VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

ALLMÄNT
Det nordiska folkliga samarbetets centralförbund Pohjola-Norden verkar för ett öppet, jämlikt
och gränslöst Norden. Förbundets huvuduppgift är att främja nordiskt samarbete och att
göra de nordiska länderna kända i Finland. Förbundet, och dess samarbetsorganisation
Pohjola-Nordens Ungdomsförbund är de enda medborgarorganisationerna i Finland som
koncentrerar sitt arbete på nordism. Pohjola-Norden fortsatte sitt 92. verksamhetsår med
arbete i enlighet med dess huvuduppgift och främjade nordiskt samarbete, samt gjorde de
nordiska länderna kända i Finland.
De gemensamma nordiska värderingarna möjliggör ett givande och nära nordiskt
samarbete genom vilket länderna tillsammans kan sträva efter att förstå och lösa
internationella frågor, samt lära sig av varandras misstag och framgångar.
Pohjola-Norden samlar de personer som är bosatta i Finland samt intresserade av Norden
och nordiskt samarbete. Pohjola-Norden bedriver sin verksamhet genom att samla sina
medlemmar till program på deras villkor. Vidare upprätthåller Pohjola-Norden ett nationellt
verksamhetsnätverk, främjar medborgares, föreningars och kommuners nordiska
samverkan samt förmedlar ett medborgerligt perspektiv till beslutsfattare och myndigheter.
Förbundet har jobbat mot dessa mål under verksamhetsåret 2017 genom att ordna
seminarier, träffar och evenemang, genom att ge stöd för nordismen i skolor samt genom
att förmedla kunskap om Norden och nordiskt samarbete. Pohjola-Norden tidningen är en
viktig kommunikationskanal och förbundets webbplats erbjuder mångsidig information om
Pohjola-Nordens verksamhet och om nordiskt samarbete.
Finland var Nordiska rådets ordförande 2017. I enlighet med målsättningarna deltog
förbundet i evenemang som ordades under ordförandeskapet för Nordiska rådet. Dessutom
var Pohjola-Norden huvudarrangör tillsammans med andra aktörer för evenemanget
Nordens Dag.
Pohjola-Norden har också fört fram Finland 100-temat i sin verksamhet. Fokus låg på att
föra fram den nordiska linjens roll för utvecklingen av det finländska samhället. Det ordandes
också flera evenemang och händelser med anknytning till Finland 100, där det viktigaste
var Nordiska veckan då Finlands hundraåriga historia och Finland som en del av Norden
firades runt om i landet.
Pohjola-Nordens föreningar har cirka 7200 personmedlemmar. Skolmedlemmarna uppgår
till 220 och samfunds- och biblioteksmedlemmar är cirka 100 stycken.

Fokusområden
Pohjola-Nordens organisationsreform trädde i kraft den 1.1.2017 och förändrade hela
förbundets verksamhetsstrategi samt arbetet på fältet. Därför låg fokus under 2017 på
information, kommunikation och synlighet. Detta förverkligades i samband med
föreningarnas aktiva medlemmar och andra intresserade. Pohjola-Norden blev således ett
varumärke och ett begrepp. Förbundet var också aktivare i samhällsdebatten än tidigare.

FÖRVALTNING OCH FÖRBUNDSKANSLIET
Pohjola-Nordens nya organisation inledde sitt arbete den 1.1.2017. Med en tvåstegsmodell
i organisationen sparades betydande summor i förvaltningskostnaderna, vilket i sin tur ledde
till att man kunde satsa på verksamhet och finansiering av regionerna. I den nya
organisationen delades förbundets verksamhet i olika enheter med respektive
ansvarspersoner.
Verksamhetsåret 2017 präglades av stabiliseringen av förbundets ekonomi. På grund av
detta sköts rekryteringen av regionkoordinatorer fram. Den nya organisationen möjliggjorde
också att man kunde börja kartlägga var det verkliga behovet för resurser ligger. Detta
arbete kommer att fortgå under 2018 som efterföljs av beslut om eventuella
tilläggsrekryteringar, deras omfattning och var de stationeras.
Under 2017 ansvarade förbundets team för medlems- och serviceteam för den regionala
verksamheten. Teamet bestod av två medlemmar. Uppföljningen av ekonomin förbättrades
och tydliggjordes samtidigt som hela regionala förvaltningen av såväl verksamhet som
ekonomi centraliserades under samma tak. I Pohjola-Nordens styrelse satt följande
medlemmar:
Anne-Mari Virolainen
(ordförande)
Maarit Feldt-Ranta
(viceordförande)
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)

