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Innehållet i veckans Nyhetsbrev
”Nuvarande regering utför inte någon konsekvensbedömning för landsbygden”
Fyra av fem finländare bor i tätorter – mindre tätorter försvinner från kartan
Nylands förbund vill motverka glesbebyggelsen – byar mister sin status i förslaget till
landskapets bynätverk
Landsbygdskämparna på Gotland diskuterade landsbygdens framtid på ön – kräver
landsbygdsutskott med makt
50 år av jordbrukspolitik – informationskampanj till CAP:s ära
Läs även detta: *Kommunreformens tidtabell är inte realistisk anser kommunala
beslutsfattare *Vad betyder nåbarhet i turism? – diskuteras under seminarium på
Stundars *Årets ”under” väntar i Kaustby och Karleby – semiarier om
kultur”framgångssagor” och -utveckling *Livsmedelslagstiftningen 2012 diskuteras
nästa vecka i Vasa *Vaasa EnergyWeek förenar etablerade energievenemang
*Finlands bästa sommarjobb – en välbetald energiambassadör som synliggör
Vasaregionens energiteknologi *Mervärdet med landsbygdsnätverken dryftas på
NRN-möte i Etseri

Cit:

”Om tänker framåt, så tror jag landsbygden verkligen representerar framtiden.”
Professorn i samhällsvetenskap med inriktningen rural forskning vid Åbo Akademi i
Vasa Kjell Andersson som har en mycket positiv och optimistisk syn på landsbygden,
och menar att om man tänker på de mest avancerade trenderna som kretsar kring
ekologi och sånt, så är landsbygden verkligen i centrum (Radio Vega Österbotten,
http://arenan.yle.fi/player/index.php?clip=1328256197388&language=sv).
”Jag skulle vilja att man inför möjlighetsprövningar i stället för hinderprövningar
hos myndigheterna.”
Initiativtagaren till det s.k. landsbygdsupproret på Gotland Gunnar Bendelin som
menar att man skall se möjligheterna i stället för problemen. Att gasa i stället för att
bromsa är något av grundandan i hela landsbygdsupproret (sajten helagotland.se,
http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7451444).
”Finland håller snabbt på att bli gubbarnas och gummornas land.”
Tidningen Etelä-Suomen Sanomat om att en fjärdedel av befolkningen om 20 år är
över 65 år (Hufvudstadsbladet 3.2, http://www.ess.fi/?article=358806).

”NUVARANDE REGERING UTFÖR INTE NÅGON KONSEKVENSBEDÖMNING FÖR
LANDSBYGDEN”

Oberoende av tidtabell och slutresultat står det klart
för alla att det kommer att ske stora förändringar i den
kommunala servicen, vilket inte minst gäller för
landsbygden. Ökade krav på välfärdsservice tenderar
tyvärr att gå hand i hand med större enheter, vilka
igen innehåller alltid ett element av centralisering. Det
här vet man i våra landsbygdskommuner. Den
föregående riksdagen tog starkt ställning för såväl
satsningar i infrastruktur, näringsliv som satsning i
landsbygdsforskning, då man behandlade regeringens
landsbygdspolitiska redogörelse. På grund av den
ekonomiska situationen och den nuvarande
regeringens sammansättning, kan den förra riksdagens
beslut på sin höjd ses som positiva ställningstaganden
tills ekonomin blir bättre. Men å andra sidan förutsätts
det i en av klämmarna i riksdagens betänkande att ”i
allt nationellt beslutsfattande som har regionala
konsekvenser skall en konsekvensutvärdering för
landsbygden införas”. När Svenska temagruppen
(SveT) inom Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen
Arkivbild: riksdagsledamot Mats Nylund
