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Pohjola – paikka kaikille

Norden – en plats för alla

Aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta. Lämmin keväinen tuulenhenkäys pyyhkäisee yli peilityynen lahden. Kauempaa kuuluu lintujen laulua sekä moottoriveneen hiljaista murinaa.
Vieressäni istuva joukko juttelee ja nauraa iloisesti. Juuri tällaisina hetkinä voi kysyä itseltään; missä muualla maailmassa
voi nauttia tällaisesta hetkestä, jos ei Pohjolassa.

Solen strålar från en klarblå himmel. En varm vårbris sveper fram över den spegellugna viken. I fjärran hörs fågelsång
och brummandet av en motorbåt. Brevid mig sitter glada
människor som pratar och skrattar. Just i denna stund kan
man fråga sig; var annarstans i världen kan man njuta av detta om inte i Norden.

Yhteiskunta on muuttunut paljon siitä, kun pohjoismainen
aate syntyi 100 vuotta sitten. Elämme hektisessä informaatioyhteiskunnassa, jossa vaaditaan nopeita tuloksia. Trendejä tulee ja menee nopeaan
tahtiin. Samanaikaisesti meillä Pohjolassa on
yhteiskunta ja ympäristö, jotka voivat tarjota
niin paljon enemmän, kun vain maltamme
pysähtyä hetkeksi ja katsoa ympärillemme.

Dagens samhälle har förändrats mycket sedan Föreningen
Norden grundades för 100 år sedan. Idag lever vi i ett intensivt informationssamhälle där reslutatmål bör
uppnås och trender kommer och går i en snabb
takt. Samtidigt har vi i Norden ett samhälle och
en miljö som kan erbjuda oss alla så mycket
mera om vi bara hinner stanna upp en stund
och titta omkring oss.

Pohjoismaat ovat usein erilaisten mittausten
kärkipäässä, varsinkin kun puhutaan koulutuksesta, tasa-arvosta, onnellisista kansalaisista, taloudesta tai parhaista matkakohteista. Meillä
kaikilla Pohjoismailla on yhteiskuntarakenne, joka huolehtii
jokaisesta yksilöstä ja mahdollistaa hyvän tulevaisuuden kaikille. Pystyäksemme myös jatkossa tarjoamaan tämän, tulee
pohjoismaisen yhteistyön jatkua vahvana kaikilla osa-alueilla. Meidän tulee kehittää sekä vahvistaa arkipäiväistä kanssakäymistä kansalaisten kesken, mutta myös samalla nostaa
esille pohjoismaisen poliittisen päätöksenteon tärkeyttä. Yhtenäisempi Pohjola on vahvempi pelaaja niin EU:ssa kuin kansainväliselläkin kentällä.

De nordiska länderna toppar ofta alla internationella mätningar då det gäller bla utbildning,
jämnställdhet, lyckliga medborgare, ekonomi
och bästa resemålen. Vi har, i alla nordiska länder, en
samhällsstruktur som tar hand om varje enskild individ och
möjliggör en framtid för alla. Vi bör även i framtiden kunna erbjuda detta och för att det skall vara möjligt behövs det även
ett fortsatt starkt nordiskt samarbete på alla plan. Vi behöver
utveckla och stärka det vardagliga samarbetet, medborgarna
emellan, men samtidigt även lyfta fram behovet av ett politiskt beslutsfattande på nordisk nivå. Om Norden ännu mera
enat kan stå upp tillsammans så är vi en spelare att räkna med
även på EU och internationell nivå.

Hyvät nordistit, pysähtykää hetkeksi ja nauttikaa ympäristöstänne ja ihmisistä, joiden kanssa saatte jakaa sen. Mieti,
mitä Pohjola on antanut sinulle ja mitä sinä voisit antaa takaisin edistääksesi pohjoismaisen perheen hyvinvointia. Pohjola-Nordenin kautta voit olla mukana toteuttamassa sinun
pohjoismaisia unelmiasi.

Så, bästa nordister, ta en stund i vardagen, stanna upp och
njut av omgivningen och alla medmänniskor. Tänk på vad Norden gett dig och vad du kunde bidra till den Nordiska familjen.
Via Pohjola-Norden kan du vara med och förverkliga just dina
nordiska drömmar.
En glad nordisk sommar,

Hyvää pohjoismaista kesää,
Michael Oksanen
Chefredaktör

Michael Oksanen
Päätoimittaja
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Onnellisten Pohjola
Suomi oli toistamiseen onnellisuuden ykkönen Yhdistyneiden kansakuntien The World
Happiness Report 2019:n mukaan. Eikä ihan huonosti muillakaan Pohjoismailla mene:
Tanska toinen, Norja kolmas ja Islanti neljäs. Ja Pohjolan onnettominkin maa, Ruotsi
oli sentään seitsemäs 156:sta maasta.
Raportin julkaisu on aina aiheuttanut

runsaasti epäuskon sekaista hymähtelyä. Ei tämä voi olla totta. Miten tässä
nyt näin kävi? Minäkö muka onnellinen? Siis onko elämämme muka yhtä
Muumilaaksoa ja Strömsötä. Alakulo
ja syyllisyydentuntohan ovat osa kansallista perimäämme. Alati hymyilevää
ihmistä on pidetty vähintäänkin vähän
tyhmänä, ellei peräti hulluna.
Yksilötason onnellisuutta on vaikea,
ellei mahdotonta mitata objektiivisesti.
Itse asiassa raportti mittaa enemminkin
ihmisten tyytyväisyyttä elämäänsä ja
yhteiskuntaan kuin vaikeasti arvioitavaa subjektiivista onnellisuuden käsitettä.
Mutta onnellisuusraportin tulokset
eivät ole vain sattumaa ja onnenkantamoista. Kaikki Pohjoismaat, siis Ruotsikin, ovat aina olleet kymmenen onnellisimman maan joukossa niin kauan
kuin raportteja on julkaistu.
Mittausten osoittama tyytyväisyyden tai onnellisuuden tunne korreloi
vahvasti tiettyjen avaintekijöiden kanssa. Nämä ovat luottamus, turvallisuus,
tasa-arvo, demokratia ja vakaus. Nämä
ovat pohjoismaisia arvoja.
Tärkeä onnellisuustekijä on myös
vauraus. Raha tuo siis onnea, vaikka
usein muuta väitetäänkin. Mutta raha
tuo onnea yhteisötasolla vain, jos siihen
liittyy tunne oikeudenmukaisuudesta.
Pohjoismaisen mallin ytimessä onkin
onnistuminen, jossa ihmisten halu tavoitella vaurastumista on yhdistetty

Mittausten osoittama
tyytyväisyyden tai
onnellisuuden tunne
korreloi vahvasti tiettyjen
avaintekijöiden kanssa.
Nämä ovat luottamus,
turvallisuus, tasa-arvo,
demokratia ja vakaus.
Nämä ovat pohjoismaisia
arvoja.
käsite ”The Swedish Model”. Nykyisin tämä on vaihtunut käsitteeksi ”The
Nordic Model”. Tässä mallissa on myös
Suomi mukana. Pohjolasta on tullut
Suomelle koti. Onnellinen sellainen.
Tänä vuonna vietämme pohjoismaisen kansalaistoiminnan 100-vuotisjuhlavuotta. Sata vuotta sitten perustettiin
Norden-yhdistykset Tanskaan, Norjaan
ja Ruotsiin. Kansalaistoiminta rakentaa
juuri sitä luottamusta kanssaihmisiin ja
osallisuutta yhteiskuntaan, jotka ylläpitävät ja edistävät onnellisuuttamme.
Etujemme mukaista on varjella
pohjoismaista arvopohjaa ja edistää
Suomen pohjoismaalaisuutta. Tähän
toiminta yhdessä muiden kanssa Pohjola-Norden yhdistyksissä antaa erinomaisen lähtökohdan, nyt ja jatkossa.

Heikki Pakarinen

Pohjola-Nordenin Etelä-Suomen aluetoimikunnan
puheenjohtaja

Johannes Jansson / norden.org
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tasa-arvoon ja kaikista yhteiskunnan
jäsenistä huolehtimiseen.
Tekijät, jotka myötävaikuttavat tyytyväisyyden tai onnellisuuden tunteeseen Pohjolassa ovat olleet tutkimuksen
ja runsaan keskustelun kohteina. Monet näistä arvoista vaikuttavat vahvoina myös muissa maissa. Mutta on eräs
tekijä, jossa Pohjoismaat erottuvat selkeästi muista: luottamus.
Pohjoismaiden ministerineuvosto
julkaisi pari vuotta sitten raportin Tillitdet nordiska guldet (www.norden.org/
sv/publication/tillit-det-nordiska-guldet). Raportin mukaan sosiaalinen
luottamus on aivan omaa luokkaansa
Pohjolassa, myös länsieurooppalaisittain. Luotamme kanssaihmisiin,
viranomaisiin, poliisiin, armeijaan,
kirkkoon, pankkeihin ja jopa poliitikkoihimme. Luotamme, ettei korruptio
sivuuta oikeudenmukaisuutta yhteiskunnissamme.
Voidaan siis syystäkin lausua, että
on onni olla Pohjoismaa. Tältä osin
maamme kannalta tärkeimmät ratkaisut tehtiin jo ammoin, vuosisatoja sitten. En usko, että olisimme onnellisuustilastojen kärjessä, jos Suomen niemeä
aikoinaan asuttaneet heimot olisivat
joutuneet Novgorodin tai saksalaisen
ritarikunnan alaisuuteen svealaisten
kuninkaan sijaan. Kohtaloksemme - ja
ilmeisesti siis myös onneksemme - oli
tulla osaksi muodostumassa olevaa
Ruotsin valtakuntaa.
Aiemmin tunnettiin maailmalla

Voice Over
Sølvguttene/VoiceOver kören sjunger en underhållande
musikhälsning från Norge lördagen 14.9. kl. 13.30. i Musikhusets foaje, Mannerheimvägen 13, var nordister fikar redan
kl. 12. Fritt inträde.

VoiceOver kören består av 26 sångare i åldern 14-25 år. Alla
är medlemmar i huvudkören Sølvguttene. Repertoaren består av musik från flera olika genrer, bland annat program för
manskör och musikaler. Dirigent Frikk Heide-Steen. Norges
ambassad understöder arrangemanget.

