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Pohjola; oma pikku
mansikkapaikkamme
Ajatella, että olemme tänä vuonna saaneet
nauttia ennätyksellisen lämpimästä keväästä koko toukokuun, luonnon vehreydestä ja
kirkkaansinisestä taivaasta. Ajatella, että
voi vain istua omassa pikku mansikkapaikassaan ja nauttia kauneudesta unohtaen arjen
stressin ja kiireen.
Kaikkien mittareiden mukaan Pohjoismaat
ovat aina huipulla oli sitten kyse taloudesta, koulutuksesta, ympäristöstä, tasa-arvosta tai onnellisuudesta. On mielenkiintoista, että me Pohjolan asukkaat näemmä
pursuamme positiivista energiaa joka johtaa hyviin lopputuloksiin. Kuitenkin elämme pimeässä ja kylmässä lähes kahdeksan
kuukautta.
Kun nyt olemme useimpien mittausten huipulla tarkoittaa se, että teemme jotakin oikein. Puhumme aina ”pohjoismaisesta mallista”, joka
on sosiaalisen ja tasa-arvoisen yhteiskuntamme perusta. Minä uskon pohjoismaisen mallin
varmasti vaikuttavan kaikkeen hyvään, mutta
uskon kuitenkin toimintamalliemme ja työskentelytapojemme johtavan meidät onneen ja
menestykseen. Tätä kutsumme myös nimellä
”the Nordic way”.
Joten parhaat nordistit, nauttikaa pohjoismaisesta kesästä lukemalla Pohjola-Nordenin lehteä ja muistakaa, että Suomen suvi on
lyhyt mutta kaunis!
Hauskaa kesää,

Norden; vårt egna lilla
smultronställe
Tänk att vi detta år har fått njuta av en rekordvarm vår då naturen grönskat och himlen lyst klarblå hela majmånad. Tänk att
kunna sitta på sitt egna lilla smultronställe
och bara njuta av allt det vackra och glömma
vardagens stress och jäkt.
Enligt alla mätningar som görs ligger alltid
de nordiska länderna i topp må sen handla
om ekonomi, utbildning, miljö, jämställdhet
eller lycka. Det är intressant att vi nordbor
tydligen sprudlar av positiv energi som leder
till goda slutresultat. Ändå lever vi nästan i
åtta månader i mörker och kyla.
När vi nu toppar de flesta mätningarna så betyder det ju att vi gör någonting rätt. Vi pratar
alltid om den ”nordiska modellen” som ligger
som grund för vårt sociala och jämställda
samhälle. Jag tror att den ”nordiska modellen” säkert bidrar till mycket av det goda men
jag tror ändå på att våra handlingsmönster
och sätt att jobba är det som leder oss till
lycka och framgång. Detta är vad man idag
även kallar för ”the Nordic way”.

Michael Oksanen
Päätoimittaja

Så bästa nordister, njut av den nordiska sommaren genom att läsa Pohjola-Nordens tidning och kom ihåg; Finlands sommar är kort
med vacker!
Glad sommar,

Michael Oksanen
Chefredaktör
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Pohjola-Norden edistää
pohjoismaisuutta Suomessa
Pohjola-Nordenin tärkein tehtävä on pohjoismaisen yhteistyön edistäminen ja Pohjoismaiden tunnetuksi tekeminen Suomessa.
Vuonna 1924 perustettu Pohjola-Norden on Suomessa ainoa kansalaisjärjestö, jonka päätehtävänä on pohjoismainen yhteistyö. Yhdessä muiden Pohjoismaiden Norden-yhdistysten kanssa Pohjola-Norden
tarjoaa Suomessa asuville mahdollisuuden pohjoismaiseen toimintaan ja vuorovaikutukseen monilla eri tasoilla ja tavoilla.
•• Kansalaisjärjestönä Pohjola-Norden tarjoaa jäsenilleen monipuolista
toimintaa sekä edistää kansalaisten ja järjestöjen yhteistyötä Pohjolassa.
•• Edunvalvontajärjestönä Pohjola-Norden virittää aktiivista yhteiskunnallista keskustelua, vaikuttaa viranomaisiin ja päättäjiin
sekä haastaa eri toimijat huomioimaan pohjoismaisen näkökulman jokapäiväisessä elämässä.
•• Asiantuntijajärjestönä Pohjola-Norden kartuttaa tietoutta Pohjolasta ja Pohjoismaista sekä ylläpitää pohjoismaisia verkostoja.
•• Palvelujärjestönä Pohjola-Norden järjestää seminaareja, tilaisuuksia ja kokouksia, tukee pohjoismaisuutta kouluissa sekä välittää tietoa pohjoismaista ja pohjoismaisesta yhteistyöstä.
Pohjola-Norden on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö. Pohjola-Nordenin liittotoimisto sijaitsee Helsingissä ja vastaa valtakunnallisesta ja yhteispohjoismaisesta toiminnasta kuten
liittokokouksista, erilaisista seminaareista, edunvalvonnasta, pohjoismaisista projekteista, koulun alan matkoista ja apurahoista,
Pohjola-Nordenin lehdestä ja jäsenrekisteristä. Pohjola-Nordenin alueellisesta ja paikallisesta toiminnasta vastaavat kuusi aluetta ja noin
100 yhdistystä.
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Kansalliset Norden-yhdistykset
Jokaisessa Pohjoismaassa sekä Ahvenanmaalla ja Färsaarilla toimii
oma Norden-yhdistyksensä. Suomessa Pohjola-Norden kokoaa Pohjolasta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä kiinnostuneet Suomessa
asuvat omaehtoiseen toimintaan, ylläpitää koko maan kattavaa toimintaverkostoa, edistää kansalaisten, järjestöjen ja kuntien pohjoismaista vuorovaikutusta ja edustaa kansalaisnäkemystä viranomaisiin ja päättäjiin päin.
Norden-yhdistykset perustettiin ensimmäisen maailmansodan
jälkeen edistämään Pohjoismaiden välistä yhteistyötä. Tanskan, Norjan ja Ruotsin yhdistykset aloittivat toimintansa 1919, Islannin 1922 ja
Suomen virallisesti 1924. Yhdistysten toiminta perustuu yhteiseen historiaan ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen sekä laajaan kieliyhteisöön.
Tunnetuimpia Norden-yhdistysten aloitteita ovat olleet Pohjolan
passivapaus (1954), yhteiset työmarkkinat (1954) ja sosiaalietuudet
(1955). Myöhempinä vuosina on myös solmittu mm. pohjoismainen
kaksoisverotuksen estävä sopimus sekä pohjoismainen kielisopimus.
Vuonna 2019 Pohjola-Norden tulee huomioimaan Norden-liikkeen
satavuotisjuhlavuotta.
Kansallisten Norden-yhdistysten kattojärjestö Norden-yhdistysten liitto (NYL) toimii Kööpenhaminasta käsin. NYL koordinoi
yhteispohjoismaisia projekteja kuten esimerkiksi Pohjoismainen
kirjastoviikko, Ilmastotaisto, Nordjobb, Norden i skolan ja Nordisk
språkkoordination.
NYL:in tavoitteena on erityisesti pohjoismaisen yhteistyön lisääminen henkilökohtaisen vuorovaikutuksen, kulttuurin, koulutuksen, ympäristön, median sekä työ- ja elinkeinoelämän aloilla.
Tavoitteiden saavuttamiseksi Norden-yhdistysten liitolla on läheiset yhteistyösuhteet Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston kanssa.

Pohjoismainen yhteistyö

Stipendit

Pohjoismainen yhteistyö on lajissaan ainutlaatuista poliittista ja
kulttuurista yhteistyötä, joka toimii esikuvana muiden maiden alueelliselle yhteistyölle. Pohjoismainen yhteistyö jakautuu viralliseen
ja epäviralliseen yhteistyöhön.
Virallisen yhteistyön peruspilareita ovat Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto sekä niiden alaiset yhteistyörakenteet. Virallisen pohjoismaisen yhteistyön keskeiset alat ovat
kulttuuri, koulutus, lapset ja nuoret, ympäristö, kansalaisten oikeudet, talous ja elinkeinoelämä sekä informaatioteknologia.
Yhteistyön tarkoituksena on edistää alueellista tasapainoa ja
hyvinvointia sekä pohjoismaista tietotaitoa ja kilpailukykyä. Lisäksi
pohjoismaisen yhteistyön tarkoitus on koordinoida ja esittää pohjoismaisia näkökantoja kansainvälisillä foorumeilla.
Konkreettisia tuloksia pohjoismaisesta yhteistyöstä ovat mm.
yhteiset työmarkkinat, passiunioni, pohjoismainen sosiaaliturvasopimus ja ympäristömerkki. Viime vuosina on keskitytty erityisesti
Pohjoismaiden kansalaisten liikkuvuutta haittaavien ns. rajaesteiden
poistamiseen.
Pohjoismaat tekevät yhteistyötä myös ulko- ja puolustuspolitiikan, liikenteen ja viestinnän sekä kuluttajakysymysten alalla, mutta
koska virallisia yhteistyörakenteita näillä aloilla ei ole, on yhteistyö
epävirallista.