(YTR), där artikelskribenten riksdagsledamot Mats Nylund fungerar som ordförande, höll sitt
första möte för i år, var man tvungna att konstatera att den nuvarande regeringen inte kommer
att utföra någon sådan konsekvensbedömning, vilket inte betyder att landsbygdskommunerna
skall kasta yxan i sjön, tvärtom. Det finns nämligen inget som hindrar att kommunerna själva
gör den. YTR har ett färdigt utarbetat styrdokument med kontrollista som fritt kan användas
(http://www.bya.net/contentlibrary/Byaservice/aktuellt/Maaseutuvaikutusten_arviointi_03110
9_FI-SV.pdf). Dessutom kommer SveT under vårvintern att kontakta alla svensk- och
tvåspråkiga kommuner med information om hur man kan gå till väga. Även om
landsbygdsbyarna skulle utgöra en del av en större kommun, kommer servicebehovet att vara
det samma i framtiden – bra vägnät, bredband, skolor inom rimligt avstånd och primära
social- och hälsovårdstjänster inom räckhåll. Många unga familjer ser landsbygdsbyarna som
ett realistiskt alternativ när de skall bosätta sig, och därför är det viktigt att satsa på
trivselfaktorer. Många kommuner har redan gjort detta grundarbete, t.ex. i sina strategi- och
utvecklingsplaner. Men det viktiga nu är att aspekterna för boende och näringsliv på
landsbygden beaktas även när kommunreformen ångar vidare. Landsbygdsnämnderna kan
exempelvis vara förträffliga organ för att ta på sig den viktiga uppgiften att utarbeta
landsbygdskonsekvensbedömningen. Större tyngd blir det om kommunen involverar byaråd,
organisationer och föreningar med intresse för att utveckla landsbygden i arbetet. Det viktiga
är att man vet vad man vill säkra, och att man också kräver det den dag kommunkartan ritas
om. Landsbygdsborna själva vet även i framtiden bäst, vilken och hurudan service de
behöver. Uppgifterna är från en artikel, skriven alltså av riksdagsledamot Mats Nylund, i
Vasabladet (28.1).
FYRA AV FEM FINLÄNDARE BOR I TÄTORTER – MINDRE TÄTORTER
FÖRSVINNER FRÅN KARTAN
Befolkningen i Finland, där fyra av fem finländare bor i tätorter, är koncentrerad till ett litet
område, eftersom den sammanlagda arealen av tätorterna bara är något under 2 procent av
hela landets areal. Jämfört med övriga Europa är de finländska tätorterna mycket små, och de
har hela tiden minskat till antalet, medan antalet tätorter med fler än 20 000 invånare har ökat
p.g.a. urbaniseringen. En tätort definieras som ett enhetligt, tätt bebyggt och befolkat område

med minst 200 invånare. Då
Statistikcentralen definierade
de första tätorterna år 1960,
var antalet tätorter totalt 1 137,
medan det år 2010 fanns bara
735 tätorter kvar. Även om
tätorterna år 1960 definierades
på ett annat sätt än nuförtiden,
kan man redan genom att
jämföra tätorternas storleksklass konstatera att de minskat
betydligt i antal under de
senaste 50 åren. Minskningen
förklaras alltså av att befolkningen koncentreras i större tätorter. De små tätorterna förlorar
invånare och försvinner från kartan, samtidigt som stora tillväxtcentra slås ihop med
närliggande tätorter, då de expanderar. År 2010 fanns det i mer än hälften av våra tätorter
färre än tusen invånare, och i bara i fyra procent av tätorterna fanns det minst 20 000 invånare.
Den största tätorten år 2010, sett till invånarantal och även till areal, var Helsingfors
centraltätort där det fanns över 1,1 miljoner invånare med en landareal på 638 km2.
