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Eu ja maaseutu 

EU:n maatalouskeskustelu koskettaa kaikkia – osallistu! 

Dacian Cioloş, EU:n maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari: "Yhteinen 

maatalouspolitiikka on koko yhteiskunnan asia. Se koskettaa kaikkia eikä pelkästään maanviljelijöitä. 

Maatalouspolitiikka liittyy elintarviketurvaan, ympäristöön, maisemaan, ilmastonmuutokseen ja 

työllisyyteen. Kerro, mitä tarpeita ja odotuksia sinulla on Euroopan maaseudun ja maatalouden 

tulevaisuuden suhteen. Ole mukana tekemässä poliittisia linjauksia.". 



Yhteistä maatalouspolitiikkaa uudistetaan vuonna 2013. Yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuuden 

vaihtoehtoja esittelevä komission toimintapoliittinen asiakirja julkaistaan myöhemmin tänä vuonna, ja sen 

jälkeen järjestetään julkinen kuuleminen. http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_fi.htm  

Maatalous ja maaseutu saavat eurooppalaisten tuen 

Tuoreen mielipidetutkimuksen mukaan 83 % eurooppalaisista on sitä mieltä, että EU:n pitää tukea 

maataloutta, Suomessa tuki on 85 %. Kolmasosa EU-kansalaisista olisi valmis lisäämään maataloustukea ja 

kolmasosa pitäisi tuen ennallaan. 

Laaja 90 enemmistö – Suomessa 92 % – pitää maataloutta ja maaseutua elintärkeinä Euroopan tulevaisuuden 

kannalta. Kysely tehdään vuosittain kaikissa EU-maissa, haastateltavia oli noin tuhat maata kohti. Niiden 

osuus, jotka haluavat lisätä maataloustukea on nousussa jo kolmatta vuotta. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/391&format=HTML&aged=0&language=

EN&guiLanguage=en  

Onko EU:n aluepolitiikka etääntymässä suomalaisesta todellisuudesta? 

Uuden aluepolitiikasta vastaavan komissaarin Johannes Hahnin linjaukset tulevasta aluepolitiikasta eivät 

suomalaisen maaseudun näkökulmasta vaikuta kovin lupaavilta. Voidaan olla tyytyväisiä, että aluepolitiikka 

edelleen halutaan ulottaa EU:n kaikille alueille ulottuvaksi koossa pitäväksi seitiksi, mutta varojen vähetessä 

sellaisen vaikuttavuus väistämättä kärsii.  

Mikä huolestuttaa, on Hahnin pyrkimys tuoda kaupunkipolitiikka ja kaupunkien erityiskysymykset 

keskeisemmäksi osaksi alue- ja koheesiopolitiikkaa. Se on uusi linjaus ja kovin vastakkainen alueiden 

välisten erojen tasoittamistavoitteen kanssa. Kaupungeiksi EU:n mittakaavassa luettavat keskukset tuskin 

jatkossakaan ovat heikoimmassa tilanteessa.  

Sen sijaan maaseutu, jollaiseksi lähes koko Suomi edelleen luetaan, tarvitsee viisasta aluepolitiikkaa. 

Ministerikokouksessa OECD muistutti, että kaikki kasvu ei tapahdu kaupungeissa ja metropolialueella, vaan 

myös maaseudulla on kasvupotentiaalia ja mahdollisuuksia kannattaviin investointeihin ja innovaatioihin.  

Eurooppa 2020 -strategia on käsittelyssä ja hyväksytään kesään mennessä EU:n päättävissä elimissä. 

Strategia linjaa koko yhteisön politiikkaa tulevalle kaudelle. Suomessa puolestaan TEM on valmistellut 

Valtioneuvoston aluestrategia 2020 -asiakirjaa, joka on juuri valmistumassa… 

http://mmm.multiedition.fi/liiteri/uutiskirje/liiterit/1_2010/fi/ (Sirpa Karjalaisen pääkirjoitus) 

LINC vahvistaa Leader-henkeä Euroopassa 

Ensimmäinen Euroopan Leader-toimijat yhdistänyt LINC 2010 -konferenssi järjestettiin maaliskuussa 

Itävällan Tirolissa. Suomesta mukana oli edustajia seitsemästä Lapin ja Pohjois-Savon Leader-

toimintaryhmästä. Itävalta aloitti vuotuisten LINC-konferenssien sarjan. Pohjois-Savo isännöi tapahtumaa 

vuonna 2013.  

