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Ajatella, että olemme tänä vuonna saaneet 
nauttia ennätyksellisen lämpimästä kevääs-
tä koko toukokuun, luonnon vehreydestä ja 
kirkkaansinisestä taivaasta. Ajatella, että 
voi vain istua omassa pikku mansikkapaikas-
saan ja nauttia kauneudesta unohtaen arjen 
stressin ja kiireen.

Kaikkien mittareiden mukaan Pohjoismaat 
ovat aina huipulla oli sitten kyse taloudes-
ta, koulutuksesta, ympäristöstä, tasa-ar-
vosta tai onnellisuudesta. On mielenkiin-
toista, että me Pohjolan asukkaat näemmä 
pursuamme positiivista energiaa joka joh-
taa hyviin lopputuloksiin. Kuitenkin eläm-
me pimeässä ja kylmässä lähes kahdeksan 
kuukautta.

Kun nyt olemme useimpien mittausten huipul-
la tarkoittaa se, että teemme jotakin oikein. Pu-
humme aina ”pohjoismaisesta mallista”, joka 
on sosiaalisen ja tasa-arvoisen yhteiskuntam-
me perusta. Minä uskon pohjoismaisen mallin 
varmasti vaikuttavan kaikkeen hyvään, mutta 
uskon kuitenkin toimintamalliemme ja työs-
kentelytapojemme johtavan meidät onneen ja 
menestykseen. Tätä kutsumme myös nimellä 
”the Nordic way”.

Joten parhaat nordistit, nauttikaa pohjois-
maisesta kesästä lukemalla Pohjola-Norde-
nin lehteä ja muistakaa, että Suomen suvi on 
lyhyt mutta kaunis!

Hauskaa kesää,

Michael Oksanen
Päätoimittaja

Norden; vårt egna lilla 
smultronställe

Tänk att vi detta år har fått njuta av en re-
kordvarm vår då naturen grönskat och him-
len 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 be-
tyder 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 model-
len” 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”.

Så bästa nordister, njut av den nordiska som-
maren genom att läsa Pohjola-Nordens tid-
ning och kom ihåg; Finlands sommar är kort 
med vacker!

Glad sommar,

Michael Oksanen
Chefredaktör

Pohjola; oma pikku 
mansikkapaikkamme

pääkirjoitus • ledare
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Stipendit
Pohjoismainen yhteistyö koulutoiminnan ja vaihto-ohjelmien alalla 
on ollut pitkään tärkeä osa Pohjola-Nordenin toimintaa. Pohjoismai-
siin vaihto-ohjelmiin osallistuu Pohjola-Nordenin kautta vuosittain 
tuhansia oppilaita ja opettajia. Vaihto-ohjelmien lisäksi Pohjola-Nor-
den tarjoaa apua ja yhteistyötä opiskelijoille, kouluille ja opettajille 
erilaisten seminaarien, konferenssien, vierailujen, matka-avustus-
ten, kirjapalkintojen ja opetusmateriaalien muodossa.

Opiskelijoille ja koululaisille on tarjolla paljon erilaisia apurahoja poh-
joismaisiin 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. Jälki-
käteen tehtyjä anomuksia emme ota vastaan. Stipendit ovat ainoas-
taan muihin Pohjoismaihin suuntautuvia matkoja varten. Ainoastaan 
koulut/oppilaat/opettajat, jotka asuvat Suomessa voivat hakea sti-
pendejämme. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot eivät kuulu avus-
tusten piiriin.

Päätökset avustuksista tehdään maaliskuussa, jolloin olemme 
saaneet vahvistetun budjetin kyseiselle vuodelle. Emme voi vastata 
tiedusteluihin avustuspäätöksistä sitä ennen. Mikäli hakemus koh-
dentuu ajalle tammi-maaliskuu, myönteisen päätöksen saaneille 
maksetaan avustus takautuvasti. Pohjola-Nordenin stipendivarat 
myöntää Opetushallitus.

Stipendejä löytyy opettajille, peruskouluille ja lukioille sekä am-
mattikouluille. Näiden lisäksi on vielä kielileirit. Lisätietoja stipen-
deistä löydät osoitteesta https://pohjola-norden.fi/suomeksi/
kouluille/stipendit_ja_kurssit/.

Pohjola-Norden edistää 
pohjoismaisuutta Suomessa
Pohjola-Nordenin tärkein tehtävä on pohjoismaisen yhteistyön edis-
täminen ja Pohjoismaiden tunnetuksi tekeminen Suomessa.
Vuonna 1924 perustettu Pohjola-Norden on Suomessa ainoa kansa-
laisjärjestö, jonka päätehtävänä on pohjoismainen yhteistyö. Yhdes-
sä muiden Pohjoismaiden Norden-yhdistysten kanssa Pohjola-Norden 
tarjoaa Suomessa asuville mahdollisuuden pohjoismaiseen toimin-
taan ja vuorovaikutukseen monilla eri tasoilla ja tavoilla.
 
 • Kansalaisjärjestönä Pohjola-Norden tarjoaa jäsenilleen monipuolista 

toimintaa sekä edistää kansalaisten ja järjestöjen yhteistyötä Pohjo-
lassa.

 • Edunvalvontajärjestönä Pohjola-Norden virittää aktiivista yhteis-
kunnallista keskustelua, vaikuttaa viranomaisiin ja päättäjiin 
sekä haastaa eri toimijat huomioimaan pohjoismaisen näkökul-
man jokapäiväisessä elämässä.

 • Asiantuntijajärjestönä Pohjola-Norden kartuttaa tietoutta Poh-
jolasta ja Pohjoismaista sekä ylläpitää pohjoismaisia verkostoja.

 • Palvelujärjestönä Pohjola-Norden järjestää seminaareja, tilai-
suuksia ja kokouksia, tukee pohjoismaisuutta kouluissa sekä vä-
littää tietoa pohjoismaista ja pohjoismaisesta yhteistyöstä.

 
Pohjola-Norden on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton jär-
jestö. Pohjola-Nordenin liittotoimisto sijaitsee Helsingissä ja vas-
taa valtakunnallisesta ja yhteispohjoismaisesta toiminnasta kuten 
liittokokouksista, erilaisista seminaareista, edunvalvonnasta, poh-
joismaisista projekteista, koulun alan matkoista ja apurahoista, 
Pohjola-Nordenin lehdestä ja jäsenrekisteristä. Pohjola-Nordenin alu-
eellisesta ja paikallisesta toiminnasta vastaavat kuusi aluetta ja noin 
100 yhdistystä.

Pohjoismainen yhteistyö
Pohjoismainen yhteistyö on lajissaan ainutlaatuista poliittista ja 
kulttuurista yhteistyötä, joka toimii esikuvana muiden maiden alu-
eelliselle yhteistyölle. Pohjoismainen yhteistyö jakautuu viralliseen 
ja epäviralliseen yhteistyöhön. 

Virallisen yhteistyön peruspilareita ovat  Pohjoismaiden neuvos-
to ja Pohjoismaiden ministerineuvosto sekä niiden alaiset yhteistyö-
rakenteet.  Virallisen pohjoismaisen yhteistyön keskeiset alat ovat 
kulttuuri, koulutus, lapset ja nuoret, ympäristö, kansalaisten oikeu-
det, 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 pohjois-
maisia näkökantoja kansainvälisillä foorumeilla. 

Konkreettisia tuloksia pohjoismaisesta yhteistyöstä ovat mm. 
yhteiset työmarkkinat, passiunioni, pohjoismainen sosiaaliturvaso-
pimus ja ympäristömerkki. Viime vuosina on keskitytty erityisesti 
Pohjoismaiden kansalaisten liikkuvuutta haittaavien ns. rajaesteiden 
poistamiseen.

Pohjoismaat tekevät yhteistyötä myös ulko- ja puolustuspolitii-
kan, liikenteen ja viestinnän sekä kuluttajakysymysten alalla, mutta 
koska virallisia yhteistyörakenteita näillä aloilla ei ole, on yhteistyö 
epävirallista.

Kansalliset Norden-yhdistykset
Jokaisessa Pohjoismaassa sekä Ahvenanmaalla ja Färsaarilla  toimii 
oma Norden-yhdistyksensä. Suomessa Pohjola-Norden kokoaa Poh-
jolasta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä kiinnostuneet Suomessa 
asuvat omaehtoiseen toimintaan, ylläpitää koko maan kattavaa toi-
mintaverkostoa, edistää kansalaisten, järjestöjen ja kuntien pohjois-
maista vuorovaikutusta ja edustaa kansalaisnäkemystä viranomai-
siin ja päättäjiin päin.

Norden-yhdistykset perustettiin ensimmäisen maailmansodan 
jälkeen edistämään Pohjoismaiden välistä yhteistyötä. Tanskan, Nor-
jan ja Ruotsin yhdistykset aloittivat toimintansa 1919, Islannin 1922 ja 
Suomen virallisesti 1924. Yhdistysten toiminta perustuu yhteiseen his-
toriaan 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-yhdis-
tysten 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 lisäämi-
nen henkilökohtaisen vuorovaikutuksen, kulttuurin, koulutuksen, ym-
päristön, median sekä työ- ja elinkeinoelämän aloilla.

