
Response 

Percent

Response 

Count

58,6% 17

31,0% 9

10,3% 3

Response 

Percent

Response 

Count

96,6% 28

27,6% 8

0,0% 0

24,1% 7

27,6% 8

3,4% 1

3

Response 

Percent

Response 

Count

51,7% 15

34,5% 10

27,6% 8

27,6% 8

27,6% 8

13,8% 4

27,6% 8

34,5% 10

27,6% 8

17,2% 5

44,8% 13

55,2% 16

20,7% 6

31,0% 9

10,3% 3

20,7% 6

13,8% 4

13,8% 4

29

0

Muu 

(täsm

ennä)

Kulttuurien vuorovaikutus

Kulttuurit ja niiden välinen yhteistyö, Euro-Välimeri tematiikka

Nuoriso

...Facebook-sivulla?

Turvallisuus ja konfliktit

Muu (täsmennä)

Kyllä

Ympäristökysymykset ja kestävä kehitys

Lähi-idän yhteiskunnat

Answer Options

En seuraa ALF-verkoston toimintaa

Pakolaiskysymykset

Answer Options

Taide ja kulttuuri

Rauha ja rauhantyö

...sähköpostitse lähetettävästä jäsenkirjeestä?

Tutkimus

Kehitysyhteistyö tai kehitysapu

...Anna Lindh -säätiön Suomen verkoston sivuilla? 

Demokratian ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen

1. Oletko sinä tai edustamasi organisaatio osallistuneet aikaisemmin ALF-verkoston 

toimintaan?

Sukupuoli

answered question

...Suomen verkoston sivuilla osoitteessa? 

Media

Uskontojen välinen vuoropuhelu

skipped question

Maahanmuutto

Ihmisoikeudet

Suomen Anna Lindh -verkoston jäsenkysely 2015

2. Seuraatko ALF-verkoston toimintaa...?

En tiedä

Answer Options

Koulutus

Rasismin ja/tai vihapuheen vastustaminen

Ei

3. Mitkä seuraavista teemoista kiinnostavat sinua / organisaatioasi? Valitse kolme tärkeintä.

Muu (täsmennä)

...Twitterissä?



Nuoriso-ja kansalasyhteiskunta Lähi-idässä ja Eteläisen Välimeren alueella

Numb

er
Response Text

2 Ei. Olemme vasta juuri tulossa mukaan toimintaan.

3 luentosarjan perustaminen, keskustelutilaisuudet

6 Cultural event (concert, art exhibition, seminar..)

7

Miten edistää maahanmuuttajien kotoutumista 

lisäämällä yhteyksiä kantasuomalaisten kanssa. 

Tämä vähentäisi myös nuorten radikalisoitumista.

8

"Järjestöjen avoimet ovet" eli mahdollisuus jäsenille 

tutustua muiden järjestöjen toimintaan ja ideoida 

yhteishankkeita.

9

Kyllä, joitain olemme jo lähettäneetkin 

koordinaattorille. Yhteishankkeita on myös 

suunniteltu edellisen koordinaattorin kanssa. 

Nykyinen hankesuunnitelma on erinomainen ja 

mielellämme täydentäisimme sitä omilla 

teemoillamme.

10

Mitä Suomi ja suomalaiset voisivat oppia Euro-

Välimeri-yhteistyöstä

11

Kyllä uskontojen väliseen dialogitoimintaan, Balkanin 

alueeseen ja naisiin liittyen.

12

Ympäristökysymyksistä ja kestävästä kehityksestä en 

muista olleen tapahtumaa mutta tämä kiinnostaisi 

erityisesti.

13

Keskustelutilaisuudet tai minikonferenssit ovat 

toimiva yhteistyön muoto Anna Lindh -verkoston 

jäsenille.

14

Jonkinlainen nuoria toimijoita eri verkoston maissa 

yhdistävä toiminta olisi erittäin mielenkiintoista, mutta 

valitettavasti tästä ei ole vielä mitään pidemmälle 

vietyä ajatusta.

8

Numb

er
Response Text

2 Illalla. Doodle tms. käy hyvin.

3 -osallistumiseni vähäistä

4 kyllä

5

Voin osallistua myös Doodle-kyselyihin ja minulle 

sopii myös päiväajat!

6

Meetings during the office hours suite me better. Any 

location for the meeting is fine.

Not familiar with doodle!

