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Miten löydät meidät?
www .pohjola-norden .fi/ kohdasta Yhdistykset
Hur hittar du oss?
www .pohjola-norden .fi/ under Föreningar

Pieksämäen VedenjakajaReitistön
poluille tuodaan ensi kesänä uusia
ulottuvuuksia lisätyn todellisuuden
seikkailun avulla . Seikkailu pohjautuu
viikinkikuningas Olav II Haraldssoniin
eli Pyhään Olaviin . Sivu 6–7.

Markus Sjöberg

pääkirjoitus • ledare

Kuva: Benjamin Suomela / Norden .org

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
Michael Oksanen

Chefredaktör

Päätoimittaja

Pohjola-Norden Itä-Suomen alue

3

Kummiluokka
Leppävirran
Pohjola-Nordenin
yhteistyökumppanina
Leppävirralla on vietetty jo parin
vuosikymmenen ajan Pohjoismaista
kirjallisuusviikkoa. Siihen liittyvän Iltahämärä-tapahtuman järjestämisestä
on vastannut paikallinen Pohjola-Norden yhdistys. Ala- ja yläkoulun oppilaat ovat esiintyneet soittaen, laulaen
ja puheosuuksissa lapsille ja nuorille
tarkoitetuissa teksteissä. Erityisluokan
oppilaat ovat huolehtineet opettajiensa
johdolla tilan koristelusta.
Marraskuussa
2017
Alapihan
4A-luokka opettajansa Laura Kansasen johdolla oli halukas esiintymään
Iltahämärässä. Oppilaat lauloivat sekä
suomeksi että ruotsiksi. Lasten tarinan
he olivat hauskasti kuvittaneet ja äänittäneet. Tämän esityksen jälkeen heräsi
ajatus pyytää juuri näitä oppilaita kummiluokaksi. Vastaus oli myönteinen ja
siitä yhteistyömme alkoi.
Vierailut Alapihan koulun neljäsluokkalaisten luona sujuivat hyvin.
Oppilaat olivat kiinnostuneita Pohjoismaista. Lukusanat toisella kotimaisella
heti tervehdysten jälkeen tulivat pysyväksi tavaksi.
Kummiluokka kutsuttiin esiintymään myös Pohjolan Pitoihin vuonna
2018. Esitysten lisäksi tarjottiin pitopöydästä erilaisia pohjoismaisia ruokia.
Syksyllä jo viidennellä luokalla olevat oppilaat tutustuivat ympäristöopin
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puitteissa Pohjoismaihin. Opettaja Laura Kansasen kanssa sovittiin opetuksen
sisällöstä ja minulle varattiin yksi oppitunti lisätietojen antamiseen. Näin käsiteltiin Norja, Islanti ja Tanska Färsaarineen. Miltä maa maistuu? Ruotsalainen
Kallen kaviaari ja Annan piparkakut,
islantilainen skyr, norjalainen hillo
keksin kera ja tanskalainen makeinen
antoivat ehkä vastauksen.
Vuoden 2018 Pohjoismaisen kirjallisuusviikon Iltahämärään oli lasten
kirjaksi valittu Elis & Agnes Vålundin
teos Supersankarin käsikirja. Kuvat
nähtiin tietokoneohjelmalla valkokankaalta, mutta puheosuudesta vastasivat
kummiluokkalaiset. Kaksikielistä lauluosuutta ei oltu unohdettu. Kirjaston
kerhohuoneen koristelu oli myös oppilaiden tekemä.
Ennen kuin Alapihan koulu muutti
uuteen Leppäkertun kouluun oli syytä
jättää jäähyväiset koulupihan asfalttiin
piirretylle luonnollisen kokoiselle sinivalaalle. 5A oli kirjoittanut etukäteen
viisaita kysymyksiä valaista. Vastauksia
etsittäessä keskusteltiin myös näiden
merieläinten elinoloista. Siirryttäessä
vuoteen 2019 teemaksi valittiin lukeminen. Olen lukenut pohjoismaisia eläinsatuja Suomesta, Islannista ja Norjasta.
Toukokuun tapaamisessa on Ruotsin ja
Tanskan faabeleiden vuoro. Tietokil-

pailu päättää kevätlukukauden.
Pohjolan päivänä 23.3.2019 vietettiin Pohjolan pitoja. Teemana oli
Suomenlinna ja meri. Kummioppilaat
olivat ohjelmasta tietoisia ja valitsivat
mm. suomeksi ja ruotsiksi laulun Kettu juoksi yli järven. Yllätykseksi heillä
oli myös tarina, jossa kettu juoksi jäätä
pitkin Suomenlinnasta Korkeasaareen.
Siellä on Korkeasaaren eläintarha, Högholmens djurpark, jossa asusti vanha
leijona. Viekkaudella se yritti houkutella saalista itselleen, mutta kettu nähtyään jalanjälkien menevän vain yhteen
suuntaan, pysytteli turvallisen matkan
päässä leijonasta. Toisten virheistä kannattaa ottaa oppia! Pidot jatkuivat ruokailun ja meriaiheisten yhteislaulujen
merkeissä.
Paikallislehti Soisalon Seutukin
kiinnostui kummiluokkatoiminnasta
ja kirjoitti siitä jutun. Kummiluokalle ja
heidän opettaja Laura Kansaselle parhaimmat kiitokset osoitetusta kiinnostuksesta Pohjoismaita kohtaan!
Ystävänpäiväksi saamassani kortissa
oli 28 sydäntä, yhtä monta kuin kummiluokassa on oppilaita.
Ett hjärtligt tack!

Anne-Maj Kokkala

Leppävirran Pohjola-Norden ry:n puheenjohtaja

Anne-Maj Kokkala ja kummioppilaat pohjoismaisten satujen äärellä .
Kuva: Annikki Repo, Soisalon Seutu

Tämän esityksen jälkeen heräsi ajatus pyytää
juuri näitä oppilaita kummiluokaksi . Vastaus
oli myönteinen ja siitä yhteistyömme alkoi .