Pohjoismainen yhteistyö koulutoiminnan ja vaihto-ohjelmien alalla
on ollut pitkään tärkeä osa Pohjola-Nordenin toimintaa. Pohjoismaisiin vaihto-ohjelmiin osallistuu Pohjola-Nordenin kautta vuosittain
tuhansia oppilaita ja opettajia. Vaihto-ohjelmien lisäksi Pohjola-Norden tarjoaa apua ja yhteistyötä opiskelijoille, kouluille ja opettajille
erilaisten seminaarien, konferenssien, vierailujen, matka-avustusten, kirjapalkintojen ja opetusmateriaalien muodossa.
Opiskelijoille ja koululaisille on tarjolla paljon erilaisia apurahoja pohjoismaisiin opintomatkoihin ja opiskeluun muissa Pohjoismaissa. Näiden
lisäksi oppilaat ja opiskelijat voivat kartuttaa Pohjola-tietouttaan kieli- ja
kulttuurikursseilla ja oppilaskonferensseissa.
Stipendejä tulee anoa ennen vaihdon alkua tai matkalle lähtöä. Jälkikäteen tehtyjä anomuksia emme ota vastaan. Stipendit ovat ainoastaan muihin Pohjoismaihin suuntautuvia matkoja varten. Ainoastaan
koulut/oppilaat/opettajat, jotka asuvat Suomessa voivat hakea stipendejämme. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot eivät kuulu avustusten piiriin.
Päätökset avustuksista tehdään maaliskuussa, jolloin olemme
saaneet vahvistetun budjetin kyseiselle vuodelle. Emme voi vastata
tiedusteluihin avustuspäätöksistä sitä ennen. Mikäli hakemus kohdentuu ajalle tammi-maaliskuu, myönteisen päätöksen saaneille
maksetaan avustus takautuvasti. Pohjola-Nordenin stipendivarat
myöntää Opetushallitus.
Stipendejä löytyy opettajille, peruskouluille ja lukioille sekä ammattikouluille. Näiden lisäksi on vielä kielileirit. Lisätietoja stipendeistä löydät osoitteesta https://pohjola-norden.fi/suomeksi/
kouluille/stipendit_ja_kurssit/.

Pohjola-Norden främjar det nordiska i
Finland

Pohjola-Nordens främsta uppgift är att främja nordiskt samarbete
och göra Norden känt i Finland. Pohjola-Norden, som grundades 1924,
är den enda medborgarorganisationen i Finland, vars huvudsakliga
uppgift är nordiskt samarbete. Tillsammans med de övriga nordiska
Norden-föreningarna erbjuder Pohjola-Norden en möjlighet för personer bosatta i Finland att verka och växelverka nordiskt på många olika
nivåer och sätt.
•• Som medborgarorganisation erbjuder Pohjola-Norden sina medlemmar mångsidig nordisk verksamhet och främjar medborgares
och organisationers samarbete i Norden.
•• Som intressebevakningsorganisation genererar Pohjola-Norden
en aktiv samhällsdebatt, påverkar myndigheter och beslutsfattare samt utmanar olika aktörer att ta den vanlige nordiska medborgarens synvinkeln i beaktande vid behandling av ärenden.
•• Som sakkunnigorganisation ökar Pohjola-Norden kunskapen om
Norden och de nordiska länderna samt upprätthåller nordiska
kontaktnät.
•• Som serviceorganisation arrangerar Pohjola-Norden seminarier,
evenemang och möten, stöder det nordiska i skolorna samt förmedlar information om de nordiska länderna och det nordiska
samarbetet.
Pohjola-Norden är en politiskt och religiöst obunden organisation.
Pohjola-Nordens förbundskansli är beläget i Helsingfors och ansvarar
för den landsomfattande och samnordiska verksamheten, såsom förbundsmöten, olika seminarier, intressebevakning, nordiska projekt,
skolresor och -stipendier, Pohjola-Norden-tidningen och medlemsregistret. Pohjola-Nordens sex regioner och ca 100 föreningar ansvarar
för den regionala och lokala verksamheten.

Nationella Föreningarna Norden
Det finns en Norden förening i alla nordiska länder och på Åland och
Färöarna. De nationella föreningarna Norden fungerar som det nordiska medborgarsamarbetets takorganisationer i sina respektive länder. Finlands nationella Norden-förening Pohjola-Norden samlar i
Finland bosatta personer som är intresserade av Norden och nordiskt
samarbete till frivillig verksamhet, upprätthåller ett landsomfattande nätverk av kontor, främjar medborgares, föreningars och kommuners nordiska växelverkan och representerar en medborgarsyn gentmot myndigheter och beslutsfattare.
Norden-föreningarna grundades efter första världskriget för att
befrämja samarbetet mellan de nordiska länderna. Föreningarna
Norden i Danmark, Norge och Sverige började sin verksamhet 1919, i
Island 1922 och i Finland officiellt 1924. Föreningarnas verksamhet baserar sig på den gemensamma historien, känslan av att höra samman
och en bred språkgemenskap.
Norden-föreningarnas initiativ som förverkligats redan på 1950-talet är bland annat den nordiska passfriheten (1954), den gemensamma arbetsmarknaden (1954) och socialförmånerna (1955). På senare år
har bland annat ingåtts ett avtal som förhindrar dubbel beskattning i
Norden samt språkkonventionen.
År 2019 kommer Pohjola-Norden att iaktta Norden-rörelsens
hundraårsjubileum.
Föreningarna Nordens Förbund (FNF) i Köpenhamn fungerar som
Norden-föreningarnas samarbetsorgan i de fem nordiska länderna
och de tre självstyrande områdena. FNF koordinerar samnordiska
projekt som t ex Nordiska biblioteksveckan, Klimatduellen, Nordjobb, Norden i skolan och Nordisk språkkoordination.
Målen för samarbetet är att särskilt öka nordiskt samarbete
genom personlig växelverkan, kultur, utbildning, miljö, media samt
områdena arbets- och näringsliv.
För att nå målen har Föreningarna Nordens Förbund nära samarbete med Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet.

Nordiskt samarbete

Stipendier

Det nordiska samarbetet utgör ett politiskt och kulturellt samarbete
som är unikt i sitt slag och som fungerar som förebild för andra länders regionala samarbeten. Det nordiska samarbetet består av både
officiellt och inofficiellt samarbete.
Det officiella samarbetets stöttepelare är Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet samt under dem liggande samarbetsstrukturer.
Det officiella nordiska samarbetets centrala områden är kultur, utbildning, barn och unga, miljö, medborgares rättigheter, ekonomi och
näringsliv samt informationsteknologi.
Syftet med samarbetet är att främja regional balans och välstånd
samt nordisk sakkunskap och konkurrensförmåga. Dessutom har det
nordiska samarbetet som syfte att koordinera och framföra nordiska
synpunkter i internationella forum.
Konkreta resultat av det nordiska samarbetet är bland annat den
gemensamma arbetsmarknaden, passunionen, den nordiska socialförsäkringen och miljömärkningen. De senaste åren har speciellt fokus lagts på att avlägsna så kallade gränshinder, som begränsar nordiska medborgares rörlighet.
De nordiska länderna idkar samarbete även inom utrikes- och försvarspolitik, trafik och kommunikation samt konsumentfrågor, men på
grund av att officiella samarbetsstrukturer inom dessa områden saknas så är samarbetet inofficiellt.

Nordiskt samarbete inom skolverksamheten och utbytesprogrammen har länge varit en viktig del av Pohjola-Nordens verksamhet. Via
Pohjola-Norden deltar varje år tusentals elever och lärare i nordiska
utbytesprogram. Utöver utbytesprogrammen erbjuder Pohjola-Norden hjälp och samarbete till studerande, skolor och lärare i form av
olika seminarier, konferenser, besök, resebidrag, bokpris och undervisningsmaterial.
Till studerande och skolelever erbjuds olika stipendier för nordiska
studieresor och studier i andra nordiska länder. Utöver dessa kan elever och studerande utöka sina Norden-kunskaper på språk- och kulturkurser och konferenser för elever.
Stipendier bör ansökas om innan själva utbytet eller resan. I efterhand inskickade ansökningar tas inte emot. Stipendierna är endast
till för resor till andra nordiska länder. Endast skolor/elever/lärare
som är bosatta i Finland kan ansöka om våra stipendier. Bidragen omfattar inte yrkeshögskolor och universitet. Besluten om bidragen fattas efter mars, då vi fått en bekräftad budget för året. Före detta kan
vi inte svara på förfrågningar om bidragsbeslut. Ifall ansökan avser
tiden januari-mars, betalas beviljade bidrag i efterskott. Pohjola-Nordens stipendiemedel beviljas av Utbildningsstyrelsen.
Det finns stipendier för lärare, grundskolan och gymnasier samt
yrkesskolor. Utöver dessa finns ännu språkläger. Mera information om
stipendierna hittar du på https://pohjola-norden.fi/sv/skolor/stipendier_och_kurser/.
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Pohjola-Nordenin
yhteiskuntavastuu- ja
elinkeinoelämätoiminta
Edunvalvontatyö
Pohjola-Nordenin edunvalvontatyö pyrkii edistämään kestävää hyvinvointia avoimessa ja rajattomassa Pohjolassa.

