
 

 

 

 
 
 
Hyvät yhdistyksemme jäsenet 
 
Kevätkautemme alkaa todella talvisissa merkeissä. On lunta ja pakkasta. 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään Raision kaupungintalon valtuustosa-
lissa maanantaina 4.3. klo 18.00 alkaen. Kokouksessa käsitellään säännöissä määrättyjen 
asioiden lisäksi hallituksen täydentäminen. 
 
Kokouksen jälkeen klo 19 kuulemme professori emerita Maija Grönholmin esitelmän ai-
heesta ”Pastanttipuuro ja haavresoppa – lounaismurteiden ruotsalaislainoja”. 
 
Keskiviikkona 13.2. klo 17.30 järjestämme tanskalaisten voileipien iltakurssin Raisiossa 
Vaisaaren koulun kotitalousluokassa. Sisäänkäynti Juhaninkujan puoleisesta päädystä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voileipien teossa meitä opastaa Tanskassa pitkään asunut nordisti Anu Salminen. Ottakaa 
mukaan esiliina ja pienehkö keittiöveitsi. Illan päätteeksi nautimme tekemämme voileivät. 
Halukkaat voivat tuoda mukanaan omat ruokajuomat.  Kurssin materiaalikustannus on 25 
euroa osallistujaa kohden ja se maksetaan käteisellä paikan päällä. Ystävällisesti varatkaa 
tasaraha. Ilmoittautukaa Leena Kortesalolle viimeistään perjantaina 8.2. Ilmoittautuminen 
on sitova. Mukaan mahtuu 25 jäsentä ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 
Pohjolan viikkoa vietetään maaliskuun puolenvälin jälkeen. Pohjola-Norden liitto toteuttaa 
viikon aikana erilaisia tapahtumia Turun alueella. Ohjelmassa on mm koululaisvierailut 
pohjoismaisen ruuan merkeissä Raisiossa ja Naantalissa. 
 
Viikko huipentuu Pohjolan päivään lauantaina 23.3. Päivällä järjestetään Turussa musiikki- 
ja kulttuuritempaus. 
 
Pohjolan päivän päättää Pohjolan Pidot ravintola Suomalaisella Pohjalla klo 18 alkaen. 
Illan aikana saamme nauttia hyvästä ruuasta ja ohjelmasta mukavassa seurassa. Pitojen 
hinta, joka on 60 euroa jäseniltä ja 70 euroa ystäviltä, sisältää kolmen ruokalajin menun 
pöytiin tarjoiltuna, tervetuliaismaljan sekä illan ohjelman ja bussikuljetuksen. Pääruoka-
vaihtoehdot ovat poron paahtofilee ja hiillostettu siika. Ilmoittautumisen yhteydessä kerto-
kaa valintanne ja mahdolliset erikoisruokavaliot. 
 
Ilmoittautukaa Leena Kortesalolle ja maksakaa osallistumismaksu yhdistyksemme tilille 
viimeistään perjantaina 8.3. Tilinumeromme Liedon Säästöpankissa on FI47 4309 0010 
5116 65. Maksuviite on vanha tuttu 2011. 
 
Houkutelkaa myös ystävänne mukaan juhlimaan pohjoismaista yhteistyötä. 

Raision ja Naantalin Pohjola-Norden ry 
Jäsenkirje 1/2019 27.1. 

 

Danske smørrebrød on maail-
mankuulu käsite, mutta tanskalai-
sille jokapäiväinen leipä. Perus-
lounas päiväkodeissa, kouluissa 
ja työpaikoilla koostuu kolmesta 
kokojyväruisleivästä, joiden pääl-
le on usein koottu edellispäivän 
päivällisen tähteitä.  

 



Kesämatkamme Lofooteille 12.-18.8.2019  täyttyi heti syyskokouksessa. Vielä voi tiedus-
tella mahdollisia peruutuspaikkoja. Matkakirje ilmoittautuneille tulee lähiaikoina. Matkan 
hinta-arvio on edelleen 1 400 euron "haarukassa". Matkan tarkentunut ohjelma ja maksu-
aikataulu tarkemmin matkakirjeessä. 
 
Liiton jäsenmaksulaskutuksessa oli viime vuonna ongelmia. Kaikki uusien jäsenten laskut 
ja maksumuistutukset eivät tulleet perille. Tämän vuoden laskut on lähetetty. Mikäli ette ole 
saaneet laskuanne tammikuun loppuun mennessä, ilmoittakaa siitä sihteerille. 
 
Mikäli haluatte tulevat jäsenkirjeet sähköpostitse paperikirjeen sijasta, ilmoittakaa osoit-
teenne yhdistyksemme sihteerille. Näin säästämme postituskulujamme ja myös luontoa. 
Muistakaa ilmoittaa myös osoitteenne muuttumisesta. 
 
Tervetuloa kaikki jäsenemme ystävineen yhdistyksemme ja liiton tapahtumiin. 
 
 
 
 
Talvisin Pohjola-Norden terveisin, 
 
Hallitus 
 
Leena Kortesalo   Antti Suominen 
puheenjohtaja           sihteeri 
gsm 040-541 5092   antti.suominen@dnainternet.net 
leena.kortesalo@dnainternet.net 
 
 

 
Vuoden 2019 hallituksen kokoonpano: 
 

Leena Kortesalo puheenjohtaja 
Lena Backman  varapuheenjohtaja 
Antti Suominen  sihteeri ja rahastonhoitaja 
Riitta Aaltonen  kotisivuvastaava 
Anne Santamäki jäsen 
Petra Naavalinna  jäsen 
Tapio Saarinen  jäsen 
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