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1. YLEISTÄ 
 
Vuosi 2021 oli Kotkan Pohjola-Nordenin 77. toimintavuosi. Yhdistyksen perustamiskokous 
pidettiin 17.12.1944 Kotkan kaupungintalolla. 
 
Pohjoismainen yhteistyösopimus täytti 59 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.  

 
Poikkeukselliset vuodet 2020 ja 2021 
COVID-19 virus tuli tietoisuuteen Suomessa tammikuun 10. päivänä v.2020. Sen jälkeen 
pandemia on jatkunut muuntuneena tartuntojen eri tasoilla koko kuluneen vuoden 2021.  
Tapahtumia ja tilaisuuksia on jouduttu perumaan tai rajoittamaan vuoden aikana sekä nou-

dattaen huolellisesti viranomaisohjeita. Toiveenamme on vuonna 2022 tavata jo toisi-
amme eri tilaisuuksissa ja retkillä. 
 
Toiminnan päätehtävät 
Pohjola-Nordenin päätehtävä on pyrkiä saattamaan mahdollisimman monta suomalaista 
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 sähköisesti 
mm. nettisivujen sekä perinteisesti jäsenkirjeiden ja median välityksellä. Lisäksi teemme 
erityisesti mm tapahtumayhteistyötä Pohjola-Nordenin Etelä-Suomen alueen verkoston 
kanssa sekä tietysti P-N:n keskusliiton kanssa. Yhdistys on osa Pohjola-Norden liiton Etelä-
Suomen seutua, jota johtaa paikallisyhdistysten edustajista nimetty aluetoimikunta. Yhdistys 
osallistuu edustajansa välityksellä Etelä-Suomen seudun toiminnan suunnitteluun ja toteu-
tukseen. Kotkan edustajaksi aluetoimikuntaan on valittu Susanne Öksnevad (varalla Matti 
Erävala). Lisäksi yhdistyksellä on kaksi edustajaa Pohjola Nordenin liittohallituksessa (kohta 
liittokokous). 
 
Kotkan Pohjola-Nordenin jäsentoiminta oli tapahtumien osalta normaalioloja varovaisempaa 
ja hiljaisempaa. Normaalioloissa kauden tapahtumiimme on osallistunut vuosittain noin 
1 000 osallistujaa/käyntikertaa. Vuonna 2021 voitiin järjestää varsinaisesti neljä jäsentapah-
tumaa/yleisötapahtumaa: Katariinan meripuistokävely elokuussa, pohjoismaisen 
kirjallisuusviikon tapahtuma marraskuussa sekä Lucia-vesper joulukuussa. Lisäksi lokakuus-
sa oli mahdollisuus osallistua kukkasipuleiden istutukseen (Kotkan kaupungilta saadut sipu-



lit). Yhdistys tarjosi vielä 50 elokuvalippua jäsenilleen Kolahtaako elokuvaviikolta 12.11. Li-
säksi jäsenistölle oli mahdollisuus osallistua Pohjola-Nordenin Etelä-Suomen alueen ohjel-
miin. 
 
Tapahtumista ja tilaisuuksista on kerrottu tarkemmin alempana.  
 

2. HALLINTO                       .   
 

2.1. Hallitus v. 2021 
 
Yhdistyksen puheejohtajana jatkoi Susanne Öksnesvadin. Hallituksen 
järjestäytymiskokouksessa  vuosikokousen jälkeen varapuheenjohtajaksi valittiin Riikka 
Luostarinen ja rahastonhoitajaksi Antti Paloneva, kuten vuonna 2020. Uudeksii hallituksen 
jäseneksi valittiin Juha Attenberg. 

             
               Pj. Susanne Öksnevad 
 

Puheenjohtaja 
Susanne Öksnevad, lehtori 
 

Varapuheenjohtaja 
Riikka Luostarinen, toimitusjohtaja 
 

Rahastonhoitaja 
Antti Paloneva, taloustiet. maist.  

Sihteeri 
Matti Erävala, ekonomi 
 

Matti Jylhä-Vuorio, muusikko 
 

Paula Parjo, luokanopettaja 
 

Juha Attenberg, tiimipäällikkö Petra Cranston, projektipäällikkö 

 

 
2.2. Toiminnantarkastajat 
 

Yhdistyksen vuosikokouksessa toiminnantarkastajaksi valittiin Susanna Heikkinen ja vara-

toiminnantarkastajaksi Jarmo Koivisto. Vuosia ansiokkaasti toiminnantarkastajanamme toi-
minutta Inna Piiraista muistamamme lämmöllä. Hän menehtyi vuoden aikana. Surunvallitte-
lut toimitettiin omaisille adressin muodossa.  
 

