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Seija Aantaalle luovutettiin kiitokseksi 
vanhan mallin mukaan tehty lottatyyny.  

Kuvassa Seija Aantaa ja Pia Lindell. 
 
 

UUSI PUHEENJOHTAJA 
Kevään vuosikokouksessa pitkäai-
kainen puheenjohtajamme Seija 
Aantaa luovutti puheenjohtajan 
tehtävät minulle. On vaikea sanoin 
kuvata Seijan idearikkautta ja an-
taumusta, jolla hän johti yhdistys-
tä. Toki on sanottava, ettei Seija 
vieläkään yhdistyksestä irti pääse. 
Tämänkin kirjeen takasivun ”tieto-
palstaa” Seija on lupautunut kir-
joittamaan. Hän myös vetää yhdes-
sä Anja Narjuksen kanssa kirjalli-
suustapaamista, jonka tiedot ovat 
toisaalla tässä kirjeessä. 
 
Haluan myös kiittää Anja Narjusta 
hänen luopuessaan hallituspaikas-
ta. Anja kuuluu niihin ihmisiin, 
joiden sanavarastoon eivät kuulu 
”ei” tai ”en ehdi”. Hänenkin lop-
pumaton uusien asioiden ideointi 
ja toteutus on tavoittelemisen ar-
voinen asia. Anja jatkaa aktiivises-
ti yhdistyksen toiminnassa. Halli-
tuksen toiveena onkin, että Anja 
opettaa talvisodan näkkileivän 
leipomisen meille nuoremmille. 
 
Yhdistyksen kevään toiminnan 
kohokohta oli Sigyn-salissa vietet-
ty Lotta Svärdin perustamisen 90-
vuotisjuhla. Uskoisin, että jokainen 
paikalla ollut koki tilaisuuden sy-
västi koskettavana.  
 

 
 
Myönteistä palautetta oli mukava 
ottaa vastaan. Kiitos jokaiselle 
tilaisuuden järjestelyihin osallis-
tuneelle.  
 
Osalla meistä oli mahdollisuus 
osallistua myös valtakunnalliseen 
90-vuotisjuhlaan Oopperatalossa. 
Puitteet olivat komeat mutta mie-
lestäni oma juhlamme oli ykkönen. 
 
Vaikka puheenjohtaja on vaihtu-
nut, yhdistys jatkaa toimintaansa 
perinteiden mukaisesti.  
Hallituksen keskuudessa on jaettu 
eri tilaisuuksien järjestelyvastuita. 
Syksyn ohjelma on nähtävissä täs-
sä kirjeessä. Yksi tilaisuus on tar-
koituksella illalla, jotta myös työ-
elämässä mukana olevat voisivat 
osallistua. On ilo olla mukana 
suunnittelemassa ja toteuttamassa 
toimintaa, kun tietää että osallistu-
jia on tulossa.  
 
Lopuksi esittelen itseni muutamal-
la sanalla. Olen 42-vuotias filoso-
fian maisteri. Perheeseeni kuluu 
aviomiehen lisäksi tokaluokkalai-
nen Ines Fanni-Lotta. Päivisin 
työskentelen mieheni asianajotoi-
mistossa ja iltasella hoidan erilai-
sia luottamustehtäviä. Koko päivän 
vaalin lottaperinnettä. Olen suorit-
tanut naisten vapaaehtoisen ase-
palveluksen ja tällä hetkellä olen 
yliluutnantti, joten komentoääntä 
riittää ainakin kotiväen mielestä. 
Lottaperinteeseen tulin mukaan 
heti, kun Lahteen perustettiin yh-
distys 1990-luvun alussa. Turun 
yhdistys oli luonteva jatke muutta-
essani Turkuun vuosituhannen 
vaihteessa. Yhdistyksellä ja eten-
kin sen ihmisillä oli merkittävä osa 
siinä, että Turku tuntui heti koti-
kaupungilta. 
 
Pia Lindell, puheenjohtaja 
 

 
 
SYKSYN 2011 KALENTERI 
 
21.9. ke Luento Merisuojelus-
kunnista 
Forum Marinum 
 
26.9. ma Kirjallinen ilta 
Maaherran makasiini 
 
8.-9.10. Lottaperinneliiton liitto-
kokous ja lottaperinnepäivä 
Vaasa 
 
14.-16.10. Osaava Nainen –
messut 
Turun Messukeskus 
 
23.10. su Kauneimmat pikkulot-
tien laulut 
Henrikinkirkko 
 
10.11. to Lottamuistoja-ilta  
Seurakuntasali, Eerikinkatu 
 
1.12. to Joulujuhla 
WPK:n talo 
 
6.12. ti Seppeleenlasku lottapat-
saalle 
 
 

