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1 Allmänt 
 

Pohjola-Nordens mål är, i enlighet med stadgarna, att stärka och utveckla det nordiska 

medborgarsamarbetet, främja nordiskt samarbete och öka kunskapen om de nordiska folken 

och deras villkor i Finland, och samtidigt göra Finland känt på andra håll i Norden. 

Föreningen främjar detta mål tillsammans med sin medlemskår, de övriga 

Nordenföreningarna, och andra organisationer och myndigheter som främjar nordiskt 

samarbete. 

 

I de nordiska länderna delar vi gemensamma värderingar. Öppenhet, jämlikhet och 

gränsfrihet är hörnstenarna i våra samhällen. Pohjola-Nordens verksamhet bygger på att vi 

tillsammans bygger en bättre framtid, vi kan lära av varandra och tillsammans är vi redo att 

lösa framtida problem och kriser. I en globaliserad värld framhålls Nordens enhet och 

Pohjola-Norden vill tillsammans med sina systerorganisationer göra en insats. 

 

Pohjola-Nordens uppgift är att föra in det nordiska i varje medborgares vardag och att hjälpa 

oss förstå varandra. Till de huvudsakliga verksamhetsformerna i detta arbete hör skol-, 

kommunal- och organisationssamverkan. Pohjola-Norden är också aktiv i Föreningarna 

Nordens Förbund för att främja de gemensamma målen. 

 

Genom sina medlemmar och sin verksamhet representerar Pohjola-Norden en betydande 

grupp finländare. Med hjälp av Pohjola-Nordens olika referensgrupper kan nordismens 

fördelar och möjligheter kommuniceras till en ännu bredare målgrupp. I detta arbete är det 

nära samarbetet med Pohjola-Nordens Ungdomsförbund betydelsefullt. 

 

Året var svårt för Pohjola-Norden och dess medlemmar. Pandemin som började 2020, och 

som försvårade det nordiska samarbetet, fortsatte under hela 2021. I mars kom avslöjandet 

om ekonomiska oegentligheter inom förbundet och inom förbundets understödsstiftelse 

under åren 2015–2021, vilket undergrävde förtroendet för förbundets verksamhet såväl 

bland medlemmarna som i offentligheten. Dessutom orsakade försummelser i förbundets 

ekonomiska förvaltning allvarlig skada på förbundets ekonomi, vilket bland annat resulterade 

i permittering av personalen. 

 

Även lokalföreningarna drabbades av den negativa publiciteten, även om de inte hade 

någon del i de missförhållanden som rådde i förbundet. Ekonomiskt blev även 

lokalföreningarna ersättare, eftersom förbundets svaga solvens gjorde det svårt att betala de 

medlemsavgiftsandelar som hörde till föreningarna. 

 

Pohjola-Norden fyller 100 år 2024. Vi har 

starka överlevt de olika kriser och prövningar 

som drabbat nationen, och det kommer vi att 

fortsätta med. Pohjola-Norden utmanar alla 

medborgare att tillsammans föra det öppna 

Norden framåt. Ett Norden där alla har det bra 

att leva och vara. 
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2 Socialt ansvar och intressebevakning 
 

I maj föreslog Pohjola-Nordens förbundsmöte att de nordiska länderna skulle upprätta ett 

avtal för att bekämpa hälsohot. Förbundsmötet ansåg i sitt uttalande att Helsingforsavtalet 

och det gemensamma nordiska ramavtalet om hälso- och sjukvård visat sig vara otillräckliga 

under året och att de nordiska länderna bör ingå ett bindande avtal omfattande bland annat 

följande helheter: 

 

• gemensamma principer och åtgärder för att förebygga smittsamma sjukdomar, 

• säkerställa nordisk vaccinforskning, -utveckling och -produktion, 

• säker förvaring av viktiga läkemedel och andra medicinska förnödenheter och 

säkerställande av deras gemensamma tillgänglighet för alla de nordiska länderna, 

• planer och riktlinjer för att effektivt isolera smittoområden samtidigt som man 

undviker storskaliga stängningar av nationella gränser. 

