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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



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.
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KOE FAZER
OMALLA TAVALLASI

Ilahduta perhettä ja ystäviä tai yllätä tiimisi ja asiakkaasi!
Nauti elämyksellisestä näyttelykierroksesta ja piipahda 

myymälässämme. Järjestä inspiroivat kokoukset tai
juhlista viikonloppubrunssilla.

Tarjoamme iloa kaiken ikäisille ja kaikille aisteille!

Fazer Experience Vierailukeskus
www.visitfazer.com
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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



Salon kaupungin Hermannin yläkoulu on mukana kaksivuo-
tisessa Nordplus junior -hankkeessa, jonka rahoittaa Pohjois-
mainen Ministerineuvosto.  Hankkeen muut kolme koulua ovat 
Viron Tartosta, Liettuan Kaunasista ja Tanskan Skovlundista. 
Hankkeen teema On the Opposite Shore käsittelee kunkin jäsen-
maan itsenäisyyttä. Ensimmäinen yhteinen projektiviikko toteu-
tettiin Tanskassa 23.-27.10.2017. Salosta oli mukana viisi yhdek-
säsluokkalaista ja kolme opettajaa.

Skovlundin kylä sijaitsee Jyllannissa keskellä peltoja. Skovlund 
efterskole on yksityinen sisäoppilaitos, jossa opiskelee 80 nuorta 
vuosiluokilla 8-10. Vanhemmat maksavat lukuvuodesta 6000-
7000 €. Kymppiluokka opiskelee englanniksi ja vuoteen sisältyy 
neljä ulkomaan opintomatkaa. Opettajat päivystävät seitsemänä 
viikonloppuna vuodessa koululla. Jokaisena iltana/yönä on myös 
kaksi opettajaa paikalla. Monet opettajista asuvat aivan koulun lä-
heisyydessä. Kylä on ollut autioitumassa ja parikymmentä vuotta 
sitten varakkaat kyläläiset rakennuttivat koulurakennukset, jotta 
kylään saatiin nuoria. Tästä kiitoksena kaksi yhdeksänkymppistä 
herraa käy edelleen päivittäin koululla syömässä.

Majoituimme kaikki, sekä oppilaat että opettajat neljäksi yöksi 
koulun melko vaatimattomiin asuntolataloihin, joissa kussakin 
oli 3-4 huonetta. Oppilaat asuivat ryhmähuoneissa tanskalaisten 
isäntäoppilaiden kanssa. Siinä olikin ensimmäinen shokki omaan 
huoneeseen tottuneille suomalaisnuorille. Ruokaa sai usein ja se 
oli hyvää. Saimme lämpimän ruuan lisäksi nauttia salaattibuffees-
ta joka päivä.

Oppilaiden yhteinen kieli oli englanti. Aluksi kaikki oli uutta 
ja kaikki osapuolet olivat aika ujoja. Opettajien osallistuessa oppi-
tunneille ja tehdessä kouluvierailuja oppilaat tekivät ryhmätöitä. 
Tanskalaiset olivat valinneet viikon teemaksi vuoden 1864 taiste-
lut, joissa he hävisivät osan alueistaan Preussille. Oppilaat aloit-
tivat aiheeseen tutustumisen katsomalla dokumentin Tanskan 
historiasta. Jokaisessa ryhmässä oli sekä vaihtareita että tanska-
laisia. Projektipäivien jälkeen torstaina teimme retken Dybboliin 
lähelle Saksan rajaa. Vuoden 1864 taistelut käytiin nykyisellä mu-
seoalueella. Museo oli varsinaisesti ulkomuseo, mutta sisätiloissa 
katsoimme kaksi dokumenttielokuvaa. Oppainamme oli kaksi 

Seikkailu 
sisäoppilaitoksessa
Teksti ja kuva Taru Koskinen

Kouluvaihdon retkipäivänä marssimme Dybbolin museoalueella vuoden 1864 
sotatantereella.

tiukkakurista opasta, joiden opastamana marssimme, saimme 
tehdä omat luodit tinasta, morsetimme ja paistoimme lettuja, joi-
den taikinaresepti oli 1800-luvulta.

