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Verksamhetsplan 2017

Allmänt
Det nordiska folkliga samarbetets centralförbund Pohjola-Norden arbetar 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 fortsätter under sitt 93. verksamhetsår att arbeta enligt sitt huvudändamål
och främja nordiskt samarbete, samt att göra 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 sammanför människor bosatta i Finland intresserade av Norden och nordiskt
samarbete till självständig verksamhet, till att upprätthålla hela landets innefattande
verksamhetsnät, till att främja medborgarnas, organisationernas och kommunernas nordiska
interaktion, samt till att representera medborgaråsikter till myndigheter och beslutsfattare.
Förbundet ordnar seminarier, evenemang och träffar, stöder det nordiska i skolorna samt förmedlar
information om Norden och det nordiska samarbetet.
Finland är ordförande i Nordiska rådet 2017. Förbundet strävar enligt sina målsättningar efter att
delta i ordförandeskapets händelser. Utöver det fungerar Pohjola-Norden som huvudarrangör
tillsammans med andra aktörer i verkställandet av Nordens dag evenemanget.
Genom sin verksamhet för Pohjola-Norden fram temat Finland 100, med att betona betydelsen av
nordisk inriktning på utvecklingen av det finska samhället, samt genom att vara delaktig i att
arrangera gemensamma evenemang och gemensam verksamhet. Tyngdpunkten ligger vid
Nordens vecka då landets hundraåriga historia och Finland som en del av Norden firas runt om i
Finland.
Pohjola-Nordens förbund har cirka 7200 medlemmar. Skolmedlemmarna är cirka 220 stycken,
förenings- och biblioteksmedlemmarna är cirka 100 stycken.

Tyngdpunkter
Förnyandet Pohjola-Nordens organisation träder i kraft den 1.1.2017 och kommer att förändra hela
förbundets verksamhetsstrategi och fältarbete. Således ligger tyngdpunkterna år 2017 vid
information, kommunikation och synlighet. Dessa förverkligas tillsammans med förbundets aktiva
medlemmar och övriga intresserade. Målet är att återskapa uppfattningen av Pohjola-Norden som
ett varumärke i Finland. Förbundet kommer även vara aktivare än förut i samhälleliga diskussioner.

Regional och serviceverksamhet
Medlems- och regionala tjänstenheten
Som medborgarorganisation ordnar Pohjola-Norden mångsidig verksamhet för sina medlemmar
samt främjar samarbetet mellan medborgarna och organisationerna i Norden.
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Vänortssamarbetet är en traditionell del av Pohjola-Nordens medborgarorganisationsverksamhet.
Kommunförnyelser i olika nordiska länder har ödelagt det traditionella fältet för vänortssamarbetet,
därmed tvingas även verksamhetsformer utvecklas. Sveriges Föreningen Norden har år 2016
organiserat kartläggningstillfällen där konceptet ”vänort 3.0” har utvecklats för ett alltmer
fungerande samarbete. Under år 2017 kommer även Pohjola-Norden arrangera
kartläggningstillfällen där utvecklingen av lokalt kunnande och framtidens samarbete vänorter
emellan sker.
I mars firar förbundet överallt i Finland den traditionella Nordens dag i form av Nordiskt gästabud.
I november firas Nordiska biblioteksveckan under vilken hundratals evenemang anordnas i finska
skolor, bibliotek och i Pohjola-Nordens föreningar.
Pohjola-Norden delar ut verksamhetsstöd till lokalföreningar från Svenska kulturfondens tilldelade
organisationspaket, för ändamålet projekt inom föreningarna. Ansökan för verksamhetsstöds
anordnas i februari och stöden utdelas i mars.
Under de senaste åren har Pohjola-Norden utvecklat sina erbjudna medlemstjänster, mot en
riktning där lokalföreningarna själva har fått möjligheten att göra mera. Ärenden relaterade till
verksamhetsstöd avklaras via intranät, där även information och anvisningar för övriga viktiga
ärenden för föreningarna finns. Medlemsregistret har utvecklats till att erbjuda lokala verksamma
möjlighet att vid behov komma aktuell information till hands. Lokalföreningarnas möjlighet att göra
sina nätsidor underställda förbundet, eller länka självständiga sidor till förbundets sida, förbättrar
föreningarnas sökbarhet.
Inrättandet av det nya regionsystemet är ett av de stora projekten år 2017. Introduktion av de nya
regionkoordinatorerna är en av årets viktigaste uppgifter. Då de nya lokala verksamhetsformerna
tar sin form, betonas förbundskansliets medlemsservice ytterligare. Under året ordnas lokala
skolningar av medlemsregistret. Målet är att registret skulle utvecklas till ett redskap stöttande
föreningarnas verksamhet, och att föreningarna själva bättre kunde söka upp den vanligaste
informationen i registret.
Då Patent- och registerstyrelsen stryker verksamhetslösa föreningar ur sin bokföring, avlägsnar
även Pohjola-Norden föreningar utan verksamhet från sina listor.
I oktober ordnas en medlemskryssning där förbundets aktörer och aktiva på fältet delar information
och diskuterar aktuella saker.
Målsättningar:
-

