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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 

 

 Partnerskap – en idé som träffat tidens puls 

 Ren energi en stor möjlighet för landsbygden – professor Katajamäki 

 Livskvaliteten god på landsbygden anser jord- och skogsbruksstuderanden i enkät 

 ”Dystra prognoser ställer hårda krav på landsbygdskommuner” 

 ”Det är en farlig lek att låtsas ge makt åt folket” 

 Läs även detta: *Världens förnybara resurser är redan förbrukade för i år *Handbok 

för lokalt och regionalt arbete med Europa 2020-strategin *Vägen till 

Landsbygdsriksdagen – en Ronnebyfilm om landsbygden *Kom ihåg anmälan till 

Landsbygdsriksdagen i Korpo! *Du behövs! – regionalt möte i Kronoby om din by och 

din egen framtid *Lokala lösningar för välfärd på den glest bebodda landsbygden – 

seminarium i Helsingfors med mål att presentera fungerande lokala lösningar 

 

 

Cit: ”Om den åländska skärgården dör ut som livsmiljö, vad förlorar vi då? Är vi, är alla 

som gnäller på kostnaderna, beredda på tystnad och tomhet mellan Åboland och 

fasta Åland?” 

Tidningen Nya Åland om att den största utmaningen just nu är hur man skall lösa 

skärgårdstrafikens framtid (Hufvudstadsbladet 9.8). 

 

”Landsbygden och de perifera byarna behöver knappast dödförklaras.” 

Docenten i nordisk historia vid Åbo Akademi Henry Nygård som ger exempel på hur 

boken bär in i framtiden, som Redu, böckernas by, i belgiska Ardennerna. En av 

utflyttarna förde med sig hem franskspråkiga böcker från bokbyn Hay-on Wye i Wales 

och ordnade en bokfestival med antikvariska böcker i Redu. Festivalen blev en 

framgång och förvandlades till någonting permanent. I dag finns där ett tjugotal 

antikvariat som drar med sig andra aktiviteter. Byn mullrar numera av turister och 

bokälskare sommartid. Ungdomarna har återvänt, skolan har öppnat på nytt och 

kyrktaket har reparerats (Vasabladet 13.7). 

 

”Vidsträcktheten är landsbygdens starka sida. Det gagnar hela Finland att utnyttja 

denna.” 

Landsbygdsverkets överinspektör Reijo Martikainen som bl.a. menar att Finland, som 

i övrigt är på toppen av teknologin, inte tillsvidare har lyckats införa teknologin så att 

den genuint stöder diversifierade lösningar (webbsidan Landsbygd.fi, 

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

tikainen.html). 

 

 

 

http://www.landsbygd.fi/sv/index/kommunikation/nyheter_och_meddelande/reijo_martikainen.html
http://www.landsbygd.fi/sv/index/kommunikation/nyheter_och_meddelande/reijo_martikainen.html


PARTNERSKAP – EN IDÉ SOM TRÄFFAT TIDENS PULS 

I samband med inträdet i EU på 

1990-talet började begreppet part-

nerskap användas mer allmänt. En 

viktig ”rottråd” är just EU och dess 

ambition att vara en tredje väg 

mellan ett samhälle med betoning 

på stat och offentlig sektor, samt ett 

mera marknadsbaserat samhälle. Ett 

centralt argument för partnerskap är 

att samhället har blivit så kompli-

cerat att dess styrning och reglering 

inte längre kan skötas av ”staten” 

och det offentliga, utan att dess roll i 

stället har förändrats till att bli en samordnare av aktiviteter och processer inom en rad 

sektorer och ”system”. 

 

Demokratiteorin håller även på att förändras: intressenten (den som berörs av beslut och 

processer) lyfts fram vid sidan, eller t.o.m. framom, medborgaren och regleringen ses som 

”de-centrerad” till samhällets alla delar och pågående här och nu.  Kopplingen till staten och 

den representativa demokratin upprätthålls framför allt genom ”meta-governance”, ett slags 

ultimat styrningsöverrock på de ”anarkistiska” och mångtaliga styrningsprocesser som sker 

överallt. Man litar ännu långtifrån helt på de de-centrerade besluts- och implementerings-

metoder som i decennier visat sig överlägsna styva uppifrån-och-ned system.  

