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Tuki € 
 25 000 euroa + 6 975,21 (siirtyi 
edelliseltä puolivuotiskaudelta) 

Tuki myönnetty vuodelle 2017 

 

1. Palvelun tarkoitus ja sisältö (Mihin teemoihin palvelu keskittyi? Luettele tavoitteellisessa työsuunnitelmassa 
esitetyt Anna Lindhin säätiön toimintatavoitteiden kannalta merkitykselliset tapahtumat ja toiminta Suomessa 
sekä kauden aikana tehdyt vierailut ALF-säätiön asioissa ulkomaille)  

 
Suomen Anna Lindh -verkoston toiminta toteuttaa Anna Lindh -säätiön yleisiä tavoitteita Euro-Välimeri-alueen 
kansalaisyhteiskuntatoimijoiden yhteen tuomisesta, kulttuurien välisen dialogin rohkaisemisesta, väärinkäsitysten 
ja stereotyyppien korjaamisesta, moninaisuuden tukemisesta ja hyvinvoinnin ja rauhanomaisen rinnakkaiselon 
alueen rakentamisesta. Suomen kansallisessa verkostossa on 112 jäsentä, ja sen koordinaatiosta vastaa Suomen 
Lähi-idän instituutin säätiö (FIME).  
 
Toimintasuunnitelmassa painopisteiksi vuonna 2017 oli määritelty Maltalla lokakuussa 2016 järjestetyn Euro-
Med-kansalaisfoorumin päätösten implementointi ja seuranta, Young Mediterranean Voices -hankkeen 
jalkauttaminen Suomessa sekä Pohjoismaiden ja Itämeren maiden kansallisten verkostojen välinen yhteistyö. 
Ainakin ensimmäisen puolivuotiskauden aikana toteutunut toiminta eroaa merkittävästi suunnitellusta, vaikkakin 
näihin liittyviä toimintoja on suunniteltu tapahtuviksi syyskauden 2017 aikana.  
 
1. Välimeren alueen kulttuurien ja kansalaisyhteiskuntien tuntemuksen lisääminen Suomessa  
• Yleisötapahtumat, joissa koordinaatio yksi järjestäjistä:  

1) Aito media uhattuna (Suomen sosiaalifoorumi 1.4. Helsinki, n. 25 osallistujaa)  
2) Syyrian naiset sodassa (Maailma Kylässä -festivaalit 27.5., Helsinki, n. 20 osallistujaa) 
3) Nuorten elämää islamin maissa (Maailma Kylässä -festivaalit 27.5., Helsinki, n. 20 osallistujaa) 
4) Viides Suomen Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan tutkimuksen kollokvio (Joensuussa 29.-31.5., n. 50 

osallistujaa) 
• Tiedotus Lähi-itään, Pohjois-Afrikkaan ja monikulttuurisuuteen keskittyvistä tapahtumista toteutettiin 
tapahtumatiedotuslistan (n. 20 tiedotetta, 850 vastaanottajaa), www-sivujen tapahtumakalenterin ja Facebook-
sivun (49 päivitystä, 5.7. mennessä 644 tykkääjää) kautta.  
• Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan asiantuntijaverkosto: FIME koordinoi suomalaista Lähi-idän tutkijoiden, muiden 
asiantuntijoiden ja opiskelijoiden verkostoa (95 jäsentä LinkedIn-ryhmässä 23.8. mennessä). 
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2. Suomalaisen kansalaisyhteiskunnan aktivointi kulttuurien välisessä dialogissa sekä suomalaisten 
neuvominen ALF-säätiön ja verkostojen toimintaan liittyen 
Kansallisen verkoston vetäjä tiedottaa Suomessa tulevista ALF-hankkeista ja hankekilpailuista sekä tarjoaa niihin 
liittyvää neuvontaa organisaatioille. Lisäksi pyritään omaksumaan hyviä toimintamalleja muiden maiden 
verkostoista ja avustetaan jäsenistöä kansainvälisten kumppanuuksien rakentamisessa.  
- Koordinaatio markkinoi toimintakaudella kolmea kansainvälistä ALF-tapahtumaa, joihin oli avoin haku:  

