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Messupäivystäjinä Helena Kääpä, Marketta Mikkilä 
ja Soile Virta. 
 
Vuosi 2016 on yhdistyksemme 22. toiminta-
vuosi.  
Suomalaiseen tapaan aloitan hämmästelemäl-
lä viime vuoden säätä. Monin paikoin vietimme 
joulua lämpimämmässä ja kuivemmassa sääs-
sä kuin mitä juhannuksena saimme kohdata. 
Tätä kirjoittaessa ulkona paukkuu kovempi 
pakkanen kuin kertaakaan viime talvena.  
 
Viime vuoden ohjelmassa pyrimme nostamaan 
esiin Lapin sodan tapahtumia sekä Jean Sibe-
liuksen juhlavuotta. Lisäksi osallistuimme 
omalla osastolla Turun Messuille. Tästä saam-
me kiittää Puolustusvoimia, sillä perinteisesti 
maanpuolustusjärjestöt saavat oman tilansa 
ilman kustannuksia heidän osastoltaan.  
 

Ensi kesäksi Ruotsin majalta on jälleen varattu 
viikko alkukesästä ja viikko loppukesästä. Vir-
kistysviikko on tarkoitettu lotille ja pikkulotille. 
Lotta Svärd Säätiö huolehtii majoituksen ja 
täysihoidon kustannuksista. Näille kahdelle vii-
kolle yhdistys järjestää yhteiskuljetuksen linja- 
autolla ja tilataksilla, mutta jokainen maksaa 
matkan itse. Arvio matkakustannuksista on 
noin 60 €.  
 
 

 
Ruotsin majalta voi varata myös muita ajan-
kohtia suoraan Lotta Svärd Säätiöstä, mutta 
silloin kuljetuksen hoitaa kukin itse. Lähtijät 
otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, eikä mer-
kitystä ole sillä, onko aiemmin ollut mukana. 
 
Tänä keväänä juhlistetaan Lotta Svärd -järjes-
tön perustamista 95 vuotta sitten. Tampereella 
on valtakunnallinen tapahtuma ja täällä Turus-
sa meidän järjestämämme alueellinen semi-
naari. Molemmissa tilaisuuksissa on eri ohjel-
ma, joten kannustan osallistumaan molempiin. 
Tampereelle järjestämme yhteiskuljetuksen, 
jos lähtijöitä on tarpeeksi. Kevään retki suun-
tautuu Kemiönsaareen, jossa kuljemme Amos 
Andersonin jalanjäljissä.  
 
Kiitos kaikille Teille messupäivystäjille ja joulu-
juhlamme järjestelyihin osallistuneille sekä ti-
laisuuteen saapuneille; on ilo toimia kanssan-
ne.  
 
Pia Lindell, puheenjohtaja 

 

OHJELMA KEVÄTKAUSI 2016 
 
19.1. Ehtoolliskirkko 
28.1. Lottalan avoimet ovet 
28.1. Mannerheimin muistotilaisuudet 
11.2. Lottalan avoimet ovet 
15.2. Miten sota soi -musiikki-ilta 
25.2. Lottalan avoimet ovet 
10.3. Lottalan avoimet ovet 
14.3. Selviytyminen sähköttä -tietoilta 
19.3. Lotta Svärd 95 v. seminaari Tampere 
24.3. Lottalan avoimet ovet 
2.4. Lotta Svärd 95 v. seminaari Turku 
7.4. Lottalan avoimet ovet 
21.4. Lottalan avoimet ovet 
17.5. Lotanpäiväretki Kemiönsaareen 
6.-11.6. Liiton matka Karjalankannakselle 

 
 