• gemensamma principer och beredskapsplaner för ömsesidig hjälp vid bland annat 

tillhandahållande av intensivvård, och 

• myndigheternas kommunikation till medborgarna och samarbete mellan de nordiska 

myndigheterna. 

 

I uttalandet från Pohjola-Nordens extra förbundsmöte uppmärksammades 

underfinansieringen av det nordiska samarbetet. Andelen av de nordiska ländernas BNP 

som vikts för finansiering av Nordiska ministerrådet har halverats sedan 1995. 

 

Nya uppgifter har getts till det nordiska samarbetet, bland annat statsministrarnas ambitiösa 

Vision 2030 för Norden som den mest hållbara och integrerade regionen i världen. 

Välmenande initiativ hotade dock finansieringen av kultur-, utbildnings- och 

forskningssamarbete. Nordiska rådet lyckades emellertid lindra anslagsnedskärningarna. 

 

Pohjola-Nordens projekt Jämlik föräldraledighet och familjens välmående, som uppmuntrar 

båda föräldrarna att ta ut föräldraledigheten jämnare fördelat, lyftes fram i samband med 

SuomiAreena.  
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På Nordens dag anordnade förbundet seminariet Norden, tillsammans – Pohjoismaat, 

yhdessä, med temat Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Förbundet 

utarbetade också opinionsunderlag om nordiskt samarbete för media. 

 

Rådgivningskommittén 

 

Pohjola-Nordens rådgivningskommitté sammanträdde fem gånger under året. På agendan 

för mötena stod förutom de vanliga gränshinderfrågorna också störningar orsakade av 

coronapandemin, och andra problem som begränsar rörligheten, samrådsbrevet från 

Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling i Norden, samt ett gemensamt nordiskt 

statistikprojekt. Under ett av rådgivningskommitténs möten presenterade en representant för 

Statistikcentralen det avslutade samnordiska statistikprojektet. 

 

Utskottets ordförande och sekreterare byttes ut under året. Info Pohjola fungerade som 

sekreterare under en del av året. 

 

3 Projekt 
 

Norden-centret  

Syftet med Norden-centret i Uleåborg är att bidra till och öka den sociala och politiska 

debatten mellan länderna, till exempel genom att skapa en mötesplats för olika aktörer. 

Centret kommer att utöka och vidareutveckla transnationella nätverk inom både näringslivet 

och tredje sektorn. 

 

En väsentlig del av Norden-centrets verksamhet är att betjäna Pohjola-Nordens medlemmar, 

särskilt medlemsföreningarna i norra och östra Finland, och att delta i de nordiska ländernas 

och Nordkalottens gemensamma nätverk. I Norden-centret ingår Luckan, vars syfte är att 

öka intresset för svenska språket och betjäna den svenskspråkiga minoriteten i regionen i 

nära samarbete med lokala Svenska Barnträdgården och Svenska Privatskolan. 

 

Projektverksamhet 

Gemensam nordisk projektverksamhet är en av Norden-centrets huvuduppgifter. 

Förverkligandet av Folkverkstanprojektet 2020–2022 påbörjades i februari 2020. Interreg 

Nord-projektet är ett samarbetsprojekt med Föreningen Norden Norrbotten, Sverige. ”Gör 

det själv”-verkstaden och tillhörande föreläsningar i samarbete med Uleåborgs 

medborgarstugor och Oulu-opisto utgör ryggraden i verksamheten i Finland. 

 

Under 2021 hölls fyra omgångar av workshops, totalt 14 workshops: 12 fysiska, med tema 

textilier, kläder och strumpor, plyschleksaker, Halloween, cykelunderhåll, trädgårdsmaskiner 

och -redskapsunderhåll, FabLab laserteknik, och två digitala föreläsningar om hållbarhet och 

konsumtion. 

 

I samband med projektet genomfördes 13 hybridundervisningspaket om återvinning och 
hållbar konsumtion som skolprojekt i Uleåborgs stad.  
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Elever i 3:e, 6:e och 8:e klasserna valdes ut. Eleverna i 3:an på Martinniemi skola gjorde en 

”Spelbok för hållbar utveckling”, som finns filmad på Pohjola-Nordens Youtubekanal. 

