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Tämän uutiskirjeen tehtävänä on valottaa suomenruotsalaista ja kansainvälistä maaseudun
kehittämistä ja uusia tuulia. Tämä kuukausittain ilmestyvä uutiskirje perustuu viikoittain
ilmestyvään ”NYHETSBREV inom landsbygdsutveckling”, jota julkaisee Svensk Byaservice.
Koska MaaseutupoliittisenYhteistyöryhmän teemaryhmä Svenska Temagruppen, joka keskittyy
maaseutupoliittisiin erityiskysymyksiin liittyen ruotsinkielisiin ja kaksikielisiin alueisiin, piti
suomenkielistä tiedottamista tärkeänä, tullaan tätä uutiskirjettä julkaisemaan myös suomeksi.
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EUROOPPALAINEN VERKOSTO ENLDT VENYTTÄÄ LEADER-METODIA
The European Network for Local Development Teams (ENLDT), kokoontui kesäkuussa
Westerkwartierissa Groningenin provinssissa, Hollannissa. Tapaamisen aikana käytettiin
metodia Countryside Exchange (CE), paikallisalueen tulevaisuusalueen kehittämisen
mobilisoimiseksi ja ihmisten ja ja yhdistysten vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Tilaisuudessa

Irlanti, Suomi, Ruotsi, Saksa ja Hollanti esittelivät tuloksensa. CE-metodi osoittautui
jälleen tehokkaaksi keinoksi kohottaa paikallista itsetuntoa, luoda yhteyksiä ja mobilisoida
ihmisiä. Integroitu maaseutupolitiikka tarvitsee poikkitieteellisiä näkemyksiä ja käytännön
asiantuntijoiden sekä akateemisen kentän yhteyksiä. Lissabonin sopimuksessa mainittujen
tiedollisten ja integrointitavoitteiden saavuttamiseksi ENLDT tapaamiset sopivat
oivallisesti. Studiefrämjandetin englanninkielinen raportti on luettavissa osoitteessa http://
studieframjandet.huset.fi/files/PDF/ENLDT.pdf. Mikäli haluat tutustua tarkemmin CEmetodiin lue lisää osoitteesta http://www.countryside-exchange.nl/index2.php?option=com_
content&do_pdf=1&id=40.
EI KESTÄVÄÄ MAATALOUTTA ILMAN TYÖSSÄÄN VIIHTYVIÄ
MAANVILJELIJÖITÄ, KERTOO RUOTSALAINEN VÄITÖSKIRJA
Kestävä maatalous ei perustu pelkästään ekologiaan ja ekonomiaan, vaan myös
maanviljelijöiden sitoutumiseen työhönsä. Kun maatalousalat kasvavat ja maatilojen
lukumäärä vähenee, kasvaa välimatka kollegoihin. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla
tästä voi seurata yksinäisyyden tuntua. Monin paikoin perheviljelykset ovat muuttuneet
yhden miehen yrityksiksi. Helena Nordström Källströmin väitöskirja sisältää omakohtaisia
kertomuksia Ruotsin maanviljelijöiden tilanteesta. Väitöskirjassa pureudutaan sosiaalisesti
kestävän ruotsalaisen maatalouden tulevaisuuteen. Erityistä huomiota kiinnitetään sosiaalisiin
suhteisiin ja 30 haastatellun maanviljelijän omaan suhtautumiseen. Haastatteluissa löydettiin
muutamia tekijöitä jotka ovat merkittäviä maanviljelijän hyvän elämänlaadun kannalta
– sitoutuminen tilaan, maanviljelijäidentiteetti, perheviljelys, muut sosiaaliset suhteet,
perheviljelyksen jatkomahdollisuudet, työympäristö, kannattavuus, maatalouspolitiikka ja
maaseudun sosiaalipalvelut. Maanviljelijät kokevat vaikuttamisen mahdollisuutensa heikoiksi
suhteessa omaan maatilaansa yhteiskunnan muiden toimijoiden, poliitikkojen, viranomaisten
ehdoilla. Moni maanviljelijä kokee myös sosiaalisten suhteidensa heikentyneen ja kontaktien
kollegoihin sekä kuluttajiin vähentyneen. Ongelmat saattavat johtaa maanviljelyksen
alasajoon ja maaseudulta poismuuttoon. Toisaalta ongelmat voivat myös luoda kuvaa uudesta
nykyaikaisesta viljelijästä, joka on yksin ja toimii muiden ehdoilla. Tuloksista voit lukea lisää
Ruotsin maaseutuyliopiston tiedotteesta osoitteesta http://www.slu.se/?ID=559&Nyheter_
id=9359, väitöskirja Mellan trivsel och ensamhet – Om sociala villkor i lantbruket on
osoitteessa http://diss-epsilon.slu.se/archive/00001841/01/Avhandling_nr_74_2008_Epsilon.
