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1 Yleistä 
 

Sääntöjensä mukaisesti Pohjola-Nordenin tavoitteena on vahvistaa ja kehittää pohjoismaista 

kansalaisyhteistyötä, edistää pohjoismaista yhteistoimintaa ja lisää Pohjoismaiden kansojen 

ja niiden olojen tuntemusta Suomessa ja Suomen tuntemusta muualla Pohjolassa. Tätä 

tavoitetta liitto edistää yhdessä jäsenkuntansa, muiden Pohjoismaiden Norden-yhdistysten 

sekä muiden pohjoismaista yhteistyötä edistävien organisaatioiden ja viranomaisten kanssa.  

 

Pohjoismaissa jaamme yhteiset arvot. Avoimuus, tasa-arvo ja rajattomuus ovat 

yhteiskuntiemme peruspilareita. Pohjola-Nordenin toiminta perustuu siihen, että yhdessä 

rakennamme parempaa tulevaisuutta, voimme oppia toisiltamme ja olla yhdessä valmiita 

ratkaisemaan tulevaisuuden ongelmia ja kriisejä. Globalisoituvassa maailmassa Pohjolan 

yhtenäisyys korostuu ja Pohjola-Norden yhdessä sisarjärjestöjensä kanssa haluavat tuoda 

tähän oman panoksensa. 

 

Pohjola-Nordenin tehtävänä on tuoda pohjoismaalaisuus osaksi jokaisen kansalaisen 

arkipäivää ja auttaa meitä ymmärtämään toisiamme. Keskeisinä toimintamuotoina tässä 

työssä ovat muun muassa koulu-, kunta- ja organisaatioyhteistyö. Pohjola-Norden toimii 

myös aktiivisesti Norden-yhdistysten liitossa edistämässä yhteisiä tavoitteitamme. 

  

Pohjola-Norden edustaa merkittävää ryhmää suomalaisista jäsentensä sekä toimintansa 

kautta. Erilaisten Pohjola-Nordenin viiteryhmien avulla pohjoismaisuuden eduista ja 

mahdollisuuksista voidaan viestiä entistä laajemmalle kohderyhmälle. Tässä työssä tiivis 

yhteistyö Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton kanssa on merkittävää. 

 

Pohjola-Nordenille ja koko sen jäsenistölle vuosi oli raskas. Pohjoismaista yhteistyötä laajalti 

vaikeuttanut vuonna 2020 alkanut koronapandemia jatkui koko vuoden 2021. Maaliskuussa 

alkaneet paljastukset liitossa vuosina 2015–2021 tapahtuneista liittoon ja liittoa lähellä 

olevaan Pohjola-Nordenin tukisäätiön kohdistuneista taloudellisista väärinkäytöksistä 

horjuttivat luottamusta liiton toimintaan niin jäsenistön parissa kuin julkisuudessakin. Lisäksi 

laiminlyönnit liiton taloudenhoidossa aiheuttivat vakavaa vahinkoa liiton taloudelle, josta 

seurasi muun muassa henkilökunnan lomautuksia.  

 

Kielteisestä julkisuudesta saivat osansa myös paikallisyhdistykset, vaikka niillä ei ollut 

mitään osaa liitossa tapahtuneisiin väärinkäytöksiin. Myös taloudellisesti paikallisyhdistykset 

joutuivat sijaiskärsijöiksi, koska liiton heikko maksukyky vaikeutti yhdistyksille kuuluvien 

jäsenmaksuosuuksien maksua.   

 

Pohjola-Norden täyttää 100 vuotta vuonna 

2024. Olemme selvinneet läpi erilaisista 

kansakuntaa kohdanneista kriiseistä ja 

koettelemuksista vahvoina ja näin tulemme 

tekemään jatkossakin. Pohjola-Norden 

haastaa kaikki kansalaiset yhdessä viemään 

eteenpäin avointa Pohjolaa. Pohjolaa, jossa 

kaikilla on hyvä elää ja olla. 
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2 Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta 
 

Pohjola-Nordenin liittokokous esitti toukokuussa, että Pohjoismaiden tulee laatia sopimus 

terveysuhkien torjumiseksi. Liittokokous katsoi julkilausumassaan, että vuonna 1962 solmittu 

Helsingin sopimus ja yhteispohjoismainen terveydenhuollon puitesopimus ovat 

osoittautuneet riittämättömiksi ja katsoi, että Pohjoismaiden on solmittava velvoittava 

sopimus kattaen muun muassa seuraavat kokonaisuudet: 

