Kulttuur- da čeäppõs-sue rj kõõskõsorganisaatio KULTA rõ
Ee ǩkå ddvaalprogramm 2023

Kulttuur lij õhttsaž kapital – kulttuurbudje

prosen a!

Kulttuur staanad šorrnummuž da ǩeâllʼjemvuõđ da lij mij leämmʼmõõžž mäinn. Jie lli da raavâs
kulttuur tuärjjad jiõggsaž huâllainsmâttmõõžž, pue rrjie llem da kriisǩiõrddâmvuõđ. Kulttuur puu tat
määŋgnalla jäänab ko valdia tõn teäggat.
Mättʼtõs- da kulttuurministeria kulttuurbudje lij sue rj vie ltʼte mes vuâđđteäggtõs. Ku ǩesäiggsaž
da juârbte mes teäggtõsvuâđđ lij vaikkteei toimmjummuž oudldõs. Täävtõs teäggtõõzz pââ jeem
diõtt prosee nt räjja valdia budjee est lij veeidsânji primmum. Ee jj 2022 budje a vee rdee l tõt
miârkkšââvvči 122,2 miljoon eeu r lââzztõõzz.
Što kreevsõs sue rjin vuäǯǯat Lää ddjânnam šorrnummuš poojâsnjoonaš, juõ ǩǩ päärnast fe r ai
lee d vuõiggâdvuõtt kulttuu re, čeä ppvuõ e da kul uurärbba tue jjee jen da ǩiõččlâsttjen, da
lää ddnii ǩǩin fe r je lee d õõutverddsaž vuei emvuõđ vuässõõttâd kulttuurjie llma. Kul uur rääjj
šorrnummuž – nu ekonoomlaž ǥo še jiõggsaž.

1. Kreevsõs sue rjin Lää ddjânnam šorrnummuš poojâsnjoonaš

Kreevsõs sue rjin lij miârkkteei ekonoomlaž da tuâjjtõ vaikktõs tõi kulttuurlaž äärv lââ ssen. Tõk
tuärjjee vu vddouddnummuž, vuu di jie llemviõǥǥ da rä jje jie llemvue ǩǩrajjsest mäŋggbeällsab.
Kulttuur- da čeä ppvuõtt-ta rjjummuš raavad še kääzzkõs-sue rjid. Kreevsõs sue rji šorrnummuš
tuärjjad Lää ddjânnam ǩeâllʼjeei šõddmõõžž prograamm da täävtõõzz iilneutraalvuõđâst, te l tõi
šorrnummuš vuâđđââvv aaunâste mes äärvlââzztõ sse.
Mâi d õõlǥči tue jjeed.
Mij e tǩǩeep, što kreevsõs sue rji BKT-vue zz šõddeet takaieuroopplaž tässa da kreevsõs sue rji
tåimmjee ji meeraikõskksaž ǩeâšttõõttâmoodd raaveet. Oou deet ođđ kreevsõs sue rji põrggsi
šõddmõõžž. Tuärjjeet põrggsi da čeäppõs- da kulttuurtoi mmjee ji õhttsažtuâj kuhttu ärvvlââ zz
šorrnummuž diõtt. Viiǥǥât ooudâs kul uurturiism. Äu ǩǩeet kul uur vue ssen jânnamkar -tuâj, što
Lää ddjânnam toobde če innova ivlaž da miõllǩie ssi jânnmen. Nââneet kreevsõs sue rji
määŋghämmsaž ekosystee m, ko st čeäppõõzz ärvv da tõn kaauplaž ärvv tuärjjee kuei mm
kuei meez. Põõžžtet Creative Business Finland toimmjummuž da tõn kääzzkõõzzid viiǥǥât õinn
ooudâs va s eed še čeäppõs- da kulttuursue rji meeraikõskksõõvvmõõžž taarbid. Raaveet
kulttuurviikkummša da meeraikõskksaž õhttsažtuõjju čiŋlmõõvvi organisaatioid da raajât
aunnsate mes ärvvlââ zz nu , što raaveet kreevsõs silttummuž jee res tåimmsue rjin.

