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1. POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITON TOIMINNAN TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET 2017
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto (jatkossa PNN; Nuorisoliitto; liitto) on puoluepoliittisesti
sitoutumaton kansalais-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. Tarkoituksenamme on luoda, ylläpitää
ja kehittää pohjoismaisuutta Suomessa. Tuemme kulttuuri- ja kielivaihtoa sekä teemme
edunvalvontaa ja monimuotoista yhteistyötä pohjoismaisuuden edistämiseksi. Liiton virallisia
kieliä ovat suomi ja ruotsi.
Kansalaisjärjestönä osallistumme aktiivisesti pohjoismaiseen keskusteluun mm. aloitteiden ja
kannanottojen kautta tuoden nuorten näkökulman esiin pohjoismaisissa kysymyksissä.
Asiantuntijajärjestönä järjestämme yleistä tiedotustoimintaa ja koulutusta varsinaisen
jäsenistömme lisäksi muille kiinnostuneille tiedotustilaisuuksien, seminaarien ja messujen
muodossa sekä tiedotamme sähköisesti. Palvelujärjestönä järjestämme kulttuuri- ja
koulutustoimintaa mm. kielikurssien muodossa sekä edistämme pohjoismaista nuorisovaihtoa
erityisesti liiton hallinnoiman Nordjobb-liikkuvuusohjelman avulla.
Nuorisoliitolla on paikallisosastoja eri puolilla Suomea sekä sisarjärjestöt kaikissa
Pohjoismaissa. Jäsenistöön kuuluu myös 27 jäsenjärjestöä, joille PNN on ennen kaikkea
asiantuntija, linkki pohjoismaiseen yhteistyöhön sekä keskustelufoorumi pohjoismaisiin ja
kansainvälisiin teemoihin liittyen. Vastaamme oman toimintamme ja Nordjobbliikkuvuusohjelman ohella Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston (UNR, Ungdomens Nordiska Råd)
sihteeristöstä.
Nuorisoliitto on toimintavuoden aikana tarjonnut jäsenistölleen, jäsenjärjestöilleen sekä
pohjoismaisista teemoista kiinnostuneille monipuolista ohjelmaa Suomessa ja muualla
Pohjolassa. Liitto järjesti yhteispohjoismaisia tapahtumia ja seminaareja sekä matkoja muihin
Pohjoismaihin, muun muassa jäsenmatkan Norjaan joka sisälsi vierailun kesäiseen
kansankokoukseen Arendalsukaniin.
Liiton vuosien 2015–2017 strategian mukainen painopistealue vuodelle 2017 on ollut toimia
jäsenjärjestöjen pohjoismaisena asiantuntijajärjestönä.
Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että koulutimme paikallisosastojemme toimijoita ja lisäsimme
heidän näkyvyyttään. Toteutimme Paikkarifoorumi-tapahtuman, jonka tarkoituksena oli
tiivistää paikallisosastoyhteistyötä, tarjota ajankohtaisia pohjoismaisia kysymyksiä käsittelevä
seminaari sekä kouluttaa toimijoita pohjoismaisissa teemoissa ja järjestötoiminnassa.
Viestinnässämme nostimme esiin paikallisosastojemme toimintaa sosiaalisen median avulla.
Tavoitteenamme oli, että paikallistoimijat kykenisivät itsenäisemmin toimimaan omilla
alueillaan ja toimia liton äänentorvena paikallisesti. Heitä kannustettiin esimerkiksi
järjestämään tapahtumia omalta alueeltaan Nordjobbiin lähteville nuorille.
Syksyn 2014 liittokokous hyväksyi PNN:lle uuden strategian vuosille 2015–2017. Strategian
kärkinä vuodelle 2015 oli valtakunnallinen näkyvyys Nuorisoliiton täyttäessä 50 vuotta ja
Nordjobb-projektin täyttäessä 30 vuotta. Vuoden 2016 painopisteenä oli johtajuuteen
kasvaminen paikallistasolla, ja vuonna 2017 PNN pyrki toimimaan jäsenjärjestöjensä
pohjoismaisena kärkiasiantuntijana. Jatkuvina tavoitteina liitto on asettanut itselleen
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paikallisosastojen tukemisen sekä jäsenjärjestöille mielekkään toiminnan ja tarpeellisten
palvelujen tarjoamisen, erityisesti Mitä on Pohjoismaat-tiedotustapahtumien muodossa.
Nuorisoliitto vastasi oman toimintansa ohella edelleen vuonna 2017 Nordjobbkesätyöohjelman käytännön toteutuksesta ja kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmasta eri
paikkakunnilla Suomessa. Vuonna 2017 Nordjobbiin satsattiin lisättyjen henkilöresurssien
muodossa. Lisäksi liitto hoiti edellisvuosien tapaan Nuorten Pohjoismaiden neuvoston
(Ungdomens Nordiska Råd, UNR) sihteeristöä.
Tässä toimintakertomuksessa esitellään jäljempänä tarkemmin liiton toimintavuoden 2017
toteutetut tapahtumat ja kurssit, toiminta paikallisosastoille ja jäsenjärjestöille,
tiedotustoiminta, edunvalvontasektori sekä Nordjobb-ohjelman tavoitteet ja aktiviteetit.
Lopussa on omat lyhyet lukunsa liiton hallinnosta ja taloudesta.

