
 
Yrjö Kokko -seura ry.  
   
 

 

 
Kiinnostaako valokuvaus, kirjallisuus, 
luonto ja eläimet? Tule mukaan Yrjö Kok-
ko-seuraan. 
 
Jos olet kiinnostunut Yrjö Kokon elämästä ja hänen 
tuotannostaan sekä esimerkiksi luonnossa liikkumi-
sesta, valokuvauksesta, linnuista ja eläimistä, Lapista 
ja saamelaisuudesta, tule mukaan Yrjö Kokko -seuran 
toimintaan. 
  
Yrjö Kokko -seura ry on organisoitunut uudelleen ja 
suunnitellut tulevaa toimintaansa. 
- Olemme elvyttämässä Yrjö Kokko -seuran toimintaa. 
Seura on saanut uuden hallituksen ja olemme innolla 
aloittaneet toiminnan suunnittelun. Aktivoitumista on 
siivittänyt Enontekiön kunnan juhlavuosi 2017, kertoo 
seuran puheenjohtaja Jari Rantapelkonen. 
 
Enontekiö oli Kokolle ja hänen perheelleen tärkeä paik-
ka sodan jälkeen. Kokko toimi Länsi-Lapissa piirieläin-
lääkärinä ja teki samalla kirjailijan työtä. Hän sai vuon-
na 1947 valtion kirjallisuuspalkinnon kirjastaan ”Neljän 
tuulen tie”. Löydettyään viiden vuoden etsinnän jäl-
keen Enontekiöltä vuonna 1950 laulujoutsenen pesän, 
julkaisi hän kirjansa ”Laulujoutsen”, joka herätti ihmiset 
Suomessa laulujoutsenen suojeluun. Kirjan menestys 
johti Kokon päätökseen keskittyä kokonaan kirjailijan 
työhön. Hän rakensi tukikohdakseen Enontekiön Ou-
nasjärven niemeen Ungelon torpan. 
 
Ensi vuonna Yrjö Kokko -seuran ohjelmassa on eri tee-
maisia luontokuvaustapahtumia kuten avoimia ”photo 
walk” –kävelyjä, luontokuvauskilpailu nuorille sekä Yrjö 
Kokon kirjojen lukupiirejä ja Enontekiön Väärtipäivien 
yhteydessä elokuun lopulla Kokon muisteluilta ja vierai-
lu Ungelon torpassa. 
 
Liity jäseneksi 
 
Yrjö Kokko-seuran tarkoituksena on  

- Yrjö Kokon tuotantoon ja muuhun elämäntyö-
hön kohdistuvan mielenkiinnon ja harrastuksen 
herättäminen ja vireillä pitäminen sekä hänen 
merkityksensä esille tuominen kirjailijana, bio-
logina ja luonnonsuojelijana 

- Yrjö Kokosta ja hänen tuotannostaan aiheensa 
saavan tieteellisen tutkimustyön sekä luovan ja 
esittävän taiteen tunnetuksi tekeminen 

- Yrjö Kokon elämään ja teoksiin liittyvien muis-
tojen ja muun aineiston kokoaminen, vaalimi-
nen ja tunnetuksi tekeminen 

- Yrjö Kokon ja hänen kirjojensa ystävien yhteen 
saattaminen. 

 
Liity Yrjö Kokko -seuran jäseneksi maksamalla jäsen-
maksun tilille: FI35 5643 8840 0067 33. 
 
Jäsenmaksun suuruudet: 

- henkilöjäsen 10 €   
- ainaisjäsen   50 € 
- yhteisöjäsen 35 €    
- yhteisöainaisjäsen 350 €.  

 
Vuoden 2016 aikana jäsenmaksun maksaneiden ei tar-
vitse maksaa vuonna 2017 jäsenmaksua. 
 
Lisätietoja seuran toiminnasta antavat: 

- puheenjohtaja Jari Rantapelkonen, e-mail:  
jari.rantapelkonen@enontekio.fi  

- jäsenasioissa rahastonhoitaja Kaija Kehus,  
e-mail: kaija.kehus@gmail.com   

- tiedotusasioissa Ilkka Vaura, e-mail:  
ilkka@vaura.fi puh. 0500 824 475   
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