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pääkirjoitus • ledare

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

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

Michael Oksanen
Päätoimittaja

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

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

Pohjoismainen yhteistyö

Stipendit

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

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

Pohjola-Norden främjar det nordiska i
Finland

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

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

Nordiskt samarbete

Stipendier

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

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

Magnus Fröderberg/norden.org

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oddleiv Apneseth
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Liittotoimisto esittäytyy
Michael “Miche” Oksanen
Generalsekreterare

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

Marika Lindström
Asiantuntija, jäsen- ja aluetoiminta

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

Kirsi Lantto
Asiantuntija, jäsen- ja aluetoiminta

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

Kitty Rönnberg
Rådgivare, kommunikation och skolsamarbete

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

Lasse Paukkonen
Utvecklingskoordinattor/Kehittämiskoordinaattori

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

Urpo Uusitalo
”Sekatyömies”, Talous- ja markkinointijohtaja

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

Heli Mäkipää
Projektijohtaja, Haloo Pohjola

Työskentelen projektipäällikkönä Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelussa Haloo Pohjolassa. Työn keskiössä ovat sekä liikkuvuuskysymykset että rajaesteet. Jos Pohjoismaiden välisessä
liikkuvuudessa ilmenee ongelmia, analysoin ne ja raportoin eteenpäin Pohjoismaiden ministerineuvoston Rajaesteneuvostolle.
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KOE FAZER
OMALLA TAVALLASI
Ilahduta perhettä ja ystäviä tai yllätä tiimisi ja asiakkaasi!
Nauti elämyksellisestä näyttelykierroksesta ja piipahda
myymälässämme. Järjestä inspiroivat kokoukset tai
juhlista viikonloppubrunssilla.
Tarjoamme iloa kaiken ikäisille ja kaikille aisteille!
Fazer Experience Vierailukeskus
www.visitfazer.com

H.C.Andersen

En flerspråkig danssaga
Monikielinen tanssisatu
Premiär 2.11.2018 Ensi-ilta

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

WWW.ABOSVENSKATEATER.FI

OSTAMME AUTOJA,
TARJOA OMAASI!
OSTAMME JATKUVASTI
HYVÄKUNTOISIA
KÄYTETTYJÄ AUTOJA

• Helppo ja nopea kauppa
• Myös loppuvelan lunastus

VAIHDOSSA
MUUTKIN
AJONEUVOT

Meille käyvät
autojen lisäksi

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

VAASA
Meijerinkatu 15 B
puh. 020 777 2106

Teemme kauppaa: ma–pe 10-18, la 10-15

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

Koko kansan autokauppaa

Liity jäseneksi
Henkilöjäsenyys
Henkilöjäsenet kuuluvat oman paikkakuntansa paikallisyhdistykseen ja
voivat osallistua sekä paikalliseen että valtakunnalliseen toimintaan.
Jo jäseneksi liittyminen on pohjoismaisen yhteistyön tukemista. Pohjola-Nordenin jäsenet saavat myös jäsenlehden sekä erilaisia jäsenetuja.
Jäseneksi liitytään kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenmaksu vuonna
2018 on 18 euroa ja vuonna 2019 22 euroa. Muista kirjoittaa, mihin paikallisyhdistykseen haluat liittyä!
Kannatusjäsenyys
Pohjola-Nordeniin voi liittyä myös kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenyys eroaa tavallisesta henkilöjäsenyydestä siten, että kannatusjäsenet eivät ole minkään Pohjola-Nordenin paikallis- tai muun yhdistyksen
jäseniä, eikä heillä siten ole edustus- tai äänioikeutta esimerkiksi liittokokouksessa. Kannatusjäsenmaksu on sama kuin henkilöjäsenen ja
kannatusjäsenet saavat samat jäsenedut kuin perinteiset henkilöjäsenet. Jos haluat liittyä kannatusjäseneksi, älä valitse paikallisyhdistystä.

Tule mukaan toimintaan ja liity jäseneksi!
Bli medlem!
Jäsenyys on kannanotto pohjoismaisuuden puolesta.
Medlemskap är ett ställningstagande för det nordiska samarbetet.
Voit liittyä jäseneksi myös osoitteessa pohjola-norden.fi.
Du kan ansluta dig även på pohjola-norden.fi.

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

Haluan liittyä henkilöjäseneksi / Jag vill ansluta mig
som personmedlem

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

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

Yhteisöjäsenyys
Järjestöt voivat liittyä Pohjola-Nordenin yhteisöjäseniksi. Yhteisöjäsenet voivat asettaa edustajiaan ehdolle Pohjola-Nordenin päättäviin
elimiin ja voivat näin vaikuttaa pohjoismaiseen yhteistyöhön. Yhteisöjäsenen jäsenmaksu määräytyy yhteisön koon mukaan.

