
Kouvolan Seudun Lo aperinneyhdistys ry

OHJELMA KEVÄT 2021



YHDISTYKSEN JÄSENILLE
Tervetuloa aloi amaan Lo a Svärd 100v juhlavuo a. 
Iloitsemme jo etukäteen mahdollisuudesta saada kokoon‐
tua lo ailtoihin runsaslukuisen jäsenistömme kanssa. 
Lo en henkisen ja materiaalisen perinnön säily äminen, 
monipuolinen ja virkistävä ohjelma, muistojen jakaminen ja 
kuntoutustoiminta säilyvät edelleen keskeisinä toiminta‐
muotoina. Juhlavuosi tulee näkymään niin valtakunnallises‐
, kuin paikallisyhdistyksen toiminnassakin. On tärkeää 

saada pitää esillä suomalaisen lotan ja pikkulotan ahke‐
ruu a ja sitoutumista suomalaisen yhteiskunnan rakenta‐
misessa niin sodan, kuin rauhan aikana. Säilyköön 
yhdistyksemme toiminnassa käytännön isänmaallisuus ja 
totuudenmukainen lo akuva.

Koronapandemia hankaloi aa yhdistyksemme toimintaa, 
mu a pyrimme kaikin tavoin toimimaan turvallises  
rajoitukset ja hygieniaohjeet huomioiden. Yhdessä 
selviämme tästäkin haasteesta.!

Yhdistyksen 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/
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Nieminen Merja
puheenjohtaja
puh. 040 016 9397
merja.nieminen1@outlook.com

Kaija Vesala
jäsen
puh. 040 515 9423
kaija.vesala09@gmail.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

Kuvat ja tai o: Seppo Liimatainen
sepitapa@gmail.com

Hallituksen kokoonpano
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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.



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

 KAHVITARJOILU ALKAA KLO 17.00.

Tilaisuuksien toteu amisessa varaudutaan koronaepide‐

mian edelly ämiin ohjeisiin ja suosituksiin.

26.01.   Kevätkauden avaus perinteineen

Kevään ohjelman esi ely, poisnukkuneiden

muistaminen, seurakunnan tervehdys,

musiikkia, Arvo Saaristo ja Pekka Ainali.

23.02.   Kevätkokous

Kokousesitelmänä Ko vara ‐ poikkeusolojen 

ruokahuolto. Ko talousasiantun ja Sari Kokkala, 

Kymenlaakson Martat

Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen 

määräämät asiat:

Toimintakertomus, Tilinpäätös

Vastuuvapauden myöntäminen

23.03.   "Lo a Svärd ‐ 100 vuo a yhteiskuntavastuuta!"

Kaija Vesalan esitelmä Lo a Svärd‐järjestön koko 

100 vuoden aikainen työ

12‐14.04. Henkisen ja fyysisen vireyden kurssi Puhjonran‐
nassa.

Kurssikeskus sijaitsee kirkasve sen Rapojärven 

rannalla Valkealassa, jossa on monipuoliset 

liikuntamahdollisuudet sekä hyvät rantasaunat.

4



25.04. su Lo a Svärd 100v juhla

Juhlajumalanpalvelus Kouvolan pääkirkossa, 

Muistokiven paljastus Lääninpuistossa ja 100v ‐juhla 

Kouvolan kaupungintalon juhlasalissa.

Jos koronapandemia jatkuu, niin 100v ‐juhla siirre‐

tään viete äväksi 26.09.2021 sunnuntaina.

3.5.‐13.6. klo 10.00‐14.00 Lo akan inin pito

12.05. ke Lotanpäivä 

 Kunniakäyn  Itsenäisyyden patsaalle.

25.05.   Lauluilta

Yhteislaulua tu ujen laulujen kanssa. Säestäjänä 

Pekka Ainali

24.07. la Konser  Salmelassa

Kauneimpia elokuva‐ ja musikaalisävelmiä. 

