Helmikuu
2010

TULEVIA TAPAHTUMIA
• Naiset ja sota – kuvataidenäyttely 2010:

Uutisia Keskipohjolasta

- Västerbottenin museo,, Uumaja, 7.2 - 21.3.
- Tupakkamakasiini, Pietarsaari, 3.6 - 30.6.
-Härnösandin taidehalli, 11.9 - 9.10.

Tässä numerossa:

• Keskipohjola-komitean kevätkokous 18.-19. maaliskuuta Trondheimissa
Etelä-Tröndelag toimii kokouksen isäntänä ja teemana on tällä kertaa uusiutuvat energiat ja ympäristö.

Keskipohjolan kuljetuskäytävästä

Keskipohjola
Keskipohjola-komitea on

• Midnordic Youth Council Conference 23.-24. huhtikuuta Vaasassa

Keskipohjolan alueiden

Seminaari on tarkoitettu Keskipohjolan nuorisovaltuustoille. Ohjelma sisältää mm. pohdintoja täydellisestä

yhteistyöorganisaatio. Yhteistyön

nuorisovaltuustosta sekä mahdollisesta yhteismallista. 50 nuorta kutsutaan seminaariin.

tavoitteena on edistää kestävää
kehitystä ja kasvua
Keskipohjolassa, perustuen

• Keskipohjolan kulttuuripäivät 1.-4. heinäkuuta Norjan Viknassa
Meri- ja rannikkokulttuuri on päivien aihe heinäkuun alussa Pohjois-Tröndelagin Viknassa.

yhteiseen historiaan ja

• Keskipohjolan Arkeologiapäivät 7.-9. lokakuuta Östersundissa

kulttuuriperintöön sekä yhteiseen

Viikinkiaika on viidensien arkeologiapäivien aihe ensi syksynä.

aluekehittämis-tahtoon.

Ehdotuksia energiapalkinnolle

Haemme
ehdokkaita
Pohjolan Vihreä
Vyöhyke –
energiapalkinnolle 2010

Sähköautojen latausasemia perustettu
Seminaari koulupudokkaista
Muita ajankohtaisia asioita

Keskipohjola-komitea tulee
vuonna 2010 jakamaan

• Kulttuurikäräjät ja komitean syyskokous lokakuu, Jyväskylä

kolmannen kerran Pohjolan

Syyskokous järjestetään Kulttuurikäräjien yhteydessä, jonka aiheena on luovat alat.

Vihreä Vyöhyke -palkinnon,
tällä kertaa komitea jakaa
palkinnon uusiutuvan
energian alalta.

Keskipohjolan kuljetuskäytävästä
Keskipohjolan toimintasuunnitelmaan 2010 on
kirjattu monia mielenkiintoisia hankkeita ja
toimintoja.

Komitea

tulee

mm.

jatkamaan

työtään parantaakseen Keskipohjolan itä-länsi
Tavoitteena on kannustaa

Terveiset puheenjohtajalta Peter Boströmiltä

liikennettä ja suunnittelee parhaillaan yhdessä

palkinnonsaajaa jatkamaan

Västernorrlannin lääninhallituksen ja North East

tärkeitä. Tässä tarkoitan lähinnä suuria

työtään ja innostaa myös muita

Cargo

infrastruktuuri-hankkeita, jotka parannetuilla

Keskipohjolassa toimimaan

kehittämishanketta

Vuosi 2009 oli mielestäni hyvä toiminnallinen

kuljetuskäytävillä liittävät kansamme yhteen ja

kestävien energiaratkaisujen

ohjelmaan. Hakemus tulee jättää maaliskuun

vuosi ja myös toimintasuunnitelman sekä niiden

mahdollistavat dynaamisen elinkeinojen kasvun

puolesta.

aikana Rostockiin. Hankkeen tavoitteena on

periaatteiden mukainen, jotka olemme

sekä lännessä että idässä.

Palkinto voidaan myöntää

poistaa

yksityishenkilöille,

esitettiin jo edellisen hankkeen strategiassa,

organisaatioille tai yrityksille

mutta

Keskipohjolassa. Itseään ei

Trondheimin ja Pietarin välisellä Keskipohjolan

tosin saa ehdottaa

kuljetuskäytävällä.

Hyvät Keskipohjola -ystävät!