Kummiluokkalaisten antamassa ystävänpäiväkortissa oli sydämiä yhtä
monta kuin luokalla oppilaita . Kuva: Annikki Repo, Soisalon Seutu
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Lisätty todellisuus
tuo viikinkikuninkaan
VedenjakajaReitistölle
Pieksämäen VedenjakajaReitistön poluille tuodaan ensi kesänä uusia ulottuvuuksia
lisätyn todellisuuden seikkailun avulla . Seikkailu pohjautuu viikinkikuningas Olav II
Haraldssoniin eli Pyhään Olaviin .
Teksti ja kuvat: Markus Sjöberg
Olavi ei tiettävästi käynyt koskaan
Pieksämäellä, eivätkä historiankirjat
suoraan kerro viikinkikuninkaan vierailleen juuri Turun saaristoa pidemmällä Suomen maaperällä, mutta saagat sallivat onneksi tarinan levittämisen
pidemmälle sisämaahan.
Saagan mukaan Olav Haraldsson
kilpaili veljensä Harald Ankaran kanssa viikinkilaivoillaan. Kerrotaan että
Harald Ankara epäili Olavin huijaavan
ja halusi vaihtaa aluksia Olavin kanssa.
Näin tehtiin ja syystä tai toisesta Olav
sai aluksensa kulkemaan niin vauhdikkaasti, että se näytti lentävän. Ehkä viikinkikuningas lensi aina Pieksämäelle
asti.
Pyhän Olavin tuomiselle Pieksämäelle on toinenkin syy. Käynnissä
olevan valtakunnallisen Pyhän Olavin
mannerreitti -hankkeen toimesta rakennetaan vaellusreittiä, joka kulkee
Turusta aina Olavinlinnaan asti. Reitti
tulee kulkemaan Pieksämäen kautta,
joten on luontevaa rakentaa lisätyn todellisuuden seikkailu.

Lisätty todellisuus herättää tarinat osaksi luontokokemusta

Lisätyssä todellisuudessa yhdistetään
ympäröivä maailma, eli reaalitodellisuus ja virtuaalitodellisuus toisiinsa.
Käytännössä lisätyn todellisuuden idea
on se, että rikastetaan tavallista kokemusmaailmaamme digitaalisella sisällöllä.
Hienoimmat lisätyn todellisuuden
ratkaisut hyödyntävät laseja, jotka tuottavat näkökenttään visuaalisia elementtejä ja mahdollisesti äänimaailmaa,
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mutta myös kevyemmät toteutukset
ovat mahdollisia. Olav Haraldssonin
aarteenetsintäseikkailussa käytämme
hyvin yksinkertaista toteutustapaa,
jossa lisätyn todellisuuden seikkailuun
pääsee käsiksi omalla älypuhelimellaan.
Ensin pelaaja saa kännykkäänsä
karttavinkin, jolla löytää seikkailun
lähtöpaikan. Lähtöpaikalta luonnosta
hän löytää salasanan, jonka avulla voi
katsoa 360°-kameralla toteutetun kohtauksen, jossa Olav Haraldsson seikkailee. 360°-video toistetaan samassa
paikassa kuin missä se on kuvattukin.
Tällöin puhelin toimii ikään kuin ikkunana toiseen todellisuuteen, joka tuo
Pyhän Olavin Vedenjakajalle. Videoissa
on mukana eräänlaisia vinkkejä ja arvoituksia, joiden avulla pelaaja voi ratkaista seuraavan kysymyksen. Oikealla
ratkaisulla hän saa jälleen uuden karttavinkin ja seikkailu pitkin VedenjakajaReitistöä voi jatkua.
Seikkailu rakennetaan alkukesästä
ja sen on määrä valmistua vielä loppukesään mennessä. Pyhän Olavin aarteenetsintäseikkailu on maksuton ja se
tulee löytymään VedenjakajaReitistön
verkkosivuilta osoitteesta: vedenjakajareitisto.fi

Käynnissä olevan
valtakunnallisen Pyhän
Olavin mannerreitti
-hankkeen toimesta
rakennetaan vaellusreittiä,
joka kulkee Turusta aina
Olavinlinnaan asti .

Puhelin toimii ikään kuin ikkunana toiseen todellisuuteen,
joka tuo Pyhän Olavin Vedenjakajalle .
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Jatko-opintoja ulkomailla
Kuopion Pohjola-Norden on järjestänyt Nordplugg-kielikurssia Kuopion
ystävyyskunnassa Jönköpingissä vuodesta 1998 lähtien . Kurssi on tarkoitettu
ensisijaisesti lukion 1 . ja 2 . vuoden opiskelijoille ja ruotsin yo-kokeisiin
osallistuville . Kuopiolainen Vilma-Ida Soininen osallistui Nordpluggiin kesällä
2014 ja lukion jälkeen Jönköping kutsui taas .
Miten Kuopion Pohjola-Nordenin Nordplugg-kielikurssi
vaikutti yo-kirjoituksiin?

Kurssilla karttui täysin uutta sanastoa sekä kielen käyttämistä
käytännössä. Tähän harvoin saa mahdollisuutta Itä-Suomessa. Nämä varmasti auttoivat kirjoituksissa esim. kuullun ymmärtämisessä.

Mitä jäi päällimmäisenä mieleen Nordpluggista?

Ehdottomasti uskallusta ruotsin kielen käyttöön, uusia kavereita ja ensikosketus siihen, miten mahtavia kokemuksia
kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa! Suosittelen tällaisille
kursseille rohkeasti lähtöä avoimin mielin, puitteet on hyvin
järjestetty ja itse voi keskittyä olennaisimpaan; oppimiseen
hauskalla tavalla miellyttävässä ympäristössä.

joten kielitaidostani on ollut suuri hyöty siihen, että asiakkaita voidaan palvella myös toisella virallisella kotimaisella
kielellä.