LINC (Leader Inspired Network Community) edistää Euroopan Leader-alueiden välistä verkostoitumista ja 

kokemusten vaihtoa uudella tavalla. Konferenssissa vaihdetaan tietoja, opitaan toinen toisilta ja kehitetään 

uutta. LINC:in tavoitteena on vahvistaa Leader-henkeä Euroopassa. 

http://www.maaseutu.fi/fi/index/viestinta/uutiset/maaseutuverkostonajankohtaistiedote31.3.2010.html  
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Suomalainen maaseutupolitiikka 

Maaseudun yritystukien hallinnointia yksinkertaistetaan  

Maaseudun yritys- ja hankerahoituksen hallinnointi yksinkertaistuu. Valtioneuvosto hyväksyi 22.4. 

muutokset maaseudun yritystoiminnan tukemisesta annetun asetukseen. Asetusmuutos perustuu 

osittain ministeri Anttilan asettaman hallinnollisen taakan vähentämistä selvittäneen työryhmän 

yritystukiasetusta koskeviin kehittämisesityksiin. 

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/100422_maaseudun_tuet.html  

Eduskunta nosti esille maaseutuvaikutusten arvioinnin 

Eduskunta on käsitellyt Valtioneuvoston maaseutupoliittinen selonteon nimeltään " Maaseutu ja 

hyvinvoiva Suomi". Selonteko sisältää runsaasti toimia maaseudun ja järjestötoiminnan 

kehittämiseksi. Vastauksessaan selontekoon 28.4. eduskunta edellytti, että maaseutu kehitetään 

yhdenvertaisesti ja että hallitus ottaa käyttöön maaseutuvaikutusten arvioinnin: 

”Hallitus huolehtii maaseudun infrastruktuurin ja palveluiden kehittämisestä asukkaiden ja 

elinkeinojen tarpeet huomioon ottaen siten, että maaseutu on yhdenvertaisessa asemassa koko 

maahan nähden.” 

”Hallitus ottaa valtiontaloudellisessa suunnittelussa huomioon maaseudun kehittämisen 

edellyttämät voimavaratarpeet.. ..saattaen samalla maaseutuvaikutusten arvioinnin ennakkotoimeksi 

kaikkeen sellaiseen kansalliseen päätöksentekoon, jolla on alueellisia vaikutuksia.” 

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ek_7_2010_p.shtml  

Katajamäki: Hajautetun energiantuotannon maksimointi on varteenotettava 

vaihtoehto ydinvoiman lisärakentamiselle 

Energiakeskustelun valtavirta korostaa uusiutuvien energialähteiden vaatimattomuutta 

kokonaisenergiantarpeeseen verrattuna. ”Tuulimyllytkö raskasta teollisuutta pyörittäisivät”, on tuttu 

hokema. Tämä on kuitenkin vain suurten energiantuottajien suurella rahalla synnyttämä mielikuva. 

Todellisuudessa useat pienet tuotantoyksiköt saavuttavat tehokkaasti organisoituina saman 

volyymin kuin yksi suuri. 

Ei ole yhdentekevää, miten energia tuotetaan. Suomen kaltaisessa suuren maaseudun maassa, jossa 

maaseudulle on löydettävä uusia rooleja kansallisen kilpailukyvyn tekijänä, kannattaisi vakavasti 

paneutua hajautetun energiantuotannon mallien kehittämiseen. 
http://blog.uwasa.fi/aluekehitys/hajautettu_enegiantuotanto_on_useiden_energialahteiden_kokonaisuus/   

”Ilmeisesti tarvitsemme viisi ydinvoimalaa”. Kansanedustaja Ulla-Maj Wideroos hämmästelee hallituksen 

ehdotusta kahdesta uudesta ydinvoimalasta kun edellispäivänä on esitelty uusiutuvan energian ohjelmaa, 

joka vastaa kolme ydinvoimalaa. http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=184658  

Valtakunnallinen kyläohjelma Vastuuta ottava paikallisyhteisö lähtee siitä, että energian hinta tulee 

nousemaan ja tämä tuo rasitteita maaseudullekin. "Toisaalta korvaavaa energiaa voidaan tuottaa 

maaseudulla, mikä lisää rahavirtoja myös toiseen suuntaan." Muutenkin ohjelma selvästi suosii hajautettua 

energian tuotantoa sekä energian säästöä, joka työllistää myös ympäri maata. 