Magnus Fröderberg/norden.org

Elinkeinoelämä- ja Nordjobbtoimikunta
•• Toimikunnan tavoitteena on tunnistaa tarpeita, joita
pohjoismaisella elinkeinoelämällä on tulevaisuudessa,
ja osaltaan lisätä suomalaisten nuorten aitoja mahdollisuuksia työllistyä ja luoda uraa Pohjoismaissa.
•• Nordjobb tarjoaa vuosittain sadoille suomalaisille nuorille mahdollisuuden työskennellä toisessa Pohjoismaassa

AY-toimikunta
Foorumi, jossa käydään keskustelua ja jaetaan näkökulmia
ajankohtaisista pohjoismaisista kysymyksistä.

Neuvontatoimikunta
Pohjola-Nordenin neuvontatoimikunnassa eri hallinnonalojen ja ministeriöiden edustajat kokoontuvat keskustelemaan ajankohtaisista pohjoismaisista kysymyksistä ja
erityisesti rajaestetyöstä eri yhteistyöaloilla.
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Pohjola-Nordenin edunvalvonta seuraa virallisella tasolla
tapahtuvaa pohjoismaista yhteistyötä, edustaa kansalaisten mielipidettä päättäjien suuntaan ja tuo keskusteluun
pohjoismaisen näkökulman.
•• Seminaareja
•• Keskustelutilaisuuksia
•• Vaikuttamista ja lobbausta
•• Debatteja

Haloo Pohjola
Haloo Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu, jonka tavoitteena on helpottaa yksityishenkilöiden liikkuvuutta Pohjoismaissa. Suomessa palvelua
hallinnoi Pohjola-Norden, mutta toiminta sisältöineen on
kokonaisuudessaan Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama ja koordinoima.
Haloo Pohjolan toiminta jakautuu kahteen tarkoitukseen:
•• Yksityishenkilöiden tiedottamiseen ja neuvomiseen vapaasta liikkuvuudesta Pohjoismaissa
•• Rajaestetyöhön
Haloo Pohjolan palvelusta saa monipuolista tietoa esimerkiksi eläkkeistä, verotuksesta, opiskelu- ja työmahdollisuuksista, sosiaaliturvasta sekä työttömyyskorvauksesta
ja apurahoista Pohjoismaissa.
Kysymyksiä neuvontapalvelulle voi jättää www.norden.
org/haloopohjola -sivuston kautta sekä puhelimitse ja sähköpostitse kaikilla pohjoismaisilla kielillä tai englanniksi.

Pohjola-Nordens
verksamhet för
samhällsansvar och
näringsliv
Näringslivs- och Nordjobbkommittén
•• Identifiera behov som det nordiska näringslivet har i
framtiden samt främja de finländska ungdomarnas möjligheter till arbete och karriär i de nordiska länderna.
•• Nordjobb erbjuder flera hundra finländska ungdomar
jobb i ett annat Nordiskt land.

Intressebevakning
Pohjola-Nordens intressebevakning strävar efter att främja
ett varaktigt välmående i ett öppet och gränslöst Norden.
Intressebevakning vid Pohjola-Norden följer på en formell
nivå med det aktuella samarbetet, representerar medborgarnas åsikter för beslutsfattarna och för ett nordiskt perspektiv till diskussionen.
•• Seminarier
•• Diskussionstillfällen
•• Påverkar och lobbar
•• Debatter

Fackföreningskommittén
Ett forum för dialog, aktuella frågor och synpunkter om den
nordiska verksamheten.

Rådgivningskommittén
I Pohjola-Nordens rådgivningskommitté samlas representanter från olika förvaltningar och ministerier för att diskutera aktuella nordiska frågor och speciellt om gränshinderkommittén vid olika samarbetssektorer.

Hallå Norden
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets rådgivningstjänst, vars mål är att underlätta privatpersoners rörlighet
i Norden. I Finland förvaltas tjänsten av Pohjola-Norden,
men innehållsmässigt är verksamheten samordnad och finansierad av Nordiska ministerrådet.
Hallå Nordens verksamhet indelas i två ändamål:
•• informera och rådgiva privatpersoner om den fria rörligheten i Norden
•• gränshindersarbete.
Hallå Nordens tjänster ger mångsidig information om exempelvis pensioner, beskattning, utbildnings- och arbetsmöjligheter, socialskydd samt arbetslöshetsunderstöd och
stipendier i Norden.
Förfrågningar till rådgivningstjänsten kan inlämnas via
nätsidan www.norden.org/hallanorden samt via telefon
eller e-post på alla nordiska språk, samt på engelska.

Oddleiv Apneseth
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Liittotoimisto esittäytyy
Michael “Miche” Oksanen
Generalsekreterare

Som generalsekreterare skall jag leda förbundets verksamhet utifrån de strategiska beslut förbundsmötet och styrelsen tar. Mitt jobb går även mycket ut på att lobba för ärenden som är viktiga för PoNo.
Detta betyder att jag ofta sitter med på olika möten och förhandlingar. För att PoNo skall kunna bedriva
sin verksamhet behövs det även ekonomiska medel, arbetet med att bygga upp en hållbar ekonomi
finns även på mitt arbetsbord. För att kunna leda verksamheten bör även generalsekreteraren även
veta vad som händer ute på fältet, därför försöker jag även hinna och besöka våra medlemsföreningar
så ofta som möjligt. Föreningen Nordens förbund och samarbetet mellan kollegerna i de andra länderna
är även mycket viktig arbetsuppgift.

Marika Lindström
Asiantuntija, jäsen- ja aluetoiminta

Olen Marika Lindström ja toimin Pohjola-Nordenin alue- ja jäsentoiminnan asiantuntijana. Tehtäviini
kuuluu liiton aluetoiminnan koordinointi, jäsenrekisterin pito, jäsenasioiden hoito ja paikallisyhdistysten palvelu.
Olen kaksikielinen, joten voit olla minuun yhteydessä kummalla kielellä haluat. Autan mielelläni esimerkiksi osoitteenmuutoksissa, jäsenmaksujen setvimisessä ja toimintatukiasioissa.

Kirsi Lantto
Asiantuntija, jäsen- ja aluetoiminta

Olen Kirsi Lantto ja toimin Pohjola-Nordenin alue- ja jäsentoiminnan asiantuntijana. Tehtäviini kuuluu
liiton aluetoiminnan koordinointi, jäsenrekisterin pito, jäsenasioiden hoito ja paikallisyhdistysten palvelu. Erityisosaaminen on Pohjoiskalotin asioissa. Olen suomenkielinen, käytän kuitenkin kumpaakin
kieltä. Autan mielelläni esimerkiksi osoitteenmuutoksissa ja jäsenmaksujen setvimisessä.

Kitty Rönnberg
Rådgivare, kommunikation och skolsamarbete

På mitt bord finns kansliets externa och interna kommunikation samt marknadsföring och sociala medier.
Jag ansvarar för webbsidorna och intrat och skickar ut förenings- och medlemspost. Till mina uppgifter hör
även marknadsföring av olika evenemang som t.ex. språkkurser, skolturnéer och våra stipendier.
Jag fungerar också som redaktör för Pohjola-Nordens tidning och de kommande regiontidningarna, där
jag skriver, bearbetar och samlar ihop artiklar. Jag ansvarar också för nätbutiken och koordineringen av
den nordiska litteraturveckan i Finland.

Lasse Paukkonen
Utvecklingskoordinattor/Kehittämiskoordinaattori

Till mina arbetsuppgifter hör utvecklandet av Nordjobb och Pohjola-Norden i skolan projekten. Pohjola-Norden i skolan är en skolturné, där Pohjola-Norden presenterar sin verksamhet och Nordiska möjligheter för skolelever i gymnasieåldern. Nordjobb är ett nordiskt arbetsmarknadsprogram, som ökar
mobiliteten på den nordiska arbetsmarknaden. Koordringen och utvecklandet av Nordjobb, sker i samarbete med Pohjola-Nordens ungdomsförbund, som har projektanställda under sommarmånaderna
då det finns Nordjobbare i Finland.

Urpo Uusitalo
”Sekatyömies”, Talous- ja markkinointijohtaja

Olen Upi ja vastaan liiton toimistolla talous- ja hallintoasioista. Päiväni koostuvat muun muassa talouden seurannasta, rahoitushakemuksista sekä erilaisista työ- ja sidosryhmätapaamista. Tarvittaessa kannan myös pahvilaatikoita ja askartelen joulukoristeita.

