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LYHYESTI

Uutisia Keskipohjolasta

• Keskipohjola-komitean syyskokous 3.-4. marraskuuta Pietarsaaressa
Ohjelma on suunniteltu yhteistyössä Pietarsaaren aluekeskusohjelman kanssa. Painopisteessä ovat
liikenneyhteyksien haasteet rajat ylittävän yhteistyön näkökulmasta.

Tässä numerossa

• Keskipohjolan kulttuuripäivät 1.-4. heinäkuuta 2010
Kulttuuripäivien suunnittelu on täydessä käynnissä – teemaksi on valittu Rannikkokulttuuri ja päivät

Keskipohjola

järjestetään heinäkuun alussa Pohjois-Tröndelagissa, Norjassa. Lisätietoja seuraavassa uutiskirjeessä.

Keskipohjola-komitea on
Keskipohjolan alueiden

• Keskipohjolan arkeologiapäivät 7.-9. lokakuuta 2010

yhteistyöorganisaatio.

Päivät tullaan järjestämään Östersundissa, Ruotsissa alkusyksystä 2010. Teemana on tällä kertaa

Yhteistyön tavoitteena on

viikinkiaika. Lisätietoja seuraavassa uutiskirjeessä.

Toimintasuunnitelmasta 2010

Pohjolan Vihreä
Vyöhyke –
palkintojensaajat 2009

Itä-länsi liikenneyhteyksistä
Pohjolan Vihreä Vyöhyke -palkinnot
Keskipohjolan nuorisoverkostosta

Keskipohjola-komitea on

Muita ajankohtaisia asioita

vuonna 2009 päättänyt

edistää kestävää kehitystä ja
kasvua Keskipohjolassa,

• Tietokanta Keskipohjolan ympäristö- ja energia-alan toimijoista

perustuen yhteiseen historiaan

Kattava tietokanta osoitteessa www.mittnorden.net

painottaa lapsia ja nuoria
palkintojenjaon perusteissa.

ja kulttuuriperintöön sekä

Pohjolan Vihreä Vyöhyke,

yhteiseen aluekehittämis-

Vuoden 2010 toimintasuunnitelmasta

energiapalkinto 2009

tahtoon.

Terveiset puheenjohtaja Peter Boströmiltä
Hyvät Keskipohjola-ystävät!

Sen jälkeen, kun vuosi sitten kokoonnuimme
syyskokoukseen Stikklestadissa on
ympärillämme tapahtunut paljon: talouskriisi on
koskettanut elämää myös Keskipohjolassa,
mutta samaan aikaan voimme todeta, että
elämä jatkuu ja että kyse on rakennemuutoksesta, joka on ehkä jopa hyödyllinen,
vaikkei meistä ehkä tällä hetkellä tunnukaan
siltä.
Mielestäni meillä on hyvää toimintaa
Keskipohjola-yhteistyössä ja se fakta, että
Pohjoismaiden ministerineuvosto on myöntänyt
meille kolmivuotisen rahoituksen arvoltaan
800.000 Dkr on luonut hyvät edellytykset

komitean taloussuunnittelun osalle. Sen jälkeen
kun olen osallistunut Pohjoismaiseen Rajaaluefoorumiin, jossa kaikki raja-alueorganisaatiot
olivat edustettuina, voin todeta, että meillä
kaikilla on erilaiset toimintasuunnat ja meidän
tapamme työskennellä Keskipohjolassa kestää
hyvin vertailun.
Toimintamme paremman infrastruktuurin
puolesta Keskipohjolassa, nuorisoyhteistyö,
kulttuuriyhteistyö ja ympäristötyö kestävän
kehityksen puolesta ovat asioita, joiden puolesta
kannattaa työskennellä.

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

valmistellaan

Tapaamisiin kotikaupungissani Pietarsaaressa!

Keskipohjola-komitean kanslia:
kansliapäällikkö Jon Hillgren
Landstinget Västernorrland SE – 871 85 Härnosand
+46 611 80355, +46 73 274 4493
jon.hillgren@lvn.se
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Työtä

kanssa on luotu kontakteja. Hankehakemus
jättämään

teillä on kysymyksiä, kommentteja tai

Nordic

olla
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postituslistalla?

uuden

Ilmoittaudu

kansliaan tai nettisivujemme kautta. Kirje
julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi.