pdf.
MITEN ELETÄÄN POHJANMAALAISESSA KYLÄSSÄ 2008? – TUTKIMUS AUTTAA
YMMÄRTÄMÄÄN
Tutkimusapulainen Ulrika Långstedt kiertää parhaillaan Lapväärtissä haastattelemassa
asukkaita heidän näkemyksistään kylästä ja sen kehityksestä. Tarkoituksena on selvittää
miten pohjanmaalaisessa kylässä eletään vuonna 2008, miten ihmiset saavat elantonsa
kun perinteinen maanviljelys vähenee. Tutkimus on osa hanketta Den multifunktionella
landsbygden (Monitoiminen maaseutu). Suunnitelmien mukaan kaksi pohjanmaalaista
ja kaksi uusmaalaista kylää on tutkimuskohteena. Samanaikaisesti analysoidaan myös
rekisteritietoja väestö- ja elinkeinokehityksestä. Tutkimuksesta vastaavat demografian
professori Fjalar Finnäs sekä yhteiskuntatieteiden maaseutututkimusprofessori Erland Eklund
Åbo Akademin Vaasan laitokselta. Raporttiin tullaan sisällyttämään myös ehdotuksia kylän
kehittämisestä uusia asukkaita houkuttelevammaksi. Hanke valmistuu 2009.
GOVERNANCE MAASEUDUN KEHITTÄMISESSÄ PETER BACKAN
TUTKIMUSKOHTEENA

Maaseudun kehittäjä Peter Backa Svensk Byaservice/Svenska studiecentralenista on viiden
kuukauden tutkimusvapaalla tutkiakseen miten viranomaiset ja kolmas sektori tekevät
yhteistyötä maaseudun kehittämisessä. Useiden tutkijoiden mukaan julkinen sektori on
enenevässä määrin ryhtynyt käyttämään epävirallisia verkostoja kehittämisen välineinä.
Tämä kehitys on nähtävissä myös Suomessa. Peter Backa tutkii sitä, miten tilanteeseen on
tultu ja miten se vaikuttaa sekä viranomaisiin että aatteellisiin yhdistyksiin. Osa tutkimuksesta
keskittyy näiden ilmiöiden kansainväliseen vertailuun toisaalta Yhdysvaltain Oregonissa ja
toisaalta Suomessa. Backan tutkimus ei ole sidottu mihinkään yliopistoon.
Thanksgiving Day ilman kalkkunaa – lue ja kommentoi ”maaseutucowboy” Backan
matkablogia Oregonista osoitteessa http://peterbacka.blogspot.com/.
RUOTSALAINEN YHDISTYS LOI OMAN ”VALL STREETIN”
Ruotsalainen talousyhdistys Fjällbete on mielenkiintoinen esimerkki paikallisesta
sijoittamisesta ja investoinnista. Yhdistys on vastikään ostanut lakkautetun meijerin
kylänraitin varrelta ja suunnittelee perustavansa siihen elämyskeittiön turisteille, Leadertoimiston ja paikallisen pankin. Fjällbete-yhtiö on kerännyt 1 miljoonan kruunun pääoman
osuustodistuksilla ja 200000 kruunua lainaa 118 osaomistajalta sekä lainannut 1 miljoonan
JAK Osuuspankista ja Ekobanken Osuuspankista. Mitä tekee Fjällbete? Tuottaa lampaan lihaa
Åren hiihtokeskuksen rinteissä sesonkien välillä. Osa lampaista joutuu turistien lautasille
ja osa talvehtii kotikylissään. Turistit saapuvat sankoin joukoin kokemaan Corre de Fårrostapahtuman jossa lampaat paimenten ja koirien avulla johdatetaan kylään. Tänä vuonna
Fjällbete toteutti tapahtuman aiukaan konferenssin paikallistaloudesta ja nimesi meijerinraitin
Vall (laidun) streetiksi. Lisää tietoa aiheesta löydät Ruotsin kylätoiminnan Hela Sverige Ska
Leva sivuilta http://www.helasverige.se/?class=cmn_NewsEx&method=view&id=838.