Heli Mäkipää
Projektijohtaja, Haloo Pohjola

Työskentelen projektipäällikkönä Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelussa Haloo Pohjolassa. Työn keskiössä ovat sekä liikkuvuuskysymykset että rajaesteet. Jos Pohjoismaiden välisessä
liikkuvuudessa ilmenee ongelmia, analysoin ne ja raportoin eteenpäin Pohjoismaiden ministerineuvoston Rajaesteneuvostolle.
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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

H.C.Andersen

En flerspråkig danssaga
Monikielinen tanssisatu
Premiär 2.11.2018 Ensi-ilta

YLI 2500
A JONEUVOA SINUA
LÄHIMMÄSTÄ
LIIKKEESTÄMME!
KA
TAI VAIKAAN
KOTIPIH TTUNA!
TOIMITE

WWW.ABOSVENSKATEATER.FI

OSTAMME AUTOJA,
TARJOA OMAASI!
OSTAMME JATKUVASTI
HYVÄKUNTOISIA
KÄYTETTYJÄ AUTOJA

• Helppo ja nopea kauppa
• Myös loppuvelan lunastus

VAIHDOSSA
MUUTKIN
AJONEUVOT

Meille käyvät
autojen lisäksi

Tarjoa
rohkeasti!
TERVAJOKI
10
Olkitie 7
puh. 020 777 2009

VAASA
Meijerinkatu 15 B
puh. 020 777 2106

Teemme kauppaa: ma–pe 10-18, la 10-15

Puhelun hinta 0207-alkuiseen numeroon lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%), matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%)

Koko kansan autokauppaa

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 vuonna
2018 on 18 euroa ja vuonna 2019 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 ja
kannatusjäsenet saavat samat jäsenedut kuin perinteiset henkilöjäsenet. Jos haluat liittyä kannatusjäseneksi, älä valitse paikallisyhdistystä.

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.

Nuorisoliiton jäsenyys
15-29-vuotiaat voivat liittyä Pohjola-Nordenin Nuorisoliittoon. Jäsenyys
on maksuton. Liity Nuorisoliiton jäseneksi osoitteessa pnn.fi.

Haluan liittyä henkilöjäseneksi / Jag vill ansluta mig
som personmedlem

Perhejäsenyys
Mikäli perheessäsi on jo Pohjola-Nordenin jäsen, voit liittyä perhejäseneksi. Perhejäseniksi lasketaan kaikki samassa taloudessa asuvat
henkilöt. Jäsenmaksu on vuonna 2018 9 euroa ja vuonna 2019 12 euroa.

Haluan liittyä Pohjola-Nordenin kannatusjäseneksi /
Jag vill ansluta mig till Pohjola-Norden som stödmedlem

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.

Perhejäsenyys / Familjemedlemskap

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.

Koulujäsenyys / Skolmedlemskap

Kirjastojäsenyys
Kirjastot voivat liittyä Pohjola-Nordenin kirjastojäseniksi 20 euron
vuosimaksulla. Kirjastojäsenet saavat kirjastoviikon materiaalin automaattisesti postitettuna, Pohjola-Nordenin sekä Ruotsin Föreningen
Nordenin jäsenlehden, apua Pohjola-hyllyn perustamiseen kirjastoon.

Kirjastojäsenyys / Biblioteksmedlemskap

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 för 2018 är 18
euro och för 2019 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.
Familjemedlem
Om det redan finns en medlem i din familj, kan du bli familjemedlem.
Till familj räknas alla som bor i samma hushåll. Medlemsavgiften 2018
är 9 euro och för 2019

Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton jäsenyys / Medlemskap i Pohjola-Nordens Ungdomsförbund

Yhteisöjäsenyys / Medlemskap för samverkande organisationer

Nimi / Namn

Osoite / Adress

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)

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.

Päiväys ja allekirjoitus / Datum och underskrift

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.

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 maksaa
postimaksun
/ Pohjola-Norden betalar
portot

Taita ja niittaa tästä
Vik och häfta ihop

Haloo Pohjola – neuvoja ja
vinkkejä Pohjoismaihin
Teksti Anna Välimaa

Pohjola-Norden
Vastauslähetys
Sopimus 5005877
00003 Helsinki

Pohjoismaiden yhteisenä tavoitteena on, että Pohjoismaiden asukkailla on mahdollisimman helppoa ja mutkatonta
muuttaa töiden, opiskelun ja elämän perässä toisiin Pohjoismaihin.
Muutto toiseen Pohjoismaahan ei aina suju täysin ongelmitta, koska maiden säännöstöissä on eroja tai koska sääntöjä ei
tunneta riittävän hyvin. Ennen muuttoa ja sen jälkeenkin on
kuitenkin mahdollista saada neuvoja ja apua.
Haloo Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu, joka neuvoo kaikkia Pohjoismaissa asuvia liikkuvuuskysymyksissä Pohjoismaiden välillä. Yksityishenkilöille suunnattu neuvontapalvelu panostaa verkkosivuillaan selkeään,
tarkkaan ja viranomaistarkastettuun tietoon.
Haloo Pohjola vastaa liikkuvuuskysymyksiin laajalla skaalalla.
Paljonko kuuluu maksaa veroja, miten aloittaa työnhaku, miten
hakea korkeakouluun ja kuinka hakea eläkettä toisesta Pohjoismaasta ovat kaikki tyypillisiä kysymyksiä Haloo Pohjolalle.
Haloo Pohjola toimii jokaisessa viidessä Pohjoismaassa sekä
kolmella itsehallintoalueella ja antaa neuvontaa kaikilla pohjoismaisilla kielillä sekä englanniksi. Suurin osa asiakkaista
löytää vastaukset kysymyksiinsä nettisivuilta osoitteesta
www.haloopohjola.fi.

Lisätietoa Pohjola-Nordenista osoitteessa
www.pohjola-norden.fi
Läs mer om Pohjola-Norden på
www.pohjola-norden.fi

Suomenkielisten
lukiolaisten kielikurssi
Pohjola-Norden tarjoaa intensiivikurssin, jolla osallistujat saavat mahdollisuuden parantaa erityisesti suullista kielitaitoaan,
tavata ruotsinkielisiä nuoria, tutustua ruotsalaiseen/suomenruotsalaiseen kulttuuriin ja sen myötä vahvistaa pohjoismaista identiteettiään. Kurssi on tarkoitettu lukion toisen vuosikurssin suomenkielisille opiskelijoille. Hyvällä hakijalla on halua kommunikoida
suullisesti ruotsiksi sekä intoa toimia aktiivisesti osana ryhmää ja
kykyä tulla toimeen uusien ihmisten ja tilanteiden kanssa.
Stipendi pitää sisällään opetuksen, matkat, majoituksen ja vapaa-ajan ohjelman. Majoitus tapahtuu kurssikeskuksessa ja kurssilaiset jakavat huoneen. Jokainen lukio voi anoa stipendiä yhdelle
opiskelijalle vuosittain. Stipendien myöntämisessä priorisoidaan niitä kouluja, jotka eivät ole olleet mukana edellisessä jaossa. Yhteensä
stipendejä myönnetään vuosittain 45 oppilaalle.
KESÄLEIRI, HILLERØD, Tanska
Kesäleiri 11–14 -vuotiaille pohjoismaisille nuorille Hillerødissä,
pohjoismaisessa leirikoulukeskuksessa, nelisenkymmentä kilometriä Kööpenhaminasta luoteeseen. Leirille osallistuu yhteensä
noin 90 nuorta Pohjoismaista ja Baltiasta. Pohjola-Norden järjestää suomalaisille ryhmämatkan lentäen. Mukaan lähtee matkanjohtaja, joka yhdessä muiden pohjoismaisten ohjaajien kanssa
vastaa leiristä. Kurssin järjestäjänä toimii Nordisk Lejrskole og
Kursuscenter, Hillerød. Järjestäjät haluavat edistää pohjoismaista
yhteenkuuluvuutta ja antaa nuorille kestäviä ja arvokkaita elämyksiä yhteisen tekemisen parissa.

Joseph Pearson / Unsplash

Språkkurs för finskspråkiga gymnasister
Pohjola-Norden erbjuder en intensivkurs där deltagarna har
möjligheten att förbättra speciellt sina muntliga kunskaper i svenska, träffa svenskspråkiga unga, bekanta sig med svensk kultur och
på så vis stärka sin nordiska identitet. Kursen är avsedd för finskspråkiga gymnasister. En bra kandidat har viljan att kommunicera
på svenska samt umgås gärna och aktivt i grupp. Kandidaten kommer också bra överens med nya människor och klarar sig i obekanta
situationer.
Stipendiet omfattar undervisning, resor, logi och fritidsaktiviteter.
Inkvarteringen sker på ett kurscentrum där deltagarna delar rum. Varje
gymnasium kan ansöka om stipendium för en elev per år. Vid beviljandet av stipendier ges företräde år de skolor som inte deltagit i föregående utdelning. Sammanlagt beviljas varje år stipendier åt 45 elever.

