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Pohjola – paikka kaikille

Norden – en plats för alla

Aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta. Lämmin keväinen tuulenhenkäys pyyhkäisee yli peilityynen lahden. Kauempaa kuuluu lintujen laulua sekä moottoriveneen hiljaista murinaa.
Vieressäni istuva joukko juttelee ja nauraa iloisesti. Juuri tällaisina hetkinä voi kysyä itseltään; missä muualla maailmassa
voi nauttia tällaisesta hetkestä, jos ei Pohjolassa.

Solen strålar från en klarblå himmel. En varm vårbris sveper 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 detta om inte i Norden.

Yhteiskunta on muuttunut paljon siitä, kun pohjoismainen
aate syntyi 100 vuotta sitten. Elämme hektisessä informaatioyhteiskunnassa, jossa vaaditaan nopeita 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.

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

Pohjoismaat ovat usein erilaisten mittausten
kärkipäässä, varsinkin kun puhutaan koulutuksesta, tasa-arvosta, onnellisista kansalaisista, taloudesta tai parhaista matkakohteista. Meillä
kaikilla Pohjoismailla on yhteiskuntarakenne, joka huolehtii
jokaisesta yksilöstä ja mahdollistaa hyvän tulevaisuuden kaikille. Pystyäksemme myös jatkossa tarjoamaan tämän, tulee
pohjoismaisen yhteistyön jatkua vahvana kaikilla osa-alueilla. Meidän tulee kehittää sekä vahvistaa arkipäiväistä kanssakäymistä kansalaisten kesken, mutta myös samalla nostaa
esille pohjoismaisen poliittisen päätöksenteon tärkeyttä. Yhtenäisempi Pohjola on vahvempi pelaaja niin EU:ssa kuin kansainväliselläkin kentällä.

De nordiska länderna toppar ofta alla internationella 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 erbjuda 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 politiskt 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.

Hyvät nordistit, pysähtykää hetkeksi ja nauttikaa ympäristöstänne ja ihmisistä, joiden kanssa saatte jakaa sen. Mieti,
mitä Pohjola on antanut sinulle ja mitä sinä voisit antaa takaisin edistääksesi pohjoismaisen perheen hyvinvointia. Pohjola-Nordenin kautta voit olla mukana toteuttamassa sinun
pohjoismaisia unelmiasi.

Så, bästa nordister, ta en stund i vardagen, stanna upp och
njut av omgivningen och alla medmänniskor. Tänk på vad Norden 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,

Hyvää pohjoismaista kesää,
Michael Oksanen
Chefredaktör

Michael Oksanen
Päätoimittaja
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Nordistin polku
Teksti: Marja Kalske

Istun työpöytäni ääressä, katson miet-

teissäni ikkunasta Lapin kevättalvea.
Työ: vanha suomalaisugrilainen
sana.
Pöytä: lainaa ruotsia vanhemmasta
germaanisesta kielimuodosta.
Tuoli: lainaa ruotsista.
Ikkuna: lainaa slaavilaiselta taholta.
Kuitenkin paikka, tilanne ja tunnelma ovat mitä suurimmassa määrin
suomalaisia. Mistä siis kulkee oman ja
vieraan raja? Mikä on lainattua? Mikä
suomalaista? Mikä meille ja naapureille
yhteistä?
Päädyin Pohjola-Nordenin jäseneksi
osin sattumalta. 1980-luvulla silloiseen
kotikuntaani Lempäälään perustettiin
paikallisyhdistys, johon lähdin heti
mukaan. Osaksi kiinnostukseni oli
silloiseen työhöni liittyvää, mutta ei
kokonaan. Teki mieli olla mukana kurkottamassa omien pienien rajojen yli,
ja Pohjoismaat olivat tutun läheinen ja
kuitenkin monella tavalla minulle uusi
tuttavuus.
Vuosikymmenet Nordenin toiminnassa Hämeessä ja Lapissa ovat olleet
antoisia. Ihmisten tapaamisia, kulttuurivaihtoa, tutustumista naapurien
elämään ruohonjuuritasolla. Jokainen

kohtaaminen pohjoismaisten naapurien kanssa opettaa jotakin uutta, mutta
helposti jää huomaamatta, miten samanlainen kulttuuri- ja ajatusmaailmamme on. Itsestäänselvyyksistähän
ei puhuta, mutta niitä ei myöskään aina
huomaa. Tämä ei tarkoita, että Pohjoismaat olisivat toistensa klooneja.
Suomi on skandinaavisia naapureitaan itäisempi ja saanut enemmän vaikutteita slaavilaisilta naapureilta. Meillä
on venäjästä saatu lainasana Raamattu
eikä ruotsalaista Bibliaa, Ja taitaa venäläinen sana kapakka olla tavallisempi
kuin ruotsalainen krouvi. Myös Suomen vanhimman kaupungin nimi Turku on slaavilainen laina, vaikka ruotsin
torg on samaa juurta. Indoeurooppalaisia naapureita on siis sekä lännessä että
idässä. Vaikutteita on otettu. Ja omaksi
pohjoismaiseksi kokonaisuudekseen
sulatettu.
Kiinnostukseni
pohjoismaiseen
yhteistyöhön on ollut tärkeää ja silmiä avaavaa. Se on aikanaan johtanut
laajempaankin kansainvälistymiseen
sekä työn että yksityiselämän puolella.
Myönteinen suhtautuminen ulkomaailmaan ei ollut itsestäänselvyys, sillä ensikosketukseni ruotsalaisuuteen vuonna

1965 oli sokeeraava. Olin 11-vuotiaana
äitini ja hänen ystävättärensä kanssa
matkalla Tukholmassa. Seisoimme kadunkulmassa odottamassa pääsyä vilkasliikenteisen kadun yli, kun takaamme kuului raivoisaa huutoa.
Liituraitapukuinen, huoliteltu ruotsalaismies raivosi ja kiroili suomalaispiruille. Äitini alkoi kysellä, mistä riehunta johtui, ja sai kuulla meidän seisseen
herran tiellä. Tästä jäi lapsen mieleen
usko siitä, että ruotsalaiset vihaavat ja
halveksivat kaikkia suomalaisia. Ilman
Nordenia ja sen yhteistyötä asenteeni
naapuria kohtaan voisivat olla ties miten ennakkoluuloiset, ja oma maailmani olisi jäänyt oleellisesti ahtaammaksi.
Kiitos, Norden.

Ilman Nordenia ja sen
yhteistyötä asenteeni
naapuria kohtaan
voisivat olla ties miten
ennakkoluuloiset.

Yadid Levy / Norden.org
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Lyhyt katsaus Suomen
ja Ruotsin välisestä
suhteesta

Teksti: Veikko Syrjänen

Suomi vietti äskettäin itsenäisyytensä

1477 perustettu Upsalan yliopisto (Tartto ehti vain muutamaa vuotta ennen
Turkua mutta joutui sittemmin muiden
hallintaan).
Kun Suomi Napoleonin sotien seurauksena joutui venäläisten haltuun
1809, säilyi täällä ruotsalainen yhteiskuntamuoto. Venäläiset jättivät pitkään
Suomen rauhaan, koska ei ollut järkeä
lähteä hajottamaan emämaata paljon
kehittyneempää yhteiskuntaa. On kummallista, että monet näyttävät korostavan Suomen suuriruhtinaskunnan tärkeyttä ikään kuin että venäläiset olisivat
hyvää hyvyyttään olleet luomassa itsenäisen Suomen syntyä. Lopulta sitten
alkoi venäläistäminen, ns. sortokausi,
jonka katkaisi ensimmäinen maailmansota ja bolshevikkien valtaantulo.
Vaikka Suomesta itsenäistyttyään
tuli pian yksi Pohjoismaa muiden joukossa, niin vasta toisen maailmansodan
aiheuttamien seurausten ja Neuvostoliiton lakkauttamisen jälkeen on täällä
saatettu osallistua kaikkiin pohjoismaisen yhteistyön muotoihin, kuten puolustukselliseen yhteistyöhön, joka nyt
erityisesti Ruotsin kanssa on ollut yksi
merkittävä lisääntyvän yhteistyön muoto.
Vaikka pohjoismainen valtiollinen
yhteistyö jo esimerkiksi passiunionin ja
vapaan kansalaisten liikkumisen myötä

toteutui varhain, on yhteistyössä juhlapuheiden lisäksi kaivattu edelleen
enemmän konkretiaa. Elinkeinoelämä on toteuttanut monia yhteistyön
muotoja suorasukaisemmin kuin monesti hidas valtiollinen byrokratia. Olisi toivottavaa, että pohjoismainen ja
erityisesti Suomen ja Ruotsin välinen
yhteistyö saavuttaisi ihan ruohojuuritasolla pitkälle menevää käytännön yhteistyötä. Tässä on edelleen esimerkiksi
ruotsin kielen opetuksen säilyttämisellä
Suomessa tärkeä osa huolimatta englannin tunkeutumisesta kaikkialle. Enää
ei tulisi puhua pakkoruotsista, koska
käytännössä kyse on pikemmin pakkoenglannista, jolloin pitäisi pikemmin
olla huolissaan itse suomen kielen säilyvyydestä.
Jotkut historiaa tuntemattomat pitävät Ruotsia ehkä valloittajana eivätkä
siten ole suopeita syvenevää yhteistyötä kohtaan. Joillakin on kenties jopa
alemmuuskompleksia Ruotsia kohtaan.
Ruotsissa taas ylikorostuneen tasa-arvoajaettelun mukaisesti ei ehkä haluta
korostaa yhteistä historiaa, jossa jotkut
saattaisivat nähdä maan dominoivia
piirteitä. Suomen ja Ruotsin välillä pitäisi kuitenkin avoimesti voida puhua
pitkästä yhteisestä historiastamme. Ainakin Suomelle se on ollut elintärkeä,
sillä ilman Ruotsia ei Suomea olisi.
Johannes Jansson / norden.org

100-vuotisjuhlallisuuksia. Kummallista
sen yhteydessä oli, ettei Ruotsista puhuttu juuri mitään, sen sijaan kyllä Venäjän
aikaisesta historiastamme. Tätä jälkimmäistä aikaa on selitetty niin, että silloin
Suomi ikään kuin osittain itsenäistyi ja
alkoi luoda omia hallinnollisia ym. rakenteitaan. Tosiasiassa nämä rakenteet
olivat peräisin Ruotsin vallan ajoilta.
Sitä kummallisempaa tässä Ruotsin
muistamattomuudessa on, että olimme
sen yhteydessä lähes 700 vuoden ajan
(Venäjän yhteydessä vain 108 vuotta).
Itse asiassa tarkkaa rajaa on vaikeaa vetää, sillä ruotsalaisia uudisasukkaita tuli
jo muinoin Suomen rannikkoseutuja
asuttamaan.
Kun Ruotsin valtiota oltiin perustamassa, siinä samassa luotiin myös hallinnollinen Suomi. Luullaan, että Ruotsi
valtiona olisi jotenkin valloittanut ja
alistanut Suomen. Tosiasiassa ei silloin,
kun ensimmäiset ruotsalaiset hallitsijat yhdessä katolisen kirkon edustajien
kanssa alkoivat Suomeen tulla, nykyistä
Ruotsia ollut vielä olemassakaan. Eikä
ollut myöskään Suomea; täällä oli vain
heimojen asuttamia alueita. Näistä alueista kilpailivat tuolloin Ruotsista tulleet
katolisen kirkon edustajat ja toisaalta
idästä Venäjältä tulleet ortodoksisen
kirkon edustajat. Ruotsalaiset ehtivät
ensin. Voikin kysyä, mitä olisi tapahtunut, jos venäläiset olisivat ehtineet
ensin. Siinä tapauksessa olisi Suomea
tuskin koskaan syntynytkään.
Ruotsia ja Suomea rakennettiin siis
alun perin yhdessä ja Suomi tuli olemaan oleellinen osa Ruotsia, ei mikään
alusmaa, vaan alue, jota kutsuttiin nimellä Östlandet. Suomi oli merkittävä
osa Ruotsia jo kokonsa puolesta. Osoituksena sen merkityksestä oli mm. se,
että Turkuun perustettiin 1640 yliopisto,
kun maassa oli ennestään vain vuonna

Pohjois-Suomen alue
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Pohjola-Nordenin
paikallisyhdistystoimintaa Oulussa
Teksti: Minna Männikkö Kuva: Asko Pietarila

