TOIMINTAKERTOMUS 2017

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 93. toimintavuotensa aikana työskentelyä päätehtävänsä mukaisesti ja edisti
pohjoismaista yhteistyötä sekä teki Pohjoismaita tunnetuksi Suomessa.
Yhteiset pohjoismaiset arvot mahdollistivat hyvin antoisan ja tiiviin pohjoismaisen yhteistyön, jonka
kautta maat voivat yhdessä pyrkiä ymmärtämään ja ratkaisemaan yhteiskunnallisia kysymyksiä ja
oppia toistensa virheistä ja onnistumisista.
Pohjola-Norden kokosi Pohjolasta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä kiinnostuneet Suomessa asuvat
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
sekä välitti tietoa Pohjoismaista ja pohjoismaisesta yhteistyöstä. Pohjola-Nordenin lehti on tärkeä
viestintäkanava, ja liiton nettisivut tarjosivat monipuolista tietoa sekä Pohjola-Nordenin toiminnasta
että pohjoismaisesta yhteistyöstä.
Suomi oli Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtaja 2017. Liitto pyrki tavoitteidensa mukaan
osallistumaan puheenjohtajuuskauden tapahtumiin. Lisäksi Pohjola-Norden toimi pääjärjestäjänä
yhdessä muiden toimijoiden kanssa toteutettavassa Pohjolan päivän tapahtumassa.
Pohjola-Norden nosti toiminnassaan esiin Suomi 100 teemaa korostaen pohjoismaisen
suuntautumisen merkitystä Suomen yhteiskunnan kehitykselle sekä olemalla mukana järjestämässä
yhteisiä tilaisuuksia ja toimintaa. Pääpainopiste oli Pohjolan viikossa, jolloin ympäri Suomea juhlittiin
maan satavuotista historiaa ja Suomea osana Pohjolaa
Pohjola-Nordenin yhdistyksillä oli noin 7200 henkilöjäsentä. Koulujäseniä oli noin 220, yhteisö- ja
kirjastojäseniä noin 100.

Painopisteet
Pohjola-Nordenin organisaatiouudistus astui voimaan 1.1.2017 ja muutti koko liiton
toimintastrategiaa ja kenttätyötä. Tämän takia painopisteet vuonna 2017 olivat tiedotus, viestintä ja
näkyvyys. Nämä toteutettiin yhdessä yhdistysten aktiivisten jäsenten ja muiden kiinnostuneiden
kanssa. Pohjola-Nordenista luotiin jälleen käsite ja brändi Suomessa. Liitto oli myös aiempaa
aktiivisempi yhteiskunnallisessa keskustelussa.
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HALLINTO JA LIITTOTOIMISTO
Pohjola-Nordenin liiton uusi organisaatio aloitti 1.1.2017. Kaksiportaisella mallilla saavutettiin
merkittäviä säästöjä hallintokuluissa, joka osaltaan lisäsi mahdollisuuksia panostaa niin
toiminnallisesti kuin taloudellisestikin alueelliseen toimitaan. Uuden organisaation myötä liiton
toiminta jaettiin eri yksiköihin omine vastuuhenkilöineen.
Vuotta 2017 leimasi liiton taloudellisen tilanteen vakauttaminen. Tästä johtuen
aluekoordinaattoreiden palkkausta siirrettiin eteenpäin. Uuden organisaation aloitettua pystyttiin
aloittamaan myös työ todellisten resurssien tarpeen hahmottamiseksi. Tämä työ tulee jatkumaan
vuonna 2018, jonka jälkeen päätetään mahdollisesti palkattavien henkilöiden määrästä ja
asemapaikoista.
Vuonna 2017 aluetoiminnasta vastaisi liiton kahden henkilön vahvuinen jäsen- ja palvelutiimi.
Talouden seurantaa parannettiin ja selkiytettiin, samalla kun saatettiin koko alueellinen PohjolaNorden -toiminta ja taloushallinto saman katon alle.
Pohjola-Nordenin hallitukseen kuuluivat
Anne-Mari Virolainen (puheenjohtaja)
Maarit Feldt-Ranta
(varapuheenjohtaja)
Hannu Alatalo
(Paula Mikkola)
Karolina Lång
(Hanna-Marilla Zidan)
Eeva Tuokko
(Riitta Cederqvist)
Gun Jakobsson
(Pertti Kinnunen)
Sirpa Korhonen
(Seppo Kotaniemi)
Silja Borgarsdóttir Sandelin (Christel Liljeström)
Juhani Lönnroth
(Johan Strang)
Heikki Pakarinen
(Matti Erävala)
Ari Laitinen
(Leena Kortesalo)

