
TOIMINTASUUNNITELMA 2022

1. Jäsentapahtumat 2021

Kevään 2022 aikana Kotkan Pohjola-Norden järjestää muutaman perinteisen
jäsentapahtuman. Meillä on suunnitelmissa loppukeväälle kaksi
teatterimatkaa, perinteinen konsertti yhteistyössä Kymi Sinfoniettan kanssa
sekä vuosikokous huhtikuussa. Syksyn perinteiseksi ohjelmaksi hallitus
kaavailee pohjoismaista kirjallisuusviikkoa kirjailijavierailuineen sekä
Lucia-Vesperiä ja kahta teatterimatkaa. Pohjola-Nordenin Etelä-Suomen alue
järjestää meillekin avoimia tapahtumia niin kuin myös Liitto.

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.

Vuosikokous ja Pohjolan päivä

Yhdistyksen vuosikokous ti 12.4. klo 18 kaupunginkirjaston Katariinan
kammarissa. Vuosikokouksen asioita ovat:

● vuoden 2021 toimintakertomuksen käsittely
● vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen käsittely
● tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen
● toimintasuunnitelman 2022 käsittely
● jäsenmaksu 2022
● vuoden 2022 talousarvion käsittely
● hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta vuodelle 2022
● toiminnantarkastajan valinta

Muistojen Virta to 21.4. klo 19 Kouvolan teat-
terissa

● Muistojen virtaa kuljettaa eteenpäin Olavi Virran tunnetuksi tekemät ja
rakastetut laulut Iikka Kahrin upeina sovituksina.

● Esityksen hinta 57 euroa (62 e ei-jäsenille).
● Sitova ilmoittautuminen (kotka.pohjola.norden@gmail.com tai tekstiviestillä

050 5309164/Jylhä-Vuorio) ja maksu 27.3. mennessä.
● 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 Naapurinäyttämöllä)

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



● Tarja Rantaruikka kertoo meille näytelmästä etukäteen (etkot), tarjoiluna
kuohuviini (myös alkoholiton) ja pieni suolainen.

● Esityksen ja etkojen hinta 45 euroa (50 ei-jäsenille).
● Sitova ilmoittautuminen (kotka.pohjola.norden@gmail.com tai tekstiviestillä

050 5309164/Jylhä-Vuorio) ja maksu 18.4. mennessä.
● Liput saat teatterin aulassa (Kyltti PN), paikat 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.norden@gmail.com tai tai tekstiviestillä

050 530 9164/Jylhä-Vuorio) 12.6. mennessä.
● Maksu 2 viikkoa ennen matkaa erillisellä laskulla.
● Bussi 26.8. Haminan la-asema klo 6.00, Leikarin 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 lähetetään jäsenille.

Syksylle kaavailtua ohjelmaa

● Pohjoismainen kirjallisuusviikko 15.11.-21.11.2021, mukana Eva Frantzin
kirjailijahaastattelu.

● Lucia-vesper 13.12.2021 klo 19.00 Kotkan kirkossa.
● Kotkan Elokuvafestivaalin lippuja tarjolla.
● Kaksii teatterimatkaa.
● Kymi sinfoniettan konserttiin ale-lippuja.

Liitto järjestää

Pohjolan Päivän seminaari 23.3.2022 Helsingissä

● Seminaarin teemana on Helsinkisopimus.Tarkemmat tiedot nettisivuilla.
● Liiton kevätristeily Ahvenanmaalle 23.-24.4.2022. Tarkemmat tiedot

nettisivuilla.

Aluetoimikunta järjestää

● Etelä-Suomen alueen kesäpäivä. Tarkemmat tiedot myöhemmin, suunnitteilla
tapaaminen Helsingissä.

● Espoon yhdistys järjestänee syysretken Osloon. Tarkemmat tiedot
myöhemmin.



2. Toiminnan kehittäminen

Vuotuisen toiminnan suunnittelu

● Kuvataan suunnitteluprosessi
● Aikataulutetaan suunnittelu

Verkostoituminen
● Lukiovierailut
● Yhteistyö kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa

Toimintatukien hakeminen

● · Kuvataan hakuprosessi
● · Tavoite 2022: tukia saadaan 1 200 euroa

Jäsenhankinta

● Tavoite 2022: 10 uutta jäsentä

Sähköpostitiedottaminen

● Tavoite 2022: Yli puolet jäsenistä tavoitetaan sähköpostin avulla.

 Toimintojen palauttaminen

● Valmistellaan hyväksi koettujen entisten toimintojen palauttamista ja
jäsenten innostamista osallistumaan niihin.