Mitä tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on opiskelun ja
töiden suhteen?

Vaikka tässä välissä olenkin työelämässä, lähitulevaisuudessa
aion suorittaa vielä kauppatieteiden maisterin tutkinnon, toivottavasti ulkomailla senkin. Haaveissani on todella kansainvälinen ura, koska ulkomailla opiskelu vahvisti niin paljon
sitä, että paikkani on kansainvälisessä ympäristössä. Opiskelu Jönköpingissä oli jo huikea startti kansainvälisyydelle ja se
on herättänyt kiinnostusta hakiessani töitä Suomessakin.

Minne ja mitä lähdit opiskelemaan lukion jälkeen?

Opiskelin Jönköping University:ssä kauppatieteitä pääaineenani International Management. Hain pelkästään tähän
yliopistoon ja pääsinkin heti sisälle. Haku oli loppujen lopuksi yllättävän helppoa, yliopiston nettisivuilla oli selkeät
hakuohjeet ja -ajat. Lisäksi lähetettiin tietysti todistukset ja
esim. kopio passista. Opiskelupaikkakin lopuksi hyväksyttiin
sähköisesti. Ennen hakemista minulla ei ollut mitään käsitystä siitä, voisinko edes tulla valituksi. En ennen opiskelupaikan saamista miettinyt Ruotsiin lähtöä kovin tosissaan,
koska en pitänyt kouluun pääsemistä kovin todennäköisenä.
Opiskelupaikan saaminen kuitenkin konkretisoitui ja päätös
lähdöstä piti tehdä hyvin nopealla aikataululla. Muistaakseni
alle kuukauden päästä kouluun valituksi tulemisesta olinkin
jo muuttanut!

Miksi juuri Jönköping?

Jönköping valikoitui yliopiston kansainvälisyyden vuoksi.
Koulun nettisivujen (ju.se) mukaan kampuksella on edustettuna 75 kansalaisuutta. Tämä mahdollisti loistavasti ruotsin
ja englannin kieleen sukeltamisen välittömästi. Kaikilla kursseilla oli opiskelijoita lukuisista maista ja ryhmätöitä tehtiin
paljon. Tätä kautta sain paljon kavereita ja hyviä ystäviä ympäri maailmaa. Lisäksi JU:lla on paljon yhteistyöyliopistoja
ympäri maailman, mikä mahdollistaa vaihto-opiskelun lähes
missä vain. Itse kävin vaihdossa Wienissä Itävallassa. Lisäksi
Ruotsissa Jönköping on tunnettu eläväisenä opiskelijakaupunkina melko pienestä koostaan huolimatta.

Miten ruotsin kieli on ollut osallisena jatko-opinnoissa ja
töissä?

Tällä hetkellä työskentelen rahoitusneuvojana OP:lla. Nykyisessä työssäni palvelen asiakkaita suomen lisäksi englanniksi
ja ruotsiksi. Ruotsin osaajista on todellakin pulaa Kuopiossa,
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Kuka: Vilma-Ida Soininen
Lukio ja yo-vuosi: Kuopion Yhteiskoulun
musiikkilukio, 2015
Jatko-opinnot: Jönköping University
Pääaine: International Management

Uusi kunniakonsuli
valmistautuu jo
Brahean juhliin
Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa on nimittänyt joensuulaisen asianajajan Esa Kärnän
Ruotsin kunniakonsuliksi . Lokakuussa 2018 tehtävässään aloittanut konsuli vaikuttaa
Pohjois-Karjalan, Sotkamon, Kajaanin ja Kuhmon alueella .
Teksti ja kuva Peter Sjölund
Kunniakonsulin tehtäviin kuuluu
mm. valvoa toimialueellaan tilapäisesti
oleskelevien ja pysyvästi asuvien ruotsalaisten oikeuksia. Hän voi opastaa
hädänalaiseen asemaan joutuneita ruotsalaisia yhteydenpidossa paikallisiin
viranomaisiin tai Ruotsin suurlähetystöön.
”Otan tehtävän innostuneena vastaan, kertoo tuore kunniakonsuli.
Kiinnostukseni Ruotsia kohtaan kasvoi
opiskellessani vaihto-opiskelijana Uppsalan yliopistossa 2000-luvun alussa.
Aloin myös ymmärtää Pohjoismaiden
samanluontoisten kulttuurien ja niiden
yhteisen arvopohjan suurta merkitystä
meille.”
Kunniakonsuli edistää myös Ruotsin maakuvaa Suomessa, maiden välisiä
kaupallis-taloudellisia sekä kulttuuri- ja
tiedesuhteita. Hän voi esimerkiksi neuvoa ruotsalaisyrityksiä paikallista yrityskulttuuria koskevan tiedon saannissa
ja yhteistyökumppanien etsimisessä.
”Toivon uudessa tehtävässäni voivani
lisätä vuorovaikutusta Suomen ja Ruotsin välillä niin kaupallisissa suhteissa
kuin myös kulttuurin ja tieteen saralla.”
Esa Kärnän mielenkiinto ruotsin kieleen heräsi jo lukiovuosina Ilomantsissa. Tarina on tuttu; hyvä opettaja tekee
syvän ja pysyvän vaikutuksen.
”Lukion ruotsinkielen opettajani
Seija Lehtinen sai minut kiinnostumaan. Kun huomasin myös pärjääväni
ruotsissa, se sai minut suorastaan innostumaan. Pääsin sitten Ilomantsin lukion
edustajana osallistumaan Pohjola-Nordenin nuorisokonferenssiin Hanasaaressa 1990-luvun lopulla. Kokemus oli
todella hieno ja sain siellä uusia ystäviä,
joista yhden kanssa olen pitänyt yhteyt-

