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1. YLEISTÄ 
 
Vuosi 2017 oli Kotkan Pohjola-Nordenin 73. toimintavuosi. Yhdistyksen perustamiskokous 
pidettiin 17.12.1944 Kotkan kaupungintalolla. 
 
Pohjoismainen yhteistyösopimus täytti 55 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. uusien nettisivujen sekä 
perinteisesti jäsenkirjeiden ja median välityksellä .  
 
Vuotuinen yhteinen kesäretki suuntautui tällä kertaa Viron Rakvereen ja Narvaan 12.–14.6. 
Matkalle osallistui täysi bussilastillinen jäseniä. Liittokokous pidettiin Vaasassa 5.5.–6.5 
jossa päätettiin mm. piirien korvaamisesta aluetoimikunnilla. Pohjoismaista kirjastoviikkoa 
vietettiin jo 21. kerran 13.- 19.11. Kirjastoviikon teemaksi oli valittu ” Pohjolan saaret”.  
Luennoitsijana oli tietokirjailija, sotatieteiden tohtori ja evp. komentaja Ove Enqvist. 
Teatterimatkoja järjestettiin vanhan tavan mukaan keväällä ja syksyllä yhteensä neljä kertaa. 
 
 
2. HALLINTO                       .   
 
2.1. Hallitus v. 2017 

 
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 30.3. 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 29.3.2017 Kotkan kirjastolla.  
 
Pohjola-Nordenin liittokokous vahvisti vuoden 2017 jäsenmaksuiksi: 
- jäsenmaksu perheen ensimmäiseltä jäseneltä 18 € 
- jäsenmaksu perheen muilta jäseniltä 9 € 
 
Kotkan Pohjola-Nordenin edustus keskusliitossa ja SEPRA r.y.:ssä  
Yhdistyksen sihteeri Matti Erävala valittiin Pohjola-Nordenin liittohallituksen varajäseneksi 

Vaasan liittokokouksessa. Lisäksi Matti Erävala edusti Kotkan Pohjola-Nordenia 
SEPRA ry:n kaupunkijaostossa (asukaslähtöinen kehittäminen).  
 
3. JÄSENISTÖ 
 
 
v. -89    -90     -91     -92     -93     -94    -95     -96     -97    -98     -99     -00     -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    

 ~300      285        290       285       285     265   254   257 

                     
* 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.  
 



Uudet verkkosivut 
Yhdistyksen uudet, kiitetyt verkkosivut otettiin käyttöön liiton ja Antti Palonevan 
(verkkosivuvastaava) valmistelemana. Sivut löytyvät osoitteesta www.kotka.pohjola-norden.fi 
 
4.2. Poimintoja Kotkan Pohjola-Nordenin toiminnasta 
 
Vierailu Kansallisteatteriin 11.3.   
 
Suuri suomalainen romaaniklassikko, Marko Tapion, Arktinen hysteria nähtiin nyt ensi kertaa 
näyttämöllä. Arktinen hysteria oli kuin luotu juhlavuoden ohjelmistoon, joka näytti pohjoisen 
maan asukkaiden elämänmenon yhtä lailla traagisessa kuin humoristisessa valossa. 
Näytelmässä seurattiin Björkharryn suvun vaiheita itsenäisyyttä edeltäviltä vuosilta aina 
vuoteen 1960 asti.  
 
Harmony Sisters 22.4. Lahden kaupunginteatterissa 
 
Musiikkinäytelmä Harmony Sisters kertoo sisaruudesta, unelmista ja todellisuudesta. 
Näytelmäkirjailija Elina Snicker on kirjoittanut Vera, Maire ja Raija Valtosen elämäntarinaan 
perustuvan musiikkinäytelmän. Sodan jälkeen Ruotsiin muuttaneiden sisarusten tarina 
myötäilee Suomen itsenäisyyden historiaa aina 1920- luvun lopusta 1940-luvun loppuun. 
Ohjaus oli Saana Lavasteen.  
 