2. VALTAKUNNALLINEN JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Nuorisoliitto järjesti toimintavuonna 2017 itse ja yhteistyössä paikallisosastojen,
jäsenjärjestöjen, sisarjärjestöjensä ja muiden yhteistyötahojen kanssa nuorisotapahtumia eri
puolilla Suomea. Nuorisoliitto järjestää myös vuosittain matkoja muualle Pohjolaan sekä tukee
tiedotuksella ja pienillä avustuksilla jäsenten osallistumista muiden järjestämään
pohjoismaiseen toimintaan.
Nuorisoliiton toiminnan lisäksi paikallisosastot järjestävät omaa toimintaansa sekä Suomessa
että muualla Pohjolassa. Liitto tukee paikallisosastoja myöntämällä heille projekti- ja
toimintatukea osastojen omiin tapahtumiin.
Toiminnan tavoitteena on vahvistaa pohjoismaisia siteitä sekä kulttuurien, kielten ja
yhteiskuntien tuntemusta.
2.1. Kulttuuritoiminta
Jäsenmatka Osloon ja Norjan Arendalsukanille
Ajankohta: 14.-18.8.2017
Vastuu:
Järjestösihteeri
Osallistujamäärä: 11
PNN on perinteisesti järjestänyt yhden suuremman jäsenmatkan vuosittain johonkin
mielenkiintoiseen pohjoismaiseen kohteeseen. Vuoden 2017 matkakohteiksi valikoituivat
Kristiansand, Arendalsukan-politiikkatapahtuma ja Oslo. Jäsenmatkalla vierailtiin Oslossa mm.
Stortingetissä ja 17.juni -centrumissa. Ryhmä sai esityskierroksen Stortingetissa ja kävi
keskustelua Høyren Stefan Heggelundin kanssa. Keskustelun teemoina Stortingetissa olivat
yhteiset Norjan eduskuntavaalit, ympäristö- ja maanpuolustuskysymykset. Arendalsukanissa
ryhmä osallistui Norjan Pohjola-Nordenin tapahtumissa. Matka ja matkajärjestelyt saivat
todella hyvää palautetta osallistujilta.
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Matka Pohjolan ulkopuolelle (Nordjobb)
Ajankohta: 22.-23.7.2017
Paikka: Tallinna
Osallistujamäärä: 11
Nordjobb-kesän isoin tapahtuma oli Nordjobb-kesätyöskentelijöiden yhteinen kansallinen
vierailu Tallinnaan. Tapahtuma on perinteisesti ollut kesätyöskentelijöiden tai
nordjobbareiden keskuudessa tosi suosittu. Tallinnassa ryhmä tapasi Estjobbin kautta Virossa
olevat nordjobbarit ja vieraili esimerkiksi KGB-museossa yhdessä ja tutustui paikalliseen
kulttuuriin.
Helsinki Pride (Nordjobb)
Ajankohta: 1.7.2017
Paikka: Helsinki
Osallistujat: 9
PNN ja Nordjobb osallistuivat Helsinki Pride -kulkueeseen ja osoittivat näin mieltään tasaarvoisemman Pohjolan puolesta. PNN:n kanssa kulkueeseen osallistui noin 9 nordjobbaria ja
PNN:n jäsentä. Kulkueen jälkeen nautittiin yhteisestä piknikistä ja juhlatunnelmasta.
Café Norden
Ajankohta: 22.9.–24.9.2017
Osallistujat: 6
Café Norden on perinteisesti jonkin Nuorisoliiton sisarjärjestön järjestämä
yhteispohjoismainen viikonloppu, joka toimintavuonna 2017 järjestettiin PNN:n tanskalaisen
sisarjärjestön, FNU Danmarkin toimesta teemalla pohjoismainen kahvi- ja kahvilakulttuuri.
Osallistujia oli kaikista Pohjoismaista sekä Färsaarilta ja tapahtuma sai kiittävää palautetta
osallistujilta. PNN:sta osallistui kuusi jäsentä, jotka kertoivat tapahtumasta PNN:n sähköisessä
jäsenlehdessä ja sosiaalisissa medioissa.
2.2. Ajankohtaiset teemat Pohjoismaissa
Pohjolan päivä
Ajankohta: 23.3.2017
Vastuu:
hallitus ja toimisto, yhteistyössä Pohjola-Norden ry, Kulturkontakt Nord,
Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö (UM), Eduskunta ja muita tahoja
Paikka:
Helsinki
Helsingin sopimus, pohjoismaisen yhteistyön "perustuslaki", solmittiin 23.3.1962. Nykyisin 23.
maaliskuuta vietetään Pohjolan päivää, jonka yhteydessä PNN yhteistyötahojensa kanssa
haluaa nostaa nuoria, liikkuvuutta ja pohjoismaista yhteistyötä koskettavia teemoja
keskusteluun. Vuoden 2017 Pohjolan päivä keskittyi Suomen puheenjohtajuusvuoteen
Pohjoismaiden neuvostossa ja sen pääteemoihin sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin.
Kampin keskuksen keskusympyrässä järjestettiin päivän mittainen avoin yleisötilaisuus, jossa
tavoitettiin isoja ihmisvirtoja ja jossa oli esillä pohjoismaiset minimessut ständeineen sekä
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erilaisia lyhyitä asiantuntijapuheenvuoroja ja pohjoismaisia musiikkiesityksiä. PNN toi
tapahtumaan esiintymään kaksi Circus Helsingin nuorta. PNN:n mukana paikalla oli Helsingin
paikallisosasto. Tapahtumalla tavoitettiin paljon ihmisiä, ja PNN sai noin 20 uutta jäsentä.
Kuntavaalipaneeli, Tulevaisuuden pohjoismainen pääkaupunki – Framtidens nordiska
huvudstad
Ajankohta: 21.3.2017
Paikka: Helsinki
Osallistujamäärä: 30
Pohjoismainen kuntavaalipaneeli järjestettiin Svenska Hankenilla. Tilaisuuden alusti Norjan
Suomen suurlähettiläs Åge B. Grutle. Osallistujiksi paneeliin oli kutsuttu helsinkiläisiä
kuntavaaliehdokkaita poliittisista nuorisojärjestöistä. Paikalla oli yhteensä noin 30 henkeä
yleisössä. Ruotsin suurlähettiläs Anders Ahnlid teki myös yllätysvierailun tilaisuuteen.
Osallistuminen SuomiAreenaan
Ajankohta: 10-14.7.2017
Paikka: Pori
Osallistujamäärä: 3
Kuten aikaisempinakin vuosina, Suomessa olevat pohjoismaiset järjestöt ovat osallistuneet
SuomiAreenaan päivystämällä Kansalaistorilla yhteisessä teltassa. Näin tehtiin myös tänä
vuonna. Viikon mittaan järjestettiin pohjoismaisia keskustelutilaisuuksia Suomen
puheenjohtajuusvuoden johdosta.
PNN ei järjestänyt tänä vuonna SuomiAreenssa omaa ohjelmaa vaan verkostoitui ja osallistui
yhteiseen pohjoismaiseen ohjelmaan. Liiton puheenjohtaja Karolina Lång edusti liittoa
mingleissä ja keskustelutilaisuuksissa sekä Lena Höglund puhui PNN:n pääsihteerinä
paneelissa ”Vision om en nordisk förbundsstat” yhdessä Sixten Korkmanin ja Allianssin
puheenjohtajan Eero Rämön kanssa. Paikalla oli lisäksi Veera Hellman, joka osallistui
pohjoismaiseen ohjelmaan ja päivitti liiton sosiaalisen median kanavat.
Osallistuminen Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston
istuntoihin (UNR-koordinaattori päivittää)
Ajankohta: 27.–29.10.2017 ja 30.10-2.11.2017 (PN:n istunto)
Paikka: Helsinki
Osallistujamäärä: noin 90 nuorta kaikista Pohjoismaista ja itsehallintoalueilta
Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston (UNR) istunto järjestettiin perinteiseen tapaan lokakuun
viimeisenä viikonloppuna ennen Pohjoismaiden neuvoston istuntoa. UNR on poliittisten
nuorisojärjestöjen, näiden pohjoismaisten yhteistyöjärjestöjen sekä nuorisojärjestöjen
keskustelu- ja vaikuttamisfoorumi. Istunnossa käsitellään Pohjoismaiden neuvoston
asialistalla olevia asioita nuorten näkökulmasta ja tehdään julkilausumaehdotuksia
Pohjoismaiden neuvostolle. Vuoden 2017 istunnon teemana oli Turvallinen Pohjola. Osa
suomalaisista delegaateista osallistui myös UNR:n istuntoa seuranneeseen Pohjoismaiden
neuvoston istuntoon 30.10–2.11.2017.
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Nuorisoliittoa istunnossa edusti varapuheenjohtaja Veera Hellman. Lisäksi PNN:n vuoden 2017
puheenjohtaja Karolina Lång valittiin istunnossa FNUF Nordenin edustajaksi UNR:n
presidiumissa kaudelle 2017–2018.
2.3. Koulutus- ja kurssitoiminta
”Att förstå varandra i Norden” - kielikurssi
Ajankohta: 7.1.2017, 22.4.2017 ja 20.5.2017
Vastuu: toimisto, Helsingin ja Joensuun paikallisosastot
Paikka: Joensuu ja Helsinki
Osallistujamäärä: 75
PNN järjestää vuosittain yhden kaikille avoimen ja maksuttoman pohjoismaisen kielen kurssin.
Vuonna 2017 PNN järjesti kolme kurssia: tammikuussa islannin kielen kurssin
jäsentutkimuksen tuloksena sekä huhtikuussa ja toukokuussa norjan kielen kurssin tukena
jäsenmatkan osallistujille. Kurssien tarkoituksena oli parantaa PNN:n jäsenten
mahdollisuuksia osallistua yhteispohjoismaiseen toimintaan ja kielen kautta tutustua
islantilaiseen ja norjalaiseen kulttuuriin. Norjan kielen osaaminen on erityisesti Joensuussa
tärkeä ensiaskel Nordjobb-kesätyön tai pohjoismaisen harjoittelun hakemiseen.
Paikkarifoorumi
Ajankohta: 31.3.–2.4.2017
Paikka: Rymättylä
Osallistujamäärä: 15
Paikkarifoorumi yhdisti edellisvuosien toimintaseminaari Café Finlandin sekä vuonna 2015
järjestetyn yhteiskunnallisen vaikuttamisen koulutuksen, ja tarkoituksena oli tiivistää
paikallisosastoyhteistyötä sekä kouluttaa toimijoita viestinnässä ja videokuvaamisessa.
Kouluttamassa olivat Mimosa Sukanen (promootiokoulutus), Jukka Kiiski (videokoulutus) ja
Nordhumlan päätoimittaja Veera Paananen (blogikoulutus). Lounais-Suomen Partiopiiri piti
puheenvuoron sunnuntaina. Tapahtuma järjestettiin Turun lähellä Rymättylän
Kunstenniemessä yhteistyössä Turun paikallisosaston kanssa.
Paikkarifoorumissa
koulutettiin
paikallisosastoaktiiveja
mm.
jäsenrekrytointiin,
esiintymiseen, videokuvaamiseen ja blogitekstien kirjoittamiseen. Aktiivit pääsivät myös
tutustumaan toisiinsa videotehtävän ja workshop-työskentelyn merkeissä sekä
suunnittelemaan tulevaisuuden yhteistyökuvioita.
Viestintätyöryhmän somekoulutus
Ajankohta: 14.10.2017
Paikka: Tampere
Osallistujamäärä: 13
Työryhmä järjesti somekoulutuksen ryhmän jäsenille ja yhdelle edustajalle jokaisesta
paikallisosastosta. Puhujina toimivat Anne Lindfors (Viestintä-Piritta) ja Noora Eilola
(Demarinuorten viestinnän suunnittelija). Sen lisäksi tapahtuman aikana järjestettiin työpaja
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liiton ja paikallisosastojen viestinnästä. Koulutuksen pohjalta alettiin työstää liiton
viestintästrategiaa.
Jäsenten matkat seminaareihin ja muihin Pohjoismaisiin tapahtumiin
Aika: koko vuosi
Paikka: Pohjoismaat ja lähialueet
Kansainvälinen toiminta perustuu hyviin kokemuksiin ja kontakteihin henkilö- ja
järjestötasolla. Folke Bernadotten avustuksen turvin Nuorisoliitto on tukenut jäsentensä
matkoja ja oleskelua toisessa Pohjoismaassa. Vuonna 2017 on tuettu mm. jäsenten
osallistumista Pohjoismaisen Ministerineuvoston ja Pohjoismaisen Neuvoston glögeille (1) ja
Pohjoismaiden ministerineuvoston seminaariin lapsista ja kotouttamisesta (1). Liitto on myös
perinteisesti tukenut jäsentensä osallistumista sisarjärjestöjen vuosikokouksiin ja vuonna
2017 liiton edustajat osallistuivat vuosikokouksiin Norjassa (1) ja Ruotsissa (1). Sen lisäksi
vuonna 2017 liitto tuki Turun opiskelijayhdistyksen Skandican matkaa.