tä näihin päiviin saakka.”
Ruotsilla on kuusitoista kunniakonsulia Suomessa. Joensuussa konsulaatti
on ollut vuodesta 1990. Ensimmäinen
konsuli hoiti tehtävää viisitoista vuotta,
toinen liki saman verran. Aikooko tuore kunniakonsuli pyrkiä samanlaiseen
pitkän matkan juoksuun? Tai jopa maratoniin?
”Olisihan se upeaa olla kunniakonsulina täällä Itä-Suomessa vielä vuonna
2053, kun tulee kuluneeksi 400 vuotta
Brahean kaupungin eli nykyisen Lieksan perustamisesta”, Esa Kärnä toteaa
hieman ilkikurinen pilke silmäkulmassaan.
”Eli niitä juhlia odotellessa. Silloin
olen kylläkin yli seitsemänkymmenen,
mutta eläkeiän jatkuvasti noustessa
ehkä vielä työelämässä. Toivottavasti
olen silloin yhä hyvissä voimissa, kovasti viisastunut ja entistä harkitumpiin
päätöksiin kykenevä konsuli!”

Blågult salkoon Joensuun torin kulmalla
Kunniakonsuli Esa Kärnä

”Olisihan se
upeaa olla
kunniakonsulina
täällä ItäSuomessa vielä
vuonna 2053”
– Esa Kärnä
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Pohjoismaista
yhteislaulua
Tuusniemellä

Puheenjohtaja
Tuusniemen Pohjola-Norden

10

Pohjola-Norden Itä-Suomen alue

Rantamyllyn kesäinen yhteislauluiltasta Tuusniemen Rantamyllyllä on tullut perinne koko Koillis-Savossa . Mukana
on usein myös alueella kesäänsä viettäviä ulkomaisia
turisteja . Kuva: Seppo Kononen

Riitta Hämeen-Anttila

Riitta Hämeen-Anttila

Tänä vuonna lauletaan
yhdessä tiistaina
23 .7 .2019 .

Riitta Hämeen-Anttila

Tuusniemellä on tapana järjestää Tuusniemen Pohjola-Nordenin toimesta yhteislauluilta heinäkuun kolmannella tai
neljännellä viikolla Tuusniemen Rantamyllyllä Savon maakuntajärven Juojärven rannalla. Tänä vuonna lauletaan
yhdessä tiistaina 23.7.2019. Kun Rantamylly on kirkonkylän kupeessa, on
kyläläisten helppo tulla vaikka kävellen
tapahtumaan.
Yhteislauluperinnettä
on pidetty yllä 2000-luvulta lähtien,
eikä suosio ole laantunut, päin vastoin.
Nykyisin osallistujia on ympäri Koillis-Savoa ja kesää mökeillään viettäviä
suomalaisia ja ulkomaalaisia ystäviä,
etenkin saksalaisia. He innokkaasti laulavat suomalaisia lauluja. Monet suomalaiset kansanlauluthan ovat saksalaista alkuperää. ”Näki poika ruususen,
ruusun kankahalla...” ”Sah ein Knab ein
Röschlein rot, Röschlein auf der Weide...”
Idea lauluillasta alunperin läksi siitä, kun Koillis-Savossa on vaikuttanut
2000-luvun alusta lähtien Soitinyhtye
Savonia, pelimanniyhtye, joka oli sopiva säestämään lauluja. Yhtyeen kärkihahmo, toimittaja, viulupelimanni
Seppo Kononen, on aina juontanut humoristisella tavallaan lauluillan. Rantamyllyn emäntä Pirjo Holopainen on
hoitanut kahvituksen mansikkakakun
kera, kun lauluilta useimmiten sattuu
parhaaseen mansikka-aikaan. Varainhankintaakaan ei pidä unohtaa, aina
on muistettu pitää arpajaiset. Monta
kaunista muistoa on tallella lämpimästä kesäillasta Rantamyllyn parvekkeella
Juojärven kimaltaessa ilta-auringossa,
suvituulen sipaistessa poskea ja kauniiden laulujen koskettaessa laulajan
sisintä.

Aloita
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Itä-Suomen alueen Pohjolan Pidot Pieksämäellä 23.3.2019

Lämminhenkisesti ja
kotoisasti hyggeillen
Kevät antoi auringollaan lupauksen lähenevästä keväästä Pieksämäellä
lauantaina 23 .3 ., Itä-Suomen alueen Norden-väen suunnatessa matkansa yhteisiin
Pohjolan Pitoihin . Sattui vielä niin mainion sopivasti olemaan Pohjolan päivä .
Teksti: Anne Taivalantti
Kuvat: Kimmo Peltonen

