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1 Yleistä
Pohjola-Norden on avoin kansalaisjärjestö kaikille, jotka haluavat olla mukana edistämässä
pohjoismaista yhteistyötä. Pohjola-Norden välittää kansalaisten näkemyksiä yhteistyön
parantamiseksi ja vahvistaa kansalaisten tukea Suomen pohjoismaalaiselle suuntaukselle.
Maailmanlaajuinen koronapandemia on koetellut myös pohjoismaista yhteistyötä kuluneiden
kahden viime vuoden aikana. Uudessa tilanteessa Pohjoismaat eivät onnistuneet löytämään
yhteistä lähestymistapaa pandemian torjumiseen. Rajat sulkeutuivat ja perinteinen ihmisten vapaa
liikkuvuus Pohjoismaiden rajojen yli estyi. Pandemia paljasti kunkin Pohjoismaan riittämättömän
valmistautumisen terveysuhkien torjuntaan ja yhteistoimintaan poikkeusoloissa. Pandemia tuli
osoittaneeksi joukon puutteita Pohjoismaiden yhteistyössä. Nämä puutteet tulee korjata.
Pohjoismaiden pääministerit ovat visioineet, että Pohjolan tulee olla maailman kestävin ja
integroitunein alue vuonna 2030. Visio 2030:n tavoitteet ovat tärkeitä ja kannatettavia, mutta niiden
toteutus ei voi tapahtua kulttuuri-, koulutus- ja tutkimusyhteistyön kustannuksella. Kun
pohjoismaiselle yhteistyölle annetaan uusia tehtäviä, tulee yhteistyölle myös antaa voimavarat
uusien tehtävien hoitoon.
Valtioiden välistä pohjoismaista yhteistyötä säätelevä Helsingin sopimus täyttää 60 vuotta Pohjolan
päivänä 23. maaliskuuta 2022. Pohjolan päivä on siksi syytä huomioida erityisen hyvin nostaen
samalla esiin myös sopimuksen uudistustarpeen.
Pohjola-Norden toimii Norden-yhdistysten liiton puheenjohtajana vuonna 2022. Norden-yhdistysten
liiton työn perustana ovat pohjoismaista yhteyskuntamallia kannattelevat arvot: luottamus,
vastuullinen vapaus, avoimuus ja osallistuminen, suvaitsevaisuus, tasa-arvo ja demokratia sekä
perinteisen kansalaisten ja demokraattisten laitosten välisen vuoropuhelun kunnioittaminen.
Pohjola-Nordenille ja koko sen jäsenistölle vuosi 2021 oli raskas liitossa ja Pohjola-Nordenin
tukisäätiössä paljastuneiden useita vuosia jatkuneiden taloudellisten väärinkäytösten takia.
Pohjola-Nordenin hyvän maineen ja luottamuksen palauttamiseen sekä tapahtuneen jälkihoitoon ja
liiton talouden vakauttamiseen on panostettava myös vuoden 2022 aikana.

