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pääkirjoitus • ledare

Kuva: Benjamin Suomela / Norden.org

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

Michael Oksanen
Päätoimittaja

Norden – en plats för alla

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

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

De nordiska länderna toppar ofta alla internationella mätning-
ar då det gäller bla utbildning, jämnställdhet, lyckliga med-
borgare, ekonomi och bästa resemålen. Vi har, i alla nordiska 
länder, en samhällsstruktur som tar hand om varje enskild in-
divid 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, med-
borgarna 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 räk-
na med även på EU och internationell nivå. 

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

En glad nordisk sommar,

Michael Oksanen
Chefredaktör

Pohjola – paikka kaikille
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Tuulentytöt retkikunta on kolme 
naista, joilla on paljon osaamista ret-
keilyn eri alueilta ja elämänkokemusta 
laitettavaksi yhteiseen käyttöön. Olem-
me vuosien ajan retkeilleet tahoillam-
me Suomen ja Ruotsin Lapissa, käyneet 
Huippuvuorilla ja Grönlannissa, mutta 
tämä ensimmäinen yhteinen matka 
on kuitenkin reissuistamme vaativin. 
Olemme erittäin sitoutuneita yhteiseen, 
turvalliseen Tuulentyttöjen tapaan toi-
mia.  

Harjoittelimme jääkarhun kohtaa-
mista ja aseen käsittelyä, railoista pe-
lastautumista, teltan pystytystä tuulessa 
lumitykin edessä ja kaikkia riskikartoi-
tuksessamme eteen tulleita asioita. Kui-
vatimme ruokaa, kohotimme kuntoa 
ja kestävyyttä, hioimme ensiaputaitoja 
ja varauduimme huolellisesti ryhmäs-
sämme mukana matkaavaan ykköstyy-
pin diabetekseen.  

Kaiken huolellisen valmistautu-
misen, suunnittelun ja punnituksen 
jälkeen jokaisella on perässään 90 kg 
tavaraa jaettuna kahteen ahkioon. Yh-
teydenpitoon on satelliitin kautta toi-
mivia laitetta ja muutama virtapankki, 
jokaisella gps-laite ja tietysti kamera 
ikuistamaan tätä kerran elämässä -reis-
sua. Jokainen mukana oleva varuste on 
huolellisesti valittu, testattu ja hyväksi 
todettu.  

Huhtikuisena lähtöaamuna aukeaa 
edessämme aluksi 300 km nousuvoit-
toista hiihtoa ennen kuin jäätikkö ta-
saantuu ja lopuksi vajaan 600 km hiih-
don jälkeen laskettelemme pari päivää 
kohti jäätikön itäreunaa. Kahden en-
simmäisen viikon aikana matka tuntuu 

Hiihtäen yli 
Grönlannin jäätikön
Aamulla 19.4.2017 lähdimme Grönlannin länsirannikolla sijaitsevasta Kangerlussuaqin 
kylästä kuorma-autokyydillä kohti 15 km päässä odottavaa jäätikön reunaa. Kahden 
vuoden valmistautumisen jälkeen unelmamme on toteutumassa. Pieni retkikuntamme 
Tuulentytöt eli Jaana Vanhatalo, Jenni Nurminen ja Marjo Lindberg seisoo 
sanattomina katseet kohti itää – nyt on kaikki valmistelut tehty ja tästä lähdemme 
ylittämään suurta ja arvaamatonta pohjoista mannerjäätikköä tavoitteena Grönlannin 
itärannalla sijaitseva Isortoqin kylä. Reitti tulee kulkemaan napapiirin tuntumassa. 
Teksti ja kuvat: Marjo Lindberg

todella raskaalta, ottaa oman aikansa 
tottua jatkuvaan kovaan rasitukseen 
painavia ahkioita ylämäkeen kiskoessa. 
Pikku hiljaa pulkat kevenevät ja jääti-
kön profiili tasoittuu. 

Jäätiköstä saamme uskomattomasti 
voimaa, olemme lumoutuneita sen 
valtavista mittasuhteista ja kauneudes-
ta, jaksamme päivitellä alati erilaista 
maisemaa, valoja ja varjoja tai täysin 
läpinäkymätöntä sumua ja kulkijoita 
riepottelevia myrskytuulia. Aivoille täy-
tyy antaa aikaa lukea maisemaa, jossa 
ei oikeastaan ole mitään kiintopisteitä. 
Jäätikkö on juuri niin arvoituksellinen 
kuin olemme etukäteen ajatelleetkin. 
Tuntuu huikealta mennä iltaisin ma-
kuupussiin ja tietää että alla on kilo-
metrien paksuinen jää!  

Päivien kulku asettuu nopeasti rutii-
neihin: herätys, aamiainen, leiri kokoon 
ja hiihtoa lyhyillä tauoilla kahdeksan 
tuntia. Hiihto on hiljaisuutta ja aikaa 
omille ajatuksille, vaikka välillä tuntuu, 
että ympäristö nollaakin kaiken ajatte-
lun. Iltaleiriä pystyttäessä aurinko alkaa 
laskea ja iltaruskot hiljentävät retkikun-
nan täysin autiolla lakeudella. Muita 
kulkijoita ei ole. Olemme ainoita täällä, 
vain korkealla tarkassa aikataulussaan 
ylilentävien koneiden juovat rikkovat 
tämän vapaaehtoisen yksinäisyyden.  

Sosiaalinen elämä sijoittuu reilun 
kolmen neliön telttaan, ei juurikaan ole 
mahdollisuutta omaan nurkkaan vetäy-
tymiselle.  Keitellään ruuat ja sulatel-
laan lumesta litrakaupalla vettä bensan 
voimalla. Iltatoimet sujuvat vuorotellen 
puolen neliön kokoisessa teltan eteises-
sä. Lumilohkareista rakennetusta ves-

sasta siirryttiin mukavuussyistä teltan 
eteiseen kaivettuun sisävessaan parin 
ensimmäisen myrsky-yön jälkeen. Il-
lalla on mukava vetäytyä makuupus-
siin omiin ajatuksiin, lepäämään ja 
odottamaan mitä seuraava päivä meille 
tarjoaa. Toisinaan myrsky pitää meidät 
teltassa parikin päivää, ei voi hiihtää jos 
ei tuulelta pysy pystyssä. 

Pikkuhiljaa jäätikön reuna lähes-
tyy ja reissun vaaran paikat myös. 
Railoalueen ylitys sujuu hyvin, lukuun 
ottamatta yhtä railoon vajoamista. Siitä 
onneksi selvittiin säikähdyksellä ja pik-
ku naarmuilla. Jääkarhun tuoreet jäljet 
pitävät mielen virkeänä omassa vah-
tivuorossa. Jäätikön ylityksen jälkeen 
seurasimme leirissä kolme vuorokautta 
nopeasti etenevää kevättä helikopte-
ria odotellen ja koko ajan päivystellen 
kukin parin tunnin vuorollaan paikal-
lisen nallen ilmaantumista leiriimme. 
Onneksi karhu ei leiriin poikennut ja 
retkemme sai onnellisen lopun. Jääti-
köllä viettämämme 38 päivän päätteek-
si helikopterikyyti vei meidät 27.5.2017 
Kulusuqin kylään ja sieltä lentäen Re-
ykjavikin kautta Vantaalle.  

