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1. YLEISTÄ, muistoja 
 
Helmikuun 10 päivänä saimme suruvietin, pitkäaikainen puheenjohtajamme, kunniajäsen ja 
arvostetun uran Pohjola-Nordenin organisaatioissa tehnyt lehtori Leena Ilkka-Salonen me-
nehtyi. Häntä kaipaamaan jäi omaiset, suuri joukko nordenilaisia ja muita Leenan ystäviä. 
Toimintakertomuksen liitteenä on Riikka Luostarisen ja Antti Palonevan laatima 
muistokirjoitus. 
 
Vuosi 2022 oli Kotkan Pohjola-Nordenin 78 toimintavuosi. Yhdistyksen perustamiskokous 
pidettiin 17.12.1944 Kotkan kaupungintalolla. 
 
Pohjoismainen yhteistyösopimus täytti 60 vuotta. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin 23.3.1962 
kaikkien Pohjoismaiden kesken Helsingissä, mistä myös nimi Helsingin sopimus kertoo. So-
pimuksen kunniaksi Pohjolan päivää juhlitaan vuosittain 23. maaliskuuta. Juhla, avoin tilai-
suus järjestettiin Helsingin kaupungintalolla puheenjohtajamme Juhana Vartiaisen isän-
nöimänä 

 
COVID-19 virus vaivasi vielä jokin verran toimintaa. Virus  saatiin enemmän hallintaan ja se 
luokiteltiin muiden kiertävien tautien joukkoon.  
 

 
 
Toiminnan päätehtävät 
Pohjola-Nordenin, kansalaisjärjestönä, on pyrkiä saattamaan mahdollisimman monta suo-
malaista kosketukseen pohjoismaisuuden ja pohjoismaalaisten kanssa. Yhdistys pyrkiikin 
aktiivisesti kasvattamaan pohjoismaista yhteistyötä, pohjoismaisuutta.  
Palvelujärjestönä järjestämme luentoja, teatterimatkoja, tapahtumia, tilaisuuksia ja kokouk-
sia. Tuemme koulujen pohjoismaista toimintaa ja välitämme yhteyksiä ja tietoja laajemmin 
sähköisesti mm. nettisivujen, sähköpostin sekä perinteisesti jäsenkirjeiden ja median välityk-
sellä. Lisäksi teemme erityisesti mm tapahtumayhteistyötä Pohjola-Nordenin Etelä-Suomen 
alueen verkoston kanssa sekä P-N:n keskusliiton kanssa. Yhdistys on osa Pohjola-Norden 
liiton Etelä-Suomen seutua, jota johtaa paikallisyhdistysten edustajista nimetty aluetoimikun-
ta. Yhdistys osallistuu edustajansa välityksellä Etelä-Suomen seudun toiminnan suunnitte-
luun ja toteutukseen. Kotkan edustajaksi aluetoimikuntaan on valittu Susanne Öksnevad 
(varalla Matti Erävala). Lisäksi yhdistyksellä on toimintakaudella ollut kaksi edustajaa Pohjo-
la-Nordenin liittohallituksessa (kohta liittokokous). 
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Kotkan Pohjola-Nordenin jäsentoiminta on päässyt vuoden aikana hiljalleen normalisoitu-
maan.  
Toimintavuonna 2022 järjestettiin tapahtumia, teatteriretkiä sekä kesäretki Viroon ja 
pohjoismainen kirjallisuusviikon tapahtumat marraskuussa ja Lucia-vesper joulukuussa. Yh-
distys tarjosi myös elokuvalippua jäsenilleen Kolahtaako elokuvaviikolla marraskuussa. Li-
säksi jäsenistölle oli tarjolla pohjola-Nordenin Etelä-Suomen alueen useita tapahtumia tai 
matkoja Tapahtumista ja tilaisuuksista tarkemmin alempana. 
 

2. HALLINTO                       .   
 
2.1. Hallitus v. 2022 
 
Yhdistyksen puheejohtajana jatkoi Susanne Öksnesvadin. Hallituksen 
järjestäytymiskokouksessa  vuosikokousen jälkeen varapuheenjohtajaksi valittiin Riikka 
Luostarinen ja rahastonhoitajaksi Antti Paloneva, kuten vuonna 2020.Myös muiden 
hallituksen jäsenten toiminta-alueista sovittiin. 