INTRESSEBEVAKNING OCH SAMHÄLLSANSVAR
Pohjola-Nordens intressebevakning följde samarbete på en officiell nivå, representerade
medborgares åsikter gentemot beslutsfattare samt bidrog med ett nordiskt perspektiv till
debatten. Pohjola-Nordens intressebevakning strävar till att representera hållbar välfärd i ett
öppet och gränsfritt Norden.
Det officiell nordiska samarbetet fokuserar på kultur, utbildning, barn och unga, miljön,
medborgares rättigheter, ekonomi, näringslivet samt informationsteknologi. Syftet med
samarbetet är att främja regional jämlikhet, välfärd samt nordiskt kunnande och
konkurrenskraft.

Konkreta resultat av nordiskt samarbete är bland annat en gemensam arbetsmarknad,
passunionen, nordiska socialskyddskontraktet och miljömärket. Under de senaste åren har
man fokuserat på att göra sig av med gränshinder som orsakar hinder för rörligheten inom
Norden.
Pohjola-Nordens samarbete med företag erbjöd en möjlighet för företagen att bredda sin
kompetens om nordiskt samarbete. Pohjola-Norden erbjuder alltid en skräddarsydd lösning
för sina samarbetspartners som erbjuder den bästa möjliga servicen för ifrågavarande
bolag.
Dessutom erbjöds samarbetsparterna en möjlighet att delta i föreläsningar och seminarier
som Pohjola-Norden ordande. Syftet med dessa var att förklara hur olika former av nordiskt
samarbete fungerar samt att tillsammans fundera på utmaningar och möjligheter i att göra
saker tillsammans i en globaliserad värld.

HALLÅ NORDEN
Nordiska rådgivningsservicen har enligt strategi- och handlingsprogrammet för nordisk
rörlighet en viktig roll i att kartlägga och samla information om gränshinder. I Finland verkar
rådgivningstjänsterna Hallå Norden, Nordkalottens gränstjänst Sverige-Finland samt NorgeFinland. Hallå Norden är riktad till privatpersoner och finansieras av Nordiska Ministerrådet
och förvaltas av Pohjola-Norden. Hallå Norden satsar på sin webbplats på en tydlig,
noggrann och myndighetsgranskad information. Under året hade sidan över en miljon
besökare. Sammanlagt ställdes 2 560 frågor varav 351 berörde Finland, dvs. 13,7 procent
av frågorna. Det som oftast frågas (listat i popularitetsordning) är fortfarande arbete,
utbildning och beskattning, folkregistrering och pensioner. Under åren 2012–2016 har över
40 procent av frågorna till Hallå Norden berört Norge. Under 2017 berörde också majoriteten
av frågorna Norge.
Utöver att informera medborgare jobbar är nätverkande och informationsutbyte med
myndigheter och beslutsfattare en väsentlig del av Hallå Nordens informationsarbete.
Projektledarna för respektive land och autonoma områden jobbade med flera utredningar
om gränshinder. Under 2017 låg fokus på utbildning, arbetsmöjligheter i andra nordiska
länder samt digitalt samarbete. Hallå Norden var med och ordnade 27 seminarier om fri
rörlighet. Hallå Nordens projektledare höll sammanlagt 21 presentationer på olika mässor,
seminarier och evenemang. Hallå Norden i Finland var med och ordnade Nordens dag 23.3
tillsammans med andra nordiska samarbetsorganisationer, höll mottagning på
SuomiAreena 10-14.7 samt ordnade en informationsdag tillsammans med Nordkalottens
gränstjänst om att söka jobb i Norden. I seminariet uppträdde utöver interna experter
personer från TE-tjänsten, FPA, Skatteverket och Pensionsskyddscentralen. Utöver detta
ordnade Hallå Norden möten med personer där gränshinder, fri rörlighet samt nordiska
frågor diskuterades.

