
Kouvolan Seudun Lo aperinneyhdistys ry

OHJELMA KEVÄT 2022



YHDISTYKSEN JÄSENILLE

Lo a Svärd järjestön tapahtumarikas 100 v juhlavuosi on takana. 

Kouvolan Lääninpuistoon syyskuussa pystyte y granii nen lo a‐

muistokivi kertoo ohikulkijoille ja tuleville sukupolville harmaapu‐

kuisen naisjärjestön uu erasta, nkimä ömästä työstä, ja 

yhteiskuntavastuun kantamisesta. On ilo aloi aa menestyksellisen 

juhlavuoden jälkeen uusi lo aperinnetyön toimintavuosi. Lo aillat 

ovat olleet järjestön historiassa toiminnan kivijalka. Lo aillat ryt‐

mi ävät myös kevään 2022 toimintaa. Saamme kokoontua joka 

kuukauden viimeinen istai Tuulensuojaan kahvikupposen ääreen 

vaihtamaan kuulumisia, kuuntelemaan esitelmiä, laulamaan, ja  

kuulemaan taidokasta musisoin a. Uutena toimintamuotona 

aloi ava Lo anukkekerho antaa tekeville käsille mukavaa aska‐

re a, ja samalla kartu aa yhdistyksen kassaa.
Kouvolan Seudun Lo aperinneyhdistys on teitä jäseniä varten. 
Haluamme kuunnella herkällä korvalla teidän jäsenten toiveita toi‐
minnasta, ja ajatuksia perinnetyön tulevaisuuden suuntaviivoista. 
Aloi akaamme toimintavuosi pikkulotan Kultaisten sanojen hen‐
gessä "Kunnioita menny ä ja usko tulevaisuuteen".
Tule mukaan ja tuo ystäväsikin! 
Merja Nieminen, puheejohtaja

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.
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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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Tiedo aminen.
Jäsen laisuudet ja muu ohjelma on koo u tämän vihkosen sivuile. 
Sen lisäksi kutakin tapahtumaa edeltävän sunnuntaina 
seuratoimintapalstalla on asiasta ilmoitus. Muutoksista 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‐paito‐
ja, laukkuja, adresseja, lo aperinnehuiveja,‐ pipoja 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.

25.01.  klo 18 Kevätkauden avaus

Kevään ohjelman esi ely, poisnukkuneiden muistaminen, 

musiikkia Arvo Saaristo ja Pekka Ainali.

22.02.  klo 18 Kevätkokous

Muonituslotan tarina. Monologi Merja Nieminen

Kevätkokouksessa käsitellään 

sääntöjen määräämät asiat: 

toimintakertomus, linpäätös ja 

vastuuvapauden myöntäminen

27.03. su klo 14 Taipaleenjoki‐ooppera

Taipaleenjoki ‐ooppera kertoo 

inhimillisen tarinan Taipaleen 

taisteluista runoilija Yrjö Jylhän 

silmin ja tunnoin. Hinta 70€ sis. li‐

pun, väliaikakahvit, ja kuljetuksen. 

Lähtö Matkakeskuksesta klo 12. 

Paluu n. klo 17 Ilmoi autuminen 25.2. mennessä Maire 

Markkanen 040 822 8503 tai 

maire.markkanen@gmail.com. Maksu 70€ lille 

FI23 4108 0011 1204 36 25.2. mennessä, Viite 17569

4



29.03.  klo 18 Lo ailta

Ft kirjailija Mirja Turunen esi elee 

kirjaansa Elämänmerkki, Irma ja Urho 

Hälikän ken äpos kirjeet.

26.04.  klo 18 Lo ailta

Aitomäen Nuorisoseuran tanhu‐

ryhmä tanssii ja laula aa.

24.05.  Retki Puolakan talomuseolle

Puolakan talomuseo sijaitsee 

Kymijoen kul uurimaisemassa 

Kouvolan Mäkikylässä. 

Ohjelmassa museon esi ely, 

yhteislaulua ja kahvitarjoilu. 

