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• Forskning visar på stor flyttningsiver bland ungdomar i Barentsregionen 
• Utvecklingsprogrammet för landsbygdsboende presenteras på seminarium 
• Administrations- och granskningssystemet för programperioden 2007-2013 – 

utbildning för TE-centraler och aktionsgrupper 
• Byaplanering, Föreningskompassen, Projektutveckling i grupp, Självhjälpsgrupper – 

Kompetenscirkeln ger utbildning 
• FÖSS – förening för finländska skärgården 
• Anmälan till Österbottens framtid senast på fredag 
• Blanketter för Årets by 2007 finns nu tillgängliga 

 
 
FORSKNING VISAR PÅ STOR FLYTTNINGSIVER BLAND UNGDOMAR I 
BARENTSREGIONEN 
Magistern i samhällsvetenskaper, Anne Tuhkunen, behandlar i sin doktorsavhandling, 
Between Location and a Sense of Place – Observations Regarding Young People´s Migration 
Alacrity in Nothern Europe, ungdomars flyttningsiver i glesbygdsområden. Målet med 
undersökningen är att få reda på hur stor flyttningsintresset är bland de ungdomar som deltog i 
undersökningen för Barentsregionen, alltså de nordliga delarna av Finland, Sverige, Norge 
och Ryssland. Resultaten visar att flyttningsivern är rådande bland de ungdomar som deltagit i 
undersökningen. Största delen (74 %) av de svarande hade planerat att flytta bort från 
hemtrakten. Då man jämför mellan olika länder, är flyttningsintresset störst bland finländarna 
(81 %) och svenskarna (82 %). I Ryssland och Norge planerade 67 % av de svarande att 
flytta. Flyttningsivern var störst (82 %) bland de som bor i byar eller kommuncentrum. Lägst 
flyttningsintresse (59 %) fanns hos de svarande som bor i stora städer. Resultaten visar även 
att ungdomarnas flyttningsiver inte nödvändigtvis är enbart ett ”glesbygdsfenomen”, utan 
centrala orsaker bland de som deltog i undersökningen är den enskildes förhoppningar och tre 
centrala ortkomponenters oförenlighet – läge till olika faktorer som arbets- och 
studiemöjligheter, den sociala växelverkan på orten och känslan för orten. Läs mer om 
undersökningen (på finska) på Tammerfors universitets hemsida under webbadress 
http://acta.uta.fi/teos.phtml?10932. 
Forskningen grundade sig på frågematerial. De ungdomar som svarade på förfrågan var vid 
undersökningstiden 14-30 år gamla och bodde i Barentsregionen. Förfrågan utfördes på fyra 
olika skolstadier – grundskola, gymnasium, yrkesläroanstalt och universitet. Anne Tuhkunen 
disputerar vid Tammerfors universitet 16.2. 
 
UTVECKLINGSPROGRAMMET FÖR LANDSBYGDSBOENDE PRESENTERAS PÅ 
SEMINARIUM 
Temagruppen för landsbygdsboende inom Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp (YTR) och 
Finlands Hembygdförbund arrangerar ett seminarium 27.2 i Helsingfors om boende på 
landsbygden, Asuinmaaseutu 2007. På seminariet, som öppnas av region- och 
kommunminister Hannes Manninen, presenteras bl.a. det nya riksomfattande 
utvecklingsprogrammet Boendelandsbygd 2007-2010 (Asuinmaaseutu 2007-2010). 



Tillställningen är ämnad för landsbygdsutvecklare och -forskare, beslutsfattare, tjänste- och 
förtroendemän, samt för andra som är intresserade av landsbygdsboende, flyttning till landet 
och byggande eller utvecklandet av andra boendet. Programmet (på finska) finns under 
webbadressen http://www.maaseutupolitiikka.fi/Asuinmaaseutu%202007-ohjelma1.pdf. 
Anmälan görs senast 19.2 på e-mailadress toimisto@suomenkotiseutuliitto.fi. Temagruppens 
sekreterare Mia Saloranta ger mer info på tel. 050 408 5870 eller e-mailadress 
mia.saloranta@suomenkotiseutuliitto.fi. 
Utkastet (på finska) till Asuinmaaseutu 2007-2010 finns under webbadressen 
http://www.maallemuutto.info/Liitetiedostot/kehittämisohjelma/asuinmaaseutu-
luonnos_1.12.06.pdf. 
 
