


Pohjola-Nordenin projektit 

Yhteispohjoismaiset projektit

• Pohjolan päivä

• Pohjolan pidot

• Kirjallisuusviikko

• Norden i skolan -portaali

• Nordjobb

Tiedotusprojektit

• Info Norden neuvontapalvelu

• Konferensseja, seminaareja

Koulusektorin projektit

• Stipendit

• Leirikoulut, opintomatkat

• Stipendit tuleville opettajille

• Koulukäynnit yhteistyössä Kielilähettiläiden 
kanssa



Stipendit 

• Opettajastipendit

• Kurssistipendit opettajille, 
tuleville opettajille ja 
koulualan virkamiehille

• Matka-avustukset leirikouluille

• ”Vieraanvaraisuusraha” 
ystäväluokkien vierailuja 
varten 

• Matka-avustukset 
ammattioppilaisten ja 
kansanopistojen oppilaille 

• Työssäoppimisstipendit

• Kesäkurssit suomenkielisille 
lukiolaisille

Ohjeet ja hakulomakkeet : www.pohjola-norden.fi

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


Muuta toimintaa

• Kirjapalkinnot

• Pohjoismainen oppimateriaali

• Opettajakonferenssit

• Tiedotustilaisuudet opiskelijoille

• Koulujäsenyys



www.pohjola-norden.fi



Info Norden

• Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama neuvontapalvelu 

• Kahden tai useamman Pohjoismaan välillä liikkuville yksityishenkilöille 

• Tietoa eläkkeistä, veroista, opiskelu- ja työmahdollisuuksista, 
sosiaaliturvasta, työttömyysturvasta ja stipendeistä Islannissa, 
Norjassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa

• Apua oikean viranomaisen löytämiseen

• www.norden.org/infopohjola

http://www.norden.org/infopohjola


Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto (PNN)

• Pohjoismaista nuorisovaihtoa, 
matkoja, kursseja, seminaareja

• Tapaamisia ja kokemuksia, 
kulttuuria ja koulutusta

• 6 paikallisosastoa

• 28 jäsenjärjestöä 

• 2 800 jäsentä (jäsenyys ilmainen)

• www.pnn.fi

• Facebook / Twitter: @pnnpnu

• Instagram: pnnpnu

http://www.pnn.fi/


Nordjobb

• Tarjoaa kesätöitä toisessa 
Pohjoismaassa tai 
itsehallintoalueella 

• Järjestää asunnon ja vapaa-
ajan ohjelmaa

• 18 – 30-vuotiaille nuorille

• Hakeminen on ilmaista

• Hakulomake osoitteessa 
www.nordjobb.org

http://www.nordjobb.org/


Pohjoismainen oppimisalusta

Norden i skolan –oppimisalusta 
tarjoaa materiaalia, joka voi toimia 
pohjoismaisena mausteena 
opetuksessasi. Alustalta löytyy muun 
muassa lyhytelokuvia, pelejä, 
tekstejä ja tehtäviä kaikille luokka-
asteille ja kaikilla pohjoismaisilla 
kielillä. 
Materiaali on suunnattu erityisesti 
ruotsin kielen, historian ja 
yhteisteiskuntaopin sekä 
luonnontieteiden ja maantiedon 
opettajille.

22.11.2022 julkaistaan uudistetut 
verkkosivut. Oppimisalustalle 
tuotetaan lisää materiaalia, kuten 
kuukausittain vaihtuva 
pohjoismainen elokuva ja 23 uutta 
teemapakettia. 

Pohjoismaisen ystäväluokan 
löytäminen tulee piakkoin 
onnistumaan helpommin 
oppimisalustan avulla.



www.nordeniskolan.org

Ristiinleikkaus-elokuvaprojekti

Pohjoismaiset koululuokat voivat 
osallistua yhteiselokuvan tekoon 
22.11.2022 – 28.2.2023 välillä

Ilmoittautumalla mukaan luokka 
saa listan videoitavia tehtäviä. 
Parhaat pätkät pääsevät mukaan 
valmiiseen elokuvaan arjen 
runollisuudesta. 

Pohjoismainen joulukalenteri

Noin viiden minuutin äänitteistä 
koostuva kalenteri haastaa lapset 
kieliseikkailuun, jossa joka maasta 
ja itsehallintoalueelta esitetään 
jouluisia tehtäviä. Tehtävissä 
pääsee kuulemaan pohjoismaisia 
kieliä, mutta tehtävänanto on 
omalla kielellä. 



Pohjola-Norden 

Topeliuksenkatu 20

00250 Helsinki

+358 9 454 20 80

pn@pohjola-norden.fi

www.pohjola-norden.fi

Kysymykset osoitteeseen
hakemukset@pohjola-norden.fi

Facebook / Twitter: 
@pohjolanorden 

Instagram:  pohjolanorden

Pohjola-Norden koulussa / i skolan -
Facebook-grupp

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


Kiitos! 


