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To 8.11. Get together ja tanskalaisia 
voileipiä 
Tervetuloa torstaina 8.11.2018 klo 18:00 Dansk 
Klubille, Vanha viertotie 11, 00350 nauttimaan 
smørrebrødejä, kahvia, teetä ja olutta yhdessä 
Espoon Pohjola-Nordenin kanssa sekä vaihtamaan 
kokemuksia yhdistysten Tanskan matkoista. 
Tarjoilua varten ilmoittautumiset Espoon Pohjola-
Nordenin sihteerille Heikki Pakarinen, puh: 044-
957 08 81, heikki.pakarinen@dnainternet.net. 
 
Ma 12.11.-su 18.11. Pohjoismainen 
kirjastoviikko 
Pohjoismaisen kirjallisuusviikon teema vuonna 
2018 on Pohjolan sankarit. Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen kirjallisuusviikon sivuilla 
nordisklitteratur.org. 
 
La 17.11. ”Pohjola-Jorden” Lapinlahden 
sairaalassa ja Hietaniemen hautausmaalla 
Viime vuoden Pohjola-Morden ja Nordic Noir saa 
jatkoa Pohjola-Jordenista. Dosentti ja kuoleman 
historian asiantuntija Ilona Pajari alustaa 
hautausperinteistä ja kuoleman historiasta 
Pohjoismaissa ja kappelityönjohtaja Kalervo 
Mattilan opastaa Hietaniemen hautausmaan 
historiaan ja nykyisyyteen. Iltapäivä päättyy 
opastettuun historiakierrokseen Lapinlahden 
entisessä mielisairaalassa. Kahvitarjoilu. 
Lapinlahden sairaala, Lapinlahdenpolku 8, Helsinki, 
auditorium. Tervetuloa!     
 
Pohjola-Jorden 
12.00 Kahvi ja suolainen piirakka 
12.30 ”Lutheran noir - kuoleman historiaa 
Pohjoismaissa” dosentti Ilona Pajari 
13.30 Kävelykierros Hietaniemen hautausmaalla, 
kappelityönjohtaja Kalervo Mattila 
15.00 Kahvi ja kakku 
15.30 Opastettu historiakierros Lapinlahden 
sairaalassa 
 
Tarjoilua varten ilmoittautumiset 13.11. mennessä 
helsinki@pohjola-norden.fi, 040-7087005.  
 
Ma 19.11. Kutsu: Syyskokous ja 
pohjoismainen elokuvailta 
Helsingin Pohjola-Nordenin jäsenet kutsutaan 
sääntömääräiseen syyskokoukseen ma 19.11. klo 

17.30 elokuvateatteri Andorrassa, Eerikinkatu 11, 
Helsinki. Kokouksen jälkeen pohjoismainen 
elokuvakokemus ja buffet. Kokouksen asialistalla 
sääntömääräiset asiat: Vuoden 2019 
toimintasuunnitelman vahvistaminen, vuoden 2019 
talousarvion vahvistaminen, vuoden 2019 
puheenjohtajan valitseminen, hallituksen 
täydentäminen vuosiksi 2019-2021, kahden 
toiminnantarkastajan ja heidän varajäseniensä 
valitseminen sekä yhdistyksen stipendirahastojen 
purkaminen ja varojen siirto käyttörahastoon. 
Kokousasiakirjat jaetaan kokouksessa.  
Ilmoittautumiset tarjoiluja varten 13.11. mennessä 
helsinki@pohjola-norden.fi, 040-7087005. 
Tervetuloa! Tämä on virallinen kokouskutsu. 
 
Illan elokuva: Mitä meistä puhutaan (alkup. Hva 
vil folk si) Palkitun ohjaaja-käsikirjoittaja Iram 
Haqin omiin kokemuksiin pohjautuva elokuva on 
voimakas kuvaus 16-vuotiaasta Nishasta (loistava 
Maria Mozhdah), joka etsii tietään kahden 
kulttuurin välissä. Oslossa asuvan Nishan 
pakistanilainen isä (Adil Hussain) tekee 
dramaattisen päätöksen yllätettyään tyttärensä 
tämän norjalaisen poikaystävän kanssa. Isä kantaa 
huolta perheen kunniasta ja lähettää Nishan 
Pakistaniin asumaan sukulaistensa luo. Mitä meistä 
puhutaan on ollut kotimaassaan yleisömenestys ja 
palkittu lukuisilla festivaaleilla ympäri maailmaa. 
 
