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Innehållet i veckans Nyhetsbrev

•	 Bättre myndighetssamarbete krävs för att upprätthålla säkerheten i glesbygdsområden 
sägs i rapport

•	 ”Landsbygden som resurs” – nytt program från Sitra
•	 Svensk Landsbygdsgala för kreativitet och företagsamhet på landsbygden – vinnarna 

av ull-baggar utsedda
•	 ”Inget avgörande har skett i kontakten mellan kommunen och dess byar på 30 år” 

– Eero Uusitalo under LOKAALI-festseminariet
•	 Pohjois-Ii i Norra Österbotten Årets by 2009
•	 Meteoria Söderfjärden stor publikattraktion
•	 Läs även detta: *Indiska landsbygdsreflektioner i YTR:s nätkolumn *Mathias 

Högbacka ny verksamhetsledare för Aktion Österbotten *Finland skall vara säkraste 
landet i Europa 2015! – utbildnings- och planeringsdag i trygghet och säkerhet ordnas 
för organisationer i Åbo *Utbildningsdag i det ekonomiska hålls i Riihimäki

Cit: ”Mycket kan förloras på landsbygden, men skulle byaverksamheten upphöra, då 
börjar alarmklockorna ringa.”
Landsbygdsprofessor Hannu Katajamäki under sin föreläsning om det lokala som 
kraftresurs vid LOKAALI-festseminariet i Vasa 3.10.

”Om kommunen vill ha en balanserad befolkningsutveckling kan det vara mödan 
värt att räkna ut om en extrasatsning på att ha kvar små byskolor blir en lönsam 
affär.”
Ställföreträdande ansvariga utgivaren på Hufvudstadsbladet Johanna Westman 
(Hufvudstadsbladet 4.10).

”En blomstrande bygd uppstår inte genom att spara kostnader. Det som behövs är 
visioner och entreprenörsanda.”
Korsholms- och Kvevlaxbon Daniel Paro som är skeptisk till Stor-Vasa med dyrare 
kommunala tjänster (optimum sägs ligga 15-20 000 invånare) och är djupt övertygad 
om att den österbottniska byn är starkaste argument när det gäller att hålla kvar 
entreprenörer, samt att få högutbildade människor att återvända till en blomstrande 
Vasatrakt (Vasabladet 7.10).

BÄTTRE MYNDIGHETSSAMARBETE KRÄVS FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA 
SÄKERHETEN I GLESBYGDSOMRÅDEN SÄGS I RAPPORT