Wal eri Torikka ja Maria Ylipää. 

Konser  Salmelassa klo 15. Lähtö Kouvolan matka‐

keskuksesta klo 12. Salmelassa on mahdollisuus 

vie ää aikaa ja tutustua näy elyihin ennen kon‐

ser a, joka alkaa klo 15. 

Retken hinta 60€/henkilö, sisältää paikat B‐katso‐

mossa ja kuljetuksen. Ilmo autuminen viimeistään 

21.06. mennessä Maire Markkaselle puh. 040 822 

8503 tai maire.markkanen@gmail.com. 

Maksu  lille FI23 4108 0011 1204 36, Viite 7462 
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Kirjastossa  Lo a‐aiheinen kirjanäy ely sekä luento

 ”Lo a Svärd ‐100 v Yhteiskuntavastuuta”

(ajankohta ilm. myöhemmin)

02‐03.10.  Lii okokous Vaasassa
 la‐su

Vuoden 2021 Lo aperinnepäivät järjestetään 

Vaasan Lo aperinneyhdistys ry:n emännöimänä 

Vaasassa

"Lo a Svärd 100‐vuo a yhteiskuntavastuuta" tapahtumat

05.02. la Lo a Svärd 100v  laisuus, ”Lo a Svärd‐100 v. 
Yhteiskuntavastuuta”,

Uuden museonäy elyn avajaiset virtuaalises   

Lo amuseolta.

12.05. ke Lo a Svärd 100v  laisuus

Lotan päivä, Lo amuseon ulkonäy ely avataan, 

teemana Lo akan init lo atoiminnassa

28.05. pe Lo a Svärd 100v  laisuus

Isänmaan ty äret‐ooppera, Temppeliaukion kirkos‐

sa

08.10. pe Lo a Svärd 100v  laisuus 

Lo a Svärd 100 v Juhlaseminaari Helsingissä

10.10. su Lo a Svärd 100v  laisuus

Valtakunnallinen juhlajumalanpalvelus Helsingin 

Tuomiokirkossa, televisioidaan.
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LOTTA SVÄRD 100V YHTEISKUNTAVASTUUTA

Naisten tuki Suojeluskunnille oli nuoren isänmaan syntyvai‐

heissa merkityksellinen. Vapaussodan jälkeen val ovalta  

ryhtyi organisoimaan rauhan aikaista puolustuslaitosta. 

Lo a Svärd‐järjestö peruste in vuonna 1921. Lo atoimin‐

nan tarkoitukseksi määrite in suojeluskun en avustami‐

nen aa eellises  ja käytännöllises .

Lo a järjestö on ollut naisten vapaaehtoinen, aseeton 

maanpuolustusjärjestö, jonka maanpuolustustyö oli moni‐

naista huolto‐ ja avustustoimintaa. Jäseniä järjestössä oli 

enimmillään 240 000, joista 8 – 17 vuo aiden pikkulo en 

osuus oli lähes 50 000. Lo ajärjestö lakkaute in vahvem‐

man oikeudella Moskovan välirauhansopimuksen nojalla 

marraskuussa 1944.

Lo ajärjestön jäsenten moninainen yhteiskuntavastuu 

näy äytyi niin rauhan kuin sodan aikanakin laaja‐alaisena 

huoltotyönä järjestön eri jaostojen toimesta. Lotat ja pikku‐

lotat ovat rakentaneet osaamisellaan suomalaista hyvin‐

voin yhteiskuntaa ja hyödyntäneet sodan aikana 

saamaansa kokemusta ja osaamista isänmaamme parhaak‐

si. Me perinneyhdistyksen jäsenet olemme 

ylpeitä saadessamme ylläpitää  lo ajärjes‐

tön arvokasta aate a ja isänmaan rak‐

kau a.



