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Aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta. Lämmin keväinen tuu-
lenhenkäys pyyhkäisee yli peilityynen lahden. Kauempaa kuu-
luu lintujen laulua sekä moottoriveneen hiljaista murinaa. 
Vieressäni istuva joukko juttelee ja nauraa iloisesti. Juuri täl-
laisina hetkinä voi kysyä itseltään; missä muualla maailmassa 
voi nauttia tällaisesta hetkestä, jos ei Pohjolassa.
 
Yhteiskunta on muuttunut paljon siitä, kun pohjoismainen 
aate syntyi 100 vuotta sitten. Elämme hektisessä in-
formaatioyhteiskunnassa, jossa vaaditaan nopei-
ta tuloksia. Trendejä tulee ja menee nopeaan 
tahtiin. Samanaikaisesti meillä Pohjolassa on 
yhteiskunta ja ympäristö, jotka voivat tarjota 
niin paljon enemmän, kun vain maltamme 
pysähtyä hetkeksi ja katsoa ympärillemme.
 
Pohjoismaat ovat usein erilaisten mittausten 
kärkipäässä, varsinkin kun puhutaan koulu-
tuksesta, tasa-arvosta, onnellisista kansalaisis-
ta, taloudesta tai parhaista matkakohteista. Meillä 
kaikilla Pohjoismailla on yhteiskuntarakenne, joka huolehtii 
jokaisesta yksilöstä ja mahdollistaa hyvän tulevaisuuden kai-
kille. Pystyäksemme myös jatkossa tarjoamaan tämän, tulee 
pohjoismaisen yhteistyön jatkua vahvana kaikilla osa-alueil-
la. Meidän tulee kehittää sekä vahvistaa arkipäiväistä kans-
sakäymistä kansalaisten kesken, mutta myös samalla nostaa 
esille pohjoismaisen poliittisen päätöksenteon tärkeyttä. Yh-
tenäisempi Pohjola on vahvempi pelaaja niin EU:ssa kuin kan-
sainväliselläkin kentällä.
 
Hyvät nordistit, pysähtykää hetkeksi ja nauttikaa ympäris-
töstänne ja ihmisistä, joiden kanssa saatte jakaa sen. Mieti, 
mitä Pohjola on antanut sinulle ja mitä sinä voisit antaa ta-
kaisin edistääksesi pohjoismaisen perheen hyvinvointia. Poh-
jola-Nordenin kautta voit olla mukana toteuttamassa sinun 
pohjoismaisia unelmiasi.
 
Hyvää pohjoismaista kesää,

Michael Oksanen
Päätoimittaja

Norden – en plats för alla

Solen strålar från en klarblå himmel. En varm vårbris sve-
per fram över den spegellugna viken. I fjärran hörs fågelsång 
och brummandet av en motorbåt. Brevid mig sitter glada 
människor som pratar och skrattar. Just i denna stund kan 
man fråga sig; var annarstans i världen kan man njuta av det-
ta om inte i Norden.

Dagens samhälle har förändrats mycket sedan Föreningen 
Norden grundades för 100 år sedan. Idag lever vi i ett in-

tensivt informationssamhälle där reslutatmål bör 
uppnås och trender kommer och går i en snabb 

takt. Samtidigt har vi i Norden ett samhälle och 
en miljö som kan erbjuda oss alla så mycket 
mera om vi bara hinner stanna upp en stund 
och titta omkring oss. 

De nordiska länderna toppar ofta alla interna-
tionella mätningar då det gäller bla utbildning, 

jämnställdhet, lyckliga medborgare, ekonomi 
och bästa resemålen. Vi har, i alla nordiska länder, en 

samhällsstruktur som tar hand om varje enskild individ och 
möjliggör en framtid för alla. Vi bör även i framtiden kunna er-
bjuda detta och för att det skall vara möjligt behövs det även 
ett fortsatt starkt nordiskt samarbete på alla plan. Vi behöver 
utveckla och stärka det vardagliga samarbetet, medborgarna 
emellan, men samtidigt även lyfta fram behovet av ett poli-
tiskt beslutsfattande på nordisk nivå. Om Norden ännu mera 
enat kan stå upp tillsammans så är vi en spelare att räkna med 
även på EU och internationell nivå. 

Så, bästa nordister, ta en stund i vardagen, stanna upp och 
njut av omgivningen och alla medmänniskor. Tänk på vad Nor-
den gett dig och vad du kunde bidra till den Nordiska familjen. 
Via Pohjola-Norden kan du vara med och förverkliga just dina 
nordiska drömmar.

En glad nordisk sommar,

Michael Oksanen
Chefredaktör

Pohjola – paikka kaikille

pääkirjoitus • ledare
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Seinäjoen seudun Pohjola-Norden on halunnut tuoda elävällä tavalla kuulumisia muista 
Pohjoismaista. Vuoden 2019 alkupuolella Seinäjoella vierailivat toimittaja Annukka Oksanen 
Kööpenhaminasta ja kirkkoherra Martti Paananen Tukholmasta. Parhaimman kuvanhan toisen maan 
olosuhteista, ilmiöistä ja elämäntavasta saa kotimaan yleisölle välitettyä sellainen henkilö, jolla on 
kokemuksia sekä uudesta asuinpaikastaan että koti-Suomesta. 

Martti Paananen osallistui myös jumalanpalvelukseen ja sai tutustua Seinäjoen upeaan 
Alvar Aallon suunnittelemaan Lakeuden Risti-kirkkoon

Seinäjoen Pohjola-
Norden tuo 
kuulumisia muista 
Pohjoismaista

Tukholman Suomalaisen seurakun-
nan kirkkoherra Martti Paananen on 
asunut ulkomailla pian kaksitoista 
vuotta. Hän on huomannut valtuus-
kunnan puheenjohtajana ja seurakun-
tansa paimenena ruotsinsuomalaisen 
identiteetin ja kokemuksen siitä, miltä 
tuntuu olla maahanmuuttaja. 

”Ero sukupolvien välillä on huima. 
Ruotsalaista hyvinvointivaltiota 1960-
70 -luvuilla rakentamaan tulleet suo-
malaiset olivat työllistyäkseen pakotet-
tuja lähtemään. Kielitaidottomina he 
joutuivat usein kokemaan riittämättö-
myyttä ja kohtaamaan torjuntaa.”

Tänään tyypillinen Suomesta Ruot-
siin työhön muuttava henkilö on kor-
keasti koulutettu, työskentelee kan-
sainvälisen yrityksen palveluksessa ja 
saapuu uutta kokeakseen maahan muu-
taman vuoden työkomennukselle. 

”Nykyään suomalaiset ovat Ruotsis-
sa hyväksytty vähemmistö, mutta vali-
tettavasti ihmisten suhtautumista eri-
laisuuteen leimaavat yhä edelleen usein 
pelko sekä siitä nouseva kielteisyys ja 
aggressiivisuus.”

Töissä ruotsinsuomalaisten parissa
Ruotsiin on tunnetusti muuttanut paljon suomalaisia. Uudessa kotimaassaan he ovat perustaneet 
lukuisia yhdistyksiä ja järjestöjä. Näiden organisaatioiden kattojärjestöksi on muodostettu Ruotsinsuo-
malaisten valtuuskunta. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii kirkkoherra Martti Paananen. 

Teksti: Kirsi Poltto, Antti Siljamäki 
Kuva: Sarah Senf

Tukholman Suomalaisessa seura-
kunnassa on noin 7000 jäsentä. Seu-
rakunta on kaksikielinen ja sen pal-
veluksessa jumalanpalvelus- lähetys-, 
opetus- ja diakoniatyössä yhteensä kol-
metoista työntekijää. 

”Olemme osa Ruotsin kirkkoa, glo-
baalia, monikulttuurista Tukholmaa 
ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Ha-
luamme kehittyä unohtamatta suoma-
laista taustaamme, se on pohja, jolta 
ponnistaa, ei jotakin, joka kahlitsee.”

Martti Paananen iloitsee erityisesti 
siitä, miten perinteet ja moniarvoisuus 
yhdessä kantavat seurakunnan lapsi- ja 
nuorisotyössä. 

”Esimerkiksi muskarimme ovat to-
della suosittuja. Toisen tai kolmannen 
sukupolven ruotsinsuomalaiset halua-
vat tutustuttaa lapsensa vanhempiensa 
ja isovanhempiensa kieleen, vaikka ei-
vät itse enää sitä osaisi. Työkomennuk-
sella olevat taas haluavat tarjota lapsil-
leen suomenkielisen kielikylvyn.”
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Pitkään Tanskassa asunut, talouteen ja 
politiikkaan erikoistunut toimittaja An-
nukka Oksanen vieraili Seinäjoella ja 
kertoi havainnollisesti, miten ketterästi 
Tanskassa reagoidaan muutoksiin niin 
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa 
kuin bisneksessäkin. Muutos on Tans-
kassa mahdollisuus, eikä asioita hinka-
ta loputtomiin ennen päätöksentekoa. 
Esimerkkeinä muun muassa Tanskan 
malli, ay-liikkeen ja työnantajien suh-
teet, digitalisaatio, energiapolitiikka, 
tv-sarjat ja Tanskan nousu yhdeksi maa-
ilman suurista ruokamatkailukohteista. 
Suomalaisin silmin katsottuna asiat 
etenevät Tanskassa hurjaa vauhtia: siinä 
missä Suomessa on väännetty ikuista 
tahma-sotea, Tanskassa suunnitellaan jo 
täyttä vauhtia runsaan kymmenen vuo-
den takaisen sote- ja kuntauudistuksen 
uudistamista.  

Oksanen tiivisti kuusi havaintoa 
tanskalaisesta päätöksenteosta ja elä-
mäntyylistä, millä mennään rivakasti 
eteenpäin. 

Keskitytään mahdollisuuksiin 
Vuonna 2012 voimaan tulleen lain mu-
kaan kaikilla yli 15-vuotiailla tanskalai-
silla pitää olla sähköposti e-boks. Suo-
malaiselle tässä e-boks-uudistuksessa, 
joka Suomessa olisi varmaankin ristitty 
”pakkodigitalisaatioksi”, oli omituista 

Tanskassa muutos on mahdollisuus
Teksti: Antti Siljamäki   
Kuva: Pertti Kinnunen 

Annukka Oksanen

 Avoin yleisötilaisuus kannusti paikalle sekä jäseniä että muita kiinnostuneita  

se, että sitä edeltävässä keskustelussa 
puhuttiin aivan hirveän vähän siitä, mi-
ten kaikki voi mennä pieleen. Ihan kuin 
tanskalaiset eivät tajuaisi, että kaikki voi 
epäonnistua pahasti ja tuhon omia tässä 
ollaan joka tapauksessa. Tämä ei tarkoi-
ta, etteikö epäkohtia huomattaisi tai että 
kaikki sujuisi loistavasti. Mutta tanska-
laiset hahmottavat ongelmat sivujuon-
teeksi, ja nehän voi aina hoitaa.  

