
pohjnordentoimsuun18 

 

 

  Kotkan Pohjola-Norden ry 
 

 

Vuoden 2018 toimintasuunnitelma 
 

1. Yleistä 
 

Vuosi 2018 on Kotkan Pohjola-Nordenin 74. toimintavuosi. Pohjola-Nordenin 
päätehtävä on pyrkiä saattamaan mahdollisimman monta suomalaista koske-
tukseen pohjoismaisuuden ja pohjoismaalaisten kanssa. Kotkan Pohjola-Norden 
edistää pohjoismaista vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä pohjoismaisen kult-
tuurin tunnetuksi tekemistä. Toiminnassaan yhdistys pyrkii nostamaan esille 
ajankohtaisia, ihmisiä kiinnostavia pohjoismaisia kysymyksiä. 
Palvelujärjestönä järjestämme seminaareja, tilaisuuksia ja kokouksia, tuemme 
kouluja ja välitämme yhteyksiä ja tietoja sähköisesti sekä perinteisin menetel-
min. Toimintaa ohjaa ja  koordinoi yhdistyksen hallitus. Yhdistys on osa Pohjola-
Norden liiton Etelä-Suomen seutua, jota johtaa paikallisyhdistysten edustajista 
nimetty aluetoimikunta. Liiton organisaatiouudistuksessa on piiriorganisaatio 
lakkautettu. Yhdistys osallistuu edustajansa välityksellä Etelä-Suomen seudun 
toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen mahdollisuuksien mukaan.  

 

2. Hallinto 
 

Hallituksen kokouksia pidetään toimikauden aikana entiseen tapaan 4-6 kertaa 
vuodessa. 

 

3. Jäsenhankinta 
 

Aktiivinen ja monipuolinen toiminta on parasta jäsenhankintaa. Pyrimme kasvat-
tamaan jäsenmääräämme noin kymmenellä jäsenellä vuosittain. 

                    

Toiminta 
 

4.1. Tiedotus 
 

Yhdistyksen sisäistä tiedotustoimintaa jatketaan aikaisempaa käytäntöä 
noudattaen jäsentiedotteilla, sähköpostilla ja omalla kotisivulla netissä (kot-
ka.pohjola-norden.fi). Ulkoinen tiedottaminen tapahtuu paikallislehdistössä 
sekä alue- ja paikallisradiossa. Nuorisolle toimitetaan tietoa Pohjola-
Nordenin toiminnasta koululaitoksen välityksellä.  

 
 

  4.2. Järjestötoiminta 
 

Yhdistys lähettää edustajansa paikallisyhdistyksille järjestettäviin tilaisuuk-
siin. Yhteistyötä tehdään liiton ja Kotkan kaupungin kanssa. Samoin jatke-
taan yhteistyötä entiseen tapaan monien Kotkan kaupungin yhteisöjen kans-
sa järjestämällä kuntalaisille tilaisuuksia pohjoismaisista aihepiireistä. 

 
            4.3. Koulutukseen osallistuminen 
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Kotkalaisia nuoria tuetaan taloudellisten mahdollisuuksien mukaan heidän 
osallistuessaan pohjoismaisiin koulutustapahtumiin ja seminaareihin. Koulu-
laisten ruotsin kielen opiskelua kannustetaan stipendein. 

 
4.4. Ystäväkuntatoiminta 
 

Kotkan kaupungin ystäväkuntien Norden-yhdistyksiin pidetään yhteyttä sekä 
osallistutaan Kotkan kaupungin kanssa ystäväkuntavierailujen järjestelyihin 
yhdistyksen voimavarojen puitteissa. Yhdistys avustaa myös kotkalaisten yh-
teisöjen ja yksityishenkilöiden kontaktien luomisessa pohjoismaisiin ystävä-
kuntiin. 

 
4.5. Pohjoismainen kouluyhteistyö 
 

Yhdistyksen edustaja osallistuu edelleen mahdollisuuksien mukaan poh-
joismaiseen kouluyhteistyöhön. 

 
4.6.Stipendit 
 

Stipendit annetaan Kotkan lukioille ja yläkouluille koulun päättyessä kevääl-
lä. 

 
4.6. Kulttuuri- ja ohjelmatoiminta 
 

Yhdistys ja liitto järjestävät entiseen tapaan jäsenistölleen ja yleisölle tarkoitettu-
ja tilaisuuksia yhteistyökumppaneiden kanssa: 

 
- Lahden kaupunginteatteri ” Täällä Pohjantähden alla” 27.1.klo 13 
- Kymi Sinfoniettan konsertti 7.2. 
- Kirjailija Kjell Westö Kotkassa 12.3.klo 18 
- Vuosikokous 22.3. Pohjolan päivän merkeissä klo18 
- Kansallisteatteri ” Lemminkäinen” 7.4.klo 13 
- Laulumiestalolla Georg Malmstenia muistellen konsertti 15.4. klo 15 
- Liittokokous Torniossa 20.-21.4. 
- Stipendien jako kouluille keväällä koulujen päättyessä sekä Lucia-neidon 

stipendi 13.12. 
- Jäsenmatka Ahvenanmaalle ” Myrskyluodon Maijan jalanjäljissä” 
- Kymi Sinfoniettan konsertti syyskuussa 
- Lahden kaupunginteatteri ” The Sound of Music” 7.10. klo 13 
- Kirjastoviikon avajaiset 12.11. klo 18 , Kirjastoviikon teemana Pohjolan San-

karit, 
esitelmöitsijänä Sue Cedercreutz-Suhonen: Helen Schjerbeckin ( 1862-
1946) tuotanto 

- Kansallisteatteri ” Musta Saara” marras-joulukuun vaihteessa 
- Lucia-vesper torstaina 13.12. Kotkan kirkossa 

                                    
     

Kotkan Pohjola-Norden ry 
Hallitus 
 

 
 


