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1. YLEISTÄ 
 
Vuosi 2019 oli Kotkan Pohjola-Nordenin 75. toimintavuosi ja juhlavuosi. Tapahtumavuotta 
juhlistettiin vastaanoton, puhein, historiikin, ansiomerkkien jaoin ja juhlakonsertin merkeissä 
täpötäydellä Laulumiestalolla 24.3.2019. Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 17.12.1944 
Kotkan kaupungintalolla. 
 
Pohjoismainen yhteistyösopimus täytti 57 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. Lisäksi teemme erityisesti mm 
tapahtumayhteistyötä Pohjola-Nordenin Etelä-Suomen alueen verkoston kanssa sekä tietysti 
P-N:n keskusliiton kanssa. Yhdistys on osa Pohjola-Norden liiton Etelä-Suomen seutua, jota 
johtaa paikallisyhdistysten edustajista nimetty aluetoimikunta.Yhdistys osallistuu edustajansa 
välityksellä Etelä-Suomen seudun toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen mahdollisuuksien 
mukaan. Kotkan edustajaksi aluetoimikuntaan on valittu Susanne Öksnevad (varalla Matti 
Erävala).  
 
 Kotkan Pohjola-Nordenin toiminta on ollut edelleenkin vilkasta. Kauden tapahtumiimme 
osallistuu vuosittain noin 1 000 kävijää.  
 
Vuosijuhlien ja juhlakonsertin jälkeen - mikä oli maaliskuussa -, vuotuinen yhteinen kesäretki 
suuntautui tällä kertaa Tukholmaan. Matkalle osallistui täysi bussilastillinen jäseniä. 
Liittokokous pidettiin Torniossa 4.-5.5. ja ylimääräinen liittokokous Helsingissä 11.10. jolloin 
liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Juhana Vartiainen. Pohjoismaista 
kirjallisuusviikkoa vietettiin jo 23. kerran 11.11.-17.11. Kirjallisuusviikon teemaksi oli valittu 
”Juhlat Pohjolassa” syynä se, että  Tanskan, Norjan ja Ruotsin Norden -yhdistykset täyttivät 
kuluneena vuonna sata vuotta..  
Teatterimatkoja järjestettiin vanhan tavan mukaan kaksi keväällä ja syksyllä. Lisäksi 
tarjosimme jäsenille mahdollisuuden osallistua Kymi Sinfoniettan konserttiin lippuja 
alennettuun hintaan 
 
 
 
 



2. HALLINTO                       .   
 
2.1. Hallitus v. 2019 
 

Puheenjohtaja 
Leena Ilkka-Salonen, fil. maist. 
 

Varapuheenjohtaja 
Susanne Öksnevad, lehtori 
 

Rahastonhoitaja 
Seppo Salonen, valtiot.maist. 
 

Sihteeri 
Matti Erävala, ekonomi 
 

Matti Jylhä-Vuorio, muusikko 
 

Ritva Kallioniemi, luokanopettaja 
 

Riikka Luostarinen, toimitusjohtaja 
 

Antti Paloneva, taloustieteiden maisteri 

 

 
Vuoden 2018 hallitus 75-vuotisjuhlassa 24.3.2019 

Kuva: Eeva Lummelampi 
. 

 
2.2. Toiminnantarkastajat 

 
Yhdistyksen vuosikokouksessa 28.3. 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 28.3.2019 Kotkan kirjastolla.  
 
Pohjola-Nordenin liittokokous vahvisti vuoden 2019 jäsenmaksuiksi: 
- jäsenmaksu perheen ensimmäiseltä jäseneltä 22 € 
- jäsenmaksu perheen muilta jäseniltä 12 € 
 



Kotkan Pohjola-Nordenin edustus P-N:n keskusliitossa ja SEPRA r.y.:ssä  
Yhdistyksen sihteeri Matti Erävala valittiin Pohjola-Nordenin liittohallituksen varsinaiseksi 
jäseneksi ja Antti Paloneva varajäseneksi Tornion liittokokouksessa vuosiksi 2019 
kevääseen 2021 asti. Lisäksi Matti Erävala toimi v. 2019 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    -19    
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* 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  
 
 
 

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


4.2. Poimintoja Kotkan Pohjola-Nordenin toiminnasta 
 
 
Musikaali Chess, Svenska teatern 21.1. 
 