 

• yhteiset periaatteet ja toimenpiteet tarttuvien tautien ehkäisemiseksi, 

• pohjoismaisen rokotetutkimuksen, -kehityksen ja -tuotannon varmistaminen, 

• välttämättömien lääkkeiden ja muiden hoitotarvikkeiden varmuusvarastointi ja niiden 

saatavuuden turvaaminen yhteisesti kaikille Pohjoismaille, 

• suunnitelmat ja toimintaohjeet, joilla tartunta-alueet voidaan tehokkaasti eristää 

kuitenkin välttäen laajamittaiset kansallisten rajojen sulkemiset, 

• yhteiset periaatteet ja valmiussuunnitelmat keskinäiseksi avunannoksi muun muassa 

tehohoidon tarjoamisessa, sekä 

• viranomaisten viestinnän kansalaisille ja pohjoismaisen viranomaisyhteistyön. 

 

Pohjola-Nordenin ylimääräisen liittokokouksen julkilausuma kiinnitti huomiota pohjoismaisen 

yhteistyön alirahoitukseen. Valtioiden Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoitukseen 

suuntaama osuus maiden bruttokansantuotteesta on vähentynyt puoleen sitten vuoden 

1995. 

 

Pohjoismaiselle yhteistyölle on annettu uusia tehtäviä, muun muassa pääministerien 

kunnianhimoinen Visio 2030 Pohjolasta maailman kestävimpänä ja integroituneimpana 

alueena. Hyvää tarkoittavat aloitteet uhkasivat kuitenkin kulttuuriyhteistyön sekä koulutus- ja 

tutkimusyhteistyön rahoitusta. Pohjoismaiden neuvoston yhteydessä onnistuttiin kuitenkin 

lieventämään rahoitukseen kohdistuvia leikkauksia.  

 

Pohjola-Nordenin Tasavertainen vanhempainvapaa ja perheiden hyvinvointi -projekti, jossa 

kannustetaan molempia vanhempia pitämään vanhempainvapaata tasaisemmin, nostettiin 

esiin Suomiareenan yhteydessä. 
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Pohjolan päivänä liitto järjesti Norden, tillsammans – Pohjoismaat, yhdessä -seminaarin, 

jonka aiheena oli Suomen puheenjohtajuusvuosi Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Liitto 

laati myös mielipidekirjoituksia pohjoismaisesta yhteistyöstä medialle. 

 

Neuvontatoimikunta 

 

Pohjola-Nordenin neuvontatoimikunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Kokousten 

asialistalla oli tavanomaisten rajaesteasioiden lisäksi koronasta johtuvat häiriöt ja muut 

liikkuvuutta rajoittavat ongelmatilanteet, Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys 

Pohjolassa -valiokunnalta kuulemiskirje sekä yhteispohjoismainen tilastohanke. 

Neuvontatoimikunnan kokouksessa Tilastokeskuksen edustaja esitteli päättynyttä 

yhteispohjoismaista tilastohanketta. 

 

Toimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri vaihtuivat vuoden aikana. Info Pohjola hoiti sihteerin 

tehtäviä osan vuodesta. 

 

3 Projektit 
 

Pohjola-Keskus  

Oulussa sijaitsevan Pohjola-Keskuksen tavoitteena on myötävaikuttaa ja lisätä 

yhteiskunnallista ja poliittista keskustelua maiden välillä, luomalla muun muassa 

kohtaamispaikka eri toimijoille. Keskuksen avulla lisätään ja edelleen kehitetään maiden 

välisiä verkostoja niin yrityselämän kuin kolmannen sektorin alueilla.  

  

Olennainen osa Pohjola-Keskuksen toimintaa on palvella Pohjola-Nordenin jäsenistöä, 

erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomen jäsenyhdistyksiä sekä olla mukana Pohjoismaiden ja 

Pohjoiskalottialueen yhteisissä verkostoissa. Pohjola-Keskukseen kuuluu Luckan-toiminta, 

jonka päämääränä on lisätä kiinnostusta ruotsin kieltä kohtaan ja palvella alueen 

ruotsinkielistä vähemmistöä läheisessä yhteistyössä paikallisen Svenska Barnträdgårdenin 

ja Svenska Privatskolanin kanssa.  

