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Syvärannan lottamuseon uuden 
näyttelyn avajaistunnelmia. 
Aune Rahola (vas.), museon 
johtaja Saija Ylitalo ja näyttelyt 
avannut Jenni Haukio. 
 
 
 
Kesä meni odotellessa ja ihme-
tellessä, koska se kesä oikein 
alkaa.  
 
Yhdistyksen hallitus kokoontui 
elokuun alussa, jolloin syksyn 
ohjelman viimeiset yksityiskoh-
dat hiottiin kuntoon. 
 
Yhdistyksen syksyn ohjelma on 
osin perinteistä ja osin on pyrit-
ty myös löytämään jotain uutta. 
 
Syksy käynnistyy 5. päivänä 
syyskuuta Lottalan avoimilla 
ovilla. Tarjolla on pullakahvit ja 
tarkoitus on, että jäsenistö oppi 
löytämään Lottalan ja tutustuu 
sen emäntää Mirja Huhtalaan. 
Tarkoituksena pitää Lottalaa 
avoimena joka kuukauden en-
simmäisenä torstaina kello 12-
13, jolloin voi tehdä ostoksia ja 
nauttia kahvia hyvässä seuras- 

 
 
 
sa. Tarvittaessa laajennamme 
aukioloaikaa. 
 
Tarkemmat tiedot syksyn oh-
jelmasta löytyvät kirjeen si-
säsivuilta. 
 
Hallitus on suunniteltu ensi ke-
väälle Sen runon haluaisin 
kuulla / lausua tilaisuutta. Joten 
jo nyt syksyn aikana toivoisim-
me, että kertoisitte toiveenne 
hallituksen jäsenille. Ajatuksena 
on, että paikalla olijat kuulevat 
myös perusteet runotoiveelle.  
 
 
Syksyn retki suuntautuu pienen 
tauon jälkeen kohti Tuusulan 
Syvärannan lottamuseota.  
Siellä on avattu keväällä uusi 
näyttely joten vaikka paikka 
olisi entuudestaan tuttu niin 
näyttely on tuore.  Näyttelyn 
avaajana ja suojelijana on ta-
savallanpresidentti Niinistön 
puoliso Jenni Haukio.  
 

 
 
 

 
Syvärannan vanha huvila 1937–
1947. 
 

 

 

SYKSYN 2012 OHJELMA 
 
5.9. Lottalan avoimet ovet 
27.9. Retki Tuusulaan 
6.-7.10. Liittokokous ja Lot-
taperinnepäivä Pori 
22.10. Ylimääräinen vuosi-
kokous ja esitelmä Fanni 
Liikkosesta 
11.11. Henrikinkirkon mu-
siikki- ja yhteislaulutilai-
suus 
21.11. Kirjallisuusilta 
6.12. Itsenäisyyspäivän 
seppeleenlasku ja glögi 
Lottapatsaalla 
11.12. Jouluhartaus ja puu-
rojuhla  



LOTTALAN AVOIMET 
OVET 

 
Keskiviikko 5.9. 

klo 12-13 
Brahenkatu 6 B 2. krs 

 
Kahvia, seurustelua ja Lotta-
laan tutustuminen 
 
Lottala auki myös 4.10. klo 
12-13 ja 1.11. klo 12-13 
 
 
 

Kuninkaan Kartano 
 

SYYSRETKI 
SYVÄRANNAN 

LOTTAMUSEOON 
 

Torstai 27.9. lähtö 10.45 
Ortodoksikirkon edestä 

 
Lounas Kuninkaan Kartanossa 
 
Tutustuminen Syvärannan 
lottamuseon uuteen näyttelyyn 
 
Lähtökahvit Syvärannassa  
 
Turussa takaisin ollaan klo19 
mennessä. 
 
Matkan hinta 40 euroa 
 
Ilmoittautuminen 
21.9.mennessä Asta Hermo-
nen 040-558 6376 tai 24 2272 

 
 
 

 
Porin Suomalainen klubi 

 
 
 

LIITTOKOKOUS ja 
LOTTAPERINNEPÄIVÄ 

 6.-7.10. 
PORI 

 
Tapahtumapaikka mo-
lempina päivänä on Suo-
malainen klubi. 
  
Lauantaina virallinen ko-
kous, kiertoajelu ja kau-
pungin vastaanotto.  
 