Vuosikokous 29.3.   
 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin keskiviikkona 29.3. klo 18 kirjastossa. Esillä olivat 
sääntömääräiset asiat.  
 
Suomi 100 kotkalaisittain konsertti Laulumiestalolla 2.4.    

Kotkan Laulumiestalon estradi loi hienot puitteet Riikka Luostarisen esittämille teksteille sekä 
huilisti-laulaja Jarkko Puron ja harmonikkataiteilija Mika Huusarin musiikkiesityksille. 

 

 

Finlandia-vuosikirjan sivuilla aikamatkattiin vuoden 1923 Kotkaan. Uudempia kuvauksia oli 
valittu mm. Timo Pusan, Erkki Sandbergin ja Jorma Savikon tuotannosta. 
Veikko Lavin ja Juha Vainion kappaleet kertoivat musiikin keinoin kaupunkimme historiasta.  
Myös harmonikkamestari Johan Homanin marssi Sirkuselämää ja Seminola- 

http://www.kotka.pohjola-norden.fi/


orkesterin johtajan Kape Rüsterin fokstrot Ukko-olut kuuluvat konsertissa kuultuun 
kotkalaiseen sävelkansioon. Laulumiestalon sali täyttyi, niin että lisätuoleja tarvittiin. 
 
Jäsenmatka Rakvereen ja Narvaan 12.- 14.6.2017  
 
Maanantai 12.6  
Matka alkoi Palmsen, Sagadin ja Vihulan kartanoiden kautta, joissa oli opastettu 
tutustuminen. Lounas oli Vihulan kartanon kievarissa ja matka jatkui Rakvereen (kiertoajelu) 
missä majoittuminen oli tasokkaassa Aqva Hotell & Spa:ssa. Iltaohjelmana oli vapaata 
seurustelua ja kaupunkiin tutustumista.  
 
Tiistai 13.6  
Aamiaisen jälkeen tutustuttiin Rakveren linnaan ja sen jälkeen matka suuntautui kohti  
Narvaa.  
Ohjelma ja kohteet: 
Sinimäkien taistelupaikka ja museo, Ontikan rantatörmä, Valasten vesiputous, lounas 
Narvassa Tarton yliopiston Narvan osaston Muna-kahvilassa, Narvan kiertoajelu ja 
majoittuminen Narva-hotelliin.  
Hotelli sijaitsi Narvan keskustassa, rautatieaseman ja linja-autoaseman välittömässä 
läheisyydessä, kävelymatkan päässä Narvan linnasta ja Narvajoesta. Huoneiden ikkunoista 
avautui kaunis näköala suuren Pohjan sodan aikaisille historiallisille muistomerkeille – 
bastioneille – Hermannin linnoitukselle ja Iivanan linnoitukselle, joka sijaitsee Venäjän 
puolella. Liitteenä Tauno Kankasen pitämä esittely Sinimäen taistelusta ja Matti Piiparin 
riimittely kesäretkestä. 
 
Teatterimatka Helsingin kaupunginteatteriin Myrskyluodon Maija 21.10. 

Lasse Mårtensonin unohtumaton, suomalaisten sieluun soimaan jäänyt musiikki kuultiin nyt 
ensimmäistä kertaa näyttämöllä musikaaliteoksena. Tarinan upea musikaaliversio juhlisti 50 
vuotta täyttävää Helsingin kaupunginteatteria sekä Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä. 
Tarina kuvaa suomalaisen naisen elämää ja itsenäistymistä 1800-luvun Ahvenanmaalla. 
Maija Vilkkumaa on  sanoittanut Lasse Mårtensonin  säveltämät kappaleet Myrskyluodon 
Maijaan. Musikaalin oli ohjannut Kari Rentola. 
 
Pohjoismainen kirjastoviikko 13.11.-19.11. 
 
