
Kouvolan Seudun Lottaperinneyhdistys ry

OHJELMA KEVÄT 2019



HYVÄT YHDISTYKSEN JÄSENET
Alkavana  vuonna  2019  tulee  kuluneeksi  80  vuo a  talvi‐
sodan  sy ymisestä.  Vuoden  1939  syksyllä  joutuivat  lotat 
ensimmäiseen  koitokseensa  Karjalan  kannaksen  linnoitus‐
töiden  muonitustehtäviin.  Sodan  sy yessä  erilaisiin  kriisi‐
valmiustehtäviin  koulutetut  lotat  tekivät  velvollisuutensa 
kukin omalla paikallaan. Heitä kunnioitamme.

Yhdisyksen pankki ja  linumero.
Kouvolan Seudun Lo aperinneyhdistys ry,
Oma Säästöpankki Oy,  linumero FI23 4108 0011 1204 36 
Huom!  numero  on  muu unut!  Jäsenmaksu  ja  matkojen/
retkien maksut maksetaan tälle  lille.

Tiedo aminen.
Jäsen laisuudet ja muu ohjelma on koo u tämän vihkosen 
sivuille. Sen  lisäksi kutakin  tapahtumaa edeltävän sunnun‐
tain seuratoimintapalstalla on asiasta ilmoitus. Muutoksista 
ilmoitetaan niin ikään kyseisellä palstalla.
h ps://kouvolanseudunlo aperinneyhdistys.yhdistysavain.fi/

Jäseneksi lii yminen
Jäsenlii ymislomakkeita  on  saatavana  sihteeriltä  sekä  hal‐
lituksen jäseniltä. Myöskin miespuoliset jäsenet ovat terve‐
tulleita mukaan toimintaan!

Yhdistyksen myyn ar kkelit
Yhdistyksen  laisuuksissa on myytävänä  mm. Lo alaulu‐
kirjoja, merkkejä, lautasliinoja, adresseja ja kor eja.
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Nykänen Marja a
puheenjohtaja
puh. 040 828 5704
marja a.nykanen@kouvola.fi

Kylmänen Marjaleena
varapuheenjohtaja
taloudenhoitaja
puh. 050 323 1278
mlkylma35@gmail.com

Markkanen Maire
sihteeri
puh. 040 822 8503
maire.markkanen@gmail.com

Liimatainen Leena
jäsen
puh. 040 536 4777
leena.liimatainen@pp2.inet.fi

Knaappila Maija‐Liisa
jäsen
puh. 040 040 0405
maija.knaappila@gmail.com

Kokko Sirpa
jäsen
puh. 040 538 0840
sirpa.kokko@pp.inet.fi

Kortesluoma Heini
jäsen
puh. 050 304 3743
heinikortesluoma@hotmail.com

Nieminen Merja
jäsen
puh. 040 016 9397
merja.nieminen1@outlook.com

Tohka Heli
jäsen
puh. 040 576 9993
heli.tohka@outlook.com

Kannen kuva: 
Kuvanveistäjä Tiina Torkkelin Lo a‐veistos Sota ja rakkaus. Taide‐
keskus Salmelan puistossa.
Kuvat ja tai o: Seppo Liimatainen

Hallituksen kokoonpano
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JÄSENTILAISUUDET PIDETÄÄN TUULENSUOJASSA,
 ELLEI TOISIN MAINITA, ALKAEN KLO 18.00.

 KAHVITARJOILU ALKAA KLO 17.00.

29.01.    Uuden toimintakauden avaus

Seurakunnan tervehdys, poisnukkuneiden 

muistaminen, kevään ohjelman esi ely.

Musiikkia.

26.02.    Kalevalan päivän huomioiminen

 ”Suomalaisia perinteitä, Kalevalan synty”, 

kaupunginhallituksen vpj. Ville Kaunisto.

Kevätkokous.

26.03.    ”Kuorsaatko yöllä?” 

ja muistakin nenää, kurkkua ja korvia 

koskevista asioista opastaa meitä lääkäri 

Mauri Koskinen. 

ARPAJAISET.

23.04.    Pääsiäisperinteistä kertoo Ou  Kauppala 
Kouvolan kirjastosta.

Kuullaan myös ”Aamukahvilla”‐runo.

27.04. to  Kansallinen veteraanipäivä ( edoksi)
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12.05. su  Lotan päivän kunniakäyn  Vapauden 
patsaalla Kuusankoskella.

Kimppakyy , johon ilmoi autuminen Maire 

Markkaselle puh. 040 822 8503 tai 

maire.markkanen@gmail.com viimeistään 

06.05.2019.

Lähtö Tuulensuojasta klo 9.30.

17.05. pe  Turvallisuuskoulutus jäsenille.
klo 10‐16 Koulutus sisältää  katuturvallisuuden, ko tur‐

vallisuuden sekä kyberturvallisuuden.

Koulu aja Maanpuolustuskoulutusyhdistys.

