Luovan talouden seminaari – Alan mahdollisuudet
ovat erinomaiset Keskipohjolassa

Keskipohjola
Keskipohjola-komitea on
Keskipohjolan alueiden
yhteistyöorganisaatio. Yhteistyön
tavoitteena on edistää kestävää
kehitystä ja kasvua
Keskipohjolassa, perustuen
yhteiseen historiaan ja
kulttuuriperintöön sekä yhteiseen
aluekehittämistahtoon.

Luovien alojen osuus maailmantaloudesta on
yhä suurempi ja merkittävämpi. Luovat alat
ovat selkeästi jo nyt vahvoja, mutta niillä on
vieläkin suuremmat kehittämis- ja
liiketoimintamahdollisuudet.
Siksi Keskipohjola-komitea järjesti seminaarin
luovasta taloudesta Keskipohjolassa
marraskuun puolivälissä Jyväskylässä,
komitean syyskokouksen yhteydessä.
Seminaarissa kuultiin mielenkiintoisia
asiantuntijoiden esitelmiä aiheesta, mukana
olivat professori Saara L. Taalas sekä tutkijat
Evelina Wahlqvist ja Atle Hauge.
Luennoitsijat puhuivat mm. luovan talouden
kehittämisestä, alan haasteista ja
mahdollisuuksista sekä aktiivisten
faniyhteisöjen vaikutuksesta ja symbolisen
lisäarvon tuottamisesta.
Ohjelma sisälsi myös nk. design-torin, jolla
paikalliset luovan alan yrittäjät esittelivät
tuotteitaan. Lisäksi seminaarin osallistujat
vierailivat Grafiikkakeskuksessa ja
vaikuttavassa uudessa matkailukohteessa
Kallioplanetaariossa.

Uutisia Keskipohjolasta

Keskipohjola-komitea sai hyödyllistä tietoa
luovista aloista ja julkisti myös oman
kannanottonsa alasta seminaarin jälkeen.
Komitea toteaa mm., että alan
kehittäminen kärsii rahoituksen ja
laajakatseisuuden puutteesta. Luovan
talouden mahdollisuuksia hyödynnetään
edelleen liian vähän, ja komitea toivoo, että
yhteiskunnan tukijärjestelmiä muokataan
siihen suuntaan, että myös kulttuurin ja
luovan alan toimijoiden olisi nykyistä
helpompi hakea tukea yritystoiminnalleen.
Yhteiskunnan yritystukiorganisaatioiden
tulisi lisätä tietämystään luovista aloista ja
kulttuurista.
Keskipohjolan luovan alan kannanotto
kokonaisuudessaan: www.mittnorden.net

Lisätietoja seminaarista:
Raija Partanen, Keski-Suomen liitto
raija.partanen@keskisuomi.fi

Raija Partanen toivotti
kaikki tervetulleiksi ja
avasi seminaarin. Puhujat
Saara L.Taalas, Evelina
Wahlqvist ja Atle Hauge
ensimmäisellä rivillä
istuen.
Noin 50 henkilöä eri
puolilta Keskipohjolaa
osallistui seminaariin.
Kuva: Virpi Heikkinen

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
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Tässä numerossa
NECL II –hankkeen kick-off
Luovan talouden mahdollisuudet
Kiehtova viikinkiaika
Muita ajankohtaisia asioita

