
 

 

 

 
 
 

 
 
 
Hyvät yhdistyksemme jäsenet 
 
Lokakuun puolessa välissä pidimme syyskokouksemme Naantalin Pohjola-Norden yhdis-
tyksen perustamisen 70-vuotisjuhlan merkeissä. Runsas osallistumisenne oli ilahduttavaa. 
Kiitos teille kaikille panoksesta juhlan onnistumiseen niin esityksillänne kuin mukanaolol-
lannekin. 
 
Pikkujoulua ”Med alla vackraste julsånger” vietämme tiistaina 10.12. klo 18.00 alkaen tun-
nelmallisessa Krookilan JuhlaMummolassa osoitteessa Krookilankuja 40, Raisio. Laulatta-
jana toimii jäsenemme Tuuli Virkkala. Tarjolla on tietysti myös riisipuuroa ja väskynäsop-
paa sekä kakkukahvit. Osallistumismaksu on 10 euroa, joka maksetaan paikan päällä. Il-
moittautukaa Leena Kortesalolle viimeistään keskiviikkona 4.12. 
 
Uuden vuoden 2020 aloitamme kulttuurimatkalla Helsinkiin lauantaina 18.1. Kohteina ovat 
Helen Schjerfbeck ja Taiteilijoiden Ruovesi -näyttelyt Ateneumissa sekä Akseli Gallen-
Kallelan Tarvaspää. Ateneumissa aluksi kuulemamme johdantoesitelmän jälkeen on aikaa 
vapaasti tutustua itse näyttelyihin. Matkalla Tarvaspäähän nautimme lounaan suositussa 
ravintola Löylyssä Hernesaaressa. Ruokana on hirvipyörykät lisukkeineen. Tarvaspäässä 
ovat vuorossa opastettu museoesittely ja iltapäiväkahvit. 
 
Matkaan lähdemme Liikennöitsijä Muurisen linja-autolla Naantalista Käsityöläiskadun 
opaspysäkiltä klo 8.00. Pysähdymme Raision kaupungintalon retkipysäkillä klo 8.15 ja Tu-
run Tuomiokirkon pikavuoropysäkillä 8.30. Takaisin Naantalissa olemme noin klo 19.30.   
 
Osallistumismaksu on jäsenille 75 euroa ja ystäville 80 euroa. Hintaan sisältyvät linja-
autokuljetukset, lounas ja kahvit sekä opastukset ja museoiden sisäänpääsymaksut. Mu-
seokorttilaisille maksu on 22 euroa alempi. Muistakaa ottaa korttinne mukaan. Ilmoittautu-
kaa Leena Kortesalolle ja maksakaa osallistumismaksunne viimeistään tiistaina 31.12. 
Tilinumeromme Liedon Säästöpankissa on FI47 4309 0010 5116 65. Maksuviite on vanha 
tuttu 2011. Ilmoittautuessanne kertokaa myös mahdollisista erityisruokatarpeistanne. 
 
Kuten viime jäsenkirjeessä kerroimme teemme ensi kesänä matkan Ilmajoen oopperajuh-
lille viikonlopulla 13.-14.6. Ohjelmassa ovat taiteilijoiden kevyempi iltakonsertti lauantaina 
sekä juhlajumalanpalvelus ja oopperaesitys ”Hiljaiset perivät maan” sunnuntaina.  
 
Hiljaiset perivät maan – ooppera lapuanliikkeestä on vavahduttava kertomus rakkaudesta 
aikana, jolloin mustat autot herättivät pelkoa lakeudella, oikeus otettiin omiin käsiin ja lapu-
anliike repi erilleen pohjalaisen kyläyhteisön. Tarinan keskiössä ovat Olavin ja Reginan, 
työläisen ja porvaristytön rakkaustarina, sekä aatteen rikkoma Turakan perhe. 
  
