
Lapset vigdisiä vastassa
Kun Islannin nresidentti

Vigdis Finnbogad'ottir, 62,
saapui Vaasaan keskiviikkona
il lansuussa, häntä vastaan len-
tokoneen portaiden juureen
pompotteli Ronnie Oll i la.
kohta neljä vuorta vanha. poi-
ka ojensi vieraalle pienen.
punavalkoisen kukkakimpun,
jota viime minuuteil le pidet-
ti in sisällä. pakkaselta suojas-
sa.

Ronnie Oll i larr mukana oli
isoisä Holger Strandberg. Is-
lannin konsul i  ja kaupungln-
valtuuston puheenjohtaja. Su-
kulaisrniehii lä oli rusetit kau-
lassa, ja Ronniella islanti lai-
nen vi l larakki  ja pipo.

.Vaasan kaupungin kentälle
tolmlttaman punaisen rnaton
varrella presidenttiä kättelivät

, rnyös maaherra Tom Wester-
gård. kaupunginjohraja Juha-

, ni Turunen. tcatterinjohraja
' Taisto-Berti l Orsmaa ia hal-
, l intojohtaja Tor Wik. 

"

' Onkilahdcn ala-asteen mu-
. siikkilLrokkien kuoro kaiaLrtti

Györg1 Kadarin iohdolla
, Finlandian ja islanti laisen kan-
' _sanlaulun, islanniksi t ietysti.

Laulussa toivotti in siunausta
kauni i l le,  jä isel le maal le.

Presidentti Vigdis Finnbo-
gadottir ki itteli lapsia monrn
sanoin, tosin kaikk-i muu kuin
"tack, tack" hukkui lentoko-

Ennakkotietoa
hlantiin
aikoville

Islanninmatkaa suunnittele_
villa on Vaasassa viikon ver-
ran tilaisuus saada monipuo_
lista ennakkotietoa reitejstä,
kulkuvälineistä ja maioituk_
sesta. Vaasa Centerissä Hovi_
puistikko I l:ssä on presidentti
Vigdis Finnbogadoitirin vie_
rarlun kunniaksi koottu esittei_
tä,. karttoja ja kuvia futkitta_
vaKsl.

Koululaisille on jaettu tieto-
pal.efi vieraan koiimaasta ja
kaksi Islannin-runtijaa kiertåä
kertomassa aiheesta kouluissa.

Loftetissa Vaasanpuistikon
ja Raastuvankadun kulmauk-
sessa voi futustua islantilaisten
erikoisuuteen, villapaitoihin ja
muihin tuotteisiin. -

nähdä metsän. Sundomin se-
kametsään päästään vasta per-
Jantalna.

Sinutella
ei tohdittu

V_igdis Finnbogadottir. joka
on lstannrn neljäs preside.ntti
Ja maallman ensirnmäinen val_
tlon perustuslain mukaiseksi
päämieheksi valinu nainen,
saapui Vaasaan vihkimään
uutta kaupungiteatteria. Se ta_
pahtuu tänään torstaina.
_ Kaup*unginteatterin johtaja
Taisto-Berti l Orsmaa bn ta-
vannut entisen kollegansa pari
kertaa Islannissa, viimeksi'ke-
väällä käydessään kutsumassa
presidenttiä talonsa avaiaisiin.
Niin hyvin Orsmaa ei ftuiten-
kaan Vigdisiä tunne, että tohti-
si sinutella tätä, vaikka sinut-
telu Islannissa onkin yleinen
I'apa.

. Islanti laiset myös halailevat
Ja pussaltevat tervehtiessään,
mutta sekin jäi vielä näkemät_
tä.

Yhteisenä kielenä oli ruotsi,
onhan Vigdis alanut selkeältä
kuulostavaa Suomen ruotsia
yhteispohjoismaiseksi keskus-
telukieleksi yleistyvän englan-
nin sijaan. Vierailirn aikana on
rnahdollisuus myös kokeilla,

onko perää väitteessä, jonka
rnukaan se, joka ymmarraa
l'ohJanmaan ruotsinkielistä
muffetta, ottaa vaivoitta tol_
kun islannistakin.

Turunen
tarjosi kalaa

Keskiviikkoiltana Viedis
Finnbogadottir söi i l tapälaa
kaupunginjohtaja Juhani i'uru-
sen kotona. Paikalla oli vain
kymmenen henkeä. "Se rnitä
pöytään mahtuu", totesi isän-
tä.

Antti, Ritva ja Juhani Tu-
runen kaftoivat katapöydän.
jossa rnaisteltavana oli 'Väasan
saariston erikoisuuksia.

Tänään torstaina ohielmaa
on aamusta i ltamyöhäån. Jo
kello 9 alkaa kaupungin vas-
taanotto kaupungintalon peil i-
salissa. ja i l tapäivällä Vigdis
tutustuu ABB Strömbereiin.
Kello 18, ennen avajaisia,-hän
lstuttaa vaahteran kaupungin_
teatterin pihaan. Sitä' vartcn
sulatetaan kuoppa" ja kaupun-
grnpuutarhun on arvellut. että
taimella yhä on hyvät mahdol-
Iisuudet iäädä eloon.

Illalla -presidentti 
avaa uu-

den j.a uudistetun kaupunginte-
atterin sekä vielä my-öhemmrn
Islannin-viikon.

neen nroottorinpärinään. "Kun
el vain esitykserntne olisi
hukkunut", täpisivät Anniina
Wegelius ja Judith Csikks.

Lentokentän aidan takana
vastaanottoa seurasi muutarna
kylnmen utelias.
_ Vierailuohjelma noudatte-
lee presidentin kiinnosrusta:
hän tykkää lapsista ja tahtoo

POHJALAINEN torstai 22. lokakuuta 1992

Presidentti Vigdis Finnbogadottir kiitti lapsikuoroa laulusta.

Raimo Aro