KYLIEN YHTEENLIITTYMÄ SVENSKA ÖSTERBOTTENS BYAR JA MAASEUDUN
KEHITTÄMISYHDISTYS STUDIEFRÄMJANDET LIITTYVÄT YHTEEN
Yhdistysten yhdistyminen on hyväksytty molempien yhdistysten syyskokouksissa. Työryhmä,
joka on koostunut molempien yhdistyksien hallituksista, on työskennellyt asianajajan
avustuksella laadittujen yhdistymisasiakirjojen parissa jo vuoden päivät.
Nyt yhdistykset on virallisesti liitetty yhteen uudella nimellä – Aktion Österbotten.
Yhdistymisen taustalla on molempien yhdistysten sama toiminta-alue ja samankaltaiset
tavoitteet. Ben-Erik Nedergårdin, Aktionin puheenjohtajan, mukaan yhdistysten toiminnat
täydentävät toisiaan. Hallituksen jäsen Ulf Gringärdsin mukaan voidaan myös välttää
päällekkäisyyksiä. Yhdistykset ovat aiemmin työskennelleet yhdessä mm. järjestämällä
seminaareja. Studiefrämjandet on työskennellyt innovatiivisen maasedun kehittämisen parissa
ja SÖB on tehnyt kyllien kehittämistä samalla alueella. Uuden yhdistyksen tavoitteena on
luoda vahva paikallinen kehittämisyhdistys ruotsinkieliselle Pohjanmaalle. Juridisesti kylien
yhteenliittymä puretaan ja maaseudun kehittämisyhdistys ottaa uuden nimen. Lisätietoa mm.
uuden yhdistyksen logosta löytyy sivuilta http://www.studieframjandet.fi/valkommen.
Aktion Österbottenin hallituksessa istuvat seuraavat henkilöt: pj. Ben-Erik Nedergård
varsinaiset jäsenet Niklas Sandbacka, Kenneth Heimdahl, Martin Näse, Jan-Erik Backa,
Ulf Grindgärds, Angelique Irjala, Anna-Lena af Hällström, Britt-Marie Norrgård, Håkan
Westermark ja Lena Talvitie.
ARVOLADATTU RUOKA? – MATS-ERIC NILSSONIN TEESIT
Pietarsaaren Optimassa kuultiin Svenska Dagbladetin toimituspäällikköä ja ruokatoimittajaa
Mats-Eric Nilssonia, joka vastikään sai Stora Matpriset 2008 (Suuri Ruokapalkinto 2008)
ensimmäisestä kirjastaan Den hemlige kocken (Salainen kokki). Nilsson puhuu kuluttajan

valinnoista ja priorisoinneista. Syksyllä 2007 koko Ruotsin elintarvikeketjua ravisteltiin, kun
Nilssonin aloittama keskustelu ruoan sisältämistä lisäaineista tuli julkisuuteen. Kuluttajat
tunsivat itsensä huijatuiksi ja ryhtyivät etsimään vaihtoehtoisia tuotteita. Tuottajien oli
ryhdyttävä tarjoamaan niitä. Nilssonin kirja on julkaistu myös Suomessa ja tänä syksynä on
ilmestynyt seuraava teos Äkta vara (Aitoa tavaraa).
Kotisivuilla www.aktavara.org on paljon tietoa ruoasta niille, jotka ovat kiinnostuneita
siitä mitä syövät. Sivuilta löytyy myös Mats-Eric Nilssonin blogi, jossa aihetta käsitellään
laajemmin. Tiesitkö muuten että syömme keskimäärin 6-7 kiloa lisäaineita vuosittain?
