
 
 

LOTTALAN AVOIMET 
OVET 

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

 
7. syyskuuta 
5. lokakuuta 

2. marraskuuta 
23. marraskuuta 

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

TURUN MESSUT  
Messukeskuksessa  

Torstaista sunnuntaihin 
24.–27.8. klo 10–18 

Syyskautemme alkaa osallis-
tumisella Turun Messuille, 
jossa meillä on oma osas-
tomme puolustusvoimien hal-
lissa D. Päivystäjiä on hankittu 
etukäteen, nyt vain joukolla 
vierailemaan messuille. Pj. Pia 
Lindell hoitaa päivystäjien lis-
taa, ota tarvittaessa yhteyttä 
p. 050 360 3369. 
 
PÄÄSKYVUORI-SEURA: 
KASARMI MUISTELEE -
ILTA 
Tiistai 29.8. klo 18.00 Pääs-
kyvuoren koulu, Talvitie 10  
 
Pääskyvuoriseura on pyytänyt 
lottaesittelyä Kasarmi muiste-
lee -iltaan, jonne voivat kiin-
nostuneet osallistua. Ohjel-
massa on myös muita kiinnos-
tavia esittelyjä. 

SYYSRETKI HIRVEN-
SALOON JA 
KAKSKERTAAN 
Tiistai 5.9. klo 9.00, 
lähtö Ortodoksikirkolta  
Aloitamme syyskauden retkel-
lä Turun saaristoon, jossa vie-
railemme Pyhän Henrikin 
Ekumeenisessa taidekappe-
lissa vuodelta 2005. Hirvensa-
lon vanhan sillan tuntumassa 
sijaitsee yksi Wäinö Aaltosen 
lapsuudenkodeista; nykyisin 
taiteilijakoti, jossa vierailem-
me. Ateljeerakennus vaurioitui 
talvisodassa ja purettiin sodan 
jälkeen. Käymme myös Kaks-
kerran kirkossa. Ruokailemme 
Meri-Karinassa ja palaamme 
takaisin Kauppatorille n. klo 
15. Retken hinta on n. 40 €. 
Ilmoittaudu Astalle 31.8. men-
nessä p. 040 558 6376. 
	
TURUN LEVOTON 
VUOSI 1917 -LUENTO 
Maanantai 25.9. klo 18.00 
Seurakuntayhtymän juhlasali, 
Eerikinkatu 3 
Professori emeritus Timo 
Soikkanen pitää esitelmän 
kuohuvasta syksystä, jolloin 
Turun valtuustokin oli vangit-
tuna. 
Vapaaehtoinen, suositeltava 
kahvimaksu 3 €.    

 
LOTTAPERINNELIITON 
LIITTOKOKOUS JA 
PERINNEPÄIVÄ  
Kuopiossa 7.–8.10.  
Tapaa lottaperinneihmisiä ym-
päri Suomen! Liittokokous ja 
ohjelmallinen lottailta lauantai-
na, perinnepäivä sunnuntaina. 
Matkaamme Kuopioon yhdessä 
Salon ja Lahden yhdistysten 
kanssa tilausbussilla, lähdem-
me kohti Kuopiota jo perjantai-

na 6.10. klo 14, perillä majoi-
tumme Sokos Hotel Puijonsar-
veen. Ruokailumaksut la 17 €, 
su 20 €, yht. 37 €; lisäksi bus-
simatkan hinta, jota ei tiedossa 
vielä, sekä majoituskulut joko 
95 € 2hh/yö tai 75 € 1hh/yö.   
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
20.9. mennessä sihteeri Heli 
Teittinen, p. 044 080 8675. 
 

      
Jenni Haukio on valinnut antologiaan 
runot, jotka ovat “syvästi puhutelleet ja 
puhuttelevat suomalaisia lukijoita”. 

KATSO POHJOISTA 
TAIVASTA -RUNOILTA  
Tiistai 10.10. klo 18.00   
Lounatuulet Yhteisötalo, 
Läntinen Pitkäkatu 33 
Järjestämme runoillan yhdessä 
Upseerikerhon rouvien kanssa. 
Maija-Leena Kero on koonnut 
edustavan kattauksen Jenni 
Haukion toimittamasta vaikut-
tavasta runoantologiasta. Hau-
kion mukaan runoteos on kun-
nian- ja rakkaudenosoitus suo-
malaiselle runoudelle Aleksis 
Kivestä nykypäivään. 
Aloitamme tilaisuuden kahvitar-
joilulla klo 17.30. llmoittaudu 
Astalle 7.10. mennessä p. 040 
558 6376. 