Pohjola-Nordenin Oulun paikallisyhdistys on perustettu vuonna 1947 ja yhdistyksen
70-vuotisjuhlia vietettiin vuonna 2017. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä hieman yli
180 ja jäsenmäärä on viime aikoina ollut jopa hienoisessa kasvussa.
Oulun Pohjola-Norden järjestää vuosittain maaliskuussa Pohjolan päivän
tienoilla perinteiset Pohjolan pidot.
Pidoissa tavataan muita paikallisia nordisteja ja herkullisen ruoan nauttimisen
lisäksi ohjelmassa on musiikkia, puheita, arpajaiset sekä tietokilpailu. Vuodesta 2018 lähtien pidoissa on myös julkistettu Oulun alueen vuoden Nordisti,
henkilö tai taho, joka on jollain tavalla
edistänyt pohjoismaisuutta edellisen
vuoden aikana. Ensimmäisenä vuonna
tunnustus jaettiin Kai Latvalehdolle
ruotsinsuomalaisen identiteetin tutkimuksen eteen tekemästään työstä ja
vuonna 2019 Oulun Sarjakuvakeskukselle sen tekemästä monipuolisesta yhteistyöstä pohjoismaisten sarjakuvantekijöiden kanssa.
Yhdistys järjestää vuosittain jäsenmatkan johonkin Pohjoismaista tai
jäsenillä on mahdollisuus osallistua
jonkin toisen yhdistyksen järjestämälle matkalle. Joulukuussa 2018 jäsenet
osallistuivat kulttuurimatkalle Ruotsin

Luulajaan ja vierailivat siellä perinteisillä joulumarkkinoilla, teatterissa ja konsertissa. Tulevana syksynä 2019 jäsenet
voivat osallistua muiden Pohjois-Suomen nordistien kanssa yhteiselle jäsenmatkalle Norjan Lofooteille.
Ruotsalaisuuden päivä 6.11. on myös
tärkeä tapahtumapäivä nordisteille, silloin on jäsenille järjestetty muun muassa luentoja sekä kahvihetkiä Prinsessakakun kera.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pohjoismaista yhteistyötä niin ruohonjuuritasolla kuin eri toimijoiden
kautta. Yhdistys tukee vuosittain erilaisia koululaisprojekteja, joilla edistetään
nuorten tietoisuutta Pohjoismaiden
kielistä ja kulttuureista sekä luodaan
myönteistä asennetta pohjoismaista
kanssakäymistä kohtaan. Koulut tekevät tärkeää työtä tämän eteen järjestämällä esimerkiksi leirikouluja Pohjoismaissa tai oppilasvaihtoa koulujen
kesken.

Luulajan Gammelstadin perinteiset Joulumarkkinat

Svenska Privatskolan i Uleåborg och
Svenska Barnträdgården i Uleåborg
 ¡      
¡ ¤  ¤ ¡¤  Ǥ

        Ú 
  ¤ ¤Ǥ

¤  ¤ ¡   
¡ ¡ Ú     Ú ¤ Ǥ
   ǫ   
040 - 8206016 studiehandledare (skola) Eva Åström
040 – 181 6799 ledande rektor Sampo Backman
0440-101766 barnträdgårdens föreståndarinna (1-5 åringar)
Jaana Lehtiniemi
e-post: fornamn.efternamn@eduouka.fi
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Välkommen till Svenska Barnträdgården och Svenska Privatskolan i Uleåborg!

Faktoja Mustaparran
romaanihenkilön taustalla
•

Isak Mustaparta syntyi v. 1759 ja eli Tornion Vojakkalassa, Oravaisensaaressa
kuolemaansa v. 1809 asti. Mustaparran sukua asui mm. Nikkalassa ja Vojakkalassa.

•

Mustaparran kuolinvuonna solmittiin Suomensodan rauha Haminassa Venäjän
ja Ruotsin kesken, jonka seurauksena muodostui raja Ruotsin ja Suomen välille
halkaisten pohjoisessa Tornionlaakson.

•

Tornion kaupunki (v. 1621-) sijaitsi Suensaarella, jossa ruotsinkielinen kauppa-,
virkamies- ja kirkollinen porvaristo asui. Koska Tornio liitettiin Venäjään v. 1809,
em. porvaristo muutti Haaparannan kylään. Perustettiin Haaparannan kauppala
v. 1821, kaupunki siitä tuli 1842. Torniosta tuli suomenkielinen kaupunki.

•

Oravaisensaaressa, alueen hallinnollisessa keskuksessa, asui 1600-luvun alkuun
asti birkarleja, Ruotsin kuninkaan verovouteja, jotka olivat saaneet tehtäväkseen kerätä tälle veroja Tornion Lapinkenttien lappalaisilta eli saamelaisilta.
Niilo Oravainen oli verovoudeista äveriäin. Samaa tehtävää hoitivat myös
Iisakki Mustaparran esi-isät (heistä yksi Henrik Larsson).

•

Birkarlit työskentelivät varsin itsenäisesti tilittäen osan keräämistään varoista
kuninkaalle (vrt. nykyinen francising). He olivat rikkaita alueensa mahtimiehiä.
Ruotsin kuningaskunnan ulottaessa ja lujittaessa valtaansa Tornionlaaksossa
birkarl -järjestelmä lakkautettiin. Tornion kaupungin perustamisesta lähtien (v.
1621) birkarlien tehtävät siirtyivät virkamiehistölle, kuninkaan käskynhaltijoille.

•

Birkarlit köyhtyivät talonpoikina nopeasti. Myös heitä 1780-luvun alun katovuodet ja niistä seurannut nälänhätä koettelivat. Talonpojat olivat kauppaporvariston tavarantoimittajia, alihankkijoita, ja huonossa asemassa porvariston
mielivallan alla.

•

Torniossa lakia luettiin niin, että talonpojat eivät saaneet rakentaa kannellisia
laivoja, millä käytännössä estettiin heidän kaupan harjoittamisensa (ns. kauppapakko).

•

Merkantilismi eli elinkeinojen ja kaupan harjoittamisen vapauttaminen oli tulossa, ja esimerkiksi Kemissä em. rajoitusta talonpoikien asemaan ei sovellettu.
Sen sijaan Torniossa kauppaporvariston saavutettuja etuja puolustettiin näin
lainvastaisesti.

•

Taustastaan ja paremmasta elämästä tietoisena Mustaparta keräsi talonpoikaisjoukon, joka salaa rakensi kannellisen laivan Seskarön saaren Sammakkolahdessa, nykyisen Haaparannan saaristossa, jossa myös tervaa poltettiin.

•

Mustaparta miehineen purjehti rakentamansa laivan tervalastissa Tukholmaan
tarkoituksenaan tuoda viljaa paluulastissa. Laiva takavarikoitiin ja miehet
heitettiin haiseviin vankityrmiin Tukholman Raatihuoneen kellariin odottamaan
oikeudenkäyntiä.

•

Mustaparta talonpoikaisvertaisineen voitti sittemmin Haaparannalla käydyn
oikeudenkäynnin.

•

Iisakki Mustaparta nousi talonpoikaisedustajaksi Tukholman Herrainpäiville eli
silloiseen kansanedustuslaitokseen.

Oikeus voittaa
Olof Hederyd:
Iisakki Mustaparta – Perämeren Piraatti
Romaani
Suomennos Hannu Alatalo 1996
Romaanin rakenteelliset tapahtumat

ovat suurelta osalta tositapahtumiin perustuvia. Historian elävöittämiseksi kirjailija on romantisoinut ja osin muutellut ja lisännyt tapahtumia. Faktaluettelo
ei saisi lukijan mielenkiintoa siinä määrin kuin mielenkiintoinen tarina.

Mustaparran tarinan charmi tulee
sen kansanomaisesta huumorista, hyvän
ja pahan kamppailusta, kun saavutettuja etujaan puolustava kauppaporvaristo
kohtelee mielivaltaisesti köyhälistöä,
johon suuri osa tuon ajan talonpojistakin kuului. Oikeus voittaa ja maailma
nytkähtää piirun parempaan. Rakkaus
antaa Mustaparralle voimaa.
Mustaparta palasi nuorena, kokeneena miehenä meriltä nähden kotinsa,
naapureidensa ja koko seudun hädän.
Tornion porvariston aitat olivat täynnä
viljaa, mutta hinta oli kovan kysynnän
vuoksi noussut pilviin, eivätkä hädässä

olevat pystyneet viljaa ostamaan.
Mustaparta oli matkoillaan nähnyt,
millainen kysyntä tervalla oli. Maailman laivat eivät pysyneet pinnalla ilman
tervausta. Tukholmaan saapui lakkaamatta tynnyrilasteissa keinuvia laivoja
ja hinta oli moninkertainen verrattuna
hintaan, jonka Tornion kauppiaat tuottajilleen maksoivat.
Mustaparta on Tornion ja Haaparannan yhteinen matkailun hahmo jo siksikin, että hän eli juuri ennen rajan tuloa.
Markkinointia ymmärtävät tietävät, että
ihmishahmo on aina kaikkein kiinnostavin. Ihminen kiinnostaa ihmistä.
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Tornionlaakson maakuntamuseo
Teksti ja kuva:
Tornionlaakson maakuntamuseo
Tornionlaakson maakuntamuseo –

Tornedalens museum esittelee Tornionlaakson kulttuuria ja historiaa Suomen
ja Ruotsin rajan molemmin puolin.
Suomen ja Ruotsin alueille sijoittuva
Tornionlaakso on historiallisesti yhtenäinen kulttuuri- ja murrealue. Museo
on erikoistunut tornionlaaksolaiseen
elämäntapaan ja rajan ilmiöihin. Menneisyys tulee eläväksi esineiden ja runsaan kuva- ja filmimateriaalin avulla.
Perusnäyttelyn lisäksi museossa on
vuosittain 4-5 vaihtuvaa näyttelyä.
Tornionlaakson
maakuntamuseo
– Tornedalens museum on myös maakunnallinen keskusmuseo, jonka toimialuetta ovat Tornion, Haaparannan
ja Kemin kaupungit sekä Simon, Tervolan, Keminmaan, Ylitornion, Pellon,
Kolarin ja Muonion kunnat. Vuonna
2014 museosta tuli maailman ainoa
rajanylinen, kahden eri maissa sijaitsevan kaupungin yhteinen museo. Sen
toimintaa rahoittaa myös ruotsalainen

Haaparannan kunta.
Museo sijaitsee Tornion keskustassa kirjaston ja Aineen taidemuseon
vieressä, rajan pinnassa. Museo on esteetön liikuntarajoitteisille. Näyttelyssä
käytetyt kielet ovat suomi, ruotsi, englanti ja meänkieli.

Tornionlaakson maakuntamuseo –

Tornedalens museum presenterar Tornedalens kultur och historia på båda
sidor om gränsen mellan Finland och

Laadukasta
matkapalvelua

kaikille Teille!

Tilausajot
Täydelliset matkapaketit
Matkakauppa
Matkakaupassamme nyt mm.

- Tallinan Laulujuhlat 4.-7.7 alk. 510 €
- Lofootit 10.-14.8. 690€
Lisätietoa ja varaukset
www.otptravel.fi/matkakauppa
Pyydä tarjous: tilaus@otptravel.fi

Sverige. Tornedalen sträcker sig på
båda sidor om den svensk-finska gränsen och är historiskt ett enhetligt kultur- och språkområde. Museet är specialiserat på den tornedalska livsstilen
och fenomen kring gränsen. Genom
föremålen och det digra bild- och filmmaterialet vaknar det förflutna till liv.
Museet har en permanent utställning samt 4-5 tillfälliga utställningar
årligen.
Tornionlaakson maakuntamuseo –
Tornedalens museum är ett regionalt
centralmuseum vars verksamhetsområde sträcker sig från Simo till Muonio
och omfattar även Haparanda. Museet
är grundat 1914 och 2014 blev museet
det enda gränsöverskridande museum i
världen, då museet blev även den svenska Haparandas museum, som delvis finansierar verksamheten.
Museet ligger i Torneås centrum
bredvid biblioteket och Aines konstmuseum, intill gränsen. Museet är tillgänglig för funktionshindrade. Utställningarna är på finska, svenska, engelska
och delvis på meänkieli.

