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Den europeiska landskapskonventionen i kraft från april
Nordisk dimension i Leader-arbetet
Tankesmedja för Svenskfinland
Kombinera nytta och nöje med kurs i landsbygdsutveckling
Mia Aitokari nytt byaombud i Östra Nyland
Landsbygden producerar och staden betalar? - seminarium om växelverkan mellan
stad och landsbygd

DEN EUROPEISKA LANDSKAPSKONVENTIONEN I KRAFT FRÅN APRIL
Enligt konventionen, som godkändes år 2000, skall länderna i sin nationella lagstiftning utgå
ifrån att landskapets värde utgör en väsentlig del av kultur- och naturmiljön. Synpunkter som
gäller landskapet, skall beaktas i alla åtgärder som kan påverka deras utformning. Det gäller
att införa sådana metoder, som gör det möjligt för den breda allmänheten och myndigheterna
att medverka när riktlinjerna för landskapspolitiken dras upp och dess mål förverkligas.
Konventionen lyfter fram landskapets betydelse för att människorna skall må väl. Envar skall
ha möjlighet att medverka i planering som gäller landskapet. Uppgifter som gäller landskapet
handläggs nu inom miljöministeriets, undervisningsministeriets och jord- och
skogsbruksministeriets verksamhetsområden. Hela pressmeddelandet från miljöministeriet
och presentationen av 156 landskap av nationellt värde finns under webbadresserna
http://www.valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/sv.jsp?oid=152150 respektive
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1739&lan=fi#a2.
NORDISK DIMENSION I LEADER-ARBETET
Intresset för att delta i det nordiska samarbetsprojektet Nordic Leader Dimension är stort i
Finland och Sverige. Representanter för ca 10 aktionsgrupper och några andra
samarbetsparter möttes i Borås i samband med den svenska Landsbygdsriksdagen senaste
helg. Projektet kommer att omfatta en analys av hur Leader-metoden används i de nordiska
länderna och ett omfattande erfarenhetsutbyte mellan de deltagande LAG:en. Målet är att
skapa en samarbetsstruktur för internationella projekt och en gemensam plattform för de
nordiska LAG:en, då samarbetet blir allt mer internationellt. Styrgruppen för projektet
kommer att mötas i Vasa i maj för att komma igång med det konkreta arbetet. För
koordineringen av projektet ansvarar I samma båt r.f.
TANKESMEDJA FÖR SVENSKFINLAND
Svenska Folkskolans Vänner (SFV) har ansökt om 55 000 euro från undervisningsministeriet
för att grunda en finlandssvensk tankesmedja. Tankesmedjor eller think-tanks, som
ursprungligen är ett anglosaxiskt påfund med rötterna i efterkrigstiden, förekommer främst i
Sverige då det gäller Norden. Men på senare tid har det påpekats, att den offentliga debatten
även i vårt land skulle gynnas av tankesmedjor. Inom ramen för Politikprogrammet för
medborgarinflytande genomfördes en rad think-tank på temat globalisering. Ingen
svenskspråkig organisation deltog i experimentet, men Svenska studiecentralen (SSC), som

