
Kouvolan Seudun Lo aperinneyhdistys ry

OHJELMA SYKSY 2022



YHDISTYKSEN JÄSENILLE

Olemme eläneet ja elämme 
edelleen poikkeuksellisia aikoja. 
Koronakurimus jatkuu, ja Venäjän 
julma hyökkäyssota Ukrainaan on 
uu sten keskiössä. Jokainen meis‐
tä voi kysyä itseltään, miten lotat 
toimisivat tässä lanteessa? 
Mehän olemme lo a, pikkulo a 
ja perinnelo a. 
Kahdella sanalla kuva una Kouvo‐
lan Seudun Lo aperinneyhdistyk‐
sen toiminnan perusta on käytännön isänmaallisuus. Nyt jos 
koskaan voimme jokainen omalta osaltamme pitää näkyväs‐

 esillä vapaaehtoista maanpuolustustyötä. 

Elokuussa aloitamme lo aillat. Saamme kokoontua jokaisen 
kuukauden neljäntenä istaina lo aperinteen merkeissä 
tapaamaan tosiamme, kuuntelemaan luentoja, sekä 
pitämään esillä lo ajärjestön arvo‐, ja aatemaailmaa. Lo a 
Svärd järjestön historiasta ja lo en moninaisesta toiminnas‐
ta rii ää lopu omas  aiheita ja teemoja perinnetyöhön.

On ilo saada pitää yhdistyksemme toiminnassa lo alippu 
näkyväs  esillä, ja elää todeksi menneiden harmaapukuisten 
lo asukupolvien esimerkki siitä mitä on vastuullinen kansa‐
laisuus.

Kiitos, kun haluat olla mukana lo aperinnetoiminnassa. 
Merja Nieminen, puheenjohtaja
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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
leena10.liimatainen@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
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 edeltävänä sunnuntaina seuratoi‐
mintapalstalla 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.

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.

23.08.  klo 18 Lo ailta, syyskauden avaus Tuulensuojassa

Syksyn ohjelman esi ely.

Turvallisuuspolii nen katsaus, evers  Petri Olli.

28.09. ke klo 17 Tutustuminen So en 1939‐1945 Pohjois‐
Kymen Perinneyhdistys ry'n loihin Porukkatalos‐
sa. Huom! Päivä on keskiviikko.

Osoite Savonkatu 23, 45100 Kouvola.

Esi elijänä An  Laherto. Yhdistyksen loihin on si‐

joite u mm. lo aperinneyhdistyksen oma vitriini‐

kaappi. Tilaisuudessa kahvit.

Ilmoi autuminen 23.9. mennessä Maire Markka‐

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

8.‐9.10. Lii okokous Kajaanissa
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25.10.  klo 18 Lo ailta, syyskokous

Kokousesitelmänä lo apukujen historia, Merja Nie‐

minen.

Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät 

asiat.

22.11.  klo 18 "Valoa pimeyteen ‐runon ja musiikin ilta"

Käpylän kirkossa. Kahvitarjoilua klo 17.

Esiintyjinä Inkeri Vehmas‐Thesslund ja lo aperinteen 

runoryhmä. Iltahartaus kirkkoherra Tuija Nuu nen, 

Kouvolan seurakunta.

Vapaaehtoinen kahvimaksu.

6.12.  klo 9 Itsenäisyyspäivän kunniakäyn  Kuusankosken 
Vapaudenpatsaalle

10.12. la Järjestöjen joulumyyjäiset Maria‐salissa

13.12.  klo 17 Joulujuhla Kymen Paviljongilla

Helsingin e 408 (Kel ) 45740 Kuusankoski

Joulupuuroa, tor ukahvit ja jouluista ohjelmaa.

ARPAJAISET ja myyn pöytä.

Jos tarvitset kyydin laisuuteen, kerro asia 

ilmoi autumisen yhteydessä.

Ilmoi autuminen 2.12. mennessä Maire Markka‐

nen maire.markkanen@gmail.com tai 040 822 8503
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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. Syksyllä 2022 kerhopäivät ovat 

8.9., 13.10. ja 10.11. klo 13 ‐ 16. Yhdistys hankkii kerholle 

tarvi avat langat ja vanut.

Tervetuloa mukaan!

Tiedustelut Leena Liimatainen 040 536 4777
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Kevään 2022 tapahtumia.

26.4. Lo ailta

Aitomäen Nuorisoseuran tanhuryhmä tanssi ja laula  osal‐

listujia.

Lo aillassa järjeste in myös "pukujen tuuletus". Osallistu‐

jien yllä oli kauniita kansallispukuja, kansanpukuja, so lasko‐

asuja ja lo apukuja.
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Lotanpäivänä 12.5.2022

Yhdistyksen edustajat Kaija Ve‐

sala ja Leena Liimatainen laski‐

vat kukkatervehdyksen 

Lääninpuiston muistokivelle.
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24.5. Retki Puolakan talomuseolle

Puolakan talomuseo sijaitsee vanhassa Kymijoen kul uuri‐

maisemassa Kouvolan Mäkikylässä. Alueella on vahva histo‐

ria, onhan talomuseolta näkyvä Kymijoki ollut Venäjän ja 

Ruotsin raja. Puolakan talomuseo esi elee talonpoikaisasu‐

mista 1900‐luvun alussa. Vanhimmat rakennukset ovat 

1700‐luvulta. Talossa asu in vielä vuonna 1957. Puolakan 

talomuseolla voi ais a, kuinka ennen vanhaan asu in maa‐

seudulla.

Toukokuussa, tuomien kukkiessa, tutustuimme Puolakan 

talomuseoon. Pir n tummuneiden seinien sisällä, pitkän 

tuvan pöydän ääressä saimme kuulla museon isännän Jouni 

Sjöblomin kertovan museoalueen ja ympäristön historiasta. 

Maukkaat pullakahvit ja yhteislaulut jä vät mieleen hienon 

muis jäljen.
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3.7.2022 su Retki Salmelaan

"Liisamaija Laaksonen 60 

vuo a taiteilijana" 

‐juhlakonser  Mäntyharjun 

kirkossa. 



Kuvat ja tai o: Seppo Liimatainen

sepitapa@gmail.com
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Juhlan esiintyjinä olivat Liisamaija Laaksonen, Katariina 

Kaitue, Esko Salminen ja Samuli Edelman, säestäjä Ma  

Paatelma.
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