Tavoitteiden saavuttamiseksi Norden-yhdistysten liitolla on lähei-
set yhteistyösuhteet Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjois-
maiden neuvoston kanssa. 
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Stipendier
Nordiskt samarbete inom skolverksamheten och utbytesprogram-
men 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-Nor-
den hjälp och samarbete till studerande, skolor och lärare i form av 
olika seminarier, konferenser, besök, resebidrag, bokpris och under-
visningsmaterial.

Till studerande och skolelever erbjuds olika stipendier för nordiska 
studieresor och studier i andra nordiska länder. Utöver dessa kan ele-
ver och studerande utöka sina Norden-kunskaper på språk- och kul-
turkurser och konferenser för elever.

Stipendier bör ansökas om innan själva utbytet eller resan. I efter-
hand 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 om-
fattar inte yrkeshögskolor och universitet. Besluten om bidragen fat-
tas 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-Nor-
dens 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/sti-
pendier_och_kurser/. 

Nordiskt samarbete
Det nordiska samarbetet utgör ett politiskt och kulturellt samarbete 
som är unikt i sitt slag och som fungerar som förebild för andra län-
ders regionala samarbeten. Det nordiska samarbetet består av både 
officiellt och inofficiellt samarbete. 

Det officiella samarbetets stöttepelare är Nordiska rådet och Nor-
diska ministerrådet samt under dem liggande samarbetsstrukturer. 
Det officiella nordiska samarbetets centrala områden är kultur, ut-
bildning, 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 social-
försäkringen och miljömärkningen. De senaste åren har speciellt fo-
kus lagts på att avlägsna så kallade gränshinder, som begränsar nor-
diska medborgares rörlighet.

De nordiska länderna idkar samarbete även inom utrikes- och förs-
varspolitik, trafik och kommunikation samt konsumentfrågor, men på 
grund av att officiella samarbetsstrukturer inom dessa områden sak-
nas så är samarbetet inofficiellt.

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 perso-
ner bosatta i Finland att verka och växelverka nordiskt på många olika 
nivåer och sätt.
 
 • Som medborgarorganisation erbjuder Pohjola-Norden sina med-

lemmar mångsidig nordisk verksamhet och främjar medborgares 
och organisationers samarbete i Norden.

 • Som intressebevakningsorganisation genererar Pohjola-Norden 
en aktiv samhällsdebatt, påverkar myndigheter och beslutsfatta-
re samt utmanar olika aktörer att ta den vanlige nordiska medbor-
garens 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 för-
medlar 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 för-
bundsmöten, olika seminarier, intressebevakning, nordiska projekt, 
skolresor och -stipendier, Pohjola-Norden-tidningen och medlemsre-
gistret. 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 nord-
iska medborgarsamarbetets takorganisationer i sina respektive län-
der.  Finlands nationella Norden-förening  Pohjola-Norden samlar i 
Finland bosatta personer som är intresserade av Norden och nordiskt 
samarbete till frivillig verksamhet, upprätthåller ett landsomfattan-
de nätverk av kontor, främjar medborgares, föreningars och kommu-
ners nordiska växelverkan och representerar en medborgarsyn gent-
mot 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 ba-
serar sig på den gemensamma historien, känslan av att höra samman 
och en bred språkgemenskap. 

Norden-föreningarnas initiativ som förverkligats redan på 1950-ta-
let är bland annat den nordiska passfriheten (1954), den gemensam-
ma 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,  Nord-
jobb, 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 samar-
bete med Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet. 
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Pohjola-Nordenin 
yhteiskuntavastuu- ja 
elinkeinoelämätoiminta

Edunvalvontatyö
Pohjola-Nordenin edunvalvontatyö pyrkii edistämään kes-
tävää hyvinvointia avoimessa ja rajattomassa Pohjolassa.

Pohjola-Nordenin edunvalvonta seuraa virallisella tasolla 
tapahtuvaa pohjoismaista yhteistyötä, edustaa kansalais-
ten mielipidettä päättäjien suuntaan ja tuo keskusteluun 
pohjoismaisen näkökulman. 
 • Seminaareja
 • Keskustelutilaisuuksia
 • Vaikuttamista ja lobbausta
 • Debatteja

Elinkeinoelämä- ja Nordjobb-
toimikunta

 • Toimikunnan tavoitteena on tunnistaa tarpeita, joita 
pohjoismaisella elinkeinoelämällä on tulevaisuudessa, 
ja osaltaan lisätä suomalaisten nuorten aitoja mahdol-
lisuuksia työllistyä ja luoda uraa Pohjoismaissa.

 • Nordjobb tarjoaa vuosittain sadoille suomalaisille nuo-
rille mahdollisuuden työskennellä toisessa Pohjois-
maassa

Haloo Pohjola
Haloo Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neu-
vontapalvelu, jonka tavoitteena on helpottaa yksityishen-
kilöiden liikkuvuutta Pohjoismaissa. Suomessa palvelua 
hallinnoi Pohjola-Norden, mutta toiminta sisältöineen on 
kokonaisuudessaan Pohjoismaiden ministerineuvoston ra-
hoittama ja koordinoima. 

Haloo Pohjolan toiminta jakautuu kahteen tarkoitukseen: 
 • Yksityishenkilöiden tiedottamiseen ja neuvomiseen va-

paasta liikkuvuudesta Pohjoismaissa
 • Rajaestetyöhön

Haloo Pohjolan palvelusta saa monipuolista tietoa esimer-
kiksi eläkkeistä, verotuksesta, opiskelu- ja työmahdolli-
suuksista, sosiaaliturvasta sekä työttömyyskorvauksesta 
ja apurahoista Pohjoismaissa. 

Kysymyksiä neuvontapalvelulle voi jättää www.norden.
org/haloopohjola -sivuston kautta sekä puhelimitse ja säh-
köpostitse kaikilla pohjoismaisilla kielillä tai englanniksi. 

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

Neuvontatoimikunta
Pohjola-Nordenin neuvontatoimikunnassa eri hallinnona-
lojen ja ministeriöiden edustajat kokoontuvat keskuste-
lemaan ajankohtaisista pohjoismaisista kysymyksistä ja 
erityisesti rajaestetyöstä eri yhteistyöaloilla.

Magnus Fröderberg/norden.org
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Pohjola-Nordenin 
yhteiskuntavastuu- ja 
elinkeinoelämätoiminta

Pohjola-Nordens 
verksamhet för 
samhällsansvar och 
näringsliv

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 medbor-
garnas åsikter för beslutsfattarna och för ett nordiskt per-
spektiv till diskussionen. 
 • Seminarier
 • Diskussionstillfällen
 • Påverkar och lobbar
 • Debatter

Hallå Norden 
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets rådgivnings-
tjänst, vars mål är att underlätta privatpersoners rörlighet 
i Norden. I Finland förvaltas tjänsten av Pohjola-Norden, 
men innehållsmässigt är verksamheten samordnad och fi-
nansierad av Nordiska ministerrådet.  

Hallå Nordens verksamhet indelas i två ändamål: 
 • informera och rådgiva privatpersoner om den fria rör-

ligheten i Norden
 • gränshindersarbete.

Hallå Nordens tjänster ger mångsidig information om ex-
empelvis pensioner, beskattning, utbildnings- och arbets-
möjligheter, 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. 

Näringslivs- och Nordjobb-
kommittén 

 • Identifiera behov som det nordiska näringslivet har i 
framtiden samt främja de finländska ungdomarnas möj-
ligheter till arbete och karriär i de nordiska länderna.

 • Nordjobb erbjuder flera hundra finländska ungdomar 
jobb i ett annat Nordiskt land.

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

Rådgivningskommittén 
I Pohjola-Nordens rådgivningskommitté samlas represen-
tanter från olika förvaltningar och ministerier för att disku-
tera aktuella nordiska frågor och speciellt om gränshinder-
kommittén vid olika samarbetssektorer. 

O
ddleiv Apneseth
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Liittotoimisto esittäytyy
Michael “Miche” Oksanen
Generalsekreterare
Som generalsekreterare skall jag leda förbundets verksamhet utifrån de strategiska beslut förbunds-
mötet 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. 

Heli Mäkipää
Projektijohtaja, Haloo Pohjola
Työskentelen projektipäällikkönä Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelussa Haloo Poh-
jolassa. Työn keskiössä ovat sekä liikkuvuuskysymykset että rajaesteet. Jos Pohjoismaiden välisessä 
liikkuvuudessa ilmenee ongelmia, analysoin ne ja raportoin eteenpäin Pohjoismaiden ministerineu-
voston Rajaesteneuvostolle.

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 pal-
velu. 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. Pohjo-
la-Norden i skolan är en skolturné, där Pohjola-Norden presenterar sin verksamhet och Nordiska möj-
ligheter för skolelever i gymnasieåldern. Nordjobb är ett nordiskt arbetsmarknadsprogram, som ökar 
mobiliteten på den nordiska arbetsmarknaden. Koordringen och utvecklandet av Nordjobb, sker i sa-
marbete med Pohjola-Nordens ungdomsförbund, som har projektanställda under sommarmånaderna 
då det finns Nordjobbare i Finland.

