
 
 

     BILAGA 1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 
 



 

1 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

 
ALLMÄNT .............................................................................................................................. 2 
REGIONAL OCH SERVICEVERKSAMHET .................................................................................... 3 
SKOLVERKSAMHET ................................................................................................................. 3 
INTRESSEBEVAKNING OCH SAMHÄLLSANSVAR ......................................................................... 6 
INFORMATION OCH KOMMUNIKATION .................................................................................... 8 
PROJEKT ............................................................................................................................... 9 
MEDLEMMARNA ..................................................................................................................... 9 
FÖRTJÄNSTTECKEN OCH STIPENDIER ................................................................................... 10 
FÖRBUNDSKANSLIET ............................................................................................................ 11 
FÖRTROENDEORGAN ............................................................................................................ 11 
SAKKUNNIGORGAN .............................................................................................................. 12 
MEDLEANSKAFFNING OCH EKONOMI ..................................................................................... 12 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

 

 

 

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.  
 
Under år 2016 samlade Pohjola-Norden intresserade av Norden och nordiskt samarbete bosatta i 
Finland till självständig verksamhet, upprätthöll hela landets innefattande nätverk, främjade 
medborgarnas, organisationernas och kommunernas nordiska växelverkan samt representerade 
medborgaråsikter till myndigheter och beslutsfattare. Förbundet organiserade seminarier, 
evenemang och möten, stödde den nordiska i skolorna samt förmedlade kunskap om Norden och 
det nordiska samarbetet. Pohjola-Nordens tidning fungerade som ett viktigt informationsmedel och 
förbundets webbsidor erbjöd mångsidig information om både Pohjola-Nordens verksamhet och det 
nordiska samarbetet.  
 
Finland var ordförande för Nordiska ministerrådet 2016. Förbundet deltog enligt sina målsättningar 
i ordförandeskapets evenemang. Utöver det fungerade Pohjola-Norden som huvudarrangör 
tillsammans med andra verksamma i förverkligandet av Nordens dag evenemanget.  
 
År 2015 började förbundet förnyelsen av sin verksamhet och organisation med målsättningen att 
bättre svara på dagens utmaningar och framtidens möjligheter. I förbundsmötet 2016 godkändes 
enhälligt de nya stadgarna för förbundet. I samband med de nya stadgarna försvinner distrikten 
och förbundets organisation verkar i fortsättningen enligt en tvåstegs strategi. För att trygga den 
regionala verksamheten grundas regionkommittéer. Den nya organisationsuppbyggnaden stöder 
föreningarnas verksamhet och möjliggör att ett allt bättre samarbete mellan dem upprätthålls. 
 
Under året har man fokuserat på att förbättra verksamhetens transparens, samt att skapa sådana 
arbetssätt som möjliggör service åt medlemmarna. Arbetet fortsätter under de inkommande åren 
då man även kommer att fokusera på att öka på förbundets synlighet och att få nya och unga 
medlemmar med i verksamheten.  
 
Pohjola-Nordens föreningar har 7 171 personmedlemmar. Skolmedlemmarna är 220, 
samverkande och biblioteksmedlemmarna cirka 100. Under året nådde Pohjola-Norden 50 000 
människor via Pop Up -projektet.  
 

Tyngdpunkter 
 
Tyngdpunkterna år 2016 låg vid information, kommunikation och synlighet. Målsättningarna var 
återigen att skapa en uppfattning av Pohjola-Norden som ett varumärke i Finland. 
 
Förbundets ekonomi har också varit en av verksamhetsårets tyngdpunkter och nödvändiga 
åtgärder har tagits för att skapa en hållbar ekonomisk situation. 
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REGIONAL OCH SERVICEVERKSAMHET 
 
Under år 2016 erbjöd Pohjola-Norden sina medlemmar mångsidig verksamhet samt främjade 
medborgarnas och föreningarnas samarbete i Norden. 
 