Sisäoppilaitoksen päivärutiinissa oli mielenkiintoisia yksi-
tyiskohtia. Päivät alkoivat kello 7 vartin aamukävelyllä, pilkko-
pimeässä. Aamiaisen jälkeen oli pieni tauko, jonka jälkeen op-
pilaat katsoivat päivän uutiset. Oppituntien jälkeen osa nukkui, 
osa kävin kylän kaupassa, osa piti hauskaa. Alkuillasta oli varattu 
tunti läksyille. Silloin piti olla omassa huoneessa. Iltaisin nuoret 
pelailivat ja juttelivat oleskelutiloissa. Lähes sadan nuoren arkeen 
sisältyi päivittäin tunteita laidasta laitaan.

Perjantaiaamuna hyvästelimme isäntäoppilaamme ja jaoim-
me heille “We ❤ Salo” magneetteja. Kotona jokainen taatusti 
nautti omasta sängystään. Kun olimme saaneet nukuttua univelat 
pois, oli kiva muistella tätä todella erilaista kouluviikkoa. Odo-
tamme jo seuraavaa yhteistä teemaviikkoa, jolloin saamme Sa-
loon tuttuja vieraita!

Sisäoppilaitoksen 
päivärutiinissa oli 
mielenkiintoisia 
yksityiskohtia.
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Kuluvana vuonna olemme eri tavoin juhlineet satavuotiaan 
Suomen lisäksi 70-vuotiasta yhdistystämme. Kuulaana lokakui-
sena perjantaina 25 Salon Pohjola-Nordenin jäsentä suuntasi 
kulttuuriretkelle pääkaupunkiseudulle.

Aloitimme Hanasaaren täysin peruskorjatusta pohjoismaises-
ta kulttuuri- ja kongressikeskuksesta. Nautimme laadukkaan ja 
monipuolisen lounaan ihaillen samalla aurinkoista merimaise-
maa. Keskuksen tiloja koristaa runsas ja inspiroiva suomalainen 
sekä ruotsalainen nykytaide. Ruotsin valtio on muistanut juhlivaa 
naapurimaataan modernilla rantaveteen sijoitetulla valoteoksel-
la. Helsinkiläisen kuvataiteilija Kim Simonssonin ja Kalevalako-
run yhteisnäyttely oli erityisen puhutteleva.

Hanasaaren kiinteistön omistaa Suomen valtio, ja Suoma-
lais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies. 
Valtio osti tontin Åbo Akademin säätiöltä, jolle sen oli testamen-
tannut panimosuvun poika Nicholas Sinebrychoff.

Vuonna 1975 käyttöön vihityn keskuksen suunnitteli arkki-
tehti Veikko Malmio ja alkuperäisen sisustuksen professori Yrjö 
Sotamaa.

Toisena kohteenamme oli koti- ja taidemuseo Villa Gyllen-
berg kauniissa luonnonympäristössä Helsingin Kuusisaaressa. 
Tunnelmallisessa vanhassa huvilassa kävijälle avautuu taiteenke-
räilijän koti, joka rakennettiin 1900-luvun puolivälissä.

Taidemuseon kokoelma, vanha koti alkuperäisesti sisustettu-
na sekä niemen kaunis luonto muodostavat harmonisen koko-
naisuuden. Erityisesti uudisosan avaruus, valoisuus ja pelkistetyt 
linjat tekivät vaikutuksen.

Juhlavuoden 
kulttuuriretki

Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö juhlii Suomen 100-vuotista 
itsenäisyyttä näyttelyllä Ane Gyllenberg – Keräilijän itsenäisyys. 
Säätiö omien merkkiteosten rinnalle on saatu lainaksi 47 huip-
putyötä maamme tärkeimmistä taidekokoelmista. Suomalainen 
kultakausi ja modernismi ovat hyvin edustettuina säätiön omissa 
kokoelmissa. Helen Schjerfbeckin yli 30 maalausta muodostavat 
suurimman yksittäisen taiteilijan ryhmän. Taideoppaamme osa-
si mielenkiintoisella tavalla valottaa taiteilijoiden elämää ja esillä 
olleiden teosten taustaa.

Suomalainen luonto ja taide tekivät meihin jälleen kerran suu-
ren vaikutuksen.

