
KOTKAN  
POHJOLA-NORDEN 
Toimintasuunnitelma 2021 
 
Talven ja kevään 2021 aikana järjestetään koronan 
takia vain vuosikokous TEAMS-videokokouksena. 
Elokuussa aloitetaan puistovaelluksella Katariinan 
meripuistossa ja syksyn perinteiseksi ohjelmaksi 
hallitus kaavailee pohjoismaista kirjallisuusviikkoa 
kirjailijavierailuineen sekä Lucia-Vesperiä ja mah-
dollisesti yhtä teatterimatkaa. Pohjola-Nordenin 
Etelä-Suomen alue järjestää meillekin avoimia ta-
pahtumia. 
Hallitus miettii talven ja kevään aikana toiminnan 
kehittämistä tulevaa varten. 
 
 

1. Jäsentapahtumat 2021 
 

Vuosikokous ja Pohjolan päivä  
23.3.2021 klo 18 

• Vuosikokous järjestetään Teams-videoko-
kouksena. Kokoukseen pitää ilmoittautua 
ke 17.3. mennessä sähköpostilla kotka.poh-
jola.norden@gmail.com, jotta osallistujalle 
voidaan lähettää sähköpostiin linkki ja oh-
jeistus Teams-kokoukseen. Osallistuja ei 
itse tarvitse Teams-ohjelmaa. 

• Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat. 

 
 
 
 

Puistovaellus Katariinan Meripuistossa 
12.8.2021 klo 14-16 

• Tutustutaan Kotkan Meripuistoon puutar-
haneuvos Heikki Laaksosen opastuksella ja  
 
kuullaan esitys puiston rakentamisesta. 
Kahvi- ja pullatarjoilu. 

• Osallistumismaksu on 15 euroa. Maksuohje 
sivun/kirjeen lopussa. 

• Mukaan mahtuu vielä 30 henkilöä. Tähän 
päivitetään nettisivuilla varaustilanne. 

• Ilmoittautuminen (kotka.pohjola.nor-
den@gmail.com tai 045 264 9555/Palo-
neva) ja maksu 6.8. mennessä. 

• Tule Meripuiston parkkipaikalle klo 13.45. 

Syksylle kaavailtua ohjelmaa 
• Pohjoismainen kirjallisuusviikko 15.11.-

21.11.2021, mukana Ritva Hellstenin kirjalli-
suusesitelmä. 

• Lucia-vesper 13.12.2021 klo 19.00 Kotkan 
kirkossa. 

• Kotkan Elokuvafestivaalin lippuja tarjolla. 
• Mahdollisesti yksi teatterimatka. 

  

Etelä-Suomen aluetoimikunta järjestää 
• Loviisan yhdistys järjestää tämän vuoden 

kesäpäivän 21.08.2021 Malminkartanolla ja 
Ruotsinpyhtäällä. Kotkasta bussi Loviisaan. 

• Espoon yhdistys järjestää syysmatkan Os-
loon 17.09 - 19.09.2021. 

• Liiton syysristeily järjestetään lokakuun 
puolivälissä. 

• Syysretki järjestetään Lahteen lokakuussa. 
• Tiedot päivitetään nettisivulle sitä mukaa, 

kun niitä saadaan. 

 
 

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 2021: 10 uutta jäsentä 
 

Sähköpostitiedottaminen 
• Tavoite 2021: Puolet jäsenistä tavoitetaan säh-

köpostin avulla. 

 

Toimintojen palauttaminen 
• Valmistellaan hyväksi koettujen entisten toi-

mintojen palauttamista ja jäsenten innosta-
mista osallistumaan niihin. 
 


