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YLEISTÄ 
 
Pohjoismaisen kansalaisyhteistyön keskusliitto Pohjola-Norden toimii avoimen, tasa-arvoisen ja 
rajattoman Pohjolan puolesta. Liiton päätehtävä on edistää pohjoismaista yhteistyötä ja tehdä 
Pohjoismaita tunnetuksi Suomessa. Liitto ja sen kanssa yhteistyössä toimiva Pohjola-Nordenin 
Nuorisoliitto ovat ainoat yleiseen pohjoismaisuuteen keskittyvät kansalaisjärjestöt Suomessa. 
Pohjola-Norden jatkoi 92. toimintavuotensa aikana työskentelyä päätehtävänsä mukaisesti ja edisti 
pohjoismaista yhteistyötä ja teki Pohjoismaita tunnetuksi Suomessa.  
 
Yhteiset pohjoismaiset arvot mahdollistavat hyvin antoisan ja tiiviin pohjoismaisen yhteistyön, jonka 
kautta maat voivat yhdessä pyrkiä ymmärtämään ja ratkaisemaan yhteiskunnallisia kysymyksiä ja 
oppia toistensa virheistä ja onnistumisista. 
 
Vuonna 2016 Pohjola-Norden kokosi Suomessa asuvat Pohjolasta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä 
kiinnostuneet omaehtoiseen toimintaan, ylläpiti koko maan käsittävää toimintaverkostoa, edisti 
kansalaisten, järjestöjen ja kuntien pohjoismaista vuorovaikutusta ja edusti kansalaisnäkemystä 
viranomaisiin ja päättäjiin päin. Liitto järjesti seminaareja, tapahtumia ja tapaamisia, tuki 
pohjoismaisuutta kouluissa ja välitti tietoa Pohjoismaista ja pohjoismaisesta yhteistyöstä. Pohjola-
Nordenin lehti toimi tärkeänä viestintäkanava, ja liiton verkkosivut tarjosivat monipuolista tietoa 
sekä Pohjola-Nordenin toiminnasta että pohjoismaisesta yhteistyöstä. 
 
Suomi oli Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtaja 2016. Liitto osallistui tavoitteidensa 
mukaan puheenjohtajuuskauden tapahtumiin. Lisäksi Pohjola-Norden toimi pääjärjestäjänä 
yhdessä muiden toimijoiden kanssa toteutetussa Pohjolan päivän tapahtumassa.  
 
Vuonna 2015 liitto aloitti toiminnan ja organisaation uudistuksen tavoitteenaan vastata paremmin 
nykyisiin haasteisiin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Liittokokouksessa 2016 hyväksyttiin 
yksimielisesti liiton uudet säännöt. Uusien sääntöjen myötä piirit poistuvat ja liiton organisaatio on 
jatkossa kaksiportainen. Alueellisen toiminnan turvaamiseksi perustetaan aluetoimikuntia. Uusi 
organisaatiorakenne tukee yhdistysten toimintaa ja mahdollistaa niiden välisen entistä paremman 
yhteistyön.  
 
Vuoden aikana keskityttiin toiminnan läpinäkyvyyden parantamiseen ja sellaisten 
työskentelytapojen luomiseen, jotka mahdollistavat entistä paremman jäsenten palvelun. Työ 
jatkuu tulevina vuosina, jolloin keskitytään lisäksi liiton näkyvyyden lisäämiseen sekä uusien ja 
nuorten jäsenten mukaan saamiseen.  
 
Pohjola-Nordenin yhdistyksillä on 7 171 henkilöjäsentä. Koulujäseniä on 220, yhteisö- ja 
kirjastojäseniä noin 100. Projektin Pop Up Pohjola-Norden kautta liiton toiminnan piirissä oli 
toimintavuonna 50 000 henkilöä.  
 

Painopisteet 
 

Painopisteet vuonna 2016 olivat tiedotus, viestintä ja näkyvyys. Tavoitteena oli jälleen luoda 
Pohjola-Nordenista käsite ja brändi Suomessa.  
 
Liiton talous on myös ollut yksi toimintavuoden painopisteistä ja kestävän taloudellisen tilanteen 
luomiseksi on ryhdytty tarvittaviin toimiin. 
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ALUEELLINEN JA PALVELUTOIMINTA 
 
Vuonna 2016 Pohjola-Norden tarjosi jäsenilleen monipuolista toimintaa ja edisti kansalaisten ja 
järjestöjen yhteistyötä Pohjolassa.  
 
Liitto järjesti yhteistyössä muiden pohjoismaisten toimijoiden kanssa 23.3. Pohjolan päivän 
tapahtuman Kampin kauppakeskuksessa Helsingissä. Tapahtuman pääyhteistyökumppani oli 
ulkoministeriö. Pohjolan päivää vietettiin myös Jyväskylässä, Vaasassa ja Rovaniemellä. Helsingin 
tapahtuma oli samalla Pop Up Pohjola-Norden -kiertueen avaus. Yhdistykset ja piirit järjestivät 
Pohjolan pitoja eri puolilla maata. 
 