Taru Koskinen
Salon Pohjola-Norden ry:n sihteeri

Lähteet: 
www.hanaholmen.fi, 
www.gyllenbergs.fi

Kaunis Villa Gyllenberg Kuusisaaressa otti meidät aurinkoisesti vastaan.Taru Koskinen

Suomalainen luonto ja 
taide tekivät meihin jälleen 
kerran suuren vaikutuksen.
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Nordautomation Oy grundades i Kristinestad av Pauli Ojala 
1991. Han sålde företaget till svenska Lifco koncernen men återköp-
te det 2013 och installerade en ny och miljövänligare maskinpark.
Marknadsföring, försäljning, planering, projektledning, företags-
ledning och administration finns i Kristinestad och består av näs-
tan trettio personer. I Alajärvi finns en produktionsanläggning 
med sextio produktionsspecialister. I Nyland i svenska Västerbot-
ten finns dotterbolaget Nordautomation AB.

Nordautomation Oy har specialiserat sig på timmerhantering 
som förbättrar prestanda, säkerhet och lönsamhet och levereras 
enligt nyckeln i handen-principen. Idén är att eliminera flaskhal-
sar i produktionen och företaget har utvecklat världens längsta 
virkessorteringsanläggning. Kunderna är ledande företag inom 
den skandinaviska och internationella skogs- och sågindustrin; i 
Finland bland andra Metsä Group, UPM och Stora Enso. Norden 
är hemmamarknad.

Nordautomation växer och exporterar till länder där de nuva-
rande kunderna har verksamhet. Strävan är att bli globalt. Expor-
ten till Sverige och Norge har ökat och dörren till Australien är 
öppen. Under de närmaste åren knyts kundkontakter i Skandina-
vien, Europa och Asien. Därefter står Ryssland i tur.

Att leverera kompletta anläggningar för timmerhantering är en 
utmaning. Kraven på kvalitet och kapacitet ökar ständigt. Nord-
automation Oy svarar på det med miljövänliga och ergonomiska 
lösningar som tar hänsyn till bullerbekämpning och arbetarskydd 
och möjliggör en effektiv, säker och hygienisk produktionsprocess. 
Företaget och dess personal står för erfarenhet, tekniska kunnande 

Ett praktiskt 
kunskapsföretag
Text Dennis Rundt

och en övergripande syn på de olika delarna av projektet. Nordau-
tomation Oy utvecklar tekniska lösningar och innovationer i sam-
arbete med universitet, högskolor och forskningsinstitut och söker 
ny kunskap via mässor och seminarier.

Utifrån sin ekonomiska prestationsförmåga klassificeras 
Nordautomation Oy som ett framgångsföretag. En jämförelse av 
nyckeltalen placerar det bland de bästa i fråga om såväl företagen 
i branschen som samtliga finska företag.

Nordautomation omsatte 15 miljoner euro 2016.

Pauli Ojala är ägare och VD.

Nordautomation Oy har sitt huvudkontor i Kristinestad.
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Vieraiden hakumatka
Vaikka minulla ei ollutkaan yöpyjiä, niin kommelluksia ja tapah-
tumia kyllä riitti.

Yksi mieliinpainuva kokemus oli jo avauspäivänä, kun hyvis-
sä ajoin lähdin hakemaan ruotsalaisia vieraita Vaasan lentoase-
malta. Koko päivän olin odottanut matkaanlähtöä. Siitä johtuen 
starttasin hyvissä ajoin, jotta en missään tapauksessa myöhästyisi. 
Kuuntelin matkalla ruotsinkielistä ohjelmaa parantaakseni val-
miuttani ruotsalaisten kohtaamisessa. Lähestyin Tervajokea, kun 
kännykkä pirahti soimaan. Maijuhan sieltä soitti ja ilmoitti, että 
vieraamme olivat myöhästyneet Arlandassa lentokoneesta. Siellä 
oli tapahtunut iso liikenneonnettomuus ja liikenne ruuhkautunut 
niin, että Stefan, Birgitta ja Gunilla myöhästyivät koneesta. No 
mitä siinä oli tehtävissä? Käänsin auton takaisin. Onneksi ruotsa-
laiset saivat uudet lentoliput yökoneeseen ja laskeutuivat Vaasan 
kentälle yöllä klo 01.00. Hain heidät sitten ja majoitin Hiipak-
kaan. Kaikki hyvin.
Paavo Latva-Rasku

Vieraitamme
Martti sai vieraikseen vanhat tutut Svein Sandnesin ja puolisonsa 
Ellen Margrete Graarudin. Asuimme Sörumin vierailun aikana 
heillä. Tuloiltana ajelimme Simpsiölle. Näkötornin huipulta vie-
raat katselivat Lapuaa ylhäältä käsin ja ihailivatkin eteen avautu-
nutta lakeutta. Rappuja noustessa ei kenenkään tarvinnut pysäh-
tyä välillä läähättämään ja kokoamaan voimia.

