Jäsenkirje
syksy 2021
Syksyn 2021 aikana Kotkan Pohjola-Norden palaa normaalimpaan toimintaan
ja järjestää muutaman perinteisen jäsentapahtuman. Elokuussa ohjelmassa on puistovaellus Katariinan meripuistossa. Syksyn perinteiseksi ohjelmaksi hallitus kaavailee pohjoismaista kirjallisuusviikkoa kirjailijavierailuineen sekä Lucia-Vesperiä ja yhtä teatterimatkaa. Pohjola-Nordenin Etelä-Suomen alue järjestää meillekin avoimia tapahtumia.
Nyt vain toivomaan, että tauti pysyy riittävästi
hallinnassa. Rokotuksethan meillä jo on.
Puistovaellus Katariinan Meripuistossa
12.8.2021 klo 14-16
•

•
•
•

•

Tutustutaan Kotkan Meripuistoon puutarhaneuvos Heikki Laaksosen opastuksella ja
kuullaan esitys puiston rakentamisesta.
Kahvi ja pulla.
Osallistumismaksu on 15 euroa. Maksuohje
sivun/kirjeen lopussa.
Mukaan mahtuu vielä 23 henkilöä. Varaustilanne päivitetään nettisivulla tähän.
Ilmoittautuminen (kotka.pohjola.norden@gmail.com tai 045 264 9555/Paloneva) ja maksu 6.8. mennessä.
Tule Meripuiston parkkipaikalle jo klo
13.45.

Kolahtaako-elokuvaviikko 8.11.-14.11.2021
•

•
•
•
•

Kotkan Pohjola-Norden varaa jäsenilleen 50
lippua elokuvaviikolla esitettävään Oskarpalkittuun elokuvaan ”Yhdet vielä”.
Finnkinon traileri ja esittely tästä linkistä.
Esitys 12.11. klo 18.30 (alustava) Kinopalatsissa, Keskuskatu 23, Kotka.
Lipun hinta on 6 euroa ja sen saa ennen esitystä Kinopalatsin aulasta (kyltti KotkanPN).
Ilmoittautuminen (kotka.pohjola.norden@gmail.com tai 050 530 9164/JylhäVuorio) ja maksu 5.11. mennessä.

Pohjoismainen kirjallisuusviikko 15.11.21.11.2021
•

•
•

•
•

Pohjoismaisen kirjallisuusviikon järjestävät
Kotkan Pohjola-Norden, Kotkan kaupunginkirjasto ja Kotkan kaupunginteatteri.
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
Kirjallisuusviikon avajaiset ma 15.11. klo 18
Kotkan kaupunginkirjaston auditoriossa,
kaupunginteatterin edustaja lukee tekstin
teemasta Unelmia ja kaipausta Pohjolassa.
Tilaisuudessa on mukana Finlandiaehdokas
Ritva Hellstenin kirjallisuusesitelmä.
Lasten satutunnit kaupungin kirjastossa ke
17.11.

Mary Poppins la 18.12.2021 klo 13 Svenska
Teaternissa
•

•
•

•

Etelä-Suomen aluetoimikunta järjestää
•

•

•

Lucia-vesper Kotkan kirkossa ma 13.12. 2021
klo 19
•

•

Ohjelmalehtiset 5 euroa, tuotto lahjoitetaan kotkalaisten lapsiperheiden joulun tukemiseen.
Järjestetään yhdessä Kotka-Kymin seurakunnan kanssa.

Mary Poppins on Svenska Teaternin suurimpia satsauksia kautta aikojen. Näytelmän
taianomainen historia, unohtumaton musiikki ja häikäisevät tanssinumerot ovat jo
hurmanneet koko maailman. Svenskanin
esittely löytyy tästä linkistä.
Matkan hinta 110 euroa (125 ei-jäsenille).
Sitovat ilmoittautumiset ja maksu yhdistyksen tilille 30.10. mennessä. Ilmoittautuminen kotka.pohjola.norden@gmail.com tai
050 530 9164/Jylhä-Vuorio).
Bussi: Karhulan la-asema klo 10, Kotkan laasema 10.15, Squash-hallin pysäkki klo
10.30, Sutelan pikavuoropysäkki klo10.35.