Lämmin ja kotoisa tunnelma saavutettiin jo Pieksämäen Seurojentalon ovella, kun Pieksämäen Pohjola-Norden
ry:n puheenjohtaja Anne Taivalantti
ja hallituksen jäsen Pekka Valtari, toivottivat osallistujat tervetulleiksi halauksen kera. Alueelliset tapaamiset ovat
vielä uusi juttu Itä-Suomessakin, joten
uusia tuttavuuksia solmittiin päivän aikana paljon, uusia yhteistyökuvioitakin
jo suunniteltiin.
Pitojen musiikista vastasivat ansiokkaasti paikalliset DaCapo-kuoro
laulullaan ja Pieksän Pelimannit soitannallaan, jonka tahdissa saimme lopuksi
laittaa jalalla koreasti. Tervetuliaispuheessaan Anne Taivalantti loi katsauksen pieksämäkeläiseen toimintaan ja
kertoi Pohjola-Nordenin alkutaipaleesta sadan vuoden takaa. Itä-Suomen
alueen puheenjohtaja Sirpa Korhonen
toi meille ajankohtaiset terveiset myös
alueeltamme tapahtumaan. Arpajaiset
ja tietovisa olivat myös suosittuja ohjelmanumeroita.
Pohjolan Pitojen kohokohtana oli
tietysti upea ja runsas pitopöytä, jonka
meille loihti keittiömestari Jouni Kauppinen. Pitopöytään oli katettu Pohjolan
parhaat maut. Monipuolisten salaattien ja runsaiden kalaruokien sekä lihapullien lisäksi kohokohtana oli keittiömestari Jounin paikan päällä liekittämä
porsaanfile. Liekitys tapahtui meidän
silmiemme edessä, konjakin tuoksuessa
houkuttelevasti. Suussa sulava, lämmin
savulohi valmistettiin paikan päällä,
aivan juuri ennen tarjoilua. Ruokailun
päätteeksi nautimme herkullisen marjaisaa kakkua kahvin kera.
12
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Pitoihin tuli alueeltamme 58 henkeä.
Iloista, osallistuvaa väkeä oli Joensuusta, Mikkelistä, Suonenjoelta sekä tietysti
Pieksämäeltä. Suonenjoki ja Pieksämäki ovat tehneet vahvasti Norden-yhteistyötä jo vuosien ajan. Pidoissa aikaansaatujen yhteyksien myötä yhteistyö
laajenee entistä voimakkaammin Mikkelin sekä Joensuun suuntaan. Alueellisen verkottumisen avulla saamme
toimintaamme lisää virtaa, monipuolisuutta, tietoa toisistamme alueellamme
sekä resurssien jakamista. Yhteistyössä
on aina voimaa ja hyviä toimintatapoja
kannatta kopioida muihinkin seuroihin. Näiden Pohjolan Pitojen jälkeen
pidämme entistä tiiviimmin yhteyttä
Itä-Suomen alueella toisiimme ja edistämme näin pohjoismaista yhteistyötä.
Pohjolan pitojen juhlaväkeä Pieksämäen Seurojentalolla

Pieksän Pelimannit

Juhlatarjoiluja

Paikallinen DaCapo -kuoro

Näiden Pohjolan Pitojen
jälkeen pidämme entistä
tiiviimmin yhteyttä
Itä-Suomen alueella
toisiimme ja edistämme
näin pohjoismaista
yhteistyötä .
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Satu Rämö – odotettu
vieras Islannista
Satumainen vieras piristi tammikuista pakkaspäivää Joensuussa Teksti Aila Ollikainen
Satu Rämö on kirjailija, toimittaja,
bloggaaja ja perheenäiti, joka on asunnut Islannissa yli kymmenen vuotta.
Näiden vuosien aikana hänestä on kehkeytynyt asiansa osaava ja raikas Islannin lähettiläs. Tämän saimme kokea
myös Joensuussa tammikuisena tiistaina, kun Satu tuli vieraaksemme Joensuun Pohjola-Nordenin kutsumana.
Satu oli valloittanut meidät jo edellisenä syksynä, kun yhdistyksemme
teki Islannin-matkan Reykjavikiin ja
sen ympäristöön. Matka oli erittäin
onnistunut ja mielenkiintoinen. Matkalaiset pääsivät toivomustensa mukaan jäätikkövaellukselle, ratsastamaan
islanninhevosilla tai vaikkapa uimaan
Reykjavikin vanhimpaan kylpylään
Sundhölliniin, jossa voi nauttia kylmistä ja kuumista kylvyistä sekä rentoutua
lämpimässä vedessä tähtitaivaan alla
lekotellen. Halutessaan saattoi myös
vaellella Reykjavikin kaduilla ja tutustua kaupungin nähtävyyksiin, kahviloihin ja museoihin, joita riitti jokaisen
makuun.
Lisäksi Satu oli oppaanamme päivän mittaisella Kultaisella kierroksella,
jonka aikana tutustuimme mannerlaattojen saumakohtaan, upeaan Gullfoss-vesiputoukseen ja kuuluisiin kuumiin lähteisiin. Islannin ainutlaatuinen
luonto lumosi meidät.
Vierailu Fridheimarin tomaattitilalSatu Rämö ja Sinikka Marila . Kuva: Mikko Honkanen
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la oli myös elämys. Vihreällä energialla
lämmitetyissä ja valaistuissa kasvihuoneissa kasvoi tomaatteja silmän kantamattomiin ja tunnelma oli eksoottinen.
Saimme nauttia herkullisen lounaan
kasvihuoneen kotoisassa vihreydessä.
Kultaisen kierroksen aikana Satu kertoili Islannin historiasta ja nykypäivästä,
kiehtovia kansanuskomuksia ja -tarinoita unohtamatta. Tätä tarinointia olisimme mielellämme kuulleet lisääkin.
Satu oli siis odotettu ja toivottu vieras Joensuuhun. Ehtivänä ihmisenä
hän mahdutti päiväohjelmaansa monta
tapaamista. Vierailu maakuntaliitossa valaisi Pohjois-Karjalan ja Islannin
monimuotoisia yhteyksiä. Oli hienoa,
että Satu ehti myös käydä oppitunneilla kahdessa keskusta-alueen lukiossa.
Nuoret ottivat islantilaisvieraan vastaan
innokkaasti, ja yhteinen sävel löytyi
heti. Kirjakauppavierailulla Suomalaisessa kirjakaupassa monet hankkivat
Sadun matkaoppaita ja kirjoja ja saivat
loistavia vinkkejä Islannin-matkoille.
Pääkirjaston iltatilaisuudessa tupa täyttyi ääriään myöten eivätkä tarinat loppuneet kesken. Islanti selvästi kiinnostaa kaiken ikäisiä joensuulaisia.
Satu kertoi myös siitä, millaista on
muuttaa aikuisena vieraaseen maahan
ja elää siellä maahanmuuttajana, alussa vieläpä maan kieltä taitamattomana.
Satu opiskeli kuitenkin sinnikkäästi is-