Ei pyritä täydellisyyteen 
Tanskan hallinto- ja terveydenhuolto-
uudistukset ovat hyvä esimerkki toisesta 
tanskalaista päätöksentekoa leimaavasta 
piirteestä. Uudistuksista ei yritetäkään 
rakentaa täydellisiä, koska niitähän voi 
aina muuttaa eikä epäonnistuminen ole 
katastrofi. Tanskassa tehtiin valtavan iso 
remontti kuntien yhdistämisessä ja sosi-
aali- ja terveydenhuollon rakenteissa 10 
vuotta sitten. Kun kaikki ei mennytkään 
kuin ajateltiin, niin nyt tehdään jo toi-
nen kierros. Tanskassa ei ole siis mitään 
Iisakin kirkko -tyyppistä lähestymista-
paa. 

Pragmatismi 
Pragmatismi on leimallista Tanskassa, 
mennään käytännön eikä ihannetilan 
tai ylevien periaatteiden mukaan. Asiat 
otetaan sellaisina kuin ne ovat, eikä tur-
haan ylevöidytä. 

Ripeä täytäntöönpano 
Tanskassa tehdään nyt kovaa aluepo-
litiikkaa, jonka mukaan on päätetty 
siirtää valtion virkoja ja työpaikkoja 
maakuntiin. Vuosina 2015–2018 siirret-
tiin nopeasti 5000 työpaikkaa Kööpen-
haminasta, ja tänä vuonna lisäksi 3000 
työpaikkaa. 

Politiikka ja elämä on arvova-
lintoja 
Tanskassa poliitikot perustelevat valin-
tojaan avoimesti arvovalintoina. Arvot 
näkyvät myös arkielämässä. Suhde ruo-
kaan on erilainen kuin Suomessa. Tans-
kalaiset ovat nautiskelijoita siinä missä 
suomalaiset ovat enemmän funktionaa-
lisia terveysintoilijoita.  Luomun suosio-
kin Tanskassa perustuu nautintoon ja 
tietysti eettisyyteen ja ympäristösuoje-
luun. Tanskalaiset syövät luomua eniten 
maailmassa. Luomun osuus ruoasta on 
13,3 prosenttia. 

Yhteen hiileen puhaltaminen 
Tanskalaiset alkavat todella nopsasti pu-
haltaa yhteen hiileen, kun näkyy bisnek-
sen paikka. Tämä yhteen hiileen puhal-
taminen näkyy ennen kaikkea Tanskan 
ja tanskalaisuuden brändin hillittömäs-
sä hyödyntämisessä markkinoinnissa. 
Tanskalaiset eivät yhtään arkaile astua 
framille tai kehua itseään. 



6 Pohjanmaan alue | Österbottens region

Under de två första årtiondena arbe-
tade man mest på ”högre nivå”, men i 
slutet av trettiotalet väcktes tanken på 
vänortsförbindelser och upprättande 
av vänortskedjor eller -ringar. Denna 
idé kan utan överdrift sägas vara det 
nordiska samarbetets främsta idé och 
det bästa uttrycket för viljan till folklig 
samverkan i Norden. Före andra världs-
kriget var det endast tre orter i Sverige, 
Norge och Danmark, som 1939 etable-
rade vänortsförbindelser, alltså för 80 år 
sedan.

Sverige var det enda nordiska lan-
det som lyckades hålla sig utanför kri-
get och kunde sålunda förvalta den 
nordiska broderstanken på ett myck-
et storartat sätt. Sverige fungerade 
som en fristad för flyktingar från de 
nordiska länderna, och den hjälp och 
det bistånd Finland fick genom Fin-
landshjälpen, Fadderortsrörelsen och 
andra initiativ kan inte nog värderas.                                              
Genom Fadderortsrörelsen adoptera-
des Vörå av de småländska socknarna 
Högsby, Fågelfors, Långemåla och Fli-
seryd. Idag hör alla utom Fliseryd till 
Högsby, som varit en av de två vänorter 
Vörå har haft i Sverige. 

Efter kriget väcktes tanken att grun-
da en vänortsring mellan Mora i Sve-
rige, Gausdal i Norge och Malt herred 
med huvudorten Vejen i Danmark och 
blickarna riktades även mot Finland. 
Normännen och danskar önskade en 
svensktalande vänort och tack vare 
folkhögskolorna i Mora och Askov i 
Vejen riktades blickarna mot Vörå, då 
även där fanns en folkhögskola. 

Föreningen Pohjola-Norden i Vörå 
grundades våren 1949 och genast 
etablerades vänortsringen Vörå-Mo-
ra-Gausdal-Vejen, alltså för 70 år se-
dan. Något större engagemang från 
Vörås sida under 50-60-talen var det  
inte, men på 70-talet  ändrades det to-
talt. 1973 sändes ett par representanter 

Föreningen Pohjola-
Norden i Vörå 70 år
Text: Kurt Söderberg

I år har det förflutit 100 år sedan föreningarna Norden i Sverige, Norge och Danmark grundades. 
I Finland tvekade man och det dröjde till 1924 innan Pohjola-Norden i Finland grundades. 

till vänortsträff i Mora och 1975 var en 
grupp från Mora på besök i Vörå med 
”supernordisten” Rune Selén i spetsen. 
1977 kom inbjudan till Nordisk kultur-
vecka och Vänortsträff i Mora 28 au-
gusti till 2 september. Detta evenemang 
lockade en fullsatt buss med Vörå spel-
mansklubb, Vörå folkdanslag och över-
bottniska hantverkare och allt sedan 
dess har Vörås nordister varit med på 
den vartannat år arrangerade vänorts-
träffen. Vörå stod värd  för vänortsträf-
fen första gången 1985 och senast 2017. 
Besöket i Mora 1977 var inledningen 
till ett mycket omfattande vänskaps-
utbyte med främst Mora, Högsby och 
Gausdal. Vörå kommun har genom alla 
åren på ett föredömligt sätt varit med i 
kontakterna. Vörådagarna gästades ofta 
av sång- och musikgrupper och kom-
munala representanter och föreningen 
i Vörå kunde inspirera andra lokala 
föreningar att besöka vänorterna. Or-
kestrar, sångkörer, församlingar, sko-
lor, hantverks och konstföreningar och  
idrottsgrupper gavs genom föreningen 
möjlighet att finna samarbetspartner. 
Här kan kontakten, som föreningen tog 
med Vasaloppet i mitten på 1980-talet, 
framhållas som ett gott exempel  och 

resulterade i att det som mest fylldes 
tre-fyra busslaster med skidåkare från 
Vörå med omnejd och 150 åkare deltog 
i de olika loppen under Vasaloppsveck-
an. Då idén om ett långlopp, BotniaVa-
san i Vöråbygden, togs våren 2005, så 
var det inget problem att erhålla status 
som systerloppet  till Vasaloppet – till-
sammans med Vasaloppet i USA, Kinas 
Vasalopp och Vasaloppet i Japan.  

Pohjola-Norden i Vörå har även 
från början av 1980-talet spelat en aktiv 
roll i Nordendistriktets och förbundets 
verksamhet.  

Det är med glädje och stolthet vi 
nu får samlas till 70-årsfest och få vara 
värd för Nordiskt gästabud den 30 mars 
och sedan i augusti ordna  medlems-
resa till vänortsträffen i Gausdal. Vi 
får alltså vara en del i förverkligandet 
av Nordenrörelsens ursprungliga idé- 
folklig samverkan i Norden.

norden.org
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Under de 70 år som Pohjola-Norden i Korsholm (föreningen) 
verkat har mycket förändrats. Ett lokalsamhälle har blivit ett 
världssamhälle. Moderna kommunikationer gör att vi flyttar 
oss snabbt inom och utanför Norden och närheten känns på-
taglig. 

Mycket har hänt i Finland efter andra världskriget. Efter-
som omgivning förändras, så förändras även verksamheten 
inom föreningen, till en del  annorlunda, till en del lika. 

Föreningen har under alla 70 åren varit aktiv och anpas-
sat verksamheten enligt traditioner och förväntningar. Un-
der åren 1949-1961 bestod föreningens verksamhet enbart 
av vänortsbesök i vardera riktningen, Från 1962 invaldes för 
första gången representanter för Korsholms kommun med 
kommundirektören som självskriven medlem. Men inbjudan 
undertecknades fortsättningsvis av ordförande och sekretera-
ren i föreningens styrelse. 

Pohjola-Norden i 
Korsholm, en länk i 
Norden-kedjan 
Text: Gunbritt Tallbäck

29.6 står vår förening värd för Region Österbottens 
sommarevenemang. ”Nordisk Viskonsert med allsång 
samt guidad tur i vår vackra skärgård” 

Ur programmet: Konsert i Replot kyrka, guidning till 
Björköby och Café Salteriet, Världsarvsporten med 
världsarvsutställning och galleriet Arte Mare. 

Avslutning på Restaurang Berny´s – middag med 
musik & sång. 

19-22.7 Kulturresa till  Kuopio,-Kuhmo Kammarmusik-
festspel, -Raatteen Portti, Kajana. 

Välkomna med! 

Tiderna förändrades snabbt på 1970-talet  och vänortsbe-
söken tenderade bli kommunträffar. Nordenföreningarna i 
våra vänorter förde en tynande tillvaro och idag kan vi kon-
statera att verksamheten upphört.   

I dag samarbetar vi med Regionens lokalföreningar samt 
med föreningarna i Joensuu och Tammerfors,  dessutom med  
Norden-föreningarna i Umeå, Lycksele, Bornholm mfl.

Under litteraturveckan i november visar vi filmer för sko-
lor och daghem. Gymnasiet har vi erbjudit ett skolpaket.  

Föreningens medlemmar har i stor utsträckning bekantat 
sig med våra grannländer då vi ordnat Nordiska temakväller 
med bilder från medlemsresorna bla. till Färöarna,Bornholm, 
Norge och Lofoten. 

Vi träffas med grannföreningarna turvis kring julen. 
Större fester, som Nordiskt Gästabud, årsdagar 60-70-75-

80 inbjuds alla Regionföreningar växelvis. 