Vänskapskommunernas samarbetsträffar ordnas på tre olika håll i landet och i vardera
deltar cirka 20 personer.
Nordens dag och Nordiskt gästabud evenemangen når cirka 1000 personer.
Evenemangen under Nordiska biblioteksveckans når cirka 1500 personer.
I medlemskryssningen deltar cirka 100 personer.
Skolningen för medlemsregistret ordnas på fem olika håll i landet och i vartdera
evenemanget deltar cirka 10 personer.
Verksamhetsstöd utdelas till cirka 150 projekt.
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Skol- och biblioteksenheten
Utvecklingen av skolsektorns verksamhet är relevant med tanke på förbundets framtid. Då
koordineringen av verksamheten förflyttas tillbaka till förbundskontoret, bearbetas
utvecklingsbehoven för att garantera verksamhetens vidsträckhet och ändamålsenlighet.
På anslag av Undervisnings- och kulturministeriet främjar Pohjola-Norden lärarnas,
lärarstuderandes och elevernas rörlighet med stipendier, språkkurser och seminarier. Under året
ordnas språkkurser på Åland och i Framnäs.
Skolmedlemskapen utvecklas, likaså kontakten till lärare och lärarföreningar på vid olika sektorer.
De nya läroplanerna för grundskolan och gymnasiet suddar ut gränserna läroämnen emellan och
betonar mångsidigare undervisningsmetoder. Läroplanerna ger framförandet av den nordiska
synvinkeln i undervisningen nya möjligheter. För att nå detta mål måste förbundet först satsa på att
nå bredare grupper lärare. Under verksamhetsåret komponeras mångsidigt undervisningsmaterial
och lärarträffar ordnas, genom vilka information om de möjligheter Pohjola-Norden erbjuder sprids
samt nya lärarnätverk skapas.
På Facebook-sidan Pohjola-Norden koulussa / i skolan marknadsförs händelser inom skolsektorn
samt förbundets erbjudna tjänster.
Skolor uppmuntras delta i Klimatduellen som arrangeras av Föreningarna Nordens Förbunds
projekt NordeniSkolan.
Under våren gästar en nordisk ungdomsförfattare på ett enskilt område i skolor och bibliotek.
Besöket finansieras av Föreningarna Nordens Förbund.
Till skolkommittén rekryteras även kunniga i biblioteksbranschen och i samarbetet stiftas en
strategi för förbundets skol- och biblioteksenhet för åren 2017–2020.
Biblioteksmedlemskapet utvecklas till att bli attraktivare tillsammans med Nordiska
biblioteksveckans utvecklingsarbete. Utöver den Nordiska biblioteksveckan kan även
författarbesöken vidgas att beröra närliggande bibliotek, för att möjliggöra att allt fler kan ta del av
besöken.
Målsättningar:
-

I språkkurserna på Åland och i Framnäs deltar cirka 100 personer.
I lärarkonferensen deltar cirka 60 personer.
Skol- och bibliotekskommittén samlas tre gånger, Lärar- och elevkommittén en gång.
Författarbesöket berör cirka 160 personer.