Pohjoismaista kirjastoviikkoa -ltahämärässä- vietettiin  21.kerran. Vuoden teemana oli 
Pohjolan saaret. Viikon avajaiset pidettiin 13.11. klo 18.00 Kotkan kaupunginkirjaston 
auditoriossa. Puheenjohtaja Leena Ilkka-Salosen avattua tilaisuuden Pia Lunkka (Kotkan 
kaupunginteatteri) luki kirjastoviikon teematekstin vuonna 2012 Finlandia -palkinnon 
saaneesta Ulla-Lena Lundbergin teoksesta Jää. 
 

 Vuoden teemaan liittyen tietokirjailija, sotatieteiden tohtori ja evp. komentaja Ove 
Enqvist kertoi Suomen rannikkotykistön syntymisestä ja lakkauttamisesta erityisesti itäisellä 
Suomenlahdella. Katso liite. 
 
Lisäksi kirjastolla järjestettiin 15.11. ja 16.11. lapsille satutunnit sekä suomen että ruotsin 
kielellä. Kirjastoviikon tilaisuuksiin oli yleisöllä vapaa pääsy. Järjestäjinä olivat Kotkan 
Pohjola-Norden, Kotkan kaupunginkirjasto ja Kotkan Kaupunginteatteri. 
 
 
 



Täällä Pohjantähden alla I osa, matka Lahden Kaupunginteatteriin la 18.11.  

Lahden kaupunginteatteri muisti Suomen itsenäisyyteen johtaneita vaiheita tuomalla esiin 

kaksiosaisen näytelmätoteutuksen Väinö Linnan romaanisarjasta Täällä Pohjantähden alla. 

Lucia-vesper Kotkan kirkossa 13.12.  

 
 
Perinteinen Lucia-vesper järjestettiin Kotkan kirkossa keskiviikkona 13.12 klo 19.00. 
Ohjelmalehtisten tuotto luovutettiin kotkalaisten lapsiperheiden joulun tukemiseen. 
Järjestäjinä olivat Kotkan Pohjola-Norden ry ja Kotkan seurakunta. Katso liite. 
 
4.3. Muita tapaamisia, vierailuja, seminaareja tai yhteistyötapahtumia 
 

Yhteistyökumppanimme Kymi Sinfoniettan konsertti ”MUINAINEN KALEVALA” Tarina 
suomalaisuudesta” 15.2. Kotkan konserttitalolla  
 
Kapellimestari ja solisti: Andrew Lawrence-King, keskiaikainen harppu, perinteinen 
kantele.   
Liput: 21/ 16 €. Pohjola-Nordenin jäsenille Kymi Sinfonietta antoi konserttilipusta 3 euron 
alennuksen.  
 
Liittokokous Vaasassa 5.-6.5. 

Liittokokoukseen osallistuivat Leena Ilkka Salonen, Seppo Salonen ja Matti Erävala. 

Kokouksessa päätettiin luopua piireistä ja korvata ne aluetoimikunnilla. 

Aluetoimikunnan tärkein tehtävä on kerätä alueen osaaminen ja ideat yhteen.  
Aluetoimikunta on foorumi ja yhteistyöväylä, jonka kautta tehdään alueelle yhteistä toimintaa 
ja parannetaan yhdistysten toimintaedellytyksiä. 
 
Aluetoimikunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja voi asettaa työryhmiä tarvittaessa. 
Vuosittain alue saa käyttöönsä liiton budjetista määritellyn summan. Tämän rahan saaminen 
edellyttää, että alueella järjestetään vuosittain Pohjolan päivien alueellinen tapahtuma, 
alueelliset Pohjolan pidot, jotka kustannetaan tästä määrärahasta. Lisäksi toimintatuesta 
erotetaan osuus alueellisia projekteja varten. 
 
