
Kouvolan Seudun Lottaperinneyhdistys ry

OHJELMA SYKSY 2019



YHDISTYKSEN JÄSENILLE
Tervetuloa  aloi amaan  syyskauden  toimintaa!  Syksyn 
aikana  on  runsaas   ohjelmaa  ennen  kaikkea  Talvisotaan 
viitaten.  ”Taipaleen  joki,  Tuonelan  joki  –  niin  äi   lauloi  ja 
lapset  pir ssä  hoki…”  saamme  kuulla  mm.  Yrjö  Jylhän 
tuotantoa.  Mu a ennen kaikkea ohjelma sisältää  etoa ja 
muistoja lo en ja pikku‐lo en epäitsekkäästä ja ankarasta 
työstä  jo  ennen  sodan  sy ymistä  sekä  sodan  aikana.  Tätä 

etoa  ja  lo a‐henkeä  meidän  tulee  kiitollisina  jakaa 
jälkipolville.

Yhdisyksen pankki ja  linumero.
Kouvolan Seudun Lo aperinneyhdistys ry,
Oma Säästöpankki Oy,  linumero FI23 4108 0011 1204 36 
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‐
taina  seuratoimintapalstalla  on  asiasta  ilmoitus.  Muutok‐
sista ilmoitetaan niin ikään kyseisellä palstalla.
Ko sivut osoi eessa: h ps://lo akouvola.lo alii o.fi/

Jäseneksi lii yminen
Ko sivulla  on  jäsenlii ymislomake.  Lomakkeita  on  myös   
saatavana  sihteeriltä  sekä  hallituksen  jäseniltä.  Myöskin 
miespuoliset jäsenet ovat tervetulleita mukaan toimintaan!

Yhdistyksen myyn ar kkelit
Yhdistyksessä on myytävänä  mm.  merkkejä, lautasliinoja, 
T ‐paitoja, laukkuja, 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: 
Ko pihan väriloistoa
Kuvat ja tai o: Seppo Liimatainen
sepitapa@gmail.com

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

 KAHVITARJOILU ALKAA KLO 17.00.
27.08.  Syyskauden avaus

Syksyn ohjelman esi ely, Merja Nieminen, Lo en 

toiminnasta.  Vieraana Liiton hallituksen jäsen 

Sirkka Puolanne. Musiikkia, Myyn pöytä

13‐15.09. Kaupungin järjestämä Turvallisuuskonferenssi

18.09. ke Vierailun kohteena Kaslink‐elintarvikeyh ö 

Korialla. 

Lähtö Tuulensuojasta kimppakyydeillä klo 11.30.

Ilmoi autuminen Maire Markkaselle 12.09.2019 

mennessä, puh. 040 822 8503 tai 

maire.markkanen@gmail.com

24.09.  Lo a‐ilta pikkulotan muistojen sekä runojen 

parissa

Kaisu Hin kka, Veikko Hu unen, Musiikkia

Arpajaiset

04‐06.10. Lii okokous Tampereella

Lii okokous, Lo ajuhla  sekä Maanpuolustusjuhla. 

Ilmoi autuminen Maire Markkaselle 06.09.2019 

mennessä puh. 040 822 8503 tai 

maire.markkanen@gmail.com. Matka on 

omakustanteinen.
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08‐10.10 ”Henkisen ja fyysisen vireyden kurssi” Valkealan 

Opistolla

Kurssi on tarkoite u lo lle ja pikkulo lle. 

Lisä etoja ja ilmoi autuminen Maire Markkaselle 

16.09.2019 mennessä, puh. 040 822 8503 tai 

maire.markkanen@gmail.com

Kurssi on maksuton, kuljetus järjestetään.

08.10. ti Seniorisuhinat kaupungintalolla 

10.10. to Vanhustenviikon juhla Kouvolan kaupungintalolla

Juhla klo 13, kahvitarjoilu alkaen klo12.

22.10              ” Valoa pimeyteen – runon ja musiikin ilta”

Käpylän kirkossa klo 18. Kahvitarjoilu alkaen klo 

17.  So laspoikakuoro ja orkesteri. Runoryhmä Yrjö 

Jylhän runoja.  Seurakunnan edustaja. Vapaa pää‐

sy.

17.11. su         Ooppera "Pohjalaiset" 

Pohjois‐Kymen Musiikkiopiston tuo amana 

Kouvola‐talolla klo 15. Lipun hinta 22 €. 

Ilmoi autuminen Maire Markkaselle

05.11.2019 mennessä, puh. 040 822 8503 tai  

maire.markkanen@gmail.com

Maksu  lille FI23 4108 0011 1204 36,

viite 17394, 05.11.2019 mennessä.
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23.11. la          Lo aperinneliiton järjestämä Talvisota‐seminaari

Helsingissä, Hotelli Arthurissa alkaen klo 10.