 

Den här utvecklingen brukar beskrivas som en övergång från ”government” till ”governance”. 

En central faktor bakom den här utvecklingen är framväxten av ett informationssamhälle. Det 

mångsidiga informationsbombardemanget i sig gör samhället komplicerat, och svårstyrt, och 

kräver samarbetsmönster likt partnerskap. ”Den kompetenta människan är både ”svårstyrd” 

och lämpad att ta hand om sig själv i sin vardag, sin närmiljö och sina grupper samtidigt. Här 

finns en förutsättning – och ett tvång – till partnerskap på de olika mötesplatserna i 

samhället.” 

 

Förutom styrningsfördelen har partnerskapen också ekonomiska fördelar, för det skapar 

incitament till centrala och nyttiga insatser, något som EU-arkitekterna väl insett. Ett allmänt 

intryck är dock att partnerskapen i huvudsak sätter offentliga medel i cirkulation. 

Resursallokeringen i samhället avgör helt enkelt partnerskapens ekonomiska dynamik och 

betydelse: i ett samhälle som det amerikanska med en privat charity tradition och enorma 

stiftelser som förvaltar medlen, kan samarbete av det här slaget vara ett centralt sätt att 

cirkulera och fördela medel, vilket även gäller Svenskfinland. Men den privata sektorn ställer 

sig rätt avvaktande till partnerskap, då företagandets villkor inte ger utrymme för den här 

typen av verksamhet, om den inte ger klar utdelning. 

 

Partnerskap enligt EU-modellen har i stor utsträckning varit tidsbundna företeelser, och en del 

av det nya sättet att styra samhället: genom projektens flexibilitet och ”just-in-time” karaktär 

kan man både rubba låsta strukturer och sammankoppla flyktiga och löst flytande element och 

processer. Men projektarbetet skapar en projektelit eller ett projektproletariat, och det har 

många negativa, men även positiva konsekvenser (ofta är det en kunnig och engagerad grupp 

människor). Det kortvariga projektarbetet har dock ett dubiöst förhållande till långsiktiga 

samhällsmål: i princip kan projekt skapa bestående värden, men byråkratin litar sällan på 



detta, utan sätter kortsiktiga, kamrerala, mål som snarare stjälper än hjälper projektens 

långsiktiga målsättningar. Texten är från en något längre artikel, skriven av landsbygds-

professor Kjell Andersson, till ett kommande nummer av tidningen Maaseutu Plus – 

Landsbygd Plus. Andersson är professor i samhällsvetenskap med inriktningen rural 

forskning vid Åbo Akademi i Vasa. 

 

REN ENERGI EN STOR MÖJLIGHET FÖR LANDSBYGDEN – PROFESSOR 

KATAJAMÄKI 

Under hösten behandlar regeringen pro-

grammet för ren energi, där målet är att 

Finland blir en föregångare för ren energi. 

Kärnan är en ökning av den förnybara 

energin, samt förbättring av energieffek-

tiviteten. Strävan är även att man skulle 

skapa en ny affärsverksamhet med sikte på 

export. Genom programmet skulle 40 000 

nya arbetsplatser skapas. Programmet för 

ren energi ser lovande ut för landsbygden. 

