
 1 

 

  

ALF Suomen verkoston puolivuotistoimintakertomus heinäkuu-joulukuu 2017 
 

  
  

 

Järjestön Suomessa 
rekisteröity nimi 

Suomen Lähi-idän instituutin säätiö sr 

Järjestön 
yhteistyökumppanit 

 

Palvelun nimi ja tunnus  Anna Lindhin säätiön Suomen kansallisen verkoston koordinointi 

Palvelun vastuuhenkilöt ja 
yhteystiedot 

Anu Leinonen 040 7320 776, anu.leinonen@fime.fi  

Järjestön yhteystiedot Kalliolinnantie 4, 00140 Helsinki 

 

Tuki € 
 25 000 euroa + 8 455,30 (siirtyi 
edelliseltä 6kk-kaudelta) 

Tuki myönnetty vuodelle 2017 

 

1. Palvelun tarkoitus ja sisältö  

 
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 117 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 (YMV) jalkauttaminen Suomessa sekä Pohjoismaiden ja Itämeren maiden kansallisten 
verkostojen välinen yhteistyö. Toteutunut toiminta eroaa suunnitellusta, erityisesti käynnistymättä 
jääneen YMV-hankkeen osalta. Raportointikauden toiminnassa painottui kuitenkin verkostojen välinen 
yhteistyö (erityisesti kansainväliset Cross Network Activity -hankkeet, CNA) Maltan foorumin 
asettamien suuntaviivojen mukaisesti. FIME ja Suomen verkosto olivat tässä kansainvälisessä 
yhteistyössä erittäin aktiivisesti mukana.  
 
1. Välimeren alueen kulttuurien ja kansalaisyhteiskuntien tuntemuksen lisääminen Suomessa  
- Yleisötapahtumat, joissa koordinaatio yksi järjestäjistä:  

1) A Song of My Mother -elokuvailta, 27.8. Andorrassa Helsingissä, n. 100 osallistujaa, myös osa 
CNA-hankkeen Networks for Intercultural Citizenship Education tapahtumaa, yhteistyössä 
Suomen verkoston jäsenen Perpetuum Mobilen kanssa.  

2) #ShareYourGenderStory: jordanialaisfeministi Besan Jaber FemF-foorumissa Helsingissä 
21.10., yhteistyössä Suomen verkoston jäsenen Feministiskt nätverk rf:n kanssa, n. 60 
osallistujaa. 

3) Lähi-itä after work: FIME kutsui Lähi-idän tutkijoiden verkoston jäsenet viettämään yhteistä 
epämuodollista verkottumisiltaa 30.10., 25 osallistujaa. 

4) Opiskelijailta: FIME kutsui kolme muuta ALF-verkoston jäsenjärjestöä (Lähi-idän opiskelijat ry, 
Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry ja Suomalais-arabialainen yhdistys) sekä Suomalais-
arabialaisen kauppayhdistyksen esittelemään toimintaansa FIMEn vuosittaiseen opiskelijailtaan 
15.11., 30 osallistujaa.  

mailto:anu.leinonen@fime.fi
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- Tiedotus Lähi-itään, Pohjois-Afrikkaan ja monikulttuurisuuteen keskittyvistä tapahtumista 
toteutettiin tapahtumatiedotuslistan (13 tiedotetta, 821 vastaanottajaa), www-sivujen 
tapahtumakalenterin ja Facebook-sivun (42 päivitystä, 3.1. mennessä 735 tykkääjää) kautta.  

- Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan asiantuntijaverkosto: FIME koordinoi suomalaista Lähi-idän tutkijoiden, 
muiden asiantuntijoiden ja opiskelijoiden verkostoa (93 jäsentä LinkedIn-ryhmässä 3.1. mennessä). 
FIME mm. välitti median yhteydenottopyyntöjä asiantuntijoille. 

 
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. 
- FIME koordinoi ALF:n rahoittaman, yhdeksän maan kansallisen verkoston yhteisen The Anna Lindh 

Network Days for Intercultural Citizenship Education -projektin, joka huipentui Helsingissä 
järjestettyyn foorumiin 26.–27.8. ja koulutukseen 28.–31.8. Projektissa olivat mukana Suomen, 
Ruotsin, Tanskan, Viron, Saksan, Puolan, Marokon, Tunisian ja Turkin verkostot. Tapahtuma koostui 
kahdesta erillisestä, mutta temaattisesti yhteneväisestä osiosta: alueellisesta 82 osallistujan 
foorumista ja 23 osallistujan intensiivisestä koulutuksesta. Tapahtumaan tuli 49 osallistujaa muiden 
maiden verkostoista ja 34 Suomesta. Osallistujat edustivat 74 eri organisaatiota. Hanke oli Maltan 
EuroMed-foorumin suositusten mukainen sillä se korosti koulutuksen merkitystä kulttuurien 
välisessä dialogissa. Tapahtumat tarjosivat Suomen verkoston jäsenille erinomaisen 
verkottumismahdollisuuden naapurimaiden ja kolmen etelän maan verkostojen vetäjien ja 
jäsenten kanssa. 

