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Kotkan Pohjola–Norden r.y. 

               Maaliskuu 2019 

 
1. YLEISTÄ 
 
Vuosi 2018 oli Kotkan Pohjola-Nordenin 74. toimintavuosi. Yhdistyksen perustamiskokous 
pidettiin 17.12.1944 Kotkan kaupungintalolla. 
 
Pohjoismainen yhteistyösopimus täytti 56 vuotta. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin 23.3.1962 
kaikkien Pohjoismaiden kesken Helsingissä, mistä myös nimi Helsingin sopimus kertoo. 
Sopimuksen kunniaksi Pohjolan päivää juhlitaan vuosittain 23. maaliskuuta.  
 
Pohjola-Nordenin päätehtävä on pyrkiä saattamaan mahdollisimman monta suomalaista 
kosketukseen pohjoismaisuuden ja pohjoismaalaisten kanssa. Yhdistys pyrkiikin aktiivisesti 
kasvattamaan pohjoismaista yhteistyötä, pohjoismaisuutta. Toiminnassamme pyrimme 
nostamaan esille ajankohtaisia, ihmisiä kiinnostavia pohjoismaisia kysymyksiä. 
Palvelujärjestönä järjestämme seminaareja, teatterimatkoja, tilaisuuksia ja kokouksia, 
tuemme kouluja ja välitämme yhteyksiä ja tietoja sähköisesti mm. nettisivujen sekä 
perinteisesti jäsenkirjeiden ja median välityksellä.  

Kotkan Pohjola-Nordenin toiminta oli kuluneella kaudella varsin vilkasta. Kauden 
tapahtumiimme osallistui noin 1 000 jäsenkäyntiä tai vierasta.  

Kevätkonsertti pidettiin maaliskuussa. Vuotuinen yhteinen kesäretki suuntautui tällä kertaa 
Ahvenmaalle 11.6.-13.6. Matkalle osallistui täysi bussilastillinen jäseniä. Liittokokous pidettiin 
Helsingissä 16.5. johon liittyi  seminaari Pohjoismainen yhteistyö - tulevaisuuden 
mahdollisuuksia arktisella alueella.  Pohjoismaista kirjallisuusviikkoa vietettiin jo 22. kerran. 
Kirjallisuusviikon teemaksi oli valittu ” Pohjoismaista kirjallisuusviikkoa-Iltahämärässä-
vietetään nyt 22.kerran12.11.-18.11. Vuoden teemana oli Pohjolan sankarit Luennoitsijana 
oli Sue Cedercreutz-Suhonen esitelmöi yhdestä suomalaisesta taidemaailman 
sankarittaresta Helene Schjerfbeckistä, hänen elämästä, taiteesta ja malleista.  
Teatterimatkoja järjestettiin vanhan tavan mukaan kaksi keväällä ja syksyllä. Lisäksi 
tarjosimme jäsenille mahdollisuuden osallistua Kymi Sinfoniettan konserttiin alennettuun 
hintaan 
 
2. HALLINTO                       .   
 
2.1. Hallitus v. 2018 

Puheenjohtaja 
Leena Ilkka-Salonen, fil. maist. 
 

Varapuheenjohtaja 
Susanne Öksnevad, lehtori 
 

Rahastonhoitaja 
Seppo Salonen, valtiot.maist. 
 

Sihteeri 
Matti Erävala, ekonomi 
 



Seija Lempiäinen, osastonhoitaja 
 

Ritva Kallioniemi, luokanopettaja 
 

Riikka Luostarinen, toimitusjohtaja 
 

Antti Paloneva, taloustieteiden maisteri 

 
 
2.2. Toiminnantarkastajat 

 
Yhdistyksen vuosikokouksessa 22.3. toiminnantarkastajaksi valittiin Inna Piirainen ja 
varatoiminnantarkastajaksi Risto Hamari. 
 
2.3. Kokoukset ja seminaarit 
 
Hallituksen kokoukset 
Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuonna viisi kertaa. 
 
Sääntömääräinen vuosikokous 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 22.3.2018 Kotkan kirjastolla.  
 