  

 

norden.org
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Närpes har vänorterna Akranes på Island, Bamble i Norge, 
Västervik i Sverige och Tønder i Danmark. Vartannat år är 
någon av vänorterna värd för ett vänortsutbyte för ungdomar 
i åldern 15-17 är. I september 2018 var Närpes värd för 12 
ungdomar från Akranes, Bamble och Västervik. Tønder val-
de att inte sända ungdomar till utbytet denna gång. 

Utbyteseleverna, nio flickor och tre pojkar, inkvarterades 
i  närpesfamiljer med jämnåriga ungdomar. Under de nio da-
garna gästerna stannade i Närpes gick de i skola tillsammans 
med sina värdar ett par dagar. De bekantade sig med Närpes 
stad och gjorde utflykter runt om i Sydösterbotten. Närpes 
ungdomsfullmäktige  var med och ordnade kvällsprogram 
för gäster och värdar. Under veckan i Närpes presenterade 
gästerna sina vänorter för  eleverna i Närpes högstadieskola 
och Närpes gymnasium.   Sammanlagt har under årens lopp  
ett femtiotal ungdomar från Närpes fått möjlighet att besö-
ka någon av de nordiska vänorterna i samband med dessa 
utbytesprogram. Vänskapsband  som knutits har i många 
fall hållits levande också när ungdomarna blivit vuxna. För-
hoppningsvis kan traditionen fortsätta och nya ungdomar 
ges möjlighet att bekanta sig med  sina  nordiska vänorter 
också i framtiden. Om två år står Västervik i tur att vara värd 
för utbytet. 

Ungdomsutbyte 
mellan vänorterna 
–  ett sätt att få 
ungdomar med 
i den nordiska 
gemenskapen

Samling  på ”Vridin” i  Öjskogsparken i Närpes. Instruktioner ges inför en 
orienteringsrunda i den omgivande skogen. Närpes teater har sedan 1964 på somrarna 
framfört pjäser utomhus i Öjskogsparken med publiken sittande på den vridbara 
läktaren. Sommaren 2018 framfördes pjäsen ”Lemmy badade aldrig i Närpes å”, en 
lokalt skriven pjäs med upprinnelsen i Motörheads koncert i Närpes 1985.

Ungdomsfullmäktige i Närpes ordnade en kväll med aktiviteter vid 
Högåsens sportstuga i Övermark. Här avsmakas Övermark Limonad – 
från den enda lokalt producerade lemonadfabriken I Österbotten. 

Ungdomarna, gäster och värdar, är samlade vid vägvisaren på torget i Närpes. De 
liggande stenarna visar riktningen till Närpes´ nordiska vänorter. De isländska ungdo-
marna står på den sten som visar riktningen till Akranes, de norska ungdomarna står 
på Bamble-stenen, och de svenska ungdomarna står på Västervik-stenen. Värdarna 
från Närpes står på mittsektionen.

Nordenföreningen i Närpes

Text: Stefan Mannsén
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Under och efter krigsåren var det brist 
på många varor i Finland, något som 
märktes speciellt till jularna. Det var 
stor brist på pengar, många barnfamiljer 
kunde inte köpa julklappar även om det 
nog fanns en del varor i butikerna när 
freden väl hade kommit. 

I Sverige var levnadsstandarden 
betydligt högre och många svenskar 
kände behov av att hjälpa. Städer och 
kommuner i Sverige vände sig till or-
ganisationer i Finland som ägnade sig 
åt hjälpverksamhet, t.ex. Röda Korset 
och Mannerheims barnskyddsförbund. 
Från Sverige erbjöds hjälp, det kom för-
frågningar om att en kommun i Sverige 
kunde bli fadderort till någon stad eller 
kommun i Finland. På det sättet kom 
det sig att Västervik söder om Stock-
holm blev fadderort till Närpes. 

Efter att den första kontakten tagits 
bildades en grupp inom Folkhälsan i 
Närpes, Västervikskommittén. Deras 
protokoll har bevarats och där kan man 
på torrt men tydligt förvaltningsspråk 
läsa om denna speciella aktivitet och 
hjälpverksamhet över gränserna. 

Västervikskommittén bildade en 
styrelse där närpesläkaren Karl Mie-
mois blev kommitténs ordförande. Re-
dan på det första mötet hade man fått 
6 000 mark i penninggåva från Väster-
vik. Med de pengarna kunde man köpa 
kläder till medellösa barn samt något 
som man kallade skyddskost, förmodli-
gen hälsosam mat och vitaminpreparat 
till särskilt behövande. Det inrättades 
också rådgivningsbyråer i olika byar i 
Närpes, dessa skulle hjälpa till med för-
medlingen och utdelning en av hjälpen 
från Sverige. 

De första insatserna gjordes redan 
1944 och sedan fortsatte verksamheten 
tills behovet minskade, kring 1949. Men 
flera år efter att den organiserade hjälp-
verksamheten hade upphört fortsatte 
paket att komma från privatpersoner i 

Hur uppstod nordiska vänortskontakter? 
– en historisk tillbakablick
Nordenföreningen i Närpes grundades i november 1947 och ingår nu i en vänortskedja med 
orterna Akranes på Island, Bamble i Norge, Västervik i Sverige och Tønder i Danmark. Men 
redan tidigare, under krigsåren, hade Västerviks kommun etablerat kontakter till Närpes. 
Text: Jan-Erik Widjeskog

Klipp ur Västervikstidningen. 

Västervik. 
När det 1944 blev klart att Västervik 

skulle bli fadderort till Närpes bildades 
en kommitté också i Västervik och den 
hette följaktligen Närpeskommittén. 
Ordförande där var kontraktsprosten 
Allan Qvarnström. Han var en aktiv 
ordförande som höll tät kontakt med 
gruppen i Närpes. 

Paket från Västervik kom året runt i 
flera år men det var till jularna som de 
mest efterlängtade sverigepaketen kom. 
T.ex. 1945 kom 11 lådor, ca 110 kg jul-
klappar som förmedlades i Närpes till 
57 barnrika fattiga familjer. 

Kommittén sände tackbrev till Väs-
tervik och uppmanande samtidigt dem 
i Sverige att hellre än pengar sända va-
ror eftersom det fortfarande var svårt 
att köpa saker i Finland. Man nämnde 
behov av kläder och skor samt varor 
för sjukhusets och rådgivningsbyrå-
ernas behov, till exempel plåster, tvål, 
olika tabletter och textilier. Dessutom 
hoppades kommittén att Västervikbor-
na skulle kunna ge ”cyklar till våra tre 
hälsosystrar”. 

Efter ett par år, när det blev lättare 
att igen köpa saker, kom lotterier lokalt 
i Närpes att bli viktiga och kommittén 
frågade speciellt till Västervik efter sa-
ker som lämpade sig som lotterivinster. 
Det var begärliga varor som det ännu 
var brist på i Finland. Så till exempel 
ordnades en stor lotterifest i Närpesgår-
den i december 1946. Det blev fullt hus 
och alla lotter såldes, festen inbringade 
175 000 mark. Skor var en stor brist-
vara och det nämns i ett protokoll att 
fördelningen av skor hade pågått i fyra 
dagar vid rådgivningsbyråerna när en 
större försändelse anlänt. Till julen det 
året fick sjukhuset julkaffe och buljong-
extrakt. Kötthandlare i Västervik hade 
skänkt köttvaror att fördelas till sjukhu-
set, kommunalhemmet och till enskilda 
personer. När det gällde övrig fördel-

ning till julen beslöts att ”familjer med 
många barn samt ensamma åldringar 
komma främst”. Kommittén hade myck-
et arbete med att gå igenom olika listor 
och fördela gåvorna till olika byar. Totalt 
blev cirka 200 hem delaktiga av julför-
sändelser från Västervik1946. 

På detta sätt kom vänortskontakter-
na mellan Närpes och Västervik igång 
– de var välorganiserade redan från 
början. Idag behövs inte längre de eko-
nomiska och materiella hjälpinsatser-
na. Kontakterna idag koncentreras på 
personliga möten via vänortsstämmor, 
elevutbyten och utbyten av kulturella 
aktiviteter.  För vår nordiska identitet är 
dessa kontakter fortsättningsvis viktiga. 
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Lensimme Islantiin viime syyslomal-
la; minä, mieheni Arto ja nuorimmai-
semme Olga. Olimme vuokranneet 
auton etukäteen ja matka Islannin ym-
päri, vastapäivään, alkoi. Rengastie on 
noin 1300 km pitkä ja meiltä kesti viikon 
ajaa se. Arto ajoi ja minä sain vain naut-
tia satumaisista maisemista. Islanti on 
kallis maa turistille, mutta matka oli 
joka kruunun arvoinen! Luontoihmisel-
le Islannissa on uskomattoman paljon 
nähtävää: jäätikköjä, tulivuoria, kuumia 
lähteitä, suuria laavakenttiä, mahtavia 
vesiputouksia ja paljon muuta. Haluan 
ehdottomasti matkustaa vielä joskus 
Islantiin, ainakin haluan nähdä Länsi-
vuonot.

På roadtrip 
runt Island
Vi flög till Island förra höstlovet; jag, 
min man Arto och vårt yngsta barn 
Olga. Vi hade hyrt en bil på förhand och 
resan runt Island, motsols, kunde börja. 
Ringvägen 1 är ca 1300 km och det tog 
oss 7 dagar.  Arto körde och jag fick bara 
njuta av det sagolika landskapet. Island 
är ett ganska dyrt land för turister, men 
resan var verkligen värd varje krona! För 
en naturälskare finns det otroligt myck-
et att se på Island: glaciärer, vulkaner, 
heta källor, stora lavafält, mäktiga vat-
tenfall och mycket annat.  Vi ska abso-
lut resa tillbaka till Island, åtminstone 
Västfjordarna vill jag uppleva.  

Text och bilder: Sari Länsivuori-Laine
Styrelsemedlem i Pohjola- Norden i Kristinestad - Kristiinankaupunki
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Vänortsrörelsen vaknade. På hösten 
1946 besöktes staden av Stella Korne-
rup, dansk nordist från Birkeröd. Hon 
berättade entusiastiskt om samarbetet 
mellan  Eslöv, Sverige, Asker, Norge, 
och hennes hemstad. 1947 reste vår för-
enings ordförande till Birkeröd och Es-
löv och kunde rapportera att Jakobstad 
gärna togs emot i vänortsringen,  som 
snart utökades med Gardabaer, Island.  

Föreningen Norden fick snart stöd av 
Staden Jakobstad. När Jakobstad år 1952 
fyllde 300 år, inbjöds två representanter 
för varje vänort. Asker svarade med att 
inbjuda till vänortsmöte 1953, det för-
sta jag var med om. En ortsbo av färöisk 
släkt bidrog till att även Torshavn anslöt 
sig!  Trots de långa avstånden och rollen 
som huvudstad, var Torshavn med ända 
till 90-talets slut. Som en följd av de liv-
liga kontakterna med Färöarna  blev Ja-
kobstads bibliotek valt till centrum för 
färöisk litteratur i Finland! 