 

Hanketoiminta 

Yhteispohjoismainen hanketoiminta on Pohjola-Keskuksen keskeisiä tehtäviä. 

Folkverkstan-hankkeen 2020–2022 toteutus alkoi helmikuussa 2020. Interreg Nord -hanke 

on yhteistyöprojekti Ruotsin Föreningen Norden Norrbottenin kanssa. ”Tee se itse” -

työpajatoiminnat ja niihin liittyvät luennot yhteistyössä Oulun asukastupien ja Oulu-opiston 

kanssa muodostavat Suomessa toiminnan rungon. 

  

Vuoden 2021 aikana järjestettiin neljä työpajakierrosta, yhteensä 14 työpajaa: 12 fyysistä, 

joissa teemoina olivat tekstiilit, vaatteiden ja sukkien korjaus, pehmolelut, Halloween, 

polkupyörän huoltopaja, puutarhakoneiden ja -välineiden huolto, FabLab-lasertekniikka sekä 

kaksi digitaalista luentoa kestävästä kehityksestä ja kulutuksesta. 

 

Hankkeeseen liittyen Oulun kaupungin kouluprojekteina toteutettiin 13 hybridiopetuspakettia 

kierrätyksestä ja kestävästä kulutuksesta. Mukaan valikoitui 3., 6. ja 8. luokan oppilaat. 
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Martinniemen koulun 3. luokan oppilaat tekivät ”Kestävän kehityksen pelikirjan”, josta on 

videotallenne Pohjola-Nordenin Youtube-sivustolla.  

 

Folkverkstan-hankkeessa järjestettiin elokuussa myös toinen oppimiskonferenssi digitaalisin 

simultaanitulkkauksin. Hanke on tavoittanut Oulussa noin 600 osanottajaa ja se jatkuu 

syyskuuhun 2022.  

 

 
 

Aluetoiminta 

Pohjola-Keskuksen työntekijän toimenkuvaan sisältyi myös Pohjola-Nordenin 

aluetoiminnasta vastaaminen, jäsen- ja yhdistyspalvelu sekä liiton tapahtumista 

tiedottaminen. Tehtäviin kuuluivat Pohjois- ja Itä-Suomen aluetoiminnan suunnittelu ja 

toteutus aluetoimikuntien avulla sekä aluelehtityön organisointi. Tähän liittyen Pohjois-

Suomen aluetoimikunta järjesti viisi Teams-kokousta ja Itä-Suomen aluetoimikunta kolme 

Teams-kokousta. 

 

Luckan-toiminta 

Pohjola-Keskuksessa toimi myös suomenruotsalaisten kohtaamispaikka Luckan ja pienten 

lasten Lilla Luckan. Toimintaan kuuluivat Luckanin valtakunnalliset yhteiset kokoukset ja 

Teams-palaverit sekä marraskuun Svenska veckanin suunnittelu ja toteutus.  

 

Luckanissa järjestettiin viikoittain aikuisten Språkcafé, jossa halukkaat saivat tilaisuuden 

tulla keskustelemaan ruotsiksi. Koronan takia keväällä toimintaa oli vasta toukokuussa. 

Syksyllä toimintaa järjestettiin kaksi kertaa viikossa syyskuusta joulukuuhun. Syyskaudella 

kokoontui viikoittain myös Stickcafé, jossa neulottiin käsitöitä ja juteltiin ruotsiksi. Biocafé-

toimintaa, jossa esitettiin laadukkaita pohjoismaisia elokuvia, pystyttiin toteuttamaan keväällä 

yksi elokuva ja syksyllä neljä elokuvaa. Kahvilatoiminnat toteutettiin yhteistyössä Oulun 

Pohjola-Nordenin ja S.K.V. Svenska Kulturens Vänner i Uleåborg kanssa sekä elokuvien 

osalta myös Walhallan kanssa.  
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Verkostoituminen ja muu yhteistyö 

Verkostoituminen yhteistyökumppaneiden kanssa on tärkeä osa Pohjola-Keskuksen 

toimintaa. Pohjola-Keskuksessa kokoontuivat muun muassa Oulun Pohjola-Nordenin 

Nuoret, Svenska Privatskolanin vanhempainyhdistys ja Pohjola-Nordenin paikallisyhdistys.  

Folkverkstan-hankkeessa teimme yhteistyötä kumppaneidemme kanssa muun muassa 

Oulun kaupungin, sen koulutoimen ja asukasyhdistysten kanssa sekä Oulu-opiston, 

Business Oulun ja Oulun yliopiston kanssa.  

