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UUTISKIRJE 1/2021

E

dessäsi on Suomen Arktisen Seuran
järjestyksessään neljäs uutiskirje. Puheenjohtajan tervehdyksen (s. 2) lisäksi uutiskirje sisältää ulkoministeri
Haaviston katsauksen Suomen asemaan
kahden polaarialueen maana (s. 3-4), seuran valtuuskunnan puheenjohtajana jatkavan emeritus-pääministeri Lipposen arktisen tervehdyksen (s. 6) sekä professorien
Korhola ja Koivurova kirjoituksen mustan
hiilen päästöjen torjunnasta (s. 7-8). Esittelemme uutiskirjeessä myös Arktisen seuran
uuden hallituksen (s. 9) ja valtuuskunnan (s.
5) sekä Arktisen seuran toukokuussa 2020
vahvistetun strategian (s. 10).

V
K

uosittain ilmestyvän uutiskirjeen
lisäksi viestimme tulevasta toiminnasta Internet-sivuillamme, sähköpostitse ja Twitterissä, josta löydätte
meidät nimellä @ArktinenSeura ja #arktinenseura.

oronapandemiasta huolimatta keskeinen toimintamme muoto on arktiset jäsentilaisuudet. Pandemian
myötä seura on alkanut järjestää tilaisuuksia etäyhteyksin. Näin osallistuminen
voi olla varsinkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville jäsenillemme jopa aiempaa helpompaa.

Vuoden 2021 tilaisuuksia:
22.3.2021 klo 15-17 Saamelaisten totuuskomission tilannekatsaus. Tilaisuuden
järjestävät Suomen Arktinen Seura ry ja
Historioitsijat Ilman Rajoja Suomessa ry.
Tilaisuuden avaa pääministeri Sanna Marin.
25.3.2021 klo 16-18 Suomen arktisen seuran perinteinen vierailu suurlähetystöön
(etäyhteydellä). Tilaisuudessa kuulemme
Venäjän ja Suomen arktisten alueiden
suurlähettiläitä sekä Arktisen seuran
puheenjohtajia.
22.4.2021 klo 15 Webinaari mustasta
hiilestä (lisätiedot ks. seuran sivut)
21.5.2021 klo 14 webinaari arktisen alueen
turvallisuudesta (lisätiedot ks. seuran sivut)
21.5.2021 klo 16 sääntömääräinen kevätkokous
25-27.8.2021 Turun Eurooppa-foorumi

U

utiskirjeen mukana lähetetään tuttuun tapaan jäsenmaksulasku. Huomaathan, että monet tilaisuuksistamme on suunnattu vain seuran
jäsenille. Maksamalla jäsenmaksusi tuet
kansalaisjärjestömme toimintaa ja sen kehittämistä edelleen sekä pääset mukaan
kiinnostaviin ja korkean profiilin tapahtumiin arktisten asioiden tiimoilta.

Ilona Mettiäinen
Suomen Arktisen Seuran hallituksen jäsen
Uutiskirjeen toimittaja
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS:

AJANKOHTAISTA
ARKTISESSA SEURASSA

S

uomen arktisen seuran vuosi on lähtenyt tehokkaasti liikkeelle, vaikka
koronapandemia vielä painaa päälle. Uudistunut valtuuskuntamme
kokoontui emeritus-pääministeri Paavo
Lipposen johdolla tammikuussa, ja meillä
on useampi mielenkiintoinen online-seminaari tulossa. Annoimme vastikään lausuntokierroksen yhteydessä Seuramme
lausunnon Suomen uudistettuun arktiseen
strategiaan, nimeltään Suomen arktisen
politiikan strategia.

