
 

Maaseudun kehittämisen UUTISKIRJE  nro 1/viikko 3 16.1.2009

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 Maaseutupoliittisen Yhteistyöryhmän teemaryhmä Svenska Temagruppen, joka 
keskittyy maaseutupoliittisiin erityiskysymyksiin liittyen ruotsinkielisiin ja kaksikielisiin 
alueisiin, piti suomenkielistä tiedottamista tärkeänä, tullaan tätä uutiskirjettä julkaisemaan 
myös suomeksi.

Sisältö
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ÅBO AKADEMIN SAARISTOINSTITUUTTI KESKITTYY YHÄ ENEMMÄN 
SAARISTOTUTKIMUKSEEN
Åbo Akademin saaristoinstituutti on päättänyt keskittää enemmän voimavaroja saaristoon 
liittyvän tutkimuksen kehittämiseen. Aiheesta järjestettiin keskustelutilaisuus, johon 
osallistui n. 25 tutkijaa sekä järjestöjen ja kuntien edustajaa, joista moni Ahvenanmaalta. 
Tilaisuudessa keskusteltiin mm. kestävän kehityksen yhdistävästä merkityksestä kulttuurille, 



asumiselle, elinkeinoelämälle jne.. Tämän vuoden aikana saaristoinstituutti tulee järjestämään 
säännöllisesti Saaristotutkimuksen foorumeita, jotka ovat avoimia tilaisuuksia. Jokaisessa 
tilaisuudessa syvennytään yhteen tutkimusalueeseen ja annetaan esimerkkejä tutkimuksesta 
myös Åbo Akademin ulkopuolelta. Åbo Akademin lehti Lärlust (4/2008), on luettavissa 
osoitteessa http://www.abo.fi/public/Content/Document/document/10150.
 
LASKUSUHDANNE – HAJA-ASUTUSALUEEN NOUSU?
Voiko laskusuhdanne aiheuttaa haja-asutusalueen nousun? Ruotsin haja-asutusviraston 
mukaan moni maalta muuttaneista voi nyt muuttaa takaisin. Karesuannon kunta on 
esimerkki tästä kehityksestä. Göran Esberg on perustanut elintarvikeyrityksen vanhaan 
navettaan 200 km pohjoiseen Kiirunasta. Hänen mielestään oma yritys on elämisen ehto 
haja-asutusalueella. Ajoittain jopa 25% Karesuannon asukkaista on ollut työttöminä. Tänään 
työttömyys on seitsemässä prosentissa. Haja-asutusviraston selvitysmies Jörgen Lithander 
uskoo laskusuhdanteen vaikuttavan haja-asutusalueen elinvoimaan ja pienyrittämisen 
kasvuun muuttoliikkeen myötä. Sama ilmiö koettiin 1990-luvulla edellisen talouskriisin 
aikana. Ruotsalaisen määritelmän mukaan (yli 45 minuuttia lähimpään taajamaan) vajaa 2 
% ruotsalaisista asuu haja-asutusalueella. Tiedot löytyvät Ruotsin radion ohjelmasta Ekot 
osoitteesta http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2546932.