Jo syksyllä täyteen varattu ja maksettu musikaali Chess Svenska teaternissa toteutettiin 

täyden bussilastillisella Helsinkiin. Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja saivat jälleen kiitosta 

huippumatkasta. 

 
Karamazovin veljekset”, Kansallisteatteri ” 16.3. 
 
Fjodor Dostojevskin klassikko Karamazovin veljekset nähtiin Kansallisteatterin pienellä 
näyttämöllä 16.maaliskuuta. 
 
 
Kotkan Pohjola-Nordenin 75-vuotisjuhla Laulumiestalolla 24.3.2019 
 
Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Ilkka-Salonen totesi tervehdyssanoissaan mm.,  että 
Pohjola-Norden on Suomessa ainoa kansalaisjärjestö, jonka päätavoitteena on edistää ja 
tehdä näkyväksi pohjoismaisuutta Suomessa. Ja edelleen, että pohjoismaiset ihmiset 
tuntevat keskinäistä yhteenkuuluvuutta ja yhteisymmärrystä, joka ei vaadi muodollisia 
julistuksia. 

Seppo Salonen piti lyhyen esityksen yhdistyksen historiasta ja nykypäivästä. Kotkan 
Pohjola-Norden ry perustettiin 1944 herrojen klubina. Kotkan P-N -yhdistys on maan 
suurimpia PN-yhdistyksiä. Meillä on 260 jäsentä ja tilaisuuksiimme osallistuu suuri joukko 
jäseniämme ja ystäviämme. Vuonna 2019 osallistujien määrä lähenteli tuhatta. 
Yhteenvetolistat 1990- ja 2000-luvun tapahtumista löytyvät tämän linkin avulla. 

 Historiatiedon mukaan naiset ovat olleet sittemmin vahvasti yhdistyksen toiminnassa 
mukana.  Poliittisesti sitoutumattoman kansalaisjärjestön pyrkimyksenä on pohjoismaisen 
yhteistyön lisääminen. Myös Kotkan P-N -yhdistyksellä on paljon kansainvälistä toimintaa, 
kuten jokakesäiset matkat naapurimaihimme.  
 
Kotkan Pohjola-Norden ry:n jatkoi 75-vuotisjuhlaansa ”Juhlatuulella” konsertin merkeissä  
rakastetun säveltäjämestarin Georg Malmsténin sävelten siivin Laulumiestalo täpötäydessä 
konserttisalissa.  
 
Konsertissa esiintyivät: 
 Jarkko Puro – laulu/huilu 
Heikki Kauppinen – klarinetti 
Riikka Luostarinen – lausunta 
Mika Huusari – harmonikka 
Jonas Mäki – kontrabasso/laulu 
Jallu Sundelin – rummut/laulu 

 
Ansiomerkkien saajat 
Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Ilkka-Salonen jakoi 75-vuotisjuhlassa Pohjola Nordenin 
kultaisen ansiomerkin Ritva Kallioniemelle, Seija Lempiäiselle ja Riikka Luostariselle sekä 
hopeisen ansiomerkin Mika Huusarille ja Antti Palonevalle. 
 
 
 
 

https://kotka.pohjola-norden.fi/start/article-119265-54922-toiminta-ja-hallinto


Liittokokous Torniossa 4.-5.5. 

Pohjola-Norden ry:n liittokokous valitsi kansanedustaja Katri Kulmunin jatkokaudelle liiton 
puheenjohtajaksi. Kulmunin kausi jäi lyhyeksi kun hänet nimitettiin elinkeinoministeriksi.  

Pohjola-Nordenin hallitus kaudella 2019-2021: Puheenjohtaja Katri Kulmuni (erosi kesällä v. 2019) 
 
Varapuheenjohtaja 
Mikkel Näkkäläjärvi 
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet 
Matti Erävala (Antti Paloneva), Kotkan Pohjola Norden r.y. 
Veera Hellman (Emilia Granqvist) PNN/PNU 
Sirpa Korhonen (Paula Mikkola) 
Leena Lusa (Riitta Cederqvist) 
Juhani Lönnroth (Johan Strang) 
Mikko Ollikainen (Christel Liljeström) 
Heikki Pakarinen (Mia Heijnsbroek-Wirén) 
Ulrica Taylor (Pertti Kinnunen) 
Britta Wiander (Sami Heinonen) 

 
 
Jäsenmatka Tukholmaan 10.6.-13.6. 
 
