Lottamuseon syksy 2015
26.8. Iltakävely Syvärannan pihapiirissä
-

Tutustuminen kävellen Syvärannan pihapiirin ja puutarhan historiaan ja nähtävyyksiin
museoamanuenssi Kaisa Kinnunen johdolla. Kokoontuminen Lottamuseon aulassa, kesto noin 1
tunti. Huom. Sään mukainen vaatetus.

9.9. Reunan kirjailta
15.-20.9. Syysviikko
keskiviikkona
klo 17.30 Nukketeatteri Maanantai-Markka: Esteri Laineen arvoitus
Askartelutyöpaja ala-aulassa koko päivän
lauantaina syystapahtuma:
klo 12.15 Kauneutta kotikonstein
klo 13.15 Syvärannan historiaa -opastus puutarhassa
klo 14.15 hyvinvointi -luento
lisäksi askartelua, pihalla leikkivälineitä, näyttelyyn lasten tehtäviä
kanttiinissa säilykkeitä, kuivayrttejä….
23.9. Lauluilta: sota-ajan laulut klo 17.30
Irja Rättö ja Pauliina Pajala laulattavat yleisöä tunnelmallisilla ajanlauluilla.
7.10. Lotta Svärd -järjestön synty ja organisoituminen klo 17.30, Lukkarinen Vilho
Vilho Lukkarinen on Valtiotieteiden tohtori ja Ye-eversti. Lukkarinen tunnetaan lukuisten
historiateosten kirjoittajana, joiden aiheet käsittelevät mm. suomalaista naista toisen
maailmansodan Suomessa sekä Suomen ilmavoimia.
17.10. Lauantaikino esittää: Helmikuun manifesti (1939) klo 15
Yrjö Nortan ja Toivo Särkän ohjaama historiallinen draama, joka kuvaa Suomen itsenäistymiskehitystä.
Lottamuseon Lauantaikino esittää syksyn aikana neljä kotimaista klassikkoelokuvaa. Esitykset alkavat klo.
15. Ennen elokuvaa lyhyt alustus aiheeseen. Esityksen jälkeen Lottakanttiinissa iltapala: Ruokaisa salaatti,
minicroissant, tee / kahvi. Kinoillan hinta: 10 €.
24.10. Lasten lauantai klo 11 –15
Lasten Lauantain tapahtumiin ja museon näyttelyihin vapaa pääsy. Lottakanttiinissa
lounaslistalla klassikkoannos Spagetti Bolognese tai päivän keitto. Lounaan hinta: 8,90€ / 5€.
Keittolounas: 7,50€. Lounaan lisäksi Lottakanttiinista saa tuttuun tapaan perinteisillä
resepteillä valmistetut herkulliset leivonnaiset.
Ohjelma:
11.00 Nukketeatteriesitys: Esteri Laineen arvoitus

12.00 Lasten kinohetki: Lastenohjelmia menneiltä vuosikymmeniltä
13.00 Pula-ajan työpaja: Valmistetaan siilimaskotti luonnonmateriaaleista
14.00 Lasten kinohetki: Lastenohjelmia menneiltä vuosikymmeniltä
Ohjelmien kesto noin ½ h. Vapaa pääsy. Pula-ajan työpajaan mahtuu mukaan 30
ensimmäistä. Museon ala-aulassa askartelupiste.
21.10. Sodan naiset klo 17.30, Eeva Tammi
Eeva Tammi on erikoissairaanhoitaja. Hän toimii sotahistorian matkojen oppaana taistelupaikoilla.
Tammi on toimittanut teoksen Viipuri 1944 (WSOY 2007) yhdessä sotahistorian dosentti Eero
Elfvengrenin kanssa. Hän on myös tehnyt veteraanihaastatteluita sotamuistojen tallettamiseksi ja
tutkinut sankarivainajien kohtaloita sekä julkaissut useita sotahistoriallisia artikkeleita alan teoksissa ja
julkaisuissa.
31.10. Jääkärin morsian (1938) klo 15
Risto Orkon ohjaama elokuva kertoo jääkäreistä, jotka ovat Saksassa sotilaskoulutuksessa
valmistautuakseen Suomen vapaustaisteluun.
4.11. Kotirintama vuosina 1939–1945 klo 17.30, Juhani Vakkuri
Juhani Vakkuri ( s. 1944) on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta pääaineena
Suomen ja Pohjoismaiden historia. Hän on kirjoittanut useita tilaushistorioita mm. Uudenmaan
Sotaveteraanipiirin historian ja Taistelukoulun alueen historian. Tällä hetkellä hän valmistelee
Tykistökoulun 100-vuotishistoriaa. Vakkuri on Suomen sotahistoriallisen seuran aktiivinen jäsen ja
vetänyt 1990-luvulta lähtien sotahistoriallisia matkoja itärajan taakse suomalaisten entisille
taistelupaikoille.
14.11. Ratkaisun päivät (1956) klo 15
Elokuva perustuu Juhani Konkan saman nimiseen romaaniin. Tarinassa haavoittunut majuri Yrjö Hartti
(Tauno Palo) rakastuu sairaanhoitajaansa (Ansa Ikonen). Ratkaisun päivät oli tähtiparin viimeinen yhteinen
filmatisointi.
18.11. Tuusula-Seuran Aikakirjan julkistaminen klo 18

Lauantai 21.11. Naisten merkitys maanpuolustuksessa 1939–1945 -seminaari
Ohjelma:
13.00 Martat ja sota, Kirsi Vesterbacka
Sodan aikana martat olivat monilla paikkakunnalla aktiivisessa roolissa mm. poistamassa
pulaa, kotouttamassa siirtolaisia ja auttamassa rintamasotilaita esimerkiksi pyykinpesussa tai
tarjoamalla lepopaikkoja heidän matkatessaan rintamalta kotilomalle.
Kirsi Vesterbacka on marttahistorioitsija vuodesta 2001.
13.30 Sotilaskotisisarten toiminta sodan aikana, Kirsi Tulkki
Kirsi Tulkki on toiminut 23 vuotta Sotilaskotijärjestössä vapaaehtoisena sisarena. Viimeisen
11 vuoden ajan hän on ollut mukana poikkeusolojen toiminnan suunnittelussa ja perehtynyt
tämän myötä laajasti järjestön historiaan.

14.00 tauko
14.15 Naiset SPR:n toiminnassa sodan aikana, Martti Vepsäläinen
Martti Vepsäläinen toimi pitkään SPR:n Lapin piirin toiminnanjohtajana ja on perehtynyt
järjestön historiaan.
14.45 Lotat rintamalla ja kotirintamalla, Lasse Lehtinen
FT Lasse Lehtinen on väitellyt, luennoinut ja kirjoittanut sota-ajan ja sodanjälkeisen Suomen
henkisestä ilmapiiristä ja politiikasta.
15.15 Lottamuseo tarjoaa seminaarikahvin ennakkoon ilmoittautuneille
28.11. Päämaja (1970) klo 15
Matti Kassilan ohjaama sotahistoriallinen elokuva perustuu Ilmari Turjan näytelmän. Se kuvaa Suomen
armeijan päämajan tunnelmia Mikkelissä kesällä 1944.
2.12. klo 17.30 Reunan kirjailta
16.12. klo 17.30 Lauluilta: joululaulut