2 Pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen
Pohjoismaisessa yhteistyössä on hyödyntämätöntä potentiaalia, pohjoismainen yhteistyö
kiinnostaa ja sille on asetettu uusia odotuksia ja tavoitteita. Poliittisten päättäjien tulee vahvistaa
yhteistyön voimavaroja vastaamaan yhteistyölle annettuja tehtäviä.
Pohjoismaiden vaikutusmahdollisuudet ovat yhdessä paremmat kuin erikseen. Tiiviimpi
Pohjoismaiden yhteistoiminta Euroopan unionissa, Yhdistyneissä kansakunnissa, Natossa sekä
kehitysyhteistyössä antaisi pohjoismaisille näkemyksille enemmän painoarvoa.
Suomi toimii vuonna 2022 Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajamaana. Pohjola-Norden
järjestää Helsingin sopimusta käsittelevän seminaarin sopimuksen täyttäessä 60 vuotta. PohjolaNorden tavoittelee Helsingin sopimuksen uudistamista tavalla, joka lisää ja vahvistaa yhteistyön
velvoittavuutta ja sitovuutta.
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Suomen Pohjola-Nordenin vuoro on vuonna 2022 johtaa Norden-yhdistysten liiton toimintaa.
Norden-yhdistysten liiton visiona on vahvistaa Pohjolan asemaa maailmassa ja luoda vahvempi
Pohjola kaikille Pohjolan kansalaisille työskentelemällä yhdentyneemmän alueen puolesta.
Pohjola-Norden järjestää Suomessa syksyllä Pohjoismaiden neuvoston istunnon alla Nordenyhdistysten liiton seminaarin.
Pohjola-Nordenin neuvontatoimikunta on erikoistunut rajaestetyöhön Suomessa toimien myös
kansallisena valmistelukomiteana Pohjoismaisen rajaesteneuvoston kokouksille sekä tukien liiton
työtä pohjoismaisen yhteistyön edistämiseksi. Pohjola-Norden tekee omalta osaltaan työtä
rajaesteiden poistamiseksi ja raportoi mahdollisista uusista rajaesteistä.
Yhteistyö kulttuuri-, taide- ja tiedejärjestöjen sekä koulujen ja kuntien kanssa, samoin kuin myös
sujuvat yhteydet elinkeinoelämään ja ammattiyhdistysliikkeeseen edistävät mahdollisuuksia
kohdentaa huomiota pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuuksiin.
Kuntien pohjoismaista yhteistyötä, mukaan lukien perinteinen ystävyyskuntatoiminta, tulee kehittää
ja elvyttää osoittamalla sen mahdollisuudet ja hyödyt kunnille ja kuntien asukkaille.
Pohjola-Norden katsoo, että pohjoismaisen yhteistyön keskeisiä kehittämisalueita, jotta Pohjolasta
tulee maailman parhaiten yhdentynyt, kehittyvä ja uudistuva alue, ovat:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Koronaepidemian pohjoismaiselle yhteistyölle aiheuttamien vahinkojen korjaaminen
Varautuminen kriiseihin ja yhteisten kriisinhallintamekanismien luominen
Ulko- ja puolustuspoliittisen yhteistyön vahvistaminen
Rajaesteiden poistaminen
Lainsäädännön harmonisointi
EU-lainsäädännön yhteneväinen tulkinta kaikissa Pohjoismaissa
Yhteistyö maahanmuuttokysymyksissä ja Pohjolan uusien asukkaiden kotouttamisessa
Kulttuuriyhteistyön merkityksen korostaminen
Kunnianhimoisten tavoitteiden asettaminen ympäristönsuojelussa ja ilmastopolitiikassa
Toimivan järjestelmän luominen yhteispohjoismaisille henkilötunnuksille

Vuoden 2022 keskeiset toimet pohjoismaisen yhteistyön edistämiseksi:
• Vaikuttaminen Suomen Pohjoismaiden neuvoston valtuuskunnan, Suomen hallituksen sekä
asianomaisten ministeriöiden ja viranomaisten päätöksiin ja toimintaan
• Toiminta Norden-yhdistysten liiton puheenjohtajana
• Kanssakäymisen lisääminen muiden Norden-yhdistysten kanssa
• Neuvontatoimikunnan toiminta
• Yhteistyön laajentaminen ja neuvonpito kuntien kanssa
• Tapahtumat, kuten Suomiareena ja Helsingin sopimus 60 vuotta -seminaari
• Vaikuttaminen ja näkyminen Pohjoismaiden neuvoston istunnossa
• Yhteistyö muiden järjestöjen ja tahojen kanssa pohjoismaisen yhteistyön edistämiseksi
• Mielipidekirjoitukset ja muu näkyminen mediassa
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Vuoden 2022 vuosikello
Neuvontatoimikunnan kokous

Neuvontatoimikunnan kokous

Pohjoismaiden
neuvoston istunto

Helsingin sopimus 60 vuotta
NYL:n seminaari

Neuvontatoimikunnan kokous
Neuvontatoimikunnan kokous

Suomiareena

Tavoitteet 2022:
• Tapahtumat tavoittavat 4 000 henkilöä
• Vierailevia asiantuntijoita neuvontatoimikunnan kokouksiin
• Kuntien kanssa yhteistyön laajentaminen
• Pohjoismaiden neuvoston istunto ja siellä näkyminen
• AY- ja elinkeinoelämäyhteistyön uudelleen käynnistäminen

