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Johdanto
Keskipohjola-komitea on yhteistyöorganisaatio Keskipohjolan alueiden välillä, alue ulottuu idästä
Venäjän rajalta länteen Atlantille.
Keskipohjola-komitea perustettiin jo vuonna 1978 ja yhteistyöverkosto on kohta 40 vuoden ajan
toiminut Norjan, Ruotsin ja Suomen keskisten alueiden välillä. Pohjanmaan maakuntaliitto on
varsinainen jäsen komiteassa, toiminnan tukipartnereita Suomessa ovat Keski-Suomen
maakuntaliitto, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur -niminen kuntayhtymä sekä
Parikkalan kunta. Norjassa jäseniä ovat Etelä-ja Pohjois-Tröndelagin fylkeskommunit ja Ruotsissa
Jämtlannin maakuntaliitto ja Västernorrlannin maakäräjät. Jämtlannin ja Västernorrlannin
lääninhallitukset, Västernorrlannin kuntaliitto, Jämtlannin ja Västernorrlannin kauppakamarit sekä
Kramforsin kunta ovat tukipartnereita Ruotsissa.
Alueella on yhteensä n. 1,5 miljoonaa asukasta.

Keskipohjola-komiteasta
Keskipohjola-komitea on rajat ylittävää yhteistyötä harjoittava yhteistyöelin, jonka tavoitteena on
edistää kestävää kehitystä ja kasvua Keskipohjolassa, perustuen yhteiseen historiaan ja
kulttuuriperintöön sekä yhteiseen alueelliseen kehittämistahtoon. Keskipohjola-komitea
työskentelee jäsenten tavoitteiden saavuttamiseksi rajaestetyössä ja tasa-arvonäkökulma
huomioidaan kaikessa komitean toiminnassa.
Keskipohjola-komitean tavoitteena on, että Keskipohjolan kehittämisyhteistyö tunnetaan yhtenä
onnistuneimmista ja kasvua kehittävimmistä yhteistyömuodoista Euroopan suurkaupunkien
ulkopuolella.
Komitean painopistealueet yhteistyössä ovat seuraavat:
Yleiset toiminnan painopisteet:
•
Itä-länsi liikenneyhteydet
•
Kulttuuri ja pohjoismainen yhteenkuuluvuus
Muut erityiset painopisteet:
•
Biotalous
•
Elinkeinojen kehittäminen (sis. elämyselinkeinot) ja yrittäjyys
•
Sosiaalinen kestävä kehitys
Keskipohjola-komitealla on toiminnassaan kolme päätavoitetta:
 Keskipohjola-komitea vahvistaa Keskipohjolan aluetta sekä kansallisesti että Euroopan unionissa.
 Keskipohjola-komitea edistää verkostojen kehittämistä.
 Keskipohjola-komitea tekee hankealoitteita, sekä osallistuu ja johtaa kehittämishankkeita.

Toiminta vuonna 2016
Keskipohjola-komitean pidemmän aikajakson toimintasuunnitelma kuvataan
komitean strategiassa 2012-2014.
Keskipohjola-komiteaa johtaa v. 2016 Margareta Winberg, Jämtland Härjedalenin alueelta. Uutena
komiteassa on nk. poliittiset raportoijat, jotka on nimetty komitean eri teema-aleuille, eli liikenteen,
kulttuurin ja nuorison, ympäristön ja energian sekä kansanterveyden ja sosiaalisesti kestävän
kehityksen aloille.

Painopisteet 2016
TAVOITE 1: Keskipohjola-komitea vahvistaa Keskipohjolaa kansallisesti ja Euroopan unionissa.
Keskipohjola-komitea tekee näkyväksi ja profiloi Keskipohjolaa sekä vahvistaa alueiden kilpailukykyä.
Yhteistyön tavoitteena on myös profiloida Keskipohjolaa houkuttelevana alueena asua ja
työskennellä. Keskipohjola-komitean halutaan nähdä aktiivisena toimijana alueellisissa
kehittämiskysymyksissä ja rajat ylittävässä yhteistyössä niin Pohjolassa kuin koko Euroopassa.
 Strateginen vaikutus:
1a: Keskipohjola-komitea on aktiivinen toimija Pohjoismaiden ministerineuvoston jneuvoston
suuntaan korostaakseen alueellisen pohjoismaisen yhteistyön merkitystä. Vähintään kaksi
tapaamista sihteeristön kanssa, joista vähintään yksi poliittisen johdon kanssa.
1b: Keskipohjola-komitea osallistuu ja seuraa NSPA –verkoston kehittymistä (Northern Sparsely
Populated Areas) sekä erityisesti OECD:n v. 2016 tekemää selvitystä pohjoisen Euroopan
aluekehittämisen mahdollisuuksista.
1c: Keskipohjola-komitea osallistuu aktiivisesti laajemman itä-länsi suuntaisen kuljetuskäytävän
kehittämiseen, yhdessä Merenkurkun neuvoston sekä Mittskandian kanssa, mm.
yhteistä Interreg-hanketta suunnitellen.
1d: Keskipohjola-komitea tukee yksittäisten jäsenten edunvalvontaa, jotka osuvat yksiin
Keskipohjola-komitean intressien kanssa, yhteisen edunvalvontatyön kautta.
 Profilointi:
1e: Keskipohjola-komitea jakaa Pohjolan Vihreä Vyöhyke- energiapalkinnon *.
1f: Keskipohjola-komitea jakaa Keskipohjolan kulttuuripäivien 2016 yhteydessä Levangerissa
Keskipohjolan kulttuuripalkinnot** (2 kpl), joista toinen palkinto on lapsille ja nuorille.
1g: Keskipohjola-komitea haluaa olla kiinnostavampi yhteistyöorganisaatio jatkuvan kehittymisen ja
uusiutumisen avulla.
TAVOITE 2: Keskipohjola-komitea edistää verkostojen kehittämistä
Keskipohjola-komitea työskentelee aktivoidakseen olemassa olevia verkostoja Keskipohjolassa sekä
luodakseen uusia verkostoja tarpeen mukaan.