Yhteystiedot
Torikatu 4
95400 Tornio
FINLAND
+358 (0)50 597 1559
maakuntamuseo@tornio.fi
Museonjohtaja
Minna Heljala
050 597 1557
minna.heljala@tornio.fi
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Sverigefinska Folkhögskolan i Haparanda
Sverigefinska folkhögskolan (”Svefi”) driver ett stort antal utbildningar. De kallas ”långkurser” och studeras på heltid i ett till tre år.
Långkurserna finns i flera olika utföranden: Allmänna kurser där
deltagaren kan komplettera sina betyg från grund- eller gymnasieskolan, särskilda kurser som ger deltagaren en god grund att stå
på inom en viss inriktning, samt eftergymnasiala yrkesutbildningar
som ger deltagaren inte bara en djupgående utbildning utan även
de erfarenheter som behövs för att kunna stå på egna ben och påbörja ett arbetsliv inom den valda inriktningen.
Värt att nämna är att allmän kurs även går att kombinera med de
flesta inriktningarna, så deltagaren kan läsa olika grund- eller gymnasieämnen halva tiden samt läsa en vald inriktning resten av tiden.
Utbildningarnas inriktningar är främst estetiska, såsom musik,
konst, singer/songwriter, inredare, med mera. Men det finns även
mer tekniska inriktningar som ljudteknik eller scenljus.
Det finns några nyheter för i år: Utbildningen LIVE: Ljudteknik och
scenljus låter deltagaren studera och jobba med både ljus och ljud.
Fokus ligger på live-framträdanden såsom konserter, teater, med
mera. Att kunna hantera både ljus och ljud är en bra kombination
för en framtida event-tekniker.
En annan nyhet heter Musikproduktion. Där får deltagaren arbeta
med egen eller andras musik i studio. Då kan det röra sig om allt
från att producera andras låtar till att skapa elektronisk musik eller
musik för spel och film.
Svefi driver dessutom utbildningar på distans, och även där finns
ett par nyheter. En av dem heter Allmän kurs på distans, som ger
deltagaren möjlighet att komplettera sina betyg genom att läsa
hemma. All kommunikation sker då över Internet.
En annan nyhet är Elev- och behandlingsassistent, en yrkeskurs på
distans med totalt tio träffar på skolan. Här får deltagaren lära sig
arbeta som assistent för personer med olika behov. Det kan vara
som stöd på boende, personlig assistent för skolelever, eller något
annat. Arbetsmarknaden för olika sorters assistenter är mycket god
idag och verkar bara växa.
Utöver de reguljära utbildningarna har Svefi även så kallade ”kortkurser” – kurser inom vitt skilda ämnen som pågår i en eller ett par
dagar. De har handlat om allt från mobiltelefoner för seniorer till
akvarellmålning eller japanskt broderi.
Kommande sådana kurser är Svefis sommarkurser: Fem dagar
långa intensivkurser inom konst, svenska, finska, samt ljud och
musik.
Men Svefis utbud är större än endast utbildningar. Skolan håller
även olika evenemang under året. Det kan vara allt från föreläsningar till konserter eller kulturkvällar där skolans olika utbildningar gemensamt skapar en tillställning för allmänheten, såsom den
kommande sommarfesten i slutet på maj. Alla evenemang är i regel kostnadsfria och öppna för alla.
Sedan finns förstås Restaurang Minerva, skolans populära lunchrestaurang, samt Svefi vandrarhem på torget. Vandrarhemmets
rum är nyrenoverade och finns i både hotellstandard och budgetutförande. Skolan har dessutom ett varierat utbud konferenslokaler, och källarpuben Lagrotta är gratis att boka för exempelvis
möten eller fester.
För den som vill veta mer finns Svefis webbplats www.svefi.net.
Skolan kan även kontaktas via telefon på 0922 – 688 00 eller
e-post info@svefi.net.
Distansutbildningarna finns samlade på webbsidan www.natbildarna.nu, där inte bara Svefi utan även andra folkhögskolor i Sverige registrerar sina distanskurser.
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Bron är vår symbol
för samarbete
Haparanda lokalavdelning av föreningen Norden bildades 24 september 1943.
Idag har vi 125 aktiva medlemmar och i hela distriktet Norrbotten finns det
547. Vi är därmed den största avdelningen i länet sett till antalet medlemmar

Text: Ola Backe
Föreningen Norden sprider kunskap om språk, kultur, histo-

ria och samhällsliv i de nordiska länderna. Vi skapar nätverk
mellan folk och länder. Ökade kontakter mellan människor
ger större möjligheter för vänskap, öppenhet och förståelse.
Lokalavdelningen i Haparanda erbjuder Dig att delta i
våra kulturarrangemang, resor och övrig verksamhet. Du
som väljer att bli medlem önskar vi varmt välkommen till
Föreningen

Verksamhetsplan för 2019

I all vår verksamhet kommer temat Föreningen Norden 100
ÅR och Framtiden att ha en central roll under 2019.
Målsättning är att under verksamhetsåret förverkliga våra
traditionella aktiviteter, som redovisas på vår hemsida.
Vår ambition är även att förbättra samarbetet med Haparanda kommun på olika nivåer, till exempel via riktad information till kommunens politiker om föreningen Norden.
Ett annat angeläget mål är att ytterligare utveckla samarbete med Pohjola-Norden i Tornio, Kemi och Rovaniemi.
Planering pågår och första träffen är i maj.
I samverkan med andra aktörer stimulera de mellanfolkliga kontakterna på Nordkalotten och i Barentsregionen.

Styrelsen för Föreningen Norden Haparanda
www.haparanda.norden.se

Nordister från Kemi, Tornio och Haparanda har planeringsmöte på Stadshotellet i Haparanda

Surströmming och möte med nordister från Rovaniemi, Uleåborg, Kemi, Tornio och Haparanda
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KEXI – Meän kirjailiat
1998 perustethiin Barents Literature Centre Ruottin Ylikaihnuusheen.
Toiminta oli vilkasta ja vanhaa pappila oli täynä kirjailioita, kääntäjiä ja
tutkijoita monesta maasta. Toiminta
lakkautethiin valitettavasti jonku vuen
päästä, mutta niin kauon ko keskustan
perustajat sait olla myötä kaikki toimi.
Yhessä kokkouksessa keskustelthiin
meänkielen asemasta. Kieli ei vielä ollu
saanu vähmeistöasemaa mutta met
meänkieliset tehimä tehokasta työtä asian puolesta. Tässä kokkouksessa
Olavi Jamale, Bengt Kosteniukselle ja
Bengt Pohjaselle annethiin tehtäväksi
hommata perustaa meänkielisten kirjailioitten föreninkiä. Viipy 20 vuotta ennen ko päästhiin päätöksheen, nähkääs,
27.2.2018 Meänmaa-föreninki vietti
30-vuotisjuhlaa siittä ko met sinä päivänä 1988 julistimma meänkielen omaksi
kieleksi Pajalassa pietyssä seminaarissa.
Illala oli juhla ja moni meistä oli frakissa
ja juhlakläninkissä. Ruottin TV seurasi
meän puohia ja met olima myötä Café
Luleåssa, erittäin suosittussa televišuuniohjelmassa.
No niin, tässä 30-vuotisjuhlassa 2018
tehthiin päätös perustaa KEXI-Meän
kirjailiat. Puhheenjohtajaksi valithiin
Bengt Pohjanen, varapuhheenjohtajaksi Meri Alarcón, muut jäsenet: Helena
Koberg-Hietanen, Hannu Alatalo, Aili
Eriksen ja Hasse Stenudd. Pöytäkirjassa lukkee näin: ”Se histuurialinen tapahtuma, ko nuija putosi pöythään, ja Kexi
– Meän kirjailiat – Meänkieli författarförening perustethiin, tapathu prikuhleen
kello 16.19.”
KEXI sai äkkiä yli kolmekymmentä
jäsentä eri maista ja oon siittä saakka
toiminu. KEXI oon kirjottannu Pohjosmaitten Neuvosthoon ja tahtonu,
ette meänkielinen kirjalisuus sais olla
myötä ehokhaana pohjosmaisheen kirjalisuuspalkinthoon. Viipy 9 kuukautta
ennen ko tuli kieltheinen vastaus. Sillä
aikaa ministerit ja politikot puhuit ittensä hikheen minuriteettien puolesta,
mutta en ole saanu yheltäkhään meän
eustajalta, en Suomesta enkä Ruottista,
ees vastausta. Net oon itte asiassa vas-

Puheenjohtaja Bengt Pohjanen

Kexi-Meänkirjailijat kokous 18.4.2019 Mataringissä. Kuva: Raili Ilola

tustanheet asiaa ko net puhuva mutta
käytänössä tieten oon vasthaan. Met
emmä anna perhiin. Tehemä uuen anomuksen. Hyvä jos meän omat politiikot
ei olis myötä päättämässä.
Sitte KEXI meinaa järjestää rajanylisen kirjamessun Haaparannan kirjastossa 3.-5. lokakuuta 2019.
Jäseneksi pääsee ilmottamalla puhheenjohtajalle: info@sirillus.se

Bengt Pohjanen

KEXI oon kirjottannu
Pohjosmaitten
Neuvosthoon ja tahtonu,
ette meänkielinen
kirjalisuus sais olla
myötä ehokhaana
pohjosmaisheen
kirjalisuuspalkinthoon.

Puhheenjohtaja
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Rovaniemen Pohjola-Nordenin yhdistys
panostaa Grönlantiteemaan vuonna 2019
Rovaniemen Pohjola-Nordenin yhdistys osallistuu kirjaston Grönlanti-kokoelman
juhlistamiseen järjestämällä erilaista Grönlanti-aiheista ohjelmaa syksyn 2019 aikana.
Teksti: Paula Mikkola
Kuvat: Kent Lidman / Pohjoiskalotin neuvosto
Rovaniemen pääkirjastolla Grönlanti-kokoelman pääjuhla
järjestetään lauantaina 5.10. Iltapäivän tapahtumaan sisältyy
kokoelman esittelyn lisäksi mielenkiintoinen vierailija-luento ja musiikkiesityksiä.
Grönlantiaiheista ohjelmaa on tarjolla viikolla 41 eri kohderyhmille. Siihen sisältyy muun muassa toinen ajankohtainen luento ilmastonmuutoksen vaikutuksista Grönlannissa,
elokuvaesitys ja erilaisia työpajoja.
Marraskuussa Rovaniemen Pohjola-Nordenin paikallisyhdistys on vuosien ajan järjestänyt ääneenluku tapahtuman
pääkirjastolla Pohjoismaisen kirjallisuusviikon aluksi sekä
tukenut viikolla myös muuta, kirjaston organisoimaa ohjelmaa. Kohderyhmänä ovat olleet erityisesti lapset ja nuoret.
Viime vuonna kokeilimme ensimmäistä kertaa pohjoismaista kirjallisuusbingoa ja kokemusten rohkaisemana sitä jatketaan myös tänä vuonna. Bingoa pelataan kirjastolla kuukauden ajan ja ahkerimmat osallistujat palkitaan.
Joulukuussa Rovaniemen Pohjola-Nordenin yhdistys tukee peruskoululaisten harjoitteleman Lucia-esityksen kiertuetta kaupungin eri kohteisiin. Tarkoituksena on esityksen
avulla tuoda valoa ja toivoa kaamoksen keskelle kaupungissa
sijaitsevien ikääntyvien ja vähempivoimaisten palveluyksiköihin. Esitykseen sisältyy sekä suomen- että ruotsinkielisiä
lauluja. Lapset esiintyvät myös muulle yleisölle Lucian päivän
iltana.
Rovaniemen Pohjola-Norden välittää tietoa järjestön yhteisistä tapahtumista niin Pohjois-Suomen, Pohjois-Kalotin
kuin valtiollisella tasolla. Niistä voi mainita mm. Haaparannan hapansilakkajuhlat elo-syyskuussa, Pohjola-Nordenin
jäsenristeilyn lokakuussa, Pohjolan päivän ja pitojen vietto
maaliskuussa eri paikkakunnilla.
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Olemme suunnitelleet aloittaa myös kuukauden pohjoismaisen elokuvan esitykset, kenties jo syksyllä 2019 mutta
viimeistään keväällä 2020. Ensi vuonna Pohjoiskalotin Norden-yhdistykset järjestävät myös yhteisen Pohjoiskalottikonferenssin, tällä kertaa Ruotsin puolella. Odotamme siltä jotain erityistä, koska vuonna 2020 tulee kuluneeksi 60 vuotta
ensimmäisestä järjestetystä konferenssista.
Toivotamme kaikki pohjoismaisesta yhteistyöstä kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi Pohjola-Nordenin tapahtumiin ja toimintaan.