A

rktiset asiat ovat keskiössä myös
tänä vuonna. Suomi ja Euroopan
unioni ovat viimeistelemässä omia
arktisia strategioitaan tämän vuoden aikana. Suomi aloittaa myös Barentsin
euroarktisen neuvoston (Barents Euro-Arctic Council, BEAC) puheenjohtajana vuonna 2021. Venäjän toukokuussa alkava Arktisen neuvoston puheenjohtajuus on myös
seuralle mielenkiintoinen. Tämän takia
järjestämme perinteisen vierailun Venäjän
suurlähetystöön maaliskuussa. Pandemian
takia pohdimme Venäjän arktista politiikkaa ja alkavaa Arktisen neuvoston puheenjohtajuutta online-kokouksessa, jossa alustavat mm. Venäjän Suomen suurlähettiläs
ja Suomen ja Venäjän arktiset suurlähettiläät.

tista maksamista. Toivon myös, että monet
yhteisöt liittyvät seuran jäseniksi. Jäsenmaksu mahdollistaa yhdistyksen itsenäisen toiminnan Suomen arktisen alueen
kehityksen parhaaksi. Valtuuskunnassa
asiasta on viritetty hyvää keskustelua.

A

rktinen vuorovaikutus on pandemian takia vähäistä, joten seuran
aktiivinen toiminta on nyt äärimmäisen tärkeää. Toimimme alustana monenlaiselle arktiselle keskustelulle, ja
saatamme ihmisiä konkreettisesti yhteen
arktisten asioiden syvällisemmän ymmärryksen edistämiseksi.

T

oivon, että mahdollisimman moni
ymmärtää seuramme ainutlaatuisuuden, sen tärkeät strategiset tavoitteet ja tarpeen vahvistaa sen
rahoituspohjaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Itse suoritin ainaisjäsenyyden mahdollistavan maksun. Haastankin
jokaisen jäsenen pohtimaan, olisiko tämä
mahdollista myös omalla kohdalla.

S

uomen arktinen seura on tietääksemme ainoa kaikkia arktisella alueella asuvia toimijaryhmiä edustava
kansalaisjärjestö. Muissa arktisissa
valtioissakaan ei ole vastaavaa seuraa, joskin Icelandic Arctic Cooperation Network
(IACN) -järjestössä on joitain samoja piirteitä. Toivon, että teemme yhdessä Suomen
arktisesta seurasta entistä aktiivisemman.
Tämä edellyttää myös jäsenmäärämme
kasvattamista ja jäsenmaksujen jokavuo-

Timo Koivurova
Suomen Arktinen Seura ry:n
hallituksen puheenjohtaja
Tutkimusprofessori, Arktinen keskus,
Lapin yliopisto
Kuva: Anna-Leena Muotka
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ULKOMINISTERI HAAVISTO:

SUOMI ON KAHDEN
POLAARIALUEEN MAA

M

aapallon kaksi polaarialuetta ovat erilaisia oikeudellisesti, maantieteellisesti, poliittisesti ja historiallisesti,
mutta niiden välillä löytyy myös yhtäläisyyksiä. Napa-alueisiin kohdistuu
lisääntyvä kansainvälinen kiinnostus,
ja samalla napa-alueisiin kohdistuu
entistä suurempia geopoliittisia haasteita. Suomi on yksi viidestä maasta
maailmassa, jotka ovat sekä Arktisen
neuvoston että Etelämanner-sopimuksen pysyviä jäseniä, ja olemme näin
avainasemassa edistämässä polaarikysymyksiin liittyvää kansainvälistä keskustelua.

S

uomi on yksi Arktisen neuvoston kahdeksasta pysyvästä jäsenmaasta. Arktinen neuvosto
on nyt laajan kansainvälisen
kiinnostuksen kohteena. Suomi on
korostanut kahdeksan arktisen maan
ja kansainvälisen oikeuden keskeistä
roolia arktisen alueen hallintoon liittyvissä kysymyksissä. Neuvostolla on
nykyisellään 38 tarkkailijajäsentä ja
tulijoita on tällä hetkellä lähes jonoksi.
Neuvostossa käsiteltävät asiat tulevan
olemaan jatkossa tarkkaan seurattuja.
Kasvavan huomion ei kuitenkaan soisi
lisäävän kiistanalaisuuksia vaan enemmänkin luovan tilaa yhteistyölle.