4. Onko sinulla ehdotuksia pienimuotoisiksi, useamman verkoston jäsenen 

yhteishankkeiksi tai tapahtumiksi?

5. Onko sinulla toiveita kokousten aikatauluttamisen (esim. virka-

aikana/illalla) ja kokouspaikkojen suhteen?  Jos käytössä olisi doodle tai 



7

Sopii sekä virka-aika että ilta. Helsingin keskustaan 

on helpointa tulla muualtakin Suomesta. Osallistuisin 

Doodleen tai vastaavaan.

8

Kyllä osallistuidin Doodleen. Illalla klo 17-19, Hgin 

keskustassa

9

Virka-aikana.Helsingin keskustassa.

En osallistuisi.

10

Ehdottomasti alkuiltapäivästä kuten aiempina 

vuosina on ollut, esim. 14 alkaen. Ilta-aikaan en voi 

osallistua. Doodle käy hyvin.

11

Mieluiten iltapäivän päätteeksi ajalle kello 15 - 19, 

välillä kokouksia voisi pitää Hlsingin ulkopuolella.

Osallistuisin doodle-kyselyyn

12

Virka-aikana aina helpoin päästä paikalle. 

Kokouspaikaksi voimme tarvittaessa tarjota CIMOn 

kokoustiloja. Vastaisin toki doodlen tai vastaavaan

13 Kyllä osallistuisin.

14

Kokousajat enemmistön mukaan

Doodle, sopii hyvin

15

Mikäli kyseinen tapahtuma kiinnostaisi osallistuisin 

doodleen. Virka-ajalla on helpompi osallistua.

16

Osallistuisin Doodleen. Aikojen suhteen preferoisin 

ilta-aikoja.

17

kokoukset virka-ajan loppupuolella/alkuillasta, 

kokoukset voisivat kiertää verkoston jäsenten luona

18 ilta, doodle hyvä idea

19 ehkä en

20

Menot vaihtelevat niin paljon, että vaikea sanoa 

kiinteää sopivaa ajankohtaa. Doodle-kyselyihin voisin 

osallistua.

21 Helsingin keskusta, alkuilta,4 - 5 aikaan.

17

12

Numb

er
Response Text

2 En osaa sanoa.

3

vaikea sanoa ehkä Suomi on aika ulkokehällä vaikka 

järjestön ruotsalainen syntyperä vaikuttaa

4 Enemmän verkostotapaamisia

5 Aktiivisella vaikutuksella Alexandriaan!

6

Active participations of members, and better 

communication.

7 Tapahtumien kautta

6. Miten verkoston sisäistä päätöksentekoa voisi kehittää? Miten 

suomalaiset jäsenet saisivat paremmin äänensä kuuluviin?

skipped question

answered question



8

Keskustelut tapaamisissa, sähköposteilla tai 

suljetulla Facebooksivulla.

9

Päätöksenteko vaikuttaa toimivalta ja on tietysti 

jäsenten aktiivisuudesta kiinni.  Ehkä ALF kv-sivuilla 

voisi esitellä suomalaisia kärkihankkeita?

10 Yhteishankkeilla.

11

Ensiksi pitäisi huolellisesti miettiä mitk olisivat 

sellaisia asioita joista päättämiseen koko verkosto 

voisi osallistua. Toiseksi koskien eri hankkeita niistä 

aloitteen tekijällä olkoon suurin äänen paino ja sitten 

hankkeen muilla puuhastajilla

12

Tällainen kysely hyvä - ehkä kokouksiin voisi 

etukäteen kerätä myös osallistujilta toiveita 

asialistaan

13

Toiminnan säännöllinen esittely, muiden verkostojen 

toiminnan esittely

14

Mielestäni tämä toteutuu suht hyvin tällä hetkellä 

kiitos koordinaattoreille, jotka ovat kuulijaita ja joita 

aidosti kiinnostaa jäsenten mielipiteet (niin kuin tämä 

kysely osoittaa).

15

Verkoston toimintaa voisi tehdä selkeämmäksi ja 

läpinäkyvämmäksi jäsenille. Esimerkiksi 

verkostoitumisillat voisivat olla jäsenjärjestöille 

yhteisöllisyyttä ja siten myös kokousten sujuvuuttaa 

lisäävä keino.

