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ANNA LINDHIN SÄÄTIÖN SUOMEN KANSALLISEN VERKOSTON TOIMINTAKERTOMUS 6-12/2015 

23.3.2016 
 
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 www-sivuilla, Facebook-sivulla, jäsenkirjeillä ja muilla sähköpostiyhteydenotoilla. 
FIME ylläpitää Linked-Inissä Lähi-itä-asiantuntijaverkostoa, Suomen verkoston sisäistä sähköpostilistaa sekä 
MENA-tiedotelistaa. 
 
Kansalaisyhteiskunnan aktivointi kulttuurien välisessä dialogissa 
FIME järjesti kansallisen verkoston kokouksen 22.9. Helsingissä. Kokoukseen osallistui 18 henkeä, jotka edustivat 
13 eri jäsenjärjestöä. 12 jäsenen yhteinen hanke (Network Intercultural Activity, NIA) Changing Cities käynnistyi 
12.10. Hanasaaressa näyttävällä aloitusseminaarilla. Lisää tietoa hankkeesta: 
http://www.annalindhfinland.fi/suomen-verkosto/muuttuvat-kaupungit/ 
 
Välimeren alueen kulttuurien ja kansalaisyhteiskuntien tuntemuksen lisääminen Suomessa 
Verkoston toiminnan puitteissa koordinaattorit järjestivät tai osallistuivat 12 eri yleisölle avoimen 
tapahtuman/toiminnan ja kahden rajatummalle yleisölle suunnatun tilaisuuden järjestämiseen. Ulkomaisia 
kansalaisyhteiskunta- tai kulttuuritoimijoita vieraili koordinaation kutsumina neljä, joista kaksi oli Pohjois-
Afrikasta tai Lähi-idästä ja kaksi Ruotsista. Lisäksi Suomessa vierailivat Ruotsin ja Viron verkostojen vetäjät. 
Koordinaatio isännöi myös kolme yleisötilaisuutta, joissa kussakin oli puhumassa Pohjois-Afrikasta tullut, toisen 
tahon kutsuma vieras (yhteensä kolme vierasta). Tarkemmat tiedot yleistilaisuuksista puhujatietoineen löytyvät 
koordinaation ylläpitämästä tapahtumakalenterista: http://www.annalindhfinland.fi/category/tapahtumat/.  
 
Opastus, neuvonta ja hankehakujen kynnyksen madaltaminen 
FIME toimii vastuullisena järjestäjänä verkoston yhteisessä hankkeessa (NIA). Koordinaattorit mainostivat Anna 
Lindh -säätiön vuoden 2015 hankehakuja Education for Intercultural Citizenship ja Intercultural Artistic Co-
Productions sekä neuvoivat niistä kiinnostuneita jäseniä. Suomalaiset jäsenet eivät osallistuneet hakuihin 
huolimatta mahdollisuudesta erilliseen verkottumismatka-apurahaan.  
 
Verkoston laajentaminen ja koko maan laajuinen toiminta 
Suvi Laakso vieraili Loviisan Rauhanfoorumissa (8.-9.8.) ja Oulun Mahdollisuuksien torilla (5.9.) esittelemässä 
Anna Lindh -verkoston toimintaa. Tampereella järjestettiin yleisötilaisuus 6.11. Koordinaattorit tapasivat 
aktiivisesti eri järjestöjen edustajia esitelläkseen heille jäsenyyden etuja. Uusia jäseniä verkostoon liittyi syksyn 
aikana 7: Psykologien sosiaalinen vastuu ry, Arabikansojen ystävyysseura ry, Kulttuurikameleontit ry, Rytmi-
instituutti, Suomen Ateenan -instituutin säätiö, European Institute Islamic of Human Sciences, Perpetuum Mobile 
ry. Uusista jäsenistä yksi on pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. 
 
