
 
 

LOTTALAN AVOIMET 
OVET 

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

 
6. syyskuuta 
4. lokakuuta 

1. marraskuuta 
29. marraskuuta 

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

							 	
	
TOPELIUKSEN 
JÄLJILLÄ -LUENTO 
Tiistai 4.9. klo 17.30 
Seurakuntayhtymän juhlasali, 
Eerikinkatu 3 
Syyskautemme aluksi kirjailija, 
FT Kirsti Manninen  pitää 
esitelmän tutusta kirjailijasta ja 
maamme satusedäksi kutsu-
tusta Zacharias Topeliukses-
ta (1818–1898), jonka synty-
män 200-vuotismuistoa on 
tänä vuonna juhlistettu. 
Järjestämme tilaisuuden yh-
dessä Upseerikerhon rouvien 
kanssa. Aloitamme kahvitarjoi-
lulla klo 17.30 ja luento alkaa 
klo 18.00. 
Osallistumismaksu on 5 €.  
Ilm. Astalle 30.8. mennessä p. 
040 558 6376. 

               
   Humanisticum-rakennus Piispan-

kadulla. 
TUTUSTUMINEN ÅBO 

AKADEMIIN 
 Tiistai 18.9. klo 12.00  

Humanisticum  
Piispankatu 13 

Tutustumme sata vuotta täyt-
täneen Åbo Akademin toimin-
taan ja Humanisticumiin Piis-
pankadulla. Talon rakennutti 
kauppaneuvos Ernst Dahl-
ström 1894–1896 Gustaf 
Nyströmin piirustusten mu-
kaan ja ÅA:n Säätiö sai sen 
testamentilla 1924. 
Tutustumiskierroksen jälkeen 
ruokailemme omakustantei-
sesti Hus Lindmanissa klo 13 
(lounas noin 20 €). 
Ilm. Astalle 12.9. mennessä p. 
040 558 6376. 
 

LOTTAPERINNELIITON 
LIITTOKOKOUS JA 
PERINNEPÄIVÄ            
Helsinki 6.–7.10.  
Uudenmaan lottaperinneyhdis-
tys emännöi kokousta ja perin-
nepäivää. Lauantaina on liitto-
kokous ja lottailtamat Hotelli 
Presidentissä, sunnuntaina klo 
10 messu Temppeliaukion kir-
kossa (saarna Marianne Heik-
kilä), kuljetus Santahaminaan 
Puolustusvoimien tarjoamalle 
lounaalle ja pääjuhlaan klo 14–
16.15 Maanpuolustuskorkea-
koululla; kuljetus takaisin kes-
kustaan juhlan jälkeen. Puolus-
tusvoimien alueelle siirtymi-
nen edellyttää kaikilta osallis-

tujilta kuvallista henkilötodis-
tusta! Juhlapuhujana tod.näk. 
opetusministeri Sanni Grahn-
Laasonen, esiintyjinä mm. 
Kaartin soittokunta ja Seppo 
Hovi. Helsinkiin matkustus joko 
julkisilla kulkuneuvoilla tai tila-
usbussilla, mahdollisesti yhdes-
sä Salon yhdistyksen kanssa, 
maksu selviää myöhemmin. 
Osallistuminen ilmoitettava 
17.9. mennessä, syntymäaika 
mainittava! Lisätiedot ja majoi-
tuksen varaaminen ym. lauan-
taihin liittyvän osalta 7.9. men-
nessä. Ilmoittaudu Pialle p. 050 
360 3369. 
 

LOTTAMUISTOJA-ILTA  
Tiistai 9.10. klo 17.30 
Seurakuntayhtymän juhlasali, 
Eerikinkatu 3 
Yhdistyksemme jäsenistä va-
lonheitinlotta Kaarina Alva-
järvi ja pikkulotta Kaarina 
Laine muistelevat lottatoimin-
taansa. Kahvi klo 17.30 alka-
en, ohjelma klo 18, vapaaeht.  
kahvimaksu. Ilm. Astalle 2.10. 
mennessä p. 040 558 6376. 
 

