
LOKAALI – 
de lokala aktörernas nationella festseminarium 

 

lördag – söndag 3 – 4.9.2011 
Kisakeskus, Kullanäset 220, 10420 Skuru, Raseborg 

 
Det traditionella evenemanget Lokaali firas i år i staden Raseborg (www.raseborg.fi) i Nyland. Ekenäs, Karis 
och Pojo kommuner gick samman och tog det historiska och traditionsrika namnet Raseborg, som är känt 
bl.a. för sitt slott. Trakten är kulturhistoriskt intressant med sina många bruk, slott och herrgårdar. 
Landskapet är ett typiskt nyländskt kustområde. Tvåspråkigheten ger en pikant och intressant piff. Den 
svenska bosättningen och kulturen har långa och starka traditioner i området. 
 

 Kisakeskus (www.kisakeskus.fi) är beläget i fd Pojo kommun, cirka 20 km från Karis järnvägsstation. 
Det är beläget på en naturskön, kuperad plats mitt i den sydfinländska skogen, på stranden vid en 
sjö. 

 En guidad utfärd ordnas på lördag morgon, med busstransport från Helsingfors och från Kisakeskus, 
vid behov via Karis. Då seminariet är slut ordnas transport till Karis. Övriga tider finns det möjlighet 
att få transport från Kisakeskus till Karis järnvägsstation och vice versa till ett pris om 5 
euro/person/enkel resa. Man kan alltså ta sig till seminariet med allmänna kommunikationsmedel, 
snabbtågen mellan Åbo och Helsingfors stannar i Karis. 

 Huvudmålen för den guidade utfärden på lördag är Vihtijärvi (www.vihtijarvi.fi) och Fiskars 
(www.fiskarskylaseura.org). Under resan slingrar vi oss genom vackra landskap, särpräglade byar och 
intressanta sevärdheter. 

 Byaföreningen i Vihtijärvi, övriga föreningar och byborna är mycket aktiva och får mycket till stånd. 
Ett utmärkt exempel är bevarandet av skolan genom en säregen lösning, ihärdig uthållighet och 
samarbete. Vi får också bekanta oss med byns övriga aktiva verksamhet och förverkligade projekt 
samt planer för framtiden. 

 Namnet Fiskars syns i de flesta finländska hem och på arbetsplatser. Fiskars är dock även annat än 
saxar och trädgårdsredskap. Det är en idyllisk bruksby, som livas upp av små hantverksföretag, 
förtjusande matställen, caféer och små butiker. Både den finsk- och svenskspråkiga bya- och 
hembygdsverksamheten är stark och det arrangeras mycket olika evenemang i byn. 

 Seminariets teman, program, talare, de som uppträder och föreställningarna är mångsidiga, aktuella 
och intressanta. Programmet finns som bilaga till detta brev, arrangörerna förbehåller sig rätten till 
ändringar. 

 Inkvarteringsrummen på Kisakeskus finns i stugor, radhus och i huvudbyggnaden. Övernattningen 
kostar 42 €/dygn (begränsat med enkelrum, faktureringstillägg 20 €) och inkluderar frukost. En el-
plats för husvagn/-bil kostar 10 €, frukost 7 € om man köper den skilt. Middagen på lördag kostar 12 
€ och söndagslunchen 10 €. Övrig traktering, som nämns i programmet, bekostas av arrangören. 
(Annullering av anmälan senast 28.8, annars fakturerar vi). 

 Om man vill, kan man boka ett omfattande konditionstest på förhand, pris 70 €. 

 Självständig motion får utövas avgiftsfritt (till förfogande står t.ex. konditionssal, frisbeegolf, bingo-
orientering, rodd på sjön). Söndagens ledda motion betalas av arrangören. 

 På festplatsen kommer det under seminariedagarna att finnas ”stand”, där man kan bekanta sig med 
utställarnas verksamhet och köpa hantverksprodukter och övrigt smått, t.ex. som ett minne från 
resan. 

 Anmälningar görs, på bifogade blankett, senast 22.8.2011 till Sylva Manninen på Byaverksamhet i 
Finland rf, sylvia.manninen@kylatoiminta.fi, tel. 02-738 1761 

 Tilläggsuppgifter fås även av Pirkko Kaskinen från Västnylands Byar rf, pirkko.kaskinen@gmail.com, 
tel. 050-522 5311. En liten överraskning utlovas till de som anmält sig senast inom juli månad! 

 Arrangörer för evenemanget är Västnylands Byar rf och Byaverksamhet i Finland rf. De lokala Leader-
grupperna deltar också i arrangemangen. 

 

Varmt välkommen för att trivas, utbyta erfarenheter, koppla av, träffa bekanta och obekanta, 
nätverka, få nya idéer och aha-upplevelser… 

 
Ta risken och kom till Raseborg, vi väntar på just dig! 

**************                                                                                                                            ************** 
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LOKAALI – 
de lokala aktörernas nationella festseminarium 

 

Tid:  lördag – söndag 3 – 4.9.2011 
 
Plats:  Kisakeskus, Kullanäset 220, 10420 Skuru, Raseborg 
 
PROGRAM:  
 
lördag 3.9.2011 

 
 kl 10 avgår bussarna från Helsingfors och från Kisakeskus till Vihtijärvi 

 presentation av nuvarande Årets By, program ordnat av byborna, sopplunch 

 cirka kl 13 avfärd från Vihtijärvi 

 med buss genom nyländska byar till Fiskars 

 kl 17.30 ankomst till Kisakeskus 

 kl 19 lägereld, middag utomhus (med väderreservation) 

 kl 20.30 Bablo musicerar vid lägerelden 

 bastun är varm 

 firandet av kvällen fortsätter inomhus i takt till bya-spelmannens toner 

 
söndag 4.9.2011 

 
 kl 8 frukost 

 kl 9 ledd motion enligt eget val (t.ex. zumba, kyrkbåtsrodd, stavgång) 

 kl 10.30 ”Byar i planeringslärans korseld” 
diskussion med landskapsdirektör Ossi Savolainen, regionplaneringsdirektör Riitta 
Murto-Laitinen, professor Eero Uusitalo och landsbygdsforskare Juha Kuisma, även 
statsmaktens representant deltar 

 kl 12 lunch 

 kl 13 öppning av festen 

 statsmaktens hälsning 

 Festtal 

 musikprogram mm 

 kaffe med kaka 

 offentliggörande och prisutdelningsceremonier: 
Årets By 2011 samt hedersomnämnanden byar, Byaverksamhetens vägvisare och 
Årets Landsbygdsaktör 2011 

 Slutord och god hemresa 

 cirka kl 16 busstransport till Karis 

 

***************************** 

              


