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ANNA LINDHIN SÄÄTIÖN SUOMEN KANSALLISEN VERKOSTON TOIMINTAKERTOMUS 1-6/2016 
10.10.2016 
 
 
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 säännöllisesti 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 sekä jäsenistölle suunnatun kampanjakoulutuksen 15.2. 
Helsingissä. Kokouksessa oli 15 osanottajaa 8 eri järjestöstä, ja kampanjanrakentamiskoulutuksessa oli 13 
osanottajaa. Siirtolaisuusinstituutti (Turku) liittyi verkostoon. Verkoston yhteinen Muuttuvat kaupungit -hanke 
(Network Intercultural Activity, NIA) jatkui kutsuvierastyöpajojen, paneelikeskustelun ja päätöstapahtuman 
merkeissä. Suvi Laakso toimi jäsenjärjestö SUOL:n (Suomen uskonnonopettajien Liitto) jäsenten Israeliin ja 
Palestiinaan suuntautuneen täydennyskoulutusmatkan vetäjänä. Koordinaattorit suunnittelivat muiden maiden 
verkostojen kanssa yhdessä syyskuussa järjestettävää Nordic-Baltic Forumia, jonne Suomesta lähtee 16 
osanottajaa. 

Verkoston toimintaan osallistui, tai ainakin koordinaattoreihin oli yhteydessä puolivuotiskauden aikana 50 
jäsentä yhteensä 107 jäsenestä. Erityisesti Muuttuvat kaupungit- hanke, Maltan foorumi ja Tukholmassa 
järjestettävä Nordic-Baltic-foorumi aktivoivat jäseniä.  
 
Välimeren alueen kulttuurien ja kansalaisyhteiskuntien tuntemuksen lisääminen Suomessa 
Verkoston toiminnan puitteissa koordinaattorit järjestivät tai osallistuivat 15 yleisölle avoimen tapahtuman ja 
kolmen rajatummalle yleisölle suunnatun tilaisuuden järjestämiseen. Koordinaation kutsumina Suomessa vieraili 
turkkilainen toimittaja-aktivisti Erol Önderoğlu ja marokkolainen elokuvaohjaaja Ahmed Boulane. Koordinaatio 
osallistui jäsenjärjestö Perpetuum Mobilen vetämään Helsinki Safe Haven -residenssitoimintaan 
(http://www.perpetualmobile.org/category/pm-projects/safe-haven-helsinki/?lang=fi), jonka ensimmäisenä 
residenssivieraana (03-05/2016) oli tunnettu palestiinalainen muusikko Jowan Safadi. Perpetuum Mobilen Artists 
at Risk -toiminta saa tänä vuonna EU:n parlamentin myöntämän Euroopan kansalaisen palkinnon. Suvi Laakso on 
mukana Safe Haven Helsingin ohjausryhmässä. Lisäksi koordinaatio osallistui useiden muiden MENA-alueelta 
tulleiden vieraiden Suomen ohjelman järjestämiseen. Kiinnostus MENA-aluetta ja monikulttuurista Suomea 
kohtaan oli suurta: yleisötilaisuuksien kävijämäärät ylittivät odotukset. Kulttuuriohjelman kautta saavutettiin n. 
5000 henkeä ja asiaohjelmaan osallistu noin 850 henkeä. 
 
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 (NIA). Koordinaattorit mainostivat Anna 
Lindh -säätiön tapahtumia ja hakuja, erityisesti Maltan foorumia. Raportointikaudella ei ollut muita kuin Maltan 
foorumiin osallistumiseen liittyneitä hakuja sekä haku Tukholman pohjoismais-itämerelliseen tapaamiseen. 
 
Verkoston laajentaminen ja koko maan laajuinen toiminta 
Suvi Laakso ja Anu Leinonen vierailivat Rovaniemellä, Oulussa ja Turussa. Rovaniemellä tai Oulussa ei vielä ole 
jäseniä. Laakso vieraili myös Joensuussa. Verkosto oli edustettuna myös Tampereen naiskulttuuripäivillä.  
  
Matkat ulkomaille 
Suomen HoN on mukana Maltan fooruminen suunnittelutyöryhmässä. Anu Leinonen osallistui maaliskuussa 
Maltalla foorumin suunnittelukokoukseen. Suvi Laakso teki yhteistyötä Israelin verkoston vetäjien (van Leer -
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instituutti) kanssa Suomen uskonnon opettajien liiton (ALF:n jäsen) täydennyskoulutusmatkan suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Laakso ja uskonnonopettajat tapasivat myös joitain Israelin jäsenjärjestöjen edustajia (Ruotsin 
teologinen instituutti Jerusalemissa, SparkPro) kesäkuussa. 
  
Muita mahdollisia toimenpiteitä: 

 Yhteydenpito sihteeristöön on ollut tiivistä. Sihteeristön edustajat Paul Walton ja Regina Salanova vierailivat 
Suomessa toukokuun alussa. Vierailun yhteydessä suunniteltiin alustavasti Suomen/FIMEn roolia 2017 
alkavassa Young Mediterranean Voices -hankkeessa. 

 CIMO-harjoittelupaikka ALF-sihteeristössä tuli hakuun keväällä 2016 ja ensimmäinen suomalainen 
harjoittelija aloitti työnsä sihteeristössä toukokuussa.  