Suuria odotuksia Keskipohjolan kuljetuskäytävän
kehittämiselle ja NECL II -hankkeelle
Työ Keskipohjolan kuljetuskäytävän kehittämiseksi
käynnistyi virallisesti 9.-10. marraskuuta, kun EUrahoitteisen North East Cargo Link (NECL) II-hankkeen
kaikki partnerit kokoontuivat koolle Sundsvalliin.
Keskipohjolan kuljetuskäytävän kehittäminen on
haastava työ, mutta kaikkien alueiden yhteinen etu.
Yhteistä kaikille 22 partnerille ja toimijoille on halu kehittää
itä-länsi suuntaista Keskipohjolavyöhykettä
kokonaisuutena ja parantaa sen mahdollisuuksia
kilpailukykyisenä kuljetuskäytävänä. Rahoituksen
löytäminen liikenteellisten pullonkaulojen poistamiseen on
osoittautunut vaikeaksi, sillä pohjois-eteläsuuntaiset
liikenne- ja kuljetusyhteydet on yleensä priorisoitu itälänsisuuntaisten yhteyksien edelle. Hankkeessa aiotaankin

mm. väylä- ja terminaalisuunnittelun sekä liikenne- ja
tavarankuljetusselvitysten avulla osoittaa investointien
rahoittamiselle uusia perusteita.
Hanke painottuu alueiden infran ja logistiikan
kehittämiseen kuten tiestöön, ratoihin ja merikuljetuksiin
sekä logistiikka- ja jakelukeskuksiin ja satamiin. Eri
kuljetustapoja hyödyntävien kuljetusketjujen
muodostamisella tavoitellaan energiataloudellisuutta ja
ympäristöhaittojen minimointia. Kuljetuskäytävää
halutaan tuoda esille hyvänä ja edullisena vaihtoehtona
tavarankuljetuksille eli käytävää tullaan markkinoimaan
mm. vienti- ja tuoteteollisuudelle.
Hankkeessa kehitetään lisäksi logistiikan tehokkaita
informaatioteknisiä ratkaisuja, joilla pyritään mm.
vähentämään vajaiden kuljetusten määrää.
Käynnistämiskokouksessa valmisteltiin tulevaa työtä
käymällä läpi hankesuunnitelma ja kaikki toimenpiteet
sekä käsiteltiin hallinnollisia kysymyksiä.
Tuleva projektipäällikkö pääpartneri Västernorrlannin
lääninhallituksesta Per-Åke Hultstedt kertoo:
- Jotta hanke saavuttaisi ne vaikutukset, johon sillä on
kaikki mahdollisuudet, on tärkeää, että jokainen partneri
varmistaa hankkeeseen tarvittavat resurssit, niin talouden
kuin tekijöidenkin osalta. Meihin kohdistuu korkeita
odotuksia niin paikallisella kuin kansallisella tasolla, sekä
kokonaisratkaisujen osalta että pitkän tähtäimen
tehostamistoimenpiteiden osalta. Tärkeää on myös mm.
yhteistyö muiden vastaavanlaisten liikenne- ja
kuljetushankkeiden kanssa.
Kuvassa mm. kehittämisjohtaja Martti Ahokas, Keski-Suomen
liitto, ja maaherra Bo Källstrand, Västernorrlanti.

Yhteenkuuluvuus
Keskipohjolassa –
ajankohtainen
esiselvitys
Toimivien liikenneyhteyksien
puute Keskipohjolassa on
aiheuttanut sen, että
yhteydenpito kuntien, alueellisten
viranomaisten ja
elinkeinoelämän välillä
Selkämeren yli on huomattavasti
vähentynyt. Esiselvityksen
tavoitteena on uudelleenherättää
pohjoismainen kumppanuus
Västernorrlannin ja Pohjanmaan
viranomaisten välillä sekä
vahvistaa elinkeinoelämän
tietojenvaihtoa Merenkurkun
molemmin puolin. Esiselvityksen
tuloksena tulee olemaan
hankehakemus Botnia-Atlantica
–ohjelmaan, rajat ylittävän
partnerikonsortion muodossa ,
joka on myös vahvasti sitoutunut
hankkeen toteuttamiseen.
Partnerit tulevat määrittelemään
tulevan hankehakemuksen
sisällöt ja hakemus jätetään v.
2011 ensimmäisellä
hakukierroksella. Hankkeen
myötä alueiden kansainvälinen
tietoisuus ja yhteistyökyvyt
tulevat kasvamaan, ja ne tulevat
myös lisäämään osallistumistaan
yhteistyöhankkeisiin EU:ssa.
Esiselvityksen
pääkohderyhmänä ovat
Västernorrlannin ja Pohjanmaan
rannikkokunnat, lääninhallitus ja
maakäräjät Västernorrlannissa
sekä Pohjanmaan maakuntaliitto.
Nämä osapuolet tulevat olemaan
myös valmisteltavan BA –
hankkeen toimijat ja
kohderyhmät. Työssä
selvitetään myös Satakuntaliiton
(ja sen alueen kuntien)
kiinnostusta hankkeeseen. Myös
Nordanstigin kunta on ilmaissut
kiinnostuksensa hankkeeseen
osallistumisesta.

