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TULEVIA TAPAHTUMIA

Uutisia Keskipohjolasta

• Kansanterveysseminaari & Keskipohjola-kokous 2.-3.syyskuuta 2010
Kansanterveys on aiheena Pohjois-Tröndelagin Stiklestadissa.

• Naiset ja sota – kuvataidenäyttely 2010:
Härnösandin taidehalli, 11.9 - 9.10.

Tässä numerossa

• Keskipohjolan Arkeologiapäivät 7.-9. lokakuuta Östersundissa
Viikinkiaika on viidensien arkeologiapäivien aihe lokakuun alussa.

Keskipohjola
Keskipohjola-komitea on
Keskipohjolan alueiden

NECL II –hanke käynnistyy v. 2011 alussa

• Seminaari luovasta taloudesta & komitean syyskokous 16.-17.marraskuuta

Ympäristö- ja energiayhteistyö jatkuu

Jyväskylässä
Syyskokouksen aiheena on luova talous sekä itä-länsi liikenne.

Arkeologiapäivät Östersundissa

yhteistyöorganisaatio.
Yhteistyön tavoitteena on

• Itämeren alueen ohjelmakonferenssi 30.11.- 1.12. Jyväskylässä

edistää kestävää kehitystä ja

Tärkeä seminaari myös Keskipohjolalle: "The power of the Baltic Sea macro-region".

kasvua Keskipohjolassa,
perustuen yhteiseen historiaan

2011

ja kulttuuriperintöön sekä

• Keskipohjolan kulttuuripäivät 2011 – Nuorisokulttuuri

yhteiseen

Suunnitellaan toteutettavan kesäkuun 2011 lopussa Trondheimissa.

Muita ajankohtaisia aiheita

NECL II –hanke hyväksyttiin Itämeren maiden ohjelmaan
- uusi mahdollisuus kehittää itä-länsi kuljetuskäytävää
North East Cargo Link II (NECL II) -hanke hyväksyttiin
kesäkuussa Itämeren maiden ohjelmaan.
Västernorrlannin lääninhallitus ja Keskipohjola-komitea
sekä partnerit Suomesta, Ruotsista ja Norjasta jättivät
keväällä hankehakemuksen jatkaakseen itä-länsi
liikennekäytävän kehittämistä.

aluekehittämistahtoon.

Uuden johtoryhmän ensimmäinen kokous pidetty
Keskipohjola-komitean uusi johtoryhmä piti

Johtoryhmän seuraava kokous pidetään 4.-5. lokakuuta

ensimmäisen kokouksensa 1. heinäkuuta

Brysselin Open Days –tapahtuman yhteydessä.

kulttuuripäivien aikaan. Johtoryhmään kuuluu
Johtoryhmään kuuluvat:
Peter Boström (pj),Pohjanmaa

keskusteli komitean roolista EU:n tulevassa

Sirpa Kinnari, Etelä-Pohjanmaa

koheesiopolitiikassa.

Rolf Nyholm, Keski-Suomi

Johtoryhmä muodostaa myös tulevan NECL II –

Benny Eriksson, Västernorrland

hankkeen ohjausryhmän. Hanke käynnistynee

Björn Sandal, Jämtland

syksyn 2010 aikana, jonka jälkeen voidaan antaa

Arne Braut (vpj.), Etelä-Tröndelag

tarkempia käytännön tietoja asiasta.

Gunnar Viken, Pohjois-Tröndelag

Hankkeessa tullaan:
• Luomaan parempia olosuhteita niin maanteillä,
rautateillä kuin satamissa, kiinnittämällä huomiota
käytävän pullonkauloihin sekä kehittämällä
intermodaaleja ratkaisuja ja kombiterminaaleja sopiville
paikoille kuljetuskäytävällä.

edustaja jokaiselta 7 jäsenalueelta.
Johtoryhmä päätti mm. hankerahoituksista sekä

Hankkeessa tullaan työskentelemään Keskipohjolan
kuljetuskäytävän kehittämisen puolesta, jolla on
yhteydet myös Isoon-Britanniaan, keskiseen
Eurooppaan ja Venäjälle.

