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”Kommunerna utsatta för stort förändringstryck” – Kommunförbundets
styrelseordförande Hiltunen på seminarium
Tidningar och tidskrifter bör stödas på glesbygdsområden fastslås i utredning
”På landet finns plats att förverkliga drömmarna” – minister Anttila i bilagetidningen
Maavara
Ligger landsbygdens möjligheter i flerbranschföretagandet? – nytt informationsblad
från Levón-institutet
”Chanser kommer sällan av en slump, de skapas på landsbygden och i storstan”
– gästbloggare på HSSL:s hemsida
Svenska Landsbygdsriksdagen står för dörren – delegater från 22 länder får se minister
Olofsson inviga evenemanget
Landsbygdsnätverksenheten söker nätverkskoordinator
Läs även detta: *”Det går ganska bra för landsbygden” – YTR höll nätverksträff
*Finlands bästa landskapsprojekt för andra gången *Tävlingsbidragen till Bästa
praxis 2010 kan lämnas in ännu denna vecka *Nationellt byaturismseminarium hålls
i Lieksa *Seminarium i demokratifostran hålls i Helsingfors *Nyhetsbrevet 5 år! – Ge
synpunkter på vårt nyhetsskrivande!
Varför behöver vi en gemensam jordbrukspolitik i EU? ”Huvudsakligen därför att
jordbruket är olikt andra ekonomiska aktiviteter.”
Fransmannen Jean-Marc Boussard från organisationen Académie d’agriculture de
France i debatten om EU:s jordbrukspolitik. Medborgarna i Europa kan ge sina
synpunkter genom att svara på fyra allmänna frågor om jordbrukspolitiken på nätet
(fritt översatt från adressen http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/
documents/contributions/contribution-boussard-jean-marc-25_en.pdf).
”Tittar man i backspegeln och ser vad som hänt de senaste 20-30 åren är det
bara att konstatera att landsbygden står på ett lutande plan. Man har inte hittat
kopplingen mellan politik och utveckling, utan lever vidare i tron att tillväxten ska
lösa allt.”
Svensken Owe Nordling som för 20 år sedan bytte staden mot landet, Karlstad mot
Högboda. Han har med tiden blivit en av de främsta ledarna för att skapa en levande
landsbygd, och menar att orsaken till att allt färre bor på den svenska och värmländska
landsbygden, beror det till stor del på bristen av politiska beslut (NWT-koncernens
webbplats 3.5).

”Det första jag kollar på morgonen är om möllan snurrar, det andra är
aktiekursen.”
Vindkraftsägaren och mjölkbonden Jörgen Tranberg på danska ön Samsö i Kattegatt
som säger att han förmodligen tjänar mer på att exportera energin från vindmöllan
än på sina mjölkkor. Ön Samsö är nästa helt självförsörjande på grön energi
(Klimatmagasinet Effekt nr 2/2010).
”KOMMUNERNA UTSATTA FÖR STORT FÖRÄNDRINGSTRYCK” –
KOMMUNFÖRBUNDETS STYRELSEORDFÖRANDE HILTUNEN PÅ SEMINARIUM
Enligt Kommunförbundets styrelseordförande Rakel Hiltunen är kommunerna utsatta
för ett mycket stort förändringstryck. ”Kommunerna klarar sig inte med hjälp av de
nuvarande skyldigheterna, rättigheterna och begränsningarna och de kan inte förbättra
sin produktivitet i tillräckligt hög grad”, konstaterade Hiltunen vid finansministeriets
seminarium om kommun- och servicestrukturreformen i Helsingfors 28.4. Helheten tycks bli
bortglömd bland alla olika projekt, men framförallt behöver vi en tydlig vision om hurdan
en livskraftig kommun är och vilken kommunmodell vi i grund och botten vill ha. Blickarna
bör nu riktas mot framtiden i kommunerna efter år 2012, för att smidigt kunna utnyttja
erfarenheterna från strukturprojektet. Det här projektet är ingalunda det enda projektet inom
vilket kommunförvaltningen läggs om, utan det pågår flera sådana projekt samtidigt. Sedan
pågår det också en beredning av omfattande kommunsammanslagningar. Kommuner som
har överfört uppgifterna inom social-, hälso- och sjukvården till ett samarbetsområde, söker
sin roll som ”identitetskommun”. Vidare är flera utredningar om huvudstadsregionen på
gång och förvaltningsförsöket i Kajanaland blir eventuellt permanent. Dessutom revideras
lagstiftningen om social-, hälso- och sjukvården. Enligt Hiltunen behöver kommunerna
allra mest tydliga social-, hälso- och sjukvårdsstrukturer, samt ett närmare samarbete mellan
de olika funktionerna i kommunerna. Service över kommungränserna bör göras möjligt.