SOMMARLÄGER, HILLERØD, Danmark
Sommarläger för nordiska unga i åldern 11-14 i Hillerød, i ett nordiskt
lägerskolcentrum cirka 40 km nordväst om Köpenhamn. I lägret deltar sammanlagt cirka 90 unga från Norden och Baltikum. Pohjola-Norden arrangerar för finländarna en flygresa i grupp. Med på resan kommer en reseledare, som tillsammans med andra nordiska handledare
ansvarar för lägret.
Kursen arrangeras av Nordisk Lejrskole og Kursuscenter, Hillerød. Arrangörerna önskar befrämja nordisk samhörighet och erbjuda unga beständiga och värdefulla upplevelser genom att göra saker tillsammans.
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Muista myös
arvokuponkitarjouksemme –
matkoja jopa

–50 % päivän hinnasta!

vikingline.fi/edut/pohjola-norden
Tuotetunnus FPKRY

MERIELÄMYKSET KUTSUVAT
Itämeren iloisin laivasto houkuttelee uudistetuilla laivoilla, upealla viihteellä,
maukkaalla ruualla, mukavilla hyteillä, edullisella shoppailulla ja hauskoilla hetkillä.
Koe punainen merielämys edulliseen PN-jäsenetuhintaan!
Tervetuloa tuulettumaan merelle!

Katso lisää vikingline.fi/edut/pohjola-norden
HELSINKI–TUKHOLMA-RISTEILY

Gabriella ja Mariella vuoropäivin klo 17.30
Jopa 20 % alennusta päivän risteilyhinnasta.
Tuotetunnus FKKRY

VUOROKAUDEN RISTEILY TURUSTA TUKHOLMAAN

Amorella klo 8.45, Viking Grace klo 20.55
Jopa 10 % alennusta päivän risteilyhinnasta.
Tuotetunnus FKKRY

PÄIVÄRISTEILY HELSINGISTÄ TALLINNAAN
Viking XPRS klo 10.30
Jopa 10 % alennusta päivän risteilyhinnasta.
Tuotetunnus FKKRYD

KAIKILLA REITTIMATKOILLA

Jopa 20 % alennusta päivän reittihinnasta.
Koskee myös autopaikkoja.
14
Tuotetunnus FVRES

Vikingline.fi

HAVSUPPLEVELSER LOCKAR!
Östersjöns gladaste flotta frestar med moderniserade fartyg, fantatisk underhållning,
läcker mat, bekväma hytter, prisvärd shopping och roliga stunder. Kom och njut av en röd
semester till havs till förmånligt PN-medlemspris!
Välkommen till sjöss – stig ombord!

Läs mer vikingline.fi/formaner/pohjola-norden
HELSINGFORS–STOCHOLM-KRYSSNING
Gabriella och Mariella turvis kl. 17.30
Upp till 20 % rabatt på dagens kryssningspris.
Produkt FKKRY
DYGNSKRYSSNING FRÅN ÅBO
Amorella kl. 8.45, Viking Grace kl. 20.55
Upp till 10 % rabatt på dagens kryssningspris.
Produkt FKKRY
DAGSKRYSSNING FRÅN HELSINGFORS TILL TALLINN
Viking XPRS kl. 10.30
Upp till 10 % rabatt på dagens kryssningspris.
Produkt FKKRYD

Utnyttja också våra
värdekuponger – resor upp till

–50 % på dagens pris!

vikingline.fi/formaner/pohjola-norden
Produkt FPKRY

ALLA RUTTRESOR
Upp till 20 % rabatt på dagens ruttpris.
Gäller också bilplatser.
Produkt FVRES
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Pohjola-Nordenin
Nuorisoliitto,
Pohjola-Nordens
Ungdomsförbund
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto, eli PNN, on puoluepoliittisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, jonka tavoitteena on
edistää pohjoismaista yhteistyötä ja luoda kohtaamisia eri
puolilta Pohjolaa tulevien nuorten välillä. PNN:llä on paikallisosastoja eri puolilla Suomea sekä sisarjärjestöt jokaisessa
Pohjoismaassa. Kaikki 15-29–vuotiaat nuoret ovat lämpimästi
tervetulleita mukaan liiton toimintaan.

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, PNU, är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation vars mål är att främja nordiskt samarbete och skapa möten mellan ungdomar i
de nordiska länderna. PNU har lokalavdelningar på olika håll
i Finland och en systerorganisation i varje nordiskt land. Alla
ungdomar mellan 15-29 år är varmt välkomna med i förbundets
verksamhet.

Jäsenillemme tarjoamme pohjoismaista kulttuuritoimintaa,
matkoja, kielikursseja, seminaareja sekä tietoa opiskelusta,
työnteosta ja liikkumisesta Pohjoismaissa. Kesätöitä muissa
Pohjoismaissa välittää puolestaan hallinnoimamme Nordjobb-ohjelma.

Vi erbjuder våra medlemmar nordisk kulturverksamhet, resor,
språkkurser och seminarier samt information om studier, jobb
och mobilitet i Norden. Sommarjobb i Norden kan man däremot hitta via Nordjobb, som PNU förvaltar.

Haluatko osallistua toimintaamme, vaikuttaa ympäröivään
yhteiskuntaan ja saada uusia verkostoja? Teemme yhteistyötä
lukuisten jäsenjärjestöjemme kanssa, jotta nuorten ääni saadaan paremmin kuuluville yhteiskunnallisessa keskustelussa.
PNN hallinnoi myös Nuorten Pohjoismaiden Neuvostoa, joka
tarjoaa poliittisesti aktiivisille nuorille erinomaisen väylän
vaikuttamiseen.
PNN:n jäsenenä saat unohtumattomia kokemuksia ja
monia uusia ystäviä! Tervetuloa mukaan!
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Vill du vara med och påverka samhället och skapa nya nätverk? Till vår medlemskår hör medlemsorganisationer som vi
samarbetar med för att få de ungas röst hörd i samhällsdebatten. PNU administrerar också Ungdomens Nordiska Råd, som
erbjuder politiskt aktiva ungdomar ett brett nordiskt forum för
samhällspåverkan.

Som medlem i PNU får du oförglömliga upplevelser och
många nya vänner. Välkommen med!

Urbaani
uutuusmusikaali
Turusta.
TEKSTI

SATU PALEFACE
RASILA

OHJAUS

SÄVELLYS

KOREOGRAFIA

MIKKO JUSSI
REIJA
TUOMO JORI
KOUKI VAHVASELKÄ PRÄTTÄLÄ SJÖROOS WÄRE

ENSI-ILTA 7.9. LIPUT 22-55 €

DUNCAN MACMILLAN

Sykähdyttävä draama
vieroitushoitolasta
ENSI-ILTA 1.9. LIPUT 18-39 €

O HJAU S J O H A NN A FR EUNDLIC H

HENRY L E W IS ,
JON AT H AN S AYER
& HENRY SH IELDS

joka menee
OHJAUS MIKA EIRTOVAARA

Järisyttävän hauska
komedia epäonnisesta
ensi-illasta
ENSI-ILTA 9.11. LIPUT 18-45 €

TEATTERI. MIKÄ IHANA SYY TULLA TURKUUN.
Lisää kiinnostavaa nähtävää: teatteri.turku.fi P. myynti: 02 262 0030
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Målet är att jobba i
en positiv anda
Text Gunilla Lindvik Foto Gunilla Lindvik
Ökad samhörighet mellan yrkeslärarna, mera samarbete med

företagen som tar emot yrkesstuderande och fokus på positivt
tänkande i undervisningen. Det är några av de resultat som Peter Tallberg ser av en studieresa till några fabriker i Sverige. Det
största bidraget för resan fick gruppen från Pohjola-Norden.
– Pohjola-Norden är den naturligaste bidragsgivaren när det
gäller studieresor för både studerande och lärare, säger en nöjd
och tacksam Peter Tallberg.
Peter Tallberg är lektor i maskin- och metallteknik vid Inveon,
yrkesskolan i Haiko i Borgå. Han planerade och ledde en studieresa
för sina kolleger inom Finlands Svenska Yrkeslärare rf. Resan gick
till Volvofabrikerna i Göteborg och Eskilstuna den 6-9 juni i fjol.
– Att planera, marknadsföra, kontakta resmål och sponsorer
mm, mm innebar en hel del jobb, men det var det värt. Resan blev
en fantastisk upplevelse, säger Peter Tallberg.
Enligt honom har vi mycket att lära oss av Sverige. Denna resa
gav främst pedagogiska insikter. Han fäste sig vid det öppna arbetsklimatet på fabrikerna.
– Vi ska lära oss att öppet kommunicera med de företag som
tar emot våra studerande. Man ska inte vara rädd för misstag. De
sker och dem ska man också kunna diskutera.
Det positiva tänkandet fick en puff framåt av resan.
– Mitt mål är att hjälpa mina studerande att bjuda på sig själv
och hitta positiva saker i vardagen. De lever i en inåtriktad och
negativ kultur. Samarbete är svårt. Men alla människor behöver
känna sig viktiga och här på skolan kan ungdomarna bli en viktig
kugge i hjulet.
– Man plockar bort pengar ur utbildningen, minskar perso-

nalen och sätter in ny teknik i stället. Det ersätter inte läraren
som behövs som en medmänniska för ungdomarna, säger Peter
Tallberg.
– Jag har ett djupt liggande behov av att hålla ihop lärarna.
Sammanhållningen ökar när vi ibland kan åka ut tillsammans.
Det blir lätt att ta kontakt när vi behöver diskutera olika frågor.
Och alla i gruppen har fått kontakter i Sverige som vi kan återknyta till i arbetet.
På Volvo lastvagnars fabrik i Göteborg fick gruppen se hur en
lastbil sakta tar form från råmaterial till färdig lastbil. Förvånande
var det stora antalet montörer vid varje delstation, mellan 4–10
personer.
– De flesta var unga och en stor procent av dem var kvinnor,
säger Tallberg.
Sverigeresan fördjupade kontakten mellan de 25 deltagande yrkeslärarna inom bil-och metallutbildningen. Alla svenska
yrkesskolor i Finland var representerade i gruppen. Deltagarna
kom således från Jakobstad, Vasa, Närpes, Mariehamn, Karis,
Helsingfors och Borgå.
Annorlunda var det på följande fabrik: Volvo Construction
Equipment i Eskilstuna. Här tillverkades komponenter som sedan skruvades ihop till helheter. Kugghjul och andra maskindelar
av metall tillverkades i långt automatiserade processer. En enda
person kunde sköta ett flertal maskiner samtidigt.
De flesta skolorna betalade en slant för lärarnas studieresa, Finlands Svenska Yrkeslärare rf stödde med ett bidrag och
några andra mindre bidragsgivare fanns. Men den största var
Pohjola-Norden.