Clarisse Meyer / Unsplash

Sølvguttene/VoiceOver kuoro tuo viihdyttävän musiikkitervehdyksen Norjasta lauantaina 14.9. klo 13.30. Pohjola-Nordenin kahvihetki Musiikkitalon lämpiössä klo 12 alkaen,
Mannerheimintie 13. Vapaa pääsy.
Sølvguttene isäntäkuoron VoiceOver nuorisoryhmässä laulaa
26 iältään 14-25 vuotiasta poikaa. Ohjelmisto koostuu useista
eri tyylilajin lauluista, mieskuorojen ohjelmistosta ja musikaaleista. Kuoroa johtaa Frikk Heide-Steen. Norjan suurlähetystö tukee tapahtumaa.

Helsingin opiskelijoiden Pohjola-Norden
Tervehdys Helsingin opiskelijoiden Pohjola-Nordenista!

Kuvituskuva. Magnus Fröderberg/norden.org

Olemme Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton paikallisosasto pääkaupunkiseudulla ja meillä on tällä hetkellä noin 1100 jäsentä.
Vuosi on lähtenyt käyntiin mm. Pohjoismaisen kulttuuripisteen kielikahvilatoiminnan parissa ja syksyksi yritämme järjestää omaa babbelklubbenia ja elokuvailtoja kerran kuussa.
Sitä ennenkin on kuitenkin toimintaa! Juhlistamme Norjan
kansallispäivää 17.5. siivoustempauksella Helsingissä. Kesällä järjestämme yhteistyössä PNN:n ja Oulun paikallisosaston
kanssa matkan Färsaarille 15.-19.8. Matkalla pääsemme tutustumaan saarten kauniiseen luontoon veneretkellä ja kulttuuriin pääkaupungissa Tórshavnissa. Pääkaupunkiseudun
paikallisosastona teemme luonnollisesti yhteistyötä PNN:n
toimiston kanssa - tänä vuonna olemme olleet mukana Pohjola2030-tilaisuudessa ja jäsenillämme on hyvä mahdollisuus
osallistua Nordjobbin kesäohjelmaan Helsingissä.

Aino & Katja
HOPN hallitus
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Kotkan PohjolaNorden ry 75-vuotta
pähkinänkuoressa
Kotkan Pohjola-Norden-yhdistys perustettiin joulun kynnyksellä
1944 Kotkan kaupungintalon valtuuston istuntosalissa. Perustavan
kokouksen puheenjohtajana toimi kaupunkineuvos K. R. Lindgren
ja hänestä tuli myös yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja. On
sanottu, että yhdistyksen perustaminen oli kotkalaisille eräänlainen
henkinen pelastusrengas, joka osoitti, että kuulumme länteen.
Kuvat: Eeva Lummelampi
Sodan aikana muut pohjoismaat olivat
auttaneet meitä kummikuntatoiminnan muodossa. Kotka sai ystäväkunniksi Landskronan Ruotsista, Fredrikstadin Norjasta ja Glostrupin Tanskasta.
Landskronan ehdotuksesta muodostettiin vuonna 1947 näiden Norden-yhdistysten ja Kotkan Pohjola-Nordenin
ystävyysliitto. Siten Kotka sai pysyvät
yhteistyökumppanit.
Vuosien kuluessa yhteistyön muodot ovat muuttuneet vastaamaan yleistä
kehitystä. Kotkan yhdistyksen kansainväliseen toimintaan kuuluvat nykyään
jokakesäiset matkat naapurimaihimme. Niiden retkien ansiosta Ruotsin,
Norjan ja Tanskan lisäksi tutuiksi ovat
tulleet myös Viro, Latvia, Liettua ja Venäjä.
Kotimaan toiminnasta voidaan mainita muun muassa vuosittaiset teatterimatkat, konsertit, Pohjolan päivän vietto, Pohjoismainen kirjallisuusviikko
sekä Lucia-vesper, jonka tuotto menee
hyväntekeväisyyteen. Tilaisuudet järjestetään kotkalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhdistys kannustaa
ruotsinkielen opiskeluun jakamalla
vuosittain stipendejä kaikissa Kotkan
yläkouluissa ja lukioissa lukuvuoden

Kotkan PohjolaNorden-yhdistyksellä
on lähes kolmesataa
jäsentä.
6
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päättyessä. Jäsenmäärään suhteutettuna yhdistyksen tilaisuuksissa käy vuosittain sama määrä yleisöä kuin Kotkan
Meripäivien aikana.
Kotkan
Pohjola-Norden-yhdistyksellä on lähes kolmesataa jäsentä.
Kaupungin asukasmäärä ei ole siinä
ratkaiseva tekijä. Pohjola-Norden-yhdistyksistä Suomessa Kotkan yhdistyksellä on mitalisija.

Leena Ilkka-Salonen
Puheenjohtaja
Kotkan Pohjola-Norden ry

Kotkan Pohjola-Norden Ry hallitus

Juhlapöytä odottaa vieraita

Pohjola-Nordenin ansiomerkin saajat

Kotkan yhdistyksen kansainväliseen
toimintaan kuuluvat
nykyään jokakesäiset matkat
naapurimaihimme.

”Juhlatuulella” orkesteri sekä puheenjohtaja

Kehitysjohtaja Toni Vanhala toi juhlivalle yhdistykselle terveiset
Kotkan kaupungilta
Etelä-Suomen alue | Södra Finlands region
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Danmark
– du ær dejlig
Espoon Pohjola-Norden järjesti Etelä-Suomen alueen jäsenille kolmipäiväisen opinto- ja kulttuurimatkan Tanskaan Pohjois-Själlantiin
syyskuussa 2019. Matkan keskeinen kohde oli Louisianan taidemuseo, mutta kulttuuripitoiseen ohjelmaan sisältyi kuvataiteen lisäksi
myös kirjallisuutta, musiikkia, vanhustenhoitoa, lasten askartelua,
politiikkaa ja pohjoismaista yhteistyötä.
Teksti ja kuvat: Heikki Pakarinen
Matka alkoi vierailulla kööpenha-

minalaiseen vanhusten palvelutaloon
Ørestad Plejecenteriin ja perehtymisellä keskuksen kulttuuripilottiin. Keskus
on tullut tunnetuksi innovatiivisesta
taiteen ja kulttuurin yhdistämisestä
asukkaiden arkeen.
Suomen Tanskan suurlähetystössä ministerineuvos Katja Luopajärvi
alusti keskustelun tanskalaissuomalaisista suhteista ja Tanskan ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta. Opintomatka
osui suomalais-tanskalaisten diplomaattisuhteiden satavuotisjuhlaan, sillä

Tanska tunnusti ensimmäisten maiden
joukossa Suomen itsenäisyyden tammikuussa 1918.
Matkan majoituspaikaksi oli valittu
tanskalais-norjalainen
kulttuurikeskus Schæffergården. Kauniissa ympäristössä Gentoftessa sijaitseva keskus
edistää toiminnallaan Tanskan ja Norjan välisiä suhteita. Keskuksen pääsihteeri Aja Chantelou Bugge esitteli
tanskalais-norjalaisen yhteistyösäätiön
monipuolista toimintaa ja sen historiaa. Säätiön juuret ulottuvat Tanskan
toisen maailmasodan aikana Norjaan
Schæffergården
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toimitettuun ruoka- ja muuhun apuun.
Schæffergårdenissa tarjoutui myös tilaisuus kuulla Norjan yleisradion NRK:n
poikakuoron Sølvguttenenin vauhdikas
konsertti.
Scheffergårdenissa seuraan liittyi
myös Norden-yhdistysten liiton pääsihteeri Henrik Wilén, joka piti meille
esitelmän aiheesta Pohjolan kulttuurisuhteet ennen ja nyt.
Louisianan modernin taiteen museo
on eräs Tanskan keskeisiä nähtävyyksiä. Vuonna 1958 avattu museo sijaitsee
Humlebækissä Juutinrauman rannalla.
Laajan pysyvän näyttelyn lisäksi museossa oli esillä kuun kulttuurihistoriaa
monipuolisesti käsittelevä näyttely.
Museon kokoelmat käsittävät laajan
joukon kansainvälisesti tunnettujen taitelijoiden, kuten Max Ernstin, Alberto
Giacomettin, Henry Mooren, Pablo
Picasson ja Andy Warholin töitä.
Matkan osallistujat tutustuivat myös
Louisianan lasten työpajan toimintaan.
Kaunis sää suosi vaeltelua Louisianan
luonnonkauniissa veistospuistossa.
Louisianasta siirryttiin Rungstediin
Karen Blixen -museoon. Tanskan tunnetuimpiin kirjailijoihin kuuluva Karen Blixen (1885-1962) asui pääosan
elämästään kodissaan Rungstedissa,
mutta kansainvälisen läpimurtonsa
hän sai Keniassa vietetyistä vuosistaan
kertovalla romaanilla. Kirjan pohjalta tehtiin myöhemmin seitsemän Oscar-palkintoa voittanut elokuva Minun
Afrikkani. Kirjoittamisen ohella Blixen
harrasti myös maalausta.
Nordatlantens brygge on Christianshavnissa Kööpenhaminassa sijaitse-

Scheffergårdenin päärakennus

va Islannin, Grönlannin ja Färsaarten
yhteinen kulttuuritalo. Rakennus on
1700-luvulla rakennettu satamamakasiini, joka avattiin uuteen tehtäväänsä
kunnostettuna vuonna 2003. Kulttuuritalossa järjestetään taidenäyttelyjä,
konsertteja, elokuvia ja esitelmiä. Rakennuksessa sijaitsevat myös Islannin,
Färsaarten ja Grönlannin edustustot.
Vuosittain järjestettävän Kööpenhaminan Golden Days on historiafestivaali, joka pyrkii mm. herättämään nuorten
kiinnostusta historiaan, innostamaan
miehiä käymään museoissa ja rohkaisemaan varttuneita kokeilemaan jotain
uutta. Vuoden teemana oli Tanskan
historian B-puolet, tapahtumat jotka
on unohdettu tai on haluttu unohtaa.
Tutustuimme erityisesti Kuninkaallisen
kipsijäljennöskokoelman työpajaan, jossa lapset maalasivat kipsijäljennöksiä.

Henry Moorin veistos Louisianan veistospuistossa

Kaunis sää suosi
vaeltelua Louisianan
luonnonkauniissa
veistospuistossa.

