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Hyvä yhdistyksemme jäsen
Tiedoksesi syyskokouksessa 10.10.2017 käsiteltyjä asioita.
Hallituksessa jatkavat edelleen Hilkka Korpela puheenjohtajana, Pirkko Heinonen, Anja
Mononen, Sirkku Palokangas ja Merja Vallas.
Jäsenmaksut vuodelle 2018 ovat 18€ varsinainen jäsen, 9€ perhejäsen.
Vuoden 2018 toiminnantarkastaja on Sari Karjalainen, varalla Kirsti Laatunen.
Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 on liitteenä.
Yhdistyksen 50-vuotistilaisuus oli B&B Neulomotiellä 7.10.2017. Juhlan johdosta yhdistys
sai lahjoituksia kouluyhteistyöhön. Hallitus on päättänyt hankkia kaupungin peruskouluille
kirjoja: kaikille alakouluille Mauri Kunnaksen Koiramäen Suomen historia (9kpl),
yläkouluille Maria Turtschaninoffin Maresi (2kpl) ja lukiolle Ulla-Lena Lundbergin Jää
(1kpl). Kaksi viimeksi mainittua ovat tämän vuoden pohjoismaisen kirjastoviikon teoksia.
Orimattilan kirjastossa oli 13.11. – 24.11. näyttely Orimattilan Pohjola-Norden - vireä 50vuotias. Esillä oli kuvia ja tekstiä yhdistyksen toiminnasta.
Pohjoismaiselle kirjastoviikolle suunniteltu tilaisuus, jossa Mila Teräs olisi kertonut
kirjastaan Jäljet, peruuntui meistä riippumattomista syistä.
Orimattilan yhteiskoulu huomioi perinteiseen tapaan Pohjoismaisen kirjastoviikon, samoin
Lucia-perinne jatkuu.
Ensi vuonna Etelä-Suomen alueen toiminta käynnistyy. Tällöin entinen “piiri” laajenee mm.
Lahteen ja Kotkaan. Vuoden 2018 aikana yhdistyksen pitää muuttaa sääntöjään
vastaamaan liiton uutta organisaatiota.
Pohjolan pidot ovat 24.3.2018 Sipoossa. Laita kalenteriin.
Yhdistys suunnittelee teatteriretkeä keväällä Svenskaniin tai Lillaniin. Ota yhteyttä ja esitä
oma toiveesi.
Liiton ja Etelä-Suomen alueen tapahtumista saat tietoa www.pohjola-norden.fi –sivustolta.
Löytyisikö tuttavapiiristäsi pohjoismaisuudesta ja jäsenyydestä kiinnostuneita? Jäseneksi
ilmoittautumisen voi tehdä Pohjola-Nordenin kotisivulla.
Pidä yhteyttä hallituksen jäseniin. Tule mukaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja
osallistumaan. Yhdessä tekeminen on mukavaa!
Yhdistyksen hallitus toivottaa
Hyvää ja Rauhallista Joulua ja Onnea Vuodelle 2018

