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Välimeren alueen kulttuurien ja kansalaisyhteiskuntien tuntemuksen lisääminen Suomessa 
1. Verkoston koordinaattorit jatkavat syksyllä 2014 aloitettua Lähi-idän eri aspekteja käsittelevien 

yleisöluentosarjojen valmistelua. Luentosarjat käynnistyvät syksyllä 2015, tn. yhteistyössä ainakin 

Helsingin suomenkielisen työväenopiston kanssa. 

2. Suomen verkosto osallistuu Maailma kylässä –festivaaleille. 

3. Verkoston koordinaatio osallistuu egyptiläisen laulaja Ramy Essamin levynjulkistamiskonsertin ja siihen 

liittyvän arabian opiskelijoille suunnatun käännöstyöpajan järjestämiseen. Lisäksi koordinaatio kutsuu 

Suomeen tuaregi-asiantuntijan. 

4. Koordinaatio ryhtyy laatimaan mediastrategiaa, jolla pyritään monipuolistamaan median välittämää 

kuvaa alueesta. Keväällä 2015 tavataan toimittajia ja tiedottajia, ja jatkossa strategiaa konkretisoidaan 

esimerkiksi tiivistämällä yhteyksiä median edustajiin, tarjoamalla toimittajakoulutusta sekä 

asiantuntevia haastateltavia ja juttuideoita medialle.  FIMEn ylläpitämä tutkijoiden ja opiskelijoiden 

verkosto auttaa tässä tehtävässä. 

Koordinaatio järjestää yllä esitellyt tapahtumat ja toiminnan yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa sekä tukee 

näiden lisäksi jäsenjärjestöjen yhteisiä hankkeita. 

 

Kansalaisyhteiskunnan aktivointi kulttuurien välisessä dialogissa 
Koordinaatio järjestää kevään aikana Helsingissä kansallisen verkoston kokouksen, jossa päätetään 

verkoston seuraavasta yhteisestä hankkeesta sekä tiedotetaan Anna Lindhin säätiön tulevasta toiminnasta 

ja rahoitushauista. Samassa yhteydessä järjestetään jäsenille suunnattu koulutustilaisuus (capacity building 

component). Lisäksi koordinaatio järjestää yhden alueellisen tapaamisen yhdistettynä yleisötilaisuuteen 

Helsingin ulkopuolella ja jatkaa henkilökohtaisia tapaamisia jäsenjärjestöjen kanssa. Syksylle 2014 

suunniteltu survey-kysely jäsenille on siirretty tammi-helmikuulle 2015 sillä sitä ei haluttu toteuttaa 

välittömästi sihteeristön syksyllä toteuttaman kyselyn jälkeen. Kevään kuluessa aloitetaan verkoston 

seuraavan yhteisen hankkeen suunnittelu perustuen sekä kyselyn tuloksiin sekä henkilökohtaisiin 

yhteydenottoihin. Toistaiseksi on ehdotettu hanketta, joka pyrkisi tiedemaailman ja kansalaisjärjestöjen 

yhteistyön tiivistämiseen teeman siirtolaisuus ja maahanmuutto alla. Lisäksi koordinaatio tukee Suomen 

verkoston jäsenten (vähintään kaksi jäsentä yhdessä) yleisötilaisuuksia tai muita yhteisiä hankkeita, jotka 

toteuttavat Anna Lindh -säätiön päämääriä. 

 

ALF-tiedotus Suomessa 
Koordinaatio ylläpitää ja päivittää Suomen ALF-verkoston uusia www-sivuja ja Facebook-sivua sekä 

tiedottaa omasta, säätiön ja jäsenistönsä toiminnasta niiden ja säännöllisten jäsenkirjeiden kautta. 

Koordinaatio myös twiittaa säännöllisesti. ALF-tapahtumille pyritään saamaan näkyvyyttä myös 

kohderyhmäjulkaisuissa.  

 

ALF:n koko maan toiminta ja jäsenpohjan laajentaminen 
Koordinaatio pyrkii vahvistamaan koko maan kattavaa toimintaa ja laajentamaan jäsenpohjaa aktiivisen 

verkkoviestinnän kautta, ottamalla suoraan yhteyttä potentiaalisiin jäseniin, markkinoimalla jäsenyyttä 

yleisötapahtumissa sekä järjestämällä kevätkaudella vähintään yhden tapahtuman Helsingin ulkopuolella. 

 



Opastus, neuvonta ja hankehakujen kynnyksen madaltaminen 
Keväällä 2015 on tiedossa ALF:n hankehaku verkostojen jäsenille. Koordinaatio tiedottaa siitä sekä auttaa 

jäseniä hakukäytännöissä. Hankesuunnittelua ja hakumenettelyä koskeva koulutus hankitaan KEHYS ry:ltä. 

Koordinaatio tukee Suomen verkoston jäsenten hankesuunnittelua helpottavia verkottumismatkoja (2) 

Välimeren alueelle. 

 

FIMEn ja ALF:n yhteinen toiminta 
Luontevaa on, että ALF toimii yhteistyökumppanina seuraavissa FIMEn toiminnoissa: 

- Lähi-idän asiantuntijaverkoston ylläpito ja laajentaminen 

- Yhdessä Helsingin yliopiston kanssa järjestettävä IV Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan tutkimuksen kollokvio 

- Translation and Transimission -konferenssi, jonka vastuullinen järjestäjä on Helsingin yliopiston 

Intellectual Heritage of the Ancient Near East -hanke, ja jota isännöi Rooman instituutti 

- FIMEn, Ulkopoliittisen instituutin ja Helsingin yliopiston järjestämään Irak kautta aikojen -seminaari 

- Osallistuminen Ravintolapäivään Lähi-itä-teemalla Syyrian pakolaisten hyväksi sekä toimintamuodon 

markkinointi myös muiden maiden ALF-verkostoille 

 

Muita toimenpiteitä 
Kotimaisen verkoston säännöt uudistetaan kevään aikana yhteistyössä jäsenten kanssa. Koordinaatio tukee 

suomalaisten toimijoiden musiikkikasvatushanketta Palestiinassa, pyrkii nostamaan tasa-arvokysymyksiä ja 

naisten asemaan liittyviä kysymyksiä esille verkoston toiminnassa ja kartoittaa mahdollisuuksia toteuttaa 

Syyria-aiheisia tapahtumia yhteistyössä Viron, Ruotsin ja Tanskan verkostojen kanssa. Lisäksi FIMEn 

edustajat tapaavat Libanonin ja Jordanian verkostojen vetäjiä. 

 