 Euro-Arab Youth Forum (11.–14.3. Sfax, Tunisia), 9 hakemusta, 2 valittua edustajaa 

 Training on Intercultural Citizenship Education (Malta), 8 hakemusta, 1 valittiin 

 No Hate Speech -koulutus (3.–6.4. Göteborg, Ruotsi), 7 hakemusta, 4 edustajaa 
- Lisäksi koordinaatio informoi jäsenistöä osallistumismahdollisuuksista muihin relevantteihin kansainvälisiin 

tapahtumiin ja ohjelmiin. Kaudella oli myös mahdollista hakea sekä harjoitteluun ALF-sihteeristöön että 
ALF:n Euro-Med-järjestövaihtoon. Suomalainen Konsta Naumi aloitti sihteeristössä CIMO-harjoittelijana 
toukokuussa. Euro-Med-järjestövaihtoon ei Suomesta tietääksemme ollut hakemuksia. Suomeen tulee 
ohjelman kautta vaihtoon marokkolainen Omaima Fahmi elo-syyskuussa 2017. 

- Israelin verkoston jäsen Sparkpro vieraili Israelin avoimen yliopiston opiskelijavanhemmista koostuvan 
ryhmän kanssa Suomessa 20.–27.3. Vierailun pääisäntänä toimi Suomen verkoston jäsen Nuorisokeskus Villa 
Elba Kokkolassa. Koordinaattorit osallistuivat isännöintiin.  

- Koordinaattorit tapasivat henkilökohtaisesti 8 jäsenjärjestön edustajia/henkilöjäseniä ja 10 muun relevantin 
tahon edustajia. 

- Verkoston jäsenten yhteisiä tapahtumia ei järjestetty kevätkaudella 2017. 
- ALF:llä ei ollut kaikille jäsenille avoimia hanke- tai rahoitushakuja toimintakaudella. 
 
3. Tiedottaminen Anna Lindhin säätiön toiminnasta Suomessa 
1. Oma sähköinen tiedotus: 

Jäsenkirjeitä lähetettiin 7, ja muita koko jäsenistölle lähteneitä sähköpostiyhteydenottoja oli n. 25 (FIMEn 
sähköpostien arkistoinnissa on ollut teknisiä ongelmia, joten tarkkaa lukua ei ole.). Survey-kyselyiden (2015 ja 
2017) mukaan jäsenkirjeet ovat tärkein tiedotusväylä jäsenistön suuntaan.  
Verkoston www-sivuilla (www.annalindhfinland.fi/) oli kevään 2017 aikana eri kävijöitä 1699 ja yhteensä 
käyntejä kertyi 3586.  
Koordinaattorit päivittivät Facebook-sivua (www.facebook.com/annalindhfinland) 49 kertaa. FB-sivuilla oli 

5.7. mennessä 644 tykkääjää. 

FIMEn koordinoimassa Lähi-itä-asiantuntijaverkostossa Linked-In-palvelussa oli 95 jäsentä. 

MENA-tiedotuslistan lähes 850 vastaanottajalle lähetettiin n. 20 tiedotetta. 

Twitterissä verkosto julkaisi 18 twiittiä, ja seuraajia sillä oli 182. 

 
2. Suomen ALF -verkoston toiminnan ulottaminen koko maan alueelle ja verkoston jäsenpohjan 

kasvattaminen  
Pääpaino on ollut ennemmin vanhojen jäsenten aktivoinnissa kuin verkoston laajentamisessa sillä 
kaipaamme ennen kaikkea aktiivisia jäseniä yhteistä toimintaa tekemään.  Verkosto laajenee luonnostaan, 
kun se toimii aktiivisesti. Kevätkaudella verkostoon liittyi 6 jäsentä: Sosiaalitieteiden ja filosofian laitos 
Jyväskylän yliopistossa, Helsingin diakonissalaitos, Kirkkopalvelut, Ad Astra i Helsingfors r.f., Noora Kettunen 
sekä CERADA Center for Educational Research and Academic Development in the Arts. Näistä kaksi on 
pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. 

