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LYHYESTI

Uutisia Keskipohjolasta

• Keskipohjola-komitean kevätkokous 18.-19.maaliskuuta Etelä-Tröndelagissa
Kevätkokouksen teemana on ympäristö ja uusiutuva energia.

Tässä numerossa

• Midnordic Youth Council Conference 23.-24.huhtikuuta 2010 Vaasa
Seminaari on tarkoitettu Keskipohjolan nuorisovaltuustoille. Ohjelma sisältää mm. pohdintoja

Keskipohjola

täydellisestä nuorisovaltuustosta sekä yhteisestä toimintamallista. N. 50 nuorta kutsutaan
tapahtumaaan.

Keskipohjola-komitea on
Keskipohjolan alueiden
yhteistyöorganisaatio.
Yhteistyön tavoitteena on
edistää kestävää kehitystä ja

• GIM, Midt-skandinavistk regionprojekt 2008-2011

Keskipohjola-komitea julistaa

Keskipohjola-komitea tukee tätä Interreg -hanketta, jossa neljä aluetta Norjasta ja Ruotsista tekevät

vuosittain kaksi kulttuuripalkintoa

yhteistyötä tavoitteena vakiinnuttaa ja kasvattaa asukasmäärää harvaanasutuilla raja-alueilla.

haettavaksi, tavoitteenaan

Lisätietoja: www.gransprojekt.eu

Innostaa Keskipohjolan

kasvua Keskipohjolassa,

kulttuuritoimijoita jatkamaan

perustuen yhteiseen historiaan

työtään ja kiinnostustaan.

ja kulttuuriperintöön sekä

Keskipohjola-komitea jakaa kaksi

yhteiseen aluekehittämis-

palkintoa, joista toinen on

tahtoon.

kulttuuripäivien teeman
mukainen palkinto, ja toinen
suunnattu lapsille ja nuorille (ei
päivien teemasta riippuvainen).
Palkinnot voidaan myöntää

Terveiset kulttuurityöryhmän puheenjohtajalta Kiki Hammarström -Amnowilta

kaikille Keskipohjolan asukkaille,
niin yksityishenkilöille, ryhmille,

”Kulttuuriyhteistyötä Keskipohjolassa on
tehty 1980-luvun puolivälistä saakka ja se
on vahvistunut jatkuvan toiminnan kautta,
eli vuosittaisten kulttuuripäivien sekä
uusien toimintojen ja hankeyhteistyön
avulla.
Keskipohjola-yhteistyön yleisiin
tavoitteisiin on määritelty kaksi aluetta,
joiden puolesta kulttuurityöryhmä
työskentelee: ”Kulttuuri ja elämyselinkeinot
sekä pohjoismainen yhteenkuuluvuus”
sekä ”verkostojen kehittäminen”. Kolmas
tavoite ”kehittämishankkeiden aloittaminen,
osallistuminen ja toteuttaminen” on tullut
mukaan myös ”On line” –hankkeeseen,
jossa digitaalisten näyttöjen kautta eri

kaupunkien toreilla halutaan luoda yhteys
idän ja lännen välille leveysasteella 60+.

yhdistyksille kuin
organisaatioillekin. Kaikki voivat

Kulttuurisuunnitelmassa nostetaan esiin
monia muita aloja, joissa suunnitellaan ja
toteutetaan toimintoja. Ajankohtaisia
suunnitelmia ovat mm. käännöstyöt,
Klaebun taiteilijatapaamiset, jotka edistävät
ja kehittävät ammattimaista taide-elämää
sekä Kirjallisuuspysäkit, jotka edistävät
kulttuurimatkailua. Monista muista
aktiviteeteistä voitte lukea tästä
uutiskirjeestä.

jättää ehdotuksia
palkintojensaajista.
Palkinnot jakaa Keskipohjolakomitea kulttuuripäivien tai jonkin
muun Keskipohjola-tapahtuman
yhteydessä.

