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ANNA LINDHIN SÄÄTIÖN SUOMEN KANSALLISEN VERKOSTON PUOLIVUOSITTAINEN TOIMINTAKERTOMUS 

16.9.2015 
 
 
Kansallisen koordinaation tärkeimmät tavoitteet 

 Tiedottaminen Suomessa Anna Lindhin säätiön toiminnasta 

 Suomalaisen kansalaisyhteiskunnan aktivointi kulttuurien välisessä dialogissa Välimeren alueen, erityisesti 
Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maiden kansalaisyhteiskuntien kanssa 

 Välimeren alueen kulttuurien ja kansalaisyhteiskuntien tuntemuksen lisääminen Suomessa 

 Suomen ALF- verkoston toiminnan ulottaminen koko maan alueelle ja verkoston jäsenpohjan kasvattaminen 

 Suomalaisten opastaminen ja neuvominen osallistumaan ALF:n kumppaniverkostojen hankkeisiin sekä ALF-
säätiön vuosittaisten hankekilpailujen osallistumiskynnyksen madaltaminen 

 
 
ALF-tiedotus Suomessa  
Verkoston asioista tiedotettiin joulukuussa 2014 lanseeratuilla www-sivuilla, Facebook-sivulla, jäsenistölle 
lähetetyillä jäsenkirjeillä ja muilla sähköpostiyhteydenotoilla. Linked-in Lähi-itä asiantuntijaverkostoa laajennettiin 
ja luotiin Suomen verkoston sisäinen sähköpostilista jäsenistön käyttöön. Kesäkuussa luotiin erillinen MENA-
tiedotelista, jonka kautta tiedotetaan yleisesti Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan liittyvistä tapahtumista, avoimista 
työpaikoista, tulevista hankkeista ja muusta mielenkiintoisesta.  
 
 
Kansalaisyhteiskunnan aktivointi kulttuurien välisessä dialogissa 
FIME järjesti kansallisen verkoston kokouksen 23.2. Helsingissä. Kokoukseen osallistui 19 henkeä edustaen 11 
jäsenjärjestöä. Keväällä 2015 koordinaattorit panostivat jäsenjärjestöjen toimintaan tutustumiseen ja niiden 
edustajien tapaamiseen. Koko jäsenistön näkemyksiä ja toiveita selvitettiin survey-kyselyllä. Verkoston yhteisen 
hankkeen (Network Intercultural Activity, NIA) Changing Cities, suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu 14 
jäsenjärjestöä. Hankkeen kahteen suunnittelutapaamiseen osallistui yhteensä 19 eri henkilöä 14 eri järjestöstä. 
FIME otti hankkeen hallinnon vastuulleen sillä ALF:in hakumenettelyt ja raportointi ovat työläitä. Fokus ry vastaa 
hankkeen koordinoinnista käytännössä. Uusia jäseniä verkostoon liittyi kahdeksan, joista kuusi järjestöjä: Mythos 
ry, Oriental Hype ry, YHDESSÄ-yhdistys / TOGETHER Association (Turku), Suomi Syyria Yhteisö Ry, Suomen 
uskonnonopettajien liitto, Ulkomaantoimittajien yhdistys, Afous-Afous ry. 
 
 
Välimeren alueen kulttuurien ja kansalaisyhteiskuntien tuntemuksen lisääminen Suomessa 
Verkoston toiminnan puitteissa koordinaattorit järjestivät tai osallistuivat 11 eri yleisölle avoimen 
tapahtuman/toiminnan järjestämiseen yhteistyössä useiden verkoston jäsenten kanssa. Ulkomaisia 
kansalaisaktiiveja/kulttuuritoimijoita vieraili viisi. Konsertit ja tanssi keräsivät yhteensä n. 3200 katsojaa ja muut 
yleisötilaisuudet n. 630 osallistujaa. Tarkemmat tiedot yleistilaisuuksista löytyvät koordinaation ylläpitämästä 
tapahtumakalenterista: http://www.annalindhfinland.fi/category/tapahtumat/.  
 
 
Opastus, neuvonta ja hankehakujen kynnyksen madaltaminen 
FIME toimii vastuullisena järjestäjänä verkoston yhteisessä hankkeessa. Haku kansallisten verkostojen 
yhteishankkeelle oli ainoa 1-6/2015 kaudella auennut jäsenistölle avoin haku. 
 