Perhejäsenyys / Familjemedlemskap

Koulujäsenyys
Koulut voivat liittyä Pohjola-Nordenin koulujäseneksi 20 euron vuosimaksulla. Koulujäsenet saavat Pohjolaan liittyvää ajankohtaista materiaalia ja tietoa pohjoismaisista kursseista, stipendeistä ja uusista oppimateriaaleista. Koulualan sivuilta voit lukea lisää koulujäsenyydestä.

Koulujäsenyys / Skolmedlemskap

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

Kirjastojäsenyys / Biblioteksmedlemskap

Bli medlem
Personmedlem
Personmedlemmarna hör till föreningen på hemorten och kan delta
både i den lokala och i den riksomfattande verksamheten. Redan genom
att bli medlem stöder man det nordiska samarbetet. Pohjola-Norden
erbjuder dessutom sina medlemmar en tidskrift och olika medlemsförmåner. Man är medlem ett år i taget. Medlemsavgiften för 2018 är 18
euro och för 2019 22 euro. Kom ihåg att skriva vilken lokalförening du
vill ansluta dig till!
Stödmedlemskap
Det är också möjligt att ansluta sig till Pohjola-Norden som stödmedlem. Stödmedlemskapet skiljer sig från personmedlemskap så att
stödmedlemmarna inte är medlemmar i någon av Pohjola-Nordens
lokal- eller andra föreningar. Stödmedlemmarna har inte heller representations- eller rösträtt på t ex förbundsmötet. Medlemsavgiften för
stödmedlemmar är samma som för personmedlemmar och stödmedlemmarna får samma medlemsförmåner som traditionella personmedlemmar. I fall du vill bli stödmedlem, skriv inte ned någon lokalförening.
Ungdomsmedlem
Om du är 15-29 år gammal, kan du bli medlem i Pohjola-Nordens Ungdomsförbund. Medlemskapet är gratis. Anslut dig till Ungdomsförbundet på pnu.fi.
Familjemedlem
Om det redan finns en medlem i din familj, kan du bli familjemedlem.
Till familj räknas alla som bor i samma hushåll. Medlemsavgiften 2018
är 9 euro och för 2019

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

Yhteisöjäsenyys / Medlemskap för samverkande organisationer

Nimi / Namn

Osoite / Adress

Postinumero ja -toimipaikka / Postnummer och -anstalt

Puhelin / Telefon

Sähköposti / E-post

Yhdistys / Förening

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

Lisätietoja /Ytterligare uppgifter

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

Samverkande medlem
Även din organisation kan bli medlem i Pohjola-Norden. Samverkande
medlemmar kan ställa upp sina representanter i valen till Pohjola-Nordens beslutsfattande organ och på så vis påverka det nordiska samarbetet. Samverkande medlemmars avgift beror på organisationens storlek.
Skolmedlemskap
Skolor kan också bli medlemmar i Pohjola-Norden för ett medlemspris
på 20 euro per år. Skolmedlemmar får aktuellt material om Norden och
information om nordiska kurser, stipendier och nytt läromaterial.

Päiväys ja allekirjoitus / Datum och underskrift

Biblioteksmedlemskap
Biblioteken kan ansluta sig som medlemmar i Pohjola-Norden för ett
medlemspris på 20 euro per år. Biblioteksmedlemmar får biblioteksveckans material automatiskt, Pohjola-Nordens samt Föreningen
Norden i Sveriges medlemstidning, samt hjälm med att bygga en Norden-hylla i sitt bibliotek.

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

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

Pohjola-Norden maksaa
postimaksun
/ Pohjola-Norden betalar
portot

Taita ja niittaa tästä
Vik och häfta ihop

Haloo Pohjola – neuvoja ja
vinkkejä Pohjoismaihin
Teksti Anna Välimaa

Pohjola-Norden
Vastauslähetys
Sopimus 5005877
00003 Helsinki

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

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

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

Joseph Pearson / Unsplash

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

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

–50 % päivän hinnasta!

vikingline.fi/edut/pohjola-norden
Tuotetunnus FPKRY

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

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

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

VUOROKAUDEN RISTEILY TURUSTA TUKHOLMAAN

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

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

KAIKILLA REITTIMATKOILLA

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

Vikingline.fi

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

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

Utnyttja också våra
värdekuponger – resor upp till

–50 % på dagens pris!

vikingline.fi/formaner/pohjola-norden
Produkt FPKRY

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

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

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

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

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

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

Urbaani
uutuusmusikaali
Turusta.
TEKSTI

SATU PALEFACE
RASILA

OHJAUS

SÄVELLYS

KOREOGRAFIA

MIKKO JUSSI
REIJA
TUOMO JORI
KOUKI VAHVASELKÄ PRÄTTÄLÄ SJÖROOS WÄRE

ENSI-ILTA 7.9. LIPUT 22-55 €

DUNCAN MACMILLAN

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

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

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

joka menee
OHJAUS MIKA EIRTOVAARA

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

TEATTERI. MIKÄ IHANA SYY TULLA TURKUUN.
Lisää kiinnostavaa nähtävää: teatteri.turku.fi P. myynti: 02 262 0030
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Nordens Hus – Pohjolan
Talo rf – ny nordisk
aktör i Tammerfors
Text Rikard Bjurström Bild Piu Heinämäki