TUTKIMUSRAPORTTI KERTOO ETTÄ LÄHIDEMOKRATIA VÄHENEE 
KUNTALIITOSTEN MYÖTÄ
Vähemmän luottamushenkilöitä ja -tehtäviä, pidempi etäisyys kuntakeskuksiin, huonompi 
sosiaalinen edustavuus kunnanvaltuustoissa, toteaa Vera Schoultz Svenska social- och 
kommunalhögskolanin julkaisemassa tutkimusraportissa, jonka aiheena on kuntaliitokset 
Tammisaaren alueella 1977 ja 1993. Se kunta, joka vuoden 2008 lopulla tunnettiin 
Tammisaarena, on ennen vuotta 1977 koostunut viidestä itsenäisestä kunnasta. Tämän 
vuoden alusta uuden kunnan nimi on Raasepori. Se koostuu Tammisaaren lisäksi Pohjan 
ja Karjaan kunnista. Schoultz on tutkimuksessaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista 
keskittynyt seitsemään eri demokratiaindikaattoriin: osallistuminen vaaleihin, puolueiden 
lukumäärä kunnassa, valtakeskittymät, sosiaalinen edustavuus, maantieteelliset välimatkat, 
luottamustoimien lukumäärä ja luottamushenkilöiden lukumäärä. Tutkimus kertoo neljän 
viimeksi mainitun indikaattorin heikentyneen. Esimerkiksi vuonna 1976 oli viidessä 
erillisessä kunnassa noin 770 luottamustehtävää, kun uudessa Raaseporin kunnassa 
niitä on noin 160. Tutkimus kertoo myös myönteisistä muutoksista, kuten puolueiden 
määrän lisääntymisestä ja valtakeskittymien hajaantumisesta. Tutkimus ei nosta esiin 
kuntaliitosten taloudellisia vaikutuksia, jotka usein ovat liitosten taustalla. Demokratiaa 
ei voida mitata rahassa, toteaa Schoultz, jonka mukaan kunnan alueella on havaittavissa 
äänestämiskäyttäytymisen paikallista keskittymistä puoluepoliittisten ideologioiden sijasta. 
Paikallisidentiteetti tuntuu olevan pysyvämpää kuin hallinnolliset rajat. Tätä konseptia 
voitaisiin Ruotsin mallin mukaan kehittää kunnanosahallinnoksi, jossa kyläyhdistyksillä 
olisi suurempi rooli. Lisää tietoa kuntalehdestä 9/2008 http://www.kommunerna.net/k_
tiedotepankki_2.asp?path=255;264;76738 ja tutkimuksesta osoitteessa http://sockom.helsinki.
fi/info/meddelande.html Demokratiavaikutusarvioinnin käsikirja löytyy ruotsinkielisenä 
osoitteesta http://ssc.huset.fi/files/handbocker/Dkb.pdf.

TALOUSPALKITUN KRUGMANIN TEORIA LUO SKENAARION KEHITTYNEESTÄ 
KESKUKSESTA JA ALIKEHITTYNEESTÄ PERIFERIASTA  
Talouspalkittu nobelisti Paul Krugman yhdistää tutkimuksessaan ulkomaan kaupan ja 
taloudellisen maantieteen. Hänen teoriansa pohjautuu ajatukseen perinteisen kauppateorian 
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korvaamisesta uudella kauppateorialla, joka selittää miksi maat, joilla on samankaltaiset 
tuotantoedellytykset hallitsevat maailmankauppaa. Paul Krugmanin teoriat osoittavat, 
että prosessien tuloksena syntyy kehittynyt urbaani keskus ja vähemmän kehittynyt 
periferia. Lisää tietoa Krugmanin teorioista osoitteista http://www.kva.se/KVA_Root/
swe/_news/detail.asp?NewsId=1100 ja http://wws.princeton.edu/people/display_person.
xml?netid=pkrugman&.

NOPEAN TOIMINNAN JOUKOT ALUEKEHITTÄMISEEN - KATAJAMÄEN ANALYYSI 
POHJANMAAN MENESTYSTEKIJÖISTÄ
Ilmastonmuutos, nopeat suhdannevaihtelut sekä paikallisen ja globaalin vaihtelevat 
riippuvuussuhteet voivat jatkossa tuoda sekä myönteisiä että kielteisiä yllätyksiä. 
Yhteiskuntatieteilijät ovat jo vuosikymmeniä puhuneet riskiyhteiskunnasta. Ennalta 
arvaamattomat tilanteet tarvitsevat nopeita ja joustavia reaktioita. Tähän ei tavanomainen 
hallintokäytäntö riitä. Pohjanmaa tarvitsee aluekehittämisen tueksi nopean toiminnan 
joukkoja, jotka voivat reagoida heti ja valmistella rutiineja joustavampia ratkaisuja. Nopean 
toiminnan joukot koostuisivat hallinnon, talouselämän, asiantuntijaorganisaatioiden, 
kolmannen sektorin ja poliittisen tahon edustajista. Koollekutsujana toimisi Pohjanmaan 
liitto, joka luonnollisesti vastaa alueen kehittämisestä. Joukot harjoittelisivat kriisitilanteita 
ja toimisivat yhteiskunnallisten, alueellisesti tärkeiden keskusteluiden alullepanijoina 
Pohjanmaan alueella. Maakunnan edunvalvonta tulisi myös uudistaa. Edunvalvonnan 
ongelmat korostuivat kun Seinäjoki valittiin uuden ELY-viraston asemapaikaksi. Tiedot 
ovat Vasabladetista, johon aluekehittämisen professori Hannu Katajamäki kirjoitti artikkelin 
aiheesta. Tutkimusraportti on luettavissa osoitteessa www.obotnia.fi. Lyhyt tiivistelmä 
aiheesta löytyy osoitteesta http://www.obotnia.fi/sv/document.aspx?docID=4803. Artikkeli 
aloitusseminaarista on osoitteessa http://www.vasabladet.fi/story.aspx?storyID=32934. 
Vasabladetin pääkirjoitus kommentteineen aiheesta sivulla http://www.vasabladet.fi/story.
aspx?storyID=32825.

