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Following the State visit to Canada in October 2014 of the President of the Republic of Finland,
Sauli Niinistö and a senior Finnish business and innovation delegation, the Arctic Society of
Finland and the Canadian Polar Commission (CPC) will sign a Declaration of Cooperation on
Monday, March 23, 2015.
The Parties agree to:
‐ cooperate in support of sustainable development of Arctic areas;
‐ support and conducting Arctic research;
‐ increase awareness of the need for Arctic cooperation in economic, environmental and other
appropriate areas for developing northern communities; and
‐ work with the governments of Canada and Finland to support such developments.
A joint action plan will follow in April. This declaration comes as Canada is concluding its 2‐year
Chairmanship of the Arctic Council. Finland will take over the role of the Arctic Council
Chairmanship from 2017‐2019.
The signing of the Declaration will take place during Finland‐Canada Business/CETA Seminar,
hosted by the Finnish Ministry of Foreign Affairs and The Embassy of Canada, at Engel Hall.
Dr. David Scott, Executive Director of the Canadian Polar Commission (CPC) will be in Helsinki
for this event. The CPC’s mandate is to promote the development and dissemination of polar
knowledge (Arctic and Antarctic). It works with Canadian and international institutions to
determine scientific and other priorities, and to encourage and facilitate cooperation and
collaboration in polar knowledge development. In 2015 the Commission will merge with the
Canadian High Arctic Research Station to form a new national organization which will bring
together the CPC's knowledge functions, an Arctic science and technology program, and a
world‐class research station.
For more information:
Pamela Hay, Senior Trade Commissioner; pamela.hay@internatiuonal.gc.ca
David Scott, Executive Director, Canadian Polar Commission; davidj.scott@polarcom.gc.ca
Tero Vauraste, Member of the Board, Finnish Arctic Society; tero.vauraste@arctia.fi

Lehdistötiedote
Helsinki, 23.3.2015
Suomen Arktinen Seura ja Canadian Polar Commission allekirjoittavat yhteistyöjulkilausuman
Suomen Arktinen Seura ja Canadian Polar Commission (CPC) allekirjoittavat julkilausuman
yhteistyöstä maanantaina 23.3.2015. Julkilausuman allekirjoitus on seurausta Suomen
tasavallan presidentin Sauli Niinistön ja yritysdelegaation lokakuiselle Kanadan valtiovierailulle.
Osapuolet sopivat:
‐ Tekevänsä yhteistyötä arktisen alueen kestävän kehityksen tukemiseksi;
‐ Arktisen tutkimuksen toteuttamisesta ja tuesta;
‐ Edistävänsä tietoisuutta yhteistyön tarpeellisuudesta arktisilla alueilla talouden,
ympäristön ja arktisten yhteisöjen kehittämiseksi;
‐ Työskentelevänsä Kanadan ja Suomen hallitusten kanssa edistääkseen arktisen alueen
kehittämistä.
Yhteinen toimintasuunnitelma julkistetaan huhtikuussa. Julkilausuma allekirjoitetaan Kanadan
Arktisen neuvoston kaksivuotisen puheenjohtajakauden loppumetreillä. Suomi toimii Arktisen
neuvoston puheenjohtajana vuosina 2017‐2019.
Julkilausuma allekirjoitetaan Suomen ulkoasiainministeriön ja Kanadan Suomen suurlähetystön
järjestämän liiketalous/CETA ‐seminaarin yhteydessä ulkoministeriön Engel –salissa.
CPC:n toimitusjohtaja David Scott osallistuu tapahtumaan Helsingissä. CPC:n tehtävä on edistää
napaseutu‐osaamisen kehittämistä ja napa‐alueita koskevan tiedon levittämistä. Tämän lisäksi
CPC työskentelee yhteistyössä kanadalaisten ja kansainvälisten instituutioiden kanssa
edistääkseen napaseutututkimuksen saralla tapahtuvaa yhteistyötä. CPC yhdistyy vuoden 2015
aikana Canadian High Arctic Research Stationin kanssa uudeksi kansalliseksi järjestöksi, joka tuo
yhteen CPC:n tietotaidon, arktisen tieteen ja teknologian ohjelman, sekä maailmanluokan
tutkimuskeskuksen.
Lisätietoja engalnniksi:
Pamela Hay, Senior Trade Commissioner; pamela.hay@internatiuonal.gc.ca
David Scott, Executive Director; davidj.scott@polarcom.gc.ca
Lisätietoja suomeksi; Tero Vauraste, hallituksen jäsen, Arktinen Seura; tero.vauraste@arctia.fi

