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Uutisia Keskipohjolasta

• Naiset ja sota – kuvataidenäyttely 2010:
- Tupakkamakasiini, Pietarsaari, 3.6 - 30.6.
- Härnösandin taidehalli, 11.9 - 9.10.

• Keskipohjolan kulttuuripäivät 1.-4. heinäkuuta Norjan Viknassa

Tässä numerossa

Meri- ja rannikkokulttuuri on päivien aihe heinäkuun alussa Pohjois-Tröndelagin Viknassa.

KESKIPOHJOLA

• Keskipohjolan Arkeologiapäivät 7.-9. lokakuuta Östersundissa

Keskipohjolan kulttuuripäivät 2010

Viikinkiaika on viidensien arkeologiapäivien aihe ensi syksynä.

Keskipohjola-komitea on
Keskipohjolan alueiden

• Kulttuurikäräjät ja komitean syyskokous 16.-17. marraskuuta Jyväskylässä

yhteistyöorganisaatio. Yhteistyön

Syyskokous järjestetään Kulttuurikäräjien yhteydessä, jonka aiheena on luova talous.

tavoitteena on edistää kestävää
kehitystä ja kasvua

Keskipohjolan nuorisovaltuustot Vaasassa
Tilastoja opintonsa keskeyttäneistä
Komitean uusi johtoryhmä

• Itämeren alueen ohjelmakonferenssi 30.11.- 1.12. Jyväskylässä
Tärkeä seminaari myös Keskipohjolalle: "The power of the Baltic Sea macro-region".

Keskipohjolassa, perustuen
yhteiseen historiaan ja
kulttuuriperintöön sekä yhteiseen
aluekehittämistahtoon.

Tervetuloa Keskipohjolan kulttuuripäiville 1.-4.7. Viknaan:
Meri-, joki ja rannikkokulttuuri Keskipohjolassa
– ”sininen lanka vihreällä vyöhykkeellä”
Ohjelma
Torstai 1. heinäkuuta
-Rannikkoseminaari – Hurtigrutenilla, seilataan
Trondheimista Rörvikiin

Keskipohjola-komitean uusi johtoryhmä

-Magnhild Haalke Festivaali
Keskipohjola-komitean johtoryhmä:

Johtoryhmään on nimetty:
Hurtigrutan päivä – Rørvikin satama
-esittely ja kansanjuhlat

Keskipohjola-komitea päätti kevätkokouksessaan

Peter Boström (pj), Pohjanmaa

Trondheimissa 18. maaliskuuta 2010 hyväksyä

Sirpa Kinnari, Etelä-Pohjanmaa

yhteistyön uudet säännöt. Pääasiallisin muutos

Rolf Nyholm, Keski-Suomi

koski komitean puheenjohtajiston muuttamisen

Benny Eriksson, Västernorrland

johtoryhmäksi. Eli entisen kolmijäsenisen

Björn Sandal, Jämtland

puheenjohtajiston (yksi edustaja joka maasta)

Arne Braut, Etelä-Tröndelag

sijaan perustetaan johtoryhmä, jossa on edustaja

Gunnar Viken, Pohjois-Tröndelag

Tervetulotilaisuus NORVEGillä
- ilmoittautuneille osallistujille
- Kulttuurillinen ja kulinaristinen rannikkomenuu

luoda Keskipohjola-komitean poliittiselle johdolle

Johtoryhmän ensimmäinen kokous pidetään kulttuuripäivien

Perjantai 2. heinäkuu

ja ohjaukselle vahvempi jatkuvuus.

yhteydessä Pohjois-Tröndelagissa, 1. heinäkuuta alkaen.