• Markkinoimaan käytävällä olevia
liiketoimintamahdollisuuksia sekä etsimään uusia
konsepteja merenkulun osalta.
• Kehittämään uusia logistisia ratkaisuja erilaisille
tavarankuljetuksille ja kaupalle Keskipohjolan maiden ja
Venäjän/Aasian välillle.
• Kehittämään operatiivinen kuljetusjärjestelmä
vähentämään tyhjien ja vajaiden kuljetusten määrää.

Keskipohjola-komitean kanslia:
kansliapäällikkö Jon Hillgren
Landstinget Västernorrland – SE 871 85 Härnosand
+46 611 803 55, +46 73 274 44 93
jon.hillgren@lvn.se

komiteasihteeri Virpi Heikkinen
Sepänkatu 4, FIN – 40100 Jyväskylä
+358 14 652 217, +358 40 595 0178
virpi.heikkinen@keskisuomi.fi

www.mittnorden.net

Kolmivuotisen hankkeen budjetti on n. 2,5M€ ja
mukana on 23 partneria Suomesta, Ruotsista ja
Norjasta. Hanketta toteutetaan v. 2011-2014.

Västernorrlannin lääninhallitus on hankkeen
pääpartneri. Muita hankkeen toimijoita ovat mm.
Keskipohjola-komitea, Pohjanmaan, EteläPohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntaliitot,
Seinäjoen elinkeinokeskus ja Parikkalan kunta sekä
eri maiden liikenneviranomaistahoja, mm. Keski - ja
Kaakkois-Suomen ELY-keskusten liikenteen ja
infrastruktuurin vastuualueet.
Lisäksi hanketta tukevat useat nk. liitännäispartnerit,
mm. NECLA -yhdistys ja osa alueen
elinkeinoyhtiöistä.
Keskipohjola-komitea, joka on Keskipohjolan alueiden
yhteistyöorganisaatio, tulee toimimaan hankkeen
ohjausryhmänä.
– North East Cargo Link II –hankkeessa tehdään
pääasiassa investointisuunnitelmia, jotka johtavat
toivon mukaan Keskipohjolan kuljetuskäytävän infran
kehittymiseen. Puhumme siis miljoonien arvoisista
investoinneista ja uudet rahoitukset ovat iso askel
eteenpäin, kertoo kansliapäällikkö Jon Hillgren
Keskipohjola-komiteasta.

Lisätietoja:
Jon Hillgren, kansliapäällikkö
Puh. +46-611-803 55
Gsm. +46-73-274 44 93
S-posti: jon.hillgren@lvn.se

Taiteilijatapaaminen
Klaebussa
ÆØÅ – Keskipohjolan
taiteilijatapaaminen

Rannikkokulttuuripäiviä kiiteltiin
heinäkuussa Norjan Viknassa

Keskipohjolan
arkeologiapäivät
7.-9. lokakuuta Östersundissa
– Viikinkiajan Keskipohjola

järjestettiin Klæbussa toisen
kerran 21.-28. elokuuta.
Kahdeksan taiteilijaa Suomesta,
Ruotsista ja Norjasta kokoontui
Klæbuun osallistuakseen
workshoppiin sekä
toteuttamaan näyttelyn.
Taiteilijatapaamisissa syntyy
runsaasti luovaa energiaa, kun
ryhmä työskentelee tiivisti
toistensa kanssa.
Tapahtuma käynnistyi
näyttelyllä Galleria Nº1:ssä ja
jatkui workshopilla
Projektipuistossa.
Lue lisää: www.mittnorden.net ja
www.seminarplassen.com

The power of the
Baltic Sea macroregion - conference
30nov - 1 dec
Jyväskylä
The Baltic Sea Region Programme
conference will gather policy
makers and representatives of
national, regional and local
authorities from all those countries
bordering the Baltic Sea and
beyond. We are also expecting
participants from NonGovernmental Organisations,
researchers and academics,
project partners and interested
project promoters - and all those
dedicated to further developing the
Baltic Sea region towards a model
region in Europe.