Nordens rådgivningskommitté
Inom statsförvaltningen gjordes gränshinderssamarbete inom ramen för Pohjola-Nordens
rådgivningskommitté som samlades för fyra möten under året (17.1., 30.3., 14.6. och 1.12).
I Pohjola-Nordens rådgivningskommitté samlades representanter från olika
förvaltningsområden och ministerier. De diskuterade aktuella nordiska frågor och speciellt
gränshindersarbete. I rådgivningskommittén samlades representanter från följande
organisationer:
Gränshindersrådet
(Finlands
representant),
Finlands
riksdag,
Utrikesministeriets Nordiska samarbetets sekretariat, Finlands riksdags kanslis enhet för
internationella ärenden, Nordkalottens gränstjänst (Finland-Norge och Finland-Sverige),
Arbets- och näringsministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet, Justitieministeriet,
Skatteförvaltningen,
Folkpensionsanstalten,
Pensionsskyddscentralen,
Utbildningsstyrelsen, Befolkningsregistercentralen och Nordiska ministerrådets Hallå
Norden vars representant agerade sekreterare för mötena. Rådgivningskommittén
samlades cirka en vecka innan Gränshindersrådet. Informationen om fri rörlighet och dess
hinder som kom fram under rådgivningskommitténs möten gav omfattande information om
det aktuella läget i Finland till den finländska representanten i Gränshindersrådet. I
rådgivningskommittén möjliggörs ett direkt informationsutbyte mellan olika aktörer i
samhället samt att man känner igen och rapporterar gränshinder i ett tidigt skede.

Fackföreningssamarbete
Verksamhetsprinciperna för Pohjola-Nordens fackföreningskommitté som har verkat sedan
2005 förnyades år 2016 och ett till förbund, Förbundet för den offentliga sektorn och
välfärdsområdena JHL. Andra medlemmar är DIFF – Ingenjörerna i Finland, Akava,
Pensionstagarnas Centralförbund PCF, Finlands Fackförbunds centralorganisation FCC,
Tehy, Byggnadsförbundet, Serviceförbundet PAM, Industrifacket, Fackförbundet Pro och
STTK. Som ordförandeför kommittén verkar riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta och som
sekreterare Hallå Nordens intressebevakningsansvariga.
Pohjola-Nordens fackföreningskommitté är ett forum där det förs en dialog över aktuella
nordiska frågor. Kommittén tillför fackförbundens syn till den nordiska verksamheten. Frågor
som kommer upp under möten förs fram i samhällsdebatten samt i information till
myndigheter, beslutsfattare och andra aktörer. Syftet är fortfarande att främja den nordiska
dialogen i de finländska fackförbunden.

Kurser och seminarier
Som en serviceorganisation har Pohjola-Norden ordnat seminarier, kurser, möten och andra
evenemang för bland annat lärare, elever, högskolestuderande, representanter för
näringslivet och myndigheter. Utöver de egna seminarierna ordandes seminarier i
samarbete med Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Sveriges Nordenförening och med Kulturkontakt Nord.