 

Tavoitteet 2021: 

 

• Folkverkstan-hanke tavoittaa 150 henkilöä.  

Hanke tavoitti 413 nimensä ilmoittanutta henkilöä, sekä lisäksi noin 200 koululaista, 

joiden nimitiedot puuttuvat. 

• Koulutus Nordissa vierailee 30 osanottajaa.  

Pandemian takia vierailua ei voitu toteuttaa. 

• Kielikahviloissa käy viikoittain 20 osallistujaa.  

Stickcafé mukaan lukien kävijämäärä oli keskimäärin 25 henkilöä/viikko. 

• Biocafé tavoittaa 25 elokuvissa kävijää.  

Kävijämäärä oli arviolta noin 45 henkilöä. 

• Svenska Veckanin tapahtumiin osallistuu 350 henkilöä.  

Tapahtumiin osallistui 436 henkilöä. 

 

Ottaen huomioon koronapandemian aiheuttamat haasteet toiminnoille, voidaan todeta, että 

lukuun ottamatta Koulutus-Nordin peruuntunutta vierailua, kaikki eri toimintojen määrälliset 

tavoitteet jopa ylitettiin selvästi. 

 

4 Jäsen- ja aluepalvelut 
 

Tavoitteet 2021: 

 

• Pohjolan päivän ja pitojen tapahtumat tavoittavat 5000 henkilöä.  

Liiton virtuaalisia Pohjolan viikon tapahtumia seurasi yhteensä toista sataa katsojaa. 

Osa tapahtumista on ollut myös jälkikäteen katsottavissa Pohjola-Nordenin Youtube-

kanavalla. Varsinkin kouluille tehdyt videot ovat tavoittaneet runsaasti katsojia.  

• GoNorden-risteilylle osallistuu 200 henkilöä. 

Koronatilanteen takia risteily päätettiin siirtää keväälle 2022. 

• GoNorden-kävelytilaisuuksia järjestetään 20 paikkakunnalla. 

GoNorden-paketteja tilattiin yhdeksän ja kävelytilaisuuksia järjestettiin useissa 

yhdistyksissä. Niiden lukumäärää on kuitenkin vaikea arvioida, koska monella 

yhdistyksellä oli jo entuudestaan GoNorden-paketti. GoNorden-paketin materiaalit 

ladattiin myös liiton verkkosivulle koulujen käyttöön. On vaikea arvioida, kuinka paljon 

koulut käyttivät materiaalia hyväkseen.  

• Erilaisia virtuaalisia koulutuksia järjestetään yhdistysaktiiveille 10 kappaletta. 

Virtuaalisia Pono palvelee -tilaisuuksia järjestettiin kuusi kappaletta, joista kolme oli 

opastuksia liittokokousalustan käyttöön. Muita virtuaalisia koulutuksia oli viisi 

kappaletta.  
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• Aluetoimikunnat kokoontuvat kaksi kertaa ja jokainen alue tekee oman 

aluelehden jäsenhankintansa tueksi. 

Kaikki alueet kokoontuivat vähintään kaksi kertaa ja tekivät oman aluelehden 

jäsenhankintansa tueksi.  

• Yhdistykset ja alueet hakevat aktiivisesti toimintatukea.  

Alueiden hankkeille myönnettiin tukea yhteensä 25 700 euroa 27 hankkeelle. 

Pohjoismaisen menun hankkeille myönnettiin yhteensä 14 700 euroa 147 hankkeelle. 

Muita toimintatukia yhdistysten hankkeille myönnettiin 20 250 euroa 61 hankkeelle. 

Liitto toimitti lisäksi verkkokameran 17 yhdistykselle.  

• Kaikille paikallisyhdistyksille löytyy yhteystiedot liiton verkkosivuilta. 

Tämä tavoite jäi toteuttamatta syksyn lomautuksien takia. 

• Viisi pilottikuntaa ja paikallisyhdistystä järjestävät virtuaalisen 

ystävyyskuntatapaamisen. 

Jotkut paikallisyhdistykset ja kunnat toteuttivat virtuaalista ystävyyskuntaohjelmaa, 

mutta liiton suunnittelema pilottiprojekti jäi toteuttamatta pääsihteerin jäätyä pois 

tehtävistään.  

• Jäsenrekisterin ajantasainen ylläpitäminen yhdessä yhdistysten kanssa. 