             
               Pj. Susanne Öksnevad 
 

Puheenjohtaja 
Susanne Öksnevad, lehtori 
 

Varapuheenjohtaja 
Riikka Luostarinen, freelancer 
 

Rahastonhoitaja 
Antti Paloneva, taloustiet. maist.  

Sihteeri 
Matti Erävala, ekonomi 
 

Matti Jylhä-Vuorio, muusikko 
 

Paula Parjo, luokanopettaja (marraskuuhun asti) 

 

Petra Cranston, projektipäällikkö Juha Attenberg, tiimipäällikkö 12.4. asti 
 

 
 
2.2. Toiminnantarkastajat 
 
Yhdistyksen vuosikokouksessa toiminnantarkastajaksi valittiin Susanne Heikkinen ja vara-
toiminnantarkastajaksi Jarmo Koivisto. 
 
2.3. Kokoukset ja seminaarit 
 
Hallituksen kokoukset 
Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuonna 11 kertaa, joista osa kokouksista pidettiin 
etänä. 
 
Sääntömääräinen vuosikokous 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 12.4.2022  
 
Mukana edunvalvonnassa 
 
Todettiin Kotkan Pohjola-Nordenilla on edustus P-N:n keskusliitossa ja SEPRA r.y.:ssä  
Yhdistyksen sihteeri Matti Erävala jatkoin Pohjola-Nordenin liittohallituksen varsinaisena 
jäsenenä ja Susanne Öksnevad varajäsenenä. Lisäksi Matti Erävala toimi v. 2022 Kotkan  
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Pohjola-Nordenin edustajana SEPRA ry:n kaupunkijaostossa puheenjohtajana (asukasläh-
töinen kehittäminen). Leader Sepra on paikallinen kehittämisyhdistys, jonka toiminta-alueeseen kuuluu viisi kuntaa: 

Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Kalatalouden osalta alue ulottuu Hankoon asti, EU-tietopistetoiminnan osalta 
koko Kymenlaaksoon.    
Yhdistyksen tavoitteena on alueen kehittäminen asukkaiden omaehtoisen toiminnan avulla pääasiassa maaseutualueilla 
MMM:n valitsemana toimintaryhmänä. Omaehtoinen kehittäminen on osa kokonaisvaltaista paikallista kehittämistä myös saa-
ristossa ja keskustoissa.  Kotkan keskusta on saatu toimintaan mukaan ns. Kaupunki-Leaderin avulla.   
 
 

 

3. JÄSENISTÖ 
 
 
v. -89    -90     -91     -92     -93     -94    -95     -96     -97    -98     -99    2000     -01    -02__-03    -04     -05    -06    -07   -08_ -09      
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* Mukana yhdistykseemme 27.10.1993 liittyneet Karhulan Pohjola-Nordenin jäsenet. 
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4. TOIMINTA 
 
4.1. Tiedottaminen 
 
Vuotuisia postitettavia jäsenkirjeitä laadittiin kaksi. Lisäksi hoidettiin yhteydenpitoa henkilö-
kohtaisin tapaamisin ja puhelimitse sekä suoraan sähköpostin välityksellä mm. jäsenkirje 
(vaihtoehtona paperikirjeelle). Ulkoinen tiedottaminen tapahtui paikallislehdistön (Ankkuri ja 
Kymen Sanomat) välityksellä sekä Liiton nettisivujen ja aluelehden kautta. Nuorisolle toimi-
tettiin tietoa Pohjola-Nordenin toiminnasta koululaitoksen kautta. Jatkossa tullaan lisäämään, 
myös muita sähköisiä kanavia resurssien mukaan. 
 
Verkkosivut 
Yhdistyksen ajantasaisesta verkkosivuista on vastannut Petra Cranston, aiemmin Antti Pa-
loneva. Sivut löytyvät osoitteesta www.kotka.pohjola-norden.fi 
 
 

http://www.kotka.pohjola-norden.fi/
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4.2. Poimintoja Kotkan Pohjola-Nordenin toiminnasta 
 

Kotkan Pohjola-Nordenin kevätkukkien istutustalkoiden 17.10.2021 satoa v. 2022 keväällä 
 
 

  
 
Yhdistyksen vuosikokous 12.4. Kotkan kirjastolla 
 
Hyväksyttiin yhdistyksen talousasiakirjat, toimintakertomus, toimintasuunnitelma sekä vah-
vistettiin vuoden 2022 talousarvio.  
Myönnettiin vastuuvapaus asianosaisille (hallitukselle). Sekä valittiin sivulla yksi esitelty halli-
tus. 
Jäsenmaksuksi vahvistettiin liittovaltuustoon määrittelemä jäsenmaksu 22 euroa/jäsen ja 12 
euroa perheenjäsen. 
 
