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BARENTSIN EUROARKTISEN NEUVOSTON KOKOUS
Päivämäärä: 24. toukokuuta 2018
Aika: 10:00 – 13:00
Paikka: Santa Klaus hotelli, Rovaniemi, Lappi
Kokoussali: Kirnu, 2 kerros
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Pohjois-Karjala, Suomi
Lappi, Suomi
Pohjois-Pohjanmaa, Suomi
Finnmark, Norja
Nenets autonominen alue, Venäjä
Troms, Norja
Norrbotten, Ruotsi

Barentsin Euroarktisen neuvoston tarkkailijat:
13. Niilo Pesonen
14. Hansen Ida Holm
15. Mitshenko Vladimir
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16. Helland Bente Knudsen
17. Holster Raimo
18. Soldatova Ksenia
19. Karlsen Markus (puheenjohtaja)
20. Kungurtsev Sergey
21. Leinonen Timo
22. Honkamäkilä Hanna
23. Wiklund Håkan
Muut
24.
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Blomberg Elinor
Hallberg Tomas
Gokkoev Roman
Andersson Tim
Sukuvaara Katja
Barantseva Ljubov’
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Kansainvälinen Barents-sihteeristö, Alkuperäsikansojen
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Luoteis-Venäjän parlamentaarinen liitto
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Arkangelin alue, Venäjä
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Nenets autonominen alue, Venäjä
Pohjois-Karjala, Suomi
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30. Moisala Tiina

Barentsin Virkamiesneuvosto, Ruotsin ulkoministeriö
Kansainvälinen Barents-sihteeristö
Kansainvälinen Barents-sihteeristö
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Kohdetyöryhmän jäsen, Kajaani, Suomi
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31. Oittinen Riikka
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ASIA BRC 01/2018 KOKOUKSEN AVAUS
Kokouksen avasi Ragnhild Vassvik Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajan ominaisuudessa. Hän
pyysi osallistujia esittäytymään. Sen jälkeen tervehdyspuheenvuoron sai Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi.
Omassa puheessaan Mika Riipi tiedotti osallistujia, että alueen prioriteetteihin kuuluvat bioenergia ja
metsäteollisuus. Lisäksi hän korosti, että Barentsin eri alueilla on yhteiset kehitystrendit. Parhaillaan
Suomessa on käynnistynyt muun muassa suuri aluehallintouudistus, alueet saavat uusia valtuuksia ja
tehtäviä, mikä puolestaan johtaa alueiden aseman vahvistamiseen. Mika Riipi korosti, että Lappi edelleen
pyrkii kehittämään tiivistä yhteistyötä Barentsin alueella ja toivoo konkreettisia yhteistyöhankkeita.
ASIA BRC 02/2018 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esityslistan luonnos lähetettiin kokouksen osallistujille 9. toukokuuta 2018.
Päätösehdotus:
Esityslista hyväksytään ilman muutoksia.
Liite 1. Barentsin Euroarktisen neuvoston esityslistan luonnos, päivitetty 25.04.2018
Päätös:
Esityslista on hyväksytty ilman muutoksia.
ASIA BRC 03/2018 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus:
Hyväksytään Barentsin euroarktisen neuvoston Arkangelin 18.10.2017 kokouksen pöytäkirja.
Liite 2. Barentsin / Euroarktisen neuvoston 18.10.2017 Arkangelin kokouksen pöytäkirja
Päätös:
Barentsin euroarktisen neuvoston Arkangelin 18.10.2017 kokouksen pöytäkirja hyväksytään.
ASIA BRC 04/2018 BARENTSIN EUROALUEEN NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN JA
ALUEKOMITEAN PUHEENJOHTAJAN FINNMARKIN INFORMAATIO
Ragnhild Vassvik Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajana sekä Markus Karlsen Barentsin
aluekomitean puheenjohtajana esittivät lyhyesti Finnmarkin puheenjohtajuuskauden tulokset.
Päätösehdotus:
Puheenvuoro otetaan tiedoksi
Keskustelua:
Ragnhild Vassvik informoi osallistujia suoritetusta työstä, jonka tavoitteena oli Barentsin alueen yhteistyön
tärkeyden esille tuominen. Muun muassa oli mainittu ympäristöministereiden kokous vuoden 2017
marraskuun lopussa, puheenjohtajuuden tuloksien esittäminen Pohjois-Norjan neuvostolle,
kulttuuriyhteistyön sekä sosiaali- ja terveysalan työryhmille, tammikuussa pidetty Arktiset rajat –konferenssi
Tromssassa. Finnmarkin läänikokoukselle järjestettiin niin sanottu kansainvälinen päivä, jossa esiteltiin
Barentsin alueen yhteistyö.
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Oman puheenjohtajuuskautensa aikana Finnmark osallistui aktiivisesti Barentsin alueen päivien
suunnitteluun Brysselissä 5. kesäkuuta 2018.
25-vuotisjuhlan yhteydessä syksylle suunnitellaan juhlatilaisuutta. Finnmarkin edustajat esittävät
myöhemmin lisää tietoa tilaisuudesta.
Päätös:
Puheenvuoro on otettu tiedoksi.
ASIA BRC 05/2018 VIRKAMIESKOMITEAN (CSO) INFORMAATIO
Virkamieskomitean (CSO) johtaja Elinor Blomberg tiedotti komitean toiminnasta.
Päätösehdotus:
Puheenvuoro otetaan tiedoksi.