ADMINISTRATIONS- OCH GRANSKNINGSSYSTEMET FÖR PROGRAMPERIODEN 
2007-2013 – UTBILDNING FÖR TE-CENTRALER OCH AKTIONSGRUPPER 
Utbildning i administrations- och granskningssystemet under programperioden 2007-2013 
ordnas av landsbygds- och strukturenheten inom jord- och skogsbruksministeriet för TE-
centralerna och aktionsgrupperna 28-30.3 i Järvenpää. Utbildningens första dag är ämnad för 
båda grupperna, medan de har skilda program den andra dagen. TE-centralerena behandlar 
verkställandet av programmet och aktionsgrupperna fördjupar sig i gruppernas 
utvecklingsroll. Den tredje dagen är aktionsgruppernas egen dag, men representanterna för 
TE-centralerna är även välkomna med. Det som nu behandlas är gruppernas myndighetsroll. 
Se hemsidan för Suomen Kylätoiminta - Byaverksamhet i Finland under webbadressen 
http://www.kylatoiminta.fi/fi/ajankohtaista/koulutus/body0=2928 för mer information. 
 
BYAPLANERING, FÖRENINGSKOMPASSEN, PROJEKTUTVECKLING I GRUPP, 
SJÄLVHJÄLPSGRUPPER – KOMPETENSCIRKELN GER UTBILDNING 
Projektet Kompetenscirkeln arrangerar fyra kurser under februari-mars. Först ut i tur står 
Byaplanering och Föreningskompassen, vilka ordnas 24-25.2 i Umeå på Curomed konferens 
Håkmark. Byaplanering är ett uvecklingsredskap för lokalsamhällen – en demokratisk process 
där målet är att engagera alla byinvånare i utvecklingen av byn, medan Föreningskompassen 
är Österbottens metod att säkra kvalitén i föreningen på ett enkelt och effektivt sätt. 
Utbildningarna Projektutveckling i grupp och Självhjälpsgrupper arrangeras 9-11.3 i Sideby 
på Kilens hembygdsgård, där man i den förstnämnda kursen lär sig arbeta fram en projektplan 
i grupp och i den sistnämnda kursen hjälper sig själv genom att dela andras erfarenheter och 
dela med sig av sina egna. Sista anmälningsdag till kurserna i februari är 12.2 och till 
utbildningarna i mars 26.2. Anmälan och frågor riktas till Marie Jonsson i Västerbotten på tel. 
+46 70 690 0815, e-mailadress marie.jonsson@sv.se eller till Anna-Lena af Hällström i 
Österbotten på tel. +358 40 579 1313, e-mailadress anna-lenah@ssc.fi. Se även 
Kompetenscirkelns hemsida under webbadressen http://www.kompetenscirkeln.se/. 
Projektet Kompetenscirkeln vill genom praktisk tillämpning utveckla och föra över i huvudsak 
två utvecklingsmetoder från Sverige till Finland och vice versa (se ovan). Man vill utveckla 
samhörighet genom att sprida och anpassa metoder som Studieförbundet Vuxenskolan och 
Svenska studiecentralen – var och en på sitt håll – har goda erfarenheter av, avseende lokal 
utveckling. De erfarenheter som hittills gjorts inom projektet är sammanställda i en handbok, 
vilken skall utvecklas vidare för att även föra tankar och idéer till andra länder inom EU. 
Projektet skall även ta del av dessa länders kunskap och erfarenheter. 
 
FÖSS – FÖRENING FÖR FINLÄNDSKA SKÄRGÅRDEN 
Stadgarna är så gott som klara och på väg till myndigheterna för föreningen FÖSS, Finlands 
Öar – Suomen Saaret. Förhoppningen är att föreningen skall kunna verka som en kontaktlänk 
mellan skärgårdsbor på gräsrotsnivå. Även jakten på projektpengar har tagit vid för att kunna 



