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MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan  

mietintö, joka koskee 

 

jäsenehdotusta 
urheiluhuippukokouksen järjestämisestä  

Ehdotus 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne järjestävät joka toinen vuosi yhteistyössä pohjois-

maisten urheilujärjestöjen kanssa pohjoismaisen urheilu-

huippukokouksen, jossa keskitytään urheiluun ja liikuntaan. 

Taustaa 

Pohjoismaiden neuvosto on vastaanottanut sosiaalidemokraattisen ryh-

män laatiman jäsenehdotuksen.  

 

Jäsenehdotus A 1678/kultur urheiluhuippukokouksen järjestämisestä esi-

teltiin Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnon yleiskokouksessa 19. huh-

tikuuta 2016 Oslossa.  

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta käsitteli jäsenehdotusta en-

simmäistä kertaa kokouksessaan Trondheimissa 2. elokuuta 2016.  

 

Urheiluhuippukokouksen osallistujat arvioivat kokousta antoisaksi ja käy-

tyä vuoropuhelua hyväksi. Lisäksi he toivoivat vastaavien tapahtumien 

järjestämistä myös jatkossa. Olisi kuitenkin ollut toivottavaa, että paikalle 

olisi tullut enemmän pohjoismaalaisia poliitikkoja.  

Kysymys säännöllisesti pidettävästä urheiluhuippukokouksesta sisältyi 

suositukseen 27/2014 urheilu- ja liikuntayhteistyön vahvistamisesta Poh-

joismaissa. Pohjoismaiden ministerineuvosto ei vastauksessaan suosituk-

seen sitoutunut järjestämään säännöllisiä urheiluhuippukokouksia, minkä 

vuoksi aiheesta järjestettiin poliittinen vuoropuhelu kokouksessa Pohjois-

maiden kulttuuriministerien kanssa vuoden 2015 Reykjavikin-istunnon yh-

teydessä. Kulttuuriministerit merkitsivät tiedoksi katsauksen hyvin onnis-

tuneesta urheiluhuippukokouksesta syyskuussa 2015, ja urheiluhuippuko-

koukseen osallistunut Tanskan ministeri kertoi, että kokous oli ollut tärkeä 
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ja ajankohtainen. Uuden urheiluhuippukokouksen toteuttamisesta ei kui-

tenkaan tehty päätöstä. 

 

Valiokunnan näkemykset  

 

Ålborgin urheiluhuippukokouksessa käsitellyt aiheet ovat edelleen hyvin 

ajankohtaisia. Urheiluun liittyy monia haasteita ja ongelmia. Doping, kor-

ruptio, sopupelit, huliganismi ja rikolliset ilmiöt ovat vain joitakin esimerk-

kejä asioista, jotka rikkovat urheilun eettisiä periaatteita ja sabotoivat si-

ten urheilun yhteiskunnallista legitimiteettiä. Valiokunta katsoo, että olisi 

hyvin arvokasta, että Pohjoismaiden ministerit, poliitikot, virkamiehet, pe-

liyhtiöiden edustajat, poliisi ja urheiluorganisaatiot kokoontuisivat keskus-

telemaan yhteisistä haasteista ja ratkaisuista ongelmiin.  

 

Pakolaiskriisin ja Pohjoismaihin viime vuosien aikana saapuneen suuren 

turvapaikanhakijajoukon valossa on edelleenkin erittäin tärkeää keskustel-

la urheilun merkityksestä hyvän kotoutumisen edistämisessä.  

 

Koska Pohjoismaiden kulttuuriministerien kanssa pidetyssä poliittisessa 

dialogissa ei päädytty uusien urheiluhuippukokousten järjestämiseen,  

sosiaalidemokraattinen ryhmä on laatinut uuden jäsenehdotuksen urheilu-

huippukokouksen järjestämisestä.  

 

Edellä mainittujen seikkojen perusteella Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa 

-valiokunta antaa tukensa jäsenehdotukselle urheiluhuippukokouksen jär-

jestämisestä. 
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