 

 

        Jäsenistöä näköalapaikalla Tukholmassa (Kuva: Kotkan-Pohjola-Norden) 

Matka suuntautui M/S Mariella kohti Tukholmaa, jossa oltiin aamulla tiistaina 11.6. Ohjelama 
jatkui Tukholmassa oppaan johdolla kohti Filmstadenia ja sieltä edelleen Kungsträdgårdeniin  
ABBA-museolle. Matkalla lounastettiin Scandic Järva Krogissa, minkä jälkeen majoituttiin 
hotelli Kungs Karliin Tukholman keskustaan Stureplanille. 

 

  Kuva: ABBA-museosta, Kotkan Pohjola-Norden 



Keskiviikkona 12.6. aamiaisen jälkeen oli vuorossa kiertoajelu ja tutustuminen äskettäin 

avattuun Kansallismuseoon. Väliajalla tutustuttiin vielä Gamla Staniin. Laiva suuntasi 

illansuussa kohti Helsinkiä. Laivalla viihdyttiin seurustelun ja buffet – illallisen merkeissä 

Ylimääräinen liittokokous 11.10.2019 Helsingissä 

Pohjola-Nordenin ylimääräinen liittokokous valitsi 11.10.2019 yksimielisesti liiton uudeksi 
puheenjohtajaksi, VTT, kansanedustaja Juhana Vartiaisen (kok.).  

Vartiainen toimii eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtajana ja on Pohjoismaiden 
neuvoston jäsen. Hän seuraa puheenjohtajana Katri Kulmunia (kesk.), joka luopui 
tehtävästä noustuaan keväällä elinkeinoministeriksi. Kokoukseen osallistui myös Kotkan 
yhdistyksen äänivaltainen edustus. 

 
Pohjoismainen kirjallisuusviikko 11.–15.11.2019 
 
Pohjoismaista kirjallisuusviikkoa – Iltahämärässä - vietettiin nyt 23.kerran. Vuoden teemana 
oli  ”Juhlat Pohjolassa”. Pohjoismainen liike täytti kuluvana vuonna 100-vuotta Ruotsissa, 
Norjassa ja Tanskassa. Sen kunniaksi nostettiin kirjallisuusviikolla esille skandinaavista 
kirjallisuutta. Siksi vuodelle 2019 valitut teokset tuliat Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. 
 
Kirjastoviikon avajaiset olivat maanantaina 11.11. klo 18.00 Kotkan kaupunginkirjaston 
auditoriossa. Kotkan kaupunginteatterin näyttelijä Antti Leskinen luki kirjallisuusviikon 
teematekstin, joka peilasi viikon teemaa ”Juhlat Pohjolassa”.  

    
 
Lisäksi tilaisuudessa (Kotkasta lähtöisin) meteorologi Joonas Koskela esitelmöi aiheesta 
Ilmastonmuutoksen vaikutus pohjolassa  

 
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. 
 
 
Lahden kaupunginteatteri 28.9. musikaali ” Nunnia ja konnia” 
 
Taivaallisen hauska musikaali Nunnia ja konnia koettiin Lahden kaupunginteatterin Juhani-
näyttämöllä lauantaina 28. syyskuuta . 
 
 
Lucia -vesper perjantaina 13.12. Kotkan kirkossa 
 
Perinteinen Lucia -vesper , jonka ensimmäisestä esityksestä tuli kuluneeksi 30 vuotta, 
järjestettiin Kotkan kirkossa perjantaina 13.12 klo 19.00. 
Ohjelmalehtisten tuotto 840 € luovutettiin kotkalaisten lapsiperheiden joulun tukemiseen. 
Järj. Kotkan Pohjola-Norden ry ja Kotka-Kymin seurakunta. Tarkemmin ohjelmasta on 
liitteissä. 
 

Joonas Koskela                    

Kuva: Kotkan Pohjola-Norden 

 

 

 

Kuva: Kotkan Pohjola-Norden 

r.y. 