- Toimintakaudella koordinaatio markkinoi osallistumismahdollisuutta neljään kansainväliseen ALF-
tapahtumaan, joihin oli avoin haku, ja valitsi niihin Suomen verkoston edustajat:  

 Anna Lindh Foundation Nordic Seminar: Intercultural Dialogue on Migration and Working 
with Newcomers, 25.-26.8. Malmö, Suomesta mukana Anu Leinonen ja 2 muuta verkoston 
jäsentä. FIME/Suomen verkosto oli yksi tapahtuman järjestäjistä, vaikka tapahtuma toteutettiin 
pääosin Ruotsin ja Tanskan verkostojen rahoituksella. 

 Intercultural Cities (CNA), 4.-5.9. Ljubljana, Suomesta mukana Anu Leinonen ja 6 muuta 
verkoston jäsentä. FIME/Suomen verkosto oli yksi tapahtuman seitsemästä järjestäjästä.  

 Art in Fragile Zones (CNA), 7.-11.9. Sousse, Suomesta osallistujina Tia Kangaspunta, 2 muuta 
verkoston jäsentä ja suomalainen freelance-toimittaja. FIME/Suomen verkosto oli yksi 
tapahtuman 14 järjestäjästä. 

 Kimiyya International Conference (CNA), 11.–14.9. Napoli, Suomesta osallistujina Suvi Laakso 
ja 2 muuta verkoston jäsentä. 

- Lisäksi koordinaatio informoi jäsenistöä osallistumismahdollisuuksista muihin relevantteihin 
kansainvälisiin tapahtumiin ja ohjelmiin. Suomalainen Konsta Naumi oli sihteeristössä CIMO-
harjoittelijana. Euro-Med-järjestövaihdon kautta Suomeen tuli marokkolainen Omaima Fahmi elo-
syyskuussa 2017. Fahmi avusti FIMEä sen eri hankkeissa (erityisesti CNA-hanke Networks for 
Intercultural Citizenship Education) ja tutustui verkoston jäseniin. 

- Suomen kansallisen verkoston kokous pidettiin 27.8. Kokoukseen osallistui 18 henkeä edustaen 16 
jäsenjärjestöä/yksilöjäsentä.  Lisäksi jäsenille tarjottiin 1.9. puolipäiväinen koulutus 
rahoitushakemuksien tekemisestä. Koulutuksessa oli 8 osallistujaa. 

- Israelin verkoston jäsen Sparkpro vieraili David Yellin Academic Collegesta tulleen 18-henkisen 
opettajankouluttajaryhmän kanssa Suomessa 15.–19.9. Vierailun pääisäntänä toimi Suomen 
verkoston jäsen Nuorisokeskus Villa Elba Kokkolassa. Koordinaattorit osallistuivat isännöintiin, 
järjestivät kouluvierailuja pääkaupunkiseudulla ja fasilitoivat yksipäiväisen yhteisseminaarin 
Helsingin yliopiston (yksilöjäsen Arto Kallioniemi) ja Itä-Suomen yliopiston (yksilöjäsen Martin 
Ubani) opettajankoulutuslaitosten kanssa. Helsingin osuus huipentui 13.9. valtiosihteeri Paula 
Lehtomäen tapaamiseen Valtioneuvoston linnassa.  

- Koordinaattorit tapasivat henkilökohtaisesti 8 jäsenjärjestön edustajia/henkilöjäseniä ja 16 muun 
relevantin tahon edustajia. 

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

Jäsenkirjeitä lähetettiin 5, ja muita koko jäsenistölle lähteneitä sähköpostiyhteydenottoja oli 16.  
Verkoston www-sivuilla (www.annalindhfinland.fi/) oli syyskauden 2017 aikana eri kävijöitä 1484 ja 
yhteensä käyntejä kertyi 3953.  
Koordinaattorit päivittivät Facebook-sivua (www.facebook.com/annalindhfinland) 42 kertaa. FB-

sivuilla oli 3.1. mennessä 735 tykkääjää. 

FIMEn koordinoimassa Lähi-itä-asiantuntijaverkostossa Linked-In-palvelussa oli 93 jäsentä. 