Andra centrala, delvis öppna frågor är kommunernas koncernstyrning, kommunernas
verksamhet på marknaden, utvecklingen av kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter och
samordningen av kommunernas politiska och professionella ledning. Uppgifterna är från
Kommunförbundets pressmeddelande (från 28.4) som finns under webbadressen http://www.
kommunerna.net/k_perussivu.asp?path=255;264;271;573;158530;161157;161699.
TIDNINGAR OCH TIDSKRIFTER BÖR STÖDAS PÅ GLESBYGDSOMRÅDEN
FASTSLÅS I UTREDNING
Kommunikationsministeriets kanslichef Harri Pursiainen, som gjort en utredning om
tidningsdistributionens framtid, anser det vara nödvändigt att man bereder sig på att med
statliga medel stöda distributionen av tidningar och tidskrifter på glesbygdsområden.
”Informationssamhället är ännu inte på länge på den nivån – och når den kanske aldrig
– att en webbtidning i varje finländares liv kan ersätta en traditionell tidning tryckt på
papper. Då mängden post minskar och distributionskonkurrensen blir hårdare behövs
distributionsstöd för tidningarna, så att man kan säkra att medborgarna är jämställda, att
pressen är mångsidig och att dess upplysande uppgift kan fortsätta”, framhåller Pursiainen.
Utredningsmannen överlämnade sin rapport till kommunikationsminister Suvi Lindén den
28.4. Utredningsmannen hade i uppdrag att skissa upp lösningar där en särskild målsättning
var att få fram sätt att säkra en regelbunden och kostnadseffektiv hembärning av tidningar
i hela landet. Det statliga stödet för distribution av tidningar och tidskrifter i glesbygden
föreslås bli 26 miljoner euro/år. Ett villkor för stödet föreslås vara, att förlaget förbinder sig

att leverera den stödda tidningen överallt i Finland till samma prenumerationspris, samt aktivt
deltar i att utveckla elektronisk distribution av tidningarna. Distributionsstödet tas i bruk, om
man märker att distributionskostnaderna ökar oskäligt mycket, och enligt Pursiainen behövs
distributionsstödet för tidningar senast i det skedet, när staten blir tvungen att ersätta också
kostnader för postutdelning i glesbygdsområden. En annan orsak för distributionsstöd är om
momsbeskattningen ändras i en för pressen ofördelaktig riktning. Enligt Pursiainen finns det
fortsättningsvis vägande skäl för att hålla de tidningar som prenumereras hem befriade från
mervärdesskatt, för ett upphävande av systemet skulle högst sannolikt leda till att pressen
förtvinar och till en tidningsdöd som begränsar yttrandefriheten. Utredningsmannen föreslår
också att Itella Abp:s basfunktioner bolagiseras skilt från de delar av bolaget som erbjuder
informations- och logistiktjänster, och att bolaget som erbjuder postens basservice och
tidningsdistribution förblir i statens strategiska ägo. Dessutom föreslår Pursiainen att man
fortsätter utreda om hastigheten för bredband som samhällsomfattande tjänst, skall höjas
till två megabit/sekund, så att medborgarna konsumentvänligt kan erbjudas elektroniska
tidningar. Uppgifterna är från ett av kommunikationsministeriets pressmeddelanden (från
28.4) och finns under adressen http://www.lvm.fi/web/sv/pressmeddelande/view/1160329. Se
även pressmeddelandet på adressen http://www.lvm.fi/web/sv/pressmeddelande/view/1160402
med uppgifter om att kommunikationsminister Suvi Lindén vill att reformen av lagen om
posttjänster och de åtgärder som föreslagits för att trygga tidningsdistributionen, skall gå
framåt sida vid sida.
