
Jäsenkirje  
kevät 2022 
 
Kevään 2022 aikana Kotkan Poh-
jola-Norden yrittää järjestää muutaman perin-
teisen jäsentapahtuman. Meillä on suunnitel-
missa loppukeväälle kaksi teatterimatkaa, pe-
rinteinen konsertti yhteistyössä Kymi Sinfo-
niettan kanssa sekä vuosikokous huhtikuussa. 
 
Huomaa, että ilmoittautumis- ja maksuohje 
tapahtumiin on jäsenkirjeen lopussa kohdassa 
ohjeistusta. Netissä on linkit lisäinformaati-
oon. 
 
Noudatamme koronaohjeistusta kaikissa ta-
pahtumissamme. 

Kymi Sinfoniettan konsertti ke 16.3.2020 klo 
19 Kotkan konserttitalolla 

• Wagner&Brahms, Elämää suurempaa 
• Kapellimestari Anna-Maria Helsing ja solisti 

Julia Sporsén, sopraano 
• Liput 25/20/11 euroa, jäsenille 3 euron 

alennus lipun hinnasta 

Yhdistyksen vuosikokous ti 12.4. klo 18 kau-
punginkirjaston Katariinan kammarissa  

Vuosikokouksen asioita ovat: 

• vuoden 2021 toimintakertomuksen käsit-
tely 

• vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toiminnan-
tarkastuskertomuksen käsittely 

• tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen 

• toimintasuunnitelman 2022 käsittely 

• jäsenmaksu 2022 

• vuoden 2022 talousarvion käsittely 
• hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten va-

linta vuodelle 2022 

• toiminnantarkastajan valinta. 

Muistojen Virta to 21.4. klo 19 Kouvolan teat-
terissa  

• Muistojen virtaa kuljettaa eteenpäin Olavi 
Virran tunnetuksi tekemät ja rakastetut lau-
lut Iikka Kahrin upeina sovituksina.  

• Esityksen hinta 57 euroa (62 e ei-jäsenille)  
• Sitova ilmoittautuminen (kotka.pohjola.nor-

den@gmail.com tai tekstiviestillä  050 530 
9164/Jylhä-Vuorio) ja maksu 27.3. men-
nessä 

• Kotkan la-asema klo 17.20, Squash-hallin 
pysäkki klo 17.35, Karhulan la-asema klo 
17.45, Leikarin pikavuoropysäkki klo 17.50 
ja Kouvolan teatteri klo 18.30. 

Kotkan ruusu Kotkan kaupunginteatterissa la 
14.5. klo 13 (etkot meille klo 12 Naapurinäyt-
tämällä) 

• Kotkan Ruusu -musiikkidraama kertoo Roo-
san traagisen elämäntarinan 1910-luvun 
Viipurista sotavuosien läpi 1960-luvun Kot-
kaan.  

• Tarja Rantaruikka kertoo meille näytelmäs-
tä etukäteen (etkot), tarjoiluna kuohuviini 
(myös alkoholiton) ja pieni suolainen 

• Esityksen ja etkojen hinta 45 euroa (50 ei-
jäsenille)  

• Sitova ilmoittautuminen (kotka.pohjola.nor-
den@gmail.com tai tekstiviestillä  050 530 
9164/Jylhä-Vuorio) ja maksu 18.4. men-
nessä. 

• Liput saat teatterin aulassa (Kyltti PN), pai-
kat turvavälein 

Jäsenmatka Viroon 26.-28.8.2022 

• Matkan hinta on 355 euroa, vähintään 30 
lähtijää (40 e lisää 1 hengen huoneesta). 

• Matkat Vuorelan bussi, Tallink Megastar, 
majoittuminen Grand Hotel Viljand 

• Tiedustelut Petra Cranston 050 518 8895 
klo 17 jälkeen 

• Sitova ilmoittautuminen (kotka.pohjola.nor-
den@gmail.com tai tai tekstiviestillä  
050 530 9164/Jylhä-Vuorio) 12.6. men-
nessä. 

• Maksu 2 viikkoa ennen matkaa erillisellä 
laskulla. 

• Bussi 26.8. Haminan la-asema klo 6.00, Lei-
karin piha klo 6.15, Karhulan la-asema klo 
6.25, Kotkan la-asema klo 6.45, Porvoon la-
asema klo 8.00, Helsinki Länsiterminaali 2 
klo 9.30  

• Tallink Megastar lähtee 26.8.  klo 10.30 ja 
palaa Helsinkiin 28.8. klo 18.30 

• Matkasta on erillinen sivu ja matkaesite lä-
hetetään jäsenille.  

  



Liitto järjestää 

Pohjolan Päivän seminaari 23.3.2022 Helsin-
gissä 

• Seminaarin teemana on Helsinkisopi-
mus 

• Tarkemmat tiedot nettisivuilla, kunhan 
ne saadaan. 

Liiton kevätristeily Ahvenanmaalle 23.-
24.4.2022 

• Tarkemmat tiedot nettisivuilla, kunhan 
ne saadaan. 

Aluetoimikunta järjestää 

Etelä-Suomen alueen kesäpäivä 

• Tarkemmat tiedot myöhemmin suunnit-
teilla tapaaminen Helsingissä 

Espoon yhdistys järjestänee syysretken Osloon 

• Tarkemmat tiedot myöhemmin 

 

 

Hyvää vuoden jatkoa 

Kotkan Pohjola-Norden Hallitus 

Ohjeistusta: 

Ilmoittautuminen tapahtumiin 

• Tapahtumiin ilmoittaudutaan sähköposti-
osoitteeseen kotka.pohjola.nor-
den@gmail.com tai tapahtuman yhtey-
dessä annettuun numeroon soittamalla. 

• Muista kertoa aina tulijoiden nimet, tapah-
tuma, oma puhelinnumero ja sähköposti-
osoite sekä pysäkki, jolta tulet bussiin. 

• Kerro myös ruokarajoitteet, jos tilaisuu-
dessa on tarjoilua. 

Osallistumismaksun maksaminen 

• Tapahtumien osallistumismaksut makse-
taan tilille FI48 1069 3000 2098 25. 

• Maksun viestikenttään pitää kirjoittaa tuli-
joiden nimet ja tapahtuman nimi. 

Yhdistyksen jäsenmaksu 2022 

• Jäsenmaksu on henkilöjäseneltä 22 euroa 
ja perhejäseneltä 12 euroa. Perhejäsenen 
maksu veloitetaan henkilöjäsenen laskun 
mukana. 

• Jäsenmaksun maksamista varten saat pos-
tin tai sähköpostin mukana laskun, jossa on 
tarvittava tili- ja viitenumero. Tarkista 
nämä laskusta ennen maksamista. 

 

 

 

Sähköpostiosoitteesi jäsenrekisteriin 

• Annathan sinäkin s-postiosoitteesi jäsenre-
kisteriin, jos käytät sähköpostia. 

• Kerro osoitteesi  
kotka.pohjola.norden@gmail.com 

Kotkan Pohjola-Nordenin nettisivut 

• Sivut löytyvät osoitteesta  
kotka.pohjola-norden.fi. 

Aluelehdet löytyvät sähköisinä 

• osoitteesta www.issuu.com/pohjolanorden 

Jäsenkirjeen tulostusversio 

• Jäsenkirjeen 2022/2 tulostusversion saat 
tästä linkistä 

Tekstin linkit 

• tekstin linkit aukeavat yhdistyksen netti-
sivulla olevasta jäsenkirjeestä 

Syksyn jäsenkirje 

• Syksyn jäsenkirjeen saat elokuun 2022 puo-
livälissä. 
  