http://www.kylatoiminta.fi/!file/!id3483/files/attachment/Vastuutaottavapaikallisyhteiso-

Kylatoiminnanjaleader-ryhmienvaltakunnallinenohjelma2008-20132-2008.pdf  
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Kainuun kokeilu säästi palveluissa mutta ei vahvistanut aluekehitystä eikä 

demokratiaa 

Kainuun hallintokokeilulla on saatu hyviä tuloksia peruspalvelujen järjestämisessä. Palvelut on pystytty 

vaikeissa olosuhteissa turvaamaan maakunnan asukkaille ilman merkittäviä heikennyksiä palveluverkossa tai 

palvelujen sisällöissä. Näin todetaan 9. huhtikuuta julkaistussa Kainuun hallintokokeilun vaikutuksia 

koskevassa arviointitutkimuksessa "Siniset ajatukset - vapaasta pudotuksesta hallittuun sopeuttamiseen; 

Kainuun hallintokokeilun vaikutukset". Tutkimus on tehty Tampereen yliopistossa professori Arto Haverin 

johdolla. 

Maakunnan aluekehitystä ei sen sijaan ole onnistuttu vahvistamaan hallintokokeilun tavoitteiden mukaisesti.  

Kainuun asukkaat kokevat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuutensa heikoiksi huolimatta maakuntatason 

päätöksenteon kansanvaltaistumisesta. Asukkaat ovat lisäksi tyytymättömiä maakuntansa päätöksentekoon ja 

tiedottamiseen, mutta suhtautuvat kuitenkin myönteisesti Kainuun mallin jatkamiseen. Kainuun mallia 

voitaisiin tutkimuksen mukaan soveltaa monilla muillakin alueilla. 

http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20100409Tamper/name.jsp  

Tutkija Philip Donner on kriittinen tutkimukselle. Kainuun kokeilu ja tutkimus ovat lähteneet liikkeelle 

ilman kunnon analyysia maakunnan lähtötilanteesta. Hänen mielestään eri hallintoelinten toimintaa ei ole 

tutkittu tarpeeksi. On myös mielenkiintoista, että tietoyhteyksien rakentaminen ei ole ollut hallintokokeilun 

lähtökohtana, vaikka juuri se voisi tuoda aitoa säästöä. Donnerin teksti on tulossa tähän: 

http://www.znak.fi/user/pdonner/ 

Kuntien maaseutuhallintoa keskitetään 

Kunnallinen maaseutuhallinto kootaan yhteistoiminta-alueisiin, joissa toimii pääsääntöisesti 800 

maatalousyrittäjää ja tehtäviä hoitaa vähintään viisi henkilöä. Laki tuli voimaan huhtikuun alussa. 

Toiminta uudella organisaatiolla olisi aloitettava viimeistään vuoden 2013 alusta.  

http://mmm.multiedition.fi/verso/uutiskirje/versot/2-2010/fi/12.php  

Tukea yksilöille isojen projektien ja ohjelmien sijaan? 

Professori Hannu Katajamäki kirjoittaa blogissaan (tässä yhteevetona): Suomessa on 1990 -luvun 

puolivälistä alkaen sovellettu ohjelmaperusteista mallia. Maaseutualueiden tilanteen parantamiseksi 

on tehty pinottain strategia-asiakirjoja, perustettu kehittämisyhtiöitä ja toteutettu tuhansia 

kehittämishankkeita.  

Niitä soveltamalla syntyykin toimeliaisuutta, mutta se päättyy, kun projektit päättyvät. Pysyvää ei 

jää, ei riittävästi. Paljon puhuttu valtavirtaistaminen, hankkeiden tulosten juurruttaminen, ei toteudu. 

Jatkuvuuden takaa vain uusi projekti, joka näyttää riittävän uudenlaiselta, jotta ”innovatiivisuuden” 

ehdot täyttyvät. 

Eteläpohjalaisen Soinin kunnan elinkeinoasiamies Martti Laasenaho osoittaa väitöskirjassaan 

”Ohjelmakeskeisestä kehittämispolitiikasta yksilökeskeiseen kehittämispolitiikkaan”, että 

etäisillekin maaseutualueille on löydettävissä juuri niillä yrittämiseen sitoutuvia henkilöitä. Heidän 

työnsä pitkäjänteiseen tukemiseen olisi järkevää suunnata kehittämisresursseja eikä 

nykyisenkaltaisiin suuriin hankekokonaisuuksiin.  

