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 Varför diskuteras inte förvaltningsförsöket i Kajanaland? – professor Kaarlo Tuori om 

kommunreformen med kommentar av forskaren Philip Donner 

 Kan närmat bli stort? – konsultrapport pekar på flaskhalsar 
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 Läs även detta: *Väntat förtroende för kommunreformen i riksdagen *Skärgården bra 

bas för jobbare i rörelse – FLEX-projekt höll slutseminarium *Företagsverksamhet 

tema i vinterns nummer av Maaseutu & Matkailu *Landsbygdsutvecklarna samlas i 

Tammerfors till årlig nätverks- och projektträff 

 

 

Cit: ”Inser man alls att vi nu håller på att skriva en ny ”kommunernas grundlag”.” 

Akademiprofessor Kaarlo Tuori, en av skribenterna i pamfletten Kuntarakennekirja – 

oikeusoppineet puhuvat, som anser att det behövs mer tid för kommunreformen och 

större grundlighet (Vasabladet 6.3). 

 

”Kommunen Sydkusten. Uppfyller det mesta i fråga om storlek, pendelriktning, 

mångsidigt näringsliv och fungerande tvåspråkighet. Är ett enhetligt område med 

tanke på kultur, turism och skärgårdsstatus.” 

Ett av 489 förslag till en egen kommunreform som tillkom för en vecka sedan under 

det första dygnet av Hufvudstadsbladets interaktiva kommunkarta över Svenskfinland, 

www.hbl.fi/kommunreformen (Hufvudstadsbladet 6.3). 

 

”Kanske man ännu inte på alla orter uppfattar internationella projekt som en del av 

den lokala utvecklingen. Att bygga upp ett internationellt projekt kräver ofta lång 

tid. I bästa fall tillför ett internationellt projekt dock ny energi och ger nya uppslag 

för utvecklingen av den egna regionen.” 

Nätverksombudsman Juha-Matti Markkola på landsbygdsnätverksenheten som 

grubblat över orsakerna till den låga graden av internationalisering. Under denna 

programperiod har drygt 30 internationella projekt skapats av det uppställda målet på 

300, vilket nu i detta skede av perioden inte verkar uppnås (webbplatsen landsbygd.fi, 

http://www.landsbygd.fi/sv/index/kommunikation/nyheter_och_meddelande/landsbyg

dsnatverkets_verksamhetsar_2012.html). 
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SVERIGE DELAR IN SINA KOMMUNER I KATEGORIER – I FINLÄNDSKA 

KOMMUNUTREDNINGEN TALAS INTE OM KOMMUNERS SÄRARTER 

I den finländska kommunutredningen talas 

det inte om de olika kommunernas särarter, 

men kommuner är olika och det spelar en roll 

för hur de kan samarbeta med varandra, eller 

slås ihop. I Sverige delar man in kommuner-

na i kategorier. Sveriges Kommuner och 

Landstings kommungruppsindelning är 

reviderad och gäller sedan 1.1.2011. Den nya 

indelningen innehåller tio kommungrupper, 

varav den största förändringen är de två 

grupperna Förortskommuner till storstäder 

och Turism- och besöksnäringskommuner, 

där den senare baseras på två variabler: antal 

fritidshus per invånare och antal övernatt-

ningar på hotell, vandrarhem och camping-

platser per invånare. De två andra nya 

grupperna är Kommuner i tätbefolkad region 

och Kommuner i glesbefolkad region, grup-

per där det tas hänsyn både till kommunens 

invånarantal och, som namnen anger, till om 

kommunen tillhör en tät- eller glesbefolkad 

region. Indelningen i grupper är tänkt att 

användas vid analyser, jämförelser och 

redovisning. 

1. Storstäder (3 kommuner) – kommuner med en folkmängd som överstiger 200 000 

invånare 

2. Förortskommuner till storstäder (38 kommuner) – kommuner där mer än 50 procent 

av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun, där det vanligaste 

utpendlingsmålet skall vara någon av storstäderna 

3. Större städer (31 kommuner) – kommuner med 50 000-200 000 invånare, samt en 

tätortsgrad överstigande 70 procent 

4. Förortskommuner till större städer (22 kommuner) – kommuner där mer än 50 

procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i en annan kommun, där det vanligaste 

utpendlingsmålet skall vara någon av de större städerna i grupp 3. 