PIENTALOASUMINEN KALLIIMPAA ESIKAUPUNKIALUEILLA KUIN HAJA-
ASUTUSALUEELLA SANOO RUOTSALAINEN TUTKIMUS 
Ruotsalaisten esikaupunkialueiden pientaloasukkailla on noin 100000 kruunua enemmän 
kustannuksia vuosittain kuin vastaavilla talouksilla haja-asutusalueella. Ruotsin tilastokeskus 
(SCB) on tehnyt aiheesta vertailevaa tutkimusta. Kalliimpaa asumista pidetään taloudellista 
kehitystä jarruttavana tekijänä. Vertailussa oli huomioitu asuminen, vapaa-ajan harrastukset, 
kuljetukset, elintarvikkeet, vaatteet ja ravintolakäynnit. Vertailu kokonaisuudessaan 
luettavissa osoitteessa http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/87383-boende-bromskloss-fr-
utveckling.

UUTISKIRJEITÄ ERI TOIMIJOILTA 
Ruotsin haja-asutusviraston (Glesbygdsverket) uutiskirje 4/2008 on luettavissa osoitteessa 
http://www.glesbygdsverket.se/site/Default.aspx?id=3632.
Hela Sverige ska leva (HSSL) Ruotsin kylätoimintajärjestön uutiskirje 
5/2008 löytyy osoitteesta http://www.helasverige.se/file.php/fs/
Nylawzr4YorTtn930fgYise7x5UdNpDoNOp9bG1ZVgGctD6iIa6Rs_MP4vSFJkTk.pdf?target_
filename=HSdec.pdf.
FÖSS eli Finlands öar rf – Suomen saaret ry, tiedotteet ja uutiset osoitteessa http://www.foss.
fi/suomen-saaret/tiedotteet/.

KYLÄYHDISTYSTEN TULEE RAKENTAA LAAJAKAISTAVERKOSTOT! - VALTION 

http://www.kva.se/KVA_Root/swe/_news/detail.asp?NewsId=1100
http://www.kva.se/KVA_Root/swe/_news/detail.asp?NewsId=1100
http://wws.princeton.edu/people/display_person.xml?netid=pkrugman&
http://wws.princeton.edu/people/display_person.xml?netid=pkrugman&
http://www.obotnia.fi/
http://www.obotnia.fi/sv/document.aspx?docID=4803
http://www.vasabladet.fi/story.aspx?storyID=32934
http://www.vasabladet.fi/story.aspx?storyID=32825
http://www.vasabladet.fi/story.aspx?storyID=32825
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/87383-boende-bromskloss-fr-utveckling
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/87383-boende-bromskloss-fr-utveckling
http://www.glesbygdsverket.se/site/Default.aspx?id=3632
http://www.helasverige.se/file.php/fs/Nylawzr4YorTtn930fgYise7x5UdNpDoNOp9bG1ZVgGctD6iIa6Rs_MP4vSFJkTk.pdf?target_filename=HSdec.pdf
http://www.helasverige.se/file.php/fs/Nylawzr4YorTtn930fgYise7x5UdNpDoNOp9bG1ZVgGctD6iIa6Rs_MP4vSFJkTk.pdf?target_filename=HSdec.pdf
http://www.helasverige.se/file.php/fs/Nylawzr4YorTtn930fgYise7x5UdNpDoNOp9bG1ZVgGctD6iIa6Rs_MP4vSFJkTk.pdf?target_filename=HSdec.pdf
http://www.foss.fi/suomen-saaret/tiedotteet/
http://www.foss.fi/suomen-saaret/tiedotteet/


