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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

I  YLEISTÄ

Jos yhdellä sanalla pitäisi kuvata yhdistyksemme toimintavuotta 2020
tuo sana olisi koronaepidemia.
Syksyllä suunnitelimme monipuolisen kevätkauden ohjelman, jonka piti
huipentua "Suomi on hyvä maa"- Talvisodan päättymisen muistojuhlaan. 
Jo tammikuussa alkoi maailmalta tihkua uutisia nopeasti leviävästä virus-
infektiosta. Kovin kaukana, Aasiassa asti, tuntui tauti leviävän.
Aloitimme kevätkauden perinteisesti muistamalla poisnukkuneita yhdistyk-
semme jäseniä ja esittelemällä tulevia tapahtumia. Arvo Saariston ja Pekka 
Ainalin musiikkiesitys kruunasi kauden aloituksen. Helmikuun Runeberg-
henkiseen, ja muonituslotista kertoneeseen lottailtaan saimme koottua vielä 
normaalisti.
Talvisodan muistojuhlaa valmistelimme 12.3. asti, jolloin Kouvolassakin
astuivat voimaan kokoontumisrajoitukset. Tuo arvokas tilaisuus oli  peruttava 
vain kaksi päivää ennen juhlaa.
Kaikki suunnitelmat maaliskuun puolesta välistä elokuulle asti peruttiin yksi 
toisensa jälkeen. Toukokuussa, Lotanpäivän perinteinen kunniakäynti 
Kuusankoskella Vapaudenpatsaalla kuitenkin toteutettiin pienellä joukolla.
Helmikuussa pitämättä jäänyt kevätkokous saatiin vietyä läpi tarkoin turva-
järjestelyin elokuun lottaillassa, Toiveikkaana tuossa tilaisuudessa esitettiin 
syyskauden ohjelma ajatuksella, että tautitilanne helpottaisi ja yhdistystoiminta 
ja kokoontumiset voisivat alkaa. Keväältä perutut luennot -Arjen apuvälineistä 
ja -Sotilaspappien roolista rintamalla saatiin toteutettua isot turvavälit pitäen ja 
maskeihin pukeutuneina syys-, ja lokakuun lottailloissa. Tuossa syyskoko-
uksessa valittiin yhdistykselle uusi puheenjohtaja. Yhdistys kiittää lämpimästi 
6-vuotisen puheenjohtajakauden esimerkillisesti hoitanutta Marjatta Nykästä.
Perinteiset Valoa pimeyteen- kirkkoilta, ja joulukuun puurojuhla oli kokoon- 
tumisrajoitusten vuoksi peruttava. Itsenäisyyspäivänä toteutui pienen ryhmän 
voimin kunniakäynti Vapaudenpatsaalla.

Poikkeuksellisesta toimintavuodesta huolimatta usko on vahva elämän 
normalisoitumiseen ja yhdistystoiminnan palaamiseen entiselleen.
Lottajärjestö näytti sotavuosina voimansa. Me perinnelotat seuraamme
lottien ja pikkulottien antamaa esimerkkiä peräänantamattomuudesta ja 
sisukkaasta toiminnasta poikkeusoloissa. Katsomme rohkeasti vuoteen 2021
joka on Lotta Svärd järjestön 100v juhlavuosi.
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Yhdistyksemme jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 180.

II  HALLINTO

1.  YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

Marjatta Nykänen, puheenjohtaja
Marjaleena Kylmänen, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja
Maire Markkanen, sihteeri
Leena Liimatainen, jäsen
Maija-Liisa Knaappila, jäsen
Sirpa Kokko, jäsen
Heini Kortesluoma, jäsen
Merja Nieminen, jäsen

Yhdistyksen varsinaisina toiminnantarkastajina ovat toimineet Kirsti Norkamo
ja Raija Toikka sekä varalla Kaija Vesala ja Riitta Myller. 
Seppo Liimatainen ylläpitää yhdistyksen kotisivuja.

Kouvolan Seudun Lottaperinneyhdistys ry on Suomen Lottaperinneliiton jäsen.

2. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 26.8.2020
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 27.10.2020

Halituksen kokouksia on vuoden aikana pidetty yhdeksän (9)

III TOIMINTA 

1. JÄSENTILAISUUDET

28.1.   Kevätkauden avaus,Tuulensuojassa
           Kevään ohjelman esittely, poisnukkuneiden muistaminen. Lotta Svärd  

  100 v-juhlavuoden suunnittelua, Leena Liimatainen. Musiikkia,   
   Arvo Saaristo ja Pekka Ainali. (53 osallistujaa)

25.2.   Lotta-ilta "J.LRunebergin hengessä", Tuulensuojassa
           "J.L.Runeberg ja Sven Tuuva", Marjatta Nykänen,

 Lottien muonitustehtävä, Merja Nieminen (51 osallistujaa)
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14.3.   Talvisodan päättymisen muistojuhla, Kouvolan kaupungintalolla.
           Peruutettiin koronapandemian takia.

