
TOIMINTASUUNNITELMA 2023 

 
1.  Jäsentapahtumat 2023 
 

Kevään 2023 aikana Kotkan Pohjola-Norden järjestää perinteisiä jäsenta-
pahtumia ja kaksi teatterikäyntiä. Myös perinteinen konsertti yhteistyössä 
Kymi Sinfoniettan kanssa sekä vuosikokous huhtikuussa mahtuvat ohjel-
maan. Syksyn perinteiseksi ohjelmaksi hallitus kaavailee pohjoismaista kir-
jallisuusviikkoa kirjailijavierailuineen sekä Lucia-Vesperiä ja kahta teatteri-
matkaa. Pohjola-Nordenin Etelä-Suomen alue järjestää meillekin avoimia 
tapahtumia niin kuin myös Liitto. 
 
Ensimmäinen tasavalta la 11.02.2023 Kansallisteatterissa klo 19.00 
 

Salaliittoja, terroria, poliittista väkivaltaa, ääriryhmien 
vallankumoushankkeita… Suomalaisen demokratian syntyhistoria 
on poliittinen trilleri, josta ei vauhtia  ja vaarallisia tilanteita puutu. 
 

● Kansallisteatterin pääohjaaja Esa Leskisen kirjoittama ja ohjaama Ensim-
mäinen tasavalta on kertomus siitä, kuinka tsaarin vallan alla viruvasta, 
Euroopan takapajuisimmasta sääty-yhteiskunnasta vähitellen muodostui 
demokraattinen, moniäänisyyttä ja oikeusvaltioperiaatetta kunnioittava 
Suomi 

● Esityksen hinta 70 euroa (80 e ei-jäseniltä) sisältäen teatteriesityksen, 
bussikuljetuksen, esittelyn, pientä purtavaa ja mehun kotimatkalla. 

● Sitova ilmoittautuminen (kotka.pohjola.norden@gmail.com ja maksu 
09.01.2023 mennessä. 

● Haminan la klo 15.45, Karhulan la-asema klo 16.00, Kotkan la 16.15, 
Squash-hallin pysäkki klo 16,30 ja Sutelan pysäkki 16.35. 

 
 Fanny ja Alexander Helsingin kaupunginteatterissa la 11.03.2023 klo  

19.00 
 

Syksyn arvostelumenestys: Ingmar Bergmanin elokuvasta ja tele-
visiosarjasta tuttu sukusaaga 1900-luvun alun Ruotsista. Ekdahlin 
perheen elämä sen suruissa ja iloissa, valossa ja pimeässä. La-
valla todellinen suomalaisen teatteri dreamteam tähtinäyttelijö-
ineen. Ohjaajana Paavo Westerberg. 
 

● Esityksen hinta on 80 euroa (ei-jäseniltä 90 euroa) sisältäen teatteriesityk-
sen,  
bussikuljetuksen, esittelyn, pientä purtavaa ja mehun paluumatkalla. 

● Sitova ilmoittautuminen riikka.luosta@gmail.com tai 050-5706866/Riikka 
Luostarinen sekä maksu 10.02.2023 mennessä. 

● Karhulan la klo 16.00, Kotkan la klo 16.15, Karhuvuoren kautta Aittakor-
vessa (Squash-hallin pysäkki) klo 16.30, Sutelan pikavuoropysäkki klo 
16.35.  

● Esitys alkaa klo 19.00 ja sen kokonaiskesto on 3 h ja 30 min. 
● Bussimatkalla Helsinkiin kuullaan esittely Bergmanista sekä Fannysta ja 

Alexanderista. 
 
 

Kymi Sinfoniettan konsertti ke 19.04.2023 klo 19 Kotkan konserttitalolla 
 

●  Kymi Sinfoniettan konsertti “Käyrätorviguru Radovan”. 