Pohjolan päivän liputus 23.3. 
 
Pohjolan päivää juhlitaan vuonna 1962 solmitun Helsingin sopimuksenkunniaksi. Sopimus 
loi pohjan pohjoismaiselle yhteistyölle ja Pohjoismaiden nykyiselle kehitykselle.  Pohjola-
Norden ja sen paikallisyhdistykset toivovat, että kunnat liputtaisivat päivän kunniaksi poh-
joismaisilla lipuilla joko kunnan- / kaupungintalolla tai muulla pohjoismaisen yhteistyön muis-
tamiselle soveliaalla paikalla. 

 
 

Kevätkukkia saattoi ihastella v. 2022 Mussalontien 
ja Merituulentien valo-ohjatun tienristeyksen tienoil-
la. 
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Helsingin sopimus 60 vuotta juhlistettiin Helsingin kaupungintalolla 23.3. 
 
Helsingin kaupungintalon aulan tapahtumatori, Pohjoisesplanadi 11–13. 
14:00 Kahvitarjoilu 
14:30 Seminaarin avaus 
Pohjola-Nordenin puheenjohtaja, Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen 
15:00 Helsingin sopimuksen historia 
Professori Peter Stadius, Pohjoismaiden tutkimuksen keskus CENS, Helsingin yliopisto 
 

  
 
15:30 Pohjoismaisen yhteistyön ajankohtaiset asiat 
Ville Andersson, Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön vt. päällikkö, Ulkoministeriö 
16:00 Keskustelu 
16:30 Seminaarin päätös ja kaupungin vastaanotto 
 
Kaikille nordenilaisille avoimeen juhlaan osallistui yhdistyksemme hallituksen edustajia. 
 
 

 
Vahvistettiin jäsenmaksut vuodelle 2023 

Pohjola-Nordenin jäsenet kuuluvat oman paikkakuntansa paikallisyhdistykseen ja voivat 
osallistua sekä paikalliseen että valtakunnalliseen toimintaan. Jo jäseneksi liittyminen on 
pohjoismaisen yhteistyön tukemista. Pohjola-Nordenin jäsenet saavat myös jäsenlehden  
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sekä erilaisia jäsenetuja. Pohjola-Nordenin henkilöjäsenyys maksaa 25 euroa vuodessa. 
Jäseneksi liitytään kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Mikäli perheessäsi on jo Pohjola-Nordenin jäsen, voit liittyä perhejäseneksi 15 eurolla vuo-
dessa. Perhejäseniksi lasketaan kaikki samassa taloudessa asuvat. 

 Kotkan ruusu esitys Kotkan kaupunginteatterissa 14.5. sis. etkot   

Kotkan Ruusu -musiikkidraama kertoi Roosan traagisen elämäntarinan 1910-luvun Viipurista 
sotavuosien läpi 1960-luvun Kotkaan.  

• Tarja Rantaruikka kertoi meille näytelmästä etukäteen etkojen ”fikan” yhteydessä 
• Yhdistyksestä oli mukana 25 jäsentä 

Kesäretki Viroon 26.8.–28.8. 

 . 

 

 Kotkan Pohjola-Nordenin matkalta kuvassa: Arvo Pärt  -keskus (yllä) sekä kuva Viljandista.               

 Matkalle osallistui aktiivinen joukko (30 hlöä) nordenilaisia. 

Matkan järjestelyistä tehtiin kysely, jossa saatiin tietoa matkasta ja sen onnistumisesta ja 
jatkotoiveista. Tämän jälkeen tehtiin loppuvuodesta vielä syventävä sähköinen kysely, jonka 
kautta saatiin lisää tarkennettuja toiveita ja rajauksia kesän 2023 matkan järjestämiseksi.  

Etelä-Suomen taidematka Osloon 9.-11.9. 

Espoon P-N järjesti Etelä-Suomen alueen jäsenille taidematkan Osloon ja uuteen Munch-
museoon. 
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Aleksis Kivi Lappeenrannan kaupunginteatterissa to 22.9.2022   
Huikaiseva ja vauhdikas iloleikki! Kansallisteatterin, Red Nose Companyn ja Avanti-
orkesterin yhteisproduktio, joka esitettiin uudessa Lappeenrannan kaupunginteatteris-
sa. Vierailimme siellä ensimmäistä kertaa. 