”PÅ LANDET FINNS PLATS ATT FÖRVERKLIGA DRÖMMARNA” – MINISTER
ANTTILA I BILAGETIDNINGEN MAAVARA
Finland är ett av EU:s mest landsortsbetonade länder med ca 40 procent av befolkningen
boende på landsbygden. Så mycket som två miljoner finländare vistas på sommarstugan
regelbundet. Detta andraboende ger möjligheter att dela tiden mellan staden och landsbygden.
Men landsbygden har betydelse för oss alla, och alla har vi också vår egen föreställning om
landsbygden och dess möjligheter. Vidare erbjuder landsbygden högklassig mat för vårt
matbord och rent vatten. Den är även en betydande källa för inhemsk bioenergi: skogarnas
och åkrarnas bioenergi, samt vind- och vattenkraft kommer till största delen från landsbygden.
En varierande natur, från skogar till havsstränder, skapar utmärkta ramar för mångenhanda
turism och fritidstillbringande. På landet finns det plats att förverkliga drömmarna. En levande
och fungerande landsbygd erbjuder välfärd åt hela vårt land. Bland annat det här skriver jordoch skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila i sitt ledarstick för annonstidningen Maavara,
som är ett verk av landsbygdsnätverket och Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp. I tidningen
kan man t.ex. läsa om:
• Närmat från Letala
• Från miljonstad till jordbrukare i Forsa
• Ett hållbart landsbygdsboende drar fördel av närområdet
• En trygg uppväxt på naturenlig gård
• Målet en välmående landsbygd
• Den röda stugan och äppelträdgården
• I ett öppet fibernätverk finns friheten att välja
• Indragning av byskolan påverkar hela kommunen
Bilagetidningen Maavara – avara maaseutu (på finska) kan läsas i sin helhet under adressen
http://issuu.com/marknadsmedia/docs/201004_maavara?mode=embed&layout=http%3A%2
F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fdark%2Flayout.xml&showFlipBtn=true&logo=http%3A%2F
%2Fwww.marknadsmedia.se%2Flogo%2Fmarkkinamedia_web.png&logoOffsetX=10&logo
OffsetY=10.

LIGGER LANDSBYGDENS MÖJLIGHETER I FLERBRANSCHFÖRETAGANDET?
– NYTT INFORMATIONSBLAD FRÅN LEVÓN-INSTITUTET
På grund av att den finländska landsbygden under de senaste årtiondena upplevt betydande
strukturförändringar, har detta betytt minskat antal jordbruk, medan dess medelstorlek ökat
betydligt. Men alla jordbrukare har inte möjligheter, eller vilja, att öka jordbrukslägenheten.
De har varit tvungna att söka nya utkomstmöjligheter. Men jordbrukarna har emellertid
länge utövat mångbranschföretagandet, alltså företagsverksamhet inom även andra branscher
än själva jordbruket. Det har erbjudit efterlängtade tilläggsinkomster och oberoende från
landsbygdspolitiska beslut, samt möjligheter att förverkliga egna affärsidéer. Forskning som
Levón-institutet vid Vasa universitet gjort, visar klart att mångbranschföretagandet anses som
en central faktor för att upprätthålla landsbygdens livskraft. I undersökningen framgick, att
den övriga företagsverksamhetens andel av hela omsättningen ofta växte sig mycket stor.