Även regeringens landsbygdspolitiska 

åtgärdsprogram 2012-2015, vilket presente-

rades i juni, betonar landsbygdens roll för 

spridd energiproduktion. Tillsvidare har ju 

utnyttjandet av landsbygdens energipoten-

tial varit liten. Landsbygden har även setts 

som de stora kraftverkens råvarulager och 

inte som den nya energiproduktionsmodellens område. Dominansen av storhetens logik har 

varit orubblig i energifrågor. Genom programmet för ren energi finns det möjligheter att nå 

nya genombrott. En gemensam utgångspunkt kunde vara uppkomsten av energisjälvförsörj-

ning nerifrån-upp. Genom att förena och länka produktionsenheter för olika förnyelsebara 

energikällor, skulle man få energisjälvförsörjning på lokal samhällsnivå. Att observera, är att 

flera landsbygdsområden är mer än självförsörjande, så överskottsenergin kunde 

vidarebefordras. Småningom kunde hundratals små kraftverk bilda ett gemensamt ”virtuellt 

kraftverk” med hjälp av reglering, som skulle producera energi jämnt för det regionala 

nätverket och till och med för stamnätet. Att verkställa en sådan här teknik, skulle ge upphov 

till intressanta exportutsikter. I programmet för ren energi har man antytt att energibolagen är 

förpliktigade att köpa överskottsenergin från små producenter. Detta är en bra utgångspunkt, 

men principen är att utvidga även till mikronätverk för förnyelsebara energikällor. Som en del 

av det nya energiprogrammet bör man reservera resurser för energibyprojekt. I energibyarna 

skulle man slipa procedurerna och tekniska lösningar för att uppnå självförsörjning. Ifall 

Finland vill vara föregångare för ren energi, behövs medel med vars hjälp energibyarna blir en 

folkrörelse och riktlinje för den nya landsbygdsföretagsamheten. Energiinstitutet, 

http://www.vei.fi/content/sv/11501/10/10.html, som samarbetar med Vasa universitet, har 

mycket kunnande om utveckling för energibyar. Uppgifterna är från professorn i 

regionalvetenskap vid Vasa universitet Hannu Katajamäkis blogg. Under adressen 

http://blog.uwasa.fi/aluekehitys/puhdas_energia_on_suuri_mahdollisuus/ finns hela texten 

(på finska). Se även http://www.tem.fi/index.phtml?106664_m=107253&l=sv&s=4834. 

 

http://www.vei.fi/content/sv/11501/10/10.html
http://blog.uwasa.fi/aluekehitys/puhdas_energia_on_suuri_mahdollisuus/
http://www.tem.fi/index.phtml?106664_m=107253&l=sv&s=4834


LIVSKVALITETEN GOD PÅ LANDSBYGDEN ANSER JORD- OCH SKOGSBRUKS-

STUDERANDEN I ENKÄT 

Livskvaliteten på landsbygden är god och är värd en 

åtta på skalan 1-10, anser ungdomar som studerar jord- 

och skogsbruk i en enkät som Finlands landsbygds-

nätverk utförde våren 2012 för att kartlägga hur jord- 

och skogsbruksstuderande i första och andra årskursen 

förhöll sig till landsbygden och till att bo på landet. 

Knappt två tredjedelar av de studerandena tycker att det 

skulle vara trevligt att bo på landsbygden, och enligt 

landsbygdsbarometern Landmärken, som Sitra genom-

förde år 2011, förefaller staden och landsbygden i 

själva verket att vara lika attraktiva för finländarna. 

”Människornas verkliga välbefinnande motsvarar inte 

den bild som de statistiska mätarna ger av läget i de 

olika delarna av landet. Mätt med traditionella mått för 

en välfärdsstat har landsbygden mindre fördelar än 

staden. Men om man direkt ber människorna säga hur 

de upplever sin tillvaro, blir bilden en helt annan”, 

konstaterar direktören för programmet Landmärken 

Eeva Hellström. 

 

Det är inte det upplevda välbefinnandet som gör att man flyttar från en mer landsbygds-

liknande miljö till en mer stadsliknande, eller tvärtom, utan det är värderingarna och sakernas 

viktighet som påverkar flyttriktningen. I staden är arbetet och utkomsten dragkraftiga faktorer, 

medan landsbygden lockar med drömmen om en trevlig vardag. En smidig vardag utan stress 

förverkligas också bättre, ju mer landsbygdsliknande det område är där respondenterna bor, 

och därför har hälften av jord- och skogsbruksstuderandena inställt sig på att de i framtiden 

kommer att vara sina egna arbetsgivare. Den största delen av de ungdomar som överväger att 

flytta till landet (91 procent) tror att deras kommande yrke finns inom jordbruk, skogsbruk 

eller fiske. Det som respondenterna värdesätter högst hos landsbygden är närheten till naturen, 

samt en lugn och trygg miljö, medan den största bristen är att det finns så få biografer och 

barer. 