 
3. Osallistuminen ALF-ohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen verkostojen verkoston kansallisella, 

alueellisella ja kansainvälisellä tasolla 
 

Young Mediterranean Voices. Hanke ei käynnistynyt toimintakaudella. Koordinaattorit kartoittivat 
mahdollisia yhteistyökumppaneita Suomessa ja yrittivät saada hankkeeseen liittyvää tietoa sihteeristöstä. 
Tätä raporttia kirjoittaessaan koordinaattoreilla ei ole tietoa siitä, milloin hanke mahdollisesti käynnistyy ja 
toteutetaanko jokin hankkeeseen liittyvä tapahtuma Suomessa syksyllä. 
 
Maltan kansalaisyhteiskuntafoorumin seuranta. Koordinaatio on osallistunut ALF-verkostoissa käytyyn 
kahteen kansainväliseen konsultaatiokierrokseen, joiden tarkoituksena on ollut analysoida Maltan foorumssa 
esiin nousseita aiheita ja integroida niitä osaksi ALF-toimintastrategioita. Alkuperäisten suunnitelmien 
vastaisesti foorumin valmistelutyöryhmälle (johon Suomen ALF-koordinaatio kuului) ei ole osoitettu erityistä 
roolia seurantaprosessissa.  

 
Muita toimenpiteitä: 
- Koordinaation henkilöstön matkat ulkomaille: 

http://www.annalindhfinland.fi/
https://www.facebook.com/annalindhfinland
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1) Laakso osallistui maaliskuussa Montenegron verkoston järjestämään kansainväliseen foorumiin 
Podgoricassa. 

2) Laakso osallistui huhtikuussa yhdessä Ruotsin kansallisen verkoston kanssa Göteborgissa 
järjestettyyn Ei vihapuheelle -koulutukseen. 

3) Leinonen ja Laakso vierailivat toukokuun lopulla Aleksandriassa Egyptissä tapaamassa Anna Lindhin 
säätiön sihteeristön edustajia keskustellakseen Suomen verkoston koordinaation jatkosta ja Suomen 
verkoston roolista Young Mediterranean Voices -hankkeessa. 

4) Laakso osallistui kesäkuussa Jerusalemissa järjestettyyn kahdeksan ALF-verkoston yhteisen 
”Intercultural Cities” -hankkeen suunnittelukokoukseen. 

- Verkoston koordinaation rahoituksen hakeminen ALF-sihteeristöstä vuodelle 2017 huhtikuussa 2017. 
- Verkoston koordinaatiokauden 2015–2016 raportointi sihteeristölle huhtikuussa 2017. 
- Suomen vetämän, 9 maan yhteisen Cross Network Activity (CNA) -hankkeen suunnittelu ja rahoitushaku 

huhtikuussa 2017. 
- Osallistuminen Slovenian verkoston vetämän CNA-hankkeen suunnitteluun ja osallistuminen Tunisian 

verkoston vetämän CNA-hankkeen suunnitteluun huhtikuussa. 
- Osallistuminen Ruotsin-verkoston vetämän yhteispohjoismaisen Working with Newcomers –foorumin 

suunnitteluun loppukeväästä. 
- Koordinaattorit pitivät yhteyttä erityisesti Ruotsin, Viron, Tanskan, Saksan, Puolan, Turkin, Marokon, 

Tunisian, Slovenian ja Israelin verkostojen vetäjiin. 
- Kansallisen verkoston jäsenlähtöisen toimintatavan vahvistaminen jäsenistölle suunnatun, tammikuussa 

tehdyn survey-kyselyn ja ohjausryhmän perustamisen avulla. 
- Leinonen esitteli Anna Lindhin säätiön Suomen-verkoston jäsenille suomia mahdollisuuksia n. 20 

järjestön edustajalle KEPAn rahoitusinfossa 14.3. 
 

 

2. Kohderyhmä ja keinot (Palvelulla saavutettu kohderyhmä ja sen laajuus sekä millä tavoin kohderyhmä 
saavutettiin? Luettele tavoitteellisessa työsuunnitelmassa esitetyt Anna Lindhin säätiön toimintatavoitteiden 
kannalta merkityksellinen suomalaisen kansalaisyhteiskunnan aktivoiminen ja käytetyt tiedottamiskanavat) 

 
Kohderyhmä ja sen laajuus 
Palvelun pääasiallinen kohderyhmä on Suomen Anna Lindh -säätiön verkoston jäsenet. Toisen kohderyhmän 
muodostavat mahdolliset jäsenet. Kolmas kohderyhmä koostuu muista järjestöistä ja suurestä yleisöstä. 
Verkostoon kuului 30.6.2017 112 jäsentä, joista 6 liittyi kevätkaudella 2016. 
 
