel. 02-738 1761 eller per e-mail 

sylvia.manninen@kylatoiminta.fi. 

 

LEADER-GRUPPER I ÖSTERBOTTEN SÖKER INSPIRERANDE INFORMATÖR 

YHYRES-kehittämisyhdistys ry (www.yhyres.fi) och Aktion Österbotten rf (www.aktion.fi), 

samt Österbottens ELY-central (http://www.ely-centralen.fi/osterbotten) söker en inspirerande 

informatör som är intresserad av att utveckla landsbygden. Huvuduppgiften är att informera 

om de möjligheter Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland ger 

Österbotten. Den sökande bör för uppgiften ha en lämplig utbildning, kunskap och erfarenhet. 

Man värdesätter erfarenhet av projektverksamhet, samarbetsförmåga, kreativitet, förmåga till 

självständigt arbete, kunskap om InDesign programpaketet, samt utmärkt förmåga att i tal och 

skrift uttrycka sig på båda inhemska språken. Du bör ha tillgång till bil och kunna vid behov 

arbeta kvällstid. Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse och fortsätter t.o.m. 30.4.2012 med 

eventuell möjlighet till förlängning. Ansökan med löneanspråk inlämnas senast 29.4.2011 till 

YHYRES-kehittämisyhdistys ry, Loukontie 6, 66440 Tervajoki eller per e-post 

matti.jaskari@yhyres.fi. Förfrågningar besvaras av YHYRES verksamhetsledare Matti Jaskari 

på mobil 050-463 5872 eller av Aktions verksamhetsledare Mathias Högbacka på mobil 040-

183 8653. Platsannonsen ingick i Vasabladet (17.4) och finns på Aktions hemsida 

www.aktion.fi. 

YHYRES och Aktion förverkligar utvecklingsprogram inom ramen för Programmet för 

utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, Aktion i det österbottniska kustområdet 

Karleby-Kristinestad och YHYRES i Kyrolandet. Österbottens ELY-central verkliggör 

regional landsbygdsutveckling i hela Österbotten. 

 

LÄS ÄVEN DETTA 

Svenska vårpropositionen väcker förväntan hos HSSL-folk 

Den svenska vårproposition innehåller ord som är som ljuv musik för de som arbetar för att 

hela Sverige ska leva. Det står att regeringen vill förbättra förutsättningarna för att driva 

företag, arbeta och bo i alla delar av landet, att god tillgänglighet till kommersiell och 

offentlig service, samt digital och fysisk infrastruktur är viktigt för hållbar tillväxt i hela 

Sverige. Det är kloka ord som gör Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) folk 

mycket glada. ”Äntligen kommer politiska besked som går i rätt riktning, men det gäller att 

göra verkstad av det här. Och det är bråttom! Byskolor försvinner, butiker läggs ned och 

företagsstrukturer slås sönder, medan byråkratins kvarnar mal”, säger HSSL:s vice 

ordförande Inez Abrahamzon. Organisationens ordförande Karl-Erik Nilsson instämmer och 

menar att det finns en otålighet och en förväntan om skarpa förslag, inte minst när det gäller 

infrastruktur och service. Nilsson ser HSSL som en bra samarbetspartner i arbetet med att 

förverkliga målen. Genom sina erfarenheter och kontaktnät kan de vara en kanal till 

landsbygden. Uppgifterna är från ett pressmeddelande från (14.4) HSSL och finns under 

webbadressen http://www.helasverige.se/kansli/nyheter/visa-nyhet/blog/1/2368/3/. 

 

Lättare få trådlöst bredband till sommarstugan – stort kapacitetsutnyttjande säkrast på tidig 

morgon eller sen kväll 

Det har blivit lättare att få trådlöst bredband till sommarstugan, eftersom det mobila nätverket 

har blivit bättre i glesbygden. Enligt chefen för FiCom (centralförbundet för datatrafik och 

datateknik) Reijo Svento blir många säkert överraskade om man jämför tillgängligheten för 

Internet med förra sommaren, en förbättring som delvis beror på att man nu fått ta de gamla 

NMT-telefonernas frekvenser i bruk. Men fortsättningsvis orsakar berg och vattendrag 

otrevliga överraskningar. Sålunda rekommenderar Konsumentverkets jurist Miina Ojajärvi att 

man först testar att förbindelsen fungerar innan man köper den, för det är ganska vanligt att 

mailto:sylvia.manninen@kylatoiminta.fi
http://www.yhyres.fi/
http://www.aktion.fi/
http://www.ely-centralen.fi/osterbotten
mailto:matti.jaskari@yhyres.fi
http://www.aktion.fi/
http://www.helasverige.se/kansli/nyheter/visa-nyhet/blog/1/2368/3/


man får testa. Många av Finlands ca två miljoner sommarstugebesökare behöver det trådlösa 

nätet endast under sin semester, men det väsentliga är hur stor användningen är. Vill man 

använda Internet, är inte prepaid-anslutningarna det bästa alternativet. Sedan påverkas även 

kvaliteten på förbindelserna av när på dygnet man kopplar upp sig. Det lönar sig att tajma 

viktiga uppgifter som kräver mer av bredbandets kapacitet, när basstationerna inte används så 

mycket, alltså tidig morgon eller sen kväll. De bärbara datorerna och surfplattorna är numera 

så utvecklade att man inte mer behöver ett särskilt trådlöst modem eller dångel för att kunna 

koppla upp sig till Internet, utan modemfunktionen är inbyggd i många bärbara terminaler. 

