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Liite 3c: Toteutussuunnitelma 

Suunnitelma Anna Lindhin säätiön Suomen kansallisen verkoston koordinointipalveluiden tuottamisesta 
tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten ja ALF-säätiön ohjeiden mukaisesti. 
 
Kansallisen verkoston vetäjänä FIME (päävastuullinen asiantuntija Anu Leinonen) ottaa vastuulleen 
kansallisen verkoston vetäjän tehtävät tarjouspyynnön liitteessä 1A listatun mukaisesti. Verkoston vetäjän 
päätehtäviin kuuluvat Anna Lindhin säätiön edustaminen ja esille tuominen Suomessa, sen toiminnasta 
tiedottaminen, osallistuminen sen ohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä palvelujen tuottaminen 
kansallisen verkoston jäsenille.  

Kansallisen koordinaation tärkeimmät tavoitteet:  

- Välimeren alueen kulttuurien ja kansalaisyhteiskuntien tuntemuksen lisääminen Suomessa 
- Suomalaisen kansalaisyhteiskunnan aktivointi kulttuurien välisessä dialogissa Välimeren alueen, 

erityisesti Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maiden kansalaisyhteiskuntien kanssa 
- Tiedottaminen Suomessa Anna Lindhin säätiön toiminnasta Suomessa verkkosivuilla, sosiaalisessa 

mediassa ja uutiskirjeillä 
- 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 
 

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 

Tiedottaminen Suomessa Anna Lindhin säätiön toiminnasta 

Verkoston vetäjä (i.e. FIME/Anu Leinonen) luo ALF:n Suomen kansalliselle verkostolle omat verkkosivut ja 
Facebook-sivun syksyn 2014 aikana. Säännöllisesti päivitettävien, ajantasaisten verkkosivujen ja aktiivisen 
sosiaalisen median (aluksi Facebook ja Twitter, myöhemmin vierasblogi) hyväksikäytön lisäksi säätiön ja 
Suomen verkoston toiminnasta tiedotetaan säännöllisten uutiskirjeiden (10–12/vuodessa) sekä verkoston 
tapaamisten ja muiden tapahtumien avulla (esim. Maailma kylässä –festivaali toukokuussa 2015). ALF:n 
toimintaa esitellään myös muissa FIMEn järjestämissä tapahtumissa ja sille pyritään aktiivisesti saamaan 
näkyvyyttä valituille kohderyhmille suunnatussa mediassa (esim. Kumppani, Maailman Kuvalehti). 
 
Määrälliset tavoitteet: uutiskirje 10–12 kpl/v, Facebook-sivulle 350 tykkääjää, jäsenjärjestöt Twiittien 
seuraajiksi, julkaistuille artikkeleille ei määrällisiä tavoitteita. 

Suomen ALF -verkoston toiminnan ulottaminen koko maan alueelle ja verkoston jäsenpohjan 
kasvattaminen 

Aktiivinen ja osaava verkkoviestintä ja läsnäolo sosiaalisessa mediassa edesauttavat sekä verkoston 
toiminnan ulottamista koko maan alueelle että jäsenpohjan kasvattamista. Verkkoviestinnän lisäksi 
koordinaattori järjestää yhteistyössä ALF-verkoston jäsenten ja FIMEn kumppanien (mm. Turun, Tampereen 
ja Itä-Suomen yliopistot sekä Åbo Akademi) kanssa vuosittain vähintään 2-3 Lähi-itään, Pohjois-Afrikkaan tai 
monikulttuurisuuteen liittyvää tapahtumaa Helsingin ulkopuolella. Tapahtumien yhteydessä esitellään ALF-
verkoston toimintaa sekä jäsenmäärän salliessa järjestetään verkoston alueellisia kokouksia. Alkuvaiheessa 
FIME hyödyntää erityisesti omaa, jo olemassa olevaa, kontaktiverkostoaan sekä vahvaa online-viestintäänsä 
ja näkyvyyttään uusien järjestöjäsenten mukaan saamiseksi. Jäsenyyttä markkinoidaan yleisesti erilaisissa 
tapahtumissa (mm. Maailma kylässä –festivaaleilla) sekä kohdennetusti henkilökohtaisten yhteydenottojen 
välityksellä mm. maahanmuuttajajärjestöille sekä Lähi-idässä jo yhteistyöhankkeita toteuttaville 
organisaatioille (mm. ammattikorkeakoulut).  
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Määrälliset tavoitteet: vähintään 2-3 tapahtumaa Helsingin ulkopuolella vuosittain, 20–25 uutta 
järjestöjäsentä koordinaation 2,5 v. aikana. 
 