Yksilöperustaista kehittämistä kannattaisi ryhtyä soveltamaan tosissaan. Kustannukset olisivat 

pieniä verrattuna ylikuntoiseen projektinpyöritykseen, mutta tulokset parhaimmillaan 

moninkertaisia. http://blog.uwasa.fi/aluekehitys/yksiloiden_tarkeys/  
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Ammattikalastajille vähän tulonmenetyksiä Saimaannorpan suojelusta 

Saimaannorpan suojelusta maksetaan korvauksia vesialueiden omistajille. Nyt aiotaan korvata myös 

ammattikalastajien tulonmenetykset. Tehtyjen selvitysten mukaan ammattikalastajien 

tulonmenetykset ovat kuitenkin pienet, sillä suojelutoimenpiteet eivät estä muikun troolaamista tai 

nuottaamista, jotka ovat alueen päätoimisten ammattikalastajien tärkeimmät pyyntimuodot. 

Suojelualueella verkkokalastuksesta sekä muun kuin päältä avoimien rysien käyttämisestä 

luovutaan aikavälillä 15.4.–30.6. 

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/100419_saimaa_ammattikalastus.html 

Hankkeet ja tapahtumat 

Kylämatkailun seminaari 18–19.5. 

Kylämatkailun koordinaatiohanke järjestää valtakunnallisen kylämatkailuseminaarin 18-19.5.2010 

Vuonislahdella, Lieksassa  Pohjois-Karjalassa. Seminaari on kaksipäiväinen ja sen yhteydessä on 

mahdollisuus tutustua ja testata Vuonislahden matkailukylän palveluita. 

http://lomalaidun.fi/kylamatkailu/seminaarit/valtakunnallinen-kylamatkailun-kestava-kevatseminaari-18-19-

5-2010  

Maavara – avara maaseutu 

Usein kuultu väite on, että kaupunkiasuminen tarjoaa parhaat mahdollisuudet ekologiseen elämäntapaan. 

Toisaalta maaseudulla voi monessa suhteessa vähentää kuluttamista ja tehdä itse. 

– Kyse ei oikeastaan ole siitä, missä asuu vaan miten asuu. Tärkeintä on pystyä hyödyntämään omaa 

asuinympäristöään mahdollisimman hyvin. Edes taajamien tiivis yhdyskuntarakenne ei ole ekologisesti 

kestävä, jos vapaa-ajan liikenne kasvaa jatkuvasti. Arkkitehti Outi Paltalaa haastatellaan 

Maaseutuverkoston ja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän YTR:n liitelehdessä Maavara, joka ilmestyi 

Helsingin sanomien liitteenä. Lehdessä on myös juttuja Sitran maaseutuohjelmasta, lähiruoasta, turvallisesta 

kasvuympäristöstä luomutilalla, maallemuuttohankkeista, kuitulaajakaistasta ja kyläkouluista.    

Maavara-lehti: http://issuu.com/marknadsmedia/docs/201004_maavara  

Outi Palttalan tutkimus: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=109083&lan=fi  

Maaseudulla menee suhteellisen hyvin 

Varapuheenjohtaja Janne Antikainen avasi Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän YTR:n verkostotapaamisen 

22.–23.4 pohtimalla ja keskusteluttamalla yleisöä siitä, kuinka maaseudulla menee. Antikainen, kuten 

valtaosa läsnä olleista oli valmis sanomaan, että maaseudulla menee suhteellisen hyvin.  

Maaseudusta puhutaan paljon. Monenlaisia kiinnostavia mahdollisuuksia on näköpiirissä, ja kokonaiskuvaa 

rohjettiin luonnehtia jopa kiitettäväksi. Erityisesti kaupunkien läheisellä maaseudulla menee hyvin. 