Kulttuuripalkinnoista
Arkeologiapäivät 2010
Kulttuurikäräjät 2010
Muita ajankohtaisia asioita

Keskipohjolan kulttuuripäivät 1.-4.7.2010 Viknassa
Meri- ja rannikkokulttuuri
mielestämme ”sininen lanka läpi vihreän vyöhykkeen”.
Keskipohjolan kulttuuripäivät järjestetään vuonna

Kaikilla Keskipohjolan alueilla on kulttuuria, elinkeinoja

2010 Viknan rannikkokulttuurifestareiden yhteydessä,

ja

rannikkokunnassa, joka koostuu 6000 saaresta.

matkustamiseen, niin suolaisessa kuin makeassakin

Läheinen

vedessä.

kuntakeskus

liikenteellinen

Rörvik

puolestaan

solmukohta Pohjois-Tröndelagin

on
ja

Toivon, että tapaamme Pohjois-Tröndelagin
Viknassa Meri- ja rannikkokulttuuripäivillä 1.4- heinäkuuta!”

Ehdotuksia palkinnonsaajista
tulee jättää kansliapäällikölle
jakovuoden 15. helmikuuta
mennessä.

toimintoja,

jotka

liittyvät

Jokainen

tapahtumassa

alue

jakamalla

Lue lisää:

www.mittnorden.net

saakin

tietoa

ja

ja

esittäytyä

”makupaloja”

näyttelyissä ja muissa tapahtumissa. Kaikkia alueita

kautta kulkevat kaikki rannikon veneet ja laivat sekä

pyydetään myös tuomaan oma perinteinen soutuvene,

päivittäin liikennöivät Hurtigrutenin laivat, joiden

joka on lastattu täyteen erilaisia kulttuuriterveisiä,

kyydissä on matkustajia kaikkialta maailmassa.

esim. vaatteita, ruokaa, taloustavaroita ja tyypillisiä

Rörvikissä

käyttöesineitä

on

myös

Pohjois-Tröndelagin

aiheeseen

liittyen.

"Tuhatvuotispaikka" NORVEG, joka vihittiin vuonna
2004. NORVEG on kalastuksen ja rannikkokulttuurin

1.heinäkuuta kaikki avajaistapahtumat koordinoidaan

keskus,

jossa

on

rannikkohistoriasta

pysyviä

näyttelyitä

Norjan

”tripla-avaukseksi” Rørvikissä, kun Hurtigrutenin laivat

10 000

vuoden

ajalta.

illalla

saapuvat

satamaan.

rannikkokulttuurifestarit",
Niinpä se on myös luonnollinen kohtaamispaikka

"Keskipohjolan

Keskipohjolan kulttuuripäiville, joiden aiheena on

avatuiksi!

Sen

myötä

"Hurtigrutenin

Kulttuuripäivät"

"Viknan

päivä"

julistetaan

ja

sitten

meri- ja rannikkokulttuuri. Päivien aikana tulemme
näkemään myös muita osia Viknan kunnasta, mm.

Keskipohjolan

Garstadvågenin, joka on vuosittaisen kesäteatterin

yhteistyössä Viknan kunnan, NORVEGin, Heimdalin

"Trua og saltet" pitopaikka sekä mahdollisesti myös

nuorisopiirin ja Viknan Elinkeinoyhdistyksen kanssa.

kulttuuripäivät

Sør-Gjæslingan, joka on vanha ja hyvin säilynyt
komiteasihteeri Virpi Heikkinen
Sepänkatu 4, FIN – 40100 Jyväskylä
+358 14 652 217, +358 40 595 0178
virpi.heikkinen@keskisuomi.fi

kalastukseen

Atlantille kurkottavan Namdalenin välillä. Rörvikin

Palkinnot ovat kukin arvoltaan
30 000SEK.

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

Keskipohjolan kulttuuripäivät 2010

Keskipohjolan
kulttuuripalkinnoista

kalastajakylä merellä.

Lisätietoja:
Clas Rönning, projektipäällikkö

www.mittnorden.net
Teemamme,

eli

meri-

ja

rannikkokulttuuri

on

clas.ronning@ntfk.no

2010

järjestetään

AJANKOHTAISTA
POHJOLASSA
KREANORD –
Luovien alojen
pohjoismaista
yhteistyötä
KreaNord on pohjoismainen
aloite, jonka tavoitteena on
kehittää ja markkinoida
Pohjolaa kestävän
kehityksen alueena ja joka
edustaa luovien alojen
kärkeä. Hankkeen
pitkäntähtäimen tavoitteena
on koota tietoja, kokemuksia
ja kehittämisvisioita sekä
elinkeinojen että kulttuurin

Naiset ja sota –
kuvataideprojekti
Kuvataidehankkeen tavoitteena on
Ruotsin ja Suomen välisen

Keskipohjolan
arkeologiapäivät 2010
7.-9.lokakuuta

yhteistyön lisääminen

Noin 120
osallistujaa
odotetaan päiville,
joiden teemana on
viikinkiaika

naiskuvataitelijaa Pohjanmaalta,

aloilta.

