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Käsittelijä Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta 
 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan mietintö, joka koskee 

jäsenehdotusta 

urheilutapahtumia koskevasta yhteispohjoismaisesta strategiasta sekä 
tuesta lasten ja nuorten urheilutapahtumien järjestämiseen  

Ehdotus 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että laaditaan suurten urheilutapahtumien isännyyden hakemista koskeva 

yhteispohjoismainen strategia. 

että päätetään mahdollisuudesta myöntää tukea nykyisistä rahastoista tai 

uusista varoista lasten ja nuorten urheiluvaihtojen edistämiseksi Pohjois-

maissa. 

 

 

Taustaa 

Koronapandemia on vaikeuttanut urheilutoimintaa huomattavasti. Tapahtumia on 

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

kausia on keskeytetty jne. Liikunnalla on erittäin suuri vaikutus Pohjoismaiden yh-

teiskuntiin – niin kansanterveyteen, demokratiakasvatukseen kuin liikunnan iloon.  

 

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 

jotka on koottu Pohjoismaiden kahdenvälisistä kulttuurirahastoista ja yhdistyksistä  

kertovaan 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 hakemusasi-

aan, ja hallitustenkin edustajat olivat hyvin kiinnostuneita siitä. Pohjoismailla on täy-

sin ainutlaatuiset mahdollisuudet järjestää yhdessä tämän tyyppisiä tapahtumia – 
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etujamme ovat muun muassa tasa-arvo, yhdenvertaisuus, kestävyys, vahva demo-

kraattinen perinne, hyvinvointi, toimivat yhteiskunnat ja laaja aatteellinen urheilutoi-

minta.  

 

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. 

 

Valiokunta lähetti sosiaalidemokraattisen ryhmän jäsenehdotuksen lausuntokierrok-

selle Pohjoismaiden valtakunnallisille urheiluliitoille ja pyysi vastausta kysymykseen, 

olisiko niillä hyötyä pohjoismaisesta strategiasta yhteisten urheilutapahtumien hake-

miseksi.  

 

Vastauksensa ovat lähettäneet Tanskan urheiluliitto, Sport Event Danmark (Tanskan 

urheilutapahtumien hakuprosesseja koordinoiva järjestö), Suomen Urheiluliitto, Nor-

jan urheiluliitto ja olympia- ja paralympiakomitea sekä Ruotsin urheiluliitto.  

 

Vastauksista ilmenee, että kaikki järjestöt tukevat ehdotusta pohjoismaisen strate-

gian laatimisesta urheilutapahtumien yhteishakua varten. Sport Event Danmarkin 

mielestä yhteinen strategia loisi pohjan maiden välisille uusille yhteistyömuodoille 

yhteisten hakumenettelyjen toteuttamiseksi ja houkuttelisi järjestämään suuria yh-

teisiä urheilutapahtumia. Monet lausunnonantajista viittaavat kuuden kansallisen jal-

kapalloliiton Pohjoismaissa tekemään työhön, jossa laaditaan yhteinen hakemus 

vuoden 2027 naisten jalkapallon MM-kisoihin. Pohjoismaiden neuvosto on vuonna 

2019 ilmaissut tukevansa tätä työtä. Monet tuovat esille yhteispohjoismaisen arvo-

pohjan ja maiden kyvyn järjestää taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä tapahtumia. 

Norjan urheiluliitto mainitsee myös suuren yhteispohjoismaisen tapahtuman edut 

liittyen talouteen, areenoiden ja vapaaehtoisen työvoiman saatavuuteen sekä Pohjo-

lan markkinointiin urheilukohteena. Lopuksi kaikki korostavat sen tärkeyttä, että yh-

teinen strategia laaditaan tiiviissä yhteistyössä maiden urheiluliittojen ja Sport Event 