5. Pendlingskommuner (51 kommuner) – kommuner där mer än 40 procent av 

nattbefolkningen pendlar till en annan kommun 

6. Turism- och besöksnäringskommuner (20 kommuner) – kommuner där antalet 

gästnätter på hotell, vandrarhem och campingar överstiger 21 per invånare eller där 

antalet fritidshus överstiger 0,20 per invånare 

7. Varuproducerande kommuner (54 kommuner) – kommun där 34 procent eller mer av 

nattbefolkningen mellan 16 och 64 år är sysselsatta inom tillverkning och utvinning, 

energi och miljö, samt byggverksamhet (SNI2007)  

8. Glesbygdskommuner (20 kommuner) – kommun med en tätortsgrad understigande 70 

procent och mindre än åtta invånare per kvadratkilometer 

9. Kommuner i tätbefolkad region (35 kommuner) – kommun med mer än 300 000 

personer inom en radie på 112,5 kilometer 

10. Kommuner i glesbefolkad region (16 kommuner) – kommun med mindre än 300 000 

personer inom en radie på 112,5 km 



Uppgifterna är från Sveriges Kommuner och Landstings hemsida, se webbadressen 

http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/kommungruppsindelning, samt 

från en artikel, skriven av Tim Johansson, i Hufvudstadsbladet (4.3). Tidningen har även en 

karta, www.hbl.fi/kommunreformen, där man kan skapa sina förslag till nya kommuner i 

Svenskfinland. Förslagen sparas och Hufvudstadsbladet kommer att följa upp läsarnas 

förslag i artiklar i papperstidningen och på webben. 

I Finland är kommunerna indelade i fyra typer av områden: städer, stadsnära landsbygd, 

kärnlandsbygd och glesbygd. Av finländarna bor 40 procent i landsbygdskommuner, 

http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/1473/En_valmaende_landsbygd_ar_vart_mal_YTR_Br

oschyr_2010.pdf. Enligt en statistisk kommungruppering är kommunernas (336 st. år 2011) 

indelning: urbana kommuner (61), tätortskommuner (67) och landsbygdskommuner (208), 

http://www.kommunerna.net/sv/databanker/statistik/regionindelningar/Sidor/default.aspx. 

 

VARFÖR DISKUTERAS INTE FÖRVALTNINGSFÖRSÖKET I KAJANALAND? – 

PROFESSOR KAARLO TUORI OM KOMMUNREFORMEN MED KOMMENTAR AV 

FORSKAREN PHILIP DONNER 

Professor Kaarlo Tuori, en av skribenterna i Kuntarakennekirja – oikeusoppineet puhuvat 

(http://www.kaks.fi/sites/default/files/Polemia84_netti_KUNTARAKENNEKIRJA.pdf), 

varnar regeringen för att agera mot andan i 

grundlagen. Tuori anser att vår grundlag bygger på 

att antalet kommuner är ungefär på dagens nivå, 336 

stycken. De tål att minskas, men inte till 70 stycken. 

”Grundlagen är däremot öppen för självstyre på 

landskapsnivå. Enligt denna logik kan vissa 

uppgifter, exempelvis social- och hälsovården, 

överföras från primärkommunerna till landskapet. I 

Kajanaland har man genomfört experiment med ett 

landskapsstyre som är folkvalt. Jag är mycket 

förvånad att regeringen inte alls berör detta 

alternativ”, säger professor Tuori som menar att det 

vore bäst med demokratiskt styrda landskap enligt 

modellen i Kajanaland. Med vissa dyra och 

krävande uppgifter överförda till landskapet kunde 

de nuvarande kommunerna fortsätta ungefär i den 

storlek de är, men det viktigaste är ändå att vi startar 

om beredningen av kommunreformen på en ny bog. 

Uppgifterna är från en längre artikel, skriven av 

Henrik Stenbäck, i Vasabladet (6.3). 