3. PAIKALLISOSASTO- JA JÄSENJÄRJESTÖTOIMINTA
Nuorisoliiton jäsenistön muodostavat paikallisosastot sekä jäsenjärjestöt. Paikallisosastojen
jäsenistö taas koostuu 15–29-vuotiaista henkilöjäsenistä. Nuorisoliiton järjestämän toiminnan
lisäksi paikallisosastot järjestävät omaa toimintaansa sekä Suomessa että muualla Pohjolassa.
3.1 Paikallisosastotoiminta
Paikallisosastot muodostavat liiton valtakunnallisen ulottuvuuden, ja heihin satsaaminen on
olennaista toiminnan jatkuvuuden ja kattavuuden turvaamiseksi. Tavoitteenamme
paikallistoimijoiden kannalta vuonna 2017 oli, että he kykenisivät itsenäisemmin toimimaan
omilla alueillaan ja että heillä olisi edellytyksiä toimia liiton äänitorvena pohjoismaisissa
asioissa paikallisesti. Heitä kannustetaan esimerkiksi järjestämään tapahtumia alueellaan
jäsenjärjestöjen, oppilaitoksien ja yrityksien kanssa. Liittotaso on pyrkinyt tukemaan
paikallisosastoja eri tavoin: järjestämällä heitä yhteen kokoavia valtakunnallisia
toimintaseminaareja, kouluttamalla paikallisosastoja mm. sosiaalisten median käyttämisessä
ja paikallisjohtajuudessa sekä jakamalla projektitukea paikallisosastojen omiin hankkeisiin.
Vuoden 2017 keväällä toteutettiin paikallisosastokiertue. Järjestösihteeri vieraili tammitoukokuussa viiden paikallisosaston luona kahdeksasta ja kartoitti kunkin paikallisosaston
nykytilannetta mm. rahatilanteeseen, toimintaan, liiton tukeen ja yhteistyökuvioihin liittyen.
Kiertueella kerätystä aineistosta on koostettu raportti. Järjestösihteeri on vuoden 2017 aikana
pitänyt aktiivisesti yhteyttä paikallisosastotoimijoihin myös sähköpostin ja Facebookin
välityksellä.
Huhtikuussa 2017 järjestettiin paikallisosastotoimijoille suunnattu koulutustilaisuus
Paikkarifoorumi. Tapahtuman tavoitteena oli kouluttaa aktiiveja monipuolisesti myös
jäsenjärjestöaktiivien osaamista hyödyntäen viestinnässä, jakaa yleistietoa PNN:sta sekä
tarjota foorumi kokemusten vaihtoon ja paikallisosastokoulutukseen. Ohjelma koostui
koulutuksista mm. promootioesiintymiseen, videokuvaamiseen, blogikirjoittamiseen ja
viestintään liittyvissä teemoissa.
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Toimintatuet vuonna 2017
Liitto jakaa paikallisosastoille toimintatukea omiin projekteihinsa kerran vuodessa, tiedottaa
muista rahoitusmahdollisuuksista ja pyrkii panostamaan paikallisosastojen hyvinvointiin.
Vuonna 2016 toimintatuki uudistettiin ja liittohallitus päätti lisätä kategorioita
toimintatukihakemukseen. Pienempiä tukia voi hakea läpi vuoden. Muista kategorioista, eli
tukea yhteistyökoulutuksiin jäsenjärjestöjen tai muiden paikallisosastojen kanssa,
kampanjapäivätukea ja tukea omiin hankkeisiin, voi hakea erikseen määriteltävänä
hakuaikana.
Toimintatukea myönnettiin mm. Tampereen Pohjola-Nordenin Nuoret ry:n Babbelklubbentilaisuuksiin (pohjoismaiset kielikylpytilaisuudet), Oulun seudun Pohjola-Norden ry:n
”Nuorille rajaton Pohjola” -seminaariin ja Joensuun seudun Pohjola-Nordenin Nuoret ry:n
Nuorten toimintasuunnitteluworkshopiin ja uussuomalaisille suunnattuun pohjoismaiseen
infotilaisuuteen. Rahallisen tuen lisäksi toimiston työntekijät ovat tukeneet paikallisosastojen
toimintaa mm. neuvomalla yhdistyksen hallintoon liittyvissä kysymyksissä sekä tukemalla ja
kannustamalla paikallisosastojen luottamushenkilöitä.
Liitto ja paikallisosastot ovat tehneet myös onnistunutta yhteistyötä erilaisissa
yhteistapahtumissa, joista esimerkkeinä voidaan mainita Pohjolan päivään osallistuminen
yhdessä Helsingin Opiskelijoiden Pohjola-Nordenin kanssa ja Café Finlandin
(Paikallisosastofoorumin) järjestäminen yhdessä Turun Opiskelijoiden Pohjola-Norden ry:n
kanssa.
Nettisivuillamme jokaisella paikallisyhdistyksellä on oma alasivu, jossa yhdistys voi esitellä
toimintaansa uusille jäsenille. Liitto on lisäksi kannustanut paikallisyhdistyksiä tiedottamaan
paikallisista tapahtumistaan ja toiminnastaan PNN:n tapahtumakalenterissa. Näin liiton
nettisivuilta löytyvä tapahtumakalenteri kerää yhteen monien eri toimijoiden pohjoismaiset
tapahtumat, ja nostaa esille PNN:n toiminnan valtakunnallisen ulottuvuuden.
3.2 Jäsenjärjestötoiminta
Nuorisoliitolla oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 27 jäsenjärjestöä. Jäsenjärjestöt ovat tärkeä
osa liittoa, ja PNN:n tavoitteena onkin toimia pohjoismaisten kysymysten foorumina ja
kanavana erityisesti heidän suuntaansa. Liitto on halunnut jatkuvasti ylläpitää aktiivista
vuoropuhelua jäsenjärjestöjen kanssa ja tarjota heille mielekästä toimintaa sekä
asiantuntemusta pohjoismaisissa kysymyksissä, kuten esimerkiksi rahoitusmahdollisuuksia
jä senjä rjestö jen pohjoismaiselle yhteistyö lle. Liitto on lisä ksi halunnut edistä ä jä senjä rjestö jen
viestin viemistä oikeille tahoille sekä tarjota heille mielekä stä toimintaa.
Tapahtumien ohella jäsenjärjestöjä on tiedotettu säännöllisesti ajankohtaisista pohjoismaisista
asioista ja tapahtumista. Jäsenjärjestöjen asiantuntemusta on hyödynnetty mm. kutsumalla
heidän edustajiaan puhujiksi Nuorisoliiton tapahtumiin ja järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia.
Mikä on Pohjoismaat – tiedotustilaisuudet jäsenjärjestöille
Ajankohta: 5.5.2017, 6.5.2017, 15.9.2017, 17.9.2017 ja 8.10.2017
Paikka:
Helsinki, Turku ja Porvoo
Osallistujamääärä: 278
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PNN tarjosi vuonna 2017 jäsenjärjestöilleen ympäri Suomen mahdollisuuden oppia nuorten
mahdollisuuksista ja oikeuksista Pohjoismaissa ja siten saada paremmat edellytykset onnistua
nuorten mahdollisuuksien ja oikeuksien edunvalvonnassa. PNN toi tilaisuuksiin oman
asiantuntemuksensa ja toivotut asiantuntijat jäsenjärjestön isännöimään avoimeen tai omaan
tapahtumaan. Mikä on Pohjoismaat -tapahtumien tarkempi teema, sisältö ja ajankohta olivat
siis kiinni jäsenjärjestöjen omista tiedotus- ja kouluttamistarpeista. PNN tavoite oli olla siellä,
missä jäsenjärjestöt ovat ja täten oppia enemmän jäsenjärjestöjen tarpeista ja näkökulmista
pohjoismaisissa kysymyksissä.
Konsepti sisälsi alustavia puheenvuoroja PNN:n edustajilta ja asiantuntijoilta, tai
työpajatyöskentelyä sekä vapaamuotoista keskustelua. Liitto korvasi asiantuntijoiden kulut ja
osan mahdollisista tapahtumakuluista.
Tapahtumissa, joita järjestettiin eri paikkakunnilla, tuotiin myös esille paikallisosastojen
asiantuntemusta ja siten pyrittiin lisäämään paikallisosastojen yhteistyötä jäsenjärjestöjen
kanssa pohjoismaisissa asioissa. Mikä on Pohjoismaat -tapahtumakonseptilla PNN pyrki
luomaan erilaisten nuorien toimijoiden tapaamisareenoita ja yhteistyöedellytyksiä.
Tapahtumista saatujen hyvien arvosanojen perusteella vastaavat tapahtumat järjestetään
myös tulevaisuudessa.
RKP-nuorten kanssa toimintavuonna järjestettiin Pohjolan turvallisuuskysymyksiä käsitellyt
”Hot så in i Norden”-seminaari. Seminaarissa kuultiin kolmea alan asiantuntijaa Suomesta ja
Ruotsista, pidettiin paneelikeskustelu ja workshoppeja. Tilaisuuden moderoi liiton pääsihteeri
Lena Höglund. Seminaarissa oli noin 70 kuulijaa.
Finlands Svenska Skolungdomsförbundetin kanssa yhteistyössä järjestetyn seminaarin
aiheena oli ”Nuoret ja liikkuvuus Pohjolassa”. Tilaisuudessa keskityttiin lukioikäisten
pohjoismaisiin mahdollisuuksiin. FSS:n väen lisäksi yleisössä oli FSS:n pohjoismaisten
sisarjärjestöjen edustajia. PNN vastasi tilaisuuden sisällöstä. Yhteensä paikalla oli noin 20
osallistujaa.
Opettajien ja opettajaksi opiskelevien pohjoismaiset mahdollisuudet -seminaari järjestettiin
Suomen Opettajiksi Opiskelevien Liiton tilaisuudessa. Puhujina toimivat Karolina Lång ja Ida
Rajala PNN:n liittohallituksesta. Aiheina olivat opettajien pohjoismaistumisen lisäksi PNN:n ja
paikallisosastojen toiminta sekä mahdollisuudet paikalliseen yhteistyöhön. Paikalla oli 8
henkeä.
Kokoomusnuorten
Syyspäivien
aikana
järjestettiin
sosiaalija
terveysja
alueuudistusteemainen seminaari, jossa puhujina olivat Kuntaliiton erityisasiantuntija EvaStina Slotte, sosiaali- ja terveysalan valinnanvapautta pohtineen työryhmän puheenjohtaja,
professori Mats Brommels (KI / HY), sekä Anna Alanko (HY). Seminaarin moderoivat PNN:n
liittohallituksesta Eeva Kuusinen sekä Veera Hellman. Osallistujia oli tilaisuudessa noin 80
henkeä.
Viimeinen Mitä on Pohjoismaat -seminaari järjestettiin ViNOn väentapaamisessa 8.10.2017.
Teemana oli ”Feminismin erot Pohjoismaissa”. Väentapaaminen on ViNOn suurin vuosittainen
tapahtuma, jossa paikalla on noin 100 henkeä. PNN:n osioon oli tulossa kaksi puhujaa, joista
molemmat joutuivat perumaan viime hetkillä. Liiton varapuheenjohtaja Hanna-Marilla Zidan
piti PNN:n osuuden lyhennettynä oman asiantuntemuksensa turvin.
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4. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA
Yksi Nuorisoliiton keskeisistä tehtävistä on tiedottaminen pohjoismaisista ilmiöistä kuten
kulttuurista, virallisesta ja epävirallisesta yhteistyöstä, liikkuvuudesta sekä pohjoismaisista
työ-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksista. Vuonna 2017 liiton henkilökunta ja
luottamushenkilöt ovat esitelleet liiton toimintaa ja Nordjobb-liikkuvuusohjelmaa erilaisissa
tiedotustilaisuuksissa, seminaareissa ja messuilla sekä sähköisesti nettisivuilla ja sosiaalisessa
mediassa.
Jäsenten ja muiden pohjoismaisuudesta kiinnostuneiden ohella liitto on pyrkinyt
kohdistamaan tiedotustyötänsä jäsenjärjestöilleen, jolloin tavoitetaan laajoja joukkoja
nuorisojärjestökentällä. Liitto haluaa tiedotustyönsä kautta profiloitua entistä vahvemmin
suomalaisten nuorisojärjestöjen asiantuntijatahoksi pohjoismaisissa kysymyksissä.
Liiton tiedotuksen erityisinä kohderyhminä ovat suomalaiset Nordjobb-kesätyöntekijät ja eri
alojen opiskelijat, joille jaetaan tietoa liiton toiminnasta ja eri tavoista lähteä mukaan
toimintaan. Toimintavuonna 2017 kiinnitettiin huomiota erityisesti toisen asteen
opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen tavoittamiseen. Keinoja tähän olivat esimerkiksi
yhteistyö Pohjola-Nordenin koulutoiminnan kanssa ja paikallisosastojen kannustaminen
oppilaitosvierailujen tekemiseen. Liitto loi myös oma videomateriaalinsa nuorten
pohjoismaisista opinto- ja työkokemuksista sekä teki parannuksia liiton kotisivuihin ja
graafiseen ilmeeseen, jotka sopivat hyvin koko vuoden tiedotussatsaukseen.
Henkilöjäsenten ohella liitto kohdistaa tiedotustyötään jäsenjärjestöihinsä, jolloin tavoitetaan
laajoja joukkoja nuorisojärjestökentällä. Liitto pyrki myös tiedotustyönsä ja Mitä on
Pohjoismaat -tapahtumien kautta profiloitumaan entistä vahvemmin suomalaisten
nuorisojärjestöjen johtavana asiantuntijatahona pohjoismaisissa kysymyksissä.