Lokakuussa järjestettiin jäsenristeily, jolla tiedotettiin ja keskusteltiin organisaatiouudistuksesta ja 
tarjottiin koulutuksellisia osuuksia muun muassa verkkosivuihin liittyen.  
 
Marraskuussa järjestettiin pohjoismainen kirjastoviikko ja sen puitteissa joukko tilaisuuksia 
kouluissa ja kirjastoissa eri puolilla Suomea. Vuoden teema oli Tulevaisuus Pohjolassa, ja 
Suomessa viikolle osallistui 127 instituutiota. 
 
Jäsenyhdistyksille kanavoitiin toimintatukea edellisten vuosien tapaan.  
 
Alueellisen toiminnan suurin muutos oli liittokokouksen päätöksellä tehty sääntöuudistus, jonka 
seurauksena piiritoiminta itsenäisinä rekisteröityinä yhdistyksinä lakkaa olemasta.  Tilalle 
rakennetaan alueorganisaatio suoraan Pohjola-Norden ry:n alaisuuteen. Hallintorakenteen 
keventäminen tuo merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia säästöjä, joiden ansiosta resurssit 
voidaan tulevaisuudessa kohdentaa suoraan jäsenistölle ja toiminnasta kiinnostuneille suunnattuun 
toimintaan. 
 
 

KOULUALAN TOIMINTA 
 

Koulualan toiminta oli vuonna 2016 aktiivista ja laaja-alaista. Koulutoimintaa koordinoi elokuuhun 
Kuopion piiri ja syyskuussa koordinointivastuu siirtyi takaisin liittotoimistolle. Koulujäseniä oli 
vuoden lopussa 220. CIMO:n tuki pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2015. Pohjola-Nordenin 
koulutoiminta tavoitti vuoden aikana yhteensä noin 3 500 opettajaa ja oppilasta.  
 

Pohjoismaiset opettajastipendit 
 
Vuoden aikana myönnettiin Pohjoismaisia opettajastipendejä 10 opettajalle, jotka vierailivat yhden 
tai kahden viikon ajan toisessa Pohjoismaassa tutustumassa kouluun ja opetukseen. Opettaja- ja 
oppilasvaihtotoimikunta valitsi opettajastipendin saajat. 
 

Opettajien ja tulevien opettajien kurssistipendit ja ystäväkuntien välinen opettajavaihto 
 
Opettajille ja kouluhallintoviranomaisille tarkoitettuja kurssistipendejä toisessa Pohjoismaassa 
järjestettävää pohjoismaista jatkokurssia varten myönnettiin 24. Lisäksi myönnettiin stipendi viidelle 
opettajaryhmälle (yhteensä 75 opettajaa). 
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Opettajien opintomatka Kööpenhaminaan 
 
Opettajaksi opiskelevien opintomatkan sijaan järjestettiin opettajille suunnattu opintomatka 
Kööpenhaminaan huhtikuussa.   Ohjelmassa   oli   opintokäyntejä, keskusteluja ja    
kulttuuriohjelmaa. 
 

Oppilasvaihdot ja leirikoulut 
 
Oppilasvaihto- ja leirikoulumatkoja varten tukea sai Tanskaan neljä ryhmää, Islantiin kolme 
ryhmää, Norjaan kolme ryhmää, Ahvenanmaalle kaksi ryhmää ja Ruotsiin 16 ryhmää 
peruskouluista ja lukioista. 
 

Oppilas- ja opettajaryhmät Suomeen 
 
Suomeen saapuneiden pohjoismaisten oppilas- ja opettajaryhmien isäntäkouluja tuettiin 
vierailuohjelman toteuttamisessa. Tukea sai viisi koulua. 
 

Nuorisoleiri Hillerødissä 
 
Pohjoismainen nuorisoleiri järjestettiin Tanskan Hillerødissä heinäkuussa. Suomesta leirille 
osallistui 13 nuorta. Matka sai tukea Folke Bernadotten muistorahastosta. 
 

Kesäkurssi suomenkieliselle lukiolaiselle 
 
Liiton järjestämille kesäkursseille osallistui yhteensä 65 suomenkielistä lukiolaista. Kurssit 
järjestettiin Piitimessä, Pohjois-Ruotsissa (15+20 oppilasta) ja Ahvenanmaalla (30 oppilasta). 
Opettaja- ja oppilasvaihtotoimikunta valitsi osallistujat kurssille. Kielikursseihin saatiin rahoitusta 
Nordplus Språk -ohjelmasta. 
 

Matkastipendit ruotsinkielisille lukioille 
 
Kuusi ruotsinkielistä lukiota (12 oppilasta) sai stipendin Nordenkorrespondenterna-opintomatkalle 
Pohjoismaiden neuvoston istuntoon Kööpenhaminaan marraskuussa. Opiskelijat tapasivat 
pohjoismaisia parlamentaarikkoja ja muita pohjoismaisia toimijoita ja kirjoittivat tapaamisista ja 
matkasta artikkeleita kotipaikkakuntiensa lehtiin. 