Forskaren och kajanalandsbon Philip Donner håller med professor Tuori om att experimentet 

bör diskuteras, bl.a. mot bakgrunden av att hela försöket avstannade efter att Puolango 

kommun i december 2011 drog sig ur samarbetet. Regeringen har sina orsaker att hålla tyst 

om Kajanalandsexperimentet i detta sammanhang, eftersom ekonomin haltar och fördelarna 

är svåra se. Det är något märkligt att professor Tuori hänvisar just till den landskapligt 

skötta social- och hälsovården som förorsakade de värsta bakslagen. Tidningen Kainuun 

Sanomat rapporterade 28.2.2012 att just den sektorn förorsakat en skräll på 12,9 miljoner 

euro i extra kostnader. Därmed måste t.ex. Kuhmo stad betala en extra räkning på ungefär 

1,5 miljoner euro. Behöver kommungränserna faktiskt ritas om, ifall kommunstyret för övrigt 

är den bästa lösningen på landsbygdens behov? Kuhmos stadsdirektör Eila Valtanen anser 

numera att man bör förhålla sig pragmatiskt till centraliseringen och tillåta lokala lösningar, 

då de kan erbjuda ökad kostnadseffektivitet. Det är också anmärkningsvärt att landskapet 
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Kajanalands ekonomichef Asta Tolonen blev vald till kommundirektör för Suomussalmi. Efter 

utnämningen har hon uttalat sig mycket försiktigt om kommande samarbete mellan 

Suomussalmi och landskapets andra kommuner. 

 

KAN NÄRMAT BLI STORT? – KONSULTRAPPORT PEKAR PÅ FLASKHALSAR 

När regeringen inom kort skall skriva ett 

program för närproducerad mat, utgår 

den från en pinfärsk konsultrapport, 

vilken sätter fingret på flera flaskhalsar 

som måste åtgärdas för att närmaten skall 

kunna främjas som regeringen avser. 

”Marknaden måste fungera. Så länge 

utbudet inte matchar efterfrågan, fun-

gerar den inte”, säger jordbruksminister 

Jari Koskinen som tog emot rapporten 

6.3. Aktörerna i livsmedelsbranschen är 

överens med rapportens centrala tes att 

marknaden måste anpassa sig efter kundens behov, vilket förutsätter samarbete inom 

branschen. Utsikterna är dock inte de bästa, för kompromiss- och samarbetsvilja är inte 

branschens starka sida. Medan Sveriges livsmedelsexport bara växer, står Finlands nästan 

stilla med skenande import. Här kunde en lyckad satsning på närmat minska importbehovet, 

och kanske öka exporten. ”Exportens största flaskhals är att vi inte ens kan förklara vad vi 

har att erbjuda”, säger Eeropekka Rislakki, köpman på Eat 

& Joy Maatilatori. Rislakki menar att finländarna inte inser 

att även inhemsk mat är etnisk, att det i Europa finns en 

efterfrågan på ”Nordic flavours”, alltså att smakupplevelser 

från barrskogsbältet har ett mervärde, fastän produkterna i 

våra ögon är lokala och vardagliga. Enligt Rislakki är det 

brist på kulturell förståelse, för småskaligt och lokalproduce-

rat är inte ett problem utan en kulturell rikedom. Han menar 

att den dåliga exportstatistiken visar att den centraliserade 

handeln – våra två jättekedjor – inte alls fungerar som den 

exportmotor som man kanske tror. Den centraliserade 

handeln och den industriella stordriften är förutsättningar för 

varandra. Hannu Turunen på Kesko Livs anser å sin sida att 

de små producenternas bristande logistik utgör bromsen för 

att närmaten skall nå hela vägen fram till hyllan i stormark-

naden. Rapporten som producentorganisationen MTK (Centralförbundet för lant- och 

skogsbruksproducenter) har varit med om att skriva fäster stor vikt vid att stöda de små 

producenterna på ett marknadsdrivet sätt. Ensidigt enligt Turunen, för nu utgår man ifrån 

produktionen, men om marknaden skall fungera får man inte glömma handeln och kunden. De 

experter som skrev rapporten, ägnade mycket energi åt begreppet närproducerad mat. Man 

rekommenderar defi-

nitionen ”lokalt pro-

ducerad mat”, där 

”lokalt” avser samma 

region, i praktiken 

landskap. Men här 

protesterar Livsmed-

elsindustriförbundet ETL som menar att all inhemsk mat är närmat. Marleena Tanhuanpää 



säger att många konsumenter kan inbilla sig att små producenter automatiskt är mer 

ekologiska och står för bättre kvalitet, och varnar för att ställa det småskaliga mot stordriften. 

