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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)
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. ALF sai aiempaa enemmän mediahuomiota raportointikaudella.
Kansalaisyhteiskunnan aktivointi kulttuurien välisessä dialogissa
Syksy oli aktiivinen ja kansainvälinen. Koko verkoston kuluvan kolmivuotiskauden merkittävin tapahtuma oli
Maltan Euro-Välimeri-foorumi lokakuussa. Suomen verkoston kannalta tärkeä oli myös syyskuussa Tukholmassa
järjestetty pohjoismais-itämerellinen foorumi. Lisäksi Suomessa vieraili ryhmä libanonilaisia opettajia elokuussa
sekä libanonilaisen Zoukak-teatteriryhmän edustajat syyskuussa. Syyskausi päättyi kansallisen verkoston
kokoukseen Helsingissä. Lähes puolet verkoston jäsenistä oli aktiivisia verkostossa raportointikauden aikana.
Erityisesti Maltan foorumi ja Tukholmassa järjestetty foorumi aktivoivat jäseniä. Lisäksi ALF-koordinaattorit
osallistuivat Save Haven Helsinki -hankkeen ohjausryhmään ja hankkeen kautta Suomeen turvaresidenssiin
saapuneen kurditaiteilija Erkan Özgenin isännöintiin.
Välimeren alueen kulttuurien ja kansalaisyhteiskuntien tuntemuksen lisääminen Suomessa
Verkoston toiminnan puitteissa koordinaattorit järjestivät tai osallistuivat viiden yleisölle avoimen tapahtuman ja
yhden rajatummalle yleisölle suunnatun tilaisuuden järjestämiseen.
Opastus, neuvonta ja hankehakujen kynnyksen madaltaminen
Raportointikaudella ei ollut avonaisia Anna Lindh -säätiön rahoitushakuja. Koordinaattorit markkinoivat
jäsenistölle muita potentiaalisesti kiinnostavia hakuja Suomessa ja EU:ssa.
Verkoston laajentaminen ja koko maan laajuinen toiminta
Tukholman-tapaamiseen osallistui 5 jäsentä Helsingin ulkopuolelta Kokkolasta, Turusta, Tampereelta ja
Joensuusta, ja kansallisen verkoston syyskokoukseen osallistui 5 jäsentä pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.
Verkosto sai yhden uuden jäsenen pk-seudun ulkopuolelta; Yasmine ry:n Oulusta.
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Matkat ulkomaille
Leinonen ja Laakso osallistuivat lokakuussa Maltan foorumiin ja sitä seuranneeseen verkoston vetäjien
kokoukseen Maltalla. Suomen HoN:llä oli aktiivinen rooli molemmissa kokouksissa koska Suomi oli mukana
Maltan fooruminen suunnittelutyöryhmässä.
Muita mahdollisia toimenpiteitä:
 Yhteydenpito sihteeristöön on ollut tiivistä. Koordinaattorit ovat lähettäneet sihteeristöön yhteensä 72
sähköpostia useiden puhelinkeskustelujen lisäksi.
 Jäsentietojen tarkistaminen (”reconfirmation of membership”) on ollut ahkeraa. Työ jatkuu keväällä 2017.
 Suomalainen CIMO-harjoittelija Tia Kangaspunta työskenteli ALF-sihteeristössä syksyllä 2016.
 Verkoston koordinaattorit osallistuivat Kehys ry:n koordinoiman siirtolaisuus ja kehitys -työryhmän
tapaamisiin.
 Tunisiaan joulukuulle 2016 suunniteltu Euro-Arab Youth Forum, jonne Suvi Laakson, jäsenorganisaation
Nuorisokeskus Villa Elban edustajien ja suomalaisen kansanedustajan Ozan Yanarin piti osallistua, siirtyi viime
hetkellä maaliskuuhun.
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 31.12.2017 108 jäsentä, joista 7 (6 Helsingistä, 1 Oulusta) liittyi syyskaudella 2016. Verkostosta
poistettiin syyskaudella 6 jäsentä.1 Verkoston säännöt päivitettiin 21.11. kokouksessa niin, että tuottoa
tavoittelevat organisaatiotkin voivat päästä mukaan verkoston toimintaan.
Käytetyt tiedotuskanavat ja kohderyhmän saavuttaminen
1. Verkoston www-sivuilla (www.annalindhfinland.fi/) oli syyskauden 2016 aikana eri kävijöitä 1727 ja yhteensä
käyntejä kertyi 3509.
2. Koordinaattorit päivittivät Facebook-sivua (www.facebook.com/annalindhfinland) 18 kertaa. FB-sivuilla oli
31.12. mennessä 524 tykkääjää.
3. FIMEn koordinoimassa Lähi-itä-asiantuntijaverkostossa Linked-In-palvelussa oli joulukuun lopussa 91 jäsentä.
4. Jäsenkirjeitä lähetettiin syyskaudella 4, ja muita koko jäsenistölle lähteneitä sähköpostiyhteydenottoja oli 25.
Jäsenistön sisäinen sähköpostilista ei ollut keväällä aktiivinen, ei myöskään jäsenten suljettu Facebookryhmä. MENA-tiedotuslistan yli 850 vastaanottajalle lähetettiin 16 tiedotetta.
5. Twitterissä verkosto aktivoitui hieman; se julkaisi 19 twiittiä, ja seuraajia sillä oli 153.
Kansalaisyhteiskunnan aktivointi kulttuurien välisessä dialogissa
1) Kolmivuotiskauden tärkein tapahtuma oli Maltalla 23.–25.10. järjestetty Euro-Välimeri-foorumi. Suomesta
foorumiin osallistuivat: UM:n edustaja, suomalainen toimittaja, ALF-sihteeristön CIMO-harjoittelija,
verkoston molemmat koordinaattorit sekä 8 muuta verkoston jäsentä.
2) 8.–9. syyskuuta toteutettiin monen maan verkoston yhteinen Nordic-Baltic Dialogue Forum, jonne osallistui
Suomesta 15 henkeä.
3) 25.–27. elokuuta Suomessa vieraili 10 libanonilaisen opettajan ryhmä tutustumassa suomalaiseen
koulutusjärjestelmään jäsenjärjestö HYOL ry:n kutsumina. Vierailu oli jatkoa aiemmalle suomalaislibanonilaiselle yhteistyölle. FIME ja ALF osallistuivat vierailun ohjelman järjestämiseen.
4) Libanonilaisen Zoukak-teatteriryhmän kaksi edustajaa vieraili Suomessa verkoston kutsumina. Zoukak voitti
Anna Lindh -säätiön jakaman Euro-Med-dialogipalkinnon vuonna 2014. Vierailun toivotaan käynnistävän
suomalais-libanonilaisen teatteriyhteistyön.
5) Verkoston 21.11. järjestettyyn syyskokoukseen osallistui 27 osanottajaa, 21 eri jäsenorganisaatiosta.
6) Koordinaattorit tapasivat jäsenjärjestöjen edustajia pääasiassa Nordic-Baltic dialogifoorumin, Maltan EuroMed-foorumin, sen valmistelukokouksen ja verkoston syyskokouksen yhteydessä. Näiden lisäksi
henkilökohtaisia tapaamisia oli vain kahden jäsenjärjestön [Miklagard ja HYOL] edustajien kanssa.
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1 henkilöjäsen on muuttanut pysyvästi ulkomaille, 1 järjestö oli rekisterissä kaksi kertaa, 3 järjestön toiminta on
loppunut.
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7) Verkostoon liittyi 7 jäsentä: Qufi Oy, Oulun itämaisen tanssin yhdistys Yasmine ry, Feministskt nätverk rf,
Miklagard Art Exchange ry, Suomen Somalia-verkosto ry, Jolly Dragon. Yksi heistä (Jolly Dragon) haki
jäsenyyttä jo keväällä 2016, mutta aiempien sääntöjen vuoksi jäsenyyttä ei voitu hyväksyä. Sääntömuutoksen
(21.11.) myötä hyväksytään myös liiketoimintaa harjoittavat yritykset.
8) Lisäksi syksyn kuluessa avustettiin israelilaisen opiskelijaryhmän maaliskuussa toteutettavan Suomen
vierailun valmisteluissa. Vierailun vastuullinen järjestäjä on Israelin verkoston jäsen Sparkpro ja isäntänä
Suomen verkoston jäsen Villa Elba.