Centraltätorten sträckte sig över så många som 11 kommuners områden. Förutom Helsingfors
fanns det år 2010 fem andra centraltätorter i Finland med över 100 000 invånare: Tammerfors,
Åbo, Uleåborg, Lahtis och Jyväskylä. Den högsta tätortsgraden i Finland år 2010 hade
Grankulla som till sin areal är liten. Hundra procent av invånarna bodde i tätort. År 2010
fanns det 11 kommuner i hela landet som inte hade en enda tätort – Brändö, Föglö, Kumlinge,
Kökar, Lumparland, Sottunga, Sund och Vårdö på Åland, samt Luhanka i Mellersta Finland
och Suomenniemi i Södra Karelen. År 2010 var 7 procent av invånarna i tätorter under
skolåldern, d.v.s. yngre
än 7 år, och 8 procent
hade fyllt 75 år, medan
siffrorna i glesbygdsområdena utanför
tätorterna var 8 procent
respektive 9 procent,
alltså ingen betydande
skillnad. Även om det
inte fanns någon
betydande skillnad i
andelen äldre mellan
tätortsområden och
glesbygdsområden, var
emellertid skillnaderna
stora mellan enskilda
tätorter. I de största
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tätorterna, d.v.s. med minst 20 000 invånare, var andelen 75-åringar 5-11 procent av
invånarna, medan det i tätorter med färre än tusen invånare varierade från några procent till en
tredjedel. Andelen barn under skolåldern uppvisar samma tendens. Alla små tätorter är
nödvändigtvis inte byar som för en tynande tillvaro långt ute på landsbygden, utan bland dem
finns även bostadsområden med en ung befolkning som ligger nära större tätorter, t.ex.
bostadsområden på landsbygden, som ligger nära städer och som p.g.a. förmånliga
egnahemstomter bibehållit sin livskraftighet. Till en del kan åldersstrukturen både i små

tätorter och på glesbygdsområden även påverkas av att en ålderstigen befolkning söker sig till
tjänster i större tätorter. Stävjandet av klimatförändringen och kommunernas ökande
kostnader för med sig nya mål för en koncentration av bebyggelsestrukturen, vilket innebär att
en allt större del av befolkningen kommer att bo i bebyggelsegrupper, som är tätt bebyggda
och tätt befolkade. Statistikcentralen införde år 2010 Finlands miljöcentrals nya definition och
avgränsning av en tätort, vilken avviker i viss mån från den tidigare definitionen. Därför fås
tillsvidare bara tidsserieuppgifter som producerats enligt den tidigare avgränsningsmetoden.
Uppgifterna, som är från en text skriven av Ulla-Maarit Saarinen, planerare vid
Statistikcentralens enhet för individstatistik, finns på Statistikcentralens hemsida under
webbadressen http://www.stat.fi/tup/vl2010/art_2011-12-16_001_sv.html.
NYLANDS FÖRBUND VILL MOTVERKA GLESBEBYGGELSEN – BYAR MISTER SIN
STATUS I FÖRSLAGET TILL LANDSKAPETS BYNÄTVERK
Nylands förbunds landskapsstyrelse godkände på sitt
sammanträde 30.1 bl.a. förslaget till landskapets bynätverk. I
förslaget har man angett de byar som anses vara betydande på
landskapsnivå och som finns utmärkta på huvudkartan till
Nylands landskapsplaneförslag och som färdigställs våren
2012. Landskapsplanen styr planeringen och planläggningen
av byar av betydelse på landskapsnivå, och där målet är att
befolkningstillväxten i dessa byar skall vara stark, medan
tillväxten i andra byar kan vara mer måttlig. Genom att styra
tillväxten vill man kunna motverka glesbebyggelse. Följande
principer antogs då planförslaget för områden utanför
tätortsfunktioner utarbetades:
1. Definitionen på en by av betydelse på landskapsnivå:
byn är belägen på ett tillväxtområde och har goda
förutsättningar att växa även i framtiden
byn får endast av motiverade skäl vara belägen i
tätorters randområden
byn har minst 300 invånare och är belägen i någon av
de 14 kommuner som hör till Helsingforsregionen; om
byn är belägen utanför dessa 14 kommuner, bör den
Västra Nyland 31.1.2012
ha minst 150 invånare, i landskapets randområden och
i skärgården kan invånarantalet vara mindre
2. Landskapsplanen styr endast planeringen av byar på landskapsnivå
3. På det vita området ges en planeringsbestämmelse för de 14 kommuner som hör till
Helsingforsregionen, för andra kommuner ges en utvecklingsrekommendation
4. Landskapets hela bynätverk utmärks på bilagekartan
I framtiden består bynätet i hela Nyland av 150 byar, varav 90 betecknas som betydande. I
västra Nyland höjs Skogby-Harparskog till en by som man skall satsa på, medan Vättlax,
Tvärminne, Täktom, Prästkulla, Sandnäsudd, Backgränd, Grundsjö, Solberg, Ingå station,
Sjundeå kyrkby och Kaffelandet mister sin status som byar. Förbundets landskapsstyrelse har
tidigare fattat beslut om principerna för behandlingen av tätorter i samband med att förslaget
till landskapsplanen utarbetas. Avsikten är nu att landskapsstyrelsen skall besluta om
godkännandet av planförslaget i april och att planen går till behandling i landskapsfullmäktige
senast i slutet av 2012. Uppgifterna är från Nylands förbunds hemsida, se adressen
http://www.uudenmaanliitto.fi/?5049_m=8426&l=sv&s=38, och från tidningen Västra
Nyland (31.1). Kartan över bynätverket och byar av betydelse på landskapsnivå finns på

http://www.uudenmaanliitto.fi/files/4465/Maakunnan_kylaverkko_ja_maakunnallisesti_merkit
tavat_kylat.JPG, där byar av betydelse på landskapsnivå är markerade med en svart linje.
