
Kouvolan Seudun Lo aperinneyhdistys ry

OHJELMA KEVÄT 2020



YHDISTYKSEN JÄSENILLE
Tervetuloa aloi amaan uu a toimintavuo a! Tavoi eem‐
me pysyvät edelleen lo en henkisen ja materiaalisen 
perinnön säily ämisessä, kuntoutuksessa sekä virkistysoh‐
jelman tarjoamisessa.  Pää yneen syyskaudenaikana ohjel‐
massa paino uivat Talvisodan aiheet. Kevätkaudella  
palaamme Talvisodan pää ymisen tapahtumiin, kuulemme 
lo en ja pikkulo en epäitsekkäästä toiminnasta sekä mm. 
so laspappien työstä rintamalla. Näiden asioiden siirtämi‐
nen jälkipolvelle on tärkeä tehtävämme.

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, lo a‐peilejä ja kor eja.
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Nykänen Marja a
puheenjohtaja
puh. 040 828 5704
marja a.nykanen@kouvola.fi

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

Kylmänen Marjaleena
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

Kannen kuva: 
Järjestöjen joulumyyjäiset Maria‐salissa 2019
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.

28.01.   Kevätkauden avaus

Kevään ohjelman esi ely, poisnukkuneiden 

muistaminen, seurakunnan tervehdys, 

musiikkia, Arvo Saaristo ja Pekka Ainali.

Lo a Svärd 100 v‐juhlavuoden 2021 suun‐

ni elua, Leena Liimatainen

25.02.   Lo a‐ilta "J.L.Runebergin hengessä "

J.L.Runeberg ja Sven Tuuva, Marja a 

Nykänen, Lo en muonitustehtävä, Merja 

Nieminen. 

Kevätkokous

14.03. la    "Suomi on hyvä maa" ‐ Talvisodan pää ymisen 
muistojuhla

Kouvolan kaupungintalolla klo 15. Kahvitarjoi‐

lu alkaen klo 14. Ohjelmassa mm FT, kirjailija 

Panu Rajala, val opäiväneuvos Mikko Pesälä,  

Arvo Saaristo ja Pekka Ainali sekä So laspoi‐

kakuoro ja orkesteri,  Runoryhmä, Yrjö Jylhän 

runoja.

Vapaa pääsy.

Järj. Kouvolan Seudun Lo aperinneyhdistys ja 

So laspoikakilta.
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24.03.   Lo a‐ilta "Apuvälineet arjen turvaksi"

Apuvälineistä kertoo Kymsoten asiantun ja 

Teija Lifflander.

ARPAJAISET

28.04.   Lo a‐Ilta "So laspapin rooli rintamalla"

So laspappien toimintaa rintamalla esi elee 

Timo Hopponen.

"Evakkomatka", kertojana Hanna‐Maija 

Windt, Musiikkia

26.05.   Keväinen puutarha herää

Vierailu Nina Petelius‐Lehdon puutarhaan, 

osoite Haapasillan e 49 45610 Koria. Lähtö 

klo 17.00 Tuulensuojasta kimppakyydein.

Ilmoi autuminen Maire Markkaselle 

15.5.2020 mennessä.

25‐28.05. Lo aperinneliiton matka Viroon

Kohteina Tar o ja Narva.

Lisä etoja matkasta kevään lo a‐illoissa ja 

yhdistyksen sihteeriltä Maire Markkaselta.

2.6.   Strömforsin ruukki

Historiallinen ruukkialue on täynnä 

ainutlaatuista nähtävää mm.Helene 

Schjer eckin kaunis al aritaulu 
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Ruotsinpyhtään kirkossa.

Lähtö matkakeskuksesta klo 10.30.

Perillä lounas, opaste u kiertokävely ja 

vapaata tutustumisaikaa ruukin puoteihin. 

Paluu Kouvolaan n. klo 16.30.

Retken hinta 45€/henkilö, myös ystävät ovat 

tervetulleita mukaan.

Ilmoi autuminen Maire Markkaselle 

22.5.2020 mennessä, puh. 040 822 8503 tai  

maire.markkanen@gmail.com

Maksu  lille FI23 4108 0011 1204 36. 

Viite 17417, 22.5.2020 mennessä.

29.07. ke klo 14.00 Konser  Salmelassa

Kauneimpia elokuva‐ ja musikaalisävelmiä: 

Wal eri Torikka ja Maria Ylipää, Salmela 

Fes val Orchestra kapellimestarina Arto Paju. 

Lähtö Kouvolan matkakeskuksesta klo 11.00. 

Konser  alkaa klo 14.00. Ko inlähtö 

konser n jälkeen.

Retken hinta 60€/henkilö, sisältää paikat B‐

katsomossa ja kuljetuksen.

Ilmoi autuminen Maire Markkaselle 

26.6.2020 mennessä, puh. 040 822 8503 tai  

maire.markkanen@gmail.com

Maksu  lille FI23 4108 0011 1204 36.

Viite 17420, 26.6.2020 mennessä.

6



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

lo aperinnepeili

ENNAKKOTIETOA SYKSYN 2020 OHJELMASTA:

26.08.  Syyskauden avaus Kouvolan seurakuntakes‐
kuksen Maria‐salissa

Osoite Savonkatu 40, 45100 Kouvola
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TAPAHTUMIA 2019

26.11.    Sääntömääräinen syysko‐
kous

"Talvisodan sy yminen. Olisiko sota 

voitu väl ää?"

Kokousesitelmä: Sakari Viinikainen

Esitelmän jälkeen alkoi varsinainen syyskokous.
Kokouksen puheenjohtaja oli Kirs  Norkamo ja sihteerinä 
Maire Markkanen. Kokous hyväksyi talousarvion ja toimin‐
tasuunnitelman.
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Hallituksen ja samalla yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa 
Marja a Nykänen.

Hallituksen kokoonpanoksi pääte in 7 jäsentä ja puheen‐
johtaja.

Kaikki en set jäsenet jatkoivat poislukien Heli Tohka, joka 
luopui hallituksen jäsenyydestä.

Uusi hallitus: 
Marjaleena Kylmänen, Maire Markkanen, Leena 
Liimatainen, Maija‐Liisa Knaappila, Sirpa Kokko, Heini 
Kortesluoma, Merja Nieminen,
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22.10.19 ” Valoa pimeyteen – runon ja musiikin ilta”

Käpylän kirkossa.

So laspoikakuoro ja orkesteri johtajana Pekka Ainali.
Runoryhmä, Yrjö Jylhän runoja. 
Monologi "Viimeinen palvelus",  Merja Nieminen
Pastori Ulla Koskinen seurakunnan tervehdys.
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Yhdityksen jäsenet tapasivat kansanedustaja Ville 
Kauniston  eduskuntavierailun yhteydessä 

19.6.2019. 

Vierailu Kaslink tuotantolaitokseen Korialla 

25.9.2019. Kaikilla sopivat suojavaa eet 
tutustumiskierrosta varten. 
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Painotyö Korian Kirjapaino Alanko Ky 2020