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 paikallisyhdis-
tysten palvelu.
Olen kaksikielinen, joten voit olla minuun yhteydessä kummalla kielellä haluat. Autan mielelläni esi-
merkiksi osoitteenmuutoksissa, jäsenmaksujen setvimisessä ja toimintatukiasioissa.

Urpo Uusitalo
”Sekatyömies”, Talous- ja markkinointijohtaja
Olen Upi ja vastaan liiton toimistolla talous- ja hallintoasioista. Päiväni koostuvat muun muassa ta-
louden seurannasta, rahoitushakemuksista sekä erilaisista työ- ja sidosryhmätapaamista. Tarvittaes-
sa kannan myös pahvilaatikoita ja askartelen joulukoristeita.



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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TAI VAIKKA
KOTIPIHAAN

TOIMITETTUNA!

YLI 2500
AJONEUVOA SINUA 
LÄHIMMÄSTÄ 
LIIKKEESTÄMME!

Koko kansan autokauppaa
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%)

OSTAMME AUTOJA,
TARJOA OMAASI!

Meille käyvät VAIHDOSSA
autojen lisäksi MUUTKIN

AJONEUVOT

Tarjoa
rohkeasti!

OSTAMME JATKUVASTI 
HYVÄKUNTOISIA
KÄYTETTYJÄ AUTOJA

• Helppo ja nopea kauppa
• Myös loppuvelan lunastus

TERVAJOKI
Olkitie 7
puh. 020 777 2009

VAASA
Meijerinkatu 15 B
puh. 020 777 2106

WWW.ABOSVENSKATEATER.FI

H.C.Andersen

En flerspråkig danssaga
Monikielinen tanssisatu
Premiär 2.11.2018 Ensi-ilta



Liity jäseneksi

Henkilöjäsenyys 
Henkilöjäsenet kuuluvat oman paikkakuntansa paikallisyhdistykseen ja 
voivat osallistua sekä paikalliseen että valtakunnalliseen toimintaan. 
Jo jäseneksi liittyminen on pohjoismaisen yhteistyön tukemista. Pohjo-
la-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 pai-
kallisyhdistykseen haluat liittyä!

Kannatusjäsenyys 
Pohjola-Nordeniin voi liittyä myös kannatusjäseneksi. Kannatusjäse-
nyys eroaa tavallisesta henkilöjäsenyydestä siten, että kannatusjäse-
net eivät ole minkään Pohjola-Nordenin paikallis- tai muun yhdistyksen 
jäseniä, eikä heillä siten ole edustus- tai äänioikeutta esimerkiksi liit-
tokokouksessa. Kannatusjäsenmaksu on sama kuin henkilöjäsenen ja 
kannatusjäsenet saavat samat jäsenedut kuin perinteiset henkilöjäse-
net. 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 perhejä-
seneksi. Perhejäseniksi lasketaan kaikki samassa taloudessa asuvat 
henkilöt. Jäsenmaksu on vuonna 2018 9 euroa ja vuonna 2019 12 euroa. 

Yhteisöjäsenyys
Järjestöt voivat liittyä Pohjola-Nordenin yhteisöjäseniksi. Yhteisöjä-
senet voivat asettaa edustajiaan ehdolle Pohjola-Nordenin päättäviin 
elimiin ja voivat näin vaikuttaa pohjoismaiseen yhteistyöhön. Yhteisö-
jäsenen jäsenmaksu määräytyy yhteisön koon mukaan.
 
Koulujäsenyys 
Koulut voivat liittyä Pohjola-Nordenin koulujäseneksi 20 euron vuosi-
maksulla. Koulujäsenet saavat Pohjolaan liittyvää ajankohtaista mate-
riaalia ja tietoa pohjoismaisista kursseista, stipendeistä ja uusista op-
pimateriaaleista. Koulualan sivuilta voit lukea lisää koulujäsenyydestä.

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

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 medlemsför-
måner. 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 stödmed-
lem. Stödmedlemskapet skiljer sig från personmedlemskap så att 
stödmedlemmarna inte är medlemmar i någon av Pohjola-Nordens 
lokal- eller andra föreningar. Stödmedlemmarna har inte heller repre-
sentations- eller rösträtt på t ex förbundsmötet. Medlemsavgiften för 
stödmedlemmar är samma som för personmedlemmar och stödmed-
lemmarna får samma medlemsförmåner som traditionella personmed-
lemmar. 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 Ung-
domsförbund. Medlemskapet är gratis. Anslut dig till Ungdomsförbun-
det 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 

Samverkande medlem
Även din organisation kan bli medlem i Pohjola-Norden. Samverkande 
medlemmar kan ställa upp sina representanter i valen till Pohjola-Nor-
dens beslutsfattande organ och på så vis påverka det nordiska samarbe-
tet. 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 biblioteks-
veckans material automatiskt, Pohjola-Nordens samt Föreningen 
Norden i Sveriges medlemstidning, samt hjälm med att bygga en Nor-
den-hylla i sitt bibliotek.

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.

Tule mukaan toimintaan ja liity jäseneksi!
Bli medlem!

Haluan liittyä henkilöjäseneksi / Jag vill ansluta mig 
som personmedlem 

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

Perhejäsenyys / Familjemedlemskap

Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton jäsenyys / Medlems-
kap i Pohjola-Nordens Ungdomsförbund

Koulujäsenyys / Skolmedlemskap

Yhteisöjäsenyys / Medlemskap för samverkande orga-
nisationer

Kirjastojäsenyys / Biblioteksmedlemskap

Nimi / Namn

Osoite / Adress

Postinumero ja -toimipaikka / Postnummer och -anstalt

Puhelin / Telefon

Sähköposti / E-post

Yhdistys / Förening

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

Päiväys ja allekirjoitus / Datum och underskrift

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

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

Haluan jäsenmaksulaskuni sähköpostilla 
/ Jag vill ha min medlemsfaktura per e-post
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Taita ja niittaa tästä
Vik och häfta ihop

Pohjoismaiden yhteisenä tavoitteena on, että Pohjoismai-
den asukkailla on mahdollisimman helppoa ja mutkatonta 
muuttaa töiden, opiskelun ja elämän perässä toisiin Pohjois-
maihin. 

Muutto toiseen Pohjoismaahan ei aina suju täysin ongelmit-
ta, 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 neuvonta-
palvelu, joka neuvoo kaikkia Pohjoismaissa asuvia liikkuvuus-
kysymyksissä Pohjoismaiden välillä. Yksityishenkilöille suun-
nattu 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 Pohjois-
maasta ovat kaikki tyypillisiä kysymyksiä Haloo Pohjolalle.

Haloo Pohjola toimii jokaisessa viidessä Pohjoismaassa sekä 
kolmella itsehallintoalueella ja antaa neuvontaa kaikilla poh-
joismaisilla kielillä sekä englanniksi. Suurin osa asiakkaista 
löytää vastaukset kysymyksiinsä nettisivuilta osoitteesta 
www.haloopohjola.fi.

Teksti Anna Välimaa

Haloo Pohjola – neuvoja ja 
vinkkejä Pohjoismaihin

Lisätietoa Pohjola-Nordenista osoitteessa
www.pohjola-norden.fi

Läs mer om Pohjola-Norden på
www.pohjola-norden.fi
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Pohjola-Norden tarjoaa intensiivikurssin, jolla osallistujat saa-
vat mahdollisuuden parantaa erityisesti suullista kielitaitoaan, 
tavata ruotsinkielisiä nuoria, tutustua ruotsalaiseen/suomenruot-
salaiseen kulttuuriin ja sen myötä vahvistaa pohjoismaista identi-
teettiään. Kurssi on tarkoitettu lukion toisen vuosikurssin suomen-
kielisille 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 va-
paa-ajan ohjelman. Majoitus tapahtuu kurssikeskuksessa ja kurs-
silaiset jakavat huoneen. Jokainen lukio voi anoa stipendiä yhdelle 
opiskelijalle vuosittain. Stipendien myöntämisessä priorisoidaan nii-
tä 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 kilo-
metriä Kööpenhaminasta luoteeseen. Leirille osallistuu yhteensä 
noin 90 nuorta Pohjoismaista ja Baltiasta. Pohjola-Norden järjes-
tää suomalaisille ryhmämatkan lentäen. Mukaan lähtee matkan-
johtaja, 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 elä-
myksiä yhteisen tekemisen parissa. 

Suomenkielisten 
lukiolaisten kielikurssi

Joseph Pearson / Unsplash

Pohjola-Norden erbjuder en intensivkurs där deltagarna har 
möjligheten att förbättra speciellt sina muntliga kunskaper i svens-
ka, träffa svenskspråkiga unga, bekanta sig med svensk kultur och 
på så vis stärka sin nordiska identitet. Kursen är avsedd för finsk-
språkiga gymnasister. En bra kandidat har viljan att kommunicera 
på svenska samt umgås gärna och aktivt i grupp. Kandidaten kom-
mer 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 beviljan-
det av stipendier ges företräde år de skolor som inte deltagit i föregåen-
de utdelning. Sammanlagt beviljas varje år stipendier åt 45 elever.