Tulevaisuudessa eroa alueiden välille luo se, kuinka houkuttelevaksi ne itsensä osaavat tehdä. Yhteistyö ja 

verkostoituminen ovat avainsanoja. 

http://www.maaseutupolitiikka.fi/tiedotus/uutiset/verkostotapaamisesta_tehtiin_perinne_kertaheitolla.html  

Suomen paras maisemahanke haussa 

Ympäristöministeriö etsii valtakunnallisella kilpailulla Suomen parasta maisemahanketta. Kilpailu 

käynnistyy nyt toista kertaa. Sen voittajasta tulee Suomen ehdokas Euroopan neuvoston maisemapalkinnon 

saajaksi. 
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Kilpailuun voivat osallistua kansalaisjärjestöt sekä paikalliset tai alueelliset viranomaiset, jotka ovat 

onnistuneesti suojelleet, hoitaneet tai suunnitelleet maisemia ja siten edistäneet maisemayleissopimuksen 

tavoitteita. Palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009. Tuolloin Suomea Euroopan neuvoston 

kilpailussa edusti Hämeenkyrön kansallismaiseman kolmen hankkeen kokonaisuus. 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=357278&lan=fi  

Aitoja makuja 

Kiinnostus ruokapöydän antimiin on lisääntynyt. Keskusteluissa nousee esille ruuan alkuperä, tuotantotapa, 

jäljitettävyys ja turvallisuus. Elintarvikealan pienet ja keskisuuret yritykset vastaavat tähän hyvin, sillä niiden 

vahvuuksia ovat paikallisuus, omaleimaiset korkealaatuiset tuotteet, tuotannon läheisyys, tuttuus ja joustava 

asiakkaiden palvelu. Pientuottajien ja -jalostajien tuotteet edustavat suomalaista ruokakulttuuria 

parhaimmillaan. 

Aitojamakuja.fi -sivusto on elintarvikealan yritysten oma, valtakunnallinen hakupalvelu, jossa esittäytyvät 

erityisesti pienet ja keskisuuret elintarvikeyritykset.  

Tiedot sivustolle laitetaan alueellisten yhteyshenkilöiden kautta. Yhteyshenkilöt löytyvät otsikon 

Yhteystiedot alla. http://www.aitojamakuja.fi/index.php  

Infra ja palvelut maaseudulla 

Selvitysmies esittää tukea lehtien jakeluun 

Lehtijakelun tulevaisuutta selvittänyt liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen pitää 

välttämättömänä, että sanoma- ja aikakauslehtien jakelua haja-asutusalueilla varaudutaan tukemaan valtion 

varoista. 

– Tietoyhteiskunta ei ole vielä pitkiin aikoihin jos koskaan sellaisessa vaiheessa, että verkkolehti voisi 

jokaisen suomalaisen elämässä korvata perinteisen paperille painetun lehden. Postin määrän vähentyessä ja 

jakelukilpailun kiristyessä lehtien jakelutukea tarvitaan varmistamaan kansalaisten yhdenvertaisuus, 

lehdistön monipuolisuus ja sen sivistystehtävän jatkuminen, Pursiainen toteaa. Selvitysmies luovutti 

raporttinsa viestintäministeri Suvi Lindénille 28. huhtikuuta. http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/view/1160292  

Laajakaistatukea eniten Lappiin 

Hallitus on päättänyt valtion maksaman laajakaistatuen jakautumisesta maakuntien kesken. Eniten tukea 

saavat Lappi 17 miljoonaa euroa ja Kainuu 9,5 miljoonaa euroa. Keski-Suomen hankkeisiin kohdennetaan 

6,8 miljoonaa euroa. Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo saavat kumpikin 4,8 miljoonaa. 

http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/view/1158371  

Tuulisaimaa rakentaa tuulivoimaa sisämaahan 

Lappeenrantalainen Tuulisaimaa Oy käynnistää tuulivoiman tuotantoaan. Tuulisähköä tuottaa aluksi 

demonstraatiovoimala, jolla testataan myös sisämaan tuulisähkön tekniikkaa ja tuottavuutta. Koelaitoksen 

rakentamisesta on jo sovittu. 

