
Kouvolan Seudun Lo aperinneyhdistys ry

OHJELMA SYKSY 2021



YHDISTYKSEN JÄSENILLE

Lo a Svärd 100v juhlavuosi huipentuu kuluvan syksyn aika‐
na. Olemme valmistelleet  laisuuksia koronan varjossa 
luo aen vahvas  siihen, e ä epidemia vihdoin helpo aa. 
Haluamme nähdä teitä hyvät jäsenet runsaslukuises  niin 
perinteisissä lo ailloissa kuin lukuisissa muissakin syyskau‐
den  laisuuksissa. Iloitsemme jo etukäteen elämän nor‐
malisoitumisesta ja vapaasta kokoontumisesta.
Olemme siirtäneet keväälle suunniteltuja ohjelmia syksyyn, 
ja mielenkiintoisia teemoja on tulossa kevään 2022 lo ail‐
toihinkin. Elokuussa avautunut lo akan ini on suuri voi‐
mainponnistus yhdistyksellemme, mu a samalla  
erinomainen  laisuus esitellä lo en ja pikkulo en teke‐
mää arvokasta työtä ja monipuolista toimintaa. Ole e 
kaikki lämpimäs  tervetulleita kan iniin. Tuokaa mukaan 
ystävänne ja kertokaa kan inista lähipiirissännekin. 
Yhdessä teidän jäsentemme kanssa jaamme juhlavuoden 
kaikki kokoontumiset ja tapahtumat. Olkoon syyskausi uusi 
alku koronan jälkeiseen elämään ja lo aperinnetoimintaan. 
Tervetuloa kaikki yhdessä ja jokainen erikseen aloi amaan 
syyskau a.

Puheenjohtaja Merja Nieminen

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 
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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
varapuheenjohtaja
puh. 050 304 3743
heinikortesluoma@hotmail.com

Hallituksen kokoonpano
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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.



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.

02.08. – 03.09.2021 Lo akan ini

Kouvolankatu 26, klo 10.00 ‐ 15.00 ma ‐ pe

24.08.   Lo ailta, Syyskauden avaus Tuulensuojassa

Syyskauden ohjelman esi ely. 

"Lo a Svärd – 100v yhteiskuntavastuuta"  Kaija 

Vesalan esitelmä Lo a Svärd järjestön koko 100 vuo‐

den aikaisesta työstä.

04.09. la Elimäen Pestoomarkkinat

Tapahtuman teemana "100 vuo a naisten 

yhteiskuntavastuuta So lasko ‐ ja Lo a Svärd 

‐järjestöissä”. Yhdistyksellä on oma edustus.

26.09. su Lo a Svärd 100v juhlallisuudet

Juhlamessu Kouvolan keskuskirkossa klo 10:00 

saarnaa ken äpiispa Pekka Särkiö. Lo amuistokiven 

paljastus Lääninpuistossa he  messun jälkeen

Pääjuhla Kouvolan kaupungintalolla klo 14:00. 

Kahvitarjoilu ennen juhlaa. Musiikista vastaavat 

Pohjois‐Kymen So laspoikakillan kuoro ja orkesteri, 

sopraano Helena Berg ja Kaunisnurmen koulun 

kuoro. Juhlapuhe kansanedustaja Paula Risikko.
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29.9. ke Lo a Svärd järjestön perustaminen

Filosofian tohtori Mari a Pohls’in luento Kouvolan 

kansalaisopistolla 

02‐03.10. la‐su  Lii okokous Vaasassa

Vuoden 2021 Lo aperinnepäivät järjestetään 

Vaasan Lo aperinneyhdistys ry:n emännöimänä 

Vaasassa

04. – 30.10. Lo a‐aiheisten kirjojen näy ely Kouvolan 
kirjastossa

"Lo a Svärd 100‐vuo a yhteiskuntavastuuta" tapah‐

tumat

06.10. ke Vanhusten viikon juhla Kaupungintalolla klo 
14:00.

 Kahvitus alkaa klo 13:00

19. – 21.10.   – to Henkisen ja fyysisen vireyden kurssi 
Puhjonrannassa lo lle ja pikkulo lle

Kurssikeskus sijaitsee kirkasve sen Rapojärven 

rannalla Valkealassa. 

Mukavaa yhdessäoloa, muistojen jakamista ja 

ajatusten vaihtoa, liikuntaa ja aivojumppaa.

26.10.   Lo ailta, Syyskokous

Kokousesitelmänä Ko vara – poikkeusolojen 

ruokahuolto. Ko talousasiantun ja Sari Kokkala 

Kymenlaakson Martat

23.11.   ” Valoa pimeyteen – runon ja musiikin ilta” 

Käpylän kirkossa klo 18.00.  Kahvitarjoilu klo 17:00 
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Ohjelmassa mm. Yhdistyksen Runoryhmä. 

