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Lämpimän ja aurinkoisen kesän 
jälkeen on syyskauden suunnitel-
mat ovat jo pitkälle mietityt, ja 
valmistelut ovat käynnisssä.  
 
Kevään ohjelmaa muistellessa 
päällimmäisenä muistuvat mieleen 
runoilta, jossa saimme kuulla jäse-
nistömme toiverunoja, sekä 
kevätretki Sastamalaan. Vielä ker-
ran kiitokset järjestäjille ja 
ohjelman tuottajille.  
 
Tämän kirjeen ilmestymisen aikoi-
hin yhdistys on jo osallistunut 
Turun messuille ollen esillä Puo-
lustusvoimien osastolla. Edellisellä 
kerralla kaksi vuotta sitten jättäy-
dyimme pois, mutta saamamme 
palautteen vuoksi päätimme jälleen 
osallistua. Rupeama on melko ras-
kas, koska viidelle päivälle on 
löydettävä melkoinen joukko päi-
vystäjiä.  
 
Syksyn ohjelman suurin muutos on 
yhdistyksen vuosikokouksen siir-
tyminen keväältä syksyyn mar-
raskuulle. Lähes vuoden odottelun 
jälkeen Patentti- ja rekisterihallitus 
sai vihdoin hyväksyttyä sääntö-
muutoksen, joka koskee 
vuosikokouksemme ajankohtaa. 
Muutoksen lähtökohtana oli saada  
 

 
esimerkiksi henkilövalinnat lähem-
mäksi vuodenvaihdetta ja tilikau-
den vaihtumista.  
 
Toinen syyskauteen liittyvä päh-
käily hallituksessa oli joulujuhlan 
pitopaikka. Kannatusta saivat pe-
rinteinen WPK:n talo sekä viime 
vuonna kokeiltu ”maaseutupuuro-
juhla”. Useissa keskusteluissa ja 
jopa kevätretkellä pidetyssä koe-
äänestyksessäkin äänet menivät 
tasan näiden kahden vaihtoehdon 
välillä. Tällä kertaan päätettiin pa-
lata WPK:n talolle. 
 
Lottalan avoimet ovet jatkuvat 
toimeliaan Miljan emännöimänä. 
Kevään viimeiseen kahvihetkeen 
saimme Ukkokodista yllätysvierai-
ta. Tästä innostuneena hallitus 
päätti järjestää syksyllä yhteisen ti-
laisuuden yhdessä Ukkokodin 
kanssa, joten teemme vastavierai-
lun Ukkokotiin lokakuun alussa 
runojen merkeissä.  
 
Lokakuun lopulla kokoonnumme 
jälleen Henrikinkirkkoon musiik-
ki- ja yhteislaulutilaisuuteen. Se on 
kaikille avoin tilaisuus, joten hou-
kutelkaa naapurit ja ystävät 
mukaan. Teemana on tällä kertaa 
kauneimmat laulut kodista. 
 

 
Tässä on Sastamalan kevätretken 
iloista ja kylläistä osallistujakaar-
tia lounaan jälkeen Kinnalan 
Koukun tuvan edustalla. 
Kuva: Helena Laurén 
 
Hallitus on tiedostanut kuulu-
vuusongelman monessa yhdistyk-
sen tilaisuudessa mm. opastusten 
yhteydessä. Olemme yrittäneet 
selvittää, millaisia meidän käyt-
töömme sopivia kannettavia 
äänentoistolaitteita olisi myynnis-
sä, ja tarkoituksena on hankkia 
yhdistykselle tällainen laite. Jos 
Sinulla on tietoa tai kokemusta 
(hyvää tai huonoa) ko. vempaimis-
ta, ota yhteyttä puheenjohtajaan. 
Laitteet ovat melko hinnakkaita, ja 
haluaisimme hyvän laitteen. 
 
Vuonna 2014 yhdistyksellä on 
kaksi juhlavampaa tilaisuutta. Ke-
väällä yhdistyksemme viettää 20-
vuotisjuhlaa, ja syksyn pimetessä 
järjestetään Lotta Svärdin lakkaut-
tamisen 70-vuotismuistotilaisuus 
Tuomiokirkossa. 