Kansalaisyhteiskunnan aktivointi, käytetyt tiedotuskanavat ja kohderyhmän saavuttaminen ks. yllä. 
 
 

3. Kulttuurien välisen dialogin näkökulma (Miten palvelu on välittänyt tietoa eri kulttuureista ja niiden 
kansalaisyhteiskuntien tilanteesta suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle. Luettele tavoitteellisessa 
työsuunnitelmassa esitetyt Anna Lindhin säätiön toimintatavoitteiden kannalta merkitykselliset vierailut, 
luennot tai julkaisut Välimeren alueen, erityisesti Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maiden ja niiden demokratia- ja 
kansalaisoikeuskehityksen näkökulmasta?) 

 
Välimeren alueen kulttuurien ja kansalaisyhteiskuntien tuntemuksen lisääminen Suomessa 
Ks. yllä  
Tarkemmat tiedot yleistilaisuuksista puhujatietoineen löytyvät koordinaation ylläpitämästä 
tapahtumakalenterista: http://www.annalindhfinland.fi/category/tapahtumat/  
 
 

4. Kuvaus (Selvitä, mitä muita palvelun tavoitteita toteutettiin ja millä keinoin? Miten palvelun suunniteltu 
aikataulu toimi? Erittele palvelun henkilöstön ja mahdollisten verkoston muiden jäsenten rooli toiminnassa, 
sekä muut voimavarat kuten yhteistyökumppanit ja yhteistyöhankkeet) 

 
Aikataulu: 

 FIME haki ja sai 69 000€ rahoituksen vetämälleen yhdeksän maan yhteiselle ”Networks for Intercultural 
Citizenship” -hankkeelle. Saimme tiedon rahoituksen myönnöstä vasta 13.6., ja hanke käynnistyi jo 15.6. 
Hankkeeseen rekrytoitiin osa-aikainen työntekijä Tia Kangaspunta, joka aloitti 19.6. Kangaspunta oli syksyllä 
2016 CIMO-harjoittelussa ALF:n sihteeristössä. Suomen koordinaatio on lisäksi mukana kahdessa muussa 

http://www.annalindhfinland.fi/category/tapahtumat/
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monen verkoston välisessä hankkeessa. CNA-hankkeet ovat työllistäneet Suvi Laakson ja Tia Kangaspunnan 
koko kesän ajan. 

 Koordinaatio on vähentänyt yleisötilaisuuksien osuutta toiminnassa. Ne vievät runsaasti aikaa, ja niiden 
kautta voidaan saavuttaa vain hyvin rajallinen yleisö. Jatkossa kaikille avoimien yleisötilaisuuksien 
järjestämiseen pk-seudulla osallistutaan vain jäsenjärjestöjen aloitteesta, niiden toiminnan tukemiseksi. Pk-
seudun ulkopuolella yleisötilaisuuksia tulee edelleen järjestää. 

 
Palvelun henkilöstön ja verkoston muiden jäsenten rooli toiminnassa, yhteistyökumppanit ja 
yhteistyöhankkeet: 
• Koordinaation tueksi päätettiin 21.11.2016 perustaa ohjausryhmä. Ohjausryhmään saattoi ehdottaa 

jäsenkandidaatteja 31.1.2017 saakka, jonka jälkeen jäsenten edustajiksi ohjausryhmään valittiin Tuomo 
Melasuo (TAPRI), Sini Piippo (CIMO/Opetushallitus), Catarina Silvander (Nuorisokeskus Villa Elba) ja 
Margareta Tahvanainen (Fokus/Moniheli). Ohjausryhmään kuuluvat myös Leinonen ja Laakso sekä 
ulkoministeriön edustajat. Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 19.5. 
 