EDUNVALVONTA JA YHTEISKUNTAVASTUU
Pohjola-Nordenin edunvalvonta seurasi virallisella tasolla tapahtuvaa yhteistyötä, edusti
kansalaisten mielipidettä päättäjien suuntaan ja toi keskusteluun pohjoismaisen näkökulman.
Pohjola-Nordenin edunvalvonta pyrki edesauttamaan kestävää hyvinvointia avoimessa ja
rajattomassa Pohjolassa.
Virallinen pohjoismainen yhteistyö keskittyi kulttuuriin, koulutukseen, lapsiin ja nuoriin, ympäristöön,
kansalaisten oikeuksiin, talouteen ja elinkeinoelämään sekä informaatioteknologiaan. Yhteistyön
tarkoituksena oli edelleen edistää alueellista tasapainoa ja hyvinvointia sekä pohjoismaista
tietotaitoa ja kilpailukykyä.
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Konkreettisia tuloksia pohjoismaisesta yhteistyöstä ovat muun muassa yhteiset työmarkkinat,
passiunioni, pohjoismainen sosiaaliturvasopimus ja ympäristömerkki. Viime vuosina on keskitytty
erityisesti Pohjoismaiden kansalaisten liikkuvuutta haittaavien rajaesteiden poistamiseen.
Pohjola-Nordenin yritysyhteistyö tarjosi yrityksille mahdollisuuden vahvistaa osaamistaan
pohjoismaisesta yhteistyöstä. Pohjola-Norden räätälöi aina kumppaneilleen yksilöidyn
kokonaisuuden, joka palvelee juuri kyseistä yritystä parhaalla mahdollisella tavalla.
Lisäksi yhteistyökumppaneille tarjottiin mahdollisuutta osallistua Pohjola-Nordenin järjestämiin
luentoihin ja seminaareihin, tavoitteena avata pohjoismaisen yhteistyön eri muotoja sekä pohtia
yhdessä tekemisen haasteita ja mahdollisuuksia globalisoituvassa maailmassa.

HALOO POHJOLA
Pohjoismaisilla neuvontapalveluilla, mukaan lukien Suomessa toimivat Haloo Pohjola sekä
Pohjoiskalotin Rajaneuvonta Ruotsi-Suomi sekä Norja-Suomi, on pohjoismaisen liikkuvuuden
strategia- ja toimintaohjelman mukaan tärkeä rooli rajaesteiden kartoittajana ja tiedonkerääjänä.
Yksityishenkilöille suunnattu, Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama ja Pohjola-Nordenin
hallinnoima neuvontapalvelu Haloo Pohjola panostaa verkkosivuillaan selkeään, tarkkaan ja
viranomaistarkastettuun tietoon. Sivustolla vieraili vuoden aikana yli miljoona kävijää. Yhteensä
kysymyksiä tuli 2.560, joista Suomelle tuli 351 eli 13,71 % kysymyksistä. Suosituimmat
kysymysaiheet, lueteltuna suosiojärjestyksessä, ovat yhä edelleen työnteko, koulutus ja verotus,
väestörekisteröinti ja eläke. Vuosien 2012-2016 aikana on yli 40 % Haloo Pohjolan kysymyksistä
koskenut Norjaa. Myös vuonna 2017 oli Norja kaikkein suosituin maa.
Yksityishenkilöille suunnatun tiedottamisen lisäksi tärkeä osa Haloo Pohjolan tiedotustyötä on
verkostoituminen ja tiedonvaihto viranomaisten sekä päättäjien kanssa. Haloo Pohjolan
projektipäälliköt kaikissa Pohjoismaissa ja itsehallintoalueilla valmistelivat vuoden aikana useita
rajaesteisiin
liittyviä
selvityksiä.
Vuonna
2017
huomioitiin
erityisesti
opiskelu,
työskentelymahdollisuudet toisissa Pohjoismaissa sekä digitaalinen yhteistyö. Haloo Pohjola oli
mukana järjestämässä vapaasta liikkuvuudesta 27 seminaaria. Haloo Pohjolan projektipäälliköt
pitivät yhteensä 21 esitelmää eri messuilla, seminaareissa ja tapahtumissa. Suomen Haloo Pohjola
oli mukana järjestämässä Pohjolan päivää 23.3. muiden pohjoismaisten yhteistyöorganisaatioiden
kanssa, piti vastaanottoa Porissa SuomiAreenassa 10.-14.7. ja lisäksi järjesti yhdessä Pohjoiskalotin
rajaneuvonnan kanssa Rovaniemellä 12.12. informaatiopäivän pohjoismaisesta työnhausta.
Seminaarissa esiintyi asiantuntijoita järjestäjien lisäksi TE-toimistosta, Kelasta, Verohallinnosta ja
Eläketurvakeskuksesta. Tämän lisäksi Haloo Pohjolalla oli kokouksia ja tapaamisia rajaesteiden,
liikkuvuuden sekä pohjoismaisten kysymysten sekä kanssa työskentelevien henkilöiden kanssa.
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Pohjola-Nordenin neuvontatoimikunta
Valtionhallinnon puolella tehtiin rajaesteyhteistyötä Pohjola-Nordenin neuvontatoimikunnassa, joka
piti kokouksia vuoden aikana neljä kertaa: 17.1., 30.3., 14.6. ja 1.12. Pohjola-Nordenin
neuvontatoimikunnassa kokoontuivat eri hallinnonalojen ja ministeriöiden edustajat keskustelemaan
ajankohtaisista pohjoismaisista kysymyksistä ja erityisesti rajaestetyöstä. Neuvontatoimikuntaan
osallistui edustajia seuraavista organisaatiosta: Rajaesteneuvosto (Suomen edustaja), Suomen
eduskunta, Ulkoasiainministeriön Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö, Suomen eduskunnan
kanslian kansainvälisten asioiden yksikkö, Pohjoiskalotin rajaneuvonta (Suomi-Norja sekä SuomiRuotsi), työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö, Verohallinto,
Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Opetushallitus, Väestörekisterikeskus ja Pohjoismaiden
ministerineuvoston Haloo Pohjola, jonka edustaja toimi myös kokouksen sihteerinä.
Neuvontatoimikunta
kokoontui
noin
viikko
ennen
Rajaesteneuvoston
kokouksia.
Neuvontatoimikunnan kokouksissaan esille tuoma tieto liikkuvuudesta ja sen esteistä Pohjoismaiden
välillä antoi Rajaesteneuvoston Suomen edustajalle kattavaa tietoa Suomen ajankohtaisesta
tilanteesta. Toimikunnassa mahdollistui suora tiedonvaihto yhteiskunnan eri toimijoiden välillä sekä
rajaesteiden aikainen tunnistaminen ja raportointi.