Den 23.3 ordnade förbundet Nordens dag i köpcentret Kampen i Helsingfors i samarbete med 
övriga nordiska aktörer. Evenemangets huvudsamarbetspartner var utrikesministeriet. Nordens 
dag firades även i Jyväskylä, Vasa och Rovaniemi. Evenemanget i Helsingfors fungerade som en 
inledning för Pop Up Pohjola-Norden -turnén. Föreningar och distrikt ordnade Nordiskt gästabud i 
olika delar av landet. 
 
I oktober ordnades en medlemskryssning, vars mål var att informera och diskutera om 
organisationsförändringen samt att erbjuda skolningar gällande bland annat webbsidor.  
 
I november ordnades Nordiska biblioteksveckan och i samband med den en mängd andra 
tillställningar i skolor och bibliotek i olika delar av Finland. Årets tema var Framtiden i Norden, och i 
Finland deltog 127 institutioner i veckan.  
 
Likt gångna år tilldelades medlemsföreningar verksamhetsstöd. 
 
Den största förändringen inom den regionala verksamheten var stadgeändringen som beslöts 
under förbundsmötet, till följd av vilken distriktsverksamheten upphör att verka som självständiga 
föreningar, och ersätts av en regionalorganisation som verkar direkt i under med Pohjola-Norden. 
Rationaliseringen av förvaltningsuppbyggnaden leder till märkbara ekonomiska och 
funktionsmässiga insparningar tack vare vilka resurserna i framtiden kan riktas rakt mot 
verksamhet för medlemskapet och intresserade av verksamheten.  
 
          

SKOLVERKSAMHET 
 
Verksamheten inom skolsektorn har under 2016 varit aktiv och vidsträckt. Skolverksamheten 
styrdes till augusti på uppdrag av Kuopio distrikt, och i september flyttades ansvaret tillbaka till 
förbundskontoret. I slutet av året fanns det 220 skolmedlemmar. CIMO:s stöd var på samma nivå 
som 2015. Pohjola-Nordens skolverksamhet nådde under året sammanlagt cirka 3 500 lärare och 
elever. 
 

Nordiska lärarstipendier 
 
Under året beviljades Nordiska lärarstipendier till 10 lärare, som gjorde en eller två veckors besök 
till ett annat nordiskt land, för att bekanta sig med skolan och undervisningen. Kommittén för lärar- 
och elevutbyte valde ut stipendiaterna. 
 

Kursstipendier för lärare och blivande lärare och lärarutbyte vänorter emellan 
  
Kursstipendier till lärare och skolförvaltningsmyndigheter för fortbildning i annat nordiskt land 
beviljades 24 stycken. Utöver dessa beviljades stipendier till fem lärargrupper (sammanlagt 75 
lärare). 
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Studieresa för lärare till Köpenhamn 
 

Istället för en studieresa för lärarstuderande ordnades en studieresa för lärare till Köpenhamn i 
april. I programmet stod studiebesök, diskussioner och kulturprogram.  
 

Elevutbyten och lägerskolor 
 
För elevutbytesresor och lägerskolor har stöd beviljats till fyra grupper till Danmark, tre grupper till 
Island, tre grupper till Norge, två grupper till Åland och 16 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 fem skolor. 
 

Ungdomsläger i Hillerød 
 
Ett nordiskt ungdomsläger arrangerades i juli i Hillerød i Danmark. Från Finland deltog 13 unga i 
lägret. Resan fick understöd av Stiftelsen Folke Bernadottes minnesfond. 
 

Sommarkurs för finskspråkiga gymnasieelever 
 
I förbundets sommarkurser deltog sammanlagt 65 finskspråkiga gymnasieelever. Kurserna 
ordnades i Piteå i norra Sverige (15+20 elever) och på Åland (30 elever). Kommittén för lärar- och 
elevutbyte valde ut deltagarna till kursen. För språkkursen fick man finansiering av Nordplus Språk 
-programmet. 
 

Resestipendier till svenskspråkiga gymnasier 
 
Sex svenskspråkiga gymnasier (12 elever) fick stipendier för en Nordenkorrespondenterna-
studieresa till Nordiska rådets session i Köpenhamn i november. Under resan träffade eleverna 
nordiska parlamentariker och övriga nordiska verksamma, samt skrev artiklar om mötena och 
resan till sina hemkommuners tidningar. 
 