Pia Lindell 
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SYYSRETKI 

MATHILDEDALIN 
Meri-Teijon ruukki-

kylään 
 

Tiistai 3.9. klo 9.00 
 
 

 
Teijon kirkko on Suomen 

pienin kivikirkko. 
Kuva:SSS Kirsi Höglund 

 
Lähtö klo 9.00 

ortodoksikirkon edestä 
 

Tutustumme Teijon kirkkoon 
 

Kahvi Kyläkonttorissa 
 

Tutustuminen 
ruukkitehdasalueeseen 

oppaan johdolla 
 

Käynti Pohjoismaiden 
ainoassa 

alpakkakehräämössä 
 

Ruokailu Ruukin Krouvissa 
 

Turussa takaisin noin klo 
15.30 

 
Matkan hinta 45 € 

 
Ilmoittautumiset Asta Hermo-

selle 28.8. mennessä  
040-558 6376 

 
 
 
 

RUNOILTA 
Ukkokodin Jugend-

salissa 
Multavierunkatu 5 

 

Torstai 3.10. klo 17.00 
 

Runoillan teemana ovat Aale 
Tynni ja Saima Harmaja, joi-
den molempien syntymästä on 
kulunut tänä vuonna sata vuot-
ta. Runoja esittävät Iria Palo ja 
Sini Munukka, runoilijattarien 
elämää valottaa Seija Aantaa. 
 
Tilaisuus järjestetään yhdes-
sä Ukkokodin kanssa. 
 
Runojen lomassa nautimme 
kahvit.  

 
LOTTAPERINNELIITON 
LIITTOKOKOUS JA 
PERINNEPÄIVÄ  
 

5.–6.10. Joensuussa 
 
Liittokokous on oivallinen 
paikka tavata vanhoja tuttuja 
sekä tutustua uusiin lottape-
rinneihmisiin ympäri Suomen.  
 
Mikäli olet kiinnostunut Joen-
suun matkasta, ota yhteyttä 
yhdistyksemme sihteeriin Heli 
Teittiseen puh. 044 080 8675.  
 
 
Minä katson tätä maata 

- levy 
 
Yhdistyksemme yhdeltä alku-
peräiseltä ”musikantilta” Tuija  
Sauralta on ilmestynyt levy.  
 
Levy on omistettu veteraa-
nisukupolvelle ja kappaleet 
on valittu niin, että ne ovat lä-
pileikkaus sota-ajan lauluista. 
Kappaleiden väliin on lisätty 
muutamia tekstiosuuksia, 
joissa kerrotaan ajan henges-
tä ja kappaleiden teemoista. 
 
Levyä saa Tuijalta ja Lottalas-
ta hintaan 20 €. 
 
 
NAISTEN TURVAPÄIVÄ 

Heikkilän kasarmi 
 

Lauantai 28.9.  
klo 8.30–17.00 

 
Tilaisuuden järjestää Naisten 
Valmiusliiton alueneuvottelu-
kunta. Osallistuminen 20 € si-
sältää kahvin ja lounaan. 
 
Lisätietoja pj. Pia Lindell (050-
360 3369) tai sihteeri Heli Teit-
tinen (044 080 8675). 

LOTTALAN 
AVOIMET OVET 

 

Torstai klo 12–14 
 
5. syyskuuta 
10. lokakuuta 
7. marraskuuta 
 
Brahenkatu 6 B 2. krs. 
Ovi löytyy Brahenkadul-
ta mentäessä Wiklundin 
sisäpihalle, baarin ja ta-
pettiliikkeen välistä. 
Summerissa lukee Lot-
tala. 
 
Tarjolla on kahvia, seu-
rustelua ja kauppa auki. 
 
Huom! Lokakuussa 
poikkeava päivä, vasta 
toinen torstai. 
 
Soita emännälle, jos 
tarvitset apua esim. rol-
laattorin kanssa. 
 
Lottalan emäntä Milja 
Huhtala, puh. 044-0400 
919 
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HENRIKINKIRKON 
MUSIIKKI- JA YHTEIS-

LAULUTILAISUUS 
 

Kauneimmat laulut  
kodista 

 

Sunnuntaina 27.10. 
klo 15.00 

 
Teemana on kotiin liittyvät 
laulut. 
 
Perinteiden mukaan tilaisuu-
dessa esiintyvät Veteraani-
kuoro ja Turun Naislaulajat. 
 
Kello 14 lähtien on mahdolli-
suus nauttia Sotilaskodin 
maukasta kahvia munkin ke-
ra.  
 