UUDET TUTKIMUSHANKKEET ÅBO AKADEMIN MAASEUTUTUTKIMUKSEN
KIVIJALKA
Vuoden 2008 aikana Åbo Akademin Vaasan yhteiskunta- ja hoitotieteellinen laitos on saanut
tutkimukseen lisäresursseja. Kansainvälisen tutkimuksen osuus on lisääntynyt pääasiassa
eurooppalaisen maaseututukijatapaamisen takia, joka järjestettiin Vaasassa (www.esrs2009.fi
tai www.ruralsociology.eu) sekä Upsalassa sijaitsevan Ruotsin maatalousyliopiston yhteistyön
kautta.
Tällä hetkellä toteutetaan seuraavia tutkimushankkeita:
• Mobilisoinnin uudet mallit – vertailua ja oppimista Merenkurkun alueella. Hankkeen
avulla pyritään stimuloimaan paikallista kehittämistä ja mobilisointia. Hyvät
kehittämisen toimintamallit tunnistetaan ja siirretään toiselle alueelle.
• Monitoiminen maaseutu- hankkeessa tutkitaan maaseudun uusia rooleja ja tehtäviä
muutosten kourissa elävissä rannikkoyhdyskunnissa.
• Maahanmuuttajat suomalaisen maaseudun kehittämisessä on hanke, joka analysoi
viime aikojen vahvan maahanmuuton seurauksia suomalaisella maaseudulla.
Tehdään tilastollisia kuvauksia maahanmuutosta eri alueilla ja analysoidaan
maahanmuuttokysymystä kahden tapauksen kautta.
• Hallintoratkaisujen kielelliset vaikutukset (SpråKon) – julkishallinnon uudistusten
kielelliset vaikutukset vuoden 1995 jälkeen- hankkeessa keskitytään mm. PARAShankkeen ja aiempien valtion hallintoyksikköjen muutosvaikutuksiin.
• Hanke HÄSTSAM: Uuusi hevostalous, käyttäjäkunta ja maankäyttö - haaste
osallistavalle suunnittelulle tutkii nykyaikaisen hevostalouden maankäytöllisiä ja
kaavoituksellisia haasteita.
Lisätietoa tutkimushankkeista osoitteessa https://www.abo.fi/student/research.
SUOMENRUOTSALAISET MAASEUDUN KEHITTÄJÄT JÄLLEEN KOOLLA
TAMPEREELLA – SUOMENRUOTSALAINEN NUORISOHANKE VALMISTEILLA
Kaksikielisten toimintaryhmien (I samma båt – Samassa Veneessä rf ry, Pomoväst rf, SILMU
ry ja Studiefrämjandet i Österbotten rf) sekä kylien yhteenliittymien (Varsinais-Suomen
Kylät ry – Egentliga Finlands Byar rf, Svenska Österbottens Byar rf, Länsi-Uudenmaan
Kylät ry - Västnylands Byar rf ja Itä-Uudenmaan Kylät ry - Östra Nylands Byar rf) yhteinen
tapaaminen toteutettiin pitkän tauon jälkeen Tampereella. Ryhmään kuuluu nyt myös Svenska
Temagruppen, POP (Leader-tyyppinen toiminta kaupungeissa) ja Finlands öar rf – Suomen
saaret ry (FÖSS). Maaseutuverkostoyksikkö Seinäjoelta osallistuu vastaisuudessa tapaamisten
järjestämiseen.
Tapaamisessa käsiteltiin mm. uusia maaseutupoliittisia paikallisjärjestöjä, joista esimerkkinä
Aktion Österbotten. Esityslistalla oli myös Maaseutupoliittiseen Kokonaisohjelmaan
sisällytettävä esitys ruotsinkielisten yhteistyöalueiden luomiseksi sekä kylien yhteenliittymien
että toimintaryhmien välillä.
Keskusteluiden tuloksena päätettiin luoda suomenruotsalainen nuorisohanke kaksikielisten

toimintaryhmien välille, jota valmistelemaan asetettiin työryhmä.
Kova haaste mutta ainutlaatuinen tilaisuus vaihtaa suuntaa –
kansainvälisen huippututkijakokouksen päätelmiä planeettamme
tulevaisuudesta 2050
The Planet in 2050- seminaarissa Lundissa esiteltiin visioita maapallon tulevaisuudesta.
