Keskipohjolan kulttuuripalkinto 2018
Lapset ja nuoret
Keskipohjola-komitea julistaa vuosittain haettavaksi kaksi kulttuuripalkintoa edistääkseen
Keskipohjolan kulttuurialan toiminnan jatkumista ja siihen panostamista.
Keskipohjola-komitea myöntää v. 2018 lasten ja nuorten kulttuuripalkinnon jaettavaksi
Keskipohjolan kulttuuripäivien yhteydessä. Palkinto voidaan myöntää kaikille kulttuurialalla
aktiivisesti toimiville alle 26-vuotiaille Keskipohjolan alueella, niin yksityishenkilöille, ryhmille
kuin järjestöillekin. Palkinto on yleinen kulttuuripalkinto ilman teemallista suuntausta. Muilta
osin katso Keskipohjola-komitean lasten ja nuorten kulttuuripalkinnon linjaukset.
Palkintosumma on 30 000 Ruotsin kruunua. Palkinnonjako tapahtuu Keskipohjolan
kulttuuripäivien yhteydessä Ruotsin Östersundissa, Jämtland Härjedalenissa, 26.–28.
syyskuuta 2018.
Seuraavan sivun ehdokasasettelulomake tulee olla
kulttuurityöryhmällä viimeistään 8. toukokuuta 2018.

perusteluineen

Keskipohjolan

Palkinnonsaajan valinnassa huomioitavat seikat:
1. Keskipohjolan kulttuurityöryhmä päättää palkinnonsaajan.
2. Erityisesti huomioitavia seikkoja ovat kulttuuritoiminta nuorten ehdoilla,
Keskipohjolan perspektiivi, aatteellinen työ ja mahdollisuudet toiminnan jatkamiseen
ja leviämiseen.
3. Kuka tahansa voi asettaa ehdokkaita. Itselleen ei voi hakea palkintoa. Päätökseen ei
vaikuta, kuka tai ketkä ovat ehdottaneet palkinnonsaajaa.
Kulttuuripalkintojen linjaukset ovat tämän asiakirjan liitteenä, katso alla.
Lähetetään osoitteeseen:
jimmy.eriksson@regionjh.se
Mittnordenkommittén
Romana Culjak
Landstinget Västernorrland
SE-871 85 HÄRNÖSAND
SVERIGE
Kulttuurityöryhmän yhteyshenkilö: Jimmy Eriksson
+46 63 14 6703 jimmy.eriksson@regionjh.se
Internet: www.mittnorden.net

Keskipohjola-komitean kulttuuripalkintojen linjaukset
Keskipohjolan kulttuuriyhteistyötä on tehty 1980-luvun puolivälistä lähtien, ja se on
vahvistunut jatkuvalla toiminnalla, joka sisältää teemallisia kulttuuripäiviä, toistuvia
tapahtumia ja hankeyhteistyötä. Kulttuurisuunnitelmassa määritetään yleistavoitteet, joita
ovat aktiivisen ja osallistavan kulttuurielämän kehittäminen Keskipohjolan yhteiskunnan
myönteisen kehittämisen käyttövoimaksi sekä kulttuurin käyttäminen työkaluna, jolla
välitetään yhteistyöstrategiaan sidoksissa olevia arvoja.
Keskipohjolan kulttuurialan aktiiviverkosto kasvaa jatkuvasti raja-alueellisen yhteistyön
ansiosta niin nuorisonäkökulmasta, taiteen näkökulmasta kuin myös kehityksen ja kasvun
näkökulmasta.
Tarkoitus
Kulttuuripalkintojen tarkoituksena on edistää Keskipohjolan kulttuurialan työn jatkumista ja
siihen panostamista sekä myötävaikuttaa alueen profilointiin.
Keskipohjolan kulttuuripalkinto
Keskipohjola-komitea julistaa vuosittain haettavaksi kaksi kulttuuripalkintoa edistääkseen
Keskipohjolan kulttuurialan toiminnan jatkumista ja siihen panostamista.
Palkinto voidaan myöntää kaikille Keskipohjolan asukkaille; yksityishenkilöille, ryhmille,
yhdistyksille ja järjestöille. Kaikki voivat esittää ehdokkaita palkinnonsaajiksi.
Keskipohjola-komitea myöntää kaksi palkintoa; kulttuuripalkinto joka noudattaa
vuosittaisten Keskipohjolan kulttuuripäivien teemaa, sekä lasten ja nuorten kulttuuripalkinto
(ei teemallinen). Keskipohjola-komitea jakaa palkinnot Keskipohjolan kulttuuripäivien tai
muun tapahtuman yhteydessä.
Keskipohjola-komitean kulttuurityöryhmä muodostaa palkintolautakunnan.
Palkinnon on perustanut Keskipohjola-komitea.