I mars fortsatte Pohjola-Nordens stora serie av seminarier, denna gång med rubriken ”Min
story – mun tarina”. Seminariet behandlade företagsamhet och var vinklad genom unga
företagares framgångssagor. Under seminariet fokuserade man på interaktivitet som
möjliggjordes genom interaktiv kommunikation samt att seminariet strömmades online.
Detta möjliggjorde att många kunde följa med seminariet runt om i Norden. Som stöd för
företagssamhetstemat ordnades det i samband med seminariet ”företagsamhetsstoryn” där
cirka 15 företag berättade om sin verksamhet och sina möjligheter för seminariedeltagarna.
Som grädde på moset ordnades ett e-sport evenemang i samband med seminariet där
nordiska lag tävlade mot varandra. På plats fanns omkring 350 deltagare och över 800 följde
med över nätet.
Förhållandet till förbundets samarbetspartner fördjupades genom att förbundet erbjöd hjälp
med att lyfta fram nordisk tematik i deras evenemang. Förbundet fortsatte också samarbetet
med högskolor genom att informera om studiemöjligheter i Norden, kulturskillnader och om
samarbete. För att stöda detta samarbete ordnades bland annat en studieresa för
ekonomistuderande till Stockholm där de fick bekanta sig med samnordiska bolag och
aktörer.

SKOLA OCH BIBLIOTEK
Författarbesök
I november besökte den prisbelönte svenske barnboksförfattaren Mats Wahl i Åboregionens
skolor. Wahl besökte fyra skolor i Åboregionen och träffade över 100 elever. Wahl berättade
om sitt verk ”Ryttarna” samt om jobbet som författare. Besöket möjliggjordes i samarbete
med Föreningarna Norden.

Nordenkorrespondenter
En gymnasieklass från Borgå gymnasium (cirka 20 studerande) deltog i november inbjudna
av förbundet i program under Nordiska rådets session i Helsingfors. Programmet
behandlade utförligt Nordiska rådets verksamhet. Olika aktörer i Nordiska rådet, bland annat
kommunikationschefen, berättade om Nordiska rådets arbete och sessionens dagordning.
Programmet avslutades med Undervisnings- och kulturministeriets seminarium ”Young
Nordic voices, How do I shape my future?”.

Konceptet kring skolbesök
Under verksamhetsåret började Pohjola-Norden bygga ett koncept för skolbesök. Materialet
för skolbesök bearbetades och gjordes mer enhetligt för att skolbesöken skulle börja
motsvara varandra. Man började också kartlägga och forma en talarbank.

NORDJOBB
Nordjobb erbjuder sommarjobb, bostäder och kultur- och fritidsaktiviteter för 18–28-åriga
ungdomar i ett annat nordiskt land. Både nordbor samt medborgare i EU-länder är
berättigade att söka sommarjobb, såvida de behärskar nordiska språk. Nordjobbs
målsättning är att öka de ungas intresse för Norden, samt att främja rörligheten i den
nordiska arbetsmarknaden. Nordjobb finansieras av Nordiska ministerrådet och i Finland
även av Utbildnings- och kulturministeriet.
År 2017 sökte 1069 utländska ungdomar sommarjobb i Finland via Nordjobb, och
sammanlagt 45 sökande fick en arbetsplats. Av dessa var 39 från norden och sex från EUländer.

I Finland fanns 18 Nordjobb-arbetsgivare. Majoriteten av nordjobbarna jobbade inom
vårdbranschen, trädgårdarbete eller inom servicebranschen exempelvis i bibliotek, hostell
eller äventyrsparker. De största arbetsgivarna var Helsingfors stad och Sykes. Kultur- och
fritidsaktiviteter i Finland ordnades i Helsingfors och i Österbotten. Dessutom ordnades två
större resor, en till Tallinn och en till Åbo.

I Finland marknadsfördes Nordjobb främst för finländska sommarjobbssökanden, men även
för arbetsgivarna där Nordjobb marknadsförde extra noggrant till företagare i Åbolands
skärgård. Nordjobb-projektansvarige besökte skolor och deltog i olika mässor och i
frukostevenemang riktade till företagare. Nordjobb fick under sommaren synlighet även i
media, bl.a. i internet, radio och tidningar.