Möjligheten att använda mobiltelefonen som datormodem har heller inte försvunnit. 

Uppgifterna är från Vasabladet (17.4). 

Teknologie doktorn i datateknik Nisse Husberg kommenterar texten med att säga, att i fråga 

om tidpunkten för stor användning av mobilt bredband, så är det på småtimmarna och tidig 

morgon som trafiken är minst. Man bör sedan absolut testa vilken operatörs kort som 

fungerar just på den egna sommarstugan och således kräva att man får testa gratis i en vecka 

eller två – det kan vara stor skillnad i hastighet mellan vardagar och helger. Sedan borde 

man sätta sig in i hur mycket data man kan överföra innan hastigheten dras ned (eller det blir 

dyrare). En gigabyte är inte alls mycket. Om den egna telefonen/modemet inte stöder de 

gamla NMT-frekvenserna, så har man ingen nytta alls av dem. 

 

Kulturmix i egen by – läs infobladet Hanke@Lande 

Gränsöverskridande samarbete förutsätter förståelse och respekt för egna och andras kulturer. 

Färre jobb finns på landsbygden och kulturmix anses som en urban grej. Men varför kunde 

man inte börja med det i egen by? Bjud in den nyinflyttade, oavsett språk, på kaffe en dag, 

och bjud lite på dig själv också. Att flytta är jobbigt, även inom det egna landet, och är språket 

dessutom olika, har det sina begränsningar. På Gunilla Holmbergs plantskola jobbade förra 

sommaren unga 4H-händiga hjälpare jämsides med internationella studenter från Vik på 

hennes plantskola. ”Alla omvägar och sidospår har varit värt besväret, om min planskola 

lönsamt kan fungera som kosmopolitkuvös och brobyggare även i fortsättningen”, skriver 

Holmberg. Primärproducenten på landet kan även vara internationell. Talkoandan och 

byagemenskap är definitivt en exportprodukt såsom närdemokrati. Men vi har också mycket 

att lära oss av andra kulturer. En gammal människa behandlas med respekt i Asien och Afrika, 

för den som har levt länge, är vis. Bland annat det här skriver vice ordföranden för 

Landsbygdens utvecklingsförening SILMU rf Gunilla Holmberg i ledaren för Hanke @ Lande 

– Infoblad om landsbygdsutveckling 2011 med tema om gränsöverskridande samarbete och 

ungdomar. Övrigt som tas upp i det tvåspråkiga infobladet, kan nämnas de svenskspråkiga 

inslagen: Projekt förenar gränsöverskridande och internationellt, Miljöfostran i 

karamellpapper och chokladsås, Händig hemhjälp – stödd framgång, Unikt lajv för barn i 

sommar och Hand i Hand över Havet. Hanke @ Lande (1/2011), som utges av Leader-

grupperna Pomoväst rf och SILMU rf, finns att läsas som länk under webbadressen 

http://www.silmu.info/?lang=sv&newspage=10. 

 

Åboland nästa i tur för kampanjen Byar med livskraft 

Den nationella kampanjen Voimistuvat kylät – Byar med livskraft håller nästa seminarium i 

Pargas på Finlands fiskeri- och miljöinstitut 6.5 kl. 9-16.30. Kampanjens centrala mål är att 

genom utbildning och samarbete mellan olika aktörer öka dialogen och samarbetet mellan 

byarna och kommunerna, bl.a. kring nya sätt att ordna service i byarna. Medverkande är bl.a. 

generalsekreteraren för Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) Eero Uusitalo, 

Byaverksamhet i Finland rf:s (SYTY:s) generalsekreterare Risto Matti Niemi, sakkunnig 

Christell Åström vid Finlands Kommunförbund och projektchef Heli Siirilä på Levón-

institutet vid Vasa universitet. Seminariet i Pargas är det första som hålls på båda språken. 

http://www.silmu.info/?lang=sv&newspage=10


Som lokala arrangörer fungerar Egentliga Finlands Byar rf/projekten Kylä välittää och Fokus 

på Åbolands Byar, samt aktionsgruppen I samma båt rf. Den nationella kampanjen drivs av 

SYTY, YTR, landsbygdsnätverksenheten, Finlands Kommunförbund, Evangelisk-lutherska 

kyrkan i Finland, samt Landsbygdens bildnings- och kulturförbund. Program och 

anmälningsuppgifter (anmälan senast 2.5) finns på både adressen www.sameboat.fi som 

www.vskylat.fi. Se även info (på finska) om kampanjen på SYTY:s hemsida under adressen 

http://www.voimistuvatkylat.fi/. 

 

Maaseudun kehittämisen Uutiskirje för andra gången i år 
Svensk Byaservice Nyhetsbrev inom landsbygdsutveckling i finsk version, Maaseudun 

kehittämisen Uutiskirje, har utkommit (18.4) med andra numret för i år (kan läsas på Svensk 

Byaservice hemsida www.bya.net, Östra Nylands Byar rf:s www.itukylat.fi, Järvi-Suomen 

kylät ry:s www.jasky.net och Byaverksamhet i Finland rf:s www.kylatoiminta.fi). 

Byaombudet Henrik Hausen vid Järvi-Suomen kylät står för översättningen och urvalet från 

de svenska versionerna av Nyhetsbrevet, samt för tillägg. 

Den som är intresserad av den finska versionen kan meddela namn och e-mailadress, samt 

namnet på det man representerar, t.ex. förening, organisation, arbetsplats o.s.v. till e-

mailadressen kenneth.sundman@studiecentralen.fi. 

 

 

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 e-

mailadress: 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. 
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