Aloite yhdistää eri maiden
kansalliset toiminnot sekä
johtavat kehittämistoimijat ja
aloitteet. Näin halutaan
luoda Pohjolan luovalle
taloudelle jatkuva
positiivinen kehitys sekä
johtava asema globaalisti .

KreaNordia johtaa
Pohjoismaiden
Ministerineuvosto eri
maiden pääministereiden
tehtäväksiannosta.
KreaNordin kotisivut ovat
rakenteilla ja niiden
tavoitteena on tulla
Pohjolan johtavaksi luovien
alojen kokoamispaikaksi.

Lisätietoja:
www.kreanord.org

AJANKOHTAISTA
KESKIPOHJOLAN
HANKETYÖSSÄ

Jämtlannin lääninmuseo
Jamtli vastaa
arkeologiapäivien
suunnittelusta ja
toteuttamisesta,
yhteistyössä osarahoittaien
Jämtlannin
lääninhallituksen ja
Lääninkulttuurin kanssa
Vuoden 2010
arkeologiapäivien teemaksi
on valittu Viikinkiaika, ja
esim. Jamtlin museossa
tämä tulee vuoden aikana
sisältämään myös muita
tapahtumia, esim.
tammikuussa seminaari
vanhoista kirjotuista
seinätauluista ja
helmikuussa seminaari
pedagogiikasta ja
esihistoriasta. Lisäksi
Jamtlin museo tulee
tekemään myös kirjan
kirjotuista seinätauluista
sekä näyttelyn viikinkiajan
ja varhaisen keskiajan
tekstiileistä.
Arkeologiapäivien tarkempi
teema on "Ihmiset 7001200 -lukujen
monimuotoisessa
Keskipohjolassa.
Yhteiskunta

On Line-esiselvitys

merkkivuoden 1809 tiimoilta, ja
ajatuksena on käsitellä

Vuonna 2009 käynnistetyn

monipuolista ja taiteellista teemaa

esiselvityksen tarkoituksena on

nykytaiteen näkökulmasta.
Hankkeeseen osallistuu 15

Länsipohjan maakunnasta ja

ollut luoda kommunikaatioikkuna

Kulttuurikäräjät 2010:
Creative economy and innovation

kolmen Keskipohjolan kaupungin
– Sundsvallin, Östersundin ja
Trondheimin - välille. On selvitelty,

Västernorrlannista.
Luovat

muutoksessa – viikinkiaika,
kansainvälistyminen,
uskontomuutos ja
valtakunnan rakentaminen"
Päivät järjestetään torstailauantai ja ohjelma sisältää n.
12 luentoa jaettuna 1. ja 3.
päiville. Ekskursio 2. päivänä.
Työryhmä suunnittelee
ohjelmaa parhaillaan ja
aiheen ympäriltä on jo useita
ehdotuksia luentojen aiheista
ja luennoitsijoista. Esitelmien
dokumentointi ja julkaisu
tehdään tapahtuman jälkeen.
Viimeistään tammikuussa
2010 tapahtumasta
tiedotetaan laajemmin.
Kevään 2010 aikana
lähetetään tarkempia
lisätietoja sekä ohjelma ja
ilmoittautumisohjeet.
Alustavasti viimeinen
ilmoittautumispäivä on
määritelty 1.syyskuuta 2010.