VASTUU ULOTTUU KANTAVERKKOON 
Hallitus on päättänyt investoida 66 miljoonaa euroa kantaverkon rakentamiseen, siten, 
että jokaisella taloudella on vuoteen 2015 mennessä 100 megabitin tietoliikenneyhteys. 
Valitettavasti tämän kehityksen tiellä on vielä monia esteitä. Liikenne- ja viestintäministeriö 
on ehdottanut, että maakunnat ja kunnat vastaavat kolmasosasta kustannuksia. Valitettavasti 
maakuntien rahoitusmahdollisuuksia ei useimmissa keskusteluissa ole huomioitu. 
Kansliapäällikkö Pursiaisen mukaan valtion velvollisuutena on rakentaa kantaverkko, joka 
ulottuu alle kahden kilometrin päähän kiinteistöistä, joten jakeluverkoston rakentaminen 
jää kansalaisten vastuulle. Tämä tarkoittaa talkoohenkeä ja kyläyhdistysten mobilisointia. 
Kysymyksessä on yksi suurimmista maaseudun palveluiden tasapuolisuuteen keskittyvistä 
panostuksista. Artikkelin aiheesta on kirjoittanut Philip Donner. Artikkeli on luettavissa 
kokonaisuudessaan Finlandssvenskt Fiberforumin osoitteessa http://bredband.selfip.net/
forum/index.php?action=vthread&forum=14&topic=320. Muita kommentteja aiheesta saman 
foorumin sivuilla mm. osoitteissa http://bredband.selfip.net/forum/index.php?action=vthrea
d&forum=3&topic=312 ja http://bredband.selfip.net/forum/index.php?action=vthread&fo
rum=3&topic=317. Aiheesta lisää myös paikallisessa mittakaavassa. Bromarvilainen Guy 
Kjällberg otti aloitteen omiin käsiin. http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=146271). 
Lohjalaisesta aloitteesta lisää http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=146260.

ESRS:N XXIII KONGRESSI KUTSUU ”PAPERS” ESITTELYYN – 38 TYÖRYHMÄÄ 
HYVÄKSYTTY
Euroopan maaseutusosiologisen seuran ESRS (European Society for Rural Sociology) 
tieteellinen komitea kutsuu 23:een kongressiin Vaasaan 17-21.8.2009. Kongressin teema 
on Re-inventing the Rural: Between the Social and the Natural. 38 työryhmää työskentelee 
viiden otsikon alla: Mobilities and Stabilities in Rural Space (9 työryhmää), The Rural 
Bites Back (7 työryhmää), Animal Farm (5 työryhmää), The Sciences of the Rural (9 
työryhmää) ja Sustainable Ruralities (8 työryhmää). Oletko kiinnostunut luomaan ”paperin” 
kongressissa? Lähetä lyhyt tiivistelmä aiheestasi työryhmän ohjaajalle (n. 200 sanaa, kork. 
250 sanaa) 28.2.2009 mennessä. Teemaryhmät työryhmineen ja yhteystietoineen löydät 
osoitteesta http://www.esrs2009.fi/abstracts.html Tieteellinen komitea vastaanotti 58 
ehdotusta työryhmiksi. ESRS:n uusi kotisivu (www.ruralsociology.eu), on tehty osana Åbo 
Akademin maaseutututkimusta Vaasassa. Yritys, joka on luonut sivut, tähtää osaksi prosessia 
jatkossakin. Lisätietoa Åbo Akademin maaseutututkimuksesta löydät osoitteesta http://www.
abo.fi/student/landsbygdsstudier.