 

Respondenterna tycker även att transportförbindelserna och skolnätet kunde förbättras, men 

inte heller sjukhus- och hälsovårdstjänsterna, grundskolorna eller Internettjänsterna är vad de 

kunde vara. En fjärdedel av respondenterna upplever att biologisk odling är viktig, och en 

femtedel stöder ekologiska metoder, som användning av solpaneler och vindkraft i 

jordbruksföretagandet. I fråga om landsbygdens framtidsutsikter tycker en majoritet att 

landsbygden är för avlägsen från en modern livsstil, men å andra sidan är landsbygden enligt 

respondenterna en bra plats att bo på, även om de ekonomiska resurserna är sämre än i 

stadsområdena. ”I dag är det ännu en effektiv produktion som är avgörande. När kvaliteten 

och trivseln börjar uppskattas mera, börjar landsbygden få en större potential”, tror Jussi Esala 

som är överlärare vid yrkeshögskolan i Seinäjoki. Enkäten, som gjordes i samarbete med jord- 

och skogsbruksstuderande vid yrkeshögskolorna i Seinäjoki, Tavastland, Tammerfors och 

Norra Karelen, utfördes på initiativ av Italiens landsbygdsnätverk. I enkäten deltog Finland, 

Italien, Lettland, Frankrike, Polen, Belgien, Malta, Nederländerna och Sverige. Resultaten 

kommer att presenteras vid Salone del Gusto-seminariet som hålls 25-29.10 i Turin, Italien. 

Uppgifterna är från webbplatsen Landsbygd.fi och finns att läsas i sin helhet under adressen 

http://www.landsbygd.fi/sv/index/kommunikation/nyheter_och_meddelande/ida_nygard.html. 

http://www.landsbygd.fi/sv/index/kommunikation/nyheter_och_meddelande/ida_nygard.html


Närdemokratins dilemma 

 

”DYSTRA PROGNOSER STÄLLER HÅRDA KRAV PÅ LANDSBYGDSKOMMUNER” 

Trots att verkligheten ofta ser 

bättre ut än Statistikcentralens 

prognoser, ställs det hårda krav 

på landsbygdskommuner. Det 

här anser Vörås kommundirektör 

Christina Öling. I juni presente-

rades regeringens nya kommun-

kriterier, varav ett av kraven är 

att varje kommun skall ha ett 

befolkningsunderlag på minst 

20 000 personer. Trots två snab-

ba fusioner har emellertid Vörå 

mede sina 6 770 invånare en 

lång bit kvar att vandra, innan man når ett befolkningsunderlag på 20 000 personer. Öhling är 

kritisk till de nya kraven. ”Ett problem med kriterierna är att trots att det finns stora skillnader 

mellan olika kommuner, är kriterierna samma för alla. Det är inte bara invånarantal som har 

betydelse för hur bra det går för en kommun”, säger hon. Kraven på befolkningsunderlag 

baserar sig delvis på Statistikcentralens prognoser om befolkningsutveckling, men problemet 

är att Statistikcentralens uppskattningar tenderar att var i underkant. ”Skall man tro 

Statistikcentralen borde vi ha minskat, i stället fortsätter vi öka. Det finns inget som tyder på 

att folk håller på att flytta bort. Tvärtom har vi för tillfället brist på hyresbostäder åt alla”, 

säger kommundirektören. Varför verkligheten ser bättre ut än Statistikcentralens prognoser, 

anser Öhling att beror på att Statistikcentralens uppskattningar inte tar i beaktande vad som 

händer på det lokala planet. Som exempel var det i Vörå för ett par år sedan vanligt att man 

bara skaffade ett eller två barn per familj, medan det i dag är många familjer som har upp till 

fem barn. Enligt Öhling kan det vara riskabelt att i för hög grad bara lita på prognoser, för 

resultatet beror alltid på vilket utgångsläge man väljer att ta fasta på. Uppgifterna är från en 

artikel, skriven av Johanna Burman, i Vasabladet (10.7). 

