
 
 

LOTTALAN AVOIMET 
OVET 

Torstaina klo 12–14 
Brahenkatu 6 B 23, 2.krs 

19. tammikuuta 
2.  helmikuuta 
2. maaliskuuta 
6. huhtikuuta 
4. toukokuuta 

 
Lottalassa on pannu kuumana, 
hyvää seuraa ja mahdollisuus 
ostoksiin. Ulko-ovi on sisäpihal-
la Brahenkadulta vasemmalla, 
ovikellossa lukee Lottala.  
 

           
LOTTAEHTOOLLINEN 

Turun tuomiokirkossa 
Tiistaina 24.1. klo 14 

 
Kevätkausi alkaa perinteisesti 
lottien ehtoolliskirkolla, jonka 
toimittaa jäsenemme, pastori 
Sari Lehti. 
Tilaisuuden päätteeksi saam-
me nauttia seurakunnan tar-
joamat kirkkokahvit sakastis-
sa. 
 

				       

SUOMEN LOTAT 
TALVISODASSA – 
TANSKALAINEN 
NÄKEMYS  
Maanantaina 13.2. klo 
17.30  Srk-yhtymän juhla-
salissa, Eerikinkatu 3 
 

 
 
Heli Teittinen pitää luennon 
tanskalaisreportteri-kirjailija 
Estrid Ottin teoksesta Lottien 
mukana Suomen sodassa 
(1940), jossa kuvataan lotti-
en toimia ja Suomen sota-
ponnisteluja. Tunnettu kirjaili-
ja julkaisi myös lastenro-
maaneja pikkulotta Sallista.   
Ilmoittaudu Astalle 10.2. 
mennessä 040 558 6376.  
 

WÄINÖ AALTONEN JA 
ITSENÄISYYDEN 
VUOSISATA 
Aitiopaikka ja Wäinö Aalto-
sen museo 
Keskiviikkona 8.3. klo 12.30 
lounas ja 13.30 museo 
 

   
    Nuori Wäinö Aaltonen 

Omakustanteinen lounas (9–
10 €) Virastotalon Aitiopaikas-
sa, Itsenäisyydenaukio 2, klo 
12.30, ruokailemme yhteises-
sä pöydässä. Tutustumme 
Wäinö Aaltosen museon juh-
lanäyttelyyn, Itäinen rantakatu 
38, klo 13.30. Näyttelyssä on 
satavuotiaan Suomen itsenäi-
syyden aika Wäinö Aaltosen 
taiteen kautta nähtynä; esillä 
veistoksia, maalauksia, gra-
fiikkaa, piirroksia ja luonnoksia 
uran alkuvaiheista 1960-lle 
saakka. Pääsymaksu 4 € 
(eläk.) maksetaan itse, myös 
museokortti ja senioriranneke 
käyvät, yhdistys maksaa 
opastukset. Ilm. Astalle 1.3. 
menn. 040 558 6376, myös 
erikoisruokavalio. 
 
HULTTIO GUSTAF 
MANNERHEIM  

Maanantaina 3.4. klo 17.30  
Srk-yhtymän juhlasalissa,  
Eerikinkatu 3 
 

 
Dosentti Teemu Keskisarja  
luennoi Suomen Marsalkka 
Mannerheimin lapsuus- ja 
nuoruusvuosista, syksyllä 
2016 julkaisemaansa teok-
seen Hulttio. Mannerheimin 
painava nuoruus pohjautuen. 
Tilaisuus järjestetään Kupit-
taan Marttojen kanssa; lopus-
sa kuullaan molempien yhdis-
tysten toiminnasta. 
Kahvimaksu 5 €. Ilmoittau-
du Astalle 28.3. mennessä 
040 558 6376.  



 
Askaisten kivikirkko on peräisin 
1600-luvulta. Kirkon vierellä on 
erillinen kellotapuli vuodelta 1779. 
 
KEVÄTRETKI 
ASKAISIIN MANNER-
HEIMIN MAISEMIIN  

    Maanantaina 15.5., lähtö  
    klo 9.00 Ortodoksisen  
    kirkon edestä 
Vierailemme Askaisten kirkos-
sa, Ritaripuistossa, Manner-
heimin syntymäkodissa Louhi-
saaren linnassa. Mannerheim-
ristin ritarien säätiön pääsihteeri 
Pekka Kouri esittelee Ritari-
puistoa. Louhisaaren linnaan 
olemme varanneet kaksi ryh-
mäopastusta.  
Ruokailemme Kartanon kahvi-
lassa. Turussa olemme n. klo 
17. Matkan hinta on n. 40 €.  
Ilmoittaudu Astalle 5.5. men-
nessä (ei 7.–15.4.), 040 558 
6376. 
 