LANDSBYDSKÄMPARNA PÅ GOTLAND DISKUTERADE LANDSBYGDENS
FRAMTID PÅ ÖN – KRÄVER LANDSBYGDSUTSKOTT MED MAKT
Ett landsbygdsutskott, en landsbygdshövding och ett landsbygdsår, det vill de
dryga 70 gotlänningar som samlades
29.1 på Suderbys se. De var alla där för
att diskutera landsbygdens framtid och
det sprudlade minst sagt av idéer. Nu
har man så bestämt sig för vad man vill
ha. ”Vi skall ställa som krav på
regionen att få ett landsbygdsutskott”,
sade initiativtagaren till det s.k.
landsbygdsupproret Gunnar Bendelin
och fortsatte: ”Det betyder att man skall
väga alla beslut som man tar, mot vad
det betyder för landsbygden”. Under
mötet formerades olika grupper eller råd
som både skall fungera som lobbyister
mot politikerna, men även finnas som ett
stöd för gotlänningarna, t.ex. så skall
skolgruppen ställa krav på politikerna att inget skall göras med skolorna på åtminstone två år.
Ett exempel på en av landsbygdsupprorets grupper, som skall fungera mer som stöd för
gotlänningarna, är bygg-gruppen, där en av deltagarna är Gunnar Bendelin som nu skall jobba
för att saker skall och kan byggas på Gotland. Gruppen skall t.ex. kunna bistå med råd och
kompetens för dem som vill ha det. Idéerna var många under mötet, och även om det pratades
en hel del genomförande, så är det mesta ännu på skisstadiet, som planerna på en
landsbygdshövding. Man vill till stor del skapa en attitydförändring. På en av alla idélapparna
stod det "det är coolt att vara lantis", något de nu vill visa alla, och om man vill bedriva
framgångsrikt lobbyarbete, vilken plats är då bättre än Almedalen under politikerveckan?
Karin Karlén, mjölkbonde från Öja, kom med ett populärt förslag om att inbjuda alla
partiledarna att delta i morgonmjölkningen. ”Det här skall vara en nagel i ögat”, sade
statskonsulenten i landsbygdsutveckling vid Sveriges lantbruksuniversitet Thomas Norrby
sammanfattande det kommande arbetet gentemot beslutsfattarna. Norrby ledde diskussionerna
under mötet. Uppgifterna är från en artikel (från 30.1), skriven av Eleonor Svensson, på
sajten helagotland.se, http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7451343.
Läs även en annan artikel från mötet av Petra Jonsson, Dags att fånga upp goda idéer, som
finns på sajten, på adress http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7451444.