 

”DET ÄR EN FARLIG LEK ATT LÅTSAS GE MAKT ÅT FOLKET” 

Närdemokratin stampar på stället 

och orsaken är tudelad, menar 

landsbygdsutvecklaren Peter 

Backa. ”Det handlar om makt. 

De försök som nu gjorts, såväl 

då det handlar om kommundels-

nämnder som om medborgarini-

tiativ som riksdagen behandlar, 

är överlag misslyckade. För-

söken är misslyckade, eftersom 

makten fortfarande är utom 

räckhåll för medborgarna, de har 

inget inflytande”, säger Backa. 

Han kallar det för en placebo-

demokrati, d.v.s. medborgaren 

tror sig utöva makt, utan att egentligen göra det, vilket i slutändan har en negativ inverkan på 

viljan att delta i beslutsfattandet. ”Det är en farlig lek att låtsas ge makt åt folket. Den som 

känner sig lurad tappar förtroendet för det politiska”, menar Backa. Den andra orsaken till att 



närdemokratin stampar på stället är elitismen. Inom varje större system är det oundvikligt att 

en elit bildas. Den behövs för att saker och ting skall bli gjorda, men den tenderar att ha svårt 

att lämna makten ifrån sig. Makten koncentreras i stället. ”Det är klart att andra faktorer spelar 

in. Men elitteorin förklarar en hel del saker. Titta på den stundande kommunreformen. De små 

kommunerna är mot den, de stora för. Men oberoende av om de representerar stora eller små 

kommuner svarar politikerna utgående från maktperspektivet. De vill inte förlora makten eller 

så vill de ha mera makt”, säger Backa. En utveckling med allt större kommuner gör 

diskussionen om närdemokratin allt mer relevant. En utredning är beställd av finans-

ministeriet och justitieministeriet, och den har Backa stora förhoppningar på. Men även om 

han kritiserar den politiska eliten för att inte vilja lämna ifrån sig makten, så säger han att 

närdemokrati inte handlar om att ta makt ifrån politikerna, utan att det skall finnas en kraft till. 

Uppgifterna är från en artikel, skriven av Dan Lolax, i Åbo Underrättelser (17.8). En kort text 

(från 16.8) finns att läsas på webbplatsen abounderrattelser.fi under adressen 

http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/08/peter-backa-eliten-bromsar-

nardemokratin.html 

 

LÄS ÄVEN DETTA 

Världens förnybara resurser är redan förbrukade för i år 

Världens förnybara resurser är egentligen redan för-

brukade för år 2012, meddelade världsnaturfonden 

WWF och Miljöministeriet senaste vecka. Från och 

med 22.8 har människan förbrukat mer resurser än 

jordens ekosystem klarar av att skapa i form av 

naturresurser eller ta hand om i form av avfall och 

utsläpp. Utspelet bygger på uträkningar från Global 

Footprint Network som anser att människan behöver 

1,5 jordklot för att kunna fortsätta med sin nuvarande 

livsstil. Trots att många rika länder lyckats bli mer 

miljövänliga än tidigare, har utvecklingsländerna börjat påverka omgivningen så pass mycket 

att utvecklingen som helhet inte är gynnsam. ”Vi har på sätt och vis lagt ut naturens förfall på 

entreprenad”, säger generalsekreteraren på WWF Finland Liisa Rohweder i ett 

pressmeddelande.  Uppgifterna är från webbplatsen abounderrattelser.fi och finns under 

adressen http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/08/ministerium-och-wwf-resurserna-ar-

forbrukade-for-i-ar.html. Se även Global Footprint Networks hemsida under adressen 

http://www.footprintnetwork.org/images/article_uploads/EODay_Press_Release_2012.pdf  

