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Regionutveckling sker även via zoner
Två vindkraftverk kan göra Replot i Korsholms skärgård självförsörjande på el
Öppna seminariet om nya landsbygdsnätverket – anmäl deltagande senast på måndag
Projekt vill tillvarata fritidsinvånarnas kunnande i fritidskommunerna och deras byar
Byn i gång!, Give me 5 – Två ”I samma båt”-projekt 2007
Nytt infoblad från Region Åboland

REGIONUTVECKLING SKER ÄVEN VIA ZONER
Växelverkan mellan människorna har med tiden hittat sina leder, må det så vara
handelsströmmar eller kyrkobesök. Det här konstateras i en nyss utkommen publikation från
inrikesministeriet om utvecklingszoner i regionutvecklingen, Kehittämisvyöhykkeet
aluekehittämisessä. I undersökningen från Uleåborgs universitets geografiska institution ser
man på utvecklingszonernas utgångspunkter, bakgrund, mål och resultat ur finländsk
synpunkt. I undersökningen ingår sex olika utvecklingszoner med olika utvecklingsfaser och
regionnivåer. En noggrannare undersökning har gjorts över Uleåborg-Kajana utvecklingszon.
Enligt undersökningen har lederna alltid påverkat regionernas utveckling. Såväl ledernas
ändpunkter som områden där emellan har fått sin del av mammon och innovationer. Genom
utvecklingszonerna, som blivit tillväxtens utspridare och -jämnare, kan man styra och leda
utvecklingen. Zonerna för samman olika regionutvecklingsaktörer, överskridande
förvaltnings- och regiongränser. I praktiken är många zoner någon kilometer bred och tiotals
kilometer långa ”korridorer” av trafik- och kommunikationsstamnätet runt städerna. De
nordligaste zonerna har under 20 000 invånare, medan den större som går genom
huvudstadsregionen har över två miljoner. Rätt förverkligade ger utvecklingszonerna en
möjlighet att synkronisera den konkurrensdugliga ekonomin och utjämna den regionala
utvecklingen i Finland. Den regionala samhörigheten gagnar såväl centra som glesbygder.
Pressmeddelandet från i onsdags finns att läsas (på finska) under webbadressen
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicFin/B417A3A643EF46C6C2257
2BA0020209A. Publikationen (på finska med engelsk sammanfattning) finns på webbadress
http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/BCB93528EE14621AC22572B9003DFE11/$file/2
22007.pdf.
TVÅ VINDKRAFTVERK KAN GÖRA REPLOT I KORSHOLMS SKÄRGÅRD
SJÄLVFÖRSÖRJANDE PÅ EL
Inom ramen för Nordex, som ordnar internationella projekt i samarbete med högskolor i
Norden, startades projektet Renegy med målsättningen att göra upp en plan för hur en by kan
bli självförsörjande genom hållbar och förnyelsebar energi. Enligt Johan Saarela,
projektmedlem från Svenska yrkeshögskolan, undersökte man om projektet skulle passa de
österbottniska orterna Bergö, Jeppo, Replot eller bostadsmässområdet Sunnanvik i Vasa.
Valet föll på Replot. Man kom fram till att replotborna årligen konsumerar ungefär 120 000
liter olja och 14 gigawattimmar elektricitet, varav 4,4 gigawattimmar går till uppvärmning av
privata hushåll. Åtgången i transporter tog man inte ställning till. I Replot kyrkby och byarna