• Esiintyjinä RED NOSE COMPANYn ylistetyt näyttelijät Timo Ruuskanen ja Tuukka 
Vasama klovnihahmoissaan sekä taidokkaat Avanti-jousikvartetti ja harmonikansoit-
taja Niko Kumpuvaara 

Esitys ja järjestelyt saivat kiitosta bussiliselta matkaanlähtijöiltä. 

 

 

Pohjoismainen kirjallisuusviikko 15.11. - 21.11.2022  
 
Pohjoismaista kirjallisuusviikkoa vietettiin 26. kerran. Perinteiseen tapaan viikkoa vietettiin 
myös Kotkassa teemalla ”Pohjolan luonto”.  

Kotkan Pohjola-Norden ry järjesti yhdessä Kotkan kaupunginkirjaston ja Kotkan kaupungin-
teatterin kanssa perinteiseen tapaan Pohjoismaisen kirjallisuusviikon avajaiset tiistaina 
15.11.2022 klo 18 Kotkan kaupunginkirjaston auditoriossa. 

Pohjoismaisen kirjallisuusviikon avaussanat lausui Kotkan Pohjola-Norden ry:n puheenjohta-
ja Susanne Öksnevad, jonka jälkeen Sari Heino Kotkan kaupunginkirjastosta sytytti kynttilän. 
Kotkan kaupunginteatterin näyttelijä Seppo Merviä luki viikon teemaan ”Pohjolan luonto” 
liittyvän tekstin Patrik Svenssonin Ankeriaan testamentti -romaanista. 
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Kirjailijavieraana oli Eva Frantz, suomalainen ruotsiksi kirjoittava toimittaja ja jännityskirjailija. 
Hänen luomansa poliisihahmo Anna Glad on tullut tutuksi monelle dekkarinystävälle Suo-
messa ja ulkomailla. Monipuolinen Frantz on myös bloggari, podcast-esiintyjä ja erittäin suo-
sittu ruotsinkielisen Svenska Ylen euroviisujuontaja.  

Pohjoismaisen kirjallisuusviikon tarkoituksena on nostaa esille pohjoismaisen kerronnan perinnettä ja 
levittää pohjoismaista kirjallisuutta ja tietoisuutta siitä kaikissa Pohjoismaissa. Viikkoa vietetään pi-
meimpään aikaan Pohjolassa. Siksi viikon avajaisissa sytytetään kynttilä ja keräännytään yhteen lu-
kemaan ja kuuntelemaan tarinoita kirjallisuudesta. 

Kaikkialla Pohjoismaissa ääneen luettava teemateksti oli ruotsalaisen Patrik Svenssonin kirjasta An-
keriaan testamentti. Lasten teksti oli tänä vuonna kirjasta, Jos kohtaat karhun. Tekstistä vastaavat 
tanskalainen Martin Glaz Serup ja suomenruotsalainen Malin Kivelä ja kuvituksista suomenruotsalai-

nen Linda Bondestam. 

 
KOLAHTAAKO elokuvaviikko 30.10.–6.11. 
 
The worst person in the World elokuva 5.11. 
 
Näimme The Worst Person in the World -elokuvan. Elokuva oli vuonna 2021 ensi-iltansa 
saanut kansainvälisesti tuotettu romanttinen musta komediaelokuva, jonka oli ohjannut Joa-
chim Trier. Se on Trierin ”Oslo-trilogian” kolmas osa. 
 
Yhdistys tarjosi jäsenistölle 25 elokuvalippua maksutta, joista lunastettiin 19. 
Viikon järjestäjinä olivat Kotka-Kymin seurakunta yhteistyössä Kotkan Leffat (kolahtaako.fi) 
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Perinteinen Lucia-Vesper 13.12. poikkeuksellisesti Langinkosken kirkossa 
 
Mukana oli Kotkan seudun musiikkiopiston nuorisokuoro Merituuli ja kamarikuoro Kotka-
Canto. Kuoroja johtivat Leena Arffman ja, Mikko Hauhia. puhe seurakuntapastori Petra Har-
ju, urut ja piano Mikko Hauhia. Yhteislauluna laulettiin herkistävä: 
       
 
                Härlig är jorden, Maa on niin kaunis 
             Härllig är jorden, härlig är Guds himmel, 
             skön är själarnas pilgrimgång. 
             Genom de fagra riken på jorden 
             går vi till paradis med sång. 
 