AY-toimikunta
Pohjola-Nordenin vuodesta 2005 toimineen ammattiyhdistystoimikunnan toimintaperiaatteita
uudistettiin vuonna 2016 ja mukaan tuli yksi uusi liitto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL). Muut
jäsenet ovat DIFF - Ingenjörerna i Finland, Akava, Eläkkeensaajien Keskusliitto (EKL), Suomen
Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK), Tehy, Rakennusliitto, Palvelualojen ammattiliitto (PAM),
Metallityöväen Liitto, Ammattiliitto Pro ja STTK. Puheenjohtajana toimii kansanedustaja Maarit FeldtRanta ja sihteerinä Haloo Pohjolan edunvalvontavastaava.
Pohjola-Nordenin ammattiyhdistystoimikunta on foorumi, jossa käydään dialogia ajankohtaisista
pohjoismaisista kysymyksistä. Toimikunta tuo ammattiliittojen näkökulmaa mukaan pohjoismaiseen
toimintaan. Kokousten esille tuomia asioita vietiin eteenpäin yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä
tiedonannossa viranomaisille ja päättäjille sekä muille toimijoille. Tavoitteena oli edelleen edistää
suomalaisten ammattiliittojen välistä pohjoismaista dialogia.

SEMINAARIT JA KURSSIT
Palvelujärjestönä Pohjola-Norden järjesti seminaareja, kursseja sekä muita tapahtumia ja kokouksia
mm. opettajille, oppilaille, korkeakouluopiskelijoille, elinkeinoelämän edustajille ja viranomaisille.
Omien seminaarien lisäksi järjestettiin yhteisiä seminaareja esimerkiksi Hanasaaren ruotsalaissuomalaisen kulttuurikeskuksen, Ruotsin Norden-yhdistyksen ja Pohjoismaisen kulttuuripisteen
kanssa.
Maaliskuussa jatkettiin Pohjola-Nordenin suurien seminaarien sarjaa, tällä kertaa otsikon ”Min story
– mun tarina” alla. Seminaari käsitteli yrittäjyyttä ja sen tulokulmana oli nuorten yrittäjien
menestystarinat. Seminaarissa oli panostettu erityisesti vuorovaikutukseen, jonka mahdollistivat
interaktiivinen viestiseinä sekä seminaarin striimaus verkkoon, joka mahdollisti seuraamisen ympäri