I en rapport, Turvallisuus harvaanasutuilla alueilla (Säkerhet i glesbygden), om 
säkerhetssituationen i glesbygdsområden, som överlämnades 6.10 till inrikesminister Anne 
Holmlund, beskrivs på ett övergripande sätt säkerhetssituationen i glesbygdsområden och 
flera utvecklingsförslag läggs fram. Rapporten har utarbetats av styr- och uppföljningsgruppen 
för säkerhetstjänster i glesbygden, som har inrikesministeriets kanslichef Ritva Viljanen som 
ordförande. Den trygghetskänsla som medborgare i glesbygdsområden känner, avviker inte 
nämnvärt från den hos stadsinvånare, men rädslan för att servicen skall försvinna skapar 
otrygghet. I synnerhet polisen och gränsbevakningsväsendet upplevs som viktiga myndigheter. 
Medborgarna känner oro över att dessa myndigheters servicenätverk blir glesare. Det tar 
längre tid att få hjälp i glesbygdsområden än i tätorter och antalet akutomhändertaganden 
i glesbygdsområden har inte minskat, trots att befolkningsmängden har minskat. 
Målet för aktionsberedskapen inom räddningsväsendet har till största delen uppnåtts. I 
räddningsväsendets utryckningsuppgifter har frivilliga brandkårer en betydande roll, där 
avtalsbrandkårer är de första att åka ut i utryckningsuppgifter på ett område som omfattar över 
90 % av Finlands areal. Särskilt små orter har allt svårare att rekrytera brandmän i bisyssla 
till brandkårerna. Polisväsendets aktionsberedskap har blivit längre i Lapplands län, men 
har i övrigt uppnått målet. Betydelsen av gränsbevakningsväsendet accentueras speciellt i 
gränsregioner och i skärgården. Tillgången till myndighetstjänster är på samma nivå som 
under tidigare år. Skuggområden för mobiltelefonnäten finns mest i Lapplands län och en 
del i Kajanaland, samt vid östra gränsen. Då största delen av de fasta telefonnäten redan har 
nedmonterats på dessa områden, är bristen på mobiltelefonnät eller dålig täckning ett stort 
säkerhetsproblem. Hälsovårdstjänsternas betydelse har accentuerats, eftersom befolkningens 
medelålder är hög, samtidigt som turistsäsongen kan flerdubbla efterfrågan på service. Sedan 
är läkarbristen ett stort problem på många orter. Enligt uppföljningsgruppens rekommendation 
är det väsentligt att ytterligare utveckla myndighetssamarbetet för att upprätthålla säkerheten 
på glesbygdsområden. Det multidisciplinära samarbetet bör utökas, informationsutbytet 
mellan olika myndigheter tryggas och samarbetet med frivilligorganisationer ökas för att 
skapa ett enhetligt servicenätverk av säkerhetstjänster som produceras av myndigheter och 
organisationer. I sin rapport rekommenderar uppföljningsgruppen även att statistikföringen 
utvecklas, så att man bättre kan följa med säkerhetssituationen i glesbygdsområden, för 
nu kommer inte särdragen för dessa områden fram i riksomfattande rapporter. Det finns 
ingen enhetlig definition för vad som avses med ett glesbygdsområde. Uppföljningsgruppen 
rekommenderar att man gör regelbundet en uppföljning av säkerhetssituationen på 
glesbygdsområden. Uppgifterna är från inrikesministeriets pressmeddelande (från 
6.10) som finns under webbadressen http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/
HeadlinesPublicSwe/48DA46EE7B3A0ED1C22576470025EBE8. Rapporten (på finska) 
kan läsas i sin helhet under webbadressen http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/
49B446A8EDFBE945C22576470025BB4B/$file/202009.pdf.

”LANDSBYGDEN SOM RESURS” – NYTT PROGRAM FRÅN SITRA
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra inleder ett nytt program med temat 
Landsbygden som resurs. Under programmets beredningsskede kartläggs viktiga 
ämnesområden och synvinklar för programmet, där man under detta första skede arbetar i 
flera forum i samarbete med olika experter. Webbplatsen www.maamerkit.fi (på finska) har 
grundats som stöd för förberedandet av programmet. Här har alla intresserade möjlighet att 
via en öppen webbworkshop framföra förslag och ta ställning till hur landsbygden borde 
utvecklas som en resurs för samhället. ”Vi är speciellt intresserade av nydanande och 
innovativa förslag som ger mervärde i jämförelse till vad man redan gör på annat håll samt 
som främjar uppbyggandet av nya, gränsöverskridande nätverk”, konstaterar programchefen 
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från Sitra Eeva Hellström. Under första fasen av webbworkshopen (29.9-9.10) är temat 
ekologiskt effektiva decentraliserade lösningar, samt människors föränderliga förhållande 
till landsbygden som möjliggör välfärd och nya tjänster, medan man under andra fasen 
(29.10-13.11) funderar på hur förändringarna kan uppnås. Slutligen samlas resultaten in 
och diskuteras under den tredje fasen (4-5.1.2010). Målet med programmet, vilket inleds 
i början av år 2010, är att skapa en öppen och interaktiv dialog. Intresserade har möjlighet 
att delta i programmet redan från beredningsskedet i form av en webbworkshop som 
lanserades i september. Man förmedlar och letar efter fräscha synvinklar och innovativa 
verksamhetsmodeller genom vilka landsbygden kan skapa konkurrensförmåga, samt mervärde 
och välfärd för alla finländare, oberoende av om de bor och verkar på landsbygden eller 
inte. I stället för att trygga landsbygdens nuvarande funktioner och strukturer, fokuserar 
programmet på att skapa nytt, erbjuda nya möjligheter och lösningar, samt fundera t.ex. på för 
vem framtidens landsbygd byggs och hurdana nya nätverk och verksamhetssätt det behövs. 
Olika projekt som finansieras och genomförs är: utredningar, test- och demonstrationsprojekt, 
prognostiserings- eller strategiprocesser, kommunikations- och nätverksprojekt, 
affärsverksamhetsutveckling, samt kapitalinvesteringar. Programmet, som alltså inleds vid 
ingången av år 2010, pågår i 4–5 år. Uppgifterna är från Sitras meddelande (30.9) som finns 
under webbadress http://www.sitra.fi/sv/Aktuellt/2009-09-30_Landsbygden_Maamerkit.htm.
Sitra är en oberoende offentlig, rättslig fond, vars uppgift är att bygga morgondagens 
framgångsrika Finland, där man identifierar kommande förändringsbehov och möjliggör 
förändringar i samarbete med olika aktörer. De för landet centrala utmaningarna tar Sitra 
tag i med hjälp av olika program och strategiska processer.