Otimme nöyrinä vastaan jäätikön 
meille tarjoamat olosuhteet ja yritimme 
parhaamme mukaan valmistautua ja 
mukautua niihin. Tunnemme itsemme 
etuoikeutetuiksi, koska olemme saaneet 
nähdä ja kokea valtavan mannerjääti-
kön monine vivahteineen. Toivottavasti 
me ihmiskuntana saamme itsemme 
ruotuun ja saamme säilyttää mahdol-
lisimman pitkään tämän ihmeellisen 
arktisen maailman. 
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Huittisten Pohjola-Norden ry kutsui 
Grönlannin mantereen hiihtäen ylittä-
neen Tuulentytön, Marjo Lindbergin, 
Huittisiin kertomaan kokemuksistaan. 
Tilaisuus kuulla haastavasta hiihtomat-
kasta tarjoutui 5. marraskuuta 2018. 

Marjo Lindberg selosti matkavalmis-
teluita ja kertoi pitkästä hiihtomatkas-
ta. Hänellä oli mukanaan runsaasti mat-
katavaroita, joita hän esitteli. 

Runsaslukuinen yleisö kuunteli har-
vinaista matkakertomusta  innokkaasti. 

Päivien kulku asettuu 
nopeasti rutiineihin: 
herätys, aamiainen, 
leiri kokoon ja hiihtoa 
lyhyillä tauoilla 
kahdeksan tuntia.

Jäätikköä retkemme korkeimmalta kohdalta, alla 2550 m jäätä. 

Jäätikkö ylitetty! Tuulentytöt Marjo, Jenni ja Jaana

Reittimme kartassa punaisella
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Pohjoismaista 
yhteistyötä Loimaalla
Teksti ja kuvat: Britta Wiander
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Loimaan kaupungin ystäväkunnat 
pohjoismaisissa naapurimaissam-
me ovat Mosfellsbær (Islanti), Skien 
(Norja), Thisted (Tanska) ja Uddevalla 
(Ruotsi). Kuntien tekemän ystäväkun-
tasopimuksen tarkoituksena on kehittää 
hyvää ja läheistä yhteistyötä, joka perus-
tuu yhteiselle pohjoismaiselle kulttuuri- 
ja arvopohjalle, ystäväkuntien kesken. 

Ystäväkunnat järjestävät vuorotellen 
ystäväkuntakonferenssin omassa kun-
nassaan kahden vuoden välein. Ystävä-
kunnat yhdessä suunnittelevat konfe-
renssin ohjelman, mutta isäntäkunnalla 
on vetovastuu. Viime vuonna ystävä-
kuntakonferenssi järjestettiin 16.-18.8. 
Mosfellsbærissä Islannissa. Konferens-
sin ohjelmaan kuuluivat muun muassa 
isäntäkunnan ajankohtaisia asioita ja 
heillä toteutuneista ja hyviksi todetuista 
projekteista kertominen. 

Vuonna 2020 vastaava ystäväkunta-
konferenssi järjestetään Loimaalla. Tu-
levan konferenssin valmisteluja on jo 
aloitettu ja tulevana syksynä pidetään 
Loimaalla konferenssiin liittyvä suun-
nittelukokous, jossa Loimaan ystävä-
kuntatyöryhmä esittelee oman ehdotuk-
sensa konferenssin ohjelmaksi muille 
ystäväkuntien edustajille. 

Samaan aikaan ystäväkuntakonfe-
renssin kanssa on perinteisesti järjes-
tetty nuorisoleiri. Näin tehdään myös 
vuonna 2020 Loimaalla. Leirille osallis-
tuvilla nuorilla on kotikunnastaan oma 

Loimaan Pohjola-Norden ry. ja Loimaan kaupunki ovat pitkään tehneet tavoitteellista ja 
tuloksellista työtä pohjoismaisen yhteistyön parissa. Yhteistyö konkretisoituu muun muassa 
Loimaan kaupungin ystäväkuntatyöryhmässä, jossa on myös Loimaan Pohjola-Norden ry. 
edustettuna. Ystäväkuntatyöryhmän puheenjohtajana toimii Loimaan kaupungin valtuuston 
puheenjohtaja Tarja Mäki-Punto-Ristanen ja varapuheenjohtajana Britta Wiander, joka 
toimii myös Loimaan Pohjola-Norden ry:n puheenjohtajana. 

ohjaaja mukanaan. Nuorille laaditaan 
oma leiriohjelma, mutta suunnitelmis-
sa on myös pyrkiä järjestämään yhteistä 
tekemistä nuorten ja aikuisten kesken. 
Pääsääntöisesti nuoria on voinut jokai-
sesta ystäväkunnasta osallistua 8 henki-
löä/ystäväkunta. 

Seuraavan ystäväkuntakonferenssin 
yhteydessä tullaan myös järjestämään 
taiteilijoiden tapaaminen ja työpaja, 
joihin jokaisesta ystäväkunnasta kutsu-
taan nuoria taiteilijoita mukaan. 

Loimaan kaupungin ystäväkunta-
työryhmä ja Loimaan Pohjola-Norden 
ry edistävät myös yhdessä yhteistyötä 
eri aloilla ystäväkuntien välillä. Tällai-
sia aloja ovat esimerkiksi kouluala ja 
sosiaalipalvelut. 

Islannin lounaisosaa
Viereinen sivu: Reykjavik

Islannin lounaisosaa
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Islannin lounaisosaa

Mosfellsbærin läheisyydessä

Kuntien tekemän 
ystäväkuntasopimuksen 
tarkoituksena on kehittää 
hyvää ja läheistä yhteistyötä, 
joka perustuu yhteiselle 
pohjoismaiselle kulttuuri- ja 
arvopohjalle

Kaunista Islannin lounaisosaa



TIMO KATAINEN
020 728 9220

JUHA TIMLIN
020 728 9221

TOPI TYPPÖ
020 728 9227

Ollilanojankatu 2, 84100 Ylivieska Hiidenmäentie 268, 03100 Nummela 

ANDRE PAISO
020 728 9229

YLIVIESKA NUMMELA

Aloita
matkasi
meiltä!

Tutustu valikoimaamme
www.procaravan.fi ajoneuvoa!YLI 100

Hinta alk. 

20.900€
sisältäen
todella kattavat
kampanjavarusteet!

Knaus SPORT 
Silver Selection!

Säästä jopa

7.364€

Myynnissä

Hinta alk. 

59.400€
sisältäen
upeat [Scandic]-
kampanjavarusteet!

Weinsberg
Edition [Scandic] -
vain pohjoismaissa!

Säästä jopa

12.000€
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Yhdistyksemme teki taas yhden 
ikimuistettavan matkan, tällä ker-
taa Viipuriin ja Karjalan kannakselle 
(15.-18.6.2018). Viipurilla, på svenska 
Viborg, on kaima Tanskanmaalla, Vi-
borg Keski-Jyllannilla, kaupunki jolla 
myös on pitkä mielenkiintoinen histo-
ria. Tämä meidän Viborg herätti heti 
mielenkiintoni, en ole koskaan ollut 
Viipurissa. Kuullut olen tietenkin pal-
jon, ja tuttavapiirissäni on muutama 
sellainen, jonka suku on sieltä joutu-
nut lähtemään, jopa kaksikin kertaa. Ja 
muutaman matkallelähtijän sukujuuret 
olivat Karjalassa. Viipuri olisikin osa 
pohjoismaita jos sitä ei olisi menetetty 
1940. Viipuri on kuulunut keskiajasta 
alkaen Ruotsille, sen jälkeen vuodesta 
1710 Venäjälle, vuodesta 1812 Suomen 
suuriruhtinaskunnalle ja vuodesta 1917 
lähtien itsenäiselle Suomelle. 

Aamulla lähdimme Hannu Putuk-
sen bussilla kohti itää, matkalla oli 31 
jäsentä. Mukaan matkalle nousi op-
paamme Anna-Stina Nyby, kokenut 
Viipurin matkaaja, kuten myös kuljet-
tajamme Hannu Putus, joka muuten oli 
Kannakselta kotoisin. 