Keskustelua:
Virkamieskomitean (CSO) johtaja Elinor Blomberg aloitti esityksensä kertomalla Barentsin / Euroarktisen
alueen puheenjohtajamaan Ruotsin prioriteeteeteistä. Ruotsin puheenjohtajakauden pääprioriteetit perustuvat
Pariisin sopimukseen sekä alueen kestävään kehitykseen painopistealueina ympäristö, talous ja yhteiskunta.
Erityistä huomiota kiinnitetään kestävyyteen ja systemaattisuuteen.
Muina prioriteetteina mainittiin Barentsin alueen yhteistyön viestintää ja nuorisoyhteistyötä. Ruotsi on
kehittänyt ulkoviestintäsuunnitelman, joka hyväksytään seuraavassa komitean kokouksessa 31. toukokuuta
– 1. kesäkuuta 2018 Skellefteossa.
Barentsin alueen yhteistyön 25-vuotisjuhlan merkeissä Luulajassa järjestettiin nuorisokonferenssi «Youth
Perspective for the Future» («Nuorison tulevaisuuden näkymät») 17.-18. huhtikuuta. Konferenssiin osallistui
yli 150 nuorta osallistujaa koko Barentsin alueelta. Osallistujat keskittivät huomionsa eri aiheisiin mm.
opetukseen ja vaihto-ohjelmiin, työllistymismahdollisuuksiin ja liikkuvuuteen, infrastruktuuriin ja
ympäristöön. Konferenssin tarkoituksena oli kehittää tulevan yhteistyön strategisia visioita.
Pohjois-Karjala ehdotti, että tieto vuonna 2019 pidettävästä Barentsin alueen metsäfoorumista jaettaisiin
osallistujille. Luvattiin myöhemmin palata asiaan.
Neuvoston kokouksen puheenjohtaja kiitti Ruotsia siitä, että se kiinnitti suurta huomiota Barentsin
yhteistyöhön.
Päätös:
Puheenvuoro on otettu tiedoksi.
ASIA BRC 06/2018 KANSAINVÄLISEN BARENTS-SIHTEERISTÖN INFORMAATIO
Kansainvälisen Barents-sihteeristön johtaja Tomas Hallberg tiedotti sihteeristön toiminnasta.
Päätösehdotus:
Puheenvuoro otetaan tiedoksi.
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Keskustelua:
Tomas Hallberg informoi sihteeristön toiminnasta. Kirkkoniemessä pidettiin niin sanottu näkyvyysseminaari, jonka tarkoituksena oli löytää mahdollisuuksia tehdä Barentsin alueen yhteistyö näkyvämmäksi
ja merkittävämmäksi. Lisäksi seminaarilla juhlistettiin Kansainvälisen Barents-sihteeristön 10-vuotispäivää.
Kansainvälisen Barents-sihteeristön edustajat osallistuivat 15. marraskuuta 2017 vuosittain pidettävään
Murmanskin talousviikkoon, jossa Venäjän ulkoministeriön edustajat alustivat Barentsin alueen yhteistyöstä.
Liikenteeseen liittyvät kysymykset kuuluvat Barentsin yhteistyön prioriteetteihin. Venäjän Barentsin
neuvoston puheenjohtajuuskauden päätyttyä Liikenneviikko-2017 –tilaisuuden puitteissa Moskovassa
joulukuussa 2017 Venäjän ulkoministeriön valtiosihteeri Sergey Aristov tapasi Barentsin neuvoston
seuraavan puheenjohtajamaan Ruotsin edustaja Anneli Mannertonin.
Tomas Hallberg kertoi mm uusien työntekijoiden palkkaamisesta harjoittelijoiden kutsumisesta, erityisesti
kun se koskee Venäjän kansalaisia, sekä muista tähän kysymykseen liittyvistä muodollisuuksista ja
yksityiskohdista.
Päätös:
Puheenvuoro on otettu tiedoksi.
ASIA BRC 07/2018 2019 – 2023 TOIMINTASUUNNITELMAN LUONNOS

Kohdetyöryhmän johtaja Katja Sukkuvaara (Kajaani, Suomi) esitti alustavan toimintasuunnitelman vuosille
2019-2023 viimeisen päivityksen muutoksineen ja lisäyksineen, jotka tehtiin lokakuun 2017 Arkangelin
Barentsin neuvoston kokouksen jälkeen.
Päätösehdotus
Toimintasuunnitelma vuosille 2019-2023 hyväksytään.
Liite 3. 2019-2023 Toimintasuunnitelman luonnos, päivitetty 08.05.2018

Kohdetyöryhmän johtaja Katja Sukkuvaara (Kajaani, Suomi) esitti viimeisen päivityksen alustavasta
toimintasuunnitelmasta vuosille 2019-2023.
Ensimmäinen alustava luonnos toimintasuunnitelmasta esitettiin Barentsin neuvoston kokouksessa
Arkangelissa viime vuonna. Kokouksessa ehdotettiin kiinnittää erityistä huomiota Barentsin alueen
vahvuuksiin.
Kohdetyöryhmä koostuu neljän maan edustajista: Katja Sukkuvaara (Kajaani, Suomi), Markus Karlsen
(Finnmark, Norja), Ilya Ostapchuk (on tullut Yury Smirnovin tilalle, Murmansk, Venäjä), Mikael Bergstrøm
(Vesternbotten, Ruotsi).
Kohdetyöryhmän edustajat keskittyvät koko Barentsin aluetta koskeviin yhteisiin kysymyksiin. Esitetty
toimintasuunnitelma oli yksityiskohtaisesti käsitelty ja päivitetty.
