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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 

 
 
Viestintä 
Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana FIME loi Suomen verkostolle aktiivisen verkkoviestinnän (www-sivut 
käyttöön joulukuussa, Facebook käyttöön elokuussa). Jäseniin pidettiin yhteyttä myös sähköpostitse ja 
henkilökohtaisissa tapaamisissa. 
 
 
Verkoston kokoukset ja koulutukset 
FIME järjesti kansallisen verkoston kokouksen ja koulutustilaisuuden 18.9. Helsingissä. Kokoukseen osallistui 6 
jäsenjärjestön edustajat (eli n. 10 % kaikista 62 jäsenjärjestöstä) ja 3 yksilöjäsentä (yht. 24 yksilöjäsenestä, 12,5 %) 
ja 2 UM:n edustajaa. Koordinaatio järjesti 18.9. kolmituntisen sosiaalisen median koulutustilaisuuden 
”Kiinnostavan sisällön luominen verkkoon ja dialogi sosiaalisessa mediassa”. Koulutukseen osallistui 15 henkilöä 8 
eri jäsenjärjestöstä. 
 
 
Verkoston laajentaminen ja koko maan laajuinen toiminta 
Verkostoon liittyi uusia jäseniä 6, joista 4 järjestöjä. Turussa järjestettiin 15.12. Syyrian pakolaisiin keskittynyt 

yleisötapahtuma, jonka kautta markkinoitiin ALFia. 

 
 
Kulttuurien välinen dialogi ja Välimeren alueen kulttuurien ja kansalaisyhteiskuntien tuntemuksen lisääminen 
Suomessa 
ALF järjesti yhdessä FIMEn ja Helsingin yliopiston kanssa Egyptin mediaan keskittyvän yleisötilaisuuden 26.9. sekä 
15.12. Syyrian pakolaisiin keskittyneen yleisötilaisuuden Turussa. Lisäksi koordinaatio osallistui Maailma kylässä 
-festivaalin ohjelmasuunnitteluun ja sopi kahden yleisöluentosarjan valmistelusta Helsingin työväenopiston 
kanssa. 
 
 
Matkat 
Anu Leinonen, Suvi Laakso ja koordinaatiosta aiemmin vastannut Tuomo Melasuo osallistuivat Anna Lindh 
-säätiön 10-vuotisjuhlallisuuksiin ja verkoston vetäjien kokoukseen 27.–30.10. Napolissa. Leinonen ja Laakso 
osallistuivat 1.-2.12. Moltaqa Dawrak -tapahtumaan Aleksandriassa ja 3.12. suljettuun pyöreän pöydän 
tilaisuuteen, jossa käsiteltiin ALF:n mahdollisuuksia reagoida ja toimia rakentavasti Lähi-idän kriisitilanteissa. 

ALF-sihteeristö kutsui koordinaation ehdottamat suomalaiset osanottajat nuorille suunnattuihin Creative 
Entrepreneurship, Active Citizenship (Thessaloniki) ja Moltaqa Dawrak (Aleksandria) tapahtumiin. Koordinaatio 
ilmoitti jäsenistölle kutsuvansa yhden jäsenen osallistumaan Ruotsin verkoston järjestämään kulttuurienvälisen 
vuorovaikutuksen työpajaan Tukholmaan helmikuussa 2015. 
 
 
Muita mahdollisia toimenpiteitä: 

FIME haki ja sai ALF-rahoituksen Anna Lindhin säätiöstä NSDS Step 6 -toimintakauden viimeisiksi kuukausiksi, 

toteutti vaaditun toiminnan ja laati vaaditut tulos- ja talousraportit. Anna Lindh -säätiön rahoituksen ehdoista 

johtuen jouduimme toteuttamaan verkoston yhteisen aktiviteetin saadaksemme 3kk rahoituksen (08-10/2014). 

Hankkeeksi valikoitui jo pitkälle suunniteltu Middle Eastern Film & Arts (MEFA) -festivaali, jonka koordinaatiosta 



vastasi verkoston jäsen MEFF ry. 9.-12.10. pidetty festivaali oli ammattimaisesti toteutettu, sai paljon 

mediajulkisuutta ja keräsi eri tapahtumiinsa n. 1000 osallistujaa. ALF-verkoston mukanaolo mahdollisti nuorten 

tekijöiden festivaalin, josta toivotaan vuosittaista tapahtumaa. Verkosto sai tapahtuman kautta myös uusia 

aktiivisia jäseniä. 

 
 
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 101 työpäivää. Lisäksi osa toiminnasta tehtiin FIMEn työajalla. Palvelun 
budjetista maksettiin palvelun henkilöstön lisäksi palkkaa tai palkkiota 5 henkilölle. Lisäksi MEFA-festivaaliin 
liittyviä palkkioita maksettiin yhdelle henkilölle. 

• MEFA -festivaalin koordinaatiosta vastasi pitkälti MEFF ry siten, että kahden ensimmäisen päivän talous- ja 
tulosvastuu oli FIMEllä. Suurin osa festivaalin hyväksi tehdystä työstä oli vapaaehtoistyötä. Festivaalilla oli 
yhteensä 17 yhteistyötahoa, joista 11 ALF-verkoston jäseniä. 