16 Konkretiaa

17

ensin pitää olla riittävä motivaatio vaikuttaa 

päätöksentekoon eli tarvitaan tietoa mistä päätetään. 

kutsut mielellään aikaisemmin, jotta mahdollisimman 

moni pääsee paikalle.

18

11

Numb

er
Response Text

2 En tiedä.

3

Rahoitushauista ilmoittaminen ja informoiminen,

Välimeren alueen järjestöjen esittely

4

Yhteistyöhakuisuudella ja joustavana kumppanina!

Monikulltturisuuden ja moniuskontoisuuden 

huomioonottaminen ja vaikuttaminen sekä julkisen 

tilan keskustelun vahvistaminen

5

I guess the network needs to be promoted more. 

More visible activities, and involve members in the 

possible training programs and study trips.

6 Olette jo tarpeeksi aktiivinen

7. Miten voisimme kehittää toimintaamme verkoston koordinaattoreina? Mitä 

toivoisit meiltä jäsenenä?

answered question

skipped question



7

Minusta olette aloittaneet hyvin ja olemme saaneet 

riittävästi tietoa.

8 Toiminta on innostunutta ja aktiivista!

9

Ei erityisiä toivomuksia. Koordinaattorit toimivat

hyvin.

10

Voisitte järjestää verkoston jäsenille, jotka toimivat 

samalla kentällä yhteistyöpalaverin esim. 

Töölöntorilla neuvotteluhuoneessamme. Voimme 

varata sen ja tarjota tilan, jos hoidatte tarvittaessa 

jonkunlaisen pienen tarjottavan.

11

FIMEn toiminta koordinaatorina on mielestäni alkanut 

hyvin. Enemmän toimintaa Helsingin ulkopuolella. 

Enemmän pyyntöjä jäsenille ehdottaa toimintoja ja 

toyeuttaa niitä.

12

Hakukuulutuksia, apurahatarjouksia jne. olisi hyvä 

kerätä ja koota verkkosivuille, ei ainoastaan levittää 

sähköpostilla

13

Läpinäkyvyyden "tulkit", sanoittaa ALFin toimintaa ja 

toimintakulttuuria

14

Tämä toteutuu jo mielestäni hyvin. Ottamalla toiveet 

ja ideat harkintaan.

15

Tiedottaminen, selkeys ja läpinäkyvyys on kaiken a ja 

o :) Hyvin teillä tuntuu sujuneen!

16

ALF- toiminta ei ole vain kulttuuriin tai tutkimukseen 

liittyvää toimintaa. Mukaan pitäisi saada enemmän 

vaikuttamistoimintaa ja kansalaisyhteiskunnan 

tukemista ja vahvistamista.

17 lisää tapahtumia

18

Hyvin on lähtenyt käyntiin. Uudet nettisivut ja 

aktiivinen yhteydenpito sähköpostitse pitää hyvin 

tietoisena tapahtumista ja suunnitelmista.

Response 

Percent

Response 

Count

20,7% 6

27,6% 8

34,5% 10

20,7% 6

10,3% 3

0,0% 0

44,8% 13

72,4% 21

17,2% 5

29

0

Numb

er
Muu (täsmennä) Categories

Viestintä

Taloushallinto

Esiintyminen

answered question

Answer Options

Muu (täsmennä)

8. Millaisista aiheista toivoisit ALF-verkoston järjestävän jäsenille ilmaista koulutusta? 

Valitse 1-3 tarpeellisinta tai mieluisinta vaihtoehtoa.

Rahoitushakemusten tekeminen

Projektinhallinta

ALF:n tavoitteisiin kytkeytyvät aihekoulutukset (esim. 

Vaikuttaminen

Varainhankinta

skipped question



2

Rauhantyö ja kokonaisvaltainen turvallisuuden ja 

kehityksen tukeminen Euro-Välimerialueella.

3

Kansainvälistyminen, yhteydenpito ja yhteistyö 

muiden maiden ALF-jäsenten kanssa. Kulttuurien 

välinen vuorovaikutus.

4

Kansalaisyhteiskunnan tila eri yhteistyömaissa, 

vaikuttamismahdollisuudet,

5

kuten on ollut aiemmin puhetta, järjestömme voi 

toimia kouluttajana niin rahoitus- kuin 

vaikuttamisasioissakin.