5. Tulokset (Millaisia tuloksia palvelulla saavutettiin? Jos ei saavutettu, miksi?) 

Selvitä esim:  

a) Miten kohderyhmä saavutettiin suhteessa suunnitelmaan? 

b) Kohderyhmältä saatu palaute 

c) Tuotettujen materiaalien jakelu 

d) Palvelun näkyvyys mediassa 

 

 
A. Kohderyhmä saavutettiin jotakuinkin odotetusti.  

Verkoston toimintaan osallistui, tai ainakin koordinaattoreihin oli yhteydessä puolivuotiskauden aikana 32 
jäsenjärjestöä ja 10 yksilöjäsentä eli 42 yhteensä 112 jäsenestä. Haut kansainvälisiin tapahtumiin aktivoivat 
jäsenistöä, mutta kaudella ei järjestetty Suomen-verkoston koulutusta tai kokousta, mikä näkyy suhteellisen 
vähäisenä kokonaisaktiivisuutena. Koordinaattorit tapasivat henkilökohtaisesti 10 jäsenjärjestön 
edustajaa/henkilöjäsentä ja 8 muuta verkoston toiminnan kannalta relevanttia tahoa.  

B. Jäseniltä kerättiin palautetta verkkolomakkeella 19.12.2016–31.1.2017. Kyselyyn vastasi 17 henkilöä, joista 
14 oli aikaisemmin osallistunut verkoston toimintaan ja 3 ei. Vastaajien mukaan eniten parannettavaa on 
koko maan laajuisen toiminnan kehittämisessä ja jäsenpohjan laajentamisessa, toisiksi eniten suomalaisen 
kansalaisyhteiskunnan aktivoimisessa kulttuurienvälisessä dialogissa. Parhaiten olemme onnistuneet Anna 
Lindh -säätiön toiminnasta tiedottamisessa sekä Välimeren alueen kulttuurien ja yhteiskuntien tuntemuksen 
lisäämisessä kotimaassa. Eniten kaivattaisiin koulutusta rahoitushakemusten tekemiseen (syksyn 2017 
koulutuksen aihe). Koko palauteaineiston voi pyytää sähköisesti Laaksolta ja Leinoselta.  

C. Koordinaation käyttöön teetettyjä esitteitä ja kangaskasseja on jaettu jonkin verran, molempia arviolta 35-40 
kpl. 

D. Medianäkyvyys:  
o 30.1. Keskisuomalainen: ”Algeria: Nuorten arabien ääni kuuluu” (suuri ja näyttävä juttu) ja 

kolumni ”Näköalattomat nuoret ovat uhka koko maailmalle”, tietolaatikko Algeriasta, Päivi 
Arvonen (2 * kuva Maltan foorumista). Keskisuomalaisen jutut julkaistaan yleensä myös 
kolmessa muussa alueellisessa paikallislehdessä, muun muassa Lahdessa ilmestyvässä Etelä-
Suomen Sanomissa.  

o Psykologi 3/2017: ”Sanoista tekoihin”, Miranda Koskinen, koko aukeaman juttu Maltan 
foorumiin liittyen. 

 
 

6a. Seuranta 

(Miten palvelun tavoitteiden toteutumista ja tuloksia arvioitiin? Millaisia laadullisia ja määrällisiä mittareita 
käytettiin?)  

 
Tavoitteiden toteutumista ja tuloksia arvioitiin pääasiassa määrällisillä mittareilla. Sähköisen viestinnän 
aktiivisuutta ja onnistumista arvioitiin sähköpostiyhteydenottojen, www-sivujen kävijämäärien, FB-päivitysten, 
tykkääjien ja Twitter-seuraajien määrillä. Lisäksi pidettiin kirjaa henkilökohtaisista tapaamisista jäsenjärjestöjen, 
potentiaalisten jäsenten ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Verkoston toiminnan aktiivisuutta puolestaan 
seurattiin toimintaan (kokoukset, tapaamiset, yhteishankkeet) osallistuvien järjestöjen lukumäärän ja 
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henkilökohtaisten yhteydenottojen (koordinaattoreille lähetetyt ehdotukset, toimintapyynnöt yms.) kautta. 
Jäsenjärjestöiltä kerättiin laadullista palautetta survey-kyselyllä. 
 