50 ÅR AV JORDBRUKSPOLITIK – INFORMATIONSKAMPANJ TILL CAP:s ÄRA
EU-kommissionen har inlett den årslånga informationskampanjen CAP@50 för att fira den
gemensamma jordbrukspolitikens 50-årsjubileum. Kampanjen omfattar en interaktiv
webbplats, en vandringsutställning, audiovisuellt material och trycksaker. Ytterligare kommer
en rad evenemang att anordnas i Bryssel och i medlemsländerna. ”2012 är ett viktigt år, inte
bara för att påminna oss om de senaste 50 årens historia, utan även för att blicka framåt mot
en ny reform av den gemensamma jordbrukspolitiken”, säger kommissionären för jordbruk
och landsbygdsutveckling Dacian Cioloş, och fortsätter: ”År 1962 oroade sig européerna
huvudsakligen för att få tillräckligt med mat på bordet. Livsmedelsförsörjningen är

fortfarande viktig fråga, men nu
ligger fokus även på frågor som
klimatförändringarna och en hållbar
användning av naturresurser”.
Informationskampanjen CAP@50,
med mottot Ett partnerskap mellan
Europa och jordbrukare, inleddes för
en kort tid sedan med ett evenemang
i Bryssel. Olika evenemang som även
hållits eller planeras i EU:s sex
grundarstater är: Tyskland (Berlin,
20.1), Italien (Verona, 2.2),
Frankrike, (Paris, 27.2) och Benelux (plats meddelas senare, 4.4). Vidare kommer under hela
året en rad evenemang att anordnas i medlemsländerna och i Bryssel, samt att en
vandringsutställning kommer att turnera i Europa från och med i vår och visas på olika EUinstitutioner och i flera medlemsländer. Webbplatsen för CAP:s (Common Agricultural
Policy) 50-årsjubileum finns på 22 språk. På webbplatsen, http://ec.europa.eu/agriculture/50years-of-cap/index_sv.htm, kommer man att lägga ut en film som visar hur jordbruket
påverkar vårt vardagsliv och ett videoklipp där kommissionären presenterar den aktuella
informationskampanjen. Uppgifterna är från tidningen Landsbygdens Folk (27.1) och finns
på tidningens webbplats under adress http://www.slc.fi/lf_default.asp.
LÄS ÄVEN DETTA
Kommunreformens tidtabell är inte realistisk anser kommunala beslutsfattare
Över hälften av dem som besvarade Kommunförbundets Reformbarometer-enkät bedömde att
tidtabellen för kommunreformen är orealistisk med tanke på den egna kommunen. Endast en
fjärdedel bedömde att en kommunreform behövs inom en snar framtid, eller inom de närmaste
fem åren. Enligt projektchefen för Kommunförbundets projekt Ny kommun 2017 Sini Sallinen
går åsikterna isär i fråga om hur nödvändig reformen är på lång sikt, d.v.s. under de närmaste
tio åren, för drygt 40 procent anser att reformen behövs, men lika många tycker annorlunda.
Enligt Reformbarometern är kommundirektörerna oroade över tillgången på närservice, varav
drygt två tredjedelar befarade att kommuninvånarnas närservice hotas om kommunerna blir
större, att kommunreformen på lång sikt inte tryggar likvärdig service för kommuninvånarna.
Ansenligt mer än hälften bedömde även att reformen inte minskar kostnaderna för den
kommunala servicen. Enkäten besvarades av totalt 618 kommunala beslutsfattare, varav 251
var ordförande för fullmäktige, 207 styrelseordföranden och 160 kommundirektörer.
Uppgifterna är från webbplatsen Kommunerna.net och finns med kommentarer av
Kommunförbundets VD Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma att läsas under adressen
http://www.kommunerna.net/sv/kommunforbundet/media/pressmeddelanden/2012/02/Sidor/or
on-for-de-kommunala-tjansternas-framtid.aspx.
Vad betyder nåbarhet i turism? – diskuteras under seminarium på Stundars
På Stundars i Solf, Korsholm hålls 15.2 kl. 8.30-14 ett seminarium, Vad betyder nåbarhet i
turism?, där man bl.a. får ta del av forskningsresultat om hållbar landsbygdsturism, samt
projekt- och case-presentationer med bland andra Susanna Pajakko från Forststyrelsen (Visa
Vårt Världsarv), Kristina Svels från Åbo Akademi (Lokalbefolkningens uppfattning om
världsarvet) och Matts Andersen (Meteoria Söderfjärden, en ny turistattraktion fick nordiskt
miljöpris). Arrangörer är Vasa yrkeshögskolas turismprojekt KESMA1 och Outdoors Finland
– Discover Pohjanmaa 2. Program och anmälningsuppgifter (anmälan senast 8.2) finns (på
finska) på Vasaregionens Utveckling Ab VASEK:s hemsida under webbadressen

http://www.vasek.fi/pohjanmaan-matkakohteiden-saavutettavuus-ajankohtaista-tietoamatkailuyrittajille-ja-kehittajille/2012-02-15?CalendarStart=2012-02-15.