Tutkijat totesivat, että lähes kaikki ekosysteemit ovat haasteellisessa tilanteessa. Jill Jäger
Sustainable Europé Research Institutesta Itävallasta painotti, että juuri nyt voi vielä asiaan
vaikuttaa. Talouden kriisiytyessä voi vaihtaa suuntaa. Tutkijatapaamisessa todettiin useita
vaihtoehtoisia tapoja toivotumman tulevaisuuden kohtaamiseen. Tutkijat kertoivat myös
että monilla osa-alueilla kulutus on moninkertaista maapallon kapasiteettiin verrattuna.
Samanaikaisesti kun luodaan ratkaisuja talouskriisiin, on myös ratkaistava kestävän
kehityksen haasteet. Muuten kriisit tulevat toistumaan ja kasvamaan. Uuden taloudellisen
maailmanjärjestyksen tulee siis myös kattaa kestävät ratkaisut, muuten se on tehoton ja
epäuskottava. Lisää osoitteessa http://www.lu.se/o.o.i.s?id=708&news_item=3102.
SUOMALAISTA TANGOA, TANSKALAINEN HIIHTOMÄKI, CAP - BRITTILÄINEN
THINKTANK MOITTII EU-TUKIA
Open Europe, brittiliikemiesten luoma thinktank, seuraa kriittisesti EU-politikkaa ja unionin
verovarojen käyttöä. Ajatushautomon mukaan rahoja jaetaan kohtuuttoman löyhin perustein.
He luettelevat 100 esimerkkiä resurssien haaskaamisesta, joihin myös Seinäjoen Intertangohanke kuuluu. Miksi brittiläisten veronmaksajien on kustannettava 100000 euron tangokurssi
muutamalle suomalaiselle?n internationell tangokurs för några finländare? Toinen esimerkki
löytyy tanskalaiselat Bornholmin saarelta, johon liikemies Ole Harild perusti laskettelumäen,
vaikka saarella ei ole mäkiä eikä lunta. Valitettavasti mäki oli avoinna ainoastaan yhden
päivän ajan vuodessa. Open Europe kritisoi myös EU:n maatalouspolitiikkaa ja sen
kustannuksia. EU maksaa vuosittain n. 54 miljardia euroa tukea maataloudelle ja 12,4
miljardia maaseudulle. Ajatushautomon mukaan CAP (Common Agricultural Policy) on
silkkaa tuhlausta. OECD- tiedot osoittavat että CAP todellisuudessa maksaa 125 miljardia
euroa vuodessa, mikäli huomioidaan verot ja maatalouspolitiikan hintoja korottavat
vaikutukset. Ruoka maksaa EU:ssa 20% enemmän kuin maailmanmarkkinahinnat antaisivat
olettaa. Lisää englanniksi osoitteesta http://www.openeurope.org.uk/media-centre/
pressrelease.aspx?pressreleaseid=89.
”YKSI SUURIMMISTA HAJAUTTAMISISTA” – TOTEAA HÖGDAHL RUOTSALAISESTA
”SERVICE I SAMVERKAN”-TUTKIMUKSESTA
Tutkimuksen Service i samverkan(”Palveluita yhteistyössä”) osakatsaus, (SOU 2008:97)
Styr samverkan – för bättre service till medborgarna, jätettiin maan valtiovarainosastolle
vastikään. Katsauksessa vedetään suuntaviivoja sille, miten palvelupisteitä tulisi luoda
turvaamaan kanslaisten julkiset palvelut. Avainsanana on yhteistyö ja keskittävä ohjaus
hallitukselta ja eduskunnalta. Selvitysmies Lars Högdahl toteaa että malli voi johtaa historian
suurimpaan hallinnon hajauttamiseen till Dage. Lehdistötiedotteessa (http://www.regeringen.
se/sb/d/11109/a/115668) sanotaan mm. että yhteiskunnan palvelut ja hyvät kontaktit
viranomaisiin ovat tärkeämpiä kuin viranomaisten oma priorisointi ja ruiinit. Palveluja on
tuotettava yksilön, ei virkamiehen tarpeista. Selvitysmiehen apuna työskentelevä sihteeristö
painottaa kansalaisen palveluntarvetta, jonka tulee ohjata palveluiden järjestämistä ja
taata nopeita uusia kokeilevia toimintoja etenkin niille alueille, jossa palvelujen saanti on
heikkoa. Kuntien tulee olla vastuussa palvelukokeilutoiminnasta. Lisää osoitteessa http://
www.helasverige.se/doc.ccm?id=1 sekä Ruotsin valtion sivuilta http://www.sou.gov.se/

lokalservice/index.htm. Osakatsaus löytyy osoitteesta http://www.sou.gov.se/lokalservice/pdf/
SOU%202008_97.pdf.