Olen 

kiinnostunut 

osallistumaan 

tapahtuman 

järjestelyihin

Olen 

kiinnostunut 

osallistumaan 

tapahtumaan

6 19

6 9

2 9

5 12

5 14

3 10

6 21

Response 

Percent

Response 

Count

57,1% 16

10,7% 3

32,1% 9

14

28

1

Numb

er
Miten haluaisit osallistua?

2 Suunnittelu ja toteuttaminen

3

Osallistuisimme sekä suunnitteluun että 

toteutukseen.

4 Tuottamalla taideohjelmaa tapahtuman avajaisiin.

5 Konfliktien ennaltaehkäisyn teeman puitteissa.

Miten haluaisit osallistua?

10. Olisitko kiinnostunut osallistumaan Suomen verkoston yhteiseen hankkeeseen, mikäli se 

toteutetaan teeman Muuttuvat kaupungit alla? Mahdollisia alateemoja ovat esimerkiksi 

Syyrian nykytilannetta käsittelevä yleisötilaisuus Helsingissä 

Verkoston tapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen Helsingin 

Osallistuminen tuleviin Ravintolapäiviin Syyrian pakolaisten 

Lähi-idän eri aspekteja käsittelevät yleisöluentosarjat eri 

En osaa sanoa

Egyptiläisen rock-artisti Ramy Essamin konsertin (ALF-

Tuaregi-vähemmistöön liittyvä yleisötilaisuus 

Answer Options

skipped question

En

Kyllä

9. Mihin seuraavista ALF-verkoston tulevista tapahtumista haluaisit osallistua?

answered question

Maailma kylässä -festivaaleille osallistuminen vuonna 2016 

Answer Options



6

- Kuunteluoppilaana.

- Mahdollisesti lyhyt esitys Pohjois-Afrikan 

kaupunkikulttuureista ja niiden muutoksesta viime 

vuosikymmeninä

7

voimme mieluusti tiedottaa tavoittamilleen 

kohderyhmille hankkeesta ja siihen liittyvistä 

tapahtumista

8 Jonkin tapahtuman järjestäjänä, luennoitsijana.

9

Tiedottaa hankkeesta eri vaiheissa ja välittää 

tuloksia, mahdollisesti yhteistyössä tarjota tilat 

tilaisuuteen

10

Tällä hetkellä kuulijana ja osallistujana - en 

valitettavasti pysty sitoutumaan järjestelyihin.

11

Järjestömme voisi esimerkiksi järjestää yleisölle 

avoimen seminaarin uskontoon liittyen tai ideoida ja 

toteuttaa kansalaisjärjestöjen ja tutkijoiden 

rennomman tilaisuuden, jossa sekä tiedon että 

kontaktien vaihtaminen on luontevaa.

12

riippuu tietnekin tarkemmasta sisällöstä, mutta 

meidän näkökulmasta olisi tärkeää sisällyttää 

hankkeeseen linkki tuleviin kestävä kehityksen 

tavoitteisiin ja sisällyttää siihen vaikuttamisaspekti.

13 en tiedä

14

Haluaisimme olla mukana suunnittelemassa 

lopullista hankehakemusta ja olla mukana myös 

toteuttamassa sitä.

16

13

Numb

er
Response Text

2 Lähi-itä aiheisia koulutuksia.

3 Yhteinen luentosarja

4 yhteiastyö

5

Organizing events such as:

Invitting Syrian writers such as Rafik Schami

Organizing art exhibitions for Syrian painters who live 

in Europe

Organizing Music Concert and invite artists who fled 

Syria and live in Europe.

6 En osaa sanoa muuta.

7

Taiteen kautta ALF-verkoston arvojen ja teemojen 

esiintuomista esim. Taiteiden yössä.

11. Millaisia muunlaisia tapahtumia tai hankkeita haluaisit toteuttaa vuosina 

2015-2016 yhteistyössä ALF-verkoston kanssa?

answered question

skipped question



8

- ALF-palkintojen voittajien (kulttuuridialogi ja media) 

kiertue Suomeen (Pohjoismaihin)

- Alueen konfliktiyhteiskuntien arviointitilaisuuksia, 

Syyria, Libya

- Mahdollisesti Syyrian taisteluihin osallistuneen 

palaajan kanssa järjestettävä keskustelutilaisuus.

- Enemmän kulttuurivuoropuhelua.

9

CIMOn tutustumiskäynnin teille, jossa voisimme 

tarkemmin kartoittaa yhteistyön paikkoja - ollaan 

tästä yhteydessä!