Lappi-osastolla
Grönlanti-kokoelma
yli 30 vuotta
Kuvat ja teksti: Olga Haataja

Rovaniemen kaupunginkirjasto toimii Grönlannin kirjallisuuden keskuksena Suomessa.
Toiminta käynnistyi Pohjola-Nordenin aloitteesta alkuvuodesta 1988, osana pohjoismaista
kirjallisuuskeskusten verkostoa. Silloin Grönlannin keskuskirjastosta eli Nunatta Atuagaateqarfiasta saatiin merkittävä kirjalahjoitus ainutlaatuisia Grönlannista kertovia kirjoja.
Kokoelmaan on sijoitettu kirjallisuutta myös Alaskan, Kanadan ja Siperian inuiteista.
Grönlanti- ja inuitti -kokoelman kirjat
ja muu aineisto on sijoitettu kirjaston
Lappi-osastolle
erikoiskokoelmaksi,
jonka aineisto on lainattavissa ja varattavissa. Lappi-osasto vastaa myös Grönlanti-aiheisesta tietopalvelusta.
Grönlantia käsitteleviä artikkeleita
sanoma- ja aikakauslehdistä sekä erilaisista sarjajulkaisuista ja kokoomateoksista on luetteloitu 568 kappaletta Lappi-osaston käyttämiin tietokantoihin.
Niitä tosin kysytään vähän, koska nykyisin tietoa etsitään enemmän internetistä. Tarvittaessa kirjasto käyttää myös
Tanskan tietokantoja.
Kokoelmaan hankitaan Grönlantia ja
inuitteja käsittelevää tieto- ja kaunokirjallisuutta aikuisille, lapsille ja nuorille
eri kielillä. Siihen sisältyy tällä hetkellä
584 kirjaa. Kirjasto toivoo, että suomeksi ilmestyisi enemmänkin grönlantilaista kirjallisuutta. Kirjojen lisäksi kokoelma sisältää lehtiä, musiikkiäänitteitä ja
muuta av-aineistoa, karttoja, kielikursseja, esitteitä ja muita pienpainatteita.
Kuvassa on myös kirjaston uusimpia
hankintoja, Go Go Eskimo lautapeli.
Parhaiten on edustettuna Grönlantiin tehtyjä tutkimusretkiä, saaren
luontoa, inuittien kansanperinteitä ja
käsitöitä koskeva kirjallisuus. Ilmastonmuutos on ajankohtainen aihe. Kokoelman suosituin kaunokirja on Peter
Høegin Lumen taju.
Grönlanti-kokoelman merkkivuotta
juhlitaan ensi syksynä eri tapahtumin
Rovaniemen
kaupunginkirjastossa.
Grönlanti-aiheinen teemaviikko järjestetään yhteistyössä Suomi-Grönlanti
-ystävyysseuran ja Rovaniemen Pohjola-Nordenin kanssa.

Kirjasto toivoo, että
suomeksi ilmestyisi
enemmänkin
grönlantilaista
kirjallisuutta.
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Kemin Pohjola-Norden toimii!

Teksti: Rita Rantamo-Mikkola
Kuvat: Kemin Pohjola-Norden

Kati Tervo Kemin
kaupunginkirjastossa
20.11.2018
Kemin Pohjola-Norden on pyrkinyt

järjestämään vuosittain pohjoismaisen
kirjastoviikon kunniaksi kirjailijavierailun ja mikä parempi yhteistyökumppani voisikaan olla kuin Kemin kaupunginkirjasto.
Vuonna 2018 saimme vieraaksemme kirjailija ja kolumnisti Kati Tervon.
Hänellä on vahva suhde niin kirjallisuuteen kuin kuvataiteeseenkin. Muutaman lentoliikenteestä johtuvan kommelluksen jälkeen Kati saapui Kemiin,
yleisön häntä uskollisesti odottaen.
Kati Tervo kertoi omasta suhteestaan niin kirjoihin, kirjoittamiseen
kuin myös kuvataiteisiin kirjansa, Iltalaulaja, kautta. Hän vei meidät kuulijat
kerronnallaan ja kuvillaan Ruovedelle
Ellen Thesleffin maisemiin. Taiteilijaromaani Iltalaulaja kertoo kahden
hyvin erilaisen naisen polkujen risteämisen herkällä, ilmavalla ja silti tarkan
luonteikkaalla ilmaisulla. Teoksesta
tulee esiin iäkkään kuvataiteilijan, Ellen Thesleffin ja häntä ujosti ihailevan
maalaistytön, Taimin, hyvin kuvaillut
muotokuvat.
Kuulijat istuivat hiiren hiljaa, kirjan
tunnelmaan täysin heittäytyen. Tilaisuuden päätteeksi yleisö sai mahdollisuuden sekä Kati Tervon kanssa keskusteluun, kirjojen signeeraukseen että
valokuvaukseen. Kerrassaan mukava
ilta loistavan tunnelmanluojan kanssa.

Kirjailija Kati Tervo ja Kemin yhdistyksen hallituksesta Rita Rantamo-Mikkola,
Riitta Vallin ja Helena Kumpumäki
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Fredrikan kahvikutsut
9.2.2019
Kemin Pohjola-Norden on järjestänyt
jo usean vuoden ajan Runebergin päivän kieppeillä helmikuussa Fredrikan
kahvikutsut, yhteistyökumppaninaan
monesti Kemin kaupunginkirjasto.
Tämän tapahtuman itseoikeutettuna “topattavana” on vuosittain Runebergintorttu, jota pidetään Fredrikan
(Johan Ludvig Runebergin vaimo)
kehittelemänä. Tarinan mukaan tämä
torttu valmistettiin ensimmäisen kerran eräässä Porvoon konditoriassa, ja Jukka Vilén; Vihreä Kemi
sieltä Fredrika sai idean alkaa valmistaa
niitä miehelleen, joka oli kovin perso
makealle. Hyvä näin!
Tapahtuma järjestettiin kirjaston lukusalissa ja kahvikestien pääpuhujaksi
lupautui Kemin kaupungin kansliajohtaja Jukka Vilén.
Kemi täyttää tänä vuonna 150 vuotta, ja siksipä Jukka Vilén valitsi puheensa aiheeksi kestävän, vihreän ja kehittyvän Kemin. Kaupunkilaiset kuuntelivat
korva tarkkana hänen leppoisaa ja hyvin etenevää puhettansa. Ja ilmeisesti
Jukka puhui niin selkeästi, ettei juuri
kenelläkään ollut hänelle vaikeita kysy- Syke-Kuoro Fredrikan kahvikutsuilla
myksiä esittää.
Tapahtuman musiikillisesta annista vastasivat Kemin musiikkiopiston
opiskelija Lauri Myllymäki ja Kemin
Kivalo-opiston kuoro Syke. Lauri soitti klarinetillaan tuttuja melodioita ja
kehotti yleisöäkin laulamaan mukana
niin halutessaan. Hänen soittonsa oli
niin kaunista, että ymmärsimme olla
laulamatta.
Syke-kuoro, johtajanaan Rita Rantamo-Mikkola, esitti hyvin kahvikutsujen teemaan sopivia lauluja kunnioittaen lauluillaan myös 150-vuotiasta Runebergin tortut
kotikaupunkiaan. Rita Rantamo-Mikkola, joka toimii Kemin Pohjola-Nordenin puheenjohtajana, juonsi tilaiKuulijat istuivat
suuden. Musiikki on hyvä tie ihmisten
sydämiin, niin tälläkin kertaa.
hiiren hiljaa, kirjan
Tilaisuus päättyi kahvitarjoiluun, ja
tunnelmaan täysin
kunniapaikalla pöydässä komeilevat
Runebergin tortut. Kyllä Fredrika tiesi,
heittäytyen.
mitä kannattaa valmistaa!

2019 med OSPNN
Viime vuonna 15 vuotta täyttänyt Oulun seudun Pohjola-Nordenin nuoret jatkaa tänäkin vuonna aktiivista toimintaansa tarjoten nuorille mahdollisuuden tutustua pohjoismaiseen kulttuuriin ja toisiin nuoriin ympäri Pohjolaa. Näiden
lisäksi pyrimme antamaan nuorille tietoa pohjoismaisista
mahdollisuuksista, kuten Nordjobbista. Kuten aiempina vuosina OSPNN järjestää kuukausittain pohjoismaateemaisia
tapahtumia, jotka voivat vaihdella kielikahvilasta erilaisiin
pohjoismaisiin teemailtoihin ja retkiin kotimaassa tai muualla Pohjolassa. Alkuvuosi on pitänyt sisällään muun muassa
Nordjobb-infon ja Vohvelipäivän juhlinnan. Tänä vuonna on
vielä tulossa monenlaisia tapahtumia. Kesällä tehtävä matka
Färsaarille yhdessä HOPN:n kanssa tulee antamaan mahdollisuuden kokea pohjoismaista kulttuuria paikan päällä toisella
puolella Pohjolaa. Syksyllä on luvassa muun muassa ulkoilutapahtuma sekä keskustelutilausuus workshopin kanssa, joissa pohditaan nuorten tulevaisuutta Pohjolassa. Lisäksi luvassa
on ainakin vuosittainen Kanelbullens dagin juhlinta, joten
tästä tulee varmasti loistava vuosi OSPNN:n kanssa.

15-vuotias OSPNN liputtaa pohjoismaisuudelle

Ystävällisin terveisin,

Maria Karjalainen

Puheenjohtaja
Oulun seudun Pohjola-Nordenin nuoret ry

Naisnordisteja Naisten ääneen
Suomalaisen Naisliiton verkkojulkai-

sussa Naisten ääni on tällä hetkellä noin
750 suomalaisen naisvaikuttajan/naisjärjestökentän toimijoiden elämäkertaa.
Mutta missä ovat Pohjola-Nordenissa
vaikuttaneiden naisten elämäkerrat?
Aineistosta löytyy vain yksi nainen,
joka on toiminut Pohjola-Nordenin hallituksessa ja yksi henkilö, joka on ollut
puheenjohtajana. Kahdelle muulle on
merkitty jäsenyys Pohjola-Nordenissa.
Siis yllättävän vähän!
Sadat ja taas sadat naiset ovat Pohjola-Nordenin historian aikana olleet
puheenjohtajina, sihteereinä ja rahastonhoitajina. He ovat omalta osaltaan
olleet rakentamassa hyvinvointiyhteiskuntaa ja heidän tarinansa on julkaisemisen arvoinen. Yhdistyksissä luodaan
hyvinvointia!

Mikä on Naisten ääni?

itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlan
kunniaksi Suomea monin eri tavoin rakentaneita naisia näkyviin.
Naisliitto haluaa verkkojulkaisun
avulla saada ihmiset ymmärtämään,
että meistä jokainen vaikuttaa omilla
teoillaan yhteiseen Suomeemme.
Päämääränä on lisätä tutkijoiden ja
toimittajien käytettävissä olevaa tietoa
naisista ja siksi ainesto tallennetaan SKS:n arkistoon.
Naisten äänessä on ruotsinkielinen
Kvinnor berättar -sivusto, jossa julkaistut artikkelit ovat samassa tietokannassa
suomenkielisten artikkeleiden kanssa.
Hankkeen rahoittajia ovat mm.
Svenska Kulturfonden, Alfred Kordelinin säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Suomi 100 Finland -ohjelma.
Lue naisten elämäkertoja ja kirjoita
naisnordesteista verkkojulkaisuun!
http://www.naistenaani.fi/

Teksti: Raili Ilola

Mutta missä ovat
Pohjola-Nordenissa
vaikuttaneiden
naisten
elämäkerrat?