Koulutuspaikka Ravintola Nevillen kokous la.

Ilmoi autuminen 

Maire Markkaselle puh. 040 822 8503 tai 

maire.markkanen@gmail.com viimeistään 

02.05.2019.

Koulutus on maksuton jäsenille (sis. lounaan).
 
22.05. ke  Kevätretki Lo a‐museoon Tuusulaan

Ohjelmassa klo 11.30 lounas, jonka jälkeen tu‐

tustuminen museoon oppaan johdolla, lisäksi 

omatoiminen tutustuminen ja lähtökahvi.

Lähtö Kouvolan Matkakeskuksesta klo 09.00.

Paluu klo n.17.00.

Hinta 45 €, sis. kuljetuksen, opastuksen, 

lounaan ja kahvin. lmoi autuminen 
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Maire Markkaselle, puh. 040 822 8503 tai 

maire.markkanen@gmail.com, viimeistään 

10.05.2018. Maksu yhdistyksen  lille FI23 

4108 0011 1204 36 viimeistään 10.05.2019. 

Viitenumero 17352.

11‐14.06.  Liiton matka Karjalan kannakselle 
(tarkemmin lii eessä)

25.07. to  Jukka Kuoppamäen 60 vuo sjuhlakonser   
klo 19‐21 Salmelassa.

Konser ssa mukana Katri‐Helena ja Danny. 

Lähtö Matkakeskuksesta klo 16.30.

Hinta 55 €, sis. konser lipun ja kuljetuksen.

Ilmoi autuminen 

Maire Markkaselle puh. 040 822 8503 tai 

maire.markkanen@gmail.com viimeistään 

20.05.2019.

Maksu yhdistyksen  lille FI23 4108 0011 1204 

36 Viimeistään 20.05.2019. Viite 17365.

Lippuja vara u 20 kpl.
 
14.08. ke  Rosvopais ‐ laisuus Vekaranjärvellä lo lle ja 

pikkulo lle.

Tilaisuudesta ilmoitetaan tarkemmin myö‐

hemmin.

Kesällä kirpputori myöhemmin ilmoite avana ajankohtana.
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Ilmoi autumiset tapahtuman eräpäivään mennessä 
Maire Markkanen 040 822 8503
maire.markkanen@gmail.com

Maksut  lille FI23 4108 0011 1204 36
*********** 

ENNAKKOTIETOA SYKSYN 2019 OHJELMASTA:

24.09.  Syyskauden avaus
05.‐06.10.   Lii okokous Tampereella
22.10.  ”Valoa pimeyteen – runon ja musiikin ilta”

Käpylän kirkko klo 18.
26.11.  Syyskokous 
06.12.  Itsenäisyyspäivä, käyn  Vapauden patsaalla, 

Kuusankoskella,

Itsenäisyyspäivän messu Keskuskirkossa

Itsenäisyyspäivän juhla Kouvolan 

Kaupungintalolla
10.12  Pikkujoulu, puurojuhla, ARPAJAISET

Lokakuussa järjestetään ”Henkisen ja fyysisen vireyden 

kurssi” Valkealan Kris llisellä kansanopistolla. Asiasta 

edotetaan ajallaan.
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TAPAHTUMIA 2018

13.11.    Sääntömääräinen 
syyskokous

Kokousesitelmän aiheesta ”Mitä 

muutoksia Sote‐uudistus 

terveydenhuoltoa ajatellen 

merkitsee?” pi  terveysjohtaja 

Kari Kristeri.

Esitelmän jälkeen alkoi varsinainen syyskokous.

Kokouksen puheenjohtajaksi vali in Kirs  Norkamo ja 

sihteeriksi Maire Markkanen.
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Hallituksen kokoonpano muu ui vain yhden jäsenen osal‐

ta, kun erovuoroisen Kaija Kivistön  lalle vali in Merja 

Nieminen.

Uusiksi varatoiminnantarkastajiksi vali in Rii a Myller ja 

Kaija Vesala.

Merja Nieminen Rii a Myller
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Henkisen ja fyysisen vireyden kurssi 
Valkealan opistolla.

Vie mme Valkealan opistolla 15.‐17.10.18 Lo en ja pikku‐

lo en ”Henkisen ja fyysisen vireyden kurssia". Se sisälsi 

monenlaista yhdessä olemista luentoja, askartelua, ulkoilua 

ja talo tarjosi erinomaista ruokaa. Lopuksi saimme 

hieronnan ja lähdimme ko in virkistyneenä.

Maija Knaappila
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Valkealan opiston leirivastaavan Riikka Sammalkorven kom‐

men t tapahtumasta. "Oli oikein onnistunut kurssi. Tervei‐

siä osallistujille ja lämpimäs  tervetuloa ensi syksynä 

uudelleen!"

Valokuvat: Riikka Sammalkorpi

Runovisa        Risupöllön tekoa

Luennolla
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Painotyö Korian Kirjapaino Alanko Ky 2019