Lue lisää: eu.baltic.net

Vuoden 2010 kulttuuripäivät ovat nyt
historiaa, mutta unohduksiin ne eivät
suinkaan jää. Noin 100 vierasta eri
puolilta Keskipohjolaa saivat neljän
tapahtumapäivän ja runsaan
ohjelman myötä konkreettisen kuvan
monipuolisesta rannikkokulttuurista.
Päivien ohjelma oli luotu tiiviissä
yhteistyössä paikallisten toimijoiden
kanssa. Tavoitteena oli esitellä
elämää rannikolla – sen arkea ja
juhlaa, mennyttä ja nykypäivää.
Monet osallistuivat seminaariin, joka
pidettiin Trondheimista lähteneellä
Hurtigrutan laivalla. Määränpäässä
Rørvikissä, Hurtigrutan päivänä,
matkaajia olivat vastassa
juhlalippuiset laivat sekä juhliva
väkijoukko. Puheenjohtaja Karin
Søraunet, Viknasta ja
lääninpuheenjohtaja Gunnar Viken
toivottivat vieraat tervetulleiksi sekä
avasivat virallisesti Keskipohjolan
kulttuuripäivät 2010. Vieraat siirtyivät
tervetulotilaisuuteen NORVEGiin,
joka on kalastus- ja rannikkokulttuurikeskus sekä PohjoisTrøndelagin nk. ”Tuhatvuotispaikka”.
Seuraava päivä käynnistyi
seminaarilla ”Rannikon kulttuurimaisemat”. Monipuolisen katsauksen
ja mielenkiintoisten esitysten myötä
(niin Suomesta, Ruotsista kuin
Norjasta) osallistujat saivat hyvän
kuvan rannikkoalueidemme
haasteista ja mahdollisuuksista – niin
Itämeren kuin Atlantinkin rannoilla.
Teatteriesitys ”Trua og saltet”
kauniissa Garstadvågenissa
puolestaan johdatti vieraat
entisaikojen suolanmakuiseen
rannikkoelämään.

jälkeen siirryttiin Sør-Gjæslinganin
kalavesille, jossa on hyvin säilynyt
ja aktiivinen museo. Illalla Rørvikin
kulttuuri-iltamissa nautittiin meren
antimista ja ohjelmasta sekä
jaettiin Keskipohjolan kulttuuripalkinnot. Ilta venyi yömyöhäiselle
ja lyhyiden unien jälkeen
ohjelmassa oli retki Nærøyhin,
keskiaikaiseen kirkkoon jumalanpalvelukseen ja kastetilaisuuteen.
Palautteesta päätellen
onnistuimme työssämme, eli
nostamaan esiin ”vesistöihin”
perustuvaa kulttuuria
Keskipohjolassa.
Olemme iloisia tilaisuudesta
toteuttaa tämä tapahtuma ja
kiitämme kaikkia vieraitamme hyvin
onnistuneesta tapahtumasta.
Tervetuloa uudestaan rannikolle ja
Pohjois-Tröndelagiin!
Clas Rönning, projektivastaava,
NTFK, clas.ronning@ntfk.no
Artikkeleita kulttuuripäivistä:
- linkki: Ytringen Avis
- linkki: Namdalsavisa

Kuva: Nina Sæternes,Norveg
Keskipohjolan kulttuuripalkinnot
Keskipohjolan kulttuuripalkinto, arvoltaan
30 ooo Ruotsin kruunua, myönnettiin
purjeenvalmistaja Frode Bjørulle sekä
Merenkurkun venemuseolle, joka on
Pohjolan suurimpia venemuseoita.
Torstein Grønningen Orkdalista puolestaan
sai lasten ja nuorten kulttuuripalkinnon
ansioistaan nuorisokulttuurin parissa.