Föreningens syfte och verksamhet

Föreningen Nordens Hus – Pohjolan Talo rf grundades redan
2011 men kom igång med verksamheten 2015 då de nya utrymmena blev färdiga hösten 2015. Nordens Hus-Pohjolan Talo verkar för kulturellt och socialt utbyte mellan grupper med intresse
för nordiska språk och den nordiska kulturen. Föreningen drivs
på finlandssvenskt initiativ men har som en uttalad målsättning
att bredda det nordiska samarbetet att inbegripa alla nordiska
språkgrupper och även om protokollspråket är svenska så är finska det förhärskande språket i nordiska sammanhang. Föreningen har inte personmedlemmar utan medlemmarna är föreningar
som har likartade mål som Nordens Hus-Pohjolan Talo rf.

Verksamhet

Förutom att Nordens Hus – Pohjolan Talo, till en billig penning,
ställer utrymmen till förfogande för aktörer med nordisk anknytning, arrangerar förening också egna evenemang som syftar
till att sprida information om det nordiska på ett lätt sätt. Det
gör man konkret genom att arrangera tillställningar för barn och
vuxna runtom i staden och föreningen har redan varit framme
på Barnkulturcentret Rulla, i biblioteken, i skolorna och på hemmaplan i Norden Hus-Pohjolan Talos utrymmen på Otavalankatu 9. De nordiska föreningarna Pohjola-Norden, Tampere och
Pohjola-Norden, Pyynikki samt Suomi-Tanska -seura har redan
haft ett otal tillställningar i Nordens Hus-Pohjolan Talo. Bland
aktiva medverkare räknas Norges och Danmarks honorärkonsuler och Sveriges och Danmarks konsulat är inhysta i samma
utrymmen som Nordens Hus-Pohjolan Talo.

Rikard Bjurström och Tuija Laurén
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På kommande/redan här

Nordens Hus-Pohjolan Talo startade i februari 2018 ett språklekis. Lekiset är avsett för finländska barn oberoende av språk men
lekisets huvudspråk är svenska men också finska och de andra
nordiska språken fungerar som kommunikationsspråk. Programmet är består av lek,sång, spel, utfärder osv. med ett nordisk
inslag och verksamheten går av stapeln i Nordens Hus-Pohjolan
Talos utrymmen på Otavalankatu . Samarbetet med studieprogrammet för nordiska språk vid Tammerfors Universitet intensifieras. Bland annat ordnas ett pedagogiskt seminarium med
pedagogikstuderande från de nordiska länderna samtidigt som
studerandena kommer att gästa grundskolor i Tammerforsregionen och informera det nordiska.

Du som är intresserad av det nordiska

Föreningen Pohjola-Norden gör sitt allt för att föra fram det nordiska samarbetet och är ett ypperligt alternativ för den som vill
vara med och befrämja det nordiska och som vill trivas kring den
nordiska kulturen, livsstilen och tänkesättet. Mera information
hittar du på www.nordenshus.fi och på www.pohjola-norden.fi

Nordens Hus-Pohjolan Talo verkar för
kulturellt och socialt utbyte mellan
grupper med intresse för nordiska
språk och den nordiska kulturen.

Lempäälässä
huomiota lapsiin
Teksti Riitta Mäkinen Kuva Pohjola-Norden Lempäälä

Vastoin väitteitä monissa perheissä lapsia rohkaistaan ruotsin
oppimiseen. Kieli avaa ovia naapurimaihin, jotka ovat Suomen
kanssa kaikkein samanhenkisimpiä.
Lempäälän Pohjola-Norden tukee ja rohkaisee omasta puolestaan. Olemme järjestäneet ”kevätpirskeitä” ja muita tapauksia koulujen ruotsinkerholaisille perheineen. Kun ruotsinopetus
aikaistui, järjestimme illan “Klaaraa ruotsi kutosella”. Yläkoulun
Lucia-kulkueen vaatetusta ja matkoja on vanhusten luokse on
tuettu jo vuosia, samoin palkittu kirjastipendein koulun päättäviä
ruotsintaitajia, myös Vesilahdessa.
Lempäälän lukion Ruotsin matkoja tukee Pohjola-Nordenin
liitto koulustipendein.
Uudehko tapa on heinäkuinen ilta paikallisille sekä grönlantilaislapsille, jotka osallistuvat pianokurssiin Lempäälässä.
Lasten opettaja on suomalainen ja innostanut oppilaita perheineen Suomen kesään. Heidän yhteinen kielensä on tanska, joka
kyllä ei muiden suomalaisten kanssa tahdo puhuen sujua, vaan
turvaudutaan englantiin. Mutta tanskalaisia tekstejä ymmärtää
ruotsin kautta.