 

Handbok för lokalt och regionalt arbete med Europa 2020-strategin 

EU:s Regionkommitté har lanserat en handbok för lokalt och regionalt 

arbetet med Europa 2020-strategin. Handboken innehåller bl.a. goda 

exempel på hur olika regioner i Europa arbetar med strategin och hur 

man kan kommunicera arbetet till medborgarna. Handboken skall ses 

som information och ett stöd till lokala och regionala myndigheter i 

arbetet med att genomföra strategin. Handboken talar alltså inte om 

hur strategin skall genomföras. Uppgifterna är från svenska Lands-

bygdsnätverkets hemsida och finns med länk till boken på adressen 

http://www.landsbygdsnatverket.se/huvudomraden/omnatverket/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv2012/

handbokomeuropa2020strategin.5.6a9d66ed13894dfca8f80001299.html. 

 

Vägen till Landsbygdsriksdagen – en Ronnebyfilm om landsbygden 

Vad tycker Ronneby kommuns politiker och tjänstemän om landsbygden egentligen? Många 

http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/08/peter-backa-eliten-bromsar-nardemokratin.html
http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/08/peter-backa-eliten-bromsar-nardemokratin.html
http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/08/ministerium-och-wwf-resurserna-ar-forbrukade-for-i-ar.html
http://www.abounderrattelser.fi/news/2012/08/ministerium-och-wwf-resurserna-ar-forbrukade-for-i-ar.html
http://www.footprintnetwork.org/images/article_uploads/EODay_Press_Release_2012.pdf
http://www.landsbygdsnatverket.se/huvudomraden/omnatverket/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv2012/handbokomeuropa2020strategin.5.6a9d66ed13894dfca8f80001299.html
http://www.landsbygdsnatverket.se/huvudomraden/omnatverket/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv2012/handbokomeuropa2020strategin.5.6a9d66ed13894dfca8f80001299.html


ger sina åsikter i en film av Mats 

Harrysson. Under en utflykt inför 

den svenska Landsbygdsriksdagen 

(6-9.9) med Ronneby kommuns 

politiker och tjänstemän 24.5 

dokumenterade filmaren Harrysson 

händelserna. Förutom att fånga 

natursköna bilder, intervjuade han 

även flera personer och fick dem 

att öppna upp sig om vad "landsbygd" betyder för dem. Filmen kan ses under adressen 

http://webnews.textalk.com/bygd-i-samverkan/se-filmen-om-vagen-till-landsbygdsriksdagen. 

Se även adressen http://blomstrande.hemsida24.se/nyhbb007-6862517. 

 

Kom ihåg anmälan till Landsbygdsriksdagen i Korpo! 

Missa inte den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen 

på Skärgårdscentret Korpoström i Åboland 6-7.10. 

Till programmet hör bl.a. temaseminarier, frågetimme 

och plenum och inte att förglömma den Åboländska 

oktoberfesten på lördagskvällen (6.10). Huvudtalarna 

under konferensen är professor Alf Rehn, som är 

professor i företagsekonomi vid Åbo Akademi (ÅA) 

och en internationellt erkänd affärstänkare, författare 

och talare, samt samhällsdebattören och skribenten 

Maria Wetterstrand, som tidigare varit riksdagsleda-

mot och språkrör för Miljöpartiet de Gröna i Sverige. 