5

Pohjoismaita. Yrittäjyys teeman tueksi järjestettiin tapahtuman yhteydessä ”yrittäjyystori”, jossa
yhteensä noin 15 yritystä esitteli omaa toimintaansa ja mahdollisuuksiaan seminaarin osallistujille.
Lisämausteena seminaarin yhteydessä järjestettiin e-sport-tapahtuma, jossa pohjoismaiset
joukkueet ottivat mittaa toisistaan. Paikan päällä seminaarissa oli noin 350 osallistujaa ja seminaaria
seurasi yli 800 henkilöä verkon kautta.
Liiton yhteistyökumppanuuksia syvennettiin, tarjoamalla kumppaneille apua pohjoismaisten
teemojen esiin nostamisessa heidän tilaisuuksissaan ja tapahtumissaan. Liitto jatkoi myös
yhteistyötä korkeakoulujen kanssa tiedottamalla pohjoismaisista opiskelumahdollisuuksista,
kulttuurieroista ja yritysyhteistyöstä. Tätä yhteistyötä tukemaan järjestettiin muun muassa
liiketalouden opiskelijoille opintomatka Tukholmaan tutustumaan yhteispohjoismaisiin yrityksiin ja
toimijoihin.

KOULU JA KIRJASTO
Kirjailijavierailu
Marraskuussa ruotsalainen palkittu lastenkirjailija Mats Wahl vieraili Turun seudun kouluissa. Wahl
vieraili neljässä Turun seudun kouluissa ja yli 100 oppilasta. Wahl kertoi teoksestaan ”Ryttarna”,
sekä kirjailijan työstä. Vierailu toteutettiin yhteistyössä Norden-yhdistysten liiton kanssa.

Nordenkorrespondenter
Lukiolaisluokka Borgå gymnasiumista (noin 20 oppilasta) osallistui liiton kutsusta Helsingissä
marraskuussa pidetyn Pohjoismaiden neuvoston istunnon aikana neuvoston toimintaa kattavasti
esitelleeseen ohjelmaan. Neuvoston eri toimijat, mm. viestintäpäällikkö kertoi Pohjoismaiden
neuvoston toiminnasta ja istunnon päiväjärjestyksestä. Päivän ohjelman päätti Opetus- ja
kulttuuriministeriön järjestämä seminaari ”Young Nordic voices, How do I shape my future?”.

Kouluvierailuiden konseptointi
Toimintavuoden
aikana
Pohjola-Norden
aloitti
kouluvierailuiden
konseptoinnin.
Kouluvierailumateriaalia alettiin työstämään ja yhtenäistämään, niin että kouluvierailut jatkossa ovat
yhdenmukaisia. Puhujapankin perustamista kartoitettiin sekä työstettiin.
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NORDJOBB
Nordjobb tarjoaa kesätöitä, asunnon ja kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmaa 18-30 -vuotiaille nuorille
toisessa Pohjoismaassa. Kesätöitä voivat hakea sekä pohjoismaiset että EU-maiden kansalaiset,
jotka osaavat puhua 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 2017 1069 ulkomaalaista nuorta haki kesätöitä Suomesta Nordjobbin kautta ja yhteensä 45
hakijaa sai työpaikan. Näistä 39 oli pohjoismaalaisia ja 6 EU- maista.
Nordjobb-työnantajia Suomessa oli 18. Suurin osa nordjobbareista työskenteli hoitoalalla,
puutarhatöissä tai palvelualalla esimerkiksi kirjastossa, hostellissa tai seikkailupuistossa. Suurimmat
työllistäjät olivat Helsingin kaupunki ja SYKES (Pohjoismainen asiakaspalvelukeskus) Kulttuuri- ja
vapaa-ajanohjelmaa Suomessa järjestettiin Helsingissä ja Pohjanmaalla. Tämän lisäksi järjestettiin
kaksi suurempaa matkaa, Tallinnaan ja Turkuun.
Suomessa Nordjobbia markkinoitiin enimmäkseen suomalaisille kesätyöntekijöille, mutta myös
työnantajille, jossa panostettiin varsinkin Turunmaan saariston yrittäjiin. Nordjobbin-projektivastaava
ja projektiassistentit vierailivat kouluissa ja osallistuivat messuille ja yrittäjille suunnatuille
aamupalatapahtumiin. Nordjobb sai näkyvyyttä myös mediassa; mm. netissä radiossa ja lehdissä.

