
Kouvolan Seudun Lo aperinneyhdistys ry

OHJELMA SYKSY 2020



YHDISTYKSEN JÄSENILLE
Olemme  kokeneet  ja  eläneet  poikkeuksellista  aikaa.  Ko‐
ronaepidemia  on  koetellut  kärsivällisyy ämme.  Vaikka  pa‐
hin alkaa olla ohi, niin edelleen kanna aa huoleh a turva‐
väleistä  ja  käsihygeniasta  sekä  nouda aa  muitakin  annet‐
tuja suojaohjeita,  jotka ovat au aneet    selviämään hanka‐
lasta  lanteesta.  Tämän  kuun  lopulla  aloitamme  jälleen 
Lo a‐illat:  voimme  tavata  toisiamme,  ylläpitää  rakasta 
Lo a‐aate a,  kuulla  mielenkiintoisia  esityksiä  ja  osallistua 
innolla  Lo a‐iltoihin.  Keväältä  ja  kesältä  jäi  moni  suunni‐
teltu  ohjelma  toteutuma a.  Niinpä  alkavan  syyskauden 
aikana  palaamme  kevään  aiheisiin,  esim  karanteenin  estä‐
mään kevätkokoukseen.  
Tervetuloa aloi amaan syyskau a!

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 edeltävänä 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!
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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

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

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

Kannen kuva: 
Kouvola talon puisto syksyn väreissä.
Kuvat ja tai o: Seppo Liimatainen.
sepitapa@gmail.com

Hallituksen kokoonpano
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Yhdistyksen myyn ar kkelit
Yhdistyksessä on myytävänä  mm.  jäsenmerkkejä, lautaslii‐
noja, T ‐paitoja, laukkuja, adresseja, lo a‐peilejä ja kor eja.



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

 KAHVITARJOILU ALKAA KLO 17.00.

26.08. ke Syyskauden avaus Tuulensuojassa

Koronaepidemian takia myöhästynyt kevätko‐

kous. Syyskauden ohjelman esi ely.

Musiikki, Arvo Saaristo ja Pekka Ainali.

17.09. to Retki Haminaan Suojeluskunta ja Lo a Svärd 
‐näy elyyn.

Lähtö klo 10 Matkakeskuksesta, paluu n. klo 

15. Näy elyssä on opastus ja kahvit.

Mukaan mahtuu max. 25 henkilöä. 

Ilmoi autumien 31.8.2020 mennessä Maire 

Markkaselle, puh. 040 822 8503 tai

maire.markkanen@gmail.com

Maksu 40€  lille FI23 4108 0011 1204 36. 

Viite 17446 31.8.2020 mennessä

29.09.  Lo a‐ilta ”Apuvälineet arjen turvaksi”

Apuvälineistä kertoo Kym‐

soten asiantun ja Teija 

Lifflander.

ARPAJAISET.

03‐04.10. Lii okokous Kajaanissa

Tapahtuma järjestetään Kainuun Prikaa ssa.

Perjantai‐iltana 02.10.2020 on kaupungin vas‐

taano o. Kaikki viikonlopun tapahtumat jär‐
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jestetään varuskunnan alueella. Majoitus on 

varusmiesten tuvissa kasarmiolosuhteissa. 

Wc:t ja suihkut sijaitsevat käytävillä.

Tilat eivät ole täysin estee ömät.

Matkakulujen lisäksi tulee kustannuksia 

ruokailuista noin 60 €/henkilö. Lisä etoja lii‐

ton pääsihteeriltä Rii a Kokko‐Parikka 

puh.no: 0400 215 614 (ma‐to klo 10‐14)

09.10. pe   Vanhusten viikon juhla.

Kaupungintalon juhlasalissa klo 13

Kahvitarjoilu klo 12.

27.10.  Syyskokous, jossa mm henkilövalinnat

Kokousesitelmä ”So laspappien rooli 

rintamalla”, Timo Hopponen. 

24.11.  ”Valoa pimeyteen – runon ja musiikin ilta”

Käpylän kirkossa klo 18. Kahvitarjoilu klo 17.

Ohjelmassa mm Yhdistyksen Runoryhmä, 

Laulaja Helena Berg ja So laspoikien vahvis‐

te u kvarte . Iltahartaus Elimäen kirkkoher‐

ra Kirsi Hämäläinen.

Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

06.12. su Itsenäisyyspäivän  laisuudet

Klo 9.15 Kunniakäyn  Kuusankoskella Vapau‐

den patsaalla.

Kimppakyy  Tuulensuojasta klo 9.00.

Klo 10.00 Messu Keskuskirkossa.
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Muusta mahdollisesta ohjelmasta ilmoitetaan 

myöhemmin.

12.12. la Järjestöjen Joulumyyjäiset Maria‐salissa.

Yhdistyksellä on oma myyn pöytä.

22.12.  Puurojuhla Tuulensuojassa alkaen klo 17

Joulupuuro sekä tor ukahvit, musiikkia.

ARPAJAISET

Tiedoksi:  Henkisen ja fyysisen vireyden kurssi 
järjestetään Puhjonranassa 12‐14.04.2021.



LOTTAPUVUN KÄYTTÖ

Lo apuku Lo a Svärd ‐järjestössä 1921‐1944. 

