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Landsbygden står inför nya utmaningar
Leader åland rullar på
”Så vi lever faktiskt i ett globaliserat samhälle…”
60 north - ny kundtidning från jord- och skogsbruksministeriet
Bekanta dig med forskarnas värld under researchers´ night
Anna Johnson - sydkustens kulturkoordinator i pargas

LANDSBYGDEN STÅR INFÖR NYA UTMANINGAR
Upplevelseturism är framtidens melodi när det gäller den finländska landsbygden, sade
landsbygdsforskaren Kimmo Kainulainen från S:t Michels yrkeshögskola. Det här skedde i
samband med nationella träffen för landsbygdsforskare, vilken hölls i Karleby i går och
arrangerades i samarbete med Chydenius institutet i staden. Huvudföreläsare Kainulainen
talade bl.a. om finländarnas identitet, som till stor del fortfarande finns på landsbygden och
hävdade att landsbygdens betydelse ökar både ur ett nationellt och internationellt perspektiv.
Allt fler större kulturella evenemang flyttar ut på landet. Ett strålande exempel här i Karleby
är operan Figaros bröllop, som framfördes i Öja i somras. Särskilt på landsbygden är det
viktigt att kultur och företagare stöder varandra. Mikko Kumpulainen från Joensuus
universitet menar å sin sida att finländare idag ofta har en delad identitet. Då många i dag
lever sitt vardagsliv i staden, men tillbringar en stor del av sin fritid på landet, så är också
identiteten delad. Man är inte nödvändigtvis stadsbo eller landsbo numera. Men stadsbornas
band till landsbygden är starka, då majoriteten av de som växer upp i urban miljö i dagens
Finland, trots allt har åtminstone en förälder som är uppvuxen på landsbygden. Notisen ingick
i dagens tidning av Österbottningen.
LEADER ÅLAND RULLAR PÅ
Stormötet, då den fasta styrelsen (en interimsstyrelse valdes 20.6) skall väljas för de första två
åren och stadgorna antas, torde bli 12.9 på Självstyrelsegården. Jack Roche från ELARD och
LEADER på Irland kommer och gästföreläser om öbor för öbor. Utöver det skall även en
basplan på föreningsprogrammet presenteras. Näringsavdelningen inom landskapsregeringen
är glada över att initiativ tagits och stöder LEADER:s utveckling på Åland i nuvarande form.
Landskapsregeringen är likaså informerade och nöjda med utvecklingen och ger medhåll för
att även företagen skall kunna erhålla stöd. Det lokala folkliga stödet är stort för LEADER
Åland. Mailadressen till LEADER Åland är leader@aland.net.
”SÅ VI LEVER FAKTISKT I ETT GLOBALISERAT SAMHÄLLE…”
Vad som händer i Sydamerikas fattigaste land, Bolivia, har väl ingen betydelse för oss här på
landsbygden i Finland? Så ungefär tänkte Peter Backa, innan han reste dit i våras.
Människorna är trevliga och rejäla på ett sånt sätt som finländaren med sin kultur förstår sig
på. Att gas- och oljefyndigheterna i Bolivia nationaliserades första maj, behöver inte
nödvändigtvis betyda krigsförklaring mot oljebolagen, men nog en markering att bolivianerna
vill ha mer av kakan. Premisserna för landsbygdsutvecklingen ändras också, ifall energin blir