Peter Tallberg visar den datorstyrda metallsvarven, som är skolans nyaste maskin i verkstaden.
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Kouluvaihdosta tukea
kielten opetukseen
Teksti Heikki Pakarinen

Kielten taitaminen on avain toisten yhteiskuntien ymmärtämiselle, myös lähinaapureiden. Puolin ja toisin.
Ruotsiin on syntynyt viime sotien jälkeisen siirtolaisuuden

seurauksena merkittävä suomalaistaustainen kansanryhmä,
ruotsinsuomalaiset, joka ajan myötä kehittää itselleen oman
ruotsalaisen identiteetin. Ainahan toki Ruotsissa on asunut suomenkielisiä ja maailman vanhin keskeytyksettä toiminut suomenkielinen yhteisö on Tukholman suomalainen seurakunta. Ja
ensimmäinen suomenkielinen kirjakin painettiin Ruotsissa.
Aivan kuten Suomen ruotsinkielinen vähemmistö on maallemme vahva side Ruotsiin ja muuhun Pohjolaan voi myös Ruotsin suomenkielinen vähemmistö toimia samalla tavalla. Edellytyksenä on kuitenkin Suomen kielen säilyminen ja kukoistus
aidosti ruotsalaisena ilmiönä.
Viime aikoina ruotsinsuomalaiset ovat osoittaneet merkkejä
vahvistuvasta itsetunnosta. Mutta samaan aikaan olemme voineet lukea ruotsinsuomalaisten koulujen vaikeuksista. Keskeistä
kaikille kielivähemmistöille meillä ja muulla ovat omat koulut.
Siksi suomenkielen tukeminen Ruotsissa on myös pohjoismaisen
yhteistyön edistämistä. Ja samalla se tarjoaa tilaisuuden edistää
meille tärkeän ruotsin kielen oppimista Suomessa.
Espoon Pohjola-Norden on näitä tavoitteita edistääkseen kätilöinyt vaihtoa toisaalta Espoon ruotsin kielen kielikylpyluokkien
ja toisaalta Tukholman seudun ruotsinsuomalaisten koulujen
välille. Hanke lähti liikkeelle 2014 kutsumalla koolle kolmisenkymmentä espoolaista opettajaa, jotka toivoivat käytännön tukea
pohjoismaisten yhteyksien luomisessa. Yhdistys kertoi heille yhdessä Pohjoismaisen kulttuuripisteen edustajan kanssa pohjoismaisen kulttuurivaihdon käytännön mahdollisuuksista.

Myöhemmin keväällä kaksi yhdistyksen hallituksen jäsentä vieraili ruotsinsuomalaisessa Liljakoulussa Kistassa, jossa he
keskustelivat koulujen välisen pohjoismaisen vuorovaikutuksen
mahdollisuuksista. Ystävällisen vastaanoton innostamana yhdistys otti yhteyttä espoolaiseen Soukan kouluun. Koulu kutsui
Tukholman Liljakoulun kuvaamataidonopettajan vierailulle Espooseen. Yhteiset keskustelut johtivat siihen, että marraskuussa
Pohjoismaisen kirjastoviikon yhteydessä järjestettiin oppilaiden
kuvaamataidon töistä Pohjolan peikot-vaihtonäyttely. Soukasta
150 oppilaan työt olivat esillä Kistassa ja Liljakoulun 40 oppilaan
piirustusnäyttely avattiin Soukan koululla.
Seuraavana vuonna Liljakoulun liikunnanopettaja esitteli
Ruotsin opettajankoulutusta kaikille Espoon kielikylpyopettajille,
seurasi koulun opetusta ja osallistui liikuntatuntien pitämiseen.
Maaliskuussa 2016 kielikylpyopettajien oma yhteistyöpalaveri
kokoontui toista kertaa, nyt Westendinpuiston koulun kutsumana. Lokakuussa Espoon Pohjola-Norden puolestaan järjesti neljälle espoolaiselle opettajalle opintomatkan Tukholmaan.
Onnistunut opettajavierailu Ruotsiin innosti yhdistystä kutsumaan tukholmalaiset rehtorit vastavierailulle Espooseen. Tammikuussa 2017 rehtorit tutustuivat espoolaiskoulujen kielikylpyopetukseen ja Ison Omenan kirjastossa pidettiin 24 opettajan.
Espoon Päivänkehrän, Soukan ja Westendinpuiston koulujen
sekä Tukholman ruotsinsuomalaisten Kistan ja Upplands-Väsbyn koulujen opettajat ovat olleet innostuneita uusista henkilökohtaisista yhteyksistä.

Magnus Fröderberg/norden.org
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Uusi aikakausi Etelä-Suomen alueella

Pohjolan Pidot
Sipoossa
Teksti Georg Löfman Kuvat Johan Isaksson
Uuden alueen ensimmäiset yhteiset

pidot vietettiin maaliskuussa Sipoossa.
Itse tapahtumaa on Pohjola-Nordenissa
vietetty vuodesta 2002. Tapahtumalla juhlistetaan Pohjolan päivää, jonka alkujuuret
ovat Helsingin sopimuksen eli pohjoismaiden yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta 23.3.1962. Sopimuksessa sovitaan laaja-alaisesta yhteistyöstä valtioiden
kesken. Pohjola-Nordenin osalta vietetään
Pohjolan pitoja eri paikkakunnilla. Tänä
vuonna suosituksena kunnille oli liputuskäytäntö sopimuksen kunniaksi. Pohjoismaiden lippuja nähtiin usealla paikkakunnalla, niin myös Sipoossa.
Pidot Sipoossa pidettiin nuorisoseuraintalossa Martinkylässä. Tilaisuus alkoi leppoisasti kuohuviinin ja suolaisten
palojen kera. Tutustuminen eri paikallisosastojen jäsenten kanssa, sujui muusikko
Teppo Salakan soittaessa meille sopivaa
musiikkia pianolla, sekä lopuksi uljaalla
erikoisinstrumentilla kontraklarinetilla.
Tilaisuus oli kerännyt osallistujia yli 70
henkeä, koko uuden alueen yhdistyksiltä.
Tervehdyssanojen jälkeen kunnanjohtaja
Mikael Grannas välitti kunnan tervehdyksensä kertoen myös Sipoon pohjoismaisista ystävyyskunnista. Seuraavaksi
nautittiin maukas kaikille sopivaksi tehty
pääruoka viineineen. Ruoan sulatukseen kuultiin paikallisen kuoron Sibbo
Vokalensemblen jalostunutta kuorolaulua. Kuoro sai ansaitut raikuvat aplodit
hyvästä esityksestä. Paikallinen juhlinta
sisältää aina kahvin ja mansikkakakun,
sekä arpojen myynnin. Arpajaiset olivat
suositut ja voittoina organisaation yhteistyökumppaneilta saatuja palkintoja, mutta
myös esimerkiksi lahjakortteja S-ryhmän
kauppaliikkeisiin.
Koimme tärkeänä yhdessäolon aikana saada myös henkilökohtaisen kuvan,
miten jäsen kokee mukana olon järjestössämme. Tästä saatiin oiva kertomus
entisen puheenjohtajan Kjell Peter Söderlundin toimesta. Hän kertoi hyvin ihmisläheisesti omista jo nuoruudessaan kokemista pohjoismaisista kokemuksistaan.
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Tapahtumalla juhlistetaan
Pohjolan päivää,
jonka alkujuuret ovat
Helsingin sopimuksen
eli pohjoismaiden
yhteistyösopimuksen
allekirjoittamisesta
23.3.1962.
Lopuksi hän toivoi vilpittömästi että myös
uusien alueiden yhdistykset ottavat järjestääkseen seuraavia pitoja. Näin tekemällä
lähestymme vielä enemmän toisiamme.
Ylimääräisenä ohjelmana pääsihteeri
Michael Oksanen oli antanut meille mahdollisuuden kuunnella mukavia Fredrik
Furun ja Ben Bergmanin esittämiä lauluja. Erinomaisen hyvä päätös pidoille
jotka loppuivat arpajaisten voitonjakoon.
Lopuksi allekirjoittanut toivotti kaikille
hyvää ja turvallista kotimatkaa. Jäämme
kaikki mielenkiinnolla odottamaan missä
ensi vuoden pidot järjestetään.