Suomalaisia Nordjobb-hakijoita vuonna 2017 oli 3093, joista 329 nuorta sai Nordjobb-työpaikan
toisesta Pohjoismaasta. Edellisvuonna työpaikan sai 325 nuorta.

KOULUALAN TOIMINTA
Koulusektorin toiminta on ollut vuonna 2017 aktiivista ja laaja-alaista. Koulutoimintaa koordinoi
jäsen- ja aluevastaava. Lisäksi syksyllä palkattiin Lasse Paukkonen tekemään kouluprojekteja.
Nämä toteutuvat vuoden 2018 puolella. Koulujäseniä oli vuoden lopussa 219. Opetushallituksen tuki
oli samalla tasolla kuin vuonna 2016. Pohjola-Nordenin koulutoiminta tavoitti vuoden aikana
yhteensä noin 2874 opettajaa ja oppilasta.

Pohjoismaiset opettajastipendit
Vuoden aikana myönnettiin pohjoismaisia opettajastipendejä 8 opettajalle, jotka vierailivat yhden tai
kahden viikon ajan toisessa Pohjoismaassa tutustumassa kouluun ja opetukseen. Opettaja- ja
oppilasvaihtotoimikunta valitsi opettajastipendin saajat.
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Opettajien ja tulevien opettajien kurssistipendit ja ystäväkuntien välinen
opettajavaihto
Opettajille ja kouluhallintoviranomaisille tarkoitettuja kurssistipendejä toisessa Pohjoismaassa
järjestettävää pohjoismaista jatkokurssia varten myönnettiin 14. Sen lisäksi myönnettiin stipendi 4
opettajaryhmälle (yhteensä 71 opettajaa).

Oppilasvaihdot ja leirikoulut
Oppilasvaihto- ja leirikoulumatkoja varten on tukea saanut Tanskaan 1 ryhmä, Islantiin 3 ryhmää,
Norjaan 4 ryhmää, Ahvenanmaalle 2 ryhmää ja Ruotsiin 17 ryhmää peruskouluista ja lukioista.

Oppilas- ja opettajaryhmät Suomeen
Suomeen saapuneiden pohjoismaisten oppilas- ja opettajaryhmien isäntäkouluja on tuettu
vierailuohjelman toteuttamisessa. Tukea on saanut 2 koulua.

Nuorisoleiri Hillerødissä
Pohjoismainen nuorisoleiri järjestettiin jälleen Tanskan Hillerødissä (8.7.–8.7.). Suomesta leirille
osallistui 16 nuorta sekä matkanjohtaja. Matka sai tukea Folke Bernadotten muistorahastosta.

Kesäkurssi suomenkielisille lukiolaisille
Liitto järjesti kesäkursseja yhteensä 45 suomenkieliselle lukiolaiselle. Kursseja järjestettiin 15
oppilaalle Piitimessä, Pohjois-Ruotsissa sekä 30 oppilaalle Ahvenanmaalla. Opettaja- ja
oppilasvaihtotoimikunta valitsi osallistujat kurssille. Kielikurssiin saatiin lisärahoitusta Nordplus Språk
-ohjelmasta.
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Palkintokirjat
Kaikille yläkouluille ja lukioille lähetettiin palkintokirjoja, yksi jokaista yläkoulua ja lukiota kohden.
Palkintokirjat olivat Martin Widmarkin Kabinettets hemlighet, Laura Trenterin Snögrottan ja Peter
Törnqvistin Kioskvridning 140 grader. Yhteensä lähetettiin noin 1 400 kirjaa.

Kirjojen valinnassa otettiin huomioon sekä ajankohtaisuus että kirjojen kiinnostavuus nuorten
näkökulmasta.

Ammattioppilaitosten/-korkeakoulujen ja kansanopistojen opiskelijoiden
opintomatkat
Matka-apuraha myönnettiin 12 ammattioppilaitosten ja kansanopistojen opiskelijaryhmälle
pohjoismaista opintomatkaa varten.

Ammattioppilaitosten/-korkeakoulujen ja kansanopistojen opiskelijoille
myönnetyt stipendit työssäoppimisjaksoa varten
Toisessa Pohjoismaassa suoritettavaa, opintoihin liittyvää työssäoppimisjaksoa varten myönnettiin
matka-apuraha 17 ammattioppilaitosten ja kansanopistojen opiskelijalle.

Koulujäsenyys
Koulujäseniä oli vuoden lopussa 219. Koulujäsenet saavat Pohjola-Nordenin lehden lisäksi
Pohjolaan liittyvää ajankohtaista materiaalia sekä tietoja pohjoismaisista kursseista, stipendeistä ja
uusista oppimateriaaleista.

