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Landsbygdens framtid skapas regionalt och lokalt
YTR:s scenarioarbete kan utnyttjas i beredning av specialprogram
Nättjänsten för finlands EU-ordförandeskap offentliggjordes
Miljöns tillstånd i landskapen kan följas upp och jämföras
Turism i svensk glesbygd gynnar staden
Seminarium om svensk landsbygdspolitik i framtiden
Mötesdeltagarna sköt upp konstitutionen av ”Leader Åland”
Ålands bildningsförbund med i styrelsen för bildningsforum

LANDSBYGDENS FRAMTID SKAPAS REGIONALT OCH LOKALT
Under sommaren görs strategier och planer upp för nästa år och följande årtionde. I samband
med beredandet av de regionala och lokala landsbygdsprogrammen, har man även utarbetat
modeller för samarbete, planering och innovation inför 2010-talet. Programsamarbetet har
varit vittomfattande och förenat idéer och aktörer, allt från små byar ända upp på
landskapsnivå. Områdenas speciella behov och möjligheter har man tagit god hänsyn till och
finslipat handlingsmönstren. Man kan vara mycket nöjd med det arbete som utförts. Ny är det
dags att se sig om - att passa in de olika pusselbitarna och fastställa samarbetsformerna. Under
webbadressen http://news.mmm.fi/newsletter.php?id=47&uutinen=341&admin=1 finns hela
artikeln, vilken ingår i nyhetsbrevet Liiteri - Nyheter från en levande landsbygd.
YTR:s SCENARIOARBETE KAN UTNYTTJAS I BEREDNING AV SPECIALPROGRAM
Beredningen av det nya landsbygdspolitiska specialprogrammet 2007-2010 har inletts.
Utkastet kommer till YTR:s (landsbygdspolitiska samarbetsgruppens) behandling i september.
Målet är att statsrådets landsbygdspolitiska specialprogram skall vara färdigt vid årets slut. I
beredningen av programmet kan man utnyttja resultatet av YTR:s scenarioarbete, som nyligen
slutfördes, men även YTR:s projekt och elva temagrupper kan bidra med material. De
regionala landskapsprogrammen och aktionsgruppernas program utgör en viktig källa vid
beredningen av programmet. Specialprogrammets beredningsgrupp leds av YTR:s KaisaLeena Lintilä från inrikesministeriet, medan beredningens sekretariat leds av YTR:s
generalsekreterare Eero Uusitalo från jord- och skogsbruksministeriet. Inom båda grupperna
finns representanter för ministerierna, regionalförvaltningen och olika organisationer. I
planerna ingår att ordna förfrågningar, sammankomster och ett par rådfrågningsmöten. Mer
nyheter från majnumret av nyhetsbrevet Liiteri kan läsas under webbadressen
http://news.mmm.fi/newsletter.php?id=47&admin=1.
NÄTTJÄNSTEN FÖR FINLANDS EU-ORDFÖRANDESKAP OFFENTLIGGJORDES
Nättjänsten och det visuella uttrycket för EU-ordförandeskapet offentliggjordes 31.5 i
Helsingfors. Nättjänsten finns under webbadressen www.eu2006.fi och är den huvudsakliga
kommunikationskanalen för Finlands ett halvt år långa EU-ordförandeskap som inleds 1.7.
Kommunikationsnätet omfattar även webbsidorna för Asem-toppmötet under webbadressen
www.asem6.fi. Ordförandeskapets nättjänst omfattar bl.a. pressmeddelanden och uttalanden
av ordförandelandet, möteskalendern, nyhetsmaterial, basfakta om Finlands ordförandeskap

