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ARKTINEN SEURA SINUA VARTEN

A

rktisen neuvoston, Arktisen talousneuvoston sekä Rannikkovartiostofoorumin
suomalaiset
puheenjohtajuudet tulevat kaksivuotiskautensa päätökseen toukokuussa.
Samalla Suomi valmistautuu tänä
vuonna alkavaan EU-puheenjohtajuuskauteensa. Tästä syntyy merkittävä ja ainutkertainenkin jatkumo, jossa meillä
on mahdollisuus huolehtia nostaa arktiset kysymykset aiempaa huomattavasti
enemmän esille EU:ssa.
Suomen Arktinen Seura valmistelee kannanottoa tähän kysymykseen.
Aiomme tuoda esille Suomen keskeisen
aseman arktisena osaajana liikenne- ja
viestintäyhteyksiä sekä erilaisia merellisiä
puhtaan teknologian tuotteita silmällä pitäen, toisaalta näkökulmia niin alueellisiin
kuin alkuperäiskansojen etuja koskeviin
kysymyksiin.
Jatkamme tehtävässämme, jossa
vahvistamme valtiollisten, kunnallisten,
poliittisten ja yritysmaailman päättäjien
sekä tiedeyhteisön välistä vuorovaikutusta. Edistämme toiminnallamme taloudellisesti, yhteiskunnallisesti sekä ympäristöllisesti kestävää, rauhanomaista kehitystä.
Kesällä on siis tilinpäätöksen aika.
Mitä kykenimme saavuttamaan silloin jo
päättyneillä arktisilla puheenjohtajuuskausillamme? Miten varmistamme saavutusten jatkuvuuden? Sitä varten tarvitaan
panostuksia ja resursointia; taho joka ottaa nämä asiat hoitaakseen.
Suomen Arktinen Seura järjestää vuonna 2019 useita mielenkiintoisia tapahtumia. Osa toteutetaan yhteistyökumppaneiden kanssa ja osa Seuran
piirissä vain sen jäsenistölle suunnattuna. Varmistamalla jäsenyytesi on tarjolla pääsy kaikkiin Seuran aktiviteetteihin
sekä myös mahdollisuus vaikuttaa Seuran
työhön. Tänä keväänä myös pitkäjänteinen työ yhteistyösuhteiden luomiseksi

Venäjän maantieteellisen seuran kanssa
konkretisoituu, kun seurojen välinen yhteistyösopimus allekirjoitetaan Pietarissa
9.4.
Seuran hallintoelimet uudistuvat.
Vuodenvaihteessa toimintansa aloittaneen uuden hallituksen kokoonpano löytyy tästä uutiskirjeestä, seuraavalta sivulta. Kiitämme edellistä hallitusta Seuran
eteen annetusta panoksesta ja jatkamme
työtä aktiivisesti toiminnan kehittämiseksi ja sen saattamiseksi seuraaville portaille.
Samalla Seuran valtuuskunnassa
aloittaa uutena puheenjohtajana pääministeri emeritus Paavo Lipponen. Hän on
toiminut aktiivisesti arktisten kysymysten
parissa viime vuodet ja jatkaa edellisen
valtuuskunnan puheenjohtajan, myös
emeritus pääministeri Esko Ahon kansainvälistä työtä Arktisen Seuran eteen.
Kiitämme myös väistyvää valtuuskunnan
puheenjohtajaa työstä Seuran kehittämiseksi.

Tero Vauraste
Suomen Arktinen Seura ry
Hallituksen puheenjohtaja

SUOMEN
ARKTINEN
SEURA RY

S

uomen Arktisen Seuran tarkoituksena on seurata arktisen alueen
kehitystä ja vaikuttaa arktista aluetta koskevissa kysymyksissä siten, että
ne palvelevat Suomen etua. Seuran jäseneksi voidaan hyväksyä Suomen

kansalainen ja suomalainen oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy Seuran
tarkoituksen.
ARKTISEN SEURAN HALLITUS 2019
Hallituksen puheenjohtaja: Tero Vauraste, toimitusjohtaja, Mariadi Oy
Hallituksen varapuheenjohtaja: Katri Kulmuni, kansanedustaja
Rahastonhoitaja: Ilona Mettiäinen, tutkija, Arktinen keskus, Lapin yliopisto
Sihteeri: Harri Mikkola, vanhempi tutkija, Ulkopoliittinen instituutti
Nina Brander, erityisasiantuntija, valtioneuvoston kanslia
Timo Koivurova, johtaja, tutkimusprofessori, Arktinen keskus, Lapin yliopisto
Antti Lassila, suurlähettiläs
Lotta Manninen, erityisasiantuntija, WWF Suomi / WWF Global Arctic Programme
Mikkel Näkkäläjärvi, puheenjohtaja, Sosialidemokraattiset Nuoret ry
Samu Paukkunen, kansainvälisten asiain neuvos, eduskunta
Hannele Pokka, kansliapäällikkö, ympäristöministeriö
Timo Rautajoki, toimitusjohtaja, Lapin kauppakamari
Reko-Antti Suojanen, toimitusjohtaja, Aker Arctic Technology Oy