.Muita tapahtumia  
 
Kymin Sinfonietta 20-vuotta, juhlakonsertti 

     
To 07.02. klo 19            Kotkan konserttitalo     
Kapellimestari:              Olari Elts 
Solisti:                           Olli Mustonen, piano 
Carl Maria von Weber: Juhla-alkusoitto            
Edvard  Grieg:            Pianokonsertto 
Jean Sibelius:            Sinfonia nro 5 
 

Kymi Sinfoniettan sinfoniakonsertti 30.10.  

Konsertin teema Viola in my life, alttoviulun hurmaa. 
Pohjola-Nordenin jäsenet saivat 3 euron alennuksen konserttilipusta. 
 
 

 
5. STIPENDIT, MUISTAMISET JA MUISTOT 
 
5.1. Stipendien jako lukioille ja yläkouluille koulujen päättyessä keväällä 
 
Yhdistys tukee kotkalaisia nuoria taloudellisten mahdollisuuksien mukaan heidän 
osallistuessaan pohjoismaisiin koulutustapahtumiin ja seminaareihin. Koululaisten ruotsin 
kielen opiskelua kannustetaan stipendein. 
 
Yhdistys jakoi stipendit kaikille Kotkan kaupungin yläkouluille (6 koulua a 30 €) ja lukioille (3 
koulua a 60 €) kevätjuhlan yhteydessä. Vuoden 2019 Lucia-neidolle myönnettiin 50 €:n 
stipendi. 
 
Ragnar Backström, pro memoriam 
 
Yhdistyksemme pitkäaikainen hallituksen jäsen, aiempi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
diplomiekonomi Ragnar Backström menehtyi 5.8.2019. Yhdistyksen hallituksen delegaatio 
kunnioitti ja otti osaa Ragnarin Backströmin hautajaisiin ja muistotilaisuuteen.(Katso liite-osio)  
 
 

 . 
                                           Kuva: Kotkan-Pohjola Norden r.y. 

 
 
 
 
 

Ragnar Backströmin 
muisto elää. 



 
6. TALOUS  
 
Kassatilanne oli koko vuoden suhteellisen hyvä, vaikka tilikauden 2019 alijäämä oli 792,41 €.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kotkassa maaliskuussa 2020 
 
 
 
 
Kotkan Pohjola-Norden r.y. 
 
 
Leena Ilkka-Salonen   Matti Erävala  
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      TOIMINTAKERTOMUS 2019, LIITTEET 

             

 



 



 



Kotkan Pohjola-Norden ry:n Tukholman matka 10.-13.6.2019 

 

On aika viettää pieni hetki,  

ja palauttaa mieliin pian päättyvä 

kesäretki. 

 

Matkamme tahdin on taannut 

Liikasen Heikin ohjastama Ukko, 

se on pitänyt joukkomme koossa   

kuin kanalauman uljas kukko. 

 

Vakaasti on merta kyntänyt mennen 

tullen 

 Viikkarin punainen pursi, 

Siitäpä joukkomme Suomenlahdella 

matkapolkumme  

 yhdessä kokoon kursi. 

 

Tukholmassa ensi kohteena oli museo 

nimeltään Abba, 

Se lämmitti nostalgista mieltä 

 kuten kaunis kaakelitakka. 

 

Uusittu Kansallismuseo oli 

matkaohjelman kiintoisa täky, 

esillä olevan taiteen määrä oli  

sisintämme koskettava mahtava näky. 

 

Gamla  staden se aina  uudelleen 

herättää 

 historian havinan henkiin, 

ja saa matkaajan luottamaan kapeiden 

katujen pintaa 

 tallaaviin kenkiin. 

 

Hyvin on matkalla syöty ja juotu, sillä 

tavoin on joukkomme  

täyteläinen mieliala luotu. 

 

Tulomatkalla laivalla löytyi uusi 

huoneentaulu, 

Kun ahteriravintolan karaokessa kaikui 

 kotkalaisten railakas laulu. 

 

Kiitos taas Teille Leena ja Seppo, 

Duonne on luotettava kuin artistipari 

Matti Ja Teppo. 

 

Kiitos myös Teille kaikille koko 

rattoisa retkiväki,  

joka yhteistuumin jälleen kerran 

Tukholman näki. 

 

Toivon Teille kaikille hyvää kesää,  

Ja valmistellaan seuraavaan 

tapaamiseen  

kukin matkakassalle uutta pesää. 

 

 

Kiitos! 

Matti Piipari 

riimitteli 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



KIRJALLISUUSVIIKOT 

 

                                    



 


