POHJOLA-NORDEN I HELSINGFORS rf
VERKSAMHETSPLAN 2017
Föreningen arbetar under verksamhetsåret 2017 utgående från sin nya strategi med fokus på att




i huvudstadsregionen fördjupa förståelsen för de nordiska ländernas kultur och språk
öka intresset för nordiskt samarbete och nordiska samhällsfrågor
öppna kanaler för nordiska kontakter människor och familjer emellan

Föreningens verksamhet indelas konkret i följande punkter:
1 Samhällsdebatt och -påverkan
Föreningen ordnar, som regel i samarbete med andra organisationer, olika former av
samhällsdebatter (diskussioner kring utkomna böcker, aktuella teman etc.). Föreningen initierar till
debatt om aktuella nordiska frågor och inbjuder talare och samhällspåverkare. Speciellt
uppmärksamhet under 2017 kommer att fästas vid initiativet för nordiskt medborgskap,
flyktingproblematiken och Finlands ordförandeskap i Nordiska rådet.
Föreningen organiserar regelbundna medlemsträffar där nordiska frågor fritt debatteras.
Minst fyra medlemsträffar kring aktuella teman arrangeras under året. Teman kan slås fast på
förhand och sakkunniga bokas enligt teman närmare datumet.
Föreningen verkar aktivt inom förbundet och påverkar dess beslut.
2 Kultur
Föreningen deltar i organiseringen av den nordiska vinterdagen för hela familjen i februari.
Föreningen deltar i det samnordiska evenemanget ’Nordiskt gästabud’ i mars i anledning av
årsdagen av Helsingforsavtalet (23.3.1962) som gjorde nordiskt samarbete officiellt. Under
gästabudet samlas medlemmar kring en gemensam fest enligt nordiska traditioner.
Föreningen ordnar en utfärd på våren.
Föreningen idkar samarbete med olika kulturinstitutioner om arrangering av evenemang med
nordisk prägel (bland annat nordisk biblioteksvecka, museer, filmfestivaler, musik, teater osv.) och
med betoning på barnfamiljer.
3 Nordiska kontakter
Föreningen deltar i huvudstadsmötet i Torshavn i september och samarbetar inför mötet med
Tjaldur, vänskapsföreningen Finland-Färöarna. I samband med mötet hålls ett gemensamt möte
med de andra föreningarnas officiella representanter.
En medlemsresa kan organiseras per år, helst i samarbete med Esbo eller andra Nylandföreningar,
med en klar nordisk dimension: debatt, föreläsning, studiebesök.
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4 Skolarbete
Föreningen stöder Nordenarbete i skolorna och förmedlar information om de nordiska länderna
och det nordiska samarbetet. Föreningen ordnar i mån av möjlighet besök av nordiska reselektorer
i huvudstadens skolor.
Föreningen organiserar en bildtävling (ritning, animation, video, foto) för förskolegrupper och
lågstadieskolor.
Föreningen uppmuntrar studier av alla nordiska språk.
5 Samarbete och informationsverksamhet
Föreningen utvecklar samarbete med närliggande Pohjola-Norden -föreningar och andra
institutioner (till exempel CENS, Kulturkontakt Nord, Samfundet Finland-Sverige och Hanaholmens
kulturcentrum) i syfte att förbättra det nordiska samarbetet.
Föreningen tillhandahåller information om förbundets verksamhet såsom intresse-, sakkunnig- och
serviceorganisation.
6 Stadgeenliga möten och ekonomi
Föreningens vårmöte ordnas i mars och höstmöte i oktober.
Medlemmarna erlägger medlemsavgift till föreningen. Därtill balanseras budgeten med stöd från
förbundet Pohjola-Norden, Helsingfors stad samt privata fonder.
Föreningen värnar om sin egendom och sköter väl sina finanser samt överväger sitt fondägande
med jämna mellanrum. Enligt strategin styr de följande principerna föreningens ekonomiska
aktiviteter:
1) ekonomisk hållbarhet
2) nordiskhet
3) etisk hållbarhet
Föreningens skattmästare redogör om det ekonomiska läget för styrelsen i styrelsemötet. Under
2017 kommer styrelsen att bjuda in två finansexperter som kan förklara finansmarknaden och
erbjuda lösningar för bra och enkel skötsel av föreningens medel.
7 Föreningsutveckling
Styrelsen avser att mötas fyra till fem gånger i året. Arbetsutskottet med ordförande, två vice
ordföranden och sekreteraren sammanträder vid behov och förbereder styrelsemöten. Särskilt
tillsatta arbetsgrupper planerar olika evenemang. Övriga Pohjola-Norden föreningar i
huvudstadsregionen inbjuds med. Programverksamheten koordineras med dessa föreningar.
8 Feståret

Föreningen kommer att uppmärksamma Finlands märkesår med en medlemsfest i samband med
höstmötet.
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HELSINGIN POHJOLA-NORDEN ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2017
Yhdistys työskentelee toimintavuotena 2017 uuden strategiansa pohjalta keskittyen erityisesti




syventämään Pohjoismaiden kulttuurien ja kielten tuntemusta pääkaupunkiseudulla
lisäämään kiinnostusta pohjoismaista yhteistyötä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä kohtaam
luomaan kanavia pohjoismaisille kotakteille ihmiosten ja perheiden välillä