 
SATA SÄETTÄ 
SUOMESTA  – 
MUSIIKKIA JA 
YHTEISLAULUA 
Sunnuntai 5.11. klo 14.00 
Henrikinkirkossa, Peltokatu 2 
Kuulemme ainakin Iina Kivi-
mäen, Turun Sotaveteraanilau-
lajien ja Turun Metsänkävijäin 
vaskiryhmän esityksiä, mahdoll-
lisesti muitakin. Ohjelma mak-
saa 5 e.  
Ohjelma on itsenäisyytemme 
juhlavuoden ansiosta tavallista 
juhlavampi ja pidempi, joten 
nautimme sotilaskotisisarten 
munkkikahvit väliajalla.  

YHDISTYKSEN 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS 
Lauantai 18.11. klo 13.00   
Seurakuntayhtymän juhlasali, 
Eerikinkatu 3 
Kokouksessa käsitellään seu-
raavat sääntömääräiset asiat: 
1. Tilinpäätös, vuosikertomus ja 
toiminnantarkastuskertomus 
2.Tilinpäätöksen vahvistami-
nen ja hallituksen vastuu-
vapaus vuodelta 2016 
3. Toimintasuunnitelma sekä 
tulo- ja menoarvio vuodelle 
2018 
4. Vahvistetaan jäsenmaksu 
5. Valitaan yhdistyksen puheen-
johtaja kaudelle 2018–2019 
6. Valitaan hallituksen jäsenet 
erovuoroisten tilalle 
7. Valitaan toiminnantarkastaja 

8. Valitaan edustajat muihin 
toimielimiin 
9. Vahvistetaan toimihenkilöi-
den palkkiot.  
10. Käsitellään saapuneet aloit-
teet sekä muut mahdolliset asi-
at 
Kahvitarjoilu klo 12.00 alkaen. 
Kokouksen jälkeen FT, kirjalli-
suuden tutkija Kati Launis pi-
tää esitelmän aiheesta Lottana 
Turun saaristossa ja Pohjan-
maalla – kirjoittavat Hiiskun si-
saret. Saatavilla on myös hä-
nen kirjoittamaansa Aune, Hel-
ka ja Kyllikki Hiiskun elämäker-
tateosta.   

SEPPELEENLASKU  
LOTTAPATSAALLA 
Itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 
9.00 Tuomaanpuistossa van-
halla kasarmialueella  
Seppeleenlaskun jälkeen nau-
timme glögiä.  
 

    
JOULUJUHLA VPK:N 
TALOLLA 
Maanantai 11.12. klo 12.00  
Joulujuhlaa vietämme taas Tu-
run VPK:n talossa. Nautimme 
joulupuuroa ja kuulemme jou-
luista musiikkia ja ohjelmaa. 
Ilmoittaudu Astalle 4.12. men-
nessä p. 040 558 6376. 

LOTTIEN & 
PIKKULOTTIEN 
KUNTOUTUS- JA 
VIRKISTYSTOIMINTA 
Henkisen ja fyysisen virey-
den kuntoutuspäivät  

Yhdessä Salon Seudun Lotta-
perinneyhdistyksen kanssa jär-     
jestetään jälleen Lotta Svärd 
Säätiön tuella 17.–19.10. Muur-
lan opistolla. Osallistujille on 
virkistyksen ja yhdessäolon 
ohella luvassa tietoa ja yksi 
maksuton hoito, esim. hieronta. 
Yhteiskuljetus järjestyy, lisätie-
dot ja ilmoittautuminen Airi 
Nikkilä 040 741 7101. 

Virkistyspäivä  
Ammattikorkeakoulun tervey-
denhuollon aikuisopiskelijaryh-
män järjestämä virkistyspäivä 
on torstaina 16.11. oppilaitok-
sen tiloissa os. Ruiskatu 8. Li-
sätiedot ja ilm. Leena Suomi-
nen 050 491 2848. 
Kevätkaudella jälleen avo-
kuntoutusjakso maalis-
huhtikuussa.  
Yhdistyksen jäsenmaksu 15 €  
maksetaan tammikuussa Lie-
don Sp, FI53 4309 0010 2022 
24 mukana tulevalla viitteellä tai 
viitteellä 2017. Jäsenmaksuja 
on vielä maksamatta vuodelle 
2017. Yli 90-vuotiaat on vapau-
tettu jäsenmaksusta, mutta jä-
senmaksun saa halutessaan 
maksaa, sillä yhdistys maksaa 
jokaisesta jäsenestä 5 € Suo-
men Lottaperinneliitolle.  

             
Turun Sanomien maanantain 
kiltapalstalla on tietoa tapah-
tumista, jotka eivät ole ehti-
neet jäsenkirjeeseen ja muis-
tutus tulevista, n. viikkoa tai 
kahta ennen. Kotisivu: 
www.lottaperinneturku.fi 
Päivitykset hoitaa sihteeri Heli 
Teittinen, jolle voi lähettää 
palautetta ja toiveita sivustosta.    

 