Föreningens verksamhet bestod av 
programaftnar med föredragshållare, 
alltid välbesökta,  Sverige-vecka 1948, 
Danmarksdag 1949 och -51, osv. För-
eningen beviljar årligen stipendier till 
stadens två gymnasier och understöder 
aktivt föreningar  (sångare,  gymnaster) 
som vill besöka någon av vänorterna.  

Vid mötet i Eslöv 1960 bestämdes, 
att vänortsmöten skulle hållas vartan-
nat år. Snart  behövdes också mellan-
årskonferenser.  Då ringen nu bestod 
av sex orter, kunde varje ort räkna med 
att arrangera ett möte minst vart tionde 
år, för dels Norden-medlemmar,  dels 
kommunernas representanter,  ofta med 
familjer. 

Min far, Paul Perman, ordförande 
för föreningen 1952-57,  efterträddes 
av historielärare Else Strömsnäs,  som 
1963 ordnade en klassresa till Birkeröd 
och Eslöv. Detta var början till ett myck-

Staden Jakobstad 
och vänortsrörelsen
Redan den 30 mars 1943 grundades  Föreningen Norden-Pohjola i Jakobstad och 
omnejd. Längtan efter nordiska kontakter var stor och över 100 personer skrev genast 
in sig som medlemmar. Från början bestämdes, att föreningen skulle vara opolitisk, 
tvåspråkig och satsa på ungdomar.   
Text: Torvald Perman

et livligt elevutbyte! Vänortsmötet 1972 
i  ljuvligt sommarväder  blev mycket väl-
besökt. Man var nyfiken på Jakobstad, 
som ju kändes avlägset och exotiskt. 
Följande år blev jag själv ordförande. 

Staden Jakobstad har genomgående 
sänt representanter till alla vänortsmö-
ten. Föreningen Norden har också haft 
nytta och glädje av Jakobstads riksdags-
män, Bror Lillqvist, Mats Nyby och nu-
mera Anna-Maja Henriksson. 

Vänortsmötet 1980 i Birkeröd har 
gått till historien. Vi åkte med två bus-
sar och reseledare var Kristina Saari, 
som har varit föreningen trogen sedan 
dess.  Hon är både vår ordförande och 
vår representant i Pohjola-Nordens full-
mäktige. 

Programmet under våra vänortsmö-
ten fick fastare form. 1996 hade vi t.ex. 
260 gäster från vänorterna.  Samtliga 
var inbjudna  till lunch i värdfamiljer 
och ett sextiotal hade privat inkvarte-
ring;  allt för att ge gästerna personliga 
kontakter. Invigningen bestod av häls-
ningar från de olika vänorterna och 
motsvarande nationalsånger sjöngs uni-
sont. Sedan följde seminarier, arbets-
grupper och sightseeing. Kvällen var 
vikt för Föreningen Nordens fest under 

fria former. Följande dag ordnades pro-
gram i stadens centrum; många orter 
hade med sig en orkester eller någon 
kör. Den kvällen bjöd Staden Jakobstad 
gäster och värdar på supé. Vänortsmötet  
avslutades med nordisk högmässa. 

Tiderna förändras och folk hade fått 
större möjlighet att resa. Regeringarna 
hade tagit över det officiella nordiska 
samarbetet. Vänortsmöten ansågs vara  
kostsamma.  Kommunpolitiker vil-
le helst diskutera inbördes. Vid mötet 
2016 i Jakobstad hade Staden eget pro-
gram.  Men den traditionella supén  för 
samtliga mötesdeltagare förblev oför-
ändrad; här kunde alla umgås!  

Följande arrangör av ett vänortsmöte 
(2018) skulle ha varit Asker - som dock 
avböjde. Därmed hade en över 50-årig 
tradition av vänortsmöten brutits. Ingen 
vänortsring har varit så uthållig och be-
rört så många! Men alla minnen, upple-
velser  och kontakter med likasinnade i 
de nordiska länderna lever kvar. 

1984 hade trubaduren Håkan Streng 
tjusat vänortsgästerna med sitt perfekta 
uttal av de nordiska språken, i synnerhet 
isländska. Under det sista traditionella 
vänortsmötet 32 år senare underhöll 
han igen. Det var en fin avslutning. 
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Floating Sofa Quartet (www.floatingsofaquartet.com) on 
modernia pohjoismaista kansanmusiikkia soittava yhtye, 
jossa on jäseniä Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta. Yhtyeessä 
soittavat Alavudelta/Seinäjoelta lähtöisin oleva Leija Lauta-
maja (kaksirivinen haitari ja matkaharmoni), ruotsalainen 
Malte Zeberg (kontrabasso), tanskalainen Clara Tesch (viu-
lu) ja tanskalainen Mad Kjoeller-Henningsen (puuhuilu ja 
ruotsalainen säkkipilli). 

 Yhtyeen musiikki perustuu kolmen Pohjoismaan kansan-
musiikkiperinteeseen, mutta on samalla vahvasti kiinni ny-
kyajassa. Konsertissa iloiset ja haikeat melodiat vuorottelivat 
sopivasti ja yleisö saattoi havaita, että muusikot todella hallit-
sivat instrumenttinsa sekä sielukkaan yhteissoiton.  

 Noin 60-päinen yleisö oli erittäin tyytyväinen kuule-
maansa ja odottaa varmasti Floating Sofa Quartetin seuraa-
vaa tulemista Seinäjoelle. 

Floating Sofa Quartet

Teksti ja kuvat: Pertti Kinnunen

Järjestimme viime vuoden 2018 Lucian-päivänä hieman erilaisen 
tilaisuuden eli yhteispohjoismaisen Floating Sofa -yhtyeen konsertin 
Seinäjoen kaupungintalon valtuustosalissa. 

Yhtyeen musiikki perustuu 
kolmen Pohjoismaan 
kansanmusiikkiperinteeseen, 
mutta on samalla vahvasti 
kiinni nykyajassa.
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Joulukuun 16. päivänä kokoonnuim-
me Kulttuurikeskus Vanhan Paukun 
pihamaalle jännittynein odotuksin, 
sillä olihan edessä jokavuotinen Lu-
cia-neidon ja kynttilätyttöjen kruunaus. 
Paikalla oli myös Lapsikuoro Laulux 
johtajansa Eliina Sompin kanssa, Ma-
nu-hevonen vossikan edessä ja runsaas-
ti yleisöä. Kynttilät loivat lämmintä tun-
nelmaa Pajakappelin edustalla. Viimein 
asteli Lucia kynttilätyttöineen kappelin 
edustalle ja tilaisuus alkoi Lauluxin lau-
laessa.

Ennen kruunaamista uusi kau-
punginjohtajamme Satu Kankare piti 
pienen puheen. Hän mainitsi muun 
muassa, että Lapuan Pohjola-Norden 
on ensimmäisenä Etelä-Pohjanmaan 
alueen yhdistyksistä järjestänyt Lu-
cia-tapahtuman. Sen on aikanaan tuo-
nut tänne kunnan pitkäaikaisen kun-

Lapualla perinteinen 
Lucia-kulkue 
esiintymisineen
Teksti: Riitta Panula | Kuva: Minna Vainionpää, Lapuan Sanomat

nanjohtajan Kimmo Karttusen vaimo, 
kokkolalaissyntyinen Marita Karttu-
nen. Perinne on jatkunut ainakin 30 
vuotta. Kaupunginjohtajan kruunattua 
Lucian, joka oli Hertta Perälä, lauloi-
vat tytöt yhdessä Pyhä Lucia -laulun. 
Kynttilätyttöinä olivat Ella Kattelus ja 
Elli Thil. Tyttöjen siirryttyä lapsikuo-
ron laulun aikana vankkureihin, alkoi 
pitkän kulkueen siirtyminen vankku-
reiden perässä kohti Tuomiokirkkoa. 
Ensimmäisinä lähes juoksivat lapsi-
kuorolaiset kynttilät kädessä ja heidän 
perässään me muut. Kynttilät asetettiin 
Enkelipatsaan juurelle ja yleisö siirtyi 
kirkkoon odottamaan Kauneimpien 
joululaulujen alkamista. 

Kello 15 kirkon valot himmenivät 
ja Lucia kynttilätyttöineen käveli kes-
kikäytävää kirkon alttarille laulaen 
Pyhä Lucia -laulua. Sama toistui myös 

Lucia Hertta Perälä sekä kynttilätytöt

Kauneimpien joululaulujen iltatilai-
suudessa. 

Lapualla Lucia-perinne on muo-
toutunut Kauneimpien joululaulujen 
yhteyteen alkujaan siksi, että laulajina 
ovat olleet nuorten kuoroista valitut 
tytöt. Nykyään tytöt valitsee ja har-
joituttaa yläkoulun musiikinopettaja 
Päivi Rinta-Runsala.   

Lucia ja kynttilätytöt käyvät vuo-
sittain esiintymässä myös lapualaisis-
sa päiväkodeissa, palvelukodeissa ja 
terveyskeskuksen osastoilla. Allekir-
joittaneen kyyditseminä tytöt tekivät 
vielä kahtena iltapäivänä jouluisen 
tervehdyskäynnin neljälletoista eri 
yleisölle esittäen Pyhä Lucia -laulun ja 
joululauluja. 

Tämä Lapuan Pohjola-Nordenin 
perinne on hieno ja antoisa kokemus 
kaikille mukana oleville. 
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Föreningen fyller 75 år i år, men vi 
kommer att ordna med fest under vå-
ren 2020. Föreningens bidrag till Karle-
bys 400 årsjubileum år 2020 är en staty 
av stadens grundare Konung Gustav 
II Adolf, som färdigställs av skulptö-
ren Ulla Haglund. Statyn kommer att 
skänkas till staden Karleby och placeras 
på en central och synlig plats. Initiativet 
till statyprojektet togs av bildkonstnär 
Esa Tiainen och vår mångåriga ord-
förande Brit Stenman. Under stadens 
jubileumsår kommer föreningen ock-
så att medverka i ett förverkligande av 
ett Sverige-Finskt handelsseminarium 
som riktar sig till företag och besluts-
fattare. 

Vår förening uppmärksammar tra-
ditionellt Norges nationaldag 17. Mai 
och vi har under flera år ställt till med 
en vårlig fest som lockat deltagare ock-
så från andra Pohjola-Nordenförenin-
gar i Österbotten. Svenska och norska 
konsuln medverkar i festen, därtill har 
vi haft nöjet att få finlandssvenska kul-
turpersonligheter med nordisk anknyt-
ning som festtalare. När man ordnar 
fest i Karleby ska den naturligtvis in-
nehålla inslag av musik! 