MENA-tiedotuslistan n. 820 vastaanottajalle lähetettiin 13 tiedotetta. 

Twitterissä verkosto julkaisi 16 twiittiä, ja seuraajia sillä oli 192. 

 
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. Syyskaudella verkostoon liittyi 7 jäsentä, joista 4 
yksilöjäseniä ja 1 yksityisyrittäjä (Rauli Virtanen): Helsingin sanataidekoulu, Somalian Association 
for Human Rights, Rauli Virtanen Productions Oy, Laura Olkkonen, Tiina Hyyppä, Heidi Linsen, Heidi 
Lehtovaara.  

 
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. Hanke käynnistyy näillä näkymin kesällä 2018. Tätä kirjoittaessa ei ole tietoa onko 
tarkoituksena toteuttaa hankkeeseen liittyvä tapahtuma Suomessa vuonna 2018. 

 
Maltan kansalaisyhteiskuntafoorumin seuranta. Koordinaatio on osallistunut ALF-verkostoissa 
käytyyn kahteen kansainväliseen konsultaatiokierrokseen, joiden tarkoituksena on ollut analysoida 
Maltan foorumissa 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. Koordinaatio on kuitenkin 
seurannut foorumin asettamia linjoja ja strategisia tavoitteita mm. keskittymällä hankkeissaan 
nuoriin ja koulutukseen, erityisesti CNA-hankkeessaan Networks for Intercultural Citizenship 
Education (ks. yllä). Lisäksi Suomen verkoston koordinaattorit ovat pyrkineet vaikuttamaan Anna 
Lindhin säätiön toimintakulttuuriin korostaen systemaattisesti avoimuuden ja ajantasaisen 
tiedottamisen merkitystä sekä verkostojen merkitystä ja roolia. 

 
Muita toimenpiteitä: 

- Suomen vetämän, 9 maan yhteisen Cross Network Activity (CNA) -hankkeen suunnittelu, toteutus 
ja raportointi. Yksi hankkeen eksplisiittisistä tarkoituksista oli myös testata ja markkinoida Anna 
Lindhin säätiön tuottamaa The Anna Lindh Education Handbook on Intercultural Citizenship in the 
Euro-Mediterranean Region -materiaalia ja kehittää sitä eteenpäin. Materiaalin tuottaminen on 
ollut säätiössä merkittävä monivuotinen projekti. 

- Koordinaation henkilöstön matkat ulkomaille: 
1) Leinonen osallistui Ljubljanassa järjestettyyn CNA-tapahtumaan Intercultural Cities, 4.-5.9. 
2) Leinonen osallistui Malmössa järjestettyyn yhteispohjoismaiseen Anna Lindh Foundation 

Nordic Seminar: Intercultural Dialogue on Migration and Working with Newcomers -
tapahtumaan, 25.–26.8. 

3) Laakso osallistui Napolissa järjestettyyn CNA-hankkeen tapahtumaan Kimiyya – Women 
Actresses for Dialogue, 11.–14.9. 

4) Leinonen ja Laakso osallistuivat Tallinnassa 12.–14.12. pidettyyn HoNs-kokoukseen. 

http://www.annalindhfinland.fi/
https://www.facebook.com/annalindhfinland
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- ALF:n Network Coordination Support-kauden (15.5.–15.9.) raportointi. ALF-raportoinnit ovat 
huomattavan työläitä suhteessa avustuksen määrään ja kestoon. 

- Koordinaattorit pitivät yhteyttä erityisesti Ruotsin, Viron, Tanskan, Saksan, Puolan, Turkin, 
Marokon, Tunisian, Slovenian ja Israelin verkostojen vetäjiin. 

- Kansallisen verkoston jäsenlähtöisen toimintatavan vahvistaminen ohjausryhmätyöskentelyn 
avulla. 

 
 

2. Kohderyhmä ja keinot  

 
Kohderyhmä ja sen laajuus 
Palvelun pääasiallinen kohderyhmä on Suomen Anna Lindh -säätiön verkoston jäsenet. Toisen 
kohderyhmän muodostavat mahdolliset jäsenet. Kolmas kohderyhmä koostuu Anna Lindh -säätiön 
jäsenistä muissa kansallisissa verkostoissa, muista suomalaisista järjestöistä ja suurestä yleisöstä. 
Verkostoon kuului 3.1.2018 117 jäsentä, joista 7 liittyi syyskaudella 2017. Lisäksi Suomen verkosto ja 
sen jäsenet saivat kansainvälisten hankkeiden kautta runsaasti näkyvyyttä ja myös potentiaalisia 
yhteistyökumppaneita muiden maiden verkostoissa. 
 