        
OSKAR MERIKANTO 150 
VUOTTA – MUSIIKKIA JA 
YHTEISLAULUA 
Sunnuntai 28.10. klo 14.00 
Henrikinkirkko, Peltolantie 2 
Tänä vuonna musiikkitilaisuus 
vie Oskar Merikannon (1868–
1924) säveliin. Erityisesti rakas-
tetuista yksinlauluistaan tunne-
tun säveltäjän ja muusikon syn-



tymästä tuli 5.8. kuluneeksi 150 
vuotta. Yhteislaulujen lomassa 
ohjelmasta vastaavat Iina Ki-
vimäki, Heli Teittinen ja Turun 
Sotaveteraanilaulajat. Ohjelma 
5 e. Nautimme sotilaskotisisar-
ten munkkikahvit tilaisuuden 
alkuun (omakustannushinta). 
 

TERVEISET NASTA-
HARJOITUKSESTA  
Tiistai 13.11. klo 17.30 Seura-
kuntayhtymän juhlasali, Eeri-
kinkatu 3 
Niinisalossa pidetään 7.–9.9. 
Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen ja Naisten Valmiusliiton 
Niksula 2018 -harjoitus, jossa 
Pia Lindell toimii kurssinjohta-
jana, Heli Teittinen kurssin 
varajohtajana ja Suvianna 
Seppälä kouluttajana kurssilla 
Suomalainen nainen maan-
puolustajana. Illan aikana 
kuullaan sanoin ja kuvin ter-
veisiä kurssilta. Kahvi klo 
17.30 alkaen, ohjelma klo 18, 
vapaaeht. kahvimaksu.  
Ilm. Astalle 8.11. mennessä p. 
040 558 6376. 
 

YHDISTYKSEN 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS 
Lauantai 24.11. 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 2017 
3. Toimintasuunnitelma sekä 
tulo- ja menoarvio vuodelle 
2019 
4. Vahvistetaan jäsenmaksu 

5. Valitaan hallituksen jäsenet 
erovuoroisten tilalle 
6. Valitaan toiminnantarkastaja 
7. Valitaan edustajat muihin 
toimielimiin 
8. Vahvistetaan toimihenkilöi-
den palkkiot.  
9. Käsitellään saapuneet aloit-
teet ja muut mahdolliset asiat 
Kahvitarjoilu klo 12.00 alkaen. 
Kokouksen jälkeen kuullaan 
esitelmä, jonka pitäjä varmistuu 
myöhemmin.  

       
Piikkiön myöhäisgoottilainen kirkko 
valmistui 1755 vanhemman kirkon 
viereen. Sen suunnitteli Samuel Ber-
ner. Kirkon suojelupyhimys on Pyhä 
Nikolaus, mikä sopii hyvin jouluun! 

JOULUHARTAUS JA 
JOULUJUHLA 
PIIKKIÖSSÄ 
Tiistai 4.12. klo 13 Piikkiössä, 
lähtö klo 12.15 Aurakatu 2  
Tänä vuonna vietämme joulu-
juhlaa Piikkiössä. Yhteiskuljetus 
lähtee tilausajopysäkiltä, Aura-
katu 2, klo 12.15.  
Aluksi on jouluhartaus Piikkiön 
kirkossa, josta siirrymme joulu-
juhlan viettoon seurakuntata-
loon. Nautimme puuroa ja jou-
lukahvit, perinteiseen tapaan 
jouluista ohjelmaa. Ilm. Astalle 
29.11. mennessä p. 040 558 
6376.  

SEPPELEENLASKU  
LOTTAPATSAALLA 
Itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 
9.00 Tuomaanpuistossa van-
halla kasarmialueella  

Seppeleenlaskun jälkeen nau-
timme glögiä. 

           

LOTTIEN & PIKKU-
LOTTIEN KUNTOUTUS 
Henkisen ja fyysisen virey-
den kuntoutuspäivät  
Yhdessä Salon Seudun Lotta-
perinneyhdistyksen kanssa jär-     
jestetään jälleen Lotta Svärd 
Säätiön tuella 16.–18.10. Muur-
lan opistolla tutut henkisen ja 
fyysisen vireyden kuntoutuspäi-
vät, joiden osallistujille on virkis-
tyksen ja yhdessäolon ohella 
luvassa tietoa ja yksi maksuton 
hoito, esim. hieronta. Yhteiskul-
jetus järjestyy, lisätiedot ja il-
moittautuminen 19.9. mennes-
sä Airi Nikkilä 040 741 7101.  
AMK:n terveydenhuollon ai-
kuisopiskelijaryhmän toteutta-
maa virkistyspäivää ei valitetta-
vasti tänä vuonna saada järjes-
tymään. Kevätkaudella luvassa 
on jälleen avokuntoutusjakso 
maalis-huhtikuussa.  

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

 