Pohjola-Nordenin liittokokous vahvisti vuoden 2018 jäsenmaksuiksi: 
- jäsenmaksu perheen ensimmäiseltä jäseneltä 18 € 
- jäsenmaksu perheen muilta jäseniltä 9 € 
 
Kotkan Pohjola-Nordenin edustus P-N:n keskusliitossa ja SEPRA r.y.:ssä  
Yhdistyksen sihteeri Matti Erävala valittiin Pohjola-Nordenin liittohallituksen varajäseneksi 
Vaasan liittokokouksessa vuosiksi 2017kevääseen 2019 asti. Lisäksi Matti Erävala toimi v. 
2018 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 
saaristossa ja keskustoissa.  Kotkan keskusta on saatu toimintaan mukaan ns. Kaupunki-Leaderin avulla.   
 

 
3. JÄSENISTÖ 
 
 
v. -89    -90     -91     -92     -93     -94    -95     -96     -97    -98     -99    2000     -01    -02__-03    -04     -05    -06    -07   -08_ -09      
 
 140    160    182     178    218*   243    213    214    205    205    221    225    250    250   265   270   273    285  306   296  303   
 
  -10         -11          -12        -13      -14     -15    -16    -17     -18    

 ~300      285        290       285       285     265   254   257    260 

                     
* Mukana yhdistykseemme 27.10.1993 liittyneet Karhulan Pohjola-Nordenin jäsenet. 
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4. TOIMINTA 
 
4.1. Tiedottaminen 
 
Vuotuisia jäsenkirjeitä laadittiin kaksi. Lisäksi hoidettiin yhteydenpitoa henkilökohtaisin 
tapaamisin ja puhelimitse sekä sähköpostin välityksellä. Ulkoinen tiedottaminen tapahtui 
paikallislehdistön (Ankkuri ja Kymen Sanomat) sekä alue- ja paikallisradion kautta. 
Nuorisolle toimitettiin tietoa Pohjola-Nordenin toiminnasta koululaitoksen välityksellä.  
 
Verkkosivut 
Yhdistyksen, verkkosivut olivat vilkkaassa käytössä Antti Palonevan (verkkosivuvastaava) 
ylläpitämänä. Sivut löytyvät osoitteesta www.kotka.pohjola-norden.fi 
 
4.2. Poimintoja Kotkan Pohjola-Nordenin toiminnasta 
 
Täällä Pohjantähden alla Lahden kaupunginteatterissa la 27.1.  
Osa 2: Mäensyrjänkansan kärsimystie 
 
Täällä Pohjantähden alla näytelmän toisessa osassa seurataan itsenäisen Suomen 
alkutaivalta vuosien 1918–1951 välillä. Teatterimatkalla oli jälleen koko bussilastillinen 
jäsenistöä. 
 
Kirjailija Kjell Westö Kotkassa 12.3.  
 
Suomenruotsalainen kirjailija Kjell Westö vieraili Kotkan kirjaston auditoriossa maanantaina 
12.maaliskuuta. Lehtori Hannele Ambrusinin haastatteli kirjailijaa ja keskusteli Westön 
mestarillisesta kolme sukupolvea käsittelevästä viimeisimmästä romaanista Rikinkeltainen 
taivas. Kolmen sukupolven kuvaus kuljettaa lukijaa 1960-luvulta tähän päivään. Westö voitti 
edellisellä romaanillaan Kangastus 38 Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon 2014. 
Tilaisuuden järjestettiin yhdistyksemme yhteistyössä Kotkan kaupunginkirjaston kanssa. 
 
Lemminkäinen Suomen Kansallisteatterissa 7.4 
 
Juha Hurmeen uutuusteokseen Lemminkäinen tutustuttiin Kansallisteatterin pienellä 
näyttämöllä. Esitys oli komedia Suomenniemeltä. Uusimman historiantutkimuksen faktoja  
fiktioon villisti hämmentävä teatteriesitys tuulettaa kalevalaista kuvastoa Hurmeen 
jäljittelemättömään tyyliin ja paiskaa katsojan aikamatkalle ennennäkemättömään 
menneisyyteen. Lemminkäinen pohjautuu Hurmeen Finlandia- palkittuun romaaniin Niemi, 
joka ilmestyi syksyllä 2017. 



