
 

 

 

 
 
 
 
 
Hyvät yhdistyksemme jäsenet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhdistyksemme syyskokous pidetään torstaina 17.10. klo 18.00 alkaen ravintola Metsä-
tähdessä, Naantalissa. Ravintolan osoite on Immasentie 1, 21110 Naantali. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat. 
 
Kokouksen jälkeen vietämme Naantalin yhdistyksen perustamisen 70-vuotisjuhlaa. Juhla-
esitelmän pitää professori ja rehtori emeritus Keijo Virtanen aiheenaan ”Suomalaiset Poh-
jolan muuttoliikkeissä”. Pirkko ja Erkki Leppäkoski esittävät Naantalin yhdistyksen historii-
kin. Musiikista vastaa trubaduuri Pertti Virtanen. Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautukaa vii-
meistään keskiviikkona 9.10. Leena Kortesalolle. 
 
Syyskauden aloitamme toki jo aiemmin upealla uutuusnäytelmällä Kalevala Åbo Svenska 
Teaterissa perjantaina 27.9. klo 19.00. Teos on monitaiteellinen, jossa musiikki- ja nukke-
teatteri yhdistää vanhan runouden. Olemme varanneet 45 lippua hyviltä paikoilta perman-
nolta ja ensimmäiseltä parvelta. Osallistumismaksu on 50 euroa jäsenille ja 55 euroa ystä-
ville. Hintaan sisältyvät pääsylippu ja väliaikatarjoilu. Ilmoittautukaa Leena Kortesalolle ja 
maksakaa osallistumismaksu viimeistään lauantaina 31.8. Tilinumeromme Liedon Säästö-
pankissa on FI47 4309 0010 5116 65. Maksuviite on vanha tuttu 2011. 
 
Pohjoismaisen kirjallisuusviikon merkeissä vietämme lukuhetkeä iltahämärässä Raision 
Kirjastotalossa, osoitteessa Eeronkuja 2, keskiviikkona 6.11. klo 18.00. Pirjo Oksa kertoo 
Karen Blixenin elämästä ja esittelee novellin Babetten pidot, jonka pohjalta on tehty myös 
elokuva ”Ranskalainen illallinen. 
 
”Svenska i vardagen” -keskustelupiiri jatkuu Anitra ja Juha Peuran kotona maanantaisin 
klo 15.00 -16.30 osoitteessa Kaivokatu 12, Naantali. Aloitamme maanantaina 16.9. 
 
Ennakkotietona mainittakoon, että vietämme Pikkujoulua ”Med alla vakraste julsånger” 
Krookilan JuhlaMummolassa tiistaina 10.12. Kulttuurimatkan Helsinkiin teemme lauantaina 
18.1.2020 kohteina Helen Scherfbeck ja Taiteilijoiden Ruovesi-näyttely Ateneumissa sekä 
Akseli Gallen-Kallelan Tarvaspää. Näistä kerromme lisätietoa seuraavassa jäsenkirjeessä 
marraskuussa. 
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Matkaterveiset huikeista Lo-
foottien maisemista. Kiitokset 
vielä kaikille matkalaisille, 
yhdessä saimme toteutettua 
monien unelmamatkan. 
 



Pohjola-Nordenin Varsinais-Suomen ja Satakunnan alue viettää kesäpäivää Ruissalossa 
lauantaina 14.9. Tapahtuma alkaa Kasvitieteellisessä puutarhassa klo 10.00 tulokahveilla 
kahvila Vanhassa Tammessa ja puutarhan esittelyllä. Tämän jälkeen siirrytään Honkapirt-
tiin, missä nautitaan lounas ja tutustutaan Honkapirtin historiaan. Lopuksi keskustellaan 
alueen ajankohtaisista asioista. Tarkempi ohjelma ja ohjeistus löytyvät oheisesta esittees-
tä. Mikäli siinä mainittu verkkoilmoittautuminen ei luonnistu, ilmoittautukaa Leena Kor-
tesalolle.  
 
Alue järjestää myös hotellimatkan Tallinnan joulutoreille 22.-24.11.2019. Tilausajokuljetus 
Helsinkiin lähtee Raumalta. Matka kulkee Uudenkaupungin, Raision, Turun ja Salon kaut-
ta. Ohjelmassa on opastettu kiertoajelu Tallinnan ympäristössä, tutustuminen Bastion-
museoon ja aikaa joulutoreille. Matkan hintaan sisältyy lisäksi kaksi päivällistä. 
 
Hinta per osallistuja on 295 euroa kahden- ja 365 euroa yhdenhengen huoneessa. 41 eu-
ron lisämaksulla voi osallistua Estonia-teatterin balettiesitykseen ”Romeo ja Julia”. 60 eu-
ron ennakkomaksu erääntyy 16.9. Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Matkapojat, joka 
hoitaa myös laskutuksen. 
 
Ilmoittautukaa Kari Penttiselle, kari@esnet.fi tai 050 511 9777, viimeistään 2.9. Ilmoittau-
tumisen yhteydessä antakaa nimenne, syntymäaikanne sekä sähköposti- ja postiositteen-
ne. 
 
Pohjola-Norden liitto tekee jäsenristeilyn Helsingistä Tukholmaan 11.-13.10. Tarkemmat 
tiedot löytyvät osoitteesta https://www.pohjola-norden.fi/suomeksi/alkuun/. 
 
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. 
 
 
Pohjola-Norden terveisin, 
 
Hallitus 
 
Leena Kortesalo   Antti Suominen 
puheenjohtaja           sihteeri 
gsm 040-541 5092   antti.suominen@dnainternet.net 
leena.kortesalo@dnainternet.net 
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