Suomalaisen kansalaisyhteiskunnan aktivointi kulttuurien välisessä dialogissa sekä 
suomalaisten neuvominen ALF-säätiön ja verkostojen toimintaan liittyen 

Kansallisen verkoston jäsenlähtöinen toimintatapa: Verkoston vetäjä selvittää survey-kyselyjen (2 
toimintakauden aikana) ja henkilökohtaisten yhteydenottojen (koko jäsenistö, 2 toimintakauden aikana) 
avulla jäsenistön toiveet koordinaation tulevan toiminnan, koulutustarpeiden ja verkoston yhteisten 
hankkeiden suhteen. Toimintasuunnitelmaa täydennetään jäsenistön toiveiden pohjalta.  Survey-kyselyissä 
pyydetään arviot myös verkoston vetäjän toiminnasta. Verkostolle ehdotetaan ohjausryhmien perustamista 
yhteisiä hankkeita ohjaamaan sekä työryhmien perustamista jäsenjärjestöjen temaattista yhteistyötä 
tukemaan. Lisäksi kiinnitetään huomiota koordinaation läpinäkyvyyteen ja kehitetään raportointia 
jäsenistölle. 
 
ALF:n hankkeisiin liittyvä tiedotus ja neuvonta: Kansallisen verkoston vetäjä tiedottaa Suomessa ALF-
kumppaniverkostojen tulossa olevista hankkeista ja ALF-säätiön hankekilpailuista sekä tarjoaa 
hankekilpailuihin liittyvää neuvontaa ALF:n jäsenille ja jäsenyydestä kiinnostuneille organisaatioille. Jäseniä 
rohkaistaan osallistumaan ALF-hankehakuihin. Lisäksi omaksutaan hyviä toimintamalleja ja tuodaan valmiita 
ohjelmakonsepteja muiden maiden verkostoista. 
 
Jäsenistön toimintakapasiteetin kehittäminen: Kansallisen verkoston vetäjänä FIME tarjoaa verkoston 
jäsenille vuosittain näiden toivomaa koulutusta (esim. rahoitushaku, projektinhallinta, verkkoviestintä). 
Koulutus tilataan ulkopuolisilta kouluttajilta ja asiantuntijoilta. FIME myös rohkaisee suomalaisia 
osallistumaan ALF-säätiön järjestämiin koulutuksiin. 
 
Jäsenistön avustaminen yhteistyöverkostojen rakentamisessa: Kansallisen verkoston vetäjänä FIME auttaa 
jäsenjärjestöjä löytämään yhteistyökumppaneita ensisijaisesti ALF-verkoston kanavien välityksellä. Lisäksi 
FIME asettaa omat kotimaan ja MENA-alueen kontaktiverkostonsa koordinaation ja Suomen verkoston 
käyttöön. Koordinaattori luo välineitä liikkuvuuden ja vaihdon tueksi: osa koordinaation rahoituksesta 
suunnataan suoraan jäsenistön verkottumiseen ja yhteishankkeiden suunnitteluun tähtäävien matkojen 
kustannuksiin.  Henkilökohtaiset kontaktit ja tapaamiset ovat välttämättömiä hyvin toimivien ja tasa-
arvoisten yhteistyöprojektien luomisessa kansalaisjärjestötoimijoiden välillä. 
 