SVENSK LANDSBYGDSGALA FÖR KREATIVITET OCH FÖRETAGSAMHET PÅ 
LANDSBYGDEN – VINNARNA AV ULL-BAGGAR UTSEDDA
Tillväxten av antalet företag på Sveriges landsbygd åren 2000-2007 var 10 procent, vilket 
är en betydligt starkare utveckling än i landets städer. För att nu visa all den kreativitet och 
företagsamhet som finns på landsbygden, har så det svenska Landsbygdsnätverket för första 
gången ordnat en nationell gala med utdelning av ull-baggar. Tillställningen ägde rum på 
Skansen 30.9 med nästan 300 landsbygdsutvecklare, företagare, politiker och makthavare, 
som samlades för att se vinnarna av Årets Landsbygdssatsningar. ”De satsningar som korats 
under Landsbygdsgalan är inspirerande exempel på all den kreativitet och företagsamhet som 
finns på svensk landsbygd. De är också exempel på hur landsbygdsprogrammets åtgärder 
kan stimulera enskilda eller grupper att förverkliga sina idéer”, sade jordbruksminister Eskil 
Erlandsson, en av prisutdelarna under galan. Här nedan följer kategori och vinnare, vilka är 
exempel på de allra bästa satsningarna som gjorts:

•	 Årets landsbygdsprojekt: Västmanlands län, Lokal mat i Svartådalen-LOMIS
•	 Årets landsbygdsföretagare: Örebro län, Johan och Jenny Gille-Lerbäcks teaterlada, 

Åsbro
•	 Årets Leader: Leader Kalmar/Öland, Runstensandan
•	 Årets miljösatsning: Västra Götalands län, Biogas Brålanda
•	 Årets integrationssatsning: Gävleborgs län, Integration och odling
•	 Årets jämställdhetssatsning: Västra Götalands län, Grogrund
•	 Årets ungdomssatsning: Gävleborgs län, Martin Söderkvist

Sveriges länsstyrelser stod bakom nomineringarna, förutom Årets Leader, som 
Leader-grupperna i landet nominerade till. De fyra bästa i varje kategori utsågs 
sedan av de svenska lantbruksdirektörerna tillsammans med Landsbygdsnätverkets 
kansli. Slutligen korade Landsbygdsnätverkets styrgrupp vinnarna, som fick varsin 
ull-bagge och ett resestipendium på vardera 10 000 kronor. Uppgifterna är från 
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Landsbygdsnätverkets pressmeddelande (1.10), http://www.helasverige.se/file.php/fs/
ndS8oo4LvxM470EZs824QAzvRdEqsCZFFFBUTttbQ55LUxyavo4-OsttuXKNnxhT.
pdf?target_filename=PRESSMEDDELANDE%2BVinnarna.pdf, och webbsidan http://www.
mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/sveriges-baesta-landsbygdssatsningar-koras-paa-
landsbygdsgala-pressinbjudan-paaminnelse-323187. Mer information om de nominerade 
finns under webbadressen (med länkar bl.a. till en broschyr) http://www.landsbygdsnatverket.
se/huvudomraden/aktiviteter/natverkstraffar/landsbygdsgalan 2009.4.78be32b411dd24541d2
8000537723.html.
Svenska Landsbygdsnätverket, som drivs inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram 
2007-2013, samlar myndigheter och organisationer som är engagerade i arbetet med att 
utveckla den svenska landsbygden. Verket är ett forum för att utbyta information, erfarenheter 
och metoder mellan intressegrupper, myndigheter och experter på lokal, nationell och 
internationell nivå, samt samlar, analyserar och sprider information om situationen på 
landsbygden och om landsbygdsprogrammets möjligheter. Landsbygdsnätverket leds av en 
styrgrupp som fördelar medel till aktiviteter inom ramen för nätverkets verksamhet.
Under Byarörelsens rådslag (Kylätoiminnan neuvottelupäivät) i Vasa 2.10 kunde direktören 
för landsbygdsnätverksenheten Päivi Kujala berätta, att nätverksenheten även skall hålla 
en landsbygdsgala på hösten 2010.