Lisätietoja:
Ove Hemmendorff,
Jämtlands länsmuseum
ove.hemmendorff@jamtli.com

alat

on

kaikille

on käytännönläheisesti jatkaa

Kulttuurikäräjät

alueille

kulttuurisuunnitelman

komitean

toteuttamista.

yhteyteen,

joka

pidetään

syksyllä

2010

Keski-

Hankkeen teema siis kumpuaa

Keskipohjolan

osittain Suomen sodan 1808-1809

ajankohtainen aihe. Koko luovien

merkkivuodesta, mutta ajatuksena

alojen

on käsitellä ja analysoida teemaa

Keskipohjolassa

yleisesti ottaen ja nykypäivän

ihmisiä.

sektori

työllistää

suuren

määrän

keinoin. Hankkeen aluksi kolmen
osallistuvan läänin taiteilijat

Keskipohjolan

kokoontuivat yhteiseen työpajaan

syyskokouksen

Kulttuurikäräjien teemana on

Suomessa,

”Luova talous ja innovaatiot”

Tarkempi ajankohta varmistuu

alaotsakkeella

vuoden 2010 alussa.

”Taiteen

ja

Jyväskylässä.

kulttuurin rooli?”. Nämä teemat

Kulttuurikäräjät

lähtökohta on esitellä laajemmalle

liittyvät

sisältämään

ja seminaariin, jossa käsiteltiin

joukolle

strategioihin

aiheita kuten sodankäynti,

esitellään

rauhankamppailu, ympäristötyö,

kulttuurisuunnitelmassa

turvallisuuspolitiikka sekä

konkretisoida

siviilipuolustus historiallisesta ja

kulttuurityöryhmän visiot, tavoitteet

elinkeinot

yleisinhimillisestä näkökulmasta.

ja työ. Kulttuurikäräjien tavoitteena

liikenneyhteydet.

ne

Kulttuurikäräjien

strategiat,

jotka

Keskipohjolan

ja

sekä
hyväksyttää

järjestetään

kulttuurisuunnitelman
ja

erityistarkastelun
ovat

kohteena

kulttuuri

ja

sekä

tulee
esitelmiä,

itä-länsi

kaupungissa mahdollistaisi
virtuaalisen kanavan monine
käyttöominaisuuksineen. Tämä
on vaatinut useiden tekijöiden

vaadittava tekniikka,
paikkakohtaiset vaatimukset,
investointi- ja rahoitus-

että

opintovierailuja.

elämyselinkeinot, innovatiiviset
sekä

kaksipuolinen valotaulu) kolmessa

selvittämistä ja kartoittamista, mm.

paneelikeskusteluja,
ryhmäkeskusteluja

miten pysyvä installaatio (suuri

suunnitelmat, taiteellinen
suunnittelu ym.
Kulttuurityöryhmä ja komitean

Lisätietoja seuraa myöhemmin.

kanslia suunnittelevat nyt yhdessä
hanketta, jossa esiselvityksen
ideat tultaisiin toteuttamaan.

Hankkeen konkreettinen
lopputulos on kiertävä näyttely,

Keskipohjolan kulttuurityöryhmä palveluksessanne

joka starttaa Länsipohjan
museosta Uumajasta 7.2.2010,
jonka jälkeen näyttely on
Pietarsaaren Tupakkamakasiinissa kesäkuussa ja lopuksi
Härnösandin taidehallissa

Västernorrland
Puheenjohtaja Kiki
Hammarström-Amnow:
kiki.hammarstrom@lvn.se
ja
sihteeri Christer Rytterskog:
christer.rytterskog@lvn.se

syyskuussa 2010.

Lisätietoja:
Annika Bergvik-Forsander,
annika.bergvik-forsander@multi.fi

Pohjois-Tröndelag
Clas Rønning:
Clas.Ronning@ntfk.no
ja Ragnhild Kvalø:
ragnhild.kvalo@ntfk.no

Etelä-Tröndelag
Knut Vik: knut.wik@stfk.no
Jämtland
Jimmy Eriksson:
jimmy.eriksson@jll.se
Pohjanmaa
Vivan Lygdbäck:
vivan.lygdback@svof.fi
ja
Heimo Salomaa:
heimo.salomaa@obotnia.fi

Etelä-Pohjanmaa
Marjatta Eväsoja:
marjatta.evasoja@epliitto.fi

Keski-Suomi
Raija Partanen:
raija.partanen@keskisuomi.fi

Keskipohjola-komitea
Ottakaa meihin yhteyttä,
jos teillä on kysyttävää tai
yhteistyöideoita!

kiittää hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa kaikille
Hyvää Joulua ja Hyvää
Uutta Vuotta 2010!