Sveitsiläisen kuvanveistäjä Alberto Giacomettin veistosten näyttelytila.
Kuva: Kim Hansen/Louisianan modernin taiteen museo

Karen Blixen -museo
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Taiteilijat tutuiksi
taideluennoilla
Keravan Pohjola-Norden on tehnyt yhteistyötä Keravan Opiston ja kaupunginkirjaston
kanssa järjestämällä taideluentoja, joilla on ollut kysyntää. Tilaisuudet on pidetty
Opiston tiloissa, kirjastossa tai kouluissa ja ne ovat edullisia ja avoimia kaikille.
Tilaisuuksien tarkoitus on tutustuttaa luennoille osallistujat taiteilijoihin ja heidän
keskeisiin töihin. Luennoille osallistuneet ovat tehneet myös opastettuja, yhteisiä
retkiä taidenäyttelyihin.
Teksti Marja Leena Hautala | Kuvat Eija Olsson

Luentoaiheita on ollut lukuisia. Tanskan Skagenin -taiteilijat -teema inspiroi
luennoille osallistuneita matkustamaan
paikan päälle jo seuraavana kesänä. He
tutustuivat Skagen -museoon, alueen
taiteilijoiden töihin ja heidän elämäänsä. Teemoina on ollut esimerkiksi Edvard Munch - Elämäni tanssi, Jean
Sibelius, Ruotsalaisen kulta-ajan taiteilijoita, Suomalaisia naistaiteilijoita
itsenäisyyden ajan alkupuolella, Josef
Frank, Svenskt Tenn, De drogo till Paris ja Amos Anderson - taiteenkeräilijä. Luennot on pitänyt FM Eija Olsson.
Hänen luentonsa ovat olleet erittäin
suosittuja ja usein kysytään, milloin on
seuraava luento.
Luennot ovat tuoneet esiin niitä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet taiteilijan tuotannon menestykseen tai rajoittaneet sitä. Vuosisadan alkupuolen
myllerrykset; nälkävuodet, sortovuodet, maailmansodat ynnä muut eivät
lannistaneet taiteilijoiden luovuutta.
Vuosisadan vaihteen taiteilijoiden
– köyhienkin - runsas matkustaminen Etelä-Euroopan maihin inspiroi
maalaamaan. Rooma, Pariisi, Espanja,
Sveitsi, Saksa ja Italia kiehtoivat heitä. Siihen aikaan monilla oli tapana ja
mahdollisuus majoittua pitkiäkin aikoja, jopa vuosi ystävien, tuttavien tai
sukulaisten luona. Esimerkiksi Albert
Edelfelt majoitti monia taiteilijoita
luonaan ja tutustutti heitä Pariisin hyveisiin ja paheisiin. Kuka ilmestyikään
karmiinin punaisten verhojen takaa ja
sai vieraan hämmästymään? Salaperäinen Virginie -maalaus pysähdytti katsojan ja herätti erilaisia arvailuja.
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”Bättre att vara fri fågel än en
fångad kung”

Motivaatio matkustaa oli niin vahva,
että moni taiteilija lainasi matkarahat
sitä varten, astui höyrylaivaan ja jatkoi
yöjunalla Pariisiin. Matka saattoi kestää
viikkoja, mutta taiteilijan vapaus Pariisin taivaan alla oli vaivan arvoinen. Pariisi tarjosi vapautta. Valot voivat siellä
olla kirkkaimmat ja varjot syvimmät,
virtaava Seine ja Trocadéro - puiston
romantiikka, mikä sen voittaisi? Lontoo oli myös suosittu. Taiteilijoiden
kautta muutkin saivat runsaasti vaikutteita musiikkiin, rakennustaiteeseen,
maalaamiseen.
Helene Schjerfbeck oli pitkähköjä
aikoja Lontoossa, jolloin hänen kerrotaan menneen kihloihinkin, mikä kuitenkin purkautui ja aiheutti sydänsuruja taiteilijalle. Schjerfbeck oli Suomessa
rakastunut solujaan myöten nuoreen
Einar Reuteriin. Helene oli ikävässään
lähettänyt Einarille matkarahan, jotta
tämä tulisi Oulusta hänen luokseen.
Kuitenkin pitkähkön ajan kuluttua
saapui kirje, jossa Reuter ilmoitti menneensä kihloihin varakkaan ruotsalaisen kaunottaren kanssa. Helene purki
suruaan työhön. Hän otti mallikseen
naapuristossa asuneet mustalaistytöt,
jotka olivat vilkkaita lörpöttelijöitä ja
keskustelijoita, mutta he eivät udelleet.
Helenen tuotteliaisuutta verotti sairastelu, jolloin hän oli pitkiä aikoja hoidoissa, mutta hän maalasi silloinkin.
Vaikeuksista huolimatta maalauksia
syntyi uskomattoman paljon.
Suomalaisilla naistaiteilijoilla ei ole
ollut helppoa, heidän oli todella vai-

kea saada apurahoja ja ne olivat pieniä.
Mutta rohkeutta heiltä ei puuttunut.
Osaksi tästä syystä he käyttivät malleina köyhiä henkilöitä, joille tarvitsi
maksaa vähän. Usein matka tai asuminen korvattiin lahjoittamalla maalaus
tai maalaamalla isäntäperheen jäseniä
maksutta. Sama koski myös miestaiteilijoita.
Miksi taideluentoja? Luennoilla
olemme saaneet tietoa taiteilijoiden
värikkäästä elämästä, mikä kiehtoo,
mutta myös tavallisten kansalaisten
elämästä. Lisätiedot taideteosten syntyvaiheista ovat innoittaneet matkustamaan niihin maisemiin, joissa teokset
ovat syntyneet sekä kotimaassa että
ulkomailla. Taide tuo kauneutta arkeen,
voimme katsella taidetta uusin silmin,
taide yhdistää kulttuureja ja maailman
kuva laajenee. Kenties tunnistat maalauksesta Toscanan valon, kuka maalasikaan Mansikkatytön? Uudellamaalla
on paljon henkilöitä, jotka itsekin maalaavat. Heitä tapaa luennoilla usein.
Lisätietämys voi innostaa myös omiin
taideostoihin.
Taiteenkeräily on nykyisin suosittua,
luennot lisäävät tiedonhalua, hinta-arvioita ei kuitenkaan saada. Taidetöiden synty ja tausta ovat arvokasta tietoa. Näyttelyt ja entisten taiteilijoiden
kotimuseot kiinnostavat. Alueemme
Norden-yhdistykset ovat järjestäneet
taideluentoja ja taidematkoja. Esim. Espoon Pohjola-Norden järjesti yhteisen
opinto- ja taidematkan Tanskan Pohjois-Själlantiin sekä retken Hanasaareen ja Didrichsenin designmuseoon,
joissa näimme upean Svenskt Tenn

Albert Edelfeltin Lukeva pariisitar (Virginie), 1880. Maalaus on nyt nähtävillä Ateneumissa, kun Valtioneuvoston juhlahuoneisto Smolna on remontissa. Ateneum omistaa
maalauksen, mutta se on ollut deponoituna Smolnaan monta vuosikymmentä, ja on
nyt siis yleisön nähtävillä Ateneumin toisessa kerroksessa.

Taidemuseot elävät
kukoistuskautta ja ovat
vaihtuvilla näyttelyillään
tehneet ennätyksellisiä
kävijämääriä.
-näyttelyn. Orimattilan Pohjola-Norden
järjesti retken supersuosittuun Amos
Rex -näyttelyyn ja Musiikkitalolle. Porvoon, Sipoon ja Tuusulan Pohjola-Norden -yhdistykset ovat olleet aktiivisia
luentojen järjestäjiä.
Taidemuseot elävät kukoistuskautta
ja ovat vaihtuvilla näyttelyillään tehneet
ennätyksellisiä kävijämääriä, myös Keravan taidemuseo Sinkka.
Tiesitkö, että on kulunut 100 vuotta
ensimmäisten Norden -yhdistysten perustamisesta? Keravan Pohjola-Norden
on 70 -vuotias ja haluaa jatkossakin toimia aktiivisesti luentojen puolesta pohjoismaisuuden huomioiden.

Ateneumin kokoelmiin kuuluva Helene Schjerfbeckin Mustalaisnainen (1919),
jota on tulkittu niin, että hän kuvaa omaa suruaan, kun hän järkyttyi saatuaan tiedon Reuterin kihlauksesta.

Kun liityt Pohjola-Nordeniin, saat
uusia ystäviä, mahdollisuuksia matkoihin ja retkiin, jotka vievät paikkoihin, joihin ei tulisi muuten mentyä.
Koet vireää yhteisöllisyyttä.
Etelä-Suomen alue | Södra Finlands region
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Orimattilan
Pohjola-Norden
Teksti ja kuvat: Sirkku Palokangas

Pohjoismaista kirjallisuusviikkoa 2018 esiteltiin Orimattilan kirjastossa. Kirjasto
omisti koko marraskuun loppupuolen sankariteemalle. Yhdistys ja kirjastonjohtaja Kirsi Lähde suunnittelivat yhdessä kirjastoon lastentapahtuman keskiviikoksi
14.11. Esillä oli sankariaiheisia kirjoja ja kuvia, lapset saivat pukeutua rooliasuihin,
kaikki saivat kirjoittaa lempisankareidensa nimet näkyviin, lapset saivat rintaansa sankarimitalin (suklaata) ja tarjolla oli mehua ja piparia. Esillä oli Aluelehtiä
ym P-N:n aineistoa.

FM Eija Olssonin luento Amos Anderson ja hänen taidekokoelmansa oli Orimattilan taidemuseossa 05.09.2018. Orimattilan Pohjola-Norden järjesti yleisölle kahvitarjoilun ja arpajaiset. Luennolle
osallistui myös Lahden yhdistyksen 8-10 jäsentä. Ennen luentoa
yhdistyksen hallitus ja Eija Olsson tutustuivat orimattilalaisen taiteilija Kyllikki Haaviston työhön hänen ateljeessaan ja kodissaan.

Tosimaailman sankareista ”äiskä” ja ”iskä” olivat suosituimmat.