Ensimmäistä grönlantilaisiltaa 2016 vietettiin ensin yksityisessä eläintarhassa Viialassa ja jatkettiin Mattilan kyläkoululla.
Paikalliset Helka-nuoret esittelivät kanteleensoittoa ja kutsuivat
vieraita piirileikkiin. Nämä puolestaan tanssivat polkkaa ja kutsuivat suomalaiset mukaan. Ja sitten mehulle ja makkaralle!
Kesällä 2017 tutustuttiin vieraiden kanssa koskikalastukseen ja
seuraavaksi hiekkaveistoon uimarannalla. Pohjola-Nordenin projektiavustukset ovat tukeneet näiden tapahtumien järjestämistä.
Viime keväänä yhdistys leikitti esikoululaisia juhannussalon
ympärillä. Se oli osa kunnan kielikasvatusprojektia.
Runsaan satapäisen jäsenkunnan painopiste on toki varttuneemmissa ikäluokissa, mukana myös vesilahtelaisia. Suosittuja
tapahtumia ystävyyskuntamatkojen lisäksi ovat Pohjolan pidot,
joissa yhdistetään maukkaat ruoat ja mutkaton seurustelu, monina vuosina aiemman puheenjohtajan maalaistalon pirtissä.
Yhdistyksen ja sen kolmen ystävyyspaikkakunnankin Norden-toimintaa leimaa konstailemattomuus ja koko kansan pohjoismaisuus. Ja vaikka ruotsin kielen oppimiseen rohkaistaan,
mukana on ollut jäseniä ilman minkään vieraan kielen taitoa!

Kalastusillan osallistujat silmäilevät Lempäälän Herralanvuolletta. Nousisiko kalaa?
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Ruotsalainen
tanssikulttuuri
Teksti ja kuva Hannu Sirkkilä

Bugg kansallistanssina

Hurahdin ruotsalaiseen tanssikulttuuriin kymmenen vuotta sitten. Käytän ilmaisu tanssikulttuuri eli musiikin ohella kyse on
myös tanssityylistä sekä tanssipaikoista ja niiden käytännöistä.
Hurahtamiseni on merkinnyt viittä tanssimatkaa Ruotsiin ja
avain hurahtamiseeni on bugg-tanssityyli.
Bugg on täysin oma kansallinen tanssilajinsa ja todellista
valtavirtaa tanssipaikoissa. Bugg-tyyli muotoutui 1960-luvulla.
Genrenä bugg sijoitetaan swing-tansseihin, ja se on sukua Yhdysvalloissa 1920-luvulla syntyneeseen lindy hoppiin. Verrattuna
lindyyn bugg-ydintä on kuvattu ruotsiksi, että ”allt komplicerad
har plockats bort”.
Buggaa tanssitaan nelijakoiseen musiikkiin, jossa on 30-40
tahtia minuutissa. Askelkuvio on yksinkertainen, ”fyrstagbugg
fram och tillbaka”, eli kaksi eteen ja kaksi taakse. Mutta tämän toteuttaminen on hyvin vapaata ja improvisaatiolle jää paljon tilaa.
Tanssi on myös kehittynyt historiansa aikana ja variaatioina ovat
esimerkiksi pöyrivä bugg, etenevä bugg ja dubblebugg, jossa mies
tanssittaa kahta naista.

Ruotsalaiset tanssipaikat

Ruotsalainen tanssikulttuuri on kiinteässä yhteydessä folkpark-verkostoon. Kansanpuistojen parhaat vuodet ajoittuvat
1930-luvulta 1960-luvun alkuun. Niiden lukumäärä on oleellisesti vähentynyt, mutta edelleen osa on toimivia ja suosittuja tanssipaikkoina.
Olen tanssinut Örebron Brunspark fp:ssa ja Uppsalan Liljekonvaljeholmenissa ja varsinkin tuo jälkimmäinen teki vaikutuksen kauniilla miljööllään, palveluillaan ja hyvällä tanssitilallaan.
Sen sijaan Brunsparkin ilme viesti, että kansanpuiston huippuvuodet ovat takana. Ruotsissa näkyy sama tanssipaikkojen kehityssuunta kuin Suomessakin eli paikkojen määrä vähenee.
Useimmat tanssireissuni ovat suuntautuneet Tukholmaan,
Toisin kuin Helsingissä Tukholmasta löytyy kaupungin ydinalueelta tanssimahdollisuuksia. Sekä Skansenilla että Gröna
Lundissa järjestetään kesäkaudella lähes joka ilta tanssi-iltoja.
Skansenin ajan patinoimaa Galejan-tanssipaikkaa suosittelen.
Lavan kaunis piha-alue luo jotakin menneiden vuosikymmenten
atmosfääriä. Huikaisevin tanssikokemukseni on kuitenkin ollut
Taalainmaan Malungin tanssibändifestivaali. Viikon ajan kuudella lavalla tanssimusiikkia on tarjolla yli 80 bändin soittamana.