2. Päärnain lij vuõiggâdvuõtt kultuu re tue jjee jen da ǩiõččlâ s jen

Päärnast da nuõrâst fe r ai lee d vuõiggâdvuõtt kreevsõsvuõ e da čeäppõõzz tue jjummša da
ǩiõččlâsttmõ šše – jälstemsââ jest da vää rkõsvuõđâst huõlǩâni. Päärna vuõiggâdvuõtt čeäppõ sse,
kulttuu re da kul uurärbba lij ǩidd vuõrâsoummui tuâjain. Vue ǩǩšõs päärnaikulttuur kuâđđ ǩiõj,
kåå kuâdd ǩee jjmie ldd jie llem. Čeäppõsmättʼtõs da -šõddee m veekk ooudâs kreevsõs da kriittlaž
jorddmõõžž di oou dad ǩiõttsilttõõzzid, mii lij oudldõs ođđnallšem õhttsažkåå dd rä tǩǩummši
raajjmõõžžâst da fi jummšest.
Mâi d õõlǥči tue jjeed.
Päärnai da nuõri tää ssärvvsaž da vuällamlaaǥǥan åårrai kulttuurkääzzkõõzzin fe r ai ââ nned huõl.
Kulttuur veäkka nââneet päärnai di nuõri jiõggsaž kriisǩeâllʼjemvuõđ. Mij täävtõssân lij, što juõ ǩǩ
Lää ddjânnmest jälsteei päärnaž da nuõrr lij kulttuuršõddeemplaanâst mie ldd. Poou tet kulttuur
pohttam rämm vue ssen ouddpeâmm, vuâđđškooul, nuu bb tää zz mä jummšid da nuõrituâj, što
nuõr miõltiõrvâsvuõtt raave či da teäddõõzz hiâlpte če. Ainsmââ et, što vue ssen päärnai
staarjõõttmõõžž Lää ddjânnam maall, juõ ǩǩ päärnže käunnai šiõttâl kulttuurstaarjõs škooulpeei v
õhttvuõđâst. Viiǥǥât ooudâs lookkmõõžž da lookkâmsilttõõzz õhttsažtuâjast jee res
tåimmsue rjivui m. Juõ ǩǩsââ jest Lää ddjânnmest fe r ai lee d vuei emvuõtt ouddned še
ämmatvuõđ pälggsa – da suârgga valmštõõvvi nuõrin âlgg lee d vuei emvuõtt piâssâd karriää rest
õõudårra. Čeäppõõzz vuâđđmättʼtõõzz raaveet vue ssen škooultemsystee m.

3. Pukid õõutverddsaž vuõiggâdvuõtt kulttuu re da čeäppõ sse

Õõutverddsaž vuei emvuõđ kulttuu re lââ zzte vuässadvuõđ da ǩie ppee jee resärvvsažvuõđ.
Kulttuurvuässõõttmõš raavad kriisǩiõrddâmvuõđ da miõl pue rrjie llem – pukin õõlǥči lee d tõõzz
vuõiggâdvuõtt. Kulttuur vie ǩǩat ﬁ jed jiijjâs da jeärrsid. Kul uurvuässõõttmõš oou dad
pue rrjie llem da õrvâsvuõđ, tuâsttai sosiaalʼlaž polarisaa o vuâs a da raavad demokra a. Kul uur
lââ zzat jii jjes jie llmest ǩiõččlõsttum tååđvažvuõđ. Juõ ǩǩkast fe r ai lee d kul uur kuånstivui m
vuei emvuõtt ǩiõttʼtõõllâd jii jjes identitee . Õõutverddsažvuõđ lââ zztummuš tuärjjad ǩeâllʼjeei
ouddnummuž liinj. Kulttuurvuässõõttmõš ǩie ppad õhttnažvuõđ da lââ zzat õhttsallâšvuõđ.
Mâi d õõlǥči tue jjeed.
Lââ zztet vuei emvuõđid staarjõõttâd kulttuur, jaukkeet kulttuurvuässõõttmõõžž cõgldõõzzid da
nääi t uu cceet jeä rdõõzzid jee res narodjoouki kõskksaž kulttuurvuässõõttmõõžžâst. Ainsmââ et
vâ llj da määŋgpeällsaž kulttuurta rjjummuš juõ ǩǩnallšem oummid. Raaveet kulttuur da čeäppõõzz
vooudlaž vuäǯǯmõõžž õhttsažtuâjast koo ddivui m, pue rrjie llemvuu divui m da mäddkoo ddivui m.
Jii jjesnallše mes kul uur vie ǩǩat, što še härvva jälstum vuu d pâ šše jie llemviõkksân. Vää ldet lokku
kulttuurkääzzkõõzzin ǩiõli da kulttuuri ǩe rjj – oummui määŋgnallšemvuõtt. Lää mesoummid še âlgg
staaneed vuõiggâdvuõtt kulttuu re. Lââ zztet kaaunõõttmõõžžid da vuârrmainstummuž
õhttsažkåå ddest kul uur kuånstivui m. Tät miârkkšââvv tõt, što kulttuurâst fe r ai lee d vue ss
juõ ǩǩ halltõõzz kõskksaž oummui jie llemkvalitee pue reei poli ikkprograammid, mâ te
ââ ǩǩprograamm, õhttnažvuõttstrategia da demokratiaprograamm. Kulttuur âlgg viikkâd vue ssen
dommtõõttâmkääzzkõõzzid(lääddas kotouttamispalvelu).