Toimintaa 2019
Maaliskuu

Elokuu

Marraskuu

• Kevätkokous
• Pohjolanpidot Lahdessa 23.3.2019
• Pohjolanpäivän tapahtuma
S-Supermarketin aulassa 24.3.2019

• Lahden Pohjola-Norden järjestää
matkan Ahvenanmaalle

• Kirjallisuusviikko/kirjasto/
yhteiskoulu

Huhti-/toukokuu
• Liittokokous Tornio 4.-5.5.2019
• Stipendit kouluille
• Alueretki Tammisaareen 18.5.2019

Kesäkuu
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• Aluepäivä/aluekokous 8.6.2019

Syyskuu

Joulukuu

• Eteläsuomen alueen matka
Tukholmaan

• Tapahtuma taidemuseolla
• Lucia
• Jokin retki teatteriin tms/luento
taidemuseolla/vierailu toisen
yhdistyksen tilaisuuteen

Lokakuu
• Syyskokous
• Liiton risteily jäsenille ja
halukkaille

Föreningen Pohjola-Norden i Borgå

Bokcirkel Nordic Noir
Pohjola-Norden i Borgå har under

våren 2019 inlett ett samarbete med
Luckan Integration och Grand-Luckan i
Borgå för att aktivera sina medlemmar
och öppna upp verksamheten för nya
intresserade.
Samarbetet med Luckan Integration
började med att man redan i Helsingfors
prövat på konceptet Books & Friends
där lokalbefolkning och invandrare
träffas och diskuterar böcker och läsning. Denvägen fick Pohjola-Norden
stöd med att komma igång genom ett
befintligt koncept som omarbetades för
att fungera lokalt och för våra önskemål.
Bokcirkeln Nordic Noir har kommit igång småskaligt. Efter en annons
i lokaltidningen och en finspridning
av evenemanget i sociala medier har
en liten grupp på fem till sex personer
träffats regelbundet, en onsdag-kväll
per månad, för att prata om nordiska
deckare. Deltagarna är delsmedlemmar
i Pohjola-Norden i Borgå, men också
personer som helt enkelt sett reklamen
och blivit nyfikna. Träffarna är öppna
och vem som helst kan delta. Man behöver inte heller ha varit med från början

eller binda sig till att delta varje gång.
Idén är att deltagarna själva väljer vilka böcker somläses, men tanken är att
hålla sig till nordiska författare och försöker få en spridning mellan länderna.
Fram till idag har gruppen läst böcker
av författarna Karin Fossum från Norge
och Sara Blædel från Danmark.
Stämningen under bokcirkelträffarna är lättsam och familjär. De fem till
sex deltagarna sätter sigkring bordet
i Kulturhuset Grands aula och tar för
sig av kaffet och teet som dukats fram,
Pohjola-Norden bjuder på tilltugg. Efter lite småprat när alla har kommit till
rätta tar en avarrangörerna ordet och
presenterar boken (eller böckerna) som
lästs under den gångna månaden. Ifall
man inte fått tag i boken som föreslagits
under föregående träff går det bra att
välja en annan bok bara man läser något av samma författare. Sedan får alla
i tur och ordning kort berätta om sina
upplevelser med boken, deltagarna kan
lyfta fram allt från handlingen till författarens språk eller geografiska skildringar. Diskussionen blir livlig, både om
böckerna man läst men också om andra

böcker som utspelar sig i samma region.
Ibland går diskussionen in på andra, liknande nordiska författare.
Efter en stund går diskussionen över
till nästa möte. Vilket land skall lyftas
upp till nästa? Vilken författare skall
väljas? Medlemmarna kommer med
förslag och rekommendationer. Gruppen väljer tillsammans en ny författare
och efter lite efterforskning sållas det
även fram en eller två böcker mankan
välja att läsa till nästa gång. Slutligen är
det dags att påminna om nästa träff, varefter deltagarna säger tack och hej och
börjar droppa av en efter en.
När man frågar deltagarna tycker de
själva att detta är ett trevligt koncept.
Ramarna är inte så stramaoch tanken
är inte att djupanalysera böcker eller
författare utan fokus ligger vid trevlig
samvaro och lästips. Samarbetet mellan
aktörerna som håller i trådarna har gått
smidigt och man tror på en fortsättning
även i höst, då även nya deltagare önskas hjärtligt välkomna med.

Nadina Vihinen

Sekreterare
Föreningen Pohjola-Norden i Borgå

Norden.org
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Pohjolan pidot
Lahdessa - Nordiskt
gästabud i Lahtis
Kirjoittaja: Tiina Saarijärvi Kuvaaja: Jussi Saarijärvi

Pohjolan päivänä 23.3. kokoontui komea joukko Etelä-Suo-

men alueen nordisteja Lahteen Hennalan kasarmialueen
perinteikkäälle Upseerikerholle juhlimaan 100-vuotiasta
Pohjola-Norden -järjestöä. Juhlan aluksi nautittiin Lahden
kaupungin tarjoama lasillinen kuohuvaa pikkupurtavien
kera. Sen jälkeen jakaannuttiin suomalaiseen, ruotsalaiseen,
tanskalaiseen, norjalaiseen ja islantilaiseen pöytään sekoitellen sopivasti eri suunnilta saapuneita vieraita. Ennen ateriaa Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Pekka Komu toi
juhlaan kaupungin terveiset ja opas Seppo Toivonen esitteli
juhlavieraille kasarmialueen historiaa. Ruokailun ohessa oli
myös monenlaista ohjelmaa: tervehdyksiä, musiikkia ja vastavalmistunut diaesitys Lahden ystävyyskuntatoiminnasta.
Onnistuneen juhlan päätteeksi juotiin kakkukahvit.

På Nordens dag 23.3. samlade sig en hel del nordister från
Pohjola-Nordens södra distrikt på nordiskt gästabud i Lahtis, närmare sagt på den anrika restaurangen Upseerikerho på kasernområdet i Hennala, för att fira den 100-åriga
organisationen Pohjola-Norden. Till att börja med avnjöt
man ett glas skumpa och cocktailbitar som Lahtis stad bjöd
på. Därefter fick gästerna sätta sig vid ett fiznskt, svenskt,
danskt, norskt eller isländskt bord i en härling blandning
av nordister från olika håll. Före måltiden förmedlade ordföranden för stadsstyrelsen Pekka Komu stadens hälsning
till festen och guiden Seppo Toivonen berättade om kasernområdets historia. Vid sidan om måltiden hade man
också program av olika slag: hälsningar, musik och en nyutgiven diashow om Lahtis vänorter. Den lyckade festen
avslutades med kaffe och tårta.

Tunnelma tiivistyi heti alussa Maakuntasalissa, missä vieraille tarjoiltiin
lasillinen kuohuviiniä ja pikkupurtavaa. /
Det blev genast i början intim stämning i Maakuntasali (Landskapssalen)
där gästerna serverades ett glas skumpa och cocktailbitar.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Komu kertoi juhlayleisölle, että
Lahden kaupunki voi oikein hyvin ja tulevaisuudessa vieläkin paremmin.
Lahdesta on tullut hiljattain yliopistokaupunki ja Lahdessa panostetaan
vahvasti ympäristöystävällisyyteen. /
Ordföranden för stadsregeringen Pekka Komu berättade att Lahtis stad mår
väldigt bra och ska må ännu bättre i framtiden. Lahtis har nyligen blivit
universitetsstad och satsar starkt på miljövänlighet.
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Etelä-Suomen alueen puheenjohtaja Heikki Pakarinen viittasi puheessaan vasta julkaistuun tutkimukseen, jonka mukaan Suomi on maailman
onnellisin maa ja muutkin pohjoismaat aivan kärjessä. ”Pohjoismaalaisuus
lisää selvästi onnellisuutta”, totesi Pakarinen ja korosti myös ruotsin kielen
taitamisen tärkeyttä. /
Ordföranden för Södra Finlands region Heikki Pakarinen hänvisade i sitt tal
till den nyligen publicerade utredningen som avslöjade att Finland är det lyckligaste landet i världen och de andra nordiska länderna ligger också i täten.
”Att vara nordbo tycks öka lyckan” konstaterade Pakarinen och betonade
också vikten av att kunna svenska.
Lahden laulajat esittivät musiikkipedagogi Minna Lampun johtamina kolme
kaunista laulua, mm. maakuntalaulun Vihreiden harjujen maa. Taustalla
seinällä näkyy maalaus, joka kuvaa Breitenfeltin taistelua vuonna 1631. /
Kören Lahden laulajat dirigerad av musikpedagogen Minna Lamppu sjöng tre
vackra sånger, bl a landskapssången De gröna åsarnas land. I bakgrunden på
väggen hänger en målning som avbildar slaget vid Breitenfelt 1631.

Kielilähettiläs Miska Siilin kertoi omasta suhteestaan ruotsin kieleen. Miska huomasi
jo pienenä koululaisena perheen lomamatkalla Gotlannissa, että ruotsin osaamisesta
on hyötyä ja innostui kielestä toden teolla lukiossa. Koulun jälkeen Miska on sekä
opiskellut että työskennellyt ruotsiksi. Hän on myös kiertänyt kouluissa kannustamassa oppilaita ruotsin opiskeluun. Miska soitti lopuksi kitaralla itse säveltämänsä
kappaleen./
Språkambassadören Miska Siilin berättade om sitt eget förhållande till svenska språket. Miska insåg redan som liten skolpojke på familjens semesterresa på Gotland att
det lönar sig att kunna svenska. Han blev på allvar intresserad av språket i gymnasiet.
Efter skolan har han både studerat och jobbat på svenska. Han har också turnerat i
skolor och uppmuntrat eleverna att plugga svenska.

Lahden Pohjola-Norden -yhdistyksen puheenjohtaja Riitta
Cederqvist oli kantanut päävastuun pitojen järjestelyistä ja
huolehti vieraista yhdessä muiden Lahden yhdistyksen hallitusjäsenten kanssa. /
Ordföranden för föreningen Norden i Lahtis Riitta Cederqvist
hade burit huvudansvaret för festarrangemangen. Tillsammans
med föreningens andra regeringsmedlemmar tog hon väl hand
om gästerna.

Ateria tarjoiltiin suuressa salissa kristallikruunujen
alla. Ravintola oli valmistanut herkullisen pohjoismaalaisen puhvetin alkuruokineen, pääruokineen
ja jälkiruokineen. Kaikki maistui hyvältä, mutta
parasta oli sittenkin hyvä seura ja vahva yhteenkuuluvuuden tunne. /
Måltiden serverades i den stora salen under kristallkronor. Restaurangen hade dukat fram en läcker
nordisk buffet med förrätt, huvudrätt och efterrätt.
Allt var gott men bäst var ändå det trevliga sällskapet och den starka gemenskapen.
Etelä-Suomen alue | Södra Finlands region
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Pohjola-keskus
avattiin Oulussa
Teksti: Asko Pietarila
Kuvat: Urpo Uusitalo ja Asko Pietarila

Oulussa vietettiin maaliskuussa Pohjola-keskuksen avajaisia. Pohjola-Nordenin perustaman Pohjola-keskuksen ideana on toimia kokoavana aatteellisena kulttuuri-instituutiona, joka voi omalla panoksellaan edesauttaa kansalaisten, elinkeinoelämän ja kuntien
välistä yhteistyötä Pohjoismaissa, Perämerenkaarella ja Pohjoiskalottialueella.
Pohjola-keskuksen

hankekoordinaattorina toimii Asko Pietarila. Tilaisuuden avasi Pohjola-Nordenin pääsihteeri Michael Oksanen ja teemaan
johdattivat puheenvuoroillaan Oulun
kansainvälisten asioiden johtaja Piia
Rantala-Korhonen ja Kalevan päätoimittaja Kyösti Karvonen.

