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Jan-Erik Enestamille pohjoismainen ansiomitali 

Ministeri Jan-Erik Enestamille Suomesta on myönnetty Letterstedtska föreningenin vuoden 2015 
pohjoismainen ansiomitali. 

Palkinnon perustelut: 

”Jan-Erik Enestam on vuosikausia ja erittäin ansiokkaasti toiminut pohjoismaisen yhteistyön hyväksi 
ministerinä, puoluejohtajana, kansanedustajana ja Pohjoismaiden neuvoston sihteeristön johtajana 
Kööpenhaminassa. Näiden luottamustehtävien lisäksi hän on ahkerasti keskustellut ja kirjoittanut 
pohjoismaisista, erityisesti ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä.” 

Jan-Erik Enestam syntyi 1947 Västanfjärdissä ja valmistui valtiotieteen maisteriksi Åbo Akademista 1973. 
Hän on tehnyt pitkän uran sekä virkamiehenä että poliitikkona. Hän on ollut Västanfjärdin kunnanjohtaja 
sekä projektinjohtaja Pohjoismaisessa ministerineuvostossa, ja uransa päätteeksi hän oli 2007–2013 
Pohjoismaiden neuvoston sihteeristön johtaja Kööpenhaminassa. 

Jan-Erik Enestam valittiin eduskuntaan 1991, ja hän toimi kansanedustajana Kööpenhaminaan 
siirtymiseensä saakka. Kansanedustaja-aikanaan hän oli useaan otteeseen valtioneuvoston jäsen, ja hänellä 
onkin takanaan suomalaiselle poliitikolle harvinaisen pitkä aika ministerinä, yli 10 vuotta. Enestam on ollut 
puolustusministeri kahteen otteeseen, mutta myös ympäristöministeri ja sisäministeri, ja hän on vastannut 
hallituksessa tasa-arvoasioista ja pohjoismaisesta yhteistyöstä. Vuosina 1998–2006 hän oli Ruotsalaisen 
kansanpuolueen puheenjohtaja. 

Viime vuosina Jan-Erik Enestam on erityisen aktiivisesti osallistunut suomalaiseen ja pohjoismaiseen 
puolustuspoliittiseen keskusteluun ja muun muassa selkeästi ottanut kantaa Suomen Nato-jäsenyyden 
puolesta. Hänen poliittisessa toiminnassaan saaristo sekä sen asukkaat, taloudellinen kehitys ja ympäristö 
ovat näytelleet tärkeää osaa, ja hänellä on tälläkin alalla ollut useita huomattavia luottamustehtäviä. 
Enestam on myös tunnetusti kiinnostunut urheilusta, erityisesti hiihdosta. Hän onkin menestynyt hienosti 
pohjoismaiden parlamenttien välisissä kilpailuissa.  

Letterstedtska föreningenin pohjoismainen ansiomitali luovutetaan syksyllä eduskunnassa järjestettävässä 
tilaisuudessa. 
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Yhteys- ja lisätietoja  

Ministeri Jan-Erik Enestam 

jee@kitnet.fi 

Matkapuhelin +358-447427701 

 

Professori Seppo Zetterberg, Letterstedtska föreningenin Suomen-osaston puheenjohtaja 

seppo.zetterberg@gmail.com 

Matkapuhelin +358-50-5693038 
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Guy Lindström, Letterstedtska föreningenin Suomen-osaston sihteeri 

guylindstrom@yahoo.com 

Matkapuhelin +358-50-5521151 

 

Fil. kand. Claes Wiklund, Letterstedtska föreningenin keskusjohtokunnan sihteeri 

info@letterstedtska.org 

Puhelin +46-8-654 75 70 

Matkapuhelin +46-706-45 74 04 

______________________________________________________________________________________ 

Letterstedtska föreningen 

Vuodesta 1875 toiminut Letterstedtska föreningen -yhdistys edistää viiden Pohjoismaan yhteistyötä 
tieteen, taiteen ja teollisuuden alalla. Yhdistyksellä on kansalliset osastot Tanskassa, Suomessa, Islannissa, 
Norjassa ja Ruotsissa. Yhdistys jakaa apurahoja pohjoismaisiin tarkoituksiin, järjestää pohjoismaisia 
seminaareja, myöntää pohjoismaisen kääntäjäpalkinnon ja julkaisee vuodesta 1878 lähtien Nordisk Tidskrift 
-aikakauskirjaa. Vuosittain myönnettävää Letterstedtska föreningenin pohjoismaista ansiomitalia on jaettu 
vuodesta 1981. Mitali myönnetään henkilölle, jonka panos pohjoismaisen yhteistyön edistämiseksi on ollut 
erityisen merkittävä. www.letterstedtska.org  
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