Vi delar årligen ut bokpaket till barn 
i förskolor, grundskolor och gymnasier 
för att främja läsintresset och kunska-
per i mordersmål. Karleby stad har un-
der 23 års tid anställt Nordjobbare un-
der somrarna och föreningen har bjudit 
de gästande nordiska ungdomarna på 
sommarrekreation i form av kryssning 
till den populära fyrön Tankar, guidade 
stadsrundturer och biljetter till någon 
sommarkonsert. Samarbete har varit 
uppskattat och nordjobbarna har fört 
med sig en positiv bild av sin tillfälliga 

Pohjola-Norden i 
Karlebynejden rf. 
Pohjola-Norden i Karlebynejden rf. grundades år 1944 och har idag ca 110 
betalande medlemmar. Vi finns till för att främja nordisk samhörighet i 
det tvåspråkiga Karleby som grundades av den svenska konungen Gustav 
II Adolf. Staden firar sitt 400 årsjubileum under hela året och vår förening 
kommer att uppmärksamma det betydelsefulla året på olika sätt.  

hemstad.  
På hösten har vi gått tillsammans 

på en av Mellersta Österbottens kam-
marorkesters konserter med nordisk 
anknytning och bjudit medlemmarna 
på kaffe med dopp i pausen. Det åter-
kommande evenemanget har varit om-
tyckt och lockat ett 30-tal medlemmar. 
Vi ordnar också bl a författarbesök i 
samarbete med stadsbiblioteket och 
initierar, inspirerar till och ordnar resor 
i Norden. Tillsammans med andra Poh-
jola-Nordenföreningar i Österbotten 
har vi besökt Färöarna och Mitt-Nor-
den. Resorna har varit mycket uppskat-
tade med kunniga guider och rese-ar-
rangörer. Evenemang under Nordiska 
litteraturveckan är mångåriga inslag i 
programmet. 

Vi välkomnar nya och gamla med-
lemmar med i vår verksamhet som 
främjar Nordisk samhörighet!

När man ordnar fest 
i Karleby ska den 
naturligtvis innehålla 
inslag av musik! 

Benjam
in Suom

ela / N
orden.org

Text: Sonja Remell



Välkomna till Korsholm! 

Nordisk sommarkonsert  
lördagen den 29 juni 2019 

 

Pohjola-Norden Korsholm står värd för Region Österbottens sommarevenemang -  
med sång och musik samt guidad tur i vår natursköna skärgård. 

Guide: Henrik Fågelbärj 
Uppträder gör:  
Sångare ur Damkören Vilja, Öckerö, Sverige 
Kammarkören Psallite, Korsholm 
Trio Domino, Vasa 
Johan & Juristerna, Korsholm 
 
Vi bjuder på: buss/bussar, kaffe med dopp, guide 
och inträden. 
Middagen kostar 35 euro. 
Anmälningar senast 16.6 
till gunbritt.tallback@netikka.fi 
Meddela i samband med anmälan om ni deltar i 
busstransporten, konserten, kaffet vid Café 
Salteriet  och middagen. 
 
Med bidrag från Svenskösterbottniska samfundet, Pohjola-Norden förbundet och Korsholms kommun.  

Psallite 

PROGRAM 
kl 12:45     Start från Kulturhuset i Smedsby med buss/bussar (Skolvägen 1) 
kl 14:00     Konsert i Replot Kyrka 
Efter konserten guidning till Björköby och Café Salteriet där det serveras kaffe med dopp. 
Möjlighet att promenera till Saltkaret för att klättra upp i utsiktstornet och se 
världsnaturarvet från ovan. 
Kl 18:00    Världsarvsporten med världsarvsutställning och galleriet Arte Mare 
Kl 19:00    Restaurang Berny’s - middag med musik och allsång 
Efter middagen kör bussen/bussarna tillbaka till Kulturhuset i Korsholm. 

Johan och juristerna 
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Pohjola-keskuksen hankekoordi-
naattorina toimii Asko Pietarila. Ti-
laisuuden avasi Pohjola-Nordenin pää-
sihteeri Michael Oksanen ja teemaan 
johdattivat puheenvuoroillaan Oulun 
kansainvälisten asioiden johtaja Piia 
Rantala-Korhonen ja Kalevan päätoi-
mittaja Kyösti Karvonen. 

Pohjoismaisella yhteistyöllä 
vankat juuret 
Piia Rantala-Korhonen tähdensi, että 
pohjoismainen yhteistyö on aina ollut 
hyvin tärkeää Oulun kaupungille. His-
torian aikana oululaisten ja pohjois-
ruotsalaisten välille on rakentunut tiivis 
yhteys, jota kaupunki on tukenut myös 
omalla toiminnallaan. Lähes jokaisesta 
oululaisesta suvusta lähetettiin vuosina 
1939-1947 lapsia sodalta suojaan Ruot-
siin. Talvisodan aikana Ruotsissa levisi 
tunnus: Finlands sak är vår! Yhteensä 
Suomesta lähti Ruotsiin 72 000 lasta. 
Yli 15 000 heistä jäi uusiin perheisiinsä, 
vaikka yhteys syntymäperheisiin säilyi 
valtaosalla. 

”Sekä minulla että miehelläni on 
serkkuja Ruotsissa tämän historian 

Pohjola-keskus 
avattiin Oulussa
Oulussa vietettiin maaliskuussa Pohjola-keskuksen avajaisia. Pohjola-Nordenin perusta-
man Pohjola-keskuksen ideana on toimia kokoavana aatteellisena kulttuuri-instituutio-
na, joka voi omalla panoksellaan edesauttaa kansalaisten, elinkeinoelämän ja kuntien 
välistä yhteistyötä Pohjoismaissa, Perämerenkaarella ja Pohjoiskalottialueella. 

Teksti: Asko Pietarila 
Kuvat: Urpo Uusitalo ja Asko Pietarila

Pohjola-keskus, Sepänkatu 9, Oulu Avajaiset päättyivät Vaalipaneeli-keskusteluun

seurauksena” totesi Rantala-Korhonen 
ja hän jatkoi: ”Nuoremmat sukupolvet 
ovat eläneet rauhan aikaa, osa heistä on 
ehkä tietämätön siitä arjessa toteutu-
neesta solidaarisuudesta, jota nykyistä 
huomattavasti ankarimmissa oloissa 
meille osoitettiin. Puhe pakkoruotsista 
särähtää juuri siksi erityisen rumasti 
omaan korvaani. Suomen ja Ruotsin 
historiat kietoutuvat yhteen. Suomi on 
kaksikielinen maa, suomenruotsalai-
nen kulttuuri on tärkeä osa kansallista 
kulttuuriamme”.  

Oululle ja Luulajalle 
yhteistyösopimus 
Rantala-Korhonen kertoi, että Oulun ja 
Luulajan kaupunki allekirjoittivat laa-
jan yhteistyösopimuksen helmikuussa 
2019 Oulun kaupunginhallituksen Luu-
lajan vierailun yhteydessä. Sopimukses-
sa todetaan, että rajat ylittävä yhteistyö 
Perämerenkaarella antaa mahdollisuu-
den rakentaa vahva ja kilpailukykyinen 
alue, joka voi toteutua niin koulutuk-
sen, kulttuurin, tekniikan, yrittäjyyden 
kuin matkailun alueella. Luulaja tukee 
myös Oulun hakemusta Euroopan 

kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026. 
Kaupungit haluavat myös edistää työl-
lisyyttä ja rajat ylittävää työvoiman liik-
kuvuutta sekä lisätä Oulun ja Luulajan 
rajat ylittävää yhteistyötä. 

Henkilöjunaliikenne takaisin 
Suomen ja Ruotsin välille? 
Piia Rantala-Korhonen painotti, että 
toiminnalliset liikenneyhteydet Perä-
merenkaarella ja Pohjois-Euroopassa 
ovat alueellisen kehityksen ja kasvun 
edellytys.  Yksi tärkeä osa on Laurila–
Haaparanta rataosuuden sähköistämi-
nen. Ruotsissa suunnitellaan säännöl-
listä henkilöjunaliikennettä Luulajan ja 
Haaparannan välillä viimeistään vuon-
na 2021. Tavoitteena on, että junayh-
teys voisi jatkua Suomeen. Junayhteys 
edistäisi myös työvoiman liikkuvuutta 
ja alueen matkailua.  
”Pohjoismainen yhteistyö on meille 
oululaisille arjen tekoja, joista asuk-
kaat viime kädessä hyötyvät” kiteytti 
Piia Rantala-Korhonen ja toivoi, että 
Pohjola-keskus antaa vahvan panoksen 
tämän yhteistyön kehittämiseksi entistä 
vahvemmin tulevaisuudessa. 
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”Suomen ja Ruotsin historiat 
kietoutuvat yhteen. Suomi 
on kaksikielinen maa, 
suomenruotsalainen 
kulttuuri on tärkeä osa 
kansallista kulttuuriamme”.

– Piia Rantala-Korhonen  

Median raportoinnissa paran-
nettavaa 
Kalevan päätoimittaja Kyösti Karvonen 
lähestyi teemaa myös omista kokemuk-
sistaan: ”Tiedotusvälineillä, joita Ka-
levan osalta edustan, on myös peiliin 
katsomisen paikka. Raportointi jopa 
Ruotsista, saati sitten Norjasta, Tans-
kasta tai Islannista ja noiden maiden 
raportointi Suomesta on maiden maan-
tieteelliseen läheisyyteen ja pitkälle sa-
mankaltaiseen hyvinvointivaltiomalliin 
nähden luvattoman vähäistä.” 

Karvonen arveli, että pohjoismaisen 
yhteistyön saama vähäinen julkinen 
huomio johtuu varmaan siitä, että se on 
niin arkista ja niin luontevaa. Pohjois-
maita sivuava kotimainen keskustelum-
me liittyy valitettavan paljon vain niin 
sanotun pakkoruotsin ympärille – ”Itse 
käytän tuota harhaan johtavaa termiä 
vain vahvasti lainausmerkeissä, jos sit-
tenkään”. 