3 Projektit
Liitto toteuttaa yksin tai yhteistyössä muiden tahojen kanssa hankkeita, jotka edistävät PohjolaNordenin tavoitteita. Hankkeiden rahoitus rakentuu yleensä ulkoisen rahoituksen ja PohjolaNordenin omarahoituksen varaan. Folkverkstan-hanke yhteistyössä Ruotsin Norden-yhdistyksen
Norrbottenin piirin kanssa on hyvä esimerkki. Hanke on mahdollistanut Pohjola-Keskuksen
toiminnan Oulussa ja vahvistanut Pohjola-Nordenin toimintaa Pohjois-Suomessa.
Pohjola-Keskuksen toiminta
Pohjola-Keskuksen tavoitteena on myötävaikuttaa ja lisätä yhteiskunnallista ja poliittista
keskustelua maiden välillä, luomalla muun muassa kohtaamispaikka eri toimijoille. Keskuksen
avulla lisätään ja edelleen kehitetään maiden välisiä verkostoja niin yrityselämän kuin kolmannen
sektorin alueilla. Olennainen osa Pohjola-Keskuksen toimintaa on palvella Pohjola-Nordenin
jäsenistöä, erityisesti Pohjois-Suomen jäsenyhdistyksiä, sekä olla mukana Pohjoismaiden ja
Pohjoiskalottialueen yhteisissä verkostoissa.

Pohjo
Hankkeet laYhteispohjoismainen hanketoiminta on Pohjola-Keskuksen toinen keskeinen tehtävä.
PohjolaFolkverkstan-hankkeen
Norde 2020–2022 toteutus tulee olemaan keskeinen osa keskuksen toimintaa
myös vuonna 2022. Hanke päättyy 30. syyskuuta 2022. Interreg Nord -hanke on yhteistyöprojekti
Nordenin
Föreningen Norden Norrbottenin kanssa. ”Tee se itse” -työpajatoiminnat ja niihin liittyvät luennot
nin
yhteistyössä Oulun asukastupien ja Oulu-opiston kanssa muodostavat toiminnan rungon.
toimintake
Pyrkimyksenä on myös suunnitella uusi hanke rahoittamaan toimintaa tuleville vuosille.
toimin
5
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Luckan-toiminta
Pohjola-Keskuksessa toimii myös kohtaamispaikka Luckan, joka tarjoaa ruotsinkielisiä
kulttuuripalveluja. Toiminta tulee pitämään sisällään viikoittaisen aikuisten Språkcafé-kielikahvilan,
jossa halukkaat saavat tilaisuuden tulla keskustelemaan ruotsiksi. Biocafén tarkoitus on näyttää
kerran kuussa laadukkaita pohjoismaisia elokuvia. Svenska Veckanin suunnittelu ja toteutus
Oulussa on keskeistä Luckan-toimintaa, joka tuo yhteen kielisaarekkeen ruotsinkielisen väestön.
Yhteistyö Svenska Privatskolanin ja Barnträdgårdenin kanssa jatkuu kiinteänä lapsitoimintaan
liittyen.
Yhteistyö muiden kanssa
Verkostoituminen yhteistyökumppaneiden kanssa on tärkeä osa Pohjola-Keskuksen toimintaa.
Koulutus Nordin kanssa tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Ruotsin Övertorneålla sijaitsevaa
Norjan, Ruotsin ja Suomen yhteistä ammattikoulutuslaitosta. Tavoitteena on järjestää vierailukäynti
Övertorneålle tutustumaan Koulutus Nordin eri ammatillisiin koulutusvaihtoehtoihin. Ensisijaisena
kohderyhmänä ovat työttömät nuoret, heidän ohjaajansa ja toisen asteen ruotsin kielen opettajat.
Pohjola-Keskuksessa kokoontuvat muun muassa Oulun seudun Pohjola-Nordenin Nuoret,
Svenska Privatskolanin vanhempainyhdistys, Pohjola-Nordenin paikallisyhdistys ja Folkverkstanhankkeen osapuolet. Pyrkimyksenä on kehittää yhteistyötä myös muiden tahojen kanssa,
esimerkiksi suunnittelemalla yrityksille ja julkishallinnolle räätälöityjä kielikoulutuspaketteja.
Tavoitteet 2022:
• Folkverkstan-hankkeen tavoitteena on saada kuntiin tietoa ja toimintamalleja, kuinka
”Tee se itse” -pajoja voisi toteuttaa käytännössä. Ideoita tähän sekä kokemuksia jo
toteutetuista pajoista esitellään projektin lopputuloksena syntyvässä ”Keittokirjassa”
• Koulutus Nordissa vierailee 30 osanottajaa
• Kielikahviloissa käy viikoittain 20 osallistujaa
• Biocafé tavoittaa 50 elokuvissa kävijää
• Svenska Veckanin tapahtumiin osallistuu 350 henkilöä

