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Jäsenehdotus Spil Nordisk -hankkeen lanseeraamisesta 

Ehdotus 

Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se osoittaa varoja kolmivuotiseen perustamis- ja käynnistämisvaihee-

seen. 

Taustaa 

Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että Pohjoismai-

den neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, että se osoittaisi varoja 

Spil Nordisk -hankkeen lanseeraukseen. 

 

Spil Nordisk on Spil Dansk -järjestön esittämä idea Norden-yhdistysten 100-

vuotisjuhlan kunniaksi.  Ajatuksena on käynnistää hankkeen pohjoismainen versio 

nimeltä Spil Nordisk juhlavuonna 2019. Spil Dansk on jo 18 vuoden ajan ollut tanska-

laisen musiikkielämän kokoava voima. Spil Nordisk -hankkeen tavoitteena on Tans-

kan kokemusten perusteella solmia sopimuksia pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden 

kanssa pohjoismaisen musiikin soittamisesta ohjelmistossa tietyllä viikolla koko Poh-

jolassa. Tanskan radio on ryhtynyt etsimään yksittäisiä konkreettisia panostuskohtei-

ta ja pohjoismaisia yhteistyömuotoja.  

 

Julkisten mediapalveluiden lisäksi Spil Nordiskiin liitettäisiin monia muita tapahtumia 

muun muassa esiintymisareenoilla, paikallisradioissa ja festivaaleilla sekä jaettaisiin 

tietoa pohjoismaisen musiikin arvosta. Spil Nordisk laajentaisi, kehittäisi ja toisi esille 

pohjoismaista musiikkikulttuuria sen laajimmassa merkityksessä. Spil Nordiskin tulee 

liittyä tiiviisti paikalliseen, alueelliseen, kansalliseen ja pohjoismaiseen yhteistyöhön, 

jotta Pohjoismaiden asukkaat innostuisivat tekemään, soittamaan ja jakamaan mu-

siikkia keskenään. Spil Nordisk -hankkeessa tulee soittaa ja vahvistaa kaikentyyppis-

tä laadukasta pohjoismaista musiikkia kansanomaisesta, historiallisesta, ajankohtai-

sesta ja tulevaisuuteen katsovasta näkökulmasta. Hankkeen tulee vahvistaa poh-

joismaista musiikkielämää luomalla uusia kumppanuuksia ja sitouttamalla siihen laa-

ja kuulijakunta ja eri järjestäjät. Lisäksi sen tulee luoda kasvualusta yhteenkuuluvuu-

delle ja yhteisöllisyydelle käymällä vuoropuhelua ja osallistamalla musiikin keinoin. 

 

Spil Nordisk voi muodostua merkittäväksi musiikkijuhlaksi, jossa pohjoismaista mu-
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siikkia, musiikkielämää ja -kulttuuria juhlitaan aikana, jolloin pohjoismainen musiikki 

on kansainvälisten supertähtien kovassa puristuksessa suoratoistopalveluissa, radi-

ossa ja esiintymislavoilla. 

 

Spil Nordiskin ideana on juhlistaa pohjoismaisia arvoja, kieltä ja yhteisöä. Spil Nor-

disk vahvistaa Pohjoismaiden yhteistä kulttuuria ja yhteenkuuluvuutta musiikin sekä 

musiikkielämän ja -kulttuurin keinoin. Spil Nordiskin lisäarvona olisi myös pohjois-

maisten musiikkimarkkinoiden vahvistuminen, pohjoismaisten taiteilijoiden ja mu-

siikkiryhmien parempi näkyvyys, pohjoismaisen musiikin kansainvälinen edistäminen 

sekä mahdollisuus hyödyntää alalla pohjoismaista yhteistyötä. Osa tavoitetta on ke-

hittää musiikin arvoa ja nostaa se julkiseen tarkasteluun yhdessä dynaamisen musiik-

kikulttuurin merkityksen kanssa. Samalla hanke stimuloi luovaa kasvua niin musiikin-

tekijöiden kuin musiikin levittäjienkin parissa ja edistää monimuotoisuutta laajenta-

malla pohjoismaisen musiikkielämän genreä ja demografista rakennetta. Hankkeen 

tavoitteena on myös houkutella kuulijoita, pitää heistä kiinni sekä antaa heille sysäys 

omistautua musiikille.  

 

Spil Dansk -järjestö käy jo keskustelua yhteistyöstä kiinnostuneiden potentiaalisten 

kumppaneiden kanssa Islannissa, Norjassa ja Tanskassa. 
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