Ilmastonmuutos yhteiseksi 
teemaksi 
Karvonen kysyi, voisiko puoluepoliit-
tisesti perinteisesti sitoutumattomalla 
Pohjola Nordenilla olla merkittävä rooli 
ilmastonmuutoksesta käytävässä kes-
kustelussa täällä pohjoisessa? Pohjola- 
Nordeniin ei liity poliittisia intohimoja, 
ja se toimii kaikissa pohjoismaissa eli 
tarvittava järjestökoneisto on olemassa. 
Ilmastonmuutos ei tunne valtakunnan 
rajoja, joten siksikin ilmastonmuutos 
koskee kaikkia pohjoismaita, niiden 
pohjoisia alueita ja myös Venäjää. Oli-
sikin erinomaisen tärkeää, että ilmas-
tonmuutoskeskustelua alettaisiin käydä 
myös Venäjällä ja etenkin Suomen lähi-
alueilla. 

”Ruotsalaisesta 15-vuotiaasta Greta 
Thunbergistä on tullut maailmankuulu 

ilmastoaktivisti. Tällaisia gretathunber-
gejä luulisi löytyvän lisää myös pohjoi-
silta alueilta. Heitä tarvittaisiin nimen-
omaan täällä, missä arktinen luonto on 
erityisen arka ja missä haetaan tasa-
painoa luonnonvarojen käytön ja ym-
päristönsuojelun välillä”, pohti Kyösti 
Karvonen ja toivotti lopuksi menestystä 
Pohjola-keskukselle seuraavin sanoin: 
”Voisin kuvitella, asiaa tarkemmin tietä-
mättä, että Pohjola Nordenissa ei ole ai-
nakaan liikaa nuorempien sukupolvien 
aktiiveja. Toivottavasti olen väärässä. 
Ilmastonmuutos voisi joka tapauksessa 
olla aihe, jolla heitä saataisiin lisää mu-

kaan Pohjola Nordenin toimintaan.” 
Avajaisia tähdittivät ohjelmillaan 

Oulun ruotsalaisen päiväkodin ja kou-
lun lasten ja nuorten esitykset ja näyt-
telyt sekä runonlausuja Eero Suvilehto 
ja a cappella laulukuoro Pyrstötähdet. 
Avajaisten yhteydessä suoritettiin myös 
ODL:n hyväntekeväisyyskeräys Poh-
jois-Suomen vähävaraisten lasten har-
rastustoiminnan tukemiseksi. Tarjoi-
lusta vastasivat Svenska Privatskolanin 
oppilaat. Avajaiset päätti eduskuntapuo-
lueiden vaalipaneeli teemanaan pohjois-
maiset ratkaisut ajankohtaisiin yhteis-
kunnallisiin kysymyksiin. 

Michael Oksanen avaa Pohjola-keskuksen

Michael Oksanen luovuttaa avajaisten keräystuoton  ODL.n Tanja Tanhualle
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Veli Aine syntyi ja kävi koulunsa Tor-
niossa ja tuli ylioppilaaksi 1939 Tor-
nion yhteislyseosta. Hän oli mukana 
talvisodassa, osallistui jatkosotaan ja 
Lapin sotaan.  Veli Aine suoritti väli-
rauhan aikana 1941 Suomen Liikemies-
ten kauppaopiston ylioppilasluokan 
Helsingissä; lisäksi Veli Aine suoritti 
kauppatieteiden opintoja Helsingin 
kauppakorkeakoulussa. Opinnoistaan 
Veli Aine on sanonut, että hän on teh-
nyt itselleen väkivaltaa lähtiessään lii-
kemaailmaan ”Minun olisi pitänyt läh-
teä opiskelemaan humanistisia aineita. 
Se on kyllä ehdoton totuus[--]”. 

Elämäntyönsä Veli Aine on tehnyt 
omistamassaan yrityksessä: vuosina 
1945–1973 Aineen Autoliikkeen toimi-
tusjohtajana sekä vuosina 1973–1990 

Jaettu ilo – Veli 
Aineen syntymästä 
100 vuotta

Veli Aineelle myönnettiin 
Lapin yliopiston taiteen 
kunniatohtorin arvo vuonna 
1999 ansioista suomalaisen 
ja lappilaisen taiteen ja 
kulttuurin edistämisessä ja 
tukemisessa.

Helmikuun 17. päivä tuli kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Veli Valo Aine syntyi Elsa 
ja Iikka Aineen perheeseen. Aineen taidemuseo juhlistaa Veli Ainetta uusitulla 
perusnäyttelyllä Jaettu ilo – Veli Aineen syntymästä 100 vuotta. Mutta miten kertoa 
kuvataiteen keinoin yhden ihmisen elämäntyöstä? Yhdestä ihmisestä? 

Aine Oy:n toimitusjohtajana ja halli-
tuksen puheenjohtajana. 

Veli Aineelle myönnettiin Lapin 
yliopiston taiteen kunniatohtorin arvo 
vuonna 1999 ansioista suomalaisen ja 
lappilaisen taiteen ja kulttuurin edistä-
misessä ja tukemisessa. Veli Aine kuoli 
Torniossa 30.12.2008. 

Hän oli siis humanisti ja liikemies, 
intohimoinen ihminen. Kuvataide oli 
yksi asia, mihin hän suhtautui intohi-
moisesti. Hän oli kuvataiteen keräilijä 
ja mesenaatti, ei sponsori.  

Aineen taidemuseon uusittu perus-
näyttely näyttää välähdyksiä Veli Ai-
neen elämästä ja intohimosta, mutta ei 
yritäkään olla kattava, eikä toistaa ai-
kaisempia kokoelmanäyttelyitä. Ensim-
mäiseen saliin on koottu teoksia jotka 

sivuavat Veli Aineen elämää: kotielämä, 
johon liittyy puoliso Eila ja lapset, har-
rastukset, mm lukeminen. Sitten sota, 
sodalla on pitkät jäljet sodan käyneiden 
ja nähneiden ihmisten elämään. Veli 
Aine oli vapaaehtoisena mukana tal-
visodassa ja osallistui sekä jatkosotaan 
että Lapin sotaan. Sotilasarvoltaan hän 
oli reservin majuri. Työ määrittää myös 
ihmistä, Veli Aine oli autoliikkeiden ja 
Tornion kaupunginhotellin omistaja. 
Niinpä salissa ollaan tanssin pyörteissä 
(mm. Wäinö Aaltosen Tanssi-veistos, 
jonka Veli Aineen avulla hankittiin 
Tornion kaupungille) ja istuskellaan 
ravintoloissa.  Liisa Rautiaisen maala-
uksissa autot suihkivat kadulla ja Kari 
Cavénin autot lattialla. 

Seuraavan salin teemana on nai-
nen. Veli Aine kertoo haastattelussaan 
vuonna 1989, että hän on aina pitänyt 
naisista, ennen kaikkea naistaiteilijoista 
samoin kuin naisfiguureista. Haastatte-
lussa hän kertoo, että kun hän on löytä-
nyt naisen selkää kuvaavan työn, niin se 
on aina hankittu. 
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”Kokoelma voi olla epätasainen, 
mutta se on minun kokoelmani, 
se kertoo jotain minun 
maustani. Ihminen joka ei 
rakasta taidetta, ei voi tätä 
vuosikymmeniä harrastaa”.                                           

– Veli Aine

Eila ja Veli Aine tekivät paljon ul-
komaanmatkoja, niinpä yksi sali on 
omistettu maisemille. On maisemia 
Ranskasta, Espanjasta, Kreikasta, Tatran 
huippuja, Himalaja, intialaisia hahmoja. 
Mutta on myös Kalervo Palsan teos, 
kenties Kittilästä, pohjolan Pariisista. 
Aineen vierailivat Palsan ateljeessa, Get-
semane-mökissä. 

Aineen salin teemana on valo. Taide 
tuo valoa ja iloa ihmisten elämään. Valo 
on myös Veli Aineen toinen nimi. On 
Valoaaltoa, Luxia, Raakaa valoa, Ke-
vään valoa, Valon hajoamista jne.   

Kahvilan seinällä on Veli Aineen 
ensimmäinen ja viimeinen hankinta. 
Santeri Salokiven etsauksen Aurajoelta 
Veli Aine hankki koulupojan taskura-
hoillaan 1930-luvulla, Arvid Liljelun-
din Tornion kirkon interiööri on Veli 
Aineen viimeinen museokokoelmaan 
hankkima teos. 

Veli Aine on vaikuttanut merkittä-
västi pohjoissuomalaiseen ja lappilai-
seen taide- ja kulttuurielämään koko 
sotien jälkeisen ajan. Hän aloitti taide-
teosten ostamisen 1940-luvulla; seuraa-
valla vuosikymmenellä taiteen keräämi-
nen muuttui systemaattisemmaksi.  

Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan taiteel-
lista ja tieteellistä toimintaa Eila ja Veli 
Aine tukevat edelleenkin kulttuurira-
hastojen yhteyteen vuonna 1968 perus-

tamiensa taiderahastojen kautta. Lisäksi 
Aineet tukivat taloudellisesti taiteilijoi-
ta, kirjailijoita ja tutkijoita rahoittamalla 
mm. opintomatkoja. 

Eila ja Veli Aine perustavat Aineen 
Kuvataidesäätiön vuonna 1974, säätiö 
solmi Tornion kaupungin kanssa sopi-
muksen 1979, jossa Tornion kaupunki 
sitoutui rakentamaan sekä ylläpitämään 
Aineen taidemuseota ja vastaavasti Ku-
vataidesäätiö sijoittamaan kokoelman-
sa sinne. Sopimuksessa sovittiin myös 
mm. henkilökunnan palkkaamisesta. 

Veli Aine sanoi muutamaa päivää 
ennen Aineen taidemuseon avajaisia 
vuonna 1986: ”Kokoelma voi olla epäta-
sainen, mutta se on minun kokoelmani, 
se kertoo jotain minun maustani. Ihmi-
nen joka ei rakasta taidetta, ei voi tätä 
vuosikymmeniä harrastaa”. 

Veli Aine piipahti usein taidemu-
seolla, ei vain kokouksissa. Minulla oli 
ilo tutustua Veli Aineeseen, kirjoitin 
hänestä muutaman runon lastenkirjaan 
1990-luvulla, sitten toimitin kokoelma-
kirjan, myöhemmin tein hänen taiteen-
keräilystään opinnäytetyön yliopistoon. 
Hän sai minusta heti vilpittömän ihaili-
jan, kuten muistakin silloisista taidemu-
seon työntekijöistä. Me olimme hänelle 
tyttäriä ja poikia, hän oli meille Veli. En 
ole kohdannut hänenlaistaan persoonaa 
Tornion kaupungin hallinnossa. Hänen 

päätöksentekonsa oli nopeaa ja varmaa, 
rohkeaakin. Hänen ymmärryksensä 
työtämme ja meitä kohtaan oli ainut-
laatuista. Hänen tukensa sanan kaikissa 
merkityksissä, oli vailla vertaa. ”Menkää 
Pariisiin! Lähtekää Roomaan! Mie mak-
san.”  