Lo apuvun  malli  hyväksy in 

vuonna  1922.  Järjestön  sään‐

nöissä anne in puvun käytöstä 

tarkat  ohjeet.  Puku  oli  harmaa‐

ta  puuvillaa  tai  villakangasta  ja 

siihen  kuuluivat  lo aneula,  val‐

koinen  kaulus  ja  kalvosimet  se‐

kä  jaostonauha.  Helman  pituus 

oli  25  cm  maasta.  Sukat  olivat 

mustat  tai  harmaat,  ja  jalkinei‐

na  matalat  mustat  kengät.  Val‐

koinen esiliina ja huivi kuuluivat 

muonitus‐  ja lääkintälo en pu‐

kuun. Kaikkiin lo en asuihin oli 

järjestön vahvistamat ohjeet  ja kaavat.  Lotan oli esiintyes‐

sään muiste ava, e ä hän edus  Lo ajärjestöä. Lotan tuli 

esiintyä  ”sivistyneen  ihmisen  hillityin  käytöksin,  vaa ‐

ma omas  ja huomiota herä ämä ä”.

Lo en arkipuku oli puuvillaa. Vasempaan ranteeseen kiin‐

nite in kankainen kurssimerkki  ja  jaostonauha sekä rinta‐

taskuun  valkoinen  kurssitäh .  Pukuun  kuului  valkoiset  ir‐

roite avat  kaulukset  ja  hihansuut.  Puvun  kaulus  sulje in 

lo aneulalla.  Juhla laisuuksissa  käyte in  villakankaista 
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juhlapukua.  Juhla lanteissa  puvun  kanssa  käyte in  käsi‐

varsinauhaa ja valkoisia käsineitä sekä lo alakkia.

Lo apuvun käy ö sodan jälkeen.

Lo a Svärd ‐järjestön lakkautuksen myötä myös lo apuvun 

ja ‐merkkien käy ö loppui. Tuolloin lotat ompelivat puvuis‐

ta uusiovaa eita, tuhosivat tai kätkivät niitä. Lo apukuja ei 

käyte y julkises  vuosikymmeniin. Lo a Svärd ‐järjestössä 

toimineita  naisia  käsi elevä  historiakul uuri  alkoi  nousta 

esille  1980‐luvulla.  Tultaessa  1990‐luvulle  lo na  ja  pikku‐

lo na  toimineet  alkoivat  saada  aiempaa  huoma avas  

laajempaa  näkyvyy ä.  Monet  Lo a  Svärd  ‐järjestöön 

kuuluneet o vat lo apuvun uudelleen käy öön erityises  

juhla‐  ja  edustus laisuuksissa.  Tuolloin  anne in  suositus, 

e ä  Lo a  Svärd  ‐järjestön  ohjeistuksen  mukaista  lo apu‐

kua  saa  käy ää  henkilö,  joka  on  kuulunut  Lo a  Svärd  jär‐

jestöön. 

Lo apuvun käy ö 2020‐luvulla

Nykyaikana Lo a Svärd ‐järjestöön kuuluneet henkilöt ovat 

harvassa,  mu a  lo aperinnetoiminta  on  vilkasta.  Moni 

mie i,  voiko  peri yä  lo apukua  käy ää  tai  voiko  valmis‐

taa  itselleen  sopivan  uuden  lo apuvun  vanhan  mallin 

mukaan.  Suomen  Lo aperinnelii o  ja  Lo a  Svärd  Sää ö 

suosi elevat, e ä henkilö, joka ei ole kuulunut Lo a Svärd 

‐järjestöön, voi käy ää lo apukua, kun puvussa ja sen käy‐

tössä  tekee  eron  alkuperäiseen  lo apukuun  ja  sen  käyt‐
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töön.  Perinnepuvussa  ei  käytetä  lainkaan  Lo a  Svärd 

‐järjestön  aikaisia  merkkejä  tai  tunnuksia.  Tällä  tavoin  teh‐

dään  ero  Lo a  Svärd  järjestöön  kuuluneisiin  sekä  osoite‐

taan  kunnioitusta  lo ana  ja  pikkulo ana  toimineita  koh‐

taan. Perinnepuku tehdään alkuperäisten ohjeiden mukaan 

harmaasta  puuvillasta  tai  villakankaasta.  Pukuun  tehdään 

myös  ohjeiden  mukaiset  valkoiset  puuvillaiset  kaulukset  ja 

manse t. Puvun kaulus suljetaan napilla. Puvun vasemman 

taskun  keskilaskokseen  voi  kiinni ää  Suomen  Lo aperin‐

nelii o ry:n jäsenmerkin. 
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Lo a Svärd järjestö täy ää 2021 komeat 100v.

Perinneyhdistykset  pyrkivät  tekemään  tulevana  juhlavuon‐

na  tunnetuksi  lo en  arvokasta  työtä,  sekä  esi elemään 

perinneyhdistysten  toimintaa  perustamalla  omalle  toi‐

minta‐aluelleen  lo akan inin.  Kouvolaan  tulevan  lo a‐

kan inin suunni elutyö on  täydessä vauhdissa.

Tiedotamme hankkeen etenemisestä jäsenistölle lo aillois‐

sa.

SA‐Kuvassa:

Lo akan ini Raja‐Karhu, Itä‐Kannaksella 15.5.1944.
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Lotan päivä 12.5.2020.

Lotan päivän kunniaksi Kouvo‐

lan Seudun Lo aperinneyhdis‐

tys laski kukkalai een 1930‐

luvulla Lo a Svärd järjestölle 

luovutetulle Vapauden patsaal‐

le Kuusankoskella. Patsas on 

nyt yhdistyksemme hoidossa. 

Kukkalai een laskijat oik. Lo a 

Eeva Lintunen, Kaija Vesala ja 

Maire Markkanen.

Kuvat: Sirpa Kokko
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