6b . Opittua 

a) Kerro palvelun onnistumisista, haasteista, kehittämistarpeista sekä mahdollisista epäonnistumisista 

b) Tekisitkö jotain toisin? 

 
A. Onnistumiset:  
Suomen verkosto ja sen jäsenet: toiminta jatkuu suhteellisen aktiivisena, ja jäsenyys verkostossa tuo aktiivisille 
jäsenille selviä etuja kuten tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja tapahtumista, kutsuja kv-tapahtumiin, ja 
relevanttia koulutusta. Verkosto laajenee ilman aktiivista jäsenrekrytointia, ja ALF on saanut jonkin verran 
näkyvyyttä paitsi järjestökentällä myös mediassa. ALF on mm. MENA-tapahtumatiedotuslistan kautta hyvä 
tiedonvälityskanava Lähi-itää ja Pohjois-Afrikkaa koskevien tapahtumien, rahoitushakujen ja työpaikkailmoitusten 
osalta. Kotimaisen verkoston jäsenet myös löytävät toisensa aiempaa helpommin verkoston kautta, vaikka 
kuulemmekin usein vasta jälkikäteen (jos lainkaan) verkoston kautta syntyneistä yhteyksistä ja kumppanuuksista. 
Verkoston toimintaa on kehitetty jatkuvasti jäsenlähtöisempään suuntaan (mm. survey-kyselyt ja ohjausryhmä). 
 
Kansainvälinen toiminta: 1) Kansainvälinen ALF-verkosto on ollut raportointikaudella erittäin aktiivinen, ja Suomi 
on ollut tässä aktiivisessa toiminnassa vahvasti mukana. Suurin rooli Suomella on koordinoimassamme ”Network 
Days for Intercultural Citizenship” -hankkeessa, jonka lisäksi Suomi on mukana kahdessa muussa CNA-
hankkeessa. Yhteensä CNA-hankkeita on 7. UM:n rahoitus koordinaatiopalvelun tuottamiseen mahdollistaa 
aktiivisen osallistumisen näin moneen hankkeeseen, ja kansallisen verkoston jäsenet hyötyvät suoraan kutsuista 
kansainvälisiin tapahtumiin. 2) Israelilaisen Sparkpron ja suomalaisen Villa Elban välinen yhteistyö on käynnistynyt 
erittäin hyvin. 
 
 
B) Haasteet ja kehittämistarpeet:  
1) Verkoston toiminnan maantieteellinen laajentaminen on hidasta. 2) ALF-sihteeristön kehno tiedottaminen 
organisaation toiminnasta vaikeuttaa sen edustamista Suomessa. ALF:n raskas byrokratia tuottaa välillä haasteita. 
3) Koordinaation työaikaa olisi hyvä allokoida enemmän ulkoiseen viestintään ja mediakontaktointiin. 4) Aiomme 
järjestää jatkossa survey-kyselyssä ehdotettuja erillisiä tilaisuuksia yksilöjäsenille. 
 
 
4. Palvelun talousraportti (Palvelun kustannusarvio, ulkopuolinen rahoitus (ALF-Aleksandria) ja toteutuneet 

kulut eriteltävä alla) 
 

Kustannuslaji  1-6/2017 1-6/2017 tot. 1-6/2017 tot.  
Toteutuneet 
kulut € 

  
hyväksytty 
TA 

ALF UM   

      

Palvelun kokonaiskulut yhteensä: -34135,00 -3824,21 -23519,91 -27344,12 

 
 

Palvelun rahoitus Hyväksytty rahoitusarvio Toteutunut rahoitus 

Tuki ulkoasiainministeriöltä 25 000,00 25 000,00 

Anna Lindhin säätiön verkostotuki 9 135,00 3 824,21 

Muu rahoitus ja lähde (vapaaehtoinen) 0 0 

   

Palvelun kokonaisrahoitus yhteensä 34 135,00 28 824,21 

 
 

8. Rahatilanne puolivuotiskauden lopussa 

 

Käyttämättä jäänyt tuki, joka sovittu siirtyväksi seuraavalle kaudelle 8455,30 
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