Yhdistysten kanssa on tehty hyvää yhteistyötä jäsenrekisterin pitämiseksi ajan 

tasalla. 

 

5 Koulu- ja kirjastoala 
 

 

Vuonna 2021 Pohjola-Norden jatkoi työtä 

lasten, nuorten ja perheiden kiinnostuksen 

lisäämiseksi Pohjoismaita kohtaan. 

Päätavoitteena oli tukea opettajia, opettajaksi 

opiskelevia sekä koulualan virkamiehiä eri 

tavoin, jotta he voivat menestyksekkäästi 

nostaa pohjoismaisuuden luonnollisella tavalla 

osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää. 

Pohjola-Norden sai Opetushallitukselta tukea 

koulutoiminnalle, mutta koronapandemia asetti 

merkittäviä esteitä kaikelle kokoontumiselle, 

matkustamiselle ja henkilövaihdolle. 

 

Pohjola-Norden palkitsi kirjastipendeillä 

suomalaisten koulujen oppilaita, jotka ovat 

osoittaneet kiinnostusta pohjoismaisuutta 

kohtaan sekä menestystä pohjoismaisten 

kielten opiskelussa. 

 

Pohjoismainen kirjallisuusviikko järjestettiin 

marraskuussa teemalla Unelmia ja kaipausta 

Pohjolassa. Suomesta oli mukana yhteensä 

99 tahoa.  
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Tavoitteet 2021: 

 

• Opettajaseminaarin osallistuu 100 opettajaa. Ohjelmaa kehitetään yhteistyössä 

opetuksen parissa työskentelevien ammattiryhmien kanssa. Mahdollistamme 

osallistumisen etänä. 

Opettajaseminaari jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi. 

• Opettajakoulutusta edistetään Pohjoismaissa. 

Opettajakoulutuksen edistäminen oli jäissä pandemian takia. 

• Kirjastoyhteistyötä alan toimijoiden kanssa tiivistetään. 

Pohjoismaisen kirjallisuusviikon valmisteluihin ja toteutukseen osallistuttiin 

aktiivisesti. Laadittiin postituslista maan kaikkiin kirjastoihin ja kirjastoja kannustettiin 

osallistumaan kirjallisuusviikkoon. 

• Kouluvierailuja järjestetään 50 kappaletta. Kouluvierailuja järjestetään 

yhteistyössä vierailuja tekevän yhdistyksen kanssa. 

Kouluvierailuja ei ollut mahdollista järjestää koronapandemian vuoksi. 

• Myönnetään 130 stipendiä. 

Stipendejä myönnettiin kahdeksalle henkilölle. 

• Kielikursseille osallistuu yhteensä 100 henkilöä. 

Framnäsin kielikurssi Piitimessä Ruotsissa jouduttiin perumaan koronapandemian 

aiheuttamien matkustusrajoitusten takia. Kielikurssille Ahvenanmaan Saltvikissä 

osallistui 34 lukiolaista. 

• Opettajaristeilylle osallistuu 50 opettajaa. 

Opettajaristeilyä ei ollut mahdollista järjestää matkustusrajoituksien vuoksi. 

• Oppilas- ja opettajavaihtotoimikunta kokoontuu kolme kertaa. 

Toimikunta on kokoontunut neljä kertaa. 

• Jaetaan kirjastipendejä myös ammatillisille oppilaitoksille. 

Kirjastipendejä jaettiin suomenkielisille ammatillisille oppilaitoksille. 

• Järjestetään opettajakahvila. 

Opettajakahvilan järjestäminen pandemian takia ei ollut ajankohtaista vuonna 2021. 

 

6 Viestintä ja markkinointi 
 

Vuonna 2021 Pohjola-Nordenin aiemman pääsihteerin ympärillä vellonut kohu ja Pohjola-

Nordenin talousvaikeudet ovat vaikuttaneet myös viestintä- ja markkinointipuolen toimintaan, 

mutta toimintaa on pyritty toteuttamaan vaikeuksista huolimatta annettujen resurssien 

puitteissa.  

 

Pohjola-Norden julkaisi vuonna 2021 vain yhden painetun jäsenlehden, eikä syksyllä 

ilmestynyt painettua lehteä. Artikkeleita kuitenkin julkaistiin sähköisessä muodossa ja jaettiin 

sosiaalisessa mediassa loka-joulukuun välisenä aikana. Facebookin julkaisujen 

yhteenlaskettu kattavuus oli yli 12 000 henkilöä. Lisäksi jokaisella alueella julkaistiin 

kesäkuussa oma aluelehti. 

