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AKTUELLT I MITTNORDENKOMMITTÉN
ProMidNord – projekt startats
Hållbar Utveckling i Mittnordenregionen
Gemenskapsinitiativet Interreg III handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna och Europeiska kommissionen beviljar stöd åt projektinitiativ ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).
Mittnordenkommittén (MNK) har bearbetat ett Interreg IIIB -projekt, med titeln ”Hållbar
Utveckling i Mittnordenregionen” och projektet uppstartades i höst. Leadpartner i projektet är Landstinget Västernorrland och detta treåriga projekt har budget på ca 3 miljoner
euros.
Man har anställt och nominerat projektchefer till både koordinering av hela projektet och
de enskilda arbetspaketen.
Som Projektkoordinator agerar Anders Huldt från Västernorrlands Landsting. Jan Nilsson sitter som Financial Manager.
Mats Henriksson och Hans
Gillgren från Västernorrland delar
ansvaret i den sk. makroregion –
och generalpaketet.
Miljödelen ansvaras av Timo
Lehtonen från Södra Savolax och
Mikko Ahonen från Mellersta
Finland leder Energidelen. Karen
Havdahl från Sör-Tröndelag har
ansvaret för arbetet med Unga och
demokrati –delen. Som projektledare
i Kulturarbetet är Rolf Vestvik,
erfaren aktör i Mittnordiskt
samarbete.
Projektledarna har framgångsrikt
Bilden är från kommitténs möte i Köpenhamn i
börjat sitt arbete tillsammans med komjuni då man mottog beskedet om projektets godmitténs arbetsgrupper som agerar som
kännande. I bilden en del av styrgruppen.
referensgrupper och hjälper till i praktiska
aktiviteter.
Ytterligare har man bildat en styrgrupp som bl.a. löpande följer och styr verksamheten i
projektet.
Projektets huvudmål är att utveckla och marknadsföra Mittnorden –potentialen, baserad
på naturresurser och miljökvalitet. Projektet har indelats i fem olika teman och innehållet
i dessa teman definierar verksamheten:
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1) Att förstärka Mittnordenregionen som makroregion: man förstärker
det transnationella samarbetet inom Mittnordenregionen, såväl politiskt som genom
samarbete mellan regionala centrumen, universitet och sciencepark. Man utformar en
gemensam strategi för makroregionbyggandet, och samarbetar med SÖT –
underprojektet.
2) Miljö- och eko-konkurrensdelen: man ökar kunskap och konkurrensförmåga i företag inom miljösfären och grundlägger ekoindustriparker till Södra Savolax och Jämtland.
3) Energidelen: man koncentrerar sig på att öka kännedom och användning av förnyelsebara energikällor samt att främja energieffektivitet och -besparing. Man utarbetar en
gemensam energi-agenda till regionen.
4) Unga och demokrati: man arbetar för de ungas Mittnorden-samarbete och engagemang. Man skall arrangera bl.a. skolklassutbyte, studieresor och seminarier samt
bildar ett nätverk av unga politiker i regionen.
5) Kulturdelen: syftet är att förstärka den gemensamma kulturidentiteten. Man kommer
att arrangera talrika olika kulturevenemang i flera håll av Mittnorden: teater, musik,
konst, design och arkeologi samt förmedla kultur genom miljövärden.
Viktiga öst-västliga kommunikationsutvecklingar skall utarbetas i samarbete med det
pågående NECL -projektet.
Under projektets gång kommer man att regelbundet informera om projektets aktuella
handlingar.
Tilläggsinformation: www.mittnorden.net

Mittnordenkommitténs höstmöte fick en hög
gäst från Nordiska Rådet
Mittnordenkommitténs hösmöte hölls den 16- 17 november
i Sundsvall.
Mötet fick en länge önskad gäst från Nordiska Rådet, när
Rådets norska medlem och stortingsrepresentant Arne
Lyngstad tackade ja till invitationen. Han gav i sitt
anförande aktuell information om Nordiska Rådet och
förklarade Rådets förväntningar av framtidens
gränsregionala arbete.

Arne Lyngstad
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Höstmötet behandlade också ProMidNord –projektet och
dess betydelse för Mittnorden -verksamheten.
Olav Jern hade kommit från Österbotten för att berätta om
dagens läge och målsättningar i WFA:s (Västra Finlands
Allians) initiativ om det framtida Interreg –programmet.

Under höstmötet kom man ihåg också Knut Möller som
har tagit sin pension. Den långtidiga ordföranden i
kulturarbetsgruppen tackades varmt för sin insats i Mittnordiskt kultursamarbete.