2.3. Kokoukset ja seminaarit 
 
Hallituksen kokoukset 
Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuonna seitsemän kertaa, joista osa kokouksista pi-
dettiin etänä sähköpostilla tai verkossa. 
 
 
Sääntömääräinen vuosikokous 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 23.3.2021 Teams- kokouksena. 
Todettiin Kotkan Pohjola-Nordenin edustus P-N:n keskusliitossa ja SEPRA r.y.:ssä  
Yhdistyksen sihteeri Matti Erävala valittiin Pohjola-Nordenin liittohallituksen varsinaiseksi 
jäseneksi ja Susanne Öksnevad varajäseneksi vuosiksi 2021 kevääseen 2023 asti Helsingin 
liittokokouksessa. Lisäksi Matti Erävala toimi v. 2021 Kotkan Pohjola-Nordenin edustajana 
SEPRA ry:n kaupunkijaostossa puheenjohtajana (asukaslähtöinen 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 
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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.  
 
Verkkosivut 
Yhdistyksen ajantasaisten verkkosivujen merkitys korostui Korona-vuoden aikana Antti Pa-
lonevan (verkkosivuvastaava) ylläpitämänä. Sivut löytyvät osoitteesta www.kotka.pohjola-
norden.fi 
 
 
 
 
 
 

http://www.kotka.pohjola-norden.fi/
http://www.kotka.pohjola-norden.fi/


4.2. Poimintoja / lehtijuttuja Kotkan Pohjola-Nordenin toiminnasta 
 

Kotkan Pohjola-Nordein vuosikokous 23.3.2021 TEAMS-kokouksena 

Koronatilanteen takia ei ollut mahdollista järjestää tavanomaista vuosikokousta. Tästä syystä 
hallitus päätti, että vuosikokous pidetään videoneuvottelukokouksena, johon osallistumista 
varten tarvitset tietokoneen tai tabletin, joissa on mikrofoni ja kamera. Ilmoitus kokouksesta 
oli yhdistyksen verkkosivuilla ja Kaupunkilehti Ankkurissa 10.3.2021. 

Vuosikokouksessa vahvistettiin vuoden 2021 tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle vastuu-
vapaus. Tilinkauden 2021 tulos oli vakaa, vaikka aavistuksen alijäämäinen. Kokouksessa 
hyväksyttiin myös toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021. Näissä molemmissa 
varauduttiin tavanomaiseen toimintaan, mikä sitten ei toteutunut kuin osittain. Vuoden 2021 
jäsenmaksuksi päätettiin perheen ensimmäiseltä jäseneltä 22 euroa ja perheen muilta jäse-
niltä 12 euroa liittovaltuuston päätöksen mukaisesti. 
 
 
Pohjolan päivän liputus 23.3.2021 
 
Pohjolan päivää juhlitaan vuonna 1962 solmitun Helsingin sopimuksen 
kunniaksi. Sopimus loi pohjan pohjoismaiselle yhteistyölle ja 
Pohjoismaiden nykyiselle kehitykselle.  Pohjola-Norden ja sen 
paikallisyhdistykset toivovat, että kunnat liputtaisivat päivän 
kunniaksi pohjoismaisilla lipuilla joko kunnan- / kaupungintalolla tai 
muulla pohjoismaisen yhteistyön muistamiselle soveliaalla paikalla 
 

 
 
 

 
 
Kotkan kaupungintalon liputus 23.3.2021 (Kuva: Kotkan Pohjola-Norden) 
 



 
  Kuva: Kotkan Pohjola-Norden. 

          Pohjoismainen kirjastovitriini Kotkan kaupunginkirjastolla 23.3. 

 

Liittokokous järjestettiin etäkokouksena ProspectumLIVE-alustalla 29.5.2021  

 
Liittokokouksessa 29.05.2021 käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä pääsihteerin väärinkäy-
töksiin liittyviä asioita.  Matti Erävala ja Susanne Öksnevad (varaedustaja) valittiin P-N:n 
liittohallitukseen kausiksi 2021-2022. Liitohallituksen puheenjohtaja on Helsingin pormestari 
Juhana Vartiainen 



 



Leena Ilkka-Salonen ja Seppo Salonen kutsuttiin kunniajäseniksi (pöytäkirja 1/2021) 
 
Kotkan Pohjola-Nordenin hallitus päätti kutsua Leena Ilkka-Salonen ja Seppo Salonen Kot-

kan Pohjola-Norden ry:n kunniajäseniksi yhdistyksen päämäärien puolesta vuosikymmeniä 

kestäneen ansiokkaan toiminnan perusteella. Kunniajäsenyys mahdollistaa osallistumisen 

yhdistyksen hallituksen kokouksiin ja käyttää niissä puheoikeutta. 