Pohjoismaisella yhteistyöllä
vankat juuret

Piia Rantala-Korhonen tähdensi, että
pohjoismainen yhteistyö on aina ollut
hyvin tärkeää Oulun kaupungille. Historian aikana oululaisten ja pohjoisruotsalaisten välille on rakentunut tiivis
yhteys, jota kaupunki on tukenut myös
omalla toiminnallaan. Lähes jokaisesta
oululaisesta suvusta lähetettiin vuosina
1939-1947 lapsia sodalta suojaan Ruotsiin. Talvisodan aikana Ruotsissa levisi
tunnus: Finlands sak är vår! Yhteensä
Suomesta lähti Ruotsiin 72 000 lasta.
Yli 15 000 heistä jäi uusiin perheisiinsä,
vaikka yhteys syntymäperheisiin säilyi
valtaosalla.
”Sekä minulla että miehelläni on
serkkuja Ruotsissa tämän historian

Pohjola-keskus, Sepänkatu 9, Oulu
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seurauksena” totesi Rantala-Korhonen
ja hän jatkoi: ”Nuoremmat sukupolvet
ovat eläneet rauhan aikaa, osa heistä on
ehkä tietämätön siitä arjessa toteutuneesta solidaarisuudesta, jota nykyistä
huomattavasti ankarimmissa oloissa
meille osoitettiin. Puhe pakkoruotsista
särähtää juuri siksi erityisen rumasti
omaan korvaani. Suomen ja Ruotsin
historiat kietoutuvat yhteen. Suomi on
kaksikielinen maa, suomenruotsalainen kulttuuri on tärkeä osa kansallista
kulttuuriamme”.

Oululle ja Luulajalle
yhteistyösopimus

Rantala-Korhonen kertoi, että Oulun ja
Luulajan kaupunki allekirjoittivat laajan yhteistyösopimuksen helmikuussa
2019 Oulun kaupunginhallituksen Luulajan vierailun yhteydessä. Sopimuksessa todetaan, että rajat ylittävä yhteistyö
Perämerenkaarella antaa mahdollisuuden rakentaa vahva ja kilpailukykyinen
alue, joka voi toteutua niin koulutuksen, kulttuurin, tekniikan, yrittäjyyden
kuin matkailun alueella. Luulaja tukee
myös Oulun hakemusta Euroopan

kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026.
Kaupungit haluavat myös edistää työllisyyttä ja rajat ylittävää työvoiman liikkuvuutta sekä lisätä Oulun ja Luulajan
rajat ylittävää yhteistyötä.

Henkilöjunaliikenne takaisin
Suomen ja Ruotsin välille?

Piia Rantala-Korhonen painotti, että
toiminnalliset liikenneyhteydet Perämerenkaarella ja Pohjois-Euroopassa
ovat alueellisen kehityksen ja kasvun
edellytys. Yksi tärkeä osa on Laurila–
Haaparanta rataosuuden sähköistäminen. Ruotsissa suunnitellaan säännöllistä henkilöjunaliikennettä Luulajan ja
Haaparannan välillä viimeistään vuonna 2021. Tavoitteena on, että junayhteys voisi jatkua Suomeen. Junayhteys
edistäisi myös työvoiman liikkuvuutta
ja alueen matkailua.
”Pohjoismainen yhteistyö on meille
oululaisille arjen tekoja, joista asukkaat viime kädessä hyötyvät” kiteytti
Piia Rantala-Korhonen ja toivoi, että
Pohjola-keskus antaa vahvan panoksen
tämän yhteistyön kehittämiseksi entistä
vahvemmin tulevaisuudessa.

Avajaiset päättyivät Vaalipaneeli-keskusteluun

”Suomen ja Ruotsin historiat
kietoutuvat yhteen. Suomi
on kaksikielinen maa,
suomenruotsalainen
kulttuuri on tärkeä osa
kansallista kulttuuriamme”.
– Piia Rantala-Korhonen
Michael Oksanen avaa Pohjola-keskuksen

Median raportoinnissa parannettavaa

Kalevan päätoimittaja Kyösti Karvonen
lähestyi teemaa myös omista kokemuksistaan: ”Tiedotusvälineillä, joita Kalevan osalta edustan, on myös peiliin
katsomisen paikka. Raportointi jopa
Ruotsista, saati sitten Norjasta, Tanskasta tai Islannista ja noiden maiden
raportointi Suomesta on maiden maantieteelliseen läheisyyteen ja pitkälle samankaltaiseen hyvinvointivaltiomalliin
nähden luvattoman vähäistä.”
Karvonen arveli, että pohjoismaisen
yhteistyön saama vähäinen julkinen
huomio johtuu varmaan siitä, että se on
niin arkista ja niin luontevaa. Pohjoismaita sivuava kotimainen keskustelumme liittyy valitettavan paljon vain niin
sanotun pakkoruotsin ympärille – ”Itse
käytän tuota harhaan johtavaa termiä
vain vahvasti lainausmerkeissä, jos sittenkään”.

ilmastoaktivisti. Tällaisia gretathunbergejä luulisi löytyvän lisää myös pohjoisilta alueilta. Heitä tarvittaisiin nimenomaan täällä, missä arktinen luonto on
erityisen arka ja missä haetaan tasapainoa luonnonvarojen käytön ja ympäristönsuojelun välillä”, pohti Kyösti
Karvonen ja toivotti lopuksi menestystä
Pohjola-keskukselle seuraavin sanoin:
”Voisin kuvitella, asiaa tarkemmin tietämättä, että Pohjola Nordenissa ei ole ainakaan liikaa nuorempien sukupolvien
aktiiveja. Toivottavasti olen väärässä.
Ilmastonmuutos voisi joka tapauksessa
olla aihe, jolla heitä saataisiin lisää mu-

kaan Pohjola Nordenin toimintaan.”
Avajaisia tähdittivät ohjelmillaan
Oulun ruotsalaisen päiväkodin ja koulun lasten ja nuorten esitykset ja näyttelyt sekä runonlausuja Eero Suvilehto
ja a cappella laulukuoro Pyrstötähdet.
Avajaisten yhteydessä suoritettiin myös
ODL:n hyväntekeväisyyskeräys Pohjois-Suomen vähävaraisten lasten harrastustoiminnan tukemiseksi. Tarjoilusta vastasivat Svenska Privatskolanin
oppilaat. Avajaiset päätti eduskuntapuolueiden vaalipaneeli teemanaan pohjoismaiset ratkaisut ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Ilmastonmuutos yhteiseksi
teemaksi

Karvonen kysyi, voisiko puoluepoliittisesti perinteisesti sitoutumattomalla
Pohjola Nordenilla olla merkittävä rooli
ilmastonmuutoksesta käytävässä keskustelussa täällä pohjoisessa? PohjolaNordeniin ei liity poliittisia intohimoja,
ja se toimii kaikissa pohjoismaissa eli
tarvittava järjestökoneisto on olemassa.
Ilmastonmuutos ei tunne valtakunnan
rajoja, joten siksikin ilmastonmuutos
koskee kaikkia pohjoismaita, niiden
pohjoisia alueita ja myös Venäjää. Olisikin erinomaisen tärkeää, että ilmastonmuutoskeskustelua alettaisiin käydä
myös Venäjällä ja etenkin Suomen lähialueilla.
”Ruotsalaisesta 15-vuotiaasta Greta
Thunbergistä on tullut maailmankuulu

Michael Oksanen luovuttaa avajaisten keräystuoton ODL.n Tanja Tanhualle
Pohjola-Norden Ry
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Jaettu ilo – Veli
Aineen syntymästä
100 vuotta
Helmikuun 17. päivä tuli kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Veli Valo Aine syntyi Elsa
ja Iikka Aineen perheeseen. Aineen taidemuseo juhlistaa Veli Ainetta uusitulla
perusnäyttelyllä Jaettu ilo – Veli Aineen syntymästä 100 vuotta. Mutta miten kertoa
kuvataiteen keinoin yhden ihmisen elämäntyöstä? Yhdestä ihmisestä?
Veli Aine syntyi ja kävi koulunsa Tor-

niossa ja tuli ylioppilaaksi 1939 Tornion yhteislyseosta. Hän oli mukana
talvisodassa, osallistui jatkosotaan ja
Lapin sotaan. Veli Aine suoritti välirauhan aikana 1941 Suomen Liikemiesten kauppaopiston ylioppilasluokan
Helsingissä; lisäksi Veli Aine suoritti
kauppatieteiden opintoja Helsingin
kauppakorkeakoulussa. Opinnoistaan
Veli Aine on sanonut, että hän on tehnyt itselleen väkivaltaa lähtiessään liikemaailmaan ”Minun olisi pitänyt lähteä opiskelemaan humanistisia aineita.
Se on kyllä ehdoton totuus[--]”.
Elämäntyönsä Veli Aine on tehnyt
omistamassaan yrityksessä: vuosina
1945–1973 Aineen Autoliikkeen toimitusjohtajana sekä vuosina 1973–1990

Aine Oy:n toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana.
Veli Aineelle myönnettiin Lapin
yliopiston taiteen kunniatohtorin arvo
vuonna 1999 ansioista suomalaisen ja
lappilaisen taiteen ja kulttuurin edistämisessä ja tukemisessa. Veli Aine kuoli
Torniossa 30.12.2008.
Hän oli siis humanisti ja liikemies,
intohimoinen ihminen. Kuvataide oli
yksi asia, mihin hän suhtautui intohimoisesti. Hän oli kuvataiteen keräilijä
ja mesenaatti, ei sponsori.
Aineen taidemuseon uusittu perusnäyttely näyttää välähdyksiä Veli Aineen elämästä ja intohimosta, mutta ei
yritäkään olla kattava, eikä toistaa aikaisempia kokoelmanäyttelyitä. Ensimmäiseen saliin on koottu teoksia jotka

sivuavat Veli Aineen elämää: kotielämä,
johon liittyy puoliso Eila ja lapset, harrastukset, mm lukeminen. Sitten sota,
sodalla on pitkät jäljet sodan käyneiden
ja nähneiden ihmisten elämään. Veli
Aine oli vapaaehtoisena mukana talvisodassa ja osallistui sekä jatkosotaan
että Lapin sotaan. Sotilasarvoltaan hän
oli reservin majuri. Työ määrittää myös
ihmistä, Veli Aine oli autoliikkeiden ja
Tornion kaupunginhotellin omistaja.
Niinpä salissa ollaan tanssin pyörteissä
(mm. Wäinö Aaltosen Tanssi-veistos,
jonka Veli Aineen avulla hankittiin
Tornion kaupungille) ja istuskellaan
ravintoloissa. Liisa Rautiaisen maalauksissa autot suihkivat kadulla ja Kari
Cavénin autot lattialla.
Seuraavan salin teemana on nainen. Veli Aine kertoo haastattelussaan
vuonna 1989, että hän on aina pitänyt
naisista, ennen kaikkea naistaiteilijoista
samoin kuin naisfiguureista. Haastattelussa hän kertoo, että kun hän on löytänyt naisen selkää kuvaavan työn, niin se
on aina hankittu.