Under 2017 fanns det 3093 finländska Nordjobb-ansökande var av 329 ungdomar fick ett
Nordjobb i ett annat nordiskt land. Året innan fick 325 finländare Nordjobb.

SKOLVERKSAMHET
Verksamheten inom skolsektorn har under 2017 varit aktiv och vidsträckt.
Skolverksamheten koordineras av medlems- och regionansvariga. Dessutom anställdes
Lasse Paukkonen för skolprojekt. Dessa förverkligas under 2018. Det fanns 219
skolmedlemmar i slutet av verksamhetsåret. Utbildningsstyrelsens stöd låg på samma nivå
som 2016. Pohjola-Nordens skolverksamhet nåddes av omkring 2874 lärare och elever.

Nordiska lärarstipendier
Under året tilldelades åtta lärare ett Nordiskt lärarstipendium. Lärarna besökte under en eller
två veckor en skola i ett annat nordiskt land för att bekanta sig med skolan och
undervisningen. Lärar- och studerandeutbyteskommittén valde personerna som tilldelades
lärarstipendiet.

Kursstipendier för lärare och blivande lärare och lärarutbyte vänorter
emellan
Kursstipendier till lärare och skolförvaltningsmyndigheter för fortbildning i annat nordiskt
land beviljades 14 stycken. Utöver dessa beviljades stipendier till fyra lärargrupper
(sammanlagt 71 lärare).

Elevutbyten och lägerskolor
För elevutbytesresor och lägerskolor har stöd beviljats till en grupp till Danmark, tre grupper
till Island, fyra grupper till Norge, två grupper till Åland och 17 grupper till Sverige från
grundskolor och gymnasier.

Elev- och lärargrupper till Finland
Stöd har beviljats till Finland anlända nordiska elev- och lärargruppers värdskolor för att
genomföra besökets program. Stöd har beviljats till två skolor.

Ungdomsläger i Hillerød
Ett nordiskt ungdomsläger arrangerades i juli i Hillerød i Danmark. Från Finland deltog 16
unga i lägret. Resan fick understöd av Stiftelsen Folke Bernadottes minnesfond.

Sommarkurs för finskspråkiga gymnasieelever
I förbundets sommarkurser deltog sammanlagt 45 finskspråkiga gymnasieelever. Kurserna
ordnades i Piteå i norra Sverige (15 elever) och på Åland (30 elever). Kommittén för läraroch elevutbyte valde ut deltagarna till kursen. För språkkursen fick man tillägsfinansiering av
Nordplus Språk -programmet.

Stipendieböcker
Till alla högstadieskolor och gymnasier skickades stipendieböcker, en till varje
högstadieskola och en till varje gymnasium. Böckerna var Martin Widmarks Kabinettets
hemlighet, Laura Trenters Snögrottan
Sammanlagt skickades cirka 1400 böcker till skolorna. I valet av böckerna beaktades både
aktualitet och intresse ur de ungas synvinkel.

Studieresor
för
folkhögskolor

studerande

vid

yrkesskolor/-högskolor

och

Stödpenning för nordiska studieresor beviljades till tolv studerandegrupper från yrkesskolor
och folkhögskolor.

Stipendier beviljade till studerande vid yrkesskolor/-högskolor och
folkhögskolor för praktik
För att utföra en praktik som ingår studierna i ett annat nordiskt land beviljades
resestipendium till 17 studeranden vid yrkesskolor och folkhögskolor.

Skolmedlemskap
I slutet av året fanns 219 skolmedlemmar. Skolmedlemmarna får utöver Pohjola-Nordens
medlemstidning också aktuellt material om Norden, samt information om nordiska kurser,
stipendier och nytt undervisningsmaterial.

Informationstillfällen och konferenser
Pohjola-Norden deltog i Internationaliseringsdagarna i Helsingfors i oktober. Dessutom
ordnade förbundet lärarseminarierna ”Att knäcka koden” och ”Finlandsorientering” i
samarbete med Hanaholmen i november.