 
Vuosikokous to 22.03. 
 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 22.3. kirjastossa.  Esillä olivat sääntömääräiset asiat.  
 

Terveiset Ulapalta -konsertti 15.4. Kotkan Laulumiestalolla 
  
 

 Kuvassa esiintyjistä Riikka Luostarinen ja Jarkko Puro.  Kuva: Kotkan Pohjola-Norden 

 
 
Konsertti rakastetun säveltäjämestarin Georg Malmsténin sävelin kuultiin 15.4. Kotkan 
Laulumiestalolla.    
 
Konsertissa esiintyvät: 
Jarkko Puro – laulu/huilu 
Heikki Kauppinen – klarinetti 
Riikka Luostarinen – lausunta 
Mika Huusari – harmonikka 
Jonas Mäki – kontrabasso/laulu 
Jallu Sundelin – rummut/laulu 
  
Ohjelmassa mm. Leila – Aallokko kutsuu – Meripojan preivi – Ilta skanssissa – Auringon 
lapset – Seiskarin valssi - 
Heili Karjalasta – Kohtalokas samba – Metsäpirtti... 
 
Konsertin yhteydessä muistettiin ja kiitettiin yhdistyksen puheenjohtajaa Leena Ilkka- 
Salosta 40-vuotisesta työrupeamasta Pohjola-Nordenin hyväksi. Asiasta tarkemmin kts. 
mm. stipendit ja muistamiset sekä liitteet. 
 
 
Liittokokous Helsingissä 16.5. 

Liittokokoukseen osallistuivat Leena Ilkka Salonen, Seppo Salonen, Matti Erävala, Seija 

Lempiäinen ja Ritva Kallioniemi. 

 
Myrskyluodon Maijan jalanjäljillä Ahvenanmaalla 11.–13.6.2018 
 
Jäsenille tarkoitettu matka tehtiin omalla bussilla Ahvenanmaalle.   

Ohjelma pääpiirteissään: 

Matkaan lähdettiin aamuyöstä Kotkasta maanantaina 11.6. Saavuimme klo 14.10 
Maarianhaminaan. Majoituimme hotelli Savoyhin, jossa tarjoiltiin kahvi ja voileipä. Tämän 
jälkeen oli kiertoajelu ja sitten tutustuttiin Skarpnåtön kotiseutumuseoon ja alueeseen. 



Museossa kuvattiin Myrskyluodon Maijan lapsuus TV-sarjaa varten. illansuussa palattiin 
hotellille, jossa oli päivällinen. 

12.6. tiistai 
Päivä alkoi klo 7.00 aamiaisella ja sen jälkeen kirjoittauduimme ulos hotellista. Matkaan liittyi 
opas, joka henkilökohtaisesti tunsi Anni Blomqvistin. Päivän matka jatkui bussilla klo 9.20 
Töftön vaijerilautalle. Pysähdyimme Vårdössä, jossa tutustuimme Vårdön kirkkoon ja Anni 
Blomqvistin hautaan. Tämän jälkeen oli lounas Stormskärs Värdshusissa, joka oli Anni 
Blomqvistin lapsuudenkoti. Ryhmä jaettiin kahteen pienempään joista toinen ryhmä aloitti 
oppaan kanssa tutustumisen saaren nähtävyyksiin. Tämän jälkeen oli kohteena kirjailijakoti 
Ström, jossa oli kahvitarjoilu. Strömmen oli Anni Blomqvistin koti aikuisiällä ja täällä hän 
kirjoitti useita kirjoja. 

Ensimmäinen ryhmä lähti veneellä vieraskodin omistajan kanssa Väderskar-saarelle. Paikka 
on aito Myrskyluoto. Ryhmä palasi Kirjailijakodin rantaan, josta toinen ryhmä lähti 
vastaavasti Väderskar – saarelle.  

Yhteinen päivällinen nautittiin klo 16.30 Stormskärin vieraskodilla. Jatkoimme matkaamme 
klo 18.15 Hummelvikin saaristolautalla Brandön saarelle, jonne saavuimme klo 20.45. Illan 
päätteeksi majoituimme hotelli Gullvivaniin.  

13.6. keskiviikko 
Aamiaisen jälkeen oli vuorossa paluumatka kotiin ja saaristolautalla Åva-Kustaviin. 
 Katso lisää matkasta liitteistä, mm. kuvat ja riimittely. 