MAAHANMUUTTO YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ RUOTSIN HAJA-ASUTUSALUEILLE JA 
MAASEUDULLE  KERTOO VUOSIKIRJA
Ruotsin haja-asutusalueet ja maaseutu ovat houkuttelevia muista Euroopan maista tuleville 
maahanmuuttajille erityisesti harvan asutuksen vuoksi. Ruotsin haja-asutusviraston 
(Glesbygdsverket) vuosikirja Sveriges gles- och landsbygder 2008, kuvaa kartalla tätä 
muuttoliikettä. Wolfgang Pichler, viraston selvitysmies, sanoo, että ”vanhan” EU-maan, 
kuten Saksan tai Hollannin maahanmuuttajat ovat nk. ”elämäntyylimaahanmuuttajia”, kun 
taas muista Euroopan maista muuttavat vastaavat enemmissä määrin työmarkkinatilanteesta 
johtuvasta maahanmuutosta. Muita kirjan käsittelemiä aiheita ovat mm. yrittäminen, palvelut 
ja asukkaiden kuvaukset. Vuosikirjan mukaan mm. yhä useampi maaseutukoulu ajettiin 
alas ja että pienten päivittäistavarakauppojen osuus vähenee suhteessa suuriin kauppoihin.  
Vuosikirjan tilastoista lisää osoitteessa http://www.glesbygdsverket.se/site/Default.
aspx?id=9981.
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TUTKIJOIDEN ”KURJUUSKALENTERI” MAASEUDUSTA – RUOTSALAISEN 
YHTEISKUNTATUTKIJAN RONNY SVENSSONIN KRONIKKA
Suuri osa Ruotsin maaseutututkijoista tuntuu keskittyvän maaseudun pikaiseen kuolemaan 
mahdollisuuksien sijasta. Näin julistaa yhteiskuntatieteilijä Ronny Svensson Dalarnas 
Tidningar-lehden palstalla. Jonkin aikaa sitten hän luki kirjan Ska hela Sverige leva? (Tuleeko 
koko Ruotsin elää?) ja huomasi, että suurin osa tutkijoista keskittyi vastaamaan kysymykseen 
nostamalla esiin maaseudun vaikeuksia. Uumajan yliopiston kulttuurimaantieteilijät ovat jo 
vuosikymmeniä kuvanneet maaseudun tilaa synkin termein. Ainoana ratkaisuna on tarjottu 
mahdollisuutta keskittää asutus ja palvelut keskustaajamiin ja autioittaa harvaan asuttu alue. 
Monipuolisen perspektiivin ja vaihtoehtoisten pitkäaikaisten ratkaisumallien tarjoaminen 
tuntuu puuttuvan kaikista Ruotsin korkeakouluista ja yliopistoista. Svensson kirjoittaa 
tutkijoista, jotka keskittyvät kertomaan maaseudun kurjistumisesta myönteisen kehityksen 
sijaan. Norjassa on havaittavissa aivan toisenlainen tutkimuskulttuuri, jota tulisi muuallakin 
suosia. Tutkimuksen ei tulisi keskittyä toteamaan olemassa olevaa, vaan edistyksellisten 
tutkijoiden tulisi tukea monipuolisten palveluiden, yritystoiminnan, rakentamisen 
ja työmarkkinoiden kehittämistä. ”Sellainen tutkimus on antanut odottaa itseään 
vuosikymmeniä. Ehkä yhteistyö Norjan kanssa antaisi meille uutta toivoa!”, päättää Ronny 
Svensson kirjoituksensa Dalarnas Tidningar-lehden verkkoliitteessä osoitteessa http://www.
dt.se/opinion/kronikor_debatt/article379843.ece. Kirjasta ”Ska hela Sverige leva?” löydät 
tietoa osoitteesta  http://www.formas.se/formas_templates/Page____4235.aspx.