Till utmaningarna för mångbranschföretagarna hör bl.a. att ha kontroll på tidsanvändningen
och åtgärder som har att göra med definition av affärsverksamhetsområdena och servicens
produktifiering. Undersökningen erbjuder även praktiska utvecklingsförslag i befrämjandet
av landsbygdens mångbranschföretagande. I undersökningen, som finansierades av
Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp på framställan av jord- och skogsbruksministeriet,
såg man på mångbranschföretagandets möjligheter på landsbygden genom att intervjua
mångbranschföretagare på landsbygden i Lojo, Sydösterbotten och nordöstra Savolax.
Åsikterna kompletterades genom intervjuer med experter. Förutom det här kan man läsa
i årets första informationsblad (1/2010) från Vasa universitets Levón-institut bl.a. om att
de utvalda pilotskolorna är i färd med att spara energi genom energisparprojektet Euronet
50/50 för europeiska skolor, att Levón-institutet vid utvecklande av serviceaffärsverksamhet
erbjuder mångsidig service (forskning, utvecklingsprojekt och utbildning), samt Västra
Finlands vision om att bli europeisk föregångsregion för hållbar utvecklig.
Informationsbladet (på finska) kan läsas i sin helhet på Vasa universitets hemsida under
webbadressen http://www.uwasa.fi/midcom-admin/ais/midcom-serveattachment-10712/
Levon10%271netti.pdf.
”CHANSER KOMMER SÄLLAN AV EN SLUMP, DE SKAPAS PÅ LANDSBYGDEN
OCH I STORSTAN” – GÄSTBLOGGARE PÅ HSSL:s HEMSIDA
Chanser kommer sällan av en slump, utan de skapas på landsbygden och i storstan. Lokalt
utvecklingsarbete blir en strategi för landsbygdsöverlevnad, inte bara på glesbygd utan även
i storstäder. Det sägs att det finns tre saker som engagerar de flesta bygdeutvecklingsgrupper,
nämligen kultur, teater och idrottsanläggningar. Att ha kul, att ha roligt, skapar i
slutändan stolthetskänslor som är oerhört viktiga. Turismutvecklare, entreprenör och
projektledare från Jämtland Härjedalen Gunmarie Persson känner stolthet över att så många
utvecklingsgrupper, kreativa från kommunen/projekt, turistorganisationen, företag, teatrar,
lokalbefolkning, amatörer och professionella skådespelare som med strategi och drivkraft
arbetat tillsammans för att vi nu i sommar kan presentera en midsommarnattsdröm i Döda
fallet med bl.a. Sven Wollter och Kim Anderzon. Viktiga ingredienser här är samverkan/
samarbete mellan föreningar, företag och kommunen, engagemang från eldsjälar och flera
lokala utvecklingsgrupper, samt att där generationer möts utvecklas landsbygden (som
också är årets devis för svenska Landsbygdsriksdagen i Sunne). Ett annat väldigt gott
exempel på en sak som engagerar henne, och som flera svenskar säkert känner stolthet
över, är Landsbygdsriksdagen, vilken arrangeras av Hela Sverige ska leva tillsammans
med Landsbygdsnätverket och för år 2010 Sunne kommun i Värmland. Det är ett komplext
evenemang att anordna, men det bygger på något som förenar och engagerar, därav ett lyckat

koncept och ett hållbart arrangemang. Under årets Landsbygdsriksdag kommer bl.a. forskare
att beskriva hur landsbygdens möjligheter ser ut år 2025/2030. Möjligheterna och chanserna
kan vi kanske, eller rättare sagt vi måste, tillsammans, i samverkan ideellt och finansiellt,
vara med och skapa på landsbygden och i storstan! Gunmarie Persson, som gästbloggat på
Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) hemsida under vinjetten Framtidssnack
(åsikter, tankar och debatter om nutid, framtid och utveckling) och kan läsas under adress
http://bloggar.helasverige.se/gmp/.
