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Virtapiiri-seminarium
Medborgarforum om digitalisering och organisationer
Konferens om regionernas tillstånd har hållits i Åre
Projektnyheter

VIRTAPIIRI-SEMINARIUM
Samorganisationen Vapaan sivistystyön yhtesjärjestö (VSY) inleder sina årliga Virtapiiriseminarier i december. Det första seminariet öppnar ”Det aktiva medborgarskapets arenor” 89.12 på G 18 i Helsingfors. Det arrangeras i samarbete med regeringens politikprogram för
medborgarinflytande. Seminariet är ämnat för alla med intresse för medborgarinflytande och
dess lärande. Seminariet väcker liv till ny diskussion om medborgarinflytandet, synliggör
befrämjande arbetssätt för ett aktivt medborgarverksamhetssamfund, samt behandlar frågan
om man verkligen kan lära sig till ett aktivt medborgarskap. Bland talarna kan nämnas SSC:s
rektor Björn Wallén, som redogör över det aktiva medborgarskapets begrepp,
programdirektören för regeringens politikprogram Seppo Niemelä och EU:s specialsändebud i
Sudan Pekka Haavisto. Ytterligare offentliggörs Björn Walléns aktuella bok Kyllä
kansalaisuudelle - aloitteita ja esimerkkejä Pohjolasta. Mer info och anmälan till seminariet,
vilket är gratis, på webbadressen http://www.vsop-ohjelma.fi/index.php?k=5054 eller tel. (09)
612 0370. Sista anmälningsdag var 24.11, men det går säkert bra att höra sig för om man kan
efteranmäla sig. Läs även regeringens politikprogram på webbadressen
http://www.valtioneuvosto.fi/vn/liston/base.lsp?r=40232&k=sv.
MEDBORGARFORUM OM DIGITALISERING OCH ORGANISATIONER
Digitalisering och organisationerna är temat för det Medborgarforum som ordnas 2.12 kl.
13.30-16.00 på hotell Vaakuna, Rewell Center i Vasa i samband med Svenska
studieförbundets höstmöte. Tillställningen öppnas av kanslichefen för Svenska folkskolans
vänner Christoffer Grönholm. Därefter talar Stefan Forsman från Finlands Svenska Television
över frågeställningen Hur kan de finlandssvenska organisationerna underlätta övergången till
digital TV? Jan-Erik Granqvist från Österbottniska TV-kommittén tar sedan vid. Hans ämne
är SVT:s synlighet i Svenskfinland från år 2007 ur ett medborgarperspektiv. Tillfället avslutas
med diskussion. Inträdet är fritt och öppet för allmänheten. Anmälan görs till Anna-Karin
Öhman på SSC:s kansli i Vasa senast 28.11, tel. 06-320 4150 eller e-post ssc-vasa@ssc.fi.
Arrangör är SSC/Medborgarforum.
KONFERENS OM REGIONERNAS TILLSTÅND HAR HÅLLITS I ÅRE
Regionernas tillstånd behandlades på en stor upplagd konferens i Åre, Sverige förra veckan
(15-16.11). Bakom tillställningen stod flera statliga verk. Det huvudsakliga innehållet i
konferensen var siffermässiga analyser av den regionala utvecklingen i Sverige, men även i
Europa. Konferensen gav en god inblick på det sätt som man skapar underlag för
regionalpolitiska beslut. Läs mera om konferensen i bilagan.

PROJEKTNYHETER
Mål 2-projektet Martens kompetenscenter för växthusbranschen beviljades fortsatt
finansiering för år 2006 och 2007. Ett kompetenscenter för växthusbranschen vid Martens
trädgårdsstiftelse skall byggas upp med målet att optimera tomatplantans assimilering under
konstljus med hjälp av ny odlingsteknik. Projektet skall bl.a. stärka Martens
trädgårdsstiftelses roll som innovativt center och utvecklingsmotor för det österbottniska
växthusklustret. I samarbete med Lantbrukets forskningscentral bedriver projektet tillämpad
försöksverksamhet. En forskningsassistent anställs för uppgiften. Huvudman för projektet är
Martens trädgårdsstiftelse. Mer projektnyheter från Österbottens förbund finns att läsa i
Nyhetsfaxet ~Uutisfaksi på webbadress http://www.obotnia.fi/pdf/Uutisfaksi%209_2005w.pdf

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.