Määrälliset tavoitteet: 2 survey-kyselyä, 2 koko jäsenistön kattavaa henkilökohtaista yhteydenottoa, 2 
koulutusta, 5 liikkuvuutta tukevaa matka-apurahaa, ALF-hankehakemuksille ei määrällisiä tavoitteita. 
 

Välimeren alueen kulttuurien ja kansalaisyhteiskuntien tuntemuksen lisääminen Suomessa 

FIMEn oma ydintehtävä on tukea ja edistää Lähi-idän kielten, kulttuurien, uskontojen ja yhteiskuntien 
tutkimusta ja opetusta. Kiinteä osa tätä FIMEn perustyötä on Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan tuntemuksen 
lisääminen Suomessa. FIME toteuttaa tätä järjestämällä akateemisia kursseja, seminaareja, konferensseja ja 
yleisöluentoja sekä välittämällä tietoa ja asiantuntevia lähteitä medialle. Osana Anna Lindhin säätiön Suomen 
kansallisen verkoston koordinaatiota, FIME esittää seuraavia toimintatapoja: 
 
- Välimeren alueen historiaa, kulttuureita ja yhteiskuntia käsittelevien esitelmäsarjojen valmistelu ja 

tarjoaminen oppilaitoksiin osaksi näiden omia opetusohjelmia. Verkoston vetäjä koordinoi 
koulutustoimintaa jäsenistöstä koottavan työryhmän avustuksella.  

- Lähi-itää ja Pohjois-Afrikkaa tai monikulttuurisia aiheita käsittelevien artikkeleiden ja aiheiden aktiivinen 
tarjoaminen medialle (nk. hiljainen journalismi) ja yhteydenpito Lähi-itää seuraaviin toimittajiin. Lähi-
itään keskittyvän toimittajakoulutuksen järjestäminen yhteistyössä mediatalojen ja kansalaisjärjestöjen 
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kanssa. Verkoston vetäjä koordinoi, aiheita, asiantuntemusta ja kontakteja pyydetään verkoston 
jäseniltä. 

- FIME ryhtyy kokoamaan ja koordinoimaan Suomen Lähi-idän tutkijoiden, muiden asiantuntijoiden ja 
opiskelijoiden verkostoa. Verkoston toimintaan kuuluu tiedonkeruu ja yhteydenpito sosiaalisen median 
välityksellä sekä verkoston tai sen osien säännölliset tapaamiset. Tietoa eri asiantuntijoiden 
tutkimuskohteista välitetään medialle, virkamiehistölle, tutkijoille opetuksen tarjoajille. (Osa myös FIMEn 
toimintasuunnitelmaa.) 

- FIME esittää Suomen verkostolle yhteisten hankkeiden teemoiksi koulutusta ja monikulttuurista 
oppimista, sekä mediaa ja yleiseen mielipiteeseen vaikuttamista. Käytännössä hankkeissa voisi esim. 
tuottaa vapaasti käytettävissä olevia MENA-alueen historiaa, kulttuureja, yhteiskuntia ja uskontoja 
esitteleviä online-oppimateriaaleja ja aineistoja yhdessä opettajien kanssa, tai promotoida MENA-aluetta 
käsitteleviä artikkelisarjoja tai lyhyitä dokumenttielokuvia. Verkoston vetäjä voi esittää ja koordinoida 
yhteishankkeita, mutta ne toteutetaan jäsenistön yhteistyönä. 

- Nuorille audio-visuaalisen alan ammattilaisille ja lopputyön tekijöille, toimittajille ja tietokirjailijoille 
tarjotaan tukea Välimeren eteläpuolisia maita käsittelevien julkaisujen toteuttamiseen. 
 

Määrälliset tavoitteet: vähintään 5 luentosarjaa, 75 jäsentä asiantuntijaverkostossa, 2 ALF-verkoston 
yhteistä hanketta, 5 apurahaa. 
 