Suomalaisen Naisliiton verkkojulkaisun
Naisten äänen avulla halusi Naisliitto
tietoa naisten elämästä ja heidän vaikutuksestaan suomalaiseen yhteiskuntaan.
Tällä tavalla Naisliitto halusi nostaa
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Kieliharrastus - siitä
ura urkeni
Teksti ja kuvat: Pertti Hekkala

Uskon että itse kukin voi valinnoillaan

vaikuttaa siihen, millaiseksi oma elämä
muodostuu. Voi joko antaa virran viedä mukanaan ja alistua kohtaloonsa tai
pyrkiä vaikuttamaan omaan elämänkaareensa. Joskus valintatilanteessa voi
konsultoida rouva Fortunaa heittämällä
kruunaa ja klaavaa. Omat valintani tein
enimmäkseen tietoisesti, niistä ehkä
tärkein oli päätökseni opetella erityisesti ruotsin ja englannin kielet kunnolla.
Prosessin aikana sain korvaamatonta
tukea erityisesti Pohjola Norden yhdistyksen kielikursseilta. Tässä jutussa
kerron, miten oma urani kehittyi myöhemmin sellaiseksi, josta en olisi voinut
nuorena edes unelmoida. Sain tehdä
niin innostavaa ja mielenkiintoista työtä, että en muista koskaan edes pyytäneeni palkankorotusta.
Unelmani oli päästä opiskelemaan
koneinsinööriksi. Vaatimuksena oli
riittävän pitkä ja monipuolinen työharjoittelu, vähintään keskikoulu ja pääsykokeen läpäisy ennen 4-vuotisen opiskelun aloittamista.
Vuoden1966 alussa sain kirjeen Ilmavoimien esikunnasta ilmoituksena
pääsystä Teknillisessä Koulussa Kauhavalla järjestettävälle lentopalvelukurssille. Helmikuisena pakkasaamuna, tarkemmin sanottuna 14.2.1966 klo 6:00
lähdin matkalle kuusamolaisen korven
keskellä sijaitsevasta parinkymmenen
savun kylästä, 35 km kirjailija Kalle
Päätalon kotitalosta koilliseen. Naapurin isännän lähtiessä Ouluun rakennustöihin sain häneltä kyydin Taivalkosken
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Kiinan valtion laivanrakennuskorporaation pääjohtaja Wang
Rongsheng saapumassa Pertti Hekkalan edustaman yrityksen
näyttelyosastolle Shanghaissa 1990 luvulla.

rautatieasemalle. Sieltä matkani jatkui
”lättähattu”-junalla kohti etelää.
Sotilaslentokoneiden huolto- ja korjaustehtävistä sain hyvän alun harjoittelulle, joten seuraavana keväänä menin
pääsykokeeseen varmistaakseni opintopaikan. Kotoani lähimmät koneinsinöörin opintolinjat olivat Kuopiossa
ja Vaasassa, joista viimeinen valikoitui
opintokaupungiksi kolikkoa heittäen.
Oulussa suoritetun pääsykokeen läpäisy menestyksekkäästi johti sitten harjoittelupaikan etsintään.
Lähipaikkakunnilla ei ollut työharjoitteluun kelpaavia konepajoja, joten
matkustin junalla Helsinkiin. Rahanpuutteen ja nälän ajamana menin heti
ensimmäisenä aamuna satamakonttorin jonoon muiden samoista oireista
kärsivien kanssa. Vuoroni tultua sain
förskottia lounasta varten ja pestin porukkaan, jonka tehtävänä oli purkaa
satamaan hedelmälastissa tullut laiva.
Päivän päätyessä kuittasin konttorista
tilin käteisenä, josta aamulla nostamani
ennakko oli vähennetty. Pääkaupungin
konepajoilla oli kesälomakausi menossa, joten jatkoin rahtien purkamista laivoista vielä parin viikon ajan.
Heti lomien päätyttyä, ajoin nelosen
ratikalla Munkkiniemestä Hietalahteen, jossa kävelin Wärtsilän telakan
portista sisään ja hakeuduin konepajan
päällikön toimistoon. Pöydän takana
istui nykyisin varsin tunnettu henkilö,
Martin Saarikangas. Kerroin hänelle
osaavani tehdä konehommia ja metallitöitä kuten sähkö- ja kaasuhitsausta,
jota uskoin telakkatöissä tarvittavan.
Selvitin samalla tarpeeni päästä työharjoitteluun opintoja varten. Hän ohjasi minut suoraan telakan rantapajalle
esittäytymiseksi työnjohtajilleen uutena
työntekijänä.
Varsin nopeasti opin liikkumaan rakenteilla olevien laivojen sokkeloissa ja
konehuoneissa. Telakalla oli rakenteilla
autolauttoja, jäänmurtajia ja tykkiveneitä, joihin asensin kojeita ja laitteita.
Tuntipalkka urakkalisineen riitti hädin tuskin alivuokralaishuoneeseen,

ruokaan, vaatteisiin ja työmatkoihin,
mutta säästöjä ei päässyt kertymään.
Työpaikalla kuulin puhuttavan vieraita
kieliä kuten venäjää ja englantia. Monet
Pohjanmaalta ja muualta rannikkoseuduilta tulleet telakan työntekijät puhuivat ruotsia, joka poikkesi huomattavasti
siitä mitä olin keskikoulussa oppinut.
Konttoriväen ruotsia oli helpompi ymmärtää. Kiinnostus työpaikan kulttuuritaustaltaan erilaisiin ihmisiin heräsi.
Ehkä juuri siksi vapaa-ajan harrastukseksi valitsin ruotsinkielen opiskelun
Lauttasaaren työväenopistossa täydentääkseni keskikoulun viiden vuoden
ruotsin kursseja. Ostin myös Petroskoissa julkaistun venäjän oppikirjan
itseopiskelua varten, joka sai luvan pölyyntyä kirjahyllyssä aivan viimevuosiin saakka.

Ruotsi kiinnosti

Telakkatöissä kuluneen hyisen talven
jälkeen kävelin Helsingin Pohjoismaiseen työnvälitystoimistoon. Tarkoituksena oli saada monipuolisempaa
työkokemusta, oppia kunnolla pohjoismainen kieli ja samalla ansaita säästöjä
Vaasassa alkavaa opiskelua ajatellen.
Vähän ajan kuluttua sain kutsun tulla uudelleen työnvälitystoimistoon.
Ehdolla oli 3 vaihtoehtoista harjoittelupaikkaa: veturitehdas Oslon lähellä
Skøyenissä, autotehdas Trollhättanissa
ja terästehdas Hoforsissa. Tällä kertaa
en heittänyt kruunaa ja klaavaa, kun
vaihtoehtoja oli kolme. Lyhyen harkinnan jälkeen valitsin autotehtaan.
Samalla sain tietoa Pohjola-Nordenin
kielikursseista, joita järjestettiin Ruotsissa ulkomaalaisille opiskelijoille tehtaiden ollessa pysäytettyinä kesälomien
ajaksi. Päätin heti osallistumisesta Sigtunassa sijaitsevassa sisäoppilaitoksessa
järjestettävälle intensiivikurssille, jonka
opetusohjelma oli Tukholman yliopiston käsialaa. Opettajina toimineet tukholmalaiset sisarukset kertoivat, että
samassa laitoksessa opiskelivat talvisin
Ruotsin eliittiin kuuluvat henkilöt. Oppilaiden joukossa oli juuri tuolloin Carl

XVI Gustaf, joka nyt on ollut kuninkaan virassaan jo liki 50 vuotta. Myös
Olof Palme ja monet muut maan kuuluisuudet ovat kuluttaneet saman oppilaitoksen penkkejä.
Ruotsin tehtaisiin oli alkanut virrata ulkomaista työvoimaa pääasiassa
Etelä-Euroopasta.
Maahanmuuttajien joukossa oli myös suomalaisia ja
muita pohjoismaalaisia. Ruotsinkielen
opetusohjelmiin oli sisällytetty yhteiskunnallista tietoutta ja tapakulttuuria.
Aihepiirin sisältyi tasa-arvo työssä ja
perhe-elämässä, inhimillisyys, aikuisja jopa seksuaalikasvatus, joka Ruotsin
kouluissa tuli pakolliseksi oppiaineeksi
yli 60 vuotta sitten. Osallistuin myös
Pohjola-Nordenin järjestämään intensiivikurssiin Värnamossa. Sen lisäksi
kävin vapaa-ajalla TBV:n (Tjänstemännens Bildningsverksamhet) kielikursseilla. Tunsin melko pian osaavani kieltä
lähes yhtä hyvin kuin muut maan kansalaiset. Samalla uusi kieli oli avannut
oven arvostamani Koillismaan selkoskulttuurin mukaisesta elämästä toisenlaisen, aidosti pohjoismaisen kulttuurin
pyörteisiin.
1960-luvulla Pohjois-Suomen väestö
muodostui pääosin syrjäkylien pientiloilla asuvista runsasväkisistä perheistä.
Tyypilliseen perheeseen kuului vanhempien lisäksi lähes liki kymmenen
lasta, joista nuorimmat alakouluiässä ja
vanhimmat aikuistumisen kynnyksellä.
Työpaikkoja ei ollut tarjolla, eikä pientilat voineet elättää suurten ikäluokkien
aikuistumassa olevaa väestöä. Jokaisen
nuoren oli tehtävä omat ratkaisunsa löytääkseen paikkansa murroksen kourissa
olevassa yhteiskunnassa. Teollistuneessa Etelä-Suomessa tilanne oli parempi,
mutta sielläkään kaikille ei ollut sijaa.
Oma uravalintani jo ennen aikuisikää
yhdessä Pohjola-Nordenin tarjoaman
mahdollisuuden kanssa opiskella ruotsia avasi itselleni polun, jota kannatti
kulkea. Hyvin pian huomasin olevani
hyödyksi yhteiskunnalle ja samalla tulevani hyvin toimeen omilla ansioillani.
Eräänä kesäaamuna autotehtaan
kokoonpanolinjalle saapuessani, työnjohtaja pyysi minua menemään tehtaan
henkilöstöpäällikön puheille. Luulin
että saan potkut, mutta yllätyin kun
kysymys oli aivan jostain muusta. Kahvikupin ääressä istuessamme päällikkö
kertoi että edellisen vuoden syksyllä
tehtaan liukuhihnan käynnistäminen
takkuili kesäloman jälkeen ja toimituk-

set asiakkaille uhkasivat viivästyä. Syynä
oli Etelä-Euroopan maista, Balkanilta,
Turkista ja kauempaa Ruotsiin tulleiden
työntekijöiden sovittua myöhemmät ja
epävarmat paluut kesälomilta tuotantolinjan ääreen. Minua oli päätetty pyytää
mukaan Haaparantaan ja Matarenkiin
suuntautuvalle
rekrytointimatkalle.
Lentomatkalla Luulajaan päällikkö kertoi olevansa tietoinen Pohjois-Suomen
vaikeasta työllisyystilanteesta. Tehtaan
johto oli arvioinut saavansa pohjoisesta
Suomesta luotettavia, samaan kulttuuripiiriin kuuluvia työntekijöitä. Minun
tehtävänäni olisi kertoa millaista työtä
oli tarjolla, haastatella ja arvioida työstä
kiinnostuneiden sopivuutta tehdastöihin. Henkilöstöpäällikkö tekisi sopimukset ja antaisi ohjeet siitä eteenpäin.
Haastateltavia todella riitti. Aamuisin
työvoimatoimiston ulkopuolella oli pitkät jonot. Tulijat olivat pääosin Lapin,
Koillismaan ja Kainuun alueelta.

