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Jäsenehdotus 
urheilutapahtumia koskevasta yhteispohjoismaisesta strategiasta sekä 

tuesta lasten ja nuorten urheilutapahtumien järjestämiseen  

Ehdotus 

Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että päätetään suurten urheilutapahtumien isännyyden hakemista koskevas-

ta yhteispohjoismaisesta strategiasta. 

että päätetään mahdollisuudesta myöntää tukea nykyisistä rahastoista tai 

uusista varoista lasten ja nuorten urheiluvaihtojen edistämiseksi Pohjois-

maissa. 

Tausta 

Covid-19-pandemia on vaikeuttanut urheilutoimintaa huomattavasti. Tapahtumia on 

peruttu tai siirretty myöhempään ajankohtaan, sponsoritulot ovat loppuneet, liiga-

kausia on keskeytetty jne. Liikunnalla ja sen tuomalla ilolla on erittäin suuri vaikutus 

Pohjoismaiden yhteiskuntiin, esimerkiksi kansanterveyteen ja demokratiakasvatuk-

seen. 

 

Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto ovat perinteisesti kes-

kittyneet lähinnä kielten, kulttuurin ja kirjallisuuden alalla tehtävään yhteistyöhön, 

kun taas liikunta- ja urheiluyhteistyö on jäänyt taka-alalle. Tästä todistavat myös 

useat rahastot, joista voi hakea tukea pohjoismaisiin hankkeisiin ja tapaamisiin ja jot-

ka on koottu Pohjoismaiden kahdenvälisistä kulttuurirahastoista ja yhdistyksistä ker-

tovaan esitteeseen.  

 

Nähtävissä on kuitenkin myönteisiäkin suuntauksia. Pohjoismaiden neuvosto päätti 

vuoden 2019 Tukholman-istunnossaan tukea kuuden pohjoismaisen jalkapalloliiton 

yhteistä hakemusta vuoden 2027 naisten jalkapallon MM-kisojen lopputurnauksen 

järjestämiseksi. Pohjoismaiden neuvosto suhtautui erittäin myönteisesti hakemus-

asiaan, ja hallitustenkin edustajat olivat hyvin kiinnostuneita siitä. Pohjoismailla on 

täysin ainutlaatuiset mahdollisuudet järjestää yhdessä tämän tyyppisiä tapahtumia – 

etujamme ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, kestävyys, vahva demokraattinen perin-

ne, hyvinvointi, toimivat yhteiskunnat ja laaja aatteellinen urheilutoiminta.  
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Pohjoismaissa asuvat lapset ja nuoret voivat hakea tukea esimerkiksi kulttuuri-, kieli-, 

kirjallisuus-, musiikki- ja taidevaihtoihin, ja samanlaisia mahdollisuuksia tulisi luoda 

myös urheiluvaihtojen kehittämiseksi. Liikunta ja sen tuoma ilo yhdistävät lapsia ja 

nuoria ja luovat samalla parhaat mahdolliset edellytykset hyvään elämään ja tervey-

teen. Kansanterveyden näkökulmasta on kuitenkin tärkeää huomata, että monet 

nuoret lopettavat urheiluharrastuksensa 13–14-vuotiaina. Siksi on tärkeää kaikin ta-

voin edistää ja luoda mahdollisuuksia liikuntayhdistyksille ja urheiluseuroille talou-

dellisen tuen hakemiseksi Pohjoismaiden välisiin urheiluvaihtoihin. Tavoitteena on 

edistää liikunnan iloa ja hyvää terveyttä, kannustaa nuoria jatkamaan urheiluharras-

tustaan pidempään sekä kartuttaa tietoa ja ymmärrystä pohjoismaisesta liikunta- ja 

urheiluyhteisöstä. 

 

Pohjoismaisen yhteisön onkin korkea aika ryhtyä toimiin urheilun ehtojen paranta-

miseksi. Pohjoismaisen hyödyn potentiaali on merkittävä, sillä urheilun avulla ediste-

tään kansanterveyttä, jaetaan liikunnan iloa, markkinoidaan Pohjolaa matkailukoh-

teena sekä tietenkin lisätään Pohjoismaiden asukkaiden välistä vaihtoa. 
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