Jouluglögit 
Helsingin Pohjola-Norden järjestää perinteiset 
jouluglögit joulukuussa Suomi-Ruotsi -seuran ja 
Espoon Pohjola-Nordenin kanssa. Lisätietoja 
myöhemmin sähköpostitse ja www.pohjola-
norden.fi.  
  
9.2. Pohjoismainen talvipäivä 
Perinteeksi muodostunut pohjoismainen talvipäivä 
valtaa Arbiksen Töölössä helmikuussa. Laita päivä 
jo kalenteriin, lisää tietoja seuraa myöhemmin!  
 
Ystävällisin terveisin,  
Helsingin Pohjola-Nordenin hallitus 2018 
 
Maria-Elena Cowell, puheenjohtaja 
Juhani Lönnroth, varapuheenjohtaja 
Larserik Häggman, varapuheenjohtaja  
Heidi Haggrén, sihteeri 
Tiina Kujala    
Larry Kärkkäinen 
Marja-Leena Nousiainen  
Anna Nybergh 
Johan Strang    
Helena Taxell 
Hadle Andersen    



 
 
 
Tiina Tanskanen-Kudjoi 
Markku Jääskeläinen  
Henrik Stenius 
 
Muuta pohjoismaista ohjelmaa Helsingissä: 
 
Ma 12.11. Elokuvanäytös ”U – July 22” sekä 
keskustelu pahuudesta ja traumasta 
Utøya – miten selviytyä traumaattisista 
tapahtumista. Palkitun norjalaisohjaajan Erik 
Poppen elokuva ”U – July 22” esitetään 
maanantaina 12. marraskuuta. Elokuva perustuu 
silminnäkijäkertomuksiin. Esityksen jälkeen 
keskustellaan pahuudesta ja traumaattisten 
tapahtumien seurauksista. Hanasaaren 
kulttuurikeskus 12.11. kl. 17-21. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset: www.hanaholmen.fi.  
 
Ke 14.11. Pohjoismainen kielikahvila  
Kielikahvilassa osallistujat pääsevät 
harjoittelemaan islannin, norjan, ruotsin, suomen 
ja tanskan taitojaan natiivipuhujien kanssa. 
Kahvi/teetarjoilu, vapaa pääsy. Pohjoismainen 
kulttuuripiste, Kaisaniemenkatu 9, 14.11. klo 17-
19. Lisätietoja: www.nordiskkulturkontakt.org 
 
Pe 16.11. Meri hädässä – vieläkö ehdimme 
pelastaa Itämeren? 
Seminaari Hanasaaren kulttuurikeskuksessa 
perjantaina 16.11.2018 klo 14.00 – 16.00. 
Tilaisuuden järjestävät Hanasaaren ruotsalais-
suomalainen kulttuurikeskus, John Nurmisen 
Säätiö ja Ruotsin Suomen suurlähetystö. 
Ilmoittautuminen ja lisätietoja: 
www.hanaholmen.fi 
 
To 29.11. Pohjois-Norjan rannikkoreitit 
Tietokirjailija ja luontokuvaaja Harri Ahonen 
luennoi Pasilan kirjastossa to 29.11. klo 18.00 
Pohjois-Norjan rannikon, vuonojen ja saariston 
kauneimmista päiväretkikohteista. Luentoa 
kuvittavat Ahosen ottamat lukuisat valokuvat. 
Pasilan kirjasto, Kellosilta 9, 00520 Helsinki. 
 