 
Palkintokirjat 

 
Kaikille suomalaisille yläkouluille ja lukioille lähetettiin palkintokirjoja, yksi jokaista yläkoulua ja 
kolme jokaista lukiota kohden. Palkintokirjat olivat Johanna Thydellin I taket lyser stjärnorna, 
Pernilla Oljelundin Cornelia Karlsson Ohyggligt deprimerad - jublande lycklig ja Erlend Loen 
Inventering. Yhteensä lähetettiin noin 2 100 kirjaa. 
 
Kirjojen valinnassa otettiin huomioon sekä ajankohtaisuus että kirjojen kiinnostavuus nuorten 
näkökulmasta. Kirjat valitsi Pohjola-Nordenin koulutoimikunnan puheenjohtaja, Leppävirran lukion 
ruotsin kielen lehtori Satu Savolainen. 
 

Ammattioppilaitosten/-korkeakoulujen ja kansanopistojen opiskelijoiden opintomatkat 
 
Matka-apuraha pohjoismaista opintomatkaa varten myönnettiin yhdeksälle ammattioppilaitosten ja 
kansanopistojen opiskelijaryhmälle. 
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Ammattioppilaitosten/-korkeakoulujen ja kansanopistojen opiskelijoille myönnetyt stipendit 
työssäoppimisjaksoa varten 

 
Toisessa Pohjoismaassa suoritettavaa, opintoihin liittyvää työssäoppimisjaksoa varten myönnettiin 
matka-apuraha 12 ammattioppilaitosten ja kansanopistojen opiskelijalle. 
 

Koulujäsenyys 
 
Koulujäseniä oli vuoden lopussa 220. Koulujäsenet saavat Pohjola-Nordenin lehden lisäksi 
Pohjolaan liittyvää ajankohtaista materiaalia ja tietoa pohjoismaisista kursseista, stipendeistä ja 
uusista oppimateriaaleista. 
 

Tiedotustilaisuudet ja konferenssit opettajille ja opiskelijoille 
 
Pohjola-Norden osallistui Kansainvälisyyspäiville Seinäjoella marraskuussa ja järjesti 
opettajaseminaarin ”Pohjola-Norden ja koulut” Tampereella joulukuussa.  
 

Kirjailijavierailu 
 
Toukokuussa norjalainen kirjailija Bjørn Sortland vieraili Oulun kouluissa kertomassa kirjailijan 
työstään ja kirjoistaan, kuten Kunstdetektiverne-sarjasta. Sortland vieraili kolmessa koulussa ja 
tapasi 340 oppilasta. Vierailu toteutettiin yhteistyössä Norden-yhdistysten liiton kanssa. 
 

Kouluvierailut 
 
Fredrik Furu vieraili marraskuussa Kuopion Lyseon lukiossa ja Kuopion taidelukio Lumitissa 
kertomassa laulun tekemisestä ja ruotsin kielen taidon merkityksestä. 
 
Matkalehtori Áslaug Hersteinsdóttir-Hölttä vieraili joulukuussa Suonenjoen lukiossa, Kuopion 
klassillisessa lukiossa ja Leppävirran sekä Varkauden lukioissa kertomassa Islannin historiasta ja 
nykypäivästä. 
 

Norden i Skolan 
 
Norden-yhdistysten liiton hallinnoima projekti Nordeniskolan.org palvelee kouluja 
yhteispohjoismaisissa projekteissa ja hankkeissa. Sivustolta löytyy runsaasti oppimateriaalia ja sen 
kautta on mahdollista etsiä pohjoismaisia ystäväluokkia. Sivustolla on ollut mahdollista ottaa osaa 
myös pohjoismaiseen Ilmastotaistoon, jossa kilpailtiin muoviroskan keräämisessä.  
 

Koulualan toimikunnat 
 
Koulualan toimintaan ovat osallistuneet Pohjola-Nordenin koulutoimikunta, Pohjola-Nordenin 
opettaja- ja oppilasvaihdon toimikunta sekä Maantieteen ja biologian opettajien Pohjola-Norden ry. 
 

Koulualan yhteistyötahot 
 
Koulualan toiminnassa tärkeitä yhteistyötahoja ovat olleet mm. Kansainvälisen liikkuvuuden ja 
yhteistyön keskus CIMO, Pohjola-Nordenin piirit ja yhdistykset, Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto, 
Pohjoismainen Kulttuuripiste, Svenska nu, Hanasaaren  kulttuurikeskus, Framnäs folkhögskola, 
Danhostel Hillerød, Suomen ruotsinopettajat – SRO, Biologian ja maantieteen opettajien liitto –  
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BMOL, Finlands Svenska Lärarförbund – FSL, Opetushallitus, pohjoismaiset suurlähetystöt sekä 
Norden-yhdistykset kaikkialla Pohjolassa. 
 