Liite 1
Keskipohjola-komitean kulttuuripalkinnon linjaukset
Keskipohjola-komitean kulttuuripalkinnon tavoitteena on innostaa palkinnonsaajaa
jatkamaan työtään ja panostustaan Keskipohjolan kulttuurialalla. Palkinto edesauttaa alueen
profilointia.
1. Palkinnon tulee innostaa palkinnonsaajaa jatkamaan työtään/panostustaan.
Palkinnonsaajan työn/panostuksen tulee olla myös laajemman piirin tiedossa, jotta se
edesauttaisi alueen profilointia.
2. Palkinto voidaan myöntää kaikille Keskipohjolan asukkaille, niin yksityishenkilöille ja
ryhmille kuin järjestöillekin. Itseään ei kuitenkaan saa esittää palkinnonsaajaksi.
3. Keskipohjola-komitea pyrkii tasaiseen sukupuolijakaumaan, kun palkintoja myönnetään
yksityishenkilöille.
4. Vuosittaisessa budjettiprosessissa varataan palkintorahat sekä palkinnonsaajan matka- ja
majoituskustannukset palkinnonjakotilaisuuteen osallistumista varten.
5. Palkinnossa on Keskipohjola-komitean ja kulttuurityöryhmän puheenjohtajien
allekirjoitukset. Palkinnonjako tapahtuu Keskipohjolan vuosittaisten kulttuuripäivien tai
muun toiminnan yhteydessä.
6.
Keskipohjola-komitean
kulttuurityöryhmä
muodostaa
Palkintolautakunnan kokouksessa pidetään pöytäkirjaa.

palkintolautakunnan.

7. Toimiston tulee tiedottaa jäsenille ja kumppaneille ehdokasasettelun mahdollisuudesta
sekä tiedottaa palkinnoista laajalle yleisölle kotisivujen ja muun median välityksellä.
8. Palkinnonsaajaesitykset tulee toimittaa Keskipohjola-komitean toimistopäällikölle
kulttuurityöryhmän vuosittain päättämään päivämäärään mennessä.

Liite 2
Keskipohjola-komitean lasten ja nuorten kulttuuripalkinnon linjaukset
Keskipohjola-komitean lasten ja nuorten kulttuuripalkinnon tavoitteena on innostaa lapsia ja
nuoria aktiiviseen kulttuuritoimintaan Keskipohjolassa.
1. Palkinnon tulee innostaa palkinnonsaajaa jatkamaan työtään/panostustaan.
Palkinnonsaajan työn/panostuksen tulee olla myös laajemman piirin tiedossa, jotta se
edesauttaisi alueen profilointia.
2. Palkinto jaetaan alle 26-vuotiaalle nuorelle tai henkilölle, joka toimii alle 26-vuotiaiden
kohderyhmän parissa; palkinto voidaan myöntää niin yksityishenkilöille ja ryhmille kuin
järjestöillekin. Itseään ei kuitenkaan saa esittää palkinnonsaajaksi.
3. Keskipohjola-komitea pyrkii tasaiseen sukupuolijakaumaan, kun palkintoja myönnetään
yksityishenkilöille.
4. Vuosittaisessa budjettiprosessissa varataan palkintorahat sekä palkinnonsaajan matka- ja
majoituskustannukset palkinnonjakotilaisuuteen osallistumista varten.
5. Palkinnossa on Keskipohjola-komitean ja kulttuurityöryhmän puheenjohtajien
allekirjoitukset. Palkinnonjako tapahtuu Keskipohjolan vuosittaisten kulttuuripäivien tai
muun toiminnan yhteydessä.
6.
Keskipohjola-komitean
kulttuurityöryhmä
muodostaa
Palkintolautakunnan kokouksessa pidetään pöytäkirjaa.

palkintolautakunnan.

7. Toimiston tulee tiedottaa jäsenille ja kumppaneille ehdokasasettelun mahdollisuudesta
sekä tiedottaa palkinnoista laajalle yleisölle kotisivujen ja muun median välityksellä.
8. Palkinnonsaajaesitykset tulee toimittaa Keskipohjola-komitean toimistopäällikölle
kulttuurityöryhmän vuosittain päättämään päivämäärään mennessä.

Ehdokasasettelulomake – Lapset ja nuoret
Ehdotetaan lasten ja nuorten kulttuuripalkinnon saajaksi
Nimi/yhdistys/ryhmä/yritys
Paikkakunta
Maa
Sähköposti
Puhelin
Perustelut (enintään yksi A4-sivu)
Perusteluihin voi lisätä liitteitä, todistuksia, artikkeleita ja vastaavia
Perustelut, tiivistelmä

Keskipohjolan perspektiivi

Ehdolle asettaja (ehdotuksen tekijä)
Nimi
Paikkakunta/Alue
Maa
Sähköposti
Puhelin