I

tselläni oli kunnia allekirjoittaa Suomen puolesta 19.9.1996 Ottawassa
ns. ”Ottawan julistus”, jolla Arktinen
neuvosto perustettiin. Tähän julistukseen sisältyy alaviite, jonka mukaan ” The Arctic Council should not
deal with matters related to military

security ”, mikä useimpien arvioiden
mukaan on mahdollistanut tähän asti
neuvoston häiriöttömän ja tuloksellisen toiminnan poliittisista jännitteistä
huolimatta.

K

ansainvälinen
kiinnostuksen
myötä turvallisuuspoliittiset jännitteet ovat myös kasvaneet arktisella alueella. Muutos on osin
seurausta ilmastonmuutoksen luomista haasteista ja mahdollisuuksista,
joihin kuuluu myös kasvava kiinnostus alueen luonnonvarojen hyödyntämiseen. Samalla kansainvälispoliittiset ja sotilaalliset jännitteet muualla
maailmassa heijastuvat myös arktiselle alueelle, jossa suurvaltapoliittiset
intressit tuottavat vastakkainasettelua. Suomen kannalta arktisen alueen
turvallisuus on kiinteästi yhteydessä
Itämeren alueen ja muun Euroopan
turvallisuustilanteeseen. Meille on tärkeää pysyä mukana tässä keskustelussa rakentavana kumppanina.

S

uomi on korostanut Arktisen
neuvoston roolia erityisesti terveysturvallisuuteen
liittyvissä
kysymyksissä, huomioiden ikiroudan sulamisen aiheuttamat riskit esimerkiksi uusien pandemioiden
osalta. Ikiroudan sulaminen on myös
lisännyt ympäristöonnettomuuksien
riskiä, kun esimerkiksi öljyteollisuuden rakenteita pohjoisilla alueilla on
vaurioitunut. Suomi on myös pitänyt
esillä arktisisille merialueille upotettujen radioaktiivisten jätteiden tuomia
ongelmia. Olemme tehneet aktiivisesti
työtä mustan hiilen ilmastovaikutuk-
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sen vähentämiseksi ja tähän liittyvien
terveys- ja ympäristöriskien minimoimiseksi.

S

uomen uusi arktisen politiikan
strategia on nyt valmistumassa.
Tavoitteena on selkeä ja tiivis
strategia, joka on koordinoitu
ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon sekä EU-selonteon kanssa. Uudella strategialla halutaan osoittaa,
että Suomi suhtautuu pitää arktisia kysymyksiä tärkeänä vaikuttamisen alueena.

S

trategiassa painotetaan ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista, arktisen alueen
asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä ja alkuperäiskansojen oikeuksia,
arktista osaamista, elinkeinoja ja tutkimusta sekä arktisen infrastruktuurin ja
logistiikan merkitystä. Strategia linjaa
Suomen arktisen politiikan tavoitteet
seuraavan kahden vaalikauden aikana
vuoteen 2030 asti.

P

ohjoisen ulottuvuuden vahvuutena on myös konkreettinen yhteistyö. Kumppanuudet keskittyvät ympäristöön, sosiaali- ja
terveysalaan, liikenteeseen ja logistiikkaan sekä kulttuuriin. Lisäksi osana
kumppanuutta on toteutettu ydinjätehankkeita etenkin Kuolan niemimaalla. Luoteis-Venäjällä on puolestaan
valmistelussa Suomen vahvasti ajamia
mustan hiilen ilmastovaikutusten vähentämiseen tarkoitettuja hankkeita.

K

atsoessamme eteenpäin Suomelle on tarjolla merkittävä
rooli polaarialueiden kysymyksistä käytävässä keskustelussa. Meillä on oman historiamme
ja osaamisemme pohjalta paljon tarjottavaa. Kysyntä ei tule tulevaisuudessa vähenemään.