 
YHDISTYKSEN 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS  
Lauantaina 16.11. klo 
13.00 
 

Tuomiokirkkoseurakunnan 
seurakuntasali 
Eerikinkatu 3 

 
Kokouksessa käsitellään mm. 
seuraavat yhdistyksen sään-
nöissä määrätyt asiat: 
1. Tilinpäätös, vuosikertomus 
ja tilintarkastuskertmus 
2.Tilinpäätöksen vahvista-
minen ja hallituksen 
vastuuvapaus vuodelta 2012 
3. Toimintasuunnitelma sekä 
tulo- ja menoarvio vuosille 
2013 ja 2014 
4. Vahvistetaan jäsenmaksu 
5. Valitaan puheenjohtaja 
6. Valitaan hallituksen jäsenet 
erovuoroisten tilalle 
7. Valitaan toiminnan tarkasta-
jat 

8. Valitaan edustajat muihin 
toimielimiin 
9. Vahvistetaan toimihenkilöi-
den palkkiot 
10. Päätetään kokouskutsuta-
vasta 
11. Käsitellään saapuneet 
aloitteet sekä muut mahdolliset 
asiat 
 
Kokouksen yhteydessä on 
kahvitarjoilu. Kuulemme tari-
noita presidenttien rouvista 
Aava-Leena Kurjen kertomana 
(vahvistamatta). 
 
 

JOULUJUHLA 
 

Tiistaina 3.12. 
klo 13.00 

 
Turun WPK;n talo 

Eskelinkatu 5 
 

Jouluevankeliumi 
 

Joulukertomus 
 

Tangokuningas  
Kyösti Mäkimattila 

 
Joulukahvi 

 
Hinta 5 € 

 
Ilmoittautuminen Asta Her-
moselle 27.11. mennessä 

040-558 6376 
 

 
 

SEPPELEENLASKU  
LOTTAPATSAALLA 

 
Perjantaina 

6.12. klo 9.00 
 
Tuomaanpuisto, vanha kasar-
mialue. 
 
Seppeleenlaskun jälkeen pe-
rinteinen jouluglögi patsaalla.  
 
 
 
Lottien ja pikkulottien 
kuntoutus- ja virkistys-
toiminta 
 
Ammattikorkeakoulun ter-
veysalan sairaanhoitajaryh-
män kanssa yhteistyössä jär-
jestetään 4.11.2013 alkavalla 
viikolla (päivämäärä ilmoi-
tetaan myöhemmin)  Hyvin-
vointi- ja virkistyspäivä lotille ja 
pikkulotille. 
 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen: 
Leena Suominen, puh. 050-
491 2848. 
 

---------------- 
 
Keväällä 2014 maalis-huhti-
kuussa järjestetään avokun-
toutusryhmä lotille ja pikkulotil-
le yhteistyössä Lotta Svärd 
Säätiön kanssa. Kuntoutus 
tapahtuu Turussa kaksi kertaa 
viikossa kahden kuukauden ai-
kana. Aikaisempina vuosina 
kuntoutukseen osallistuneilla 
on mahdollisuus hakea uudelle 
jaksolle. 
 
Tiedustelut ja hakemukset 
Leena Suominen puh. 050-491 
2848 tai Airi Nikkilä puh. 040-
741 7101. 
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LOTTAMUISTOMITALI 
 

   
 
 
Suomen Naisten Huoltosäätiön  ja 
Suomen Maanpuolustushistoriallisen 
yhdistyksen toimesta ryhdyttiin 1992 
kehittämään lotille lottamuistomita-
lia. Lottajärjestöllä ei ollut muita 
omia kunniamerkkejä kuin vuodesta 
1941 lähtien valmistunut lottien an-
sioristi ja ansiomitali. Näitä ehdittiin 
ennen lakkauttamista jakaa vain har-
voille.  
Nyt oli tarkoitus, että jokainen lotis-
sa tai pikkulotissa toiminut nainen 
saisi kantaa kunniamerkin tapaan 
lottien omaa muistomitalia tunnus-
tuksena toiminnasta Lotta Svärd -
järjestössä maanpuolustuksen hy-
väksi. Perustettiin  lottamuistomitali-
toimikuntia, joiden tehtäväksi  an-
nettiin mitalien jako.  Silloinen in-
nostus yllätti kaikki. Hakemuksia 
jaettiin sotaveteraanien toimistossa 
ja mm. Turussa toimistossa työsken-
nelleet valittivat, että heistä oli tullut 
lottakanslia. 
Monet hakivat mitalin jo kuolleen 
omaisensa muistoksi. Turun toimi-
kunta edelsi tulevaa lottaperinneyh-
distystä, jota täällä ei vielä ollut pe-
rustettu. 
Turussa jaettiin nopeassa tahdissa yli 
3000 mitalia ympäri maakuntaa. 
Tästä urakasta kuuluu kiitos edes-
menneelle puheenjohtaja Irma Toi-
vaselle, joka väsymättä otti yhteyttä 
eri paikkakuntien veteraanijärjestöi-
hin ja kaivoi esille vuosikymmeniä 
hiljaisuudessa pysyneitä lottia, joita 
ei ollut helppoa löytää. Hän loihti 
paikallisin voimin juhlallisen tilai-
suuden toisensa jälkeen mitalien 