 
Verkoston laajentaminen ja koko maan laajuinen toiminta 
Koordinaattorit tapasivat aktiivisesti eri järjestöjen edustajia esitelläkseen heille jäsenyyden etuja. 
Pääkaupunkiseudun ulkopuolella koordinaatio oli mukana järjestämässä kahta tapahtumaa (Kouvola, Joensuu). 
Samalla tavattiin vanhoja ja potentiaalisia uusia jäseniä. Lisäksi Laakso kävi Tampereella tapaamassa jäseniä ja 
verkostoa aiemmin koordinoinutta Outi Tomperia. 
 
 
Matkat 
Kevät 2015 ei sisältänyt kansainvälisiä ALF-tapaamisia, mutta koordinaattorit vierailivat muussa yhteydessä 
Libanonissa ja tapasivat siellä Libanonin verkoston vetäjän ja jäseniä.  
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Muita mahdollisia toimenpiteitä: 

 Yhteydenpito sihteeristöön on ollut tiivistä. 

 FIME haki ja sai sihteeristön rahoituksen (35 671€) toimintakaudelle 1.7.2015–31.12.2016. 

 Suomen verkoston sääntöjen päivitys hyväksyttiin kevätkokouksessa. Uudistetut säännöt löytyvät 
koordinaation www-sivuilta: http://www.annalindhfinland.fi/wp-content/uploads/2015/01/ALF-Finland-
rules-updated-23-February-2015.pdf  

 Koordinaation 2,5-vuotiskaudelle tavoitteeksi asetettu harjoittelupaikan saaminen suomalaiselle 
korkeakouluharjoittelijalle ALF-sihteeristössä toteutuu vuonna 2016. CIMO on päättänyt myöntää kaksi 
puolivuotista harjoittelupaikkaa sihteeristölle ensi vuodelle. 

 Suomen verkosto osallistui aktiivisesti seitsemän (Suomi, Ruotsi, Puola, Kreikka, Kypros, Slovenia, Israel) 
kansallisen verkosto yhteisen Cross Network Activity -hanke-ehdotuksen laadintaan. Hankkeen työnimenä oli 
Intercultural Cities. Hanke ei saanut rahoitusta. 

 Jäsenjärjestö Marokon ystävät ry:n edustaja Saara Ruokonen osallistui tammikuussa Ruotsin-verkoston 
järjestämään koulutustilaisuuteen Tukholmassa. 

 
 
Palvelun henkilöstön ja verkoston muiden jäsenten rooli toiminnassa, yhteistyökumppanit ja 
yhteistyöhankkeet: 
• Palvelun henkilöstö (Leinonen ja Laakso) käytti tässä tulosraportissa kuvatun toiminnan toteuttamiseen 

ALF:lle kirjattua työaikaa yhteensä 92 työpäivää. Lisäksi osa toiminnasta toteutettiin FIMEn työajalla. 
Palvelun budjetista maksettiin palvelun henkilöstön lisäksi palkkaa tai palkkiota 9 henkilölle. 

• Eri tapahtumat järjestettiin yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa: Fokus ry, Suomen muslimiliitto, 
Monikulttuurisuuskeskus Saaga ry, Suomi-Syyria-yhteisö ry, SARAB ry, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen 
yliopisto, Karjalan Teologinen seura, Lähi-idän opiskelijat ry, Perpetuum Mobile, HIYAP, Kulttuurikameleontit, 
Helsingin seudun kesäyliopisto, Helsingin työväenopisto, HYOL ry, Oriental Hype ry. Lisäksi kiitämme 
erityisesti CIMOa, Moniheliä, KEHYStä ja Qufi Oy:tä heidän panoksestaan verkoston hyväksi. 

• Yhteydenpito muiden maiden verkostoihin oli aktiivista.  
 
 
Opittua: onnistumiset, haasteet ja kehittämistarpeet  
Katsomme onnistuneemme hyvin koordinaation toisella puolivuotiskaudella sille asetettujen tavoitteiden 
toteuttamisessa. Jäsenistölle suunnatun survey-kyselyn tulokset tiivistettynä: 29 vastausta; jatkossa jäsenet 
toivovat enemmän tapahtumia ja verkottumismahdollisuuksia sekä koulutusta ALF:in temaattisissa 
painopistealueissa, vaikuttamistyössä ja rahoitushakemusten tekemisessä; 1/3 kaipaa apua kansainvälisten 
kumppanien löytämiseen, yli puolet vastaa hyötyvänsä verkottumismatkoista. Koordinaatioon ollaan yleisesti 
ottaen tyytyväisiä. Vastaukset koostettu myös verkkosivuillemme, ks. http://bit.ly/1JA1GIb  

Verkosto on aiempaa suurempi ja myös aktiivisempi. Aktiivinen verkkoviestintä, uusi markkinointimateriaali, 
osallistuminen Maailma Kylässä -festivaaleihin ja henkilökohtaiset tapaamiset ovat vahvistaneet ALF:in 
näkyvyyttä järjestökentällä. Näkyvyyden ansioista saamme uusia hanke-ehdotuksia ja yhteistyökumppaneita. 
Koordinaattoreina olemme panostaneet jäsenjärjestöjen toimintaan tutustumiseen, ja olemmekin pystyneet 
vahvistamaan verkoston jäsenten välistä yhteistyötä. Jatkamme edelleen työtä kaikilla näillä osa-alueilla. 