Tämä suurteos on Ilmajoen Musiikkijuhlien 13. tilausteos, joka saa kantaesityksensä festi-
vaalin 45-vuotisjuhlavuonna kesällä 2020. Oopperan säveltää lukuisista näyttämöteoksis-
taan tunnettu Jukka Linkola ja libreton kirjoittaa Tuomas Parkkinen, joka myös ohjaa teok-
sen. Hiljaiset perivät maan on Tuomas Parkkisen toinen ooppera, jossa hän vastaa sekä 
libretosta että ohjauksesta.  
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Lauantai-illan konsertissa esiintyvät sopraano Anu Komsi sekä bassobaritoni Juha Uusita-
lo yhdessä Jukka Nykäsen orkesterin kanssa. He esittävät kevyempää kotimaista kuin 
myös ooppera-aarioita, mm. Toivo Kuulaa, Madetojaa ja Merikantoa. 
Matkaan lähdemme Naantalista Raision ja Turun kautta lauantaiaamulla. Menomatkalla 
nautimme sämpyläkahvit ja lounaan Kyrönjoen rantamaisemissa Jussin Jokisaunoilla. Il-
majoella majoitumme Etelä-Pohjanmaan opistolla, missä meille on kevyt iltapala. Sunnun-
tain ohjelman lomassa ovat aamiainen, lounas ja oopperan väliaikakahvit. Paluumatka al-
kaa sunnuntaina oopperan jälkeen noin klo 16. 
 
Matkan hinta tulee olemaan noin 250 euroa. Hintaan sisältyvät pääsyliput, linja-
autokuljetus, majoitus sekä yllä mainitut tarjoilut. Lopullinen hinta tarkentuu myöhemmin, 
kun osallistujamäärä on selvillä. 
 
Oopperalipputilauksen varmistamiseksi perimme jo ilmoittautumisen yhteydessä 100 eu-
ron ennakkomaksun. Loppumaksun eräpäivä tulee olemaan toukokuussa. Ilmoittautumi-
sen ja ennakkomaksun maksamisen jälkeen astuvat peruutusehtomme voimaan. Peruu-
tuksesta perimme sen yhdistykselle aiheuttamat kustannukset kuten käyttämättä jääneet 
pääsyliput ja linja-autokustannukset. 
 
Ilmoittautukaa Leena Kortesalolle ja maksakaa ennakkomaksu ensisijaisesti viimeistään jo 
sunnuntaina 24.11. Tilinumeromme Liedon Säästöpankissa on FI47 4309 0010 5116 65. 
Maksuviite on vanha tuttu 3007. Mikäli tämä tulee liian pian, ilmoittautua voi myös 
26.1.2020 asti. Tällöin lopulliseen hintaan tulee kuitenkin oopperalippujen lunastusehtojen 
mukainen 8 euron korotus. 
 
Lopuksi terveisiä myös Pohjola-Norden liitosta. Lokakuinen ylimääräinen liittokokous valitsi 
liiton uudeksi puheenjohtajaksi Juhana Vartiaisen ministeriksi siirtyneen Katri Kulmunin 
seuraajaksi. 
 
Mikäli haluatte tulevat jäsenkirjeet sähköpostitse paperikirjeen sijasta, ilmoittakaa osoit-
teenne yhdistyksemme sihteerille. Näin säästämme postituskulujamme ja myös luontoa. 
Muistakaa ilmoittaa myös osoitteenne muuttumisesta. 
 
Seuratkaa myös kotisivujamme osoitteessa http://raisionaantali.pohjola-norden.fi/start/. 
Sieltä löydätte tietoa tulevasta toiminnastamme ja kuvia toteutuneista tapahtumistamme. 
Näistä tuoreimpina Naantalin yhdistyksen perustamisen 70-vuotisjuhlat ja pohjoismaisen 
kirjastoviikon tilaisuus Raision kirjastotalolla. 
 
Tervetuloa kaikki jäsenemme ystävineen yhdistyksemme tapahtumiin. 
 
 
Pohjola-Norden terveisin, 
 
Hallitus 
 
Leena Kortesalo   Antti Suominen 
puheenjohtaja           sihteeri 
040 541 5092   antti.suominen@dnainternet.net 
leena.kortesalo@dnainternet.net 
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