SVENSKA LANDSBYGDSRIKSDAGEN STÅR FÖR DÖRREN – DELEGATER FRÅN 22
LÄNDER FÅR SE MINISTER OLOFSSON INVIGA EVENEMANGET
Nu är det bara några dagar kvar innan svenska Landsbygdsriksdagen invigs i Sunne (6-9.5)
av näringsminister Maud Olofsson. Under invigningskvällen skall de 1 200 gästerna inta en
värmländsk buffé, som består av bara lokalproducerat, t.ex. regnbågslax odlad i Fryken, getost
från By, potatis från Ekshärad och örter från Brunskog. Landsbygdsriksdagen är Sveriges
största mötesplats med dialog, inspiration och erfarenhetsutbyte för landsbygdsfrågor. I Sunne
möts landsbygdsutvecklare, visionärer, entreprenörer, tjänstemän, forskare, politiker och
ministrar. Sunnes alla hotell är fullbelagda med nationella och internationella gäster, varav
de internationella gästerna är ovanligt många. Hittills har delegater från 22 länder anmält
sig, senast i raden är fem från Albanien och några från Vitryssland och Ukraina. Programmet
är brett och förutom vice statsminister Maud Olofsson, finns på plats jordbruksminister
Eskil Erlandsson, samt kommun- och finansminister Mats Odell. Det finns tillräckligt med
programpunkter, t.ex. fredagen 7.5 skall trendanalytiker, framtidsforskare, fritänkare och en
del andra samlas i något man kallar för Framtidssoffan. Samma dag startas flera seminarier,
totalt blir det 75 stycken på tre dagar. Under lördagen ägnas en stor del av dagen åt att
deltagarna bussas runt till olika besöksgårdar för att kunna se på Goda Exempel. På kvällen
blir det fest, då det även delas priser till Årets utvecklingsgrupp och till Årets kommun. På
söndag avslutas det hela med en Soffpanel med reflektion. Uppgifterna (från 28.4) är från
NWT-koncernens webbplats och finns på adress http://www.nwt.se/sunne/article697730.ece.
Allt om den svenska Landsbygdsriksdagen finns på dess hemsida under adressen http://www.
helasverige.se/kansli/landsbygdsriksdag-2010/.
LANDSBYGDSNÄTVERKSENHETEN SÖKER NÄTVERKSKOORDINATOR
Landsbygdsnätverksenheten vid jord- och skogsbruksministeriets jordbruksavdelning
söker en nätverkskoordinator för viss tid (31.5.2010-7.4.2011). Koordinatorn svarar för
planering och utförande av åtgärderna för utveckling av landsbygdsnätverkets elektroniska
kommunikation, samt för enhetens ekonomiförvaltning och budgetuppföljning. Den
elektroniska kommunikationen innebär utveckling av webbplatserna Maaseutu.fi,
Landsbygd.fi och Rural.fi, samt webbplatsernas innehållsproduktion. Koordinatorn svarar
även för att det finländska fastlandets program för landsbygdsutveckling får synlighet på
mässor. För att uppgifterna skall kunna skötas framgångsrikt förutsätts högskoleexamen,
starkt kunnande inom ekonomiförvaltning, kommunikation på Internet, samt kännedom
om landsbygdens och jordbrukets utvecklingsåtgärder. Erfarenhet av statsförvaltningen
är meriterande. Uppgifterna kräver goda kommunikationsfärdigheter, god initiativ- och
organisationsförmåga, samt utmärkt förmåga att använda finska i tal och skrift och nöjaktig
förmåga att använda svenska i tal och skrift. I arbetsuppgifterna behövs också kunskaper
i engelska. Lönen bestäms enligt kravprofil 7 i ministeriets lönesystem: uppgiftsbaserad
lönedel 2 553,90 euro/månad, samt lön enligt individuell arbetsprestation till högst 50 procent
av den uppgiftsbaserade lönedelen. Ansökningarna skall lämnas in senast 11.5 kl. 16.15, i
första hand via statens elektroniska rekryteringstjänst (www.valtiolle.fi, arbetsnyckeln 400-

76-10 leder direkt till annonsen). Ansökningarna, som inte returneras, kan vid behov också
sändas till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor, PB 30, 00023 STATSRÅDET
(besöksadress Mariegatan 23, Helsingfors). Närmare information ger Päivi Kujala, direktör
för landsbygdsnätverksenheten, på mobil 040 548 9227 och Hanna Lilja, nätverkskoordinator,
på mobil 040 556 6281. Platsannonsen finns bl.a. på ministeriets hemsida under adress http://
www.mmm.fi/sv/index/ministeriet/Lediga_tjanster/100420_natverkskoordinator.html.