Kuva: Aila Ollikainen

lantia, mikä helpotti kotoutumista. Onneksi myös joustoa ja ymmärrystä löytyi, sillä islantilaiset ovat mutkattomia
ja vieraanvaraisia eivätkä turhista marise. Perhekäsitys poikkeaa suomalaisesta, ja niinpä sikäläisissä perhejuhlissa
saattaa olla liki sata henkeä. Tarvitaan
soppatykki ruokkimaan kaikki paikalle
saapuneet serkut ja eksät. Ja arkiapua
löytyy aina.
Islanti on selvinnyt vuoden 2010 Eyjafjallajökullin tulivuorenpurkauksesta
ja vuoden 2008 pankkikriisistä kiitettävästi. Matkailuvirrat Islantiin ovat
kasvaneet, vaikka hintataso on korkea.
Varsin moni elää turismista. Lisäksi
lasten ja nuorten hyvinvointiin ja harrastuksiin panostetaan yhteistuumin.
Tästä on esimerkkinä kaikille perheille
myönnettävä vastikkeellinen harrasteraha, jonka saa käyttää ainoastaan lasten harrastuksiin. Myös harrastusten
käytännön järjestelyissä huomioidaan
perheiden hyvinvointi: lapset viedään
koulun jälkeen suoraan harrastamaan,
eikä iltoja tarvitse käyttää lasten kuljettamiseen, vaan perhe saa viettää aikaa
yhdessä. Jalkapallo on tietenkin erityisen suosittua, ja niin syntyy liikunnanilon lisäksi maailmankuuluja menestystarinoita.
Me suomalaiset voisimmekin ottaa oppia islantilaisten asenteesta. Islannissa ei nimittäin ryvetä jokaisessa
epäonnistumisessa, vaan kannustetaan
eteenpäin nostamalla esiin pienetkin
onnistumiset. Myönteinen asenne vie
voittoon.

Aila Ollikainen

Issikkavaelluksella . Kuva: Anna-Leena Ollikainen

Kuva: Anna-Leena Ollikainen

Kuva: Sinikka Marila

Àsdis Eva Hannesdottir, Islannin Pohjola-Nordenin pääsihteeri on ryhmäkuvassa edessä
oikealla Satu Rämön takana . . Hän oli illallisella kunniavieraanamme . Kuva: Aila Ollikainen

Mikko Honkanen

Me suomalaiset
voisimmekin ottaa
oppia islantilaisten
asenteesta .
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Joensuun Pohjola-Norden

Barents-seminaari
14.-15.2.2019
Teksti: Jarmo Valtonen

Joensuussa pidettiin 14. – 15.2.2019
Northern Potential in Barents Region
–Networking Event. Tapahtuma kokosi yhteen Suomen, Ruotsin, Norjan ja
Venäjän alueen toimijoita pohtimaan
yhteistyömahdollisuuksia
Barentsin
alueella. Mukana tilaisuudessa oli elinkeinoelämän ja koulutuksen edustajia,
sekä tietysti päättäjiä kaikista maista.
Tapahtumaan tuli edustajia jopa Kiinasta saakka.
Joensuun Pohjola Norden oli mukana tapahtumassa, koska yhteistyön
vaaliminen kuuluu meille. Pohjois-Karjalan kauppakamari pyysi meiltä myös
esityksiä tilaisuuden järjestelyihin.
Ilahduttavaa oli saada paikalle Ruotsin suurlähettiläs Anders Ahnlid ja
Norjan suurlähettiläs Åge B. Grutle.
Tilaisuuden pääpuhujana oli Esko Aho.
Suurlähettiläät eivät olleet ensimmäistä
kertaa Joensuussa.
Joensuun kaupunki järjesti torstai-iltana kaupungintalolla vieraille upean iltaohjelman, jossa esiintyi pianotaiteilija
Kemal Achourbekov.
Perjantaina ohjelmassa oli erilaisia
vierailukäyntejä. Tutustuminen ortodoksiseen kulttuurikeskukseen, uudistuneeseen Botaniaan, jonka taustalla
on valotaitelija Kari Kola, sekä Itä-Suomen yliopiston eri kohteisiin kuten
fotoniikan tutkimukseen. Yritysvierailut kohdistuivat kahteen merkittävään
alueen yritykseen Mantsinen Oy ja
Abloy Oyj, joissa yrityksiä esittelivät
toimitusjohtajat. Jarmo Valtonen isännöi teollisuusvierailuja.

16

Pohjola-Norden Itä-Suomen alue

Joensuun Pohjola Nordenin puheenjohtaja Sinikka Marila, Anders Ahnlid, Åge B . Grutle ja Jarmo
Valtonen . Taustalla vasemmalla hymyilee Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Risto Poutiainen .

Tapahtumaan tuli
edustajia jopa Kiinasta
saakka .

Joensuun Pohjola-Nordenin
Nuorten terveiset
Ihanaa kevättä myös Joensuusta! JSPNN järjestää tänäkin vuonna
huippuja elokuvalippuarvontoja pohjoismaisiin elokuviin Joensuussa,
Fika med JSPNN -kahvitteluja sekä syksyllä perinteisen Kanelbullens
dagin sekä muuta mukavaa puuhaa . Toiveita tapahtumista otamme
vastaan! JSPNN pyörii pienellä porukalla tänä vuonna, mutta hommat
pyörivät samalla innolla kuin aikaisemminkin .