Lauantaina virallisen ohjelman päätyttyä Svein ja Ellen halu-
sivat nähdä lapualaisia pohjalaistaloja ja heidän seuraansa liittyi 

Pohjoismaiden 
ystävyysyhdistysten 
tapaaminen Lapualla
Lapuan Pohjola-Norden -yhdistyksellä oli vieraita Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta He 
nauttivat helatorstain aikaan ohjelmastamme, jonka aiheina olivat Lapua ja Suomi 100.

myös Stefan Norén, arkkitehti Hagforsista. Katselimme kaukaa 
luennoitsija tri Mäkelän siirtämää taloa, kävimme Kustaa Tiitun 
pihassa ja puolisoni Annan kotona, jossa vanha pohjalainen pi-
hapiiri on tallella sekä pysähdyimme Helena Teräväisen mainit-
seman Jaakko Peltosen talon pihassa.

Annan huoneistossa Kirkkokatu 6 D24 asuivat tanskalaisest 
Anna Heller ja puolisonsa Kristian Rosenkvist sekä Taina Hvid-
lykke, os. Kumpulainen. Ryhdikäs Anna oli toiminut pankissa 
ATK-ohjelmoijana ja vilkas Kristian oli puuseppä. Tapasin Tainan 
Sillansivussa ja Kristian arvasi, että nyt puhutaan pitkään suomea 
ja pariskunta lähti aika pian kaupungille. Maanantain aamupäiväk-
si tutustuimme vielä Lapuaan ja erityisesti Ränkimäen museoon, 
jonne saimme pikahälytyksellä oppaaksi Henna Mantereen.

Pohjalainen pihapiiri meillä on Ränkimäen talomuseolla. 
Hagforsilainen arkkitehti tutki pitkään päärakennusta, sörumilai-
nen kulttuuritoimittaja ihastui tuulimyllyyn, rouva viipyi pitkään 
jokiveneen parissa ja kuunteli kuinka jokea käytettiin kuljetus-
reittinä, kjellerupilaiset ihastelivat museon sisällä vanhoja tekstii-
lejä. Tanskalainen puuseppä meni sisälle 1800- luvulla rakennet-
tuun navettaan, jossa oli parret ja karsinat paikallaan, mutta siellä 
lojui vanhoja auroja ja rekiä huonosti esillepantuina. Kun katsoi 
ylöspäin, näkyi tähtitaivas rikkinäisen pärekaton läpi! Navetta on 
kokemassa saman kohtalon kuin Alajokimaiseman luhtaladot. 
Museota esitellyt Henna Mantere totesi voimattomana, että heillä 
ei yksinkertaisesti ole rahaa museon ylläpitoon ja kunnostukseen 
ja viittasi Lapuan kaupungin kovin pieneen avustukseen.
Martti Peltonen
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Yhdistyksemme kesämatka 2017 suuntautui Ruotsiin Vads-
tenaan, Naantalin ystäväkaupunkiin. Matkan aikana saimme 
kuulla naapurimaastamme loistavan katsauksen niin historias-
ta kuin matkanvarren maantieteellisistä kohteista. Laivaristeily 
Götan kanavalla aurinkoisella säällä oli myös nautinnollinen 
kokemus. 

Matkan pääkohde oli Vätternin rannalla sijaitseva Vadstena 
ja sen Birgittalaisluostarin historia rakennuksineen. Paikallinen 
Norden-yhdistys otti meidät lämpimästi vastaan.mProfessori 
Jan-Erik Nylund kertoi meille luostariajasta ja sen merkityksestä 
kaupungille. 

Lauantai-iltana saimme kokea luostarikirkossa upean musiik-
kidraaman Visa mig vägen, joka kertoo Pyhän Birgitan elämästä. 
Sen on tuottanut Vadstenan Föreningen Nordenin energinen ja 
hurmaava puheenjohtaja Ingegerd Lindaräng, joka myös näytte-

Visa mig vägen
Teksti Leena Kortesalo Kuva Lena Backman

lee Marian osan. Näytös on neljän teatteri- ja musiikkiammatti-
laisen esitys. He ovat esittäneet näytöstä jo 20 vuoden ajan Ruot-
sissa ja muissa Pohjoismaissa. 