Språkkurs för finskspråkiga gymnasister

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 del-
tar sammanlagt cirka 90 unga från Norden och Baltikum. Pohjola-Nor-
den arrangerar för finländarna en flygresa i grupp. Med på resan kom-
mer en reseledare, som tillsammans med andra nordiska handledare 
ansvarar för lägret.

Kursen arrangeras av Nordisk Lejrskole og Kursuscenter, Hillerød. Ar-
rangörerna önskar befrämja nordisk samhörighet och erbjuda unga bes-
tändiga och värdefulla upplevelser genom att göra saker tillsammans.
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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.
Tuotetunnus FVRES

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

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

ALLA RUTTRESOR
Upp till 20 % rabatt på dagens ruttpris.
Gäller också bilplatser.
Produkt FVRES

Muista myös 
arvokuponkitarjouksemme – 

matkoja jopa  
–50 % päivän hinnasta! 

vikingline.fi/edut/pohjola-norden
Tuotetunnus FPKRY

Utnyttja också våra 
värdekuponger – resor upp till 
–50 % på dagens pris!

vikingline.fi/formaner/pohjola-norden
Produkt FPKRY
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Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto, eli PNN, on puoluepoliit-
tisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, jonka tavoitteena on 
edistää pohjoismaista yhteistyötä ja luoda kohtaamisia eri 
puolilta Pohjolaa tulevien nuorten välillä. PNN:llä on paikal-
lisosastoja eri puolilla Suomea sekä sisarjärjestöt jokaisessa 
Pohjoismaassa. Kaikki 15-29–vuotiaat nuoret ovat lämpimästi 
tervetulleita mukaan liiton toimintaan.

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

Haluatko osallistua toimintaamme, vaikuttaa ympäröivään 
yhteiskuntaan ja saada uusia verkostoja? Teemme yhteistyötä 
lukuisten jäsenjärjestöjemme kanssa, jotta nuorten ääni saa-
daan 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!

Pohjola-Nordenin 
Nuorisoliitto,
Pohjola-Nordens 
Ungdomsförbund

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, PNU, är en partipo-
litiskt obunden ungdomsorganisation vars mål är att främ-
ja 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.

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

Vill du vara med och påverka samhället och skapa nya nät-
verk? Till vår medlemskår hör medlemsorganisationer som vi 
samarbetar med för att få de ungas röst hörd i samhällsdebat-
ten. 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!
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Sykähdyttävä draama 
vieroitushoitolasta

Urbaani 
uutuusmusikaali 
Turusta.

Järisyttävän hauska 
komedia epäonnisesta 
ensi-illasta

ENSI-ILTA 1.9.  LIPUT 18-39 €

ENSI-ILTA 7.9.  LIPUT 22-55 €

ENSI-ILTA 9.11. LIPUT 18-45 €

DUNCAN MACMILLAN 

OHJAUS JOHANNA FREUNDLICH

joka menee

H E N R Y  L E W I S , 
J O N AT H A N  S AY E R 

 &  H E N R Y  S H I E L D S

TEATTERI. MIKÄ IHANA SYY TULLA TURKUUN.
Lisää kiinnostavaa nähtävää:  teatteri.turku.fi   P. myynti:  02 262 0030

OHJAUS MIKA EIRTOVAARA

TEKSTI OHJAUS KOREOGRAFIASÄVELLYS
SATU
RASILA

MIKKO
KOUKI

REIJA
WÄRE

PALEFACE JUSSI
VAHVASELKÄ

TUOMO 
PRÄTTÄLÄ

JORI
SJÖROOS
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Pohjoismainen kirjastoviikko on tar-
jonnut erinomaisen tavan yhteistyöhön 
Pohjola-Nordenin, Leppävirran kirjaston 
ja eri koulujen kanssa. Leppävirran Poh-
jola-Norden ry. on joka vuosi järjestänyt 
Iltahämärässä-tapahtuman kirjastolla ja 
pyytänyt koululaisia osallistumaan ja tuo-
maan omanlaisen näkemyksensä vuoden 
teemoista ja kirjoista, esim. näytelmän tai 
minielokuvan muodossa.

Vuonna 2003 kirjastoviikon aiheena 
oli Meri & Pohjola. Kouluihin lähetetyt 
tietopaketit innostivat opettajia ja oppi-
laita esittämään ohjelmaa Iltahämärässä. 
Yleisö osallistui illan kulkuun valitsemalla 
sisääntullessaan lasipullon, jonka sisällä 
oli salaperäinen viesti. Pulloposti oli lähe-
tetty Mustinsalosta, josta on 30 kilometriä 
kirkonkylään. Mustinsalon koulun viides- 
ja kuudesluokkalaiset olivat opettajansa 
johdolla kirjoittaneet tekstejä oppiainera-
jat ylittäen.

Pullopostipaperikin oli tehty itse, ja 
kaunista siitä tulikin. Jokainen oppilas sai 
itse valita viestinsä sisällön. Iltahämärässä 
vieraat saivat lukea saamiaan viestejä illan 
ohjelmanumeroiden välissä. Oli runoa, 
merenkulkijoiden päiväkirjaotteita, vii-
kinkien viisauksia ja erilaisia elämänohjei-
ta. Yleisö kiinnitti huomiota myös itse kir-
joitusasuun. Jokainen oppilas oli käyttänyt 
oikeaa mustetta ja kynä oli puuvartinen ja 
irtoteräinen. Kaunokirjoituksella laaditun 
paperin sai ottaa mukaansa, mutta oppi-
laiden kotoa tuodut pullot vietiin kaup-
paan ja saaduilla rahoilla oppilaat kartut-
tivat retkikassaansa.

Marraskuisen Iltahämärän ohjelmassa 
on musiikilla tärkeä osuus. Merellisiä sä-
velmiä kuultiin hanurilla ja pianolla soi-
tettuna. Merellinen musiikki toi mieleen 
meren myrskyt ja julmuuden sekä meren 
syleilyn ja tyyneyden. Kivelän yläasteen 
musiikkiluokka esitti aiheen mukaisia lau-
luja suomeksi ja ruotsiksi.

Meri & Pohjola-teemaan sopii hyvin 
Tove Janssonin Muumipappa ja meri. 

Pullopostia 
iltahämärässä
Kuvat Satu Savolainen

Alapihan kuutosluokkalaiset olivat laati-
neet varjokuvaesityksen tästä kirjasta.

Erityisluokan oppilaat koristelevat 
yleensä kirjastohuoneen teemaan mukai-
sesti, ja tällä kertaa he olivat lainanneet 
verkon kalastustarvikeliikkeestä. Itseteh-
dyt merenelävät ilahduttivat kirjastossa 
kävijöitä kirjastoviikon jälkeenkin.

Tilaisuuden päättää perinteisesti poh-
joismainen tietokilpailu, jonka oikein/
väärin-väittämiin voivat lapsetkin osallis-
tua. Merivisassa kyseltiin sijaitseeko pie-
ni merenneitopatsas Kööpenhaminassa, 
kuuluuko merimiesneula laivan varustuk-
seen ja kuinka pitkä matka on meripenin-
kulma. Paikallinen kirjakauppa on mo-

nesti lahjoittanut tietokilpailupalkintoja ja 
kirjasto järjestää aina kävijöille mehu- ja 
keksitarjoilun. Paikallislehti Soisalon Seu-
tu on ollut hyvä yhteistyökumppani, joka 
on mainostanut Pohjola-Nordenin tapah-
tumia etukäteen sekä julkaissut juttuja 
tilaisuuksien jälkeen. Vuoden 2018 Poh-
joismaisen kirjallisuusviikon aiheena on 
Pohjolan sankarit. Jäämme innolla odotta-
maan, minkälaisia seikkailuja koululaiset 
tällä kertaa ideoivat.

Pohjoismaisin kirjallisuusterveisin,

Anne-Maj Kokkala
Leppävirran Pohjola-Nordenin puheenjohtaja
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Tuusniemen Pohjola-Norden on tullut varhaiseen kes-
ki-ikään. Yhdistys perustettiin 3.2.1988, kun Tuusniemen kunta 
oli sitä ennen liittynyt kuntajäsenenä Pohjola-Nordeniin vuoden 
1985 alusta. Tämä antoi innostusta perustaa oma yhdistys paik-
kakunnalle. Yhdistyksen puheenjohtajaksi perustavassa kokouk-
sessa valittiin lehtori Riitta Hämeen-Anttila, joka on luotsannut 
yhdistystä tähän saakka, eli 30 vuotta.