Toimintasuunnitelmassa vuosille 2019-2023 on seuraavat prioriteetit: kansainvälinen kilpailukyky ja liikeelämän kehittäminen ja vahvistaminen, ilmasto ja ympäristö, kulttuuri, ihmisten välisten kontaktien
kehittäminen, nuorisoyhteistyö, infrastruktuuri, liikenne ja teleyhteydet, tiedottaminen ja yhteistyön
edistäminen Barentsin alueella.
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Sukupuolten tasa-arvo ja alkuperäiskansan asiat kulkevat punaisena lankana kaikkien yllä mainittujen alojen
läpi ja kuuluvat yhteistyön prioriteetteihin.
Kohdetyöryhmä painotti erityisesti Barentsin alueen mahdollisuuksia. Toimintasuunnitelmaan lisättiin
tarkempaa tietoa koskien terveydenhuoltoa ja sosiaalista kehitystä, väestön terveyttä, lasten ja nuorten
terveyttä edistäviä toimenpiteitä, ilmastonmuutosta ja globaalista ilmaston lämpenemistä, turvallisuutta ja
poikkeustilannevalmiutta.
Keskustelua:
Troms, Norja tukee toimintasuunnitelman uusitun luonnoksen.
Suomen Pohjois-Karjalan edustaja lausui kiitokset hyvin tehdystä työstä. Sitten hän esitti kysymyksen
työryhmien tilanteesta, joista osa, valtakunnallinen ja alueellinen taso liitettiin yhteen, ja onko siitä mainintaa
toimintasuunnitelmassa.
Vastaus oli seuraava: Koska jokaisella työryhmällä on oma toimintasuunnitelma, päätettiin, ettei oteta
samoja asioita mukaan yhteiseen toimintasuunnitelmaan.
Päätös:
Barentsin alueen toimintasuunnitelma vuosille 2019-2023 hyväksytään.
ASIA BRC 08/2018 BARENTSIN ALUEELLINEN NURISONEUVOSTO (BRYC)

Barentsin alueellisen nuorisoneuvoston (jäljempänä BRYC) puheenjohtaja Tim Andersson informoi
BRYC:sta ja sen toiminnasta.
Päätösehdotus:
Jokainen jäsenalue rahoittaa BRYC:in toiminta 5 000 eurolla vuodessa kolmen tulevan vuoden ajan (20182020). Alueet, jotka eivät pysty myöntämään rahoitusta valtion lainsäädännön rajoituksien takia antavat
samansuuruista ei-aineellista avustusta.
Liite 4. Barentsin alueellisen nuorisoneuvoston toimintasuunnitelma ja talousarvio
Keskustelua:
Neuvoston puheenjohtaja Ragnhild Vassvik esitti, että Neuvosto tukisi ehdotusta ja myöntäisi 5000 euron
rahoitusta kolmelle tulevalle vuodelle (2018-2020).
Barentsin alueellisen nuorisoneuvoston puheenjohtaja Tim Andersson kertoi, että vähän aikaa sitten valittiin
uusi hallitus.
Barentsin euroarktisen neuvoston jäsenet saivat tietää, että BRYC suunnittelee vuosikokousta pidettäväksi
Kirkkoniemessä (Finnmark) 9. – 13. marraskuuta 2018. Kokouksen ajan valinnassa on otettu huomioon että
Murmanskin kansainvälinen talousviikko on suunniteltu pidettäväksi 12. – 16. marraskuuta. BRYC:in
kokouksen teemaksi on valittu kulttuuri. Osallistujia odotetaan 100 henkeä.
BRYC ottaa huomioon myös seuraavia kysymyksia:
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1. Uran rakentaminen, avun tarjoaminen opiskelijoille ja nuorisolle menestyksellisen uran
rakentamisessa. Vastaava tilaisuus on suunniteltu pidettäväksi helmi-maaliskuussa 2018. Odotettu
osallistujamäärä on 40-60 nuorta.
2. Barentsin kisojen (Barents Gaming Event) järjestäminen syksyllä 2018. Odotettu osallistujamäärä
40-60 nuorta.
Vuonna 2017 BRYC on kehittänyt oman viestintästrategian, jonka yhtenä tarkoituksena on aktiivinen
tiedottaminen kaikissa sosiaalisissa medioissa, sekä oman Internet-sivun perustaminen.
Troms läänin edustajat arvostivat BRYC:in toiminnan korkealle, sekä informoivat että nuorison tukeminen
kuuluu läänihallituksen prioriteetteihin. Troms myös tukee rahoituksen myöntämistä BRYC:in toimintaan.
Vesterbottenin edustajat pyysivät tarkentaa mitä sisältää käsite ei-aineellinen apu (in-kind assistance), jotta
se helpottaisi hahmottaa, mitä kaikkea sellainen tuki sisältäisi. Esimerkiksi, viisumi-, matka, majoitus ja
ruokakustannuksien korvaaminen jne.
Arkangelin alue ei vastustanut ei-aineellista apua, jota voitaisiin antaa konkreettisten tapahtumien
järjestämisen muodossa. Esimerkkinä on syksylllä Arkangelin kaupungissa pidettävä Kansainvälinen
Arktinen foorumi.
Nenetsin autonominen alue ehdotti, että sovitaan yleisluontoisista raamikäsitteistä, koska tällä hetkellä niitä
ei voida konkretisoida.
Päätös:
Jokainen jäsenalue myöntää BRYC:in toimintaan 5 000 euroa kolmelle tulevalle vuodelle (2018-2020).
Alueet, jotka eivät pysty myöntämään rahoitusta valtakunnalliseen laainsäädännön rajoituksien takia antavat
samasuuruista ei-aineellista tukiavustusta.