 
 

 

Ilmoitamme tilaisuuksistamme 
Turun Sanomien keskiviikkona 
ilmestyvän TS-liitteen kilta-
palstalla noin viikkoa ennen 
tilaisuutta. Koska jäsenkirje 
laaditaan varhain, on tärkeää 
seurata Kiltapalstaa mahdollis-
ten ohjelman muutosten takia.  
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MERISUOJELUSKUNNAT 
Forum Marinum, auditorio Ruuma 

Linnankatu 72, 
(linja-auto 1 sataman suuntaan) 
keskiviikkona 21.9.2011 klo 

13.00 
 

Ossi Sandbäck Uudenkaupungin 
merihistoriallisesta yhdistyksestä 
kertoo merisuojeluskuntien toi-
minnasta Uudenkaupungin ranni-
kolla. 
Esitelmän jälkeen mahdollisuus 
tutustua merimuseoon ja nauttia 
omakustanteinen kahvi. 

 
Maksu 4 € kerätään tilaisuudessa. 
Ilmoittautuminen Asta Hermoselle 
p. 02 2402272 (myös vastaaja) tai 
040 5586376 perjantaihin 16.9. 
mennessä. 

 
 

SYKSYN KIRJALLINEN ILTA 
Maaherran makasiini  

Henrikinkatu 10 
(Tuomiokirkon takana) 

maanantaina 26.9. 2011 klo 
16.30  

 
 

 
 

Charles Bassin vuonna 1828 suunnittele-
ma Maaherran makasiini 

 
Illan ohjelma 

 
Kahvi 
Avaus: pj. Pia Lindell 
Käsiteltävä kirja: Erkki Tuomioja, 
Häivähdys punaista. Kirjan esitte-
lee Seija Aantaa.  
 
 
 
 

 
 
Tarkoitus on, että jokainen lukee 
kirjan etukäteen ja Seijan johdolla 
keskustellaan teoksesta. 
 

 
                Hella Wuolijoki 
 
Maksu 4 € kerätään tilaisuudessa. 
Ilmoittautuminen Asta Hermoselle 
p. 02 2402272 (myös vastaaja) tai 
040 5586376 tiistaihin 21.9. men-
nessä 
 
Mukaan mahtuu 60 henkilöä. 
 
 

LOTTAPERINNELIITON 
LIITTOKOKOUS JA 

LOTTAPERINNEPÄIVÄ 
VAASA 

8.-9.10.2011 
  
Lauantaina on virallinen liittoko-
kous sekä mahdollisuus kiertoaje-
luihin eri teemoilla.  
 
Sunnuntaina jumalanpalvelus ja 
pääjuhla kaupungintalossa, jossa 
juhlapuhujana ministeri Paula Ri-
sikko. 
 
Jokainen vastaa itse matkakustan-
nuksista ym. muista kuluista (esim. 
päivittäiset buffet-lounaat n. 23 €) 
 
Liittokokoukseen lähtijät voivat 
ilmoittautua yhdistyksen sihteeri 
Heli Teittiselle (044-0808675), 
jotta tiedämme, keitä on lähdössä 
ja voidaan suunnitella yhteinen 
matka. Sihteeriltä saa lisätietoa. 
 
 
 
 
 

 
 

OSAAVA NAINEN -MESSUT 
Turun Messukeskus 

14.–16.10.2011 
 
Yhdistyksellä on oma osasto mes-
suilla A-hallissa. Osastolle toivo-
taan iloisia päivystäjiä. 
 
Messuilla A-hallin lavalla tietoisku 
”Lotta – suomalainen monitoimi-
nainen” eli ajantunnelmia ja lotta-
työn toimenkuvaa sanoin ja sävelin 
valottavat perinnelotat Tuija ja 
Iina.  
 
Esitykset pe klo 14, la klo 14 ja 16 
sekä su klo 15. 
 
Messuosaston toteutuksesta vastaa 
Tuija Saura yhdessä Arja Arimaan 
kanssa. 
 
Työvoimaksi messuille voi ilmoit-
tautua Sini Munukalle puh. 040-
5090703. Sini hallinnoi pukuasiaa 
sekä työvuorolistaa. 
 
 
 

KAUNEIMMAT 
PIKKULOTTIEN LAULUT 
Henrikinkirkko, Peltolantie 2 

sunnuntaina 23.10.2011 
klo 15.00 

 
Sotilaskotisisarien kahvi klo 14.00 
alkaen 
 
Perinteinen musiikki- ja yhteislau-
lutilaisuus Henrikinkirkossa. Tilai-
suus koostuu yhteislauluista, Sota-
veteraanikuoron ja Turun Naislau-
lajien esityksistä. 
 
Ohjelman hinta 5 €. 
 

