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NÄSTAN 22 300 PROJEKT UNDER PROGRAMPERIODEN 2000-2006
Av finländarna bor ca 42 % på landsbygden, medan ungefär 1/3 av arbetsplatserna och
omkring 40 % av företagen finns här. Turism och andra servicebranscher är de sektorer som
fortfarande växer, men även virkessektorn och energiföretagandet har en stigande trend.
Landsbygdsbefolkningens basservice säkrades på nya sätt som t.ex. genom privata
omvårdnadstjänster och ambulerande tjänster. Under programperioden 2000-2006 har det
genomförts nästan 22 300 projekt och i slutet av juni 2005 hade det skapats över 10 000 nya
arbetsplatser med hjälp av programmen. I början av oktober 2005 inleddes
utvecklingsprogrammet för landsbygden i södra och västra Finland (ELMA), vilket år 2006
tryggar utvecklingen av landsbygden utanför Mål 1-programmet. Målet för år 2005 var att
bevara landsbygdens livskraft och en balanserad utveckling av landsbygdsområden.
Informationen är hämtad ur jord- och skogsbruksministeriets årsberättelse för år 2005 under
rubriken Utveckling av landsbygden. Årsberättelsen finns att läsa i sin helhet under
webbadressen http://www.mmm.fi/arsberattelse2005/maaseudun_kehittaminen/.
REPRESENTATIV DEMOKRATI - UTLÅTANDERESUMÉ ÖVER DEMOKRATI 2007KOMMITTÉNS BETÄNKANDE
I presentationsbladet från justitieministeriets utlåtanden och utredningar 2006:9 står följande:
”Demokrati 2007 -kommittén överlämnade sitt betänkande till justitieministeriet den 7 juni
2005 (Justitieministeriet. Kommittébetänkande 2005:1). I betänkandet behandlas partiernas,
valsystemets och den kommunala demokratins funktionalitet ur medborgarnas deltagandeoch påverkandemöjligheters synvinkel. Justitieministeriet sände betänkandet på remiss till 41
myndigheter och organisationer. Av dessa gav 26 myndigheter och organisationer sitt
utlåtande. Flera av remissinstanserna anser ett de frågor som kommittén behandlat är viktiga
och kommitténs förslag värda att understöda. I några av utlåtanden har dock kommitténs
förslag kritiserats på grund av att de är ganska allmänna. I flera utlåtanden motsätts
kommitténs förslag om att införa en bestämmelse om röstningsplikt i grundlagen. Annars
accepteras allmänt de åtgärder som kommittén förslagit för att höja valaktiviteten. I en del av
utlåtanden kritiseras det att betänkandet inte innehåller förslag om ändring av valsystemet på
det sättet att proportionaliteten skulle förstärkas. En större del av remissinstanserna stödjer
kommitténs förslag om att flytta Europaparlamentsvalet från juni till maj.”
Hela remissammandraget av Demokrati 2007-kommitténs betänkande finns under
webbadressen http://www.om.fi/uploads/myaiqlgvlgy.pdf.

I SVERIGE SER HSSL OROSMOLN INFÖR NÄSTA PROGRAMPERIOD
Den svenska landsbygden får en välförtjänt skjuts framåt i vårbudgeten och i EU-programmet
för landsbygdens utveckling (LBU) den kommande perioden. Men Folkrörelserådet Hela
Sverige ska leva! (HSSL) ser en uppenbar risk för att en klart övervägande del av LBUmedlen går till traditionella miljöåtgärder inom jordbruket med svag koppling till mer
allmänna insatser för bygdernas utveckling. Oron förstärks av signaler om att LBUprogrammet - samtidigt som det specialinriktas - ska klara ”all” utveckling på landsbygden.
Den regionala utvecklingspolitiken ska inriktas på stora strategiska satsningar och även
städerna skall vara med och dela på kakan. Vilka resurser kommer då att finnas tillgängliga
för t.ex. byutveckling och byaröelsens behov. Läs hela artikeln på HSSL:s hemsida under
webbadressen http://www.bygde.net/?class=cmn_News&method=showItem&id=318.
RISTO MATTI NIEMI SYTY:s NYA GENERALSEKRETERARE
YTR:s (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmäs - Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens)
biträdande generalsekreterare, överinspektör Risto Matti Niemi, har valts till SYTY:s
(Suomen Kylätoiminta ry:s - Byaverksamhet i Finland rf:s) generalsekreterare från och med
9.6. Niemi har tidigare innehaft samma tjänst under åren 1999-2000. Under sommaren
kommer han bl.a. att finnas på plats i sin förra hemstad Vasa, där han 4.8 på de
riksomfattande hembygdsdagarna 2-6.8 (se info här under) för ordet i diskussionskammaren
över ämnet ”Livet på landet - utmaningar och möjligheter”. Läs mer om Risto Matti Niemi
på SYTY:s hemsida under webbadress http://www.kylatoiminta.fi/!view/!id480/body0=2319.
DE RIKSOMFATTANDE HEMBYGDSDAGARNA ORDNAS I JUBILERANDE VASA
Riksomfattande Hembygdsdagar arrangeras i 400-års jubilerande Vasa 2-6.8 med temat ”En
tvåspråkig hembygd – kaksikielinen kotiseutu”. Hembygdsdagarna är hembygdsarbetets och
den nationella kulturens gemensamma sommarfest, där vårt lands regioner och kommuner i
tur och ordning är värdar och visar det bästa landskapet och den lokala kulturen kan erbjuda.
Med åren har Hembygdsdagarna vuxit i popularitet och blivit ett betydande nationellt
kulturevenemang som lockar tusentals deltagare från hela Finland och utlandet. I Vasa erbjuds
under fem dagar ett femtiotal aktiviteter. Ett av målen är att lyfta fram Vasa stads och hela
Österbottens unika miljö, rika historia och mångsidiga kultur, medan ett annat mål är att
presentera Österbottens dynamiska företagsliv, den levande tvåspråkigheten och den goda
servicenivån. De första Hembygdsdagarna ordnades år 1949 i Tammela, så årets
Hembygdsdagar i Vasa är de 58:e i ordningen. Arrangörer är Finlands Hembygdsförbund,
Vasa stad, Finlands svenska hembygdsförbund, Österbottens förbund och Svenska
Österbottens förbund för utbildning och kultur. Mer information och anmälan, som skall göras
senast 18.6, finns på webbadressen http://kotiseutupaivat.vaasa.fi/Default.aspx?id=393530. Se
även Finlands svenska hembygdsförbunds hemsida under webbadressen
http://www.kulturfonden.fi/hembygd/aktuellt.html.
GENOM KÖP VILL BYBOR TRYGGA SIN SKOLA
Två affärsmän från Horonkylä by erbjuder sig att köpa byskolan för 40 000 € och hyra ut den
som lågstadieskola åt kommunen, med villkoret att kommunen förbinder sig att upprätthålla
skolan i tio år. Horon koulu, som gränsar till Närpes och hotas av indragning, har aderton
egentliga elever och tre elever i förskolan. Enligt kommundirektören i Teuva kommun, Veli
Nummela, är det paradoxalt nog lättare att stänga många skolor för att uppnå likvärdig
behandling och stora inbesparingar, än att diskutera ovanliga lösningar. I Horonkylä finns
även andra element som att skapa service för äldre och koppla in förskola och daghem.
Artikeln ingick i senaste veckas Vasabladet (25.4).

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.