A

rktisen neuvoston kiertävä puheenjohtajuus siirtyy toukokuussa 2021 Islannilta Venäjälle. Tässä maailmantilanteessa
meidän on hyödynnettävä mahdollisuus yhteistyöhön rajanaapurimme
kanssa myös arktisella alueella. Tästä
käytiin myös keskustelua tapaamisessani ulkoministeri Sergei Lavrovin
kanssa Pietarissa helmikuussa 2021.

S

uomelle myös EU:n Pohjoinen
ulottuvuus on edelleen työväline, joka edistää Euroopan alueellista vakautta ja turvallisuutta, ja jonka merkitys on kasvanut EU:n
ja Venäjän suhteiden heikkenemisen
myötä. Pohjoisen ulottuvuuden vahvuus ja houkuttelevuus tulee siitä, että
siinä EU, Venäjä, Norja ja Islanti ovat
tasa-arvoisia kumppaneita. Pohjoisen
ulottuvuuden kumppanuus voi tukea
EU:n Arktisen strategian toimeenpanoa, ja päinvastoin.

Pekka Haavisto
Ulkoministeri
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ARKTISELLA SEURALLA
UUSI VALTUUSKUNTA

S

uomen Arktisen Seuran valtuuskunta on uudistunut talvella 2020-2021.
Valtuuskunta koostuu yhdistyksen jäsenistä ja siinä on edustettuna
laaja‐alaisesti arktisuuden parissa toimivia henkilöitä yhteiskunnan

eri aloilta. Uusi valtuuskunta järjestäytyi 13.1.2021 pidetyssä kokouksessa.
Puheenjohtajana jatkaa emeritus-pääministeri Paavo Lipponen. Ensimmäiseksi
varapuheenjohtajaksi valittiin Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala ja toiseksi
varapuheenjohtajaksi ministerin poliittinen avustaja Petra Laiti.
Puheenjohtaja: Paavo Lipponen
1. Varapuheenjohtaja Päivi Laajala
2. Varapuheenjohtaja Petra Laiti
Jarkko Alen
Heikki Autto
Anders Blom
Hannu Halinen
Lassi Heininen
Jaakko Henttonen
Mikael Hilden
Eero Hokkanen
Liisa Holmberg
Aleksi Härkönen
Johanna Ikävalko
Timo Jokelainen
Kalle Jokinen
Pauli Jumppanen
Tuomas Aslak Juuso
Jaakko Kalela
Paula Kankaanpää
Kirsi-Marja Korhonen
Esko Lotvonen

Maria Lähteenmäki
Esko Mustamäki
Mikko Niini
Anne Nuorgam
Johanna Ojala-Niemelä
Sirpa Pietikäinen
Arja Rautio
Esko Riepula
Mika Riipi
Arto Räty
Janne Seurujärvi
Dina Solatie
Pekka Takala
Mari-Leena Talvitie
Monica Tennberg
Teija Tiilikainen
Jarmo Virmavirta
Pekka Visuri
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VALTUUSKUNNAN PUHEENJOHTAJA PAAVO LIPPONEN:

ARKTINEN TERVEHDYS

A

rktinen seura aktivoi toimintaansa
oikealla hetkellä. Nyt voidaan vaikuttaa sekä Suomen että Euroopan
unionin arktiseen politikkaan, kun
kummallakin taholla linjataan asioita pitkälle tulevaisuuteen. Sparraamme Suomen
arktista politiikkaa mm. seuramme hallituksen kannanotolla. Valtuuskuntamme
sai äskettäin keskustella asiasta hyvän tovin ulkoministeri Pekka Haaviston kanssa.

M

ikä on arktisen politiikan alue
ja kattavuus, scope? Käyttäisin
mieluiten vaihtoehtoista termiä
”pohjoinen politiikka”. Maantieteellisesti on kyse alueesta, joka ulottuu
napa-alueen pohjoisesta osasta Itämeren
eteläosiin ja Brittein saarten pohjoisosiin.
Samoin on käsiteltävä kaikki tällä alueella
toimivat yhteistyöinstituutiot:

aloitteen perusteella käynnistetty musta
hiili -projekti.