Hon menar att närmat och ekologiskt är alternativ till livsmedelsimporten – inte heller 

Turunen vill att motsatsförhållandet i matdebatten gäller lokalt-nationellt, utan då hellre 

inhemskt-utländskt. Det skulle gälla att samarbeta. Rislakki accepterar däremot inte ETL:s 

krav på att allt inhemskt är närproducerat. Industrin försöker kapa termen åt sig, vilket är 

motbjudande och nationalistiskt, ett protektionistiskt instrument man tar till för att slåss mot 

importen. Rapporten har skrivits av konsultbyrån Kuule, upphandlingstjänsten Ekocentria och 

producentorganisationen MTK. Uppgifterna är från en artikel, skriven av Peter Buchert, i 

Hufvudstadsbladet (7.3) och finns (utan bl.a. faktaruta) på webbplatsen hbl.fi under adressen 

http://hbl.fi/livsstil/2012-03-07/narproducerat-har-svart-att-bli-stort. Se även adresserna 

http://www.mmm.fi/sv/index/amnesomraden/pressmeddelanden/120306_lahiruoka_sv.html 

respektive http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=3733 om samma ämne. Rapporten 

Lähiruokaselvitys – ehdotus lähiruokaohjelman pohjaksi 2012-2015 finns på adressen 

http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/muutjulkaisut/65w1I3c5F/Lahiruokaselvitys_

valmis.pdf. 

 

TRE AV FYRA SVENSKA LEADER-PROJEKT HAR UPPNÅTT SINA MÅL 

Så mycket som 50 miljoner kronor är det ideella 

arbetet och den privata finansieringen värt i de 

340 genomförda svenska Leader-projekt som 

slutredovisats och studerats, ett belopp som rejält 

överstiger det insatta projektstödet. Leader-

projekten har blivit många till antalet, de skapar 

engagemang och resultat, och enligt en ny 

rapport har tre av fyra uppnått sina syften och 

mål. ”Det är intressant att se den nya geografi 

som har skapats på Sveriges landsbygd genom de 

63 nya Leader-områdena. Jämfört med förra 

perioden var det bara tolv områden igång. 

Leader ger intressanta möjligheter för landsbyg-

dens lokala behov och att få prova idéer”, säger 

Börje Karlsson, utredare på Jordbruksverkets 

landsbygdsanalysenhet, som gjort rapporten om 

Leader 2007-2010, då totalt1703 Leader-projekt 

beviljats. Av de genomförda projekten har 75 

procent fullt ut nått sina syften och mål, samt 

ytterligare 20 procent som bedöms ha gjort det ”i 

hög grad”. Tyngdpunkten ligger framför allt på 

turism och bygdeutveckling. Knappt hälften av dessa projekt, ca 160 stycken, har varit 

förstudier inför nya följdprojekt som väntas ta vid. I resultatet ser Karlsson också att så många 

som 120 idrotts-, möteslokaler, uthyrningsstugor och skyltning har byggts eller rustats upp. 