Katriina Pietilä-Juntura 
Museonjohtaja 
Aineen taidemuseo 
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Tornion Pohjola-Nordenin Pohjolan Pidoissa maaliskuussa 
nautimme tanskalaisen smörrebrödin ohella Aineen taide-
museonjohtaja Katriina Pietilä-Junturan mainiosta esitel-
mästä ”Jaettu ilo – Veli Aineen syntymästä 100 vuotta”, jonka 
voimme tarjota myös aluelehtemme lukijoille. Tilaisuudessa 
julkistettiin sekä yhdistyksen että Pohjois-Suomen alueen 
vuoden 2018 Nordistiksi Aineen taidemuseo. 

Aineen taidemuseo palkittiin mm. Museoliiton vuoden 
2018 erikoispalkinnolla. Sen palkintoraati kuvaili Aineen 
taidemuseota alueellaan merkittäväksi, museoalaa uudista-
vaksi toimijaksi. Sen kantaaottava ääni kuuluu museon ra-
jojen ulkopuolellakin ajankohtaisissa keskusteluissa. Rohkea 
profiloituminen sekä yhteiskunnalliset ja poikkitaiteelliset 
avaukset ovat kasvattaneet museon vaikuttavuutta. Tunnus-
tus tuli ammattilaisten antamana. 

Vuoden Nordistiksi 
Aineen taidemuseo
Teksti ja kuva: Asko Pietarila ja Raili Ilola

Vuonna 2018 pohjoismaisesta yhteistyöstä voidaan mai-
nita: Kesäkuussa Pohjola-Nordenin Pohjois-Suomen alueen 
kesäpäivä ja Kalottjazz & Blues festival yhdessä Haaparannan 
kunnan kanssa. Elo-syyskuun vaihteessa Aineella vietettiin 
yhdenvertaisuusviikkoa mm. valtakunnan rajat ylittävä Bor-
der Pride -kulkue ja pääjuhla yhteisenä koko alueelle. Yhteis-
työssä Walhallan, Svenska Nu:n ja Tornion Pohjola-Nordenin 
kanssa kevään ja syksyn pohjoismaiset elokuvat on näytetty 
Aineen taidemuseolla. 

Museolla ja sen iloisella ja aktiivisella henkilökunnalla on 
vankka itseluottamus, hyvä henki ja peräänantamaton linja. 
Toiminnasta huokuu tekemisen meininkiä ja pientä itseiro-
niaa. 

Museonjohtaja Katriina Pietilä-Juntura vastaanotti Vuoden 
Nordisti -kunniakirjan

Museonjohtaja Katriina Pietilä-Juntura esitelmöi Veli Aineesta

Pohjola-Nordenin liittokokous pidettiin 
Aineen taidemuseossa 
4.-5. toukokuuta 2019.
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Oulun Pohjola-Nordenin hallitus on valinnut vuoden 2018 
Nordistiksi Oulun Sarjakuvakeskuksen. Se on pohjoisen Suo-
men sarjakuvamaailman monitoimikeskus. Oulun Sarjakuva-
keskuksen toiminnanjohtajana toimii Harri Filppa (s. 1980). 
Filppa on koulutukseltaan Lapin yliopistosta valmistunut 
taiteen maisteri. Hän on työskennellyt kulttuuritalo Valveella 
sijaitsevan Oulun Sarjakuvaseuran palveluksessa neljä vuotta. 
Tänä aikana Filppa on kehittänyt päämäärätietoisesti marras-
kuista sarjakuvafestivaalia. Sinne on kutsuttu pohjoismaisia 
alan ammattilaisia esiintymään ja myymään omaa tuotan-
toaan. Filppa käy myös aktiivisesti Skandinavian vastaavissa 
tapahtumissa esittelemässä tuotantoaan.  

Tunnetuin hänen sarjakuva-albuminsa on Kuolema meidät 
erotti (2017), joka käsittelee hänen yllättäen kuolleen vaimon-
sa aiheuttamaa surua ja ahdistusta. Filppa on käynyt erilaisis-
sa sururyhmissä puhumassa asiasta, tälläkin hetkellä hän on 
menossa surukonferenssiin.  

Harri Filppa kertoo, että Suomessa on kolme Turun sarja-
kuvakauppaa: Helsingissä, Turussa ja Oulussa. Oulun toimi-
pisteessä tarjolla on laaja kooste sekä suomalaisista että kan-
sainvälisistä alan julkaisuista.   

Esittelyssä Oulun Sarjakuvakeskuksen 
toiminnanjohtaja Harri Filppa
Teksti: Ulla Haverinen

Harri Filppa
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Kasvata tietoisuutta Pohjola- 
Nordenista kouluvierailun 

avulla 

Kouluvierailu on yhdistyksille räätälöity palvelu. Tarjoamalla kouluvierailun
lähikoululle, edistätte tietämystä Pohjoismaista koulun oppilaiden keskuudessa.

Miten tilaan kouluvierailun?

Yhdistys on yhteydessä 
kouluun

Ole yhteydessä 
varauspalveluun

Varausvahvistus ja 
kouluvierailu

1 2 3
Yhdistys on yhteydessä kouluun,

jonne haluaa tarjota kouluvierailun. 
Sovitaan yhteyshenkilö koulun

puolelta sekä alustava ajankohta
kouluvierailulle vähintään 10 vk:n

päähän.

Yhdistys on yhteydessä
varauspalveluun, joka hoitaa

vierailijan varauksen. Tarvittavat
tiedot: Koulu, toivottu ajankohta,

yhteyshenkilö ja yhteystiedot.
Varauksen hoitaa

yhteistyökumppanimme Uplus Oy,
jonka edustajat myös tekevät

kouluvierailut.  
 

Puhelin: 040 180 2044  
Sähköposti:  

varauspalvelu@pohjola-norden.fi 

Saatuaan tiedon varauspalvelusta,
Uplussan edustaja vahvistaa
vierailun ja ajankohta koulun
yhteyshenkilön kanssa. Uplus

lähettää kouluvierailijan sovittuna
ajankohtana koululle. 
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Benjamin Suomela / Norden.org
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Haloo Pohjola on jo 20 vuotta palvellut Pohjoismaiden kan-
salaisia muuttoon, opiskeluun ja työskentelyyn liittyvissä 
kysymyksissä. Suomessa palvelua on hallinnoinut sen alusta 
lähtien Pohjola-Norden. 

Tammikuussa tapahtuneen nimenmuutoksen yhteydessä 
Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelun tehtä-
väkenttää laajennettiin kolmelle uudelle alueelle: yrityskysy-
myksiin, tietoon pohjoismaisista tuista sekä yleiseen tietoon 
pohjoismaisesta yhteistyöstä. 

Suurin uudistus koskee palvelun kohdeyleisöä: neuvonta-
palvelu ei palvele enää vain yksityishenkilöitä, vaan myös 
yrityksen perustamista ja yritystoimintaa koskevissa ky-
symyksissä. Olipa kyse sitten muuttamisesta, opiskelusta, 
työskentelystä, eläkkeistä, sosiaaliturvasta tai yrityksen 
perustamisesta toiseen Pohjoismaahan, Info Pohjola auttaa 
matkalla.  

Toinen uudistus koskee tiedonsaantia alueen tarjoamista 
mahdollisuuksista. Info Pohjola jakaa tietoa pohjoismaisista 
tuista, joita eri toimijat voivat hakea hankkeisiin eri organi-
saatiolta virallisen pohjoismaisen yhteistyön alalla. Lisäksi 
neuvontapalvelu vastaa yleisiin kysymyksiin pohjoismaisesta 
yhteistyöstä ja yhteistyöaloista.  

Palvelua kaikilla kielillä 
Alkuvuoden uudistusten lisäksi Info Pohjola on kokenut monia 
muitakin uudistuksia viime vuosien aikana. Palvelu laajentui 

Info Pohjola
– Kaikkia Pohjoismaissa liikkuvia palveleva neuvontapalvelu

viidestä Pohjoismaasta Ahvenanmaalle, Färsaarille ja Grönlan-
tiin vuosina 2011–2015, ja palvelee siten kaikilla pohjoismaisil-
la kielillä. Vuonna 2018 palvelu yhdistyi pohjoismaisen sosi-
aaliturvaportaalin NordSocin kanssa. Yhdistymisen ansiosta 
palvelun asiakkaat saavat entistä helpommin ja kattavammin 
tietoa sosiaalivakuutuksesta ja -etuuksista, kuten etuuksis-
ta lapsiperheille, kuntoutuksesta, oikeudesta terveyspalve-
luihin, sairauspäivärahasta, työttömyysvakuutuksesta sekä 
vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeistä. Yhdistymisen 
seurauksena kaikki sivut käännettiin myös englanniksi, jotta 
ne palvelevat kaikkia Pohjoismaiden välillä liikkuvia. 

Taustalla visio Pohjolasta maailman 
integroituneimpana alueena 
Näiden uudistusten myötä Info Pohjola on aidosti yhteispoh-
joismainen kaikkia palveleva neuvontapalvelu, ja se on mi-
nisterineuvoston tärkein yhteys suoraan Pohjoismaiden kan-
salaisiin. Palvelua käyttää vuosittain noin miljoona ihmistä, 
ja siksi se on tärkeä osa Ministerineuvoston työtä yhteisen 
vision eteen: Pohjoismaiden pääministerit paiskasivat kättä 
vuoden 2016 kokouksessaan siitä, että maiden ja virallisen 
pohjoismaisen yhteistyön yhteinen tavoite on tehdä Pohjois-
maista maailman integroitunein alue. Ministerineuvosto on 
rakentanut tavoitteen tukemiseksi toimintaohjelman, joihin 
Info Pohjolan viimeisimmät uudistukset pohjautuvat. 

Mutta mitä mahdollisuuksia Pohjoismailla olisi tarjota juuri 
sinulle? Tutustu Info Pohjolan sivuihin ja hyppää uusiin mah-
dollisuuksiin osoitteessa Norden.org/infopohjola!

Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu Haloo Pohjola muutti 
tämän vuoden alussa nimensä Info Pohjolaksi. Uudistuksen tarkoituksena 
on tuoda selkeämmin esille palvelun luonne kaikkia pohjoismaalaisia ja 
Pohjoismaiden välillä liikkuvia palvelevana neuvontapalveluna.  



PAREMPI AAMU KAIKILLE 
– 31 PAIKKAKUNNALLA SUOMESSA

ALLA FÅR EN BÄTTRE START PÅ DAGEN 
– PÅ 31 ORTER I FINLAND

Scandicin hotelliaamiaisella valittavanasi on yli 100 erilaista aamiaisherkkua.  
Myös gluteenittomia, vegaanisia ja luomutuotteita.