Veli Aineelle myönnettiin
Lapin yliopiston taiteen
kunniatohtorin arvo vuonna
1999 ansioista suomalaisen
ja lappilaisen taiteen ja
kulttuurin edistämisessä ja
tukemisessa.
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”Kokoelma voi olla epätasainen,
mutta se on minun kokoelmani,
se kertoo jotain minun
maustani. Ihminen joka ei
rakasta taidetta, ei voi tätä
vuosikymmeniä harrastaa”.
– Veli Aine

Eila ja Veli Aine tekivät paljon ulkomaanmatkoja, niinpä yksi sali on
omistettu maisemille. On maisemia
Ranskasta, Espanjasta, Kreikasta, Tatran
huippuja, Himalaja, intialaisia hahmoja.
Mutta on myös Kalervo Palsan teos,
kenties Kittilästä, pohjolan Pariisista.
Aineen vierailivat Palsan ateljeessa, Getsemane-mökissä.
Aineen salin teemana on valo. Taide
tuo valoa ja iloa ihmisten elämään. Valo
on myös Veli Aineen toinen nimi. On
Valoaaltoa, Luxia, Raakaa valoa, Kevään valoa, Valon hajoamista jne.
Kahvilan seinällä on Veli Aineen
ensimmäinen ja viimeinen hankinta.
Santeri Salokiven etsauksen Aurajoelta
Veli Aine hankki koulupojan taskurahoillaan 1930-luvulla, Arvid Liljelundin Tornion kirkon interiööri on Veli
Aineen viimeinen museokokoelmaan
hankkima teos.
Veli Aine on vaikuttanut merkittävästi pohjoissuomalaiseen ja lappilaiseen taide- ja kulttuurielämään koko
sotien jälkeisen ajan. Hän aloitti taideteosten ostamisen 1940-luvulla; seuraavalla vuosikymmenellä taiteen kerääminen muuttui systemaattisemmaksi.
Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan taiteellista ja tieteellistä toimintaa Eila ja Veli
Aine tukevat edelleenkin kulttuurirahastojen yhteyteen vuonna 1968 perus-

tamiensa taiderahastojen kautta. Lisäksi
Aineet tukivat taloudellisesti taiteilijoita, kirjailijoita ja tutkijoita rahoittamalla
mm. opintomatkoja.
Eila ja Veli Aine perustavat Aineen
Kuvataidesäätiön vuonna 1974, säätiö
solmi Tornion kaupungin kanssa sopimuksen 1979, jossa Tornion kaupunki
sitoutui rakentamaan sekä ylläpitämään
Aineen taidemuseota ja vastaavasti Kuvataidesäätiö sijoittamaan kokoelmansa sinne. Sopimuksessa sovittiin myös
mm. henkilökunnan palkkaamisesta.
Veli Aine sanoi muutamaa päivää
ennen Aineen taidemuseon avajaisia
vuonna 1986: ”Kokoelma voi olla epätasainen, mutta se on minun kokoelmani,
se kertoo jotain minun maustani. Ihminen joka ei rakasta taidetta, ei voi tätä
vuosikymmeniä harrastaa”.
Veli Aine piipahti usein taidemuseolla, ei vain kokouksissa. Minulla oli
ilo tutustua Veli Aineeseen, kirjoitin
hänestä muutaman runon lastenkirjaan
1990-luvulla, sitten toimitin kokoelmakirjan, myöhemmin tein hänen taiteenkeräilystään opinnäytetyön yliopistoon.
Hän sai minusta heti vilpittömän ihailijan, kuten muistakin silloisista taidemuseon työntekijöistä. Me olimme hänelle
tyttäriä ja poikia, hän oli meille Veli. En
ole kohdannut hänenlaistaan persoonaa
Tornion kaupungin hallinnossa. Hänen

päätöksentekonsa oli nopeaa ja varmaa,
rohkeaakin. Hänen ymmärryksensä
työtämme ja meitä kohtaan oli ainutlaatuista. Hänen tukensa sanan kaikissa
merkityksissä, oli vailla vertaa. ”Menkää
Pariisiin! Lähtekää Roomaan! Mie maksan.”

Katriina Pietilä-Juntura

Museonjohtaja
Aineen taidemuseo

Pohjola-Norden Ry
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Vuoden Nordistiksi Aineen taidemuseo
Teksti ja kuva: Asko Pietarila ja Raili Ilola
Tornion Pohjola-Nordenin Pohjolan

Pidoissa maaliskuussa nautimme tanskalaisen smörrebrödin ohella Aineen
taidemuseonjohtaja Katriina Pietilä-Junturan mainiosta esitelmästä
”Jaettu ilo – Veli Aineen syntymästä
100 vuotta”, jonka voimme tarjota myös
aluelehtemme lukijoille. Tilaisuudessa
julkistettiin sekä yhdistyksen että Pohjois-Suomen alueen vuoden 2018 Nordistiksi Aineen taidemuseo.
Aineen taidemuseo palkittiin mm.

Museonjohtaja Katriina Pietilä-Juntura
esitelmöi Veli Aineesta

Museoliiton vuoden 2018 erikoispalkinnolla. Sen palkintoraati kuvaili
Aineen taidemuseota alueellaan merkittäväksi, museoalaa uudistavaksi toimijaksi. Sen kantaaottava ääni kuuluu
museon rajojen ulkopuolellakin ajankohtaisissa keskusteluissa. Rohkea profiloituminen sekä yhteiskunnalliset ja
poikkitaiteelliset avaukset ovat kasvattaneet museon vaikuttavuutta. Tunnustus tuli ammattilaisten antamana.
Vuonna 2018 pohjoismaisesta yhteistyöstä voidaan mainita: Kesäkuussa Pohjola-Nordenin Pohjois-Suomen
alueen kesäpäivä ja Kalottjazz & Blues
festival yhdessä Haaparannan kunnan
kanssa. Elo-syyskuun vaihteessa Aineella vietettiin yhdenvertaisuusviikkoa mm. valtakunnan rajat ylittävä
Border Pride -kulkue ja pääjuhla yhteisenä koko alueelle. Yhteistyössä Walhallan, Svenska Nu:n ja Tornion Pohjola-Nordenin kanssa kevään ja syksyn
pohjoismaiset elokuvat on näytetty Aineen taidemuseolla.
Museolla ja sen iloisella ja aktiivisella henkilökunnalla on vankka itseluottamus, hyvä henki ja peräänantamaton
linja. Toiminnasta huokuu tekemisen
meininkiä ja pientä itseironiaa.

Museonjohtaja Katriina Pietilä-Juntura
vastaanotti Vuoden Nordisti kunniakirjan

Pohjola-Nordenin
liittokokous pidettiin
Aineen taidemuseossa
4.-5. toukokuuta 2019.

Toukokuinen Tammisaari Helene
Schjerfbeckin silmin toukokuussa 2018
Kuva ja teksti: Riitta Cederqvist ja Minna Hursti
Idea lähti itämään syksyllä 2017, kun
kirjailija Mila Teräs kertoi kirjastaan
Jäljet. Kirja kertoo Helene Schjerfbeckin elämästä. Kun bussi lähti, oli
kyydissä 39 innokasta löytöretkeilijää
Lahden ja Orimattilan Pohjola-Norden
yhdistyksistä.
Paljon löysimmekin: Tammisaaren
historialliset puutalot markkinapäi-
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vän auringossa ja kauniin Pohjanlahden maiseman. Sitä ihmettelimme
1930-luvun mallista ateriaa syöden ja
rupatellen. Seuraamme liittyi myös
Tammisaaren Pohjola-Norden yhdistyksen puheenjohtaja Johan Nilsson.
Kuulimme häneltä yhdistyksen toiminnasta ja Tammisaaren kuulumiset. Eikä
aikaakaan, kun rannalle ilmestyi op-

paamme Anne Ingman, joka Helenen
hahmossa ikuisti maisemaa. Siitä alkoi
henkeäsalpaava retkemme, jossa Helenen elämä ja kaupungin historia muodostivat kiinnostavan kertomuksen.
Kävely vanhassa kaupungissa ja taiteilijan asuinpaikkojen näkeminen avasivat
aiempaa lukukokemusta.
Moni totesi, että tällainen teemamatkailu on aidointa nordismia. Yhteiset kulttuurielämykset yhdistävät.
Tällainen kirjan avulla tekemämme
sukellus taiteen maailmaan taitavan
näyttelijän johdolla on todellista löytöretkeilyä Suomen historiassa.
Torilla ja kaupungin tiekylttejä tavatessamme saimme myös mukavan kielikylvyn. Resan till Ekenäs var en fullträff!

Esittelyssä Oulun Sarjakuvakeskuksen
toiminnanjohtaja Harri Filppa
Teksti: Ulla Haverinen
Oulun Pohjola-Nordenin hallitus on valinnut vuoden 2018

Nordistiksi Oulun Sarjakuvakeskuksen. Se on pohjoisen Suomen sarjakuvamaailman monitoimikeskus. Oulun Sarjakuvakeskuksen toiminnanjohtajana toimii Harri Filppa (s. 1980).
Filppa on koulutukseltaan Lapin yliopistosta valmistunut
taiteen maisteri. Hän on työskennellyt kulttuuritalo Valveella
sijaitsevan Oulun Sarjakuvaseuran palveluksessa neljä vuotta.
Tänä aikana Filppa on kehittänyt päämäärätietoisesti marraskuista sarjakuvafestivaalia. Sinne on kutsuttu pohjoismaisia
alan ammattilaisia esiintymään ja myymään omaa tuotantoaan. Filppa käy myös aktiivisesti Skandinavian vastaavissa
tapahtumissa esittelemässä tuotantoaan.
Tunnetuin hänen sarjakuva-albuminsa on Kuolema meidät
erotti (2017), joka käsittelee hänen yllättäen kuolleen vaimonsa aiheuttamaa surua ja ahdistusta. Filppa on käynyt erilaisissa sururyhmissä puhumassa asiasta, tälläkin hetkellä hän on
menossa surukonferenssiin.
Harri Filppa kertoo, että Suomessa on kolme Turun sarjakuvakauppaa: Helsingissä, Turussa ja Oulussa. Oulun toimipisteessä tarjolla on laaja kooste sekä suomalaisista että kansainvälisistä alan julkaisuista.
Harri Filppa

Pohjola-Norden Ry
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Kasvata tietoisuutta PohjolaNordenista kouluvierailun
avulla

Kouluvierailu on yhdistyksille räätälöity palvelu. Tarjoamalla kouluvierailun
lähikoululle, edistätte tietämystä Pohjoismaista koulun oppilaiden keskuudessa.
Miten tilaan kouluvierailun?

