
 

 

 

 
 
 

 
 
 
Hyvät yhdistyksemme jäsenet 
 
Tammikuinen kulttuurimatkamme Ateneumin suosittuun Schjerfbeck- näyttelyyn ja Tarvas-
päähän onnistuivat hyvin ja keräsivät runsaan osanoton. Kiitos siitä kaikille mukanaolleille. 
Nyt menemme eteenpän kohti orastavan kevään ja alkukesän tapahtumiin. 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään Raision kaupungintalon valtuustosa-
lissa torstaina 12.3. klo 18.00 alkaen. 
  
Kokouksen ja kahvitarjoilun jälkeen klo 19 kuulemme arkkitehti Benito Gasgranden esitel-
män aiheesta ”Esimerkin voimaa, Europa Nostra – Euroopan kulttuuriperinnön ääni”. Euro-
pa Nostra, Meidän Eurooppamme, on kulttuuriperintöä vaaliva eurooppalainen järjestö, 
joka toimii yhteistyössä Euroopan unionin, Euroopan neuvoston ja Unescon kanssa. 
 
Sunnuntaina 26.4. klo 16.00 järjestämme Raision kaupungintalon ala-aulassa kevätkon-
sertin ”Pohjoismaisia sävelhelmiä”. Sen tarjoavat meille sopraano ja kanteletaiteilija Suvi 
Gräsbeck sekä pianisti Folke Gräsbeck. Pääsymaksu on 10 euroa. Tervetuloa. Tuokaa 
myös ystävänne mukananne. 
 
Tämän vuotisen iltaretken teemme keskiviikkona 27.5. Loimaalle taiteilijaprofessori Alpo 
Jaakolan patsaspuistoon. Patsaspuisto rakennuksineen on ainutlaatuinen ja kiehtova ko-
konaisuus, jossa luonto ja suurikokoiset veistokset muodostavat mielikuvituksellisen sym-
bioosin. Meille puiston esittelee Loimaan kulttuurisihteeri Monika Antikainen. 
 
Matka alkaa Naantalin Käsityöläiskadun opaspysäkiltä klo 17.00 ja jatkuu Aurinkotietä pit-
kin kohti Raisiota. Raision kaupungintalon retkipysäkillä pysähdymme klo 17.15. 
 
Retken hinta on 20 euroa. Hintaan sisältyvät kuljetus, patsaspuiston sisäänpääsy ja opas-
tus sekä kahvitus. Ilmoittautukaa Leena Kortesalolle ja maksakaa osallistumismaksunne 
viimeistään tiistaina 19.5. Tilinumeromme Liedon Säästöpankissa on FI47 4309 0010 5116 
65. Maksuviite on vanha tuttu 2011. 
 
Pohjola-Nordenin Lounais-Suomen alue järjestää Pohjolan Pidot lauantaina 28.3. klo 
13.00 alkaen Paimion Kaimalan Karhulammella. Ohjelman lisäksi tarjolla on perinteinen 
pitopöytä kakkukahveineen. Pitojen esite on ohessa. 
 
Pitojen osallistumismaksu on 45 euroa. Ilmoittautukaa Leena Kortesalolle ja maksakaa 
osallistumismaksu yhdistyksemme tilille viimeistään perjantaina 6.3. Tilinumeromme Lie-
don Säästöpankissa on FI47 4309 0010 5116 65. Maksuviite on 3007. Ilmoittautumisen 
yhteydessä kertokaa mahdolliset erikoisruokavaliot. 
 
Paimioon ja takaisin järjestetään linja-autokuljetus, jonka hinta on 10 euroa. Kuljetus mak-
setaan matkalla Paimioon. Ilmoittautumisen yhteydessä kertokaa, osallistutteko kuljetuk-
seen, ja, mistä nousette autoon. Leena kertoo tarkemmin aikatauluista ilmoittautumisen 
yhteydessä. 
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Alue tekee myös viikonloppumatkan Ahvenanmaalle 6.-7.6. Tarkemmat tiedot löytyvät 
oheisesta, vastuullisen matkanjärjestäjän Kon-Tiki Toursin esitteestä. 
 
Ilmajoen oopperamatkalaiset saavat ennen pääsiäistä matkakirjeen, jossa kerromme mat-
kan lopullisen hinnan ja muuta matkaan liittyvää tietoa. Loppumaksun eräpäivä tulee ole-
maan toukokuun alkupuolella. 
 
 
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 alueen tapahtumiin. 
 
 
Pohjola-Norden terveisin, 
 
Hallitus 
 
Leena Kortesalo   Antti Suominen 
puheenjohtaja           sihteeri 
040 541 5092   antti.suominen@dnainternet.net 
leena.kortesalo@dnainternet.net 
 
 
 
 
Vuoden 2020 hallituksen kokoonpano: 
 

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