AJANKOHTAISTA
POHJOLASSA

Keskipohjolan
Yrityshautomoverkosto (2010) hanke

Ilmoita rajaeste
Mikä on rajaeste?
Rajaesteen määritelmä tässä

Keskipohjolassa panostetaan

yhteydessä on mikä tahansa

paljon uusien yrittäjien

ongelma, joka estää tai vaikeuttaa

mahdollisuuksiin toteuttaa

ihmisten ja yritysten/eri toimijoiden

yritysideoitaan. Myös koko

mahdollisuuksia toimia

Pohjolassa on vuosien ajan

esteettömästi Pohjolan rajojen yli.

käynnistelty työtä

Ainoastaan sellaiset ongelmat,

yrityshautomoiden perustami-

jotka johtuvat lainsäädännöstä

seksi, joiden tarkoituksena on

sekä eri lakien soveltamisesta
(myös EU-lakien) tai viranomaisten
ja vastaavien tahojen
hallinnollisista soveltamisista,
luetaan rajaesteiksi. Rajaesteiksi
ei lueta esteitä, jotka johtuvat

Yhteinen seminaari
Keskipohjolan
nuorisovaltuustoille
23.-24.huhtikuuta 2010
Vaasassa

virheellisestä tai puutteellisesta
tiedosta.
Keskipohjola-komitea työskentelee
rajaesteiden poistamisen puolesta
Keskipohjolassa ja voi auttaa
osaltaa rajaesteiden
ilmoittamisessa tietokantaan,
http://granshinder.norden.org/

EU näkyvästi esillä
Pohjoismaiden
neuvoston
istunnossa
Pohjoismaat ja EU, pohjoismaisen
ulko- ja turvallisuuspoliittisen
yhteistyön laajentaminen ja
kasvava nuorisotyöttömyys ovat
keskiössä Pohjoismaiden
neuvoston vuoden 2009
istunnossa, joka pidetään
Tukholmassa 27.–29. lokakuuta.
Istuntoon Ruotsin valtiopäivätaloon
kokoontuu pääministereitä,
oppositiojohtajia, ministereitä ja
parlamentaarikkoja kaikista
Pohjoismaista.
Lue lisää : www.norden.org

Verkosto on tarkoitettu 16-25vuotiaille yhteiskuntavaikuttamisesta kiinnostuneille
nuorille. Verkostoon
osallistuvat nuoret ovat
kiinnostuneita demokratiasta ja
rajat ylittävästä yhteistyöstä
sekä edustavat joko
nuorisovaltuustoa, parlamenttia
tai vastaavaa nuorisoorganisaatiota. Verkoston
nuoret suunnittelevat ja
toteuttavat muille nuorille
toimintoja ja tapahtumia
aiheista, joissa on
demokraattinen ja
Keskipohjola-näkökulma.
Verkostossa on mukana 1-2
nuorta joka Keskipohjolaalueelta (7 aluetta, Suomesta,
Ruotsista ja Norjasta).
Verkostolla on ollut kolme
työkokousta vuonna 2009 ja
nuorten työkielenä on englanti.

Midnordic Youth Council
Conference 23.-24.4.2010

sekä tutkijoita, joiden
tavoitteena on tutkimustulosten
kaupallistaminen.
Tällä hetkellä ei ole olemassa
rajat ylittävää toiminnallista ja

tomoille, jossa vaihtaa tietoja ja
kokemuksia. Tästä huolimatta

Verkosto on päättänyt
suunnitella ja järjestää yhteisen
seminaarin Keskipohjolan
nuorisovaltuustoille. Seminaari
järjestetään Vaasassa huhtikuun
2010 lopulla.

SÖT-SEMINAARI
GREEN HIGHWAY
YHTEISTYÖTÄ
21.-22. lokakuuta järjestettiin
Östersundissa seminaari,

Itä-länsi liikenneyhteyksistä

Keskipohjolassa on lukuisia
yrityshautomoita, jotka
työskentelevät samankaltaisissa olosuhteissa.

Keskipohjola-komitea
pitkään

Seminaaria rahoittavat
Keskipohjola-komitea,
jäsenalueet ja mahdollisesti
NORDBUK (Pohjoismainen
nuorisoyhteistyön komitea).

Nordisk InnovationsCenter
(NICe), yksi Pohjoismaiden
Ministerineuvoston organisaatioita, on osoittanut mielenkiintoa Keskipohjolan yrityshauto-

on

panostanut

jo

itä-länsi

liikenneyhteyksien

Keskipohjola-komitea

tulee

yhteistyökumppaniensa North
East

Cargo

Link

Alliancen

(NECLA) ja Västernorrlannin
lääninhallituksen
aloittamaan
yhteisten
valmistelun.