Förvaltning och kansli
Förbundet Pohjola-Nordens nya organisation inleder sin verksamhet den 1.1.2017. Med en
tvåstegs modell strävas efter betydligt sparande i administrativa kostnader, som bidrar till ökade
möjligheter att investera både funktionellt och ekonomiskt i den lokala verksamheten. Med den nya
organisationen indelas förbundets verksamhet i olika enheter med egna ansvarspersoner.
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Förbundets organisation kommer att kompletteras med regionkoordinatorer, vars uppgifter är att
försäkra ett högklassigt och mångsidigt programutbud i hela Finland. De regionala samordnarna är
en fast del av Pohjola-Nordens arbetsgemenskap och de tilldelas egna landsomfattande
ansvarsområden. Alla arbetstagare är i fortsättningen anställda under förbundet Pohjola-Norden.
Uppföljningen av ekonomin kommer ytterligare förbättras och förtydligas, samtidigt som hela
landets Pohjola-Norden verksamhet och ekonomiförvaltning kommer föras under samma tak.

Intressebevakning och samhällsansvar
Intressebevakning vid Pohjola-Norden följer på en formell nivå med det aktuella samarbetet,
representerar medborgarnas åsikter för beslutsfattarna och för ett nordiskt perspektiv i
diskussionen. Pohjola-Nordens intressebevakning strävar efter att främja ett varaktigt välmående i
ett öppet och gränslöst Norden.
Det officiella nordiska samarbetet koncentrerar sig på kultur, undervisning, barn och unga,
omgivning, medborgarrättigheter, ekonomi och näringsliv samt informationsteknologi. Syftet med
samarbetet är att främja regional balans och välmående samt nordisk know-how och
konkurrenskraft.
De konkreta resultaten av det nordiska samarbetet är bland annat den gemensamma
arbetsmarknaden, passunionen, det nordiska socialskyddsavtalet samt miljömärket. De senaste
åren har verksamheten speciellt koncentrerats på att avlägsna de gränshinder som hämmar
nordiska medborgares rörlighet.
Pohjola-Nordens företagssamarbete erbjuder företag en möjlighet att stärka sitt kunnande om
nordiskt samarbete. Pohjola-Norden skräddarsyr alltid en individuell helhet för sin
samarbetspartner för att betjäna företaget i fråga på bästa möjliga vis.
Utöver det erbjuds samarbetspartnern en möjlighet att delta i seminarier och föreläsningar
anordnade av Pohjola-Norden. Avsikten med dessa evenemang är att vidga formerna av det
nordiska samarbetet, samt att tillsammans reflektera över handlingens utmaningar och möjligheter
i den globaliserande världen.
Hallå Norden
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets rådgivningstjänst vars mål är att underlätta
privatpersoners rörlighet i Norden. I Finland förvaltas tjänsten av Pohjola-Norden, men
innehållsmässigt är verksamheten samordnad och finansierad av Nordiska ministerrådet. Hallå
Nordens verksamhet indelas i två viktiga ändamål, varav den första är att informera och rådgiva
privatpersoner om den fria rörligheten i Norden, och den andra är gränshindersarbete.
Hallå Nordens tjänster ger mångsidig information om exempelvis om pensioner, beskattning,
utbildnings- och arbetsmöjligheter, socialskydd samt arbetslöshetsunderstöd och stipendier i
Norden.
Förfrågningar
till
rådgivningstjänsten
kan
inlämnas
via
nätsidan
www.norden.org/hallanorden samt via telefon och epost på alla nordiska språk, samt på engelska.
Hallå Norden utreder även problem och möjliga nordiska gränshinder som privatpersoner möts av
då de rör sig över gränserna nordiska länder emellan. Såvida en nordisk medborgare till följd av
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otydliga eller bristfälliga regleringar stöter på problem, rapporterar Hallå Norden problemen vidare
till Nordiska ministerrådets sekretariat och övriga gränshindersverksamma.
Hallå Norden samarbetar med Gränshinderrådet, Nordiska ministerrådets gränshinderssekretariat
och med övriga nordiska rådgivningstjänster. I Finland upprätthålls kontakten främst med den
nordiska samarbetsministern, Finlands representant i Gränshinderrådet samt Nordkalottens
Gränstjänst.
Rådgivningskommittén
I Pohjola-Nordens rådgivningskommitté samlas representanter från olika förvaltningar och
ministerier för att diskutera aktuella nordiska frågor och speciellt om gränshindersarbetet vid olika