upprätthålls av SFV, följde ändå med experimentet och deltog även i övrigt i
politikprogrammets utredningar, aktiviteter och arbetsgrupper. Det är mot den här bakgrunden
som SFV nu lanserar tankesmedjan Lokus, som riktar in sig på det fält där kommuner och
lokalföreningar agerar. På webbadressen http://www.vasabladet.fi/inrikes.asp?docID=15417
finns hela artikeln publicerad som ingick i dagens Vasabladet.
KOMBINERA NYTTA OCH NÖJE MED KURS I LANDSBYGDSUTVECKLING
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ordnar en kurs i Introduktion till landsbygdsutveckling
(10 poäng) med start vecka 34, alltså i slutet på augusti. Kursen är för dig som arbetar med
landsbygdsutveckling eller samhällsplanering, oavsett om det är lokalt, regionalt eller
nationellt. Återkommande moment i kursen är, att arbeta med landsbygdsutveckling (verktyg
och metoder), den lokala utvecklingen (människorna, kulturen, företagandet och demokratin)
och landsbygden i sitt sammanhang (historia, politik, ekonomi, EU, hållbar utveckling m.m.).
Arbetet sker via Internet och e-post med inlämningsuppgifter och grupparbete. För hösten och
nästa vår har det planerats in fem obligatoriska träffar på olika håll i Sverige, till vilka det
knyts två eller tre forskare och/eller praktiker som ger sina perspektiv på
landsbygdsutveckling. För att vara behörig, måste du ha grundläggande behörighet till
landsbygdsutveckling, som anställd eller ideellt. För dig med högskoleexamen om minst 120
poäng (gäller svensk examen) finns också ett magisterprogram på 40 poäng. Med några
fördjupade uppgifter utgör introduktionskursen den första kursen i programmet. Kursen är
kostnadsfri, men för resa och uppehälle betalar du själv (en eller två personer är redan
anmälda från Finland). Ansökan till kursen eller till programmet Magisterexamen i
landsbygdsutveckling (40 poäng, start hösten 2006) görs senast 15.4 via webbadressen
http://www2.slu.se/student/dokument/pdf/utbildning_anmalan/blankett_kurs0607.pdf.
Anmälningskoden till kursen är 10119 och till programmet 81004. Mer information om
kursen och Sveriges lantbruksuniversitet finns under webbadresserna
http://slunik.slu.se/kurs.cfm?Kurser_ID=1393 (klicka på kursplan) respektive www.slu.se.
MIA AITOKARI NYTT BYAOMBUD I ÖSTRA NYLAND
Östra Nylands Byar r.f. (ÖNB) får nytt byaombud i juni. Mia Aitokari börjar då arbeta med
byautveckling i Östra Nyland. Hon sitter med i styrelsen för den lokala aktionsgruppen Gro i
Öst r.f. och fungerar för tredje året som ordförande för Isnäs byaråd r.f., samt är suppleant i
styrelsen för Östra Nylands Byar. Mia hälsar att ni som arbetar med byautveckling och som
byaombud, gärna får höra av er och ge tips om vad ni anser vara viktigt. Hennes e-mailadress
är mia.aitokari@wildemans.inet.fi. Förutom nytt byaombud har ÖNB anställt en
projektansvarig för byportalen www.ita-uudenmaankylat.fi, Anne-Christina Jäntti, som
utvecklar och uppdaterar hemsidorna. De har också ett nytt projekt vid namn
Landskapsprojekt, vars målsättning är att förbättra vissa synliga bylandskap, med hjälp av
små men synliga åtgärder. Läs mer om Östra Nylands Byar på webbadressen här uppe. Just nu
har man fullt upp med förberedelserna inför byskolseminariet, som hålls 8.4. Seminariet tycks
väcka intresse även utanför Östra Nyland. Den som vill delta i seminariet hittar uppgifter om
vart man skall anmäla sig och vad programmet innehåller under webbadressen
http://www.isnasbyarad.fi/dokument/IsnasByskoleseminariet.doc.
LANDSBYGDEN PRODUCERAR OCH STADEN BETALAR? - SEMINARIUM OM
VÄXELVERKAN MELLAN STAD OCH LANDSBYGD
Byaverksamhet i Finland (SYTY), Suomen Kotiseutuliitto, YTR:s temagrupper för
landsbygdsboende och växelverkan mellan stad-landsbygd arrangerar ett gemensamt
seminarium, Maaseutu tuottaa ja kaupunki maksaa?- kaupunkien ja maaseudun
vuorovakutus, 21.4 i Tavastehus på HAMK:s Ammatillinen opettajakorkeakoulu, där man

presenterar omfånget på stadens och landsbygdens växelverkan. Man ventilerar
ställningstagandet, landsbygdens möjligheter och medborgarverksamhetens organisering på
landsbygden och i städerna. Föreläsare är bl.a. SYTY:s ordförande, professor Eero Uustitalo
och riksdagsman Tarja Cronberg. Seminariet är gratis, men maten betalar man själv. Anmälan
skall göras senast 13.4 till Suomen Kotiseutuliitto, tel. 09-612 6320 eller e-mailadress
satu.aallonpaa@suomenkotiseutuliitto.fi. Information och program finns på webbadress
http://www.kylatoiminta.fi/!view/!id1015/body1=2212.

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@ssc.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webb-sidor
för mera info.