Ei-aineellisen tukiavustuksen käsite tarkennetaan seuraavassa Barentsin euroarktisen neuvoston
kokouksessa.
ASIA BRC 09/2018 BARENTSIN ALUEELLISEN NUORISONEUVOSTON LIITTÄMINEN
BARENTSIN ALUEEN ORGANISAATIOIDEN YHTEISTYÖKARTTAAN
Jotta Barentsin alueellinen nuorisoneuvosto tulisi tunnetuksi, ehdotetaan että se otetaan mukaan Barentsin
alueen organisaatioiden yhteistyökarttaan (katso liite).
Päätösehdotus:
Barentsin alueellinen nuorisoneuvosto otetaan mukaan Barentsin alueen järjestöjen yhteistyökarttaan.
Päätös:
Barentsin alueellinen nuorisoneuvosto on otettu mukaan Barentsin alueen järjestöjen yhteistyökarttaan.
Liite 5. Barentsin alueen järjestöjen yhteistyökartta, BRYC mukaan lukien
ASIA BRC 10/2018 YHTEINEN JULKILAUSUMA VIISUMIVAPAASTA BARENTSIN
ALUEESTA
Esitettiin Barentsin alueen viisumivapaata aluetta koskeva yhteisen julkilauselman luonnos. Tämä esitys
käsiteltiin aluekomitean kokouksessa 23. toukokuuta 2018 Rovaniemellä.
Päätösehdotus
Alueellinen neuvosto hyväksyy julkilausuman.
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Keskustelua:
Puheenjohtaja informoi kokouksen osallistujia siitä, että Finnmarkin alueellinen puheenjohtajuus on tekee
työtä asian hyväksi. Finnmark käsittelee kysymystä yhteistyössä mm Pohjoiskalotin kanssa. Puheenjohtajaalueen mielestä liikkuvuus on menestyksen edellytys, koska yhteisvoimin voi saada aikaan paljon enemmän.
On selvää, että tämän kaltainen hanke on pitkän aikavälin hanke. Kuitenkin meidän ponnistelumme
alueellisella tasolla lähettävät selvän signaalin valtakunnalliselle tasolle.
Pohjois-Karjalan edustajat tukivat julkilausuman. He kuitenkin esittivät toiveen, että toimivia esimerkkejä
olisi tuotu esille sekä konkreettisia askeleita päämäärän saavuttamiseksi olisi ehdotettu, esimerkiksi niin
sanotut 72 tunnin viisumivapaat vierailut.
Nenetsin autonomisen alueen edustajat informoivat siitä, että he ovat saaneet Venäjän ulkoministeriön tuen
koskien viisumivapaata järjestelyä ja ovat valmiit etenemään asiassa.
Päätös:
Julkilausuma on hyväksytty seuraavine lisäyksinen viimeiseen pykälään:
«Aluksi voitaisiin esittää 72 tuntia viisumivapaata matkustamista koko Barentsin alueella. Sitä voitaisiin
liittää alueella pidettäviin tärkeisiin tapahtumiin, kuten Barents Games (Barentsin Kisat), johon kokoontuvat
yli 1000 nuorta koko Barentsin alueelta, ehdotettu Barentsin alueen yhteistyötä edistävä huipputapahtuma
Barents Davos tai Karjalan tasavallan 100-vuotisjuhla vuonna 2020».
Liite 6. Julkilausuman alustava luonnos käsiteltäväksi Barentsin neuvostossa
ASIA BRC 11/2018 ALUEIDEN INFORMAATIO
Omissa raporteissaan alueilla on mahdollisuus jakaa tietoa tärkeistä tapahtumista ja toiminnasta, jotka
liittyvät Barentsin yhteistyöhön. Esitettiin toive, että nämä raportit olisi etukäteen lähetetty kirjallisesti tai
olisi luovutettu viimeistään kokouksen aikana.
Päätösehdotus:
Informaatio otetaan tiedoksi.
Liite 7. Alueiden raportit
Komin tasavalta:
Barentsin alueen yhteistyön tärkeys näkyy onnistuneessa Puhdas tuotanto hankkeessa. Sen tavoitteena on
puujalostusteollisuuden jätteiden huolto ja luonnonystävällinen kierrätys. Hanke toteutettiin yhteistyössä
norjalaisten partnereiden TEKNA:n, Norsk Energi:n sekä Norjan ilmasto- ja luonnonsuojeluministeriön
kanssa.
Toinen merkittävä hanke keskittyy alueen «kuumiin pisteisiin». Vuonna 2017 Vadsessa pidetyssä Barentsin
alueen ympäristöministereiden kokouksessa kaksi «kuumaa pistettä» jäi pois agendasta: puujalostuksen
jätteiden huolto ja sementtitehtaan pölyn väheneminen Vorkutan kaupungissa.
Nykyään Komin tasavallan ja Barentsin neuvoston luonnonsuojelutyöryhmän asiantuntijat työskentelevät
kahden muun «kuuman kohdan» poistamiseksi joiden aiheuttajina ovat selluloosa- ja hienopaperitehdas
MONDI SLPK ja Oy «Vorkutaugol».
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Barentsin neuvoston Venäjän puheenjohtajuuden kautena vuoden 2017 heinäkuussa järjestettiin
kansainvälinen luonnonsuojelun vapaaehtoisten leiri Jugid Va –kansallispuiston alueella. On esitetty
toivomus tämän yhteistyön jatkamisesta ja laajentamisesta.
Troms lääni:
Troms lääni keskittää huomionsa teemoihin ja aloihin, jotka on mainittu toimintasuunnitelmassa vuosille
2019-2023.