                                                           
The Sound of Music Lahden kaupunginteatterissa 27.10. 
 
Lahden kaupunginteatterin Juhani-näyttämöllä 27. lokakuuta nähtiin 
Broadway-musikaali The Sound of Music. Musikaali kertoi elämänilosta, luottamuksen 
voittamisesta ja kyvystä rakastaa.  
  
Pohjoismainen kirjallisuusviikko 12.11.-18.11. 
 
Pohjoismaista kirjallisuusviikkoa-Iltahämärässä-vietettiin 22.kerran. Vuoden teemana olivat 
Pohjolan sankarit. 
 
Kirjastoviikon avajaiset olivat 12.11. klo 18.00 Kotkan kaupunginkirjaston auditoriossa. 
Kotkan kaupunginteatterin teatterinjohtaja Miko Jaakkola luki kirjallisuusviikon teematekstin 
Einar Màr Gumundssoin teoksesta Islannin kuninkaat. Tilaisuudessa taidehistorioitsija Sue 
Cedercreutz-Suhonen esitelmöi yhdestä suomalaisesta taidemaailman sankarittaresta 
Helene Schjerfbeckistä, hänen elämästään, taiteesta ja malleista.  
 
Kirjaston toimesta järjestettiin lapsille satutunti sekä suomen että ruotsin kielellä. 
Tilaisuuksiin oli yleisöllä vapaa pääsy. Järjestäjinä olivat Kotkan Pohjola-Norden, Kotkan 
kaupunginkirjasto ja Kotkan Kaupunginteatteri. 
 
Musta Saara Kansallisteatterissa 1.12.2018  
 
Kirjailija Pirkko Saision kirjoittama, Jussi Tuurnan säveltämä ja Laura Jäntin ohjaama 
musiikkinäytelmä Musta Saara nähtiin Kansallisteatterissa 1. joulukuuta. 
Musta Saara on vauhdikas, hauska ja älykäs sirkus maailmasta, jossa elämme!  
 
 
 



Lucia-vesper Kotkan kirkossa 13.12.  
 
Perinteinen Lucia-vesper järjestettiin Kotkan kirkossa torstaina 13.12.  
Ohjelmalehtisten tuotto (n.900 €) luovutettiin kotkalaisten lapsiperheiden joulun tukemiseen 
Kotka-Kymin seurakunnan diakoniatyön kautta. 
Järjestäjinä olivat Kotkan Pohjola-Norden ry ja Kotka-Kymin seurakunta. Kts. liite. 
 
Muita tapahtumia 
 
KYMI SINFONIETTAN konsertit 
 

Kymi Sinfoniettan konsertti 7.2. klo 19.00 Kotkan konserttitalolla.  
SINFONIAKONSERTTI    ”Erään enkelin 
muistolle”                                                                                                               
 
 

SINFONIAKONSERTTI                                                                                     
”Maan Laulu” 
Ke 19.9. klo 19                 Kotkan konserttitalo 
To 20.9. klo 19                 Kuusankoskitalo 
 
 Yhdistyksen jäsenet saivat konsertteihin kolmen euron alennuksen. 
 
 
5. STIPENDIT JA MUISTAMISET 
 
5.1. Stipendit ja myönnetyt huomionosoitukset 
 
Yhdistys jakoi stipendit kaikille Kotkan kaupungin yläkouluille (6 koulua a 30 €) ja lukioille (3 
koulua a 60 €) kevätjuhlan yhteydessä. Vuoden 2018 Lucia-neidolle myönnettiin 50 €:n 
stipendi. Katso liite, kuvat. 
 