Puistovaellus Katariinan Meripuistossa 12.8.2021  

• Tutustuimme hienon sään merkeissä Kotkan Meripuistoon puutarhaneuvos Heikki 
Laaksosen opastuksella ja saimme tietoa puiston rakentamisesta. Tarjolla oli noin 
parillekymmenelle osallistuneelle myös seurustelua kahvin ja pullan merkeissä. Oli 
mukavaa kohdata tuttuja rennosti, pitkästä aikaa, ulkoilmassa. 

 

 
        Kuvat: Kotkan Pohjola-Norden 

 
Kotkan Pohjola-Nordenin kevätkukkien istutustalkoot 17.10. 
 
Kotkan Pohjola-Norden otti Kotkan kaupungin haasteen vastan ottamalla kaupungin tarjo-
amia kukkasipuleita istuteltavakseen talkoilla kaupungin kaunistukseksi. Saimme istutettua 
noin 800 kukkasipulia. Lyhyellä varoitusajalla saimme mukaan neljä talkoolaista. Seuraam-
me keväällä kukkaloiston nousua mm. kuvin. Kukkien kukinta voi ihastella Mussalontien ja 
merituulentien valo-ohjatun tienristeyksen päässä. Mutta mikä onkaan tuttu sana jonka voit 
löytää kukinnoista keväällä? 
 
 
 

                          
 
Kuva: Kotkan Pohjola-Norden 



Vierailijat Svenska skolan edessä Lahdessa. 

Kuva: Kotkan Pohjola- Norden 

Tutustuminen Lahteen, Euroopan vihreään pääkaupunkiin 30.10.2021 

Aihe: Pohjola-Nordenin Etelä-Suomen alueen hanke, joka toteuttajana toimii Lahden P-N.  

  

-kokemuksia, menetelmiä ja tuloksia 

Kestävä Lahti-säätiö, Milla Bruneau 

 

Lahdessa tutustuttiin kohteisiin, joiden ansiosta kaupunki sai European Green Capital 2021 

statuksensa. Samalla perehdyttiin Lahden Pohjola-Norden ry:n hankkeeseen, joka keskittyy 

kestävään kehitykseen. Sen tarkoituksena on myös tehdä yhteistyötä kaikkien Lahden poh-

joismaisten ystävyyskaupunkien Norden- yhdistysten kanssa ja kierrättää hyviä pohjoismai-

sia käytänteitä. Puheenjohtaja Susanne Öksnevad osallistui tapahtumaan. 

 

 Lisätietoa tästä linkistä, Lahti 30.10.  

 Pohjoismainen kirjallisuusviikko 15.11. - 21.11.2021 

 Pohjoismaista kirjallisuusviikkoa vietettiin 25. kerran. Perinteiseen tapaan viikkoa juhlittiin 
myös Kotkassa teemalla Unelmia ja kaipausta Pohjolassa.  
 
Pohjoismaisen kirjallisuusviikon avajaisia vietettiin 15.11. klo 18 Kotkan pääkirjaston audito-
riossa. Avaussanat lausui Kotkan Pohjola-Norden ry:n puheenjohtaja Susanne Öksnevad 
(kuva 1). Kotkan kaupunginteatterin edustaja Lise Holmberg (Kuva 2) luki ääneen otteen 
Sally Salmisen kirjasta Katrina. Tilaisuudessa oli mukana kirjailija Ritva Hellsten (kuva 3), 
joka kertoi kirjoistaan ja kirjoittamisestaan. Kirjan kustantamosta Aviadorista oli paikalla Vesa 
Tompuri.  
 

          
Kuvat: Kotkan Pohjola-Norden 

 

https://kotka.pohjola-norden.fi/Site/Data/2709/Files/Lahti%2030_10_2021_INFOA.docx


 
Kirjaston toisessa kerroksessa oli esillä lisäksi pohjoismaista kirjallisuutta.  
Pohjoismaisen kirjallisuusviikon järjestivät yhteistyössä Kotkan Pohjola-Norden ry, Kotkan 
kaupunginkirjasto sekä Kotkan kaupunginteatteri. Tilaisuuteen oli vapaa pääsy.  
 