Stipendieböcker 
 
Till alla högstadieskolor och gymnasier skickades stipendieböcker, en till varje högstadieskola och 
tre till varje gymnasium. Böckerna var I taket lyser stjärnorna av Johanna Thydell, Cornelia 
Karlsson Ohyggligt deprimerad - jublande lycklig av Pernilla Oljelund och Inventering av Erlend 
Loe. Sammanlagt skickades cirka 2 100 böcker. 
 
I valet av böckerna beaktades både aktualitet och intresse ur de ungas synvinkel. Bokvalet 
utfördes av ordförande för Pohjola-Nordens kommitté för skolsektorn, lektor i svenska på 
Leppävirta gymnasium Satu Savolainen. 
 

Studieresor för studerande vid yrkesskolor/-högskolor och folkhögskolor 
 
Stödpenning för nordiska studieresor beviljades till nio studerandegrupper från yrkesskolor och 
folkhögskolor. 
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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 
12 studeranden vid yrkesskolor och folkhögskolor. 
 

Skolmedlemskap 
 
I slutet av året fanns 220 skolmedlemmar. Skolmedlemmarna får utöver Pohjola-Nordens 
medlemstidning också aktuellt material om Norden, samt information om nordiska kurser, 
stipendier och nytt undervisningsmaterial. 
 

Informationstillfällen och konferenser för lärare och studerande 
 
I november deltog Pohjola-Norden i Kansainvälisyyspäivät i Seinäjoki, samt ordnade 
lärarseminariet ”Pohjola-Norden och skolorna” i Tammerfors i december. 
                                                

Författarbesök 
 
I maj besökte den norska författaren Bjørn Sortland i skolor i Uleåborg och berättade om en 
författares arbete och om sina böcker som t ex serien Kunstdetektiverne. Sortland besökte tre 
skolor och träffade 340 elever. Besöket förverkligades i samarbete med Föreningarna Nordens 
förbund.  
 

Skolbesök 
 
Fredrik Furu besökte i november Kuopion Lyseon lukio och Kuopion taidelukio Lumitti och 
berättade om sångskrivning och betydelsen av att kunna svenska. 
 
Reselektor Áslaug Hersteinsdóttir-Hölttä besökte i december Suonenjoen lukio, Kuopion 
klassillinen lukio, Leppävirran lukio samt Varkauden lukio och berättade om Islands historia och 
nutid.  
 

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, Pohjola-Nordens 
kommitté för Lärar- och elevutbyte och Maantieteen ja biologian opettajien Pohjola-Norden ry. 
 

Skolsektorns samarbetsinstanser 
 
Viktiga samarbetsinstanser för skolsektorn har varit bl.a. centrum för internationell mobilitet och 
internationellt samarbete CIMO, Pohjola-Nordens distrikt och föreningar, Pohjola-Nordens 
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. 
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INTRESSEBEVAKNING OCH SAMHÄLLSANSVAR 
 

Hallå Norden -projektet 
 
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets rådgivningstjänst, vars målsättning är att underlätta 
rörligheten i Norden för privatpersoner. I Finland upprätthålls tjänsten av Pohjola-Norden, men den 
samordnas och finansieras helt och hållet av Nordiska ministerrådet. Hallå Nordens verksamhet är 
indelad i två viktiga delar, varav det första är gränshinderarbete och det andra informering och 
rådgivning till privatpersoner om fri rörlighet i Norden. 
 
En av höjdpunkterna för Hallå Norden 2016 var lanseringen av de nya webbsidorna. Det året innan 
över en miljon nådda i besökarantal, överskrides återigen år 2016 och besökarantalet ökade 
ytterligare. Hallå Norden besvarade via sin rådgivningstjänst på sammanlagt 400 enskilda frågor.  
 