 

Kuukausikirjeitä julkaistiin vuoden 2021 aikana seitsemän kappaletta kymmenen sijaan, sillä 

loppuvuodelle ajoittui lomautuksia, joiden vuoksi vuoden kolme viimeistä kuukausikirjettä 
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jäivät julkaisematta. Yhdistyskirjeitä lähetettiin vuoden aikana tavoitteen mukaisesti neljä 

kertaa. Lisäksi Pohjola-Norden lähetti vuonna 2021 viisi lehdistötiedotetta sekä kolme 

julkilausumaa.  

 

Pohjola-Nordenin kasvanut näkyvyys eri medioissa 

vaikutti myös kotisivujen kävijämääriin positiivisella 

tavalla. Kotisivuille tehtiin vuonna 2021 noin 51 500 

käyntiä (+41,46 % edelliseen vuoteen verrattuna) ja 

sivustolla oli noin 38 300 yksittäistä kävijää (+42,86 

%). Facebookissa seuraajamäärä on kasvanut lähes 

sadalla ja Instagramissa lähes 160:lla. Sivut 

tavoittavat kuitenkin paljon ihmisiä myös seuraajien 

ulkopuolelta. 

 

Viestintätoimikunta kokoontui vuoden aikana kolme 

kertaa ja suunnitteli muun muassa lehtien sisältöä 

sekä selkeämpiä toimintalinjoja sosiaalista mediaa 

varten. Vuosi 2021 opetti sen, että Pohjola-Norden 

tarvitsee toimivan kriisiviestintäsuunnitelman, jota 

voidaan jatkossa hyödyntää kriisitilanteissa. 

Viestintätoimikunnan tulee ottaa tämä käsittelyyn 

tulevaisuudessa. 

 

Tavoitteet 2021:  

 

• Julkaistaan liiton jäsenlehdet maaliskuussa ja lokakuussa.  

Jäsenlehti julkaistiin varsinaisessa muodossaan ainoastaan maaliskuussa. 

Taloudellisten vaikeuksien takia syksyn lehti jätettiin painamatta. 

• Julkaistaan kesäkuussa oma aluelehti jokaiselle alueelle.  

Kesäkuussa julkaistiin jokaisella alueella oma aluelehti, yhteensä kuusi lehteä. 

• Lähetetään sähköinen kuukausikirje vähintään 10 kertaa vuodessa.  

Sähköinen kuukausikirje lähetettiin seitsemän kertaa. 

• Lähetetään yhdistyksille yhdistyskirje 3–4 kertaa vuoden aikana.  

Yhdistyskirje lähetettiin neljä kertaa. 

• Selkeämpien toimintalinjojen luominen sosiaalisen median kanaviin.  

Viestintätoimikunnassa keskusteltiin selkeämmistä sosiaalisen median 

toimintalinjoista ja ne on myös kirjattu ylös. 

• Seuraajamäärien kasvattaminen ja vuorovaikutuksen lisääminen.  

Seuraajamäärät kasvavat yhä tasaista tahtia. 

• Viestintä- ja markkinointitoimikunta kokoontuu kolme kertaa.  

Viestintätoimikunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. 
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7 Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu Info Pohjola 
 

Info Pohjolan vuoden 2021 toiminnan pääpainopiste on ollut palvelun lisääntyneeseen 

kysyntään liittyviin haasteisiin vastaaminen. Verkkosivujen kävijämäärä kasvoi 32 prosenttia 

yli 1,4 miljoonaan kävijään, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Myös henkilökohtaisia 

yhteydenottoja oli ennätykselliset 5018, mikä on 27 prosenttia enemmän kuin edellisenä 

vuonna.  

  

Verkkosivuja uudistettiin ja virtaviivaistettiin erityisesti hakukoneoptimoinnin ja selkokielen 

näkökulmasta. Vuoden aikana verkkosivuja uudistettiin siten, että neljä sivua uudistettiin 

yhteenvetosivuiksi, luotiin kaksi täysin uutta sivua, 17 sivuun tehtiin suuria päivityksiä ja 20 

sivun tiedot yhdistettiin muihin sivuihin ja poistettiin. Lisäksi kuuteen sivuun tehtiin pienempiä 

muutoksia ja kaikkien sivujen linkit pidettiin ajan tasalla. Sivut päivitettiin yhteistyössä 

sosiaaliturvaviranomaisten ja veroviranomaisten kanssa.   