Atlantica-ohjelmaan keskittyen
satamiin ja merenkulkuun.
Hankesuunnittelu

parantamiseen Selkämeren yli

Keskipohjolan
Tavoitteena on, että nuoret
voisivat vaihtaa tietoja ja
kokemuksia nuorisovaltuustotoiminnasta, miten toimintaa
voitaisiin kehittää ja miten nuoret
voisivat parantaa mahdollisuuksiaan vaikuttaa päätöksentekoon
omilla alueillaan, kunnissaan ja
kaupungeissaan. Nuoret
pohtivat mm. voisiko täydelliselle
nuorisovaltuustolle luoda
yhteistä toimintamallia.
Seminaariohjelma sisältää myös
puhe – ja väittelykurssin.
Seminaariin kutsutaan mukaan
50 osallistujaa eri puolilta
Keskipohjolaa.

jonka tavoitteena oli nostaa
esiin rajat ylittävän yhteistyön

tukea potentiaalisia yrittäjiä

vakituista verkostoa yrityshauKeskipohjola-komitea on
useiden vuosien ajan
työskennellyt parantaakseen
Keskipohjolan nuorten
olosuhteita ja on siksi vuonna
2009 käynnistänyt pidemmälle
ajanjaksolle Keskipohjolan
nuorten verkoston.
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KESKIPOHJOLAN
HANKETYÖSSÄ
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muita
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Ruotsin
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järjestettiin
ja

Norjan

liikenneministerien
kokous
tilanteesta
synnytti

välinen

Meråkersbanan
ja

tapaaminen

uusia

toiveita

mahdollisuuksia. Sundsvallin,
Östersundin ja Trondheimin
kaupungit halusivat
seminaarin avulla antaa

paremmasta rautatie-yhteydestä

mahdollisuuden keskustella ja

Sundsvallin

osoittaa alueen

ja

Trondheimin

välillä.

kasvupotentiaalin.
SÖT-yhteistyöllä alueen

Seinäjoella puolestaan avattiin 1.

poliittinen johto haluaa löytää

syyskuuta käyttöön valtatie 18:n

työkaluja ja ratkaisuja näiden

pohjoinen

kolmen alueen kasvun

ohikulkutie.

Useammissa
korostettiin

juhlapuheissa
valtatien

liittyvän

vahvistamiseksi.
Seminaari oli tarkoitettu

suurempaan kokonaisuuteen ja

elinkeinoelämän ja muiden

koko

organisaatioiden edustajille

Keskipohjolan

kuljetuskäytävän kehittämiseen.

Keskipohjolan kansanterveysverkosto hakee muotojaan

sekä kuntaviranomaisille.

Lisätietoja hankkeesta:
www.sundsvall-ostersund-

moverkoston tukemiseen.

Toukokuun 2009 alussa Östersundissa

yhteistyöhankkeita, kertoo Göran Hallman,

Åkroken Science Park

järjestettiin Keskipohjolan kansanterveysverkos-

kansanterveyspolitiikan strateginen suunnittelija

(yrityshautomo Sundsvallissa)

ton ensimmäinen verkostotapaaminen. Norjan,

Jämtlannin maakäräjiltä.

selvittää verkoston luomista ja

Ruotsin ja Suomen välisen yhteistyön toivotaan

Pohjois-Tröndelagin Stiklestadissa järjestettiin

työstää yhteistä hakemusta,

johtavan tietojen- ja kokemustenvaihtoon sekä

syyskuussa seminaari nimeltään "Politikk og

joka jätettäneen NICelle

uusien kehittämishankkeiden toteuttamiseen

folkehelse - to sider av samme sak!" ja tässä

marraskuun 2009 alussa.

kansanterveyden alalla. Alueilla on laskettu

yhteydessä verkosto sai työkokouksessaan

trondheim.com

olevan satoja henkilöitä, jotka työskentelevät

arvokkaita ideoita – niin poliitikoilta, virkamiehiltä kuin

Lisätietoja:

kansanterveys-kysymysten parissa.

vapaaehtoisjärjestöiltäkin - tulevasta yhteistyöstä,

Peter Ekdahl

-Tavoitteena on, että verkosto kokoontuisi

joita verkoston työryhmä nyt työstää eteenpäin.

Åkroken Science Park Oy

Seuraava uutiskirje

säännöllisesti, noin puolivuosittain, että ihmiset

Keskipohjola-komitea tukee osaltaan verkoston

Peter.Ekdahl@akroken.se

Kertoo mm. eri kulttuurihankkeista

oppisivat toisiltaan ja kehitettäisiin rajat ylittäviä

jatkokehittämistä.

Keskipohjolassa.