Näytöksestä ihastuneena tiedustelimme mahdollisuutta saada 
heidät esiintymään Naantalin. Tulevana syksynä eli lauantaina 
27.10.2018 klo 19 saamme nähdä heidän esittämänään upean 
musiikkidraaman Visa mig vägen Naantalin luostarikirkossa. 

Toivotamme nordistit sankoin joukoin koko Länsi-Suomen 
alueelta tervetulleiksi näkemään ja kokemaan tämä ainutlaatui-
nen näytelmä, joka kytkeytyy vahvasti myös Naantalin birgitta-
laisluostarin historiaan. Naantalin matkailulliset palvelut virkis-
tävät edelleen kävijöitä kuten 500 vuotta sitten pyhiinvaeltajia. 
Tervetuloa Naantaliin!

Liput näytökseen maksavat 20 €.
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Vår förening gjorde sommarresan 2017 till Nådendals vänort 
Vadstena i Sverige. Under resan fick vi höra en lysande översikt 
över såväl vårt grannlands historia som de olika orterna vi passe-
rade eller besökte.

Vi fick också vara med om en njutningsfull båtfärd på Götakanal.
Resans huvudmål var Vadstena och Birgittinerklostret med 

dess historiska byggnader på Vätterns strand. Den lokala Nor-
den-föreningen tog varmt emot oss. Professor Jan-Erik Nylund 
berättade för oss om klostertiden och dess betydelse för staden.

På lördagskvällen fick vi i Vadstena klosterkyrka uppleva det 
strålande musikdramat Visa mig vägen. Dramat berättar om Den 
Heliga Birgittas liv. Producent är den lokala föreningens förtju-
sande och energiska ordförande Ingegerd Lindaräng som ock-
så spelar rollen som Moder Maria. Föreställningen görs av fyra 
professionella skådespelare och musiker, dessa har uppfört detta 

Visa mig vägen
Text Leena Kortesalo Bild Lena Backman

storartade musikdrama i redan 20 år i Sverige och  övriga nord-
iska länder.

Vi var mycket förtjusta i föreställningen och frågade ensem-
blen om det var möjligt att få föreställningen till Nådendal. Och 
inkommande höst, lördagen den 27 oktober 2018 kl. 19.00 kom-
mer vi att få se det fina musikdramat Visa mig vägen i Nådendals 
klosterkyrka.

Vi välkomnar alla nordister från hela Västra-Finland till Nå-
dendal för att se och uppleva detta unika skådespel, som starkt 
anknyter även till livet i Nådendals Birgittinerkloster.

Nådendals attraktioner och tjänster är fortfarande lika upp-
friskande för stadens besökare som de var för pilgrimerna för 500 
år sedan. Välkomna till Nådendal!

Biljetterna till föreställningen kostar 20€.

www.visitnaantali.fi 

Lauantai-iltana saimme 
kokea luostarikirkossa upean 
musiikkidraaman Visa mig 
vägen, joka kertoo Pyhän 
Birgitan elämästä. 

På lördagskvällen fick vi i 
Vadstena klosterkyrka uppleva 
det strålande musikdramat 
Visa mig vägen.
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Ansiomerkkejä  ja  kahvilakerhoa

30-vuotias Huittisten Pohjola-Norden ry juhli vuonna 2017 
toimimalla aktiivisesti.

Pohjola-Nordenin liitto myönsi Huittisten Pohjola-Norden 
ry:n hallituksen jäsenille Tarja Eklöfille ja Mirja Lehtiselle ho-
peisen ansiomerkin kiitokseksi työstä Pohjola-Nordenin periaat-
teiden hyväksi. Tarja Eklöf on toiminut pitkään yhdistyksen vara-
puheenjohtajana ja Internet-sivujen hoitajana. Mirja Lehtinen on 
hoitanut vuosikymmenet yhdistyksen leikekirjaa.

Järjestön harrastusmerkki myönnettiin Huittisten Pohjo-
la-Norden ry:n hallituksen jäsenille Aira Niinihuhdalle ja 
Pirkko Ojanteelle, samoin aktiivisesta työstä Pohjola-Nordenin 
hyväksi. Aira Niinihuhta on toiminut pitkään yhdistyksen jä-
senasioiden hoitajana. Pirkko Ojanne on toiminut yhdistyksen 
edustajana monissa yhteyksissä, mm. huittislaisten yhdistysten 
yhteistyöelimessä, ja hoitanut aktiivisesti erilaisia yhdistyksen 
toimintaan kuuluvia tehtäviä.   