Denmarkin ja vastaavien muissa maissa toimivien järjestöjen kanssa.  
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Suomi ja Ruotsi ovat omasta aloitteestaan vastanneet että-lauseeseen, jonka mu-

kaan päätetään mahdollisuudesta myöntää tukea nykyisistä rahastoista tai uusista 

varoista lasten ja nuorten urheiluvaihtojen edistämiseksi Pohjoismaissa, ja asettu-

neet tukemaan sitä. Ruotsin urheiluliitto korostaa sen tärkeyttä, että lapset ja nuoret 

kaikkialta Pohjoismaista voivat tavata ja urheilla yhdessä ja sitä, että on erittäin hyö-

dyllistä vaihtaa kokemuksia eri maiden harjoittelu- ja kilpailukäytännöistä.  

Valiokunnan näkemykset 

Lausuntokierroksella saatujen vastausten perusteella Osaaminen ja kulttuuri Pohjo-

lassa -valiokunta asettuu tukemaan sosiaalidemokraattisen ryhmän jäsenehdotusta 

urheilutapahtumia koskevasta yhteispohjoismaisesta strategiasta sekä tuesta lasten ja 

nuorten urheilutapahtumien järjestämiseen. Vastauksista ilmenee selkeästi yhteisen 

strategian tarve ja sen tuoma pohjoismainen hyöty. Lisäksi se edistäisi Pohjoismai-

den ministerineuvoston visiota, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja 

integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Pohjoismaiden urheiluliitoissa mietitään 

perusteellisesti, kuinka taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestäviä 

urheilutapahtumia voidaan järjestää. Hyvää pohjoismaista hyötyä tuo valiokunnan 

mielestä se, että urheiluliitot kokoontuvat miettimään yhteistä strategiaa entistä 

strategisemman ja pitkäjänteisemmän työskentelyn toteuttamiseksi yhteisten urhei-

lutapahtumien järjestämisessä.  

 

Pohjoismaisessa strategiassa tulisi valiokunnan mielestä korostaa sitä, että lapsi- ja 

nuorisourheilun, urheilussa vallitsevan tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistäminen on 

huippu-urheilun perusta. Pohjoismaisissa liikuntayhdistyksissä näillä osa-alueilla teh-

tävän työn tulisi olla osa kampanjatyötä, jota pohjoismaiset urheilujärjestöt tekevät 

hakiessaan yhdessä suurten urheilutapahtumien isännyyttä.  

 

Toiseen että-lauseeseen liittyen valiokunta suosittaa Pohjoismaiden ministerineu-

vostolle, että se antaa Pohjolan urheilujärjestöille taas mahdollisuuden hakea tukea 

lasten ja nuorten urheiluvaihtojen edistämiseen. Vuoteen 2008 käytössä oli runsaan 1 

miljoonan Tanskan kruunun budjettikohta Pohjoismainen urheiluyhteistyö, jonka tar-

koituksena oli edistää lasten ja nuorten urheiluvaihtoa Färsaarten, Grönlannin ja Is-

lannin välillä. Uusi budjettikohta, josta kaikki pohjoismaiset lasten ja nuorten urheilu-

järjestöt voisivat hakea tukea yhteisille vaihto-ohjelmille, lisäisi lasten ja nuorten tie-

toa toistensa kulttuureista, kielistä ja urheilusta. Lisäksi se edistäisi tiedon ja koke-

musten vaihtoa urheilujärjestöjen johtotasolla esimerkiksi harjoittelumenetelmistä, 

sosiaalisen yhteenkuuluvuuden rakentamisesta, urheiluun sisältyvistä tasa-arvokysy-

myksistä ja dopingin ehkäisemisestä. 
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Koska Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean budjettikohta on siirretty 

kulttuuriministerineuvostolta (MR-K) yhteistyöministereille (MR-SAM), myös tällai-

nen määräraha voitaisiin hyvin sisällyttää yhteistyöministereiden budjettiin. Valio-

kunta edellyttää, että tällainen määräraha perustetaan nykyisen budjetin kehyksiin.  

 

Pohjolassa 13. huhtikuuta 2021 
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