”INGET AVGÖRANDE HAR SKETT I KONTAKTEN MELLAN KOMMUNEN OCH 
DESS BYAR PÅ 30 ÅR” – EERO UUSITALO UNDER LOKAALI-FESTSEMINARIET
”Trots att man redan på 1970-talet talade om att organisera förhållandet mellan kommunen 
och dess byar, har ingenting avgörande skett. Byarna är bidragssökande i förhållande 
till kommunen och små bidrag ges för specificerade ändamål till byarna. Men den här 
verksamheten är på en anspråkslös nivå. Om kunskapen skall fås att strömma från byn 
till kommunen och tvärt om, behöver man ett fast förhandlings- och avtalsförfarande. Det 
är också klokt om kommunen reserverar en liten del av sin budget för lokal utveckling 
på ett gemensamt överenskommet sätt. Att ordna det här är uttryckligen beroende av den 
politiska viljan. Om man inte gör så här, så blir resultatet av kommunsammanslagningarna 
med säkerhet en koncentration av verksamheten och servicen – och att kommuninvånarna 
upplever att de demokratiska påverkningsmöjligheterna minskar. En annan möjlighet att 
ordna saken, är nämnder eller motsvarande inom kommunförvaltningen, men inte ens en 
nämnd får förbli en intern kommunal lobbare. Det skulle vara att göra narr av demokratin. 
Att stärka närdemokratin genom byarna, förutsätter att några villkor uppfylls. Det breda 
utvecklingsarbete som är knutet till lokala föreningar, måste uppnå en så stark samverkan, att 
den kan utgöra en gemensam förhandlingspart till kommunen. Det behövs ingen förening för 
föreningar, men ett fast råd eller arbetsgrupp gynnar saken. I det här arbetet är det onödigt 
att ta med ensaksrörelser, eftersom de inte helhjärtat är med i den regionala utvecklingen. 
Deras roll är att inom sitt eget tema förverkliga gemensamt överenskomna utvecklingsprojekt. 
En relevant landsbygds- och lokal utveckling uppstår inte ur summan av förslagen från t.ex. 
ungdomsrörelsen, nykterhetsrörelsen, jaktlaget och andra motsvarande. Byn behövs som 
en erkänd mindre verksamhetsenhet. Den lägsta offentliga nivån är naturligtvis kommunen, 
också den sammanslagna. Man behöver inte förändra några bestämmelser, en målmedveten 
politisk förståelse räcker.” Det här är ett utdrag ur ordföranden för Suomen Kylätoiminta 
ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf Eero Uusitalos tal Närdemokrati – en motkraft till 
centraliseringen under de lokala utvecklarnas nationella festseminarium i Vasa 3.10. I talet 
tog Uusitalo också bl.a. upp demokratibegreppet, där ordparet direkt – representativ demokrati 
verkar bli allt viktigare i demokratidiskussionen. Genom den direkta demokratin upplever 
medborgaren att han/hon påverkar direkt och även ofta kan överblicka resultatet av sin 
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aktivitet. Uusitalo talade också om koncentration av befolkning, verksamhet och service, som 
i decennier varit en trend i Finland och som i någon mån ännu fortsätter. Men i den politiska 
och offentliga debatten drar man alltför långtgående slutsatser av statistiska förändringar 
som skett över lång tid. De döljer under sig mycket utvecklingsarbete, som skapat undantag 
från regeln och som man inom landsbygdspolitiken måste uppskatta och förstärka. Sedan 
borde det finnas en ansvarsperson som i sitt dagliga arbete funderar på landsbygdens och 
byarnas utvecklingsverksamhet, och som är i samverkan med aktörerna. För byarörelsen 
igen gäller det att kunna avlöna en byaombudsman, vilken arbetar för landsbygden i de stora 
kommunerna. 
Tillställningen i Vasa innehöll förutom LOKAALI – Paikalliskehittäjien valtakunnalliseen 
juhlaseminaari (LOKAALI – De lokala utvecklarnas nationella festseminarium), även 
Byarörelsens rådslag 2-3.10 och en diskussion om Folkomröstning och närdemokrati 1.10. 
Som arrangörer för LOKAALI och rådslaget fungerade Byaverksamhet i Finland rf (SYTY) 
i samarbete med Aktion Österbotten rf, Svensk Byaservice och YHYRES ry, medan Vasa 
arbetarinstitut och tankesmedjan Lokus höll i trådarna för diskussionen om folkomröstningar. 