Muodollisuudet rajalla menivät vai-
vattomasti, ei jouduttu pahemmin jo-
nottamaan. Ruuhkaa olisi voinut olla, 
ei vain lomakauden takia, vaan jalka-

Muistojen Viipuri
Raision ja Naantalin Pohjola-Norden

Teksti: Lena Backman

pallon MM-kisojen takia. Mutta me 
menimme vauhdilla byrokratian rattai-
den läpi ja saavuimme Viipuriin hyvis-
sä ajoin iltapäivällä. 

Ensimmäinen tutustumisen kohde 
olikin Pyöreä Torni, siellä syötiin päi-
vällinen. Torni oli hyvässä kunnossa ja 
minua henkilökohtaisesti viehätti hyvin 
paljon se, että seinällä oli Per Brahen 
kuva. Päivällisen jälkeen oli todella mu-
kavaa lähteä pienelle iltalenkille päivän 
istumisen jälkeen. Moni meistä käveli 
takaisin hotelli Severnaja Koronaan ja 
sai jo ensimmäisenä iltana jonkinlaisen 
kuvan kaupungista. 

Seuraavana aamuna oli ohjelmas-
sa kaupungin kiertoajelu ja pääsimme 
paikallisoppaamme Nataschan johdat-
tamalle matkalle. Ensin oli vuorossa 
kuvista tuttu Viipurinlinna. Tutustut-
tiin museoon, jossa meille kerrottiin 
ajankohtaisesta näyttelystä. Tornissa 
tehtiin kunnostustöitä eikä tällä kertaa 
päässyt ylös  katselemaan kaupunkia. 

Linnan jälkeen oli vuorossa pää-
kohteemme, kunnostettu Alvar Aallon 
kirjasto Torkkelin puistossa. Ja olihan 
se upea, ja mikä onni, että se sitten vih-
doin oli korjattu kaiken sen kokeman 
kurjuuden jälkeen. Jussi Mäntysen tut-
tu Hirvi löytyi kirjaston edestä. Hyvällä 
mielellä lähdin kohti seuraavaa kohdet-
ta. 

Lounaan jälkeen oli vuorossa Viipu-
rin hieno taidemuseo, Viipurin Eremi-
taasi on Pietarin Eremitaašin sivupiste.  
Komea rakennus on Uno Ullbergin 
1930-luvulla suunnittelema uusklas-
sismia ja funktionalismia edustava 
rakennus. Se on 1500-luvun lopulla 
rakennetun Pantsarlahden bastionin 
päällä, ja sieltä avautui upea maisema 
Suomenvedenselälle. Rakennus oli jo 
sinänsä mielestäni mielenkiintoinen ja 
nyt näytteillä oli monta hienoa muo-
tokuvaa, joista Eremitaasin oma opas 

kertoi mukavasti. Oma suosikkini oli 
tuntemattoman taitelijan tekemä Heik-
komielinen Ksenija Petrova. Toiselle si-
jalle nousi kuva ruhtinattaresta joka oli 
saanut lisänimen Princesse Moustache, 
hurja naisihminen, joka on ollut Push-
kinin Patarouva -runoromaanin pää-
henkilön prototyyppi. 

Museon jälkeen oli vuorossa todel-
la tunnettu kohde, Monrepos. Jostain 
syystä olen aina kuvitellut että puisto 
on keskellä kaupunkia, vähän niin kuin 
Dublinin Stephen´s Green tai Lontoon 
Hyde Park. Mutta puisto olikin, voisi-
ko sanoa kaupungin ulkopuolella. Se 
oli kovan korjausurakan alla ja edessä. 
Muutama kohta ja kaarisilta muistut-
ti Annikki Tähden antamaa kuvaa, 
mutta paljosta oli kyllä muisto vain. 
Oppaamme kertoi monesta puiston 
kohtaamasta vaikeudesta ja ongelmasta 
ja myös joistakin ratkaisuista. Toivotta-
vasti edessä on loistava tulevaisuus. 

Ilta oli kaunis ja sen sai viettää ”va-
paalla”. Torin edessä rannassa oli mu-
kavanoloinen pikkuravintola, jonka 
terassilla iloinen trio soitti mukavasti. 
Tuli mieleen vanhan Viipurin kansain-
välinen maine ja tunnelma. 

Sunnuntai vei minut ja muut ulos 
kaupungista. Matka suuntautui koh-
ti Kuokkalaa, Pohjolan Rivieraa. Op-
paamme kertoi bussin ajaessa mai-
semien läpi alueen historiasta, joista 
minulle tuli vähän surumielinen olo. 
Katselin ikkunasta vanhoja tyhjiä ra-
kennuksia joita ei enää kukaan voi 
pelastaa. Välissä vilkkui sitten uusia 
komeita pytinkejä, ja upeaa pitkää 
hiekkarantaa.  

Terijoen keskusta oli suurempi kuin 
mitä olin kuvitellut, ja Kirkko-Joosepin 
kirkko oli kauniisti keskellä kylää. Josef 
Stenbäckin kaunis kirkko oli myös toi-
minut elokuvateatterina, mutta oli nyt 
taas kirkko. 

Viipuri on kuulunut 
keskiajasta alkaen 
Ruotsille, sen jälkeen 
vuodesta 1710 Venäjälle, 
vuodesta 1812 Suomen 
suuriruhtinaskunnalle 
ja vuodesta 1917 lähtien 
itsenäiselle Suomelle. 
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Lounaan jälkeen seurasi käynti Ilja 
Repinin kotimuseossa, Penaty-huvi-
lassa. Huvila oli mielestäni iso, mutta 
niin siellä olikin kestitetty paljon vie-
raita. Ruokasalissa oli hauska detalji, 
vähän saarnastuolimainen rakennelma 
nurkassa. Sinne pantiin ruokapöydässä 
mokannut vieras tai isäntä itsekin haus-
kuuttamaan muita. Paha moka oli esi-
merkiksi toisen palveleminen. Jokaisen 
piti hoitaa itsensä, Repinin pariskunta 
ei halunnut palvelusväkeä passaamaan. 
Jokaisen piti itse riisua päällysvaatteen-
sa ja ripustaa ne naulakkoon. Tämä hu-

Kirkossa siunataan vielä 
tänäkin päivänä sodassa 
kaatuneita ennen kuin 
heidät lähetetään kotiin 
Suomeen viimeiseen lepoon.

vila ei ollut kuitenkaan alkuperäinen, se 
oli tuhoutunut sodassa 1944.  Vuonna 
1962 rakennettiin uusi huvila vanhojen 
piirustusten mukaan. Talossa oli kuiten-
kin yllättävän paljon alkuperäisiä huo-
nekaluja, tauluja ja erilaisia esineitä. Ilja 
Repinin yksinkertainen hauta oli taiteli-
jan toivomusten mukainen. 

Illallista saimme nauttia kuuluisassa 
ravintola Espilässä. Vanha kunnon Es-
pilä oli kuitenkin tuhoutunut sodassa ja 
tämän päivän Espilä  rakennettiin vuon-
na 2016. Espilässä oli haettu vanhaa 
tunnelmaa ja ulkonäköä, ja ilmeisesti 
aika hyvin siinä onnistuttukin. 

Viimeisenä päivänä saimme oma-
toimisesti tutustua kuuluisaan Vii-
purin  kauppahalliin ja toriin. Torilta 
ostin muutaman hyväksi kehutun luu-
dan. Ihan sattumalta osuimme evan-
kelis-luterilaiseen Pietarin ja Paavalin 
kirkkoon. Siellä meille kerrottiin että, 
kirkossa siunataan vielä tänä päivänä 

sodassa kaatuneita ennen kuin heidät 
lähetetään kotiin Suomeen viimeiseen 
lepoon.  Siunauksen hoitaa 80-vuotias 
pappi Lappeenrannasta. Mikael Agri-
cola, tuttu patsas, valvoo kirkon vieres-
sä. Kerittiin vielä katsomaan kaupungin 
kaunista ortodoksikirkkoakin.  