Hallå Norden publicerar årligen en täckande verksamhetsberättelse, således koncentrerar sig 
denna verksamhetsberättelse endast på den väsentligaste verksamheten skedd i Finland. 
 
Projektledaren Heli Mäkipää blev föräldraledig den 22.4 och vikarierande projektledare Anna 
Välimaa inledde arbetet den 16.3.  
  

Gränshindersarbete 

 
Hallå Nordens kontor sammanställer information om gränshinder som privatpersoner stöter på då 
de rör sig från ett nordiskt land till ett annat. Hallå Norden utreder även ifall den information 
privatpersoner fått av myndigheterna är felaktig eller bristfällig. Hallå Norden rapporterar om 
möjliga misstankar om gränshinder till Nordiska ministerrådets Gränshinderssekretariat varefter 
sekretariatet avgör följdåtgärderna. 
 
Hallå Norden deltog sammanlagt tre gånger i LOTS-möten koordinerade av Nordiska ministerrådet 
där gränshinderarbete behandlades. I LOTS-gruppen deltar förutom Hallå Norden nationella 
rådgivningstjänster samt Nordiska ministerrådets gränshinderssekretariat.  
        

Information 

 
Hallå Norden lanserade en ny webbsida i mars. Besök på webbsidan gjorda från Finland växte 9% 
från besökarantalet 2015. Antalet besök från Finland var nu sammanlagt 162 724.  
 
Det totala besökarantalet på Hallå Nordens webbsidor ökade med 6% och nådde nu upp till 1 074 
822 besök. Samtidigt behölls frågeställningarna per tusen besökare vid den önskade minskningen, 
och reducerade från fjolårets 2,7 frågor till 2,3 frågor per tusen besökare.  
 

Nätverkande 

 
Utöver information riktad till privatpersoner, utgör nätverkande och informationsutbyte med 
myndigheter och politiska beslutsfattare en viktig del av Hallå Nordens informationsarbete. 
 
Hallå Norden hade under året ett nära samarbete med Sekretariatet för nordiskt samarbete, samt 
med internationella avdelningen i riksdagen. Samarbetet skedde bl.a. i form av undersökningar och 
föredrag. 
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Seminarier och evenemang 

 
Under året deltog Finlands Hallå Norden för första gången i SuomiAreena i samarbete med andra 
nordiska aktörer i Finland. För första gången i Hallå Nordens verksamhetshistoria deltog Hallå 
Norden i en politisk sommarfestival i varje nordiskt land.  
 
Hallå Norden var med och arrangerade Pohjola-Nordens Östersjön-seminarium samt Pop Up -
evenemanget under Nordens dag i Helsingfors. Utöver det var Hallå Norden med i Pop Up -
evenemanget i Torneå.  
 
Hallå Norden var framställare under två studerandetillställningar ordnade av CIMO, samt förde 
ordet om att studera utomlands under CIMO:s infokväll för gymnasieelever.   
 
Hallå Norden höll en presentation om gränshinder i Statistikcentralen och för medlemmar i 
Nordiska rådets delegation i Finland. Utöver det höll Hallå Norden en presentation om 
kulturbranschen och studier och deras gränshinder för medlemmar i Nordiska rådets delegation i 
Finland.  
 
Hallå Norden ledde en workshop i samband med ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet,  
tillsammans med Finlands Nordjobb på det nordiska rörlighetseminariet. 
 
Hallå Norden höll en presentation under Nordkalottens Gränshinder seminarium ”Jag, en 
gränsarbetare” i Haparanda i Sverige.  
 

Seminarier och kurser 
 
I februari ordnades ett stort Östersjön-seminarium där Nordens samarbetsministrar från Sverige, 
Norge, Åland och Finland deltog. I september ordnades en tillställning som koncentrerade sig på 
nya energilösningar i samarbete med den svenska tankesmedjan Global Utmaning.  
 
Tillsammans med Hanaholmens kulturcentrum ordnades under hösten tre politiska seminarier i 
Uleåborg, Åbo och Joensuu. 
 