• Muita (kuin MEFAan liittyviä) yhteistyökumppaneita olivat Helsingin yliopisto, TAPRI, UPI ja Yhdessä ry.  
• Palvelun henkilöstö on ylläpitänyt Napolin-tapahtumasta lähtien yhteyksiä Ruotsin verkoston kanssa. Heiltä 

on haettu hyviä käytäntöjä ja suunniteltu vierailuja verkostojen välillä. 
 
 

Opittua, onnistumiset, haasteet ja kehittämistarpeet 

Katsomme onnistuneemme koordinaation ensimmäisellä puolivuotiskaudella sille asetettujen tavoitteiden 
toteuttamisessa. Verkoston aktivointi ja uusien aktiivisten jäsenten rekrytointi ovat lähteneet hyvin käyntiin, 
mutta vaativat vielä paljon työtä. Jatkamme myös vanhoihin jäseniin tutustumista vahvistaaksemme verkoston 
sisäistä yhteistyötä. Verkottuminen myös muiden maiden verkostojen vetäjien kanssa ja eri maiden 
toimintatapojen vertailu on ollut opettavaista, ja pyrimme vahvistamaan eri maiden verkostojen yhteistoimintaa 
myös jatkossa. Erityisen luontevia yhteistyökumppaneita ovat Ruotsi ja Viro. Verkoston koordinointi on antoisaa, 
motivoivaa ja hauskaa, ja koemme olevamme jo nyt hyödyllisiä jäsenillemme, ainakin aktiivisimmille sellaisille. 
Olemme myös ylpeitä osuudestamme hienon MEFA -festivaalin mahdollistajana ja yhteistyökumppanina. 

Verkoston rakenteiden kehittäminen ei ole juurikaan edennyt: verkoston toiminnan 
maantieteellinen laajentaminen on hidasta (1 uusi jäsen Turusta 01/2015), sen toiminta ei ole 
demokraattisempaa ja läpinäkyvämpää kuin aloittaessamme, se ei myöskään ole erityisen verkostomaista. ALF:n 
suunnitelmista ja tulossa olevasta toiminnasta sekä niihin liittyvistä vaatimuksista koordinaatiolle tiedotetaan 
varsin myöhään. Se vaikeuttaa Suomen verkoston toiminnan etukäteissuunnittelua ja heikentää verkoston 
mahdollisuuksia toimia demokraattisesti ja jäsenlähtöisesti. Verkoston syksyn 2014 ja kevään 2015 
toimintasuunnitelmia laadittaessa ei ole panostettu riittävästi Lähi-idästä Suomeen suuntautuviin vierailuihin 
(vain 3 asiantuntijavierailua). Panostamme tähän jatkossa. 
 



7. Palvelun talousraportti (Palvelun kustannusarvio, ulkopuolinen rahoitus (ALF-Aleksandria) ja toteutuneet 
kulut eriteltävä alla) 
 

Kustannuslaji  19/6 2014 
hyväksytty TA 

6-12/2014 tot. 

ALF 

6-12/ tot.  

UM 

Toteutuneet 
kulut € 

A1 Henkilökulut: palkkakulut 
(koordinaation henkilöstö ja 6 muuta 
hlöä) 

12 470 6 252,94 7 154,93 13 407,87 

  sivukulut 2 820 1 391,40 1 551,22 2 942,62 

  matkakulut 5 600 167,10 2 995,55 3 162,65 

  majoitus- ja ruokailukulut & 
päivärahat 

2 480 33,92 2 085,50 2 119,42 

  muut henkilöstökulut     

Yhteensä: 23 370 7 845,36 13 787,20 21 632,56 

A2 Ostetut palvelut:  palkkiot: 3 800 2 067,03 31,00 2 098,03 

  matkakulut     

  majoituskulut     

  muut kulut:     

Yhteensä: 3 800 2 067,03 31,00 2 098,03 

A3 Hallintokulut 1 100  992,00 992,00 

     

Yhteensä: 1 100  992,00 992,00 

A4 Materiaalit ja muut hankinnat 1 200    

(sis. MEFA-festivaalin ja www-sivut)     

Yhteensä: 1 200 4 857,25 3 021,69 7 878,94 

A5 Muut kulut     

(sis. MEFAn tilat & ALF-koord. tilat)     

Yhteensä: 3 530 3 218,72 3 296,69 6 515,41 

Palvelun kokonaiskulut yhteensä: 33 000 17 988,36 21 128,58 39 116,94 

 

Palvelun rahoitus Hyväksytty rahoitusarvio Toteutunut rahoitus 

Tuki ulkoasiainministeriöltä 25 000 25 000,00 

Anna Lindhin säätiön verkostotuki 8 000 17 988,36 

Muu rahoitus ja lähde (vapaaehtoinen)   

   

Palvelun kokonaisrahoitus yhteensä 33 000 42 988,36 

 
8. Rahatilanne puolivuotiskauden lopussa 
 

 Euroa 

Käyttämättä jäänyt tuki, joka sovittu siirtyväksi seuraavalle kaudelle 3 871,42 

  

 
 