12. toukokuuta Troms läänin edustajia osallistui Murmanskin venäläis-norjalaisen koulun 10-vuotisjuhliin.
Koulun toiminnan aikana koulua ovat käyneet yli 100 nuorta molemmasta maasta.
Viime aikana yhä merkittävämmäksi tulleesta kansainvälisestä yhteistyöstä puheen ollen kerrotiin, että on
yritetty vaikuttaa Norjan ulkoministeriöön, että alueilla olisi edustus Arktisessa Neuvostossa. Se edesauttaisi
alueiden etujen edistämistä arktisessa yhteistyössä.
Jatkettiin yhteistyösopimukset Murmanskin, Norrbottenin ja Oulun kanssa. Lisäksi kokouksen jälkeen
allekirjoitetaan yhteistyösopimus Lapin kanssa.
Kahden viikon kuluttua Troms läänin johto vierailee Svalbardissa jonka kanssa allekirjoittaa
yhteistyösopimuksen. On olemassa noin 200 eri hanketta, joihin osallistuu muutama tuhat osanottajaa.
Erilaisissa tapahtumissa kuten Arktiset rajat – vuosittaisessa konferenssissa Troms lääni markkinoi Barentsin
aluetta tiheään asuttuna alueena, jossa on hyvin kehittyneet julkiset palvelut.
Matkailun alalla tehdään paljon työtä hallinnoidakseen matkailun tarpeita.
Yllä mainittu Norjan alueuudistus ei vaikuta kielteisesti Barentsin alueen yhteistyöhön.
Oulu
Suomessa on käynnistynyt alueuudistus.
Matkailu on Oululle tärkeä. Kävijoiden määrä on suuri, mutta ei kuitenkaan tavoita Tromsin lukuja. Tällä
hetkellä odotetaan Tukholman lentojen alkamista. Yli miljoona matkailijaa käyttää rautatieliikennettä, minkä
takia on syytä kehittää nopeampia rautatieliikenteen muotoja.
Pauli Harju erityisesti halusi korostaa Arktinen peili – hankkeen. Hanke toteutetaan valtakunnallisesti.
Elokuussa Pietarissa pidetään yliopistojen kokous keskustellakseen seuraavista jatkotoiminnasta.
Oulun lääni arvosti suuresti nuorison yhteistyön aktiivisuutta. Pauli Harjun mukaan lääni on valmis
rahoittamaan BRYC:in toimintaa.
Arkangeli:
Barentsin alueen yhteistyö on alueellisia ominaispiirteitä huomioivaa dynaamista aloitteiden toteuttamista.
Monet käynnistyneet hankkeet jatkavat edelleen toimintansa.
Erityinen huomio kiinnitettiin yhteisiin hankkeisiin Troms läänin kanssa sähköisen terveydenhuollon alalla.
Hankkeiden konkreettisena tuloksena on etäterveydenhuollon keskuksen ja aseman perustaminen
Arkangelin kaupunkiin.
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Suunnitteilla on vastaavia asemia muilla alueilla Venäjän luoteisosassa. Samalla jatketaan äiti-lapsi
järjestelmän tehostamista ja tuberkuloosin sairastuvuuden vähentämistä, kardiovaskulaarinen kirurgian ja
psykkiatristen palveluiden kehittämistä.
Arkangelin kaupungissa sijaitseva Barentsin alueen lasten musiikkikoulu numero yksi avattiin yli 20 vuotta
sitten. Koulun toiminta on hyvä esimerkki Barentsin yhteistyöstä.
Korostettiin, että Kolarctic -ohjelma on tärkeä rahoituslähde alueelle. Vuodesta 2007 lähtien tämän ohjelman
varoista on rahoitettu 15 hanketta.
Lisäksi alueen edustaja esittin, että Barentsin yhteistyön kysymyksiä olisi mahdollista käsitellä Arktisessa
foorumissa maaliskuussa 2019. Tämä tapahtuma mahdollistaa eri kulttuurien vuoropuhelua nuorisofoorumin
muodossa. Tällä tapahtumalla on suuri merkitys alueiden välisen yhteistyön kannalta.
Vesterbotten:
Alue erikoistuu liikenneväylien kehittämiseen. Skellefteon kaupungissa kuuden viikon päästä alkaa
Metsäfoorumi, johon osallistuu valtuuskunta Karjalan tasavallasta. Valtuuskunnan edustajat saavat tutustua
metsäteollisuuteen, uudispuutalojen rakennusmenetelmiin. Kyseessä ovat sekä asuintalot että julkiset
rakennukset kuten koulut ja toimistotilat. Tapaamisen puitteissa järjestetään seminaari yrityksille, jotka ovat
kiinnostuneita yhteistyöstä venäläisten tahojen kanssa.
Venäjä-tuntemuksen laajentamiseksi suunnitellaan Venäjä-aiheista kulttuuriseminaaria asukkaille, mikä
edesauttaa kontaktien ja yhteistoiminnan kehittämistä Venäjän kanssa.
Lappi:
Täytyy saada Kolarctic CBC ohjelma kuntoon, että kaikki rahoitusta odottavat hankkeet toteutuisivat.
Lappi on osallistunut muutamaan hankkeeseen. Onnistunut hanke on «Visit Arctic Europe», jonka
ensimmäinen vaihe on jo toteutettu. Tällä hetkellä suunnitellaan hankkeen toista vaihetta. Toivon mukaan
toisesta vaiheesta tulee saman verran menestykäs kuin ensimmäinen vaihe.