HYVIÄ KOKEMUKSIA MAAHANMUUTTAJIEN MAALLEMUUTOSTA – NÄRPIÖ
ONNISTUU HELSINKIÄ PAREMMIN
Työperäinen maahanmuutto on useimmissa maissa ollut kaupunkeihin keskittyvää. Åbo
Akademin maaseutuprofessori Erland Eklundin mukaan maahanmuuttajien maallemuutto
onnistuu paremmin kuin voitaisiin kuvitella. Tästä on esimerkkinä mm. Närpiö.
Maahanmuuttajien integrointi maalle voi onnistua jopa paremmin kuin kaupunkeihin.
Helsingin kaupunginjohtaja Pajunenkin on pyrkinyt selvittämään Närpiön salaisuutta.
Eklund sanoo että integraatio, sopeutuminen ja sisällyttäminen sujuu maaseudulla
paremmin. Kaupunkien asuntomarkkinat pelkästään luovat maahanmuuttajien pienyhteisöjä.
Maallemuuton ääri-ilmiöitä, kuten pienen kieliyhteisön vaikutuksia on hyvin vähän tutkittu.
Enemmistökulttuuri voi kokea, että maahanmuuttajien mahdollisuuksia rajoitetaan, mikäli
vähemmistökielisyydestä myöhemmin muissa yhteyksissä koituu hankaluuksia.
Koska suomenruotsalaiset pitävät oikeutenaan harjoittaa omaa kulttuuriaan, samalla kun
he ovat lojaaleja kansalaisia, ovat he myös sitä mieltä että maahanmuuttajilla on oikeus
omaan kulttuuriinsa. Monikulttuurisia yhteiskuntia syntyy eri kulttuurien yhteiselosta ja
ymmärryksestä. Matalasuhdanteen aikana työttömyyden lisääntyessä piilee riski asenteiden
kovenemiselle ja syntipukkien etsimiselle. Tulee kuitenkin muistaa, että talous on kukoistanut
työperäisten maahanmuuttajien ansiosta. Vaikka työntekijöiden tarve hieman vähenee, on
Närpiössäkin edelleen tarvetta työperäiseen maahanmuuttoon johtuen vanhenevasta väestöstä,
uskoo Eklund.
  
KUNNALLISTETUT KYLÄTOIMIKUNNAT HARVOIN ONNISTUNUT RATKAISU
Norrköpingissä, Ruotsissa on kolmisenkymmentä taajamaa/kaupunginosaa/maaseutualuetta,
joista neljässä toimii erityiset paikallisia asioita ajavat ja valmistelevat valtuustoryhmät.
Ryhmät, jotka koostuvat puoluepoliitikoista, perustettiin lakkautettujen kunnanosalautakuntien
sijaan. Nyt myös valmisteluryhmät lakkautetaan. Widar Andersson toteaa sen olevan oikea
ratkaisu Folkbladetin pääkirjoituksessaan. Hän uskoo valmisteluryhmienvaikuttaneen myös
kunnalliseen päätöksentekoon, mutta pääasiallisena vaikutelmana työskentelystä on jäänyt
se, että ne toimivat eräänlaisina kunnallistettuina kylätoimikuntina. Tämä on kuitenkin koko
paikallisyhteiskunnan kehittämisideologian vastaista. Kunnan ei tule organisoida toimintaa,
josta tavallisesti vastaa kyläyhdistys tai muu paikallisia etuja ajava taho. Puoluepoliittisesti
sidottua päätöksentekoa ei pidä tuoda paikallistasolle. Artikkeli Folkbladetista http://www.
folkbladet.se/opinion/ledare/artikel.aspx?articleid=4224169.