•

•

Loviisan yhdistys järjestää tämän vuoden
kesäpäivän 21.08.2021 Malminkartanolla ja
Ruotsinpyhtäällä. Lisätietoa tästä linkistä, bussiaikataulut tästä linkistä ja matkan esite tästä linkistä.
Tutustuminen Lahteen, Euroopan vihreään
pääkaupunkiin 30.10.2021 klo 10-17. Alustava hinta on 25 euroa. Lisätietoa tästä linkistä, Lahti 30.10.
Espoon yhdistys järjestää syysmatkan Osloon marraskuussa.
Liitto kaavailee jäsenille suunnattavaa syysristeilyä.
Tietoja päivitetään nettisivulle sitä mukaa,
kun niitä saadaan.

Ohjeistusta:

•

Ilmoittautuminen tapahtumiin
•

•

Tapahtumiin ilmoittaudutaan sähköpostiosoitteeseen kotka.pohjola.norden@gmail.com tai tapahtuman yhteydessä annettuun numeroon soittamalla.
Muista kertoa aina tulijoiden nimet, tapahtuma, oma puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä pysäkki, jolta tulet bussiin.

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. Perhejäsenen
maksu velotetaan henkilöjäsenen laskun
mukana.
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 -maksulaskut sähköpostilla.

Sinun ei tarvitse hankkia erikseen sähköpostia. Voimme lähettää jäsenkirjeet edelleen
postin mukana.

Kotkan Pohjola-Nordenin nettisivut
•
•
•

Sivut löytyvät osoitteesta
kotka.pohjola-norden.fi.
Sivuille on koottu yhdistystä koskevat tärkeät asiat.
Sivut toimivat tietokoneella, tabletilla ja älykännykällä.

Aluelehdet löytyvät sähköisinä
•

osoitteesta www.issuu.com/pohjolanorden

Jäsenkirjeen tulostusversio
•

Jäsenkirjeen 2021/2 tulostusversion saat
tästä linkistä

Tekstin linkit
•

tekstin linkit aukeavat yhdistyksen nettisivulla olevasta jäsenkirjeestä

Talven jäsenkirje
•

Talven jäsenkirjeen saat tammikuun 2022
alussa.

Hyvää loppukesää ja tulevaa syksyä.
Kotkan Pohjola-Norden
Hallitus

Tiedote
Pohjola-Norden tekee rikosilmoituksen
Michael Oksasesta
Pohjola-Nordenin liittohallitus päätti kokouksessaan
11.7.2021 tehdä poliisille rikosilmoituksen entisen
pääsihteerinsä Michael Oksasen toimista. Syynä on
epäily merkittävästä ja vuosia jatkuneesta PohjolaNordenin ja Pohjola-Nordenin tukisäätiön varojen
kavalluksesta.
Tapaus on erittäin valitettava. Hyvä, että se on tullut ilmi ja asia tutkitaan. Mahdollinen rikos koskee
Suomen Pohjola-Nordenin Helsingissä toimivaa kattojärjestöä. Kotkan Pohjola-Norden on itsenäinen
yhdistys, eikä mahdollinen rikos liity mitenkään
meidän toimintaamme ja varoihimme. Toki kavallus
kattojärjestön ja tukisäätiön varoissa heikentää niiden mahdollisuuksia tukea paikallisyhdistysten,
meidänkin, toimintaamme.

Kotkan Pohjola-Norden käynnistää syksyn toiminnan puutarhaneuvos Heikki Laaksosen vetämällä
puistovaelluksella Katariinan meripuistossa 12.8.
Tietoa syksyn tapahtumista on jo nettisivuillamme
olevassa jäsenkirjeessä.
Tässä linkki liiton tiedotteeseen.