Tuusniemellä Turulan koululla sitten juhlittiin yhdistyksen 
30-vuotistaivalta sunnuntaina 18.2.2018. Kaikki vieraat lausut-
tiin kätellen tervetulleiksi ja samalla otettiin vastaan onnittelut. 
Yhdistys tarjosi juhlakahvit yhdessä Tuusniemen kunnan kanssa. 
Kahvisaliin oli laitettu näyttely yhdistyksen 30-vuotisesta toimin-
nasta, missä esittäytyivät kaikki Lucia-neidot vuoden 1988 Lucia 
Kati Mikkosesta lähtien.

Soitinyhtye Savonia avasi juhlaosuuden pohjoismaisella peli-
mannimusiikilla. Juhlan tasokkaista musiikkiohjelmista vastasi-
vat myös nuorten Lucia- kuoro, The Swans of Savo sekä pianotai-
teilija Jouni Somero mahtavalla Finlandia- sovituksellaan.

Tervehdyssanojen yhteydessä yhdistyksen puheenjohtaja 
esitti historiikin. Näkyvimpänä toimintana hän nosti esille Lu-
cia-juhlat, jotka kymmenen ensimmäisen vuoden aikana keskit-
tyivät Tuusniemelle, mutta vuodesta 1998 lähtien Koillis-Savo 
lehden kanssa yhteistyössä pidettiin Koillis-Savon kaikissa kir-
koissa, Tuusniemen lisäksi Juankoskella, Kaavilla, Muuruvedellä, 
Säyneisissä ja Vehmersalmella.

Kansainvälistä toimintaa on ollut norjalaisen Midtre Gaul-
dalin kunnan 30 metsänomistajan vierailu kunnassamme vuon-
na 1990 ja vastavierailu seuraavana vuonna. Tuusniemen lukio 
myös teki leirikoulumatkan Midtre Gauldaliin. Harvinaisempaa 
toimintaa yhdistyksellä on ollut Tuusniemen perinnekalenterin 
toimittaminen yhdessä Tuusniemen Kotiseutuyhdistyksen ja 

Tuusniemen Pohjola-
Norden 30 vuotta

Joona Lonkila

6775 Liiton hopeiset ansiomerkit pitkäjänteisestä toiminnasta saivat Taija Huhtinen (2.vas) ja Anne Heiskanen, luovuttajina puheenjohtaja 
Riitta Hämeen-Anttila ja pääsihteeri Michael Oksanen

myöhemmin Tuusniemen kunnan, 4H yhdistyksen ja Tuusjärven 
Tuiskeen kanssa. Idea tuli Midtre Gauldalin perinnekalenterista. 
Näyttelyssä oli esillä kalenterit.

Pohjolan pitojen merkeissä on tehty yhteistyötä monien eri 
yhdistysten kanssa. Kesäiset yhteislauluillat ovat olleet hyvin suo-
sittuja. Lapsille on suunnattu toimintaa pohjoismaisen kirjasto-
viikon tilaisuuksissa piirustuskilpailuineen. Esitelmätilaisuudet, 
kirjallisuusillat, elokuvat, nukketeatteri, toritapahtumat, kutujuh-
lat v. 2016, missä julkistettiin Juojärven muikulle Koillis-Savo leh-
dessä olleen kilpailun kautta lempinimi Juojärven uatelismuikku, 
ovat mm. sisältyneet toimintaamme.

Iloksemme saimme liitosta vieraan, pääsihteeri Michael Ok-
sasen, joka tullessaan oli ottanut valokuvia kauniista Tuusnie-
men maisemista. Juhlapuheessaan hän kiitti yhdistystämme mo-
nipuolisesta toiminnasta. Hän valotti Pohjola-Nordenin tulevaa 
toimintaa Norden-liikkeen täyttäessä ensi vuonna 100 vuotta. 
”Meidän pohjoismainen mallimme on hyvä. Täällä on hyvä elää 
ja kasvaa. Pohjoismaisuus on yhä pop.” 

Juhliva Tuusniemen Pohjola-Norden palkitsi hopeisella 
ansiomerkillä Anne Heiskasen 19 vuoden toiminnasta halli-
tuksessa sekä Taija Huhtisen 10 vuoden toiminnasta varapu-
heenjohtajana hallituksessa. Kiitoksena pitkäaikaisesta työstä 
muistettiin seuraavia aktiivijäseniä: Tuovi Tiitinen, Maire Koi-
visto, Pauli Vesakas, Maria Tengvall, Leena Järveläinen, Ulla 
Levämäki, Sol-Britt Skogman ja Pertti Lamppu. Tuusniemen 
kunnanvaltuuston puheenjohtaja Asta Tirkkonen-Hersio ja 
monet ystävät toivat onnittelutervehdyksensä juhlivalle yhdis-
tyksellemme.
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Suonenjoen Pohjola-Norden ry on aktiivinen yli 50 jäsenen 
paikallisyhdistys, joka on jo 35 vuoden ajan vaalinut alueellaan 
pohjoismaista kulttuuria ja yhteistyötä. Yhdistyksemme elinvoi-
maisuuden ja kaiken toiminnan elinehto on yhteistyö ja mahdol-
lisimman laaja verkostoituminen paikallisten toimijoiden kanssa. 

Kuluneiden vuosien menestystarinoita ovat olleet pitkäaikai-
nen yhteistyö ruotsalaisen Alvestan ystäväyhdistyksen kanssa ja 
kymmenvuotinen Suonenjoen ja Alvestan lukioiden välinen op-
pilasvaihto. Järjestämämme kansainväliset koko perheen pikku-
joulutilaisuudet ovat parhaimmillaan koonneet yhteen lähes sata 
osallistujaa.

Erilaisia tapahtumia järjestäessämme olemme vuosien mit-
taan saaneet erinomaista tukea mm. Suonenjoen kaupungin kult-
tuuritoimelta, Suonenjoen seurakunnalta, Vanhamäen hyvin-
vointikeskukselta sekä eri järjestöiltä, seuroilta ja yhdistyksiltä.  
Kyläyhdistysten kanssa yhteistyössä olemme taikoneet mahtavia 

Suonenjoen 
Pohjola Norden Ry

Mauri Repo

teemallisia ruokatapahtumia, esim. Barokkibileet ja keskiaikaiset 
Pohjolan pidot. On myös syöty lohisoppaa Richterin tapaan. Va-
lokuvannäyttely-yhteistyötä olemme tehneet aktiivisesti Leppä-
virran Pohjola-Nordenin ja Leppävirran valokuvakerhon kanssa. 
Syksyllä 2017 tuimme ruotsalaisten akvarellistien näyttelyä Suo-
nenjoen Kellarikalleriassa.

Liiton organisaatiomuutosten antamin uusin mahdollisuuk-
sin pyrimme entistä läheisempään yhteistyöhön Itä-Suomen 
alueen muiden Pohjola-Norden -yhdistysten kanssa. Mottomme 
on: Tarjoamme koko perheelle vauvasta vaariin hauskanpitoa, 
puheenporinaa, kielten sorinaa, laulua, juhlia ja retkiä, hilpeitä 
hetkiä. Ei tarvitse puhua ruohtia, suap haastoo selevee savvoo! 
Tervetuloa mukaan! 

Mauri Repo
Vpj. Suonenjoen Pohjola-Norden ry

Yhdistyksemme elinvoimaisuuden ja kaiken toiminnan 
elinehto on yhteistyö ja mahdollisimman laaja 
verkostoituminen paikallisten toimijoiden kanssa. 
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Kuopion Pohjola-Norden ry:n Lucia-perinne alkoi vuonna 
1990. Vuosittain Lucian päivänä kutreilleen kruunun saa kuopio-
laisten lukioiden ehdokkaista äänestetty neito. Vuonna 2017 Lu-
cia-neidoksi kruunattiin Ronja Antikainen Kuopin Taidelukio 
Lumitista. Antikainen kertoo kokemuksestaan seuraavin ajatuksin:

”Joulun viettomme alkaa jo marraskuussa...”, ja Lucian päivä jo 
silloin, kun ruotsinopettaja laittaa marraskuussa Wilmaan viestin. 
Koulumme tarvitsee Lucia-ehdokkaan, vastaan kyllä minä olen, jo 
samana päivänä. Mutta miksi olisin? Vakuutan että syistä on monek-
si, tahdoinhan viime vuonnakin, esiintyminen, ulkonäköni, näetkö? 
Ei vaan ne aidot syyt: miksi tahdon olla Kuopion Pohjola Nordenin 
Lucia-neito, enkä satunnainen vaaleahipiäinen roolihenkilö? 

Kiinnostus Ruotsia kohtaan. Kiinnostus ruotsia (se kieli) koh-
taan. Halu ilahduttaa. Tarve valaista, siksi!

Ruotsinopettajat! 7.11. tekemänne päätöksen pohjalta edustan 
koulumme Lucia-kandidaattina, en vain itseni, vaan meidän-
vuoksi! Nyt seuraa kuvaukset. 

Yksi parhaista hetkistä on tietenkin kohdata uusi tiimi. Ih-
misiä yhtä jännässä tilanteessa kaikki, jolloin on hauska myös 
pudottaa itsensä ja tarkastella tilannetta hymysuin. Kuvaaja on 
rennoin, ja hänet kohtaan meistä ensimmäisenä, tunnelma vetää 
puoleensa. Flash, sanoo kamera, ja olen leimattu nro 1. Mutta 
meidän joukossa ei lietsota kilpailua! Me Luciat tehdään tämä 
toista kautta, ja annetaan kansan hoitaa äänestys. Siihen on hyvät 
säännötkin, reilut. 