S
A

uomi on tulossa Barentsin neuvoston ja Venäjä Arktisen neuvoston
puheenjohtajaksi. Yhdysvaltain uusi
hallitus painottaa ilmastopolitiikkaa
myös arktisella alueella. Suomelle tarjoutuu mahdollisuus jatkaa globaalisti aloitteellisella linjalla.
rktisella on kasvava taloudellinen
merkitys. Suomella on ollut aktiivinen rooli Arktisen talousneuvoston
kehittämisessä, sillä linjalla pitäisi
pysyä. Elinkeinoelämän osuutta neuvoston
työssä ja sen rahoituksessa olisi vahvistettava. Valtion kannattaa sijoittaa enemmän,
kysymys on mitättömistä määrärahoista.

A

rktinen neuvosto poliittisesti merkittävimpänä, sopimuksia tekevänä instituutiona. Barentsin euroarktinen neuvosto tärkeänä,
koostumukseltaan ainutlaatuisena yhteistyöfoorumina, joka voi asettaa yhteisiä tavoitteita. Pohjoisen ulottuvuuden yhteistyö elimineen ja kumppanuuksineen, joissa
harjoitetaan konkreettista yhteistyötä
usealla alalla. tämeren neuvosto vakiintuneine organisaatioineen ja kokouksineen,
joiden päätöksillä vaikutetaan alueen ympäristö- ja muuhun kehitykseen.

O

lisi tärkeätä identifioida ne konkreettiset instrumentit ja rahoituslähteet, joilla saadaan käytännön
tuloksia pelkkien puheiden sijasta. Pienilläkin panoksilla voidaan saada
aikaan käänteentekeviä tuloksia. sellainen
on tasavallan presidentti Sauli Niinistön

Paavo Lipponen
Suomen Arktisen Seuran valtuuskunnan
puheenjohtaja
Emeritus-pääministeri
Kuva: Marko Junttila
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KORHOLA & KOIVUROVA:

SUOMI AJAMAAN
SOIHDUTUKSEN
KIELTÄMISTÄ

A

rktisella alueella mustan hiilen arvioidaan olevan jopa hiilidioksidia
tärkeämpi syy ilmaston lämpenemiselle. Musta hiili lämmittää ilmakehää, vaikuttaa pilvien muodostukseen
sekä sulattaa lunta ja jäätä. Sulamisen seurauksena yhä suurempi osa auringon säteilyenergiasta jää lämmittämään meriä ja
maata.

M

usta hiili, kansanomaisemmin
noki, on pienhiukkanen, jota
syntyy kaikessa epätäydellisessä
poltossa: metsä- ja suopaloissa,
maataloudessa, kotitalouksissa, teollisuudessa sekä energiatuotannossa ja liikenteessä. Mustan hiilen päästöt ovat maailmanlaajuisesti lisääntyneet viimeisen 150
vuoden ajan. Noin 60 prosenttia päästöistä
on peräisin Aasiasta.

M

usta hiili säilyy ilmakehässä
muutamasta päivästä viikkoihin,
minkä aikana se voi kulkeutua
ilmavirtojen mukana tuhansia kilometrejä päästölähteiltään. Huomattava
osa arktisen alueen mustasta hiilestä on
peräisin etelästä tulevista päästöistä. Arktisen alueen omilla päästöillä on kuitenkin
viisi kertaa voimakkaampi ilmastoa lämmittävä vaikutus, koska valtaosa syntyvistä
hiukkasista jää tällöin suuremmalla todennäköisyydellä alueen sisälle.

A

rviolta 40 prosenttia arktisen alueen
ilmakehässä esiintyvästä mustasta
hiilestä on peräisin öljykentillä tapahtuvasta soihdutuksesta, keväisin vielä tätäkin enemmän. Soihdutus on
öljyteollisuuden rutiininomainen toimintatapa, jossa ylijäämäkaasua poltetaan tuotantopaikalla. Käytäntö jatkaa pinttyneesti
kasvuaan, vaikka se on taloudellisesti järjen vastaista: kaasua tuprutetaan maailmanlaajuisesti noin 150 miljardia kuutiometriä savuna ilmaan joka vuosi.