- Seminaareja - NORVEG
- Pääseminaari – ”Rannikkojen kulttuurimaisema”
- Keskipohjolan matkailun kehittäminen
- ”Keskipohjolan kirjallisuus” -näyttely

Virallinen avausjuhla:
- ” Viknan rannikkokulttuurifestarit” – esittely ja
kulttuuriohjelmaa
- ”Hurtigrutan Päivä” – esittely ja kansanjuhla
- ”Keskipohjolan kulttuuripäivät ” – esittely

jokaiselta jäsenalueelta. Muutoksen tavoitteena on

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

- Teatteri ensi-ilta- ”Trua og Saltet”- Garstadvågen
- Kaikille avoin ensi-iltajuhla sekä tanssia ja musiikkia
Keskipohjolasta - Garstad/Vågsengtunet
www.mittnorden.net

Lauantai 3. heinäkuu
Laivakulkue – Havna
- ”Keskipohjolan Tori” – maistiaisia
- Esittelyjä suurelle yleisölle
Veneretki Sør-Gjeslinganin kalavesille
Rannikkokulttuuri-iltamat– NORVEG
- Keskipohjolan kulttuuripäivien jako
- Kulttuurillinen ja kulinaristinen rannikkomenuu
- Bluespubi – kansanmusiikkia – tanssia ym.

Sunnuntai 4. heinäkuu
Kirkkopäivä
- Ekskursio Nærøyn kirkkoon
- kulttuuripäivien päätös 2010 NORVEGissa

Kaikkina päivinä:
- Kertojateatteria – Lasten tunti – Näyttelyitä– Käsitöitä –
Puutöitä – Ruokaperinteitä
- Kalastus ja jahti Keskipohjolassa:
Lyhytelokuvia ”Kust och älvfiske”, ”Säljakt i Kvarken”,
Kystlyngheier”, ”Äventyr med Måsen” sekä näyttely ”Vene
on lastattu..”

Lisätietoja:
Clas Rönning, clas.ronning@ntfk.no
ja www.mittnorden.net

Pohjoismainen
hyvinvointimalli
Verrattaessa Pohjoismaita muuhun
Eurooppaan huomaa selvästi, että
pohjoismaisilla yhteiskunnilla on
yhteinen arvopohja. Vaikka
Pohjoismaat ovatkin päätyneet
erilaisiin ratkaisuihin hyvinvointitarjonnassaan, yhtäläisyyksiä on
niin paljon, että puhutaan
pohjoismaisesta hyvinvointimallista.
Pohjoismaiden tulevat haasteetkin
ovat samanlaisia. Pohjoismainen

Keskipohjolan nuorisoverkosto
järjesti huhtikuussa Vaasassa
seminaarin ”Midnordic Youth
Council Conference” Keskipohjolan
nuorisovaltuustoille. Kahden
päivän aikana n. 40 nuorta Norjasta,
Ruotsista ja Suomesta
keskustelivat nuorisovaltuustotoiminnasta ja hakivat yhteisiä
ratkaisuja niille haasteille, joita
nuorisovaltuustoilla on eri maissa
ja kunnissa.

yhteistyö mahdollistaa
kokemustenvaihdon yli
maanrajojen ja edistää siten
pohjoismaista sosiaalista
innovointia.

Lisätietoja: www.norden.org

Opiskelijavaihtoa
työmarkkinapäivillä
SÖT -kuntien (Sundsvall,

Opintojen
keskeyttämistä
täytyy ehkäistä jo
ensimmäisistä kouluvuosista lähtien

Nuoret kokoontuivat kehittämään Keskipohjolaa
– onnistunut seminaari Vaasassa huhtikuussa

Mid Nordic Youth Network on, kuten
nimikin kertoo, verkosto nuorille, jotka
haluavat parantaa olosuhteita
Keskipohjolassa. Huhtikuun lopussa
Vaasaan kokoontui kahden päivän ajaksi
nuoria eri puolilta Keskipohjolaa
keskustelemaan ja analysoimaan
tulevaisuutta.
Mid Nordic Youth Network –
nuorisoverkostoon kuuluvat alueet ovat
Etelä- ja Pohjois-Tröndelag Norjasta,
Västernorrland ja Jämtland Ruotsista sekä
Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja KeskiSuomi Suomesta. Myös Satakunta oli
edustettuna seminaarissa. Näiltä alueilta
nuoret matkasivat Vaasaan hakemaan
vastauksia erilaisiin kysymyksiin, jotka

kaikki liittyivät siihen, miten Keskipohjolan
alueista voitaisiin tehdä 13-26 –vuotiaille
parempi paikka.