La 1.12. Pohjoismaisen kulttuuripisteen 
pikkujoulu 
Pohjoismaiset joulumarkkinat. Joulukahvilassa 
tanskalaisia smørrebrød-voileipiä ja lauluyhtye 
Lyran musiikkia Pohjolasta. Esillä pohjoismaisia 
jouluperinteitä ja askartelua. Pohjoismainen 
kulttuuripiste, Kaisaniemenkatu 9, 1.12. klo 11-16. 
Lisätietoja: www.nordiskkulturkontakt.org 
 
Ke 12.12. Pohjoismainen kielikahvila  
Kielikahvilassa osallistujat pääsevät 
harjoittelemaan islannin, norjan, ruotsin, suomen 

ja tanskan taitojaan natiivipuhujien kanssa. 
Kahvi/teetarjoilu, vapaa pääsy. Pohjoismainen 
kulttuuripiste, Kaisaniemenkatu 9, 12.12. klo 17-
19. Lisätietoja: www.nordiskkulturkontakt.org 
 
Ke 12.12. Elokuva: Under the Tree/Undir 
trénu (IS, 2017) 
Pohjoismainen kulttuuripiste yhteistyössä Walhalla 
ry:n kanssa esittää islantilaisen elokuvan Under 
the Tree. Baldwinin ja Ingan naapurit valittavat, 
että heidän takapihansa puu varjostaa 
aurinkoterassia. Harmittomana naapuririitana 
alkanut kahakka paisuu hallitsemattomasti ja 
johtaa odottamattomaan väkivaltaisuuteen. Kieli: 
islanti, tekstitetty ruotsiksi. Pohjoismainen 
kulttuuripiste, Kaisaniemenkatu 9, 12.12. klo 
19.15-21.00. Lisätietoja: 
www.nordiskkulturkontakt.org 
 
28.11.2018-6.1.2019 Mikael Persbrandt: 
Into the Woods 
Ruotsin arvostetuimpiin näyttelijöihin kuuluvan 
Mikael Persbrandtin maalauksia nähdään 
Hanasaaren galleriassa marraskuusta loppiaiseen. 
Galleria on avoinna joka päivä klo 10-20. Vapaa 
pääsy. Hanasaari, Ruotsalais-suomalainen 
kulttuurikeskus, lisätietoja: www.hanaholmen.fi. 
 
Lisätietoja ja lisää pohjoismaista ohjelmaa: 
www.hanaholmen.fi, 
www.nordiskkulturkontakt.org ja 
http://www.hel.fi/www/arbis/sv.   
 
Kotisivulla ja Facebook-sivulla lisää ajankohtaisia 
pohjoismaisia tapahtumia. Ajankohtaisin tieto 
tapahtumista sähköpostitse, ilmoita s-
postiosoitteesi: helsinki@pohjola-norden.fi. 

 
Pohjola-Norden: www.pohjola-norden.fi 
Yhdistyksen kotisivut:  
www.helsinki.pohjola-norden.fi 
Facebook: 
https://www.facebook.com/HelsinginPohjolaNorde
nPohjolaNordenIHelsingfors/  



 
 
 

Pohjola-Norden i Helsingfors 
 

Medlemsbrev 3/2018 
 

6.11.2018 
 

To 8.11 Get together och dansk smørrebrød 
Välkommen till en gemensam kväll med Esbo-
föreningen på torsdagen den 8 november, kl. 18-
20 på Dansk Klub, Gamla Chaussén 11, 00350 
Helsingfors. Dansk smørrebrød med kaffe/te/öl och 
diskussion samt berättelser från föreningarnas 
resor till Danmark i september. Med hänsyn till 
trakteringen anmäl dig 
heikki.pakarinen@dnainternet.net eller 044-
9570881. Vällkommen!  
 
Må 12.11.- sö 18.11. Nordisk biblioteksvecka 
Temat för den nordiska litteraturveckan 2018 är 
Nordens hjältar. Ytterligare information och 
anmälan på litteraturveckans sidor på 
nordisklitteratur.org. 
 