KANSANVALLASTA JOHDETTUUN KANSAAN (FRÅN FOLKSTYRE TILL ETT
STYRT FOLK) – AJATUSHAUTOMO LOKUKSEN PAMFLETTI
”……On vain yksi tie ulos - kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen”
Markkinoiden (ensimmäisen sektorin) ja valtion (toisen sektorin) lisäksi on olemassa
kansalaisyhteiskunta (kolmas sektori). Markkinasektorilla talouden vaihtosuhteet dominoivat,
kun taas julkisella sektorilla valtasuhteet ovat dominoivassa roolissa. Äärimmillään voidaan
puhua valtion väkivaltamonopolista. Kansalaisyhteiskunnassa on voimassa yleistetty
vastavuoroisuus, eli A auttaa B:tä joka vuorostaan auttaa C:tä joka auttaa A:ta. Yhteiskunnan
uudistuskehityksessä eri sektoreiden periaatteet tunkeutuvat toisiinsa ja rajat hiipuvat.
Tämä yhteiskunta-analyysi esitellään ajatushautomo Lokuksen kirjasessa Från folkstyre
till styrt folk? – om livet efter en förvaltningsreform (”Kansanvallasta johdettuun kansaan elämästä hallintouudistuksen jälkeen”) (www.lokus.fi). Kirjan on koostanut ajatushautomon

puheenjohtaja Björn Wallén. Lokuksen ohjausryhmä on kirjoittanut kirjan sisältämät
artikkelit. Pamfletin päätelmä on, että mikäli elävä demokratia halutaan säilyttää, on
paikallista tasoa kehitettävä. Kirja ei tarjoa lopullisia ratkaisuja mutta herättää keskustelua.
Miten julkisen sektorin ja demokratian toimintoja kehitetään kasvavissa yksiköissä? Voiko
yleistetty vastavuoroisuusperiaate toimia kansainvälisessä kansalaisjärjestössä, jossa on
ammattitaitoinen henkilökunta ja suuret aineelliset resurssit? Pamfletti Från folkstyre till styrt
folk? – om livet efter en förvaltningsreform (Nord Print , Helsingfors 2008) kirjoittajat Björn
Wallén, Peter Backa, Sten Berglund, Catharina Gripenberg, Christoffer Grönholm, Fredrik
Guseff, Mirjam Kalland, Nils Torvalds, Georg Henrik Wrede ja Clas Zilliacus. Ilmaista
kirjaa voi tilata postituskustannuksia vastaan osoitteesta Tankesmedjan Lokus, c/o Svenska
folkskolans vänner, PL 198, 00121 Helsinki, puh. 09-6844 57 13, sähköposti: catharina.
gripenberg@sfv.fi. Se löytyy myös pdf. muodossa osoitteesta http://www.lokus.fi/files/Lokus_
290908_web.pdf.
MAASEUTUKAPINA RONNEBYN KUNNASSA
Asukkaat Bräkne-Hobyn kunnassa ovat suuttuneet kunnan politiikkaan. Ronneby aikoo
lakkauttaa useampia keskusta-alueen ulkopuolella sijaitsevia kouluja sekä lakkauttaa luokat
7 - 9 kunnan ainoalta yläasteelta. Maaseudun paikallisyhdistykset, vanhempainneuvostot ja
yrittäjät ovat koonneet rivinsä ja aloittaneet maaseutukapinan maaseudun alasajoa vastaan.
Ryhmä on kirjoittanut julistuksen, johon Ruotsin maaseudun alasajoa vastustavia henkilöitä
toivotaan yhtymään allekirjoittamalla julistuksen osoitteessa (http://www.helasverige.se/doc.
ccm?id=1). Lue maaseutukapinasta lisää osoitteessa http://landsbygdsupproret.wordpress.
com/.
Uutiskirje julkaistaan kuukausittain. Jakelu tapahtuu Svensk Byaservice´n kautta. Mikäli
haluat tilata Uutiskirjeen lähetä tilauksesi sähköpostitse osoitteeseen kenneth.sundman@ssc.
fi. Uutiskirjettä voi myös lukea sekä Svensk Byaservice´n www.bya.net että Itä-Uudenmaan
Kylät ry:n www.itukylat.fi kotisivuilla.