 

Projektet Folkverkstan stod också värd för en andra lärandekonferens med digital 

simultantolkning i augusti. Projektet har nått cirka 600 deltagare i Uleåborg och kommer att 

pågå till september 2022.  

 

 
 

Regionverksamhet 

I Norden-centrets arbetsbeskrivning ingick även ansvaret för Pohjola-Nordens 

regionverksamhet, medlems- och föreningstjänster samt att informera om förbundets 

evenemang. I uppgifterna ingick planering och genomförande av den regionala 

verksamheten i norra och östra Finland med hjälp av regionkommittéerna, samt organisering 

av det regiontidningsarbetet. I samband med detta anordnade Norra Finlands 

regionkommitté fem Teamsmöten och östra Finlands regionkommitté höll tre Teamsmöten. 

 

Luckan 

I Norden-Centret fungerar även den finlandssvenska mötesplatsen Luckan, och Lilla Luckan 

för små barn. Bland aktiviteterna ingick Luckans rikstäckande gemensamma möten och 

Teams-möten, samt planering och förverkligande av Svenska veckan i november. 

 

Varje vecka hölls ett Språkcafé för vuxna i Luckan där intresserade fick möjlighet att komma 

och diskutera på svenska. På grund av corona var det ingen aktivitet under våren förrän i 

maj. På hösten hölls aktiviteter två gånger i veckan från september till december. Under 

höstsäsongen samlades också Stickcafé varje vecka för att handarbeta och prata svenska. 

Biocaféet, som visade nordiska filmer av hög kvalitet, kunde visa en film på våren och fyra 

på hösten. Kaféverksamheten bedrevs i samarbete mellan Uleåborgs Pohjola-Norden och 

S.K.V. Svenska Kulturens Vänner i Uleåborg och för filmernas del, även med Walhalla. 
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Nätverkande och annat samarbete 

Nätverkande med partners är en viktig del av Norden-Centrets verksamhet. Norden-Centret 

samlade ungdomar från Oulun Pohjola-Nordenin Nuoret, Svenska Privatskolans 

föräldraförening och Pohjola-Nordens lokalförening. 

 

I projektet Folkverkstan samarbetade man med bland annat Uleåborgs stad, dess skol- och 

invånarföreningar samt Oulu-opisto, Business Oulu och Uleåborgs universitet. 

 

Mål för 2021: 

 

• Projektet Folkverkstan når 150 personer. 

Projektet nådde 413 personer som rapporterade sina namn, samt cirka 200 skolbarn 

vars namnuppgifter saknas. 

• Utbildning Nord kommer att besökas av 30 deltagare. 

På grund av pandemin kunde besöket inte äga rum. 

• 20 deltagare besöker språkcaféerna varje vecka. 

Inklusive Stickcafé var det genomsnittliga antalet besökare 25 personer/vecka. 

• Biocafé har 25 besökare till filmerna. 

Antalet besökare uppskattades till cirka 45. 

• 350 personer deltar på Svenska Veckans evenemang. 

436 personer deltog i evenemangen. 

 

Med tanke på de utmaningar som coronapandemin inneburit för verksamheten kan man 

säga att, med undantag för det inställda besöket vid Utbildning Nord, alla kvantitativa mål för 

de olika aktiviteterna klart överträffades. 

 

4 Medlems- och regiontjänster 
 

Mål för 2021: 

 

• Nordens dag och gästabuden når 5 000 personer. 

Förbundets virtuella Nordens vecka-evenemang sågs av mer än hundra åskådare. 

Några av evenemangen har även funnits tillgängliga på Pohjola-Nordens Youtube-

kanal. Videor gjorda speciellt för skolor har nått en stor publik. 

• 200 personer kommer att delta i kryssningen GoNorden. 

På grund av coronasituationen flyttades kryssningen till våren 2022. 

• GoNorden-vandringar genomförs på 20 orter. 

Nio GoNorden-paket beställdes och promenader genomfördes av flera föreningar. 

Deras antal är dock svårt att uppskatta eftersom många föreningar redan hade 

GoNorden-paketet. Materialet i GoNorden-paketet laddades också upp på 

föreningens hemsida för användning av skolor. Det är svårt att uppskatta hur mycket 

material som användes av skolor. 

• Det ordnas 10 olika virtuella utbildningar för föreningsaktivister. 