Uusia ystäviä yli kulttuurirajojen

Ensimmäisen laivamatkan Helsingistä
Tukholmaan tein legendaarisella m/s
Fennialla.
Hyttitoveriksi laivalla sattui japanilainen, itseäni huomattavasti vanhempi
yliopisto-opiskelija, joka oli ollut Järvenpäässä meijerillä 2 vuotta opiskelemassa
maidonjalostustekniikkaa. Tosiasiassa
hän kuului 60-luvun japanilaisen teollisuusvakoilun kaartilaisiin, joita liikkui
kaikkialla kehittyneissä teollisuusmaissa. Kiinnostuin hänen tavastaan kirjoittaa postikortteja ystävilleen. Hänen
kertoessaan auliisti japanilaisten käyttämien kirjoitusmerkkien salat ja paljon
muuta heidän kulttuuristaan, laivamatka kului varsin nopeasti, vaikka podin
armotonta hammassärkyä. Ystävystyin
Ruotsissa muutamien japanilaisten
opiskelijoiden kanssa jopa niin, että kirjeitse pidimme yhteyttä vuosikausia jälkeenpäin. Sain heiltä paljon lisää tietoa
sen hetken tilanteesta Japanissa ja Tyynen valtameren länsirannikolla, jolla oli
merkitystä tulevia ratkaisuja tehdessäni.
Työharjoittelu Ruotsissa osoittautui
yhä mielenkiintoisemmaksi, kun olin
oppinut kielen ja ansainnut säästöjä
opiskelua varten. Pitkät 4 kk kesälomat
mahdollistivat opiskelun ilman suurempia rahoitushuolia. Valtio tosin ryhtyi
tyrkyttämään takaamaansa opintolainaa
viimeisen opintovuoden aikana. Käytin
lainan Ranskaan, Saksaan ja Hollantiin

Helsingin sanomien taloustoimittaja Lauri Helve
on tutustumassa Singaporeen valmistumassa olevaan dieselmoottoreiden huoltokeskukseen Pertti
Hekkalan opastamana vuonna 1982.

suuntautuneeseen opintomatkaan sekä
joululomareissuun Las Palmasiin.
Opiskelun aikana sain vapautuksen
kielitunneilta, mutta englannin ja ruotsin kokeisiin oli tietysti osallistuttava.
Tarvitsin säästyneen ajan matematiikan
opiskeluun, kun pohjakoulutukseni oli
vain supistetun kyläkoulun 5 luokkaa ja
viisivuotinen keskikoulu Kuusamossa.
Luokkatoverini olivat enimmäkseen ylioppilaita tai muutamia vuosia lukiossa
opiskelleita. Sain kaikista kielikokeista
kiitettävät arvosanat ja päästötodistuksessa ruotsissa komeili täysi kymppi,
vaikka osallistuin oppitunnille vain yhden ainoan kerran.
Tutustuin opiskelun ja pohjoismaisen työharjoittelun kautta lukuisiin
mielenkiintoisiin henkilöihin. Sain uusia tuttavuuksia ja pitkäaikaisia ystäviä
aivan näihin päiviin asti. Eräs heistä
on arvostettu pohjoismaisen kulttuurin merkkihenkilö, jonka tapasin palatessani syksyllä 1970 laivalla Ruotsista.
Satuin istumaan laivan ruokasalissa samaan pöytään norjalaisen filologin Turid Farbregdin kanssa.
Laivamatkalla hän oli tulossa Helsingin yliopistoon norjankielen lehtoriksi hoitaakseen tehtävää tulevan neljännesvuosisadan omistautuen samalla
kääntämään ensin suomalaista ja myöhemmin myös virolaista kirjallisuutta
norjaksi. Hän laati ensimmäisen suomi-norja-suomi sanakirjan yhteistyössä
suomalaisen kääntäjän kanssa. Turid
toimi kylmän sodan aikana kulttuurilähettiläänä Norjan ja Viron välillä, sai
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ritarimerkin vuonna 1990, kansainvälisen kääntäjäjärjestön arvostetun
Kalel Čapek -mitalin välittämistyöstä
Pohjois-Suomen alue
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Kielenopiskelu ei ollut pysähtynyt Pohjola
Nordenin kursseille, joista sain hyvän
pohjan harrastukselle, jota voi tehdä
missä vain ja milloin vain.

Jutun kirjoittaja kuvattuna Ruotsissa vuonna 1969 ja Pertti Hekkala nyt.

pienten kielten välillä ja paljon muita
suomalaisten, virolaisten ja norjalaisten
järjestöjen tunnustuksia.
Ennen tapaamistamme Turid oli
opiskellut norjaa, englantia ja suomea
Oslon yliopistossa sekä tehnyt useita
opintomatkoja Kiinaan Mao Tsetungin
hallinnon kutsumana. Matkasta hän oli
tehnyt kahden muun henkilön kanssa
norjaksi, ruotsiksi ja suomeksi julkaistun mielenkiintoisen koulukirjan. Tapahtumasta kuluneen liki 50 vuoden
aikana tapasimme tai pidimme muuten yhteyttä lukuisia kertoja. Viimeksi
soittaessani hän kertoi kääntäneensä
kuusamolaisten kirjailijoiden teoksia
norjaksi. Tommi Kinnusen kaikki kolme teosta sekä Minna Rytisalon Lempi
ovat hänen kääntämiään ja ovat saaneet
hyvän vastaanoton Norjassa. Turid
käytti ennen itselleen hauskasti suomentamaansa nimeä ”Tyyne Tienhaara”. Tommi Kinnusen esikoisteoksen
nimi on norjaksi Der fire veier møtes,
eli neljäntienhaara kuten Kuusamon
keskustassa sijaitseva neljäntienristeys
tunnetaan. Kun kirja on itseltäni jäänyt
lukematta, olen ajatellut hankkia norjankielisen version.
Hän kertoi jatkaa käännöstöiden tekemistä korkeasta iästään huolimatta ja
matkustelee pohjoismaissa, Eesti mukaan lukien. Kenties saamme hänet vielä joskus vierailemaan jossakin Kuusamossa järjestettävässä pohjoismaisessa
tilaisuudessa, jos kauniisti pyydetään.
Hän olisi mielestäni mainituilla käännöstöillään ansainnut ”ulkokuusamolaisen” arvonimen.

Työpaikan valinta

Sain opinnot päätökseen 1973 keväällä. Minulle sateli työtarjouksia Suomen
teollisuuden kansainvälistymisen myötä hyvän kielitaitoni vuoksi. Tajusin
vetäneeni oikeista naruista menemällä
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pohjoismaiseen työnvälitykseen, panostamalla kielenopiskeluun ja hankkimalla monipuolisen työkokemuksen.
Valitsin työpaikakseni Vaasassa tuolloin dieselmoottoreita, laivojen kansinostureita ja laivakorjauksia tekevän
Wärtsilän konepajan, olihan Wärtsilä
minulle jo ennestään tuttu. Sain sielläkin valita kolmesta vaihtoehdoista.
Liityin myyntiryhmään, jossa tarvittiin
kielitaitoisia insinöörejä. Ryhmän vetäjänä oli venäjää, ruotsia, englantia ja
suomea sujuvasti puhuva johtaja. Hän
itse hallitsi pohjoismaiden, Venäjän ja
Itä-Euroopan markkinat. Kotimaan
myynnistä vastasi vaasalainen myyntipäällikkö ja muut Euroopan maat hoiti kanssani samoihin aikoihin työnsä
aloittanut saksaa, ranskaa, englantia ja
ruotsia puhuva göteborgilainen myynti-insinööri. Toimiston työkielenä käytettiin ruotsia, koska teknisen osaston
insinöörit ja muu henkilöstö oli pääosin ruotsinkielistä. Minun osakseni
tuli vastuu myynnistä muualle maailmaan, jossa kiinnostus vähemmän
tunnettuihin Wärtsilän itse suunnittelemiin dieselmoottoreihin oli vasta
heräämässä. Tästä avautui jännittävä
työkenttä josta voisin kirjoittaa vaikka
kokonaisen kirjan, jota minulta eri tahoilta on pyydelty. Kerron tässä vain
lyhyesti myöhemmästä urastani.
Seurasin 60-luvun lopulla Yleisradion toimittajan raportointia Washingtonista koskien Tyynenmeren rantavaltioiden kaupan kasvusta Japanin ja
muiden Aasian valtioiden orastavan
kehityksen myötä. Merkit maailmantalouden painopisteen siirtymisestä
Aasiaan olivat näkyvissä. Näinhän siinä juuri kävi. Seuraamalla merenkulun rahtimarkkinoita ja laivatilausten
tarvetta sekä dieselvoimaloiden kysyntää suuntasin vähitellen työpanokseni
Aasian suuntaan. Läntisen pallonpuo-

liskon ja Afrikan markkinat jätin lähes
omaan rauhaansa, paitsi että tein viikon
liikematkan Brasiliaan ja joitakin tarjouksia Yhdysvaltoihin, jossa asiakastahot kilpailijoiden myötävaikutuksella
pitivät Suomea itäblokkiin kuuluvana
Neuvostoliiton vasallivaltiona.
Matkustelin messuille ja asiakaskäynneille Lähi-Itään, Singaporeen
ja Koreaan. Ensimmäisten merkittävien kauppojen synnyttyä Lähi-Itään,
muutin Punaisen Meren rannalla sijaitsevaan Jeddan kaupunkiin Saudi-Arabiassa. Seuraava asuinpaikka
ulkomailla oli Singapore, josta matkustellen hoidin myyntityön Aasian maissa
ja Oseanian alueella. Kiinan avatessa
oviaan maailmalle, matkustin sinne
ensikerran kesällä 1981. Kiinasta tuli
pääasiallinen työkenttäni suomalais- ja
ruotsalaisyritysten palveluksessa aivan
eläkeikään asti. Toimin myös yhden
kauden Suomen valtion palveluksessa
kaupallisen neuvoksen vakanssilla Pekingissä, juuri kun suurin kiinnostus
Kiinan markkinoihin Suomessa oli heräämässä.
Kielenopiskelu ei ollut pysähtynyt
Pohjola Nordenin kursseille, joista sain
hyvän pohjan harrastukselle, jota voi
tehdä missä vain ja milloin vain. Opettelin Malesiassa ja Indonesiassa käytettävää puhekielistä bahasaa, kunnes
tammikuussa 1985 aloitin päivittäisen
kiinan kirjoitusmerkkien itseopiskelun.
Opin vuosien varrella puhumaan mandariiniksi kutsuttua kiinan yleiskieltä.
Hong Kongissa 5 vuotta asuneena opin
ymmärtämään ja melko hyvin ilmaisemaan itseäni myös kantonin kiinaksi.
Niin - se alussa mainitsemani venäjän oppikirja jäi hyllyyn pölyyntymään.
Kirjan sisältö oli vanhentunut, kun palasin takaisin kotimaahani. Aloitin kuitenkin opiskelun joitakin vuosia sitten
nollasta uudemmilla oppimateriaaleilla. Vienan-Karjalan tuntumassa asuessa on mukavaa pistäytyä rajan toisella
puolella eläviä ystäviä tapaamaan - ystäviä, jotka asuvat aivan eri maailmassa
kuin me koillismaalaiset osana pohjoismaista yhteisöä.

Kuusamon
valloittavat visentit
Teksti ja kuva: Jari Karjalainen

Avesta on Kuusamon ystävyyskunta ja siellä sijaitsee suosittu visenttipuisto. Vuosittain kymmenen tuhatta ihmistä käy katsomassa harvinaisia euroopanbiisoneita. Niinpä Kuusamossakin innostuttiin ajatuksesta tuoda visenttejä myös Koillismaalle. Kuusamoon saapui rekka-autolla syksyllä 2017 neljä visenttiä
Ruotsin Avestasta, jossa visenttejä on tarhattu lähes sadan vuoden ajan.
Kuusamo tunnetaan entuudestaan

Suurpetokeskuksesta, jossa asustaa mm.
kuuluisa taiteilijakarhu Juuso. Kooltaan
visentit ovat karhuja suurempia. Kyseessä onkin Euroopan suurin maanisäkäs
ja sonni voi painaa lähes tonnin. Kuusamossa elävät nyt maailman pohjoisimmat visentit. Suomessa niitä on lisäksi
Korkeasaaressa ja Ähtärissä.
Kuusamosta visenttipuiston yrittäjä
löytyi sattumalta ja nopeasti. Nelisen
vuotta sitten Heino Ervasti työskenteli
vielä Kuusamon kaupungin palveluksessa ja ohitti eräänä työpäivänään kaupungintalolla
sivistystoimenjohtajan
huoneen. Sivistystoimenjohtaja oli käynyt aiemmin vierailulla Avestassa ja oli
siten mukana Kuusamon visenttipuiston suunnittelussa. Johtaja vinkkasi Ervastin huoneeseen ja kyseli, josko tämä
tietäisi jonkun, joka olisi kiinnostunut
kasvattamaan visenttejä.
”Harkitsin puolitoista sekuntia ja
vastasin, että tässä on se kiinnostunut”,
Heino Ervasti nauraa.
Ervasti kasvatti aikaisemmin nautakarjaa Itä-Kuusamon Kylmälän kylässä. Kuusamoon visentit tuotiin rekalla
Ruotsin Avestasta. Ervastia jännitti, että
miten ne suhtautuvat uuteen kotiinsa,
mutta ne menivät ihan rauhassa pellon
reunassa olevaan metsään. Vaikka visentit ovat olemukseltaan lauhkeita, voivat ne hurjistuessaan olla kunnioitusta
herättäviä. Visentti pystyy juoksemaan
55 kilometriä tunnissa. Avestalaisen
visenttipuiston mukaan visentit voivat
hypätä kahden metrin korkeuteen. Varmistuakseen visenttien aitauksessa pysymisen, rakensi Heino Ervasti kahden
ja puolen metrin korkuisen aidan. Aitaa
Ervasti rakensi kilometrin verran.

syysalue kutistui historiallisella ajalla
nopeasti metsien häviämisen ja ihmisten levittäytymisen takia.
1800-luvulle tultaessa lajia eli enää
kahdella alueella: Białowiezan metsässä Puolan ja Valko-Venäjän rajalla sekä
Kaukasusvuorilla.
Eurooppalainen visentti koki samankaltaisen kohtalon kuin amerikkalainen lähisukulainen biisoni. Amerikassa
kymmenien miljoonien biisonikanta
lahdattiin sukupuuton partaalle. Euroopassa viimeinen luonnonvarainen visentti kuoli 1927.
Visentti pelastui eläintarhauksen
ansiosta. Nyt niitä on jälleen palautettu
alkuperäisille alueilleen luontoon, kuten
Kaukasukselle ja Białowiezaan, jossa visenttiä uhkaavat tällä hetkellä hakkuut.
Lähimmät luonnonvaraiset visentit
elävät nyt Venäjällä. Ei olisi ihme, jos laji
lähitulevaisuudessa vaeltaisi Karjalasta
Suomeen, koska niitä on viety luontoon
jo 5000 eläintä.