Norden i Skolan
Projektet Nordeniskolan.org, som upprätthålls av Föreningarna Nordens förbund, tjänar
skolor i samnordiska projekt och uppdrag. På webbplatsen finns rikligt med
undervisningsmaterial, och via sidan går det att hitta nordiska vänskapsklasser. På sidorna
har det varit möjligt att ta del av den nordiska Klimatduellen, där det tävlades i samling av
plastavfall.

Skolsektorns utskott
I skolsektorns verksamhet deltog Pohjola-Nordens kommitté för skolsektorn, PohjolaNordens kommitté för Lärar- och elevutbyte

Skolsektorns samarbetsinstanser
Viktiga samarbetsinstanser för skolsektorn har varit bl.a. centrum för internationell mobilitet
och internationellt samarbete CIMO, Pohjola-Nordens distrikt och föreningar, PohjolaNordens Ungdomsförbund, Kulturkontakt Nord, Svenska nu, Hanaholmens kulturcentrum,
Framnäs folkhögskola, Danhostel Hillerød, Svensklärarna i Finland – SRO, Biologian ja
maantieteen opettajien liitto – BMOL, Finlands Svenska Lärarförbund – FSL,
Utbildningsstyrelsen, de nordiska ambassaderna och Norden-föreningar runt om i Norden.

REGIONAL FÖRENINGS- OCH KULTURVERKSAMHET
Pohjola-Norden som frivilligorganisation erbjuder sina medlemmar mångsidig verksamhet
samt främjar medborgares och organisationers samarbete i Norden.
Vänkommunssamarbete är en traditionell del av Pohjola-Nordens verksamhet. I och med
kommunreformen är vänkommunssamarbetet i ett brytningsskede. Pohjola-Nordens
föreslår att de kommuner vars samarbete upphör på ett officiellt plan kunde upprätthålla sina
nordiska kontakter genom att stöda Pohjola-Nordens föreningar. Förbundet uppmanar
föreningarna att ta kontakt med de kommuner som har avslutat, eller kommer att avsluta sitt
vänkommunssamarbete.

Nordens dag och nordiskt gästabud
Förbundet firade traditionsenligt Nordens dag den 23.3 i hela Finland. I Helsingfors ordnade
förbundet ett stort evenemang i Kampens köpcentrum tillsammans med andra nordiska
aktörer. Under dagen deltog cirka 30 000 personer i evenemanget. Programmet bestod
bland annat av nordiska filmer, Cirkus Helsinki, Amanda Löfman & Fredrik Furu och Krista
Siegfrids. På plats fanns också samtliga ambassadörer från de nordiska länderna.
Under Nordens dag deltog Norden-medlemmar från hela norden till Nordiskt gästabud.
Föreningar och regioner ordnade Nordiska gästabud runt om i landet. På riksnivå ordnades
Nordiskt gästabud i Åbo slott. I gästabudet deltog över 200 nordister. Temat för kvällen var
Finlands historia i en nordisk kontext från medeltiden till samtiden.

MEDLEMMAR
Verksamhetsstöd
Förbundet fick 50 000 euro föreningsstöd av Svenska Kulturfonden för att dela ut till
föreningarna. Det kom 241 ansökningar om stöd, var av 100 föreningar beviljades stöd för
Luciadagen och biblioteksveckan. Stöden var i storleksordningen 100 euro per evenemang.
Under året ordnades mer program än vanligt med anledning av föreningarnas jubileum samt
Finland 100. Också andra etablerade verksamhetsformer fortsatte under 2017.

Medlemsregister och medlemskort
Förbundet upprätthöll medlemsregistret och samlade in medlemsavgifterna för
lokalföreningarnas del. Medlemmarna fick klippa ut sitt medlemskort som skickades ut i
samband med medlemskapsräkningen.

Registertjänsternas leverantör är åländska Consilia. Lokalföreningarnas representanter
kommer själva åt informationen om sina medlemmar, som förhoppningsvis underlättar
föreningarnas självständiga verksamhet.

