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SUSTAINABLE RURAL COMMUNITIES INITIATIVE - EN NY OCH UNIK MODELL FÖR
UNIVERSITETSSAMARBETE MED LANDSBYGDEN
Programmet för landsbygdsstudier vid Oregon State University har utvecklat ett delstats,
multi-bildningsprogram, uppbackat av Sustainable Rural Communities Initiative-modellen.
Programmet inkluderar fem högskolor och hjälp med att utveckla en ny och unik modell för
universitetssamarbete med landsbygden. Modellen inkluderar partners från andra universitet,
kommuner och tredje sektorn i skapandet av nya utbildningsmöjligheter, tillämpad forskning
och grundforskning samt annat för landsbygdens behov. Sustainable Rural Communities
Initiative innehåller fyra mål i ägnandet av frågor rörande landsbygden i Oregon. Dessa fyra
mål är:
• Förbereda en ny generation av kommunledare, högutbildade och vetenskapsmän med
kapacitet att ta hand om komplexa, ofta svåra situationer som uppstår, då landsbygden
söker ekonomisk och social livsduglighet.
• Frambringa ny kunskap i utmaningar som berör landsbygden och vad för policy som
är bäst inom landsbygdsområden för att uppnå hållbarhet.
• Engagera landsbygden i lärandet om deras styrkor och möjligheter och i utvecklingen
av områdesvisa strategier för att stöda långsiktig utveckling.
• Bygga upp en bredare, allmän förståelse för understöd och restriktioner för
landsbygden och förståelse för inverkan av förbunds- och delstatspolitik på
landsbygden.
FÖRÄNDRINGAR I LAGEN FÖR FÖRVALTNINGSFÖRSÖKET I KAJANALAND
Statsrådet beslöt 31.8 föreslå, att republikens president stadsfäster regeringens proposition om
de angivna förändringarna i lagen för förvaltningsförsöket i Kajanaland. Bland annat skulle
Kajanalands landskapsfullmäktige och stadganden som berör dess val förändras på så sätt, att
antalet landskapsfullmäktige bestäms i fortsättningen enligt kommunlagens stadgar. Lagen är
ämnad att träda i kraft från och med 1 oktober 2006. Mer om förändringarna i lagen för
förvaltningsförsöket i Kajanaland finns att läsa (på finska) på inrikesministeriets webbadress
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/09e69b0dd8f7d53d00256a8d0047ccdf/9c02057bf
fd83614c22571db0039af17?OpenDocument. Förvaltningsförsöket i Kajanaland startade i
början av år 2005 och de första landskapsvalen hölls i oktober 2004 i samband med
kommunalvalen.