Lö 17.11. "Pohjola-Jorden" i Lappvikens 
sjukhus och Sandudds begravningsplats 
Förra årets Pohjola-Morden får en fortsättning med 
Pohjola-Jorden. Ilona Pajari, docent och 
historiker, spårar historien om 
begravningstraditionerna och döden i Norden och 
Kalervo Mattila, arbetsledare för 
kapellverksamheten, guidar på Sandudds 
begravningsplats. Eftermiddagen avslutas med en 
guidning i Lappvikens före detta mentalsjukhus. 
Kaffeservering. Lappvikens sjukhus, Lappviksstigen 
8, Helsingfors, auditorium. Välkommen till Pohjola-
Jorden! 
 
Pohjola-Jorden  
12.00 Kaffeservering med paj 
12.30 ”Lutheran noir – dödens historia i Norden”, 
docent Ilona Pajari, Sällskapet för Finlands 
Dödsforskning 
13.30 Guidning på Sandudds begravningsplats, 
Kalervo Mattila  
15.00 Kaffe och kaka 
15.30 Guidning i Lappvikens sjukhus  
 
Anmälningar senast 13.11. helsinki@pohjola-
norden.fi, 040-7087005. 
 
Må 19.11. Inbjudan: Höstmöte och nordisk 
filmkväll 
Medlemmarna i Pohjola-Norden i Helsingfors kallas 
till stadgeenligt höstmöte 19.11. klo 17.30 på 
Andorra, Eriksgatan 11, Helsingfors. Efter mötet en 

nordisk film och buffé. På mötesagendan: 
fastställande av verksamhetsplanen för 2019, 
fastställande av budgeten för 2019, val av 
ordförande för 2019, kompletterande av styrelsen 
för 2019-2021, val av två verksamhetsgranskare 
och suppleanter för 2019 samt upplösning av 
stipendiefonder och överförande av medel till 
dispositionsfond. Mötesdokument delas ut vid 
mötet. Anmälningar senast 13.11. till 
helsinki@pohjola-norden.fi eller 040-708 7005 
Välkommen! OBS! Detta är formellt meddelande 
till mötet. 
 
Kvällens film: Vad ska folk saga (urspunngligen 
Hva vil folk si). Sextonåriga Nisha (Maria 
Mozhdah) bor i Oslo och lever ett dubbelliv. 
Hemma följer hon strikt familjens pakistanska 
traditioner, men med sina vänner lever hon ett 
vanligt norskt tonårsliv. När hennes pappa (Adil 
Hussain) kommer på henne med att ha en 
pojkvän, skickas hon till Pakistan – ett land där 
hon aldrig tidigare varit. Filmen baserar sig på den 
prisbelönta manusförfattaren och regissören Iram 
Haqins egna erfarenheter och har varit en succé 
både i sitt hemland och på internationella 
festivaler. 
 
Julglögg 
Pohjola-Norden i Helsingfors arrangerar traditionell 
julglögg tillsammans med Sällskapet Finland-
Sverige och Pohjola-Norden i Esbo. Mera 
information senare: www.pohjola-norden.fi.  
 
9.2. Nordisk vinterdag 
Vinterdagen, som redan har blivit en tradition, 
arrangeras på Arbis i Tölö i februari. Lägg till i 
kalendern, mer information följer senare! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Pohjola-Norden i Helsingfors styrelse 2018, 
 
Maria-Elena Cowell, ordförande 
Juhani Lönnroth, viceordförande 
Larserik Häggman, viceordförande  
Heidi Haggrén, sekreterare 
Tiina Kujala    
Larry Kärkkäinen 
Marja-Leena Nousiainen  
Anna Nybergh 
Johan Strang    
Helena Taxell 
Hadle Andersen    
Tiina Tanskanen-Kudjoi 
Markku Jääskeläinen  
Henrik Stenius 



 
 
 
Annat nordiskt program i Helsingfors: 
 