 

EDUNVALVONTA JA YHTEISKUNTAVASTUU 
 

Haloo Pohjola -projekti 
 
Haloo Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu, jonka tavoitteena on 
helpottaa yksityishenkilöiden liikkuvuutta Pohjoismaissa. Suomessa palvelua hallinnoi Pohjola-
Norden, mutta projekti on täysin Pohjoismaiden ministerineuvoston koordinoima ja rahoittama. 
Haloo Pohjolan toiminta jakautuu kahteen osa-alueeseen, joista ensimmäinen on rajaestetyö ja 
toinen yksityishenkilöiden tiedottaminen ja neuvominen vapaasta liikkuvuudesta Pohjoismaissa. 
 
Haloo Pohjolan vuoden 2016 yksi kohokohta oli uusien verkkosivujen julkistaminen. Edellisvuonna 
saavutettu miljoonan kävijän raja ylitettiin jälleen vuonna 2016 ja kävijämäärä kasvoi entisestään. 
Haloo Pohjola Suomi vastasi neuvontapalvelunsa kautta yhteensä 400 yksittäiseen kysymykseen.  
 
Haloo Pohjola julkaisee vuosittain yhteisen kattavan toimintakertomuksen, joten tässä 
toimintakertomuksessa keskitytään vain oleellisimpaan Suomessa tapahtuneeseen toimintaan. 
 
Projektijohtaja Heli Mäkipää jäi vanhempainvapaalle 22.4. ja ma. projektijohtaja Anna Välimaa 
aloitti työt 16.3. 
 

Rajaestetyö 

 
Haloo Pohjola -toimistot kokoavat tietoa rajaesteistä, joita yksityishenkilöt kohtaavat liikkuessaan 
Pohjoismaasta toiseen. Lisäksi Haloo Pohjola selvittää, ovatko yksityishenkilöiden Pohjoismaiden 
viranomaisilta saamat tiedot olleet puutteellisia tai virheellisiä. Haloo Pohjola raportoi 
Pohjoismaiden ministerineuvoston Rajaestesihteeristölle mahdolliset epäilyt rajaesteistä, minkä 
jälkeen sihteeristö päättää jatkotoimenpiteistä. 
 
Haloo Pohjola osallistui Pohjoismaiden ministerineuvoston koordinoimiin rajaesteyhteistyötä 
käsitteleviin LOTS-kokouksiin yhteensä kolme kertaa. Mukana LOTS-ryhmässä ovat Haloo 
Pohjolan lisäksi kansalliset neuvontapalvelut sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston 
rajaestesihteeristö.  
 
Rajaesteneuvoston valmistautumiskokouksina toimivat Suomessa Pohjola-Nordenin 
neuvontatoimikunnan kokoukset, joita järjestettiin vuoden aikana kolme. 
 

Tiedotus 

 
Haloo Pohjola julkaisi uudet verkkosivut maaliskuussa. Suomesta tehdyt vierailut verkkosivuilla 
kasvoivat 9% vuoden 2015 kävijämäärästä. Kävijäkertoja oli Suomesta nyt yhteensä 162.724. 
 
Haloo Pohjolan sivujen kokonaiskävijämäärä lisääntyi 6% yltäen nyt 1.074.822 käyntiin. Samalla 
kysymysmäärä tuhatta kävijää kohti pysyi toivotussa laskussa alentuen viime vuoden 2,7 
kysymyksestä 2,3 kysymykseen per tuhat kävijää. 
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Verkostoituminen 

 
Yksityishenkilöille suunnatun tiedottamisen lisäksi tärkeä osa Haloo Pohjolan tiedotustyötä on 
verkostoituminen ja tiedonvaihto viranomaisten ja poliittisten päättäjien kanssa. 
 
Haloo Pohjola teki vuoden aikana tiivistä yhteistyötä Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön (PYS) 
sekä Suomen eduskunnan kanslian kansainvälisten asiain yksikön kanssa tehden mm. 
selvitystöitä sekä esitelmiä. 
 

Seminaarit ja tapahtumat 

 
Vuoden aikana Suomen Haloo Pohjola osallistui ensimmäistä kertaa SuomiAreenalle yhteistyössä 
muiden Suomessa sijaitsevien pohjoismaisten toimijoiden kanssa. Ensimmäistä kertaa Haloo 
Pohjolan toiminnan historiassa Haloo Pohjola osallistui nyt poliittisille kesäfestivaaleille jokaisessa 
Pohjoismaassa. 
 
Haloo Pohjola oli mukana Pohjola-Nordenin järjestämässä Itämeri-seminaarissa ja Pohjolan päivän 
Pop Up -tapahtumassa Helsingissä. Lisäksi Haloo Pohjola oli mukana Pop Up -tapahtumassa 
Torniossa. 
 
Haloo Pohjola oli esille asettajana kahdessa CIMO:n järjestämässä opiskelijatapahtumassa ja piti 
puheenvuoron ulkomailla opiskelusta lukiolaisille CIMO:n infoillassa.  
 