Matkan varrella ohitettiin Koiviston 
saari ja laukauksistaan historiaan jäänyt 
Mainila. Nähtiin myös Mannerheimin 
linjan tankkiesteet. Ja nyt sain tietää, 
että niin tutut Havin kynttilätkin alun 
perin tulivat tehtaalta, joka jäi rajan 
taakse. 

Sitten Saimaan kanavan yli kohti ko-
timaata. 

Matka oli hyvin suunniteltu ja antoi-
sa, taas kannatti lähteä mukaan. Mat-
kaseura oli mukavaa, kuten ennenkin. 
Kivat muistot, mutta surulliseksi teki 
vanhat huonokuntoiset rakennukset, 
jotka omistusepäselvyyksien takia jäivät 
hoitamatta. 
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Turun opiskelijoiden Pohjola-Norde-
nin toiminnan tarkoituksena on tehdä 
tunnetuksi Pohjoismaita eli Suomea, 
Ruotsia, Norjaa, Tanskaa ja Islan-
tia sekä Ahvenanmaata, Färsaaria ja 
Grönlantia Turun alueella erityisesti 
15–29-vuotiaiden nuorten keskuudes-
sa. Tavoitteen saavuttamiseksi yhdistys 
järjestää kielikursseja, kulttuuritoimin-
taa, teemailtoja, matkoja ja seminaareja 
sekä tarvittaessa tukee Pohjoismaihin 
lähteviä nuoria. 

Säännöllistä toimintaa ovat muun 
muassa teatterivierailut, elokuva-aamut 
sekä pohjoismaiset juhlat. Tapahtumien 
on tarkoitus olla helposti lähestyttäviä 
sekä tutustuttaa jäseniämme pohjois-
maiseen kulttuuriin ja pohjoismaisiin 
kieliin sekä madaltaa kynnystä käyttää 
ruotsia. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen 
myös mahdollisuuden yhteiskunnal-
liseen vaikuttamiseen pohjoismaisissa 
kysymyksissä. 

Vuoden 2019 hallitus 
Hallituksen tavoittaa osoitteesta info.topn@gmail.com 

Turun opiskelijoiden Pohjola-Norden

Vuoden 2019 hallitus: Eeva Markkanen, puheenjohtaja; Paula Pukkinen, varapuheenjohtaja, tapahtuma-
vastaava; Suvi Nuttunen, sihteeri; Essi Virtanen, taloudenhoitaja; Katarina Rancken, tiedottaja

Päätapahtuma järjestetään tänä 
vuonna Salossa 26.9. klo 12-19, Tapah-
tumapaikkana on kauppakeskus Plazan 
ohjelmatori aivan kaupungin keskus-
tassa. 

Päälavalla on ohjelmaa aamusta il-
taan. Tässä muutamia poimintoja: 

Opetusneuvos Terhi Seinä kertoo 
kieltenopetuksen nykytilasta, tutkija 
Jenni Alisaari puolestaan laulamisesta 
kielen oppimisen menetelmänä. Her-
mannin koulun oppilaat kertovat Nor-
dplus- ja Erasmus-vaihtokokemuksis-
taan. Lavalla nähdään myös tubettaja 
Joona Hellman sekä kielitaiteilija, maa-
hanmuuttajaveteraani Roman Schatz! 

Pop up -pisteitä ja esittelijöitä on yli 
kolmenkymmentä, mukana myös Sa-
lon Pohjola-Norden ry ja Pohjola-Nor-
denin liitto. Pop up -pisteissä on tarjol-
la tietoa, kilpailuja ja oheismateriaalia, 
varmasti jokaiselle jotakin. Tapahtuma 

Tervetuloa Euroopan kielten päivän 
Suomen päätapahtumaan! 

Kuva Salon teemailtatorilta 
”yhdistykset esittäytyvät”. 

Teksti: Taru Koskinen 

sijoittuu Salon maineikkaiden syys-
markkinoiden avajaispäivään, joten vä-
keä on varmasti liikkeellä runsaasti. Ta-
pahtumaa koordinoi Salon kaupunki. 
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AlandicaDebatt återkommer och är 
också i år först ut av de nordiska som-
mararenorna. Det blir ett större, längre 
och mer ambitiöst evenemang än un-
der premiäråret. Grundidén är fort-
sättningsvis att ”erbjuda en arena för 
samhällssamtal på svenska i Finland”. 
Vilken plats kan passa bättre än Åland 
för att uppfylla det målet?  

Större 
Huvudarrangörer 2019 är Ålands land-
skapsregering tillsammans med Nät-
verket bärkraft.ax. 

Visionen ”Alla kan blomstra i ett bär-
kraftigt samhälle på fredens öar” sätter 
målet högt för AlandicaDebatt 2019. 
De som var med 2018 kommer känna 
igen sig under måndag 10 juni och tis-
dag 11 juni då utställare, seminariear-
rangörer och alla som har något viktigt 
att förmedla träffas i Alandica Kultur 
och Kongress. Arrangörerna hoppas 
förstås att förra årets antal utställare, 
seminarier och debatter ska överträffas. 

Delar av arrangörsgruppen för AlandicaDebatt, längst fram Nina Fellman 
Nordiska samarbetsminister Ålands landskapsregering, från vänster Håkan 
Strömmer demokratiutvecklare Ålands landskapsregering, Gunnar Westerholm 
kommunikationssamordnare Ålands landskapsregering, Jacob Haagendal direk-
tör Nordens institut, Karin Rosenberg-Brunila ledande hållbarhetslots Nätverket 
bärkraft.ax

Text: Gunnar Westerholm

AlandicaDebatt 2019
”Vi märkte direkt efter förra årets 

evenemang att flera frågade efter hur 
det skulle bli i år”, säger en av projekt-
ledarna Gunnar Westerholm. 

Längre 
2019 förlängs AlandicaDebatt med en 
dag - söndagen 9 juni, som också är 
Ålands självstyrelsedag. Dagen har ar-
betsnamnet Demokratifestival. 

”Vi vill i anslutning till det tradi-
tionella självstyrelsedagsfirandet få 
allmänheten, med fokus på ungdomar, 
att bekanta sig med demokratins vill-
kor och kommer att ha ett fullspäckat 
program mellan 15–18 som vi hoppas 
ska passa alla åldrar”, säger projektleda-
re Karin Rosenberg-Brunila. Vad kan 
vara bättre än att flytta ut AlandicaDe-
batt just den dagen till Självstyrelseplat-
sen för att visa att det här med politik, 
politiker och samhällsengagemang är 
något viktigt.  

Mer ambitiösa 
Alla är välkomna. Öppettiderna är för-
längda både genom att söndagen blir en 
extra dag men också att den som inte 
kan ”smita från jobbet” ska ha möjlig-
het att ta del av seminarier och debatter 
fram på kvällskvisten både den 10:e och 
11:e juni.  

”Som ett bevis att debatten ska ske 
på högsta nivå kan jag hälsa mina kol-
legor den nordiska samarbetsministern 
Ann Linde från Sverige men också 
ministrar från Färöarna och Grönland 
välkomna”, säger Ålands nordiska sam-
arbetsminister Nina Fellman. 

Vi kan varmt rekommendera ett be-
sök i mitten av juni då Åland brukar 
visa sig från sin allra bästa sida. Ni som 
vill ställa ut gör detta kostnadsfritt och 
besökare betalar förstås inte heller nå-
gon entréavgift. Som besökare dyker du 
bara upp men om du vill ställa ut och 
kanske hålla ett seminarium så går an-
mälningstiden ut den 17 maj.  