Keväällä ideoitu Changing Cities -yhteishanke on alkamassa lupaavasti, ja on jopa odotettua ajankohtaisempi 
kesällä virinneiden rasismiin ja Suomen kasvavaan monikulttuurisuuteen liittyvien julkisten kiistojen myötä.  

Olemme oppineet paljon itse säätiön ja sihteeristön rakenteista ja toimintatavoista, joten jatkossa osaamme 
toivottavasti vaikuttaa koko ALF:in toimintaan entistä paremmin. Olemme olleet tiiviisti yhteydessä useiden 
maiden verkostojen vetäjiin. Toivomme yhteyksien tuovan myös konkreettista yhteistyötä lähitulevaisuudessa. 
Erityisen luontevia yhteistyökumppaneita ovat Ruotsi ja Viro. Verkoston koordinointi on edelleen antoisaa, 
motivoivaa, hauskaa ja mielenkiintoista. Kevätkauden yleisötilaisuudet onnistuivat hyvin, ja ehdoton kohokohta 
oli luonnollisesti Maailma kylässä -festivaali ja Ramy Essamin vierailu. 

Verkoston toiminnan maantieteellinen laajentaminen on hidasta ja aikaa vievää (kolme matkaa, mutta vain 
yksi uusi jäsen Helsingin ulkopuolelta). Verkoston toiminta on aiempaa läpinäkyvämpää, mutta onko se 
demokraattisempaa? Kuinka demokraattista ylhäältä päin koordinoidun ja rahoitetun verkoston toiminta voi olla? 
Itse Anna Lindh -säätiön toiminta on ollut lamassa koko alkuvuoden. Vuoden 2015 toimintasuunnitelma valmistui 
vasta elokuussa, kansallisten verkostojen uusi rahoituskausi alkoi heinäkuun alusta, ja verkostojen toiminta-
avustusten maksu alkoi elokuussa. Kaikki yhteydenpito ja yhteistyö verkoston sisällä tai yhteishankkeet jäsenten 
kanssa eivät ole sujuneet kitkattomasti. Panostamme jatkossakin Suomeen suuntautuviin vierailuihin. 
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7. Palvelun talousraportti (Palvelun kustannusarvio, ulkopuolinen rahoitus (ALF-Aleksandria) ja toteutuneet 
kulut eriteltävä alla) 
 

Kustannuslaji  23/4 2015 hyväksytty 
kustannusarvio 

Toteutuneet kulut € 

A1 Henkilökulut:  palkkakulut (koordinaation 
henkilöstö & 9 muuta hlöä)                               

12440,00 14620,48 

                              sivukulut 2840,00 3148,89 

                              matkakulut              1615,00 2391,73 

                              majoituskulut 1080,00  

                              muut henkilöstökulut 234,00 783,00 

                        Yhteensä: 18209,00 20944,10 

A2 Ostetut palvelut:  palkkiot: 450,00 100,00 

  matkakulut   

                              majoituskulut   

                        Yhteensä: 450,00 100,00 

A3 Hallintokulut 900,00 158,95 

   

                        Yhteensä: 900,00 158,95 

A4 Materiaalit ja muut hankinnat 4750,00 5521,24 

   

                        Yhteensä: 4750,00 5521,24 

A5 Muut kulut 10380,00 2362,63 

   

                        Yhteensä: 34689,00 2362,63 

Palvelun kokonaiskulut yhteensä: 34689,00 29086,92 

 

Palvelun rahoitus Hyväksytty rahoitusarvio Toteutunut rahoitus 

Tuki ulkoasiainministeriöltä 28871,42 28709,92 

Anna Lindhin säätiön verkostotuki 7525,00 0 

Muu rahoitus ja lähde (vapaaehtoinen) 0 377,00 

Palvelun kokonaisrahoitus yhteensä 36396,42 29086,92 

 
 

8. Rahatilanne puolivuotiskauden lopussa 

 

 Euroa 

Käyttämättä jäänyt tuki, joka sovittu siirtyväksi seuraavalle kaudelle 161,50 

  

 