Esiintyjinä ST Pen  Airio, FT Panu Rajala,  FT 

Mari a Pohls sekä näy elijä Anna‐Leena Sipilä. 

Ilmoi autuminen Maire Markkaselle 11.11.2019 

mennessä puh. 040 822 8503 tai 

maire.markkanen@gmail.com.

Kuljetus järjestetään, mikäli osallistujia on 

tarvi ava määrä. Matka on omakustanteinen.

26.11.             Lo a‐ilta, syyskokous

Talvisodan sy ymisen muisto laisuus.

Puhe, Sakari Viinikainen, musiikkia

06.12. pe         Itsenäisyyspäivä

Klo 9.15   Kunniakäyn  Vapauden patsaalla 

Kuusankoskella

Klo 10.00 Messu Kouvolan Keskuskirkossa

Klo 12.00 Itsenäisyysjuhla Kouvolan Kaupun‐

gintalolla

10.12.             Puurojuhla Tuulensuojassa alkaen klo 17.00

Joulupuuro sekä tor ukahvit, musiikkia.

Arpajaiset
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Uudet myyn tuo eet:
T ‐paita lo alogolla ja lo akassi

ENNAKKOTIETOA KEVÄÄN 2020 OHJELMASTA:

28.01.  Kevätkauden avaus

Seurakunnan tervehdys, poisnukkuneiden

muistaminen, kevään ohjelman esi ely,

musiikkia.

Muut lo a‐illat ovat 25.02., 24.03., 28.04., 26.05.

Tulevan kevätkauden ohjelma suunnitellaan tarkemmin

syksyn aikana. Talvisodan pää ymisen muistotapahtumat

sisältyvät kevään ohjelmaan.

7



TAPAHTUMIA 2019

26.2.    Sääntömääräinen 
kevätkokous

Kokousesitelmä ”Suomalaisia 

perinteitä, Kalevalan synty”, 

kaupunginhallituksen 

vpj. Ville Kaunisto.

Esitelmän jälkeen alkoi varsinainen kevätkokous.

Kokouksen puheenjohtajaksi vali in Anneli Hu unen ja 

sihteeriksi Maire Markkanen. Kokous hyväksyi  linpäätök‐

sen ja myönsi hallitukselle vastuuvapauden.
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Kokous kutsui kaikki yhdistyksen lotat kunniajäseniksi.

Kuvassa vasemmalta lukien:

Ker u Wilska‐Huh nen, Hilkka Kaira, Maila Rastas, Vuokko 

Suomela, Liisi Karnaa u, Eeva Lintunen, Kirs  Korhonen, 

Helka Räisänen, Airi‐Marjut Nieminen ja pyörätuolissa 

istuu Anja Salminen‐Savisalo.

Kuvasta puu uvat:

Maija‐Liisa Ojakangas, Kirs  Salo, Ter u Sarilampi, Ker u 

Savolainen, Mirja Tikka ja Toini Wäänänen, Rakel Hyyrynen
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Suomen Lo aperinneliiton järjestämä

teemamatka Karjalan kannakselle 11. – 14.6.2019

Matka kesäisen kauniiseen Karjalaan. Tutustuimme 

asiantun jaoppaamme prikaa kenraali evp, sota eteiden 

tohtori Pen  Airion johdolla Suomen sotahistoriaan. 

Lisäksi tutustuimme opastetus  kul uurikohteisiin.

1. matkapäivänä kävimme ensin kahvilla Haminan so las‐

kodissa ja sen jälkeen ajoimme Terijoelle, jossa majoi au‐

du in Repino Cronwell Park hotelliin.

2. matkapäivänä tutustuimme histo‐

riallisiin kohteisiin: Kellomäki, Vam‐

melsuu, Kuuterselkä ja Äyräpää. Mat‐

kamme jatkui Viipuriin, jossa 

majoi auduimme hotelli Viipuriin.
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3.matkapäivänä uudet koh‐

teet: Tali, Por nhoikka ja 

Ihantala. Viipurissa Eremi‐

taasitaidemuseo, Viipurin 

linna ja Alvar Aallon kirjasto.

4.matkapäivänä Viipurin 

kierros/kasarmit ja 

Monrepos‐puisto. Passi‐ ja 

tullimuodollisuudet 

Nuijamaalla. 

Matkan päätöskahvit juo in 

U n so laskodissa

Kuva: Pekka Kauppinen
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Painotyö Korian Kirjapaino Alanko Ky 2019


