
Välkomna till Chydenius-seminariet i Karlebysalen i Karleby stadshus (Salutorget 5) fredagen den 1 juli 2022 kl. 12:00-16:00.

Säkerhet, geopolitik och energiframtiden i Europa
 
 

1.7.2022

Välkomstord
- Stina Mattila, stadsdirektör, Karleby stad 
- Björn Vikström, ordförande Anders Chydenius-stiftelsen  

Europas energiframtid
- Risto Murto, verkställande direktör, Varma

Grön övergång – hot eller möjlighet
- Martti Hetemäki, arbetslivsprofessor

Som ordförande fungerar Tiina Ojutkangas, chefredaktör för
Keskipohjanmaa-tidningen och innehållsledare för Hilla Group koncernen. 

Seminariet arrangeras av Anders Chydenius stiftelse i samarbete med Karleby stad och Karleby universitetscenter Chydenius. 
Seminariet är öppet och avgiftsfritt för alla. Anmälan senast 28.6. via adressen www.chydenius.fi/seminaari.

Perspektiv på energiövergången
- Miira Riipinen, direktör, regioner och samhälle, Kommunförbundet 
- Mikael Lindfelt, rektor, Åbo Akademi 
- Paula Erkkilä, verkställande direktör, Österbottens handelskammare

Den förändrade säkerheten i Europa och Finland
- Mika Aaltola, direktör, Utrikespolitiska institutet (Teams)  

Avslutande ord
- Marko Aittola, direktör, Karleby universitetscenter Chydenius 

Samarbetspartners:Arrangörer:



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

 
 
 