POHJOIS-II I NORRA ÖSTERBOTTEN ÅRETS BY 2009
Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf har valt Pohjois-Ii i Ijo 
kommun i Norra Österbotten till Årets by i samband med LOKAALI-seminariet i Vasa senaste 
lördag (3.10). I valet tog man särskilt fasta på att Pohjois-Ii, som har 850 invånare, verkligen 
är en utvecklingsmotor för sitt område. Byaplaneringen görs som en bredskalig process, vilket 
visar på att byn tror på byaplaneringens styrka och långsiktighet. Man har flitigt utnyttjat 
projektfinansiering och förverkligat flera näringslivsprojekt. Byn har även en tomtbörs med 
länk till Ijo kommuns sidor. Tyngdpunkterna ligger, förutom i att förverkliga byaplanen, 
även på satsningarna på människornas socialistiska inställning, till barnen och ungdomarna. 
Informationsskötseln sker aktivt och är av internationell karaktär. Något byaombud har man 
inte i byn, utan allt görs på talko. Hedersomnämnanden gick till byarna Ruona i kommunen 
Kuortane, Södra Österbotten och Rutalahti i Joutsa kommun, Mellersta Finland. SYTY 
har för tredje gången valt Årets landsbygdsaktör. Det är frågan om erkänsla för ett aktivt, 
långsiktigt, ansvarsfullt och nätverksbyggande landsbygdsutvecklingsarbete. I år föll valet 
på forstmästaren och sakkunnige Tuomo Hämäläinen från Joensuu i Norra Karelen. Till 
Vägvisare för byaverksamheten korades Leena Suhonen, Kari Pietilä och Matti Rahunen. Mer 
om utnämningarna finns att läsas (på finska) på SYTY:s hemsida under webbadressen http://
www.kylatoiminta.fi/fi/maaseutuplus/body0=4061.
I år deltog från Varsinais-Suomen Kylät – Egentliga Finlands Byar Tourula-Keihäskoski 
(Årets by i Egentliga Finland år 2008), från Västnylands Byar Bobäck, från Östra Nylands 
Byar Porlom (Årets by i Östra Nyland 2008) och från Aktion Österbotten deltog Hankmo 
byar, Västerhankmo och Österhankmo (Året by 2009 i svenska Österbotten). En gång har en 
svenskspråkig by fått utmärkelsen Årets by - Björköby i Korsholm år 2000. Dessutom har byn 
Sundom i Vasa fått ett hedersomnämnande i denna riksomfattande ”tävling”, som i år hade 
20 sökanden.