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
ALF-koordinaatio yhteistyökumppaneineen järjesti/oli mukana järjestämässä seuraavia tilaisuuksia:
 Middle East Jam -festivaali 2016, Kaisaniemen puisto ja kulttuurikeskus Caisa. Koordinaation rooli 1-päiväisen
tapahtuman toteuttamisessa oli vähäinen. Festivaali keräsi useita satoja kävijöitä.
 ”Turkki – Lähi-itää vai Eurooppaa”, 3 yleisöluennon sarja Helsingin työväenopistossa 12.9.–26.9. Yleisöä
arviolta 120 hlöä.
 Koordinaatio ja jäsen (Feministskt nätverk rf) yhdessä kutsuivat jordanialaisfeministi Besan Jaberin
Helsingissä 12.11. järjestettyyn FemF-tapahtumaan. Jaber ei kuitenkaan ehtinyt saada viisumia. Yhteistyölle
haetaan jatkoa vuonna 2017.
 ”Vaihtoehtoinen Lähi-itä” -teemapäivä 3.12. Kulosaaren koululla. Osallistujia n. 80 lukiolaista. Pääjärjestäjinä
jäsenjärjestöt Kulttuurikameleontit ja Lähi-idän opiskelijat.
 ”Suomalaiset Lähi-itä-organisaatiot tutuksi” -opiskelijailta Salus-talossa 30.11. 45 osallistujaa. Järj. FIME, ALF,
SLIY, SARAB, vieraana myös SAKY.
Tarkemmat tiedot yleistilaisuuksista puhujatietoineen löytyvät koordinaation ylläpitämästä
tapahtumakalenterista: http://www.annalindhfinland.fi/category/tapahtumat/2