4 Järjestötoiminta sekä jäsen- ja aluepalvelut
Koronapandemian toivottavasti hiipuessa ja yhteiskunnan vapautuessa pandemian aiheuttamista
rajoituksista myös liiton, alueiden ja paikallisyhdistysten toiminnan tulee päästä uudelleen vauhtiin.
Pohjola-Nordenille tärkeä ruohonjuuritason toiminta tapahtuu yhdistyksissä. Pohjola-Nordenilla on
noin sata yhdistystä, joiden toimintaa liitto tukee monin tavoin. Keskeinen rooli tässä on alueilla,
jotka yhdessä tekemällä mahdollistavat myös pienten yhdistysten aktiiveille ja muille
pohjoismaisesta toiminnasta kiinnostuneille mahdollisuuden olla mukana viemässä
pohjoismaisuuden viestikapulaa eteenpäin.
Aikaisempien liittokokousten päätösten mukaisesti Pohjola-Nordenin toiminnan teemoja ovat:
2022
Kestävyysajattelu
2023
Kulttuuri ja yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa
2024
100-vuotisjuhla
Liittokokous vuonna 2019 asetti juhlavuoden 2024 tavoitteeksi jäsenmäärän nostamisen 10
000:een. Tavoite on yhä voimassa.
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Pohjolan päivä on syytä huomioida erityisen hyvin muun muassa juhlaliputuksin, Pohjolan pidoin ja
muiden pohjoismaisten tapahtumien avulla.
Vuonna 2021 alkanut liiton strategiaprosessi jatkuu vuoden 2022 aikana tavoitteena strategian
hyväksyminen vuoden 2023 liittokokouksessa. Myös kestävyysajattelu sen eri muodoissa tulee
ottaa huomioon.
Koronapandemian seurauksena yhteydenpidosta ja toiminnasta etäyhteyksien välityksellä on tullut
rutiinia. Pandemia-ajan päättyessä etätoiminta jää pysyväksi rinnakkaiseksi toimintamuodoksi.
Mutta vaikka osallistumisesta etäyhteyksien avulla on tullut osa arkipäivää järjestötoiminnassa, ne
eivät korvaa ihmisten tarvetta olla läsnä, kohdata ja kokea asioita yhdessä.
Jotta mahdollisimman moni voisi jatkossa osallistua liiton eri tapahtumiin ja kokouksiin, on niihin
mahdollista osallistua myös etäyhteyden avulla. Etäyhteydet mahdollistavat paitsi osallistumisen
useammille myös merkittävät ajan ja kustannusten säästöt. Liiton alue- ja muiden toimikuntien on
nyt mahdollista kokoontua useammin.
Vuoden 2022 järjestötoiminnassa keskeisiä asioita ovat:
• Strategiaprosessi tulevan toiminnan kehittämiseksi
• Liittokokous Turussa 2022 huhtikuussa
• Jäsenhankinta ja jäsenhankintakilpailu
• 100-vuotisjuhlaan 2024 valmistautuminen
• Koulutukset eri aihepiireistä
• Yhteisöjäsenten tapahtuma
• Palvelupaletti
• Tapahtumakonseptit, kuten GoNorden-kävelytapahtuma
• Yhdistysten nettisivut ja sähköpostiosoitteet
• Aluelehti
• Ystävyyskuntatapaamiset
• Toimintatuet alueille ja yhdistyksille
Vuoden 2022 vuosikello
Aluekokoukset
Kirjallisuusviikko
Alueiden syyskokoukset

P-N palvelee -infotilaisuus

Pohjolan päivä ja pidot

P-N palvelee -infotilaisuus

Liittokokous
P-N palvelee -infotilaisuus

Pohjoiskalottikonferenssi
Aluelehti
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Tavoitteet 2022:
• Pohjolan päivän ja pitojen tapahtumat tavoittavat 2 500 henkilöä
• GoNorden-kävelytilaisuuksia järjestetään 10 paikkakunnalla
• Koulutuksia järjestetään yhdistysaktiiveille 5 kappaletta
• Aluetoimikunnat kokoontuvat tarpeen mukaan ja alueet tekevät harkintansa mukaan oman
aluelehden jäsenhankintansa tueksi
• Kaikille paikallisyhdistyksille löytyy yhteystiedot liiton verkkosivuilta
• Jäsenrekisterin ajantasainen ylläpitäminen yhdessä yhdistysten kanssa

