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Kauden painopisteet ovat: joka kolmas vuosi järjestettävä Euro-Välimeri-alueen 

kansalaisyhteiskuntafoorumi, joka pidetään Maltalla 24.–25.10.2016 sekä siihen valmistautuminen; osana 

foorumiin valmistautumista järjestettävä Nordic/Baltic-kokous Tukholmassa 7.–9.9.2016; ja libanonilaisen 

Zoukak-teatteriryhmän edustajien vierailu Suomessa. 

 

Välimeren alueen kulttuurien ja kansalaisyhteiskuntien tuntemuksen lisääminen Suomessa 
1. Yleisötapahtumat:  

1) Turkin nykytilannetta käsittelevä kolmen luennon yleisöluentosarja yhteistyössä Helsingin 

työväenopiston kanssa 

2) 2 muuta yleisötapahtumaa, joista toinen pääkaupunkiseudun ulkopuolella 

2. Tiedotus Lähi-itään, Pohjois-Afrikkaan ja monikulttuurisuuteen keskittyvistä tapahtumista 

tapahtumatiedotuslistan, www-sivujen tapahtumakalenterin ja Facebookin kautta 

3. FIMEn toimintasuunnitelman mukainen toiminta: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan asiantuntijaverkosto. 

 

Kansalaisyhteiskunnan aktivointi kulttuurien välisessä dialogissa 
1. Kauden tärkein tapahtuma on Maltan foorumi lokakuun lopussa. Suomen verkosto osallistuu aktiivisesti 

itse foorumiin ja sen valmisteluun vähintään kahden tapaamisen tai työpajan muodossa. Koordinaation 

rahoituksesta kustannetaan foorumiin kaksi suomalaista osallistujaa, joista toinen on toimittaja.  

2. Kansallisen verkoston syyskokous järjestetään osana Itämeren yhteistä kokousta Tukholmassa 7.-9.9. 

Mukana ovat ainakin Ruotsin ja Viron verkostot, mahdollisesti myös Tanskan ja Puolan. Koordinaation 

rahoituksesta kustannetaan 10 Suomen verkoston jäsenen matkat ja majoitus Tukholmassa. 

3. Libanonilaisen Zoukak-teatteriryhmän edustajat vierailevat Suomessa verkoston kutsumina. Zoukak 

voitti Anna Lindh -säätiön jakaman Euro-Med-dialogipalkinnon vuonna 2014. 

4. ALF osallistuu Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton libanonilaisten opettajien kanssa 

yhteistyössä pidettävän työpajan järjestämiseen. Libanonista tulee 14 opettajaa Helsinkiin vierailulle 

25.–27.8.2016.  

5. Yleisötapahtumat & yhteydenpito jäseniin ja uusien jäsenten rekrytointi pääkaupunkiseudun 

ulkopuolella kahdessa kaupungissa 

6. Henkilökohtaiset tapaamiset jäsenten kanssa: vähintään viisi 

7. Verkoston jäsenten yhteistapahtumien fasilitointi: 2 jäsenjärjestön yhteistä tapahtumaa ALF:n tuella. 

Toiseksi niistä on alustavasti sovittu Journey to Arab Jazz elokuussa. 

8. Rennot verkottumisillat jäsenille ja muille kiinnostuneille (1 syksyn aikana) 

 

ALF-tiedotus Suomessa  
1. Suomen verkkosivujen ylläpito – melko staattiset 

2. Facebook-sivun ylläpito – päivitys 1krt/vko 

3. Twitter – yhteensä twiittejä 40 7-12/2016 

4. Arviolta 2 uutiskirjettä ja 20 muuta tiedonantoa jäsenistölle 

5. Promootiomateriaalin (esitteet, kangaskassi ja mainosvideo) aktiivinen jakaminen 

6. Aktiivinen yhteydenpito median edustajiin 



 

Koko maan toiminta ja jäsenpohjan laajentaminen  
1. Aktiivinen verkkoviestintä (ks. yllä) 

2. Yhteydenotot potentiaalisiin jäseniin ja ALF:n mainonta yleisötapahtumissa 

3. Jäsenten rekrytointi ja aktivointi Hgin ulkopuolella (vähintään kahdessa kaupungissa) 

4. Pääpaino on ennemmin vanhojen jäsenten aktivoinnissa kuin verkoston laajentamisessa 

 

Opastus, neuvonta ja hankehakujen kynnyksen madaltaminen 
1. ALF-hauista tiedottaminen & neuvonta & tarvittaessa hakukoulutus 

 

Muita mahdollisia toimenpiteitä 
1. Yhteydenpito, osallistuminen ja raportointi ALF-sihteeristön suuntaan 

2. Suomen roolin vahvistaminen verkostossa, osallistuminen Young Mediterranean Voices -hankkeen 

suunnitteluun yhdessä sihteeristön kanssa 

 

Talousarvio 
Suomen ALF-verkoston 7-12/2016 puolivuotiskauden kokonaisbudjetti on 37 300 €, josta koordinaation 

henkilöstökulut ovat 15 100€. Rahoituksesta 26 000€ tulee Suomen ulkoasiainministeriöltä ja 11 300€ Anna 

Lindh -säätiöltä. 

 


