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Mikä sai sinut liittymään Pohjola-
Nordeniin?
Olen liittynyt Pohjola-Nordeniin kaksi ker-
taa. Ensimmäisellä kerralla olin mukana 
Mikkelin Pohjola-Nordenin nuorissa lukio-
aikana 1980-luvulla. Silloin minut sai mu-
kaan ystäväni, jolla on suomenruotsalaista 
taustaa. Toiminta oli mielenkiintoista ja ko-
hokohtana oli matka Mikkelin ystävyyskau-
punkiin Boråsiin. Se oli ensimmäinen ko-
kemukseni asumisesta ruotsalaisessa per-
heessä, ja siitä kuinka vaikeaa riikinruotsia 
oli ymmärtää pelkän kouluruotsin pohjal-
ta! Kiinnostus pohjoismaisuuteen ja ruot-
sin kieleen saivat vahvistusta useampana ke-
sänä Laihialla sekä perhematkoilla Troms-
saan ja Tukholmaan. Toiminta hiipui, kun 
muutin Joensuuhun opiskelemaan.

Toisen kerran liityin Pohjola-Nordeniin 
vuonna 2007 Kuopiossa. Olin ollut mukana 
Pohjois-Savon kieltenopettajissa, mutta 
halusin mukaan enemmän pohjoismaisiin 
kuvioihin. Olen lapsesta saakka ollut 
mukana jollakin tavalla järjestötyössä. 
Mikkelin Hiihtäjissä sai hyvän mallin 
talkootyöstä ja yhdessä tekemisestä. Pohjola-
Norden on jatkumoa tälle ajatusmaailmalle, 
hyvän tekemistä yhdessä ja toisille. Palkka ei 
ole rahaa vaan henkistä sorttia.

Mitä pohjoismaisuus sinulle merkitsee?
Pohjoismaisuus liittyy vahvasti kieliin, sillä 
olen opettanut ruotsia jo yli 20 vuotta. Sen 
pohjalta ymmärtää norjaa, tanskaa ja jopa 
vähän islantia. Pohjoismaiden ainutlaatui-
suus paljastuu usein niiden ulkopuolella 
matkatessa. Kun saa etäisyyttä tuttuun ja it-
sestäänselvään huomaa, kuinka hyvin meil-
lä asiat ovat. Elokuun toisena viikonloppu-
na nautin luonnon rauhasta, puhtaasta il-

jäsen esittelyssä

”Pohjolassa on  
väljyyttä elää” 
Minna Aalto toimi 1980-luvulla Pohjola-
Nordenin Nuorisoliitossa ja palasi sittemmin 
järjestön pariin Kuopiossa, jossa hän on 
toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2007. 
Ammatikseen Aalto on opettanut ruotsia 
Kuopion lyseon lukiolaisille jo 20 vuotta.  

masta, mökkielämästä, mustikoista ja joka-
miehenoikeuksista. Pohjolassa on väljyyttä 
elää. Pohjoismaisuus on myös vapautta 
matkustaa helposti maasta toiseen sekä työ- 
ja opiskelumahdollisuuksia.  

Minkälaista toimintaa yhdistyksenne 
järjestää?
Kuopion Pohjola-Norden ry on aktiivinen 
yhdistys. Se toimii ruohonjuuritasolla ja 
painottaa toiminnassaan nuorisotyötä, van-
hempaa sukupolvea kuitenkaan unohtamat-
ta. Meillä on kaksi melko suurta projektia 
vuoden aikana: Nordplugg-kielikurssi ja Lu-
cia-juhla. Lisäksi olemme mukana Pohjois-
maisella kirjastoviikolla, Maailma Kuopion 
torilla- tapahtumassa ja tarpeen mukaan 
muissakin tapahtumissa. Jäsenille järjestäm-
me myös esimerkiksi teatterimatkoja.

Nordplugg-kielikurssi järjestettiin 
ensimmäisen kerran vuonna 1998 Jönkö-
pingissä. Nykyään se järjestetään Grännassa, 
Jönköpingin kunnan alueella. Se on suun-
nattu kuopiolaisille lukiolaisille ja sen ajan-
kohtana on heinäkuu. Lukioiden opettajat 
ovat avainasemassa mainostamassa ja jaka-
massa tietoa kurssista, jolle otetaan vuosit-
tain 10–15 lukiolaista. Olen itse ollut viisi 
kertaa matkanjohtajana Grännassa, ja 
paikka jaksaa ihastuttaa joka kesä. On upeaa 
olla mukana järjestämässä ja toteuttamassa 
matkaa, jonka lopputuloksena on kesästä 
toiseen tyytyväisiä ja Grännaan ja Jönköpin-
giin ihastuneita nuoria. Kokemus on huikea, 
jotakin aivan muuta kuin Tukholma. Kesän 
2014 tuloksena eräs kurssilainen haki 
Jönköpingin yliopistoon opiskelemaan ja 
aloittaa opinnot siellä tänä syksynä.

Lucia-juhla joulukuussa on ollut osa 
yhdistyksen toimintaa vuodesta 1990. 

Ehdokkaita valitaan yksi jokaisesta lukiosta, 
ja yleisöäänestyksen perusteella yksi heistä 
valitaan Luciaksi. Tunnelmallinen juhla 
pidetään Kuopion kaupungintalolla. Lucia-
kulkue vierailee kauppakeskus Matkuksessa 
sekä yhden päivän aikana esimerkiksi 
sairaaloissa, vanhustenkodeissa ja päiväko-
deissa. Juhlan tuoton lahjoitamme aina eri 
hyväntekeväisyyskohteisiin.  

Ikimuistoisin tapahtuma ajaltasi 
Pohjola-Nordenissa?
Se on ehdottomasti se, kun oma tyttäreni 
valittiin Luciaksi. Näin historian ikään kuin 
toistavan itseään, sillä olin itse lukioaikana-
ni Lucia Mikkelissä. Erityisen hienoa oli, 
kun hän sai olla hyväntekeväisyyskierrok-
sella ja kokea koskettavia hetkiä sairaalassa 
potilaiden parissa.

Mikä on suosikkipaikkasi Pohjolassa tai 
minne haluaisit Pohjolassa matkustaa?
Lukion opettajana olen ollut mukana järjes-
tämässä ”Ruotsihenkistä eräleirikoulua” 
Gotlantiin jo seitsemän kertaa. Ensi kevää-
nä vuorossa on siis jo kahdeksas kerta. Got-
lanti on saari, johon rakastuin ensisilmäyk-
sellä. Visby ympäristöineen tarjoaa upeita 
maisemia ja vierailukohteita. Kukapa ei 
muistaisi Pepin maisemia ja haluaisi nähdä 
auringonlaskua Högklintiltä. Gotlannin 
luonto on ainutlaatuinen täällä Pohjolassa 
raukkirantoineen ja lintusaarineen. Ihan 
kannoilla tulee idyllinen Gränna. 

Paikka, jonne haluaisin matkustaa, on 
Islanti. Voin sieluni silmin nähdä itseni istu-
massa islanninhevosen satulassa vaelta-
massa paikkoihin, jonne autolla ei pääse. 
Tämä maaginen saari on vielä kokematta. z
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