5 Koulu- ja kirjastoala
Pohjoismaista identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta on syytä lähteä rakentamaan mahdollisimman
nuorena. Pohjola-Nordein tulee huolehtia siitä, että mahdollisimman moni opettaja osaa tuoda
opetuksessaan esille Pohjoismaita Suomen läheisimpänä ja merkityksellisimpänä viiteryhmänä.
Pohjola-Norden tavoittaa koulujen kautta lapsia ja nuoria ja sitä kautta edelleen myös perheitä.
Tarjoamalla nuorille positiivisia kokemuksia Pohjoismaista ja pohjoismaisista kielistä edistämme
kiinnostusta naapurimaihimme, joka jatkuu myös aikuisena. Keskeiset yhteistyötahot koulualan
toiminnassa ovat opettajat ja opettajaksi opiskelevat.
Kaikilla koululaisilla tulee olla mahdollisuus koulunkäyntinsä aikana saada tietoa Pohjoismaista ja
tutustua pohjoismaiseen yhteistyöhön sekä osallistua pohjoismaiseen oppilasvaihtoon tai
leirikouluun.
Pohjoismaissa puhuttujen eri kielten ymmärtäminen ja taito on tärkeää yhteistyön syventämiselle.
Toiminnallaan Pohjola-Norden tukee ruotsin kielen opettajien työtä, edistää myönteistä
suhtautumista ja kohottaa mielenkiintoa ruotsin kielen opiskelua kohtaan. Liitto on hakenut
rahoitusta pohjoismaisen lasten lorukirjan julkaisuun.
Pohjola-Norden pyrkii myös parantamaan Pohjoismaiden historian tuntemusta. Pohjoismaisten
aiheiden tulee saada enemmän tilaa opettajankoulutuksessa.
Pohjoismainen kirjallisuusviikko marraskuussa kirjastoissa ja kouluissa on maailman suurin
ääneenlukutapahtuma ja merkittävä osa kulttuuriyhteistyötä vaalien pohjoismaista kulttuuria ja
vahvistaen yhteenkuuluvuuden tunnetta Pohjolassa.
Pohjola-Nordenin koulualan toimintaa organisoidaan uudelleen sitä koordinoivan toimikunnan
uudistamisen myötä. Toimikunta keskittyy Pohjola-Nordenin koulutoiminnan kehittämiseen ja
oppilas- ja opettajavaihtoa varten nimetään oma työryhmä.
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Vuoden 2022 keskeisiä toimintamuotoja koulualan toiminnan tukemiseksi:
• Kouluvierailut
• Kielileirit Ahvenanmaalla, Ruotsissa ja Tanskassa
• Kirjastipendit peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille
• Matka- ja kurssistipendit opettajille ja opettajaksi opiskeleville
• Leirikouluavustukset luokille
• Seminaari- ja koulutustoiminta
Vuoden 2022 vuosikello

Opettajaseminaari

Kirjastipendit

Kielikurssi Saltvik

Tavoitteet 2022:
• Opettajaseminaarin osallistuu 100 opettajaa. Ohjelmaa kehitetään yhteistyössä opetuksen
parissa työskentelevien ammattiryhmien kanssa
• Pohjoismaista yhteistyötä opettajakoulutuksessa edistetään
• Kirjastoyhteistyötä alan toimijoiden kanssa tiivistetään.
• Liitto luo paketin esittelymateriaaleineen kouluvierailuja varten
• Myönnetään 130 stipendiä.
• Kielikursseille osallistuu yhteensä 100 henkilöä.
• Jaetaan kirjastipendejä myös ammatillisille oppilaitoksille