1

2

3

Yhdistys on yhteydessä
kouluun

Ole yhteydessä
varauspalveluun

Varausvahvistus ja
kouluvierailu

Yhdistys on yhteydessä kouluun,
jonne haluaa tarjota kouluvierailun.
Sovitaan yhteyshenkilö koulun
puolelta sekä alustava ajankohta
kouluvierailulle vähintään 10 vk:n
päähän.

Yhdistys on yhteydessä
varauspalveluun, joka hoitaa
vierailijan varauksen. Tarvittavat
tiedot: Koulu, toivottu ajankohta,
yhteyshenkilö ja yhteystiedot.
Varauksen hoitaa
yhteistyökumppanimme Uplus Oy,
jonka edustajat myös tekevät
kouluvierailut.

Saatuaan tiedon varauspalvelusta,
Uplussan edustaja vahvistaa
vierailun ja ajankohta koulun
yhteyshenkilön kanssa. Uplus
lähettää kouluvierailijan sovittuna
ajankohtana koululle.

Puhelin: 040 180 2044
Sähköposti:
varauspalvelu@pohjola-norden.fi
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Info Pohjola

– Kaikkia Pohjoismaissa liikkuvia palveleva neuvontapalvelu

Benjamin Suomela / Norden.org

Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu Haloo Pohjola muutti
tämän vuoden alussa nimensä Info Pohjolaksi. Uudistuksen tarkoituksena
on tuoda selkeämmin esille palvelun luonne kaikkia pohjoismaalaisia ja
Pohjoismaiden välillä liikkuvia palvelevana neuvontapalveluna.
Haloo Pohjola on jo 20 vuotta palvellut Pohjoismaiden kansalaisia muuttoon, opiskeluun ja työskentelyyn liittyvissä
kysymyksissä. Suomessa palvelua on hallinnoinut sen alusta
lähtien Pohjola-Norden.
Tammikuussa tapahtuneen nimenmuutoksen yhteydessä
Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelun tehtäväkenttää laajennettiin kolmelle uudelle alueelle: yrityskysymyksiin, tietoon pohjoismaisista tuista sekä yleiseen tietoon
pohjoismaisesta yhteistyöstä.
Suurin uudistus koskee palvelun kohdeyleisöä: neuvontapalvelu ei palvele enää vain yksityishenkilöitä, vaan myös
yrityksen perustamista ja yritystoimintaa koskevissa kysymyksissä. Olipa kyse sitten muuttamisesta, opiskelusta,
työskentelystä, eläkkeistä, sosiaaliturvasta tai yrityksen
perustamisesta toiseen Pohjoismaahan, Info Pohjola auttaa
matkalla.
Toinen uudistus koskee tiedonsaantia alueen tarjoamista
mahdollisuuksista. Info Pohjola jakaa tietoa pohjoismaisista
tuista, joita eri toimijat voivat hakea hankkeisiin eri organisaatiolta virallisen pohjoismaisen yhteistyön alalla. Lisäksi
neuvontapalvelu vastaa yleisiin kysymyksiin pohjoismaisesta
yhteistyöstä ja yhteistyöaloista.

Palvelua kaikilla kielillä
Alkuvuoden uudistusten lisäksi Info Pohjola on kokenut monia
muitakin uudistuksia viime vuosien aikana. Palvelu laajentui
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viidestä Pohjoismaasta Ahvenanmaalle, Färsaarille ja Grönlantiin vuosina 2011–2015, ja palvelee siten kaikilla pohjoismaisilla kielillä. Vuonna 2018 palvelu yhdistyi pohjoismaisen sosiaaliturvaportaalin NordSocin kanssa. Yhdistymisen ansiosta
palvelun asiakkaat saavat entistä helpommin ja kattavammin
tietoa sosiaalivakuutuksesta ja -etuuksista, kuten etuuksista lapsiperheille, kuntoutuksesta, oikeudesta terveyspalveluihin, sairauspäivärahasta, työttömyysvakuutuksesta sekä
vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeistä. Yhdistymisen
seurauksena kaikki sivut käännettiin myös englanniksi, jotta
ne palvelevat kaikkia Pohjoismaiden välillä liikkuvia.

Taustalla visio Pohjolasta maailman
integroituneimpana alueena
Näiden uudistusten myötä Info Pohjola on aidosti yhteispohjoismainen kaikkia palveleva neuvontapalvelu, ja se on ministerineuvoston tärkein yhteys suoraan Pohjoismaiden kansalaisiin. Palvelua käyttää vuosittain noin miljoona ihmistä,
ja siksi se on tärkeä osa Ministerineuvoston työtä yhteisen
vision eteen: Pohjoismaiden pääministerit paiskasivat kättä
vuoden 2016 kokouksessaan siitä, että maiden ja virallisen
pohjoismaisen yhteistyön yhteinen tavoite on tehdä Pohjoismaista maailman integroitunein alue. Ministerineuvosto on
rakentanut tavoitteen tukemiseksi toimintaohjelman, joihin
Info Pohjolan viimeisimmät uudistukset pohjautuvat.
Mutta mitä mahdollisuuksia Pohjoismailla olisi tarjota juuri
sinulle? Tutustu Info Pohjolan sivuihin ja hyppää uusiin mahdollisuuksiin osoitteessa Norden.org/infopohjola!

PAREMPI AAMU KAIKILLE
– 31 PAIKKAKUNNALLA SUOMESSA
Scandicin hotelliaamiaisella valittavanasi on yli 100 erilaista aamiaisherkkua.
Myös gluteenittomia, vegaanisia ja luomutuotteita.
Nyt parempi aamu jo 31 paikkakunnalla ympäri Suomen!

ALLA FÅR EN BÄTTRE START PÅ DAGEN
– PÅ 31 ORTER I FINLAND

Du kan välja på drygt 100 olika frukostläckerheter vid Scandics hotellfrukost.
Vi har också glutenfritt, veganprodukter och ekologiska produkter.
En bättre morgon på 31 orter runt om i Finland!

scandichotels.fi

Lisätietoa Pohjola-Nordenista osoitteessa
www.pohjola-norden.fi
Läs mer om Pohjola-Norden på
www.pohjola-norden.fi
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Etelä-Suomen alue | Södra Finlands region

Liity jäseneksi
Henkilöjäsenyys
Henkilöjäsenet kuuluvat oman paikkakuntansa paikallisyhdistykseen ja voivat osallistua sekä paikalliseen että valtakunnalliseen
toimintaan. Jo jäseneksi liittyminen on pohjoismaisen yhteistyön
tukemista. Pohjola-Nordenin jäsenet saavat myös jäsenlehden sekä
erilaisia jäsenetuja. Jäseneksi liitytään kalenterivuodeksi kerrallaan.
Jäsenmaksu on 22 euroa. Muista kirjoittaa, mihin paikallisyhdistykseen
haluat liittyä!
Kannatusjäsenyys
Pohjola-Nordeniin voi liittyä myös kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenyys eroaa tavallisesta henkilöjäsenyydestä siten, että kannatusjäsenet eivät ole minkään Pohjola-Nordenin paikallis- tai muun
yhdistyksen jäseniä, eikä heillä siten ole edustus- tai äänioikeutta
esimerkiksi liittokokouksessa. Kannatusjäsenmaksu on sama kuin
henkilöjäsenen (22€) ja kannatusjäsenet saavat samat jäsenedut kuin
perinteiset henkilöjäsenet. Jos haluat liittyä kannatusjäseneksi, älä
valitse paikallisyhdistystä.
Nuorisoliiton jäsenyys
15-29-vuotiaat voivat liittyä Pohjola-Nordenin Nuorisoliittoon. Jäsenyys
on maksuton. Liity Nuorisoliiton jäseneksi osoitteessa pnn.fi.
Perhejäsenyys
Mikäli perheessäsi on jo Pohjola-Nordenin jäsen, voit liittyä perhejäseneksi. Perhejäseniksi lasketaan kaikki samassa taloudessa asuvat
henkilöt. Jäsenmaksu on 12 euroa.
Yhteisöjäsenyys
Järjestöt voivat liittyä Pohjola-Nordenin yhteisöjäseniksi. Yhteisöjäsenet voivat asettaa edustajiaan ehdolle Pohjola-Nordenin päättäviin
elimiin ja voivat näin vaikuttaa pohjoismaiseen yhteistyöhön. Yhteisöjäsenen jäsenmaksu määräytyy yhteisön koon mukaan.
Koulujäsenyys
Koulut voivat liittyä Pohjola-Nordenin koulujäseneksi 20 euron
vuosimaksulla. Koulujäsenet saavat Pohjolaan liittyvää ajankohtaista materiaalia ja tietoa pohjoismaisista kursseista, stipendeistä ja
uusista oppimateriaaleista. Koulualan sivuilta voit lukea lisää koulujäsenyydestä.
Kirjastojäsenyys
Kirjastot voivat liittyä Pohjola-Nordenin kirjastojäseniksi 20 euron
vuosimaksulla. Kirjastojäsenet saavat kirjastoviikon materiaalin
automaattisesti postitettuna, Pohjola-Nordenin sekä Ruotsin Föreningen Nordenin jäsenlehden sekä apua Pohjola-hyllyn perustamiseen
kirjastoon.

