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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 
 

• Oregon-intresse för finland 
• De nationella byadagarna hålls i satakunta 
• Wideroos och wallgren till landsbygdsriksdagen 
• Ta del av föreningsfestivalens rika utbud av aktiviteter! 
• Årets mångfaldskonferens - vem ska råda över skötsel och exploatering av 

naturresurser och naturvärden? 
• Bygg upp nya nätverk, kunskaper och ladda batterierna - enstaka platser kvar på kurs 

för landsbygdsutveckling 
• Landsbygdsdag och -bal för landsbygdsutvecklare i solf 

 
 
OREGON-INTRESSE FÖR FINLAND 
Det verkar finnas ett överraskande stort intresse för Finland i Oregon, USA. Oregon är ju 
liksom Finland landsbygdsdominerat med stor skogsindustri. En annan likhet är att Oregon 
hör till föregångarna inom landsbygdsutveckling i USA, liksom Finland hör till föregångarna 
inom EU. Ett utslag av det här intresset är Joan Hernandes, som kommer till Finland för att 
delta i den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen 24-25.11 (mer om Landsbygdsriksdagen 
längre ner). Han jobbar på Rural Development Initiatives (RDI), en dynamisk 
landsbygdsutvecklingsorganisation i Oregon. RDI, som är mycket välkänt inom Oregon, 
ordnar byaplaneringsmöten, utbildningar och konferenser. 
Under hösten kommer även en praktikant från University of Oregon, Joy Gipson, att 
praktisera i Finland, dels på Svenska studiecentralen och dels på Suomen Kylätoiminta ry - 
Byaverksamhet i Finland rf (SYTY). 
 
DE NATIONELLA BYADAGARNA HÅLLS I SATAKUNTA 
Ungefär 500 gäster från olika delar av Finland, samt nordiska gäster som representerar Hela 
Norden ska leva, väntas till de nationella byadagarna 15-16.9 i Jämi, Jämijärvi. Temat är Byn 
som aktör när kommunstrukturen omvälvs. Under fredagens program hålls en paneldebatt 
kring huvudtemat. Vidare behandlas byskolans framtid, byn ur ungdomens synvinkel och 
flyttningsrörelsen till landsbygden. Dessutom utbyter nuvarande och före detta bybor nyheter. 
Övrigt som händer på fredag, är att försvarsmakten har uppvisning. Du kan även bekanta dig 
med bya- och företagstorget och Jämis aktiviteter (skidtunnel och curling) och sevärdheter 
(läs mera på www.jami.fi). På kvällsfesten uppträder Dingo Duo och du kan öva linedance. 
Tuomas Koivuviita & Sympatia står för musiken. På lördagen ställs riksdagsmännen mot 
väggen och årets by i Satakunta offentliggörs. Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja 
håller festtalet. Årets by i Finland 2006 tillkännages och utmärkelser delas ut till byar och 
vägvisare inom byarörelsen. Redan på torsdag 14.9 samlas emellertid TE-centralernas och 
aktionsgruppernas representanter i Jämi. De nationella byadagarna arrangeras av den 
regionala byaorganisationen i Satakunta,  SataKylät ry, i samarbete med Suomen 
Kylätoiminta ry - Byaverksamhet i Finland rf. På SataKyläts hemsida  www.satakylat.fi hittar 
du ett uppdaterat program, anmälningsblankett, uppgifter om deltagaravgiften, 



köranvisningar, information om bytorget och inkvarteringsmöjligheter, samt uppgifter om hur 
man bokar plats. 
 
WIDEROOS OCH WALLGREN TILL LANDSBYGDSRIKSDAGEN 
Den nionde finalandssvenska Landsbygdsriksdagen hålls 24-25.11 på Raseborgs Institutet i 
Karis. Temat blir demokrati och i viss mån kulturfrågor, liksom gräsrotssamarbete över 
gränserna, i första hand med Sverige och Estland. Bland föreläsarna kan andra finansminister 
Ulla-Maj Wideroos och docenten i filosofi Thomas Wallgren nämnas. Det är Svensk 
Byaservice och regionala arrangören Västnylands Byar som håller i trådarna. En tidning 
kommer att ges ut inför evenemanget i Karis. Från och med 15.9 börjar anmälningar tas emot 
och information ges på följande sätt: 

• mobil: 050-371 1869, vardagar kl. 9-14 (Nora Palmgren) 
• mobil: 044-911 2442, övriga tider (Holger Wickström) 
• fax: 019-233 696 
• e-mailadress: fs.landsbygdsriksdag@yahoo.se 
• postadress: Fs.landsbygdsriksdag-2006, Torggatan 3, 10300 Karis 

Prisuppgifterna är dessa: 
• 120 euro/person, helpension i tvåpersoners rum 
• 140 euro/person, helpension i enpersons rum 
• 60 euro/person, utan inkvartering 
I priset ingår: 
• fredag: välkomstkaffe, lunch, eftermiddagskaffe, festmiddag och kvällsunderhållning 
• lördag: frukost, lunch och eftermiddagskaffe 
• hela programmet med föreläsningar, workshops o.s.v. 
• skriftlig rapport efter landsbygdsriksdagen 