Lisätietoja:
Jon Hillgren,
Keskipohjola-komitean kanslia,
jon.hillgren@lvn.se

Keskipohjolan energiapalkinto 2010 Hyödynnä
Keskipohjolan
May-Britt Häggille
ympäristö – ja

Viikinkiaika kiehtoi Keskipohjolan
arkeologiapäivillä Östersundissa
Keskipohjolan arkeologiapäivät
7.-9. lokakuuta houkutteli 91
henkilöä Östersundiin. Näistä 58
tuli Ruotsista, 29 Norjasta ja 4
Suomesta. Vuoden teemana oli
”Ihmiset viikinkiajan
Keskipohjolassa”. Tapahtuma
alkoi torstaina ja päättyi lauantaina
lounaaseen.
Osallistujissa oli mukana sekä
professoreja, museonjohtajia,
kenttäarkeologeja että opiskelijoita, mutta
myös mm. kotiseutuyhdistysten ihmisiä
(Ruotsista) ja historioitsijoita (Norjasta)
sekä ”harrastelija-arkeologeja” ja
aiheesta muuten kiinnostuneita
henkilöitä. Eli juuri sellainen kirjava
joukko, jota tavoittelimmekin.
Ensimmäisen päivän aiheena oli mm.
"Kansainvälistyminen ja valtion
perustaminen” ja päivä sisälsi myös
Jamtlin museon ja sen näyttelyiden
esittely.
”Yhteiskunta muutoksessa” ja
"Uskonnonmuutokset" olivat toisen
päivän aiheet ja aiheet jatkuivat
ekskursiolla, jossa käytiin mm. Frösön
riimukivillä ja jatkettiin Rödön
raudanvalmistuspaikan kautta Frösön
keskiaikaiseen kirkkoon. Illalla nautittiin

jämtlantilaisesta juhlaillallisesta Jamtlin
museon Pyhän Olavin takkahuoneessa,
joka on sisustettu viikinkiajan tyyliin.
Kolmannen päivän teema oli sitten
”Monimuotoinen Keskipohjola”.

Tapahtuman päätyttyä osallistujat
kertoivat, että tällaiset tapahtumat ovat
arvokkaita kohtauspaikkoja alan
ihmisille, koska ne esittelevät sekä
suuria linjoja että pieniä, kutkuttavia
yksityiskohtia ja antavat silloin paljon
sekä aiheen harrastajille että
ammattilaisarkeologeille.
Tapahtuma onnistui kaikin puolin:
aikataulut pitivät, esitelmät olivat
havainnollisia ja ymmärrettäviä,
keskustelut positiivisia, ruoka oli hyvää
ja ekskursio mielenkiintoinen. Monet
kiittelivät vielä erikseen tapahtuman
iloista tunnelmaa.

Tapahtuma päättyi siihen, että
Pohjois-Tröndelagin edustajat ottivat
vastuulleen seuraavien
Keskipohjolan Arkeologiapäivien
järjestämisen, jotka toivon mukaan
voidaan toteuttaa noin kolmen
vuoden kuluttua Norjassa.

