
   TURUN SEUDUN LOTTAPERINNEYHDISTYS 
 
      JÄSENKIRJE  1/2017                                                                                 TAMMIKUU                                                                                                                              
 
 

 
 
Lokakuussa 2016 yhdistys vieraili Korppoolais- 
mäellä Miinanraivaajien muistomerkillä sekä  
nautti runokahvit Hilu Tolmusen luona. 
 
 
Suomi 100 vuotta on alkavan toimintavuoden 
keskeinen sisältö niin meillä kuin muillakin yhdis-
tyksillä. Keskeisenä teemana juhlavuodelle on 
yhdessä toimiminen. Niinpä mekin järjestämme 
yhden tilaisuuden yhdessä Kupittaan Marttojen 
kanssa. Tarkemmat tiedot tästä ja muista tilai-
suuksista ovat tässä jäsenkirjeessä. Yhdistyk-
semme toimintaa suunniteltaessa olemme yrittä-
neet pitää ohjelmaa väljänä, koska tiedossa on, 
että vuoden kuluessa on valtava määrä tilaisuuk-
sia ja tapahtumia, josta meillä ei vielä ole tietoa. 
Kannusta teitä osallistumaan myös muiden jär-
jestämiin tilaisuuksiin.  
 
Ennakkotiedoista poiketen Ruotsin lottien ta-
paamiseen osallistumista on rajattu niin, että 
kustakin Lottaperinneliiton jäsenyhdistyksestä voi 
osallistua vain kaksi henkilöä. Syynä tähän on 
rajalliset tilat Tukholman päässä.  
 
Suuri kiitos teille tilaisuuksiin osallistujat. Usein 
tulen työpäivän keskellä tai sen päätyttyä tilai-
suuteen hieman uupuneena, mutta kun kohtaan 
teidät siellä iloisina ja positiivisina, saan siitä 
”uutta virtaa” pitkäksi aikaa. Ja kiitos teille val-
misteluihin ja järjestelyihin osallistujat, te olette 
yhdistyksen suurin voimavara. 
 
Pia Lindell, puheenjohtaja 
 
 

 
 
Ennakkotietoa Porin Suomi Areenasta: 
Suomen Lottaperinneliiton edustus osallistuu  
Suomi Areenaan Porissa maanantaina 10.7.2017 
 yhdessä Maanpuolustuksen Tuen ja Varusmies- 
liiton kanssa.  Näkyvällä foorumilla on esillä  
lottienkin asiaa, kannattaa pysyä kuulolla.  
 
HUOM. Maksathan jäsenmaksun 15 €  mukana  
seuraavalla tilisiirrolla tilille Liedon Sp,  
FI53 4309 0010 2022 24. 
Yli 90-vuotiaat on vapautettu jäsenmaksusta,  
mutta jäsenmaksun saa halutessaan maksaa, 
sillä yhdistys maksaa jokaisesta jäsenestä 5 €  
jäsenmaksun Suomen Lottaperinneliitolle. 
 
Turun Sanomien maanantain kiltapalstalla  
on tietoa tapahtumista, jotka eivät ole  
ehtineet jäsenkirjeeseen ja muistutus  
tulevista, n. viikkoa tai kahta ennen.  
Muista myös verkkosivumme 
www.lottaperinneturku.fi 
Päivitykset hoitaa sihteeri Heli Teittinen, 
 jolle voi lähettää palautetta ja toiveita. 
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