Under året fördes Pohjola-Nordens verksamhet för näringslivet framåt mot ett samarbetsprogram 
där båda samarbetsparterna kan nyttja verksamheten. Genom större och hållbarare 
samarbetspartners möjliggörs förverkligande av egentlig verksamhet.  
 

Fackföreningssamarbete 
 
Pohjola-Nordens fackförening gjorde tillsammans med sin ordförande Maarit Feldt-Ranta under 
den första halvan av verksamhetsåret en klar strategi och målsättning för kommitténs arbete. 
Förslaget om att fungera som ett sammanförande element för det nordiska 
fackföreningssamarbetet i Finland, togs väl emot bland medlemmarna. Medlemmarna beslöt att 
verksamheten efter behov kan reagera på aktuella ämnen enligt vad kommittén finner bäst, 
exempelvis genom seminarier, föreläsningar mm. 
 

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  
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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 2016 sökte 931 utländska ungdomar sommarjobb i Finland via Nordjobb, och sammanlagt 54 
sökande fick en arbetsplats. Av dessa var 46 från norden och åtta från EU-länder.  
 
I Finland fanns 27 Nordjobb-arbetsgivare. Majoriteten av nordjobbarna jobbade inom 
vårdbranschen, trädgårdarbete eller inom servicebranschen exempelvis i bibliotek, hostell eller 
äventyrsparker. De största arbetsgivarna var Helsingfors stad, Åbo stad samt Sykes. Kultur- och 
fritidsaktiviteter i Finland ordnades i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och i Österbotten.  
 
I Finland marknadsfördes Nordjobb främst för finländska sommarjobbssökanden, men även för 
arbetsgivarna. Nordjobb-projektansvarige besökte skolor och deltog i olika mässor och i övriga 
evenemang. Nordjobb fick under sommaren synlighet även i media, bl.a. i internet, radio och 
tidningar. 
 
År 2016 fick 325 finska ungdomar ett Nordjobb i ett annat nordiskt land jämfört med 2777 
ungdomar året innan. Över 2600 finländare sökte Nordjobb.  
 
 

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 
 
Tyngdpunkterna inom information och kommunikation under verksamhetsåret låg på utvecklandet 
av webbsidorna, synligheten på de sociala medierna samt på intern kommunikation.  
 
Under verksamhetsåret har förbundet inom kommunikationen enligt sina mål ökat betoningen på 
elektroniska medel och sociala medier. Detta har möjliggjort en alltmer aktuell och snabb 
kommunikation samt har en allt större målgrupp nåtts kostnadseffektivt. Speciellt Facebook har 
aktivt utnyttjats i marknadsföring av evenemang. Antalet Facebook-följare steg under årets lopp till 
nästan 1700 följare. Andra sociala medier som förbundet använder sig av är Twitter och Instagram.  
 
I mars förnyades förbundets webbsidor. På de nya sidorna är informationen lättare att finna och 
sprida på sociala medier. Även föreningarnas sidor förflyttades i slutet av året till en ny bas som är 
alltmer användarvänlig och möjliggör en bättre gemensam utseende av olika sidor. Cirka 40 
föreningar har öppnat sina sidor på den nya basen. 
 
Tre nummer av förbundets tidning publicerades. Nummer 4/16 blev opublicerad på grund av 
kostnadsfrågor, och från och med år 2017 publiceras två nummer per år. Samarbete med 
systerförbund är kartlagt, men arbetet befinner sig fortfarande i ett mycket tidigt stadium. Som 
chefredaktör för medlemstidningen fungerar generalsekreterare Michael Oksanen.  
 
I den interna kommunikationen var huvudkanalerna intra och ett elektroniskt föreningsbrev som 
sändes 10 gånger. Under året togs det nya kommunikationsverktyget Lyyti i bruk. Lyyti har 
utnyttjats både inom den interna kommunikationen samt i marknadsföringen av evenemang.  
 

Övrig information 
 
Nordiska ministerrådet kartlagde under året informationskontorens verksamhet. Till följd av 
kartläggningen betalas stödet som informationskontoren tilldelats från och med början av 2017 till  
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Pohjola-Nordens förbund, som i fortsättningen har hand om nordisk informationsverksamhet i 
Finland.  
 
