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                  Jäsenkirje 2/2017 

 
Kotkan Pohjola-Nordenin vuoden  2017 tapahtumia 
 
Teatterimatka  Helsingin kaupunginteatteriin la 21.10. klo 13 
 

Kotimainen suurmusikaali Myrskyluodon Maija 

 
Lasse Mårtensonin unohtumaton, suomalaisten sieluun soimaan jäänyt 
musiikki kuullaan nyt ensimmäistä kertaa näyttämöllä musikaaliteoksena. 
Tarinan upea musikaaliversio juhlistaa 50 vuotta täyttävää Helsingin 
kaupunginteatteria sekä Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä.Tarina kuvaa 
suomalaisen naisen elämää ja itsenäistymistä 1800-luvun 

Ahvenanmaalla.Viisikertainen Emma-voittaja ja Juha Vainio-sanoittaja Maija 

Vilkkumaa on  sanoittanut Lasse Mårtensonin  säveltämät kappaleet 

Myrskyluodon Maijaan. Musikaalin on ohjannut Kari Rentola, 

kapelimestarina on Eeva Kontu ja koreografian on suunnitellut Jyrki 

Karttunen.Rooleissa on 29 näyttelijää sekä 15 nuorta.  Sitova 

ilmoittautuminen puheenjohtajalle    puh.  040 – 7055288  sekä maksu 

15.9. mennessä Kotkan Pohjola-Nordenin tilille FI48 1069 3000 2098 25.  

Retken hinta vuoden 2017 jäsenmaksunsa maksaneille 70 €, muilta 100 

€.Muista viitenumero! Keväällä ilmoittautuneita pyydetään vahvistamaan 
paikkansa. 
Bussiaikataulu: 
Klo 10.00 Karhulan linja-autoasema, klo 10.15 Kotkan linja-autoasema,  
klo10.30 Squash-halli,klo10.35 Sutelan pikavuoropysäkki. Esitys alkaa klo 
13.  
 

Pohjoismainen kirjastoviikko 13.11.-19.11. 

 
Pohjoismaista kirjastoviikkoa-Iltahämärässä-vietetään nyt 21.kerran. Vuoden 

teemana on Pohjolan saaret. 

 

Kirjastoviikon avajaiset ovat maanantaina 13.11. klo 18.00 Kotkan 

kaupunginkirjaston auditoriossa. Kotkan kaupunginteatterin 

teatterinjohtaja Miko Jaakkola lukee kirjastoviikon teematekstin vuonna 

2012 Finlandia -palkinnon saaneesta Ulla-Lena Lundbergin teoksesta Jää, 
joka kertoo Ahvenanmaasta. Vuoden teemaan liittyen tietokirjailija ja 

sotatieteiden tohtori Ove Enqvist kertoo Suomenlahden saarten 

historiasta ja niiden tulevaisuudesta. 
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Kirjaston toimesta järjestetään lapsille satutunti sekä suomen että ruotsin 
kielellä. Tilaisuuksiin  on yleisöllä vapaa pääsy. Järj. Kotkan Pohjola-Norden, 
Kotkan kaupunginkirjasto ja Kotkan Kaupunginteatteri. 
 

Täällä Pohjantähden alla Lahden Kaupunginteatterissa  la 18.11. klo 13 

 
Lahden kaupunginteatteri muistaa Suomen itsenäisyyteen johtaneita vaiheita 
tuomalla esiin kaksiosaisen näytelmätoteutuksen Väinö Linnan 

romaanisarjasta Täällä Pohjantähden alla. 

Osa I : Kuu on torpparin aurinko 
Ensimmäisessä osassa keskitytään seuraamaan Suomen valtion 
itsenäistymisvaiheita 1880-luvulta vuoteen 1918. Se kertoo suomalaisen 
yhteiskunnan synnystä Pentinkulman kylän näkökulmasta, Koskelan perheen 
ja suvun silmin. Näytelmän ohjaa Kalima-palkinnolla palkittu teatteriohjaaja 
Juha Malmivaara. Rooleissa on Lahden kaupunginteatterin koko 
näyttelijäkunta. Musiikista vastaavat Hannu Kela ja Martti Peippo. Sitova 
ilmoittautuminen puheenjohtajalle puh. 040 -7055288 sekä maksu 19.10. 

mennessä Kotkan Pohjola-Nordenin tilille FI48 1069 3000 2098 25. Maksu 

jäseniltä 45 €, muilta 63 €.Muista viitenumero! Bussiaikataulu: klo 10.00 
Karhulan linja-autoasema, klo10.15 Kotkan linja-autoasema,klo 10.30 
Squash-halli. Esitys alkaa klo 13. 
 
 

 Lucia-vesper Kotkan kirkossa ke 13.12.klo 19  

 
Perinteinen Lucia-vesper järjestetään Kotkan kirkossa keskiviikkona 13.12 
klo 19.00. 
Ohjelmalehtisten tuotto luovutetaan kotkalaisten lapsiperheiden joulun 
tukemiseen. 
Järj. Kotkan Pohjola-Norden ry ja Kotkan seurakunta. 