Aivan liian monet jättävät toisen
asteen koulutuksen kesken. Se

Nuoret pohtivat mm. mitä
nuorisovaltuustojen tehtäviin kuuluu, miten
nuoret saataisiin kiinnostumaan ja
tietoisiksi toiminnasta sekä miten
saavutetaan asetettuja tavoitteita.
Kahden intensiivisen päivän aikana
osallistujat paitsi työskentelivät
asiakysymysten ääressä, saivat myös
mahdollisuuden tutustua toisiinsa ja pitää
hauskaa.

tulee yhteiskunnalle kalliiksi ja

Kaiken päätteeksi tuotettiin dokumentti,
johon kirjattiin sekä nuorisoverkoston
toiveita että vaatimuksia jokaisen alueen
poliitikoille. Verkosto tuli nimittäin siihen
tulokseen, että saadakseen jotain
aikaiseksi täytyy saada päättäjät
kuuntelemaan.
Mid Nordic Youth Council Conference oli
epäilemättä onnistunut tapahtuma, jossa
vaihdettiin kokemuksia ja luotiin monia
uusia kontakteja eikä kukaan varmasti
matkannut kotiin pettyneenä.

varhaisessa vaiheessa.

uhkaa tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskuntaa. Pohjoismaiden
ministerineuvoston uudessa
raportissa suositellaan laajaalaisia toimenpiteitä koulunkäynnin mahdollisimman

Raportissa todetaan myös, että
pääsyynä koulunkäynnin
keskeyttämiseen on heikko
suoriutuminen koulunkäynnin
alkuvaiheessa ja lisäksi
puutteelliset sosiaaliset
valmiudet sekä riittämätön

Johan Mellenius, Keskipohjolan
nuorisoverkoston jäsen,
johanmellenius@hotmail.com

motivaatio.
Toisen asteen koulutuksen

Östersund, Trondheim) opiskelijat

läpäisee 60–80 % ikäluokasta,

saivat maaliskuussa

mutta historiallisen korkeista

mahdollisuuden vierailla muiden

luvuista huolimatta kaikki

kampusten työmarkkinapäivillä.

Pohjoismaat kamppailevat

Esimerkiksi Östersundin

pienentääkseen vailla

tilaisuuteen osallistui 45 opiskelijaa
Sundsvallista ja Trondheimista.
Messuilla oli 26 eri
näytteilleasettajaa, mm. yrityksiä ja
kuntia alueelta. Opiskelijat hakivat
messuilta harjoittelupaikkoja,
lopputyö-yhteyksiä sekä
luonnollisesti töitä.

Lue lisää:

muodollista koulutusta olevien
Kuva vas.: lähes 40 nuorta eri
nuorisovaltuustoista osallistui seminaariin.
Kuva yllä: Päivällinen Kuntsin
taidemuseolla oli nuorten mielestä
vaikuttava, maakuntajohtaja Olav Jern
toivotti nuoret tervetulleeksi.
Kuva oik. yllä: Satu Heikkinen antoi
hyviä ohjeita väittelytaidoista ja yllättyi
positiivisesti nuorten väittelyvalmiuksista.
Kuva oik. alla: Nuoret esittelivät
ajatuksiaan täydellisestä
nuorisovaltuustosta.

www.sundsvall-ostersundtrondheim.com

Kuvat: Virpi Heikkinen

pudokkaiden määrää.
Ruotsissa 67 prosenttia
ikäluokasta on suorittanut lukion
20 -vuotiaina. Norjassa 68
prosenttia läpäisee aloitetun
toisen asteen koulutuksen.
Suomesta ei valitettavasti ole
saatu vastaavia tietoja.
Lisätietoja:
www.norden.org