Matkat 
Koordinaattorit osallistuivat Anna Lindh -säätiön kansallisten verkostojen vetäjien kokoukseen Brysselissä 
marraskuussa. Suomen verkosto sai myönteistä näkyvyyttä nuorekkaiden promootiomateriaaliensa kautta. 
Koordinaattorit vierailivat pääasiassa FIMEn asioilla joulukuussa Israelissa ja Palestiinassa, missä he tapasivat 
Israelin verkoston vetäjät (van Leer -instituutti) ja joitain jäsenjärjestöjen edustajia (SparkPro). Suvi Laakso ja 
kahden jäsenjärjestön edustajat osallistuivat marraskuussa Ruotsin ja Viron verkostojen yhteiseen tapaamiseen 
Tallinnassa.  
 
Muita mahdollisia toimenpiteitä: 

 Yhteydenpito ALF:n sihteeristöön on ollut tiivistä  

http://www.annalindhfinland.fi/suomen-verkosto/muuttuvat-kaupungit/
http://www.annalindhfinland.fi/category/tapahtumat/
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 FIMEn koordinoima verkoston yhteinen hanke sai sihteeristön rahoituksen (13 920€) toimintakaudelle 
11.10.2015–14.5.2016. 

 CIMO-harjoittelupaikkaa ei saatu vielä syksyn 2015 hakuun sillä sihteeristö ei toimittanut CIMOlle riittäviä 
tietoja aktiivisesta patistuksesta huolimatta. Paikka tulee hakuun keväällä 2016.  

 Ruotsin verkoston vetäjä Patrick Gruczkun ja Viron verkoston vetäjä Anastasja Pertsjonok sekä kaksi Ruotsin 
verkoston jäsenjärjestöjen edustajaa osallistui Suomen verkoston yhteisen hankkeen käynnistysseminaariin. 

 Jäsenjärjestön (Kehys ry) edustaja Nora Forsbacka valittiin osallistumaan Anna Lindh -säätiön “Intercultural 
Dialogue for a Sustainable Mediterranean” -tapaamiseen Pariisissa 15.10.2015. 

 
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 103 työpäivää. Osa toiminnasta tehtiin FIMEn työajalla. Palvelun 
budjetista maksettiin palvelun henkilöstön lisäksi palkkaa tai palkkiota 9 henkilölle. 

• Eri tapahtumat järjestettiin yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa: Fokus ry, MEFF ry, Helsingin yliopisto, 
TAPRI, Afous Afous ry, Lähi-idän opiskelijat ry, Helsingin työväenopisto, SUOL ry, Kulttuurikameleontit, 
Vantaan Nicehearts. Muuttuvat kaupungit -hankkeessa on mukana yhteensä 12 jäsenjärjestöä: African Care 
ry, Moniheli ry, Mythos ry, Lähi-idän opiskelijat, e2 Ajatuspaja, Joensuun monikulttuurisuusyhdistys ry, 
Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry, Suomen Pakolaisapu ry, Marokon ystävät Suomessa ry, 
Middle-Eastern Film Festival ry, Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Kulttuuri- ja 
uskontofoorumi FOKUS ry. Lisäksi kiitämme erityisesti CIMOa ja Hanasaarta heidän panoksestaan verkoston 
hyväksi sekä Tuomo Melasuota ja Risto Veltheimiä tuesta ja neuvoista. 

 
Opittua: onnistumiset, haasteet ja kehittämistarpeet  
Koemme onnistuneemme verkoston (Suomen) toiminnan aktivoinnissa, verkoston jäsenten välisten suhteiden 
luomisessa, ulkopuolisten yhteistyökumppanien löytämisessä jäsenille ja näkyvyyden hankinnassa ALF:ille 
(ainakin pääkaupunkiseudun) järjestökentällä. Verkosto laajenee koko ajan, vaikka jäsenrekrytointi ei ollut 
erityinen prioriteetti. ALF:stä on mm. MENA-tapahtumatiedotuslistan kautta tullut hyvä tiedonvälityskanava Lähi-
itään ja Pohjois-Afrikkaan liittyen.  

