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Pohjola-Nordenin projekteja 

Yhteispohjoismaisia projekteja

• Pohjolan päivä 

• Pohjolan pidot

• Kirjastoviikko

Koulualan projekteja 

• Stipendit

• Leirikoulut, oppilasvaihto 

• Opettajiksi opiskelevien stipendit

• Matkalehtorit 

• Nordjobb

Tiedotusprojekteja 

• Haloo Pohjola neuvontapalvelu 

• Konferensseja, seminaareja (myös 
elinkeinoelämälle)

Muita projekteja

• Nuorisoleirit, matkat 

• Materiaalipaketti päiväkodeille

• Näyttelyt ja konsertit 



Pohjola-Nordenin koulusektorin toiminta
(kuva: Yadid Levy/norden.org)



Stipendejä 

• Opettajastipendit

• Opettajien, opettajaksi 
opiskelevien sekä 
kouluhallinnon virkamiesten 
kurssistipendit 

• Matka-apurahaa 
leirikoulumatkoille

• ”Vieraanvaraisuusrahaa”  
ystäväluokkavierailuille 

• Ammattioppilaitosten ja  
kansanopistojen oppilaiden 
matka-avustukset

• Työssäoppimisjakson 
tukeminen 

• Lukiolaisten kesäkurssit 

Ohjeet ja hakulomakkeet:

www.pohjola-norden.fi

http://www.pohjola-norden.fi/


Opettajastipendit 

• Hakuaika 31.3. asti 

• Käynti toisessa pohjoismaisessa koulussa   

• 1 tai 2 viikkoa 

• n. 10 per vuosi 

• Pohjoismainen opettaja -ja oppilasvaihdon toimikunta valitsee 
opettajat (jäsenet OPHsta, Cimosta ja hallituksesta)



Kurssistipendit

• Opettajille, opettajaksi opiskeleville sekä kouluhallinnon 
virkamiehille 

• n. 60 opettajaa per vuosi

• n. 4 opiskelijaryhmää per vuosi

• Toisessa Pohjoismaassa järjestettävään kurssimuotoiseen 
pohjoismaiseen täydennyskoulutukseen

– pohjoismainen aihe tai

– skandinaavisilla kielillä  

• Jatkuva hakuaika



Lukiolaisten kesäkurssit

• Suomenkielisille lukiolaisille kesäkurssi Ruotsissa tai 
Ahvenanmaalla

• Ruotsinkielisille lukiolaisille Nordenkorrespondenterna-matka 

• Hakuaika kesäkurssille keväällä 

• Pohjoismainen opettaja -ja oppilasvaihdon toimikunta valitsee 
oppilaat (jäsenet OPHsta, Cimosta ja Pohjola-Nordenin 
hallituksesta) 



Matka-apurahaa leirikoulumatkoille

• Peruskouluille ja lukioille

• Toiseen Pohjoismaahan suuntautuvia leirikoulumatkoja varten

• Ystäväkoulun kanssa suunniteltu matka 

• Yht. n 1000 oppilasta ja opettajaa per vuosi

• Jatkuva hakuaika 



”Vieraanvaraisuusraha”

• Ystäväluokkien vierailuille

• Vakiosumma (noin 200 €, tarkistetaan vuosittain)

• Jatkuva hakuaika



Pohjoismaiset opintomatkat

• Ammattioppilaitosten ja kansanopistojen oppilaille 

• Jatkuva hakuaika

• Skandinaavisten kielten käyttöä matkan aikana suositaan 
päätösprosessissa



Työssäoppimisjakson tukeminen

• Ammattioppilaitosten ja kansanopistojen oppilaille 

• 2-3 kuukautta toisessa Pohjoismaassa

• Jatkuva hakuaika

• Maksetaan tilitystä ja tositteita vastaan



Muu toiminta

• Matkalehtorit 

• Kirjapalkinnot 

• Pohjoismainen oppimateriaali

• Opettajakonferenssit 

• Opiskelijoiden tiedotustilaisuudet

• Ystäväluokat 

• Koulujäsenyys 



Matkalehtorit

• Henkilö toisesta Pohjoismaasta 

• Vierailevat lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja 
korkeakouluissa

• Yhteistyössä alueiden kanssa

• n. 5 alueella per vuosi 



Kirjapalkinnot

• Lähetetään  huhti-toukokuussa 

• Perinteisesti lähetetty kaikille yläkouluille ja lukioille, vuonna 
2017 myös alakouluille

• Opettajat saavat itse päättää stipendiaatin

• Toivomme kirjojen kannustavan ruotsin kielen oppimiseen



Pohjoismainen oppimateriaali

• Pohjoismaiden historia muinaisajasta nykyaikaan, Nordens historia 
från forntid till nutid

- yläkouluille ja lukioille 

- verkossa (pdf) tai painettuna

• Pohjola tutuksi 

- esikouluille ja ala-asteille 

- verkossa (pdf) tai painettuna (ruotsinkielinen loppu)

• Pohjoismaisia verkkodialogeja 

- n. 10 dialogia äänitetty viidellä pohjoismaisella kielellä, 

kuuntele ja vertaile! 