Sex virtuella Pono betjänar -evenemang hölls, varav tre var guider till användningen 

av den förbundsmötesplattformen. Fem övriga virtuella utbildningar ordnades. 
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• Regionkommittéerna träffas två gånger och varje region ger ut sin egen 

regiontidning som stöd för medlemsvärvningen. 

Alla regioner träffades minst två gånger och gjorde en egen regiontidning som stöd 

för medlemsvärvningen. 

• Föreningar och regioner söker aktivt verksamhetsstöd. 

Sammanlagt 25 700 euro tilldelades 27 projekt i regionerna. Totalt 14 700 euro 

tilldelades 147 projekt för de nordiska menyprojekten. Övriga verksamhetsbidrag till 

föreningsprojekt beviljades 20 250 euro till 61 projekt. Föreningen gav även en 

webbkamera till 17 föreningar. 

• Kontaktuppgifter till alla lokalföreningar finns på föreningens hemsida. 

Detta mål uppnåddes inte på grund av höstens permitteringar. 

• Fem pilotkommuner och en lokalförening kommer att hålla ett virtuellt 

vänortsmöte. 

Vissa lokalföreningar och kommuner genomförde ett virtuellt vänortsprogram, men 

ett pilotprojekt som planerats av förbundet genomfördes inte då generalsekreteraren 

avgick. 

• Upprätthålla ett aktuellt medlemsregister tillsammans med föreningarna. 

Samarbetet med föreningarna för att hålla medlemsregistret uppdaterat har varit gott. 

 

5 Skola och bibliotek 
 

Under 2021 fortsatte Pohjola-Norden att 

arbeta för att öka intresset för Norden bland 

barn, unga och familjer. Huvudmålet var att 

på olika sätt stödja lärare, lärarstudenter och 

skoltjänstemän så att de framgångsrikt 

kunde integrera det nordiska som en naturlig 

del av det finska utbildningssystemet. 

Pohjola-Norden fick stöd från 

Utbildningsstyrelsen för skolverksamhet, 

men coronapandemin satte betydande 

hinder för alla sammankomster, resor och 

utbyten. 

 

Pohjola-Norden delade ut 

biblioteksstipendier till elever i finska skolor 

som visat intresse för det nordiska och haft 

framgång i att lära sig nordiska språk. 

 

Nordisk litteraturvecka hölls i november med 

temat Drömmar och längtan i Norden. Totalt 

deltog 99 personer från Finland.  
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Mål för 2021: 

 

• I lärarseminariet deltar 100 lärare. Programmet utvecklas i samarbete med 

yrkesgrupper som arbetar inom undervisningsområdet. Vi möjliggör 

deltagande på distans. 

Lärarseminariet fick ställas in på grund av coronapandemin. 

• Lärarutbildningen främjas i de nordiska länderna. 

Främjande av lärarutbildningen lades på is på grund av pandemin. 

• Bibliotekssamarbetet med aktörer inom området intensifieras. 

Man deltog aktivt i förberedelserna och genomförandet av den nordiska 

litteraturveckan. En postningslista upprättades för alla bibliotek i landet och 

biblioteken uppmuntrades att delta i Litteraturveckan. 

• Det ordnas 50 skolbesök. Skolbesöken anordnas i samarbete med andra 

organisationer som gör skolbesök. 

Det gick inte att ordna skolbesök på grund av coronapandemin. 

• 130 stipendier delas ut. 

Stipendier delades ut till åtta personer. 

• Totalt deltar 100 personer i språkkurser. 

Framnäs språkkurs i Piteå, Sverige, fick ställas in på grund av resebegränsningar 

orsakade av coronapandemin. 34 gymnasieelever deltog i en språkkurs i Saltvik, 

Åland. 

• 50 lärare kommer att delta i lärarkryssningen. 

Det gick inte att ordna lärarkryssning på grund av resebegränsningar. 

• Utskottet för elev- och lärarutbyten sammanträder tre gånger. 

Utskottet sammanträdde fyra gånger. 

• Bokstipendier delas även ut till yrkesskolor. 

Bokstipendier delades ut till finskspråkiga yrkesskolor. 