EU-hanketoiminta
Pohjola-yhteistyön
avuksi
Teksti ja kuva: Natalia Narits

ammattikorkeakoulun Pienyrityskeskuksella Mikkelissä on hyviä kokemuksia Pohjola-yhteistyöstä EU-hanketoiminnassa.
Erityisesti EUn Itämerialueen ohjelmat
mahdollistavat luontevia kumppanuuksia itäsuomalaisille ja pohjoismaisille
koulutus- ja aluekehitysorganisaatioille.
Viimeisin kokemus Pienyrityskeskuksella on yhteistyöstä Itämeri -ohjelmassa
EmpInno -hankkeen puitteissa, jossa oli
partnereita Ruotsista ja Tanskasta. Kaiken kaikkiaan partnereita oli yhteensä
16 kaikista Itämeren alueen maista ja
hankkeen tavoitteena oli edistää pienten kaupunkien ja kyseisten maakuntien innovaatio- ja tutkimustoiminnan
hyödyntämistä alueen kehittämisessä.
EUn kielenkäytössä kyse oli maakuntien älykkäiden erikoistumisstrategioiden hyödyntämisestä mahdollisimman
laaja-alaisesti koko Itämeri-alueella.
Hanke mahdollisti Etelä-Savon ja
Mikkelin kehitysstrategioiden esittelyn

Kaakkois-Suomen

niin pohjoismaisille kuin muille Itämeri
-alueen koulutusorganisaatioille. Samoin eteläsavolaisilla oli erinomainen
mahdollisuus perehtyä ruotsalaisten ja
tanskalaisten maakuntien kehittämislinjauksiin ja verrata niitä myös koko
Itämeri -alueen laajuisesti. Etelä-Savon
kehittämisen kärkiteemoja ovat vesi,
metsä ja ruoka ja näihin nojautuu innovaatio- ja tutkimuskehitys tulevina vuosina. Ruotsalaisia maakuntia edustivat
Östergotland ja Gävleborg. Molempien
maakuntien yhtäläisyyksiä Etelä-Savoon olivat luontevasti metsä- ja ruokatalouteen sekä kestävään energiaan
liittyvät kehityskohteet. Etelä-Tanskan
maakunnassa kestävä energiatalous oli
myös vahvasti esillä ja samalla erityispiirteenä elämystalouden voimakas korostaminen. Maakunta on vahva matkailualue ja erityisesti nostettiin esille
alueen muun liiketoiminnan kytkeytyminen elämysten tuottamiseen niin
ruoka- kuin designsektorilta.

Hanke mahdollisti yhteydet ko
kumppaniorganisaatioihin ja niiden
keskeiseen henkilöstöön, joka on oivallinen apu eteläsavolaisessa ja itäsuomalaisessa aluekehitystyössä. Lähtökohdat ns. parhaiden käytäntöjen siirtoon
alueelta toiseen ovat siten erinomaiset ja
erilainen uusien käytäntöjen testaaminen on helppoa kumppaniorganisaatioiden välillä.
EUn Itämerialueen kehittämisohjelmat ovat hyvä mahdollisuus itäsuomalaisille koulutus- ja kehitysorganisaatioille rakentaa tiiviitä yhteistyösuhteita
pohjoismaisiin vastaaviin organisaatioihin ja siten syventää osaamisen vaihtoa
alueiden välillä.
EmpInno – S3-Empowering for Innovation and Growth in
Medium -Sized Cities and Regions
http://empinno .eu/

Tutustuminen Saimaan vesistöön ja luontoon oli mieluisa kokemus niin pohjoismaisille kuin muille Itämerialueen maakuntien edustajille
Pohjola-Norden Itä-Suomen alue
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Suonenjoen Pohjola-Norden ry

Samassa veneessä!
Me kaikki paikallisissa järjestö- ja harrastustoiminnassa

mukana olevat olemme samassa isossa veneessä. Paikallisyhdistysten elinvoimaisuuden elinehto on mahdollisimman
laaja yhteistyö lähiyhdistysten ja oman paikkakunnan harrastusyhteisöjen kanssa. Pienessä yhdistyksessä kasaantuvat
työt ja vastuut liian helposti harvojen aktiivien harteille. Kun
suunnittelemme ja järjestämme erilaisia tapahtumia yhdessä muitten kanssa, tutustumme samalla uusiin ihmisiin ja
saamme tuoreita ideoita omaa toimintaamme rikastamaan.
Osallistumme Suonenjoen kaupungin kulttuuritoimen
järjestämiin yhdistysiltoihin, joissa järjestöjen ja yhdistysten edustajilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa, kertoa
toiminnastaan ja ideoida yhteisiä tapahtumia. Suonenjoen
Pohjola-Norden ry:n perinteisiä yhteistyökumppaneita ovat
kaupungin kulttuuritoimi, Vanhamäen hyvinvointikeskus,
Suonenjoen taideseura ry, alueen kyläyhdistykset ja monet
muut seurat.
Liiton organisaatiouudistus ja rahallinen tuki mahdollistavat entistä tiiviimmän yhteistyön alueen muiden Norden-yhdistysten kanssa. Kun Pieksämäen Pohjola-Norden
tänä vuonna järjesti Itä-Suomen alueen Pohjolan pidot, lähti

Vastuullista
pankkitoimintaa
vuodesta 1871.

Suonenjoelta toistakymmentä yhdistyksen jäsentä ja ystävää
pitoihin nauttimaan järjestävän yhdistyksen tarjoamasta laadukkaasta ruoasta, musiikkiesityksistä ja muusta juhlaohjelmasta. Saman verran nordisteja saapui Joensuusta, ja kaikkiaan meitä juhlavieraita oli koolla seitsemisenkymmentä.
Kansainvälisyyden edistäminen ja pohjoismaisten arvojen
ylläpitäminen ovat edelleen Suonenjoen Pohjola-Nordenin
päätavoitteita sen järjestämissä tilaisuuksissa, joita olivat
esim. keväinen tutustumisretki pieksämäkeläisten kanssa Juvan Tea-Houseen ja perinteinen kansainvälinen pikkujoulu
Lucia-esityksineen. Suonenjoella asuu paljon monikulttuurisen taustan omaavia perheitä ja vireän mansikkakaupungin
raitilla kuulee etenkin kesäisin puhuttavan muutakin kuin
savon murretta.
Pysyvä mottommehan on: ”Ei tarvitse puhua ruohtia, suap
haastoo selevee savvoo!” Tervetuloa mukaan! Otetaan tuulta
purjeisiin!