Södra och Norra Vallgrund (drygt 1000 personer ihopslaget) sker 70 procent av konsumtionen
och 80 procent av öns affärsverksamhet. Av olika energialternativ blev vindkraft och
biomassa kvar som metoder. Enligt Carsten Sörensen, projektmedlem från Danmark, är
vindkraft idealiskt på öar. Vindkraften på Replot är även ekonomiskt försvarbar, däremot är
problemet närmast hur de stora anläggningarna uppfattas av människorna. Finns viljan, skulle
det räcka med två stycken turbiner på västra sidan av ön för att tillgodose helan öns elbehov.
När det gäller biomassa har Replot även stora möjligheter. Man har beräknat att ön har 10 560
hektar skog och 570 hektar åkermark. För att uppnå en hållbar utveckling kunde man hugga
ner ca en procent av skogen varje år. På jordburksområdena kunde man odla rörflen, havre
eller rybs. Ett liknande projekt pågår för tillfället i Danmark, där tidtabellen är tio år för att
göra en by självförsörjande inom energi, vilket även skulle vara realistiskt på Replot, enligt
Sörensen. Uppgifterna är hämtade ur en artikel i senaste veckas Vasabladet (5.4). För mer om
Renegy, Nordex2007 (på engelska) se webbadressen http://www.syh.fi/nordex/Nordex2007/.
ÖPPNA SEMINARIET OM NYA LANDSBYGDSNÄTVERKET – ANMÄL
DELTAGANDE SENAST PÅ MÅNDAG
Anmälan till jord- och skogsbruksministeriets öppna seminarium om det nya
landsbygdsnätverket, som grundas för åren 2007-2014, kan ännu göras på måndag 16.4.
Mötet hålls 18.4 kl. 10.00-14.00 på Hotell Arthur i Helsingfors. Under seminariet hör man
olika parter ur ett så bredskaligt perspektiv som möjligt. Det ges även information om de
förhandlingar med intressegrupper som genomförts under februari-april, samt presentation av
verksamhets- och årsplanerna för landsbygdsnätverket och nätverksenheten som
kompletterats utgående från förhandlingarna. Ur programmet kan bl.a. nämnas
statssekreterare Jouni Lind som talar över ämnet Landsbygd och jordbruk – styrka genom ett
gemensamt nätverk, Senior Information Officer Pedro Brosei från LEADER+ Observatory
Contact Point som ser på utsikter och erfarenheter om det europeiska landsbygdsnätverket och
planerarna Mari Kempas och Päivi Kujala från jord- och skogsbruksministeriet, vilka har
inledandet av landsbygdsnätverket som ämne. Anmälan till utfrågningsmötet görs på emailadress ohjelma@mmm.fi. Utkasten till verksamhets- och årsplanerna sänds per e-mail i
samband med att er anmälan styrks. Mer information och program finns som bilaga.
Enligt Europarådets förordning grundas landsbygdsnätverk i alla EU:s medlemsländer.
Landsbygdsnätverket samlar aktörer för landsbygdens utvecklingsarbete och -program.
Nätverkets uppgift är bl.a. att informera om landsbygdsutvecklingsprogrammens möjligheter
och resultat. Landsbygdsnätverksenheten skapar nätverket och producerar dess behov av
tjänster. Nätverksenheten inleder sin verksamhet 1.5 i Seinäjoki.
PROJEKT VILL TILLVARATA FRITIDSINVÅNARNAS KUNNANDE I
FRITIDSKOMMUNERNA OCH DERAS BYAR
Skärgårdsdelegationen, inrikesministeriet, Finlands Egnahemsförbund, Byaverksamhet i
Finland rf och Finlands kommunförbund inbjuder kommunerna, landskapsförbunden, TEcentralerna, företagsmentorerna, byaföreningarna, de lokala verksamhetsgrupperna på
landsbygden, föreningarna inom Finlands Egnahemsförbund, andra föreningar som
representerar fritidsinvånare och landsbygden samt enskilda fritidsinvånare att delta i
projektet Fritidsinvånarna med i kommunernas och byarnas verksamhet, vilket hålls under
åren 2007-2008. Projektet syftar till att utveckla tillvaratagandet av fritidsinvånarnas
kunnande i fritidskommunerna och deras byar genom att arbeta för att
fritidsboendekommittéer och fritidsboendeforum bildas i kommunerna. Projektet skall även
utveckla verksamheten genom att ta med fritidsinvånarna i kommunernas utvecklingsprojekt,
ta med fritidsinvånarna i byarnas verksamhet och projekt, värva fritidsinvånarna till
företagsmentorer och mentorer för byarna, samt arbeta för att fritidsinvånarna organiserar sig.