Haloo Pohjola piti esitelmän rajaesteistä Tilastokeskuksessa ja Pohjoismaiden neuvoston Suomen 
valtuuskunnan edustajille. Lisäksi Haloo Pohjola piti esitelmän kulttuuri- ja opintoalasta ja niiden 
rajaesteistä Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan edustajille. 
 
Haloo Pohjola veti workshopin Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston 
puheenjohtajuusohjelmaan kuuluneessa pohjoismaisessa liikkuvuusseminaarissa yhdessä 
Suomen Nordjobbin kanssa.  
 
Haloo Pohjola piti esitelmän Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan seminaarissa ”Minä, rajatyöntekijä” 
Haaparannassa, Ruotsissa.  
 
Haloo Pohjola oli esille asettajana Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Kööpenhaminassa. 
 

Seminaarit ja kurssit 
 
Helmikuussa järjestettiin Itämeri-seminaari, johon osallistuivat Pohjoismaiden yhteistyöministerit 
Ruotsista, Norjasta, Ahvenanmaalta ja Suomesta. Syyskuussa järjestettiin uusiin 
energiaratkaisuihin keskittynyt tilaisuus yhteistyössä ruotsalaisen ajatushautomo Global 
Utmaningin kanssa. 
 
Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen kanssa järjestettiin syksyn aikana kolme 
politiikkaseminaaria Oulussa, Turussa ja Joensuussa.  
 
Vuoden aikana Pohjola-Nordenin elinkeinoelämän toimintaa kehitettiin kohti kumppanuusohjelmaa, 
jossa yhteistyön molemmat osapuolet hyötyvät toiminnasta. Suurempien ja kestävämpien 
kumppanuuksien kautta oli mahdollista keskittyä toteuttamaan varsinaista toimintaa.  
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Ammattiyhdistysyhteistyö 
 

Pohjola-Nordenin ammattiyhdistystoimikunta loi ensimmäisellä puolivuotiskaudella 
puheenjohtajansa Maarit Feldt-Rannan kanssa toimikunnan työlle selkeän strategian ja tavoitteet. 
Ajatus toimia pohjoismaisen ammattiyhdistysyhteistyön kokoavana yhteistyöelimenä Suomessa 
otettiin hyvin vastaan toimikunnan jäsenten keskuudessa. Jäsenet päättivät, että toiminnassa 
voidaan reagoida ajankohtaisiin aiheisiin tarpeen mukaan toimikunnan parhaaksi katsomalla 
tavalla, joita voivat olla seminaarit, luennot, ym. 
 

Nordjobb 
 

Nordjobb tarjoaa kesätöitä, asunnon ja kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmaa 18–28-vuotiaille nuorille 
toisessa Pohjoismaassa. Kesätöitä voivat hakea sekä pohjoismaalaiset että EU-maiden 
kansalaiset, jotka osaavat pohjoismaisia kieliä. Nordjobbin tavoitteena on lisätä nuorten 
kiinnostusta Pohjoismaihin ja edistää liikkuvuutta pohjoismaisilla työmarkkinoilla. Nordjobbia 
rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Suomessa myös Opetus- ja kulttuuriministeriö. 
 
Vuonna 2016 931 ulkomaalaista nuorta haki kesätöitä Suomesta Nordjobbin kautta ja yhteensä 54 
hakijaa sai työpaikan. Näistä 46 oli pohjoismaalaisia ja kahdeksan EU-maista. 
 
Nordjobb-työnantajia Suomessa oli 27. Suurin osa nordjobbareista työskenteli hoitoalalla, 
puutarhatöissä tai palvelualalla esimerkiksi kirjastossa, hostellissa tai seikkailupuistossa. 
Suurimmat työllistäjät olivat Helsingin kaupunki, Turun kaupunki ja Sykes. Kulttuuri- ja vapaa-ajan 
ohjelmaa Suomessa järjestettiin Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Pohjanmaalla.  
 
Suomessa Nordjobbia markkinoitiin enimmäkseen suomalaisille kesätyönhakijoille, mutta myös 
työnantajille. Nordjobb-projektivastaava vieraili kouluissa ja osallistui messuille ja muihin 
tapahtumiin. Nordjobb sai kesän aikana näkyvyyttä myös mediassa; mm. netissä, radiossa ja 
lehdissä.  
 
Vuonna 2016 325 suomalaista nuorta sai Nordjobbin toisesta Pohjoismaasta verrattuna 277 vuotta 
aikaisemmin. Yli 2 600 suomalaista haki Nordjobbia. 
 
 

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 
 

Toimintavuoden painopisteet tiedotuksessa ja viestinnässä olivat verkkosivujen kehittäminen, 
näkyvyys sosiaalisessa mediassa sekä sisäinen viestintä.  
 