Etelä-Suomen aluetoimikunnan muodostavat Uusimaa, Kymenlaakso ja Lahti (n. 2 600 

jäsentä).  Nordenin aluetoimikuntia on yhteensä kuusi. Kotkan Pohjola- Nordenin edustajina 

valittiin Etelä-Suomen aluetoimikuntaan Matti Erävala (varsinainen jäsen) ja Susanne 

Öksnevad (varajäsen). 

Kymisinfoniettan konsertti Nousevan auringon maa 20.9. 

Pohjola-Nordenin jäsenet saivat 3 euron alennuksen konserttilipusta. 

 
 
 



5. STIPENDIT JA MUISTAMISET 
 
5.1. Stipendit 
 
Yhdistys jakoi stipendit kaikille Kotkan kaupungin yläkouluille (6 koulua a 30 €) ja lukioille (3 
koulua a 60 €) kevätjuhlan yhteydessä. Vuoden 2017 Lucia-neidolle, Emma Kauriolle, 
myönnettiin 50 €:n stipendi. Katso liite. 
Yhdistyksen edustajat osallistuivat ja muistivat onnittelukäynnillään aktiivijäsentämme, 
entistä yhdistyksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa, Ragnar Backströmiä hänen 90-
vuotissyntymäpäivillään syyskuussa. Katso liite. 
 
 
6. TALOUS  
 
Kassatilanne oli koko vuoden hyvä. Tilikauden 2017 ylijäämä oli 1 518,44 euroa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kotkassa maaliskuussa 2018 
 
 
Kotkan Pohjola-Norden r.y. 
 
 
 
Leena Ilkka-Salonen   Matti Erävala  
puheenjohtaja   sihteeri 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              TOIMINTAKERTOMUS 2017 LIITTEET 

 

Kotkan Laulumiestalon estradi loi hienot puitteet Riikka Luostarisen esittämille teksteille 

sekä huilisti-laulaja Jarkko Puron ja hanuristi Mika Huusarin musiikkiesityksille. 

 

 

 
        Yhdistyksen puolesta  Seppo Salonen ja Leena llkka-Salonen kiittävät  esiintyjiä. 
 
 
 
 



JÄSENMATKA RAKVEREEN JA NARVAAN 12.-14.6.2017 

 

Ontikan rantatörmällä sijaitseva 30-metrinen Valasten putous on Viron korkein. 

 
 

 
Jäsenistöä ruokailemassa matkan varrella.  Kuvat : Kotkan Pohjola-Norden 
 

https://www.puhkaeestis.ee/fi/ontikan-rantatorma


NARVA JA SINIMÄET (Tauno Kankasen historiakatsaus matkalla) 

Leningradin saartorengas murtui vuoden 1943 lopussa. 

Neuvostoliiton hyökkäys länteen alkoi tammikuun puolivälissä 1944. Joukot murskasivat saksalaisten 

heikon puolustuksen, jotka perääntyivät Narvaan ja osiltaan etelään. Hitler näki Suomen 

osallistumisen sotaan niin tärkeäksi, että antoi käskyn pitää Narvajoen linja hinnalla millä hyvänsä. 

Rintama lähestyi uudestaan Viroa. Silloin presidentin sijainen, pääministeri Jyri Uluots kehotti 

radiopuheessaan Viron kansaa taistelemaan Viron ja sen rajojen turvaamiseksi, ettei puna-armeija 

pääsisi toista kertaa valloittamaan maata. Se oli kansan enemmistön mielestä ymmärrettävää, koska 

ensimmäisen neuvostomiehityksen vuonna Viro oli menettänyt kymmenen kertaa enemmän kuin 

Saksan miehityksen aikana. Uluotsin 19.8.1944 Landessender Revalin ja kaikkien Viron lähettimien ja 

tietysti myös saksalaisten kontrolloiman virolaisen lehdistön kautta levinnyt radiopuhe tuotti 

hämmästyttäviä tuloksia. Vapaaehtoisesti halusi Viron yksiköissä palvelukseen neljä tai viisi kertaa 

odotettua enemmän. Suoritettu liikekannallepano toi riveihin 38 000 miestä. Kun sitten venäläiset 

onnistuivat ylittämään Narvajoen ja luomaan sillanpään, puhkesi maineikas taistelu, johon toisen 

maailmansodan historiassa on hädin tuskin kiinnitetty huomiota. 

