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(6.10.2016)
Suomen Anna Lindh -verkoston toiminta toteuttaa Anna Lindh -säätiön yleisiä tavoitteita Euro-Välimerialueen kansalaisyhteiskuntatoimijoiden yhteen tuomisesta, kulttuurien välisen dialogin rohkaisemisesta,
väärinkäsitysten ja stereotyyppien korjaamisesta, moninaisuuden tukemisesta ja hyvinvoinnin ja
rauhanomaisen rinnakkaiselon alueen rakentamisesta. Suomen kansallisessa verkostossa on 107 jäsentä, ja
sen koordinaatiosta vastaa Suomen Lähi-idän instituutin säätiö (FIME). Toiminnan painopisteitä vuonna 2017
ovat Maltalla lokakuussa 2016 järjestetyn Euro-Med-kansalaisfoorumin päätösten implementointi ja
seuranta, Young Mediterranean Voices -hankkeen jalkauttaminen Suomessa sekä Pohjoismaiden ja Itämeren
maiden kansallisten verkostojen välinen yhteistyö.

1. Välimeren alueen kulttuurien ja kansalaisyhteiskuntien tuntemuksen lisääminen Suomessa










Yleisötapahtumat: Järjestämme kaksi Välimeren alueen historiaa, kulttuureita ja yhteiskuntia
käsittelevää tapahtumaa Helsingin ulkopuolella muissa kaupungeissa.
Tiedotus Lähi-itään, Pohjois-Afrikkaan ja monikulttuurisuuteen keskittyvistä tapahtumista
tapahtumatiedotuslistan (850 vastaanottajaa), www-sivujen tapahtumakalenterin ja Facebook-sivun
(501 tykkääjää) kautta.
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan asiantuntijaverkosto: FIME koordinoi suomalaista Lähi-idän tutkijoiden,
muiden asiantuntijoiden ja opiskelijoiden verkostoa. Verkoston toimintaan kuuluu tiedonkeruu ja
yhteydenpito sosiaalisen median välityksellä sekä verkoston tai sen osien tapaamiset. Tietoa eri
asiantuntijoiden tutkimuskohteista välitetään medialle, virkamiehistölle ja opetuksen tarjoajille.
Lähi-itää ja Pohjois-Afrikkaa tai monikulttuurisia aiheita käsittelevien artikkeleiden ja aiheiden aktiivinen
tarjoaminen medialle (nk. hiljainen journalismi) ja yhteydenpito Lähi-itää seuraaviin toimittajiin.
Verkoston vetäjä koordinoi, kun taas aiheita, asiantuntemusta ja kontakteja pyydetään verkoston
jäseniltä.
ALF-verkoston jäsenen Suomen uskonnon opettajien liiton kanssa toteutettavalla intensiivikurssilla
(kesäkuussa) 10 opettajaa tutustuu uskontojen merkitykseen ja ilmentymiin Egyptissä.
Erilaisten Välimeren alueen historiaa, kulttuureita ja yhteiskuntia käsittelevien esitelmäsarjojen
valmistelu ja tarjoaminen eri oppilaitoksiin osaksi näiden omia opetustarjontaa.

2. Suomalaisen kansalaisyhteiskunnan aktivointi kulttuurien välisessä dialogissa sekä
suomalaisten neuvominen ALF-säätiön ja verkostojen toimintaan liittyen






Lokakuussa 2016 järjestettävän Maltan kansalaisyhteiskuntafoorumin päätösten implementointi ja
seuranta (ks. alla kohta 6) vuonna 2017.
Suomi on aktiivisena yhteistyökumppanina Anna Lindh -säätiön Young Mediterranean Voices
-hankkeessa 2017–2019 (ks. alla). Hankkeelle etsitään kumppaneita sekä verkoston sisältä että sen
ulkopuolelta.
Suomen verkosto kutsuu muiden Pohjoismaiden ja Itämeren ympärysmaiden verkostojen edustajat
yhteiseen aluekokoukseen Helsinkiin. Tapaamiseen kutsutaan myös säätiön presidentti Elisabeth Guigou.
Henkilökohtaiset tapaamiset jäsenten kanssa: vähintään 10 vuoden aikana.




Verkoston jäsenten yhteisten dialogia edistävien tapahtumien fasilitointi: 3 jäsenjärjestöjen
yhteistapahtumaa ALF:n tuella.
Harkinnassa on myös osallistuminen Suomi100-tapahtumien järjestämiseen MENA-alueella yhdessä
UM:n edustustojen kanssa.