Uutena toimintana Huittisten Pohjola-Nordenilla alkoi vuon-
na 2017 vapaamuotoinen ruotsin kielen keskustelukerho. Kerho 
on kokoontunut kerran kuussa paikalliseen kahvilaan keskustele-
maan ruotsin kielellä. Keskustelemaann ovat olleet tervetulleita 
kaikki kielitaidosta riippumatta. Yhdistyksen kunniapuheen-
johtaja Arja Lehtoselta on saanut kysyä apua, jos keskustelussa 
jollakulla on ollut tarvetta sanalle, joka ei juuri silloin ole tullut 
mieleen.

Huittisten Pohjola-
Norden ry

Huittislaiset nordistit ruotsin kielen merkeissä paikallisessa kahvilassa

Tarja Eklöf (vas.) ja Mirja Lehtinen saivat rintapieleensä valtakunnallisen 
Pohjola-Nordenin myöntämän hopeisen ansiomerkin.

Uutena toimintana Huittisten 
Pohjola-Nordenilla alkoi vuonna 
2017 vapaamuotoinen ruotsin 
kielen keskustelukerho.
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Pohjola-Norden i Kristinestad – Kristiinankaupunki är en 
stabil och aktiv förening som fyller 70 år nästa år. Föreningen har 
155 medlemmar och styrelsen består av 9 medlemmar, varav 2 
representerar både det svenska- och finska skolväsendet. 

Med vår verksamhet önskar vi främja det nordiska samarbetet 
genom att medvetandegöra betydelsen att höra till Norden och 
skapa entusiasm för att upprätthålla samarbetet inom Norden, 
speciellt i dessa tider, där globaliseringen tar ännu större plats 
bland många av oss.

Föreningen informerar genom medlemsbrev och vår hemsi-
da. Vi ordnar årligen kulturresor i närmiljön samt studiebesök till 
platser som har en nordisk anknytning och är intressanta för våra 
medlemmar att besöka. Vi ordnar med program och författarbesök 
under Nordiska litteraturveckan i samarbete med stadens biblio-
tek. Vi deltar och samarbetar även aktivt i evenemang och möten 
med andra aktörer på lokal, regional samt på förbundsnivå.

Vår utmaning är att rekrytera yngre medlemmar till förening-
en. I styrelsen har vi för tillfället ganska bra åldersstruktur, men 
bland aktiva medlemmar borde vi få mera unga med i vår verk-

Pohjola-Norden i 
Kristinestad är en 
aktiv förening
Text Lisbeth Saxberg-Blomkvist och Jessica Bårdsnes

samhet. Detta för att försäkra att föreningen även i fortsättningen 
hålls livskraftig.

För föreningen är det viktigt att ibland ordna högklassigt pro-
gram för våra medlemmar. I april ordnade vi en nordisk kulturre-
sa till Helsingfors. Vi besökte Hanaholmens kulturcentrum, Riks-
dagen, Sveriges ambassad och Kulturkontakt Nord på Sveaborg. 
Intresset var stort.

Pohjola-Norden i Kristinestad har en aktiv vänortsverksam-
het. Mellan vänortsbesöken har vi även ungdoms- och kulturellt 
utbyte.

I och med att kommuner sammanslås i alla nordiska länder, så 
kan det bli så att vänortssamarbetet förändras och föreningarna 
måste söka nya samarbetsmöjligheter.

Kristinestad är en Cittaslow stad och bl.a. Levanger i Norge är 
även cittaslow stad. Levanger är inte föreningens vänort i Norge 
men i och med att cittaslow rörelsen finns i båda städerna så finns 
goda samarbetsmöjligheter.

Det är roligt och givande att arbeta för nordiskt samarbete i 
föreningen.
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Klara Harðardóttir är en flicka som tycker om att göra nya sa-
ker. Hon är född och uppvuxen i Akranes på Island. Akranes är 
vänort till Närpes. I Akranes bor Klaras föräldrar och två yngre 
bröder kvar, medan Klara själv har prövat sina vingar på flera 
håll runt om i Norden. Hon har en lärarutbildning från Islands 
Universitet i Reykjavik, den ger henne kompetens att undervisa 
barn och ungdomar i åldern 6-16 år, motsvarande vår finländska 
grundskola.