Förbundets lokalföreningar hade 7171 personmedlemmar. Det finns 126 lokalföreningar, 82
föreningsmedlemmar, 219 skolmedlemmar och 20 biblioteksmedlemmar.

FÖRTJÄNSTTECKEN OCH STIPENDIER
Veikko Karsma- stipendiet
Stipendiet tilldelades Ensio Huldén från Salo

K.A. Fagerholms stipendium
Stipendiet tilldelades Oulun seudun Pohjola-Nordenille (OSPNN) och Pohjola-Nordens
Studerande i Helsingfors r.f. (HOPN).

Förtjänsttecken i guld
Pohjola-Norden tilldelade följande personer förtjänsttecknet i guld för insats till förmån för
förbundet:
Eeva Päivikki,
Holmberg, Kaj-Erik,
Jäppinen Marja-Liisa,

Salo
Lembois
Pieksämäki

Koivisto, Helena,
Korpela Hilkka,
Kortesalo Leena,
Ruska Pirjo,
Savola, Margareta,
Skyttä Pirkko,
Suominen Antti,

Seinäjokiregionen
Orimattila
Reso-Nådendal
Salo
Seinäjokiregionen
Salo
Reso-Nådendal

Förtjänsttecken i silver
Pohjola-Norden tilldelade följande personer förtjänsttecknet i silver:
Eklöf Tarja,
Vittis
Etokari Ritva,
Reso-Nådendal
Gustafsson Gunnel,
Pieksämäki
Jokiranta Ritva,
Seinäjokiregionen
Kanerva Sari,
Salo
Keskitalo-Koivuranta Ulla-Marja, Loimaa
Lanamäki Heli,
Seinäjokiregionen
Lehtinen Mirja,
Vittis
Lintunen Mervi,
Pieksämäki
Nummela, Marjut,
Seinäjokiregionen
Nyfors Osmo,
Loimaa
Palokangas Sirkku,
Orimattila
Para-Hiltunen Terttu,
Raisio-Naantali
Salo Terttu,
Pieksämäki
Seppälä, Päivi,
Seinäjokiregionen
Wiander Britta,
Loimaa
Äkräs-Mäkipää Raija, Loimaa

INFORMATION OCH KOMMUNITKATION
Under verksamhetsåret har förbundet i enlighet med målsättningen fokuserat på de
elektroniska kommunikationskanalerna och sociala medierna. Detta har möjliggjort en
snabbare och mer aktuell kommunikation som når en större målpublik kostnadseffektivt.
Speciellt Facebook har använts aktivt för att marknadsföra evenemang, och följarantalet
steg under året till knappt 2000. Andra kanaler på sociala medier som används är Twitter
med 700 följare och Instagram med 290 följare.
I och med att organisationsreformen räckte längre än väntat förflyttas utvärderingen och
förnyelsen av kommunikationen till nästa verksamhetsår.
Förnyelsen av intranätet påbörjades under verksamhetsåret och den nya intran togs i bruk
i början av 2018. Det nya intranätet möjliggör att föreningarna kan spara sina dokument på

servern. För föreningsbrevet införskaffades ett nytt program för nyhetsbrev som också togs
i bruk i början av 2018.
Den förnyade webbplatsen som togs i bruk 2016 utvecklades kontinuerligt. Omkring 40
föreningar har en egen sida på förbundets webbplats. Under verksamhetsåret erbjöds
föreningarna möjligheten att skapa en egen e-postadress med ändelsen @pojola-norden.fi.
Cirka 10 föreningar har skapat en sådan e-postadress.
Under året utkom två nummer av förbundets tidning. Tidningens chefredaktör är
generalsekreterare Michael Oksanen. Det elektroniska medlemsbrevet skickades ut tio
gånger.
Under verksamhetsåret trycktes en ny broschyr för skolsektorn och en allmän broschyr.