Toimintavuoden aikana liiton viestinnässä on tavoitteiden mukaisesti painotettu enenevässä 
määrin sähköisiä kanavia ja sosiaalista mediaa. Tämä on mahdollistanut entistä ajantasaisemman 
ja nopeamman viestinnän sekä yhä suuremman kohdeyleisön tavoittamisen kustannustehokkaasti. 
Etenkin Facebookia on aktiivisesti hyödynnetty tapahtumamarkkinoinnissa. Facebook-seuraajien 
määrä nousi vuoden aikana lähes 1700 seuraajaan. Muista sosiaalisen median kanavista käytössä 
ovat Twitter ja Instagram. 
 
Liiton verkkosivut uudistettiin maaliskuussa. Uusilta sivuilta tieto on paremmin löydettävissä ja 
jaettavissa sosiaalisessa mediassa. Myös yhdistysten sivut siirrettiin loppuvuodesta uudelle  
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pohjalle, joka on entistä käyttäjäystävällisempi ja mahdollistaa paremmin eri sivujen yhtenäisen 
ilmeen. Noin 40 yhdistystä on avannut sivut uudella pohjalla.  
 
Liiton lehteä julkaistiin kolme numeroa. Numero 4/16 jätettiin julkaisematta kustannussyistä ja 
vuodesta 2017 lähtien lehti ilmestyy kahdesti vuodessa. Yhteistyötä sisaryhdistysten kanssa on 
kartoitettu, mutta työ on vielä alkutekijöissään. Lehden päätoimittajana toimi pääsihteeri Michael 
Oksanen.   
 
Sisäisessä viestinnässä pääkanavat olivat intra ja sähköinen yhdistyskirje, joka lähetettiin 10 
kertaa. Vuoden aikana otettiin käyttöön uusi viestintätyökalu Lyyti, jota on hyödynnetty sekä 
sisäisessä viestinnässä että tapahtumamarkkinoinnissa.   
 

Muu tiedotus 
 
Pohjoismaiden ministerineuvosto kartoitti vuoden aikana tiedotustoimistojen toiminnan. 
Kartoituksen seurauksena tiedotustoimistojen tuki maksetaan vuoden 2017 alusta Pohjola-
Nordenin liitolle, joka vastaa jatkossa pohjoismaisesta tiedotustoiminnasta Suomessa.  
 
 

PROJEKTIT 
 

Pop Up Pohjola-Norden 
 

Pohjola-Nordenin Pop Up -kiertue vieraili vuoden aikana kauppakeskuksissa kymmenellä 
paikkakunnalla (Helsinki, Turku, Vaasa, Tornio, Pori, Oulu, Jyväskylä, Kuopio, Kotka, Tampere). 
Kiertueen tavoite oli saada näkyvyyttä ja lisätä liiton tunnettuutta. Ohjelman teemana oli 
pohjoismainen musiikki ja pohjoismaiset elokuvat. Ohjelma sisälsi mm. pohjoismaisten artistien 
esiintymisiä (Simon Zion, Cajsa Siik, Geir Rönning, Fredrik Furu ja Christoffer Strandberg). 
Mukana oli myös pohjoismainen houseband kapellimestari Ben Bergmanin johdolla. Koomikko 
Christoffer Strandberg ja artisti Fredrik Furu juonsivat tapahtumat. Fredrik Furu toimi kiertueen 
tuottajana. 
 
Yhteistyössä Walhalla elokuvatoimiston kanssa tapahtumissa näytettiin pohjoismaisia 
elokuvatrailereita. Tapahtumissa järjestettiin myös pohjoismainen kysely, jossa oli mahdollisuus 
voittaa Scandicin ja Viking Linen palkintoja sekä Teslan koeajo. Vaasassa ja Oulussa 
kaupunginjohtajat pitivät puheet tapahtumissa, ja Oulussa artistit esiintyivät myös Nordens Husin 
avajaisissa. 
 
Kiertue sai runsaasti huomiota sekä suomen- että ruotsinkielisessä mediassa. Esiintyjät olivat 
mukana suorassa radiolähetyksessä mm. Yle Kemissä, Yle Vega Åbolandissa, Sveriges Radio 
Sisuradiossa, Yle X3M:llä ja Yle Vega Österbottenilla. SuomiAreenalla Porissa Fredrik Furu ja 
Christoffer Strandberg esiintyivät kahdesti MTV3:n suorassa lähetyksessä ja Christoffer 
Strandberg myös Svenska Ylen TV-uutisissa. Artikkeleja julkaistiin mm. Turun Sanomissa ja 
Vasabladetissa.  
 
Kiertueen yhteydessä järjestettiin viisi seminaaria ajatushautomo Magman kanssa. Seminaarit 
käsittelivät maahanmuuton positiivisia vaikutuksia Pohjoismaiden talouteen. Osallistujia 
seminaareissa oli yhteensä noin 300 henkilöä ja kaikista seminaareista oli suora livestream-
lähetys.  
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Muut toimintavuoden panostukset 
 

Pohjola-Norden osallistui Pohjoiskalottikonferenssiin, joka järjestettiin elokuussa Kemissä. 
Teemana oli Pohjoiskalotin alueen kielet ja kulttuuri. Kolmepäiväiseen konferenssiin osallistui 142 
nordistia Norjasta, Ruotsista ja Suomesta. 
 