 

PROJEKT 
 

Pop Up Pohjola-Norden 
 
Pohjola-Nordens Pop Up-turné besökte under året köpcenter på tio olika orter (Helsingfors, Åbo, 
Torneå, Björneborg, Uleåborg, Jyväskylä, Kuopio, Kotka, Tammerfors). Målet med turnén var att få 
synlighet samt att öka förbundet kännedom. Programmets tema var musik och nordiska filmer. 
Programmet innehöll bland annat uppträdanden av nordiska artister (Simon Zion, Cajsa Siik, Geir 
Rönning, Fredrik Furu och Christoffer Strandberg) och med var även ett nordiskt houseband 
dirigerat av kapellmästare Ben Bergman. Komikern Christoffer Strandberg och artisten Fredrik 
Furu var konferencierer under tillställningarna. Fredrik Furu fungerade som producent för hela 
turnén.    
 
I samarbete med Walhalla filmstudio visades i evenemangen nordiska filmtrailers. I samband med 
evenemangen ordnades även en nordisk frågesport där det var möjligt att vinna pris från Scandic 
och Viking Line, samt provkörning av en Tesla. I Vasa och Uleåborg höll borgmästarna tal under 
evenemangen, och i Uleåborg uppträdde artisterna även vid öppningen av Nordens Hus.  
 
Turnén fick rikligt med uppmärksamhet både i svensk- och finskspråkiga media. De uppträdande 
var med i direktsändning i radio bl.a. i YLE i Kemi, YLE Vega i Åboland, Sveriges Radio i 
Sisuradion, YLE X3M och YLE Vega i Österbotten. På SuomiAreena i Björneborg uppträdde 
Fredrik Furu och Christoffer Strandberg två gånger i MTV3:s direktsändning och Christoffer 
Strandberg även i Svenska YLEs Tv-nytt. Artiklar publicerades bl.a. i Turun Sanomat och i 
Vasabladet.  
 
I samband med turnén ordnades fem seminarier med tankesmedjan Magma. Seminarierna 
behandlade invandringens positiva påverkningar på Nordens ekonomi. I seminarierna deltog cirka 
300 personer och alla seminarier livestream sändes.  
 
  

Övriga satsningar under verksamhetsåret 
 
Pohjola-Norden deltog i Nordkalottskonferensen som arrangerades i Kemi i augusti. Temat var 
Nordkalottens språk och kultur. I den tre dagar långa konferensen deltog 142 nordister från Norge, 
Sverige och Finland.  
 
I november var Pohjola-Norden med och förverkligade filmfestivalen Arktista Vimmaa i Lappland. 
Temat var Nordiska Sagor. Filmerna lockade 2 920 åskådare i Rovaniemi och runtom i Lappland.  
 
 

MEDLEMMARNA 
 

Medlemsregistret och medlemskortet 
 
Förbundet upprätthöll medlemsregistret och samlade in medlemsavgifter för lokalföreningarna. En 
förening samlade in sina medlemsavgifter på egen hand. Medlemmarna fick i samband med 
medlemsavgiftsfakturan ett utklippbart medlemskort. 
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Registrets leverantör var åländska Consilia. Lokalföreningarnas representanter har själva tillgång 
till medlemsinformationen, vilket underlättar föreningarnas självständiga verksamhet. 
 
Förbundets lokalföreningar har 7 171 personmedlemmar. Lokalföreningarna är 126, samverkande 
medlemmarna 82, skolmedlemmarna 220 och biblioteksmedlemmarna 20. 
 
 

FÖRTJÄNSTTECKEN OCH STIPENDIER 
 

Veikko Karsma -stipendiet 
 
Stipendiet tilldelades Bo Grönholm (Pohjola-Norden i Åbo). 
 

K.A. Fagerholms stipendium 
 
Stipendierna tilldelades Pohjola-Nordens Unga i Vasanejden (VSPNN) och till Joensuun seudun 
Pohjola-Nordenin nuorillle (JSPNN). 
 