Kun äänestys taas loppui, oli laulutreenien paikka. Siellä 

Lucian ajatuksissa
meille ratkeaa Lucia. En osannut veikkailla mitään, mutta laulut 
huvikseen opettelin, suomeksi että ruotsiksi. Minulle ratkesi sit-
ten kotivoitto! Mutta mikä oli parasta, niin se tiedottajan hymy. 
Rohkaisi hymyn tehtävääni, niin, ettei tarvinnut pakottaakaan 
kasvolihaksia. Automaatio. Hymy ja laulu muuten sopii erittäin 
hyvin yhteen, tuntui kikattelevalta joka sana. Pois treeneistä ja 
suu suppuun. 

Kruunaus. Tila on niin korkea, että riittääkö mikään sana tai 
hymy kattoon? Ei tarvitse, hei yleisössä on ihmisiä, heidän mie-
lensä koitan tavoittaa! 

Yleisö vaihtuu muutaman päivän sisään muutamia kertoja. 
Matkuksen akustiikat ja takahuone riittivät huvittamaan, mut-
ta kyllä on Lucian kohokohta se hyväntekeväisyyskiertue. KYS, 
koulut ja palvelukodit. Ja kun lapsi katsoo sinua kuin enkeliä. Ja 
kun annat äänestäsi, ja annat yhä lisää, kun pyydetään ja vaik-
kei pyydetä, annat lisää! Koska ihmiset ovat silloin magneettisen 
kauniita ja valoisia kaikki. Ja ole sinä hyvä sinä kiltti lapsi, kuka 
sait joululahjasi lahjoituksen kautta, jonka Lucia toiminta tänäkin 
vuonna keräsi, ole hyvä. 

Luciana johan pääsi rooliin. Nyt voi taas nauraa enemmän, ja 
nauraa myös itsekseen, kun jaettu ilo jäi hersymään. Ja se riittää 
mitä milloinkin on ja tulee. Ja sinä seuraavan vuoden Lucia, näh-
dään kruunatessa.

Ronja Antikainen
Lucia 2017

Roope Kumpulainen
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Roope Kumpulainen

Varpaisjärven Pohjola-Norden ry perustettiin vuonna 1985. 
Pienen supisuomalaisen maalaiskunnan pieni yhdistys on histo-
riansa aikana ollut hämmästyttävän aktiivinen toimija kotikun-
nassaan. Se on ollut aktiivisesti järjestämässä ystäväkuntatoimin-
taa, erilaisia näyttelyitä, esim. luontoaiheisia valokuvanäyttelyitä 
muista Pohjoismaista. Yhdistys on järjestänyt yhteistyössä Kuo-
pion piirin kanssa vierailijoita kouluille ja yleisötilaisuuksiin ker-
tomaan muiden Pohjoismaiden ihmisistä ja elämästä. Yhdistys 
on kannustanut kielten opiskelua jakamalla keväisin stipendit 
yläkoulun ja lukion päättäville, hyvin ruotsinkielessä menesty-
neille varpaisjärveläisille nuorille. Yhdistys on järjestänyt myös 
matkoja jäsenistölleen ja muille kiinnostuneille. Viimeisin suun-
tautui 2010 Pietarsaareen ja Kokkolaan. 

Näinkin pitkän toimintahistorian aikana (33 vuotta!) lienee 
luonnollista, että toiminnan painopistealueet ja tavat ovat muut-
tuneet. Ystäväkuntatoiminta hiipui, kun pohjoisnorjalaisen Has-
vikin kunnan puolella ei enää riittänyt resursseja jatkaa sitä. Erit-
täin onnistunut Kokkola-Pietarsaari matka ei ole saanut jatkoa, 
kun seuraava Vaasaan ja Kristiinankaupunkiin suunniteltu matka 
ei saanut riittävästi lähtijöitä ja into järjestää matkoja hiipui. Syk-
syn tapahtumaksi yhdistyksessämme on vakiinnuttanut aseman-
sa Pohjoismainen kirjastoviikko, jonka yhdistyksemme järjestää 
yhteistyössä kunnan kirjastotoimen kanssa. Viime syksynä vie-
raanamme iltahämärässä oli Virpi Hämeen-Anttila kertomassa 
työstään ja teoksistaan. Aamuhämärä- hetkeen ovat jo useana 
vuonna osallistuneet esikoululaiset ohjaajineen. 

Vuodesta 2012 yhdistyksemme toiminnan keskiöön tulivat 
Pohjolan pidot, ohjelmalliset illalliset, joita yhdistyksemme isän-
nöi.Vuosittain teemaksi päätimme valita jonkun Pohjoismaan si-
ten, että ensimmäiseksi teemamaaksi valittiin Norja 2012. Islanti 
oli vuorossa 2013 ja illan aikana saimme mm. tehdä nojatuoli-

Varpaisjärven 
Pohjola-Nordenin 
tervehdys
Teksti Tarja Aaltonen

matkan Islantiin valokuvanäyttelyn kautta. Seuraavana vuonna 
Tanska. 2015 pitoja vietettiin teemana Ruotsi, 2016 oli sitten vuo-
rossa kotimaa Suomi. Kuten pidoissa kuuluu, myös Varpaisjärven 
Pohjola-Nordenin järjestämissä pidoissa herkullinen ja runsas 
teemamaan perinteiden mukainen kolmen ruokalajin pitopöytä 
oli keskeisessä osassa. Se toteutettiin paikkakunnan pitopalvelu-ja 
ravintolayrittäjien kanssa yhteistyössä. Osallistujat maksoivat itse 
ruokansa, yhdistys vastasi ohjelman järjestämisestä. Ohjelma-
puolella meillä soi aina teemamaan musiikki eri kokoonpanoin 
esitettynä. Myös teemamaan kulttuuria, kieltä ja kirjallisuutta 
tuotiin esiin esimerkiksi pienten draamaesitysten kautta. Niinpä 
Pohjolan pitojen tanskalaisessa illassa vieraili satusetä H.C.An-
derssen lukemassa tarinan kahlekoirasta. Pitojen ruotsalaista il-
taa emännöi Ronja ryövärintyttärestä tuttu Loviisa ja Ronja itse 
soitti Kakkiaisten kanssa viulukvartteina mm. Abban säveliä sekä 
ruotsalaista kansanmusiikkia. Varpaisjärven yläkoulun ilmaisu-
taidon ryhmä esitti sketsejä, mitä tapahtuu, kun ruotsia taitamat-
tomien nuorten joukko matkustaa laivalla Ruotsiin.

2016 pidoissa oli vuorossa suomalainen ilta, jonka järjestim-
me yhteistyössä paikkakunnan Lions clubin kanssa. Sketsin kei-
noin kerrottiin, miten suomalaisetkin voivat kotimaassaan tör-
mätä yllättäen kielimuureihin. Haitaristi Milja Tikkanen soitteli 
ja säesteli suomalaisia lauluja, joita yhdessäkin laulettiin. 2017 
pidot järjestimme yhteistyössä maa-ja kotitalousnaisten kanssa 
poikkeuksellisesti syksyllä teemana kekri. Samalla yhdistykset 
juhlistivat yhteistyössä itsenäisen Suomen Suomi 100- juhla-
vuotta. Tuolloin Varpaisjärven yläkoulun ilmaisutaidon oppilaat 
esittivät kekrin perinteistä ja uskomuksista kertovia pienoisnäy-
telmiä. Paikkakunnan omat nuoret muusikot, haitaristi Milja 
Tikkanen ja viulisti Johanna Aaltonen soittivat suomalaista klas-
sista ja kansanmusiikkia.

Pienen supisuomalaisen maalaiskunnan pieni yhdistys on historiansa 
aikana ollut hämmästyttävän aktiivinen toimija kotikunnassaan.

Paikallisuutisia 
jo vuodesta 1962

www.soisalonseutu.fi  
www.facebook.com/soisalonseutu

Osaava maailma.
A bright world.

www.karelia.fi

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU
KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
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Ukko Nooan tekijä 
oli kunnon mies
Carl Michael Bellmania kuultiin ruotsiksi Joensuussa. Lähteelle 
istukaamme -konsertti löysi kuulijansa

Carl Michael Bellman tulee harvem-
min vastaan Pohjois-Karjalan kulttuuri-
tarjonnassa, mutta tällä kertaa tuli, kiitos 
Joensuun Pohjola-Nordenin. Yhdistys toi 
Joensuuhun Lähteelle istukaamme -esi-
tyksen, jossa ruotsalaisrunoilijan tuotan-
toa kuultiin 1700-luvun tyylinmukaisessa 
hengessä.