Besök alandicadebatt.ax för mer infor-
mation.
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Keskeltä ja täysillä esittelee monipuo-
lisesti Stefan Bremerin tuotantoa, joka 
sisältää sekä dokumentaarista kuvaus-
ta että kokeilevampaa taidevalokuvaa. 
Bremerin kuvien keskiössä on ihminen 
iloineen ja suruineen sekä mennyt aika 
muistoineen. Suvaitsevaisuus ja myö-
täeläminen ovat keskeisiä lähtökohtia 
Bremerin tekemisessä. Syksyllä 2015 ja 
alkuvuodesta 2016 hän kävi kuvaamas-
sa turvapaikanhakijoita eri vastaan-
ottokeskuksissa ja näki, että aika on 
pitkäveteinen seuralainen. Odottavalle 
vain seurustelu ja kännykkä antoivat 
sisältöä. Kännykällä pidettiin yhteyttä 
omaisiin ja siinä säilytettiin muistoja, 
kuvia henkilöistä, pakomatkasta, taak-
se jääneestä kotiseudusta. Bremer kysyi 
pakolaisilta, mikä on tärkein kuva näi-
den kännykässä. Vastaus oli yleisimmin 
oma perhe ja äiti. Kaipaus oli sanoinku-
vaamattoman suuri. 

Stefan Bremer on tehnyt teatteriku-
vauksia 1970-luvulta lähtien. Helsin-
gissä toimiva DuvTeatern on rohkeiden 
ja ainutlaatuisten näyttelijöiden teat-
teri, jossa kohtaavat kehitysvammai-
set ja ei-kehitysvammaiset taiteilijat. 
Duva/Diva -kuvat vuodelta 2011 sai-
vat inspiraationsa oopperamaailman 
kauneudesta ja loistosta, ylväästä ja 
sensuellista flamencotanssista, Car-
menin dramaattisesta tarinasta sekä 
näyttelijöiden omista roolihenkilöistä. 
Bremer on kuvannut Auschwitzin ja 
Birkenaun loputtomia parakkiaukioita. 

Keskeltä ja täysillä 
Salon Veturitallissa, 
hyppää kyytiin! 
Helsinkiläisen valokuvaajan ja valokuvataiteilijan Stefan Bremerin (s. 1953) laaja 
retrospektiivinen näyttely ”Keskeltä ja täysillä” (11.5.-8.9.2019) on mainio kesäretkikohde. 
Salon taidemuseo Veturitalli sijaitsee aivan rautatieaseman vieressä, joten voit tulla vaikka 
junalla! Bremer on suomenruotsalaisen kulttuurisuvun jäsen, maineikkaan valokuvaaja 
Caj Bremerin poika. Näyttely sisältää sata valokuvaa, joista osa on yksittäisiä kuvia ja osa 
suurempaan sarjaan kuuluvia. Näyttelyn varhaisimmat kuvat ovat Helsinki by Night -sarjasta 
1970-luvulta, uusimmat Bremerin viimeisintä, ennennäkemätöntä tuotantoa. 

Teksti ja kuvat: Taru Koskinen

Tuhoamisleiri herättää paljon ajatuk-
sia maailmasta näinä vuosina, jolloin 
muukalaisviha ja populismi valtaavat 
alaa sekä Euroopassa että muualla maa-
pallollamme ja nostaa huolen mihin 
nykyinen muukalaisviha voi johtaa. 
Mustanpuhuvien ja kantaaottavien ai-
heiden rinnalla näyttelyssä on mielen-
maisemiin rinnastettavia kuvasarjoja 
ja kokeilevampia tutkielmia valosta ja 
varjoista sekä nopeasti ikuistetuista ka-
toavista hetkistä. Bremer tunnustautuu 
myös pilvibongariksi. Meriaiheet tuo-
vat mieleemme mahdollisesti kauniin 
maiseman, jollekin toiselle vaarallisen 
venematkan yön pimeydessä? Suomes-
sa kuvattujen eri sarjojen lisäksi muka-
na on esimerkiksi kuvasarjoja Afrikas-
ta, Tsernobylistä ja Gobin autiomaasta. 

Salon taidemuseossa 2019 järjestet-
tävän näyttelyn yhteydessä valmistuu 
Teos Kustantamon julkaisemana Stefan 

Bremerin uusin kirja Keskeltä ja täy-
sillä, joka sisältää valokuvia vuodesta 
2000 lähtien. Taidekouluissa ja monet 
nuoremmista valokuvaajista ovat olleet 
hänen oppilainaan. Hän on toiminut 
myös valokuvaajana useissa lehdissä. 
Stefan Bremer on pidetty luennoija ja 
kertoja. Näyttelyn yhteydessä tullaan 
järjestämään taiteilijatapaamisia (1.6., 
4.8. ja 6.9.), joiden yhteydessä Bremer 
kertoo työstään ja valokuvistaan. Ava-
jaisissa 10.5. oli lämmin, välitön tunnel-
ma ja väkeä ruuhkaksi asti. Bremer ker-
toi värikkään leppoisasti projekteistaan. 
Näyttelyn avasi vuoden 2018 pakolais-
nainen Sirwa Farik. Artikkelin kuvat 
ovat näyttelyn avajaisista. 

Lähteet: http://www.salontaidemuseo.fi/nayttelyt/tule-
vat/stefanbremer/default.aspx 

Tuhoamisleiri herättää 
paljon ajatuksia 
maailmasta näinä 
vuosina, jolloin 
muukalaisviha ja 
populismi valtaavat 
alaa sekä Euroopassa 
että muualla 
maapallollamme.
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Siinä missä meriaiheet tuovat 
mieleemme mahdollisesti 
kauniin maiseman, tuovatko 
ne jollekin toiselle mieleen 
vaarallisen venematkan yön 
pimeydessä?
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Uudenkaupungin Pohjola-Nordenin toiminnassa on jo 
vuosia ollut De vackraste julsångerna -yhteislaulutilaisuus. 
Sen järjestelyissä ovat yhdistyksemme lisäksi mukana Uu-
denkaupungin evl. seurakunta ja Uudenkaupungin yhte-
näiskoulu. Kun koulun 9-luokkalaisten Lucia-kulkue saapuu 
laulaen Uudenkaupungin Uuteen kirkkoon, sammutetaan 
osa komeista kattokruunuista, jotta Lucia-neidon kruunun ja 
muiden laulajien käsissä olevat kynttilät näkyvät paremmin. 
On ollut ilahduttavaa, että kirkkoon ovat tulleet vieraiksi 
myös raumalaiset nordistit.  Yhteislaulujen jälkeen olem-
me jatkaneet seurustelua Sakunkulmassa. Tervetuloa jälleen 
13.12.2019 klo 18 laulamaan. 

Musiikkielämyksiä on tarjolla heinäkuussa Crusell-viikolla. 
Tämän vuoden ohjelmatarjonnasta olemme varanneet lippuja 
W.A. Mozartin, Johannes Brahms ja Bernhard Henrik Cru-
sellin sävellyksiä sisältävään konserttiin, joka on Uudenkau-
pungin vanhassa kirkossa maanantaina 29.7. klo 18. 