Tässä kohtaa on todettava, että Saksan sodanjohto oli useita kertoja esittänyt Baltiasta luopumista ja 

joukkojen vetämistä etelään puolustamaan Saksan ydinalueita. Hitler kielsi toimenpiteen ankarasti. 

Yhtenä syynä oli Suomen sodassa pitäminen ja toisena lähes yhtä tärkeänä Viron palavan kiven 

esiintymät ja siitä jalostettava öljy muiden öljynsaantilähteiden vähetessä. 

Suurten tappioiden seurauksena Stava teki uuden päätöksen. Se päätti hyökätä suoraan Suomeen  

ja valloittaa Helsinki parissa viikossa. Hyökkäys Suomeen alkoi kesäkuun 9. päivänä. Saksalaiset 

antoivat Suomelle arvokkaan apunsa. 

Ilmari Turjaa mukaillen Suomen Paraatiovi oli auki Kannaksella ja venäläisten suurhyökkäys kesäkuun 

alussa eteni Tali-Ihantala torjuntataisteluiden jälkeen Viipurin tasalle. 

Suomenlahden eteläpuolella Puna-armeijan joukot etenivät parikymmentä kilometriä länteen 

paikkaan jota kutsutaan nimellä Sinimäed. Se nousee tasaisesta maastosta kuin saari. Virolaiset  

yksiköt onnistuivat pysäyttämään puna-armeijan sinne, vaikka joukkojen voimasuhteet olivat yksi 

kymmentä vastaan.  Venäläisten tappiot olivat niin suuret, että puna-armeija joutui tekemään 

uudelleenjärjestelyjä. Se muutti päähyökkäyssuuntansa ja murtautui läpi Peipsijärven eteläpuolelta. 

Pohjoisrintaman pitäminen takasi kuitenkin hengähdystauon ja antoi monille Leningradin 

saartorengas murtui vuoden 1943 lopussa. 

Neuvostoliiton hyökkäys länteen alkoi tammikuun puolivälissä 1944. Joukot murskasivat saksalaisten 

heikon puolustuksen ja perääntyi Narvaan ja osiltaan etelään. Hitler näki Suomen osallistumisen 

sotaan niin tärkeäksi, että antoi käskyn pitää Narvajoen linja hinnalla millä hyvänsä. 

Rintama lähestyi uudestaan Viroa. Silloin presidentin sijainen, pääministeri Jyri Uluots kehotti 

radiopuheessaan Viron kansaa taistelemaan Viron ja sen rajojen turvaamiseksi, ettei puna-armeija 

pääsisi toista kertaa valliottamaan maata. Se oli kansan enemmistön mielestä ymmärrettävää, koska 



ensimmäisen neuvostomiehityksen vuonna Viro oli menettänyt kymmenen kertaa enemmän kuin 

Saksan miehityksen aikana. Uluotsin 19.8.1944 Landessender Revalin ja kaikkien Viron lähettimien ja 

tietysti myös saksalaisten kontrolloiman virolaisen lehdistön kautta levinnyt radiopuhe tuotti 

hämmästyttäviä tuloksia. Vapaaehtoisesti halusi Viron yksiköissä palvelukseen neljä tai viisi kertaa 

odotettua enemmän. Suoritettu liikekannallepano toi riveihin 38 000 miestä. Kun sitten venäläiset 

onnistuivat ylittämään Narvajoen ja luomaan sillanpään, puhkesi maineikas taistelu, johon toisen 

maailmansodan historiassa on hädin tuskin kiinnitetty huomiota. 