Tämä tapahtuma on otettu Kotkassa todella omaksi, ja se kerää normaali vuosina Pohjola-
Nordenin eri tilaisuuksissa samaan aikaan suuren yleisön pohjoismaisen kirjallisuuden ja 
kerronnan äärelle. Kotkassa osallistujia oli, koronasta johtuen, saapunut tavanomaista vä-
hemmän. 
Tapahtuman järjestämisessä noudatettiin viranomaisten määräyksiä ja suosituksia.  
 

 
 
 
 
KOLAHTAAKO elokuvaviikko 
Yhdet vielä, Tanska 2020, draama-komedia 12.11. 
 
Elokuva kertoi neljästä keksi-ikisestä ystävyksestä, jotka päättivät alkaa elää elämäänsä 
täysillä. Erään teorian mukaan ihminen on parhaimmillaan ripaus alkoholia veressä… 
 
Yhdistys tarjosi jäsenistölle 50 elokuvalippua maksutta, joista lunastettiin n. 10. 
Järjestäjinä olivat Kotka-Kymin seurakunta yhteistyössä Kotkan Leffat (kolahtaako.fi) 

 
Perinteinen Lucia-Vesper 13.12. Kotkan kirkossa  
 
Lucia päivänä Suomessa ja Kotkassa oli laajeneva tautitilanne ja rajoitukset kiristyivät 13,12. 
Kirkkoon rajoitettiin väkimäärää 250 henkilöön mukaan lukien esiintyjineen ja järjestäjineen. 
Yleisöä ja esiintyjiä oli paikalla n. 150 henkilöä. 
 



 
     Kuva Kokan Pohjola-Norden 
    

Mukana oli Kotkan seudunmusiikkiopiston nuorisokuoro Merituuli ja kamarikuoro Kotka-
Canto. Kuoroja johtivat Leena Arffman ja, Mikko Hauhia. puhe Enna Järnstedt, urut Mikko 
Hauhia. Yhteislauluna laulettiin, herkistävä: 
 
             Härlig är jorden, Maa on niin kaunis 
             Härllig är jorden, härlig är Guds himmel, 
             skön är själarnas pilgrimsgång. 
             Genom de fagra riken på jorden 
             går vi till paradis med sång. 
 
Ohjelman tuotto noin 500 euroa tilitettiin seurakunnan diakoniatyön kautta kotkalaisten lapsi-
perheiden jouluiloksi. Lisäksi Lucia-neitoa Kaisa Erikssonia ja kuoroa muistettiin stipendein. 
 
 

 
5. STIPENDIT, MUISTAMISET JA MUISTOT 
 
5.1. Stipendien jako lukioille ja yläkouluille koulujen päättyessä keväällä 
 
Yhdistys muisti tasavuosimerkkipäivienjohdosta kolmea hallituksen jäsentä.  
Yhdistyksen ulkopuolisen kunnianosoituksen sai Kymi Sinfoniettan toimitusjohtajana pitkään 
työskennellyt Riikka Luostarinen, joka sai Suomen tasavallan presidentin myöntämän Suo-
men Leijonan ritarimerkin ansioistaan ja pitkästä urastaan Kymi Sinfoniettan johdossa.  
 
Yhdistys tukee kotkalaisia nuoria taloudellisten mahdollisuuksien mukaan heidän osallistu-
essaan pohjoismaisiin koulutustapahtumiin ja seminaareihin. Koululaisten ruotsin kielen 
opiskelua kannustetaan stipendein. 
 
Yhdistys jakoi stipendit kaikille Kotkan kaupungin lukioille (3 koulua a 60 € kevätjuhlaan liit-
tyen) sähköisenä.  
 
Vuoden 2021 Lucia-neidolle Kaisa Erikssonille myönnettiin 50 euron stipendi 



6. TALOUS  
 
Yhdistyksen talous pysyi vuonna 2021 kutakuinkin kunnossa, vaikka tulos painuikin 488,96 

euroa alijäämäiseksi. Jäsenmaksupalautus Pohjola Nordenilta (liitolta) on vielä saamisena. 

Kohdistettuja toimintatukia saimme liitolta ja Kotkan kaupungilta. 

 

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 tapahtu-

mia jäsenkunnalle. 

 

Merkittävin epävarmuustekijä toiminnalle ja taloudelle on, miten koronapandemia saadaan 

pysymään aisoissa, ja miten jäsenet saadaan mukaan hallituksen jäseninä järjestämään 

toimintaa ja osallistujina tapahtumiin. Haaste on siinä, miten yhdistys onnistuu hankkimaan 

uusia jäseniä. 

 
 
 
 
 
 
Kotkassa maaliskuussa 2022 
 
 
 
Kotkan Pohjola-Norden r.y. 
 
Susanne Öksnevad, puheenjohtaja  Matti Erävala, sihteeri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                
 