Keskipohjolan yhteistyölle asettaneet. Sen
aktiivisen dialogin tavoitetason, jonka aloitimme

On tärkeää, että tulevassa työssämme

vuonna 2009 Keskipohjola-alueen ministereiden

jatkamme aktiivisen keskusteluyhteyden

sekä kansanedustajien kanssa Pohjoismaiden

ylläpitämistä ministereihin eri

ministerineuvostossa ja neuvostossa, tulee

ministerineuvostoissa sekä kansanedustajiin

jatkua vuonna 2010, jotta maidemme

Pohjoismaisessa neuvostossa. Näin voimme

hallituksissa ja eduskunnissa tiedetään mitä

tehdä Keskipohjolan asioita näkyvämmiksi.

Link

Alliancen

ne

jotka

kanssa

Itämeren

liikenteen

yhä

(NECLAn)

ovat

jotka

olemassa

eikä

Norjan

maanteillä.

Meråkersbanan

sähköistäminen (junaraide Trondheimin ja
Östersundin

ja

etenemässä

ja

Sundsvallin
merkitsee

välissä)

on

huomattavia

ympäristövaikutuksia sekä rautatiekuljetusten
kasvamista.

Pohjoismaiden
suosituksen

neuvoston

antaman

(A1458)

mukaisesti

Pohjoismaiden Ministerineuvoston tehtävänä
olisi kartoittaa Keskipohjolan infrastruktuuriin
liittyvät hankkeet ja aloitteet, ja oma toiveeni
on, että kuluvan vuoden aikana saisimme
ministerineuvoston

osallistumaan

työhömme itä-länsi liikenteen kehittämiseksi.
Kuljetusinfrastruktuuriin liittyvät hankkeet tulee

Palkinto on arvoltaan

nähdä tärkeinä aluepolitiikan toimenpiteinä.

30 000 SEK.

Keskipohjola-komitea on koko olemassaolonsa
ajan priorisoinut hankkeita, joiden tavoitteena

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

Esimerkiksi

myös

palkinnonsaajaksi.

kansa alueilla ajattelee ja mitkä asiat ovat meille

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

rautateitse

maiden

pullonkaulat,

edelleen

pääasiassa

Nimitysehdotukset pyydetään

on

toimittamaan kansliapäällikölle

kuljetuskäytävällä vahvistaen sen merkitystä.

30.6.2010 mennessä.

Tavarakuljetusten

lisätä

nimittäin

www.mittnorden.net

Lisätietoja:
www.mittnorden.net

tavarakuljetuksia

Keskipohjolan

lisääntyminen

elinkeinoelämää

ympäristöetuja,

kun

tavaroita

Keskipohjola-komitea tulee myös kuluvan
vuoden

2010

aikana,

tuo

kuljetetaan

Etelä-

Pohjanmaan liiton ja Kaskisten kaupungin
kanssa järjestämään yhteisen seminaarin
Keskipohjolan kuljetuskäytävästä.

vahvistaa

sekä

yhdessä

Jon Hillgren, kanslichef

Pohjoismainen
aluepoliittinen
yhteistyö
Pohjoismailla on pitkät aluepoliittisen

Yrityshautomo-yhteistyö
Keskipohjolassa etenee!

yhteistä historiaa, kulttuuria,
hyvinvointijärjestelmien yhtäläisyyksiä
sekä demokraattista hallitusmuotoa.
Pohjoismaiden aluepoliittinen yhteistyö
keskittyy luomaan kasvua ja parempia
elinoja kaikentyyppisillä alueilla niiden
mahdollisuuksien ja tarpeiden
mukaisesti. Tavoitteena on tukea koko
Pohjolan innovointikykyä ja taloudellista
kasvupotentiaalia.

Raja-alueorganisaatiot
Pohjoismaiden raja-alueyhteistyö on
nykyisin monien eurooppalaisten rajaalueiden esikuva. Raja-alueiden
yhteistyöelimet pyrkivät helpottamaan
ihmisten, tavaroiden ja palveluiden
liikkuvuutta Pohjoismaiden välillä, ja ne
keskittyvät muun muassa työoikeuteen,
sosiaalisiin oikeuksiin, kaupan esteisiin
sekä asumiseen liittyviin oikeuksiin.
Pohjoismaiden ministerineuvosto tukee
muutamia raja-alueiden yhteistyöelimiä,
jotta ne voisivat toteuttaa rajat ylittäviä
hankkeita..