• Anordna ett lärarcafé. 

Anordnandet av ett lärarcafé var inte aktuellt 2021 på grund av pandemin. 

 

6 Kommunikation och marknadsföring 
 

Under 2021 har turbulensen kring Pohjola-Nordens tidigare generalsekreterare och Pohjola-

Nordens ekonomiska svårigheter också påverkat kommunikations- och 

marknadsföringsaktiviteterna, men man har strävat till att kunna genomföra aktiviteterna 

inom givna ramar. 

 

År 2021 gav Pohjola-Norden endast ut en tryckt medlemstidning och ingen tryckt tidning 

utkom under hösten. Artiklarna publicerades dock elektroniskt och distribuerades i sociala 

medier mellan oktober och december. Totalt nåddes Facebook-publikationerna av över 12 

000 personer. Dessutom gav varje region ut en egen regiontidning i juni. 

 

Sju månadsbrev publicerades under 2021, i stället för tio, på grund av höstens 

permitteringar. Föreningsbrevet skickades fyra gånger under året, i enlighet med målen. 

Dessutom skickade Pohjola-Norden under 2021 fem pressmeddelanden och tre uttalanden. 
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Pohjola-Nordens ökade synlighet i olika medier 

hade också en positiv effekt på antalet besökare på 

webbplatsen. Webbplatsen fick cirka 51 500 besök 

2021 (+ 41,46 % jämfört med föregående år) och 

hade cirka 38 300 unika besökare (+ 42,86 %). 

Antalet följare på Facebook har vuxit med nästan 

hundra och på Instagram med nästan 160. 

Dessutom når sidorna även många människor som 

inte är följare. 

 

Kommunikationsutskottet sammanträdde tre gånger 

under året och planerade bland annat innehållet i 

tidningarna och tydligare riktlinjer för sociala medier. 

År 2021 lärde oss att Pohjola-Norden behöver en 

fungerande kriskommunikationsplan som kan 

användas i krissituationer i framtiden. 

Kommunikationsutskottet bör överväga detta i 

framtiden. 

 

Mål för 2021:  

 

• Förbundets medlemstidningar kommer ut i mars och oktober.  

Medlemstidningen gavs ut i sin egentliga form endast i mars. På grund av 

ekonomiska svårigheter trycktes inte hösttidningen. 

• En separat regiontidning kommer att ges ut för varje region i juni.  

I juni utkom en separat regiontidning i varje region, totalt sex tidningar. 

• Skicka ett elektroniskt månadsbrev minst 10 gånger per år.  

Det elektroniska månadsbrevet skickades sju gånger. 

• Ett föreningsbrev skickas till föreningar 3–4 gånger per år.  

Föreningsbrevet skickades fyra gånger. 

• Skapa tydligare policyer för sociala mediekanaler.  

Tydligare riktlinjer för sociala medier diskuterades och utformades i 

kommunikationsutskottet. 

• Öka antalet följare och öka interaktionen. 

Antalet följare växer fortfarande i en stadig takt. 

• Kommunikations- och marknadsföringsutskottet sammanträder tre gånger. 

Kommunikationsutskottet sammanträdde tre gånger under året. 

 

7 Nordiska ministerrådets rådgivningstjänst Info Norden 
 

Info Nordens huvudfokus under 2021 har varit att möta utmaningarna i samband med den 

ökade efterfrågan på tjänsten. Webbplatstrafiken växte med 32 procent till mer än 1,4 

miljoner, alla tiders rekordnivå. Det blev också rekordstora 5018 personliga kontakter, vilket 

är 27 procent fler än föregående år. 
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Webbplatserna gjordes om och strömlinjeformades, särskilt ur sökmotoroptimerings- och 

klarspråksperspektiv. Under året har webbsidorna gjorts om så att fyra sidor gjorts om till 

sammanfattningssidor, två helt nya sidor har skapats, 17 sidor har blivit föremål för stora 

uppdateringar och 20 sidor data har slagits samman med andra sidor och raderats. 

Dessutom gjordes mindre ändringar på sex sidor, och länkar till alla sidor hölls uppdaterade. 

Sidorna uppdaterades i samarbete med socialförsäkrings- och skattemyndigheterna. 

