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VALIOKUNTAEHDOTUS 

 

 

Valiokuntaehdotus 

Pohjoismaiden kulttuurisesta koulurepusta 

Valiokunnan ehdotus 

 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se laajentaa kulttuuriministerien Panostus pohjoismaiseen las-

ten- ja nuortenkirjallisuuteen -aloitetta kattamaan kaikki Pohjois-

maiden neuvoston viisi palkintoa. 

 

että se laatii vuosittain korkeatasoisen kulttuuriohjelman kaikista 

Pohjoismaiden neuvoston palkintoehdokkaista. 

 

että ohjelma on tarjolla Pohjoismaiden lapsille ja nuorille, jotka 

ovat peruskoulussa tai toisen asteen koulutuksessa. 

 

että ministerineuvosto sisällyttää panostuksen vuoden 2015 bud-

jettiin siten, että ohjelmaa tarjotaan kouluvuodeksi 2016–2017. 

 

että se toteuttaa panostuksen Pohjoismaiden kulttuuri- ja opetus-

ministerien yhteistyönä. 

Taustaa 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta on useissa kokouksissa käsitellyt tätä va-

liokuntaehdotusta ja ollut yhtä mieltä siihen panostamisen tärkeydestä ot-

sikolla "Pohjoismaiden kulttuurinen koulureppu". 

 

Ehdotuksen taustalla on halu tukea Pohjoismaiden koulu- ja kulttuurialan 

tärkeää yhteistyötä.  Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismaiden 

kulttuuriministerit ovat panostaneet lapsiin ja nuoriin Panostus pohjois-

maiseen lasten- ja nuortenkirjallisuuteen -ohjelman kautta.  

 

Ohjelman taustalla on muun muassa pyrkimys edistää pohjoismaisten 

kielten ymmärtämistä.  
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Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta haluaa jatkaa tätä työtä laajentamalla oh-

jelmaa myös elokuvan, musiikin, ympäristön ja kirjallisuuden pariin. Va-

liokunta haluaa rajoittaa ohjelman näihin viiteen teemaan, jotka myös 

kattavat Pohjoismaiden neuvoston viisi palkintoa.  

 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta haluaa korostaa pohjoismaisen yhteistyön 

vahvistamisen tärkeyttä, jotta lapset ja nuoret oppisivat enemmän Poh-

joismaista sekä pohjoismaisesta elokuvasta, musiikista, kirjallisuudesta ja 

ympäristöhankkeista, ja samalla oppisivat ymmärtämään pohjoismaisia 

kieliä paremmin. Tarjoamalla ohjelmaa kaikille lapsille ja nuorille osana 

kouluopetusta voidaan vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä, pohjoismaisia 

kieliä sekä tietoa yhteisestä kulttuuristamme.  

 

Valiokunta on pitänyt kokouksia ja pyytänyt lausuntoja Ruotsin Skapande 

Skolalta (luova koulu) ja Norjan Kulturelle Skolsekkeniltä (kulttuurinen 

koulureppu).   
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