4.1 Nettisivut ja viestinnän kehittäminen
Vuonna 2017 jatkettiin liiton viestinnän suurta uudistusta. Vuonna 2016 hankitun
jäsenrekisterin kehittämiseksi kerätään palautetta ja käydään aktiivista vuoropuhelua
käyttäjien kanssa paikallisosastoissa. Vuonna 2017 liitolla oli ensimmäistä kertaa moneen
vuoteen viestintäryhmä, joka kokonaisvaltaisesti vuoden aikana työsti viestintäsuunnitelman.
Verkkosivuilla julkaistavalla materiaalilla PNN pyrkii mahdollisimman tehokkaasti vastaamaan
jäsenistön, paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen tarpeisiin. Sivuille kootaan paikallisosastoille
tarpeellista yhdistystietoutta sekä laaditaan tietopaketteja mm. pohjoismaisista rahoitus- ja
yhteistyömahdollisuuksista. Vuonna 2017 PNN:n nettisivut löytyvät samasta osoitteesta kuin
ennenkin, eli osoitteesta www.pnn.fi. Sivut ovat täysin kaksikieliset. Liitolle on ensiarvoisen
tärkeää, että kaikki tieto löytyy tasavertaisesti sekä suomeksi että ruotsiksi. Vuonna 2013 luotu
graafinen profiili hallitsi myös vuonna 2017 sivujen yleisilmettä Diserve Oy:n toteutuksella,
mutta liiton graafinen ilme päätettiin uudistaa vuoden 2017 lopussa. Sen lisäksi liitto päätti
tehdä pari uudistusta erityisesti verkkosivun mobiiliversion parantamiseksi. PNN:n Facebookja Twitter-tilit sekä linkit Nordhumla-postauksiin näkyvät sivustolla tehden navigoinnista
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helppoa ja tuomalla liittymislomakkeen ja tapahtumakalenterin paremmin esille. Heti
etusivulla pääsee liittymään jäseneksi ja sähköpostilistalle. Kotisivun soveltuvuus
mobiililaitteisiin on juuri nuorisojärjestölle erityisen tärkeää, koska nuori sukupolvi
todistetusti vierailee liiton kotisivuilla enimmäkseen mobiililaitteiden välityksellä.
Koska nuoret saavat paljon tietoa sosiaalisen median kautta, PNN parantaa näkyvyyttään
sosiaalisen median eri kanavissa. Liitto tiedottaa sosiaalisessa mediassa tapahtumistaan ja
reagoi nopeasti ajankohtaisiin ja nuoria koskeviin pohjoismaisiin uutisaiheisiin. Liitto viestii
myös interaktiivisesti Instagram-, Facebook- ja Twitter-tiliensä kautta. Hyvä esimerkki on
loppuvuoden Facebook-äänestys alkuvuoden kielikurssin kielivalinnasta ja suomalaisten
nordjobbareiden kuvasarja pohjoismaisesta kesästä PNN:n Instagramissa.
Liiton jäsenlehti Nordhumla on myös vuonna 2017 toiminut verkkojulkaisuna. Nordhumla oli
aiemmin painettu lehti, joka ilmestyi Pohjola-Nordenin jäsenlehden liitteenä. Tammikuussa
2014 Nordhumlalle perustettiin väliaikainen blogialusta, jossa artikkeleita julkaistiin kerran
viikossa. Pysyvän sijainnin lehti sai PNN:n uuden nettisivun julkaisun yhteydessä, ja
verkkolehti löytyy nyt PNN:n nettisivun yhteydestä osoitteesta www.pnn.fi/nordhumla.
Graafikko Marika Kaarlela loi Nordhumlalle uuden logon vuoden 2017 lopussa, joka sopii hyvin
yhteen PNN:n vuonna 2017 muutenkin uudistetun graafisen ilmeen kanssa.
Nordhumlassa julkaistaan viikoittain uusi artikkeli, kolumni, matkakertomus tai arvostelu.
Kirjoituksia julkaistaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Juttuaiheet liittyvät aina
pohjoismaisuuteen tai PNN:n toimintaan. Artikkeleita on helppo jakaa sosiaalisessa mediassa
ja näin laajentaa lehden lukijakuntaa. Nordhumlan päätoimittajana toimi vuonna 2017 Veera
Paananen.
Nuorisoliiton nettisivuja käytetään tapahtumien markkinointiin ja ajankohtaisista asioista
tiedottamiseen, mutta suurin osa päivittäisestä tiedottamisesta tapahtuu kuitenkin
sähköpostitse ja Facebookin välityksellä. Sähköpostitiedotuksessa on hyödynnetty Lyytiohjelmaa. Liiton Facebook-sivut löytyvät nimellä ”Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto | PohjolaNordens Ungdomsförbund”, ja sivuilla on mm. kuvagallerioita liiton kuluneen vuoden
tapahtumista muun ajankohtaistiedon ohella.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on vahvasti mukana liiton viestinnässä. Liitto seuraa
pohjoismaisista kysymyksistä käytävää yhteiskunnallista keskustelua ja tuo tärkeitä teemoja ja
aiheita keskusteluun kannanottojen sekä sosiaalisissa medioissa vaikuttamisen kautta. Vuonna
2017 Nuorisoliitto julkaisi kannanotot Ajatushautomo Agendan pohjoismaista kansalaisuutta
käsittelevän Pohjolan aika on nyt -raportin yhteydessä http://www.pnn.fi/blog/pnn-haluaapohjoismaihin-yhteisen-henkilotunnuksen/
sekä
kevätkokouksen
yhteydessä
http://www.pnn.fi/blog/pnnn-kevatkokous-tyot-avaavat-oven-pohjolaan/.
4.2 Tiedotustapahtumat
Alternativ Norden - pohjoismainen tiedotuspäivä korkeakouluopiskelijoille
Ajankohta: 15.11.2017
Paikka: Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo
Osallistujat: 62 (plus puhujat noin 10)
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Alternativ Norden on PNN:n jokavuotinen, korkeakouluopiskelijoille suunnattu tiedotuspäivä.
Tapahtuman tavoite on jakaa tietoa pohjoismaisista opiskelu-, työskentely-, ja
harjoittelumahdollisuuksista ja kannustaa nuoria lähtemään toiseen Pohjoismaahan.
Yhteistyökumppanina tiedotuspäivän järjestämisessä toimii Hanasaaren Svenska Nu -verkosto.
Vuonna 2017 yhteistyökumppanina toimi myös SinneWorks, joka järjesti kymmenelle nuorelle
tapahtumaosallistujalle pohjoismaisen työhakemusklinikan.
Alternativ Norden -tapahtuman puhujina toimivat perinteiseen tapaan Nuorisoliiton, PohjolaNordenin, Nordjobbin, Svenska Nu-verkoston ja Haloo Pohjola -tiedotuspalvelun omien
asiantuntijoiden lisäksi Helsingin yliopiston vaihto-ohjelmavastaava ja Nordplus-vastaava
CIMO:sta. Uutena osallistujatahona paikalla oli rekrytointiyrityksen edustaja SinneWorksistä,
joka kertoi uravalintojen ja ulkomaankokemuksen merkityksestä. Keskeisessä osassa
ohjelmassa oli vaihto-ohjelmiin, kesäkursseihin ja ulkomaanharjoitteluun tai -työskentelyyn
itse osallistuneet nuoret, jotka kertoivat omista kokemuksistaan. Välikevennyksenä kuultiin
ruotsinsuomalaisen Henrik Skarevikin hauska puheenvuoro ruotsalaisesta kulttuurista.
Tapahtuma oli onnistunut ja sai erittäin positiivista palautetta osallistujilta. Moni osallistuja
huomasi ymmärtävänsä ruotsia enemmän kuin aiemmin luulikaan. Päivä antoi osallistujille
rohkeutta ja inspiraatiota lähteä toiseen Pohjoismaahan. Puhujia, kuten myös tarjoiluja ja tilaa,
kiiteltiin. Ohjelma on vuosien saatossa muotoutunut entistä kiinnostavammaksi, minkä
osoittaa myös se, että tapahtumaan tultiin Turusta asti. Tämän vuoden tapahtumassa
keskityttiin myös työnhakumetodeihin, mistä kiiteltiin palautteessa. Jatkossa tapahtumaa on
tarkoitus kehittää siten, että paikalle pyydetään enemmän myös pohjoismaisia yritysmaailman
edustajia ja eri alojen edustajia, joilta osallistujat voivat saada erilaisia uravinkkejä.
Yritysyhteistyötä viriteltiin pienimuotoisesti jo toimintavuonna 2017.
Muut tiedotustapahtumat
Liiton luottamushenkilöt, paikallisosastoaktiivit ja henkilökunta osallistuivat eri puolilla maata
järjestettäviin tiedotustilaisuuksiin ja koulutus- ja kansainvälisyysmessuille, esimerkiksi
Pirkanmaan TE-toimiston järjestämille Työskentely ja opiskelu ulkomailla -messuille
Tampereella. Vuonna 2017 osallistuttiin edellisen vuoden tapaan myös Porissa heinäkuussa
järjestettävään SuomiAreenaan yhdessä Pohjola-Nordenin ja muiden Suomessa olevien
järjestöjen kanssa. SuomiAreenaan osallistumisen tavoitteena on esitellä pohjoismaista
kansalaisjärjestötoimintaa ja tuoda poliittiseen keskusteluun pohjoismaisia, etenkin nuoria
koskevia kysymyksiä. Pääsihteeri Lena Höglund osallistui puhujana Svenska NU:n
aamiaistilaisuuteen, jossa keskusteltiin pohjoismaisesta liittovaltiosta ja tulevaisuudesta.
Liittotason toiminnan lisäksi kannustettiin paikallisosastoja järjestämään omia pohjoismaisia
tiedotustapahtumia mm. Nordjobbista.
Ruotsalaista alkuperää olevaa Kanelbullens dagia, korvapuustipäivää, juhlitaan PNN:ssä
erityisesti paikallisosastoissa, joille liitto antaa toimintatuen muodossa rahoitusta
kampanjapäivän järjestelyihin. Yritysyhteistyö ei tälle vuodelle toteutunut, mutta sitä
työstetään laajemmin ensi vuonna. Viestintätyöryhmä koordinoi kampanjapäivän
viestintäohjeistusta ja -materiaaleja. Tavoitteena oli tehdä jäsenhankintaa ja saada näkyvyyttä
sekä tiedottaa pohjoismaisista mahdollisuuksista samalla, kun juhlitaan Kanelbulledagenia
pullan voimalla. Paikallisia tapahtumia järjestettiin kuudella paikkakunnalla (yliopistojen
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tiloissa sekä ostoskeskuksissa). Kampanjapäivän #ihanapulla-somekilpailuun osallistui n. 100
henkeä. Liitto sai yli 70 uutta Instagram-seuraajaa kampanjapäivän yhteydessä.