samarbetssektorer. I rådgivningskommittén finns representanter från Gränshinderrådet, Finlands
riksdag, Utrikesdepartementets nordiska samarbetes sekretariat, Finlands riksdags kanslis
internationella verksamhetsenhet, Nordkalottens Gränstjänst (Finland-Norge samt Finland-Sverige,
Arbets- och näringsministeriet, Social- och hälsoministeriet, Justitieministeriet, Skatteverket,
Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, Utbildningsstyrelsen, Centret för internationell
mobilitet och internationellt samarbete CIMO, Befolkningsregistercentralen och från Nordiska
ministerrådets Hallå Norden i Finland.
Rådgivningskommittén är unik i Norden och dess informationsutbyte är viktig för deltagarna.
Rådgivningskommittén samlas 3-4 gånger i året, cirka två veckor innan Gränshinderrådet som
främjar privatpersoners och företagens fria rörlighet i Norden samlas till möte. Information om
rörligheten och dess hinder inom de nordiska länderna som behandlas i Rådgivningskommitténs
möten, ger Finlands representant från Gränshinderrådet en omfattande bild om den aktuella
situationen i Finland. Kommitténs viktigaste uppgift är informationsutbyte mellan olika verksamma
inom samhället, samtidigt igenkännande och rapportering av gränshinder.
Fackföreningskommittén
Verksamhetsprinciperna för fackföreningskommittén som varit verksam i Pohjola-Norden sedan
2005, förnyades år 2016 och med kom även ett förbund; Förbundet för den offentliga sektorn och
välfärdsområdena (JHL). Övriga medlemmar är DIFF – Ingenjörerna i Finland, Akava,
Pensionstagarnas Centralförbund (PCF), Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC), Tehy,
Rakennusliitto, Servicefacket (PAM), Metallarbetarförbundet, Fackförbundet Pro och STTK. Som
ordförande fungerar riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta och som sekreterare Hallå Nordens
intressebevakningsansvariga.
Pohjola-Nordens fackföreningskommitté är ett forum, där dialog om aktuella nordiska frågor förs.
Kommittén för in fackförbundens synpunkter i den nordiska verksamheten. Frågor som tas upp
under möten förs vidare i en samhällelig diskussion samt i kungörelser till myndigheter och
beslutsfattare, samt till övriga verksamma. Målsättningen är att dialogen gällande nordiska frågor
förstärks ytterligare finska fackförbund emellan.
Grunden för mötena uppbyggs enligt anpassning efter kommitténs önskemål och behov.
Kommittén reagerar snabbt på aktuella frågor och främjar informationsutbyte bland annat genom
seminarier och workshops. I början av år 2017 anordnas ett öppet seminarium om nordiska
avtalssamhällen.
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Seminarier och kurser
Som ett tjänsteförbund ordnar Pohjola-Norden seminarier, kurser samt övriga evenemang och
möten bl.a. för lärare, elever, högskolestuderanden, näringslivets representanter och myndigheter.
Utöver de egna seminarierna ordnas gemensamma seminarier t.ex. med Hanaholmens
kulturcentrum för Sverige och Finland, Sveriges Norden-förening och med Nordisk kulturkontakt.
Förbundet ordnar även seminarier associerade med näringslivet.
I mars ordnar Pohjola-Norden seminariet Ung företagsamhet. För att ge evenemanget större publik
kommer det att sändas på internet. Målet är att det även i Sverige, Norge och Danmark skulle
ordnas parallellseminarier. En meddelandevägg möjliggör ett levande samspel på plats. I samband
med seminariet ordnas ett händelsetorg där samarbetspartner har möjlighet att presentera sin
verksamhet speciellt för unga.
För samarbetspartners skapas ett nytt program och möjligheter för ett fördjupat samarbete
utvecklas. Till en följd av detta hjälper förbundet aktivt sina samarbetspartners i medling av
föreläsare, i pressresor, i sponsorsamarbeten samt i arrangemang av seminarier. I universitet och i
högskolor informeras om företagssamarbete, kulturskillnader samt studiemöjligheter i Norden.
Nordjobb
Genom att kombinera Nordjobb-kommittén med näringslivskommittén fås klara synergieffekter i
rekryteringen av företag som anställer nordjobbare. Pohjola-Norden och Ungdomsförbundet
förbättrar och befrämjar de ungas möjligheter för arbete i Finland. Under verksamhetsåret grundas
ett mentorprogram där tidigare nordjobbare kan dela med sig av sina erfarenheter för både
blivande nordjobbare samt för företag.

