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Kulttuur lij õhttsaž kapital – kulttuurbudjeʹ  prosen a! 

Kulttuur staanad šorrnummuž da ǩeâllʼjemvuõđ da lij mij leämmʼmõõžž mäinn. Jieʹlli da raavâs 
kulttuur tuärjjad jiõggsaž huâllainsmâttmõõžž, pueʹrrjieʹllem da kriisǩiõrddâmvuõđ. Kulttuur puuʹtat 
määŋgnalla jäänab ko valdia tõn teäggat. 

Mättʼtõs- da kulttuurministeria kulttuurbudjeʹ  lij sueʹrj vieʹltʼteʹmes vuâđđteäggtõs. Kuʹǩesäiggsaž 
da juârbteʹmes teäggtõsvuâđđ lij vaikkteei toimmjummuž oudldõs. Täävtõs teäggtõõzz pââʹjeem 
diõtt proseeʹnt räjja valdia budjeeʹ est lij veeidsânji primmum. Eeʹjj 2022 budje a veeʹrdeeʹl tõt 
miârkkšââvvči 122,2 miljoon eeuʹr lââzztõõzz. 

Što kreevsõs sueʹrjin vuäǯǯat Lääʹddjânnam šorrnummuš poojâsnjoonaš, juõʹǩǩ päärnast feʹr ai 
leeʹd vuõiggâdvuõtt kulttuuʹre, čeäʹppvuõʹ e da kul uurärbba tueʹjjeeʹjen da ǩiõččlâsttjen, da 
lääʹddniiʹǩǩin feʹr je leeʹd õõutverddsaž vueiʹ emvuõđ vuässõõttâd kulttuurjieʹllma. Kul uur rääjj 
šorrnummuž – nuʹ  ekonoomlaž ǥo še jiõggsaž. 

 

1. Kreevsõs sueʹrjin Lääʹddjânnam šorrnummuš poojâsnjoonaš 

Kreevsõs sueʹrjin lij miârkkteei ekonoomlaž da tuâjjtõʹ  vaikktõs tõi kulttuurlaž äärv lââʹssen. Tõk 
tuärjjee vuʹvddouddnummuž, vuuʹdi jieʹllemviõǥǥ da räʹjje jieʹllemvueʹǩǩrajjsest mäŋggbeällsab. 
Kulttuur- da čeäʹppvuõtt-taʹrjjummuš raavad še kääzzkõs-sueʹrjid. Kreevsõs sueʹrji šorrnummuš 
tuärjjad Lääʹddjânnam ǩeâllʼjeei šõddmõõžž prograamm da täävtõõzz iilneutraalvuõđâst, teʹl tõi 
šorrnummuš vuâđđââvv aaunâsteʹmes äärvlââzztõʹsse. 

Mâiʹd õõlǥči tueʹjjeed. 

Mij eʹtǩǩeep, što kreevsõs sueʹrji BKT-vueʹzz šõddeet takaieuroopplaž tässa da kreevsõs sueʹrji 
tåimmjeeʹji meeraikõskksaž ǩeâšttõõttâmoodd raaveet. Oouʹdeet ođđ kreevsõs sueʹrji põrggsi 
šõddmõõžž. Tuärjjeet põrggsi da čeäppõs- da kulttuurtoiʹmmjeeʹji õhttsažtuâj kuhttu ärvvlââʹzz 
šorrnummuž diõtt. Viiǥǥât ooudâs kul uurturiism. Äuʹǩǩeet kul uur vueʹssen jânnamkar -tuâj, što 
Lääʹddjânnam toobdeʹče innova ivlaž da miõllǩieʹssi jânnmen. Nââneet kreevsõs sueʹrji 
määŋghämmsaž ekosysteeʹm, koʹst čeäppõõzz ärvv da tõn kaauplaž ärvv tuärjjee kueiʹmm 
kueiʹmeez. Põõžžtet Creative Business Finland toimmjummuž da tõn kääzzkõõzzid viiǥǥât õinn 
ooudâs vaʹs eed še čeäppõs- da kulttuursueʹrji meeraikõskksõõvvmõõžž taarbid. Raaveet 
kulttuurviikkummša da meeraikõskksaž õhttsažtuõjju čiŋlmõõvvi organisaatioid da raajât 
aunnsateʹmes ärvvlââʹzz nuʹ , što raaveet kreevsõs silttummuž jeeʹres tåimmsueʹrjin. 

  



2. Päärnain lij vuõiggâdvuõtt kultuuʹre tueʹjjeeʹjen da ǩiõččlâʹs jen 

Päärnast da nuõrâst feʹr ai leeʹd vuõiggâdvuõtt kreevsõsvuõʹ e da čeäppõõzz tueʹjjummša da 
ǩiõččlâsttmõʹšše – jälstemsââʹjest da vääʹrkõsvuõđâst huõlǩâni. Päärna vuõiggâdvuõtt čeäppõʹsse, 
kulttuuʹre da kul uurärbba lij ǩidd vuõrâsoummui tuâjain. Vueʹǩǩšõs päärnaikulttuur kuâđđ ǩiõj, 
kååʹ  kuâdd ǩeeʹjjmieʹldd jieʹllem. Čeäppõsmättʼtõs da -šõddeeʹm veekk ooudâs kreevsõs da kriittlaž 
jorddmõõžž di oouʹdad ǩiõttsilttõõzzid, mii lij oudldõs ođđnallšem õhttsažkååʹdd räʹtǩǩummši 
raajjmõõžžâst da fiʹ jummšest. 