Kansalaisyhteiskunnan aktivointi, käytetyt tiedotuskanavat ja kohderyhmän saavuttaminen ks. yllä. 
 

3. Kulttuurien välisen dialogin näkökulma  

 
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  

 
Aikataulu: 

 Anna Lindhin säätiön koordinaation tehtävien suunnittelu ja aikatauluttaminen etukäteen on 
vaikeaa huonosta tiedotuksesta johtuen. FIME sai tiedon 69 000€ rahoituksen myöntämisestä 
vetämälleen yhdeksän maan yhteiselle Networks for Intercultural Citizenship -hankkeelle 13.6. kun 
hankkeen oli tarkoitus käynnistyä jo 15.6. Hankkeeseen rekrytoitiin osa-aikainen työntekijä Tia 
Kangaspunta, joka oli työsuhteessa FIMEen 19.6.–30.9. Yhteistyö hankkeessa mukana olleiden 
muiden maiden verkostojen koordinaattorien kanssa ei toiminut sovitusti, joten Laakso ja 
Kangaspunta päätyivät hoitamaan kaikkien 49 ulkomaalaisen osanottajan matkajärjestelyt. Tämä 
teki hankkeesta huomattavasti odotettua työläämmän. Lisäksi Suomen koordinaatio oli mukana 
kahdessa muussa monen verkoston välisessä hankkeessa, osallistuen myös niiden 
ohjelmasuunnitteluun, ohjelman toteutukseen ja huolehtien suomalaisten osallistujien 
matkajärjestelyistä. CNA-hankkeet työllistivät Suvi Laakson ja avuksi palkatun Tia Kangaspunnan 
koko kesän ajan syyskuun loppuun saakka. 

 
Palvelun henkilöstön ja verkoston muiden jäsenten rooli toiminnassa, yhteistyökumppanit ja 
yhteistyöhankkeet: 
• Koordinaation tueksi 21.11.2016 perustettu ohjausryhmä ei kokoontunut syyskaudella. Se osallistui 

kuitenkin aktiivisesti koordinaatioon, erityisesti valitsemalla suomalaiset osanottajat kansainvälisiin 
ALF-tapahtumiin. Ohjausryhmään kuuluvat seuraavat verkoston jäsenet: 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.  

• Palvelun (UM) budjetista maksettiin palvelun henkilöstön (Laakso & Leinonen) lisäksi palkkaa tai 
palkkiota kahdelle henkilölle. 

http://www.annalindhfinland.fi/category/tapahtumat/
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• Yhteistyö muiden maiden verkostojen kanssa oli CNA-hankkeiden puitteissa tiivistä. Lisäksi Suomen 
verkoston jäsenten kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä Networks for Intercultural Citizenship -
foorumin ohjelman tuottamiseksi ja muiden pienimuotoisempien tapahtumien järjestämiseksi. 
 

5. Tulokset  

 
A. Kohderyhmä saavutettiin odotuksia paremmin ja Suomen verkosto oli aktiivinen ja laajeni.  

Verkoston toimintaan osallistui, tai ainakin koordinaattoreihin oli yhteydessä puolivuotiskauden 
aikana 40 jäsenjärjestöä ja 14 yksilöjäsentä eli 54 yhteensä 117 jäsenestä. Erityisesti kansainväliset 
tapahtumat Suomessa ja ulkomailla aktivoivat jäsenistöä. Suomessa ja ulkomailla järjestettyjen 
yhteistapahtumien lisäksi koordinaattorit tapasivat henkilökohtaisesti 8 jäsenjärjestön 
edustajaa/henkilöjäsentä ja 16 muuta verkoston toiminnan kannalta relevanttia tahoa.  

B. Jäseniltä ei kerätty palautetta syyskaudella 2017, vaan seuraava jäsenkysely toteutetaan keväällä 
2018.  

C. Koordinaation käyttöön teetettyjä esitteitä ja kangaskasseja jaetiin reilut 100 kappaletta molempia. 
Esitteitä on jäljellä hyvin vähän. 

D. Medianäkyvyys ei ollut merkittävää:  
- Svenska Yle haastatteli CNA-tapahtuman marokkolaista osanottajaa Lahcen Tighoulaa 

radikalisoitumisen vastaisesta työstä 27.8., https://arenan.yle.fi/1-3833278  
- Johannes Jauhiainen https://www.maailmankuvalehti.fi/2017/lyhyet/isa-ilmoitti-

islamistikerhoon-poika-kiinnostui-teatterista   
- Tuomo Melasuo http://kehys.fi/blogi/tuomo-melasuo-yhteistyota-valimerelta-itamerelle-ja-

painvastoin  
- Helsingin yliopiston UNESCO-professuurit https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus/helsingin-

yliopistoon-kaksi-unesco-professoria  
 

6a. Seuranta 

 
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 henkilökohtaisten yhteydenottojen 
(koordinaattoreille lähetetyt ehdotukset, hakemukset, toimintapyynnöt yms.) kautta. 
 

