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Kommittéer och forum föreslås för fritidsboende
”Leader Åland” börjar ta form
Sydkusten söker kulturkoordinator
Nu är det landsbygdens tur! - summering av landsbygdsriksdagen
Litet är vackert - resumé från byskoleseminariet
Vill du lära dig projektkunnande - utbildning startar 18.4
Kommer turisten till byn? - seminarium om turism

KOMMITTÉER OCH FORUM FÖRESLÅS FÖR FRITIDSBOENDE
Skärgårdsdelegationen och projektet demokrati för fritidsboende föreslår i rapporten
Fritidsinvånarnas delaktighet i kommunernas beslutsfattande, att det inrättas kommittéer,
årliga möten och fora för fritidsinvånare som ett medel att stimulera demokratin för
fritidsinvånare. I rapporten föreslås även för befolkningsregistercentralen att registren om
fritidsbostäder utvecklas, för skärgårdsdelegationen och samarbetspartners att utbildning i
demokrati för fritidsinvånare skall ordnas för kommunerna, samt för Finlands byaverksamhet
och byföreningarna att aktivera de fritidsboende att ta del i aktiviteterna i byarna. I enkäten
som gjordes för rapporten, ansåg 67 % av kommunerna och 72 % av fritidsinvånarna att det är
nödvändigt att öka möjligheterna till delaktighet och insyn för fritidsinvånarna. På webbsidan
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicSwe/9AD27A1D493D4878C225
7149002034CC finns hela pressmeddelandet från inrikesministeriet och rapporten på sidan
http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/3F7334C3F9D83EA6C2257147002D0D2A/$file/1
42006.pdf.
”LEADER ÅLAND” BÖRJAR TA FORM
Fem lokala aktörer från det blivande ”LEADER Åland” besökte i slutet av mars I samma båt
för att närmare studera deras LEADER-verksamhet och olika projekt. Man fick en mycket bra
förklaring om vad LEADER är. Under ledning av Gabriella Nymark-Jansson guidades gänget
runt bland de olika projekten. På öriket finns inget LEADER ännu, men man har i alla fall
kommit så långt att ett konstituerande möte för ”LEADER Åland” skall hållas 24.5. Ålands
bildningsförbund (ÅBF) har i över ett år jobbat för denna sak. Man har även varit aktiv på
andra håll. Nyligen blev ÅBF invald i Hela Norden ska leva (HNSL) och så har man ansökt
om medlemskap i ELARD, samt ännu starkare än tidigare knutit kontakter med PREPAREoch ERA-folk.
SYDKUSTEN SÖKER KULTURKOORDINATOR
Sydkustens landskapsförbund r.f. anställer en kulturkoordinator till kansliet i Pargas.
Koordinatorns uppgift är att öka och samordna det svenska kulturutbudet i Åboland och
övriga regioner. Viktiga redskap i arbetet är förmåga att identifiera behov och möjligheter, att
skapa samarbetsvilliga nätverk och god organisationsförmåga. Utöver högskole- eller annan
lämplig examen krävs erfarenhet av projektadministration. Ansökan med löneanspråk,
antingen i elektronisk form eller postad till Sydkustens landskapsförbund, senast 19.4. Mer
info om arbetsuppgifterna, anställningsvillkor m.m. finns under webbadressen

