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Hyvät naiset ja herrat
Haluan kiittää Leaderiä, joka on antanut meille hyvin paljon. Kuten niin moni muukin, olen saanut
jalansijan maaseudun työmarkkinoille Leaderin kautta. Työskentelin Leader‐hankkeessa ensimmäisen
kerran jo vuonna 1997.
Oman paikallisen Leader‐ryhmämme juuret ovat sodan jälkeisessä sivistystyössä. Studiefrämjandet i
Österbotten oli kansanliikkeiden epävirallinen yhteenliittymä, jonka työskentelymuotona olivat sen
ajan kehittämisvälineet, opintopiirit. Kerätessämme Leader‐muistoja saimme arvokasta palautetta
Leaderin kehityskulusta. Aiempi, monivuotinen puheenjohtajamme kertoi, että Suomen liittyessä
Euroopan Unioniin ja Leaderin tullessa ajankohtaiseksi, kansanliikkeet ”valtasivat” Studiefrämjandet i
Österbottenin: hyväksyttiin uudet säännöt ja meistä tuli paikallinen toimintaryhmä.
Leader on antanut meille uusia kehittämisvälineitä: nykyisin vakiintuneina työskentelymuotoina ovat
hankkeet. Eräs entinen toiminnanjohtaja kertoi Leader‐muistonaan, miten iloinen hän oli, kun
kolmikantamalli löi itsensä läpi: kunnat, yrittäjät ja kyläaktiivit vetivät kaikki yhtä köyttä laadittaessa
strategiaa vuosiksi 2001–2007. Olemme vuosien aikana kehittyneet ja verkostomme ovat yhä
laajempia: Leader, kylätoiminta, kalatalous ja lisäksi vielä kaupunkiympäristön paikkaperustainen
kehittäminen. Emme olisi voineet selviytyä tästä kaikesta, ellemme olisi ymmärtäneet, että kaikkien
maaseudun kehittämiseksi toimivien välisiä suhteita on ylläpidettävä. Liaison entre actions de
développement de l'économie rurale... Kuten tiedätte, LEADER. Nyt nimemme on Aktion Österbotten
ja se kuvastaa myös tätä, actions = toiminta…
Leader opetti meille paikkaperustaista kehittämistä ennen kuin edes tiesimme sellaista sanaa olevan.
Ajattelin tätä paljon saaristoasiain neuvottelukunnan seminaarissa Kolin mahtavissa maisemissa
tämän vuoden kesäkuussa. Koli on omaleimainen paikka, joka on vuosisatojen aikana innoittanut
säveltäjiä, kirjailijoita ja runoilijoita. Sellaiset taiteilijat kuin Jean Sibelius ja Eero Järnefelt ovat
Pielisen rannoilla saaneet innoituksen sellaiseen taiteeseen, joka vielä tänäkin päivänä saa huomiota
ympäri maailmaa. Sama koskee myös tätä paikkaa, jossa olemme nyt, Aulankoa, jonka sanotaan
innoittaneen Sibeliusta Finlandian säveltämisessä. Mielestäni Leader‐menetelmä muistuttaa tästä,
kulttuurissa ja identiteetissä, maisemassa ja luonnossa olevasta potentiaalista ja kehitysvoimasta. Ja
että ihmiset edelleen voivat käyttää sekä aineellisia että aineettomia resursseja luodakseen
maailmanluokan kehitystä.
Leader‐verkostossa voimme saada aikaan luovia virtoja, jotka ylittävät ajan ja paikan. Useimmissa
saamissamme Leader‐muistoissa on tosiaan ollut kyse kansainvälisen verkoston positiivisuudesta: ne
ovat kertomuksia espanjalaisten kanssa tehdystä yhteistyöstä, joka on alkanut kulttuurien
törmäyksinä, jotka sitten ovat vaihtuneet lämpimiksi ystävyyssiteiksi, kertomuksia sosiaalisten
irlantilaisten strategia‐inspiraatiosta, kalatalouden kehittämisestä idearikkaiden skottien kanssa ja
niin edelleen. Yhdellä toiminnanjohtajallamme on tapana ilmaista hyvin hienosti, ottaen huomioon
nuorten dynaamiset kasvuympäristöt: meidän kulmillamme kasvavien on tunnettava, että he ovat
naapureita maailman kanssa. Leader mahdollistaa tämän.
Kiitos Leader, että annat meille niin paljon – Arvoisat juhlaan osallistujat, kohottakaamme malja 20‐
vuotiaalle LEADERille.