Nordisk informationsverksamhet
Nordiska ministerrådet fattade ett beslut att stänga de nordiska informationsbyråerna i
början av 2017. Stödet för de finländska informationsbyråerna styrdes till Pohjola-Norden
som ansvarar för nordisk informationsverksamhet i Finland.

I enlighet med ministerrådets linje informerades det rikligt om nordiskt samarbete i hela
landet. I verksamheten beaktades språklig jämvikt mellan de inhemska språken.
Målgruppen för informationsverksamheten var opinionsbildare (politiker, tjänstemän och
journalister), medborgarjournalister, unga och en bred publik. Samarbete med andra lokala
aktörer betonades i verksamheten.

PROJEKT
Nordiska veckan
Målsättningen med projektet var att föra fram det självständiga Finlands betydelse som en
del av Norden och de nordiska länderna. Finlands historia är starkt sammankopplad med
den nordiska historian. Då Finland firade sitt hundraårsjubileum lyftes fram våra anrika rötter
som en del av det nordiska samarbetet.

Under veckan ordnades ett seminarium om företagsamhet som riktades till unga företagare.
Målet var att uppmuntra unga att söka jobb i andra nordiska länder samt att skaffa
samarbetspartners i andra nordiska länder. Veckans huvudevenemang var Nordens dag
den 23.3 som samlade alla centrala nordiska aktörer i Kampens köpcentrum i Helsingfors.
Veckan kulminerade i Nordiskt gästabud i Åbo slott där programmet bestod av en tidsresa
genom Finlands historia från slutet på medeltiden ända fram till samtiden.

Projektets resultat och effekter
Genom projektet ökades människors vetskap om våra nordiska rötter samt hur viktig roll det
nordiska samarbetet spelade för vår självständighet och utveckling under de tidiga åren av
självständighet. Genom att lyfta fram de fördelar som det nordiska samarbetet tillför försökte
man skapa en positiv attityd till nordiskt samarbete.

Nordiska veckans målgrupp var alla finländare med tyngdpunkter på ungdomar och unga
vuxna. Ett tätt samarbete med högskolor och universitet hjälpte oss att nå ut till målgruppen.

Genom att påverka ungas attityder angående nordism i en positiv ton strävade man till att
de goda personliga relationerna till Sverige och de övriga nordiska länderna fortsätter, och
på så sätt kommer Finland att vara en del av den nordiska familjen också i de kommande
hundra åren.

Övriga satsningar under verksamhetsåret
Pohjola-Norden satsade på att utveckla den regionala verksamheten i den nya
organisationen. Under 2017 satsade man på regionala projekt, som till exempel Nordkalottoch Barentssamarbetet i Lappland. I Österbotten kartlades möjligheten för ett
samarbetsprojekt med Umeå (innovationsområdesprojekt).
Pohjola-Norden var traditionsenligt med om att verkställa filmfestivalen Arktinen Vimma som
ordnades i Lappland i november.

SLUTORD
Pohjola-Norden har en tydlig roll som medborgarorganisation i samhället. Förbundet har ett
unikt uppdrag som brobyggare i Norden och som takorganisation för samarbetet. PohjolaNorden fungerar som en länk mellan beslutsfattare och medborgare. Under 2017 påbörjade
Pohjola-Norden arbetet med att stärka sin roll som specialsakkunnig inom nordiskt
samarbete i Finland. Detta skedde bland annat genom att föra fram det goda riksomfattande
arbetet med att utveckla det nordiska samarbetet samt genom att lyfta fram de möjligheter
som finns i Norden. Samtidigt utvecklade förbundet sin verksamhet genom att söka
målgrupper som kunde stöda det nordiska samarbetet. Synlighet och informering är viktiga
faktorer för att nå ut till publiken. Gemenskap, vänskapsband och tillit är nordiska
värderingar som Pohjola-Norden baserade och ska också framöver basera sin verksamhet
i. Pohjola-Norden förde fram Finland som en del av Norden i all sin verksamhet.