Allt om Landsbygdsriksdagen med anmälnings-

proceduren (anmälan senast 31.8), info och program 

finns på adress www.landsbygdsriksdagen.fi. Lands-

bygdsriksdagstidningen kan även laddas ner från den 

här adressen. Se även Facebook där Landsbygds-

riksdagen har en egen grupp, vilken hittas genom att 

söka på Landsbygdsriksdagen 2012. Landsbygds-

utvecklaren Peter Backa på Svensk Byaservice ger sin 

syn på varför man skall komma till Landsbygdsriksdagen och förklarar vad man vill 

åstadkomma med Landsbygdsriksdagen. Se videoklippet under webbadressen 

http://youtu.be/_ud-Po5eMKw. Arrangörer för Landsbygdsriksdagen är Svensk Byaservice, 

Egentliga Finlands Byar rf/Fokus på Åbolands byar och aktionsgruppen I samma båt rf. 

 

Du behövs! – regionalt möte i Kronoby om din by och din egen framtid 

Hur skall vi få våra byar attraktiva 

för unga och familjer, företagare 

och jordbrukare, och vilka nya och 

hållbara energilösningar kan vi 

använda oss av i framtiden? På ett 

regionalt möte i Kronoby folkhög-

skola 7.9 kl. 10.00-15.00 diskuteras 

nya och hållbara energilösningar för framtiden. Novia medverkar och så görs ett besök vid 

Spikas Kvarn, samt att man bekantar sig med projektet Energi för Framtiden. Dagens värdar 

är från Aktion Österbotten rf dess nya styrelseordföranden Tomas Knuts och verksamhets-

ledaren Mathias Högbacka med presentation av det nya Leader-programmet 2014-2020. Från 

http://webnews.textalk.com/bygd-i-samverkan/se-filmen-om-vagen-till-landsbygdsriksdagen
http://blomstrande.hemsida24.se/nyhbb007-6862517
http://www.landsbygdsriksdagen.fi/
http://youtu.be/_ud-Po5eMKw


Yrkeshögskolan Novia presenterar Niklas Frände skolans olika energiprojekt, medan Carola 

Wiik och Bengt Häggblom från Kronoby folkhögskola/Kvarnen samkommun presenterar 

utvecklings- och investeringsprojektet Energi för Framtiden och Spikas Kvarn – idéverkstad 

för förnybar energi. Mer info, program och anmälningsuppgifter (anmälan senast 3.9) finns 

på adress http://www.aktion.fi/files/REGIONMOTET%20AKTION%207%209%202012.pdf. 

Se även adressen http://www.aktion.fi/files/KKN.pdf angående info om ett regionalt möte för 

kreativa och kulturella näringar (KKN) som hålls på After Eight i Jakobstad 30.8 kl. 13.00-

14.30. 

 

Lokala lösningar för välfärd på den glest bebodda landsbygden – seminarium i Helsingfors 

med mål att presentera fungerande lokala lösningar 

I HAAGA-HELIA yrkeshögskola och Suomen 

Liikemiesten Kauppaopisto i Helsingfors ordnas 

11.9 ett seminarium om lokala lösningar för 

välfärd på den glest bebodda landsbygden, 

Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia harvaan 

asutulle maaseudulle. Målet är att presentera 

fungerande lokala lösningar, som ger livskraft 

och välfärd på den glest bebodda landsbygden, 

och lyfta fram olika lokala lösningar till dis-

kussion för att sålunda få nya infallsvinklar. 

Bland de medverkanden finns bl.a. miljöminister 

Ville Niinistö, och ämnen som tas upp är bl.a. 

energiproduktion med lokala lösningar, lands-

bygdsservicen i omvandling, behov av plan för 

planering av landsbygden och framtidens 

energilösningar i försök (Sitra). Arrangörer är 

temagruppen för glest bebodda områden och tre 

andra temagrupper från Landsbygdspolitiska 

samarbetsgruppen, samt Finlands Kommun-

förbund och Centralförbundet för lant- och 

skogsbruksproducenter (MTK). Program och anmälan (senast 31.8) finns under adressen 

http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/2262/ohjelma_11.9.2012.pdf. 

 

 

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.aktion.fi/files/REGIONMOTET%20AKTION%207%209%202012.pdf
http://www.aktion.fi/files/KKN.pdf
http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/2262/ohjelma_11.9.2012.pdf
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