Tasa-arvoista hakua tanssi-illoissa

Millainen sitten on ruotsalainen tanssi-ilta? Hienoa on ollut havaita se, miten suomalainen ja ruotsalainen tanssi-ilta ja siihen
liittyvä kulttuuri on melko samanlainen. Kuitenkin naapurimaiden välillä ilmenee joitakin mielenkiintoisia eroavuuksia. Ruotsissa tanssi-iltoja on kahdenlaisia. ”Mogen”-ilta on kohdennettu
vanhemmille tanssijoille ja se sisältää monipuolisesti tanssilajeja.
Kerran Skansenin Galejanilla sainkin ihmetellä, kun parit tanssivat sottiisia, hamboa ja snoaa, eli suomalaiselle lavatanssirepertuaarille täysin tuntemattomia lajeja, ja jotka liitetään pikemminkin kansantanssiin.

”Modern”-tanssi-ilta on suunnattu bugg-tanssijoille. Tällaisen illan musiikillinen rakenne on sisänsä hämmentävän tylsä
verrattuna suomalaiseen normilavatanssi-iltaan, jossa voi tanssitaidosta riippuen olla käytössä toistakymmentä eri tanssityyliä.
Ruotsissa illan kulku tarkoittaa kahta buggaa ja kahta foxtrottia
ja sama toistuu koko illan. Esimerkiksi lattaritanssit järjestetään
täysin erikseen. Samoin kuin Suomessa bändi soittaa siis kaksi
samanlajista musiikkikappaletta, jonka jälkeen on parin vaihtoa.
Yleensä Ruotsissa on täysin vapaa haku eli siellä ei ole erillisiä
naisten ja miesten rivejä ja erillisiä hakutunteja naisille. Ruotsalaista tasa-arvoa siis.

Tanssimusiikkiyhtyeet

Ruotsalainen tanssimusiikki on yhtyekeskeistä erotuksena Suomeen, jossa tanssipaikoilla esiintyvät yhtälailla yhtyeet ja artistit.
Tietysti ruotsalaisissa yhtyeissä on laulajia ja bändi voi nimessään profiloitua laulajansa mukaan. Bändi kuitenkin usein jatkaa
elämäänsä, vaikka laulaja lopettaa. Tästä esimerkkinä on hyvin
suosittu Wizex, joka perustettiin vuonna 1963. Wizexin solisteina
ovat vuosien varrella olleet sellaiset kuuluisuudet kuin Kikki Danielsson ja Charlotte Nilsson (Perelli), ja nykyisin Anna Sköld
ja Thomas Lindberg.
Tyypillistä onkin yhtyeiden pitkäikäisyys. Ehkä joillekin on
tuttu Flamingokvintetten, joka perustettiin 1960, ja jonka suurin
hitti oli Hon är sexton år vuodelta 1968. Bändi on edelleen voimissaan ja siinä soittavat sen perustajajäsenistä Hasse Carlsson
ja Dennis Janebrink. Heihin liittyen ilmenee ”isältä pojalle” –sukupolvisuus muusikkoammattina, sillä heidän poikansa Kim ja
Tommy Carlsson ja Casper Janebrink ovat hyvin suositun Arvingarna-yhtyeen jäseniä.

Ruotsalaista tanssimusiikkia Suomessa

Jos tämä kirjoitukseni on herättänyt lukijan kiinnostusta ruotsalaista tanssimusiikkia kohtaan, sinun ei tarvitse matkustaa
Tukholmaan tutustumisreissulle. Ruotsalaiset bändit käyvät
keikoilla suomanruotsalaisilla tanssipaikoilla. Parjaat mahdollisuudet kuulla ruotsalaista tanssimusiikkia ovat kesäisin ja
Pohjanmaalla. Suomenruotsalainen tanssiverkosto on suppea ja
tanssi-iltojen järjestäminen näyttää olevan vähenemässä erityisesti Turunmaan ja Uudenmaan alueella. Ainoa Etelä-Suomessa
useita tanssi-iltoja kesällä järjestävä tanssipaikka on Tenholassa
sijaitseva Torparrian. Pohjanmaan rannikolla on edelleen toimiva tanssipaikkojen verkosto. Oma suosikkini on Klackenin
tanssilava Pedersöressä. Tietoa tansseista löytyy sivustolta: https://dansiosterbotten.fi/
Ruotsalainen tanssimusiikki on merkittävällä tavalla tuonut
elämääni uutta sisältöä. Stereotyyppisesti sanotaan, että ruotsalainen musiikki on duurissa ja suomalainen mollissa. Ehkä se on
jokin iloisuuden sävy, joka on minut koukuttanut ruotsalaisiin
säveliin. Toisaalta bugg on mennyt läpi kehoni. Välillisesti tämä
kaikki on vaikuttanut myös siihen, että olen nykyisin Pohjola-Nordenin aktiivi.
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Tampereen PohjolaNordenin lukupiiri
Teksti Maijaliisa Mattila
Tampereella on kokoontunut lähes 10 vuotta pohjoismaista