  

Suomen Info Pohjola vastasi vuoden aikana 586 kysymykseen, mikä on 65 prosenttia 

enemmän kuin edellisenä vuonna. Kaikki potentiaalisiin rajaesteisiin liittyvät ongelmatilanteet 

tutkittiin (17 kpl) ja kaksi uutta rajaestettä raportoitiin Pohjoismaiden ministerineuvoston 

rajaestesihteeristölle. Lisäksi kaikki koronan aiheuttamat häiriöt vapaassa liikkuvuudessa 

raportoitiin vuoden aikana yhdeksässä ministerineuvostolle kootussa raportissa.  

  

Suomen projektijohtaja toimi kansallisten esikokousten sihteerinä kolmea kokousta lukuun 

ottamatta. Lisäksi projektijohtaja ylläpiti listaa Suomen rajaestetyöstä ja avusti 

Rajaesteneuvoston edustajaa tämän työssä.  

  

Yllä mainittujen tehtävien lisäksi Suomen projektijohtaja vastasi vuoden aikana laajan 

kansallisen verkoston ylläpidosta ja kehittämisestä sekä koko Info Pohjolan osalta 

kysymyspalvelun kehittämisestä, käännösyhteistyöstä, tiedotustapahtumien 

suunnittelemisesta, markkinoinnista ja uutiskirjeistä sekä yhteydenpidosta Nordisk eTaxiin.  

 

Tarkempaa tietoa toiminnasta löytyy Info Pohjolan vuosiraportista osoitteessa:  

www.norden.org/fi/information/info-pohjolan-vuosikertomukset 

 

8 Talous ja hallinto 
 

Liiton ja paikallisyhdistysten toiminnalle vuosi 2021 oli vuoden 2020 tapaan vaikea 

koronapandemian aiheuttamien kokoontumis- ja matkustusrajoitusten vuoksi.  

 

Maaliskuussa paljastui merkittävä ja pitkään jatkunut liiton varojen väärinkäyttö. Asiasta 

epäillään liiton entistä pääsihteeriä. Kesäkuussa talousrikosepäily laajeni myös Pohjola-

Nordenin tukisäätiöön, jonka asiamiehenä entinen pääsihteeri myös toimi. Liitto tilasi 

keväällä Ernst & Youngin talousrikoksiin erikoistuneelta yksiköltä selvitystyön 

väärinkäytösepäilyistä sekä oikeudellisen selvityksen. Lisäksi liitto on saanut oikeudellista 

neuvontaa asianajotoimisto HPP:ltä. Liittohallitus päätti heinäkuussa yhtyä tukisäätiön 

rikosilmoitukseen entistä pääsihteeriä vastaan.  
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Liittohallitus laati ja uudisti liiton hallinto- ja talousohjesäännön sekä hankinta- ja 

matkustusohjesäännöt. 

 

Liiton talous kärsi vakavasti siitä, ettei vuodelle 2021 jätetty avustushakemusta opetus- ja 

kulttuuriministeriölle. Ministeriö myönsi heinäkuussa liitolle avustuksen, mutta suuruudeltaan 

huomattavasti pienemmän. Vaikea taloustilanne pakotti lomauttamaan liiton henkilökuntaa 

syksyllä. Lisäksi säästötoimenpiteenä liitto lykkäsi paikallisyhdistysten jäsenmaksuosuuksien 

maksua vuodenvaihteen yli. 

  

Sääntömääräinen liittokokous järjestettiin 

etänä 29.5.2021. Ylimääräinen liittokokous 

järjestettiin 4.9.2021. Ylimääräisen 

liittokokouksen aiheena oli 

tilintarkastusyhteisön vaihto. Uudeksi 

tilintarkastusyhteisöksi valittiin KPMG. 

  

Liittohallitus kokoontui vuoden aikana 12 

kertaa, kaikki kokoukset olivat joko etä- tai 

sähköpostikokouksia. Työvaliokunta 

kokoontui kolme kertaa, niin ikään etänä ja 

sähköpostitse. 

 

Yhteistoimintaa Pohjola-Nordenin 

Nuorisoliiton kanssa parannettiin. 