Finlands landsbygdsnätverk utgörs av aktörerna inom programmen för utveckling av
landsbygden i Fastlandsfinland och på Åland. Nätverkets verksamhet koordineras av
landsbygdsnätverksenheten, vars uppgift är att sprida information, utbilda, samla in
information om god praxis och uppmuntra internationaliseringen. Mer information om
landsbygdsnätverket och landsbygdsnätverksenheten, vars kontor är beläget i Seinäjoki, kan
läsas på www.landsbygd.fi.
LÄS ÄVEN DETTA
”Det går ganska bra för landsbygden” – YTR höll nätverksträff
Landsbygdspolitikens samarbetsgrupps (YTR:s) årliga projektseminarium hölls i år som
nätverksträff 22-23.4 i Tammerfors för en bredare skara av landsbygdsutvecklare. Receptet
för de lyckade dagarna var projektseminariets långa tradition, bra talturer och en bred
deltagarskara. Vice ordföranden för YTR Janne Antikainen öppnade nätverksträffen genom
grunna på och diskutera med deltagarna om hur det går för landsbygden. Både Antikainen
och de flesta närvarande var överens om att det går ganska bra för landsbygden just nu.
Lansbygdspolitiken har mycket att uträtta, men det finns också människor för detta. Det
talas mycket om landsbygden – många intressanta möjligheter är i sikte och helhetsbilden
vågar man skildra som till och med lovvärd. Särskilt landsbygd nära städerna går det bra för.
Skillnaden mellan regionerna i framtiden beror på hur lockande de kan framställa sig själva.
Samarbete och nätverksbildande är nyckelorden. Mer om YTR:s nätverksträff i Tammerfors
finns (på finska), med länkar till anföranden och material under dagarna, på adressen
http://www.maaseutupolitiikka.fi/tiedotus/uutiset/verkostotapaamisesta_tehtiin_perinne_
kertaheitolla.html.
Finlands bästa landskapsprojekt för andra gången
Miljöministeriet söker Finlands bästa landskapsprojekt genom en riksomfattande tävling,
som nu ordnas för andra gången. I tävlingen kan medborgarorganisationer, samt lokala
och regionala myndigheter delta, vilka har lyckats väl med att skydda, vårda eller planera
landskap, och som därmed har främjat landskapskonventionens syften. För vinnaren blir även
Finlands kandidat till Europarådets landskapspris, vilket delas i anslutning till Europeiska
landskapskonventionen som gäller i Finland sedan år 2006. Landskapspriset är en utmärkelse
för åtgärder, vilka syftar till att skydda, vårda eller planera landskapet inom den egna regionen
och som kan tjäna som förebild för hela Europa. Landskapskonventionen gäller, förutom
värdefulla landskap, även vardagsmiljöer och landskap, vars kvalitet har försämrats såväl på
landsbygden som i tätorterna. Europarådets landskapspris delades ut för första gången år 2009
med Frankrike som vinnare. Finlands förslag till mottagare av pris var en helhet av tre projekt
kring nationallandskapet i Tavastkyro. Den nationella tävlingstiden går ut 30.8. Miljöminister
Paula Lehtomäki offentliggör sedan den nationella tävlingens resultat i samband med ett
landskapssymposium som ordnas 12.10 i Helsingfors. Uppgifterna är från Miljöministeriets
pressmeddelande (från 26.4) med infolänk, vilket hittas under webbadressen http://www.
ymparisto.fi/default.asp?contentid=357269&lan=sv&clan=sv.