 

Täällä Pohjantähden alla Lahden Kaupunginteatterissa lauantaina 

27.1.2018 klo 13.00 

Osa 2:Mäensyrjänkansan kärsimystie 

 
Täällä Pohjantähden alla -teoksen toisessa osassa seurataan itsenäisen 
Suomen alkutaivalta vuosien 1918-1951 välillä. Toinen osa on tarina niistä 
Pentinkulman ihmisistä, joille annettiin niin kovin vähän ja jotka joutuivat 
isänmaan niin vaatiessa panemaan peliin koko elämänsä. Näytelmän ohjaa 
Juha Malmivaara ja rooleissa on Lahden kaupunginteatterin koko 

näyttelijäkunta. Sitovat ilmoittautumiset 3.1.2018 sekä maksu Kotkan 
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Pohjola-Nordenin tilille FI48 1069 3000 2098 25. Retken hinta jäsenille 45 

€ ,muille 63 €. Muista viitenumero ! Bussiaikataulu: klo 10.00  Karhulan 
linja-autoasema, klo 10.15 Kotkan linja-autoasema, klo 10.30 Squash-halli. 
Esitys alkaa klo 13.00. 

 
Muita tapahtumia 

 

KYMI SINFONIETTAN      
 

SINFONIAKONSERTTI                                                                                     

”Nousevan auringon maa” 

Ke 20.9. klo 19                  Kotkan konserttitalo 

To 21.9. klo 19                   Kuusankoskitalo 

Kapellimestari:                    Yasuo Shinozaki 

Solisti:                                 Hisako Kawamura, piano 
Toshi Ichiyanagi                 Interspace (Välitila) 
Robert Schumann:              Pianokonsertto 
L. van Beethoven:              Sinfonia nro 4 
Kolme  huippumuusikkoa Japanista! Yksi arvostetuimmista 
japanilaissäveltäjistä, Toshi Ichiyanagi sävellyksensä välityksellä, 
lukemattomien pianokilpailujen voitoilla lentävän lähdön loistavalle uralleen 
saanut Hisako Kawamura ja kymenlaaksolaisyleisölle tuttu Yasuo Shinozaki 
taasen livenä yleisön edessä. Illan ikisuosikkien, Schumannin 
Pianokonserton ja Beethovenin 4. sinfonian tulkinnat ovat taatusti täynnä 
musiikin intensiteettiä. 

     
Liput: 21/16/8 € 
 
Pohjola-Nordenin jäsenille Kymi Sinfonietta antaa konserttilipusta 3 euron 
alennuksen. 
Alennuslippuja voi ostaa tai varata Kymi Sinfoniettan orkesteritoimistosta 
sekä tuntia ennen konserttia ovelta; Orkesteritoimiston käyntiosoite: 
Kotkankatu 7; puh. 05 234 4891;toimisto@kymisinfonietta.fi . 
 

Kotkan Pohjola-Nordenin nettisivut 

 
Sivut löytyvät osoitteesta kotka.pohjola-norden.fi. Sivuille on koottu yhdistystä 
koskevat tärkeät asiat. Etusivu jakautuu seuraaviin osiin: 

- Aluksi on kerrottu muutamalla sanalla yhdistyksen tarkoitus sekä 

puheenjohtajien ja sihteerin yhteystiedot. 

- Tämän jälkeen on kerrottu toiminnasta ja hallinnosta, tehty listaus 

kuluvan kauden toiminnasta ja esitelty seuraava tapahtuma 
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(teatterimatka, yhdistyksen yleiskokous tms.). Otsikot ja kuvat toimivat 

linkkeinä eteenpäin. 

- Sivun alaosassa on linkki, jonka kautta voi liittyä jäseneksi ja vielä 

Näytä lisää –painike, josta pääsee katsomaan parin viimeisimmän 

vuoden tapahtumia. 

 
Toiminnasta ja hallinnosta kerrotaan mm.: 

- hallituksen jäsenet; 

- jäsenmaksuista ja tapahtumien osallistumismaksuista sekä niiden 

maksamisesta; 

- linkit jäsenkirjeisiin, toimintakertomuksiin ja toimintasuunnitelmiin. 

Täältä ne löytyvät. Enää ei tarvitse etsiä hukkaan mennyttä 

jäsenkirjettä. 

 
Kauden tapahtumista on listaus, jossa kerrotaan tapahtuman nimi, aika ja 
paikka sekä osallistumismaksu, ilmoittautumisohje ja mahdollinen kuljetus. 
Tiedot päivitetään elokuussa ja tammikuussa. 
 
Seuraavasta tapahtumasta kerrotaan edelliskohdan tiedot ja tapahtuma 
esitellään tarkemmin. Esimerkiksi näytelmästä kerrotaan teatterin sivuilla 
olevat tiedot (ohjaaja, näyttelijät, sisällön yleiskuvaus). 
 
Sivut toimivat tietokoneella, tabletilla ja älykännykällä. 

Huom! Jäsenkirje toimitetaan kuitenkin myös entiseen tapaan postitse.  

 
Syysterveisin  
 
Leena Ilkka-Salonen               Matti Erävala                           
puheenjohtaja                          sihteeri                                                                                        
e-mail:leena.ilkka-salonen@hotmail.com 
 
päivitetty 19.8. 
      

 
 
. 
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