5. EDUNVALVONTA
Yksi Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton ydintehtävistä on edistää nuorten työntekijöiden ja
opiskelijoiden vapaata liikkumista Pohjoismaissa, vauhdittaa rajaesteiden poistamista sekä
edesauttaa nuorten kansainvälistymistä. Näiden asioiden eteen tehtiin työtä kannanottojen ja
resoluutioiden muodossa sekä julkisten tapaamisten ja tapahtumien avulla.
Liitto teki vuoden aikana kaksi kannanottoa. Ensimmä inen julkaistiin pohjoismainen
kansalaisuus –keskustelun alla. Kannanotossa perä ä nkuulutettiin yhteisen pohjoismaisen
henkilö tunnuksen kä yttö ö nottoa. Toinen kannanotto julkaistiin kevä tkokouksessa ja siinä
vaadittiin ammatillisen pä tevyyden erojen poistamista. Liitto nä kyi lisä ksi edellisvuosien
tapaan kesä kuussa 2017 Helsingissä jä rjestetyssä Pride-kulkueessa avoimemman Pohjolan
puolesta.
Vaikuttavin työ edunvalvonnan kannalta vuonna 2017 oli kuitenkin poliittisen ohjelman
laatiminen ja hyvä ksyminen liiton syyskokouksessa marraskuussa. Poliittinen työ ryhmä koosti
vuoden aikana ehdotuksen poliittiseksi ohjelmaksi kä ytyä ä n useita keskusteluita työ ryhmä n
keskuudessa, missä oli suhteellisen tasainen edustus kaikista poliittisista jä rjestö istä ja
paikallisosastoista. Poliittinen ohjelma hyvä ksyttiin pienin muutoksin syyskokouksessa ja luo
siten pohjan liiton edunvalvonnalle tulevaisuudessa.
Pohjoismainen hyvinvointikeskus järjesti ison pohjoismaisen konferenssin ”Nordens barn –
insatser för mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga” lasten ja nuorten
vastaanotosta joulukuun 2017 aikana Kööpenhaminassa. Konferenssiin osallistui niin
virkamiehiä, nuorisotyön ammattilaisia, nuorisopoliitikkoja kuin tavallisia nuoriakin.
PNN tarjosi edustajilleen mahdollisuuden osallistua konferenssiin ja sen työpajatyöskentelyyn
sekä keskusteluihin. Veera Hellman osallistui konferenssiin ja työpajoihin. Liitto korvasi
osallistujalle matkat ja muut konferenssiin liittyvät kustannukset. Osallistuminen
tapahtumassa oli PNN:lle tärkeää, koska vuonna 2018 PNN:n kattojärjestö, FNUF Norden
järjestää yhteistä hanketta kotouttamisesta Pohjoismaissa ja PNN keskittyy samaan aiheeseen
omassa paikallistoiminnassaan.