Keskuskauppakamarin kultainen elämäntyönmerkki Leena Ilkka-Saloselle 15.4.2018 

Lyhennetty läpileikkaus puheenjohtaja Leena Ilkka-Salosen ansioista: 

Leena Ilkka-Salonen on ollut Pohjola-Nordenin aktiivinen jäsen vuodesta 1978 sekä Kotkan Pohjola-
Nordenin puheenjohtaja vuodesta 1982. Hänen puheenjohtajakaudellaan on yhdistyksen jäsenmäärä 
kasvanut viisinkertaiseksi, nyt jäseniä on 256. Edellä mainittujen tehtävien yhdistyksen, piirin ja liiton 
vastuutehtävissä on lisäksi mainittava pohjoismaisten opettajaseminaarien ja oppilaitten leirikoulujen 
suunnittelu, alullepano ja toteuttaminen Kotkassa vuodesta 1986 lähtien. Leena Ilkka-Salonen on 
kiitettävästi osallistunut pohjoismaiseen ystäväkuntayhteistyöhön Kotkassa toimien mm. vieraiden 
emäntänä ja tulkkina sekä luennoitsijana erilaisissa tilaisuuksissa. Leena Ilkka-Salosen toimesta 
syntyi myös 30 vuotta sitten kotkalainen Lucia-vesper, jonka tuotto käytetään hyväntekeväisyyteen.  
Leena Ilkka-Salonen on ollut aloitteentekijänä jokavuotisen Pohjoismaisen kirjastoviikon 
järjestämisessä Kotkassa yhdessä kirjaston kanssa jo 21 vuoden ajan. Leena Ilkka-Salosen ansioksi 
on myös luettava, että Kotkan Pohjola-Norden on jo kaksi kertaa saanut EU-rahoitusta seminaarien 
järjestämiseen...  

 
Tauno Kankaselle luovutettiin Pohjola-Nordenin hopeinen ansiomerkki kesäretken 
yhteydessä 12.6.  
 
Tauno Kankanen on ollut yhdistyksemme aktiivinen jäsen vuodesta 1986. Tauno Kankanen on 

kiitettävästi osallistunut pohjoismaiseen ystäväkuntayhteistyöhön ollessaan Kotkan kaupungin 



kansliapäällikkö. Hän on myös merkittävällä tavalla vaikuttanut Kotkan kaupungin ja yhdistyksen 

väliseen yhteistyöhön. Kankanen on yksi niistä rivijäsenistä, joka on uskollisesti osallistunut kaikkiin 

Kotkan Pohjola-Nordenin järjestämiin tapahtumiin jo vuosien ajan. Hän on toistuvasti luennoinut 

kesäretkillämme tulevista matkan kohteista. Mm. kesällä 2017 saimme Narvan retkellämme kuulla 

esityksen Sinimäet - kylän kohtalosta ennen kuin saavuimme kohteeseen. Nämä Tauno Kankasen 

historialliset katsaukset ovat kiitettävästi täydentäneet oppaittemme selostuksia paikan päällä. 

Puheenjohtaja Leena-Ilkka Salonen kiitti ja luovutti ansiomerkin. 

 
 
6. TALOUS  
 
Kassatilanne oli koko vuoden hyvä, vaikka tilikauden 2018 alijäämä oli 911,12 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kotkassa maaliskuussa 2019 
 
 
Kotkan Pohjola-Norden r.y. 
 
 
 
Leena Ilkka-Salonen   Matti Erävala  
puheenjohtaja   sihteeri 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      TOIMINTAKERTOMUS 2018 LIITTEET 

       

  Kjell Westö kirjailijavieraana 12.3.2018 Kotkan kirjastolla 

        



      Terveiset ulapalta, kevätkonsertti Jori Malmsténin sävelin 
    15.4.2018 Kotkan Laulumiestalolla 
 

 

 



 

  

Kotkan-Pohjola Norden kiitti ja muisti puheenjohtajaansa Leena Ilkka-Salosta 40-vuoden uurastuksesta 
Keskuskauppakamarin myöntämällä elämäntyön mitalilla sekä yhdistyksen lahjakortilla 15.4.2018. 

                Luovuttajana oli yhdistyksen hallituksen jäsen Antti Paloneva. Kuva Kotkan Pohjola-Norden ry 



 



Kesäretki Ahvenenmaalle Myrskyluodon Maijan jalanjäljille 
11.–13.6.2018 
 
 
 

         

       Vierailulla Stormskärs Värdshusissa, joka on Anni Blomqvistin lapsuudenkoti. 

        

      Matka  Väderskar -sareelle, josta löytyy aito Myrskyluoto. 

