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ÅBF informerade landskapsregeringen om Leader
Resumé från forum Östra Nylands seminarium
Seminarier

ÅBF INFORMERADE LANDSKAPSREGERINGEN OM LEADER
Ålands bildningsförbund (ÅBF) har hållit styrelsemöte 7.11 och behandlat bl.a. att ÅBF varit
kallade till Ålands Landsbygdscentrum av Landskapsregeringen (LR) för att informera om
grunderna i LEADER, som hittills är ett ganska okänt område för LR, eftersom de inte hittills
har deltagit i just den biten av programmet. Informationen skedde separat för LR:s grupp för
utarbetandet av programmet för Axel 3 och 4 med en svensk konsults föredrag som inledning.
ÅBF:s styrelseordförande Mikael Ericksons uppfattning är att bildningsförbundet sitter på den
mesta kunskapen om LEADER på Åland just nu och att LR tacksamt tog emot den
information de hade att erbjuda. Det här skedde i samband med en konferens (1.11) för övriga
lantbruksaktörer där LR informerade om sin lantbruksstrategi. Här framgick även missnöje
hos jordbrukarna om byråkratin i ansökningar och att de anmälningar som man måste skicka.
Alla liknande redovisningar till olika instanser borde förenklas. Lönsamheten i att producera
vissa grödor, jämte att lyfta arealstöd för att låta bli, var marginell. Förädlarna av produkter
var oroliga över att det lokalt producerade grödorna och produkterna, så som mjölk och
potatis, inte täcker den lokala industrins behov. ÅBF föreslog en lag på Åland. 16 medlemmar
underströk viktigheten med 3-parts principen och att just "gräsrotsnivån" måste presenteras.
Bildningsförbundet föreslog även att en förening bildas för ändamålet och att en
verksamhetsledare, samt två ombud, anställes för Ålands del. Allt det här och mycket mera
informerades det om - rekommendationer och med grundtankar från Eero Uusitalo och Risto
Matti Niemi, samt "I samma båt". ÅBF:s livliga kontakter med ovannämnda aktörer har visat
sig vara värdefulla för hela landskapet.
RESUMÉ FRÅN FORUM ÖSTRA NYLANDS SEMINARIUM
Forum Östra Nylands seminarium 3.11 i Pernå fokuserade på vad den mycket omdiskuterade
kommunreformen kunde ha för konsekvenser för andra stadiets svenska utbildningsenheter i
regionen Östra Nyland. Krister Ståhlberg från Svenska kulturfonden förundrade sig över den
planerade kommun- och servicestrukturreformen och den brådska med vilken den körs
igenom. Han betonade att servicestrukturen är bra i dagens kommuner. På grund av den
servicestruktur vi har idag, är vi konkurrenskraftiga, inte trots att vi har den. Orsaken till den
nya reformen såg han i att staten behöver pengar för att finansiera välfärden, samtidigt som
man sänker den totala skatten för att göra sig populär. I alla fall kommer det oundvikligt att
ske stora förändringar och kraven på gymnasierna och yrkesskolorna ökar. I samma veva ökar
behovet av större enheter. Enligt Ståhlberg kräver specialiserad undervisning i olika ämnen
stora enheter. En liten skola kan inte stå för olika alternativ. I stället för stora enheter undrade
han över vilka möjligheter ett samarbete över nätet kunde erbjuda. Arbetsfördelning och
nätbaserad utbildning redan under hösten 2006 kunde vara en modell för andra stadiets
utbildning i Östra Nyland. Kulturfonden har, i samarbete med Utbildningsstyrelsen, utrett ett
gymnasiesamarbete om e-lärande i Österbotten och Åboland-Västnyland. Man skulle gärna

diskutera samma modell i Östra Nyland. Harriet Ahlnäs från Prakticum undrade över vilken
arbetskraft samhället behöver i framtiden och vilken undervisning ungdomarna vill ha.
Ungdomarna väljer med sina fötter. De väljer den utbildning som intresserar dem och det är
svårt att styra utvecklingen. Östra Nyland bör kunna erbjuda lockande utbildning. Ingeborg
Rask från Sydkustens landskapsförbund jämförde studiebenägenheten i Nyland med den i
Österbotten. I Nyland och Helsingfors går ungdomen gärna till gymnasierna, medan de i
Österbotten går till yrkesutbildningen. Hon befarade att kommunreformen på lång sikt
kommer att betyda sammanslagning av gymnasier eller av yrkesskolor och gymnasier, större
enheter inom yrkesutbildningen, regionala läroanstaltsnätverk och tvåspråkiga lösningar.
Rektorn för Lovisa gymnasium, Jan Lindh, redogjorde för sin skolas inriktning och de goda
resultat den kunde uppvisa i studentexamen under åren 2002-2005. Lovisa gymnasium hade
placerat sig på en fjärde plats bland de finlandssvenska gymnasierna i en undersökning gjord
av MTV. Lovisa gymnasium är en sund, frisk och framsynt skola. Det skulle vara katastrof
om Östra Nyland miste den. Han kunde inte föreställa sig att det skulle finnas beslutsfattare,
som skulle skjuta i sank något som är så utmärkande för deras bygd. Från grannkommunerna
kommer 65 % av eleverna.
SEMINARIER
Projektet Länsi-Suomen maaseudun kehittäjien osaajarekisteri ordnar 15.11 i Tammerfors ett
seminarium om att ta lärdom av dåliga projektförfaranden, Huonot hankekäytännöt epäonnistumiset opiksi. På seminariet får man tal del av ”projekträvars” och finansiärers
tabbar, samt fadäser från andra projekt. Meningen är att de här misslyckandena bearbetas
genom grupparbeten och att man lär sig goda tillvägagångssätt för att förverkliga projekten
med framgång. För mer information och anmälan kontakta Riikka Haapala, tel. (03) 250 3230
eller e-mailadress riikka.haapala@pirkanmaaseutu.fi.
Har vi trafiksäkerhet i Nylands glesbygd? Det här är rubriken på ett tvåspråkigt seminarium
som hålls på konferensutrymmet Stallet på Svartå Slott 17.11 kl. 17.30-21.30. Mål och syfte
är att ge offentlighet åt glesbygdens trafiksäkerhetsfrågor, ge byarna tips om olika lösningar,
påverka beslutsfattare och starta en dialog mellan byarna, beslutsfattarna och myndigheterna.
Arrangörer är Västnylands Byar r.f. och Vertti & Tyyne-projektet. För mer information och
anmälan, vilken bör göras senast 13.11, kontakta byaombudet Pirkko Kaskinen på
Västnylands Byar, mobil 050 522 5311 eller e-mailadress pirkko.kaskinen@netti.fi. OBS! Kl.
16.30 har man möjligheten att bekanta sig med Svartå Slott.
På kurscentralen Högsand, Lappvik hålls 21.11 kl. 14-21 ett seminarium med rubriken
Byaekonomi - Har kan byaverksamheten skapa arbetsplatser i byn? Mål och syfte är att ge
uppgifter om möjligheter, skyldigheter och om beskattningen i föreningarnas
serviceverksamhet, samt att ge byarna tips om olika lösnigar. Ett finskspråkigt tillfälle ordnas
22.11 på Olkkala herrgård, Vichtis. Arrangörer är Västnylands Byar r.f. och Byaverksamhet i
Finland r.f. För mer information och anmälan, vilken bör göras senast 17.11, kontakta
byaombudet Pirkko Kaskinen på Västnylands Byar, mobil 050 522 5311 eller e-mailadress
pirkko.kaskinen@netti.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! 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 webbsidor för mera info.