Mitä koskee Euroopan liikenneverkkoa (TEN-T) täytyy jatkaa etenemistä. Mainittakoon, että pohjoisessa
Rovaniemen ja Kirkkoniemen välille rakennetaan rautatietä. Se on vielä yksi esimerkki Suomen ja Norjan
liikenneviranomaisten tehokkaasta yhteistyöstä. Ensi viikolla kahden maan liikenneministerit tapaavat.
Finnmark:
Läänin edustaja tiedotti käynnissä olevan alueuudistuksen etenemisestä. Finnmark on alueiden yhdistämistä
vastaan, mutta edelliset neuvottelut eivät päässeet lopputulokseen. Sopimus, josta oli aiemmin puhetta, oli
hylätty Finnmarkin läänikokouksen toimesta. Uusien alueiden arvioimiseksi ja tehtäviensä kehittämiseksi on
perustettu asiantuntijaryhmä. Valtion viranomaiset vastustavat valtuuksiensa siirtämistä alueille.
Finnmarkissa pidettiin kansanäänestys, johon osallistui 58 prosenttia väestöstä, joista 87 prosenttia oli
alueiden yhdistämistä vastaan. Referendumin tulokset esitettiin Norjan pääministerille 25. toukokuuta
Oslossa.
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Mainittiin, että Finmarkissa nyt eletään erikoista aikaa. Alue panostaa siihen, että yhdistämisen prosessi
käännettäisiin vastakaiseen suuntaan. Kuitenkaan muutokset eivät vaikuta yhteistyöalueisiin eivätkä
Barentsin alueen yhteistyöhön.
Nenetsin autonominen alue:
Vuonna 2018 Nenetsin autonominen alue jatkaa yhteistyötä Norjan kanssa sähköisen etäterveydenhoidon
alalla. Nenetsin autonomisella alueella testataan diabeteksen potilaille tarkoitettua mobiilisovellusta
venäläis-norjalaisen hankkeen puitteissa. Hankkeen nimi on Sähköisen terveydenhuollon diabeten
hoitoratkaisuja. Jatkuu yhteistyö Troms läänin yliopiston sairaalan sekä Norjan terveydenhuolto- ja
sosiaaliministeriön kanssa.
Joulukuussa 2017 kaksi venäläis-suomalaista hanketta sai rahoituksen Kolarctic –ohjelmasta. Hankkeet
edistävät laadukkaiden poronlihatuotteiden valmistamista sekä raaka-aineen jalostusta.
Mainittiin, että Nenetsin autonomisella alueella on suuri kapasiteetti kansainvälisen yhteistyön kannalta.
Huhtikuussa 2018 Nenetsin autonominen alue valittiin kansainvälisen järjestön Pohjoisen foorumin
puheenjohtaja-alueeksi. Foorumin jäsenalueita kiinnostaa Barentsin alueen yhteistyökokemus. Nenetsin
alueen edustaja ehdotti keskustella Pohjoisen foorumin ja Barentsin euroarktisen neuvoston
yhteistyömahdollisuuksista.
Barentsin euroarktisen neuvoston jäsenet saivat kutsun osallistua III Kansainväliseen
tieteelliskäytännölliseen konferenssiin Arktinen sähköinen etäterveydenhuolto, joka pidetään 22.-23.
marraskuuta 2018 Narjan-Marin kaupungissa. Samaan aikaan marraskuussa pidetään Pohjoisen foorumin
koordinointikokous ja terveydenhuollon ja sosiaalipolitiikan työryhmän kokous.
Alueella järjestetään kiinnostavia urheilu- ja liikuntatapahtumia sekä ulkoilmatapahtumia, esimerkiksi
moottorikelkkakilpailuja ja poronhoitajien kisoja.
Pohjois-Karjala:
Pohjois-Karjalan kauppakamari käynnisti yhden vuoden B2B-Business to Barents –hankkeen, tavoitteena
lisätä Pohjois-Karjalan yritysten tietoa mahdollisuuksista laajentaa liiketoimintaa kattamaam koko Barentsin
aluetta. Tarpeita ja edellytyksiä tarkistetaan seuraavilla aloilla: konerakennusteollisuus, metalliteollisuus,
metsäteollisuus,
kivijalostusja
muoviteollisuus,
puunjalostusteollisuus,
bioenergia
sekä
viestintäteknologiat.
Matkailu on tärkeimpiä elinkeinoja. Pohjois-Karjala kehittää aktiivisesti yhteistyötä Sortavalan piirin kanssa
Venäjän Karjalan tasavallassa. Tämän yhteistyön päätarkoituksena on tietouden lisääminen matkailun
kohteista ja tapahtumista molemmin puolin rajaa, sekä matkailijoiden määrän kasvattaminen ja matkailualan
toimijoiden keskinäisten kontaktien kehittäminen molemmissa maissa. Tässä mielessä Pohjois-Karjala tukee
täydellisesti aloitteen saada aikaan viisumivapaa käytäntöä koko Barentsin alueella.
Äskettäin kaksi mielenkiintoista hanketta käynnistyi Skandianvian NEFCO –sijoitussäätiön rahoituksen
turvin. Hankkeiden tavoitteena on kestävän ja tehokkaan metsähuollon edistäminen Komin tasavallassa.
Hankkeen puitteissa Pohjois-Karjala kehittää yhteistyötä Joensuun luonnonvarojen instituutin (LYYInstituutin), Komin tasavallan virkamiesakatemian ja Ruotsin maatalousyliopiston kanssa.