FIMEn toimintaan syksyllä 2014 sisältyvät seuraavat tapahtumat, jotka voi myös sisällyttää ALF:n 
toimintasuunnitelmaan mikäli tilaaja sen hyväksyy:  
- The role of media in societal transitions of the Arab World with focus on Egypt and Tunisia: Kairossa 

marraskuussa järjestettävä Egyptin, Tunisian ja laajemmin Lähi-idän mediaan ja sen rooliin Lähi-idän 
myllerryksessä keskittyvä viikon mittainen intensiivinen kurssi journalistiikan opiskelijoille. Kurssi 
järjestetään yhteistyössä Kairon amerikkalaisen yliopiston joukkoviestinnän tutkimuksen laitoksen ja 
Tampereen yliopiston viestinnän laitoksen kanssa. 

- Seminaari: The Changing Role of the Media in the Contemporary Middle East: Syksyllä yhteistyössä 
Helsingin yliopiston kanssa ja osittain ALF-säätiön rahoituksella järjestettävä puolipäiväinen seminaari 
käsittelee median roolia Lähi-idän murroksessa. Seminaarin toimittajavieraille on alustavasti sovittu 
keskustelutilaisuudet myös TAPRIssa ja UPIssa. 

 

Suomen verkoston toimintamallien linjaus ALF:n tavoitteiden mukaan 

Yllä esitetyt toimintamallit toteuttavat ALF:n toiminnan 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. Siinä on huomioitu myös kansallisille verkostoille ALF 
NSDS Step 6 -ohjelmassa asetetut tavoitteet, joihin sisältyvät mm. jäsenlähtöisyys ja demokraattisuus sekä 
liikkuvuutta ja vaihtoa kannustavien apurahamekanismien luominen. 
 

Konkreettiset yhteistyömuodot ulkoministeriön kanssa 

FIME toimii jo yhteistyössä Suomen suurlähetystöjen kanssa osana Team-Finlandia. Lisäksi verkoston vetäjä 
esittää UM:lle etukäteen koordinaation suunnitelmat ja raportoi toiminnasta jälkikäteen. FIME esittää 
yhteistyön tiivistämistä ALF-koordinaattorina toimivan FIMEn ja ulkoministeriön kanssa myös seuraavin 
tavoin: 
 
Kontakti- ja yhteistyöverkostot: ALF:n Suomen kansallisen verkoston koordinaattorina FIME vahvistaa 
kontakti- ja yhteistyöverkostoaan sekä kotimaassa että Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Kontaktiverkoston 
painopisteet ovat kansalaisyhteiskunnassa ja tutkimuksessa. FIME asettaa nämä verkostot ministeriön ja 
suurlähetystöjen käyttöön.  
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Seminaarit ja muut tapahtumat: FIME tekee suurlähetystöille aktiivisesti esityksiä yhteistyönä 
järjestettävistä seminaareista ja muista tapahtumista sekä sopivista yhteistyökumppaneista, sekä järjestää 
Suomessa ministeriölle räätälöityjä seminaareja Lähi-itään, Pohjois-Afrikkaan ja Välimeriyhteistyöhön 
liittyvistä aiheista. 
 
FIME on avoin ministeriön puolesta tuleville ehdotuksille yhteistyömuodoista. 
 

Suomen roolin vahvistaminen ALF:ssä 

Kansallisen verkoston vetäjänä FIME pyrkii vaikuttamaan Anna Lindhin säätiön toimintaan ja vahvistamaan 
Suomen roolia organisaatiossa. Tavoitteina on mm. selkeyttää hakukäytäntöjä ja lisätä ennakkotiedottamista 
hankehauista, vaikuttaa säätiön kehitykseen Suomen verkoston jäsenten tarpeiden mukaisesti ja luoda 
harjoittelumahdollisuuksia suomalaisille korkeakouluopiskelijoille säätiössä. 
 
 