Pohjola-Norden oli mukana toteuttamassa marraskuussa Lapissa järjestettyä elokuvafestivaalia 
Arktista Vimmaa. Teemana oli Pohjolan Sadut. Elokuvia kävi katsomassa 2 920 henkeä 
Rovaniemellä ja ympäri Lappia. 
 
 

JÄSENET 
 

Jäsenrekisteri ja -kortti 
 
Liitto ylläpiti jäsenrekisteriä ja keräsi jäsenmaksut paikallisyhdistysten puolesta. Yksi yhdistys 
keräsi itse jäsenmaksunsa. Jäsenet saivat jäsenmaksulaskun yhteydessä irtileikattavan 
jäsenkortin. 
 
Rekisterin toimittaja on ahvenanmaalainen Consilia. Paikallisyhdistysten edustajat pääsevät itse 
käsiksi jäsentietoihinsa, mikä helpottaa yhdistysten omaehtoista toimintaa. 
 
Liiton paikallisyhdistyksillä on henkilöjäseniä 7 171. Paikallisyhdistyksiä on 126, järjestöjäseniä 82, 
koulujäseniä 220 ja kirjastojäseniä 20. 
 
 

ANSIOMERKIT JA STIPENDIT 
 

Veikko Karsma -stipendi 
 
Stipendi myönnettiin Bo Grönholmille (Turun Pohjola-Norden). 
 

K.A.Fagerholmin stipendi 
 
Stipendit myönnettiin Vaasan seudun Pohjola-Nordenin nuorille (VSPNN) ja Joensuun seudun 
Pohjola-Nordenin nuorille (JSPNN). 
 

Kultainen ansiomerkki 
 
Pohjola-Norden myönsi seuraaville henkilölle kultaiset ansiomerkit toiminnasta liiton hyväksi: 
 
Borgman, Jarl, Hyvinkää 
Kauppinen Sirpa, Leppävirta 
Karvinen Kaija, Leppävirta 
Romppanen Pirjo, Leppävirta 
Savolainen Satu, Leppävirta 
 
 
 
 
 



 

11 

 

 
 

Hopeinen ansiomerkki 
 
Pohjola-Norden myönsi seuraaville henkilölle hopeiset ansiomerkit toiminnasta liiton hyväksi: 
 
Himanen Markku, Kangasala 
Kaittola Sirpa, Kangasala 
Könönen Maritta, Kangasala 
Loukimo-Peltola Pirkko, Kangasala 
Nikula Seppo, Kangasala 
Nikula Tuovi, Kangasala 
Ollikainen Reijo, Leppävirta 
Pajukoski Leena, Kangasala 
Pyykkö Marketta, Kangasala 
Saari Anna-Maija, Tampere 
Tirkkonen Tuula, Leppävirta 
Tulenheimo Torsti, Kangasala 
Velner, Kirsti, Kangasala 
Watjus Salme, Leppävirta 
 
 

KESKUSTOIMISTO 
 
Pohjola-Nordenin pääsihteerinä toimi Michael Oksanen. Anne Tuomainen (Kuopion toimisto) toimi 
kouluvastaavana 1.8.2016 asti, minkä jälkeen koulutoiminta siirrettiin takaisin liittoon ja siitä vastasi 
Marika Lindström. Lindström palasi jäsenvastaavan tehtävään opintovapaalta maaliskuun alussa. 
Susanna Puisto toimi tiedottajana ja Urpo Uusitalo talous- ja markkinointivastaavana. Haloo 
Pohjola -projektin projektipäällikkönä toimi alkuvuoden Heli Mäkipää ja hänen vanhempainvapaan 
sijaisenaan huhtikuusta lähtien Anna Välimaa. Kalle Keijonen toimi kesäapulaisena. 
 
Linus Hielm-Dahlberg suoritti siviilipalvelusta liiton palveluksessa kevätkauden ja oli palkattuna 
jäsensihteerinä elokuuhun asti. Daniela Holmberg toimi työharjoittelijana tammi-maaliskuussa. 
 
 

LUOTTAMUSELIMET 
 

Liiton toimielimet 
 
Liiton toimielimet ovat liittokokous ja hallitus. 
 
Pohjola-Nordenin liittokokous järjestettiin Turussa 23.4. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset 
asiat. 
 