Tule mukaan toimintaan ja liity jäseneksi!
Bli medlem!
Jäsenyys on kannanotto pohjoismaisuuden puolesta.
Medlemskap är ett ställningstagande för det nordiska samarbetet.
Voit liittyä jäseneksi myös osoitteessa pohjola-norden.fi.
Du kan ansluta dig även på pohjola-norden.fi.
Haluan liittyä henkilöjäseneksi / Jag vill ansluta mig
som personmedlem (22€)
Haluan liittyä Pohjola-Nordenin kannatusjäseneksi /
Jag vill ansluta mig till Pohjola-Norden som stödmedlem (22€)
Perhejäsenyys / Familjemedlemskap (12€)
Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton jäsenyys / Medlemskap i Pohjola-Nordens Ungdomsförbund (ilmainen/
gratis)
Koulujäsenyys / Skolmedlemskap (20€)
Yhteisöjäsenyys / Medlemskap för samverkande
organisationer (Jäsenmaksu määräytyy yhteisön
koon mukaan)
Kirjastojäsenyys / Biblioteksmedlemskap (20€)
Nimi / Namn

Osoite / Adress

Bli medlem
Personmedlem
Personmedlemmarna hör till föreningen på hemorten och kan delta
både i den lokala och i den riksomfattande verksamheten. Redan
genom att bli medlem stöder man det nordiska samarbetet. Pohjola-Norden erbjuder dessutom sina medlemmar en tidskrift och olika
medlemsförmåner. Man är medlem ett år i taget. Medlemsavgiften är
22 euro. Kom ihåg att skriva vilken lokalförening du vill ansluta dig till!
Stödmedlemskap
Det är också möjligt att ansluta sig till Pohjola-Norden som stödmedlem. Stödmedlemskapet skiljer sig från personmedlemskap så
att stödmedlemmarna inte är medlemmar i någon av Pohjola-Nordens lokal- eller andra föreningar. Stödmedlemmarna har inte heller
representations- eller rösträtt på t ex förbundsmötet. Medlemsavgiften för stödmedlemmar är samma som för personmedlemmar och
stödmedlemmarna får samma medlemsförmåner som traditionella
personmedlemmar. I fall du vill bli stödmedlem, skriv inte ned någon
lokalförening.
Ungdomsmedlem
Om du är 15-29 år gammal, kan du bli medlem i Pohjola-Nordens
Ungdomsförbund. Medlemskapet är gratis. Anslut dig till Ungdomsförbundet på pnu.fi.

Postinumero ja -toimipaikka / Postnummer och -anstalt

Puhelin / Telefon

Sähköposti / E-post

Yhdistys / Förening

Haluan jäsenmaksulaskuni sähköpostilla
/ Jag vill ha min medlemsfaktura per e-post

Lisätietoja /Ytterligare uppgifter

(Koulu- tai yhteisöjäsenen laskutusosoite ja yhteyshenkilön tiedot / Skol- eller
organisationsmedlemmens faktureringsadress och kontaktpersonens uppgifter)

Familjemedlem
Om det redan finns en medlem i din familj, kan du bli familjemedlem.
Till familj räknas alla som bor i samma hushåll. Medlemsavgiften är
12 euro.
Samverkande medlem
Även din organisation kan bli medlem i Pohjola-Norden. Samverkande
medlemmar kan ställa upp sina representanter i valen till Pohjola-Nordens beslutsfattande organ och på så vis påverka det nordiska
samarbetet. Samverkande medlemmars avgift beror på organisationens storlek.
Skolmedlemskap
Skolor kan också bli medlemmar i Pohjola-Norden för ett medlemspris
på 20 euro per år. Skolmedlemmar får aktuellt material om Norden och
information om nordiska kurser, stipendier och nytt läromaterial.
Biblioteksmedlemskap
Biblioteken kan ansluta sig som medlemmar i Pohjola-Norden för ett
medlemspris på 20 euro per år. Biblioteksmedlemmar får biblioteksveckans material automatiskt, Pohjola-Nordens samt Föreningen
Norden i Sveriges medlemstidning, samt hjälm med att bygga en
Norden-hylla i sitt bibliotek.

Päiväys ja allekirjoitus / Datum och underskrift

Yhteystietojani käytetään ainoastaan Pohjola-Nordenin ja sen yhdistysten omaan
tiedotukseen eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille. Löydät jäsenrekisteriselosteemme osoitteesta pohjola-norden.fi kohdasta Jäsenille.

Kontaktuppgifterna används endast för Pohjola-Nordens och dess föreningars information och ges inte ut till utomstående. Du hittar vår medlemsregisterbeskrivning på pohjola-norden.fi under Medlemmar.

Pohjola-Norden
Vastauslähetys
Sopimus 5005877
00003 Helsinki

Pohjola-Norden maksaa
postimaksun
/ Pohjola-Norden betalar
portot

Taita ja niittaa tästä
Vik och häfta ihop

MUSIKTEATER
MED STOR SKÅDESPELARENSEMBLE,
DANSANDE DOCKFIGURER,
HONUNGSBIN,
MÄNNISKOR SOM SLITS ITU,
NÅGRA KRATTOR
OCH EN MASSA LINGON.
MUSIIKKITEATTERIA,
SUURI NÄYTTELIJÄENSEMBLE,
TANSSIVIA NUKKEHAHMOJA,
HUNAJAMEHILÄISIÄ,
KAHTIA REPEÄVIÄ IHMISIÄ,
PARI HARAVAA
SEKÄ VALTAVA MÄÄRÄ PUOLUKOITA.

PREMIÄR | ENSI-ILTA

19.9.2019

SUOMENKIELINEN
TEKSTITYS

EI K A I
TEILLÄ OLE

MITÄÄN AA?
V
A
T
T
A
L
A
S

OHJAUS PANU RAIPIA
TANELI MÄKELÄ

TEEMU AROMAA · THOMAS DELLINGER · EILA HALONEN · MINNA HÄMÄLÄINEN · STEFAN K ARLSSON · MIK A KUJALA
ELLA LAHDENMÄKI · KIMMO RASILA · SEVERI SAARINEN · RIIT TA SALMINEN · MARKUS ILKK A UOLEVI

ESITYKSET 11.4.-30.12.2019

Etelä-Suomen alue | Södra Finlands region
Liput 18-46 € Myyntipalvelu: 02 262 0030 teatteri.turku.fi
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Merielämyksiä ja
mansikkapaikkoja
Kesä tulee kohisten – ja sinne pääsee Punaisilla laivoilla! Lue vinkkimme
laivalomille ja varaa matkasi suven suloisimmille mansikkapaikoille.
TUKHOLMA

TALLINNA

Gabriellalla ja Mariellalla nautit Itämeren parhaasta
keittiöstä. Valitse runsas buffet, hurmaannu
Gabriellan Seafood Barin äyriäisistä tai yllätä
makuhermosi Mariellan Plate-ravintolassa.

Kuutisen tuntia kestävällä Piknik-risteilyllä ehtii
hyvin syödä ja shoppailla laivalla. Päiväristeilyllä
kannattaa tutustua uuteen T1 Mall of Tallinn -ostoskeskukseen – sen katolla kohoavasta maailmanpyörästä näkee yli koko kaupungin.

Meillä matkustusmukavuus on kohdallaan. Laadukkaat patjat, peitot ja tyynyt takaavat hyvät yöunet.
Uudet Ville Viking -hytit on tehty pikkukippareille –
laivakissalakanoissa uni maittaa. Travel Span
tasokkaat hoidot hemmottelevat aikuisia.
Terminaalin kupeesta lähtevä M/S Emelie vie
vehreälle Djurgårdenille 10 minuutissa. Lipun
voit ostaa kätevästi etukäteen.
Mielitkö minilomalle? Suosittelemme First Hotel
Reisenia vanhassakaupungissa tai keskustan
upeaa Haymarket by Scandicia.

Yöpymiseen suosittelemme Metropol Spa Hotelia
Rotermannin korttelissa ja uudistettua Kalev Spata
vanhassakaupungissa.
Reittimatka vie kesä-Viron moniin mahdollisuuksiin.
Pärnussa lomailet tasokkaasti Estonia Resort Hotel
& Spa -hotellissa, jonka voit varata kauttamme.
Lyhyiden välimatkojen Virossa kaikki on lähellä!

Katso Pohjola-Nordenin jäsenedut ja hyödynnä arvokuponkisi.
Sillä pääset matkaan jopa 50 % alennuksella päivän hinnasta.

30

Etelä-Suomen alue | Södra Finlands region

Vikingline.fi/edut/pohjola-norden

SIELLÄ ILO SEILAA.

Kuva: Maret Põldveer-Turay/VisitTallinn Media Bank

Kuva: Ola Ericson/Image Bank Sweden

Sjöresor till sköna
smultronställen
Sommaren nalkas med stora steg – och du kan möta den på Röda båtarna!
Läs våra tips för en båtsemester och boka din resa till sommarens smultronställen.
STOCKHOLM

TALLINN

Njut av det bästa köket på Östersjön på Gabriella
och Mariella. Välj mellan en riklig buffé, charmas av
Gabriellas Seafood Bar med färska skaldjur eller
överraska dina smaklökar i Mariellas Plate-restaurang.

Kom på en sex timmars Picknickdagskryssning och
ät gott och shoppa loss i Sjöbutiken! På Dagskryssningen till Tallinn är det värt att utforska det nya köpcentret T1 Mall of Tallinn – på köpcentrets tak finns
ett pariserhjul varifrån du ser ut över hela staden.

Resekomforten är i topp hos oss. Högklassiga
madrasser, täcken och kuddar garanterar en god
natts sömn och de nya Ville Viking-hytterna är gjorda för familjens minsta – att sova i skeppskattslakan
är skönt! Koppla av med ypperliga behandlingar i
våra Travel Spa för lite guldkant på tillvaron.

För övernattningar rekommenderar vi Metropol Spa
Hotel i Rotermann-kvarteret och den renoverade
Kalev Spa i gamla stan.

M/S Emelie avgår intill terminalen och tar dig till
gröna Djurgården på 10 minuter. Du kan köpa
biljetten behändigt på förhand.

En enkelresa för dig till många möjligheter i sommar-Estland. I Pärnu har du en prima semester på
Estonia Resort Hotel & Spa, som du kan boka via oss.
I Estland är allt nära – tack vare de korta avstånden!

I behov av en minisemester? Vi rekommenderar
First Hotel Reisen i Gamla stan eller fantastiska
Haymarket by Scandic i centrum.

Se Pohjola-Nordens medlemsförmåner och utnyttja din värdekupong,
som ger dig upp till 50 % rabatt på dagens pris.
Vikingline.fi/formaner/pohjola-norden
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KOE FAZER
OMALLA TAVALLASI
Ilahduta perhettä ja ystäviä tai yllätä tiimisi ja asiakkaasi!
Nauti elämyksellisestä näyttelykierroksesta ja piipahda
myymälässämme. Järjestä inspiroivat kokoukset tai
juhlista viikonloppubrunssilla.
Tarjoamme iloa kaiken ikäisille ja kaikille aisteille!
Fazer Experience Vierailukeskus
www.visitfazer.com
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