      Kuvat: Kotkan Pohjola-Norden ry 

 

 

 



Kotkan Pohjola-Norden Ahvenanmaalla 11.-13.6. 2018 
  
Eipä tarvinnut aamulla rukoilla huoneentaulua,  
vaan liikkeelle lähdettiin jo ennen kukonlaulua. 
 
Ei tullut mieleen edes elämän surkua,  
kun Vuorelan bussilla huristeltiin hiljaisilla teillä kohti Suomen Turkua 
 
Mainio kuljettajamme ei ollut mikään arabian sheikki,  
vaan kunnon vehkalahtelainen Liikkasen Heikki. 
 
Turvallisen matkan från Åbo till Mariehamn takasi Vikingin punaisen “Amorellan” kyyti, 
 jossa runsaan buffetin pöydissä nautittiin kotkalaisen Luotion Rikun mestaroima keittiön 
ryyti. 
 
Kesämatkamme oli kulttuurihenkinen Myrskyluodon Maijan teemaretki, niissä muisteloissa 
vietettiin usea kaihoisa saaristohistorian hetki. 
 
Toisena päivänä kohteena oli pienen Vårdön kunnan saari, 
 jonka sisällä kulkee kuuluisan kirjailijan Anni Blomqvistin koko kirjallinen elämänkaari. 
 
Kovaa on ollut näkemämme Myrskyluodon kalliosaaren elämän taisto,  
siellä selviämiseen on tarvittu asukkaalta ankaran luonon tuntemuksen vaisto. 
 
Läpi Ahvenanmeren aaltojen ja luotojen maiseman kulki matkamme tie,  
joka lossien ja lauttojen avulla bussimme kohti manner-Suomea vie. 
 
Toisena yöpymispaikkana oli maakunnan itäisimmän kunnan Brandön majatalo,  
sinne päästyämme olikin jo pitkän retkipäivän päätteeksi kaikilla kaivatun yöunen palo. 
 
Laivamatkalla Vårdöstä Brandöhön nähtiin moni kuivan karu ja katajainen saari, 
 onneksi laivassa janoisia matkalaisia palveli runsas baari. 
 
Joukkomme on rattoisan ja mielenkiintoisen matkan kautta saanut muistojen taulun,  
sen päätteeksi voisimme yhdessä virittää merellisen yhteislaulun. 
 
Tämänkin matkan ovat jälleen kerran suunnitelleet Leena ja Seppo eli Salosen perhe,  
Heidän valintansa matkamme johtoon ei ollut erhe. 
 
Toivotan taas kaikille Teille hyvää Suomen kesää, 
 ja pidetään mielessä uusi matka, ettei raha pääse tekemään turhaa pesää. 
 
Kiitos jälleen kerran Teille ihanat matkakumppanit! 
 
 
Riimitteli Matti Piipari 
 



 

 

 

12.11. - 18.11.2018 
 Pohjolan sankarit 

 

ma 12.11. Kirjallisuusviikon avajaiset Kotkan  
klo 18.00 kaupunginkirjastossa 
auditorio  

Avaussanat Kotkan Pohjola-Norden ry:n  
puheenjohtaja Leena Ilkka-Salonen 

 
 Kynttilän sytyttää kirjastotoimenjohtaja 
 Katariina Kupiainen  
 
 Teatterinjohtaja Miko Jaakkola lukee kirjallisuus- 
 viikon teematekstin Einar Màr Gudmundssonin 
 teoksesta Islannin kuninkaat 
 
 Taidehistorioitsija Sue Cedercreutz-Suhonen 
 esitelmöi taiteilija Helene Schjerfbeckistä  
 
Ke 14.11. Ruotsinkielinen satutuokio  
klo 9.30 Kotka Svenska Samskolan oppilaat lukevat  
satuhuone satuja Pohjoismaista 
 
To 15.11. Suomenkielinen satutuokio 
klo 10.15 - 10.45 Lapsille luetaan satuja Pohjoismaista 
satuhuone  
  

 Kirjastossa esillä pohjoismaista kirjallisuutta 
 

TERVETULOA  
VAPAA PÄÄSY 

 

 
 

 
Kotkan kaupunginkirjasto     Kotkan Pohjola-Norden ry         Kotkan kaupunginteatteri 

 
 



 



 

 