Pohjoismaat aktiivisia

seminaaria, jossa käsitellään

Keskipohjolan
nuorisovaltuustojen
seminaari sai
rahoitustukea
Nordbukilta

koulupudokkaita, eli nuoria, jotka

Keskipohjolan nuorisovaltuustoille

keskeyttävät opintonsa.

järjestetään yhteinen seminaari

Seminaaria suunnitellaan

"Midnordic Youth Council

kevääksi 2010.

Conference" 23.-24.4.2010

Myös Pohjoismaiden neuvoston

Vaasassa.

hyvinvointivaliokunta on

Pohjoismaiselta nuorisoyhteistyön

Keskipohjola-komitea on päättänyt

yhteistyön perinteet, mistä on
kiittäminen muun muassa maiden

Seminaari
koulupudokkaista

Pohjoismailla on korkeat tavoitteet uusien ja tulevien
yrittäjien tukemiseen, jotta nämä pääsevät
toteuttamaan yritysideoitaan. Yksi osa tätä työtä on
perustaa yrityshautomoita, joiden tärkeimpiä
toimintamalleja on mm. auttaa tutkijoita
kaupallistamaan tutkimustuloksiaan sekä tukea uusien
yritysideoiden toteuttamista. Uusille yrityksille
tarjottava nk. yrityshautomo-prosessi on kestävän
kehityksen mukaista toimintaa. Kestävä kehitys luo
kasvua ja lisää työllistymistä. Tärkeä
työskentelymenetelmä on yksinkertaisesti oppia muilta
eikä keksiä pyörää aina uudestaan ja uudestaan.

rahoittaa70 000 Norjan kruunulla

Keskipohjolassa on lukuisia yrityshautomoita, jotka
työskentelevät hyvin samankaltaisissa olosuhteissa.
Tällä hetkellä yrityshautomoilla ei kuitenkaan ole
olemassa rajat ylittävää toiminnallista ja vakituista
verkostoa, jossa ne voisivat vaihtaa tietoja ja
kokemuksia. Nyt käynnisteltävän hankkeen ja
verkoston tavoitteena on luoda pitkäkestoinen
yhteistyö Keskipohjolan yrityshautomoiden välille ja
samalla tuottaa lisäarvoa hautomoihin kuuluville
yrityksille.

peräänkuuluttanut pohjoismaista

Hankkeen kohderyhmänä on alueelliset, innovaatioita
tukevat organisaatiot (yrityshautomot,
teknologiakeskukset) sekä niihin kuuluvat yritykset.
Åkroken Science Park ja Mittuniversitet Innovation
Ruotsin Västernorrlannista tulevat yhdessä toimimaan
verkoston kokoavina voimina, eli keräämään tietoja ja
kokemuksia yrityshautomoiden toiminnasta.
Hanketta rahoittavat Keskipohjola-komitea ja
Västernorrlannin lääninhallitus ja se jatkuu vuodelle
2011 saakka.
Lisätietoja antaa:
Projektipäällikkö Gunilla Lagren
Åkroken Science Park Oy
Gunilla.lagren@akroken.se, +46 70-624 14 20

tutkimusyhteistyötä pudokkaiden
tilanteesta.

Pian sähköautoilla voi ajaa läpi Green Highwayn
– latausasemia perustetaan lisää

rahoituspäätös (53 000 DKK)

biokaasua ja RME-biodieseliä.

kaasuautoista että tulevista

Keskipohjola-komitea tukee

Åressa ja Östersundissa on jo

Green Highway-hankkeen tavoitteena

malleista. Oppaassa kerrotaan

yhteisen seminaarin järjestämistä,

sähköautojen latausasemia ja

on luoda ns. vihreä liikennekäytävä

myös autojen hinnat, kaasulla

Seminaaria yhdessä nuorten

joka on suunnattu koulutuspuolen

marraskuussa -09 otettiin käyttöön uusiutuvaa energiavyöhykettä pitkin,

ajamisen tehoista ja ajomatkoista

kanssa järjestävä komiteasihteeri

asiantuntijoille Keskipohjolan

uusi asema myös Sundsvallissa.

panostaen mm. sähköautoihin,

sekä turvallisuudesta. Lisäksi

Virpi Heikkinen toteaa:

alueella. Seminaarissa on

Asemia on avattu myös mm.

latausinfrastruktuuriin, uusiutuviin

oppaassa on monia muita

- Nordbukin rahoituspäätös on

tarkoitus tarkastella eri alueiden

Bräckessä ja Borgsjössä.

polttoaineisiin, testaukseen ja

hyödyllisiä tietoja ja linkkejä.

arvokas paitsi itse seminaarin

koulutusjärjestelmiä, eli mm.