Han menar att i de slutredovisade projekten har antalet nya arbetstillfällen varit ca 170 och ett 

80-tal nya företag har tillkommit. Enligt Karlsson är arbetstakten god vad gäller antal Leader-

projekt, och hänvisar till ca 3000 projekt vid månadsskiftet februari/mars 2012, vilket tyder på 

att målet om 4800 projekt 2013 kan uppnås. Emellertid var det till och med 2010 alltså bara 

drygt 340 projekt som var slutrapporterade, vilket beror på att den tid projekten pågår varierar 

och sträcker sig i många fall över flera år. Antalet projekt som blir klara ökar sålunda längre 

in i programperioden. I de slututbetalade projekten har insatserna totalt värderats till 117 

miljoner kronor, där det ideella arbetet och den privata finansieringen uppgår till nästan 44 
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procent, medan projektstödsdelen står för 36 procent. Bland annat det här kan man läsa om i 

det svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev, Nytt från Landsbygdsnätverket. Temat 

för det här numret är annars Förnybar energi. Nyhetsbrevet (nr 2/2012) finns att läsas på 

http://www.landsbygdsnatverket.se/download/18.1a7fa43d135cd1445cc8000634/Nyhetsbrev_

2_2012+%282%29.pdf. 

 

ÅRETS BY I RIKET VÄLJS FÖR 28:e GÅNGEN 

Årets by på riksplanet startade 1985 då byn 

Kuorevaara i Polvijärvi kommun, Norra 

Karelen utsågs till Årets by på riksnivå. Sedan 

dess har ytterligare 26 utnämningar hållits med 

fyra byar i Teijo-området – Teijo, Mutainen, 

Kirjakkala och Mathildedal – i Salo, Egentliga 

Finland som fjolårsvinnare. Man står nu alltså 

inför den 28:e utnämningen i denna ”tävling”, 

där 14 landskap av fastlandets 19 kan stoltsera 

med att man har åtminstone en vinnande by 

genom åren. Norra Karelen har vunnit mest, 

fem gånger, medan Egentliga Finland kammat 

hem segern fyra gånger och Österbotten en 

gång genom Björköby. Suomen Kylätoiminta 

ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf vill 

genom valet av Årets by lyfta fram byarnas 

mångsidiga verksamhet och öka byaverksam-

hetens kännedom och synlighet. Målet är att 

finna aktiva byar, framgångsrik byaverksamhet och få goda exempel på byarnas verksamhet 

och samarbete. Valet förrättas i två steg. De regionala byaföreningarna väljer var och en sin 

egen Årets by eller tillsammans med sitt landskapsförbund. Årets by 2011 i riket väljs sålunda 

bland de regionala/landskapsvisa Årets byar. I valet lägger man särskild vikt vid byarnas 

målmedvetenhet för verksamheten, långsiktigheten, nyskapande verksamhet, samt hur man 

förhåller sig till framtiden. Särskilt tar man i beaktande vad gäller öppen information, hur 

samarbetet fungerar, byns utveckling i brett perspektiv, produktifiering och nyorganisering av 

servicen, samt befrämjandet av landsbygdsboendet. Årets by 2012 och hedersomnämnanden, 

Vägvisare för byaverksamheten och Årets landsbygdsaktör 2012 offentliggörs 1-2.9 under 

LOKAALI – De lokala utvecklarnas nationella festseminarium i Joensuu. Blanketterna skall 

tillställas SYTY senast 7.5. För mer information om utnämningarna, blankett för Årets by och 

tidigare vinnare (allt på finska) gå in på SYTY:s hemsida www.kylatoiminta.fi och klicka 

vidare. Sista datum att lämna in personförslagen, är även här 7.5. Svenskspråkig blankett för 

Årets by kan fås från Svensk Byaservice (kenneth.sundman@studiecentralen.fi). 

 

LÄS ÄVEN DETTA 

Väntat förtroende för kommunreformen i riksdagen 

Som väntat har regeringen fått förtroende i riksdagen för Centerns interpellation om 

kommunreformen. Riksdagen beviljade förtroende med 102 röster för och 70 emot, där 27 

ledamöter var frånvarande. Centern beskyllde regeringen för att centralisera av ideologiska 

skäl, samt för att bryta ned närdemokratin och närservicen på landsbygden. Uppgifterna är 

från webbplatsen svenska.yle.fi, http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=240077. 

