
KOKOUKSET 
 
Kevätkokous 26.4. klo 18 Kansantalo 
Syyskokous 24.11. klo 18 Kuusankoskitalo 

 
 

ONKO SINULLA ASIAA SEURALLE?  
– LAITA SÄHKÖPOSTIA 

 
•  email:  sihteeri@kuusankoskiseura.fi 
•  email:  nayttelyt@kuusankoskiseura.fi 
•  email:  jasenasiat@kuusankoskiseura.fi 
 

 
 
 
 
 

 
 

Suunnitellut Anu Pentik 

 
Keraaminen vellikuppi 

 
 
 
 
 

Kotiseutuviiri 

TERVETULOA 125-VUOTIAASEEN 
KOTISEUTUTALOON! 

 

 

Kotiseututie 12,  
45700 Kuusankoski 
puh. 044 792 1870 
 

Avoinna 4.5.–25.9. 
ma−su klo 12−17 
 

 

Kuusankosken kotiseututalo on parhaiten Suomessa säilynyt 
arkkitehti Lars Sonckin suunnittelema kansallisromanttinen 
pyöröhirsinen rakennus. Alkuaan Kymintehtaalle Pienten lasten 
kouluksi vuonna 1897 valmistunut rakennus (kutsuttiin myös 
Mäkikouluksi tai Norjalaiskouluksi) siirrettiin 1956–1957 Kettu-
mäen Kansanpuistoon kotiseututaloksi. Siellä on kesäkautena 
esillä viisi näyttelyä. 
 

Kotiseututalo on yksi Länsi-Kymen Kulttuuri-
reitin kohteista. 

 
NÄYTTELYT 

 

Toukokuu 4.5.–29.5. 
XAMK: ”Vanhaa Haminaa” 
 

Kesäkuu 1.6.–3.7. 
Raili Jääskeläinen ja Anne-Mai Silvonen:  
”Elämän lähde” – luonto ja taiteen monimuotoisuus 
 

Heinäkuu 6.7.–31.7. 
Marko Taimela, Jussi Heinonen ja  
Matti P. Järvinen: ”Nuoret radikaalit” 
 

Elokuu 3.8.–28.8. 
Kuusankoski-Seura ry: ”Lars Sonck” 
 

Syyskuu 31.8.–25.9. 
Kuusankoski-Seura ry: ”Vellikuppi” 

 
Voit ottaa yhteyttä: nayttelyt@kuusankoskiseura.fi 

 
 

Perustettu 4.1.1976 
Kotiseutuliiton jäsen 16.6.1976 

 
•  tutkii, tallentaa ja julkaisee kotiseututietoutta 
•  tekee tunnetuksi Kuusankosken kaupunginosan 
     historiaa ja luonnon erityispiirteitä 
•  edistää kaupunginosan ja sen asukkaiden viihty- 
     vyyttä 
•  järjestää kotiseutukävelyjä, -retkiä ja -juhlia 
•  tekee aloitteita ja antaa lausuntoja viranomai- 
     sille 
•  toimii yhteistyössä samoja päämääriä ajavien 
     yhdistysten kanssa 
 
 
 

 
 



KOTISEUTUKÄVELYT 
 

Seura on järjestänyt vuodesta 1993 lähtien 
kotiseutukävelyjä eri puolille kaupunkia. Tule 
mukaan tutustumaan kotiseutuusi. Kävelyt ovat 
maksuttomia. 
 
•  kesäkuu 14.6. klo 17.30 
     Ahola 
 
•  elokuu 9.8. klo 17.30 
     Yrjönoja 
 

 
 

 

 

JUHLAT 
 
Vappusoitto 
1.5. klo 9.30 
 
Juhannusaattojuhla  
24.6. klo 15 
 
Kotiseutujuhla  
9.10. klo 14 

KOTISEUTUJULKAISUT JA MUUT 
SEURAN MYYNTITUOTTEET 

 

Perinnekirjat 
Kuusankoski-Seuran julkai-
semat perinnekirjat ovat 
paikallishistoriallisia, yksittäis-
ten henkilöiden kirjoittamia 
tai perinnepiireissä koottujen 
muistelmien ja faktatiedon 
avulla toimitettuja julkaisuja. 
 
Vellikuppi-
kotiseutujulkaisut 
Vellikuppi on Kuusankoski-
Seuran vuosittain julkaisema, 
Kuusankosken ja osin sen lähi-
ynpäristön historiaa tutkiva ja 
tallettava, kotiseutu- ja perin-
netyötä tekevä julkaisu, jota 
toimitetaan talkoovoimin.  
 
Kuusankosken kotiseutuviiri, onnittelukortti, 
adressi iloon ja suruun, postikortit sekä Anu 
Pentikin suunnittelema keraaminen vellikuppi  

 
JULKAISUJA JA TUOTTEITA ON MYYNNISSÄ: 
 

•   Kotiseututalolla kesällä (kaikki ed. mainitut) 
•   TaideTupa PikkuSelmassa Taideruukissa 
     os. Kyminväylä 2, 45700 KSNK 
•   Uusimpia Vellikuppeja ja perinnekirjoja myös 
     Kouvolassa Museokauppa Poikilossa 
     os. Varuskuntakatu 11, 45100 KVL 

 

JOTKUT JULKAISUISTA ON MYYTY LOPPUUN.  
 

PERINNEKIRJOJA SEKÄ KUUSANKOSKEN ERI 
ASUINALUEISTA KIRJOITETTUJA PERINNEMONIS-
TEITA VOIT KUITENKIN LAINATA KIRJASTOISTA! 

LIITY JÄSENEKSI 
 
Kuusankoski-Seura on kaikille avoin kotiseutu-
yhdistys. Liittymällä seuran jäseneksi tuet osaltasi 
kotikyläsi ja -seutusi perinteen säilyttämistä sekä 
uuden perinteen kehittymistä. Jäsenenä saat 
yksi–kaksi kertaa vuodessa toimitetun jäsen-
kirjeen. Verkkosivuillamme voit tutustua seuran 
toimintaan www.kuusankoskiseura.fi  
 
Jäsenmaksu vuonna 2022 on 18 euroa. Voit maksaa 

sen tilille FI09 5750 7720 0170 66 joko verkko-

pankistasi tai maksamalla pankissa. 

Yritykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt voivat 
liittyä Kuusankoski-Seuraan myös kannatusjäseneksi. 
Vuotuinen kannatusjäsenyysmaksu on 50 euroa. 
 
Voit liittyä jäseneksi verkkosivujen kautta netissä 
tai täyttämällä ilmoittautumislomakkeen (saat 
kesällä Kotiseututalolta tai ota yhteyttä johto-
kunnan jäseneen) ja palauttamalla sen johto-
kunnan jäsenelle tai kesäisin Kotiseututalon 
hoitajalle. Voit lähettää lomakkeen myös postitse 
seuran toimistoon (osoitteen löydät kääntö-
puolelta). 

 
HUOM!  
MUISTATHAN MYÖS ILMOITTAA MUUTTUNEISTA 
JÄSENTIEDOISTASI (osoite. puh.nro, sposti)! 

 
 
 

LISÄTIETOJA TAPAHTUMISTA:  
•  www.kuusankoskiseura.fi 
•  Facebook 
•  Kouvolan Sanomien Seurat ja yhdistykset 
    ilmoittavat- tai Menot-palstat 