jakoa varten ja oli niissä useim-
missa itse läsnä.  
Myöhemmin mitaleja on jaettu 
runsaasti lisää. Vuoteen 1998 
mennessä Turkuun jätetyt mitali-
en hakukaavakkeet on viety sään-
töjen mukaan Seinäjoen Suoje-
luskunta- ja Lottamuseoon tutki-
joiden käyttöön. Hakemusten 
kääntöpuolelle on kirjattu haki-
joiden tähän saakka vaiettuja lot-
tamuistoja. Monesta kävi selville, 
etteivät edes omat perheenjäsenet 
olleet aina tienneet, että hakija oli 
joskus ollut lotta. Vaikuttavia 
kertomuksia oli monia. 
Erään lotan tarina alkoi: "Talvi-
sodan ensimmäisellä viikolla kaa-
tui mieheni. Minulle jäi neljä las-
ta…" 
 

 
Karjatalousteknikko Martta Joki-
la 102 v, saa mitalin Raisiossa. 
Mukana Irma Toivanen ja Eila 

Karanko 
 

Turussa järjestettiin koko maan 
ensimmäinen mitalienjakotilai-
suus 27.11.1993, jo ennen kuin 
tänne oli syntynyt lottaperinneyh-
distystä. Juhlasta tuli heti tavan-
omaista arvokkaampi. Seurakun-
tatalolla jaettiin 165 mitalia. Pää-
puhujana oli Elisabeth Rehn, joka  
aikoinaan ehti itse olla pikkulotta. 
Todettiin, etteivät muistot olleet 
mihinkään hävinneet viidenkym-
menen vuoden vaikenemisesta 
huolimatta. Todettiin, ettei ku-
kaan, joka kerran on ollut lotta, 
unohda olleensa lotta. 
Monta liikuttavaa tilaisuutta on 
vietetty vanhainkodeissa, joissa 
on käyty juhlistamassa omaisten 
tai henkilökunnan pyynnöstä itse-
näisyyspäivää sekä siellä asuvien 

lottien syntymä- tai muita merkki-
päiviä. 
Olin mukana Turun kolmannessa 
jakotilaisuudessa Kalevalanpäivänä 
28.2.1994, jolloin mitalit jakoi mi-
talihankkeen ideoija, vuorineuvos 
Jorma Järvi. 

 

 
Turun lottamuistomitalitoimikunnan 
jäsenet 1997. Vas. Katarina Piha, 

Talvikki Kaski, Eila Karanko, Irma 
Toivanen, Lea Kunnas, Aila Saari, 

Liisa Näsi, Ilmi Harska ja Leija 
Dahlgren. 

 
Puheessaan hän kuvasi mm. lotta-
järjestön monipuolista toimintaa  
sodan aikana ja näinä oikeudetto-
mina vuosina. Erikoisesti jäi mie-
leen mitalien jakotilaisuudessa  
mukana ollut 91-vuotias Eeva Kar-
pas, joka oli vanhin silloin mitalin 
saanut lotta. 
                                         Seija Aantaa 
     
    
HALLITUS VUONNA 2013 
 
Pia Lindell  puheenjohtaja 
p. 050-360 3369 opp.lindell@lindell.inet.fi 
Airi Nikkilä varapuheenjohtaja   
p. 040-7417101 airi.nikkila@elisanet.fi 
Heli Teittinen sihteeri p. 044-080 8675 
heltei@utu.fi 
Eeva-Liisa Salminen taloudenhoitaja  
p. 040-554 066 
eeva.liisa.salminen@netti.fi  
Asta Hermonen  
p. 040-558 6376 
Marjatta Jokinen jäsenrekisterin hoitaja, 
p. 040-5450006 
jokisen.marjatta@gmail.com 
Muutokset ja korjaukset suoraan os. 
Kupittaankatu 25 A 14, 20700 Turku.  
Maija-Leena Kero p. 050-560 6437 
maija-leena.kero@elisanet.fi 
Eva-Lisa Makkonen p. 050-559 0226 
eva-lisa.makkonen@pp.inet.fi 
Maire Wessman  
p. 02-2362 220 tai 044-251 7441 




