Etelä-Savon maakuntaliitto solmi yhteistyösopimuksen kiinalaisen Shaoxingin kaupungin kanssa:

Kiinalaisia kiinnostaa maakunnan ympäristöteknologiaosaaminen
Torstaina solmittu aiesopimus mahdollistaa monipuolisen teknologiaan, talouteen, kulttuuriin ja
koulutukseen liittyvän yhteistyön Etelä-Savon maakunnan ja kiinalaiseen Shaoxingin kaupungin alueen
kanssa.
Yhteistyö kiinalaisten kanssa alkoi 2009, kun kiinalaisdelegaatio vieraili Etelä-Savossa. Vastavierailulle
seuraavana vuonna lähtivät Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtaja, maakuntaliiton hallituksen
puheenjohtaja Markku Kakriainen, Etelä-Savon kauppakamarin hallituksen varapuheenjohtaja Heikki
Suopohja ja maakuntaliiton kehittämisjohtaja Eero Aarnio.
Parhaillaan Etelä-Savon maakuntaliiton, Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon kauppakamarin vieraana oleva
kuusihenkinen kiinalaisdelegaatio edustaa Shaoxingin kaupunkia ja sen alueella sijaitsevia pienempiä
Shangyun ja Shengzhoun kaupunkeja.
Delegaatio tapaa Etelä-Savossa laajan joukon eteläsavolaisia aluehallintoviranomaisia, oppilaitosten johtoa
sekä yritysmaailman edustajia, joiden kanssa neuvotellaan konkreettisesta yhteistyöstä.
Itärannikolla sijaitsevan kaupungin alueella asuu viitisen miljoonaa ihmistä. Alueen historian
merkkipaaluihin kuuluu, että 2500 vuotta sitten Kiinan pääkaupunki sijaitsi jonkin aikaa alueella.
Maailmanlaajuisesti alue tunnetaan myös metsästä, jossa kasvaa yli 2000 vuotta vanhoja puita sekä
kanelikukkapuistosta, jonka vanhin puu on arviolta yli 1000 vuotta.
Nykyään Shangyu tunnetaan solmioiden, sukkien ja sateenvarjojen valmistuksesta. Ympäristönsuojeluun ja
energiansäästöä on kehitetty niin, että kaupunki on ollut maan vähäpäästöisin viimeiset kuusi vuotta,
vaikka teollisuustuotannon arvioidaan kaksinkertaistuneen viiden vuoden aikana.
”Alueellamme käytetään paljon puuta, mutta monilla alan ihmisillä on puutteellinen alan koulutus.
Käynnistelemme parhaillaan myös vieraskielistä yliopistokoulutusta. Täällä on hyvä ympäristö, runsaat
metsäresurssit sekä vahvaa osaamista, kulttuuria ja koulutusta”, delegaatiota johtava kaupunginjohtaja
Qian Jianmin Shaoxingin alueen hallinnosta sanoo.
Maakuntajohtaja Matti Viialainen muistuttaa, että Euroopan ja Yhdysvaltojen talouskriisi saa suomalaiset
suuntaamaan entistä vahvemmin Aasiaan ja Kiinan kansantasavaltaan, jonka kanssa Suomi tunnusti
ensimmäisenä länsimaana 1955.
”Kiina on maailman kasvumoottori, joka on kasvanut viimeisten 30 vuoden aikana jopa 10 prosentin
vuosivauhdilla. Kehitys on ollut uskomatonta. Yhteistyömahdollisuuksia löytyy maakuntamme metsään
liittyvästä osaamisesta, ympäristöteknologiasta ja koulutusyhteistyöstä. Meillä on vilkasta
kulttuuritarjontaa, hiljaisuutta, rauhaa ja luontoa ja olemme ehdottomasti valmiita ottamaan vastaan myös
matkailijoita”, Viialainen korosti.
Kiinalaisdelegaatioon kuuluvat kaupungin johtajat Qian Jianmin Shaoxingista, Ding Ruxing Shangyustä, Ruan
Jianyao sekä aluekehitysjohtaja Wang Shuijun, kansainvälisistä asioista vastaava johtaja Xie Zhenjiang sekä
ystävyyskaupunkiasioista vastaava Zhu Hongliang.

Lisätietoja: Etelä-Savon maakuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Markku Kakriainen, puh. 0400 651 204,
maakuntajohtaja Matti Viialainen puh. 044 770 0515 sekä yhteyspäällikkö Teppo Leinonen puh. 044 770
0515.

Kuva 1: Maakuntajohtaja Matti Viialainen, maakuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Markku Kakriainen ja
kaupunginjohtaja Qian Jianmin (vas.) odottavat paljon yhteistyöltä lähitulevaisuudessa. Käytännön
yhteydenpidosta maakuntaliitossa vastaa yhteyspäällikkö Teppo Leinonen.

Kuva 2: Yhteistyösopimus allekirjoitettiin 25.8. Kyyhkylän kartanossa pidetyllä juhlaillallisella oli mukana
laaja joukko eteläsavolaisia aluekehittäjiä, oppilaitosten edustajia ja yritysten edustajia.