Kuusamoon kotiutuen

Paksun karvan ja nahkansa ansiosta visentin ei pitäisi hätkähtää edes 30 asteen
pakkasia.
”Avestan visenttipuistossa olivat ra-

kentaneet visenteille talvisuojan. Kerran
yksi kuulemma vahingossa eksyi suojassa käymään.”
Kuusamossa asustelee nyt naarasvisentit Julia, Bromma ja Tulippa. Julia
on vanhimpana naaraana laumansa
pomo, jopa Erik-sonni on hyväksynyt
asian, sillä visenteillä on tarkka hierarkia. Vanhin naaras johtaa laumaa.
Kuusamon visenttipuistossa päästiin
viettämään iloista perhetapahtumaa,
kun äiti-Julia ja isä-Erik saivat jälkikasvua heinäkuussa 2018. Vilma-vasikka
on ensimmäinen Kuusamossa syntynyt
visentti. Kuusamossa syntyviä visenttejä
voi käyskennellä tulevaisuudessa Puolassa tai jopa Karpaateilla.
Kuusamon visenttipuisto sijaitsee
Muojärven rannalla osoitteessa Kylmäläntie 19, 93800 Kuusamo. Paikalla toimii myös Ervastin Lomat, jolla löytyy
yöpymispaikkoja 10 henkilölle ja kesällä
karavanalue. Pehtoori Heino Ervastille
puhelin 0400294754. Aluelippu: lapsi 4
eur (alle 3-vuotias maksutta), aikuinen
8 eur, perhelippu 20 eur. Aluelippu sisältää: pääsyn puistoalueelle, tutustumisen
Visentteihin (ohjatut kierrokset) ja kotieläinpihaan, leikkialueen -ja rannassa
olevan kodan käytön.

Sukupuutto uhkasi

Visentin alkuperäinen laaja levinneiPohjois-Suomen alue
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Jaettu ilo – Veli
Aineen syntymästä
100 vuotta
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?
Veli Aine syntyi ja kävi koulunsa Tor-

niossa ja tuli ylioppilaaksi 1939 Tornion yhteislyseosta. Hän oli mukana
talvisodassa, osallistui jatkosotaan ja
Lapin sotaan. Veli Aine suoritti välirauhan aikana 1941 Suomen Liikemiesten kauppaopiston ylioppilasluokan
Helsingissä; lisäksi Veli Aine suoritti
kauppatieteiden opintoja Helsingin
kauppakorkeakoulussa. Opinnoistaan
Veli Aine on sanonut, että hän on tehnyt itselleen väkivaltaa lähtiessään liikemaailmaan ”Minun olisi pitänyt lähteä opiskelemaan humanistisia aineita.
Se on kyllä ehdoton totuus[--]”.
Elämäntyönsä Veli Aine on tehnyt
omistamassaan yrityksessä: vuosina
1945–1973 Aineen Autoliikkeen toimitusjohtajana sekä vuosina 1973–1990

Aine Oy:n toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana.
Veli Aineelle myönnettiin Lapin
yliopiston taiteen kunniatohtorin arvo
vuonna 1999 ansioista suomalaisen ja
lappilaisen taiteen ja kulttuurin edistämisessä ja tukemisessa. Veli Aine kuoli
Torniossa 30.12.2008.
Hän oli siis humanisti ja liikemies,
intohimoinen ihminen. Kuvataide oli
yksi asia, mihin hän suhtautui intohimoisesti. Hän oli kuvataiteen keräilijä
ja mesenaatti, ei sponsori.
Aineen taidemuseon uusittu perusnäyttely näyttää välähdyksiä Veli Aineen elämästä ja intohimosta, mutta ei
yritäkään olla kattava, eikä toistaa aikaisempia kokoelmanäyttelyitä. Ensimmäiseen saliin on koottu teoksia jotka

sivuavat Veli Aineen elämää: kotielämä,
johon liittyy puoliso Eila ja lapset, harrastukset, mm lukeminen. Sitten sota,
sodalla on pitkät jäljet sodan käyneiden
ja nähneiden ihmisten elämään. Veli
Aine oli vapaaehtoisena mukana talvisodassa 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 maalauksissa autot suihkivat kadulla ja Kari
Cavénin autot lattialla.
Seuraavan salin teemana on nainen. Veli Aine kertoo haastattelussaan
vuonna 1989, että hän on aina pitänyt
naisista, ennen kaikkea naistaiteilijoista
samoin kuin naisfiguureista. Haastattelussa hän kertoo, että kun hän on löytänyt naisen selkää kuvaavan työn, niin se
on aina hankittu.

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

20

Pohjola-Norden Ry

”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 ulkomaanmatkoja, 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, Getsemane-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, Kevään valoa, Valon hajoamista jne.
Kahvilan seinällä on Veli Aineen
ensimmäinen ja viimeinen hankinta.
Santeri Salokiven etsauksen Aurajoelta
Veli Aine hankki koulupojan taskurahoillaan 1930-luvulla, Arvid Liljelundin Tornion kirkon interiööri on Veli
Aineen viimeinen museokokoelmaan
hankkima teos.
Veli Aine on vaikuttanut merkittävästi pohjoissuomalaiseen ja lappilaiseen taide- ja kulttuurielämään koko
sotien jälkeisen ajan. Hän aloitti taideteosten ostamisen 1940-luvulla; seuraavalla vuosikymmenellä taiteen kerääminen muuttui systemaattisemmaksi.
Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan taiteellista ja tieteellistä toimintaa Eila ja Veli
Aine tukevat edelleenkin kulttuurirahastojen yhteyteen vuonna 1968 perus-

tamiensa taiderahastojen kautta. Lisäksi
Aineet tukivat taloudellisesti taiteilijoita, kirjailijoita ja tutkijoita rahoittamalla
mm. opintomatkoja.
Eila ja Veli Aine perustavat Aineen
Kuvataidesäätiön vuonna 1974, säätiö
solmi Tornion kaupungin kanssa sopimuksen 1979, jossa Tornion kaupunki
sitoutui rakentamaan sekä ylläpitämään
Aineen taidemuseota ja vastaavasti Kuvataidesäätiö sijoittamaan kokoelmansa sinne. Sopimuksessa sovittiin myös
mm. henkilökunnan palkkaamisesta.
Veli Aine sanoi muutamaa päivää
ennen Aineen taidemuseon avajaisia
vuonna 1986: ”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 piipahti usein taidemuseolla, ei vain kokouksissa. Minulla oli
ilo tutustua Veli Aineeseen, kirjoitin
hänestä muutaman runon lastenkirjaan
1990-luvulla, sitten toimitin kokoelmakirjan, myöhemmin tein hänen taiteenkeräilystään opinnäytetyön yliopistoon.
Hän sai minusta heti vilpittömän ihailijan, kuten muistakin silloisista taidemuseon 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 ainutlaatuista. Hänen tukensa sanan kaikissa
merkityksissä, oli vailla vertaa. ”Menkää
Pariisiin! Lähtekää Roomaan! Mie maksan.”

Katriina Pietilä-Juntura

Museonjohtaja
Aineen taidemuseo

Pohjola-Norden Ry
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Vuoden Nordistiksi Aineen taidemuseo
Teksti ja kuva: Asko Pietarila ja Raili Ilola
Tornion Pohjola-Nordenin Pohjolan

Pidoissa maaliskuussa nautimme tanskalaisen smörrebrödin ohella Aineen
taidemuseonjohtaja Katriina Pietilä-Junturan mainiosta esitelmästä
”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.

Museonjohtaja Katriina Pietilä-Juntura
esitelmöi Veli Aineesta

Aineen taidemuseo palkittiin mm.
Museoliiton vuoden 2018 erikoispalkinnolla. Sen palkintoraati kuvaili
Aineen taidemuseota alueellaan merkittäväksi, museoalaa uudistavaksi toimijaksi. Sen kantaaottava ääni kuuluu
museon rajojen ulkopuolellakin ajankohtaisissa keskusteluissa. Rohkea profiloituminen sekä yhteiskunnalliset ja
poikkitaiteelliset avaukset ovat kasvattaneet museon vaikuttavuutta. Tunnustus tuli ammattilaisten antamana.
Vuonna 2018 pohjoismaisesta yhteistyöstä voidaan mainita: 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
Border Pride -kulkue ja pääjuhla yhteisenä koko alueelle. Yhteistyössä 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 itseironiaa.

Liiku helposti Meri-Lapissa!

Haaparanta-Tornio-Kemi
Kemi-Tornio-Haaparanta
Aikataulut: www.net-matkat.fi

Haaparanta-Tornio-Kemi-Oulu
Oulu-Kemi-Tornio-Haaparanta
Aikataulut: www.northbus.fi

Museonjohtaja Katriina Pietilä-Juntura
vastaanotti Vuoden Nordisti kunniakirjan

Pohjola-Nordenin
liittokokous pidettiin
Aineen taidemuseossa
4.-5. toukokuuta 2019

Esittelyssä Oulun Sarjakuvakeskuksen
toiminnanjohtaja Harri Filppa
Teksti: Ulla Haverinen
Oulun Pohjola-Nordenin hallitus on valinnut vuoden 2018

Nordistiksi Oulun Sarjakuvakeskuksen. Se on pohjoisen Suomen sarjakuvamaailman monitoimikeskus. Oulun Sarjakuvakeskuksen 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 marraskuista sarjakuvafestivaalia. Sinne on kutsuttu pohjoismaisia
alan ammattilaisia esiintymään ja myymään omaa tuotantoaan. Filppa käy myös aktiivisesti Skandinavian vastaavissa
tapahtumissa esittelemässä tuotantoaan.
Tunnetuin hänen sarjakuva-albuminsa on Kuolema meidät
erotti (2017), joka käsittelee hänen yllättäen kuolleen vaimonsa aiheuttamaa surua ja ahdistusta. Filppa on käynyt erilaisissa sururyhmissä puhumassa asiasta, tälläkin hetkellä hän on
menossa surukonferenssiin.
Harri Filppa kertoo, että Suomessa on kolme Turun sarjakuvakauppaa: Helsingissä, Turussa ja Oulussa. Oulun toimipisteessä tarjolla on laaja kooste sekä suomalaisista että kansainvälisistä alan julkaisuista.
Harri Filppa

Pohjola-Norden Ry
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Pohjola-keskus
avattiin Oulussa
Teksti: Asko Pietarila
Kuvat: Urpo Uusitalo ja Asko Pietarila

Oulussa vietettiin maaliskuussa Pohjola-keskuksen avajaisia. Pohjola-Nordenin perustaman Pohjola-keskuksen ideana on toimia kokoavana aatteellisena kulttuuri-instituutiona, joka voi omalla panoksellaan edesauttaa kansalaisten, elinkeinoelämän ja kuntien
välistä yhteistyötä Pohjoismaissa, Perämerenkaarella ja Pohjoiskalottialueella.
Pohjola-keskuksen

hankekoordinaattorina toimii Asko Pietarila. Tilaisuuden avasi Pohjola-Nordenin pääsihteeri Michael Oksanen ja teemaan
johdattivat puheenvuoroillaan Oulun
kansainvälisten asioiden johtaja Piia
Rantala-Korhonen ja Kalevan päätoimittaja Kyösti Karvonen.