Tiedotustilaisuudet ja konferenssit opettajille ja opiskelijoille
Pohjola-Norden osallistui Kansainvälisyyspäiville Helsingissä lokakuussa sekä järjesti
opettajaseminaarit ”Att knäcka koden” ja ”Finlandsorientering” yhteistyössä Hanasaaren kanssa
marraskuussa.
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Norden i Skolan
Norden-yhdistysten
liiton
hallinnoima
projekti
Nordeniskolan.org
palvelee
kouluja
yhteispohjoismaisissa projekteissa ja hankkeissa. Sivustolta löytyy runsaasti oppimateriaalia, sen
kautta on mahdollista etsiä pohjoismaisia ystäväluokkia ja sivustolla on ollut mahdollista ottaa osaa
myös pohjoismaiseen ilmastotaistoon, jossa kilpailtiin muoviroskan keräämisessä.

Koulualan toimikunnat
Koulualan toimintaan on osallistunut Pohjola-Nordenin opettaja- ja oppilasvaihdon toimikunta.

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

ALUEELLINEN YHDISTYS- JA KULTTUURITOIMINTA
Kansalaisjärjestönä Pohjola-Norden tarjoaa jäsenilleen monipuolista toimintaa sekä edistää
kansalaisten ja järjestöjen yhteistyötä Pohjolassa.

Ystäväkuntayhteistyö on perinteinen osa Pohjola-Nordenin kansalaisjärjestötoimintaa.
Kuntauudistuksen myötä ystäväkuntayhteistyö on murrosvaiheessa. Pohjola-Nordenin ehdotus on,
että ne kunnat, jotka eivät jatka ystäväkuntayhteistyötä virallisella tasolla, voisivat ylläpitää
pohjoismaisia kontaktejaan tukemalla Pohjola-Nordenin yhdistyksiä. Liitto kehottaa yhdistyksiä
olemaan yhteydessä kuntiin, jotka ovat luopuneet tai luopumassa ystäväkuntayhteistyöstä.
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Pohjolan päivä ja pidot
Liitto vietti perinteistä Pohjolan päivää 23.3. kaikkialla Suomessa. Helsingissä liitto järjesti suuren
tapahtuman Kampin kauppakeskuksessa yhteistyössä muiden pohjoismaisten toimijoiden kanssa.
Tilaisuuteen osallistui päivän aikana n. 30 000 henkilöä. Päivän ohjelmassa oli mm. pohjoismaisia
elokuvia, Cirkus Helsinki, Amanda Löfman & Fredrik Furu ja Krista Siegfrids. Paikalla olivat myös
kaikkien pohjoismaiden suurlähettiläät.
Pohjolan päivän merkeissä Norden-jäseniä koko Pohjolasta kokoontui 23.3. Pohjolan pitoihin.
Yhdistykset ja alueet järjestivät Pohjolan pitoja eri puolella maata. Valtakunnalliset pohjolan pidot
järjestettiin Turun linnassa. Pitoihin osallistui yli 200 nordistia teeman ollessa Suomen historia
Pohjoismaisessa kontekstissa keskiajalta nykypäivään.

JÄSENET
Toimintatuki
Liitto sai 50 000 euroa Suomen Svenska kulturfondenin järjestötukea yhdistyksilleen jaettavaksi.
Hakemuksia tuli yhteensä 241. Tukea myönnettiin noin 100 jäsenyhdistykselle Lucian päivän ja
kirjastoviikkoa varten. Tuet olivat suuruudeltaan 100€ / tilaisuus. Tänä vuonna oli erityisen paljon
toimintaa sekä yhdistysten juhlavuosien että Suomi100-juhlavuoden tiimoilta. Muut vakiintuneet
toimintamuodot pitivät myös pintansa 2017.

Jäsenrekisteri ja -kortti
Liitto ylläpiti jäsenrekisteriä ja keräsi paikallisyhdistysten puolesta jäsenmaksut. Jäsenet saivat
jäsenmaksulaskun yhteydessä irtileikattavan jäsenkortin.

Rekisterin toimittaja on ahvenanmaalainen Consilia. Paikallisyhdistysten edustajat pääsevät itse
jäsentietoihinsa käsiksi, minkä toivotaan helpottavan yhdistysten omaehtoista toimintaa.