Sedan nyår bor Klara i ett hus vid havet i Norrnäs, Närpes, 
tillsammans med sin sambo Roger. Hon har hunnit pröva på att 
vikariera som lärare vid Närpes högstadieskola och i en förskola, 
och tar gärna emot flera läraruppdrag.

Den nordiska vänortskedja dit Akranes och Närpes hör ord-
nar elevutbyten för ungdomar i åldern 15-17 år. Vartannat år är 
någon av vänorterna värd för elevutbytet. Första gången Klara 
kom till Närpes var som utbyteselev år 2008,  då  gick hon första 
året i gymnasiet (fjölbrautarskóli ) i Akranes. Nordenföreningen 
i Akranes hade sänt ut information om elevutbytet till alla ung-
domar i den rätta åldersgruppen, Klara anmälde intresse att få 
fara och blev utvald tillsammans med tre andra ungdomar från 
Akranes.  Hennes värdar i Närpes var Catharina Wickman med 
familj.  Klara säger att hon i familjen Wickman hittade en familj 
som ”adopterade” henne. Hennes besök i Närpes har blivit flera 
sedan dess, och familjen Wickman har också besökt Akranes fle-
ra gånger.

Klaras intryck av första besöket i Närpes var att naturen var så 
helt annorlunda än den isländska. I Närpes finns mycket träd och 
landskapet är platt – i Akranes, som är omgivet av  Atlanten  på 
tre sidor, finns inte mycket som skymmer sikten, och Akrafjall ös-
ter om staden har inte heller någon motsvarighet i Närpes.  Klara 
tyckte det var intressant att uppleva något nytt under elevutbytet. 
Islands och Finlands skolsystem verkade vara ganska lika, men 
den isländska grundskolan har kanske mera projektbetonad och 

Från Akranes till Närpes

Klara Harðardóttir och Kjell Wickman

Nordiska kontakter på individnivå

praktiskt inriktad undervisning.
Efter första besöket i Närpes har hon återkommit som nord-

jobbare tre somrar. Hon har jobbat i stadens daghem, tagit hand 
om barn i familjer, och jobbat i värdfamiljen Wickmans plant-
skola. Hon har också gjort besök i Norge, Sverige och Färöarna.       

Det är ganska vanligt att isländska ungdomar studerar några 
år utomlands, t.ex. i Danmark och Sverige. Till andra ungdomar 
som vill få mera nordiska kontakter ger Klara följande tips: 

– Ta kontakt med människor du möter, var öppen för nya in-
tryck. Man vet aldrig i förväg vad ett möte leder till.  Trots stora 
likheter mellan de nordiska länderna finns det ändå en del skill-
nader. Försök njuta av dina upplevelser!

Kjell Wickman, pappa till Catharina, är andra generationens 
ägare till Wickmans Plantskola i Finby, Närpes. Plantskolan leve-
rerar kvalitetsväxter till kunder också långt utanför regionen. Det 
var dottern i familjen som ville ta emot en jämnårig utbyteselev 
för tio år sedan, och sedan dess har vänskapen mellan familjerna 
utvecklats och fördjupats.

Kjell har haft nordjobbare anställda i sitt företag åtminstone tre 
somrar, han har också haft anställda från länder utanför Norden. 
Han anser att ungdomarnas  arbetsuppfattning är ungefär likadan 
i alla nordiska länder. Det har inte varit annorlunda att ha en ung-
dom anställd från ett annat nordiskt land än från Närpes. Svårast 
har det varit att hitta lämpliga bostäder för arbetstagarna. Till nord-
jobbarna har Nordenföreningen i Närpes skaffat bostäder.

Klara, Kjell och deras familjer är utmärkta exempel på hur 
nordiska kontakter kan leda till bestående vänskap mellan 
människor från olika länder. Nya Intryck och upplevelser kan 
leda till att en människa gör helt andra vägval i livet än vad som 
var planerat från början. 

Att under någon tid jobba eller studera i ett annat nordiskt 
land ger värdefulla erfarenheter – ta vara på tillfället du som har 
möjlighet!