Kommunikations- och informationsenheten
Kommunikations- och informationsenheten förmedlar aktivt, kvalitetsmässigt och intressant om
förbundets verksamhet och om nordiskhet både för medlemmar och för den breda allmänheten.
Den
märkvärdigaste
förändringen
under
verksamhetsåret
är
den
nordiska
informationsverksamheten finansierad av Nordiska ministerrådet, vars ansvar flyttas över till
förbundet.
Nordisk informationsverksamhet
Nordiska ministerrådet har beslutat att avskaffa de nordiska informationskontoren från och med
början av år 2017. Finlands informationskontors stöd leds den 1.1.2017 till Pohjola-Norden, som i
fortsättningen har hand om den nordiska informationsverksamheten i Finland.
I enlighet av ministerrådets riktlinjer, skall under verksamhetsåret i hela landet informeras om det
officiella nordiska samarbetet. I verksamheten tas i beaktande den språkliga balansen mellan de
inhemska språken. I verksamhetens målgrupper står opinionsbildare (politiker, tjänstemän,
journalister), frivilligarbetare, samt unga och den breda allmänheten. I verksamheten betonas
samarbete med övriga lokala och nordiska verksamma.
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Målsättningar:
Enligt riktlinjer utfärdade av Nordiska ministerrådet skall under verksamhetsåret
-

-

Ordnas två seminarier vars teman förknippas med Nordiska ministerrådets
ordförandeprogram (ett seminarium på vintern/våren och ett annat på sommaren/hösten).
Evenemang arrangeras i gymnasier, yrkesskolor, högskolor och i universitet. Under
evenemangen förmedlas information om Norden, samt bland annat om studie- och
arbetsmöjligheter i övriga nordiska länder. Under året nås minst 1000 studeranden.
Information om nordiska stipendiemöjligheter förmedlas.
Övrig informationsverksamhet

Förbundets informationsverksamhet skall utvärderas och förnyas under verksamhetsåret. För
utvärderingen grundas en strategiarbetsgrupp som utnämner de nödvändiga kommittéerna.
Kvalitén på informationsverksamheten samt dess geografiska täckning försäkras genom att täta
samarbetet med regionkoordinatorerna.
Under verksamhetsåret skall förbundets kommunikation alltmer komma att ske genom elektroniska
medel. På detta vis ökar förbundets synlighet och kännedom bland den breda allmänheten.
Målsättningar:
-

