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EUREGIO KARELIA RAJANYLITTÄVÄN YHTEISTYÖN EDISTÄJÄNÄ
Euregio Karelia on Kainuun, Pohjois-Karjalan,
Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan yhteistyöalue, jonka toiminta tähtää alueen elinvoimaisuuden kehittämiseen. Jäsenalueiden
ohjelma- ja hankeperustaisen yhteistyön syventäminen on Euregio Karelian keskeinen tehtävä.
Euregio Karelian tavoitteet, tehtävät ja toimintaperiaatteet löytyvät Euregio Karelian verkkosivuilta vuonna 2014 julkaistusta Toiminnan pääsuunnat 2020 -asiakirjasta.
Tavoitteena on, että Euregio Karelia on vuonna
2020 monipuolinen, vilkkaan rajanylittävän vuorovaikutuksen ja uudenlaisen yhteistyön alue. Liikenne sujuu toimivan ja laajennetun tieverkoston
sekä rajanylityspaikkojen lisääntyneen kapasiteetin ansiosta. Alueen osaaminen ja resurssien tehokas hyödyntäminen luovat hyvinvointia ja mahdollisuuksia elinkeinoelämälle yli rajojen.

Kuva: Irina Romanova

Sosiaalinen hyvinvointi – Euregio Karelia pyrkii naapuruuteen, jossa vuorovaikutus kielten ja kulttuureiden välillä on osa arkielämää. Erityisesti ympäristö,
sosiaali- ja terveydenhuolto sekä kulttuuri ovat tärkeitä yhteistyön teemoja. Nuorten viihtyvyyteen sekä
ammattitaidon kehittämiseen kiinnitetään erityistä
huomiota. Alueella tulee olla riittävästi työpaikkoja,
toimiva palvelurakenne ja mielekkäitä vapaa-ajan aktiviteetteja.

Kuva: Laura Mäki

Infrastruktuuri ja yhteydet – Euregio Kareliaa yhdistävät kansainväliset rajanylityspaikat ovat Niirala-Värtsilä,
Vartius–Lyttä sekä Kuusamo-Suoperä, joista kaksi ensimmäistä ovat avoinna myös raideliikenteelle. Näiden ylityspaikkojen kehittämisen lisäksi Parikkala-Syväoron kansainvälistämistä edistetään. Euregio Karelia tukee rajaja tulliviranomaisten tiivistä yhteistyötä ja edistää tieverkoston sekä maantie-, raide-, vesi- ja lentoliikenteen monipuolistumista. Tavoitteena on myös lisätä rajan ylittävää valokuitukapasiteettia.

Koulutus ja tutkimus
tukevat innovaatioita ja yritysten tarpeita sekä tuovat luovaa
elinvoimaa alueelle.
Ympäristö ja luonnonvarojen kestävä käyttö
huomioidaan kaikessa rajanylittävässä yhteistyössä.
Kuva: RAOS Voima Oy
Kuva: Juha Sarkkinen, Oulun yliopisto

Elinkeinoelämä – Euregio Karelian toiminta
luo edellytyksiä yritysten ja klustereiden kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamiselle,
investoinneille, innovaatioille sekä elinkeinoelämän monipuolistamiselle. Euregio Karelia
tukee yhteistyötä teknologiapuistojen välillä
ja edistää uusimman teknologian käyttöönottoa alueellaan.

Kuva: Jorma Airola

Toiminnassa tähdätään ennakkoluulojen vähentämiseen, naapurin kielten ja kulttuureiden tuntemiseen ja kanssakäymiseen sekä yhteistyön lisäämiseen.

Kuva: Ivan Sorokin, Petrozavodskmash

Edunvalvonta – Euregio Karelia edistää alueensa väestön hyvinvointia ja tekee edunvalvontatyötä kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla
yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Euregio
Karelialla on tärkeä yhteistyötä edistävä rooli Suomen, Venäjän ja Euroopan unionin rajalla.
Kuva: Suomen Ilmakuva Oy