 
Yleisöä ja esiintyjiä oli paikalla vajaa 100 henkilöä. Aikaisempiin vuosiin verrattuna yleisöä ei 
saatu paikalle tavanomaista kuulijakuntaa. Väen vähenemistä verotti reilu lumentulo, keli ja 
ehkä poikkeuksellinen pitopaikka, Langinkosken kirkko (Kotkan kirkko oli remontissa). Sisäti-

loiltaan kirkko toimi kuitenkin erinomaisesti käyttötarkoitukseen. Esiintyjille oli mm. omat 
tilat ja seurakunta oli valmistellut bonuksena Lucia-glögiä sekä maistuvia pullia.  
 
Tilaisuus jäi taloudellisesti yhdistyksen varoista maksettavaksi sen jälkeen, kun Lucia-neitoa 
ja kuoroa oli muistettu pienin tukistipendein. Hallitus päätti kuitenkin lahjoittaa yhdistyksen 
varoista seurakunnan diakoniatyölle, kotkalaisten lasten joulun tukemiseen 320 € summan, 
joka saatiin ohjelmien myynnistä. Yhdistyksen katettavia kuluja syntyi lisäksi myös painoku-
luista ja lehti-ilmoituksesta. Tavoitteena on jatkossa päästä nollatulokseen. 

 
  

 
 

 
5. STIPENDIT JA MUISTAMISET 
 
5.1. Stipendien jako lukioille ja yläkouluille koulujen päättyessä keväällä 
 
Yhdistys tukee kotkalaisia nuoria taloudellisten mahdollisuuksien mukaan heidän osallistu-
essaan pohjoismaisiin koulutustapahtumiin ja seminaareihin. Koululaisten ruotsin kielen 
opiskelua kannustetaan stipendein. 
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Yhdistys jakoi perinteiset stipendit yläkouluille ja lukioille 360 euroa, lahjoitti Ukrainan lapsille 

400 euroa, Lucia-Vesperin tuotto 320 euroa lahjoitettiin kotkalaisten lapsiperheiden jouluilok-

si sekä 50 euron stipendi Lucianeidolle. 

 

      

 
6. TALOUS  
 
 

Järjestimme vuoden 2022 aikana melkein tavanomaisen ohjelman jäsenillemme: kolme teat-

terimatkaa, jäsenmatkan Viroon, Pohjoismaisen kirjallisuusviikon ja kirjailijaluennon sen yh-

teydessä sekä Lucia-Vesperin. Hinnoittelimme teatterimatkat ja jäsenmatkan täysin omakus-

tannushintaan. Osin tämän takia toiminnan tulos oli 2 003,16 euroa alijäämäinen.  

 

Tulokseen vaikuttivat myös merkittävästi kohdassa 5.1. myönnetyt stipendit ja annetut tuet. 

Hallitus piti kuitenkin tärkeänä satsata siihen, että jäsenet saataisiin taas liikkumaan ja osal-

listumaan yhdistyksen toimintaan, missä emme vielä täysin onnistuneet. Pohjoismaisen kir-

jallisuusviikon avajaisissa oli vain reilut 20 kuulijaa ja Lucia-Vesperissä alle 100. 

 

Yhdistyksen talous pysyi kutakuinkin vahvana, vaikka jäsenmaksupalautus Pohjola Nordenil-

ta (liitolta) laskee samassa tahdissa jäsenmäärän kanssa. Kohdistettuja toimintatukia 

anoimme ja saimme liitolta neljään hankkeeseen. 

 

Merkittävä haasteena toiminnalle on, miten jäsenet saadaan mukaan sitoutumaan syvemmin 

toimintaan ja osallistujina tapahtumiin. Haasteena on myös, miten yhdistys pystyy hankki-

maan uusia jäseniä ja korvaamaan jäsenyydestä luopuneet. 

 

Lähivuosina yhdistyksen taloudellinen asema on vielä vahva aikaisempina vuosina kerätyn 

kassan ja rahastosijoituksen varassa. Nykyinen, joskin hupeneva jäsenmäärä takaa kohtuul-

lisen jäsenmaksupalautuksen ja Liiton toimintatuet lisäävät mahdollisuutta järjestää moni-

muotoisia tapahtumia jäsenkunnalle. 