Tavallisuudesta poikkeavaa teatteria koetaan Kustavin 

Teksti: Tuula-Riitta Karlin
Kuvat: Uudenkaupungin matkailutoimisto

Musiikkia ja teatteria 
Uudessakaupungissa 
ja Kustavissa

Volter Kilven kirjallisuusviikolla. Tänä vuonna ensimmäistä 
kertaa esityksiä on myös på svenska. Svenska kulturfonden 
on ollut tukemassa lauantaina 13. heinäkuuta Katriina Ka-
rikosken taidegallerian pihalla järjestettävää Kilpi-iloittelua. 
Illan nimi on Grande Finale. Lippuja näihin tilaisuuksiin voi 
kysellä allekirjoittaneelta, puhelimitse 044-0209582 tai säh-
köpostitse tuulariitta.karlin@gmail.com

Kesän kääntyessä syksyyn on jälleen Rauhansoudun aika. 
Elokuisessa iltahämärässä saapuvat kolme valaistua soutu-
venettä Kaupunginlahden rantaan. Yhdistyksemme jäsenet 
soutavat Ruotsin venettä, Venäjän venettä soutavat Suo-
mi-Venäjä -ystävyysseuran jäsenet ja Rauhan venettä reser-
vin upseerit. Ohjelmassa kuullaan kolmella kielellä katkelmia 
vuonna 1721 solmitun Uudenkaupungin rauhan rauhanju-
listuksesta.  Vaikuttava esitys, jossa osa esiintyjistä on pukeu-
tunut historiallisiin asuihin. Tervetuloa katsomaan lauantai-
na 31. elokuuta Uuteenkaupunkiin.  

Tänä vuonna ensimmäistä 
kertaa esityksiä on myös 
på svenska. 
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Kielilähettiläät tulevat omilla tarinoillaan inspiroimaan tu-
hansia ihmisiä ympäri Suomen vuosina 2019-2021. Verkosto, 
johon tulee kuulumaan yli 50 lähettilästä, tekee yhteensä 300 
vierailua kotipaikkakunnilleen kertoen oman tarinansa suh-
teesta toiseen kotimaiseen. Vierailujen tavoitteena on herättää 
kuulijoiden sisäinen motivaatio oppia kieltä ja ymmärtää pa-
remmin sen tuomat hyödyt. 

Verkosto koostuu suomen- ja ruotsinkielisistä lähettiläis-
tä, joilla jokaisella on oma uniikki kielitarinansa. Lähettiläät, 
jotka ovat käyttäneet myös toista kotimaista, voivat kertoa 
tilanteista, jossa kieltä on käyttänyt ja jakaa hauskoja koke-
muksiaan oikeasta elämästä. Lähettiläät vierailevat kouluissa, 
työpaikoissa ja muissa organisaatioissa kertoen oman tarinan-
sa. Vierailun yhteydessä voidaan käydä keskustelua pienissä 
ryhmissä ja pohtia, miten ruotsin- tai suomen kieli voisi lisätä 
mahdollisuuksien määrää esimerkiksi työelämässä. 

Vierailija voi olla opiskelija tai eläkeläinen ja kaikkea täl-
tä väliltä. Hän voi olla Suomessa syntynyt, mutta aivan hyvin 
myös Suomeen muuttanut henkilö. Vuoteen 2021 mennessä 
tulemme tekemään 300 vierailua ympäri Suomen ja verkos-
tossamme on yli 50 lähettilästä. 

Lähteet: kielilahettilaat.fi

Kielilähettiläät – Språkambassadörerna

Språkambassadörerna kommer att med egna berättelser 
inspirera tusentals människor runtom i Finland under åren 
2019-2021. Nätverket som har 50 språkambassadörer gör 
drygt 300 besök på sina hemorter och berättar sin egen rela-
tion till det andra inhemska språket. Målet med besöken är att 
väcka åhörarnas inre motivation att lära sig språk och få dem 
att inse vilken personlig nytta språkkunskaper är. 

Nätverket består av finsk- och svenskspråkiga och alla har 
sin unika språkberättelse. Språkambassadörer representerar 
alla åldrar, bakgrunder, utbildningar, geografiska områden 
osv. Språkambassadören kan vara född i Finland eller hen kan 
vara invandrare. 

Ambassadörerna besöker skolor, företag och andra or-
ganisationer där de berättar om sina roliga historier och er-
farenheter av språkinlärning. Målet är att en språkambassadör 
är från området där hen gör besök. Under besöket kan man 
diskutera även deltagarnas framtidsplaner i små grupper och 
hur kunskaper i finska och svenska kan öppna nya möjligheter 
t.ex. i arbetslivet. 

Kielilähettiläät har blivit kontaktat av nästan 50 skolor 
runtom i Finland och gjort sitt bästa för att skicka en ambas-
sadör till alla skolor redan under våren 2019. 

Det ursprungliga målet för våren 2019 var att göra 20 pi-
lotbesök med hjälp av fem ambassadörer. Efter våren 2019 
har det gjorts sammanlagt 78 besök med hjälp av 27 ambas-
sadörer! 

Man kan lätt bli språkambassadör genom att fylla i blan-
ketten via hemsidan www.kielilahettilaat.fi. På samma sida 
kan man också beställa en språkambassadör. 

Organisationen vill också erbjuda sina ambassadörer möj-
ligheter av att bli bättre på det de dem gör och därför kommer 
det att ordnas regelbundna utbildningar. 

Språkambassadörerna finns på Facebook, Twitter och 
Instagram. 

Text/Teksti: Taru Koskinen

Facebook: Facebook.com/Kielilahettilaat 
Twitter: @Kielilahettilas 
Instagram: @kielilahettilaat 
www.kielilahettilaat.fi

Jaan Siitonen 
Projektijohtaja – Projektledare 
Kielilähettiläät – Språkambassadörerna 
+358 41530 55 31



Yhdistyksille on tullut perinteeksi 
käydä ennen joulua viihdyttämässä 
kahdessa palvelutalossa vuosittain. 
Tänä vuonna käyntikohteina olivat Ku-
ninkaisten palvelukeskus ja Ainokoti.  
Käynti on yleensä ajoitettu Lucian-päi-
vän aikaan. Niinpä Harmonikkojen oh-
jelmistossa oli tänäkin vuonna ensim-
mäisenä Santa Lucia, jonka soidessa 
Pohjola-Nordenin vapaaehtoiset käve-
livät  arvokkaasti sisään: Ensimmäisenä 
saapui Lucia kynttiläkruunu päässään, 
ja häntä seurasivat neidot kynttilät kä-
sissä ja kimaltelevat koristepunokset 
hiuksissa. 

Kun Harmonikkojen ohjelmisto 
Santa Lucian jälkeen muuttui Poh-
jola- ja jouluaiheiseksi, nappasivat 
Pohjola-Nordenin mummo-Lucia 
ja ”neidot”  punokset hiuksistaan, 
luopuivat kynttilöistä ja jokaiselle il-

Teksti: Hannele Isaksson | Kuva: Anne Kankaanranta

Huittisten Pohjola-Norden ry

Mummo-Luciat
Huittisten Pohjola-Nordenin vapaaehtoiset viihdyttivät 29.11.2018 Kuninkaisten 
palvelukeskuksen ja Ainokodin asukkaita, henkilökuntaa ja asukkaitten omaisia.  
Huittisten Seudun Harmonikat Sataopistosta olivat mukana järjestelyissä.

mestyi päähän tonttulakki. Musiikin 
tahdissa tontut sitten kävivät terveh-
timässä asukkaita ja tanssittamassa-
kin halukkaita.  

Huittisten Seudun Harmonikat 
tarjosi musiikkia ja Huittisten Poh-
jola-Nordenin vapaaehtoiset toivat  
joulupullat ja seuraa palvelutalojen 
asukkaille. Tilaisuuksien juontajana 
toimi tuttuun tapaan Huittisten Poh-
jola-Nordenin kunniapuheenjohtaja 
Arja Lehtonen.  