Ove Hemmendorff,
Puh. +46(0)63 150129,
ove.hemmendorff@jamtli.com

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

Keskipohjola-komitean energiapalkinto jaettiin jo
kolmannen kerran. Tänä vuonna palkinnonsaaja on
professori May-Britt Hägg, Trondheimin yliopistosta.
Palkinto on arvoltaan 30 000 Ruotsin kruunua.
Hägg on ollut mukana kehittämässä uutta
hiilimembraania, jota hyödynnetään mm.
metaanikaasujen puhdistuksessa, tällä
membraanitekniikalla pyritään lisäämään
biometaanikaasujen käyttökelpoisuutta autoilussa.
Teknologia hyödyntää luonnon omia erotteluprosesseja,
ja toimii samalla periaatteella kuin esim. keuhkot ja
munuaiset ihmisellä. Häggin kehittämä tekniikka
mahdollistaa kaasujen erottelemisen ilman kemikaaleja
ja muita haitallisia aineita. Hiilimembraanissa yhdistyvät
korkea erottelukyky ja laatu, joka puolestaan vähentää
kaasutuotannon kustannuksia.
May-Britt Hägg on vahvasti ympäristötietoinen henkilö ja
on vuosien ajan työskennellyt kaasujen puhdistukseen
liittyvien teknologisten ratkaisujen kanssa.

Muut palkintoehdokkaat olivat:
Risto Jousiniemi Windside, Finbio, KO Tulostekniikka Oy,
sekä Biokaasutraktorin ja biokaasu-aggregaatin
kehittämishanke Valtralla, kaikki Keski-Suomesta. Lisäksi
Jeppo Kraft Andelslag Pohjanmaalta, Joakim Byström
Absolicon, Västernorrlannista sekä Green Highway —
yhteishanke Jämtlannin, Västernorrlannin ja EteläTröndelagin välillä.

Tapahtuman suunnittelu ja
järjestäminen oli iso työ, mutta me
järjestäjät olemme ylpeitä ja iloisia
kaikista kiitoksista sekä siitä
luottamuksesta, jota Keskipohjolakomitea osoitti meille, ja myös siitä
taloudellisesta tuesta, jota saimme niin
Jämtlannin lääninhallitukselta ja
maakäräjiltä kuin itse Jamtliltakin.

energiatietokantaa
Nettisivuilla mittnorden.net on
kattava tietokanta ympäristö- ja
energia-alan toimijoista
Keskipohjolassa. Tietokantaan on
koottu satojen yritysten ja
organisaatioiden tiedot
Keskipohjolan alueelta.
Clean Tech and renewable energy
–tietokanta:
www.mittnorden.net/catalogue

Vuoden 2011
kulttuuripäivät
nuorten ja
kulttuuriväen
yhteinen ponnistus
Keskipohjolan nuorisoverkosto
Midnordic Youth Network
järjesti ensimmäisen yhteisen
seminaarin Keskipohjolan
nuorisovaltuustoille huhtikuussa
2010 Vaasassa.

Kuva alla: komitean nykyinen puheenjohtaja Peter Boström
onnittelee May-Britt Häggiä yhdessä tulevan puheenjohtajan
Arne Brautin kanssa.

Nuorten seuraava tehtävä ja
haaste tulee olemaan ensi
vuoden Keskipohjolan
kulttuuripäivät, jotka
järjestetään 18-20 elokuuta
2011 Trondheimissa.
Nuorisokulttuuri on päivien
aiheena ja nuoret pääsevät
suunnittelemaan ja
toteuttamaan tapahtumaa
tiiviissä yhteistyössä

Kuva (yllä): Anders Hansson, Jamtli,
kertoo riimukivistä.
Kuva (vas.): Anna Wessmann,
Helsingistä, luennoi.
Kuvat: Jamtli.

Keskipohjolan
kulttuurityöryhmän kanssa.
Projektipäällikkö Knut Wik, EteläTröndelagin fylkeskommune
knut.wik@stfk.no