 
Henrikinkirkko laajennuksen jälkeen. 
 
 
 



 
 

LOTTAMUISTOJA-ILTA 
Tuomiokirkkoseurakunnan seura-

kuntasali, Eerikinkatu 3 
10.11.2011 klo 18.00 

 
Varsinkin uusille jäsenille tarkoite-
tussa tilaisuudessa voi kuulla oma-
kohtaisia kertomuksia lottana toi-
mimisesta. Kertojiksi ovat tällä 
kertaa lupautuneet Kirsti Wäre ja 
Eeva Puutio. Tilaisuuden juontaa 
yhdistyksemme uusi sihteeri Heli 
Teittinen.   
 
Kertokaa tilaisuudesta myös ystä-
ville, jotka eivät ole vielä jäseniä. 
 
Kahvia on tarjolla klo 17.00. Va-
paaehtoinen kahvimaksu 3 €. 
 
Ilmoittautuminen Asta Hermoselle 
p. 02 2402272 (myös vastaaja) tai 
040 5586376 perjantaihin 7.11. 
mennessä. 
 

 
 
 

JOULUJUHLA  
Turun WPK:n talo 

torstai 1.12.2011  klo 13.00 
 
Perinteisteistä joulujuhlaa vietäm-
me yhdessä laulaen ja joulukahvit 
nauttien. Lisäksi saamme nauttia 
musiikista, Tiernapojista (mukana 
Niilo Rantala) sekä erilaisista jou-
luteksteistä. 
 
Tilaisuus maksaa 5 €. 
 
 

 

 
 

SEPPELEENLASKU 
LOTTAPATSAALLA 

Tuomaanpuisto 
(Vänrikinkadun jatke) 

Itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 9.00 
 

Kaikki jäsenet ystävineen ovat 
tervetulleita! 

 

 
 
 

Arvoisat jäsenet! 
 

Yritämme pitää tapahtumien hin-
nat mahdollisimman alhaisina. 
Siksi on tärkeää, että mikäli ilmoit-
tautumisen jälkeen ilmenee este, se 
muistettaisiin ilmoittaa. Joudumme 
ilmoittamaan tilaisuuksien henki-
lömäärän varsin aikaisin. Laskutus 
tapahtuu ennakkoilmoittautunei-
den, ei paikalla olleiden mukaan. 
 
Lisäksi meillä on monesti pitkä 
lista ”jonottajia” odottamassa 
mahdollisuutta osallistua tilaisuu-
teen. 
 
 
Sähköpostiosoitteet 
 
Jäsenet, jotka käytätte aktiivisesti 
sähköpostia ja haluatte sitä kautta 
saada muistutuksia ja mahdollisista 
uusista tilaisuuksista, ilmoittakaa 
sähköpostiosoitteenne yhdistyksen 
sihteeri Heli Teittiselle:  
heli.teittinen@sigillum.fi 
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Ilmoita myös siinä tapauksessa, 
että liittyessäsi olet jo ilmoittanut 
osoitteesi. 
 
 
Ryhmäkuntoutus 
 
Keväällä 2012 pyritään järjestä-
mään Lotta Svärd säätiön kanssa 
yhteistyössä seuraava avokuntou-
tusryhmä. Kuntoutus tapahtuu Tu-
russa kaksi kertaa viikossa kahden 
kuukauden aikana.  
 
Hakukaavakkeita voi tiedustella 
Leena Suomiselta p. 050-4912848 
tai Airi Nikkilältä p. 040-7417101. 
 
Lottalippu 
 
Turun seudun lottaperinneyhdistys 
on teettänyt toisinnon vanhasta 
lottalipusta. Lippua voi kysellä 
mm. hautajaistilaisuuksiin Pia Lin-
delliltä p. 050-3603369. 
 

Ensimmäinen Joulu-Lotta 1920 
 
 
Jäsenrekisteri:  
Muutokset ja korjaukset jäsenre-
kisteriin suoraan Marjatta Joki-
nen os. Kupittaankatu 25 A 14, 
20700 Turku. p. 040-5450006 
marjatta.jokinen 
@iloinenmaapallo.fi. 
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LOTTANEULAN TEKIJÄ 
TAITEILIJA ERIK 
VASSTRÖM 
 
Lotta Svärd-järjestö (LS) järjesti v. 
1921 suunnittelukilpailun lottien 
tunnukseksi lottapukuun tulevaa 
neulaa varten. Osanottajien jou-
kossa oli mm. Akseli Gallen-
Kallela. Kilpailun voitti kuitenkin 
tuntemattomampi taiteilija Erik 
Vasström (E.V.), joka oli käyttänyt 
hakaristikuviota suojeluskunnan 
ensimmäisen ampumapalkinnon 
tunnuksena. Neulan taakse tuli 
numero jäsenen liittymisjärjestyk-
sessä.  
 