St.Olof i Mittnorden –utställning
”St.Olaf i Mittnorden” –utställningen har i drygt ett år
ambulerat Mittnordenregionen och till sist var den till
Jyväskylä. Till öppningsfesten hade man fått bekant
Mittnorden –blod med när fd. ordförande Kalevi Kivistö
öppnade utställningen.
Utställningen tog plats på Jyväskylä stadsbiblioteket och
samtidigt arrangerades det nordisk biblioteksvecka.
Hundratals människor besökte utställningen under tre veckor.
Sedan dess har utställningen förflyttats till Stiklestads
kulturcentrum där den ska stå som permanent utställning.

Kalevi Kivistö

I öppningsfesten tilldelade forskare, författare Osmo Pekonen (till vänster) intressant information om St. Olaf.
I bilden gör han sällskap med fader
Zdzislaw K. Huber från St.Olafs församling och kyrkoherde Jukka Keskitalo
från Jyväskylä stadsförsamling.
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EKOSEMINARIET 28.7.2004 i
St.Michel
Vid den finska lantbruksmässan Farmari,
som arrangerades i St. Michel sommaren
2004, hölls det 28.7. ytterligare ett Nordiskt
seminarium kring ekologisk matproduktion.
”Uppdatera dina kunskaper inom ekologin”
– seminariet arrangerades i konsert- och
kongresshuset Mikael i St.Michel.
Arrangemanget samlade inalles ca. 30
föreläsare från Finland, Sverige, Norge och
Italien. Det mångsidiga seminariet erbjöd alla någonting: toppresultat av ekologisk
forskning, oberoende information av ekologi samt framgångsberättelser av ekologisk
företagsverksamhet. Ekologiska marknader behandlades från den Nordiska och Europeiska synvinkeln.
I seminariet deltog ett par hundra företagare, forskare, rådgivare och
undervisare.

Mittnordiska Kulturvinnare 2004
30.9.-3.10. arrangerades de årliga mittnordiska kulturdagarna i
Trondheim. Temat var i år Film.
Under Filmfesten arrangerades det flera seminarier kring filmbranchen och det uppfördes ett hundratal filmer som producerats och/eller filmats i Mittnorden. Under dagarna
kunde filmintresserade och – proffs möta kolleger från övriga Mittnorden.
Under kulturdagarna delades ut
de årliga kulturpriserna: den
ena värd 50 000SEK (ca.
5500€) och den andra på 25
000SEK (ca. 2800€). Ytterligare
utdelade arrangören pris för
bästa film, värd 30 000NOK (ca.
6300€).
Huvudprisen utdelades till
Yngve Sæther som har arbetat
inom filmbranchen i nästan 20
år. Han har aktivt gjort en stor
insats i att Trondheim blivit
profilerad som filmstad, arbetat i
flera projekt med mål att både
grunda ett Midt-Norskt
Filmcentrum och att planera samt
genomföra Trondheims Internationell
Filmfestival.

Yngve Saether mottar huvudprisen av Mittnordenkommitténs ordförande Martti Ahokas.
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Yngve Sæther har också en bred produktion av egna filmer och videos,
vilka många i samarbete med regionens övriga sakkunniga.
Mittnordisk kulturpris för arbete med att främja förmedling av filmkultur till barn och ungdomar utdelades till Christina Johansson Thonman, från Västernorrland.
Hon fick hedern av sitt ledarskap av Folkets Hus i Söråker, där man har arbetat för att
bygga och utveckla ett ”kulturhus” för alla generationer.
Prisen för bästa film gick till Charlotte Thiis-Evensen och Lisa Karlsson för filmen
”Sannhetens Øyeblikk”.
Juryn ville också framhäva en film med särskilt omnämnande och det mottog Petteri
Saarios film ”Village of the Sleeping Beauty” för bl.a. sin humanistiska visjon, filmatiska
kvalitet och temperatur.

Under Filmfesten arrangerades det
också föreställningar för skolelever.

Den berömda filmen ”Populärmusik från Vittulanjänkä” fick sin norska premiär under festen.
Aktörerna i filmen svarade på skolelevernas frågor.

Mittnordenkommitténs kansli har flyttat från Sör-Tröndheim, Norge till Jyväskylä, Finland, p g a att åren 2004-2005 håller Mellersta Finlands förbund ordförandeskapet och
kanslifunktionerna efterföljer detta.
Kontakta oss gärna om du har frågor, funderingar eller förslag.
Mittnordenkommitténs kansli
Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Finland
Kanslichef Eeva-Liisa Koivumäki
tel. +358 14 652 110, e-post. eeva-liisa.koivumaki@jykes.fi
Kommittésekreterare Virpi Heikkinen
tel. +358 14 652 217, e-post. virpi.heikkinen@jykes.fi
Internet: www.mittnorden.net
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