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Tukea pohjoismaisille tapahtumille 
 

Pohjoismaiden ulkomaanopetuksen toimikunnan tehtävänä on edistää Pohjoismai-
den kielten, kulttuurin ja yhteiskunnan opetusta sekä lisätä kiinnostusta Pohjoismai-
hin ulkomaisissa yliopistoissa ja yhteiskunnissa yleisesti. Pohjoismaiden ministeri-
neuvoston alainen toimikunta tukee taloudellisesti yhteispohjoismaisia tapahtumia, 
joita yliopistojen laitosten opettajat järjestävät. 
 
Pohjoismaat ovat 1970-luvun puolivälistä 
lähtien yhdessä edistäneet Pohjolan kielten, 
kulttuurin ja yhteiskunnan opetusta ulkomai-
sissa yliopistoissa sekä Pohjolassa että muual-
la. Vuodesta 1988 lähtien työtä johtaa toimi-
kunta, johon kuuluu yksi edustaja joka Poh-
joismaasta. He edustavat kansallisia elimiä, 
jotka vastaavat ulkomaanlehtoritoiminnasta 
sekä yhteyksistä pohjoismaisiin laitoksiin. 

 
Tukiehdot 
 
Hankkeen tai tapahtuman on oltava pohjoismaa-
lainen eli koskettava ainakin kolmea Pohjoismaata. 
 
Vaikka laitos ei opettaisi pohjoismaisia kieliä, se 
voi hakea tukea hankkeelle, jolla on pohjoismai-
nen aihe. 
 
Tapahtuman tavoitteena on oltava kiinnostuksen 
lisääminen Pohjoismaiden kieliin, kulttuuriin ja 
yhteiskuntaan ulkomaisissa yliopistoissa.  

 
Pohjoismaiden kulttuurin ulkomaanopetuksen 
toimikunnan tehtävänä on tukea toimintaa, 
jota pohjoismaiset ulkomaanlehtorit ja heidän 
ulkomaiset kollegansa pohjoismaisten kielten 
ja kirjallisuuden laitoksissa järjestävät sekä 
Pohjolassa että muualla. Tukea annetaan eri-
laisille kulttuurihankkeille, konferensseille ja 
tiedotustoimenpiteille. 

 
Tapahtuma ei saa kuulua laitoksen normaaliin ope-
tus- ja tutkimustoimintaan. Kyse voi olla vierailu-
luennoista, seminaareista, kirjailijavierailuista tai 
kulttuuri- tai tiedotusohjelmasta. 
 
Tapahtuman on edistettävä uusia yhteispohjois-
maisia aloitteita ja synnytettävä pohjoismaisesti 
kiinnostavia uusia ajatuksia. Etusijalle asetetaan 
tapahtumat, joissa käsitellään uusia pohjoismaisia 
asioita ja joita varten ei voi saada kansallista rahoi-
tusta. 

 
Toimikunta tukee taloudellisesti yhteispoh-
joismaisia tapahtumia, joita lehtorit tai opetta-
jat järjestävät. Tavoitteena on edistää poh-
joismaisten aineiden opetusta ja lisätä kiin-
nostusta Pohjoismaihin ulkomaisissa yliopis-
toissa ja yhteiskunnissa. 

 
Vierailuluentoja varten tukea myönnetään korkein-
taan 14 päivälle. 
 
Tukea ei myönnetä jo toteutetuille tapahtumille 
eikä toistuville tapahtumille tai muodostuneen ali-
jäämän täyttämiseen.  

 
Toimikunnan sihteeristö sijaitsee Kööpenha-
minassa Pohjoismaiden ministerineuvoston 
sihteeristössä.  

 
 

 
 



Tukea ei myönnetä seuraavaa varten: 
Koneiden tai muun laitteiston tai palvelujen 
hankinta laitokselle. Henkilökohtainen tai 
laitoksen puitteissa tehtävä tutkimus. Tieteel-
listen raporttien, opetusmateriaalin, konfe-
renssiraporttien tai vastaavien julkaisujen 
laatiminen ja tuotanto. Tieto- tai kaunokirjal-
lisuuden kääntäminen tai julkaiseminen. 
Opintomatkat tai tutustumiskäynnit. Yliopis-
tojen tai järjestöjen säännöllisesti tai toistu-
vasti järjestämät konferenssit. Opetushank-
keet. 
 
Yhteistyö muiden kanssa 
Ennen hakemuksen toimittamista on otettava 
yhteys yliopiston muihin pohjoismaisiin ul-
komaanlehtoreihin yhteistyön aikaansaami-
seksi. Lisäksi toivotaan yhteistyötä saman 
kielialueen eri yliopistojen pohjoismaisten 
laitosten välillä.  
 

On otettava yhteys myös Pohjoismaiden suur-
lähetystöihin tai konsulaatteihin, mahdollisiin 
pohjoismaisiin paikallisyhdistyksiin ja järjes-
töihin sekä muihin tahoihin, jotka mahdolli-
sesti voisivat tukea tapahtumaa tai muutoin 
auttaa sitä. 
 
Hakemus 
Pohjoismaiden kulttuurin ulkomaanopetuksen 
toimikunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa 
käsittelemään toimitettuja hakemuksia. Tuki-
hakemusta varten on täytettävä erityinen lo-
make, jonka saa Pohjoismaiden ministerineu-
voston sihteeristöstä. Hakemus on toimitetta-
va toimikunnan sihteeristölle. 
 
Hakuaika päättyy 15. maaliskuuta hankkeille, 
jotka aloitetaan saman vuoden syyskuun alus-
sa tai sen jälkeen, ja 15. lokakuuta hankkeil-
le, jotka käynnistetään seuraavan vuoden 
alussa tai sen jälkeen. 
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