rekrytera medlemmar och ordna tillställningar för skärgårdsbor. En tanke är att under 
kommande programperiod kunna genomföra ett nätverksprojekt, som skulle finansieras av de 
aktionsgrupper, vilka har skärgård och öar på sitt verksamhetsområde. Konstituerande möte 
kommer att gå av stapeln 31.3  kl. 12 på Velkuanmaa, Vaihelan kievari i Velkua, 
(www.vaihela.net). Närmare info om årsmötet fås av Anne-Maija Kivimäki på e-mailadress 
anne-maija.kivimaki@intratad.turku.fi. Den som vill veta mer om FÖSS, kan kontakta Pirjo 
Hoffström från Vänö på e-mailadress phoff@wakkanet.fi, Volter Högback från Bergö på e-
mailadress volter@netikka.fi eller Annika Björk från Sarfsalö på e-mailadress 
annika.bjork@hermans.fi. 
År 2001 startade ett Europeiskt nätverk mellan skärgårdsbor som fick namnet European 
Small Islands Network, ESIN (www.europeansmallislands.net). Till ESIN hör i detta nu sex 
länder. Man startade upp verksamheten genom ett 3-årigt Interreg IIIC-finansierat 
projekt ”Inter Island exchange programme”. Projektet, som leddes från Irland, 
verkade i Finland via föreningen Pro Åbolands Utskär rf och finansierades genom 
Egentliga Finlands förbund. Projektet avslutningsseminarium hölls 21-22.11 i 
Skottland på Isle of Islay med ca 160 deltagare från nio olika europeiska länder, 
däribland en 15 personers delegation från Finland. Sammankomsten av de finländska 
representanterna förverkligade sedan en tanke som grott hos ett flertal skärgårdsbor i 
åratal – en nationell förening för den finländska skärgården, FÖSS. Föreningen vill 
fungera som intressebevakare för landets åretom-bebodda öar, försöka stärka 
identiteten och stöda öborna, som ofta kämpar var och en på sin holme. 
 
ANMÄLAN TILL ÖSTERBOTTENS FRAMTID SENAST PÅ FREDAG 
I anmälan till seminariet om Österbottens framtid skall man även uppge vilken verkstad man 
önskar delta i (två alternativ). Fyra alternativ finns: 1) Språklig och kulturell mångfald i 
Österbotten, 2) Österbotten och omvärlden, 3) Aktuella utbildningsfrågor i Österbotten och 4) 
Den offentliga kultursektorns roll i Österbotten. Anmäl senast 9.2 till Seija Punnonen på tel. 
06-320 6500 eller e-mailadress seija.punnonen@obotnia.fi. 
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur arrangerar i samarbete med 
Österbottens förbund ett seminarium kring Österbottens framtid, viket hålls 15.2 i Kulturhuset 
i Korsholm. En inblick i landskapets samhällsekonomiska läge ges av vd Pentti Hakulinen 
från Oy Audiator Ab och en samhällspolitisk analys av forskare Siv Sandberg från Åbo 
Akademi. Åbo Underrättelsers chefredaktör Torbjörn Kevin belyser Österbotten ur mediernas 
synvinkel. På eftermiddagen hålls fyra Österbotten-verkstäder där deltagarna kan diskutera 
aktuella utbildningsfrågor, den offentliga kultursektorns roll, kulturell och språklig mångfald 
samt omvärldens betydelse. 
 
BLANKETTER FÖR ÅRETS BY 2007 FINNS NU TILLGÄNGLIGA 
Genom valet av Årets by vill Suomen Kylätoiminta ry – Byaverksamhet i Finland rf (SYTY) 
lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet och öka kännedomen om byaverksamhet. Målet är 
att finna aktiva byar, framgångsrik byaverksamhet och få goda exempel på byarnas 
verksamhet. Valet förrättas i två steg. De regionala byaorganisationerna väljer sina egna Årets 
byar eller tillsammans med sitt landskapsförbund. Årets by 2007 i riket väljs sålunda bland de 
regionala/landskapsvisa Årets byar. Blanketterna skall tillställas SYTY senast 20.8. För mer 
information och blanketter gå in på SYTY:s hemsida under webbadressen 
http://www.kylatoiminta.fi/!file/!id2939/files/attachment/VuodenKyla2007valinta.doc. 
 
 
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 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. 
 
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@ssc.fi. Ifall någon inte vill 
ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela till samma e-mailadress ovan. 