Bellman-trio -kokoonpanoa johtaa 
Pentti Hildén, jonka laulua ja mando-
raa säestävät Pauliina Fred, traverso ja 
nokkahuilu, ja Markus Pelli, barokkisello 
ja rumpu. Hilden on taustaltaan Sibeli-
us-Akatemiassa kouluttautunut kitaristi, 
joka on konsertoinut eri puolilla Suomea 
ja Ruotsia. Mikä hänet on saanut Bellma-
nin ”matkasaarnaajaksi”?

”Aluksi häntä valikoitui ohjelmistoon 
pohjoismaisuuden takia. Pian tekstit van-
gitsivat mukaansa, niiden leikillisuus ja 
kepeys, vaikka olisi puhe vakavista asiois-
ta”, käsipuhelimen tavoittama Hildén ker-
too ennen Joensuun matkaansa.

Siis selvästikin sukulaissieluisuutta 
karjalaisuudelle – ”ilo pintaan vaikk syän 
märkänis”.

Bellmania on vuosien varrella suomen-
nettu, ja muun muassa Vesa-Matti Loiri 
häntä on suomeksi tulkinnut. Hildén ja 
kumppanit lupasivat esittää laulunsa val-
taosin alkukielellä, mutta myös juontaa 
suomeksi, tekstejäkin kääntäen. 

”Ohjelma tuo myös tapahtumat lähelle; 
olimmehan tuolloin osa Ruotsin valtakun-
taa ja laulaessamme yleisön kanssa Gusta-
vs skål Bellmanin hyväntekijän Kustaa 
III:n kunniaksi laulamme myös omalle 
tuonaikaiselle hallitsijallemme”, tiedote 
kertoo.

Carl Michael Bellman (1740-1795) on 
edelleen Ruotsin pidetyimpiä runoilijoita, 

Teksti ja kuva Susanna Kononen

rakastettu ja myyttinen taiteilijahahmo 
siinä missä Shakespeare Englannissa.

Taitava, tuottelias tukholmalaisriimit-
telijä kirjoitti eri lajeissa, mutta tuli kuu-
luisimmaksi juomalauluistaan, Fredmanin 
epistoloista ja Fredmanin lauluista, joita 
1790-luvulla julkaistiin kaksi kokoelmaa. 
Suomessa Bellmanin lauluista tunnetuin 
on Ukko Nooa.

Melodioita Bellman lainasi muun 
muassa ajan ranskalaisista oopperoista. 
Monet sävelmistä ovat jääneet elämään 
Bellmanin versioina.

Mikä on Pentti Hildénin käsitys, mik-
si Bellmania rakastetaan pari-kolmesataa 
vuotta myöhemminkin, vaikka moni ru-
noilija siinä ajassa unohtuu?

”Vaikea kysymys. Bellman oli jo oma-
na aikanaan hyvin raikas ja tuore, oman-
laisensa. Hänen persoonallinen näkemyk-
sensä asioihin välittyy edelleen.”

Bellmania Hildén ja kumppanit eivät 
lähde modernisoinnin vuoksi moderni-
soimaan, vaan nojaavat esityksissään tä-
män epookkiin.

”Tämä voi kuulostaa ristiriitaiselta, 
mutta sitomalla musiikin aikaansa saam-
me sen mielestämme kiinnostavaksi tässä 
päivässä”, Hildén naurahtaa.

Julkaistu alunperin Sanomalehti Karjalai-
sessa 17.1.2018

Carl Michael 
Bellman (1740-
1795) on edelleen 
Ruotsin pidetyimpiä 
runoilijoita, 
rakastettu 
ja myyttinen 
taiteilijahahmo siinä 
missä Shakespeare 
Englannissa.
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Tapaamiset, joihin tulee 10-25 ihmistä, ovat kerran kuussa, 
aina 15. päivä klo 18, yleensä Joensuun Teatteriravintolassa. Ta-
paamisilla ei ole suunniteltua ohjelmaa ja keskustelu on täysin va-
paamuotoista. Kaikki apukielet ovat sallittuja, jos sana ruotsiksi ei 
heti löydy. Istunnot kestävät yleensä runsaat pari tuntia.

Porukan ainoa yhteinen nimittäjä on halu ylläpitää ruotsin 
taitoa, ja siksi se on ihanan sekalainen. Nuorimmat ovat pari-
kymppisiä, vanhimmat yli kahdeksankymmenen. Jollakulla on 
sukua Ruotsissa tai Svenskfinlandissa ja tahtoo siksi ylläpitää 
kielitaitoaan. Joku tarvitsee ruotsia työssään. Joukossa on myös 
niitä, joista aikoinaan kesätöissä Ruotsissa tuli kielen, kulttuurin 
ja samalla pohjoismaisuuden ystäviä. Mukana on myös sotalapsia 
ja jokunen Itä-Suomeen eksynyt riikinruotsalainen.

Koskaan ei tiedä mitä uutta ja kiinnostavaa kuulee ja oppii. 
Usein osallistuja lähtee tapaamisesta miettien: tuota arjen vink-
kiä, tuota tärkeää tietoa, tuota elämäntarinaa tuskin olisin saanut 
osakseni missään muualla. Klubben onkin muodostunut monille 
jäsenilleen rakkaaksi sosiaaliseksi keitaaksi. 

Organisaatiota ja kuluja klubilla ei ole. On vain sähköposti-
ryhmä, jonka välityksellä tiedotetaan klubitapaamisesta ja muis-
ta ryhmän jäseniä mahdollisesti kiinnostavista asioista. Vuosien 
myötä postituslistalle on liittynyt yli pari sataa pohjoiskarjalaista. 
Lähes kaikkien äidinkieli on suomi.

Joensuun Svenska klubben on varmaan maailman ainoa ruot-
salainen klubi, jossa lähes kaikkien äidinkieli on muu kuin ruotsi. 
Kestäväksi osoittautunutta konseptia saa tietysti vapaasti kopioi-
da ja mukauttaa oman paikkakuntansa oloihin. 

Itse asiassa niin on jo tehtykin. Joensuusta pohjoiseen tunnin 
ajomatkan päässä sijaitsee Juuka. Siellä on jo muutaman vuoden 
ajan kokoontunut ruotsinkielinen keskusteluryhmä, joka syntyi, 
kun matka Joensuuhun parin aktiivin mielestä tuntui liian pit-
kältä, varsinkin talvipimeällä. Juuan klubi herätti kiinnostusta, 
muotoutui omanlaisekseen ja toimii hyvin, minkä todistaa viiime 
tapaamisen osallistujamäärä: 11 henkilöä (suuressa Joensuussa 
klubiväkeä kokoontui samoihin aikoihin 19). Ei huono! Inte illa!

Voit lukea lisää klubista mm. Joensuun kaupungin verkkosivuilta 
(på svenska).

Joensuun Svenska 
klubben on vilkkaan 
keskustelun keidas
Moni on yllättynyt kuullessaan, että Joensuussa on jo vuosia toiminut vilkas 
ruotsinkielinen keskustelukerho. Svenska klubben i Joensuu on kerännyt yhteen 
ruotsinkielen ystäviä jo vuodesta 2004. 

Teksti ja kuva Peter Sjölund

Kaikki apukielet ovat 
sallittuja, jos sana 
ruotsiksi ei heti löydy.

Joensuun Svenska klubben 
on varmaan maailman ainoa 
ruotsalainen klubi, jossa 
lähes kaikkien äidinkieli on 
muu kuin ruotsi. 
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Varsinaisesta ruotsin kielen opetuksesta arkipäivinä (5 pvä) 
vastaa ruotsalainen opettaja. Pääpaino opetuksessa on suullisen 
kielitaidon kehittämisessä ja tavoitteena on parantaa valmiuksia 
tuleviin ylioppilaskirjoituksiin. Opiskelijat saavat harjoitella pu-
humista monien eri harjoitusten avulla niin oppitunneilla, kuin 
myös vapaa-ajanohjelmien parissa. Kurssilla harjoitellaan myös 
sanastoa, kielioppia, kuullunymmärtämistä ja luetunymmär-
tämistä. Oppituntien jälkeen on ohjattua vapaa-ajan ohjelmaa, 
kuten retkiä, tutustumiskäyntejä ja konsertteja. Yksi ehdoton 
tutustumiskohde vuosittain on Gränna ja sen idylliset kadut ja 
karkkikaupat. 

Monelle nuorelle Nordplugg-kielikurssi on ollut ensimmäinen 
ilman vanhempia tehty ulkomaan matka. Koko kurssiviikon mu-
kana on matkanjohtaja Kuopion Pohjola-Nordenista. 

Nordplugg-kielikurssia on järjestetty vuodesta 1998 lähtien. 
Kurssipaikkana on toiminut Södra Vätterbygdens Folkhögskola 
Jönköpingissä sekä Grännan Grennaskolan. Kurssin tarkoituk-
sena on antaa nuorille mahdollisuus tutustua ruotsalaiseen kult-
tuuriin ja parantaa ruotsin kielen taitoa aidossa ympäristössä. 
Kurssi on myös osa Kuopion ja Jönköpingin välistä ystäväkau-
punkiyhteistyötä ja vuosittain kurssilaiset vierailevat Jönköpingin 
kaupungintalolla.