Förtjänsttecken i guld 
 
Pohjola-Norden tilldelade följande personer förtjänsttecknet i guld för insats till förmån för 
förbundet: 
 
Borgman Jarl, Hyvinkää 
Kauppinen Sirpa, Leppävirta 
Karvinen Kaija, Leppävirta 
Romppanen Pirjo, Leppävirta 
Savolainen Satu, Leppävirta 
 

Förtjänsttecken i silver 
 
Pohjola-Norden tilldelade följande personer förtjänsttecknet i silver för insats till förmån för 
förbundet: 
 
Himanen Markku, Kangasala 
Kaittola Sirpa, Kangasala 
Könönen Maritta, Kangasala 
Loukimo-Peltola Pirkko, Kangasala 
Nikula Seppo, Kangasala 
Nikula Tuovi, Kangasala 
Ollikainen Reijo, Leppävirta 
Pajuskoski Leena, Kangasala 
Pyykkö Marketta, Kangasala 
Saari Anna-Maija, Tammerfors 
Tirkkonen Tuula, Leppävirta 
Tulenheimo Torsti, Kangasala 
Velner Kirsti, Kangasala 
Watjus Salme, Leppävirta 
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FÖRBUNDSKANSLIET 
 
Michael Oksanen fungerade som generalsekreterare för Pohjola-Norden. Anne Tuomainen 
(Kuopio kontor) fungerade som skolansvarig till den 1.8.2016, varefter skolverksamheten åter 
förflyttades till förbundet under ansvaret av Marika Lindström. Lindström återvände som 
medlemsansvarig från sin tjänstledighet för vidareutbildning i början av mars. Susanna Puisto 
fungerade som informatör och Urpo Uusitalo som ekonomi- och marknadsförningsansvarig. Heli 
Mäkipää fungerade som projektledare för Hallå Norden projektet under början av året, och Anna 
Välimaa som vikarie under hennes föräldraskapsledighet från och med april. Kalle Keijonen 
fungerade som sommarassistent.  
 
Linus Hielm-Dahlberg utförde sin civiltjänst i förbundets tjänst under vårterminen och var anställd 
som medlemssekreterare till augusti. Daniela Holmberg utförde sin arbetspraktik under perioden 
januari-mars. 
 
 

FÖRTROENDEORGAN 
 

Förbundets organ 
 
Förbundets organ är förbundsmötet och styrelsen. 
 
Pohjola-Nordens förbundsmöte arrangerades i Åbo 23.4. Vid mötet behandlades stadgeenliga 
ärenden.  
 

Förbundets ordförande 
 
Riksdagsledamot Anne-Mari Virolainen fungerade som förbundets ordförande. 
 

Styrelse 
 
Pohjola-Nordens styrelse samlades tre gånger under verksamhetsåret (16.3, 7.6 och 28.9). 
 
Anne-Mari Virolainen, ordförande                   närvarande 16.3, 7.6. och 28.9. 
Maarit Feldt-Ranta, viceordförande                   närvarande 7.6. och 28.9. 
Simo Rundgren, viceordförande                   närvarande 16.3. och 7.6. 
Satu Haapanen (Anette Karlsson)                   närvarande 7.6. 
Harry Helenius (Paula Mikkola)                   närvarande 28.9. 
Pertti Kinnunen (Kristina Saari, närvarande 7.6.)                  närvarande 16.3. och 28.9. 
Ari Laitinen (Leena Kortesalo)                   närvarande 16.3, 7.6. och 28.9. 
Juhani Lönnroth (Mia Haglund)                   närvarande 16.3. 
Pirjo Markkola (Arto Alkkiomäki, närvarande 16.3, 7.6. och 28.9.)  
Heikki Pakarinen (Anne-Mari Karppinen)                  närvarande 16.3, 7.6. och 28.9. 
Karolina Lång (Hanna-Marilla Zidan, närvarande 7.6.)                närvarande 16.3. och 28.9. 
Satu Savolainen (Matti Erävala, närvarande 16.3.)                     närvarande 7.6. och 28.9. 
 