Kehitysversiona rakennettavan tuulivoimalaitoksen torniosa nousee normaalia korkeammalle, jopa 150 

metriin. Toimitusjohtaja Petteri Laaksosen mukaan näin saadaan parempi kuva sisämaan tuulisähkön 

tuotannosta ja etenkin sen kannattavuudesta. 

http://www.esaimaa.fi/Online/2010/05/03/Tuulisaimaa+k%C3%A4ynnist%C3%A4%C3%A4+tuulivoiman+t

uotannon/201018941004/4  

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=357278&lan=fi
http://www.aitojamakuja.fi/index.php
http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/view/1160292
http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/view/1158371
http://www.esaimaa.fi/Online/2010/05/03/Tuulisaimaa+k%C3%A4ynnist%C3%A4%C3%A4+tuulivoiman+tuotannon/201018941004/4
http://www.esaimaa.fi/Online/2010/05/03/Tuulisaimaa+k%C3%A4ynnist%C3%A4%C3%A4+tuulivoiman+tuotannon/201018941004/4


Tuulivoimakorvaus epäoikeudenmukainen 

Pohjalainen tuottajayhdistys ja metsänhoitoyhdistys pitävät tuulivoimakorvauksia epäoikeudenmukaisina ja 

vaativat kuntia ryhtymään toimiin tilanteen korjaamiseksi. EPV ja Suomen Hyötytuuli ovat solmineet 

sopimuksia vain 15 maanomistajan kanssa, vaikka suunniteltu tuulivoimapuisto vaikuttaa kaikkiaan 150 

maanomistajaan. Esimerkiksi Ruotsissa on kaikilla alueen maanomistajilla oikeuksia korvauksiin. 

http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=183330 

Itella avaa maaseudun kirjeet 

Itella aloittaa Porvoon Anttilassa kokeilun, jossa tavallinen kirje skannataan ja digitoidaan Itellan 

toimipisteessä. Vastaanottaja puolestaan avaa kirjeen tietokoneellaan verkkopankkia muistuttavasta 

NetPosti-laatikostaan. "Tämä helpottaisi postinjakelua vaikeakulkuisilla alueilla Suomen maaseudulla. Se 

myös säästäisi luonnonvaroja", kehitysjohtaja Tommi Tikka Itella Oy:sta sanoo.  

Tikan mukaan kirjeiden skannauksella on asiakkaiden antama lupa. Kokeilun luvallisuus on myös selvitetty 

viestintävirastolta ja tietosuojavaltuutetulta. 

http://www.hs.fi/talous/artikkeli/Itella+kokeilee+kirjeiden+digitaalista+jakelua/1135255763276  

 

Uutiskirje 5 vuotta! Anna palautetta! 

Ensimmäinen viikoittainen ruotsinkielinen maaseutupolitiikan uutiskirje ilmestyi 2.5.2005. Tavoitteena oli 

lisätä tietojen vaihtoa suomenruotsalaisten paikallisten kehittäjien välillä. Sittemmin kohderyhmä on 

laajentunut ja tilaajina ovat niin kylätoimijat kuin ministereitäkin. Suomenkielinen uutiskirje on ilmestynyt 

vasta puolitoistavuotta, noin kerran kuukaudessa. Otamme mielellämme vastaan palautetta! Onko kirjeestä 

hyötyä ja mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää? Palaute lähetetään sähköpostilla kenneth.sundman@ssc.fi. 

 

Tämä kuukausittain ilmestyvä uutiskirje perustuu suureksi osaksi viikoittain ilmestyvään ”NYHETSBREV 

inom landsbygdsutveckling”, jota julkaisee Svensk Byaservice yhteistyössä Maaseutupolitiikan 

yhteistyöryhmän (YTR) Ruotsinkielisen teemaryhmän kanssa. Teemaryhmä keskittyy maaseutupoliittisiin 

erityiskysymyksiin liittyen ruotsinkielisiin ja kaksikielisiin alueisiin mutta se pitää myös suomenkielistä 

tiedottamista tärkeänä ja siksi tätä uutiskirjettä julkaistaan myös suomeksi. 

Jakelu tapahtuu Svensk Byaservicen kautta. Mikäli haluat tilata Uutiskirjeen, lähetä tilauksesi sähköpostitse 

osoitteeseen kenneth.sundman@ssc.fi.  

Uutiskirjettä voi myös lukea Svensk Byaservicen www.bya.net,  Itä-Uudenmaan Kylät ry:n www.itukylat.fi, 

Järvi-Suomen kylät ry:n http://www.jasky.net/ ja Suomen Kylätoiminta ry:n (SYTY:n) www.kylatoiminta.fi 

kotisivuilla.  

MITÄ ON TAPAHTUNUT? Kirjoita muutama rivi siitä, mitä alueellasi tai järjestössäsi tapahtuu ja jolla 

voisi olla yleistä mielenkiintoa! 
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