Må 12.11. Filmvisning av ”U – July 22” med 
diskussion om ondska och trauma 
Utøya – att gå vidare efter traumatiska 
händelserDen prisbelönta, norska regissören Erik 
Poppes film ”U – July 22” visas den 12 november, 
med påföljande diskussion om ondska och 
följderna av traumatiska händelser. Filmen bygger 
bland annat på vittnesbeskrivningar och 
diskussioner med överlevande från attacken. 
Hanaholmens kulturcentrum, må 12.11. kl. 17:00 - 
20:00. Mer information och anmälningar: 
www.hanaholmen.fi 
 
Ons 14.11. Nordiskt språkcafé 
På språkcaféet har du möjlighet att öva dina 
kunskaper i nordiska språk, tillsammans med 
personer som pratar något av språken som 
modersmål. Kaffe/téservering, fritt inträde. Nordisk 
kulturkontakt (Kajsaniemigatan 9), 11.4. kl. 17-19. 
Mera information: www.nordiskkulturkontakt.org 
 
Fre 16.11. Sjö i nöd – hinner vi rädda 
Östersjön? 
Seminariet på Hanaholmen – kulturcentrum för 
Sverige och Finland fredag 16.11.2018 kl. 14.00 – 
16.00. Mera information och anmälningar: 
www.hanaholmen.fi. 
 
To 29.11. Turistvägar i norra Norge  
Harri Ahonen, en författare och naturfotograf, 
föreläser om de vackraste dagsturerna i Nord-
Norge i Böle bibliotek den 29.11. klo. 6. 
Föreläsningen illustreras av de många fotografier 
som Ahonen tagit. Böle bibliotek, Klockbron 9, 
00520 Helsingfors. 
 
Lö 1.12. Lillajul på Nordisk kulturkontakt 
Nordisk kulturkontakt bjuder på en nordisk mini-
julmarknad med nordiska specialiteter, julcafé med 
smørrebrød, musik från hela Norden med 
sångkören Lyran, berättelser om våra olika sätt att 
fira jul i Norden och pyssel för familjer. Nordisk 
kulturkontakt (Kajsaniemigatan 9), 1.12. kl. 11-16. 
Mera information: www.nordiskkulturkontakt.org 
 
Ons 12.12. Nordiskt språkcafé 
På språkcaféet har du möjlighet att öva dina 
kunskaper i nordiska språk, tillsammans med 
personer som pratar något av språken som 
modersmål. Kaffe/téservering, fritt inträde. Nordisk 
kulturkontakt (Kajsaniemigatan 9), 12.12. kl. 17-
19. Mera information: 
www.nordiskkulturkontakt.org 
 

Ons 12.12. Film: Under the Tree/Undir trénu 
Dreymar við havið av den färöiska filmpionjären 
Sakaris Stórá är en berättelse om två unga 
flickor på tröskeln till vuxenlivet. Språk: färöiska, 
textad till engelska, K-12. Nordisk kulturkontakt 
(Kajsaniemigatan 9), 11.4. klo 19-20.30. Mera 
information: www.nordiskkulturkontakt.org 
 
28.11.2018-6.1.2019 Mikael Persbrandt: 
Into the Woods 
En av Sveriges mest hyllade skådespelare Mikael 
Persbrandt ställer ut sina målningar i Galleri 
Hanaholmen från november till trettondedagen. 
Öppet varje dag kl. 10–20. Fritt inträde. 
Hanaholmen, kulturcentrum för Finland och 
Sverige, Esbo. Mera information: 
www.hanaholmen.fi 
 
Mera information och nordiskt program: 
www.hanaholmen.fi, 
www.nordiskkulturkontakt.org och 
http://www.hel.fi/www/arbis/sv.   
 
Kom ihåg att följa med vår hemsida och Facebook. 
Färsk info om aktuella händelser per mejl, 
meddela din e-postaddress till helsinki@pohjola-
norden.fi. 
 
Pohjola-Norden: www.pohjola-norden.fi 
Www: www.helsinki.pohjola-norden.fi 
Facebook: 
https://www.facebook.com/HelsinginPohjolaNorde
nPohjolaNordenIHelsingfors/  
Pohjola-Norden: www.pohjola-norden.fi 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
 
 


