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De stora regionerna växer, de små stagnerar – undersökningen Finlands regionstruktur
år 2040
”LEADER-metodens bästa resultat kan inte mätas i siffror” – jord- och
skogsbruksmninster Juha Korkeaoja
Finlandssvensk temagrupp bildas inom landsbygdsutveckling
Den svenska landsbygdsrörelsens utveckling 2007-2012 – programförslag från HSSLarbetsgrupp
”Språket måste beaktas när framtidens strukturer ritas upp” – miljöminister Stefan
Wallin
Arkivkliniken hjälper dig att hålla ordning och reda i arkivet

DE STORA REGIONERNA VÄXER, DE SMÅ STAGNERAR – UNDERSÖKNINGEN
FINLANDS REGIONSTRUKTUR ÅR 2040
Enligt undersökningen är Helsingforsregionens ställning som Finlands centralort ostridbar, då
man prognostiserar Finlands kommande regionstruktur år 2040. Regionerna för Tammerfors
och Åbo är i dagens läge jämnstarka, men till år 2040 har Tammerforsregionen vuxit mer.
Även Uleåborgsregionen stärker sin ställning i samma storleksklass som Tammerfors och
Åbo. Jyväskylä- och Lahtis-regionen är på uppgång, medan regionerna för Björneborg,
Kuopio och Joensuu är på svag tillbakagång. I dynamiken för mindre regioner finns mer
stagnerande än växande regioner. En klar tillväxt förutspås i huvudstadsregionens kölvatten
för regionerna Borgå och Lojo. Regionen för Seinäjoki väntas växa snabbare än den svagt
växande Vasaregionen. Läs sammandraget av undersökningen (på finska) på Vasa universitets
hemsida under webbadress http://www.uwasa.fi/midcom-admin/ais/midcom-serveattachment4289/Aluerakenne2040tiivistelma.pdf.
I Levóninstitutets utredning ”Suomen aluerakenne vuonna 2040”(Finlands regionstruktur år
2040) prognostiseras Finlands regionstruktur år 2040. Undersökningen, som gjorts på
uppdrag av kansliet för Riksdagens statsrevisorer, har skrivits av professor emeritus Kauko
Mikkonen och specialforskare Olli Wuori. Regionens styrka mättes med hjälp av
detaljhandelns omsättning och antalet tjänster inom servicesektorn.
”LEADER-METODENS BÄSTA RESULTAT KAN INTE MÄTAS I SIFFROR” – JORDOCH SKOGSBRUKSMINISTER JUHA KORKEAOJA
Landsbygdens utvecklingsprogram har bidragit till ökad livskraft på landet. Jord- och
skogsbruksminister Juha Korkeaoja, som talade i lördags på Karhuseutu maaseutumessu i
Björneborg, nämnde som exempel, att under programperioden 2000-2006 fick närmare 7000
projekt finansiering genom LEADER- och andra aktionsgrupper. Som resultat av projekten
har det uppstått hundratals nya företag, skapats tusentals nya arbetsplatser och utbildats
tiotusentals människor. Enligt Korkeaoja har ändå LEADER-metodens bästa resultat uppnåtts
i sådant som inte kan mätas i siffror. Människornas tro om den egna regionens framtid har
ökat och aktörernas aktivitet, skicklighet, kunnande och samarbete har tilltagit. Men
människornas förhoppningar om att bo på landet och en koncentrering i samhällsstrukturen,