 Verkoston koordinaattorit osallistuivat myös Kehys ry:n koordinoiman siirtolaisuus ja kehitys -työryhmän 
tapaamisiin. 

 Verkoston syksyllä 2015 järjestämän Amazigh-seminaarin synnyttämien kontaktien avulla ja innoittamana 
Helsingin yliopistossa järjestettiin keväällä 2016 2 opintopisteen laajuinen Tamazightin kielen opintopiiri.  

 
Palvelun henkilöstön ja verkoston muiden jäsenten rooli toiminnassa, yhteistyökumppanit ja 
yhteistyöhankkeet: 
• Eri tapahtumat järjestettiin yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa: Fokus ry, Villa Victor 

Monikulttuurisuuskeskus, Lapin yliopisto, Lähi-idän opiskelijat ry, Shalin ry, Yhdessä ry, Sondip ry, Helsingin 
työväenopisto, Suomen uskonnonopettajien liitto SUOL ry, Perpetuum Mobile, HIAP, Suomen 
Ulkomaantoimittajayhdistys ry, Kulttuurikameleontit, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, 
Kulttuuriperintökasvatuksen seura ja Shiffa ry.  

• Muuttuvat kaupungit -hanketta koordinoi jäsenjärjestö Fokus ry:n puolesta Margareta Tahvanainen. 
Hankkeessa oli 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.  
 

Onnistumiset, haasteet ja kehittämistarpeet 
Suomen verkoston toiminta on varsin aktiivista. Jäsenten yhdessä toteuttama Changing Cities -hanke oli 
verkoston yhteistyön tiivistämisen kannalta tärkeä. Se toi verkostoon uusia jäseniä ja nosti verkoston 
tunnettuutta tärkeiden sidosryhmien parissa.  

Olemme olleet aktiivisia myös Anna Lindh -säätiöön päin ja toimineet läheisessä yhteistyössä erityisesti 
Ruotsin, Viron ja Israelin verkostojen vetäjien kanssa. Tulossa oleva Maltan foorumi, johon Suomesta osallistuu 9 
henkeä, on odotetusti herättänyt kiinnostusta jäsenten parissa. Myös syyskuussa Tukholmassa järjestettävään 
foorumiin osallistuu 16 henkeä Suomesta. Nämä tapahtumat ovat toivotulla tavalla vahvistaneet jäsenistössä 
tunnetta osallistumisesta kansainvälisen verkoston toimintaan. Koordinaation Suomeen kutsumat ulkomaalaiset 
vieraat on valittu jäsenjärjestöjen ehdotusten pohjalta ja kullakin heistä on ollut isäntänä yksi tai useampia 
jäseniä.  

Haasteet suhteessa toimintasuunnitelmaan: Verkoston toiminnan maantieteellinen laajentaminen on hidasta 
ja aikaa vievää. Mediastrategiaa ei ole ehditty toteuttaa järjestelmällisesti eikä temaattisia ohjausryhmiä ole 
edelleenkään otettu käyttöön. Jatkossa emme katso tarpeelliseksi osallistua näin monen yleisötapahtuman 
järjestämiseen pääkaupunkiseudulla, jossa tarjonta on jo runsasta. Verkoston yleisistä kokouksista pitäisi pystyä 
tekemään enemmän jäsenten mielenkiintoa herättäviä. Yli puolet jäsenistöstä ei ollut aktiivisesti mukana 
verkoston toiminnassa keväällä 2016. Toisaalta, osa verkoston jäsenistä, erityisesti yksilöjäsenistä on mukana 
koska kannattavat Anna Lindhin säätiön arvoja ja päämääriä. Kaikilla heistä ei välttämättä ole kiinnostusta tai 
tarvetta toimia verkoston kautta.  

Kansainvälistä organisaatiota rasittaa sen heikentynyt taloustilanne, jonka vaikutukset heijastuvat 
organisaation ohjelmiin ja sitä kautta kansallisten verkostojen toimintaan. Sihteeristön ja verkostojen välisessä 
viestinnässä on myös haasteita, joihin tartuttaneen syyskaudella 2016. 
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1. Palvelun talousraportti (Palvelun kustannusarvio, ulkopuolinen rahoitus (ALF-Aleksandria) ja toteutuneet 
kulut eriteltävä alla) 

 

Kustannuslaji  ´1-6/2016 1-6/2016 tot. 1-6/2016 tot.  Toteutuneet 
kulut € 

  hyväksytty 
TA 

ALF UM   

Palvelun kokonaiskulut yhteensä: 37200,00 13709,74 18168,31 31878,05 

 
 

Palvelun rahoitus Hyväksytty rahoitusarvio Toteutunut rahoitus 

Tuki ulkoasiainministeriöltä 25 000 17 642,31 

Anna Lindhin säätiön verkostotuki 12 200 13 709,74 

Muu rahoitus ja lähde (HIAP, Safadi) 0 526,00 

   

Palvelun kokonaisrahoitus yhteensä  31 878,05 

 
8. Rahatilanne puolivuotiskauden lopussa 
 

 Euroa 

Käyttämättä jäänyt tuki, joka sovittu siirtyväksi seuraavalle kaudelle 10 129,17€ 

  

 