Keväällä ideoitu, jäsenten yhdessä toteuttama Changing Cities -hanke alkoi lupaavasti, ja on erittäin 
ajankohtainen kesällä virinneiden rasismiin ja Suomen kasvavaan monikulttuurisuuteen liittyvien julkisten 
kiistojen myötä. Hankkeen avajaisseminaari oli syksyn ohjelman kohokohta. 

Olemme olleet aktiivisia ja aloitteellisia myös itse Anna Lindh -säätiöön päin, ja toimineet läheisessä 
yhteistyössä erityisesti Ruotsin ja Viron verkostojen vetäjien kanssa.  

Haasteet suhteessa toimintasuunnitelmaan: Verkoston toiminnan maantieteellinen laajentaminen on hidasta 
ja aikaa vievää (kolme matkaa ja yksi uusi jäsen pääkaupunkiseudun ulkopuolelta). Emme ole pystyneet 
toteuttamaan mediastrategiaa emmekä ehtineet järjestää rentoja verkottumisiltoja jäsenille kuten 
suunnittelimme. Temaattisia ohjausryhmiä ei myöskään ole otettu käyttöön.  

Olemme onnistuneet varsin hyvin Suomen toiminnassa ja olleet itse aktiivisia suhteessa ALF:ään päin. 
Meidän tulisi kuitenkin jatkossa löytää tapoja luoda tunnetta kuulumisesta kansainväliseen ALF-yhteisöön. 
Suomen verkoston jäsenet eivät osallistuneet ALF:n hankehakuihin, joten meidän tulisi miettiä miten muuten 
voimme tukea heidän yhteyksiään ja yhteistyötä Välimeren eteläpuolisten yhteiskuntien ja järjestöjen kanssa.  
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7. Palvelun talousraportti (Palvelun kustannusarvio, ulkopuolinen rahoitus (ALF-Aleksandria) ja toteutuneet 
kulut eriteltävä alla) 
 

Kustannuslaji  7-12/2015  

hyväksytty TA 

7-12/2015 tot. 

ALF 

7-12/ tot.  

UM 

Toteutuneet 
kulut € 

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

12700 7206,41 8655,97 15862,38 

  sivukulut 2920 1627,74 1796,27 3424,01 

  matkakulut 5170  4944,98 4944,98 

  majoitus- ja ruokailukulut & päivärahat 2860  4106,20 4106,20 

Yhteensä: 23650 8834,15 18740,42 27574,57 

A2 Ostetut palvelut:  palkkiot:    1213,60 

  matkakulut     

  majoituskulut     

  muut kulut:     

Yhteensä: 1150  1213,60 1213,60 

A3 Hallintokulut 600 391,05 309,40 700,45 

     

Yhteensä: 600 391,05 309,40 700,45 

A4 Materiaalit ja muut hankinnat 700  644,00 644,00 

     

Yhteensä: 700  644,00 644,00 

A5 Muut kulut 8700  2186,60 2186,60 

(sis. tilavuokrat)     

Yhteensä: 8700  2186,60 2186,60 

Palvelun kokonaiskulut yhteensä: 34800 9225,20 23094,02 32319,22 

     

 
 

Palvelun rahoitus Hyväksytty rahoitusarvio Toteutunut rahoitus 

Tuki ulkoasiainministeriöltä 27000,00 22390,02 

Anna Lindhin säätiön verkostotuki 7800,00 9225,20 

Muu rahoitus, yhteistyökumppanien osuudet 00 500,00 

Muu rahoitus, ALF erikseen laskutetut  204,00 

Palvelun kokonaisrahoitus yhteensä 34800,00 32319,22 

 

8. Rahatilanne puolivuotiskauden lopussa 

 

 Euroa 

Käyttämättä jäänyt tuki, joka sovittu siirtyväksi seuraavalle kaudelle 2771,48 

  

 