Huittisten Seudun Harmonik-
kojen ”soittajatyttöjen ja -poikien” 
sekä Huittisten Pohjola-Nordenin 
mummo-Lucian ja ”neitojen” mieltä 
lämmitti asukkaitten ilo. Yhdistykset  
tapasivat  palvelutaloissa 80 asukasta 
ja hoitajaa sekä lukuisia asukkaitten 
omaisia.

Huittisten Seudun 
Harmonikat tarjosi 
musiikkia ja Huittisten 
Pohjola-Nordenin 
vapaaehtoiset 
toivat  joulupullat ja 
seuraa palvelutalojen 
asukkaille.
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Pohjola-Norden -toiminta alkoi 
Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa vuon-
na 1919. Tänä vuonna vietettävään 
100-vuotisjuhlavuoteen liittyen on jo 
viime vuodesta alkaen valmisteltu  yh-
teispohjoismaista taidenäyttelyä, joka 
kiertää tämän vuoden aikana Poh-
joismaissa. Suomessa se on nähtävänä 
Paimion kaupungintalolla syyskuussa 
2019. Ajatuksen yhteisnäyttelystä esit-
ti kuvataiteilija Susanne Thea Tanskan 
Korsøristä . Mukaan kutsuttiin taitei-
lija kustakin Korsørin pohjoismaisesta 
Pohjola-Nordenin toiminnan kautta 
saadusta ystävyyskunnasta eli Ruotsin 
Hässleholmista, Norjan Åsista sekä Pai-
miosta. Valituiksi taiteilijoiksi tulivat 
Paimiosta Teija Lehto (grafiikka), Mats 
Lindh Ruotsin Hässlehomista (akva-
relli, öljyvärimaalaus), Petter Solberg, 
Norjan Kristiansandista (installaatiot, 
mediataide). Susanne Thea edustaa siis 

Teksti: Jouni Lehtiranta

Imaginary Landscape
 – yhteispohjoismainen taidenäyttely saapuu syyskuuksi Paimioon 

Näyttelyn avajaiset Tanskassa. Kuvassa Susanne Thea (vas), Matts Lindh, Petter Solberg ja Teija Lehto.

Teija Lehdon Tanskassa yhteisen näyttelyteeman pohjalta luoma puupiirros ”Joku päivä vaan”, (puupiirros, 2018, 16 x 65 cm) Kuva: Teija Lehto

Tanskan Korsøriä (grafiikka. maalaus).  
Taiteilijat kokoontuivat viime vuo-

den huhtikuussa Korsøriin Tanskaan 
aloitustapaamiseen, jossa yhteisnäyt-
telyn teemaksi ja nimeksi valittiin 
Imaginary landscape eli Kuvitteellinen 
maisema. Taiteilijat ovat viime vuoden 
aikana työstäneet itsenäisesti teoksiaan.  

Näyttely ripustettiin ensimmäisek-
si Korsøriin Tanskaan tämän vuoden 
tammikuussa ja sieltä se siirtyi Ruotsin 
Hässleholmiin maaliskuuksi. Paimioon 
yhteisnäyttely saapuu elokuun lopus-
sa 2019. Näyttelypaikkana on Paimion 
kaupungintalon näyttelyparvi (Vistantie 
18). Kukin näyttely on yksilöllinen, kos-
ka näyttelytilat poikkeavat toisistaan. 
Kattoteema eli Imaginary landscape 
säilyy kuitenkin näyttelystä toiseen. 
Paimiosta näyttely siirtyy vielä Norjaan 
myöhemmin syksyllä. 

Taitelijat ovat lähestyneet yhteistä 

teemaa omista näkökulmistaan käsin. 
Lehto kuvaa omaa näkökulmaansa seu-
raavasti: 

”Maisema on tila johon voi mennä 
sisään. Kokemus maisemasta voi laa-
jeta avaruudelliseksi tai se voi kutistua 
mikroskooppiseksi. Elämä on koko ajan 
liikkumista eritasoisten maisemien vä-
lillä. Itse löydän teoksiini maisemat kun 
tarkennan katseeni lähelle. Arkiseen 
asetelmaan sisältyy maisema, oma pie-
ni todellisuus,  johon voi sukeltaa. Joku 
tavallinen, satunnainen tilanne laajenee, 
saa syvempiä merkityksiä, muodostuu 
vertauskuvaksi jollekin mielenmaise-
malle.”

 Teija Lehto on saanut tämän projek-
tin toteuttamiseen Paimion kaupungin 
sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalta 
1805 euron kulttuuritukimäärärahan. 
Paimiossa tätä näyttelyprojektia on 
toteuttamassa myös Paimion Pohjo-
la-Norden ry. Oman tukensa tälle hank-
keelle on antanut myös valtakunnalli-
nen Pohjola Norden -järjestö (500€). 

Taiteilijat saapuvat itse ripustamaan 
näyttelyä elokuun viimeisinä päivinä. 
Avajaisiin saapuu muista Pohjoismaista 
runsaan 20 hengen ryhmä. Vierailun ai-
kana ystäväyhdistysten jäsenet tutustu-
vat myös Paimion nähtävyyksiin, kuten 
Alvar Aallon suunnittelemaan paran-
tolaan, Paimion Sähkömuseoon ja Kä-
sityömuseo Miilaan. Tärkeässä roolissa 
on tietenkin myös ystävyyssuhteiden 
tiivistäminen yhteisen päivällisen aika-
na.  

Graafikko Teija Lehto esittelee kai-
kille avoimessa yleisötilaisuudessa Pai-
mion kaupungintalolla (Vistantie 18) 
niin näyttelyn teoksia kuin hanketta 
kokonaisuudessaankin tiistaina 3. syys-
kuuta 2019 kello 17.30. 
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Pohjola-keskuksen hankekoordi-
naattorina toimii Asko Pietarila. Ti-
laisuuden avasi Pohjola-Nordenin pää-
sihteeri Michael Oksanen ja teemaan 
johdattivat puheenvuoroillaan Oulun 
kansainvälisten asioiden johtaja Piia 
Rantala-Korhonen ja Kalevan päätoi-
mittaja Kyösti Karvonen. 

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

”Sekä minulla että miehelläni on 
serkkuja Ruotsissa tämän historian 

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

Teksti: Asko Pietarila 
Kuvat: Urpo Uusitalo ja Asko Pietarila

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

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

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

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

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

– Piia Rantala-Korhonen  

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

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

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

”Ruotsalaisesta 15-vuotiaasta Greta 
Thunbergistä on tullut maailmankuulu 

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

kaan Pohjola Nordenin toimintaan.” 
Avajaisia tähdittivät ohjelmillaan 

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

Michael Oksanen avaa Pohjola-keskuksen

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

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

Jaettu ilo – Veli 
Aineen syntymästä 
100 vuotta

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

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

Aine Oy:n toimitusjohtajana ja halli-
tuksen puheenjohtajana. 

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

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

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

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

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

– Veli Aine

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Museonjohtaja Katriina Pietilä-Juntura vastaanotti Vuoden 
Nordisti -kunniakirjan

Museonjohtaja Katriina Pietilä-Juntura esitelmöi Veli Aineesta

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

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

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

Esittelyssä Oulun Sarjakuvakeskuksen 
toiminnanjohtaja Harri Filppa
Teksti: Ulla Haverinen

Harri Filppa
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Kasvata tietoisuutta Pohjola- 
Nordenista kouluvierailun 

avulla 

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

Miten tilaan kouluvierailun?

Yhdistys on yhteydessä 
kouluun

Ole yhteydessä 
varauspalveluun

Varausvahvistus ja 
kouluvierailu

1 2 3
Yhdistys on yhteydessä kouluun,

jonne haluaa tarjota kouluvierailun. 
Sovitaan yhteyshenkilö koulun

puolelta sekä alustava ajankohta
kouluvierailulle vähintään 10 vk:n

päähän.