6. YHTEISTYÖTAHOT
Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF)
Norden-yhdistysten Nuorisoliiton eli Föreningarna Nordens Ungdomsförbundin
jäsenyhdistysten kanssa tavattiin kevätkokouksessa Vestmannaeyjarissa 31.3-2.4.2017, ja
syksyllä vastaavasti Århusissa 16-17.9.2017 syyskokouksen merkeissä. Lisäksi sisarjärjestöjen
kanssa tehtiin aktiivista yhteistyötä eri yhteispohjoismaisten projektien merkeissä ympäri
vuoden. Tällaisia projekteja olivat muun muassa FNU Danmarkin järjestämä Café Norden
Århusissa.
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FNUF:n puheenjohtajana toimi vuonna 2017 Iris Dager Islannista. Kevätkokouksessa 2017 Iris
Dager Islannista valittiin kolmivuotiskaudelle FNUF:in puheenjohtajaksi. FNUF:n sihteeristö
sijaitsee emojärjestö Föreningarna Nordens Förbundin yhteydessä Tanskassa.
Nuorten Pohjoismaiden Neuvosto
Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston (UNR) sihteeristö on edelleen Nuorisoliiton vastuulla
aiempien vuosien tapaan. Sihteeristötehtävä sisältää UNR:n hallinnon ja taloudenhoidon.
Nuorisoliiton pääsihteeri on samalla myös UNR:n pääsihteeri. Vuonna 2014 PNN ja UNR
solmivat kirjallisen yhteistyösopimuksen, jossa määritellään tarkemmin sihteeristötehtävät
sekä UNR:n niistä suorittama korvaus.
Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston presidenttinä toimi vuonna 2017 Espen Krogh Tanskasta
lokakuun istuntoon asti, jolloin istunnossa valittiin organisaation uudeksi presidentiksi
suomalainen Kati Systä toimintavuodelle 2018.
PNN on yksi UNR:n tarkkailijajärjestöistä, ja se pyrkiikin aktiivisesti tuomaan tärkeinä
pitämiään nuoria ja Pohjoismaita koskevia teemoja esiin Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston
istunnoissa.
Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Yhteistyö Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen kanssa jatkui
vakiintuneeseen tapaan. Pohjoismaiset yliopisto- ja AMK-opiskelijoille suunnatut
tiedotuspäivät järjestettiin yhteistyössä Hanansaaren ja CIMO:n kanssa.
Pohjoismaiden lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK)
Nuorisoliitto on tiedottanut NORDBUK:in tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista
paikallisosastoille ja jäsenjärjestöille. Vuonna 2014 PNN:n puheenjohtajana toiminut Kai
Alajoki valittiin Suomen varsinaiseksi NORDBUK -nuorisoedustajaksi kaudelle 2015–2017,
mutta hän luopui tehtävästään vuonna 2016 ja hänen tilalleen valittiin entinen UNRkoordinaattori Laura Ollila.
Pohjoismainen kulttuuripiste (Kulturkontakt Nord, KKN)
Kaisaniemenkadulla Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan Pohjoismaisen kulttuuripisteen
kanssa tehtiin toimintavuoden aikana monipuolista yhteistyötä. Yhteistyötä tehtiin muun
muassa Pohjolan päivään ja SuomiAreenaan liittyen.
Pohjola-Norden ry
PNN:n puheenjohtaja Karolina Lång edusti Nuorisoliittoa Pohjola-Nordenin hallituksen
kokouksissa varajäsenenään varapuheenjohtaja Hanna-Marilla Zidan. Myös PNN:n pääsihteeri
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seuraa säännöllisesti Pohjola-Nordenin hallituksen kokouksia. Nuorisoliitolla on myös
mahdollisuus osallistua Pohjola-Nordenin vuosikokouksiin äänivaltaisilla edustajilla.
Nuorisoliiton toimisto sijaitsee samoissa tiloissa kuin Pohjola-Norden Fredrikinkadulla,
Helsingin Kampissa.
Vakiintuneita yhteistyön muotoja Pohjola-Nordenin ja Nuorisoliiton välillä on Nordjobbohjelma, jäsenhankinta, yhteiset tapahtumat sekä yhteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
aina tilanteen ja käsiteltävänä olevan kysymyksen mukaan. Vuonna 2017 nuorisoliitto oli
mukana toteuttamassa Pohjola-Nordenin Pop-up Norden -kiertuetta Helsingissä, Turussa,
Tampereella, Kuopiossa, Jyväskylässä, Torniossa, Vaasassa ja Oulussa.
Yhteistyön tavoitteena on tarjota nuorten pohjoismaisille kysymyksille näkyvyyttä PohjolaNordenin tapahtumissa. Vastavuoroisesti Pohjola-Norden saa näkyvyyttä PNN:n järjestämissä
tapahtumissa. Lisäksi liitot tekevät yhteistyötä sen eteen, että Nuorisoliiton 30 vuotta
täyttäneet jäsenet jatkaisivat pohjoismaisen kansalaisjärjestötoiminnan parissa ja siirtyisivät
PNN:stä suoraan aikuisliiton jäseniksi.
Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto jatkoi yhteistyötään Allianssin kanssa pohjoismaisissa ja
lähialueita koskevissa asioissa. PNN oli aktiivisesti mukana Allianssin vuosikokouksissa,
tiedottajatapaamisissa, koulutuksissa sekä jäsenjärjestöfoorumeissa. PNN:n vuoden 2016
hallituksen varajäsen Ilmi Salminen valittiin Allianssin syyskokouksessa Suomen YKnuorisodelegaatiksi 2017. Tuomas Tikkanen valittiin Allianssin hallituksen jäseneksi PNN:n
mandaatilla vuosille 2018-2019 Allianssin syyskokouksessa 2017.
Muut yhteistyötahot
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto jatkoi toimintavuonna 2017 monipuolista yhteistyötä muiden
nuorisojärjestöjen, nuorten kanssa toimivien ja pohjoismaista yhteistyötä tekevien tahojen
kanssa. Seuraavassa näistä tärkeimpiä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuorisoliiton jäsenjärjestöt
Pohjola-Nordenin piirijärjestöt
Norden-yhdistysten liitto ja kansalliset Norden-yhdistykset
Pohjoismaiden ministerineuvosto ja sen alaiset tiedotustoimistot sekä Pohjoismainen
nuorisokomitea NORDBUK
Haloo Pohjola-tiedotuspalvelu Suomessa
Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan sihteeristö
Ulkoministeriön Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö (PYS)
Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO
Työvoimatoimistot (Nordjobbin kautta)
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7. NORDJOBB-LIIKKUVUUSOHJELMA
Nordjobb on pohjoismainen liikkuvuusohjelma, joka on vuodesta 1985 tarjonnut kesätöitä,
asunnon ja kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmaa 18–30-vuotiaille nuorille. Kesätöitä voivat hakea
sekä pohjoismaalaiset että nykyisin myös EU-maiden kansalaiset, jotka osaavat pohjoismaisia
kieliä. Nordjobbin tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta Pohjoismaihin ja edistää
liikkuvuutta pohjoismaisilla työmarkkinoilla. Nordjobbia rahoittaa Pohjoismaiden
ministerineuvosto ja Suomessa myös opetus- ja kulttuuriministeriö.
Vuonna 2017 Nordjobbia haki yhteensä noin 5200 nuorta Pohjoismaista ja EU-maista, mikä on
noin 1600 hakijaa vä hemmä n kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2017 820 nuorta haki kesä tö itä
Suomesta Nordjobbin kautta ja yhteensä 45 hakijaa sai työ paikan. Nä istä 41 oli
pohjoismaalaisia ja neljä EU-maista.
Suurin osa nordjobbareista, 23 henkilö ä , työ skenteli pä ä kaupunkiseudulla. 13 nordjobbaria
työ skenteli eri puolilla Pohjanmaata, neljä työ skenteli Turussa, neljä Tampereella ja yksi
Jyvä skylä ssä .
Nordjobb-työ nantajia Suomessa oli 25, eli kaksi vä hemmä n kuin edellisenä vuonna. Seitsemä n
uutta työ nantajaa saatiin mukaan toimintaan. Suurin osa nordjobbareista työ skenteli
hoitoalalla, puutarhatö issä tai palvelualalla esimerkiksi kirjastossa, hostellissa tai
seikkailupuistossa. Suurimmat työ llistä jä t olivat Helsingin kaupunki, Pietarsaaren kaupunki ja
Sykes.
Kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmaa Suomessa jä rjestettiin Helsingissä , Tampereella ja
Pohjanmaalla. Nordjobbarit Helsingissä osallistuivat aktiviteetteihin ja olivat myö s itse
aktiivisia jä rjestä mä ä n tapahtumia. Pohjanmaalla nordjobbarit asuvat usein eri
kaupungeissa/kylissä ja haastetta tapahtumien jä rjestä miseen tuovat pitkä t etä isyydet.
Suomessa Nordjobbia on markkinoitu enimmä kseen suomalaisille kesä työ nhakijoille, mutta
myö s työ nantajille. Markkinointia on ollut enimmä kseen vuoden alussa, kun kesä työ n
hakeminen on ajankohtaista. Nordjobbarien lukumä ä rä n kasvattamiseksi tehtiin paljon työ tä
alkuvuonna. Turkuun palkattiin Nordjobb-harjoittelija hoitamaan työ nantajakontakteja
alueella. Harjoittelujakso alkoi jo tammikuussa. Turussa ja Turunmaan saaristossa
kontaktoitiin suoraan noin 40 työ nantajaa/yritystä ja sen lisä ksi harjoittelija kä vi erilaisissa
tilaisuuksissa kertomassa Nordjobbin mahdollisuuksista. Yksi tä llainen oli muun muassa
aamiaistapaaminen Kemiö nsaaren yrittä jille. Tä mä n lisä ksi Nordjobbin palveluista
työ nantajille tiedotettiin eri yrityksille esimerkiksi Kauppakamarin kanavien kautta. Myö s
Porvoon työ nantajatilanne kartoitettiin ajatuksena saada Nordjobb-toimintaa Porvooseen.
Nordjobb-vastaava otti yhteyttä yli 20:een työ nantajaan, osallistui Porvoon kaupungin
jä rjestä mä ä n yrittä jä aamiaiseen ja teki yhteistyö tä Porvoon Pohjola-Nordenin kanssa
mahdollisten työ nantajien tavoittamisessa.
Sen lisä ksi tehtiin kampanja Ruotsissa, jotta saisimme lisä ä ruotsinsuomalaisia hakijoita
Suomeen. Tä ssä tehtiin yhteistyö tä etenkin Ruotsinsuomalaisten Nuorisoliiton kanssa.
Nordjobb-vastaava ja Nordjobb-harjoittelija Turussa teki tiedotuskiertueen Rovaniemelle ja
Tornioon kesä n lopussa laajentaakseen toimintaa Lappiin, jossa on tarvetta kielitaitoisille
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sesonkityö ntekijö ille. Eri tilaisuuksissa esiteltiin Nordjobbin toimintaa ja sen tarjoamia
mahdollisuuksia yrityksille, sekä tarjottiin mahdollisuus kahdenvä liseen neuvotteluun
Nordjobbin kanssa.
Sen lisä ksi Nordjobb-projektivastaava vieraili eri kouluissa pitkin vuotta ja osallistui erilaisille
messuille ja muihin tapahtumiin. Nordjobb sai kesä n aikana nä kyvyyttä myö s mediassa, mm.
netissä , radiossa ja lehdissä . Esimerkiksi Lapin Kansa kirjoitti koko sivun jutun Nordjobbista, ja
Nordjobb-vastaavaa ja Nordjobb-harjoittelijaa haastatteli Lapin vierailun yhteydessä
elokuussa. Sanomalehti Ilkka, Turun Sanomat, ruotsalainen radiokanava Sisuradio ja Helsingin
Yliopiston ja Arcadan opiskelijoiden uutissivusto Smocka.fi nostivat Nordjobbin esiin vuoden
aikana muun muassa haastattelemalla nordjobbareita tai Nordjobb-harjoittelijat.
Vuonna 2017 Nordjobb-paikan sai 329 suomalaista nuorta. Vuotta aikaisemmin luku oli 325.
Yli 2200 suomalaista haki Nordjobbia.