Med premiär for Södra Finlands region

Nordiskt
Gästabud i Sibbo
Text Georg Löfman Bilder Johan Isaksson
Inom Pohjola-Norden Nyland har man
från år 2002 uppmärksammat Nordens
dag genom att anordna Nordiska Gästabud. Det första tillfället gick av stapeln i
Gullö, Ekenäs. Sedan dess har gästabuden
hållits på olika orter. Sedan Nylands distrikt upphört senaste år, var det nu dags
att ordna det första gästabudet för södra
Finlands region i Sibbo. Tillfällena ordnas
i anslutning till Nordens dag som infaller
den 23 mars. På denna dag flaggades det
vid kommunhusen/stadshusen i år, med
de nordiska flaggorna. Nordens dag är
som bekant dagen för Helsingforsavtalet,
ett samarbetsavtal med många dimensioner mellan de nordiska länderna. Avtalet
undertecknades 1962 i Helsingfors.
Gästabudet i Sibbo på föreningshus-

et Mårsbacka inleddes med skumvin och
små salta bitar, under det att regionens
medlemmar från Lojo i väst till Fredrikshamn i öst, och Lahtis i norr bekantade sig
med varandra. Underhållningsmusiken
framfördes av toppmusikern, sibbobon
Teppo Salakka på piano, och som en specialitet några musikstycken på det mycket
ovanliga instrumentet kontraklarinett, för
övrigt det enda i sitt slag i Finland. Tillställningen som hade drygt 70 deltagare
fortsatte efter välkomstorden med kommunens hälsning framförd av kommundirektör Mikael Grannas. Han belyste
såväl kommunens tillväxt, som det goda
vänortssamarbetet med vänorterna Kumla i Sverige, Aurskog Høland i Norge, och
Frederiksund i Danmark. Därpå följde en

Nordens dag är som
bekant dagen för
Helsingforsavtalet, ett
samarbetsavtal med
många dimensioner
mellan de nordiska
länderna.
delikat huvudrätt från stående bord, där
man beaktat alla eventuella allergier. Efter huvudrätten var det dags för kvällens
andra uppträdande, Sibbo Vokalensemble
som under dirigent Jessica Långs ledning
framförde ett antal högljutt uppskattade
sånger. I programmet följde nu, som brukligt är i Sibbo, kaffe med jordgubbsgräddtårta, och samtidigt inleddes försäljningen
av lotter. Lotteriet var uppskattat bland
publiken och bland vinsterna fanns gåvor
från vår organisations samarbetspartner,
men också t.ex. en kryssning för 2 personer med J.L Runeberg på sträckan Borgå-Helsingfors.
Det är viktigt att under samvaron även
få en bild av hur man kan uppleva Pohjola-Norden helt ur ett personligt perspektiv. Deltagarna fick en fin inblick i detta
av Sibbos tidigare ordförande Kjell Peter
Söderlund som inledde med att berätta
om hur norden blev en tydlig del av hans
uppväxt. Slutligen uppmuntrade han de
nya föreningarna i regionen att ta sig an
anordnandet av gästabud i framtiden, så
vi alla kan få uppleva helt nya lokala tillfällen.
Som en extra förmån hade generalsekreterare Michael Oksanen godhetsfullt
gett gästabudet möjlighet att få lyssna till
sånger framförda av Fredrik Furu och Ben
Bergman. En alldeles utmärkt slutvinjett
på tillfället som avslutades med lottdragningen. Efter det var det dags för undertecknad att önska alla en trygg hemresa.
Vi väntar alla med spänning på var nästa
års gästabud går av stapeln.
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Koko perheen
Pohjoismaista
talvipäivää vietettiin
talvisessa Helsingissä
Teksti Tiina Tanskanen-Kudjoi Kuvat Heidi Haggrén

Pohjoismainen talvipäivä tarjosi tänäkin vuonna ohjelmaa koko perheelle molemmilla kotimaisilla kielillä. Suosittu,
jo perinteeksi muodostunut tapahtuma järjestettiin lauantaina
10.2.2018 Helsingin kaupungin ruotsinkielisellä työväenopistolla
Arbiksella Töölössä. Aiemmin Talvipäivää on vietetty useampana
vuonna Hanasaaren ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa ja pari vuotta sitten Espoon Solvallassa. Talvipäiväperinteen
toivotaan jatkuvan, sillä se on hauska ja monipuolinen perhetapahtuma, joka on etenkin aiempina vuosina houkutellut kävijöitä
kauempaakin Etelä-Suomesta. Nyt mietinnässä on, missä tapahtuma jatkossa pidetään. On mahdollista, että yhteistyötä Arbiksen kanssa jatketaan. Helsingin yhdistyksessä lapsiperheille suunnattua ohjelmaa ei haluta vähentää vaan pikemminkin lisätä.
Sää suosi talvista tapahtumaa, sillä etelässäkin oli pakkasta ja
lunta maassa. Pihalla ohjelmassa oli koiravaljakkoajelua, naparetki ”Roald Amundsenin” opastuksella ja tanskalainen karkkitynnyri-laskiaisleikki. Sisällä viihdyttiin aiemmilta vuosilta tutuissa
työpajoissa, joissa huovutettiin, askarreltiin ja rakennettiin LEGO®-lumikaupunkia. Sisätiloissa oli myös satutunteja suomeksi

ja ruotsiksi, lyhytelokuvia sekä pohjoismaisia puheenvuoroja.
Suomeksi lapset kuulivat tarinoita mm. hölmöläisistä ja Peukaloisesta, ruotsiksi uudempia satuja, kuten Miljaa ja Kurre Snobbia. Lyhytelokuvina esitettiin Helium ja Uppikin retki Grönlantiin
2017. Aikuisille suunnatuissa puheenvuoroissa diplomaatin työtä Ruotsissa valotti Harry Helenius ja kirjaston monipuolisesta
merkityksestä pohjoismaisessa yhteiskunnassa kertoi Jukka Relander. Kiinnostava tieto oli esimerkiksi se, että Suomessa kirjoja lainataan eniten Pohjoismaissa. Nälkäisiä palveli pihagrilli ja
Arbiksen kahvila.
Tapahtumaan oli vapaa pääsy, ja se keräsi arvioiden mukaan parisen sataa osallistujaa. Se oli hyvä saldo, vieläpä ottaen huomioon
uuden tapahtumakonseptin uudessa paikassa, juuri alkaneet talviolympialaiset Etelä-Korean Pyeongchangissa sekä seuraavan
päivän laskiaistapahtumat, jotka varmasti houkuttivat lapsiperheitä. Järjestäjinä toimivat Helsingin, Espoon ja Sipoon Pohjola-Norden, Dansk Klub i Helsingfors, Uppik – ystävyysseura
Suomi-Grönlanti ja Suomi – Ruotsi Seura yhteistyössä Arbiksen
ja Tanskan suurlähetystön kanssa.
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Orimattilan PohjolaNorden – Vireä 50-vuotias
Teksti Sirkku Palokangas

Orimattilan Pohjola-Norden on pieni suomenkielisessä ympäristössä toimiva yhdistys. Se sai alkunsa 1967 Ruotsin Östhammarin ja Orimattilan kummikuntayhteistyöstä. Yhdistys oli
osapuolena oppilas- ja opettajavaihdossa, nuorten kesätyöpaikkavaihdossa, kulttuuritapahtumissa, ystäväkuntatilaisuuksissa
ja vierailuissa. Eu-jäsenyyden mukana ystäväkuntatoiminta on
muuttunut usean maan välisiksi tapaamisiksi.
1980- ja 90-luvuilla toiminta painottui koulujen ruotsinkielen
opiskelun ja pohjoismaisen kulttuurin tuntemuksen tukemiseen.
Orimattilan ”erikoisuus” oli viisitoista vuotta jatkunut oppilasvaihto Ekenäs Högstadieskolanin ja Orimattilan yläasteen välillä.
Nykyisin yhdistys on, kouluyhteistyötä unohtamatta, hakeutunut
yhteistyöhön paikkakunnan muiden järjestöjen kanssa. Uuden
Etelä-Suomen alueen myötä on alkanut yhteistyö myös Lahden
yhdistyksen kanssa.
Juhlavuotenaan Orimattilan yhdistys pyrki tavoittamaan uusia ystäviä pohjoismaisuudelle ja osallistui 13.8. Lions Club Orimattilan järjestämään Elomarkkinat –tapahtumaan. Tapahtuma
on perinteinen toritapahtuma, jossa kojuja on parisataa ja asiakkaita tungokseen asti. Tällä kertaa tungosta vähensi osan aikaa
raivonnut myrsky ja sade. Yhdistyksen jäseniä tarvittiin jokaiseen