Pohjoismaisella yhteistyöllä
vankat juuret

Piia Rantala-Korhonen tähdensi, että
pohjoismainen yhteistyö on aina ollut
hyvin tärkeää Oulun kaupungille. Historian aikana oululaisten ja pohjoisruotsalaisten välille on rakentunut tiivis
yhteys, jota kaupunki on tukenut myös
omalla toiminnallaan. Lähes jokaisesta
oululaisesta suvusta lähetettiin vuosina
1939-1947 lapsia sodalta suojaan Ruotsiin. 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, Sepänkatu 9, Oulu
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seurauksena” totesi Rantala-Korhonen
ja hän jatkoi: ”Nuoremmat sukupolvet
ovat eläneet rauhan aikaa, osa heistä on
ehkä tietämätön siitä arjessa toteutuneesta 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, suomenruotsalainen kulttuuri on tärkeä osa kansallista
kulttuuriamme”.

Oululle ja Luulajalle
yhteistyösopimus

Rantala-Korhonen kertoi, että Oulun ja
Luulajan kaupunki allekirjoittivat laajan yhteistyösopimuksen helmikuussa
2019 Oulun kaupunginhallituksen Luulajan vierailun yhteydessä. Sopimuksessa todetaan, että rajat ylittävä yhteistyö
Perämerenkaarella antaa mahdollisuuden rakentaa vahva ja kilpailukykyinen
alue, joka voi toteutua niin koulutuksen, kulttuurin, tekniikan, yrittäjyyden
kuin matkailun alueella. Luulaja tukee
myös Oulun hakemusta Euroopan

kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026.
Kaupungit haluavat myös edistää työllisyyttä ja rajat ylittävää työvoiman liikkuvuutta sekä lisätä Oulun ja Luulajan
rajat ylittävää yhteistyötä.

Henkilöjunaliikenne takaisin
Suomen ja Ruotsin välille?

Piia Rantala-Korhonen painotti, että
toiminnalliset liikenneyhteydet Perämerenkaarella ja Pohjois-Euroopassa
ovat alueellisen kehityksen ja kasvun
edellytys. Yksi tärkeä osa on Laurila–
Haaparanta rataosuuden sähköistäminen. Ruotsissa suunnitellaan säännöllistä henkilöjunaliikennettä Luulajan ja
Haaparannan välillä viimeistään vuonna 2021. Tavoitteena on, että junayhteys voisi jatkua Suomeen. Junayhteys
edistäisi myös työvoiman liikkuvuutta
ja alueen matkailua.
”Pohjoismainen yhteistyö on meille
oululaisille arjen tekoja, joista asukkaat viime kädessä hyötyvät” kiteytti
Piia Rantala-Korhonen ja toivoi, että
Pohjola-keskus antaa vahvan panoksen
tämän yhteistyön kehittämiseksi entistä
vahvemmin tulevaisuudessa.

Avajaiset päättyivät Vaalipaneeli-keskusteluun

”Suomen ja Ruotsin historiat
kietoutuvat yhteen. Suomi
on kaksikielinen maa,
suomenruotsalainen
kulttuuri on tärkeä osa
kansallista kulttuuriamme”.
– Piia Rantala-Korhonen
Michael Oksanen avaa Pohjola-keskuksen

Median raportoinnissa parannettavaa

Kalevan päätoimittaja Kyösti Karvonen
lähestyi teemaa myös omista kokemuksistaan: ”Tiedotusvälineillä, joita Kalevan osalta edustan, on myös peiliin
katsomisen paikka. Raportointi jopa
Ruotsista, saati sitten Norjasta, Tanskasta tai Islannista ja noiden maiden
raportointi Suomesta on maiden maantieteelliseen läheisyyteen ja pitkälle samankaltaiseen hyvinvointivaltiomalliin
nähden luvattoman vähäistä.”
Karvonen arveli, että pohjoismaisen
yhteistyön saama vähäinen julkinen
huomio johtuu varmaan siitä, että se on
niin arkista ja niin luontevaa. Pohjoismaita sivuava kotimainen keskustelumme liittyy valitettavan paljon vain niin
sanotun pakkoruotsin ympärille – ”Itse
käytän tuota harhaan johtavaa termiä
vain vahvasti lainausmerkeissä, jos sittenkään”.

ilmastoaktivisti. Tällaisia gretathunbergejä luulisi löytyvän lisää myös pohjoisilta alueilta. Heitä tarvittaisiin nimenomaan täällä, missä arktinen luonto on
erityisen arka ja missä haetaan tasapainoa luonnonvarojen käytön ja ympäristönsuojelun välillä”, pohti Kyösti
Karvonen ja toivotti lopuksi menestystä
Pohjola-keskukselle seuraavin sanoin:
”Voisin kuvitella, asiaa tarkemmin tietämättä, että Pohjola Nordenissa ei ole ainakaan 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 koulun lasten ja nuorten esitykset ja näyttelyt sekä runonlausuja Eero Suvilehto
ja a cappella laulukuoro Pyrstötähdet.
Avajaisten yhteydessä suoritettiin myös
ODL:n hyväntekeväisyyskeräys Pohjois-Suomen vähävaraisten lasten harrastustoiminnan tukemiseksi. Tarjoilusta vastasivat Svenska Privatskolanin
oppilaat. Avajaiset päätti eduskuntapuolueiden vaalipaneeli teemanaan pohjoismaiset ratkaisut ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Ilmastonmuutos yhteiseksi
teemaksi

Karvonen kysyi, voisiko puoluepoliittisesti perinteisesti sitoutumattomalla
Pohjola Nordenilla olla merkittävä rooli
ilmastonmuutoksesta käytävässä keskustelussa täällä pohjoisessa? PohjolaNordeniin 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. Olisikin erinomaisen tärkeää, että ilmastonmuutoskeskustelua alettaisiin käydä
myös Venäjällä ja etenkin Suomen lähialueilla.
”Ruotsalaisesta 15-vuotiaasta Greta
Thunbergistä on tullut maailmankuulu

Michael Oksanen luovuttaa avajaisten keräystuoton ODL.n Tanja Tanhualle
Pohjola-Norden Ry
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Kasvata tietoisuutta PohjolaNordenista kouluvierailun
avulla

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

1

2

3

Yhdistys on yhteydessä
kouluun

Ole yhteydessä
varauspalveluun

Varausvahvistus ja
kouluvierailu

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.

Saatuaan tiedon varauspalvelusta,
Uplussan edustaja vahvistaa
vierailun ja ajankohta koulun
yhteyshenkilön kanssa. Uplus
lähettää kouluvierailijan sovittuna
ajankohtana koululle.

Puhelin: 040 180 2044
Sähköposti:
varauspalvelu@pohjola-norden.fi
22
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Info Pohjola

– Kaikkia Pohjoismaissa liikkuvia palveleva neuvontapalvelu

Benjamin Suomela / Norden.org

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.
Haloo Pohjola on jo 20 vuotta palvellut Pohjoismaiden kansalaisia muuttoon, opiskeluun ja työskentelyyn liittyvissä
kysymyksissä. Suomessa palvelua on hallinnoinut sen alusta
lähtien Pohjola-Norden.
Tammikuussa tapahtuneen nimenmuutoksen yhteydessä
Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelun tehtäväkenttää laajennettiin kolmelle uudelle alueelle: yrityskysymyksiin, tietoon pohjoismaisista tuista sekä yleiseen tietoon
pohjoismaisesta yhteistyöstä.
Suurin uudistus koskee palvelun kohdeyleisöä: neuvontapalvelu ei palvele enää vain yksityishenkilöitä, vaan myös
yrityksen perustamista ja yritystoimintaa koskevissa kysymyksissä. 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 organisaatiolta 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
28
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viidestä Pohjoismaasta Ahvenanmaalle, Färsaarille ja Grönlantiin vuosina 2011–2015, ja palvelee siten kaikilla pohjoismaisilla kielillä. Vuonna 2018 palvelu yhdistyi pohjoismaisen sosiaaliturvaportaalin NordSocin kanssa. Yhdistymisen ansiosta
palvelun asiakkaat saavat entistä helpommin ja kattavammin
tietoa sosiaalivakuutuksesta ja -etuuksista, kuten etuuksista lapsiperheille, kuntoutuksesta, oikeudesta terveyspalveluihin, 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 yhteispohjoismainen kaikkia palveleva neuvontapalvelu, ja se on ministerineuvoston tärkein yhteys suoraan Pohjoismaiden kansalaisiin. 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 Pohjoismaista 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 mahdollisuuksiin osoitteessa Norden.org/infopohjola!

PAREMPI AAMU KAIKILLE
– 31 PAIKKAKUNNALLA SUOMESSA
Scandicin hotelliaamiaisella valittavanasi on yli 100 erilaista aamiaisherkkua.
Myös gluteenittomia, vegaanisia ja luomutuotteita.
Nyt parempi aamu jo 31 paikkakunnalla ympäri Suomen!

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

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
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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 on 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 (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 perhejäseneksi. Perhejäseniksi lasketaan kaikki samassa taloudessa asuvat
henkilöt. Jäsenmaksu on 12 euroa.
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.
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.
Kirjastojäsenyys
Kirjastot voivat liittyä Pohjola-Nordenin kirjastojäseniksi 20 euron
vuosimaksulla. Kirjastojäsenet saavat kirjastoviikon materiaalin
automaattisesti postitettuna, Pohjola-Nordenin sekä Ruotsin Föreningen Nordenin jäsenlehden sekä apua Pohjola-hyllyn perustamiseen
kirjastoon.

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.
Haluan liittyä henkilöjäseneksi / Jag vill ansluta mig
som personmedlem (22€)
Haluan liittyä Pohjola-Nordenin kannatusjäseneksi /
Jag vill ansluta mig till Pohjola-Norden som stödmedlem (22€)
Perhejäsenyys / Familjemedlemskap (12€)
Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton jäsenyys / Medlemskap 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

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 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 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.

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)

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 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.
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.

Päiväys ja allekirjoitus / Datum och underskrift

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
Vastauslähetys
Sopimus 5005877
00003 Helsinki

Pohjola-Norden maksaa
postimaksun
/ Pohjola-Norden betalar
portot

Taita ja niittaa tästä
Vik och häfta ihop

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

SUOMENKIELINEN
TEKSTITYS

EI K A I
TEILLÄ OLE

MITÄÄN AA?
V
A
T
T
A
L
A
S

OHJAUS PANU RAIPIA
TANELI MÄKELÄ

TEEMU AROMAA · THOMAS DELLINGER · EILA HALONEN · MINNA HÄMÄLÄINEN · STEFAN K ARLSSON · MIK A KUJALA
ELLA LAHDENMÄKI · KIMMO RASILA · SEVERI SAARINEN · RIIT TA SALMINEN · MARKUS ILKK A UOLEVI

ESITYKSET 11.4.-30.12.2019

Liput 18-46 € Myyntipalvelu: 02 262 0030 teatteri.turku.fi
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Merielämyksiä ja
mansikkapaikkoja
Kesä tulee kohisten – ja sinne pääsee Punaisilla laivoilla! Lue vinkkimme
laivalomille ja varaa matkasi suven suloisimmille mansikkapaikoille.
TUKHOLMA

TALLINNA

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

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

Meillä matkustusmukavuus on kohdallaan. Laadukkaat 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.

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!

Katso Pohjola-Nordenin jäsenedut ja hyödynnä arvokuponkisi.
Sillä pääset matkaan jopa 50 % alennuksella päivän hinnasta.
Vikingline.fi/edut/pohjola-norden

SIELLÄ ILO SEILAA.

Kuva: Maret Põldveer-Turay/VisitTallinn Media Bank

Kuva: Ola Ericson/Image Bank Sweden

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.
STOCKHOLM

TALLINN

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-restaurang.

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

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

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

M/S Emelie avgår intill terminalen och tar dig till
gröna Djurgården på 10 minuter. Du kan köpa
biljetten behändigt på förhand.

En enkelresa för dig till många möjligheter i sommar-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!

I behov av en minisemester? Vi rekommenderar
First Hotel Reisen i Gamla stan eller fantastiska
Haymarket by Scandic i centrum.

Se Pohjola-Nordens medlemsförmåner och utnyttja din värdekupong,
som ger dig upp till 50 % rabatt på dagens pris.
Vikingline.fi/formaner/pohjola-norden

KOE FAZER
OMALLA TAVALLASI
Ilahduta perhettä ja ystäviä tai yllätä tiimisi ja asiakkaasi!
Nauti elämyksellisestä näyttelykierroksesta ja piipahda
myymälässämme. Järjestä inspiroivat kokoukset tai
juhlista viikonloppubrunssilla.
Tarjoamme iloa kaiken ikäisille ja kaikille aisteille!
Fazer Experience Vierailukeskus
www.visitfazer.com
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