
Alueellisen yhteistyön merkitys 
suomalais-venäläisessä dialogissa

Euregio Karelia 20 vuotta juhlaseminaari 
Tiistaina 15.12.2020 klo 9-12 

etäyhteydellä

Ilmoittautumiset 10.12. mennessä osoitteessa 
https://webropol.com/ep/euregiokarelia, 

osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneille.

https://webropol.com/ep/euregiokarelia


Webinaarin alustava ohjelma

8:45 Etäyhteyden avaus

9:00  Seminaarin avaus 

Timo Korhonen, Kainuun maakuntahallituksen puheenjohtaja

9:10 Suomen ulkoministeriön tervehdys ja puhe

Pekka Haavisto, Suomen ulkoministeri  

9:30 Venäjän ulkoministeriön tervehdys ja puhe

Puhujan nimi vahvistetaan

9:50 Karjalan tasavallan puheenvuoro 

Karjalan tasavallan päämies Artur Parfenchikov 

10:00 Musiikkiesitys ja videotervehdys: 

nuorten kokemuksia rajanylittävästä yhteistyöstä

Madetojan musiikkilukion sekakuoro, johtajana 

Madetojan musiikkilukion taiteellinen johtaja Johanna Kemppainen 

Silmät armaat sinisen harmaat, säv. Jaakko Rugojev

Jonne Siekkinen, abiturientti

kommentit rajanylittävästä yhteistyöstämme

Minea Niskala, laulu ja Jonne Siekkinen, kitara

Varjelkaamme luontoa, säv. Jaakko Rugojev

10:10 Euregio Karelia mallina raja-alueyhteistyössä

Valeri Shljamin, kauppatieteiden tohtori, Venäjän Federaation kaupallinen

edustaja Suomessa 2003–2017 

10:25 Raja-alueyhteistyö – osa globaalia rauhanpolitiikkaa

Tarja Cronberg, tekniikan ja kaupan tohtori, 

Tukholman kansainvälinen rauhantutkimuslaitos, erikoistutkija

10:40 – 11:00 Tauko

11:00 Kokemuksia suomalais-venäläisestä yhteistyöstä

Arvo Tuominen, dokumentaristi, toimittaja, kirjailija

11:15 Karelia CBC –ohjelma rajan ylittävän yhteistyön mahdollistajana 

Marko Ruokangas, Karelia CBC -ohjelmajohtaja

11:30 - 11:40 Esimerkkejä rajanylittävästä yhteistyöstä

Culture Open ja Green Solutions for Nature Protected Areas -hankkeet

11:40 – 12:00 Loppukeskustelu ja loppukommentit

Dmitrij Rodionov, Karjalan tasavallan hallituksen talouden asioiden varapääministeri 

Jaana Rekolainen, Suomalais-Venäläisen Kauppakamarin toimitusjohtaja 

Viktor Svirskij, Karjalan tasavallan talouskehityksen ja teollisuuden varaministeri

Juha Pylväs, Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen jäsen, kansanedustaja



Webinaarin käytännön järjestelyt

Aika ja kesto

• Tiistai 15.12.2020 klo 9-12 suomen aikaa eli 10-13 Venäjän aikaa 

• Tilaisuuteen sisältyy yksi tauko

• Etäyhteys avataan 15 min. ennen tilaisuuden alkua

Ilmoittautuminen ja osallistuminen

• Webinaarin linkki lähetetään ilmoittautuneille

• Ilmoittautumiset pyydetään toimittamaan 10.12. mennessä osoitteessa 
https://webropol.com/ep/euregiokarelia

• Ilmoittautumisen ohessa voit esittää kysymyksiä puhujille

Tekniset järjestelyt

• Tilaisuuden teknisestä toteutuksesta vastaa 
Oulun Kongressitekniikka Oy. Kokousalustana toimii Zoom.

• Puhujat ja tilaisuuden muut osallistujat liittyvät mukaan tilaisuuteen heille 
etukäteen toimitettujen linkkien kautta. 

• Tilaisuuden aikana kuulijoiden mikrofonit ja kamerat ovat automaattisesti 
mykistettyinä, mutta tilaisuuteen voi osallistua 
yhteisen keskustelupalstan kautta. 

• Keskustelun moderaattoreina toimivat Tatiana Petrova ja Jussi Huotari Kainuun 
liitosta. 

• Moderaattorit nostavat kysymyksiä ja kommentteja keskusteluun tilanteen mukaan.

Tilaisuuden kieli

• Tilaisuus on kaksikielinen ja käytössä on simultaanitulkkaus. 

• Tulkkeina toimivat Andrei Tsinovski ja Jevgeni Bogdanov.

https://webropol.com/ep/euregiokarelia