Nyt parempi aamu jo 31 paikkakunnalla ympäri Suomen!

Du kan välja på drygt 100 olika frukostläckerheter vid Scandics hotellfrukost.  
Vi har också glutenfritt, veganprodukter och ekologiska produkter.

En bättre morgon på 31 orter runt om i Finland!

scandichotels.fi



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

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



Liity jäseneksi

Henkilöjäsenyys 
Henkilöjäsenet kuuluvat oman paikkakuntansa paikallisyhdistyk-
seen ja voivat osallistua sekä paikalliseen että valtakunnalliseen 
toimintaan. Jo jäseneksi liittyminen on pohjoismaisen yhteistyön 
tukemista. Pohjola-Nordenin jäsenet saavat myös jäsenlehden sekä 
erilaisia jäsenetuja. Jäseneksi liitytään kalenterivuodeksi kerrallaan. 
Jäsenmaksu on 22 euroa. Muista kirjoittaa, mihin paikallisyhdistykseen 
haluat liittyä!

Kannatusjäsenyys 
Pohjola-Nordeniin voi liittyä myös kannatusjäseneksi. Kannatus-
jäsenyys eroaa tavallisesta henkilöjäsenyydestä siten, että kanna-
tusjäsenet eivät ole minkään Pohjola-Nordenin paikallis- tai muun 
yhdistyksen jäseniä, eikä heillä siten ole edustus- tai äänioikeutta 
esimerkiksi liittokokouksessa. Kannatusjäsenmaksu on sama kuin 
henkilöjäsenen (22€) ja kannatusjäsenet saavat samat jäsenedut kuin 
perinteiset henkilöjäsenet. Jos haluat liittyä kannatusjäseneksi, älä 
valitse paikallisyhdistystä. 

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

Perhejäsenyys
Mikäli perheessäsi on jo Pohjola-Nordenin jäsen, voit liittyä perhe-
jäseneksi. Perhejäseniksi lasketaan kaikki samassa taloudessa asuvat 
henkilöt. Jäsenmaksu on 12 euroa. 

Yhteisöjäsenyys
Järjestöt voivat liittyä Pohjola-Nordenin yhteisöjäseniksi. Yhteisöjäsen-
et 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 
vuosimaksulla. Koulujäsenet saavat Pohjolaan liittyvää ajankohtais-
ta materiaalia ja tietoa pohjoismaisista kursseista, stipendeistä ja 
uusista oppimateriaaleista. Koulualan sivuilta voit lukea lisää koulu-
jäsenyydestä.

Kirjastojäsenyys
Kirjastot voivat liittyä Pohjola-Nordenin kirjastojäseniksi 20 euron 
vuosimaksulla. Kirjastojäsenet saavat kirjastoviikon materiaalin 
automaattisesti postitettuna, Pohjola-Nordenin sekä Ruotsin Förenin-
gen Nordenin jäsenlehden sekä 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. Pohjo-
la-Norden erbjuder dessutom sina medlemmar en tidskrift och olika 
medlemsförmåner. Man är medlem ett år i taget. Medlemsavgiften är 
22 euro. Kom ihåg att skriva vilken lokalförening du vill ansluta dig till!

Stödmedlemskap
Det är också möjligt att ansluta sig till Pohjola-Norden som stöd-
medlem. Stödmedlemskapet skiljer sig från personmedlemskap så 
att stödmedlemmarna inte är medlemmar i någon av Pohjola-Nor-
dens lokal- eller andra föreningar. Stödmedlemmarna har inte heller 
representations- eller rösträtt på t ex förbundsmötet. Medlemsavgif-
ten 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 Ungdomsför-
bundet 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 är 
12 euro.

Samverkande medlem
Även din organisation kan bli medlem i Pohjola-Norden. Samverkande 
medlemmar kan ställa upp sina representanter i valen till Pohjo-
la-Nordens beslutsfattande organ och på så vis påverka det nordiska 
samarbetet. Samverkande medlemmars avgift beror på organisatio-
nens 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 
Norden-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 (22€) 

Haluan liittyä Pohjola-Nordenin kannatusjäseneksi / 
Jag vill ansluta mig till Pohjola-Norden som stöd-
medlem (22€)

Perhejäsenyys / Familjemedlemskap (12€)

Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton jäsenyys / Medlem-
skap i Pohjola-Nordens Ungdomsförbund (ilmainen/
gratis)

Koulujäsenyys / Skolmedlemskap (20€)

Yhteisöjäsenyys / Medlemskap för samverkande 
organisationer (Jäsenmaksu määräytyy yhteisön 
koon mukaan)

Kirjastojäsenyys / Biblioteksmedlemskap (20€)

Nimi / Namn

Osoite / Adress

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



MUSIKTEATER 
MED STOR SKÅDESPELARENSEMBLE, 

DANSANDE DOCKFIGURER, 
HONUNGSBIN, 

MÄNNISKOR SOM SLITS ITU, 
NÅGRA KRATTOR 

OCH EN MASSA LINGON.

MUSIIKKITEATTERIA, 
SUURI NÄYTTELIJÄENSEMBLE, 
TANSSIVIA NUKKEHAHMOJA, 

HUNAJAMEHILÄISIÄ, 
KAHTIA REPEÄVIÄ IHMISIÄ, 

PARI HARAVAA 
SEKÄ VALTAVA MÄÄRÄ PUOLUKOITA.

PREMIÄR | ENSI-ILTA 

19.9.2019
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Taita ja niittaa tästä
Vik och häfta ihop



ESITYKSET 11.4.-30.12.2019
Liput 18-46 €  Myyntipalvelu: 02 262 0030  teatteri.turku.fi 

OHJAUS PANU RAIPIA

 EI KAI
    TEILLÄ OLE

       MITÄÄN

            SALATTAVAA?
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 E L L A  L A H D E N M Ä K I  ·  K I M M O  R A S IL A  ·  S E V E R I  S A A R I N E N  ·  R I I T TA  S A L M IN E N  ·  M A R K U S  I L K K A  U O L E V I



Merielämyksiä ja 
mansikkapaikkoja
Kesä tulee kohisten – ja sinne pääsee Punaisilla laivoilla! Lue vinkkimme 
laivalomille ja varaa matkasi suven suloisimmille mansikkapaikoille. 

SIELLÄ ILO SEILAA.

Katso Pohjola-Nordenin jäsenedut ja hyödynnä arvokuponkisi. 
Sillä pääset matkaan jopa 50 % alennuksella päivän hinnasta.

Vikingline.fi/edut/pohjola-norden  

TUKHOLMA

Gabriellalla ja Mariellalla nautit Itämeren parhaasta 
keittiöstä. Valitse runsas buffet, hurmaannu 
Gabriellan Seafood Barin äyriäisistä tai yllätä 
makuhermosi Mariellan Plate-ravintolassa. 

Meillä matkustusmukavuus on kohdallaan. Laaduk-
kaat patjat, peitot ja tyynyt takaavat hyvät yöunet. 
Uudet Ville Viking -hytit on tehty pikkukippareille – 
laivakissalakanoissa uni maittaa. Travel Span 
tasokkaat hoidot hemmottelevat aikuisia. 

Terminaalin kupeesta lähtevä M/S Emelie vie 
vehreälle Djurgårdenille 10 minuutissa. Lipun 
voit ostaa kätevästi etukäteen.

Mielitkö minilomalle? Suosittelemme First Hotel 
Reisenia vanhassakaupungissa tai keskustan 
upeaa Haymarket by Scandicia.

TALLINNA 

Kuutisen tuntia kestävällä Piknik-risteilyllä ehtii 
hyvin syödä ja shoppailla laivalla. Päiväristeilyllä 
kannattaa tutustua uuteen T1 Mall of Tallinn -ostos-
keskukseen – sen katolla kohoavasta maailman-
pyörästä näkee yli koko kaupungin. 

Yöpymiseen suosittelemme Metropol Spa Hotelia 
Rotermannin korttelissa ja uudistettua Kalev Spata 
vanhassakaupungissa.

Reittimatka vie kesä-Viron moniin mahdollisuuksiin. 
Pärnussa lomailet tasokkaasti Estonia Resort Hotel 
& Spa -hotellissa, jonka voit varata kauttamme. 

Lyhyiden välimatkojen Virossa kaikki on lähellä! 



Sjöresor till sköna 
smultronställen
Sommaren nalkas med stora steg – och du kan möta den på Röda båtarna! 
Läs våra tips för en båtsemester och boka din resa till sommarens smultronställen.

Se Pohjola-Nordens medlemsförmåner och utnyttja din värdekupong, 
som ger dig upp till 50 % rabatt på dagens pris.

Vikingline.fi/formaner/pohjola-norden

STOCKHOLM 

Njut av det bästa köket på Östersjön på Gabriella 
och Mariella. Välj mellan en riklig buffé, charmas av 
Gabriellas Seafood Bar med färska skaldjur eller 
överraska dina smaklökar i Mariellas Plate-restau-
rang.

Resekomforten är i topp hos oss. Högklassiga 
madrasser, täcken och kuddar garanterar en god 
natts sömn och de nya Ville Viking-hytterna är gjor-
da för familjens minsta – att sova i skeppskattslakan 
är skönt! Koppla av med ypperliga behandlingar i 
våra Travel Spa för lite guldkant på tillvaron. 

M/S Emelie avgår intill terminalen och tar dig till 
gröna Djurgården på 10 minuter. Du kan köpa 
biljetten behändigt på förhand.
 
I behov av en minisemester? Vi rekommenderar 
First Hotel Reisen i Gamla stan eller fantastiska 
Haymarket by Scandic i centrum.

TALLINN 

Kom på en sex timmars Picknickdagskryssning och 
ät gott och shoppa loss i Sjöbutiken! På Dagskryss-
ningen till Tallinn är det värt att utforska det nya köp-
centret T1 Mall of Tallinn – på köpcentrets tak finns 
ett pariserhjul varifrån du ser ut över hela staden. 

För övernattningar rekommenderar vi Metropol Spa 
Hotel i Rotermann-kvarteret och den renoverade 
Kalev Spa i gamla stan. 

En enkelresa för dig till många möjligheter i som-
mar-Estland. I Pärnu har du en prima semester på 
Estonia Resort Hotel & Spa, som du kan boka via oss. 

I Estland är allt nära – tack vare de korta avstånden!

Kuva: Ola Ericson/Image Bank Sweden

Kuva: Maret Põldveer-Turay/VisitTallinn Media Bank



32 Etelä-Suomen alue | Södra Finlands region

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