3. Tiedottaminen Suomessa Anna Lindhin säätiön toiminnasta







Suomen verkkosivujen ylläpito – melko staattiset mutta ajantasaiset (www.annalindhfinland.fi/)
Facebook-sivun ylläpito – päivitys 1krt/vko (www.facebook.com/annalindhfinland)
Twitter – yhteensä twiittejä 80 vuonna 2017
Arviolta 6 uutiskirjettä ja 20 muuta tiedonantoa jäsenistölle
Promootiomateriaalin (esitteet, kangaskassi ja mainosvideo) aktiivinen jakaminen
Aktiivinen yhteydenpito median edustajiin ja näkyvyyden hakeminen valituille kohderyhmille
suunnatussa mediassa, erityisesti nuorisolle suunnatuissa joukkoviestimissä Young Mediterranean
Voices -hankkeen puitteissa

4. Suomen ALF -verkoston toiminnan ulottaminen koko maan alueelle ja verkoston
jäsenpohjan kasvattaminen
Pääpaino on ennemmin vanhojen jäsenten aktivoinnissa kuin verkoston laajentamisessa sillä kaipaamme
ennen kaikkea aktiivisia jäseniä yhteistä toimintaa tekemään. Verkoston laajeneminen tapahtuu ikään
kuin luonnostaan, kun verkosto toimii aktiivisesti, järjestää mielenkiintoisia tapahtumia ja näkyy
sosiaalisessa mediassa.




Aktiivinen ja osaava verkkoviestintä ja läsnäolo sosiaalisessa mediassa edesauttavat sekä verkoston
toiminnan ulottamista koko maan alueelle että jäsenpohjan maltillista kasvattamista.
Henkilökohtaiset yhteydenotot potentiaalisiin jäseniin ja ALF:n mainonta yleisötapahtumissa.
Jäsenten rekrytointi ja aktivointi pääkaupunkiseudun ulkopuolella (kahdessa kaupungissa).

5. Opastus, neuvonta ja hankehakujen kynnyksen madaltaminen





Kansallisen verkoston vetäjä tiedottaa Suomessa ALF-verkostojen tulevista hankkeista ja ALF-säätiön
hankekilpailuista sekä tarjoaa hankekilpailuihin liittyvää neuvontaa ALF:n jäsenille ja jäsenyydestä
kiinnostuneille organisaatioille. Jäseniä rohkaistaan osallistumaan ALF-hankehakuihin.
Lisäksi pyritään omaksumaan hyviä toimintamalleja ja tuomaan valmiita ohjelmakonsepteja muiden
maiden verkostoista.
Jäsenistöä avustetaan yhteistyöverkostojen rakentamisessa ALF-verkoston kansainvälisten kanavien
välityksellä. Lisäksi FIMEn omat kotimaan ja MENA-alueen kontaktiverkostot ovat koordinaation ja
Suomen-verkoston käytettävissä.

6. Osallistuminen ALF-ohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen verkostojen verkoston
kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla
Young Mediterranean Voices -hanke (YMV, 2017–2019):
FIME on osallistunut Anna Lindh -säätiön kolmivuotisen YMV-hankkeen valmisteluun. FIMEn rooliksi
YMV-hankkeessa on sovittu ALF-sihteeristön kanssa seuraava: FIME vahvistaa suomalaisen

nuorisosektorin ja kansalaisyhteiskunnan roolia hankkeessa ja tekee sen puitteissa yhteistyötä
Pohjoismaiden ja Itämeren ympärysmaiden verkostojen kanssa. FIME ja sen koordinoima verkosto:









Järjestävät hankkeen ensimmäisen alueellisen tapahtuman Suomessa kevätkaudella 2017 sekä
hankkivat ohjelmalle näkyvyyttä. Tapahtumaan kutsutaan säätiön toiminnanjohtaja Hatem Atallah.
Vahvistavat YMV-hankkeen media- ja vaikuttamisulottuvuutta tuomalla yhteen suomalaisia ja
Välimeren eteläpuolen maiden nuoria journalisteja. Tavoitteena on myös vahvistaa muuttoliikkeisiin
ja kansainväliseen turvallisuuteen liittyvää valistunutta julkista keskustelua Suomessa.
Isännöivät ja hakevat näkyvyyttä Suomessa ohjelman puitteissa vieraileville Young Arab Voices
-alumneille.
Etsivät Suomesta kumppaniorganisaatioita, jotka voivat olla mukana väittelytoiminnassa Välimeren
eteläpuolen maiden oppilaitosten ja järjestöjen kanssa sekä identifioi suomalaisia nuorisosektorin
edustajia, jotka voivat osallistua kansainvälisiin väittelytapahtumiin.
Myötävaikuttavat koko ohjelman näkyvyyteen Suomessa sekä laajemmin Pohjoismaissa ja Itämeren
alueella.
Hakevat näkyvyyttä YMV-väittelypedagogialle Suomessa ja pohjoisissa jäsenvaltioissa. Tarkoituksena
on luoda pohjaa vaihto-ohjelmille sekä vahvistaa suomalaisten nuorten välisen dialogin rakenteita.