LOTTAPERINNELIITON 
MATKA TUKHOLMAAN  
16.–18.5. Helsingistä 
Suomen Lottaperinneliitto jär-
jestää risteilymatkan Ruotsiin 
tapaamaan Ruotsin lottia. 
Svenska Lottakåren on perus-
tettu 1924. Mukaan mahtuu 2 
jäsentä/yhdistys, mutta jos 
paikkoja jää, niistä voi kysyä pj. 
Pia Lindelliltä. Lähtö 16.5. klo 
18.00 Helsingistä, paluu 18.5.  
 
KUNTOUTUS 
 
Kevätkaudella järjestetään 
Lotta Svärd Säätiön tuella lotille 

ja pikkulotille tuttuun tapaan 
avokuntoutusjakso, johon sisäl-
tyy 16 tapaamiskertaa kahdesti 
viikossa maalis-huhtikuussa. 
Ajankohta tarkentuu kevään 
aikana. Kuntoutukseen voi 
hakea, jos edellisestä kerrasta 
lotilla on kulunut 1 vuosi ja 
pikkulotilla 2–3 vuotta. 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
31.1. mennessä: 
Airi Nikkilä 040 741 7101 tai 
Leena Suominen  
050 4912 848 
 
VIRKISTYSVIIKOT 
RUOTSIN MAJALLA 
Turun seudun lottien ja pik-
kulotille on varattu Tuusulan 
Lottamuseon Ruotsin majalta 
viikot 23 ja 31 (5.–19.6. ja 
31.7.–4.8.2017) 
Majoitus ja ateriat viidelle hen-
gelle vapaasti, matkansa osal-
listujat maksavat itse.  
Virkistysviikosta kiinnostuneet, 
ottakaa yhteyttä pj. Pia Lindel-
liin, joka auttaa  kuljetuksen 
järjestelyissä, p. 050 360 3369. 
 
 
LOTTASIMAA VAPUKSI 
 
”Lotat! Olkaamme tässä vapun 
alla valppaat ja kekseliäät. 
Heittäkäämme pois luontainen 
hitautemme. Päättäkäämme 
kukin kohdaltamme, että iloit-
semme sydämemme pohjasta 
tänä vappuna siten, että kaikille 
jotka lähellämme ovat, han-
kimme mahdollisimman paljon 
iloa tänä päivänä. Jos olemme 
emäntiä, pitäkäämme huolta 
siitä, että simaa on saatavissa, 
että leivoksia on valmiina…” 
 
Lotta Svärd -lehdessä 1929 
kerrottiin simasta. Suomen 
säätyläispiirit opiskelivat siman-
valmistuksen ruotsalaisen Caj-
sa Wargin keittokirjasta 1700-

luvulla. Etenkin pappiloissa tuli 
tavaksi järjestää toukokuun 
alussa suuria vappukalaaseja 
simatarjoiluineen. Koko seura-
kunta oli kutsuttu juhlimaan 
papin työvuoden alkamista. 
Pappi aloitti työvuotensa vapun 
aikaan, sillä osana palkkaa 
myönnettiin viljelysmaita, ja 
kevätkynnöt oli aloitettava. 
Raittiusliike lisäsi siman suosio-
ta myös ylioppilaiden keskuu-
dessa. Ylioppilailla oli ollut 
tapana juhlia vappua railak-
kaasti jo 1800-luvulla. Vuosisa-
dan vaihteessa alkoholiasen-
teet kiristyivät, eikä ylioppilai-
den julkista juopottelua enää 
suvaittu. Punssi vaihtuikin si-
maan – jota tosin tiedetään 
terästetyn vaivihkaa pirtulla. 
Sima levisi kansan pariin leh-
dissä julkaistuista ohjeista.  
 
Lottasima vuodelta 1929 
2 sitruunaa 
½ kg fariinisokeria 
7 ltr. vettä 
½ kg krist. sokeria 
½ dl. humaloita 
½ tl. hiivaa 
Sitruunat huuhdotaan, kuori-
taan ja kuorista leikataan val-
kea osa pois ja keltainen kuori 
leikataan suikaleiksi. Hedelmä 
leikataan viipaleiksi, joista sie-
menet poistetaan. Sokeri, kuo-
risuikaleet, hedelmäviipaleet ja 
huuhdotut humalat pannaan 
astiaan, niille kaadetaan kiehu-
va vesi. Kun se on jäähtynyt 
lisätään pieneen vesitilkkaseen 
liuotettu hiiva ja juoma saa 
peitettynä seistä seuraavaan 
päivään, jolloin se siivilöidään 
pulloihin. Kuhunkin pulloon 
pannaan muutamia rusinoita ja 
1 tl. sokeria ja senjälestä pullot 
korkitaan ja sidotaan. Viikon 
kuluttua sima on valmista juota-
vaksi. (Lotta Svärd 10/1929, 
Lottamuseon www-sivu) 