Mâiʹd õõlǥči tueʹjjeed. 

Päärnai da nuõri tääʹssärvvsaž da vuällamlaaǥǥan åårrai kulttuurkääzzkõõzzin feʹr ai ââʹnned huõl. 
Kulttuur veäkka nââneet päärnai di nuõri jiõggsaž kriisǩeâllʼjemvuõđ. Mij täävtõssân lij, što juõʹǩǩ 
Lääʹddjânnmest jälsteei päärnaž da nuõrr lij kulttuuršõddeemplaanâst mieʹldd. Poouʹtet kulttuur 
pohttam rämm vueʹssen ouddpeâmm, vuâđđškooul, nuuʹbb tääʹzz mä jummšid da nuõrituâj, što 
nuõr miõltiõrvâsvuõtt raaveʹči da teäddõõzz hiâlpteʹče. Ainsmââʹ et, što vueʹssen päärnai 
staarjõõttmõõžž Lääʹddjânnam maall, juõʹǩǩ päärnže käunnai šiõttâl kulttuurstaarjõs škooulpeeiʹv 
õhttvuõđâst. Viiǥǥât ooudâs lookkmõõžž da lookkâmsilttõõzz õhttsažtuâjast jeeʹres 
tåimmsueʹrjivuiʹm. Juõʹǩǩsââʹjest Lääʹddjânnmest feʹr ai leeʹd vueiʹ emvuõtt ouddned še 
ämmatvuõđ pälggsa – da suârgga valmštõõvvi nuõrin âlgg leeʹd vueiʹ emvuõtt piâssâd karriääʹrest 
õõudårra. Čeäppõõzz vuâđđmättʼtõõzz raaveet vueʹssen škooultemsysteeʹm. 

 

3. Pukid õõutverddsaž vuõiggâdvuõtt kulttuuʹre da čeäppõʹsse 

Õõutverddsaž vueiʹ emvuõđ kulttuuʹre lââʹzzte vuässadvuõđ da ǩieʹppee jeeʹresärvvsažvuõđ. 
Kulttuurvuässõõttmõš raavad kriisǩiõrddâmvuõđ da miõl pueʹrrjieʹllem – pukin õõlǥči leeʹd tõõzz 
vuõiggâdvuõtt. Kulttuur vieʹǩǩat fiʹ jed jiijjâs da jeärrsid. Kul uurvuässõõttmõš oouʹdad 
pueʹrrjieʹllem da õrvâsvuõđ, tuâsttai sosiaalʼlaž polarisaa o vuâs a da raavad demokra a. Kul uur 
lââʹzzat jiiʹjjes jieʹllmest ǩiõččlõsttum tååđvažvuõđ. Juõʹǩǩkast feʹr ai leeʹd kul uur kuånstivuiʹm 
vueiʹ emvuõtt ǩiõttʼtõõllâd jiiʹjjes identiteeʹ . Õõutverddsažvuõđ lââʹzztummuš tuärjjad ǩeâllʼjeei 
ouddnummuž liinj. Kulttuurvuässõõttmõš ǩieʹppad õhttnažvuõđ da lââʹzzat õhttsallâšvuõđ. 

Mâiʹd õõlǥči tueʹjjeed. 

Lââʹzztet vueiʹ emvuõđid staarjõõttâd kulttuur, jaukkeet kulttuurvuässõõttmõõžž cõgldõõzzid da 
nääiʹt uuʹcceet jeäʹrdõõzzid jeeʹres narodjoouki kõskksaž kulttuurvuässõõttmõõžžâst. Ainsmââʹ et 
vâʹllj da määŋgpeällsaž kulttuurtaʹrjjummuš juõʹǩǩnallšem oummid. Raaveet kulttuur da čeäppõõzz 
vooudlaž vuäǯǯmõõžž õhttsažtuâjast kooʹddivuiʹm, pueʹrrjieʹllemvuuʹdivuiʹm da mäddkooʹddivuiʹm. 
Jiiʹjjesnallšeʹmes kul uur vieʹǩǩat, što še härvva jälstum vuuʹd pâʹšše jieʹllemviõkksân. Vääʹldet lokku 
kulttuurkääzzkõõzzin ǩiõli da kulttuuri ǩeʹrjj – oummui määŋgnallšemvuõtt. Lääʹmesoummid še âlgg 
staaneed vuõiggâdvuõtt kulttuuʹre. Lââʹzztet kaaunõõttmõõžžid da vuârrmainstummuž 
õhttsažkååʹddest kul uur kuånstivuiʹm. Tät miârkkšââvv tõt, što kulttuurâst feʹr ai leeʹd vueʹss 
juõʹǩǩ halltõõzz kõskksaž oummui jieʹllemkvaliteeʹ  pueʹreei poli ikkprograammid, mâʹte 
ââʹǩǩprograamm, õhttnažvuõttstrategia da demokratiaprograamm. Kulttuur âlgg viikkâd vueʹssen 
dommtõõttâmkääzzkõõzzid(lääddas kotouttamispalvelu). 