6 Viestintä ja markkinointi
Liiton viestinnän keskeisenä tavoitteena on tiedottaa kansalaisille Pohjoismaista, niiden
kulttuurista, yhteiskuntaoloista ja pohjoismaisesta yhteistyöstä käyttäen eri medioita, niin sähköisiä
kuin perinteisiä, niin valtakunnallisia kuin paikallisia.
Liiton viestinnässä henkilöjäsenille keskeisiä kanavia ovat Pohjola-Norden-lehti ja
sähköpostitiedotteet. Alueet toimittavat aluelehdet, joiden tarkoitus on kertoa laajalle yleisölle
Pohjola-Nordenin toiminnasta ja jäsenyyden tarjoamista mahdollisuuksista ja siten palvella
jäsenhankintaa.
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Liitto tulee panostamaan viestinnälliseen yhteistyöhön muiden Pohjoismaiden Norden-yhdistysten
kanssa.
Liitto pyrkii myös parantamaan eri medioiden toimitusten tuntemusta Pohjoismaista ja
pohjoismaisesta yhteistyöstä.
Vuoden 2022 viestinnän keskeisiä toimintamuotoja ovat:
• Jäsenlehti kaksi numeroa
• Verkkosivujen ylläpito
• Aluelehti
• Julkilausumat ja kannanotot
• Kuukausikirje
• Yhdistyskirje
• Viestintäkoulutus
• Sosiaalisen median kanavat, Facebook ja Instagram
• Issuu.com
• Webinaarit
• Youtube-kanava
Vuoden 2022 vuosikello
Kuukausikirje tammi-kesäkuu
Yhdistyskirje

Yhdistyskirje

PN-lehti 2/2022

PN-lehti 1/2022
Yhdistyskirje

Yhdistyskirje

Kuukausikirje elo-joulukuu
Aluelehti
Tavoitteet 2022:
•
•
•
•
•
•

Liiton jäsenlehti julkaistaan maaliskuussa ja lokakuussa
Julkaistaan kesäkuussa oma aluelehti jokaiselle sitä toivovalle alueelle
Lähetetään sähköinen kuukausikirje vähintään 10 kertaa vuodessa
Lähetetään yhdistyksille yhdistyskirje 3–4 kertaa vuoden aikana
Osallistetaan paikallisyhdistyksiä sisällöntuotannossa
Seuraajamäärien kasvattaminen ja vuorovaikutuksen lisääminen sosiaalisissa medioissa
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7 Talous ja hallinto
Vuoden 2021 aikana paljastuneet ja vuosina 2015–2021 tapahtuneet liittoon ja liittoa lähellä
olevaan Pohjola-Nordenin tukisäätiön kohdistuneet taloudelliset väärinkäytökset horjuttivat
luottamusta liiton toimintaan niin jäsenistön parissa kuin julkisuudessa. Laiminlyönnit liiton
taloudenhoidossa aiheuttivat vakavaa vahinkoa liiton taloudelle, josta seurasi muun muassa
henkilökunnan lomautuksia. Vuoden 2021 toimintaa vaikeutti lisäksi vuonna 2020 alkanut
koronapandemia.
Kielteisestä julkisuudesta saivat osansa myös paikallisyhdistykset, vaikka niillä ei ollut mitään osaa
liitossa tapahtuneisiin väärinkäytöksiin. Myös taloudellisesti paikallisyhdistykset joutuivat
sijaiskärsijöiksi, koska liiton heikko maksukyky vaikeutti yhdistyksille kuuluvien
jäsenmaksuosuuksien maksua.
Väärinkäytösten tultua ilmi liittohallitus ryhtyi toimenpiteisiin liiton talouden ja hallinnon rutiinien
korjaamiseksi. Näitä toimenpiteitä olivat muun muassa työvaliokunnan uudelleen perustaminen ja
liiton ohjesääntöjen uudistaminen. Myös tilintarkastusyhteisö vaihdettiin. Liittohallitus ja
työvaliokunta tulevat tarkastelemaan uudistusten toimivuutta. Toiminnan seurantaa parannetaan.
Liiton toimintaa yleisesti ja erityisesti alueille ja paikallisyhdistyksille suunnatun tuen vaikuttavuutta
varten hankintaan arviointi ulkopuoliselta taholta.
Pohjola-Nordenin tukisäätiö on uudistamassa sääntöjään parantaakseen toimintaansa ja
ehkäistäkseen tapahtuneiden kavallusten kaltaiset väärinkäytökset. Pohjola-Nordenin liittohallitus
tulee jatkossa seuraamaan tukisäätiön toimintaa.
Liiton talouden vakauttaminen vaatii vuoden 2022 aikana tiukkaa menokuria, jotta liitto suoriutuu
vastuistaan myös suhteessa paikallisyhdistyksiin. Liiton tilinpäätösten tulee lähivuosina olla
ylijäämäisiä paremman maksuvalmiuden turvaamiseksi.
Liiton omarahoituksen vahvistamiseksi jäsenmaksuja tulee korottaa. Säätiön varojen kavaltamisen
päätyttyä säätiön mahdollisuudet myöntää tukea liiton ja yhdistysten toimintaan elpyvät.
Uusi yhdistyslaki astunee voimaan vuoden 2022 aikana. Liiton ja paikallisyhdistysten sääntöjä
tullaan tarkastamaan huomioiden uusi yhdistyslaki sekä kokemukset liiton ja paikallisyhdistysten
toiminnasta.