Liiton puheenjohtaja 
 
Liiton puheenjohtajana toimi kansanedustaja Anne-Mari Virolainen. 
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Hallitus 
 
Pohjola-Nordenin hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kolmesti (16.3, 7.6. ja 28.9.) 
seuraavassa kokoonpanossa:  
 
Anne-Mari Virolainen, puheenjohtaja    läsnä 16.3, 7.6. ja 28.9. 
Maarit Feldt-Ranta, varapuheenjohtaja    läsnä 7.6. ja 28.9. 
Simo Rundgren, varapuheenjohtaja    läsnä 16.3. ja 7.6. 
Satu Haapanen (Anette Karlsson)    läsnä 7.6. 
Harry Helenius (Paula Mikkola)    läsnä 28.9. 
Pertti Kinnunen (Kristina Saari, läsnä 7.6.)   läsnä 16.3. ja 28.9. 
Ari Laitinen (Leena Kortesalo)    läsnä 16.3, 7.6. ja 28.9. 
Juhani Lönnroth (Mia Haglund)    läsnä 16.3. 
Pirjo Markkola (Arto Alkkiomäki, läsnä 16.3, 7.6. ja 28.9.)  
Heikki Pakarinen (Anne-Mari Karppinen)   läsnä 16.3, 7.6. ja 28.9. 
Karolina Lång (Hanna-Marilla Zidan, läsnä 7.6.)   läsnä 16.3. ja 28.9. 
Satu Savolainen (Matti Erävala, läsnä 16.3.)   läsnä 7.6. ja 28.9. 
 

Vaalivaliokunta 
 
Liittokokouksessa valittuun vaalivaliokuntaan kuuluivat Markku Jääskeläinen (pj), Marja Kalske, 
Leena Kortesalo, Henrik Stenius, Markku Lumio ja Leena Lusa. 
 
 

ASIANTUNTIJAELIMET 
 

Ay-toimikunta: Maarit Feldt-Ranta (pj.), Anne Granat-Jukakoski, Markku Jääskeläinen, Katja 
Kaivonen, Sari Koivuniemi, Nina Kreutzman, Mari Taivainen (17.10. asti), Josetta Nousjoki (17.10. 
alk.), Michael Oksanen, Magnus Salmela, Rauni Söderlund, Taina Vallander, Marina Wiik (17.10. 
alkaen, uusi jäsenliitto JHL), Heli Mäkipää (sihteeri 22.4. asti), Anna Välimaa (sihteeri 25.4. 
alkaen). Toimikunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. 
 
Neuvontatoimikunta: Anne-Mari Virolainen (pj.), Simo Rundgren (varapj.), Carita Blomqvist, Maarit 
Feldt-Ranta, Riitta Leinonen, Marjaana Lundqvist, Mari Herranen, Laura Määttänen, Kari 
Kahiluoto, Päivi Koivupalo, Lippe Koivuneva, Michael Oksanen, Risto E.J. Penttilä, Suvi Rasimus, 
Nina Rekola, Juha Lempinen, Iisa Väänänen, Maria Waltari, Heli Mäkipää (sihteeri 22.4. asti), 
Anna Välimaa (sihteeri, 25.4. alkaen). Toimikunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. 
 
Opettaja- ja oppilasvaihdon toimikunta: Nina Eskola, CIMO (pj), Terhi Seinä, OPH ja Anne 
Tuomainen / Marika Lindström (sihteeri). Toimikunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. 
 
Koulutoimikunta: Satu Savolainen (pj), Tiinaliisa Granholm (Svenska Nu), Birthe Lindqvist (BMOL), 
Nina Eskola (CIMO), Heli Könönen (SRO), Anne Tuomainen (sihteeri). Toimikunta kokoontui 
vuoden aikana kerran. 
 
Nordjobb-toimikunta: Koska Pohjoismaiden ministerineuvosto suoritti vuonna 2016 Nordjobb-
projektin arvioinnin, joka valmistui syksyllä, ei toimikunta ole toimintavuonna kokoontunut. Sen 
sijaan on toiminut Pohjola-Nordenin ja Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton epävirallinen toimikunta, joka 
korvataan virallisella toimikunnalla 2017.  
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Tilintarkastaja 
 
Tilintarkastajayhteisönä toimi BDO (KHT Hannu Riippi). 
 

Norden Yhdistysten Liitto (NYL) 
 
Liitto osallistui aktiivisesti Norden-yhdistysten liiton toimintaan ja toteutti yhteisesti sovitut 
pohjoismaiset projektit Suomessa. 
 
 

VARAINHANKINTA JA TALOUS 
 
Liitto anoi avustuksia yleiseen toimintaan, projektien toteuttamiseen, eri sidosryhmien 
palvelemiseen ja uusien hankkeiden suunnitteluun. Avustuksia anottiin sekä valtiolta että eri 
rahastoista. 
 
Liiton saama yleinen valtionapu oli 500 000 euroa ja CIMO:n myöntämä koulutoiminnan valtionapu 
170 000 euroa. 
 
Svenska kulturfondenin kanssa tehdyn sopimuksen ansiosta Pohjola-Norden sai 50 000 euroa 
toimintatukea jaettavaksi paikallisyhdistyksille. 
 
Tilikauden alijäämä oli 88 025,21 euroa. Vuoden 2011 tilinpäätöksen alijäämä oli 194 000 euroa, 
vuoden 2012 tilipäätöksen alijäämä hieman alle 16 000 euroa, vuoden 2013 tilipäätöksen alijäämä 
3 164,66 euroa, vuoden 2014 alijäämä 54 544,83 euroa ja vuoden 2015 ylijäämä 52 824,41 euroa. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