Årets ”under” väntar i Kaustby och Karleby – seminarier om kultur”framgångssagor” och
-utveckling
År 2010 förundrades man i Tammerfors, år 2011 i Joensuu, medan ”under” på västkusten nu
står i tur – små exempel på hur den egna lilla kulturberättelsen blir fenomen och små idéer
som bär långt, men också ställningstaganden om hur det ser ut med utvecklingen för de
skapande branscherna och kulturen, samt hur den borde se ut under den kommande EUprogramperioden. Seminarierna hålls 15.2 kl. 9.30-16.30 i Kaustby och 16.2 kl. 8.30-14.30 i
Karleby/Jakobstad. Arrangörer är landsbygdsnätverksenheten, Landsbygdspolitiska
samarbetsgruppens kulturtemagrupp, Luova Suomi, Luovien alueiden verkosto, Kaustby
kommun, Kaustby ekonomiska region, Karleby stad och Österbottens konstkommission.
Program och anmälan (senast 6.2 så är man med i en utlottning) finns som länkar på adress
http://www.maaseutupolitiikka.fi/viestinta/uutiset/vuoden_2012_ihmeet_odottavat_kaustisilla
_ja_kokkolassa.html.
Livsmedelslagstiftningen 2012 diskuteras nästa vecka i Vasa
Seminariet Livsmedelslagstiftningen 2012 – Nya lagkrav gällande hantering och förädling av
kött- och fiskprodukter hålls 15.2 kl. 9-16.15 på Hotel Silveria i Vasa. Tillställningen riktar
sig till primärproducenter och företag inom kött- och fiskförädling. Som expert fungerar
Sebastian Hielm från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa. Ifall
man har specifika frågor gällande ämnet kan man meddela dessa på förhand till Jonas Harald
på mobil 050 548 3400 eller e-mailadress jonas@dynamohouse.fi för vidare befordran till
föreläsaren. Som arrangör fungerar projektet Foodia vid Företagshuset Dynamo. Programmet
och anmälningsuppgifter (anmälan görs senast 8.2) finns under webbadressen
http://www.foodia.fi/sites/default/files/foodia/Seminarium_livsmedelslagstiftning 2012.pdf.
Vaasa EnergyWeek förenar etablerade energievenemang
I hjärtat av Nordens ledande koncentration av energiteknologi – Vasa – arrangeras 19-22.3 det
internationella evenemanget EnergyWeek, som förenar tre redan etablerade energievenemang
– det riksomfattande Energi- och miljöseminariet, vindkraftsforumet Vaasa Wind Exchange
och den internationella konferensen för experter inom energibranschen, d.v.s. Renewable
Efficient Energy II Conference (REE II). Genom att förena dessa tre populära energievenemang strävar man efter att skapa ökad uppmärksamhet för de enskilda evenemangen
och stärka Vasas position som flaggskepp för energisektorn i Finland. EnergyWeek lockar
över 1 000 experter inom branschen till regionen. Den energifyllda veckan inleds 19.3 med
det riksomfattande Energi- och miljöseminariet som har arrangerats sedan år 2005. I år
fokuserar man på energieffektivitetsfrågor ur miljöperspektiv och erbjuder intressanta
anföranden för forskare, representanter för affärslivet och politiska beslutsfattare. Följande
dag, 20.3, hålls vindkraftsforumet Vaasa Wind Exchange, som i fjol lockade över 50 utställare
och över 600 besökare, en jätteframgång som förväntas växa ytterligare i år. Utställare är
företag inom vindkraftsbranschen, samt kommuner och myndigheter, vilket leder till livliga
diskussioner om planläggnings- och tillståndsförfaranden, affärsmöjligheter och byggande
med anknytning till vindkraft. De två sista dagarna, 21-22.3, ordnas den internationella
konferensen Renewable Efficient Energy II Conference, som behandlar bl.a. olika alternativ
för förnybar energi, decentraliserad energiproduktion och energisjälvförsörjning. Förutom de
tre huvudevenemangen anordnas under energiveckan kompletterande och synergifrämjande