UUSINTA UUTTA: BISNESMAATALOUS 
Bisnesmaatalous on uusi maatalouden laji, joka kirjaimellisesti valtaa alaa maailmalla. Öljy 
ja muut rajalliset raaka-aineet eivät enää tulevaisuudessa ole arvokkaita vaan uusiutuvat 
luonnonvarat. Suuret bisnesmaataloudet valtaavat tulevaisuuden elintarvikeinvestointeja 
varten miljoonia hehtaareja kautta maailman. Etelä-Korea (valtio ja yksityiset maanomistajat) 
on viime vuosina hankkinut omistukseensa yli 2,3 miljoonaa hehtaaria maatalousmaata 
ulkomailla. Kiina on vastaavasti hankkinut n. 2 milj. hehtaaria pääasiassa Filippiineiltä 
ja Venäjältä. Pahimmassa tapauksessa tämä voi johtaa eräänlaiseen kolonialismiin. Tätä 
taustaa vasten on tärkeätä että Euroopalla on oma vahva maatalouspolitiikka. Tulevaisuuden 
maataloustuotanto hoituu lähes täysin automaattisesti. Elintarvikkeiden massatuotanto jatkuu 
globaalissa mittakaavassa. Rationalisoinnin vastapainoksi tullaan jatkossakin näkemään 
lähiruoan tuotantoa. Artikkeli, jossa haastatellaan maaseutuprofessori Erland Eklundia Åbo 
Akademin Vaasan yksiköstä, on julkaistu lehdessä Landsbygdens Folk 12.12.2008. Artikkelin 
tiedot pohjautuvat Eklundin esitelmään Den österbottniska bonden år 2020.

”YHDESSÄ VAHVEMMAT” - TOIMINTARYHMÄ AKTION ÖSTERBOTTEN 
ESITTÄYTYY 
”Pohjalainen maaseutu tunnetaan virkeästä yritteliäisyydestään ja toiminnastaan. Monilla 
meistä on loistavia ideoita, joita meillä ei ole resursseja toteuttaa. Siinä Aktion Österbotten 
astuu mukaan kuvaan…” Tuoreessa uutiskirjeessä toimintaryhmä Aktion Österbotten 
esittelee uuden yhdistyksensä ja henkilöstönsä. Hallituksen puheenjohtaja Ben-Erik 
Nedergård kirjoittaa mm. ” Nyt meidän on turvattava tulevaisuuden kehittämisresurssit. 
Mikään ei takaa jatkoa leader-toiminnalle jatkossa. Nyt on katsottava tulevaisuuteen.” Ulf 
Grindgärds skriver, joka toimi aiemmin Svenska Österbottens byar rf:n (kylien yhteenliittymä 
ruotsinkielisellä Pohjanmaalla) puheenjohtajana sanoo vastaavasti että: ”Katson että uudella 
organisaatiolla on suuret mahdollisuudet toimia yhä vahvemmin paikallisen kehittämisen 
eteen koko maakunnassa” Nimi Aktion Österbotten rf otettiin käyttöön 1.1.2009. Uutiskirje 
(nro 4, joulukuu 2008) on luettavissa osoitteessa http://studieframjandet.huset.fi/files/PDF/
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Nyhetsbrev%204.pdf.

SLOW FOOD-LIIKKEEN KAMPPAILU ”MACDONALDISTUMISTA” VASTAAN JA 
SLOW SOCIETY-LIIKKEEN KAMPPAILU HITAAN YHTEISKUNNAN PUOLESTA
Kirjassa The Mac Donaldization of Society (1993) sosiologi George Ritzer osoittaa 
tilastojen avulla miten pikaruokaketjut ovat valloittaneet valmistetun ruoan markkinat ja 
lähes kaikissa kulttuureissa työntänyt tieltään paikallisia ja perinteisiä ruoan valmistus- ja 
nauttimistapoja. Slow Food-liike toimii järjestäytyneenä vastavoimana ilmiölle, jota Ritzer 
kutsuu maailmamme ”macdonaldistumiseksi”. Kirjassa Slow Food Revolution: A New Culture 
for Eating and Living (2006) Carlo Petrini ja Gigi Padovani kertovat liikkeen synnystä 
Italiassa 1980-luvulla. Petrinin mukaan paikallisen ruokakulttuurin uudelleenluomisen 
tulisi olla ydin jossakin yhteiskunnallisessa hankkeessa. Petrini tutki ilmiötä vierailemalla 
kansanfestivaaleilla ja juhlissa, joissa ruoanvalmistuksen standardisoituminen ja yhä 
heikommat raaka-aineet uhkasivat paikallista kulttuuria. Seuraavaksi hän pyrki vakuuttamaan 
paikalliset ravintoloitsijat siitä, että hyvälle ruoalle, joka on valmistettu paikallisista raaka-
aineista perinteisin menetelmin, on markkinoita. Petrini ystävineen tuli aloittaneeksi 
Slow Food-liikkeen; ilmiön, jota myöhemmin on kutsuttu myös ekogastronomiaksi. Slow 
Food on muutamien elintarvikekatastrofien ansiosta kasvanut globaaliksi liikkeeksi. Slow 
Food-liikkeen lisäksi on muitakin vastaavia liikkeitä, kuten reilun kaupan organisaatio, 
lähiruokaliike ym., jotka vastustavat modernin yhteiskunnan äärimmäistä intoa rationalisoida 
ja yksinkertaistaa tuotantoa, jakelua ja kulutusta. Lisää Slow Food-liikkeestä osoitteessa 
http://www.slowfood.com/.
Slow Society tähtää hitaaseen kehitykseen, joka johtaa kestäviin ratkaisuihin. Hitaus auttaa 
meitä ymmärtämään, että olemme riippuvaisia toisistamme. Ainoastaan hidas yhteiskunta voi 
säilyttää kulttuurisen ja biologisen monimuotoisuutensa. Lisää Slow Society-liikkeestä sivulla 
http://www.slowsociety.se/home.
Rolf Jensen tanskalaisesta Dream Company-yrityksestä sanoo, että unelmayhteiskunta 
on maailman viides ja viimeinen yhteiskuntamuoto metsästäjä- ja keräilijä-, maatalous- 
teollisuus- ja tietoyhteiskunnan jälkeen. ”Ihmiset eivät tulleet onnellisemmiksi ostaessaan 
itselleen statusta, nyt he haluavat mieluummin ostaa jotakin tunteisiin vetoavaa”, sanoo 
Jensen. Lisää aiheesta osoitteessa http://dreamcompany.dk/index.php?id=105.