märkbart dyrare. Ett fattigt uland har dock svårt att hävda sig gentemot starka internationella
ekonomiska intressen. I gränszonen mellan djungeln och Pampas ligger en stor boskapsranch,
där korna går ute året om och lever på det som växer. De är ungefär 300 000 till antalet. Det
torde vara klart att när Sydamerika tillåts konkurrera på lika villkor med vår köttproduktion,
då är bönderna här illa ute. Backas slutsatser är inte speciellt originella, men kända. Vi lever
verkligen i en globaliserad värld och det är hög tid att på riktigt satsa på s.k. alternativ energi
och energisparande. Den lokala nivån blir kanske viktigare än den nationella för att
upprätthålla välfärd, eftersom man på nationell nivå är bunden av många avtal och
förbindelser. Men den lokala nivån är ibland för liten och ointressant för att intressera
internationella bolag, vilket kanske gör att man har en möjlighet att tänka på människors
välfärd. Slutsatsen är att stärka den lokala nivån och skapa ett juridiskt utrymme för lokalt
agerande.
En annan resa som Peter Backa gjorde, var i somras till Oregon, USA. Där förs diskussionen
om små skolors vara eller icke vara precis som i vårt land, men strukturerna och lösningarna
är ofta annorlunda. Skulle vi inte alla kunna ha nytta av att lära mera av varandra? Det är nu
dags att sluta tala om globalisering i festtalen och börja jobba praktiskt globalt. Dagens
kommunikationer ger de möjligheterna. Peter Backa vill, som ett första litet steg, konkret
efterlysa byar som är intresserade av att skapa vänbykontakter till Oregon, med fokus på
landsbygdsutveckling. Ta kontakt!
60°NORTH - NY KUNDTIDNING FRÅN JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET
Såväl layouten som innehållet i jord- och skogsbruksministeriets (JSM:s) nya kundtidning
”60 grader nordlig bredd” överraskar läsaren positivt. JSM samarbetar om naturresurser med
16 ämbetsverk och organisationer. 60°north ges ut två gånger per år på engelska och en gång i
året på finska i samband med lantbruksmässan Farmari. Under EU-ordförandeskapet
publiceras även ett nummer på franska. Tidningen har fått sitt namn, 60°north, av att vårt land
ligger norr om den 60:e breddgraden. Publikationen innehåller artiklar om hur den nordliga
positionen inverkar på våra naturresurser och hur resurserna används. Det nordliga läget, den
rena naturen och det finländska kunnandet är ofta förekommande temaområden i tidningen.
Redaktionsrådet, som väljer artikelteman, består av alla informationschefer i de organisationer
som sorterar under ministeriets förvaltningsområde. Det första finska numret har bioenergi
som huvudtema. Vårt land står ju i spetsen för utvinningen av bioenergi i världen. Artiklar om
bl.a. mat, fiske, vargar och skogsplanering ingår även i tidningen. Under webbadressen
http://60north.asiakaslehti.fi/files/mmm/pdf/60north0106.pdf finns nättidning på engelska av
60°north.
BEKANTA DIG MED FORSKARNAS VÄRLD UNDER RESEARCHERS´ NIGHT
Researchers´ Night är en kväll med spännande saker och roliga utmaningar ur forskarnas
värld. Kvällsevenemanget ordnas 22.9 i sex städer i Finland och i tiotals städer runt om i
Europa. I vårt land arrangeras evenemanget i Lahtis, S:t Michel, Jyväskylä, Karleby och Vasa
samt i vetenskapscentret Heureka i Vanda. Under Researchers´Night ger sig forskare ut bland
folket . Du kanske blir bekant med forskararbetet i köpcentra och laboratorier, vill diskutera
forskningsämnen som du funderar på och ta en del av de färskaste resultaten inom
vetenskapen. Du kanske vill låta dig testas med olika vetenskapliga metoder, delta i
frågesporter, gå på en vetenskaplig fotoutställning, njuta av datorgjord musik och
vetenskapsteater m.m. Inträdet är fritt till samtliga evenemang. Evenemanget är en del av
Researchers´ Night-initiativet, som finansieras av EU-kommissionen. I vårt land ordnas
evenemangen av S:t Michel och Lahtis universitetscentra, Jyväskylä universitet, Vasa
universitet, Chydenius-institutet - Karleby universitetscenter samt av Heureka.
Researchers´Night koordineras av Finlands Akademi. Länkar till de lokala programmen finns

under webbadressen http://www.tutkijoidenyo.info/ (ifall länkarna inte öppnas, högerklicka på
en länk och välj Öppna i nytt fönster).
ANNA JOHNSON - SYDKUSTENS KULTURKOORDINATOR I PARGAS
Sedan mitten av augusti finns Sydkustens landskapsförbunds nya kulturkoordinator på
kansliet i Pargas. Koordinatorns uppgift är att öka och samordna det svenska kulturutbudet i
Åboland och övriga regioner. Sydkustens landskapsförbund utvecklar genom
gränsöverskridande samarbete med medlemskommunerna och övriga aktörer kultur- och
utbildningstjänster till den svenska befolkningen i södra Finland. Sydkustens hemsida finns
under webbadressen http://www.sydkusten.fi/index.htm.

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/organisationer med anknytning till landsbygdsutveckling. Alla som har
något att informera om, skickar in sina bidrag till e-mailadress: kenneth.sundman@ssc.fi.
Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webbsidor för mera info.
Ifall någon inte vill ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela i så fall till e-mailadressen
ovan.