Nordplugg –
intensiivikurssi ennen 
ruotsin ylppäreitä
Kuopion Pohjola-Norden järjestää kesäisin 
kuopiolaisille lukiolaisille viikon mittaisen 
kielikurssin Ruotsin Jönköpingissä. 
Intensiivikurssille otetaan vuosittain 10-15 hakijaa.

”Aion suositella kurssia erityisesti 
tutuille, jotka kirjoittavat ruotsin 
syksyllä.”

”Kuullunymmärtämistulokset 
paranivat huomattavasti siitä 
mitä ne olivat ennen kurssia. Sain 
myös paljon tietoa ruotsalaisesta 
kulttuurista, ja roppakaupalla 
kirja- ja elokuvavinkkejä. Niistähän 
on hyötyä myös esim. kirjoituksiin 
valmistautuessa!”

”Varsinkin kuullunymmärtäminen 
on paljon helpompaa ja uskallan 
puhua ruotsia vapaammin, 
kielioppivirheistä välittämättä.”

”Järjestely oli loistava, tarpeeksi 
vapaa-ajan aktiviteetteja ja tarpeeksi 
vapaa-aikaa. Matkat oli järjestelty 
hyvin ja kaikin puolin hyvä reissu.”

Teksti ja kuva Sirpa Korhonen

Geiranger ja vuonojen  
Norja 7 pv  
23.7.  ..................... alk. 999 € 
Liittymäkuljetus lisämaksusta reitillä  
Kajaani-Kuopio-Jyväskylä-Tampere-Turku  
 

Kotkan muinaistulien yö ja 
Loviisan Wanhat talot 2 pv 
25.8.  ...................... alk. 144 € 
Liittymäkuljetus lisämaksusta reitillä 
Kuopio-Mikkeli-Kotka 
 www.pohjolanmatka.fi  0201 303 420 

Palvelumaksu 12 €/varaus, netistä 0 €/varaus.  
Puhelut 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

”Kurssit olivat monipuolisia, 
joten kurssista hyötyi varmasti 
monilla osa-alueilla. Puhumista 
ja kirjoittamista harjoiteltiin, ja 
kuullunymmärtäminen tuli siinä 
samalla, kun oppitunnit olivat 
ruotsiksi.”
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Aiempien pitojen hyväksi osoittautuneen 
konseptin mukaan illan runsas anti koostui 
maukkaasta illallisesta juomineen, elävästä 
musiikista, arpajaisista ja tietovisasta. 

Laulutalon saliin asettui liki 60 
eri-ikäistä ihmistä 6-8 istuttaviin pöytiin. 
Vilkas keskustelunsorina täytti heti tilan. 
Nokkelat tietovisakysymykset A4:na pöy-
dillä siivittivät jutustelua entisestään. Pai-
kallinen orkesteri Yx Kvartetti viihdytti 
pitoväkeä kokoelmalla 1960-70-lukujen 
hittejä. 

Juuri kun kerrassaan maukkaat pito-
ruoat olivat tainnuttaa pitoväen pöytiin-

Juhani Ollikainen

Väkevä tunnelma 
huipentui laulaja Geir 
Rönningin huikeaan 
läsnäoloon

Itä-Suomen Pohjolan pidot Joensuussa

Neljännen perättäisen kerran Joensuun Pohjola-Norden järjesti riemukkaat 
illanistujaiset Pohjolan päivänä 23.3. Tämänkertaiset pidot pidettiin viihtyisässä 
Joensuun Laulutalossa, vanhassa puutalossa keskustan liepeillä. 

Sirpa Korhonen

sä, estradille asteli illan päävieras Geir 
Rönning. Hänen huikea laulu- ja soitto-
taitonsa, hänen vähäeleisen valloittava 
artistisuutensa kaappasi hetkessä koko 
yleisön keskittyneeseen, herkistyneeseen 
mielentilaan. Harvoin tapahtuu, että huip-
puosaamisen ja taiteilijaegon välinen ta-
sapaino palvelee yleisöä niin hyvin kuin 
Geirin esiintymisessä.

Geirin koskettavien laulujen jälkeen 
suoritettiin arpajaiset. Tuskin on ihmistä, 
joka ei sellaisista pidä: toivomisesta, jän-
nittämisestä - ja lopulta riemuitsemisesta, 
joko oman tai pöytäkumppanin arpaon-

Teksti Peter Sjölund

nen johdosta. Mukavat palkinnot tuntui-
vat päätyvän lähes kauttaaltaan sopiville 
onnekkaille.

Yxkvartettilaisten soittaessa vielä toi-
sen kimaran iskelmäklassikkoja, alkoi 
raukea pitoväki vähitellen valua juhlasa-
lista omiin kotioloihinsa tai jatkoille lähi-
kuppiloihin. Joensuun Pohjola-Nordenin 
puuhaväen oli helppo tyytyväisenä todeta, 
että tämänkertaiset pidot olivat vielä edel-
lisiäkin rennommat ja riemukkaat. Kaik-
ki osallistuneet viihtyivät kuin olisivat he 
olleet henkis-ruumiillisessa täysihoidossa. 
Kuten olivatkin olleet.
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Väkevä tunnelma 
huipentui laulaja Geir 
Rönningin huikeaan 
läsnäoloon

Mitä on sinun hyggesi? Tähän kysymykseen ovat kaikki Piek-
sämäen Pohjola-Norden –yhdistyksen kevään uuteen toimin-
tamuotoon Svenska klubbeniin mukaan tulleet saaneet vastata. 
Toiselle se on ruotsalaisen jännärin lukemista ruotsiksi nojatuo-
lissa, kenties viinilasin kera, toiselle omassa puutarhaparatiisissa 
puuhastelua. Hyggen kotimaasta Tanskasta tulleelle maaliskuisel-
le vieraallemme Nikolaj Risholtille hygge toteutuu myös parhai-
ten kotona: se on vaikkapa istumista perheen kanssa takkatulen 
ääressä lautapeliä pelaten.

Vaikka noin 70 % tanskalaisista kokee hyggeä juuri omassa 
kodissaan (Meik Wiking, Hygge – hyvän elämän kirja, 2016), 
olemme halunneet tuoda hyggen mukanamme myös ravinto-
la Hilpeän Hospodarin tiloissa kolmesti keväällä ja kolmesti 
syksyllä kokoontuvaan Svenska klubbeniin. Jutustelu ruotsiksi 
klubbenissa tapahtuu leppoisissa merkeissä. Vohvelia syödessä ja 
kuumaa juodessa voi ottaa osaa vapaaseen keskusteluun innon ja 
taidon mukaan.

Svenska klubben syntyi paikkaamaan Pieksämäen kielitarjon-
nan aukkoa, joka syntyi kun Seutuopiston perinteinen ruotsin 
piiri ei saanutkaan jatkoa lukuvuodelle 2017-18. Naureskellen 
olemme jo tuumailleet, että pian Pieksämäen kaduilla kuullaan 
ruotsin kieltä. Paikallinen liikkeenharjoittaja ja aktiivinen klub-
benilainen lupasi, että hänen liikkeessään voimme asioida ruot-
siksikin. Näin kielirajoja ylitetään ihan Savon sydämessäkin – vi 

Pieksämäen lehden toimittajan Helena Nymanin otos onnellisista klubilaisista

Vi vill prata svenska!
Hyggeilyä Pieksämäen Svenska klubbenissa

vill sprida svenskans glädje!
Voimme olla ylpeitä pohjois-maalaisuudestamme. Parissakin 

klubbenin illassa aiheenamme on ollut Tanska, pitkään maailman 
onnellisimmaksi maaksi rankattu. Viime vuonna tittelin kaappasi 
kuitenkin Norja ja tänä vuonna Suomi! Islanti tuli aivan näiden 
kolmen pohjoismaan kannoilla ja Ruotsikin oli 7. sijalla. Näyt-
täisi, että hygge on levinnyt Tanskasta koko Pohjolaan – kiitos, 
Tanska!

Tanskan kieli on pohjoismaisesta kielitarjottimesta tunnetusti 
vaikeimmasta päästä. Ratkaisimme tämän Nikolajin vieraillessa 
joustavasti niin, että puhuimme hänelle ruotsia ja hän meille eng-
lantia. Hän tulikin mielellään vieraaksi juuri kuullakseen ruotsia 
ja testatakseen ymmärtämistään.

Nikolain vinkkaamana katsoimme lopuksi islantilaisen koo-
mikon sanailua pohjoismaalaisten erityispiirteistä ja kieltemme 
vivahteista (YouTube: Icelandic standup about Nordic neighbours 
in general and Finnish language in particular) – eikä naurua tar-
vinnut pidätellä! Jälleen kerran tuli todetuksi, että muilla pohjois-
maisilla kielillä rakkauden tunnustus ilmaistaan jotenkin saman-
suuntaisen tolkullisesti, mutta että suomalainen Minä rakastan 
sinua ei äkkikuulemalta tunteen lämmöstä vakuuta.

Päivi Hokkanen 
hallituksen jäsen, Svenska klubbenin vetäjä