24.3.   Jäsenilta Tuulensuojassa
           "Apuvälineet arjen turvaksi" Teija Lifflander

 Peruutettiin koronapandemian takia.

28.4.   Jäsenilta Tuulensuojassa
           "Sotilaspastorin rooli rintamalla" Timo Happonen

 Peruutettiin koronapandemian takia.

26.5.   Keväinen puutarha herää
 Vierailu Nina Petelius-Lehdon puutarhaan, peruutettiin  korona-

           pandemian takia. (ilmoittautuneita 16)

2.6.      Retki Strönforsin ruukkiin peruutettiin koronapandemian takia.
  (ilmoittautuneita 22)

29.7.     Konsertti Taidekeskus Salmelassa Mäntyharjulla, siirrettiin
             kesälle 2021. (ilmoittautuneita  31)

26.8.     Kevätkokous
    Marjatta Nykänen esitteli alkaneen syyskauden ohjelman,
    musiikkia Arvo Saaristo ja Pekka Ainali. (osallistujia 29)

17.9.     Retki Haminaan Suojeluskunta ja Lotta Svärd-näyttelyyn 
    ei toteutunut.

29.9.      Lotta-ilta Tuulensuojassa
     "Sotilaspappien rooli rintamalla": Timo Hopponen (32 osallistujaa)

9.10.      Vanhusten viikon juhla kaupungin talolla, peruutettiin korona-
     pandemian takia.

     
27.10.     Syyskokous Tuulensuojassa

      Kokousesitelmä:  Apuvälineet arjen turvaksi" Teija Lifflander
      (31 osallistujaa)

24.11.     Runon ja musiikin ilta Käpylän kirkossa, peruutettiin
      koronapandemian takia.
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5.12.       Järjestöjen joulumyyjäiset peruutettiin.

6.12.       Itsenäisyyspäivä
                Kunniakäynti Vapauden patsaalla Kuusankoskella,

       paikalla 8 jäsentä. 
                               
22.12.      Puurojuhla Tuulensuojassa
                Peruutettiin koronapandemian takia. 

2. LIITON TILAISUUDET

Liiton kesämatka Viroon 25.-28.5 peruutettiin koronapandemian takia.

Suomen Lottaperinneliiton liittokokous 3.-4.10 Kajaanissa peruutettiin 
koronapandemian takia.

Liittokokous järjestettiin Lahdessa 4.10. Kokoukseen osallistui 
Marjatta Nykänen, Merja Nieminen ja Kaija Vesala

3. ULKOPUOLISET VIERAILUT/ESITELMÄT

Seppo Liimatainen toimii Lottaperinneliiton  kotisivukouluttajana,
atk-tukihenkilönä  ja kotisivujen ylläpitäjänä.

12.8. Kaija Vesala puhui Lotta Svärdistä Lahden Lottaperinneyhdistyksen
25 v juhlassa

4.  KUNTOUTUSTOIMINTA

Henkisen ja fyysisen vireyden kurssi lotille ja pikkulotille siirrettiin
keväälle 2021

5. PERINTEEN KERUU

Vuoden aikana olemme saaneet lahjoituksina lottamateriaalia.

6. SAADUT LAHJOITUKSET

Yksittäiset henkilöt ovat lahjoittaneet yhdistykselle kirpputorilla myytävää
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IV  EDUSTUKSET

Marjatta Nykänen on Suomen Lottaperinneliiton hallitukseen jäsen
vuodet  2020-2021
Vuoden 2021 liittokokousta varten valitun vaalitoimikunnan puheenjohtaja on 
Kaija Vesala
Kouvolan Eläkeläisten yhteistyöryhmässä yhdistystä ovat edustaneet Marjatta
Nykänen ja varalla Merja Nieminen.

V  TIEDOTTAMINEN

Hallitus teetti keväällä ja syksyllä ohjelmavihkosen, joka jaettiin kaikille 
jäsenille.
Jäsentilaisuuksista ja retkistä ilmoitettiin Kouvolan Sanomien järjestötoiminta
palstalla.

Yhdistyksen kotisivun osoite  on: 
https//:lottakouvola.lottaliitto.fi
Yhdistyksen sähköpostiosoite on:
lottaperinne.kouvola@gmail.com

VI   TALOUS

Yhdistyksen tulolähteenä olivat jäsenmaksut 15 euroa/jäsen.
Tulolähteenä olivat lisäksi arpajais- ja kahvituotot sekä tuotemyynti.
Yhdistyksen taloudellinen tilanne selviää tilinpäätöksestä.

LOPUKSI

Hallitus on kiitollinen jäsenten aktiivisesta osallistumisesta toimintaan. 
Samoin se esittää kiitoksen tukijoille ja toimintaa avustaneille esiintyjille
onnistuneesta toimintavuodesta.

Kouvolassa 23.3.2021

Hallitus