  

Valutskottet 
 
Till förbundsmötets valutskott valdes Markku Jääskeläinen (ordf.), Marja Kalske, Leena Kortesalo, 
Henrik Stenius, Markku Lumio och Leena Lusa.  
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SAKKUNNIGORGAN 
 
Fackförbundskommittén: Maarit Feldt-Ranta (ordf.), Anne Granat-Jukakoski, Markku Jääskeläinen, 
Katja Kaivonen, Sari Koivuniemi, Nina Kreutzman, Mari Taivainen (till den 17.10.), Josetta 
Nousjoki (fr.o.m. 17.10.), Michael Oksanen, Magnus Salmela, Rauni Söderlund, Taina Vallander, 
Marina Wiik (17.10. fr.o.m., i det nya medlemsförbundet JHL), Heli Mäkipää (sekreterare till den 
22.4.), Anna Välimaa (sekreterare fr.o.m. 25.4.). Kommittén samlades två gånger under året.  
 
Rådgivningskommittén: Anne-Mari Virolainen (ordf.), Simo Rundgren (viceordf.), Carita Blomqvist, 
Maarit Feldt-Ranta, Riitta Leinonen, Marjaana Lundqvist, Mari Herranen, Laura Määttänen, Kari 
Kahiluoto, Päivi Koivupalo, Lippe Koivuneva, Michael Oksanen, Risto E.J. Penttilä, Suvi Rasimus, 
Nina Rekola, Juha Lempinen, Iisa Väänänen, Maria Waltari, Heli Mäkipää (sekreterare till den 
22.4.), Anna Välimaa (sekreterare fr.o.m. 25.4.). Kommittén samlades tre gånger under året.  
 
Kommittén för lärar- och elevutbyte: Nina Eskola, CIMO (ordf.), Terhi Seinä, OPH ja Anne 
Tuomainen / Marika Lindström (sekreterare). Kommittén samlades tre gånger under året.  
 
Kommittén för skolsektorn: Satu Savolainen (ordf.), Tiinaliisa Granholm (Svenska Nu), Birthe 
Lindqvist (BMOL), Nina Eskola (CIMO), Heli Könönen (SRO), Anne Tuomainen (sekreterare). 
Kommittén samlades en gång under året.  
 
Nordjobb-kommittén: Eftersom Nordiska minsterrådet utförde en bedömning av Nordjobb-projektet 
2016 som färdigställdes på hösten, har inte kommittén samlats under verksamhetsåret. Istället har 
Pohjola-Norden och Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds inofficiella kommitté verkat, och skall 
ersättas av en officiell kommitté 2017. 
 

Revisor 
 
Som revisorssamfund fungerade BDO (KHT Hannu Rippi). 
 

Föreningarna Nordens förbund (FNF) 
 
Förbundet deltog aktivt i Föreningarna Nordens förbunds verksamhet och genomförde nordiska 
projekt i Finland enligt gemensam överenskommelse. 
 
 

MEDELANSKAFFNING OCH EKONOMI 
 
Förbundet ansökte om allmänt verksamhetsstöd för att genomföra projekt, för att tjäna olika 
intressentgrupper och för att planera nya uppdrag. Det ansöktes om stöd både från staten och från 
olika fonder. 
 
Förbundet fick i allmänt statsbidrag 500 000 euro och CIMO:s statsbidrag för skolverksamhet på 
170 000 euro. 
 
Tack vare avtal med Svenska kulturfonden fick Pohjola-Norden 50 000 euro i verksamhetsstöd för 
att dela ut till lokalföreningar. 
 
Räkenskapsårets underskott var 88 025,21 euro. Underskottet i bokslutet 2011 var 194 000, år 
2012 var bokslutets underskott lite under 16 000 euro, år 2013 bokslutets underskott 3 164,66 
euro, år 2014 var underskottet 54 544,83 och överskottet år 2015 52 824,41 euro. 