Sunnuntaina kirkko, lou-
nas (20 euroa) ja juhla. 
 
Sunnuntaiksi järjestetään 
yhteiskuljetus kirkkoon ja 
juhlaan Turusta: lähtö 
8.00 ja paluu heti juhlan 
jälkeen 15.00. Kuljetuksen 
hinta 20 euroa. 
 
Ilmoittautuminen ja lisätie-
toja Heli Teittinen 044- 
0808 675 14.9. mennes-
sä. 
 

 

FANNI LUUKKOSEN 
ELÄMÄ 

 
ja mahdollinen ylimääräi-
nen vuosikokous 
 
Maanantai 22.10. klo 17 
Aurelia, ruotsalaisen seu-
rakunnan seurakuntasali, 
Aurakatu 18 
 
TT Marjo-Riitta Antikainen 
esittelee tutkimuksensa ja 
teoksensa Fanni Luukko-
sen elämästä.  
 
Mikäli sääntömuutos on 
mennyt läpi siihen men-
nessä,  niin tämän jälkeen 
pidämme ylimääräisen 
vuosikokouksen käsitellen 
sääntöjen määräämät 
asiat. 

 
Kahvi 16.30 alkaen 

 

 
Fanni Luukkonen lähdös-
sä Tanskaan 27.10.1938 

 
 
 
 

Turun Sanomat on lopet-
tanut keskiviikon Treffi-
liitteen. Lottaperinneyhdis-
tyksen tapahtumista tiedo-
tetaan ja muistutetaan kil-
tapalstalla, joka löytyy 
edelleen keskiviikon leh-
destä.  

 
 
 



HENRIKINKIRKON 
MUSIIKKI- JA 

YHTEISLAULU-
TILAISUUS 

 
Isänpäivänä 11.11. klo 15.00 

Henrikinkirkko 
 

Teemana on Kehtolaulut 
 

Paikalla perinteen mukaan 
myös Veteraanikuoro. 

 
Sotilaskodin kahvit klo 14.00 

alkaen. 
 

Ohjelman hinta 5 euroa. 
 

 
William-Adolphe Bouguereau, 

Kehtolaulu, 1875 
 
 

KIRJALLISUUS ILTA 
 

Keskiviikko 21.11. klo 16.30 
Maaherran makasiini, 

Henrikinkatu 10 (Tuomiokir-
kon vierellä) 

 
Suomalaiset 1930-luvun 
Neuvosto-Karjalassa – 
tieteen ja kirjallisuuden 

kuva 
 

Prof. Reino Kero esittelee 
tutkimustaan ja FM Maija-
Leena Kero Antti Tuurin 

kirjan Ikitie. 
 

Lukekaa myös itse ko. kirja. 
 

Kahvimaksu 5 euroa. 
 
 

 
 

 
 
 

ITSENÄISYYSPÄIVÄN 
SEPPELEENLASKU JA 

GLÖGI 
LOTTAPATSAALLA 

 
Torstai 6.12. klo 9.00 

Lottapatsas, 
Tuomaanpuisto 

 
Hiljennymme laskemaan 
seppeleen Lottapatsaalle ja 
sen jälkeen vietämme pie-
nimuotoisen glögitilaisuuden.   
 
 

 
 

 
JOULUHARTAUS JA 

PUUROJUHLA 
 

Tiistai 11.12 Paattisten kirk-
ko ja seurakuntatalo 

 
Hartaus kirkossa alkaa klo 
12.00 jonka jälkeen siirrym-
me seurakuntatalolle viettä-
mään ohjelmallista Puuro-
juhlaa. 
 
Yhteiskuljetus lähtee orto-
doksikirkon edestä klo 11.30 
ja paluu samaan paikkaan 
klo 15 mennessä.  
 
Ilmoittautuminen 5.12. men-
nessä Asta Hermonen 040-
558 6376 tai 24 2272 
 
Hinta 5 euroa. 
 
 

 
 

Paattisten kirkon alttari 
 
 
Hallituksen sihteeri Heli 
ottaa edelleen vastaan 
sähköpostiosoitteita. Sillä 
tavalla on nopea tapa saa-
da tietoa uusista tapahtu-
mista sekä muutoksista. 
 
 
 
Tämän kirjeen postitusta on 
tukennut Liedon Säästö-
pankki. 