kirjallisuutta harrastava lukupiiri. Kokoontumisia on ollut kerran
kuussa, mutta kesällä ja joulun tienoissa vietetään pitkä loma. Istunnot ovat kaikille avoimia ja niistä ilmoitetaan Aamulehdessä.
Luettavaksi valitaan useimmiten suomalaista ja ruotsalaista kirjallisuutta, mutta myös tanskalaista, norjalaista ja islantilaista.
Luemme uutta ja vanhaa, klassikoita ja moderneja teoksia, runoja
ja näytelmiä ja joskus myös tietokirjallisuutta. Valinta tapahtuu
osallistujien ehdotusten perusteella.
Kokoontumispaikkana on viime aikoina ollut Pohjolan Talo,
Otavalankatu 9, Tampereella. Ydinryhmä on pysynyt samana,
mutta satunnaiset vierailijat ja uudet tulokkaat ovat tervetulleita.
Ilmapiiri on rento ja mukava ja erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä siedetään hyvin.
Vuoden 2018 alkajaisiksi käsiteltiin tietokirjaa eli tunnetun
nordistin Bengt Lindrothin teosta Härlig är Norden (Carlsson
2012), jonka piirin vetäjä Maijaliisa Mattila on suomentanut
nimellä Ihana Pohjola (Sanasato Oy 2017). Kirja valittiin vuonna 2013 Ruotsissa Föreningen Nordenin vuosikirjaksi. Tekijä
lyhensi ja muokkasi kirjaansa suomennosta varten. Teos vie mielenkiintoisella tavalla kaikkien viiden Pohjoismaan historiaan
kuuluisuuksien kainalossa. Suomeen mennään Mannerheimin

matkassa, Norjaan Nansenin, Islantiin Laxnessin, Tanskaan
Grundtvigin ja Ruotsiin Astrid Lindgrenin opastamina. Nämä
suuruudet aukaisevat ovia, joista voi nähdä niin menneisyyteen
kuin tulevaankin. Vuonna 2016 Bengt Lindroth osallistui Helsingin kirjamessuille julkaistuaan teoksen Väljarnas hämnd. Populism och nationalism i Norden (Carlsson 2016).
Maaliskuun kokouksessa käsiteltiin romanialais-suomalaisen
Cristina Sandun teosta Valas nimeltä Goljat (Otava 2017) ja 17.4.
koukataan Viroon. Silloin on esillä Jaan Krossin novellikokoelma Silmien avaamisen päivä (WSOY 1991).
Tervetuloa keskustelemaan!

Luettavaksi valitaan
useimmiten suomalaista ja
ruotsalaista kirjallisuutta,
mutta myös tanskalaista,
norjalaista ja islantilaista.

norden.org
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Maisemamatka
ja -risteily
Hämeenkyrössä ja
Siurossa
Teksti ja kuva Anna-Maija Saari

Tampereen Pohjola-Norden teki 13.8.2017 kesäretken Hämeenkyröön. Pirkanmaan liiton edunvalvontapäällikkönä toimiva Jouni Koskela opasti ryhmää mielenkiintoisissa historiallisissa kohteissa ja avasi mukanaolijoille asiantuntevasti mm.
vapaussodan tapahtumia. Jouni Koskela on perehtynyt kotikuntansa historiaan ja kirjoittanut mm. Kyrönjokisarjassa 3 teosta
(esim. Unehen vaipuneet kaikki), joten hän oli meille oppaaksi
paras mahdollinen.
Ajoimme bussilla Hämeenkyrön maisematietä, pysähdyimme
Mahnalassa Yrjölän marjatilalla kahville ja siellä tutustuimme myös
olympiavoittaja Paavo Yrjölän uraa Jounin asiantuntemuksella.
Vierailimme mm. F.E. Sillanpään kodeissa, mm. Myllykolussa ja Sillanpää-oopperan esityspaikassa.
Pylsyn tila osoittautui mielenkiintoiseksi kauniine näkymineen.

Pitkän tovin vietimme Kyröskosken Mannanmäen taistelupaikalla, jossa taisteltiin Suomen sisällissodassa maaliskuussa
1918. Taistelussa olivat vastakkain Anton Leinosen ja Sokolovin
komentamat punaiset ja Ernst Linderin komentamat valkoiset.
Vierailimme myös Hämeenkyrön hautausmaalla.
Lounaalla kävimme Frantsilan tilan Auringonkukassa ja sieltä
matka jatkui laivalla Siuroon, josta bussilla jatkoimme Tampereelle.