teltan kulmaan ja yhteisvoimin kuin Muumit konsanaan saimme
telttamme pysymään paikallaan. Myrskyn laantuminen ja aurinko palauttivat torin tunnelman hyväntuuliseksi koko perheen tapahtumaksi.
Osana Suomi 100-juhlavuotta yhdistys järjesti 31.8. Orimattilan taidemuseon ja Erkko-lukion kanssa FM Eija Olssonin luennon Sata vuotta rohkeita suomalaisia naistaiteilijoita. Iltapäivällä
Eija Olsson ja yhdistyksen hallitus vierailivat taiteilijapariskunta
Virpi Kannon ja Tapani Kokon työhuoneilla Orimattilan Mallusjärvellä.
Yhdistys sai 50-vuotisjuhlansa yhteydessä rahalahjoituksia
kouluyhteistyöhön. Yhdistys lahjoitti Orimattilan kouluille kirjoja. Kaikki alakoulut saivat Mauri Kunnaksen Koiramäen Suomen
historian, molemmat yläkoulut Maria Tscurtsaninoffin Maresin
ja Erkko-lukio Ulla-Lena Lundbergin Jään. Lisäksi koulut saivat kukin yhden Pohjola-Nordenin julkaiseman Pohjoismaiden
historian.
Pohjoismaisen kirjastoviikon alkaessa Orimattilan kirjastossa
avattiin Orimattilan Pohjola-Norden yhdistyksen historiaa ja toimintaa kuvin ja tekstein esittelevä näyttely. Pohjoismaisen kirjastoviikon 2017 teokset esiteltiin näyttelyn yhteydessä.

Yhdistyksen 50-vuotisjuhlaa vietettiin kauniissa ja kodikkaassa ympäristössä. Kuva Sirkku Palokangas.
Viereinen kuva: Vierailijat veistosinstalaation äärellä, vasemmalla Tapani Kokko,
veistosten takana Eija Olsson. Kuva Hilkka Korpela.
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Pohjoismainen
kirjallisuusviikko
sirkuskaupunki
Keravalla

Teksti Marja Leena Hautala

Aina syyskuun alussa rullaavat sirkusrekat Keravalle sirkus-

markkinoille. Samoihin aikoihin käynnistyy Keravan kaupungin
kirjaston ja Keravan Pohjola-Nordenin Pohjoismaisen kirjallisuusviikon suunnittelutyö. Pidämme kokouksen kahvipöydän
ääressä ja sovimme teemaviikon ohjelmasta. Kun asiat on sovittu,
osapuolet tietävät mitä kukin tekee.
Keravan Pohjola-Norden on osallistunut hankkeen tapahtumiin
alusta alkaen yhteistyössä kirjaston kanssa. Teemaviikon avajaiset
ohjelmineen pidämme iltahämärässä kirjaston Pentinkulma-salissa. Tilaisuuksiin on yleensä osallistunut noin 50-70 henkilöä.
Yhdistys on järjestänyt ohjelmaa kirjallisuusviikon avajaisiin
omin voimin, apuvoimin ja kirjaston väen kanssa. Olemme kuulleet esitelmiä teemoihin liittyneistä aiheista, teemakirjailijoiden
elämästä ja tuotannosta. Joskus olemme kutsuneet näyttelijän
tulkitsemaan vuoden teematekstejä ja usein ruotsinkielisen Daghemmet Trollebon lapset ovat esittäneet leikkejä ja lauluja. Kivat
rooliasut sekä lasten innostus ovat tuoneet piristystä esityksiin.
Avajaisissa on vieraillut peikkoja, eläinhahmoja, keijukaisia jne.
Keravan Jokivarren koulun oppilaita on osallistunut opettajansa myötävaikutuksella teematekstien lukuun kiitettävästi.
He ovat elävöittäneet esityksiä esim. merirosvoina. Nuoret ovat

saaneet esiintymistottumusta, jota he voivat hyödyntää tulevissa tehtävissään ja opinnoissaan. Ääneenluvun lomassa olemme
kuulleet kirjastonhoitaja Ninni Ranzin piano- ja lauluesityksiä.
Toisinaan Keravan musiikkiopiston oppilaat ovat tuoneet pohjoismaisen musiikin iloa tilaisuuksiin. Tietokilpailussa lapset ovat
mitelleet keskenään ja aikuisille on ollut oma kilpailu.
Kirjaston väki on laittanut näytille pohjoismaista kirjallisuutta, josta on ollut helppo löytää mieleistään luettavaa, teemakirjat ovat tulleet siitä hyvin esille. Teemaviikko edistää ja laajentaa
pohjoismaisen kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemusta.
Lukutaito ei kulu käytössä. Ja mikä ihmeellistä, paljon lukeva
elää kaksi vuotta pidempään. Lukeminen alentaa stressitasoa ja
kehittää keskittymiskykyä sekä herättää uusia ajatuksia.
Ääneenluku kasvattaa empatiakykyä ja argumentointitaitoja.
Se voi myös vahvistaa perheen sisäisiä suhteita.
Olemme kiitollisia Keravan kaupungin kirjaston väelle erittäin hyvästä yhteistyöstä, jonka uskon jatkossakin toimivan.
Vuonna 2018 teemaviikolla astuvat esille Pohjolan sankarit. Keitä
he ovatkaan?
Pohjola-Nordenin esitteitä ja lehtiä pidämme esillä kaikissa
tilaisuuksissa. Avajaiset päättyvät piparkakku- ja mehutarjoiluun.
norden.org
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Att tala är silver
– att tala många
språk är guld
Teksti ja kuva Riitta Cederqvist
Lahdessa ruotsin kieli on kuin saari keskellä suomen kieltä
puhuvien järveä. Sitä puhuvien ja harrastavien määrä ei ole järin suuri. Sotalapset lähtivät isoin joukoin Lahden asemalta ja
palasivat näille seuduille omaisuutenaan ruotsin kieli. Sen säilyttämiseksi monet heistä haluavat tehdä työtä. Ruotsia äidinkielenään puhuvat haluavat siirtää kielen ja perinteen lapsilleen. Moni
haluaa myös oppia käytännön kieltä. Tillsammans kan vi bevara
språket. Lahdessa on jo 21 vuoden ajan toiminut ruotsin kielen
keskustelukerho. Där diskuterar vi på svenska. Många här i Lahtis
tycker, att stanna upp och diskutera lite är inte att slösa bort tiden.
Koska meitä oli paljon, jakauduimme kahteen ryhmään, jotta jokainen saisi äänensä kuuluviin.
Keskusteluryhmän aloitti Ritva Koskimaa, joka vietti osan
lapsuuttansa ja nuoruuttansa Ruotsissa sotalapsena. Ritvan tapa
huomioida ja kohdata ihmiset on saanut osallistujat joka keskiviikko liikkeelle kohti yhteistä keskustelua. Toista teemakeskus-

teluryhmää on luotsannut Leena Nokelainen. Leenan mielestä
hyvä keskustelu on tärkeää ihan itsensä takia: ”Det goda samtalet
förs för sin egen skull”. Leenalla on taito saada ryhmän jäsenet
sekä kuuntelemaan että puhumaan toisilleen. Som hon säger:
”Samtalet förs ansikte mot ansikte med jämlikhet.”
“Var tredje torsdag i månaden samlas Litteraturgruppen med
ledning av Raija Lehto. Raija är en sann ambassadör för främjandet av svenska språket. Vi brukar vara en grupp läshungriga
deltagare som träffas för att diskutera för dagen utvalda författaren/boken. Lukuelämykset ja keskustelut ovat johdattaneet meitä
klassikoista tämän hetken kirjailijoihin. Pohjoismaisen kirjastoviikon yhteydessä tekstit ovat heränneet elämään muun muassa
Merete Mazzarellan, Kjell Westön ja Peter Sandströmin kertoessa kirjoistaan. On juhlaa, että saa jakaa mielipiteitään ja yhteisen harrastuksen. Vår hobby är svenska!
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Huippuvarustellut
juhlamallit
USKOMATTOMAAN

Limited Edition
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VUODEN
TIIVEYSTAKUU

Live Ti ProCaravan 10v Limited Edition -mallisto alk. 64.600€
Live Wave ProCaravan 10v Limited Edition -mallisto laskuvuoteella alk. 69.900€

ProCaravan 10v -juhlamallien varusteina mm.
• Alde -nestekiertolämmitys
• Alde Booster ohjaamossa
• Lattialämmitys
• Markiisi
• 145l jääkaappi automaatti ev.
• Kattoikkuna ohjaamon yläpuolella
• Ohjaamon kaihdinverhot (Remis)
• Tunnelmavalaistus

• 22” televisio + TV-teline
• LED-päiväajovalot
• 16” alumiinivanteet
• Ohjaamon ilmastointi
• Vakionopeudensäädin
• Multimediasoitin navigointivalmiudella
• Ohjauspyörä radion hallintalaitteilla
• Tehostettu ilmanvaihto kylpyhuoneessa

YLIVIESKA

NUMMELA

Ollilanojankatu 2, 84100 Ylivieska

Hiidenmäentie 268, 03100 Nummela

JUHA TIMLIN
020 728 9221

ANDRE PAISO
045 277 3251

TIMO KATAINEN
020 728 9220

www.procaravan.fi
ARI NISKANEN
020 728 9222