Yhdistyksen toiminta jakautuu seuraaviin kohtiin:
1 Yhteiskunnallinen keskustelu
Yhdistys järjestää pääosin yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa yhteiskunnallisia
keskustelutilaisuuksia eri muodoissaan (keskusteluja julkaistuista kirjoista ja ajankohtaisista
teemoista yms.). Yhdistys nostaa keskusteluun ajankohtaisia pohjoismaisia teemoja ja kutsuu
puhujia ja yhteiskunnallisia vaikuttajia alustamaan. Vuonna 2017 erityistä huomiota kiinnitetään
pohjoismaista kansalaisuutta koskeviin aloitteisiin, pakolaiskriisiin ja Suomen puheenjohtajuuteen
Pohjoismaiden neuvostossa.
Yhdistys järjestää säännöllisiä jäsentapaamisia, joissa keskustellaa pohjoismaisista kysymyksistä.
Vuoden aikana järjestetään vähintään neljä tapaamista ajankohtaisista teemoista. Teemat voidaan
sopia etukäteen ja asiantuntijat kutsutaan teeman mukaan lähempänä ajankohtaa.
Yhdistys vaikuttaa aktiivisesti liittoon ja sen päätöksiin.
2 Kulttuuri
Yhdistys osallistuu pohjoismaisen talvipäivän järjestämiseen helmikuussa.
Yhdistys osallistuu maaliskuussa perinteisiin Pohjolan pitoihin pohjoismaisen yhteistyön
virallistaneen Helsingin sopimuksen vuosipäivänä (23.3.1962). Pidoissa jäsenetkerääntyvät
yhteiseen juhlaan pohjoismaisten perinteiden äärelle.
Yhdistys järjestää kevätretken.
Yhdistys tekee yhteistyötä eri kulttuurilaitosten kanssa tilaisuuksien järjestämisessä
pohjoismaisella teemalla (mm. pohjoismainen kirjastoviikko, museot, elokuvafestivaalit, teatterit,
konsertit jne.) ja erityisesti lapsiperheet huomioiden.
3 Pohjoismaiset kontaktit
Yhdistys osallistuu Torshavnissa syyskuussa 2017 järjestettävään pääkaupunkikokoukseen ja
valmistautuu siihen yhteistyössä Tjaldurin, Suomi-Färsaaret ystävyysseuran, kanssa. Kokouksen
yhteydessä järjestetään yhteinen kokous muiden osallistuvien yhdistysten virallisten edustajien
kanssa.
Vuosittain voidaan järjestää yksi jäsenmatka, mieluiten yhteistyössä Espoon tai muiden
Uudenmaan yhdistysten kanssa, pohjoismaisella teemalla: keskustelu, luento, opintomatka.
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4 Koulut
Yhdistys tukee pohjoismaisuutta kouluissa ja välittää muun muassa tätä kautta tietoa
Pohjoismaista ja pohjoismaisesta yhteistyöstä.Yhdistys järjestää mahdollisuuksien mukaan
pohjoismaisten matkalehtoreiden vierailuja pääkaupungin kouluissa.
Yhdistys järjestää kuvataidekilpailun (piirustus, animaatio, video, valokuvaus) esikouluryhmille ja
ala-asteille.
Yhdistys kannustaa pohjoismaisten kielten opiskeluun.
5 Yhteistyö ja tiedotustoiminta
Yhdistys kehittää yhteistyötä muiden Pohjola-Norden yhdistysten ja eri instituutioiden (esimerkiksi
Pohjoismaiden tutkimuksen keskus CENS, Pohjoismainen kulttuuripiste ja Suomi-Ruotsi Seura,
Hanasaaren kulttuurikeskus) kanssa tavoitteenaan parantaa pohjoismaista yhteistyötä.
Yhdistys välittää tietoa liiton toiminnasta edunvalvonta-, asiantuntija- ja palvelujärjestönä.
6 Sääntömääräiset kokoukset ja talous
Yhdistyksen kevätkokous järjestetään maaliskuussa ja syyskokous lokakuussa.
Jäsenet maksavat jäsenmaksua yhdistykselle. Sen lisäksi toimintaa rahoitetaan Pohjola-Norden
liiton, Helsingin kaupungin sekä yksityisten rahastojen tuella.
Yhdistys pitää huolta omaisuudestaan ja hoitaa hyvin sijoituksensa sekä arvioi sijoitustoimintansa
säännöllisin väliajoin. Strategian mukaan yhdistyksen varainhoitoa ohjaavat seuraavat periaatteet:
1) taloudellinen kestävyys
2) pohjoismaisuus
3) eettinen kestävyys
7 Yhdistyksen kehittäminen
Hallitus kokoontuu 4-5 kertaa vuoden aikana. Työvaliokunta, eli puheenjohtaja,
varapuheenjohtajat ja sihteeri, kokoontuvat tarpeen mukaan ja valmistelevat hallituksen
kokoukset. Erikseen aetetut työryhmät suunnittelevat eri tapahtumat. Muut pääkaupunkiseudun
Pohjola-Norden -yhdistykset kutsutaan mukaan. Ohjelmatoiminta koordinoidaan näiden
yhdistysten kanssa.
8 Juhlavuosi
Yhdistys huomioi Suomen juhlavuoden järjestämällä jäsenjuhlan syyskokouksen yhteydessä.
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