VALTUUSKUNTA
Puheenjohtaja: Paavo Lipponen, emeritus pääministeri

TUORE KIRJA KERTOO SUOMEN ARKTISEN
POLITIIKAN KEHITYKSEN

S

uomen arktinen politiikka on aaltoillut
hiljaisten ja aktiivisten hetkien välillä,
ja se on alusta asti ollut tasapainoilua
taloudellisten odotusten ja ympäristönäkökulmien välillä. Tyypillisiä ovat olleet
myös odotukset, jotka eivät ole toteutuneet.
Lapin yliopiston Arktisen keskuksen
julkaisu ”Jos menetämme Arktiksen” käsittelee Suomen arktisen ajattelun kehittymistä
1980-luvulta nykypäivään. Sen on kirjoittanut tiedeviestinnän päällikkö Markku Heikkilä, joka on seurannut arktisen yhteistyön
kehitystä useiden vuosikymmenien ajan.
Kirjan ensimmäinen osa on lyhennetty versio 1990-luvun lopulla ilmestyneestä
Arktiset visiot -kirjasta, joka on silminnäkijäkuvaus kansainvälisen arktisen yhteistyön
synnystä. Kirjan toinen osa analysoi Suomen
arktisen ja pohjoisen politiikan toimia viimeisen 20 vuoden ajalta.
Kirja on julkaistu sekä suomeksi että
englanniksi ja se on suunnattu sekä kotimaiselle että kansainväliselle yleisölle hetkenä,
jolloin Suomen puheenjohtajuuskausi Arktisessa neuvostossa on loppusuoralla.

Kirjan nimi on lainattu presidentti Sauli Niinistön lauseesta ”Jos menetämme Arktiksen,
menetämme koko maailman.” Tällä Niinistö
on perustellut ajamansa arktisen huippukokouksen tarvetta, mikä on yksi kirjassa käsitellyistä teemoista. Muita teemoja ovat pohjoisen ulottuvuuden ja Barents-yhteistyön
nykytila, arktisuuteen kohdistetut taloudelliset odotukset ja Suomen arktisen politiikan
kehityskulkujen taustat.
Kirjan verkkoversio on saatavilla ilmaiseksi Lapin yliopiston Lauda-julkaisukannassa. Painettuja kirjoja voi tiedustella suoraan tekijältä: markku.heikkila@ulapland.fi,
puh. 040 4844300
Markku Heikkilä: Jos menetämme Arktiksen:
Suomen arktisen ajattelun kehitys 1980-luvulta nykypäivään. Lapin yliopisto 2019.
ISBN: 978-952-337-132-3
Suomeksi: https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63650
Englanniksi: https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63651

Teksti: Markku Heikkilä, Arktinen keskus
Kuva: Johanna Westerlund, Arktinen keskus

TULEVIA TAPAHTUMIA

ARKTINEN KEVÄTSEMINAARI KOKOUS
PERJANTAINA 12.4.2019 KLO 13-15

KESKIVIIKKONA 15.5.2019 KLO 13.30

VENÄJÄN SUURLÄHETYSTÖ

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI

TEHTAANKATU 1, HELSINKI

ARKADIANKATU 23 B, HELSINKI

Arktinen seura järjestää jäsenilleen arktisen
alueen nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä
käsittelevän seminaarin Venäjän suurlähetystössä perjantaina 12.4.2019.

Suomen Arktisen Seuran sääntömääräinen
kevätkokous järjestetään Helsingissä, Ulkopoliittisen instituutin tiloissa keskiviikkona
15.5.2019.

Tilaisuudessa puhuvat suurlähettiläs Pavel
Kuznetsov, entinen pääministeri Paavo Lipponen, Venäjän Senior Arctic Official Nikolay
Korchunov, suurlähettiläs Harri Mäki-Reinikka sekä Suomen Arktisen Seuran puheenjohtaja Tero Vauraste.

Kokouskutsu lähetetään Arktisen Seuran
jäsenille huhtikuun loppuun mennessä.
Pyrimme saamaan tilaisuuteen myös mielenkiintoisen puhujan arktisten teemojen
tiimoilta.

Ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteeseen arcticsocietyfinland@gmail.com
viimeistään tiistaina 9.4.2019.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

JÄSENMAKSU 2019 ERÄÄNTYY 19.4.

P

yydämme suorittamaan yhdistyksen jäsenmaksun yhdistyksen tilille
oheisen tilisiirron mukaisesti. Merkitsethän viestikenttään, kenen jäsenmaksusta on kyse, samoin jos maksat samalla
useamman henkilön jäsenmaksut tai haluat
suorittaa myös aiemmilta vuosilta rästiin jääneitä jäsenmaksuja.
Jäsentietojen päivitys ja osoitteenmuutokset
sähköpostitse Suomen Arktisen Seuran sihteeri Harri Mikkolalle harri.mikkola@fiia.fi

SUOMEN ARKTISEN SEURAN
JÄSENMAKSUT VUONNA 2019:
Jäsenmaksu 30€ / hlö
Opiskelijat 20€ / hlö
Yhteisöt 400€
IBAN: FI59 1745 3000 1735 93
BIC: NDEAFIHH
Eräpäivä: 19.4.2019
Saaja: Suomen Arktinen Seura ry

TULE MUKAAN TOIMINTAAN!
Suomen Arktisen Seuran tapahtumista ilmoitetaan jäsenten sähköpostilistan kautta,
Internet-sivullamme www.arcticfinland.fi/arktinenseura, ja vähintään vuosittain
ilmestyvässä uutiskirjeessä. Uutiskirje julkaistaan sähköisesti seuran sivuilla ja
lähetetään jäsenten sähköpostilistalle.

WWW.ARCTICFINLAND.FI/ARKTINENSEURA
SEURAA MEITÄ MYÖS TWITTERISSÄ: @ARKTINENSEURA #ARKTINENSEURA

Uutiskirjeen toimitus ja taitto: Ilona Mettiäinen, Arktinen keskus