Yhdistys on yhteydessä
varauspalveluun, joka hoitaa

vierailijan varauksen. Tarvittavat
tiedot: Koulu, toivottu ajankohta,

yhteyshenkilö ja yhteystiedot.
Varauksen hoitaa

yhteistyökumppanimme Uplus Oy,
jonka edustajat myös tekevät

kouluvierailut.  
 

Puhelin: 040 180 2044  
Sähköposti:  

varauspalvelu@pohjola-norden.fi 

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

lähettää kouluvierailijan sovittuna
ajankohtana koululle. 
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Benjamin Suomela / Norden.org

Haloo Pohjola on jo 20 vuotta palvellut Pohjoismaiden kan-
salaisia muuttoon, opiskeluun ja työskentelyyn liittyvissä 
kysymyksissä. Suomessa palvelua on hallinnoinut sen alusta 
lähtien Pohjola-Norden. 

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

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

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

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

Info Pohjola
– Kaikkia Pohjoismaissa liikkuvia palveleva neuvontapalvelu

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

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

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

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



PAREMPI AAMU KAIKILLE 
– 31 PAIKKAKUNNALLA SUOMESSA

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

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

Nyt parempi aamu jo 31 paikkakunnalla ympäri Suomen!

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

En bättre morgon på 31 orter runt om i Finland!

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

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



Liity jäseneksi

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

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

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

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

Yhteisöjäsenyys
Järjestöt voivat liittyä Pohjola-Nordenin yhteisöjäseniksi. Yhteisöjäsen-
et voivat asettaa edustajiaan ehdolle Pohjola-Nordenin päättäviin 
elimiin ja voivat näin vaikuttaa pohjoismaiseen yhteistyöhön. Yhteisö-
jäsenen jäsenmaksu määräytyy yhteisön koon mukaan. 
 
Koulujäsenyys 
Koulut voivat liittyä Pohjola-Nordenin koulujäseneksi 20 euron 
vuosimaksulla. Koulujäsenet saavat Pohjolaan liittyvää ajankohtais-
ta materiaalia ja tietoa pohjoismaisista kursseista, stipendeistä ja 
uusista oppimateriaaleista. Koulualan sivuilta voit lukea lisää koulu-
jäsenyydestä.

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

Bli medlem

Personmedlem 
Personmedlemmarna hör till föreningen på hemorten och kan delta 
både i den lokala och i den riksomfattande verksamheten. Redan 
genom att bli medlem stöder man det nordiska samarbetet. Pohjo-
la-Norden erbjuder dessutom sina medlemmar en tidskrift och olika 
medlemsförmåner. Man är medlem ett år i taget. Medlemsavgiften är 
22 euro. Kom ihåg att skriva vilken lokalförening du vill ansluta dig till!

Stödmedlemskap
Det är också möjligt att ansluta sig till Pohjola-Norden som stöd-
medlem. Stödmedlemskapet skiljer sig från personmedlemskap så 
att stödmedlemmarna inte är medlemmar i någon av Pohjola-Nor-
dens lokal- eller andra föreningar. Stödmedlemmarna har inte heller 
representations- eller rösträtt på t ex förbundsmötet. Medlemsavgif-
ten för stödmedlemmar är samma som för personmedlemmar och 
stödmedlemmarna får samma medlemsförmåner som traditionella 
personmedlemmar. I fall du vill bli stödmedlem, skriv inte ned någon 
lokalförening.

Ungdomsmedlem
Om du är 15-29 år gammal, kan du bli medlem i Pohjola-Nordens 
Ungdomsförbund. Medlemskapet är gratis. Anslut dig till Ungdomsför-
bundet på pnu.fi.  
  
Familjemedlem 
Om det redan finns en medlem i din familj, kan du bli familjemedlem. 
Till familj räknas alla som bor i samma hushåll. Medlemsavgiften är 
12 euro.

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

Skolmedlemskap
Skolor kan också bli medlemmar i Pohjola-Norden för ett medlemspris 
på 20 euro per år. Skolmedlemmar får aktuellt material om Norden och 
information om nordiska kurser, stipendier och nytt läromaterial.  

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

Jäsenyys on kannanotto pohjoismaisuuden puolesta.
Medlemskap är ett ställningstagande för det nordiska samarbetet.

Voit liittyä jäseneksi myös osoitteessa pohjola-norden.fi.
Du kan ansluta dig även på pohjola-norden.fi.

Tule mukaan toimintaan ja liity jäseneksi!
Bli medlem!

Haluan liittyä henkilöjäseneksi / Jag vill ansluta mig 
som personmedlem (22€) 

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

Perhejäsenyys / Familjemedlemskap (12€)

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

Koulujäsenyys / Skolmedlemskap (20€)

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

Kirjastojäsenyys / Biblioteksmedlemskap (20€)

Nimi / Namn

Osoite / Adress

Postinumero ja -toimipaikka / Postnummer och -anstalt

Puhelin / Telefon

Sähköposti / E-post

Yhdistys / Förening

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

Päiväys ja allekirjoitus / Datum och underskrift

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

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

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



MUSIKTEATER 
MED STOR SKÅDESPELARENSEMBLE, 

DANSANDE DOCKFIGURER, 
HONUNGSBIN, 

MÄNNISKOR SOM SLITS ITU, 
NÅGRA KRATTOR 

OCH EN MASSA LINGON.

MUSIIKKITEATTERIA, 
SUURI NÄYTTELIJÄENSEMBLE, 
TANSSIVIA NUKKEHAHMOJA, 

HUNAJAMEHILÄISIÄ, 
KAHTIA REPEÄVIÄ IHMISIÄ, 

PARI HARAVAA 
SEKÄ VALTAVA MÄÄRÄ PUOLUKOITA.

PREMIÄR | ENSI-ILTA 
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Liput 18-46 €  Myyntipalvelu: 02 262 0030  teatteri.turku.fi 

OHJAUS PANU RAIPIA

 EI KAI
    TEILLÄ OLE

       MITÄÄN

            SALATTAVAA?

T A N E L I  M Ä K E L Ä 
T E E M U  A R O M A A  ·  T H O M A S  D E L L I N G E R  ·  E I L A  H A L O N E N  ·  M I N N A  H Ä M Ä L Ä I N E N  ·  S T E FA N  K A R L S S O N  ·  M IK A  K U J A L A 

 E L L A  L A H D E N M Ä K I  ·  K I M M O  R A S IL A  ·  S E V E R I  S A A R I N E N  ·  R I I T TA  S A L M IN E N  ·  M A R K U S  I L K K A  U O L E V I
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Merielämyksiä ja 
mansikkapaikkoja
Kesä tulee kohisten – ja sinne pääsee Punaisilla laivoilla! Lue vinkkimme 
laivalomille ja varaa matkasi suven suloisimmille mansikkapaikoille. 

SIELLÄ ILO SEILAA.

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

Vikingline.fi/edut/pohjola-norden  

TUKHOLMA

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

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

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

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

TALLINNA 

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

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

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

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

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

Vikingline.fi/formaner/pohjola-norden

STOCKHOLM 

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

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

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

TALLINN 

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

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

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

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

Kuva: Ola Ericson/Image Bank Sweden

Kuva: Maret Põldveer-Turay/VisitTallinn Media Bank
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KOE FAZER
OMALLA TAVALLASI

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

myymälässämme. Järjestä inspiroivat kokoukset tai
juhlista viikonloppubrunssilla.

Tarjoamme iloa kaiken ikäisille ja kaikille aisteille!

Fazer Experience Vierailukeskus
www.visitfazer.com