Liiton paikallisyhdistyksillä on henkilöjäseniä 7 171. Paikallisyhdistyksiä on 126, järjestöjäseniä 82,
koulujäseniä 219 ja kirjastojäseniä 20.
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ANSIOMERKIT JA STIPENDIT
Veikko Karsma- stipendi
Stipendi myönnettiin Ensio Huldénille Salosta.

K.A.Fagerholmin stipendi
Stipendit myönnettiin Oulun seudun Pohjola-Nordenille (OSPNN) ja Helsingin opiskelijoiden PohjolaNorden (HOPN).

Kultainen ansiomerkki
Pohjola-Norden on myöntänyt seuraaville henkilölle kultaiset ansiomerkit aktiivisesta toiminnastaan
liiton hyväksi:
Eeva Päivikki,
Holmberg, Kaj-Erik,
Jäppinen Marja-Liisa,
Koivisto, Helena,
Korpela Hilkka,
Kortesalo Leena,
Ruska Pirjo,
Savola, Margareta,
Skyttä Pirkko,
Suominen Antti,

Salo
Lempäälä
Pieksämäki
Seinäjoen seutu
Orimattila
Raisio-Naantali
Salo
Seinäjoen seutu
Salo
Raisio-Naantali

Hopeinen ansiomerkki
Pohjola-Nordenin hopeisen ansiomerkin saivat:
Eklöf Tarja,
Huittinen
Etokari Ritva,
Raisio-Naantali
Gustafsson Gunnel,
Pieksämäki
Jokiranta Ritva,
Seinäjoen seutu
Kanerva Sari,
Salo
Keskitalo-Koivuranta Ulla-Marja, Loimaa
Lanamäki Heli,
Seinäjoen seutu
Lehtinen Mirja,
Huittinen
Lintunen Mervi,
Pieksämäki
Nummela, Marjut,
Seinäjoen seutu
Nyfors Osmo,
Loimaa
Palokangas Sirkku,
Orimattila
Para-Hiltunen Terttu,
Raisio-Naantali
Salo Terttu,
Pieksämäki
Seppälä, Päivi,
Seinäjoen seutu
Wiander Britta,
Loimaa
Äkräs-Mäkipää Raija,
Loimaa
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TIEDOTUS JA VIESTINTÄ
Toimintavuoden aikana liiton viestinnässä on tavoitteiden mukaisesti edelleen painotettu 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 2000 seuraajaan. Muista sosiaalisen median kanavista käytössä ovat
Twitter (700 seuraajaa) ja Instagram (290 seuraajaa).
Liiton organisaatiouudistuksen vietyä ennakoitua pidemmän aikaa siirtyi liiton tiedotuksen ja
viestinnän arviointi ja uudistaminen seuraavalle toimintavuodelle.
Intran uudistusprosessi käynnistettiin toimintavuoden aikana ja uusi intra otettiin käyttöön vuoden
2018 alussa. Uuden intran myötä yhdistyksille tuli mahdollisuus tallentaa asiakirjojaan sekä muita
dokumenttejaan palvelimelle. Yhdistyskirjettä varten hankittiin uusi uutiskirjeohjelma, joka sekin
otettiin käyttöön alkuvuodesta 2018.
Vuonna 2016 uudistettuja verkkosivuja on kehitetty edelleen. Noin 40 yhdistyksellä on oma
alasivunsa liiton sivujen alla. Toimintavuoden aikana yhdistyksille tarjottiin mahdollisuutta avata oma
@pohjola-norden.fi-päätteinen sähköpostiosoitteensa. Noin 10 yhdistystä on avannut osoitteen.
Liiton lehteä julkaistiin kaksi numeroa. Lehden päätoimittajana toimi pääsihteeri Michael Oksanen.
Sähköinen yhdistyskirje lähetettiin 10 kertaa.
Toimintavuoden aikana liitolle painettiin uusi koulualan esite sekä uusi yleisesite.

Pohjoismainen tiedotustoiminta
Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti lakkauttaa pohjoismaiset tiedotustoimistot vuoden 2017
alusta. Suomen tiedotustoimistojen tuki kanavoitiin Pohjola-Nordenille, joka vastasi pohjoismaisesta
tiedotustoiminnasta Suomessa.