samt särskild information till medierna. Användargränssnittets språk är engelska och franska,
men pressmeddelanden och annat aktuellt material kommer att publiceras på alla tillgängliga
språk. Läs hela pressmeddelandet från statsrådets kommunikationsenhet på webbadressen
http://www.vnk.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/sv.jsp?oid=156519.
MILJÖNS TILLSTÅND I LANDSKAPEN KAN FÖLJAS UPP OCH JÄMFÖRAS
Via nya webbsidor (www.ymparisto.fi/ymparistoindikaattorit) för miljöindikatorer får man
tillgång till riksomfattande information om hur miljöns tillstånd har utvecklats, samt vilket
tryck miljön utsätts för. Informationen (tillsvidare enbart på finska) presenteras med hjälp av
regionala miljöindikatorer, vilka beskriver hur målen förverkligas, t.ex. så kan man bedöma
hur effektivt den rening av rökgaser och avloppsvatten, som baserar sig på modern teknik,
minskar de skadliga utsläppen. Det blir lättare för medborgare, regionala beslutsfattare och
myndigheter att jämföra regionala uppgifter om miljöns tillstånd, eftersom indikatorerna gör
rapporteringen jämförbar. Indikatorerna kan även användas vid bedömningen av hur
landskapsprogrammen har förverkligats, samt vid bedömningen av den framtida utvecklingen
inom området. Med hjälp av indikatorerna uppfylls EU-direktivet, vilket förutsätter offentlig
tillgång till regional miljöinformation. Miljöindikatorerna har utvecklats inom ramen för ett
forsknings- och utvecklingsprojekt, vilket miljöministeriet finansierat med Västra Finlands
miljöcentral som koordinator. Läs hela pressmeddelandet på miljöministeriets hemsida under
webbadressen http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=184631&lan=sv.
TURISM I SVENSK GLESBYGD GYNNAR STADEN
Enligt en avhandling från Umeå universitet ger turismen i glesbygden inte mycket tillbaka till
lokalbefolkningen. De flesta jobben går till unga säsongpendlare från staden och för lite
intäkter från turismen gynnar den regionala utvecklingen. En stimulans för
glesbygdskommunerna vore, enligt Linda Lundmark vid institutionen för kulturgeografi, om
man kunde skriva sig för en begränsad tid i en kommun eller skriva sig på flera platser
samtidigt. Notisen ingick i tidningen Norra Västerbotten 31.5.
SEMINARIUM OM SVENSK LANDSBYGDSPOLITIK I FRAMTIDEN
Seminariet Svensk landsbygdspolitik i framtiden - den svenska Landsbygdskommitténs förslag
ordnas på jord- och skogsbruksministeriet i Helsingfors 21.6 kl. 10-12. Arrangörer är YTR:s
sekretariat och Svenska studiecentralen. Målsättningen med seminariet är att ge deltagarna en
överblick av hur den svenska landsbygdspolitiken kommer att utvecklas, att ge synpunkter på
den svenska landsbygdspolitiken ur finländsk synvinkel och att uppmärksamma gemensamma
intressen och möjligheter till samverkan på olika plan. Karl-Erik Nilsson, ordförande för
svenska Landsbygdskommittén, medverkar. Seminariet går i huvudsak på engelska. Personer
med kännedom inom landsbygdsutveckling kan anmäla sig senast 19.6 till Mia Repo, tel. 09160 54629 eller e-mailadress mia.repo@mmm.fi.
MÖTESDELTAGARNA SKÖT UPP KONSTITUTIONEN AV ”LEADER ÅLAND”
Intresset var massivt på LEADER-seminariet 24.5. Landsbygdsrådet Eero Uusitalo och
verksamhetsledaren för Svenska nätverket för LEADER+, Hans-Olof Stålgren, frågades
”sönder och samman” av deltagarna och även av representanter från Landskapsregeringen.
Men eftersom så många ännu inte var informerade om möjligheterna med LEADERprogrammet, beslöt man att ännu inte bilda föreningen. Fler behöver informeras. Nytt datum
för bildandet av ”LEADER Åland” blir 20.6 och platsen Självstyrelsegården på Åland.
Ålands bildningsförbund har i över ett år jobbat för att få LEADER till Åland.
ÅLANDS BILDNINGSFÖRBUND MED I STYRELSEN FÖR BILDNINGSFORUM

Vid Bildningsforums möte 22.5 i Helsingfors invaldes Ålands bildningsförbund (ÅBF) i
Bildningsforums styrelse. På mötet beslöts att ett utvecklingsseminarium ordnas i höst på
Åland med ÅBF som program- och värdarrangör. I dagsläget har ÅBF 30 medlemsföreningar,
vilka i sin tur representerar 90 föreningar med över 10 000 ålänningar. Verksamhetsansvarig
på ÅBF är Mikael Erickson, tel. 018-16660. Bildningsforum r.f. är en förening som bildats för
att tillvarata de finlandssvenska folkbildarorganisationernas utvecklingspotential inom tre
strategiska områden, vilka är intressebevakning, pedagogisk utveckling och nätverksbildning.
Informations- och projektansvarig är Ulrica Taylor, tel. 09-320 4156.
Nyhetsbrevet sänds från och med detta nummer även till ett antal nya läsare. Ifall någon av
Er, eller någon som redan får Nyhetsbrevet, inte vill ha det i fortsättningen, meddela i så
fall till e-postadressen nedan.

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 Byaservice samarbetsgrupp,
nyckelpersoner d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala organ, projektledare
som jobbar inom Byaservice, de lokala aktionsgrupperna, de regionala byaorganisationerna
och till olika personer med anknytning till landsbygdsutveckling. 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 webbsidor för mera info.