8. HALLINTO
Viralliset kokoukset
PNN:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 22.4.2017 Helsingissä Nuorisokeskus Hapella.
Ennen kevätkokousta järjestettiin strategia-workshop kevätkokouksen edustajille ja sen
jälkeen kuultiin lyhyt puheenvuoro Agendan pamfletin ”Pohjoismaiden aika on nyt”
kirjoittajalta Sten Palmgrenilta. Kevätkokouksen yhteydessä laadittiin julkilausuma
ammatillisen pätevyyden erojen poistamisesta. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin
puolestaan 18.11.2017 Tanskan suurlähettilään residenssissä Helsingissä. Kokouksen alussa
Tanskan suurlähettiläs alusti nuorille Tanskan ja Suomen välisistä yhteistyösuhteista.
Liittohallitus, koostuen kolmihenkisestä puheenjohtajistosta ja 14 hallituksen jäsenestä (varaja varsinaiset), kokoontui ajalla 1.1.–31.12.2017 yhteensä 10 kertaa. Kokouksista suurin osa
järjestettiin liittotoimistolla Helsingissä. Tämän lisäksi kokousten yhteydessä järjestettiin
vierailuja: vuoden alussa ulkoministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristöön ja
toukokuussa puolustusministeriöön keskustelemaan pohjoismaisesta puolustusalan
yhteistyöstä
(Nordefco).
Lisäksi
hallitusvuoden
päätti
16.12.2017 järjestetty
hallituksenvaihtoristeily, jossa mukana olivat uudet ja väistyvät hallitustoimijat.
Puheenjohtajistosta ja pääsihteeristä koostuva työvaliokunta kokoontui hallituksen kokousten
välillä ajalla 1.1.–31.12 yhteensä 5 kertaa. Kokouksista osa oli Skype-kokouksia pitkistä
maantieteellisistä etäisyyksistä johtuen. Tämän ohella TVLK- ja hallitustyöskentelyssä
käytettiin hyväksi muita sähköisiä ryhmätyövälineitä, kuten Slackia.
Liittohallitus 2017
Puheenjohtajisto
Karolina Lång (puheenjohtaja) – Svensk Ungdom
Hanna-Marilla Zidan (1. varapuheenjohtaja) – Vasemmistonuoret
Santeri Vuori (2. varapuheenjohtaja) – Varusmiesliitto
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Hallituksen varsinaiset jäsenet
Noora Hammar – Suomen Keskustanuoret
Veera Hellman – Kokoomusnuoret
Alvar Euro – Suomen Lukiolaisten Liitto
Riina Nikander – Helsingin opiskelijoiden Pohjola-Norden ry
Piia Aidantausta – Turun opiskelijoiden Pohjola-Norden ry
Ida Rajala – Joensuun seudun Pohjola-Nordenin nuoret ry
Emmi Lainpelto – Lahden Pohjola-Nordenin nuoret ry/ Sosialidemokraattiset Nuoret
Hallituksen varajäsenet
Kasperi Tulkki – Suomen Partiolaiset
Miikka Koski – Tuhatkunta
Alva Hernandez – Finlands Svenska Ungdomsförbund
Emilia Lehkonen – Joensuun seudun Pohjola-Nordenin nuoret ry
Riikka Rautiainen – Jyväskylän Opiskelijoiden Pohjola-Nordenin ry
Ella Wallin – Vaasan seudun Pohjola-Nordenin Nuoret ry
Eeva Kuusinen – SONK

Organisaatio
Nuorisoliiton organisaation vuoden 2017 aikana ovat muodostaneet:
•
•
•
•
•

hallitus
työvaliokunta (puheenjohtajisto ja pääsihteeri)
toimisto
taloustoimikunta (perustettiin vuonna 2015)
temaattiset työryhmät; viestintä-, yhdistystuki-, poliittinen ja työmarkkina- ja markkinointi
työryhmä (koostuivat hallituksen jäsenistä ja paikallisosastojen aktiiveista)

Toimisto
Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton henkilökuntaan kuuluivat vuonna 2017 kokoaikaiset
työntekijät pääsihteeri, järjestösihteeri ja Nordjobb-projektivastaava sekä osa-aikainen UNRkoordinaattori. Nuorisoliiton toimistolla on myös vuoden aikana työskennellyt
korkeakouluharjoittelija, joka on avustanut Nordjobb-projektivastaavaa projektin
toteuttamisessa Suomessa ja vapaa-ajan ohjelman toteuttamisessa Helsingissä. Lisäksi yksi
korkeakouluharjoittelija toteutti vapaa-ajanohjelmaa kesällä 2017 Vaasan seudulla ja
Tampereella. Turussa työskenteli Nordjobb-assistentti tai korkeakouluharjoittelija
tammikuusta elokuuhun, tehtävänään löytää Suomen Nordjobb-ohjelmalle enemmän uusia
työpaikkoja täytettäväksi Turun saaristolla, Pohjanmaalla ja Porvoolla. Tämä pitempi työjakso
korkeakouluharjoittajalle oli vuoden isoin satsaus Nordjobb-ohjelman ja koko toimiston
kannalta. Satsauksen tuloksena tehtiin laajan arviointiraportin Nordjobbin tulevaisuudesta ja
haasteista Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.
Pääsihteeri ja järjestösihteeri työskentelivät suoraan liiton järjestötoimintaan liittyvien
kysymysten parissa. Nordjobb-vastaava huolehti liikkuvuusohjelmasta Suomen osalta. UNR -
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koordinaattori hoiti Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston sihteeristötehtäviä. Pääsihteerinä on
vuonna 2017 toiminut Lena Höglund, järjestösihteerinä Saara Kuittinen (tammikuusta 2017
lähtien, toukokuun loppuun saakka 2017) sekä Laura Salo (1.6.2017 lähtien), Nordjobbprojektivastaavana Mira Korhonen (16.10.2017 saakka) sekä UNR -koordinaattorina Jannica
Renman.
Lisäksi Nordjobb-assistentteina toimivat Karin Hakulinen Helsingissä keväällä ja kesällä 2017,
Lasse Paukkonen Turussa tammikuusta elokuuhun 2017 ja Saara Nummela Vaasassa ja
Tampereella kesällä 2017.
Pääsihteerin ja järjestösihteerin palkkakustannukset on rahoitettu pääosin Opetus- ja
kultuuriministeriön
myöntämällä
valtionavustuksella,
Nordjobb-projektivastaavan
palkkakustannukset Pohjoismaiden ministerineuvoston tuella sekä UNR-koordinaattorin
palkkakustannukset Pohjoismaiden neuvoston tuen turvin. Korkeakouluharjoittelijoiden
palkkakustannukset Nordjobbin osalta on rahoitettu yliopistojen harjoitteluapurahan ohella
erillisellä Opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahalla.
Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toimisto sijaitsee Pohjola-Norden ry:n kanssa samassa
osoitteessa tältä vuokratuissa tiloissa, osoitteessa Fredrikinkatu 61 A 11, 00100 Helsinki.

9. TALOUS
Liiton taloustilanne tasapainottui vuoden 2017 aikana. Liiton vuoden 2014 negatiivisen oman
pääoman ja aikaisempien henkilöstömuutosten takia hallitus koki sen tarpeellisena investoida
liiton varusteluun, kotisivuun, viestintään ja jäsenrekisteriin, parantaakseen käytettävyyden.
Tätä edeltävinä vuosina liitto on joutunut tekemään tiukkoja säästötoimia ja tästä syystä liitto
ei ole perinteisesti tottunut menojen kasvattamiseen. Liiton tilinpäätöksessä 2015
ylijäämätulos oli 17 854 euroa, ja oma positiivinen pääoma kasvoi 15 272 euroon. Liiton
ylijäämätulos vuonna 2016 oli 26 282 euroa ja seurauksena oma pääoma kasvoi 44 136 euroon.
Vuoden 2017 ylijäämätulos on 5 766,40 euroa.
Tulevaisuutta ajatellen vuoden 2017 tulos kasvattaa järjestön itsenäisyyttä, maksuvalmiutta ja
taloudellista turvallisuutta työnantajana. Ylijäämätulos oli vääjäämätöntä tilanteessa, jossa
kohdattiin useita henkilöstömuutoksia. Henkilöstömuutoksista aiheutui odotettua alemmat
palkkakustannukset ja heikommat resurssit suurempien tapahtumien luomiseen. Vastaavaa
ylijäämätulosta ei tavoitella tulevaisuudessa.
Vuoden 2017 aikana PNN:n tulot pysyivät samalla tasolla verraten vuoteen 2016, paitsi
valtioavustuksen suhteen. PNN:n menot sen sijaan kasvoivat hankintojen takia: vuonna 2017
hallitus päätti käyttää osan pääomasta paikallisosastojen toimintaedellytysten parantamiseen
ja siten koko liiton pitkäaikaisen kestävyyden parantamiseen. Jokaiselle paikallisosastolle
annettiin mahdollisuus hakea 1000 euron tukea. Yhteensä paikallisosastot hakivat 7600 euroa
toimintaedellytystensä parantamiseen. Esimerkkejä käyttötarkoituksista olivat mm.
markkinointimateriaalin hankkiminen, omien kotisivujen päivittäminen, messuihin
osallistuminen ja koulutuksien järjestäminen paikallisaktiiveille. Liitto ei ole tehnyt
huomattavia hankintoja vuoden 2014 kotisivu-satsauksen jälkeen lukuun ottamatta 2016
vuoden jäsenrekisterihankintaa. Hallitus näki sen vuonna 2017 tarpeellisena parantaa,
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erityisesti liiton tiedotusedellytysten, kotisivupäivityksen, graafisen ilmeen uudistamisen,
esitysvideon laatimisen ja teknisen kaluston uudistamisen muodossa. Jäsenrekisteriin lisättiin
pari funktiota, jotka tukevat rekisterin käytettävyyttä sekä toimistolle että paikallisosastoille ja
jotka vastaavat jäsenistön esittämiä muutostoiveita (sukupuolimääritelmä).
Avustavien järjestöjen määrä lisääntyi Letterstedtska föreningen tukiessa pienimuotoisesti
Nordjobbin kesäseminaaria, vaikka tätä tukea piti maksaa takaisin kun kyseistä tapahtumaa ei
järjestetty osallistujien puutteen takia. Muuten varainhankinnan suhteen ei tapahtunut
merkittävää kasvua, vaikka aikomuksena olikin saada sponsoreita mukaan Kanelbulledagenkampanjapäivään ja Alternativ Nordeniin maksavina yritystorivieraina. Sponsoreita pyritään
hankkimaan myös vuonna 2018.
Järjestön henkilöstökulut ja varsinaisen toiminnan menot eivät kasvaneet merkittävästi
vuodesta 2017 vuoteen 2016 verrattuna, sillä henkilöstökulut olivat vielä poikkeuksellisen
alhaiset vuonna 2017 sijaisuuksien ja osittaisen hoitovapaan vuoksi. Varovaisuus ja
henkilökunnan vaihtuvuus vaikuttivat toiminnan menoihin alentavasti.
Nuorisoliiton taloudenhoidosta on vuoden aikana vastannut pääsihteeri yhteistyössä
tilitoimisto Azets Insight Oy:n kanssa.