 
TA DEL AV FÖRENINGSFESTIVALENS RIKA UTBUD AV AKTIVITETER! 
Under den finlandssvenska föreningsfestivalen, Förening 2006, i Vasa 8-10.9 kan vem som 
helst ta del av lördagens (9.9) aktiviteter, vilka sker på torget och på andra ställen i centrum av 
staden kl. 10-16. Ett litet axplock bland händelserna: På gågatan kan du t.ex. se lavj-spel, 
teater och dans av olika slag eller varför inte delta i Gåkampen, som inleds från Vasa torg och 
där du även kan pröva på käppjumppa. Här bjuds det även på sång. Torget är även plats för 
alla organisationer/föreningar, som informerar om sina verksamheter. Du kan mäta 
blodtrycket, smaka på plättar m.m. Anders Lundin leder sedan allsången, där artisterna Jennie 
Storbacka, Charles Plogman, Kometfabriken och Anna Stenlund medverkar. Festivalen, som 
riktar sig till finlandssvenska organisationer, föreningar, grupper och andra intresserade, har 
som mål att presentera och utveckla föreningsverksamheten i Svenskfinland. Arrangörer för 
föreningsfestivalen, den andra i ordningen, är KulturÖsterbotten/Svenska Österbottens 
förbund för utbildning och kultur och Svenska studiecentralen i Vasa. Hela programmet finns 
på webbadressen http://forening.huset.fi/program/utstallningar/. Man kan även kontakta 
projektledaren Eva-Helén Ahlberg, tel./mobil 06-324 2280, 050 337 0367 eller e-mailadress 
eva-helen.ahlberg@svof.fi. 
 
ÅRETS MÅNGFALDSKONFERENS - VEM SKA RÅDA ÖVER SKÖTSEL OCH 
EXPLOATERING AV NATURRESURSER OCH NATURVÄRDEN? 
Naturresurser och naturvärden finns där de finns och ägs av alla och ingen. Vem skall 
egentligen råda över skötsel och exploatering - lokalbefolkningen eller staten? 
Mångfaldskonferensen Att vara delaktig - lokal förvaltning av naturresurser och delaktighet 
för lokal utveckling, som hålls 28-29.9 i Billingehus, Skövde, går igenom frågorna och belyser 



dem från olika håll. Som vanligt är det Centrum för biologisk mångfald som arrangerar 
konferensen, denna gång tillsammans med Naturvårdsverket. Folkrörelserådet Hela Sverige 
ska leva är med som samarbetspartner, medan SwedBio (The Swedish International 
Biodiversity Programme) bidrar med kompetens och erfarenhet från andra länder. Anmälan 
skall göras senast 31.8. Under webbadressen http://www.cbm.slu.se/konf/index.htm finns det 
mesta du behöver veta om konferensen, inklusive anmälan. 
 
BYGG UPP NYA NÄTVERK, KUNSKAPER OCH LADDA BATTERIERNA - ENSTAKA 
PLATSER KVAR PÅ KURS FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING 
Med start i september ordnar Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) en kurs i Introduktion till 
landsbygdsutveckling (10 poäng). Du kan läsa kursen på kvartsfart, från september till maj, ca 
8 h/vecka. Du får lära känna ett drygt trettiotal andra kunniga landsbygdsutvecklare, du får på 
de fem träffarna på olika platser i landet möta både forskare och praktiker som föreläsare och 
du får ett urval av den viktigaste litteraturen på området just nu. Träffarna hålls i år i Halland, 
Jämtland, Värmland, Uppland och Gotland. Det finns några platser kvar på kursen (totalt 37 
anmälda i måndags). Anmälan skall skickas på e-mailadress: thomas.norrby@sol.slu.se. Om 
du undrar över något, kan du ringa Thomas Norrby på tel. 46 018 671 889 eller 46 0705 
671 889. Mer info om introduktionskursen och magisterexamen i landsbygdsutveckling (40 
poäng) finns som bilagor. 
 
LANDSBYGDSDAG OCH -BAL FÖR LANDSBYGDSUTVECKLARE I SOLF 
Svenska Österbottens Byar rf (SÖB) och Studiefrämjandet i Österbotten rf ordnar 
Landsbygdsdag och den första Landsbygdsbalen för landsbygdsutvecklare 21.10 på 
Hemmersgården i Solf. Dagsprogrammet innehåller rundvandring och guidning på Stundars-
området, SÖB:s ordförandekonferens, nya LEADER-programmet 2007-2013 och SÖB:s 
höstmöte. Kvällsprogrammet börjar med att SÖB:s ordförande Ulf Grindgärds öppnar balen. 
Vidare kommer det att ges en sammanfattning av POMO+ -programmet 2000-2006, 
inspirationstal av Erland Eklund och Tine Sylvest, samt kungörelse av årets by 2006 i svenska 
Österbotten och en projektpresentation av olika POMO+ -projekt. För dansen står San Marino 
& Linda. Det finns plats för 100 personer och priset är 50 euro/deltagare. Anmälan görs 
snarast till SÖB:s byaombud Katarina Westerlund, tel. 06-313 2769 eller e-mailadress 
katarina.westerlund@osterbotten.fi. Programmet finns som bilaga. Se även SÖB:s hemsida 
under webbadressen www.byar.fi. 
 
 
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! Alla bör bidra med sina nyheter för att det skall bli bra! 
 
Nyhetsbrevet utkommer en gång i veckan och 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 byaorganisationerna 
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@ssc.fi. 
Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webbsidor för mera info. 
 
Ifall någon inte vill ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela i så fall till e-mailadressen 
ovan. 