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)
Muita palveluita:
Lueteltu kohdassa muut mahdolliset toimenpiteet,
Aikataulu:
Palvelun aikataulu toimi hyvin ja työaika riitti palvelun velvoitteiden hoitoon. Työläiden yleisötapahtumien
järjestämistä on vähennetty.
Palvelun henkilöstön ja verkoston muiden jäsenten rooli toiminnassa, yhteistyökumppanit ja
yhteistyöhankkeet:
• Koordinaation tueksi päätettiin 21.11. perustaa ohjausryhmä. Ohjausryhmään saattoi edustaa ehdokkaita
31.1.2017 saakka, jonka jälkeen verkoston kolmesta edustajasta ohjausryhmässä päätetään verkoston
sisäisessä äänestyksessä. Kolmen verkoston jäsenen lisäksi ohjausryhmään kuuluvat Leinonen ja Laakso sekä
ulkoministeriön edustajat.
• Eri tapahtumat järjestettiin yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa: Lähi-idän opiskelijat ry, Helsingin
työväenopisto, Historian ja yhteiskuntaopin opettajat ry HYOL, Perpetuum Mobile, HIAP, Zoukak, TINFO,
Baltic Circle, Mad House, Kulttuurikameleontit, SLIY, SAKY, SARAB, Kulttuurikeskus Caisa, Lähi-idän
2