10. TOTEUTUNUT TOIMINTAKALENTERI VUONNA 2017 (YHTEENVETO)
TAMMIKUU

VASTUU
Maksuton islannin kielen kurssi: ”Att förstå varandra
i Norden”, Helsinki, 7.1.2017

järjestösihteeri

UNR:n puheenjohtajiston kokous Oslossa, 23.1.2017

UNR-sihteeristö

Nordjobb-esitys Seinäjoella 17.1.2017

Nordjobb

TE-keskustapahtuma Oulussa, 14.2.2017

Nordjobb

Nordjobb-maavastaavien koulutus Kööpenhaminassa,
20-21.2.2017

Nordjobb

Vierailu Vaasan paikallisosastolla 21.2.2017

Järjestösihteeri

Vierailu Tampereen paikallisosastolla 9.3.2017

Järjestösihteeri

Vierailu Joensuun paikallisosastolla 14.3.2017

Järjestösihteeri

Kuntavaalipaneeli: Tulevaisuuden pohjoismainen pääkaupunki

Järjestösihteeri

HELMIKUU

MAALISKUU
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– Framtidens nordiska huvudstad 21.3.2017
Pohjolan päivä Helsingin Kampissa, 23.3.2017

hallitus ja tsto

Vierailu Helsingin paikallisosastolla 3.4.2017

Järjestösihteeri

Paikkarifoorumi Turun saaristossa 31.3-2.4.2017

järjestösihteeri+
pääsihteeri,
hallitus

HUHTIKUU

•
•

paikallisosastotapaaminen
koulutus

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund, kevätkokous
Islannin Vestmanneyjarissa, 31.3-2.4.2017

luottamushlöt
edustivat

UNR:n puheenjohtajiston kokous Tukholmassa, 2.4.2017

UNR-sihteeristö

Maksuton norjan kielen kurssi: ”Att förstå varandra
i Norden”, Joensuu, 22.4.2017

järjestösihteeri

PNN:n kevätkokous Helsingissä, 22.4.2017

tsto ja hallitus

Nordjobb -assistenttien koulutus Kööpenhaminassa
3-4.5.2017

Nordjobb

Mitä on Pohjoismaat-tapahtuma RKP-nuorten kanssa
Porvoossa, 5.5.2017

luottamushenkilöt
toimisto

Mitä on Pohjoismaat-tapahtuma FSS:n kanssa
Helsingissä, 6.5.2017

luottamushenkilöt
toimisto

Vierailu Oulun paikallisosastolla 8.5.2017

Järjestösihteeri

Vierailu Puolustusministeriöön ja hallituksen kokous 18.5.2017

hallitus,
pääsihteeri,
järjestösihteeri

Maksuton norjan kielen kurssi: ”Att förstå varandra
i Norden”, Helsinki, 20.5.2017

järjestösihteeri

Nordjobbiin lähtijöiden tapaaminen

Nordjobb+
paikallisosastot

Nordjobb-kulttuuriohjelmaa viikoittain

Nordjobb

TOUKOKUU

KESÄKUU
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Pk-seutu, Tampere, Pohjanmaa
HEINÄKUU
Helsinki Pride -kulkueeseen osallistuminen. 1.7.2017

Nordjobb

SuomiAreena Porissa 10.–14.7.2017

pääsihteeri,
luottamushenkilöt

Nordjobb-kesämatka: Tallinna, 22-23.7.2017

Nordjobb

Nordjobb-kulttuuriohjelmaa viikoittain
Pk-seutu, Tampere, Pohjanmaa

Nordjobb

Nordjobb-kulttuuriohjelmaa viikoittain
Pk-seutu, Tampere, Pohjanmaa

Nordjobb

Nordjobb-infotilaisuudet Lapin yrityksille,
Rovaniemi, Oulu ja Tornio, 1.8.2017

Nordjobb

Jäsenmatka Osloon ja Arendalsukaniin, Etelä-Norjaan
14.-18.8.2017

järjestösihteeri,
jäsenet &
sisarjärjestöjen
jäsenet

Mitä on Pohjoismaat-tapahtuma SOOL:n kanssa
Helsingissä, 15.9.2017

luottamushenkilöt
toimisto

Föreningarna Nordens Ungdomsförbundin syyskokous,
Århus, 16-17.9.2017

luottamushlöt
edustivat

Mitä on Pohjoismaat-tapahtuma Kokoomusnuorten kanssa
Helsingissä, 17.9.2017

luottamushenkilöt
toimisto

UNR:n puheenjohtajiston kokous Reykjavikissa, 18.9.2017

UNR-sihteeristö

Café Norden Århusissa, 22.-24.9.2017

pohjoismaiset
sisarjärjestöt

Föreningarna Nordens Förbundin kokous, Helsinki,
22.–24.9.2017

luottamushenkilöt

Kanelbulledagen 4.10.2017

paikallisosastot

Svenska Studieförbundetin puheenjohtajapäivä 7.10.2017

luottamushenkilöt

Mitä on Pohjoismaat-tapahtuma ViNo:n kanssa

luottamushenkilöt

ELOKUU

SYYSKUU

LOKAKUU
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Helsingissä, 8.10.2017

toimisto

Viestintätyöryhmän some-koulutus, Tampere, 14.10.2017

luottamushenkilöt
toimisto

Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston istunto 27-29.10.2017

UNR-sihteeristö

Pohjoismaiden neuvoston istunto 30.10-2.11.2017
MARRASKUU
Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston seminaari Nordic Young
Strategies against hate on the Internet, Helsinki, 1.11.2017

luottamushenkilöt
toimisto

Alternativ Norden - Pohjoismaiset tiedotuspäivät opiskelijoille
yhteistyössä Svenska NU 15.11.2017

toimisto

Puheenjohtaja koulutus paikallisosastojen puheenjohtajille
Helsinki, 17.11.2017

luottamushenkilöt

PNN:n syyskokous, Tanskan suurlähettilään residenssissä,
Helsinki 18.11.2017

tsto ja hallitus

#Newnordics-viikko paikallisosastoissa (pohjoismaisia
tiedotustilaisuuksia ulkomaataustaisille suomalaisille)

paikallisosastot

Pohjoismaiden neuvoston ja ministerineuvoston
jouluglögit, Kööpenhamina, 12.12.2017

luottamushenkilöt

Uuden ja vanhan hallituksen yhteinen risteily Tallinnaan
16.12.2017

tsto ja hallitus

JOULUKUU
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11. POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITON PAIKALLISOSASTOT VUONNA 2017 (8)
Helsingin opiskelijoiden Pohjola-Norden
Joensuun seudun Pohjola-Nordenin Nuoret
Jyväskylän Opiskelijoiden Pohjola-Norden
Lahden Pohjola-Nordenin Nuoret
Oulun seudun Pohjola-Nordenin Nuoret
Tampereen Pohjola-Nordenin Nuoret
Turun Opiskelijoiden Pohjola-Norden
Vaasanseudun Pohjola-Nordenin Nuoret

12. JÄSENJÄRJESTÖT VUONNA 2017 (27)
Eurooppanuoret
Finlands Svenska Idrott
Finlands Svenska Folkdansring
Finlands Svenska Skolungdomsförbund
Finlands Svenska Ungdomsförbund
Keskustan Opiskelijaliitto
Kokoomuksen Nuorten Liitto
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta
Kristillisdemokraattiset Nuoret
Luonto-Liitto
Nuoren Keskustan Liitto
Nuorten Kuurojen Pohjoismaiden Neuvosto (DNUR)
Nuorisoasuntoliitto
Sosialidemokraattiset Opiskelijat
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijoiden Liitto (SAMOK)
Suomen Lukiolaisten Liitto
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter
Suomen ylioppilaskuntien liitto
Sosialidemokraattiset Nuoret
Svensk Ungdom
Varusmiesliitto
Vasemmistonuoret
Vasemmisto-opiskelijat
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto
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