Text och bild Stefan Mannsén
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Nordjobb ja opiskelijavaihto kiinnostaa nuoria. Seinäjoen 
seudun Pohjola-Norden on järjestänyt kolmena vuonna Nord-
jobb-infon. Vastaanotto on ollut hyvä. Osallistujamäärä on kasva-
nut: vuonna 2016 paikalla oli 40 osallistujaa, vuotta myöhemmin 
60 henkeä ja vuonna 2018 jo 80 opiskelijaa.

Nordjobb on mainio keino 18-30 vuotiaille nuorille saada työ-
kokemusta Pohjoismaista kuten esim. kesätyötä maatilalla, hotel-
lissa tai huvipuistossa. Ammattitaitoisille työtä löytyy laajemmin 
– kuten kuljetus- tai terveysalalta. Lisätietoja ja hakuohjeita saa 
www.nordjobb.org -sivuilta.

Seinäjoen Pohjola-Nordenin tilaisuuksissa on kerrottu sekä 
Nordjobb-toiminnasta että myös Seinäjoen ammattikorkea-
koulun opiskelijavaihdosta Pohjoismaihin – osallistujat kun val-
taosin ovat olleet amk-opiskelijoita. 

Elämänvaihe, jossa aikuistuminen on käynnissä ja jossa per-
he-elämän ja säännöllisen työn vuosirytmi eivät vielä rajoita 
ajankäyttöä, on sopiva hetki hakeutua uusiin haasteisiin. Nord-
jobb-välityksen kautta haettava pohjoismainen työ on sopiva 
yhdistelmä koettua ja uutta: kussakin Pohjoismaassa on tuttuja 
elementtejä yhteiskunnan toiminnasta, mutta myös omia mielen-
kiintoisia toimintamalleja ja kulttuurieroja. Suomenkielisille kieli 

Tietoa kesätöistä 
Pohjoismaissa 

Liiketalousalaa opiskeleva Julia Leikkari ja sairaanhoitajaopiskelija Jussi Haapanen kuvailivat tilaisuudessa 
innostuneesti opiskelijavaihtokokemuksiaan Norjasta.

luo tietysti oman haasteen, mutta myös mahdollisuuden käyttää 
vierasta kieltä. 

Pohjoismainen työ- ja/tai opiskelukokemus on selkeä markki-
navaltti myös opiskelun jälkeistä työpaikkaa ajatellen. Kielitaito 
kehittyy, ja työ tai opiskelu ulkomailla osoittaa, että henkilöllä on 
kiinnostusta ja valmiutta ottaa tavanomaisesta poikkeavia haas-
teita. Nuoren itsenäisyys kasvaa merkittävästi tällaisissa koke-
muksissa. Nordjobb – toiminta on kuitenkin hyvä siinäkin mie-
lessä, että nordjobbarin asunnonhankintaa avustetaan ja useilla 
paikkakunnilla nordjobbareille järjestetään vapaa-ajan toimintaa.

Nordjobb on mainio keino 18-
30 vuotiaille nuorille saada 
työkokemusta Pohjoismaista 
kuten esim. kesätyötä maatilalla, 
hotellissa tai huvipuistossa.



Lockas du av möjligheterna  
på den svenska marknaden?

Finsk-svenska handelskammaren är en pålitlig partner med 
gedigen kunskap om den svenska marknaden. Vi finns till 
som en resurs för finländska företag som vill starta upp 

och etablera sig på grannmarknaden i väst.

Vi genomför bland annat marknadsundersökningar och -kart-
läggningar, konkurrent- och marknadsanalyser, hjälper 
till att hitta samarbetspartners och distributörer 
samt följer med som resurs vid olika typer av för-
handlingar. 

Vi har de senaste tre åren fördubblat medlems-
antalet och är nu uppe i 670 företagsmedlem-
mar. Genom medlemskapet kan man bl a ta 
del av våra högklassiga seminarier i Finland 
och Sverige. Vi erbjuder också juridisk hjälp 
med företagsetablering, skattefrågor och 
anställningar. 

Den svenska marknaden öppnar en unik 
möjlighet för finländska företag att interna-
tionaliseras. Genom Sverige går sedan vägen 
vidare till ännu större exportmarknader.

Ta kontakt så berättar vi mera!

Kjell Skoglund 
Verkställande direktör 
Finsk-svenska handelskammaren

+46 8 44 28 860  
www.finsve.com


