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Jäsenehdotus 
ystävyyskouluista ja oppilaitosten välisistä ystävyyssuhteista 

Ehdotus 

Vapaa Pohjola ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että pyritään konkretisoimaan opetusalan pohjoismaisen yhteistyön kehyk-

set ja luomaan puitteet erityisesti ystävyyskouluille ja pohjoismaisten oppilai-

tosten ystävyyssuhteille pohjoismaisen yhteenkuuluvuuden ja identiteetin 

vahvistamiseksi. 
 

Taustaa 

Ystävyyskaupunki-konsepti on tuttu monille kunnille sekä Pohjoismaissa että muu-

alla Euroopassa. Toiminnasta on saatu vaihtelevia kokemuksia, eikä se yleensä ole 

korkealle priorisoitu kuntien budjeteissa. Konseptin toteutus onkin usein pinnallista, 

ja koska ystävyyskaupunkeja on paljon, toiminta jää usein korulauseiden tasolle.  

 

Vapaan Pohjolan mielestä ystävyystoimintaa tulee edistää oppilaitosten tasolla, jol-

loin esimerkiksi suomalainen peruskoulu voisi valita tanskalaisen peruskoulun ystävä-

koulukseen tai ruotsalainen lukio tanskalaisen ystävälukion.  

 

Mallin mukaan yksittäiset koulut ja oppilaitokset ovat varsinaisia toimijoita, ja pro-

sessin edistämiseksi luodaan vain puitteet, jotka edistävät hallinnollista prosessia.  

Ystäväkoulujen toiminnan tavoitteena on lisätä Pohjoismaiden välistä kulttuurin ja 

kokemusten vaihtoa. Kyse voi olla yhteisistä luokkien välillä toteutettavista verkko-

hankkeista, toistensa luona vierailevista pienemmistä ryhmistä tai yksittäisten oppi-

laiden vaihto-ohjelmista, joissa oppilaat käyvät koulua toisessa Pohjoismaassa sijait-

sevassa ystäväkoulussaan ja majoittuvat oppilaiden perheisiin.  

 

Mitä aikaisemmassa vaiheessa oppilaat tutustuvat pohjoismaiseen kultuuriperintöön 

ja identiteettiin, sitä paremmin Pohjola juurtuu osaksi kollektiivista tietoisuutta ja op-

pilaan halu opiskella tai työskennellä toisessa Pohjoismaassa kasvaa. 
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Ystävyyskoulujen välisten suhteiden tulee olla pitkäjänteisiä, jolloin oppilaiden ja 

opettajien välille voi muodostua pysyvää yhteydenpitoa, joka voi jatkua vielä koulu-

ajan jälkeenkin. Ystävyyssuhteeseen voi sisältyä myös opettajavaihtoa ja muuta kou-

lun pohjoismaista ulottuvuutta ja tietoisuutta vahvistavaa toimintaa.  

 

Vapaa Pohjola esittää yhteispohjoismaista verkkoportaalia, jossa koulut voivat ker-

toa toiveistaan ja josta löytyvät myös konseptin tarkat säännöt ja ohjeet.  

Lisäksi Vapaa Pohjola katsoo, että ystävyyskoulujen tulee sitoutua toimintaan tie-

tyksi aikaa, jotteivät koulut innostu kokeilemaan eri kouluja, mikä vahingoittaisi pit-

käjänteisiä suhteita ja niiden luomaa syvyyttä. Sen vuoksi saattaisi olla hyvä, että kul-

lakin koululla on vain yksi ystävyyskoulu. 
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