HOTELLINOMISTAJA ELLINORE KULLENBERG LEADER ÅLANDIN UUSI PJ. 
AHVENANMAALLA
Leader Åland valitsi vuosikokouksessaan mm. uuden hallituksen, johon kuuluu 13 uutta 
jäsentä kahdeksastatoista. 1.2.2009 lähtien Ellinore Kullenberg toimii puheenjohtajana 
väistyvän Mikael Lindholmin sijaan. Kullenberg, joka pyörittää Hotel Elviraa Eckerössä 
katsoo, että hänen tehtävänään on saattaa käyntiin Leader Åland.  Hänen mukaansa leader-
toiminnalla tulee olemaan merkittävä sija Ahvenanmaan kehittämisessä. Ahvenanmaan 
maakunnassa on yhteensä 1,6 milj.  euroa julkista rahaa jaettavissa ohjelmakaudella 2007-
2013. Poikkeuksena muuhu EU:n alueeseen, eivät ahvenanmaalaiset pienyritykset voi hakea 
leader-tukea. Tämän maakuntahallitus on päättänyt ja EU hyväksynyt. Toimintaryhmässä 
ollaan päätökseen pettyneitä. Toimintaryhmän ohjelman jättämiselle on myönnetty 
Ahvenanmaan maakuntahallituksen toimesta lisäaikaa 1.4.2009 asti. Lisää aiheesta Nya 
Åland-lehden verkkosivuilla http://www.nyan.ax/nyheter/?news_id=38518&news_instance=2.
Leader Ålandin hallituksessa on yhdeksän varsinaista ja yhdeksän varajäsentä. 
Jäsenet edustavat maaseutua ja saaristoa, molempia sukupuolia ja eri ikäluokkia 
kolmikantaperiaatteen mukaan. Seuraavat henkilöt muodostavat Leader Ålandin hallituksen: 
puheenjohtaja Ellinore Kullenberg (uusi) (varaj. Folke Engblom (uusi)), Mari Rosenqvist 
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(uusi)( varaj. Ann Granlund (uusi)), Matilda Erikson (uusi) (varaj. Elin Thomasson (uusi)), 
Charlotta Solax (uusi) (varaj. Tove Teir-Siltanen), Maria Svedmark (uusi) (varaj. Lis Karlsson 
(uusi)), Pekka Heinonen (uusi) (varaj. Christian Pleijel (uusi)), Satu Numminen (uusi) (varaj. 
Mattias Eriksson (uusi)), Mikael Lindholm (varaj. Guy Linde) ja Jörgen Lindblom (varaj. Mia 
Schütten).

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.
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