Keskipohjola-komiteassa
työskennellään aktiivisesti

Vuoden 2010 Keskipohjolan arkeologiapäivät
järjestetään Jamtlin lääninmuseossa,
Östersundissa. Seminaariin osallistuu kolmen
päivän aikana arkeologisesta tutkimuksesta
kiinnostuneita Norjasta, Ruotsista ja Suomesta.
Vuoden teemaksi on valittu "Ihmiset 700- 1200 lukujen monimuotoisessa Keskipohjolassa.
Yhteiskunta muutoksessa — viikinkiaika,
kansainvälistyminen, uskontomuutos ja
valtakunnan rakentaminen".

uusien yhteistyöverkostojen

Kahden päivän aikana useampi pohjoismainen
tutkija valaisee viikinkiajan Keskipohjolaa omista
näkökulmistaan. Esitelmät ulottuvat
maantieteellisesti lännen Pohjois- ja EteläTröndelagista, ja Ruotsin Jämtlannin ja
Västernorrlannin läänien kautta itään, Suomeen ja
Pohjanmaan kautta aina Keski-Suomeen saakka.
Päivien aikana tehdään myös ekskursio Frösön
muinaismuisto-alueelle. Seminaari järjestetään
Jamtlissa, Jämtlannin lääninmuseossa.

Keskipohjolan alueilla ja sen

luomiseksi Keskipohjolaan.
Siksi myös ympäristö – ja
energiatyöryhmä on herätetty
uudelleen henkiin.
Verkosto on herättänyt
kiinnostusta kaikilla
ensimmäinen kokous pidettiin
kesäkuussa 2010. Verkosto
aloitti työnsä keskustelemalla
mahdollisista yhteistyö-ideoista
ja toiminnan muodoista.
Johan Wasberg , joka edustaa

Tarkempi ohjelma nettisivuillamme. Käytännön
infoa:
- Yöpyminen: osallistujat hoitavat majoituksensa itse.
Kutsussa on esitetty muutamia vaihtoehtoja.
- Matkat: Osallistujat hoitavat matkansa itse.
Seminaarin aloitus- ja lopetusajat on sovitettu
paikallisiin juniin ja lauttoihin nähden.
- Osallistumismaksu: useita vaihtoehtoja, mutta
esim. koko ohjelmaan osallistuminen maksaa
800SEK. Osallistumismaksu tulee maksaa
20.syyskuuta mennessä.
Ilmoittaudu 10.9. mennessä!
Lämpimästi tervetuloa mielenkiintoisille päiville
Östersundiin!

Lauantain ohjelma pursui elämyksiä.
Laivakulkueen ja Keskipohjolan torin

Keskipohjolan
ympäristö- ja
energiayhteistyö
jatkuu taas

Lisätietoja:
www.jamtli.com ja www.mittnorden.net

vaasalaista Merinova Oy:tä
kertoo:
-”Ensin kokosimme listaa
alueiden omista
erityisosaamisalueista ja
käynnissä olevista hankkeista
sekä toiveita siitä, mitä itse
kukin haluaa oppia muilta
alueilta. Esimerkiksi
biopolttoaineet sekä tuulivoima
kiinnostavat monia. Lisäksi työn
sosiaalinen ulottuvuus, eli miten
ala ylipäätään saavuttaa
vuoden 2050 tavoitteet,
vaikuttaa toimintaan.
Työryhmän seuraava kokous

Keskipohjolan kulttuuripäivät on
vuosittainen tapahtuma, joka
järjestetään eri puolilla Keskipohjolaa.
Päivät on järjestetty vuodesta 1984
lähtien, ja tapahtuman aihe vaihtelee
vuosittain.

Kuvassa (vas.): palkinnonsaajat Frode Bjøru, Jøasta ja Göran Strömfors, Merenkurkun
venemuseosta, Arne Braut, Etelä-Trøndelagin fylken johtaja , nuorisopalkinnon saaja
Torstein Grønningen sekä Gunnar Viken, Pohjois-Trøndelagin fylken johtaja. Kuva: NTFK.

Kysymyksiin vastaavat:
- Ove Hemmendorff,
puh. +46(0)63 150129,
ove.hemmendorff@jamtli.com tai
- Anders Hansson,
puh. +46(0)63 150174, anders.hansson@jamtli.com

on syyskuun lopulla, jolloin se
jatkaa tulevan toimintansa
suunnittelua.”