Tampereen Pohjola-Norden teki
13.8.2017 kesäretken Hämeenkyröön.
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Lucia -päivän viettoa
13. joulukuuta
Pirkanmaalla
Teksti Leena Lusa

Useimmat Pohjola-Norden -yhdistykset viettävät 13, joulukuuta jo perinteiseksi muodostunutta Lucia-päivää. Päivää vietetään Pyhän Lucian muistoksi.
Luciaan liittyvä legenda on peräisin Sisilian saarelta Italiasta,
jossa harras kristinuskoon kääntynyt Lucia-neito koki marttyyrikuoleman 300-luvun alussa. Lucia julistettiin sen jälkeen
pyhimykseksi – hänestä tuli sokeiden ja näkövammaisten pyhimys Pyhä Lucia (Santa Lucia), jonka katsottiin tuovan valoa
pimeyteen.
Nykyisin päivää vietetään myös erityisesti pohjoismaisessa ja myös ruotsinkielisessä kulttuurissa, joskin päivän vietto
on levinnyt myös muihin Suomenkin kaupunkeihin ja kuntiin.
Pohjola-Norden -järjestö tuo esille pohjoismaiden yhteistyökysymysten ja -tavoitteisen ohella yhteisiä, pohjoismaisia kulttuuritapahtumia, joista esimerkkinä Lucian-päivän vietto.
Lucian-päivän perinteeseen kuuluu Lucia-neito, joka tuo va-

loa pimeyteen. Päivää onkin alun perin vietetty myös valon juhlana. Vuoden pimeimpään aikaan Lucia-neidon mukanaan tuoma
kynttilänvalo voidaan tulkita myös ihmisten lämmön vertauskuvaksi, jota nykyihmiselle halutaan myös korostaa.
Perinteisesti Lucia-kulkueeseen kuuluu Lucia-neidon lisäksi laulava ja mahdollisesti myös soittava kulkue, joka laulaa
perinteistä Lucia-laulua, Soi iltakellot. Lucia-neito kantaa kynttiläkruunua, puettuna valkoisiin vaatteisiin, jotka on kiinnitetty punaisella nauhalla. Kulkueessa on Lucian tavoin valkoiseen
puettuja neitoja ja usein myös tähtipoikia ja ehkä myös muita
jouluun liittyviä hahmoja.
Lucia vietto vaihtelee jonkin verran eri kunnissa: Tampereella
järjestetään vuosittain Kalevan kirkossa Lucian-päivänä iso juhla,
jota jo vuosittain osataan odottaa ja osallistujien määrä kasvaa
vuosi vuodelta. Joissakin kunnissa Lucia-neito vierailee seurueineen muun muassa vanhainkodeissa.

Luciat Puurojuhlassa Lempäälässä 2017. Kuva: Pohjola-Norden Lempäälä.
Viereinen sivu: Lucia -neito seurueineen Tampereen Kalevan kirkossa 13.joulukuuta 2017. Kuva Jan Suttle.
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Allsång i Tammerfors
– pohjoismainen
kesäinen lauluilta
Tampereella

Teksti ja kuva Leena Lusa

Tampereen Pohjola-Norden on järjestänyt jo muutamana
kesänä pohjoismaisen lauluillan ”Allsång i Tammerfors” – ensin Keskustorin viinikylässä ja sitten ravintola Telakan terassilla.
Laulattajana kitaranoineen on ollut Mikko Alatalo ja säestäjänä
Jammi Humalamäki hanurin kera. Lauluja on laulettu suomeksi
ja ruotsiksi, mutta on saatu kuulla myös tanskankielistä laulua.
Lauluina on vanhoja, kaikille tutuiksi tulleita yhteislauluja, mutta
myös kauniita balladeja.
Tampereen Pohjola-Nordenin väki odottaa innolla ensi kesää, tulevaa lauluiltaa Mikko Alatalon johdolla – sekä uusia
laulajia ja kaupunkilaisia mukaan viettämään kesäiltaa ja laulamaan kanssamme!
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Lauluja on laulettu suomeksi ja
ruotsiksi, mutta on saatu kuulla
myös tanskankielistä laulua.

Tampereen PohjolaNorden viettää 75
-vuotisjuhlaa 7.–8.
syyskuuta 2018
Teksti ja kuva Leena Lusa
Tampereen Pohjola-Norden ry viettää perustamisensa 75-vuotisjuhlaa 7.-8.syyskuuta 2018. Juhla alkaa juhlaseminaarilla perjantaina 7.9. ja jatkuu Tampereen kaupungin vastaanotolla Raatihuoneella.
Pääjuhla järjestetään 8.9.2018.
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Ystävyyskuntailu
ja vierailuvaihto
ruohonjuuritason
pohjoismaisuutta
Teksti Riitta Mäkinen Kuvat Lempäälän Pohjola-Norden