Kahden hankkeen tavoite on sen lisäksi väestön ja asianomaisten viranomaisten ja järjestöjen sekä
päätöksentekijoiden tuntemuksen laajentaminen siitä, miten ilmastonmuutos ja metsävarojen hallinta
voisivat vaikuttaa Arkangelin alueen ja Karjalan tasavallan metsäekologiaan. Hankkeen
yhteistyökumppaneina ovat Itä-Suomen yliopisto (Joensuu), ympäristöjärjestö WWF Venäjän puolesta sekä
Ruotsin valtion metsähallitus.
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Murmanskin alue:
Barentsin alueen yhteistyö on kansainvälisen kanssakäymisen tärkeimpiä muotoja. Kaikki alueet kehittävät
hyödyllisiä virallisia, kultturi-, liike- ja henkilöyhteyksiä. Yhteistyö suomalaisten ja norjalaisten alueiden
sekä ruotsalaisen Norrbottenin kanssa ovat naapuruuden hyviä esimerkkejä. Tämän yhteistyön tehokkuus
näkyy onnistuneessa hankepaljoudessa kaikilta prioriteettialoilta.
Vuoden 2017 syyskuun lopussa avattiin moottoritie E105 Kirkkoniemen ja Murmanskin välillä.
Lokakuussa 2017 Nikelin kaupungissa pidettiin seitsemättä kertaa Venäjän ja Norjan rajat ylittävän
yhteistyön päivät, mitkä ovat erinomainen kenttä naapurimaiden toimijoiden keskusteluille päivän polttavista
aiheista. Samanaikaisesti Murmanskin alueella pidettiin alueen ja Norjan Finnmarkin kulttuuriyhteistyön 30vuotisjuhla. Näiden vuosien aikana yhteisvoimin on toteutettu iso määrä hankkeita. Sellaiset festivaalit kuten
Pohjoinen luonne ja Barents-lintu ovat nyt osa alueen imagoa.
Barentsin alueen yhteistyössä toteutetut hankkeet käsittävät kaikkia prioriteettialoja: liike-elämä, liikenne,
logistiikka, matkailu, luonnonsuojelu, akvakulttuuri ja kalastus, väestön työllistäminen, alkuperäiskansat,
sosiaalihuollon palvelut, terveydenhuolto, opetus, tiede ja kulttuuri.
Viime toimikautena Kolarctic-ohjelman rahoituksen avulla on toteutettu 47 hanketta, joissa Murmanskin
alue oli mukana. Nämä hankkeet ulottuvat seuraaville aloille: liike-elämä ja sosiaalialan kehitys, rajanylitys,
luonnonsuojelu, ihmistenvälisten yhteyksien kehitys. Uuden toimikauden aikana on hyväksytty 18
hanketta.joista Murmanskin alue on mukana 13 hankkeessa.
Murmanskin alue jatkaa yhteistyötä Norjan liikenteestä vastaavien viranomaisten kanssa. Norjan tiehallinto
ja Murmanskavtodor –valtiollisen järjestön tekevät yhteistyötä turvallisen liikenteen edistämiseksi.
Meriyhteyksien kehitys kuuluu prioriteettitavoitteisiin. Murmanskin 100-vuotisjuhlan aattona kaupungin
satamainfrastruktuuri kunnostettiin, merisataman rakennus entisöitiin. Nämä toimenpiteet ovat luoneet
edellytyksiä isojen risteilylaivojen saapumiseksi Murmanskin satamaan. Tarkistetaan mahdollisuuksia
Hurtigruten-laivojen käymiseksi Murmanskin satamassa.
Vesistöjen hallintaa ja akvakulttuuria koskeva mielipiteiden vaihto on myös tärkeätä. Tuberkuloosin, AIDS:n
ja HIV:n hoito ovat Murmanskin alueen painopistealueita Barentsin yhteistyössä.
Toukokuussa 2018 norjalais-venäläinen koulu juhlii 10-vuotisjuhlaansa. Tämä hanke jatkuu: norjalaiset ja
venäläiset koululaiset oppivat kahden maan kieliä, yrittäjyyden ja matkailun alkeita.
Muutaman vuoden kestäneen Norjan ja Venäjän rajan ylitysten määrän selvän alamäen jälkeen nyt
huomataan ylitysten määrän kasvua: 238000:sta vuonna 2016 270000:een vuonna 2017.
Kajaani:
Vielä kerran korostettiin Kolarctic-ohjelman tärkeys. Kajaanille on myös hyvin tärkeää liikenneväylän
kehittäminen. Barentsin alueen yhteistyöllä on avainmerkitys Kajaanille.
Luonnonaiheinen valokuvakilpailu on tullut suosituksi nuorison keskuudessa. Hanke on antanut nuorille
mahdollisuuden paremmin tutustua toisiinsa ja saada uusia tietoja.
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Mainittiin myös aktiivinen yhteistyö Kostamuksen kanssa Venäjän puolella, vihreät teknologiat, suuri määrä
osallistujia Oulusta ja Kajaanista. Seuraava vierailu Karjalan tasavallassa (Venäjä) on suunniteltu Karjalapäivien yhteydessä.
Norrbotten:
Norbotten järjesti Barentsin alueen yhteistyöhön liittyviä tapaamisia. Norrbotten rahoitti muutaman
hankkeen ja jatkaa aktiivista työtä Barentsin alueen puittessa toteutettavan yhteistyön eteen. Pidettiin kolme
suurta nuorisopainotteista tapahtumaa.
Ensimmäinen tapahtuma pidettiin vuoden 2017 lopussa Norbottenin Arvidsjauressa. Kaksi päivää kestänyt
BRYC:in vuosikokous keräsi koolle 70 nuorta.