6b . Opittua 

 
A. Onnistumiset:  
Suomen verkosto ja sen jäsenet: toiminta oli kesällä ja alkusyksystä 2017 erittäin aktiivista, ja jäsenyys 
Suomen verkostossa toi aktiivisille jäsenille selviä etuja kuten tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja 
tapahtumista, kutsuja kansainvälisiin tapahtumiin, ja relevanttia koulutusta. Tapahtumien myötä 
verkosto laajeni ilman aktiivista jäsenrekrytointia, ja ALF sai hyvin näkyvyyttä järjestökentällä. 
Mediahuomio oli syyskaudella melko vähäistä.  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 oli CNA-hankkeiden myötä 
raportointikaudella erittäin aktiivinen, ja Suomi oli tässä aktiivisessa toiminnassa vahvasti mukana. 
Suurin rooli Suomella oli koordinoimassamme ”Network Days for Intercultural Citizenship” -

https://arenan.yle.fi/1-3833278
https://www.maailmankuvalehti.fi/2017/lyhyet/isa-ilmoitti-islamistikerhoon-poika-kiinnostui-teatterista
https://www.maailmankuvalehti.fi/2017/lyhyet/isa-ilmoitti-islamistikerhoon-poika-kiinnostui-teatterista
http://kehys.fi/blogi/tuomo-melasuo-yhteistyota-valimerelta-itamerelle-ja-painvastoin
http://kehys.fi/blogi/tuomo-melasuo-yhteistyota-valimerelta-itamerelle-ja-painvastoin
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus/helsingin-yliopistoon-kaksi-unesco-professoria
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus/helsingin-yliopistoon-kaksi-unesco-professoria
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hankkeessa, jonka lisäksi Suomi oli mukana kahdessa muussa CNA-hankkeessa. Yhteensä CNA-
hankkeita oli seitsemän. Aktiivinen osallistuminen näin moneen samanaikaiseen hankkeeseen ei olisi 
ollut mahdollista ilman UM:n rahoitusta koordinaatiopalvelun tuottamiseen. Suomen kansallisen 
verkoston jäsenet hyötyvät suoraan kutsuista kansainvälisiin tapahtumiin ja niiden myötä syntyneistä 
yhteyksistä ja osaamisesta. 2) Israelilaisen Sparkpron ja suomalaisen Villa Elban välinen yhteistyö on 
toiminut erittäin hyvin. 
 
B) Haasteet ja kehittämistarpeet:  
A) Kansallisen verkoston näkökulmasta Anna Lindhin säätiön verkoston toiminnan suurimmat haasteet 
ja kehittämistarpeet koskevat esimerkiksi tiedotuksen puutetta, toimintakatkoksia, sekä 
byrokraattisuutta. Lisäksi tulossa on organisaatiouudistus, jonka kestosta ei ole tietoa. 
 
4. Palvelun talousraportti (Palvelun kustannusarvio, ulkopuolinen rahoitus (ALF-Aleksandria) ja toteutuneet 

kulut eriteltävä alla) 
 

Kustannuslaji 7-12/2017     tot. Yht.   tot. Muut   

  hyväks. TA 
tot. ALF 
NCS tot. UM 

UM & ALF 
NCS 

tot. ALF 
CNA 

CNA-
osuudet 

tot. 
Yhteensä 

Palvelun 
kokonaiskulut 
yhteensä: -34135,00 -8262,97 -26232,73 -34495,70 

-
65228,77 -8147,47 

-
107871,94 

                

Palvelun rahoitus               

Palvelun rahoitus, 
avustukset 34135,00 8201,70 26058,73 34260,43 64052,12   98312,55 

Palvelun rahoitus, 
muut tuotot     174,00 174,00   8065,63 8239,63 

Palvelun rahoitus 
yhteensä 34135,00 8201,70 26232,73 34434,43 64052,12 8065,63 106552,18 

Yli-/Alijäämä 0,00 -61,27 0,00 -61,27 -1176,65 -81,84 -1319,76 

Alijäämä jää FIMEn 
katettavaksi 

       

        Rahatilanne 
puolivuotiskauden 
lopussa 

       Käyttämättä jäänyt tuki, joka sovittu siirtyväksi 
seuraavalle kaudelle 7396,73 

     
 