 

Finlands Info Norden svarade på 586 frågor under året, vilket är 65 procent fler än året 

innan. Alla problemsituationer relaterade till potentiella gränshinder utreddes (17) och två 

nya gränshinder rapporterades till Nordiska ministerrådets gränshinderssekretariat. 

Dessutom har alla störningar i den fria rörligheten orsakade av corona rapporterats i nio 

rapporter till ministerrådet under året. 

 

Den finländska projektledaren fungerade som sekreterare för de nationella förmötena, med 

undantag för tre möten. Dessutom förde projektledaren en förteckning över det finländska 

gränshinderarbetet och bistod Gränshinderrådets representant i hans arbete. 

 

Utöver ovan nämnda uppgifter ansvarade den finska projektledaren under året för 

underhållet och utvecklingen av ett omfattande nationellt nätverk, samt för utvecklingen av 

hela Info Nordens frågetjänst, översättningssamarbete, planering av informations-

evenemang, marknadsföring och nyhetsbrev och kommunikation med Nordisk eTax. 

 

Mer detaljerad information om verksamheten finns i Info Pohjolas årsredovisning på: 

https://www.norden.org/sv/information/info-nordens-arsrapporter  

 

8 Ekonomi och administration 
 

Liksom 2020 var år 2021 svårt för förbundets och lokalföreningarnas verksamhet på grund 

av mötes- och reserestriktioner orsakade av coronapandemin. 

 

I mars avslöjades ett betydande och långvarigt missbruk av förbundets medel. Förbundets 

tidigare generalsekreterare är misstänkt. I juni utvidgades misstankarna om ekonomisk 

brottslighet även till Pohjola-Nordens understödsstiftelse, där den tidigare 

generalsekreteraren var ombudsman. Förbundet beställde under våren en utredning från 

Ernst & Youngs enhet för ekonomiska brott om misstänkt tjänstefel samt en rättslig 

utredning. Dessutom har förbundet fått juridisk rådgivning av advokatbyrån HPP. I juli 

beslutade förbundsstyrelsen att stöda stödstiftelsens brottsanmälan mot den tidigare 

generalsekreteraren. 

 

Förbundsstyrelsen utarbetade och reviderade föreningens administrativa och ekonomiska 

reglemente samt upphandlings- och reglemente. 

 

Förbundets ekonomi led allvarligt av att ingen bidragsansökan lämnades in till Utbildnings- 

och kulturministeriet för 2021. I juli beviljade ministeriet förbundet ett specialbidrag, men med 

ett betydligt mindre belopp. Den svåra ekonomiska situationen tvingade fram permitteringar 

https://www.norden.org/sv/information/info-nordens-arsrapporter
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av förbundets personal under hösten. Dessutom sköt förbundet som en besparingsåtgärd 

fram utbetalningen av medlemsavgiftsandelar för lokalföreningar till följande år. 

  

Ordinarie förbundsmöte hölls på distans den 29 

maj 2021. Ett extra förbundsmöte hölls den 4 

september 2021. Ämnet för det extra 

förbundsmötet var bytet av revisionsbyrå. KPMG 

valdes till ny revisionsbyrå. 

 

Förbundsstyrelsen träffades 12 gånger under året, 

alla möten var antingen distans- eller e-postmöten. 

Arbetsutskottet träffades tre gånger, på distans 

och via e-post. 

 

Samarbetet med Pohjola-Nordens 

Ungdomsförbund förbättrades. 

 

Förbundsstyrelsen fram till förbundsmötet 

29.5.2021: 

 

Ordförande  

Juhana Vartiainen 

 

Vice ordförande 

Christel Liljeström   

 

Vice ordförande 

Mikkel Näkkäläjärvi  

 

Ordinarie medlem:  Suppleant: 

Erävala Matti             Paloneva Antti  

Karjalainen Maria       Granqvist Emilia 

Korhonen Sirpa       Mikkola Paula              

Lusa Leena                Cederqvist Riitta  

Lönnroth Juhani        Strang Johan   

Ollikainen Mikko  Bonsdorff Björn       

Pakarinen Heikki  Heijnsbroek-Wirén Mia  

Taylor Ulrica               Kinnunen Pertti  

Wiander Britta           Heinonen Sami  
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Förbundsstyrelse för perioden 2021–2023, vald på förbundsmötet 29.5.2021: 