 

 

Liittohallitus liittokokoukseen 29.5.2021 asti: 

 

Puheenjohtaja  

Juhana Vartiainen 

 

Varapuheenjohtaja 

Christel Liljeström   

 

Varapuheenjohtaja  

Mikkel Näkkäläjärvi  

 

Varsinainen jäsen:  Varajäsen: 

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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Liittokokouksen 29.5.2021 valitsema liittohallitus kaudelle 2021–2023: 

 

Puheenjohtaja   Varapuheenjohtaja  

Juhana Vartiainen   Christel Liljeström   

 

Varapuheenjohtaja  

Mikkel Näkkäläjärvi  

 

Varsinainen jäsen:  Varajäsen: 

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  

 

Liittohallitus päätti kesäkuussa kutsua mukaan liittohallituksen kokouksiin henkilökunnan 

edustajan. Henkilökunnan edustajana on toiminut Marika Lindström. 

 

Liittohallitus perusti kesäkuussa liitolle työvaliokunnan. Sen jäseninä toimivat puheenjohtaja 

Juhana Vartiainen, varapuheenjohtaja Christel Liljeström, varapuheenjohtaja Mikkel 

Näkkäläjärvi, Juhani Lönnroth sekä Britta Wiander.          

  

Liiton toimihenkilöt vuonna 2021: 

 

Pääsihteeri Michael Oksanen  11.3.2021 asti 

Viransijainen pääsihteeri Urpo Uusitalo 12.3.- 17.5.2021 

Vt. pääsihteeri Heikki Pakarinen 18.5.2021 alkaen 

Talousjohtaja Urpo Uusitalo 4.11.2021 asti 

Asiantuntija Marika Lindström  

Vs. projektijohtaja Markus Lyyra 31.8.2021 asti 

Projektijohtaja Heli Mäkipää 

Asiantuntija Susan Neffling 

Hankejohtaja Asko Pietarila 

Hankekoordinaattori Henrik Skarevik 

Asiantuntija Hanna Ölander-Nilsson 
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9 Pohjola-Nordenin tukisäätiö 
 

Pohjola-Nordenin tukisäätiön tarkoituksena on tukea toimintaa, joka vahvistaa ja kehittää 

pohjoismaista kansalaisyhteystyötä, edistää pohjoismaista yhteistoimintaa ja lisää 

Pohjoismaiden kansojen ja niiden olojen tuntemusta Suomessa ja Suomen tuntemusta 

muualla Pohjoismaissa. Säätiö perustettiin vuonna 2010. Pohjola-Norden lahjoitti säätiölle 

peruspääomaksi koko omaisuutensa. 

 

Epäily Pohjola-Nordenin tukisäätiön varojen vuoden 2015 kesästä aina talveen 2021 

jatkuneesta ja merkittävästä kavalluksesta paljastui kesäkuussa. Uusi hallitus päätti 

heinäkuussa tehdä rikosilmoituksen säätiön entistä asiamiestä vastaan, johon myös Pohjola-

Norden yhtyi. Säätiöltä epäillään vuosina 2015–2021 kavalletun yhteensä 275 650 euroa. 

 

Samassa yhteydessä kävi ilmi, ettei säätiön hallitus todellisuudessa ollut kokoontunut 

alkuvuoden 2015 jälkeen ja että kokousten pöytäkirjoja oli syytä epäillä tekaistuiksi ja 

allekirjoituksia osin väärennöksiksi. Säätiö oli myös laiminlyönyt sääntöjen uudistamisen 

vuonna 2016 voimaan astuneen säätiölain mukaisiksi.  

 

Pohjola-Nordenin liittohallitus valitsi kesäkuussa 2021 säätiölle uuden hallituksen, 

ensimmäisen kerran sitten 2013. Puheenjohtajana toimi Juhana Vartiainen, 

varapuheenjohtajana Christel Liljeström ja hallituksen jäseninä Maria Karjalainen ja Mikkel 

Näkkäläjärvi. Säätiön asiamiehenä toimi Heikki Pakarinen.  

 

Säätiön hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Vuoden 2020 tilintarkastuksen suoritti KHT Kari 

Lydman. Vuoden 2021 tilit valittiin tarkastamaan KPMG. Hallitus esitti säätiön entiselle 

tilintarkastusyhteisölle vahingonkorvausvaatimuksen ja ryhtyi uudistamaan säätiön sääntöjä. 

Vuoden aikana säätiö tuki liittoa 95 000 eurolla. 

 

 