Tävlingsbidragen till Bästa praxis 2010 kan lämnas in ännu denna vecka

Inlämnandet av bidrag till tävlingen Bästa praxis 2010 i anslutning till programmen för
utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet och på Åland kan ske till och med 7.5.
Ännu finns således tid att lämna in bra handlingsmönster som hänför sig till
projekt, landsbygdsinvesteringar, landsbygdens innovationer eller miljösatsningar.
Tävlingsvinnarna belönas den 7 oktober på Landsbygdsgala 2010 i Gamla studenthuset,
Helsingfors. Uppgifterna är från landsbygdsnätverksenhetens hemsida och finns under
adressen http://www.landsbygd.fi/sv/ med länk till anvisningar för tävlingen. Se även
landsbygdsnätverksenhetens meddelande den 30 april med kommande evenemang på adress
http://www.maaseutu.fi/attachments/5pNTM20zf/Landsbygdsnatverkets_meddelande_
30.4.2010.pdf.
Nationellt byaturismseminarium hålls i Lieksa
Byaturismens koordineringsprojekt Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen
- Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011 ordnar ett riksomfattande
byaturismseminarium, Yhdessä Tehden vastuullista kylämatkailua – kylämatkailun
valtakunnallinen kevätseminaari, 18-19.5 i byn Vuonislahti, Lieksa (Norra Karelen). Målet
med seminariet är att förstå vad en hållbar utveckling och miljöansvar konkret betyder.
Särskilt går man inför att dryfta hur vi uppmärksammar miljöansvaret i utvecklingen av
företagets och byns produkter. Mer info med länkar till program och anmälan (senast
4.5) finns under adressen http://lomalaidun.fi/kylamatkailu/seminaarit/valtakunnallinenkylamatkailun-kestava-kevatseminaari-18-19-5-2010.
Seminarium i demokratifostran hålls i Helsingfors
Delegationen för medborgarsamhällspolitik KANE ordnar seminarium i demokratifostran,
Aktiiviset kansalaiset kolulupenkillä – järjestöt demokratiaoppimisen tukena, i Vetenskapernas
hus, Helsingfors 27.5 kl. 8.30-12.30. Bland medverkarna finns rektor Björn Wallén från
Svenska studiecentralen, generalsekreteraren och forskaren Leo Stranius på Naturförbundet,
ordföranden Alina Böling från Finlands Svenska Skolungdomsförbund och lektor Petter
Wallenius från Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf. KANE, som tillsatts
av statsrådet 2007, är den offentliga maktens och medborgarorganisationernas delegation,
vars uppgift är att befrämja medborgarsamhällets verksamhetsförutsättningar, och sålunda
stärka medborgarnas möjligheter att delta och påverka. Anmälan till seminariet skall göras
senast 14.5 under adress kane.om@om.fi. Tilläggsinformation ger planerare Erkki Perälä på
justitieministeriet på tel. 09-1606 7616 eller 050 338 1039.
Nyhetsbrevet 5 år! – Ge synpunkter på vårt nyhetsskrivande!
Första Nyhetsbrevet från Svensk Byaservice, som utgavs 2.5.2005, var på drygt en sida.
Målsättningen var att förbättra informationen mellan finlandssvenska lokala utvecklare.
Dagens version av Nyhetsbrevet inom landsbygdsutveckling är mer täckande med en betydligt
större målgrupp, allt från byaaktiva till ministrar. Antalet utgivningsveckor har varit 44 per år,
medan sändningslistan för närvarande upptar ett 250-tal mottagare. Under den senaste tiden
har även en finsk månadsversion, Uutiskirje, utkommit. Alla Nyhetsbrev, inklusive Uutiskirje,
finns publicerat på vår hemsida www.bya.net. Har ni synpunkter på Nyhetsbrevet/Uutiskirje?
Maila då adressen kenneth.sundman@ssc.fi. Vi emotser med tacksamhet kommentarer.
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, som utkommer en gång i veckan med Svenska Temagruppen (SveT) inom
Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp (YTR) som samarbetspart, 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 emailadress: kenneth.sundman@ssc.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till
webbsidor för mer 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.