●  Kapellimestari: Henriikka Teerikangas ja solidsti Radovan Vlatkovic,    
 käyrätorvi.Samettisen pehmeää, uljaan sankarillista, kristallinkirkasta!      
 Solistina yksi maailman arvostetuimmista käyrätorvivirtuooseista. 

●  Liput 25/20/11 euroa, jäsenille 3 euron alennus lipun hinnasta. 
 

Vuosikokous ja Pohjolan päivä  
 
     Yhdistyksen vuosikokous to 23.03.23 kaupunginkirjaston Mediatilassa 

klo17.00. Vuosikokouksen asioita ovat: 
 

● vuoden 2022 toimintakertomuksen käsittely 

● vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen käsittely 

● tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen 

● toimintasuunnitelman 2023 käsittely 

● jäsenmaksu 2023 

● vuoden 2023 talousarvion käsittely 

● hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta vuodelle 2023 

● toiminnantarkastajan valinta 
 

Konserttimatka Haapasaareen Musiikkia huilulla ja kitaralla 
 

● La 10.06.2023 klo 17.00 Haapasaaren kirkko 
● Haga Duo: Sareidah Hildebrand, huilu ja Joakim Lundström, kitara 
● Lohisoiton harvinaislaatuiset konsertit mielenkiintoisissa luontokohteissa 

ovat houkutelleet yleisöä pidemmänkin matkan päästä. Kesäinen meri-
matka Haapasaareen luo konsertista mieleen painuvan kokonaisvaltaisen 
elämyksen. Saaren idyllisessä ja rauhaa huokuvassa luontoniljöössä lu-
moudutaan tällä kertaa huilulla ja kitaralla musiikin äärellä. 

mailto:riikka.luosta@gmail.com


● Vene Sapokasta klo 14.00 (Tulikukon viereinen laituri), paluu konsertin jäl-
keen 

● Liput 20 euroa, lippu ja kuljetus 32 euroa, lippu, kuljetus ja lohisoppa 45 
euroa 

● Sitova ilmoittautuminen sekä maksu 01.06.2023 mennessä kotka.poh-
jola.norden@gmail.com 
 
 
Jäsenmatka Turkuun 23.8-25.08.2023 
 
Tähän tulee myöhemmin ilmestyvä teksti! 
 

Syksylle kaavailtua ohjelmaa 

 

● Pohjoismainen kirjallisuusviikko 13.11.-19.11.2023, mukana kirjailijaesi-
telmä. 

● Lucia-vesper 13.12.2021 klo 19.00 Langinkosken kirkossa. 

● Kotkan Kolahtaako elokuvafestivaalin lippuja tarjolla. 

● Kaksi teatterimatkaa. 

● Kymi sinfoniettan konserttiin ale-lippuja. 
 

Liitto järjestää 
 
Pohjolan Päivän seminaari 23.3.2023 Helsingissä 
 

● Tarkemmat tiedot nettisivuilla.  
 
Aluetoimikunta järjestää 
 

● Etelä-Suomen talvipäivä la 11.02.2023 klo 10.00-15.00 Arbiksella. 
● Pohjolan Pidot järjestetään la 18.03.2023 klo 16.00-20.00 Opetusravintola 

Iiriksessä, Aleksanterinkatu 20. Ilmoittautuminen Porvoon PN:n sivuilla. 
● Etelä-Suomen alueen kevätpäivä 20.05.23. Lohjan PN järjestää matkan 

Söderlångvikiin. Kotkasta järjestetään yhteiskuljetus Lohjalle meno-pa-
luu.Tarkemmat tiedot myöhemmin. 

● Espoon yhdistys järjestää syysretken Uumajaan 08.09.2023. 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 2023: tukia saadaan 1 200 euroa 

  

Jäsenhankinta 

 
● Tavoite 2023: 10 uutta jäsentä 

Sähköpostitiedottaminen 

 
● Tavoite 2023: Kaksi kolmasosa jäsenistä tavoitetaan sähköpostin 

avulla. 

Toimintojen palauttaminen 
 

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

  
 
 