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.
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opiskelijat, toimittaja Päivi Arvonen. Kansainväliset kumppanit: tärkeimpinä Ruotsin, Tanskan ja Viron ALFkoordinaattorit, Värdlskulturmuseet, Zoukak.
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
43 jäsenjärjestöä ja 7 yksilöjäsentä eli 50 yhteensä 108 jäsenestä. Erityisesti Maltan foorumi ja
Tukholmassa järjestettävä Nordic-Baltic-foorumi aktivoivat jäseniä.
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. Tämän voinee ottaa vuoden 2017 koulutuksen aiheeksi. Koko
palauteaineiston voi pyytää sähköisesti Laaksolta ja Leinoselta.
C. Koordinaation käyttöön teetettyjä esitteitä ja kangaskasseja on jaettu aktiivisesti, esitteitä noin 50 kappaletta
ja kasseja noin 80 kpl. TAPRIn koordinaatiokaudella tuotetut julkaisut on jaettu. Esittelyvideota on katsottu
Youtubessa 164 kertaa.
D. Medianäkyvyys: Suomalaisen toimittajan osallistuminen Maltan foorumiin sai foorumille näkyvyyttä myös
Suomessa, ja tämän myötä ALF sai varsin hyvin medianäkyvyyttä. Freelance-toimittaja Päivi Arvosen
kirjoittamat jutut Maltan foorumista:
30.10.2017 Keskipohjanmaa (tod. näk. julkaistu myös useissa muissa Lännen median 12
maakuntalehdestä, Lännen median lehtien kokonaiskattavuus n. 2,1 miljoonaa suomalaista): kolumni
”Siltoja, ei muureja”
3.11. Kotimaa24: artikkeli verkkolehdessä ”Ruohonjuuritason uskontodialogia on Suomessa liian vähän”
https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/asiantuntija-ruohonjuuritason-uskontodialogia-on-suomessa-liianvahan/?katselukoodi=080b3c7c95af4284373e627a8a276f0d77093c4fc5fb7dfe3666f50b517feb12
4.11. Kotimaa24: artikkeli verkkolehdessä ”Asiantuntija vakaasta yhteiskunnasta: ”Suvaitsevaisuus ei
yksin riitä”” https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/asiantuntija-vakaasta-yhteiskunnasta-suvaitsevaisuusei-yksinriita/?katselukoodi=5639b79587e74990d4b7992341f5be07f0dd9742f2b84795c50738a84758ac60
14.11.2017 Aamulehti (lehdellä oman ilmoituksen mukaan 75 000 lukijaa) & Kaleva (lehdellä n. 140 00
lukijaa): haastattelu ”Pelon aika on viimein ohi Tunisiassa”
30.1.2017 Lännen media (sis. varmuudella Keskisuomalainen & Etelä-Suomen Sanomat sekä tod. näk.
useita muita maakuntalehtiä, kokonaiskattavuus n. 2,1 miljoonaa suomalaista):
a) artikkeli: ”Nuorten arabien ääni kuuluu”
b) kolumni: ”Näköalattomat nuoret ovat uhka koko maailmalle”
12.2.2017 Salon Seudun Sanomat, kolumni ”Keskustelu on vaikea laji” kolumni
http://www.sss.fi/2017/02/keskustelu-on-vaikea-laji/
6a. Seuranta
(Miten palvelun tavoitteiden toteutumista ja tuloksia arvioitiin? Millaisia laadullisia ja määrällisiä mittareita
käytettiin?)
Tavoitteiden toteutumista ja tuloksia arvioitiin pääasiassa määrällisillä mittareilla. Yleisölle suunnatun toiminnan
kiinnostavuutta mitattiin yleisötapahtumien osallistuja- tai kävijämäärillä. 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 palautetta vuoden päätteeksi.
6b . Opittua
a) Kerro palvelun onnistumisista, haasteista, kehittämistarpeista sekä mahdollisista epäonnistumisista
b) Tekisitkö jotain toisin?
A. Onnistumiset:
Suomen verkoston toiminta on varsin aktiivista, ja olemme edelleen onnistuneet verkoston jäsenten välisten
suhteiden tiivistämisessä, ulkopuolisten yhteistyökumppanien löytämisessä jäsenille ja näkyvyyden hankinnassa
ALF:lle (ainakin pääkaupunkiseudun) järjestökentällä. ALF on mm. MENA-tapahtumatiedotuslistan kautta hyvä
tiedonvälityskanava Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan liittyen. Mediastrategiaa lähdettiin toteuttamaan aiempaa
järjestelmällisemmin, ja sen seurauksena saatu mediahuomio oli kiitettävää. Koordinaation ohjausryhmää
ryhdyttiin perustamaan 21.11. pidetyssä kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti.
Olemme olleet aktiivisia ja aloitteellisia myös Anna Lindh -säätiöön päin ja toimineet läheisessä yhteistyössä
erityisesti Ruotsin, Viron, Israelin ja Tunisian verkostojen vetäjien kanssa. Maltan foorumi ja Tukholmassa
järjestettävä foorumi vahvistivat toivotulla tavalla 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.
B) Haasteet ja kehittämistarpeet:
Verkoston toiminnan maantieteellinen laajentaminen on hidasta, mutta toisaalta verkosto on raportointikauden
aikana saanut lisää näkyvyyttä maakuntien mediassa (mm. Lännen media). Verkoston yleisistä kokouksista pitäisi
pystyä tekemään yhä enemmän jäsenten mielenkiintoa herättäviä. 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 aktiivisesti verkoston kautta.
Nuorison tavoittaminen muuttuvalla aktiivisen kansalaisuuden kentällä Suomessa on haastavaa.
Järjestötoiminnan imu nuorten parissa ei ole kaksista, ja monet ruohonjuuritason liikkeet / rekisteröitymättömät
liikkeet haluaisivat liittyä jotenkin toimintaan mukaan. Nykyisissä puitteissa niiden on kuitenkin vaikea hyötyä
verkostosta.
Kansainvälistä organisaatiota rasittaa sen heikentynyt taloustilanne, jonka vaikutukset heijastuvat
organisaation ohjelmiin ja sitä kautta kansallisten verkostojen toimintaan. Lisäksi organisaation ja verkostojen
välinen viestintä on parantamisesta huolimatta epäsäännöllistä.
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6.

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

Kustannuslaji

Palvelun kokonaiskulut yhteensä:

Palvelun rahoitus

´7-12/2016

7-12/2016 tot.

7-12/2016 tot.

hyväksytty
TA

ALF

UM

37300,00

11701,87

28769,14

Hyväksytty rahoitusarvio

Toteutuneet
kulut €

40471,01

Toteutunut rahoitus

Tuki ulkoasiainministeriöltä

26000

28153,96

Anna Lindhin säätiön verkostotuki

11300

11701,87

0

615,18

37300

40471,01

Muu rahoitus ja lähde (vapaaehtoinen)
Palvelun kokonaisrahoitus yhteensä

8. Rahatilanne puolivuotiskauden lopussa

Käyttämättä jäänyt tuki, joka sovittu siirtyväksi seuraavalle kaudelle

Euroa
6975,21
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