Kaikkiaan Trondheimin ja

kehittämiseen sekä asiasta

vaihtaa tietoja koulutuslaitoksista,

Sundsvallin väliselle tielle

tiedottamiseen.

omistajuus- ja vastuurakenteista

suunnitellaan 13 latausasemaa.

sekä luonnollisesti käsitellä

Yllä oleva kartta näyttää

päähaasteita pudokkaiden

suunniteltujen ja olemassa olevien Oppaan tavoitteena on markkinoida

vähentämiseksi. Näiden lisäksi

latauspisteiden paikat, sekä lisäksi kaasuautoja ja se antaa yleiskuvan

käsitellään osallistujien

asemat, joilla voi tankata etanolia, sekä tällä hetkellä markkinoilla olevista

Uusi kattava kaasuauto-opas

seminaarin järjestelyihin.

toteuttamiseen, myös positiivinen
Lisätietoja:

signaali alueen nuorille: kun

www.greenhighway.nu

nuoret ideoivat ja toteuttavat

ja

itseään aidosti kiinnostavaa

www.sundsvall-ostersund-

toimintaa omista lähtökohdistaan,

trondheim.com

tämä myös huomataan ja
katsotaan tukemisen arvoiseksi.

yhteistyöideoita. Jokaisen alueen
on tuotava vähintään yksi

GIM, raja-alue-hanke Ruotsi-Norja 2008-2011

kehittämisidea käsiteltäväksi.

Pohjoismaat osallistuvat

Kiinnostuitko? ota yhteyttä, niin

kansainväliseen toimintaan eri puolilla

kerromme mielellämme lisää.

alahankkeita, jotka yhdessä käsittelevät asiaan

neljä aluetta Norjan ja Ruotsin keskiosissa tekevät

liittyviä kysymyksiä. Eräs tärkeä kysymys, josta

yhteistyötä vakauttaakseen ja lisätäkseen

sekä ruotsalaiset että norjalaiset viranomaiset

harvaanasutun raja-alueensa asukasmäärää.

keskustelevat on asuntojen löytäminen alueelta
sekä vaikeudet saada pankkilainaa johtuen

Pohjoismaiden ministerineuvosto ja
varsinkin sen alaiset laitokset

Lisätietoja:

harjoittavat myös mittavaa

Randi Kristin Svarva ,

kansainvälistä toimintaa, joka ulottuu

randi.svarva@stfk.no tai

tasa-arvotutkimuksesta

Karen Havdal,

ilmastohankkeisiin. Aiheesta lisää

karen.havdal@stfk.no

Keskipohjolan nuorisoverkosto
jatkaa seminaarin suunnittelua ja

Keskipohjola-komitea tukee tätä hanketta, jossa

maailmaa. Pohjoismaiden neuvosto,

Lisätietoja: www.norden.org

mieluisa myönteinen

Trondheimissa, Stjørdalissa,

kansainvälisellä areenalla

Analys Norden –julkaisussa.

komitealta Nordbukilta saatiin

Tässä Interreg-hankkeessa on mukana

alhaisista myyntiarvoista.

Hotagensdelen Krokomin kunnasta, Frostviksdelen

työstämistä.
Kaksipäiväiseen seminaariin
kutsutaan 50 nuorta Keskipohjolan
eri nuorisovaltuustoista mm.
keskustelemaan yhteisistä
haasteista sekä jakamaan tietoja
ja kokemuksia nuorisovaltuusto-

Strömsundin kunnasta sekä Lierne ja Røyrvik .

Hanke tuottaa myös uutislehteä nimeltään

Raja-alueiden asukasmäärän lisäämistä pyritään

"Gränsnytt", jota löytyy niin Frostvikenistä,

edesauttamaan mm. luomalla

Hotagenista, Røyrvikistä ja Liernestä että

maaseutuasumisesta houkuttelevia ja moderneja

nettisivuilta.

mielikuvia. Tähän työhön liittyy useampia

Lisätietoja: www.gransprojekt.eu

toiminnasta.

Lisätietoja:

Virpi Heikkinen,
virpi.heikkinen@keskisuomi.fi