Vuoden 2018 maaliskuussa Luulajassa pidettiin Barents Winter Games – urheilukisat. Tapahtumaan saapui
noin 1000 osallistujaa koko Barentsin alueelta. Nämä kisat muodostavat tärkeän areenan nuorille
urheilijoille, jotka haluavat saada kokemusta kansainvälisissä kilpailuissa.
Ruotsin puheenjohtajuuden järjestämä nuorisokonferenssi Luulajassa keräsi koolle suuren määrän nuorison
edustajia, mikä vaikutti konferenssin dynamiikkaan ja Barentsin yhteistyön kannalta arvokkaiden ehdotusten
saamiseen.
Tällä hetkellä Norrbotten on myös rahallisesti tukenut kulttuuriyhteistyötä. Erityisesti kyse on yhteistyöstä
Murmanskin alueen kanssa. Kuitenkin Norrbotten pyrkii houkuttelemaan suuremman määrän partnereita.
Mainittiin esimerkki siitä, että Norbottenin elokuvaohjaajien ryhmä osallistui Pohjoinen luonne –
elokuvafestivaaliin Murmanskissa. Vielä yksi esimerkki on Buden (Norrbotten) ja Severomorskin
(Murmanskin alue) taiteilijoiden välinen yhteistyö.
Tällä hetkellä Norrbotten pyrkii houkuttelemaan Barentsin yhteistyöhön yhä enemmän osallistujia sekä
paikallisella että alueellisella tasolla.
Käsitellään myös uusia rahoitusmahdollisuuksia. EU:n taholta on kiinnostusta Arktiselle, siellä keskustellaan
yhä aktiivisemmin ja suuremmalla mielenkiinnolla mitä tapahtuu pohjoisessa. Alueuudistuksesta puheen
ollen päätettiin, ettei sitä Ruotsissa tapahdu, siksi tähän kysymykseen ei enää palata.
Alueiden välinen hanke Visit Arctic Europe on hyvä esimerkki epätavallisesta alueiden välisestä projektista.
Huolimatta siitä että ohjauskomitea on antanut hankkeelle erittäin hyvät pisteet, hankkeen budjetti oli
kuitenkin hieman leikattu.
Päätös:
Raportit on otettu tiedoksi.
ASIA BRC 12/2018 KOLARCTIC TÄRKEÄNÄ HANKKEIDEN RAHOITUSVÄLINEENÄ
BARENTSIN ALUEELLA
Kolarctic –ohjelman johtaja Riika Oittinen esitti ohjelman ja onnistuneet hankkeet.
Päätösehdotus:
Esitys otetaan tiedoksi.
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Liite 8. Kolarctic-ohjelman esitys
Kolarctic on EU:n yksi 15 lähialueyhteistyöohjelmasta. Tiedotettiin Kolarctic-ohjelman rakenteesta,
hakujärjestelmästä ja yleisistä säännöistä. Suurin ongelma tällä hetkellä on se, että Venäjän federaation ja
Euroopan Unionin välisen Kolarctic-ohjelman rahoitus- ja toteutussopimuksen ratifioinnin aika on
pidennetty. Monen Barentsin alueen kannalta lupaavan hankkeen toteutus on lykätty. Sopimuksen ratifiointia
odotetaan vuoden 2018 heinäkuun lopussa.
Päätösehdotus:
Esitys otetaan tiedoksi.
ASIA BRC 13/2018 SEURAAVA KOKOUS
Määritettiin Barentsin euroarktisen neuvoston seuraavan kokouksen päivämäärät. Kokous pidetään 26.-27.
syyskuuta 2019.
Päätösehdotus:
Barentsin aluekomitean ja Barentsin neuvoston seuraava kokous pidetään 26.-27. syyskuuta 2018
Syktyvkarissa.
Keskustelua:
Komin tasavalta vahvisti, että Barentsin euroarktisen neuvoston ja aluekomitean seuraava kokous pidetään
26.-27. syyskuuta 2018 Syktyvkarissa. Osallistuijat saivat tietää, että Syktyvkarin ja Moskovan ja Pietarin
välillä on mukavat lentoyhteydet.
Päätös:
Barentsin aluekomitean ja Barentsin Euro-Arktisen neuvoston seuraava kokous pidetään 26.-27. syyskuuta
2018 Syktyvkarissa.
ASIA BRC 12/2018 MUUT KYSYMYKSET
Vesterbottenin edustaja informoi osallistujia Barentsin alueen tietokirjan julkaisemisesta ja sen
tilausmahdollisuuksista. Ensyklopedia/tietsanakirja on Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän tieteellisen
yhteistyön tulos. Ensyklopedia sisältää 415 artikkelia, jotka ovat omisetttu Barentsin alueen historialle,
kulttuurille ja liike-elämälle. Kirjan alkusanat ovat Thorvald Stoltenbergin ja Mikhail Gorbatshevin
kirjoittamat. Artikkeleiden laatimiseen osallistui noin 300 ihmistä Barentsin alueelta.
Neuvoston puheenjohtaja Ragnhild Vassvik tiedotti Barentsin euroarktisen neuvoston ja aluekomitean
ensimmäisten kokousten päivämääristä vuonna 2019. Ensimmäinen kokous pidetään 3.-4. huhtikuuta 2019.
Päätösehdotus:
Puheenvuoro otetaan tiedoksi
ASIA BRC 14/2018 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätösehdotus:
Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtaja ehdottaa, että kokous päätetään.
Päätös:
Kokous päättyi klo 13:10
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