Vierailuvaihdot ystävyyskuntien kesken on yleinen Poh-

jola-Norden -yhdistysten toimintamuoto. Ystävyyskuntasuhteet
ovat tai ovat olleet virallisesti kuntien välisiä, mutta yhdistykset
ovat organisoineet tavallisten kuntalaisten matkoja samoille paikkakunnille.
Joillain kunnilla ja kaupungeilla on muutamia ystävyyskuntia, joillain monta eri suunnilla. Viranhaltijat ja luottamushenkilöt ylläpitävät yhteyksiä, jopa kehittelevät yhteisiä taloudellisia
hankkeita. Pohjoismaiden kanssa yhteistyö on sillä tavoin erityisen hyödyllistä, että olot ovat sopivan samanlaiset ja erilaiset.
Ystävyyskuntaharrastus kuntatasolla on kyllä viime aikoina vähentynyt, jo kuntaliitosten vuoksi. Yhdistykset kuitenkin pitävät
sitä yllä varsinkin Pohjoismaihin. Kunnat tukevat vaihtelevasti.
Norden -liitot kussakin Pohjoismaassa perustettiin ensimmäisen maailmansodan jälkeen, mutta varsinainen kansanliike järjestöstä tuli toisen maailmansodan järkytysten ja eristyksen jälkeen. Lähimmät ystävät olivat toisissa Pohjoismaissa. Se haluttiin
kokea ihan henkilötasolla ja mieluiten halvalla. Ryhmämatkoista
Norden-yhdistysten kesken tuli suosittuja ja kunnat tukivat niitä. Suomi sai lisäksi Ruotsista kummikuntia, jotka avustivat ihan
materiaalisesti, samaan tapaan kuin sitten Suomi 1990-luvulla
ystävyyskuntia Virossa.
Edelleen Norden -yhdistykset järjestävät vierailuvaihtoa, erikokoisia ryhmiä matkaa vuorovuosin bussein tai lentäen ja vastaanottajayhdistys järjestää ohjelmaa. Pidennetty viikonloppu on
yleinen matkan mitta.
Toiset suosivat neutraalia hotellimajoitusta, toiset perustavat
perhemajoitukseen.
Korvaukseton perhemajoitus takaa matkan edullisuuden ja
läheisen kosketuksen tavalliseen elämänmenoon. On kehittynyt
jopa vuosikymmenten ystävyyssuhteita ja joskus ihan kielitaidottomienkin kesken!
Toiset vierastavat asumista (alkuun) tuntemattomien luona tai
heidän vastaanottamistaan. “Voiko meille nyt ketään...?” – Toisaalta viime vuosina on yleisesti innostuttu sellaisista matkailutrendeistä kuin airbnb ja sohvasurffailu. Ja kokemusten mukaan
arkaillenkin mukaan lähteneet ovat sitten innostuneet ideasta ja
ystävystyneet.
Tällä aukeamalla on muutama esimerkki sisä-suomalaisten
ystävyysmatkailusta.
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Syyskuussa 2017 oli Lempäälän vuoro vastaanottaa 30 vierasta ja löytää majoitusperheet. Suomen 100-vuotisjuhlan nimissä kuntakin tuki tapausta kustantamalla vieraille järviristeilyn. Yhdistys sponsoroi isäntäväkien osallistumista ja
järjesti erilaisia aktiviteetteja karjalanpiirakoiden leipomisesta humppaharjoituksiin. Lukiolaisvieraat isäntineen lähetettiin iltaan Tampereelle.

Lempäälä kuuluu yhteiseen rinkiin Norjan Øvre Eikerin, Tanskan Kerteminden ja Ruotsin Ulricehamnin kanssa. Toukokuussa 2015 Norjan kansallispäivä, 17. maj, osui sunnuntaille, ja ystävyysyhdistykset saivat kutsun osallistua. Kaikille
löytyi kotimajoitus. Lasten kansallispukukulkueiden lisäksi nähtiin abien ”russetog”. – Voisiko Suomen itsenäisyyspäivää muuntaa hieman nuorekkaammaksi, jäätiin miettimään.

Pohjoismaiden kanssa
yhteistyö on sillä tavoin
erityisen hyödyllistä,
että olot ovat sopivan
samanlaiset ja erilaiset.
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Laajin ystävärengas
Teksti Torsti Tulenheimo Kuvat Kangasalan Pohjola-Norden

Kangasalan Pohjola-Norden -yhdistyksellä on ilo olla yksi
rengas suurimmassa pohjoismaisessa ystäväkuntarenkaassa.
Meillä on ystäväyhdistys niin Ruotsissa (Vänersborg), Norjassa (Holmestran), Islannissa (Siglufjord) ja Tanskassa (Herning)
kuin Färsaarilla (Eidi), Ahvenanmaalla ja Grönlannissa (Arsuk).
Huippuna vielä Husby Saksan Schleswigistä, jossa tanskalainen
kulttuuri elää yhä vahvana.
Yleensä tapaamme kerran vuodessa vuorotellen eri ystäviemme luona. Tapaamiset ovat iloisia pidennettyjä viikonloppuja
jonkun teeman ympärillä. Kangasalan toissavuotinen teem oli
”Pigg i minne och kropp”. Tapaamiset syventävät jäsenkunnan
siteitä ja tutustuttavat paikallisiin oloihin.

Yleensä tapaamme kerran
vuodessa vuorotellen eri
ystäviemme luona.

Ystäväkuntapäivät Kangasalla 2016 synnyttivät ex-tempore -kuoroesityksiä.

Kangasalan torilla tienviitta kertoo etäisyydet ystävyyskuntiin.
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Satu Palonen voitti kuvallaan ”Siivet” Kangasalan yhdistyksen valokuvakilpailun ”Lomalla Pohjoismaissa”.