Lähtö kimppakyydein Tuulensuojalta klo 16.40.

Ilmoi auminen 17.5. mennessä Maire Markkanen 

040 822 8503 tai maire.markkanen@gmail.com

18.6 la KYMI MILFEST 2022

Elävän sotahistorian tapahtuma Myllykoskella mukana 

lo ajärjestön esi elyjä ja Lo apuo .

Kellonaika tarkentuu lähempänä ajankohtaa.
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03.07. su Retki Salmelaan

Liisamaija Laaksosen taiteilijajuhla  

Mäntyharjun kirkossa klo 17. 

Lisäksi esiintyvät Katariina Kaitue, 

Vesa‐Ma  Loiri ja Samuli Edel‐

man. Lähtö Kouvolasta klo 14.00. 

Salmelassa n. 1,5 tun a näy elyi‐

hin tutustumisaikaa ennen esitystä. Retken hinta 50€ si‐

sältää sisäänpääsyn esitykseen ja kuljetuksen. 

Ilmoi auminen 1.6. mennessä Maire Markkanen 

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

Maksu 1.6. viimeistään lille FI23 4108 0011 1204 36, Vii‐

te 17585
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Lo akan ini, Kouvolankatu 26 
2.8. ‐ 3.9.2021

Yhdistyksemme suuri ponnistus oli lo akan ini, joka peruste in 

"Lo a Svärd 100 vuo a" juhlavuoden kunniaksi. Lo akan inissa 



Kan inisaa kävi runsaas  yleisöä, Aika ajoin kävijöiden määrää 

joudu in rajoi amaan koronaohjeiden mukaises . Yleisö ote in 

vastaan henkilökohtaises  ja heille Kaija Vesala , Marja a 

Nykänen ja Merja Nieminen kertoivat aseman lanteesta jat‐

kosodan alkuhetkinä. Lo apuodissa oli tarjolla mm. Talvisodan 

leipää ja Lo alakua. Kan inissa myy in kahvia, lo aleivoksia, pii‐

rakoita ja pullaa
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teh in runsaas  talkootyötä. Sisustuksen suunni eli Irmeli 

Kuismin. Kouvolan rauta easema oli hyvä ja toimiva teema, johon 

lo akan initoiminta sulautui hyvin .
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Monet, lämpimät kiitokset teille, jotka oli e tukemassa lo a‐

kan iniamme raha‐, esine‐ ja tuotelahjoituksin. Kiitoksemme 

myös teille, jotka annoi e oman osaamisenne kan inin sisutuk‐

seen ja materiaalien hankintaan. Kiitos teille kan inilotat, jotka 

jaksoi e uu eras  hoitaa omat kan inivuoronne iloisella ja reip‐

paalla mielellä.

Suuret kiitokset yli 2 500 kan inissamme kävijälle. Vieraat tekevät 

juhlan, ja tuota juhlaa saimme vie ää Kouvolan lo akan inissa 

kanssanne 25 päivän ajan. Lo akan inin henki ja pyyteetön lo a‐

perinnetyö eläkööt vahvana jatkossakin.

Kii äen lo akan inityöryhmä.



Kouvolan Seudun Lo aperinneyhdistys ry:n 
muistokiven paljastus Lääninpuistossa ja 

pääjuhla Kouvolan kaupungintalossa 
26.9.2021
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Kuvat ja tai o: Seppo Liimatainen

sepitapa@gmail.com
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Lo anukkekerho

Lo anukkekerhossa on tarkoitus valmistaa lo anukkeja sekä 

neuloa lo alapasia ja ‐sukkia tai tehdä muita käsitöitä. Kerho 

kokoontuu Tuulensuojassa, kahvion viereisessä kerhohuoneessa 

joka kuukauden toisena torstaina. Keväällä 2022 kerhopäivät ovat 

13.1., 10.2., 10.3. ja 14.4. klo 13 ‐ 16. Yhdistys hankkii kerholle 

tarvi avat langat ja vanut.

Tervetuloa mukaan!

Tiedustelut Leena Liimatainen 040 536 4777
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