ser ut att vara i motsägelse, men är inte olösbar. Exempelvis så har utvecklingen av
dataförbindelserna betydligt förbättrat t.ex. distansarbetets möjligheter. Läs hela
pressmeddelandet (på finska) från jord- och skogsbruksministeriet på deras hemsida under
webbadressen http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/tiedotteet/070303_maaseutu.html.
FINLANDSSVENSK TEMAGRUPP BILDAS INOM LANDSBYGDSUTVECKLING
Här nere följer pressmeddelandet från arbetsseminariet om en finlandssvensk temagrupp för
landsbygdsutveckling, vilket hölls 6.3 i Vasa.
”Det behövs en finlandssvensk temagrupp för landsbygdsutveckling! Det enades man om på
ett inofficiellt arbetsseminarium i Vasa på tisdagen. Seminariet, som leddes av Allan Blom,
samlade ett dussintal landsbygdsaktivister från Österbotten; representanter för bl.a.
lantbrukare, aktionsgrupper, myndigheter och forskning.
- Vi måste som finlandssvenskar vara ”framom första linjen” sade minister Ulla-Maj
Wideroos. Vi kan inte enbart arbeta för finlandssvenska speciallösningar, eftersom dessa inte
kan gå stick i stäv med vad som utvecklas nationellt. Allan Blom konstaterade att det finns ett
behov av en finlandssvensk temagrupp för landsbygdsutveckling och att en dylik kompletterar
den aktivitet som finns på regional nivå. Erland Eklund presenterade internationella aspekter
på landsbygden och nya möjligheter till studier i landsbygdsutveckling på akademisk nivå.
Svensk Byaservice kommer att föra frågan vidare inom den landsbygdspolitiska
samarbetsgruppen på nationell nivå. Till ordförande för den nya gruppen föreslås Ulla-Maj
Wideroos. Byaservice inbjuder också finlandssvenska aktörer att kommentera det förslag till
temagruppens uppdrag som finns publicerat på www.bya.net.”
DEN SVENSKA LANDSBYGDSRÖRELSENS UTVECKLING 2007-2012 –
PROGRAMFÖRSLAG FRÅN HSSL-ARBETSGRUPP
Den tillsatta arbetsgruppen från Folkrörelserådet Hela Sverige ska levas (HSSL:s) styrelse har
kommit med Förslag till program för landsbygdsrörelsens/byarörelsens utveckling 20072012. Programmet skall fungera som vägledning när HSSL utformar sina lokala, regionala
och centrala mål och strategier. Det bygger på all den kunskap, erfarenhet och engagemang
som finns samlad inom rörelsen och som bl.a. har kommit till uttryck i det nationella
Rådslaget och i seminarier under landsbygdsriksdagen år 2006 i Borås. När man läser
programmet förflyttar man sig fem år framåt i tiden, till år 2012. Man får ta del av vad HSSL
vill uppnå inom politiken, den lokala utvecklingen och utvecklingen av deras organisation.
Läs programförslaget på Folkrörelserådets hemsida under webbadressen
http://www.bygde.net/file.php/fs/SsGAlZWDAFAwG9LOcoWBbwHCVeamk_g2rNqCAb60
GvkasWOv-yV_VrCEuCRFBXuS.pdf?target_filename=programmet.rev.pdf.
Länsbygderåden och medlemsorganisationerna har ombetts att lämna synpunkter senast 16.3.
HSSL:s styrelse har inte formellt behandlat programmet. Det bereds på Folkrörelserådets
styrelsemöte 28.3 inför beslut vid årsmötet 25.4.
”SPRÅKET MÅSTE BEAKTAS NÄR FRAMTIDENS STRUKTURER RITAS UPP” –
MILJÖMINISTER STEFAN WALLIN
Enligt miljöminister Stefan Wallin har ramlagen en stor betydelse för Svenskfinland. Man kan
inte skapa schablonmässiga lösningar i ett tvåspråkigt land, eftersom sådana lösningar sällan
beaktar den språkliga verkligheten. Det finns därför tydliga språkliga skrivningar både i lagen
och förordningen. Men det betyder inte att kommunerna i Svenskfinland är undantagna från
den pågående processen, utan det innebär att språket måste beaktas när framtidens strukturer
ritas upp, så att den språkliga servicen kan garanteras. Målet är starka primärkommuner för att
klara servicen även på sikt. Pressmeddelandet finns bl.a. på statsrådets hemsida på
webbadress http://www.valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/sv.jsp?oid=184809.

Miljöminister Stefan Wallins text (på finska) kan läsas i sin helhet under webbadressen
http://www.intermin.fi/intermin/hankkeet/paras/home.nsf/pages/EFF1D85A45C3ED54C2257
276004DB949?opendocument.
Projektet för beredningen av genomförandet av kommun- och servicestrukturreformen lägger
ut en serie kolumner på sin webbplats www.intermin.fi/kommunochservicestrukturen som en
del av projektet. De första kolumnisterna är ordförandena för regeringspartierna, vilka varit
med i beredningen av projektet.
ARKIVKLINIKEN HJÄLPER DIG ATT HÅLLA ORDNING OCH REDA I ARKIVET
Är du intresserad av hur man inventerar, ordnar, förtecknar arkiv? Vill du veta hur man
hanterar, förvarar och katalogiserar fotografier och negativ? Hur är det med de digitala
bilderna och arkiven i en digital värld? Vill du få en inblick i arkivsäkerhet,
arkivbeständighet, konservering m.m.? I så fall är du välkommen till Kommungården i Malax
på seminarium 24.3. Arkivchefen vid Svenska litteratursällskapet Mikael Korhonen och
direktören för Vasa landsarkiv Arja Rantanen ingår bland föreläsarna. Man kommer även att
göra ett besök på det nya lokalhistoriska arkivet vid Brinkens museum. Anmälan om
deltagande i Arkivkliniken skall göras senast 22.3 till någon av arrangörerna, Malax
museiförening, Gustav Smulter på mobil 0500-362 378 eller e-mailadress
gustav.smulter@netikka.fi och Finlands svenska hembygdsförbund (FSH) på tel. 09-612
3488, 0500-615 541 eller e-mailadress fsh@surfnet.fi. Seminarieprogrammet finns under
webbadressen http://www.kulturfonden.fi/hembygd/aktuellt.html. Se även webbadressen för
FSH http://www.kulturfonden.fi/hembygd/.

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!
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.
Nyhetsbrevet kan även läsas på Svensk Byaservice hemsida, www.bya.net. Vill du komma
med på vår sändlista, sänd då mail till adressen kenneth.sundman@ssc.fi. Ifall någon inte vill
ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela till samma e-mailadress ovan.