program med anknytning till temat, där nätverkandet mellan deltagarna främjas t.ex. genom
intressanta kvällsevenemang och företagsbesök. I Vasaregionen finns Nordens ledande

koncentration av energiteknologi, EnergyVaasa, som arrangerar evenemanget tillsammans
med sina samarbetspartners Expo Österbotten, Österbottens handelskammare, Österbottens
förbund, Teknologicentrum Oy Merinova Ab, Vasa Energiinstitut VEI och Vasaregionens
Utveckling Ab VASEK, samt ELY-centralerna i Österbotten och Södra Österbotten, medan
huvudsponsorer av veckan är ABB, Wärtsilä och EPV. Mer info och anmälning finns (på
engelska) på VASEK:s hemsida som länk under adressen http://www.vasek.fi/vaasaenergyweek-ett-nytt-internationellt-energievenemang-2/.
Finlands bästa sommarjobb – en välbetald energiambassadör som synliggör Vasaregionens
energiteknologi
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK har tillsammans med 11 energiteknologiföretag från
regionen lediganslagit Finlands mest energiska sommarjobb – en energiambassadör, vars
uppgift är att bekanta sig med Vasaregionen och energiklustrets toppföretag en vecka åt
gången i ett företag, samt att berätta om sina upplevelser, huvudsakligen i sociala medier.
Ersättningen för de tre sommarmånaderna är 30 000 euro plus läckra förmåner såsom
fyrstjärnig logi, bil, arbetshälsovård, bank- och investeringstjänster samt detaljhandelsförmån.
”Nordens största koncentration av energiteknologi finns i Vasaregionen, vi har landets bästa
sysselsättningsgrad och allt som behövs för ett lyckligt liv. Alla vet ännu inte om detta och
därför behöver vi en energiambassadör”, säger regionens kommunikationschef Suvi Markko,
VASEK. Uppgifterna är från VASEK:s hemsida och finns med länkar för mer info under
adressen http://www.vasek.fi/finlands-basta-sommarjobb-energiambassador/.
Mervärdet med landsbygdsnätverken dryftas på NRN-möte i Etseri
Träffen för de europeiska landsbygdsnätverken och programmets förvaltningsmyndigheter,
15th National Rural Networks meeting, ordnas 7-9.5 i Etseri. Temat för mötet är det mervärde
som landsbygdsnätverken ger och mätningen av de fördelar som nätverksarbetet ger. Förutom
seminarier består programmet även av studiebesök i närområdet. Till mötet väntar man
ungefär 90 representanter för landsbygdsnätverken och för förvaltningsmyndigheterna från
olika håll i Europa. Uppgifterna är från landsbygdsnätverksenhetens nyhetsbrev (31.1), se
http://www.maaseutu.fi/attachments/newfolder_70/656fQ1RxU/Landsbygdsnatverkets_medde
lande_31_1_2012.pdf. I nyhetsbrevet kan man även läsa om att landsbygdsnätverket söker
efter pärlor inom utvecklingsarbetet för landsbygden, om regionala framtidsworkshopar, att
kampanjen Byar med livskraft fortgår under 2012, samt om kommande evenemang –
strategidag för landsbygdsutvecklingen 7.2, Leader-brandingdag 8.2 och seminarium om
livsmedelslagstiftningen 2012. Vidare upplyser man om att målet för årets tema för
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland är att lyfta fram nya lokala
idéer som bygger framtidens landsbygd och att påminna om att det finns: Utrymme för
framtiden på landsbygden.

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
Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (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
byaföreningarna 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@studiecentralen.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@studiecentralen.fi. Ifall
någon inte vill ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela till samma e-mailadress ovan.