O

ngelman laajuus näkyy hyvin satelliiteista: maailman öljyntuotantoalueilla loistaa satoja kirkkaita
pisteitä, kun öljy-yhtiöt polttavat
oheiskaasua öljykentillä valtavat määrät.
Soihdutuksesta syntyvä nokipöly on viime
vuosina lisääntynyt erityisesti Luoteis-Venäjällä, missä sen vaikutus näkyy kevätlämpötilojen voimakkaana nousuna ja lumi- ja
merijääpeitteen sulamisena. Soihdutuksen
jäljet havaitaan myös mustan hiilen kertymien kasvuna Huippuvuoren jääkairausnäytteissä ja Lapin järvien pohjasedimenteissä.

S

uomi on kansainvälisesti tunnettu
panostuksesta mustan hiilen vähentämiseen. Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskautenaan 2017-2019
Suomi johti työtä mustan hiilen ja metaanin vähentämiseksi. Presidenttimme Niinistö kävi keskusteluja sekä USA:n että Ve7

näjän presidenttien kanssa mustan hiilen
päästöjen leikkaamisesta, ja niissä sivuttiin myös soihdutuksen nokipäästöjä.

S

uomen kansainvälisen ilmasto- ja ilmansuojelujohtajuuden tulisi jatkua
edelleen mustan hiilen kohdalla.
Suomi voisi pohtia, miten Arktisessa
neuvostossa ja Maailmanpankissa tehtyä
työtä soihdutuksen vähentämiseksi (ja lopettamiseksi) voisi kehittää tietyllä aikavälillä jopa koko käytännön kieltävän kansainvälisen sopimuksen aikaansaamiseksi.
Tämä ei ole helppoa, vaikka itse soihdutus
on toimenpiteenä sekä taloudellisesti,
ympäristöllisesti että ilmastollisesti täysin
kestämätön.

Atte Korhola
Ympäristömuutoksen professori
Helsingin yliopisto
Arktisen Seuran hallituksen jäsen

E

räs tapa edistää asiaa on ottaa soihdutuksen kansainvälistä kieltoa koskeva sopimus yhdeksi konkreettiseksi tavoitteeksi valmisteilla olevaan
Suomen arktiseen strategiaan. Suomesta
löytyy osaamista ja teknologiaa soihdutuksen korvaamiselle, joten tavoite olisi
myös tärkeä tähän panostaneille yrityksille.

S

oihdutuksen kieltävä kansainvälinen sopimus olisi tuntuva toimi
mustan hiilen päästöjen leikkaamiseksi. Se jarruttaisi arktisen
alueen ja koko maapallon lämpenemistä
välittömästi.

Timo Koivurova
Tutkimusprofessori
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
Arktisen Seuran hallituksen puheenjohtaja
Kuva: Anna-Leena Muotka

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Suomen Kuvalehdessä 6.3.2020
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SUOMEN ARKTISEN
SEURAN HALLITUS 2021
Puheenjohtaja: Timo Koivurova, tutkimusprofessori, Arktinen keskus, Lapin yliopisto
Varapuheenjohtaja: Hannele Pokka, ympäristövastuun työelämäprofessori, Helsingin
yliopisto
Sihteeri: Juho Kähkönen, projektipäällikkö, Lapin liitto
Rahastonhoitaja: Pirjo Kleemola-Juntunen, tutkijatohtori, Arktinen keskus, Lapin
yliopisto
Atte Korhola, ympäristömuutoksen professori, Helsingin yliopisto
Harri Mikkola, johtava tutkija, Ulkopoliittinen instituutti
Ilona Mettiäinen, tutkija, Luonnonvarakeskus
Mikkel Näkkäläjärvi, Pohjois-Suomen aluepäällikkö, Palvelualojen ammattiliitto
Mikko Kärnä, kansanedustaja
Nina Brander, erityisasiantuntija, valtioneuvoston kanslia
Reko-Antti Suojanen, toimitusjohtaja, Aker Arctic Technology Oy
Samu Paukkunen, hallintojohtaja, Ulkopoliittinen instituutti
Tero Vauraste, Pohjoismaiden liiketoiminnan johtaja, ICEYE Oy
Timo Rautajoki, toimitusjohtaja, Lapin kauppakamari
Hallituksen kutsuma senior advisor: Antti Lassila, suurlähettiläs
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Arktikum-talo, Rovaniemi
Kuva: Ilona Mettiäinen 2014