8 Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu Info Pohjola
Tärkeä osa Pohjola-Nordenin toimintaa on tiedottaa ja neuvoa Pohjoismaissa asuvia
Pohjoismaihin ja pohjoismaiseen yhteistyöhön liittyvissä kysymyksissä.
Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu kaikille, jotka muuttavat,
opiskelevat, työskentelevät tai suunnittelevat yrityksen perustamista Pohjoismaissa. Lisäksi Info
Pohjola tiedottaa pohjoismaisista tukimahdollisuuksista sekä yleisesti pohjoismaisesta
yhteistyöstä. Suomen toimintaa koskeva tarkka toimintasuunnitelma kootaan yhteistyössä
Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja muiden maiden projektijohtajien kanssa.
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Pohjola-Norden hallinnoi Suomessa Info Pohjolaa. Info Pohjola -neuvontapalvelu perustettiin
Norden-yhdistysten aloitteesta ja Pohjola-Norden haluaa jatkossakin hallinnoida Info Pohjolaa
Suomessa.
Info Pohjola ylläpitää ja kehittää laajaa verkostoa, jonka tehtävä on varmistaa ajankohtaisen ja
luotettavan tiedon saanti sekä vapaan liikkuvuuden edistäminen Pohjolassa. Info Pohjolan
toimintaa antaa Pohjola-Nordenille arvokasta tietoa rajaesteistä, niin vanhoista kuin uusista.
Koronapandemia ja sitä seuranneet liikkuvuuden rajoitukset ovat lisänneet merkittävästi Info
Pohjolan palvelujen kysyntää. Verkkosivuja uudistetaan ja virtaviivaistetaan erityisesti
hakukoneoptimoinnin ja selkokielen näkökulmasta. Sivuja päivitetään erityisesti yhteistyössä
sosiaaliturvaviranomaisten ja veroviranomaisten kanssa, mutta myös muiden sivujen sisältö
tarkistutetaan vastaavilla viranomaisilla. Kaikkiin tulleisiin kysymyksiin vastataan. Suomen
projektijohtaja vastaa erityisesti kysymyspalvelun ja kääntäjäyhteistyön kehittämisestä.
Kaikki kysymyspalvelun kautta tietoon tulleet mahdolliset rajaesteet sekä koronaan liittyvät häiriöt
vapaassa liikkuvuudessa raportoidaan Pohjoismaiden ministerineuvostolle. Suomen projektijohtaja
avustaa Rajaesteneuvoston Suomen edustajaa tämän työssä ja osallistuu kansallisiin ja
pohjoismaisiin rajaestekokouksiin. Lisäksi projektijohtaja osallistuu yhteistyöministerin selvitysten
laatimiseen.

9 Yhteistyö Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton kanssa
Toimiva yhteistyö Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton kanssa on tärkeää Pohjola-Nordenille. Yhdessä
liitot voivat vaikuttaa tehokkaammin päätöksentekijöihin pohjoismaisen yhteistyön edistämiseksi.
Liitot koordinoivat myös varainhankintaansa.
Liittojen yhteisenä pyrkimyksenä on luoda kasvualustaa pohjoismaiselle identiteetille, lisätä
nuorten kiinnostusta pohjoismaista yhteistyötä kohtaan sekä saada heidät liittymään PohjolaNordenin Nuorisoliittoon ja aikanaan hakemaan Pohjola-Nordenin jäsenyyttä.
Liitto kannustaa alueita ja paikallisyhdistyksiä harjoittamaan yhteistyötä Nuorisoliiton ja sen
paikallisyhdistysten kanssa, aina kun se on tarkoituksenmukaista.
Nuorisoliitolla on päävastuu Nordjobb-projektin toteutuksesta Suomessa. Liitto, alueet ja
paikallisyhdistykset tukevat Nuorisoliittoa tarvittaessa.
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