Hilkka Korpela pj
hmkorpela@gmail.com
p. 044 2709053

Sirkku Palokangas siht.
sirkku.palokangas@gmail.com
p. 040 7467319

ORIMATTILAN POHJOLA-NORDEN RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
Pohjola-Nordenin strategian mukaisesti Orimattilan Pohjola-Norden ry pyrkii toiminnallaan lisäämään
paikallisesti kiinnostusta pohjoismaisia kieliä ja kulttuureita kohtaan sekä toimimaan aktivoijana ja
tiedottajana ajankohtaisissa pohjoismaisissa asioissa liiton, alueen ja paikallisyhdistyksen jäsenten välillä.
Järjestämme jäsenistöllemme Pohjolaan, Pohjoismaihin ja pohjoismaiseen yhteistyöhön liittyvää toimintaa
tekemällä Pohjoismaita ja pohjoismaisia perusarvoja tunnetuksi. Osallistumme Etelä-Suomen alueen
toimintaan ja myös Pohjola-Norden -liiton yhdistyksille järjestämään toimintaan.
Orimattilan Pohjola-Norden ry:n toiminnan tavoitteet ja painopisteet 2018
Uuden Etelä-Suomen alueen toiminnan käynnistyminen ja uusien yhteistyötahojen löytäminen.
Yhdistyksen tavoitteena on jäsenmäärän, erityisesti nuorten jäsenten, kasvattaminen ja siten lisätä
Orimattilassa kiinnostusta ja tuntemusta pohjoismaihin.
Yhdistyksen verkkosivuja täydennetään edelleen palvelemaan jäseniä. Verkkosivut löytyvät osoitteesta
www.pohjola-norden.fi/paikallisyhdistykset.
1.Jäsenhankinta ja tiedottaminen
- Yhdistyksen tapahtumista ilmoitetaan yhdistyksen kotisivuilla, paikallislehtien seurapalstoilla,
jäsenkirjein ja sähköpostilla.
- Jäsenhankintaa yritetään tehostaa.
- Hallituksen jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan liiton ja alueen järjestämiin
koulutuksiin ja tilaisuuksiin.
2.Kokoukset
- Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat kevätkokous maaliskuussa ja syyskokous
lokakuussa. Niiden yhteyteen pyritään järjestämään mielenkiintoista pohjoismaisuuteen liittyvää
ohjelmaa.
- Tarvittaessa järjestetään muita yhteisiä kokouksia.
- Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarvittaessa. Järjestäytymiskokous on tammikuussa.
- Osallistutaan P-N liiton ja Etelä-Suomen alueen toimintaan.
- Liittokokouksessa virallinen edustaja on puheenjohtaja tai hänelle määrätty varamies.
- Muut jäsenet osallistuvat yhdistyksen toiveiden mukaan.
- Yhdistyksen hallituksen jäsen ehdotetaan edelleen aluetoimikuntaan.
3. Kansalaistoiminta
Yhdistyksen yhteistyötahoja ovat koulut ja päiväkodit, Taidemuseon ystävät ja Orimattilan Taidemuseo,
Orimattilan kirjasto, orimattilalaiset yhdistykset ja yritykset sekä Pohjola-Nordenin naapuriyhdistykset.
Yhdistyksen toiminnan muotoja ovat
- taide ja kirjallisuus: yhdistys järjestää yhteistyötahojen kanssa yleisölle ja kouluille näyttelyitä,
luentoja, vierailevia esiintyjiä ja elokuvaesityksiä
- tuetaan koulujen pohjoismaisten kielten opetusta
- kannustus- ja kirjastipendit keväällä lukion ja yläkoulujen oppilaille
- tiedotetaan oppilaille Pohjola-Nordenin tarjoamista stipendeistä, kursseista, nuorisovaihdosta ja
nuorisoleireistä
- yhdistys tukee Lucian päivän viettoa Erkko-lukiossa ja Yhteiskoulussa
- pohjoismainen kirjastoviikko vk 46 yhdessä Orimattilan Yhteiskoulun kanssa, vuoden 2018
teema ei ole vielä tiedossa. Jatketaan yhteistyötä Orimattilan kirjaston kanssa.
- joulunalustilaisuus Taidemuseolla
- yhteistyö Orimattilan kaupungin kanssa, mahdollisesti yleisötilaisuus.
4. Yhdistyksen tilaisuudet
- jäsentilaisuudet ja retket:
ruotsinkielinen tai pohjoismaiseen kulttuuriin liittyvä esitys tai näyttely
5. Liiton ja alueen tilaisuudet
- Pohjolan pidot
- Alueen ja liiton seminaarit, retket ja muut tapahtumat.
6. Rahoitus ja talous
- yhdistyksen osuus jäsenmaksuista
- kahvimyyjäiset
- anotaan Orimattilan kaupungilta kulttuuritoiminta-avustusta
- anotaan Pohjola-Nordenin liiton avustuksia Lucian päivään, pohjoismaiselle kirjastoviikolle
sekä Pohjolan päivään (á 100,-)
- anotaan suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston avustusta muuhun sopivaan kohteeseen
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