KOTKAN
POHJOLA-NORDEN

•
•

Jäsenkirje 2021 alkuvuosi
Talven ja kevään 2021 aikana ei järjestetä koronan
takia jäsentapahtumia maaliskuussa videokokouksena järjestettävä vuosikokousta lukuun ottamatta. Elokuussa ohjelmassa on puistovaellus Katariinan meripuistossa. Syksyn perinteiseksi ohjelmaksi hallitus kaavailee pohjoismaista kirjallisuusviikkoa kirjailijavierailuineen sekä Lucia-Vesperiä
ja mahdollisesti yhtä teatterimatkaa. Pohjola-Nordenin Etelä-Suomen alue järjestää meillekin avoimia tapahtumia.
Suunnitelmien edellytyksenä on, että tauti on pystytty riittävästi selättämään syksyyn mennessä.

•

Syksylle kaavailtua ohjelmaa
•

•
•

•

Vuosikokous järjestetään Teams-videokokouksena. Kokoukseen pitää ilmoittautua
ke 17.3. mennessä sähköpostilla kotka.pohjola.norden@gmail.com, jotta osallistujalle
voidaan lähettää sähköpostiin linkki ja ohjeistus Teams-kokoukseen. Osallistuja ei
itse tarvitse Teams-ohjelmaa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat.

Puistovaellus Katariinan Meripuistossa
12.8.2021 klo 14-16
•

•

Tutustutaan Kotkan Meripuistoon puutarhaneuvos Heikki Laaksosen opastuksella ja
kuullaan esitys puiston rakentamisesta.
Kahvi- ja pullatarjoilu.
Osallistumismaksu on 15 euroa. Maksuohje
sivun/kirjeen lopussa.

Pohjoismainen kirjallisuusviikko 15.11.21.11.2021, mukana Ritva Hellstenin kirjallisuusesitelmä.
Lucia-vesper 13.12.2021 klo 19.00 Kotkan
kirkossa.
Mahdollisesti yksi teatterimatka.

Etelä-Suomen aluetoimikunta järjestää
•

Vuosikokous ja Pohjolan päivä
23.3.2021 klo 18
•

Mukaan mahtuu vielä 30 henkilöä. Tähän
päivitetään nettisivuilla varaustilanne.
Ilmoittautuminen (kotka.pohjola.norden@gmail.com tai 045 264 9555/Paloneva) ja maksu 6.8. mennessä.
Tule Meripuiston parkkipaikalle jo klo
13.45.

•
•
•
•

Loviisan yhdistys järjestää tämän vuoden
kesäpäivän 21.08.2021 Malminkartanolla ja
Ruotsinpyhtäällä. Kotkasta bussi Loviisaan
päin.
Espoon yhdistys järjestää syysmatkan Osloon 17.09 - 19.09.2021.
Liiton syysristeily järjestetään lokakuun
puolivälissä.
Syysretki järjestetään Lahteen lokakuussa.
Tiedot päivitetään nettisivulle sitä mukaa,
kun niitä saadaan.

Hyvää alkanutta vuotta.
Hallitus

Ilmoittautuminen tapahtumiin
•

•

Tapahtumiin ilmoittaudutaan sähköpostiosoitteeseen kotka.pohjola.norden@gmail.com tai
tapahtuman yhteydessä annettuun puhelinnumeroon soittamalla.
Muista kertoa aina tulijoiden nimet, tapahtuma,
oma puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Osallistumismaksun maksaminen
•
•

Tapahtumien osallistumismaksut maksetaan tilille FI48 1069 3000 2098 25.
Maksun viestikenttään pitää kirjoittaa tulijoiden
nimet ja tapahtuman nimi.

Yhdistyksen jäsenmaksu 2021
•
•

Jäsenmaksu on henkilöjäseneltä 22 euroa
ja perhejäseneltä 12 euroa.
Jäsenmaksun maksamista varten saat postin tai
sähköpostin mukana laskun, jossa on tarvittava
tili- ja viitenumero. Tarkista nämä laskusta ennen maksamista.

Sähköpostiosoitteesi jäsenrekisteriin
•
•

•

Annathan sinäkin s-postiosoitteesi jäsenrekisteriin, jos käytät sähköpostia.
Kerro osoitteesi kotka.pohjola.norden@
gmail.com sekä saako sinulle lähettää jäsenkirjeet ja jäsenmaksulaskut sähköpostilla.
Sinun ei tarvitse hankkia sähköpostia. Voimme
lähettää jäsenkirjeet edelleen postin mukana.

Kotkan Pohjola-Nordenin nettisivut
•
•

Sivut löytyvät osoitteesta
kotka.pohjola-norden.fi.
Sivut toimivat tietokoneella, tabletilla ja älykännykällä.

Syksyn jäsenkirje
•

elokuun alussa ennen Puistovaellusta Katariinan meripuistossa.