• Karttoja 



Yläkouluille ja lukioille



Päiväkodeille ja ala-asteille



Verkkodialogit



www.pohjola-norden.fi



Opettajakonferenssit 

• Järjestetään yhteistyössä muiden pohjoismaisten toimijoiden 
kanssa

• Mukana valtakunnallisissa tilaisuuksissa ja messutapahtumissa



Ystäväluokat

• Norden i skolan > www.nordeniskolan.org

• Myös Cimolta voi saada apua löytääkseen pohjoismaisen ystäväluokan

> www.cimo.fi/ohjelmat/comenius/koulujen_yhteistyohankkeet

> www.nordplusonline.org/eng/nordplus/find_a_partner

http://www.nordeniskolan.org/
http://www.cimo.fi/ohjelmat/comenius/koulujen_yhteistyohankkeet
http://www.nordplusonline.org/eng/nordplus/find_a_partner


Opiskelijoiden tiedotustilaisuudet

• Yhteistyö Nuorisoliiton (PNN) kanssa 

• Nuorisoseminaareja opiskelusta ja liikkuvuudesta Pohjolassa 
mm. Haloo Pohjola –neuvontapalvelun kanssa 



Koulujäsenyys

• 20 € vuodessa 

• Jäsenedut: 

– Pohjola-Nordenin lehti 

– Sähköinen uutiskirje 

– Verkkokaupan tuotteet (esim. pohjoismaiset liput) jäsenhintaan 

– Ylimääräisiä stipendikirjoja 



Haloo Pohjola

• Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama neuvontapalvelu

• Tarkoitettu henkilöille, jotka liikkuvat kahden tai useamman 
Pohjoismaan välillä

• Tietoa esimerkiksi eläkkeistä, verotuksesta, opiskelu-ja ja 
työmahdollisuuksista, sosiaaliturvasta sekä työttömyyskorvauksesta ja 
apurahoista Islannissa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa

• Tarvittaessa kysyjä ohjataan oikean viranomaistahon puoleen 

• www.haloopohjola.fi

http://www.haloopohjola.fi/


Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto (PNN)

• Pohjoismaista nuorisovaihtoa, matkoja, 
kursseja, seminaareja, edunvalvontaa  

• Kohtaamisia ja kokemuksia, kulttuuria ja 
koulutusta

• Toimintaa sekä kotimaassa että muissa 
Pohjoismaissa

• 8 paikallisosastoa eri puolilla maata

• 28 jäsenjärjestöä 

• 5 300 jäsentä

• www.pnn.fi

• Facebook / Twitter: @pnnpnu

• Instagram: pnnpnu

http://www.pnn.fi/


Nordjobb

• tarjoaa kesätyöpaikan toisessa  
Pohjoismaassa tai 
itsehallintoalueella

• järjestää asunnon ja vapaa-ajan 
ohjelmaa

• 18 -30 -vuotiaille nuorille 

• ei edellytä tiettyä koulutusta tai 
työkokemusta

• hakeminen maksutonta 

• hakukaavake osoitteessa  
www.nordjobb.org

http://www.nordjobb.org/


Yhteistyökumppanit

• Pohjola -Nordenin Nuorisoliitto (PNN) 

• Muiden Pohjoismaiden sisarjärjestöt (föreningarna Norden) 
sekä Norden yhdistysten liitto (NYL) www.fnfnorden.org

• Pohjoismaiset suurlähetystöt 

• Pohjoismainen Kulttuuripiste www.kulturkontaktnord.org

• Svenska Nu –verkosto www.svenskanu.fi

• Pohjoismaiset rahastot 

• Folke Bernadotten muistosäätiö 

• Nordplus språk pohjoismaiset kielet www.nordplusonline.org

http://www.fnfnorden.org/
http://www.kulturkontaktnord.org/
http://www.svenskanu.fi/
http://www.nordplusonline.org/


Pohjola-Norden 

Fredrikinkatu 61 A 11

00100 Helsinki

+358 9 454 20 80

pn@pohjola-norden.fi

www.pohjola-norden.fi

Marika Lindström 

kouluvastaava  

+358 44 733 5771

marika.lindstrom@pohjola-norden.fi

Facebook / Twitter: @pohjolanorden

Instagram:  pohjolanorden

Pohjola-Norden koulussa / i skolan -
Facebook-ryhmä

mailto:pn@pohjola-norden.fi
http://www.pohjola-norden.fi/
mailto:marika.lindstrom@pohjola-norden.fi


CIMO – Kansainvälisen yhteistyön ja liikkuvuuden keskus 

• yhdistyy Opetushallituksen kanssa 2017 

• rahoittaa vuosittaiset stipendit, apurahat, leirikoulut, oppimateriaalit, 
matkalehtorit, seminaarit ja harjoitteluvaihdot 

• tarjoaa tietoa koulutuksen, kulttuurin, nuorison ja työelämän 
kansainvälistymismahdollisuuksista

• apurahoja jatko-opiskeluun ja tutkimustyöhön 

• Nordplus sekä Nordplus Junior

• EU:n vaihto-ohjelmat

• kansainvälinen harjoittelu 

• www.cimo.fi

http://www.cimo.fi/


Hyödyllisiä linkkejä

• www.pohjola-norden.fi

• www.pnn/pnu.fi 

• www.nordjobb.org

• www.haloopohjola.fi

• www.nordeniskolan.org

• www.bibliotek.org

• www.nordiskkulturfond.dk

• www.hanaholmen.fi

• www.norden.org

• www.kulturkontaktnord.org

http://www.nordiskkulturfond.dk/
http://www.nordiskkulturfond.dk/
http://www.nordiskkulturfond.dk/
http://www.nordiskkulturfond.dk/
http://www.nordiskkulturfond.dk/
http://www.nordiskkulturfond.dk/
http://www.nordiskkulturfond.dk/
http://www.hanaholmen.fi/
http://www.norden.org/
http://www.kulturkontaktnord.org/


Kiitos mielenkiinnostanne! 