Mauri Repo

Vpj . Suonenjoen Pohjola-Norden ry

Tilausajot ja -matkat
sekä lentäen että bussilla!

LOFOOTIT 7 PV
Lähtöpäivä 16.8.2019.
Lofoottien saaristo on tunnettu sen
mahtavista maisemistaan; lumihuippuisista ja violeteista tuntureista,
kristallinkirkkaista vuonoista, turkoosista merestä ja idyllisistä kalastajakylistä. Aikoinaan viikingit kutsuivat
Lofootteja jumalten saariksi juuri
saarten kauneuden vuoksi.

ALK./HLÖ
OULU

Joensuu,
29, 2. Itä-Suomen
krs.
18 Torikatu
Pohjola-Norden
alue
Yhteyshenkilöt ja puhelinnumerot
osoitteessa handelsbanken.fi/joensuu

www.pohjolanmatka.fi

789€

Kuopion Pohjola-Norden

Nuorten
pohjoismaisuus
on ennen kaikkea
yhdessäoloa
Lokakuusta 2018 alkaen on kuopiolaisnuorille ollut tarjolla mahtava tilaisuus päästä
harjoittamaan ruotsin kielen taitoaan motivoivassa ja matalan kynnyksen ympäristössä,
kun Kuopion Pohjola-Nordenin yhteyteen perustettu nuorisotoimikunta on alkanut
järjestää kaikille avoimia Fika på svenska -tapaamisia . Matalan kynnyksen kokoontumisia
järjestetään säännöllisen epäsäännöllisesti kuopiolaisissa kahviloissa, muta tavoite on
aina sama: puhua mahdollisimman paljon ruotsia .
Fika på svenska on erittäin helppo tapa

lähteä mukaan pohjoismaiseen toimintaan. Kahvit jokainen ostaa itse, eikä
muita ennakkovaatimuksia ole. Fika på
svenska -tapaamisissa on tähän mennessä esimerkiksi pelattu ruotsinkielisiä
lautapelejä sekä keskusteltu opiskelusta
ja muista nuorten elämässä ajankohtaisista aiheista. Tapaamisten sopiminen
tapahtuu kätevästi WhatsApp-ryhmän
kautta; lisäksi tapaamisista tiedotetaan
Kuopion Pohjola-Nordenin sosiaalisen
median kanavissa ja paikallisten lukioiden ruotsinopettajien kautta.
Apuna toiminnassa toimii ”aikuisten” liiton paikallisjärjestö Kuopion
Pohjola-Norden ry, jonka alla nuorisotoimikunta toimii. Jäsenyyspakkoa ei
kuitenkaan ole, vaan nuorisotoimikunnalle tärkeintä on itse toiminta. Aktiiviosallistujien kanssa on suunniteltu myös
nuorisotoiminnan monipuolistamista
esimerkiksi pohjoismaisiin elokuvailtoihin, Pohjola-aiheiseen tiedotustoimintaan sekä konkreettisten kohtaamisten
mahdollistamiseen
pohjoismaisten
nuorten välillä. Kuopion varsin yksikielisessä ympäristössä jokainen mahdollisuus parantaa muualla Suomessa ja
Pohjoismaissa hyödyllistä ja arvostettua
ruotsin kielen taitoa tulee tarpeeseen.
Tällä hetkellä nuorisotoiminnan tavoitteena on myös toiminnan vakiinnuttaminen ja uusien nuorten saaminen
mukaan toimintaan. Kaiken nuorten

parissa tapahtuvan järjestötoiminnan
haasteena on tällä hetkellä nuorille
koulun ja harrastusten luoma kiire ja
aikataululliset haasteet. Osallistamalla
mahdollisimman monia nuoria mukaan
toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen pyritään myös sitouttamaan uudet
toimijat.
Järjestötoiminta, joksi myös nuorisotoimikunnan vapaamuotoinen yhdessäolo luettaneen, on myös mahdollisuus
tavata uusia ihmisiä, kehittää työelämässä elintärkeää kielitaitoa sekä oppia
uutta tapahtumanjärjestämisestä sekä
vuorovaikutustaidoista. Lisäksi nuorille avautuu kokonaan uusia toiminnan
ja vaikuttamisen mahdollisuuksia niin
Pohjola-Nordenin nuorisoliiton, jonka
toimintaan kiinnostuneita kovasti kannustetaan, kuin myös paikallisen Pohjola-Nordenin varsinaisen toiminnan ja
työskentelyn kautta.
Pohjoismaisuuden rakentamisessa
keskiössä ovat usein pienet asiat. Olipa
kyseessä sitten suursuosion saavuttanut
norjalainen nuortensarja Skam, tanskalainen hyggeily tai ruotsalaisten kansankarnevaali Melodifestivalen, luovat
jo pienet arkeen tuodut pohjoismaiset
hetket aivan uudenlaista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Nuorisotoimikunta
ja Fika på svenska -toiminta tarjoavat
juuri tällaisia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen, kulttuurikylpyihin ja uuden oppimiseen.

Rasmus Keinänen

Kirjoittaja valmistuu keväällä ylioppilaaksi Kuopion
Lyseon lukiosta ja on itse ollut aktiivisesti mukana nuorisotoimikunnan toiminnan perustamisessa Kuopiossa

Välkommen med!

Pohjola-Norden Itä-Suomen alue
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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. 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.

Museonjohtaja Katriina Pietilä-Juntura vastaanotti Vuoden
Nordisti -kunniakirjan

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

Museonjohtaja Katriina Pietilä-Juntura esitelmöi Veli Aineesta
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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.

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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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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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
28

Pohjola-Norden Ry

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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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

Pohjola-Norden Itä-Suomen alue
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.

34

Pohjola-Norden Itä-Suomen alue

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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