FÖRLÄNGNING AV PROJEKTET KOMPETENSCIRKELN
Projektet Kompetenscirkeln kör vidare med en förlängning, Kompetenscirkeln II. Man
fortsätter med metoderna byaplanering, föreningskompassen, självhjälpsgrupper och
projektutveckling i grupp. Syftet är att profilera Västerbotten och Österbotten som
kompetenta aktörer för lokal utveckling, att höja och fördjupa kunskapen inom områden som
berör metoder för lokal utveckling, att fördjupa kunskapen och skapa långsiktiga effekter
angående överföringsmetodik mellan kulturer samt söka fler samarbetsparters och utveckla
samarbete med andra regioner inom EU. Till projektets mål och aktiviteter hör att utbilda
handledare och nya grupper, utveckla projektets metoder, identifiera nya samverkansparters,
utveckla samverkan med övriga EU, stärka kopplingen till forskningen angående
överföringsfrågor och kulturkompetens, genomföra utbildningar samt ordna en internationell
konferens. Kontaktperson för projektet i Umeå är projektledare Marie Jonsson, medan
projektkoordinator Anna-Lena af Hällström verkar från Vasa. Hemsidan finns under
webbadressen http://www.kompetenscirkeln.se/.
ANMÄLAN TILL LANDSBYGDSRIKSDAGEN - PALMGRENS TEL.NR 044-932 0180
I senaste veckas Nyhetsbrev hade Nora Palmgren fått fel mobilnummer. Den som anmäler sig
till henne och/eller annars vill ha info om finlandssvenska Landsbygdsriksdagen 2006 i Karis
24-25.11, skall således ringa på nr 044-932 0180 och inget annat. Men det är först från och
med 15.9 som hon och ordföranden för Västnylands Byar, Holger Wickström, börjar ta emot
anmälningar och ge information, Palmgren under vardagar kl. 9-14 och Wickström under
övriga tider. Holger Wickströms mobilnr är 044-911 2442. Nora Palmgren jobbar som
Holgers assistent inför och under Landsbygdsriksdagen.
FÖRENINGSKOMPASSEN NU I WEBBFORMAT
För att göra utvärderingar mer flexibla för bland andra föreningar, där styrelsemedlemmarna
befinner sig på olika orter, ges nu möjlighet att på nätet utvärdera den egna föreningens olika
delar. Föreningskompassen online, som främst är utvecklad för föreningar, kan användas som
ett redskap i föreningsarbetet och hjälpa föreningen att kontrollera och förbättra kvaliteten i
den egna verksamheten. Frågorna, som ingår i metoden, används som ett mätinstrument och
man gör en utvärdering av föreningen. Föreningskompassen online har sex kontrollpunkter,
som består av ämnena föreningens syfte, struktur, resurser, medlemmar, rutiner och aktivitet.
Alla kontrollpunkter innehåller bakgrundstext, frågor, samt ett forum där deltagarna i
utvärderingen får ge synpunkter om ämnet i fråga, sett ur föreningens synvinkel. Man
analyserar föreningen, d.v.s. gör en utvärdering tillsammans med de andra medlemmarna i
styrelsen utgående från de 6 kontrollpunkterna. Föreningen bör utse en ansvarsperson som
registrerar föreningen, så att deltagarna får ett användarnamn och lösenord. Under en av
föreningen utvald tidsperiod har deltagarna möjlighet att när som helst gå in på nätet och fylla
i utvärderingen. När tidsperioden löpt ut, kan både ansvarspersonen och deltagarna ta del av
det utvärderingsresultat som föreningen fått. Utvärderingsresultatet, som består av en
sammanställning av svaren på frågorna och inlägg i forum, kan sparas som en fil på datorn.
Utgående ifrån resultatet kan föreningen vidta för dem nödvändiga åtgärder.
Föreningskompassen online baserar sig på handboken Föreningskompassen, utgiven av
Svenska studiecentralen. Föreningskompassen onlines webbsidor får användas fritt, men
upphovsrätten tillhör Svenska studiecentralen. Metoden är lätt att förstå och enkel att
använda, samtidigt som den ger tankeställningar och möjlighet till eftertänksamhet. Gå själv
in på www.methodcentre.com (under Handböcker) och pröva på!
VELI-MATTI KARPPINEN - NIONDE BYFÅNEN I LANDET

Den nionde riksbyfånen kommer från Kajanaland. Valet offentliggjordes 2.9 på
landsbygdsmarknaden i Varkaus, då byfånemanteln och huvudbonaden överräcktes till
verksamhetsledare Veli-Matti Karppinen. Den nya byfånens mandatperiod är 2007-2008 och
verksamhetsområdet hela landet. Titeln får byfånen emellertid behålla på livstid. Det var en
jury från den nuvarande byfånen Esko Ropponens hemstad Varkaus som genomförde valet.
Karppinen, som är en mångsysslare och ivrar för byaverksamhet, är bl.a. ordförande för
Nakertaja-Hetteenmäki bykommitté och verksamhetsledare för Kainuun Nuotta ry. Enligt
reglerna skall byfånen tänka och verka på ett icke traditionellt sätt, söka nya infallsvinklar,
bidra till utvecklingen i byn och samfundet samt vara en skapande ifrågasättande person.
Valet utförs alltid av en jury på titelinnehavarens hemort. Byfånen är en primus motor för
SYTY(Suomen Kylätoiminta ry - Byaverksamhet i Finland rf)-rörelsen. Uppgifterna är bl. a.
hämtade ur en notis som ingick i senaste söndags upplaga av Jakobstads Tidning.

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.