METEORIA SÖDERFJÄRDEN STOR PUBLIKATTRAKTION
Sundom bygdeförenings besökscenter Meteoria Söderfjärden har blivit en stor 
publikattraktion sedan det öppnades ifjol på sommaren. Fram till hösten 2009 har Meteorians 
utställning hittills under sammanlagt nio månader, med glesa öppethållningstider, lockat 
omkring 7 000 besökare. Men hela Meteoriaområdet har haft en mångdubbel besöksskara, 
inberäknat observatorium och energikällare, samt fågeltorn och uteutställning som varit 
gratis och tillgängliga dygnet runt. I den röksvärtade rian bjuds besökarna på Söderfjärdens 
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dramatiska historia från meteoritkraterns uppkomst för 520 miljoner år sedan fram till nutid. 
En speciell minnesvärd upplevelse är den tio minuter långa multimedian – med spektakulära 
ljus- och ljudeffekter. Meteorians observatorium ger besökarna en möjlighet att se hundratals 
miljoner ljusår ut i universum. Kombinationen rymdnedslags- och rymdutsiktsplats blir 
fantasieggande för alla åldersgrupper. Därtill är Söderfjärden Finlands viktigaste tranrastplats 
– dagsrekordet för besökande tranor nåddes den 27 september i år, då hela 7 966 tranor 
räknades. Meteorian ligger dessutom mitt ute på den majestätiska slätten – den torrlagda 
fjärden, kornboden på 2 300 hektar åkermark. Platsen är unik på Moder Jord och Meteorians 
fokus på kraterns helhet har därför rönt en påtaglig uppskattning av tusentals besökare. Bland 
attraktionerna finns en TellusTimeline, som är en tidsvandring på en balansbom för små och 
stora barn. Barnens balansbom är 4 567 centimeter (45,67 m) lång, vilket motsvarar jordens 
ålder på 4 567 miljoner år – 1 cm på bommen motsvarar således 1 miljon år. I Meteorians 
observatorium har man visningar för allmänheten på söndagskvällar från november till 
mars. I energikällaren bedriver Vasa universitet forskning kring nya biodieselformer och 
kring automation. All elektricitet som behövs för Meteorian produceras på plats med en 
vindmölla, solpaneler och en generator. Det har även utbildats Meteoriaguider under våren 
via en arbiskurs. På webbsidorna (www.meteoria.fi) finns, utöver allmän information på tre 
språk, även aktuellt och möjlighet till online nätbokning för grupper. Sundom bygdeförening 
rf (www.sundom.fi/document.asp?id=17962) upprätthåller Meteorian i samarbete med 
Astronomiska föreningen Vasa Andromeda rf (www.ursa.fi/yhd/andromeda), som ansvarar 
för observatoriet. Texten är från en längre artikel, skriven av Sundom bygdeförenings 
Meteoria-ansvarige Matts Andersén, till ett kommande nummer av tidningen Maaseutu Plus 
– Landsbygd Plus.

LÄS ÄVEN DETTA
Indiska landsbygdsreflektioner i YTR:s nätkolumn
Det bor 770 miljoner människor på den indiska landsbygden, en ofantlig mängd med 
finländska mått mätt. Trots detta finns det fortsatt hopp för utvecklingsarbetets möjligheter 
på landsbygden i Indien. En bättre framtid håller på att byggas upp bit för bit. Här i Indien 
anordnade International Rural Network (IRN) den tredje World Rural Forum-konferensen i 
Udaipur i augusti 2009. Hanna-Mari Kuhmonens dokument Partnerships to Enhance Rural 
Development and Governance at All Operative Levels – Case Finland om betydelsen av 
partnerskap i utvecklandet av landbygden på alla verksamhetsnivåer, valdes för presentation 
vid konferensen. Ett problem som lyftes fram vid konferensen, är selektiv abort av flickebarn. 
Att föda ett flickebarn i Indien, innebär stora utgifter för familjen som framöver blir tvungen 
att stå för hemgiften. Således aborteras flickor och könsstrukturen för de åldersklasser 
som föds, förvrängs. Samma resultat har politiken med ett barn i Kina lett till. Blir då 
landsortsregionerna i Indien och Kina i framtiden platser för ensamma ungkarlar? Vilka 
samhälleliga och till och med globala verkningar kommer detta att medföra? Genom hurdana 
utvecklingsåtgärder är det möjligt att påverka detta? Det är svårt att förändra saker som är 
djupt inrotade i samhällsstrukturerna. Det är dock inte omöjligt. Det är just detta som ger 
styrka åt utvecklingsarbetet. Man måste börja med små steg, som i något skede förvandlas 
till en huvudströmning – får man hoppas. I Indien har organisationerna en betydande roll 
som utvecklare av landsbygden, bl.a. när det gäller att förbättra situationen för kvinnor 
och att öka människors medvetenhet. Organisationsarbetarnas starka tro på sitt arbete och 
på dess betydelse är imponerande, vilket torde kunna sammanfattas enligt slogan i WWF:
s reklamkort: ”Du förmår inte rädda hela världen, men nog en bit av den!” Hela texten med 
rubriken Landsbygdsnytt från stora världen för oktober månads nätkolumn, som skrivits av 
Hanna-Mari Kuhmonen, överinspektör vid jord- och skogsbruksministeriet samt medlem av 
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den internationella temagruppen inom Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp (YTR), finns 
på YTR:s hemsida under adress http://www.landsbygdspolitik.fi/sv/aktuellt/natkolumner/
hanna-mari_kuhmonen_landsbygdsnytt_fr_n_stora_varlden.html. Se även IRN:s hemsida på 
adressen http://www.international-rural-network.org/.