Ministerinneuvoston linjausten mukaisesti virallisesta pohjoismaisesta yhteistyöstä tiedotettiin
toimintavuoden aikana laajasti koko maassa. Toiminnassa huomioitiin kielellinen tasapaino
kotimaisten kielten välillä. Toiminnan kohderyhmiä olivat mielipidevaikuttajat (poliitikot, virkamiehet,
toimittajat), vapaaehtoistoimijat sekä nuoret ja laaja yleisö. Toiminnassa painotettiin yhteistyötä
muiden paikallisten ja pohjoismaisten toimijoiden kanssa.
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PROJEKTIT
Pohjolan viikko
Hankkeen tavoitteena oli tuoda esille itsenäisen Suomen merkitystä osana Pohjolaa ja Pohjoismaita.
Suomen historia linkittyy pitkälle pohjoismaiseen historiaan ja juhlistaessamme Suomen satavuotista
taivalta itsenäisenä valtiona esiin nostettiin pitkät juuremme osana pohjoismaista yhteisöä.
Viikon aikana järjestettiin pohjoismainen seminaari yrittäjyydestä painottuen erityisesti nuoriin
yrittäjiin, tavoitteena oli kannustaa nuoria lähtemään rohkeasti töihin muihin Pohjoismaihin sekä
hankkimaan yhteistyökumppaneita muista Pohjoismaista. Viikon päätapahtumana toimi perinteisesti
23.3.2017 järjestetty Pohjolan päivä, joka kokosi Helsinkiin Kampin kauppakeskukseen yhteen kaikki
keskeiset pohjoismaiset toimijat. Viikko huipentui Pohjolan pitoihin Turun linnassa. Pitojen ohjelma
koostui aikamatkasta Suomen historiassa aina keskiajan lopulta nykypäivään sekä ruokailusta.

Hankkeen tulokset ja vaikutukset
Hankkeen avulla lisättiin ihmisten tietoutta pohjoismaisista juuristamme ja siitä miten suuri merkitys
pohjoismaiseen yhteisöön kuulumisella oli itsenäisyytemme syntyyn ja valtakuntamme kehitykseen
erityisesti itsenäisyyden alkutaipaleella. Nostamalla esiin niitä hyötyjä, joita yhteisöön kuuluminen
meille tuo, pyrittiin vaikuttamaan positiivisesti ihmisten asenteisiin pohjoismaista yhteistyötä kohtaan.
Pohjolan viikon kohderyhmää olivat kaikki suomalaiset, erityiskohderyhmänä nuoret ja nuoret
aikuiset. Kohderyhmän saavuttamiseksi tehtiin tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen ja yliopistojen
kanssa.
Vaikuttamalla nuorten asenteisiin pohjoismaalaisuutta kohtaan positiivisessa sävyssä pyrittiin
takaamaan, että vuosisataiset henkilökohtaiset suhteet lahden yli Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin
tulevat säilymään ja Suomi tulee olemaan seuraavatkin sata vuotta osa tiivistä pohjoismaista
perhettä.

Muut toimintavuoden panostukset
Pohjola-Norden panosti alueellisen toiminnan kehittämiseen uudessa organisaatiossaan. Vuonna
2017 panostettiin alueellisiin projekteihin, kuten esimerkiksi Lapin alueella Pohjoiskalotti- ja Barentsyhteistyöhön. Pohjanmaan alueella hahmotettiin mahdollisuutta yhteistyöprojektiin Uumajan kanssa
(innovaatioalue projekti).
Pohjola-Norden oli perinteisesti mukana toteuttamassa marraskuussa Lapissa järjestettyä
elokuvafestivaalia Arktista Vimmaa.
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LOPUKSI
Pohjola-Nordenilla oli selkeä paikka suomalaisessa yhteiskunnassa kansalaisjärjestönä, jolla oli
ainutlaatuisen laaja tehtävä pohjoismaisena sillanrakentajana ja yhteistyön kattojärjestönä. PohjolaNorden toimi linkkinä päättäjien ja kansalaisten välillä. Vuonna 2017 Pohjola-Norden aloitti työn
vahvistaakseen asemaansa pohjoismaisen yhteistyön erityisasiantuntijana Suomessa. Tämä
tapahtui muun muassa kertomalla valtakunnallisesti tehtävästä hyvästä työstä niin pohjoismaisen
yhteistyön kehittämisen kuin pohjoismaisten mahdollisuuksien esille nostamisen suhteen. Samalla
liitto kehitti toimintaansa, etsien kohderyhmiä, jotka voivat tukea pohjoismaista yhteistyötä. Näkyvyys
ja tiedotus olivat tärkeitä tekijöitä yleisön saavuttamisessa. Yhteenkuuluvuus, ystävyys ja luottamus
ovat pohjoismaisia arvoja, joille myös Pohjola-Nordenin perusti ja tulee perustaa toimintansa.
Pohjola-Norden korosti kaikessa toiminnassaan Suomen asemaa osana Pohjolaa.
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