 

Skärgården bra bas för jobbare i rörelse – FLEX-projekt höll slutseminarium 

Motarbeta utbränning och sök ett bättre arbetsliv i skärgården – ett deltema på Flexible 

http://www.landsbygdsnatverket.se/download/18.1a7fa43d135cd1445cc8000634/Nyhetsbrev_2_2012+%282%29.pdf
http://www.landsbygdsnatverket.se/download/18.1a7fa43d135cd1445cc8000634/Nyhetsbrev_2_2012+%282%29.pdf
http://www.kylatoiminta.fi/
mailto:kenneth.sundman@studiecentralen.fi
http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=240077


working culture – Rethinking of work, place, time and life on the case area of the Central 

Baltic Achipelago (FLEX)-projektets (Central Baltic Interreg IVA Programme 2007-13) 

slutseminarium, Kvalitet i arbetslivet, smidighet i vardagen och dragningskraft för regionen, 

som hölls 6.3 i Raseborg. ”I en värld där allt fler jobbar när de är i rörelse – oberoende av 

tid och plats – passar skärgården bra som bas”, sade John Wrede, kommundirektör i Brändö 

på Åland. Wrede menar att skärgårdens attraktionskraft ökat stadigt under det senaste 

decenniet, vilket i första hand syns i att fritidsbosatta förlänger säsongen, då många gärna tar 

en del av arbetet med sig. För skärgårdens överlevnad på sikt är det viktigt att det flexibla 

arbetet görs mera känt och populärare. FLEX-projektet genomförs enligt Central Baltic 

Interreg-program för skärgård och öar, där målet har varit att ta fram modeller för en flexibel 

arbetskultur genom att göra skärgården till en mer lockande och dynamisk livsmiljö, samt 

även påvisa den inverkan som flexibla arbetslösningar har på motivation och arbetshälsa. 

Uppgifterna är från en kort artikel, skriven av Henrik Stenbäck, i Vasabladet (7.3) och från 

hemsidan för FLEX-projektet, www.flexwork.fi. 

 

Företagsverksamhet tema i vinterns nummer av Maaseutu & Matkailu 

Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) temagrupp för turism har 

utkommit med vinterns nummer av tidskriften Maaseutu & Matkailu, som har 

temat företagsverksamhet. I detta nummer kan man bl.a. läsa om lands-

bygdsföretagaren som kämpar och får agera konstnär mot hotbilderna, om 

naturturismutvecklingens nya tyngdpunkter sett i framtidsperspektiv och 

byaturism som intresserar och inspirerar landsbygdens byar. Vinternumret 

(talvi 2012) av Maaseutu & Matkailu kan läsas i sin helhet (på finska) under 

adressen http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/2076/Maaseutu_Matkailu_talvi2012_.pdf. 

 

Landsbygdsutvecklarna samlas i Tammerfors till årlig nätverks- och projektträff 

Landsbygdsutvecklarnas nätverks- och projektträff i Tammerfors 19-20.4 samlar aktörer från 

olika håll, från förvaltningen till byanivå. Träffen befrämjar informationsutbytet inom det 

breda fältet och för samman olika finansieringsredskap. Under dagarna bekantar man sig med 

landsbygdsutvecklingens goda exempel, får aktuell information om programmens beredning, 

skissar framtidens landsbygd och diskuterar behövliga arbetsredskap. I samband med 

seminariet högtidighålls att YTR:s generalsekreterare Eero Uusitalo går i pension. 
Arrangörer är Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen, landsbygdsnätverksenheten och 

Jubileumsfonden Sitra. Anmälningsuppgifter (anmälan senast 10.4) och program finns (på 

finska) som länkar under adress http://www.maaseutupolitiikka.fi/viestinta/uutiset/verkosto-

_ja_hanketapaamisen_ilmoittautuminen_kaynnistyi.html. 

 

 

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. 

http://www.flexwork.fi/
http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/2076/Maaseutu_Matkailu_talvi2012_.pdf
http://www.maaseutupolitiikka.fi/viestinta/uutiset/verkosto-_ja_hanketapaamisen_ilmoittautuminen_kaynnistyi.html
http://www.maaseutupolitiikka.fi/viestinta/uutiset/verkosto-_ja_hanketapaamisen_ilmoittautuminen_kaynnistyi.html
mailto:kenneth.sundman@studiecentralen.fi


 

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. 

http://www.bya.net/
mailto:kenneth.sundman@studiecentralen.fi