Målet är att man i slutet av 2008 har fritidsboendekommittéer i 100 kommuner (mot ca 50
kommuner i dag), att fritidsboendekommittéernas verksamhet blivit aktivare, att man fått ett
fritidsboendeforum i 50 kommuner, att 1 000 fritidsinvånare tagits med i byalagets arbete, att
företagsmentorverksamheten blivit livligare i 50 kommuner, att tio nya föreningar för
fritidsinvånare bildats i vårt land och att man bildat en fritidsinvånarsektion i 20 av
Egnahemsförbundets föreningar. Projektet baserar sig på det skärgårdsprogram som statsrådet
godkände 2006, ett program som utnyttjar skärgården, havet och vattendragen som en resurs,
och delvis även på de rapporter som inrikesministeriet har gett ut, Vapaa-ajan asukkaiden
osallistuminen kuntien päätöksentekoon 14/2006 (Fritidsinvånarnas delaktighet i
kommunernas beslutsfattande) och Mökkiläiset kuntapalvelujen käyttäjinä 24/2006
(Fritidsinvånarna och deras användning av kommunal service). Rapporterna, som är på finska
och har svenskt sammandrag, finns att läsas i sin helhet under webbadressen
http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/vwbytema?openview&Expand=2#2. Denna vår
och nästa år arrangeras regionala utbildnings- och informationsmöten, till vilka inbjuds
representanter från ovannämnda grupper. Mötena, som är öppna för deltagande oavsett
landskapsgränser, äger rum på bl.a. följande ställen i år: Östra Nyland (Borgå 10.5),
Österbotten (Korsholm 29.5) och Egentliga Finland (Åbo 31.5). Finlands Egnahemsförbund,
som svarar för projektgenomförandet, har 30 000 fritidsboenden som medlemmar. Närmare
upplysningar ger projektchef Minna Järvinen på Finlands Egnahemsförbund,
minna.jarvinen@omakotiliitto.fi, tel. 09-6803 7143 eller mobil 045 7731 0956.
BYN I GÅNG!, GIVE ME 5 – TVÅ ”I SAMMA BÅT”-PROJEKT 2007
Syftet med koordineringsprojektet Byn i gång – Kylä käyntiin är att erbjuda lokala aktörer i
skärgården möjlighet att utföra enskilda åtgärder för att utveckla sin närmiljö och att höja
livskvaliteten för invånarna på landsbygden. Projektet skall göra det lättare för små aktörer
och mindre föreningar inom I samma båt – samassa veneessä rf ry:s område att erhålla
LEADER+ -stöd, utan att det nödvändigtvis behöver involvera ingående byråkrati och
detaljerade projektplaner. Bidraget kan sökas av föreningar eller arbetsgrupper verksamma
inom Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö, Kinito, Dragsfjärd, Västanfjärd, Bromarf, Finby,
Velkua, Tövsala, Rimito, Merimasku och Gustavs. Läs mer om projektet under webbadressen
http://www.sameboat.fi/arkiv/Kyla-kayntiin%20info_swe.pdf. I samma båts nya
ungdomsprojekt heter Give me 5, som tar över efter det framgångsrika www.nuori.fi projektet. Målet är att höja livskvaliteten för ungdomarna på landsbygden i Åboland. Projektet
strävar att ännu starkare hjälpa och stöda samt samarbeta med lokala ungdomsföreningar, så
att dessa kan erbjuda ungdomarna mångsidig verksamhet i kommunerna. Projektet Give me 5
är ett gränsöverskridande projekt som samarbetar starkt med sina partners Suupohjan
kehittämisyhdistys ry och Pirityiset ry. Tanken är att aktionsgrupperna planerar gemensamma
ungdomsprojekt, där ungdomar från olika områden träffas och förverkligar projekten ifråga.
För mer info om I samma båt se deras hemsida på webbadressen. www.sameboat.fi.
NYTT INFOBLAD FRÅN REGION ÅBOLAND
I årets andra infoblad
http://www.emaileri.fi/login/index.php?Y4W4N107P4XbN4oabd32dfseZ7XcR404Z7XcIcm0
ab26Ve56PfTcQ914M8T7h0j3YmJlZTI1NTJjYTQ2Nzc5Yzc1NTJhNjhhYzNjJnNlbmRrZX
k9M2FiNmJlNDZlMWQ2YjIxZDU5YTNjM2EwYjlkMGY2ZWY=
från Region Åboland presenterar man nya innovationer inom social- och hälsovården
(medicindocetter för den äldre befolkningen, samt gemensamt intranät för personalen).
Skärgårdshavets biosfärområde informerar om sin kommande oljebekämpningsskolning, som
är öppen för alla att delta i. Dessutom presenteras Scandinavian Islands-portalen, vilken utgör
en led i en storsatsning för att marknadsföra regionen och Östersjöns skärgård internationellt.

Se även Region Åbolands hemsida under webbadressen
http://www.turunmaanseutu.fi/index.php?id=25.

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.