En informationsstrategi skapas, tyngdpunkten ligger vid de sociala medierna
Publicering av två nummer av PN-tidningen (i februari och i september)
En elektronisk bas för publicering grundas
Föreningsbrevet förnyas
Ett nyhetsbrev grundas
Intranätet utvecklas
En ny webbshop grundas och utbudet diversifieras

PROJEKT
Nordens vecka
Målet med projektet är att föra fram det självständiga Finlands betydelse som en del av Norden
och de Nordiska länderna. Finlands historia förknippas långt tillbaka i den nordiska historien och då
vi firar Finlands hundraåriga tid som en självständig nation, lyfts även våra långa rötter som en del
av det nordiska samarbetet fram.
Under veckan ordnas ett nordiskt seminarium om företagsamhet, som riktar sig speciellt mot unga
företagare och vars syfte är att stötta unga att våga arbeta i de övriga nordiska länderna, samt att
införskaffa sig samarbetspartners i Norden. Veckans huvudevenemang, Nordens dag, äger rum
den 23.3.2017 och sammanför alla väsentliga nordiska aktörer i köpcentret Kampen i Helsingfors.
Veckan kulminerar i Nordiskt gästabud som planerats att anordnas i Åbo slott. Gästabudet består
av föredrag, kulturföreställningar samt en måltid, vars tema är typiska råvaror för Finland och
Norden.
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Resultat och effekter av projektet
Med hjälp av projektet ökar vi kunskapen i dagens samhälle om våra nordiska rötter, samt om hur
mycket vår position som en del av Norden kom att påverka vår självständighets födsel och
utvecklingen av vårt rike, speciellt i början av självständigheten. Genom att lyfta fram de fördelar
som vår position i Norden ger oss, strävar vi efter att positivt påverka på människornas inställning
mot det nordiska samarbetet.
Målgrupp under Nordiska veckan är alla finländare, speciellt unga och unga vuxna. För att nå
denna målgrupp upprätthålls under projektet ett tätt samarbete med högskolor och universitet.
Genom att med positiv ton påverka de ungas inställning till Norden, garanterar vi att
århundradeliga nära förhållanden till Sverige och övriga nordiska länder på Bottenvikens andra
sida upprätthålls, och Finland även under de kommande hundra åren kommer vara en nära del av
den nordiska familjen.
Övriga satsningar under verksamhetsåret
Pohjola-Norden utvecklar den regionala verksamheten i den nya organisationen. År 2017 kommer
speciellt mycket uppmärksamhet läggas på lokala projekt, exempelvis Nordkalotts- och
Barentssamarbetet i Lappland. I Österbotten utvecklas samarbetsprojektet med Umeå
(innovationsområdes projektet).
Pohjola-Norden är med och förverkligar filmfestivalen Arktista Vimmaa som äger rum i Lappland i
november.

SLUTLIGEN
Pohjola-Norden har en tydlig plats i det finska samhället som en medborgarorganisation med en
unik uppgift som nordisk brobyggare, och som överordnad till det upprätthållna samarbetet.
Pohjola-Norden är en länk mellan beslutsfattarna och medborgarna. För att klara denna uppgift,
måste Pohjola-Norden återta den position den en gång haft, och våga visa det fina jobb som görs
runtom i landet. Samtidigt måste förbundet ständigt utveckla sin verksamhet och finna nya
målgrupper som kan stöda det nordiska samarbetet. Synlighet och information är viktiga faktorer
för att nå allmänheten. Samhörighet, vänskap och tillit är nordiska värderingar som även PohjolaNorden grundar sin verksamhet på. Pohjola-Norden betonar i all sin verksamhet Finland som en
del av Norden.
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