Lisäksi FIME selvittää mahdollisuutta saada Suomen YMV-ohjelmalle ulkopuolista rahoitusta.

Maltan kansalaisyhteiskuntafoorumin seuranta
Prosessi käynnistyy verkostonvetäjien kokouksessa lokakuussa heti Maltan-foorumin jälkeen. Suomi on
mukana viiden maan verkostonvetäjistä muodostetussa valmistelutyöryhmässä, jolla on myös erityinen
vastuu foorumin jälkipuinnista ja sitä seuraavien toiminnallisten avausten ja suositusten
toimeenpanemisesta. Koordinaattoreiden tehtävistä suhteessa foorumin jälkitöihin on alustavasti sovittu
yhdessä ALF-sihteeristön kanssa, ja niihin kuuluvat:
 Foorumin konkreettisten vaikutusten tunnistaminen ja arvioiminen.
 Foorumissa esiinnousseiden ajankohtaisten teemojen, ilmiöiden, puheenaiheiden ja ideoiden
analysoiminen ja integroiminen foorumin kulttuurienvälistä dialogia ja kansalaisyhteiskuntaa
koskeviin suosituksiin sekä ALF-toimintastrategioihin (alkaa jo vuonna 2016).
 Työkalujen ja metodologioiden kehittäminen foorumin pohjalta ALF-toiminnan tehon ja
vaikuttavuuden lisäämiseksi.
 Kansallisten verkostojen roolin vahvistaminen implementointivaiheessa.

Muita toimenpiteitä





Verkoston koordinaation rahoituksen hakeminen ALF-sihteeristöstä vuodelle 2017.
Muu osallistuminen ALF:n toimintaan sekä yhteydenpito ja raportointi sihteeristölle.
Kansallisen verkoston jäsenlähtöisen toimintatavan vahvistaminen jäsenistölle suunnattujen surveykyselyjen (1) ja ohjausryhmän perustamisen avulla.
Jäsenistön toimintakapasiteetin kehittäminen jäsenistön toiveiden mukaisesti. Pohjoismaisena
yhteistyönä on suunniteltu koulutusta (online)vihapuheen vastaisesta työstä osana Ei vihapuheelle
-kampanjaa.

Verkoston vetäjä
Suomen Lähi-idän instituutin säätiö (FIME) tukee ja edistää Lähi-idän kielten, kulttuurien ja yhteiskuntien
tutkimusta ja opetusta sekä suomalaisten taiteellista toimintaa Lähi-idässä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan
ylläpitämällä Suomen Lähi-idän instituuttia ja myöntämällä apurahoja tieteelliseen tutkimukseen. Vuonna
1994 perustetun säätiön toiminta on etabloitunutta ja hyvin hallinnoitua. Sen taloudellinen tilanne vakaa ja
se toimii joustavasti myös Lähi-idän epävakaissa olosuhteissa. (Lisää tietoa FIMEstä: www.fimesaatio.fi ja
www.fime.fi)
ALF:n Suomen-verkoston koordinaatiosta vastaa FIMEn asiamies FM Anu Leinonen. Hänen apunaan
koordinaatioon liittyviä tehtäviä hoitaa pääasiassa FIMEn hallinnollinen assistentti FM Suvi Laakso. Heidän
lisäkseen koordinaatiopalveluiden tuottamiseen osallistuvat tarvittaessa myös FIMEn työntekijät ja
harjoittelijat Lähi-idässä. FIMEn kirjanpito ja palkanlaskenta ovat ulkoistettu kirjanpitotoimisto Blond
Accountsille, joka valmistelee tarvittavat talousraportit. Tilintarkastuksen suorittaa AltumAudit Oy.

Talousarvio
Suomen ALF-verkoston 2017 kokonaisbudjetti on 68 270€, josta henkilöstökulut ovat 35 700€. Rahoituksesta
50 000€ tulee Suomen ulkoasiainministeriöltä ja 18 270€ Anna Lindh -säätiöltä.