Taistelu Narvan linjalla alkoi tammikuun viimeisenä päivänä. Se jatkui tauottomana maaliskuun 

alkuun saakka. Tällöin Stavka teki päätöksen keskittää lisää voimia Narvaan nopean läpimurron 

saavuttamiseksi. Puna-armeijalla oli maaliskuun lopulla 60 kilometrin levyisellä lohkolla 300 000 

miestä ja raskaiden aseiden ylivoima.  Heitä vastassa oli 80 000 saksalaista, virolaista sekä 

länsimaista vapaaehtoista. Hyökkäykset kestivät Auveren suunnalla kolme viikkoa. Narvan kaunis 

barokkikaupunki hävitettiin perusteellisesti, mutta puolustajat kestivät. Sen jälkeen taistelut 

laantuivat. 

Tässä kohtaa on todettava, että Saksan sodanjohto oli useita kertoja esittänyt Baltiasta luopumista ja 

joukkojen vetämistä etelään puolustamaan Saksan ydinalueita. Hitler kielsi toimenpiteen ankarasti. 

Yhtenä syynä oli Suomen sodassa pitäminen ja toisena lähes yhtä tärkeänä Viron palavan kiven 

esiintymät ja siitä jalostettava öljy muiden öljynsaantilähteiden vähetessä. 

Suurten tappioiden seurauksena Stava teki uuden päätöksen. Se päätti hyökätä suoraan Suomeen 

virolaisille mahdollisuuden paeta Suomeen, Ruotsiin tai Saksaan. Lennart Meren mielestä Sinimäen 

taistelua voi verrata Fort de Veau’hin Verdunissa tai myös Monte Cassinoon Italiassa. 

Venäläisten ja saksalaisten arviointien mukaan puna-armeijan menetykset Narvan suunnalla olivat 

380 000 – 500 000 miestä, joista kaatuneita 80 000 – 150 000. Saksan puolella kaatuneita oli noin 

40 000 miestä. Venäläiset kaatuneet jäivät kentälle. Sinimäkien taistelussa kaatuneet kynnettiin 

vuonna 1946 ympäröiviin peltoihin. Vertailun vuoksi todettakoon, että Liittoutuneiden tappiot 

Normandian maihinnousun osalta ajalla 6 – 20.6.1944 olivat yhteensä 40.500, joista kaatuneita 

5300, haavoittuneita 23000 ja kadonneita 12200. 

Sinimäkien torjuntavoitto Virossa oli Suomelle vähintään yhtä tärkeä kuin Tali-Ihantala Kannaksella. 

Voidaan arvella, että mikäli Puna-armeija olisi välittömästi päässyt hyökkäyksessään 

puolustusrintaman läpi, se olisi luonut mahdollisuuden hyökätä Suomeen Suomenlahden yli ja 

samalla Helsinkiin yhtäältä ja toisaalta Kannaksen puolustusjoukkojen selustaan. 

Kesäkuun alussa tapahtunut Normandian maihinnousu, saksalaisten vetäytyminen Baltiasta, 

kilpajuoksu Berliiniin, Saksan luhistuminen, Viron uudelleenmiehitys. Joskus näytti siltä, ettei Viro 

tästä selviäisi. Onneksi vuosikymmeniä kestänyt vieraan vallan isännöinti päättyi ja virolaisten usko 

omaan valtioon sai voiton. 

Tämä kaikki, vaikka Viron valtio ei ollut de jure sodan osapuolena. 

Kesäkuu 2017, Tauno Kankanen  

Teksti perustuu eversti Matti Lukkarin muistioon noin viidentoista vuoden takaa. Olen sitä 

myöhemmin tarkennellut eri  lähteistä. 