Musiikkia, iltahartaus. Vapaa pääsy, ohjelma 5€

06.12. ma Itsenäisyyspäivän  laisuudet

Kunniakäyn  Kuusankoskella Vapaudenpatsaalla 

klo 9.15.

11.12. la Järjestöjen joulumyyjäiset Maria‐salissa 

21.12.   Puurojuhla Tuulensuojassa alkaen klo 17:00

Joulupuuro ja tor ukahvit, musiikkia

ARPAJAISET

"Lo a Svärd 100‐vuo a yhteiskuntavastuuta" 
muita tapahtumia

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, Saarnaa juhlavuoden suojelija 

tasavallan presiden n puoliso Jenni Haukio. 

Tilaisuus televisioidaan.

13.10. ke  Lo a Svärd järjestön toiminta so en aikana

Filosofian tohtori Mari a Pohls’in luento Kouvolan 

kansalaisopistolla 

20.10. ke  Lo a Svärd järjestön lakkau aminen ja sen 
jälkeiset tapahtumat

Filosofian tohtori Mari a Pohls’in luento Kouvolan 

kirjastolla 



Alkuvuoden tapahtumia.

Yhdistyksemme muistokivihanke

Eräälle kymenlaaksolaiselle 

maa lalle rakenne in 

vuonna 1896 kivinave a. 

Rakennus on edelleen 

pystyssä ja perustukset 

suorassa. Kivet louhi in 

läheisestä kalliorinteestä ja 

kuljete in talvella rekipelis‐

sä rakennuspaikalle. Yksi 

noista perustuskivistä jäi 

jostain syystä käy ämä ä sen alkuperäiseen tarkoituk‐

seen. 

Isänmaallisen Lo a Svärd järjestön 100v juhlavuoden kun‐

niaksi Kouvolan Seudun Lo aperinneyhdistyksen hallitus 

pää  kokouksessaan hankkia muistokiven pystyte äväksi 

Kouvolan Lääninpuistoon.
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1000 kg painava kivi aloi  

matkansa muistokiveksi Kan‐

nuskoskelta Airi Niemisen ko‐

lalta. 

Kivi muotoillaan lopulliseen 

muotoonsa Voikkaa kiviveistä‐

möllä.

Ryhmä hallituksen jäseniä kävi 

28.1.2021 Voikkaalla katsomas‐

sa muistokiven suunnitelmia.

Yhdistyksemme kevätkokous Tuulensuojassa 25.3.2021

Kevätkokous pide in Tuu‐

lensuojassa etäyhteyden 

avulla. Paikalla oli pieni 

joukko jäseniä, osa etäyh‐

teyden päässä. Kokous 

hyväksyi sääntömääräiset 

asiat yksimielises  ja yhdis‐

tyksen ensimmäinen tällainen vuosikokous onnistui hyvin.



Kouvolan Seudun Lo aperinneyhdistys ry:n  hallituksen 
kokous Tuulensuojassa 11.5.2021. 

Kokouksen jälkeen vie m‐

me yllätyksenä Marja a 

Nykäsen merkkipäiväjuh‐

laa. Tilaisuudessa Kaija 

Vesala ja Sirpa Kokko  

lausuivat ruonoja ja musii‐

kista vastasivat Arvo Saaris‐

to ja Pekka Ainali.  

Tilaisuuden pää eeksi juo‐

in kakkukahvit.

Lo a Svärd 100v juhlajärjestelyt

Yhdistyksen lo akan ini‐

työryhmä on tehnyt 

mi avaa työtä kan inin 

perustamiseksi. Lo a‐

kan inille saa in hyvät 

lat Kouvolankatu 26:sta. 

Tila on kaupungin keskustassa ja katutasossa. Kuvassa työ‐

ryhmän jäseniä tutustumiskäynnillä.
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Kan ini lat siivo in talkoilla 6.7.2021. 

Kan inin pöydät ja tuolit saa in lainaksi Pitomestarit Aar‐

no An la Oy:ltä Korialta.
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Kansikuva:  Piirros Arto Kokko
Kuvat ja tai o: Seppo Liimatainen
sepitapa@gmail.com

11

Osmo Niskanenon on tehnyt myyn skin, jonka 

pöytätason laudat ovat samanikäisiä kuin Lo a Svärd jär‐

jestö. Kuvassa Kaija Vesala, Leena Liimatainen, Merja Nie‐

minen ja Osmo Niskanen



Paino A TAITTO