ARKTISELLA SEURALLA
UUSI STRATEGIA

A

rktisen seuran strategia uudistettiin vuonna 2020. Arktinen Seura on aktiivinen kansallinen ja kansainvälinen toimija ja se seuraa arktisella suuralueella tapahtuvaa kehitystä ja hankkeita erityisesti Suomea kiinnostavien kysymysten kannalta. Suomen
Arktinen Seura tukee Suomen arktisen strategian toteuttamistoimenpiteitä.

Suomen Arktisen Seuran strateginen kiteytys:
- Seurata arktisen toimeliaisuuden kehitystä ja konsultoida päättäjiä Suomen arktisen strategian toteuttamistoimenpiteiden vaikuttavuuden maksimoimiseksi
- Lisätä kansalaisten ja päättäjien tietoisuutta arktisen alueen kehityksestä sekä sen tuomista haasteista ja mahdollisuuksista järjestämällä vuosittain ajankohtaisia seminaareja, esitelmätilaisuuksia ja paneelikeskusteluja
- Vahvistaa valtiollisten, kunnallisten, poliittisten ja yritysmaailman päättäjien sekä tiedeyhteisön välistä vuorovaikutusta
- Edistää toiminnallaan taloudellisesti, yhteiskunnallisesti sekä ympäristöllisesti kestävää,
rauhanomaista kehitystä
Strategia vahvistettiin 26.5.2020. Koko strategia on luettavissa Seuran sivuilla.
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Hiihtoreitti UKK-puistossa
Kuva: Ilona Mettiäinen 2018

JÄSENMAKSULASKU 2021
UUTISKIRJEEN LIITTEENÄ

S

euran jäsenmaksulasku 2021 on
lähetetty tämän uutiskirjeen mukana sähköisesti. Merkitsethän
maksaessasi viestikenttään, kenen
henkilöjäsenmaksusta on kyse. Yhteystiedot voi päivittää sihteerin kautta sähköpostitse: arcticsocietyfinland@gmail.com.

J

äsenmaksun maksaminen on edellytys jäsentilaisuuksiin osallistumiselle.
Yhteisöjäsenmaksun suorittaneiden
organisaatioiden jäsenet voivat osallistua yhteisöjäsenmaksun nojalla.

SUOMEN ARKTISEN SEURAN
JÄSENMAKSUT VUONNA 2021:
Henkilöjäsen 30 €
Opiskelijajäsen 20 €
Ainaishenkilöjäsen 300 €
Yhteisöjäsen 400 €
Ainaisyhteisöjäsen 2 000 €

TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN!
Suomen Arktisen Seuran tapahtumista ilmoitetaan jäsenten sähköpostilistan kautta,
Internet-sivullamme www.arcticfinland.fi/arktinenseura, Twitterissä @ArktinenSeura
sekä vuosittain ilmestyvässä uutiskirjeessä. Uutiskirje julkaistaan sähköisesti seuran
sivuilla ja lähetetään jäsenille sähköpostitse.
Jäsentietojen päivitys ja osoitteenmuutokset sähköpostitse sihteeri Juho Kähköselle
arcticsocietyfinland@gmail.com

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

Uutiskirjeen toimitus ja taitto: Ilona Mettiäinen