Verkostojen kehittäminen

2a: Keskipohjola-komitea vahvistaa yhteistyön toteuttamista nuorisoverkostossa, ympäristö- ja
energiaverkostossa sekä kansanterveysverkostossa.

2b: Keskipohjola-komitea järjestää verkostojen kokouksia ajallisesti ja logistisesti
niin, että verkostojen välillä tehdään yhteistyötä, samalla vähentäen
yhteistyön kustannuksia.

TAVOITE 3: Keskipohjola-komitea tekee hankealoitteita sekä osallistuu ja johtaa
kehittämishankkeita.
Keskipohjola-komitea tulee omalla osarahoituksellaan osallistumaan hankkeisiin, esiselvityksiin ja
lyhytaikaisiin toimintoihin komitean asettamien painopisteiden perusteella. Keskipohjola-komitea
tekee myös hankealoitteita sekä johtaa hankkeita, joilla on selkeä Keskipohjola-profiili. Esimerkkejä
vuoden 2016 toiminnoista ja hankkeista ovat:
- rajaesteiden kartoitus ja poistaminen yhteishankkeessa Ruotsi-Norja – Interreg-ohjelmassa
- Keskipohjolan kuljetuskäytävä
- Smart green region: SÖT-kaupunkien yhteistoimintaa mm. ympäristön ja kulttuurin parissa
- 300-juhlavuosi, Karoliner-marssi v. 2018
- energiahankkeet
- kansanterveys, innovaatiot ja tutkijaverkostot
- Sosiaalisesti kestävä kehitys: integraatio ja pakolaiskysymykset Keskipohjolassa

Rahoitus
Komitean toiminta mahdollistetaan jäseniltä tulevien jäsen/partnerimaksujen avulla sekä
Pohjoismaiden Ministerineuvoston rahoituksella.
Pohjoismaiden Ministerineuvoston kehittämistuet moninkertaistuvat komitean rahoittaessa mm.
EU:n rakennerahastojen hankkeita. Keskipohjola-komitea näkee rakennerahastot tärkeinä välineinä
kehittämään ja rahoittamaan rajat ylittäviä hankkeita sekä näkee, että sekä Pohjoismaiden
Ministerineuvoston että rakennerahastovarojen käyttöä tulisi tukea ja rohkaista.

*Pohjolan Vihreä Vyöhyke
Pohjolan Vihreä Vyöhyke - on Keskipohjola-alueen yhteinen profiili, jolla pyritään lisäämään kestävän
kehityksen mukaisiin arvoihin perustuvaa yhteistyötä elinkeinoelämän, maaseudun kehittämisen
sekä energia- ja ympäristökysymysten parissa. Keskipohjola-komitean ympäristö- ja
energiapalkintojen tavoitteena on mm. edistää yrittäjyyttä ja uusien työpaikkojen syntymistä
Keskipohjola-alueella sekä vahvistaa alueen profiilia ekologisesti kestävänä alueena. Tavoitteena on
kannustaa palkinnonsaajia jatkamaan työtään ja niin ollen innostaa myös muita Keskipohjolassa
toimimaan paremman ympäristön ja kestävien energiaratkaisujen puolesta.

**Keskipohjolan kulttuurivoima
Keskipohjolan kulttuuriyhteistyö on elinvoimaista ja on kehittynyt 1980-luvun alusta. Vuosittain on
pidetty Keskipohjolan kulttuuripäiviä eri puolilla aluetta ajankohtaisten teemojen ympärillä, jotka
ovat koonneet yhteen kulttuurin työntekijöitä ja taiteilijoita runsain määrin eri puolilta aluetta ja
uusia yhteistyöverkostoja on syntynyt monella tasolla. Kulttuuriyhteistyön piirissä on myös
toteutettu erilaisia kulttuurin ja luovan alan kehittämishankkeita.
Keskipohjolan kulttuuripalkinto on jaettu vuodesta 1984 Keskipohjolan kulttuuripäivien yhteydessä.
Palkinnon tavoitteena on antaa virikkeitä jatkuvaan kulttuurityöhön. Keskipohjolan kulttuuripalkintoa
lapsille ja nuorille on jaettu vuodesta 2002 ja sillä halutaan antaa lapsille ja nuorille virikkeitä
jatkuvaan kulttuurityöhön.