 
 
 
 
 
Kotkassa maaliskuussa 2023 
 
 
 
Kotkan Pohjola-Norden r.y. 
 
 
Susanne Öksnevad, puheenjohtaja  Matti Erävala, sihteeri  
 
 
 
 
LIITE:  Leena Ilkka-Salosen muistokirjoitus  
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Leena Ilkka-Salonen 1938–2022 

Lehtori Leena Ilkka-Salonen kuoli 10. helmikuuta 2022 Kotkassa. Hän oli 83-vuotias, synty-
nyt 22. elokuuta 1938 Lappeenrannassa. 

Ilkka-Salonen kasvoi seitsenlapsisessa eteläpohjalaisperheessä Vaasassa. Hän vietti kolme 
vuotta sotalapsena Ruotsissa Svenjungassa eikä kotiin palatessaan osannut enää suomea. 
Mutta asia korjaantui, kun isä pani tyttären suomenkieliseen kouluun. Koulunsa Ilkka-
Salonen kävi Porissa perheen muutettua sinne isän sanomalehtityön perässä. 

Helsingin yliopistossa Ilkka-Salonen tähtäsi kielten opettajaksi: hän opiskeli ruotsia, saksaa 
ja myöhemmin vielä englantia. Tulevan puolisonsa Seppo Salosen hän tapasi Satakuntalai-
sen osakunnan tansseissa 1962, josta alkoi 60-vuotinen yhteinen taival. Pariskunnan tie vei 
Sepon työn myötä Kotkaan. 

Ilkka-Salonen teki mittavan työuran kielten opettajana toimien aktiivisesti lukuisissa Kotkan 
kouluissa: mm. lyseossa, jossa välillä myös johtajaopettajana, yläasteella sekä iltaoppikou-
lussa ja työväenopistossa. Pohjoismaisuuden edistäminen näkyi mm. kielikerhojen ja leiri-
koulujen järjestämisenä ja oppilaiden vientinä pohjoismaisten ystävyyskaupunkien kouluihin. 
Tämä jos mikä antoi jo koululaisille mahdollisuuden kansainvälistymiseen. Ilkka-Salonen 
toimi myös tärkeänä yhdyshenkilönä Kotkan kaupungin pohjoismaisiin ystävyyskaupunkeihin 
järjestämässä opettajavaihdossa. 

Leenan sydämen asia oli perhe, puoliso ja lapset Petra ja Petri sekä lastenlapset. Tärkeitä 
olivat myös kulttuuriharrastukset, monesti yhdessä Sepon kanssa. Kesäpaikka Iitissä tarjosi 
mahdollisuuden rentoutua luonnon helmassa ja harrastaa uintia. Hänen vieraanvaraisuudes-
taan saivat nauttia monet mökillä vierailleet. 

Leena Ilkka-Salosen suuri rakkaus ja intohimo oli pohjoismaisuuden edistäminen. Hänet 
valittiin Kotkan Pohjola-Nordenin hallitukseen 1978, ja puheenjohtajaksi 1982. Leenan lähes 
40-vuotisella puheenjohtajakaudella yhdistyksestä kasvoi jäsenmäärältään maan toiseksi 
suurin. Leena loi ohjelmakonseptin, jossa hyvin järjestetyt teatterimatkat, konsertit, kirjalli- 

https://www.hs.fi/haku/?query=Leena%20Ilkka-Salonen
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suusluennot, jokakesäinen jäsenmatka ja joulukuun pimeyteen valoa tuova Lucia-Vesper 
toivat tapahtumiin vuosittain lähes 1 000 osallistujaa. 

Teatteri- ja kesäretkillä olennaista oli myös tuttujen tapaaminen ja kuulumisten vaihto. Leena 
puolisoineen loi viihtyisän tunnelman: Leena piti huolta siitä, että kukaan ei jäänyt yksin ja 
jakoi tarvittaessa eväänsäkin. 

Leena toimi myös valtakunnallisen Pohjola-Nordenin liittovaltuustossa ja -hallituksessa sekä 
monissa toimikunnissa. Keskuskauppakamari myönsi hänelle 2018 kultaisen elämäntyöan-
siomerkin 40-vuotisesta työstä pohjoismaisuuden edistämiseksi. 

 

Riikka Luostarinen ja Antti Paloneva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 