 
 
Neulan suunnittelija Erik Vasström 
(1887–1958) opiskeli jo lukioaika-
na piirustuslaitoksen iltakurssilla ja 
pääsi heti ylioppilaana Ateneu-
miin. Varattomana suutarimestarin 
poikana hän rahoitti opintonsa 
mm. antamalla yksityistunteja, 
kuvittamalla lehtiä ja työskentele-
mällä rautatievirkailijana. Vas-
ström suoritti myös piirustuksen-
opettajan tutkinnon. Hänestä tuli 
taiteilija, graafikko ja piirtäjä, jopa 
pilapiirtäjä. Hän toimi myös 10 
vuotta ruotsinkielisen partiojärjes-
tön päällikkönä. 
 
Vastavalmistuneena hän lähetti 
taulujaan taiteilijaseuran näytte-
lyyn. Yhtään taulua ei hyväksytty. 
Hän masentui, eikä koskenut 
kymmeneen vuoteen väreihin eikä 
siveltimiin. Vasström oli mukana 

vapaussodassa. Ottaessaan osaa 
harjoituksiin ulkona luonnossa hän 
sai takaisin elämänhalunsa, alkoi 
maalata ja sai hyvät arvostelut töis-
tään Strindbergin taidesalongissa. 
Varsinkin hänen etsauksistaan pi-
dettiin.  
 
Pilakuvien piirtäminen toi hänelle 
v. 1913 vankeustuomion. Hän piir-
si Fyren -nimiseen pilalehteen ku-
van keisariperheen vierailusta Vi-
rolahden Paation saarelle, jossa 
suuriruhtinatar Olga oli tanssinut 
suomalaisen talonpojan kanssa. 
Lehti takavarikoitiin, päätoimitta-
jaa ja piirtäjää vastaan nostettiin 
kanne majesteettirikoksesta. He 
saivat kolmen kuukauden vankila-
tuomion. He kieltäytyivät pyytä-
mästä keisarilta anteeksi ja mak-
samasta sakkoja ja istuivat mie-
luummin koko tuomionsa vanki-
lassa. Pilalehti sai tällä teolla lisää 
mainetta.  
 

 
Pilakuva, josta Erik Vasström sai 
vankilatuomion 
 
Erik Vasströmin piirtäjätoiminnan 
erikoisin työ oli Tarton rauhanneu-
vottelujen kuvaaminen. Sota-
arkistossa säilytetyt piirrokset ovat 
ainoat tilaisuudesta säilyneet ku-
vat. 
 
Erik Vasströmin puoliso Lolan 
Vasström oli Uudenmaanpiirin 
puheenjohtaja ja kuului lottien 
keskusjohtokuntaan. Lolan Vas-
ström aloitti Joululotta-lehden jul-
kaisemisen jo 1920. Lehti oli ruot-
sinkielinen, ja lehden kansikuva oli 
Erik Vasströmin piirtämä. Myös 

vuosina 1923 ja 1924 julkaistujen 
Joululottien kansikuvat ovat to-
dennäköisesti hänen tekemiään. 
Lehtien myynti oli järjestölle ja 
yhdistyksille tuottoisaa.  
 
Ensimmäinen lottaneula luovutet-
tiin puheenjohtaja Helmi Arne-
berg-Pentille. 
 
 
HALLITUS v. 2011 
 
Pia Lindell  puheenjohtaja 
p. 050-3603369 
opp.lindell@lindell.inet.fi 
 
Airi Nikkilä varapuheenjohtaja,  
p. 040-7417101 
airi.nikkila@elisanet.fi 
 
Heli Teittinen sihteeri, 
p. 044-0808675 
heli.teittinen@sigillum.fi 
 
Eeva-Liisa Salminen, talouden-
hoitaja, p. 040-554 0667 
eeva.liisa.salminen@netti.fi  
 
Asta Hermonen  
p. 02-2402272 (myös vastaaja)/ 
040-5586 376 
jahermonen@luukku.com 
 
Marjatta Jokinen jäsenrekisterin 
hoitaja, p. 040-5450006 
marjat-
ta.jokinen@iloinenmaapallo.fi 
 
Eva-Lisa Makkonen  
p. 050-5590226 
eva-lisa.makkonen@pp.inet.fi 
 
Tuija Saura  
p. 040-0123134,  
tuija.saura@luukku.com 
 
Maire Wessman  
p. 02-2362 220 /044-2152300 
 
 

 
 

Tätä jäsenkirjettä tukevat Turun 
Osuuskauppa TOK ja Multiprint 
(Karhu-Kopio) 