10

Olisin kiinnostunut vahvistamaan siltaa Balkanin 

alueen ja Suomen verkostojen välillä.

11

en juuri tällä hetkellä oikein ehdi osallistumaan ALF-

verkoston toimintaan

12

Ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyviä 

kysymyksiä.

13

Järjestömme on kiinnostunut toteuttamaan 

keskustelutilaisuuden Turkin uskonnollisuudesta. 

Olemme myös kiinnostuneita tekemään yhteistyötä 

muiden ALF-jäsenten kanssa, esimerkiksi 

keskustelutilaisuuksien muodossa.

14 Viini-iltoja

15 egyptiläisen tanssin tuontia Suomeen

16

kriisinhallinnan käytänteet, konfliktinratkaisu, virtuaali 

ajatuspaja, työpajat

Response 

Percent

Response 

Count

34,6% 9

34,6% 9

46,2% 12

57,7% 15

1

26

3

Response 

Percent

Response 

Count

38,5% 10

30,8% 8

30,8% 8

8

26

3skipped question

12. Harkitseeko järjestösi osallistumista hakijana tai yhteistyökumppanina jompaankumpaan 

Anna Lindh -säätiön seuraavista rahoitushauista? Hakujen teemoja ovat Intercultural 

Harkitsemme osallistumista Social Entrepreneurship for 

Kyllä

Mahdollisia kommentteja

Emme todennäköisesti osallistu Social Entrepreneurship for 

Answer Options

skipped question

En osaa sanoa

Harkitsemme osallistumista Intercultural Citizenship 

Answer Options

Ei

13. Kaipaako organisaatiosi apua ulkomaisten yhteistyökumppaneiden löytämiseen ALF-

jäsenmaissa?

answered question

Millaista apua?

answered question

Emme todennäköisesti osallistu Intercultural Citizenship 



Numb

er
Millaista apua?

2 Muiden maiden taidealan jäsenjärjestöjen yhteydet.

3 Hyviä ehdotuksia

4 Ei tällä hetkellä, voi olla mahdollista jatkossa

5

Luotettavan paikallisen tahon löytäminen saattaa olla 

haaste. Ajatuksena olisi yhdistää Serbia jonkin South 

of the EuroMed maan kanssa.

6

Olemmekin jo keskustelleet Bosnia-

hankkeestaamme ja edenneet sen kanssa 

erinomaisesti!

7

Tarvitsemme listan uskontotieteen oppituoleista 

pohjois-afrikan maissa.

8

riippuu olemassa olevien kumppaneidemme 

tilanteesta

Response 

Percent

Response 

Count

65,4% 17

7,7% 2

26,9% 7

8

26

3

Numb

er
Miten?

2

Verkottuminen ja hyvien yhteistyösuhteiden 

luominen.

3

Tämä on keskeinen osa ALF:n toimintaa - edistää 

kulttuurivuoropuhelua ja saa da niin ihmiset kuin 

järjestöt mukaan aktiiviseen toimintaan.

4

Toisaalta olemme valtion organisaationa 

mahdollisesti epäkelpoja?

5

Se konkretisoisi yhteyden ja antaisi paremman 

tuntuman siihen mitä ollaan tekemässä.

6

Tämä on monelle toimijalle erittäin hyvä 

mahdollisuus uskoisin.

7

Verkostoituminen on opiskelijoille elintärkeää. 

Yhteistyö mahdollistaisi myös molemminpuolisen 

näkökulmien laajentamisen.

8 suorat kontaktit yhteishankkeisiin

15. Olisitko kiinnostunut osallistumaan usean ALF-jäsenmaan yhteiseen 'Intercultural cities' -

hankkeeseen? Tähän asti ehdotettuja mahdollisia alateemoja:- Bilingual/Multilingual 

Answer Options

En osaa sanoa

Miten?

answered question

14. HUOM! Tärkeää koordinaation suunnittelun kannalta: Hyötyisikö järjestösi 

mahdollisuudesta lähettää järjestön edustaja verkottumismatkalle Lähi-itään tai kutsua 

Kyllä

Ei

skipped question



Response 

Percent

Response 

Count

50,0% 12

16,7% 4

33,3% 8

10

24

skipped question skipped question 5 5

answered question

Missä ominaisuudessa voisit osallistua ja miten? Voit myös ehdottaa 

Answer Options

En osaa sanoa

En

Kyllä