Lo a Svärd‐100 vuo a yhteiskuntavastuuta 2021

Lo a Airi Nieminen ‐ Kouvolan Seudun Lo aperinneyhdis‐

tyksen kunniajäsen. Lo a Svärd Sää ö kutsui hänet vuoden 

2018 lotaksi kiitokseksi lo atyössä ansioitumisesta ja toi‐

minnasta toisten hyväksi.

Kuvassa 97‐vuo as 

Lo a Airi Nieminen ja 

hänen ty ärensä Merja 

Nieminen Airin kodin 

rappusilla. Kouvolan 

Seudun Lo aperin‐

neyhdistys ry lausuu 

sydämellisen onni e‐

lunsa 100 vuo a yhteiskuntavastuuta loistavas  kantaneel‐

le Lo a Svärdille ja kii ää lämpimäs  Lääkintälo a Airi 

Niemistä uskoma oman upeasta lo atyöstä.

Tervetuloa Merja kolmantena puheenjohtajana jatkamaan 

edellisten puheenjohtajien Kaija Vesalan ja Marja a 

Nykäsen Lo a Svärd‐järjestön peruspilareiden "Kodin, 

Uskonnon ja Isänmaan" arvopohjalle rakentamaa yhdistys‐

tämme.
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KANTTIINILOTTIA ETSITÄÄN VAPAAEHTOISELLE 

”KOMENNUKSELLE” KOUVOLAN LOTTAKANTTIINIIN!

Kouvolan lo akan iniin 

tarvitaan vapaaehtoisia 

"kan inilo a". Kan ini tulee 

olemaan avoinna arkipäivisin 

3.5 – 13.6.2021 klo 10 – 14 . 

Kan inissa työskentelee 

kerrallaan kolme lo apukuista 

yhdistyksemme jäsentä. 

Kahvilatuo eiden lisäksi myynnissä on erilaisia käsitöitä. 

Kan inissa esitellään lo ajärjestöä ja tuodaan esille 

lo aperinnetyötä.

Jos tunnet voivasi tehdä yhden tai useammankin työvuoron 

lo akan inissa, ilmoi audu lo ailloissa Maire sihteerille 

maire.markkanen@gmail.com puh.040 822 8503 tai 

puheenjohtaja Merjalle merja.nieminen1@outlook.com 

puh. 0400 169 397.

Kiitos jo etukäteen arvokkaasta työpanoksestasi!
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TAPAHTUMIA 2020

Yhdistyksen syyskausi käynnistyi 

Tuulensuojassa 26.8.2020. 

Tilaisuuden aluksi pidimme myöhäs‐

tyneen yhdistyksen sääntömääräi‐

sen kevätkokouksen, jossa 

puheenjohtajana toimi yhdistyksen 

kunniapuheenjohtaja Kaija Vesala ja 

sihteerinä Maire Markkanen.

Kokouksen lopussa pj. Marja a 

Nykänen luovu  yhdistyksen kun‐

niapuheenjohtaja Kaija Vesalalle 

Suomen Lo aperinneliiton myöntä‐

män Suomen Lo aperinneliiton an‐

sioris n.

Tapaamisessa noudate in korona‐ajan turvallisuusohjeita 

kasvomaskin, käsidesin ja etäisyyksien suhteen. Osallistujia 

oli 29 jäsentä.
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Yhdistyksen syyskokous 27.10.2020

Lo aillan aloi  Kymsoten asiantun ja 

Teija Lifflander kertomalla apuvälineis‐

tä ja niiden hankinnasta. Tämän jälkeen 

pide in yhdistyksen syyskokous.

Syyskokouksen puheenjohtajaksi vali in Merja Nieminen 

ja sihteeriksi Maire Markkanen.

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi vuoden 2021 alusta 

vali in Merja Nieminen, joka on toiminut yhdistyksen 

varapuheenjohtajana. Lisäksi hallitukseen vali in uutena 

jäsenenä kunniapuheenjohtaja Kaija Vesala.



Paino