Kotkan Pohjola-Norden ry 

 

Viron matkan riimit 12.-14.6.2017 

 

On taas tehty kivalla joukolla 

Viron retki, 

ja saatu viettää muutama riemukas 

hetki. 

 

Juuri kun oli itsemme  

matkaan saatu, 

saatiin viestiä että 

Suomessa hallitus miltei kaatu. 

 

Kohteinamme olivat 

Tallinna , Rakvere ja Narva.  

Kattaus oli tasaisen laadukas  

kuten hyvän villamaton karva. 

 

Nähty on kartanoiden ja 

linnojen aikakausien  

uljas kaari. 

Se kertoo ettei Viro ole 

historian saatossa ollut 

Euroopasta erillinen saari. 

 

Hyvin on matkan aikana  

einettä syöty. 

Ja sen lisäksi sopivasti 

terveysjuomaa kehomme  

hoidoksi löylynä lyöty. 

 

 

 

 

 

Tasaiselta näyttää tämän  

Viron viljava mustan mullan maa, 

Kun sitä retkibussin  

ikkunasta ihailla saapi. 

 

On joukkomme tää vuosien 

varrella ilmeisesti taantunut, 

koska bussin takaosan  

rytmiryhmänkin riemukaan kostea  

vauhti on laantunut. 

 

Samalla kun saan  

Teitä kaikkia matkan seurasta 

kiittää, 

uskon että meillä vielä mukavia 

muisteloita  

riittää. 

 

 

Riimitteli 

Matti Piipari 

 

 

 

 
 



 
Ryhmä  tutustumassa Narvan linnaan. 
 

Kuvat: Kotkan Pohjola-Norden 

SYNTYMÄPÄIVÄT   

 
Ragnar Backströmiä muistettiin hänen 90-vuotispäivillään syyskuussa.  Puhumassa vpj. Susanne 
Öksnevad. 
 



 

 

 

 

   

 

 

 

POHJOISMAINEN KIRJASTOVIIKKO 
13.11.-19.11.2017 

                             Pohjolan saaret 
 

ma 13.11.  Kirjastoviikon avajaiset Kotkan  

klo 18.00 kaupunginkirjastossa 
auditorio  
 Avaussanat Kotkan Pohjola-Norden ry:n  

puheenjohtaja Leena Ilkka-Salonen 
 

Kynttilän sytyttää osastonjohtaja 
Anne Ruonala 

 
  

Teatterikuraattori Pia Lunkka lukee viikon 
teematekstin Ulla- Lena Lundbergin teoksesta ”Jää”   
 
Sotatieteiden tohtori Ove Enqvist luennoi aiheesta   ”Suomen 
rannikkotykistön syntyminen ja lakkauttaminen erityisesti 
itäisellä Suomenlahdella” 

 
Ke 15.11.  Ruotsinkielinen satutuokio  
klo 09.00  Kotka Svenska Samskolan oppilaat lukevat  
satuhuone satuja Pohjoismaista 
 

To 16.11. Suomenkielinen satutuokio 
klo 10.15 - 10.45 Lapsille luetaan satuja Pohjoismaista 
satuhuone  
  

Kirjastossa esillä pohjoismaista kirjallisuutta 

 

TERVETULOA MUKAAN 21. POHJOISMAISELLE 
KIRJASTOVIIKOLLE 

 
VAPAA PÄÄSY 

 
 

 

 
Kotkan kaupunginkirjasto          Kotkan Pohjola-Norden ry         Kotkan kaupunginteatteri 
  



 



 
Puheenjohtaja Leena Ilkka-Salosen avaussanat. 

 
 

 
Sotatieteiden tohtori Ove Enqvistin luento. 

Kuvat: Kotkan Pohjola-Norden 
 



 

Lucia vesper 13.12. Kotkan kirkossa 



 

 

          Vuoden 2017 Lucia- neito oli Emma Kaurio. 
 

             Kuvat: Kotkan Pohjola-Norden 
 
 

 
 

 