Mathias Högbacka ny verksamhetsledare för Aktion Österbotten
Styrelsen för Aktion Österbotten rf tog den 22 september beslut om att välja PeM Mathias 
Högbacka till ny verksamhetsledare för föreningen. Mathias har tidigare fungerat som bl.a. 
projektkoordinator vid Optima i Jakobstad och skiftesförman vid Finncement i Pargas. Övriga 
arbetsgivare som kan nämnas är KWH Pipe, Åbo Akademi, Feora och Rettig Värme. Mathias, 
som alltid sysslat med olika former av idrott och fungerar numera som aktiv ishockeydomare, 
tycker om jakt, fiske, matlagning och villaliv. I Aktion Österbottens verksamhet finns numera 
Leader, byautvecklingsverksamhet samt Kustaktionsgruppen. Aktion Österbotten (www.
aktion.fi), vars verksamhetsområde är Karleby-Kristinestad, har åtta anställda och kontor i 
Pedersöre, Vasa och Närpes.

Finland skall vara säkraste landet i Europa 2015! – utbildnings- och planeringsdag i 
trygghet och säkerhet ordnas för organisationer i Åbo
Målsättningen i programmet för den inre säkerheten som landets regering godkänt, 
är att Finland skall vara det säkraste landet i Europa år 2015. Men att uppnå denna 
målsättning, kräver omfattande tvärsektoriellt samarbete på alla verksamhetsnivåer. Här 
har medborgarorganisationer en viktig roll i stärkandet av den inre säkerheten på lokal, 
regional och landsomfattande nivå. För en av de viktigaste uppgifterna som organisationer 
har, är att främja medborgarnas aktiva deltagande i stärkandet av den egna tryggheten och 
säkerheten, samt i stärkandet av sin näromgivnings trygghet och säkerhet. I upprättandet 
av de lokala trygghetsplanerna är det således viktigt att utnyttja de goda erfarenheter och 
den praxis som uppkommit i organisationers utvecklingsverksamhet. Under en gemensam 
utbildnings- och planeringsdag i Åbo vid Åbo Akademi kl. 10-16.30 fokuserar man på 
frågan om organisationernas möjligheter att delta i den kommunala trygghetsplaneringen och 
trygghetsarbetet. Röda Korsets Ehyt-projekt (http://www.redcross.fi/aktiivit/ehyt/sv_SE/) 
ordnar utbildningsdagen tillsammans med inrikesministeriet och Länsstyrelsen för Västa 
Finlands län. Utbildningsdagen är avgiftsfri och programmet kommer att genomföras dels på 
svenska, dels på finska. Infot med program och anmälningsuppgifter (OBS! anmälan senast 
9.10) finns på Röda Korsets webbsida som länk (även länk till utbildningen i Joensuu 17.10) 
under adress http://www.redcross.fi/aktiivit/ehyt/ajankohtaista/fi_FI/turvallisuussuunnittelu/. 

Utbildningsdag i det ekonomiska hålls i Riihimäki
Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf ordnar en 
ekonomiutbildningsdag i Riihimäki 5.11 på Next Hotel Linnea kl. 9-16. Man tar bl.a. 
upp statsstöd, förpliktelser vid beslut, uppföljning, rapporteringar, föreningsstyrelsens 
beslutstaganden, ansvar, föreningen som arbetsgivare, ekonomins planering, budgetering och 
bokföringens rapportering, samt SYTY:s förnyade indikator-enkät. Utbildningen är ämnad för 
sammanslutningars styrelser, fondskötare, bokföringsmänniskor, byaombud och andra som 
är intresserade av att sköta föreningens ekonomi. Anmälan görs senast 28.10 på e-mailadress 
raija.tuppurainen@kylatoiminta.fi eller mobil 045 133 5391.

VAD HAR HÄNT?
Skriv ner några rader om vad som är på gång i er region eller organisation och som kan vara 
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av allmänt intresse för alla!

Nyhetsbrevet, som utkommer en gång i veckan med Svenska Temagruppen (SveT) inom 
Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp (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 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 mer 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.
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