http://www.sydkusten.fi/aktuellt33.htm. Direktör Carita Lundin ger även mer information på
tel. 09-618 21232 eller e-mailadress carita.lundin@sydkusten.fi. Sydkustens
landskapsförbund utvecklar genom gränsöverskridande samarbete med medlemskommunerna
och övriga aktörer kultur- och utbildningstjänster till den svenska befolkningen i södra
Finland. Som ny ordförande för Sydkustens förbundsmöte har Maria Björnberg-Enckell från
Helsingfors valts 30.3.
NU ÄR DET LANDSBYGDENS TUR! - SUMMERING AV LANDSBYGDSRIKSDAGEN
Här nedan följer en mycket kort summering av den svenska Landsbygdsriksdagen, vilken
hölls i Sjuhärad 31.3-2.4. Hela texten kan läsas i sin helhet under webbadressen
http://www.bygde.net/?class=cmn_News&method=showItem&id=295 på hemsidan för
Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva.
- De lokala utvecklingsgrupperna är beredda att ta större ansvar för sin bygds
utveckling.
- Utvecklingen på landsbygden måste ske i ett växelspel mellan de lokala gruppernas
ansträngningar och centrala strategiska beslut som går landsbygdens väg. Det senaste
har inte synts till så mycket av sedan senaste landsbygdsriksdag, men enligt vad som
sades i Sjuhärad, ses nog en klar förbättring.
- Vissa tecken tyder på att landsbygdsfrågorna blir allt hetare: partiutspel inför valet,
positiva inslag i förberedelserna för det nya EU-programmet för landsbygden och
ambitioner hos landsbygdskommittén.
- Nu behövs det kraftfull politik för landsbygden och den lokala utvecklingen.
- Landsbygdens produktiva resurser måste bättre vårdas, tas tillvara och utvecklas.
- Det lokala inflytandet måste stärkas.
- Infrastrukturen och basservicen på landsbygden skall vara bra.
- Nu är det dags att det görs något för landsbygden.
- Hela Sverige ska leva.
LITET ÄR VACKERT - RESUMÉ FRÅN BYSKOLESEMINARIET
Senaste lördag (8.4) ordnades i Isnäs, Pernå ett seminarium om byskolans framtid. Ett
fyrtiotal intresserade hade samlats till Solbacka ungdomsföreningslokal för att få information
och dela med sig av sina erfarenheter. Erik Geber från undervisningsstyrelsen redogjorde för
de historiska förhållandena bakom undervisningsfrågorna. Man kan påvisa ett tydligt
sammanhang mellan politiska beslut och ekonomiska förhållanden, bl.a. depressionerna, som
styrt utvecklingen. Han ansåg att statsmakten fortsättningsvis förhåller sig positivt till
småskolor, eftersom deras antal fortfarande är förhållandevis stort. Forskaren Gunilla
Karlberg-Granlund kom med ett glädjebud för alla som med sunt bondförnuft anser att
småskolor är bra. Hon menar att man inte kan bevisa att mindre enheter är pedagogiskt sämre.
Vissa forskningsresultat visar bl.a. att barn i små enheter blir tolerantare p.g.a. att man inte
kan välja sällskap och därmed är tvungen att komma överens med alla. Läraren Juha
Juurikkala berättade om erfarenheterna i Mäntyharju kommun. Han leder en oberoende
hemskola vid namn Halmeniemen vapaa kyläkoulu och är enda läraren som undervisar 13
elever. Skolan startades efter att kommunen dragit in byskolan. Halmeniemiskolan drivs
fullständigt med frivilliga krafter. Läraren får inte heller lön för sitt jobb.
Undervisningsministeriet har visat intresse för skolans pedagogik, men har inte beviljat
undervisningstillstånd. Skolan får alltså inte statsstöd. De kortare inläggen bestod bl.a. av
Peter Backas representation av byautveckling som arbetsmetod. Mikael Böök, bybon talade
om globalism och glokalism samt presenterade sin tanke om Pernå som en GATS-fri zon.
Vi fick också ta del av en kamp som pågår i Liljendal och Pernå. Hommansby skola är
indragningshotad och ordförande Siv Lund från föreningen Fyra Byar NOAK berättade om

kampen. Thomas Rosenberg avslutade seminariet med byskolmanifestet, som är hans egna
tankar och underlag för vidare diskussioner. Manifestet bifogas i sin helhet.
VILL DU LÄRA DIG PROJEKTKUNNANDE - UTBILDNING STARTAR 18.4
JAKK EU-tietokeskus arrangerar en utbildning i projektkunnande som börjar 18.4 i
Tammerfors. Under utbildningen tas följande upp: projektfinansiering, olika
finansieringsmöjligheter, uppgörande av budget, projektledning och -administration, samt
information. Utbildningen hör till Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto. Man kan
genomföra hela utbildningen eller om man så vill bara en del. Målgrupper är speciellt
landsbygdsutvecklare, projektdragare, projektrådgivare, kommuntjänstemän, byaaktiva samt
personer som arbetar inom organisationer och undervisningsanstalter. Utbildningen kostar
120 euro/del + kursavgiften 50,50 euro. För mer information och anmälan kontakta Tuula
Sundberg-Komppa, tel. 0201 458 364 eller e-mailadress tuula.sundberg-komppa@jakk.fi.
KOMMER TURISTEN TILL BYN? - SEMINARIUM OM TURISM
Egentliga Finlands Byar och Åbo universitets fortbildningscentral ordnar 24.4 i Somero ett
kvällsseminarium om turism, Tuleeko turisti kylään? Man vill bl.a. ha svar på följande: Vad
är byturism? Vad grundar sig uppsvinget i Loimanejdens turism på? Är byevenemang trumf
för turismen? Tillfället, som är gratis, är ämnat för Egentliga Finlands byföreningar,
föreningar, sammanslutningar samt andra med intresse för byturismens utveckling. Anmälan
skall göras senast 21.4. Mer om programmets innehåll och vart man skall anmäla sig finns
under webbadressen http://www.kylatoiminta.fi/!view/!id1015/body1=2232.

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.