 

Ordförande 

Juhana Vartiainen   

 

Vice ordförande 

Christel Liljeström 

 

Vice ordförande 

Mikkel Näkkäläjärvi  

 

Ordinarie medlem:  Suppleant: 

Bonsdorff Björn        Sigfrids Frida  

Erävala Matti             Öksnevad Susanne  

Karjalainen Maria       Heikkilä Eero  

Korhonen Sirpa       Heijnsbroek-Wirén Mia 

Lusa Leena                Cederqvist Riitta  

Lönnroth Juhani        Strang Johan   

Mikkola Paula            Rautio Sari    

Taylor Ulrica               Kinnunen Pertti  

Wiander Britta           Heinonen Sami  

 

I juni beslutade förbundsstyrelsen att bjuda in en personalrepresentant till 

förbundsstyrelsens möten. Personalen har representerats av Marika Lindström. 

 

I juni inrättade förbundsstyrelsen ett arbetsutskott. Dess ledamöter är Juhana Vartiainen, 

ordförande, Christel Liljeström, vice ordförande, Mikkel Näkkäläjärvi, Juhani Lönnroth och 

Britta Wiander. 

 

Förbundets personal år 2021: 

 

Generalsekreterare Michael Oksanen   fram till 11.3.2021 

Ställföreträdande generalsekreterare Urpo Uusitalo 12.3.- 17.5.2021 

Tf generalsekreterare Heikki Pakarinen  från 18.5.2021 

Ekonomichef Urpo Uusitalo  fram till 4.11.2021 

Sakkunnig Marika Lindström  

Ställföreträdande projektledare Markus Lyyra fram till 31.8.2021 

Projektledare Heli Mäkipää 

Sakkunnig Susan Neffling 

Projektledare Asko Pietarila 

Projektkoordinator Henrik Skarevik 

Sakkunnig Hanna Ölander-Nilsson  
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9 Pohjola-Nordens understödsstiftelse 
 

Pohjola-Nordens understödsstiftelses syfte är att stödja verksamhet som stärker och 

utvecklar det nordiska medborgarsamarbetet, främjar det nordiska samarbetet och ökar 

medvetenheten om de nordiska folken och deras villkor i Finland och på andra håll i de 

nordiska länderna. Stiftelsen bildades 2010. Pohjola-Norden donerade alla sina tillgångar till 

stiftelsen som aktiekapital. 

 

I juni avslöjades en misstanke om en betydande och fortgående förskingring av Pohjola-

Nordens understödsstiftelses medel, från sommaren 2015 till och med vintern 2021. I juli 

beslutade den nya styrelsen att lämna in en brottsanmälan mot stiftelsens tidigare 

ombudsman, vilket även Pohjola-Norden rf understödde. Totalt 275 650 euro misstänks ha 

förskingrats från stiftelsen 2015–2021. 

 

Samtidigt stod det klart att stiftelsens styrelse de facto inte hade sammanträtt sedan början 

av 2015, och att protokollen från mötena misstänktes vara förfalskade och underskrifterna 

delvis förfalskade. Stiftelsen hade också försummat att uppdaterat sina stadgar i enlighet 

med stiftelselagen som trädde i kraft 2016. 

 

Pohjola-Nordens förbundsstyrelse valde i juni 2021 en ny styrelse för stiftelsen, för första 

gången sedan 2013. Ordförande var Juhana Vartiainen, vice ordförande var Christel 

Liljeström och styrelsens ledamöter var Maria Karjalainen och Mikkel Näkkäläjärvi. 

Stiftelsens ombudsman var Heikki Pakarinen. 

 

Stiftelsens styrelse sammanträdde åtta gånger. Revisionen 2020 har utförts av 

auktoriserade revisorn Kari Lydman. För revision av 2021 års räkenskaper valdes KPMG. 

Styrelsen lämnade in ett skadeståndsanspråk till stiftelsens tidigare revisionsbyrå och 

började förnya stiftelsens stadgar. Stiftelsen har under året stött förbundet med 95 000 euro. 


