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Turvallisuus, geopolitiikka ja eurooppalainen energiatulevaisuus
Tervetuloa Kokkolan Chydenius-seminaariin Kokkolan kaupungintalon Kokkolasaliin (Kauppatori 5) perjantaina 1.7.2022 klo 12:00-16:00.
Tervetulosanat
- Stina Mattila, Kokkolan kaupunginjohtaja
- Björn Vikström, Anders Chydenius -säätiön hallituksen puheenjohtaja
Euroopan ja Suomen muuttunut turvallisuus
- Mika Aaltola, johtaja, Ulkopoliittinen instituutti
Euroopan energiatulevaisuus
- Mika Lintilä, elinkeinoministeri
- Risto Murto, toimitusjohtaja, Varma

Vihreä siirtymä - uhka vai mahdollisuus?
- Martti Hetemäki, työelämäprofessori
Näkökulmia energiasiirtymään
- Miira Riipinen, johtaja, yhdyskunta ja ympäristö, Kuntaliitto
- Mikael Lindfelt, rehtori, Åbo Akademi
- Paula Erkkilä, toimitusjohtaja, Pohjanmaan kauppakamari
Päätössanat
- Marko Aittola, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtaja

Puheenjohtajana Tiina Ojutkangas, Keskipohjanmaan päätoimittaja,
sisältöjohtaja, Hilla Group -konserni
Seminaarin järjestää Anders Chydenius -säätiö yhteistyössä Kokkolan kaupungin ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa. Seminaari on
avoin ja maksuton kaikille. Tapahtumaa voi seurata myös verkon välityksellä. Ilmoittautumiset 28.6. mennessä osoitteessa www.chydenius.fi/seminaari.

Järjestäjät:

Yhteistyökumppanit:

Anders Chydenius
Kokkolalainen kirkkoherra, valtiopäivämies Anders Chydenius (1729–1803) oli yksi
Ruotsi-Suomen merkittävimpiä poliitikkoja 1700-luvulla. Hänet muistetaan erityisesti
elinkeinovapauden puolustajana, ”Pohjolan Adam Smithinä”. Chydeniuksen mukaan
talouselämä on olemassa ”pientä ihmistä” varten – ei päinvastoin. Chydenius oli myös
demokratian ja hallinnon avoimuuden uranuurtaja, maailman ensimmäisen
julkisuuslain isä.

Anders Chydenius -säätiö
Säätiön tarkoituksena on Anders Chydeniuksen ajatusten ja perinteen pohjalta edistää
talouden vapautumisesta ja sen seurauksista käytävää keskustelua eettisiä arvoja
korostaen. Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii Björn Vikström. Asiahenkilönä
toimii Anu Rantamäki. Lisätietoja: www.chydenius.net

Anders Chydenius
Kyrkoherde och riksdagsman Anders Chydenius (1729–1803) från Karleby var en av
de mest betydande politikerna i Sverige-Finland på 1700-talet. Han blev känd framför
allt som en försvarare av näringsfrihet, ”Nordens Adam Smith”. Det ekonomiska livet är
enligt Chydenius till för den ”lilla människan” – och inte tvärtom. Chydenius var också
en föregångare för öppenhet inom demokrati och förvaltning, fadern till världens
första offentlighetslag.

Anders Chydenius stiftelse
Syftet med stiftelsen är att utgående från Anders Chydenius’ idéer och tradition
främja debatten om den fria ekonomin och dess följder genom att lägga vikt vid de
etiska värderingarna. Ordförande för stiftelsens styrelse är Björn Vikström. Stiftelsens
ombudsperson är Anu Rantamäki. Tilläggsuppgifter: www.chydenius.net

