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TAMMIKUU
· Milloin ja missä liittyi Lotta Svärd -järjestöön?
· Missä tehtävissä toimi Lotta Svärd järjestössä?
· Mitä teki Lotta Svärd -järjestön lakkauttamisen
jälkeen?
Kirjoitukset kuvineen voi lähettää sähköpostitse verkkomuseo@lottamuseo.fi tai perinteisen
postin viemänä osoitteeseen Lottamuseo, Rantatie 39, 04310 Tuusula. Jos on vaikeuksia kirjoittamissa tai lähettämisessä, ottakaa rohkeasti yhteyttä hallituksen jäseniin (tiedot takasivulla), niin
pyrimme auttamaan.
Tämä on ensiarvoisen tärkeä kanava perinnetiedon välittämiseen tuleville sukupolville, sillä nykyihminen hakee kaiken tietonsa ensisijaisesti
netistä ilman perinteisiä kirjoja ja matrikkeleita.
Nyt on myös viimeinen hetki, jolloin voimme kerätä ensikäden tietoa lotilta ja pikkulotilta.

Kunniapuheenjohtajamme Seija Aantaa kadetin saattelemana Kadettikoululla, jossa vietettiin Suomen Lottaperinneliiton perinnepäivää lokakuussa 2018.

Lotta Svärd Säätiön omistama Lottamuseo
Tuusulassa toivoo, että heidän ylläpitämänsä ja
hallinnoimansa lottagalleria saisi yhä useamman lotan ja pikkulotan tarinan tallennettua jälkipolvia varten.
Tällä hetkellä galleriassa on esiteltynä noin 600
lottaa ja pikkulottaa, mutta tavoitteena on saada
vähintään 1 000 henkilön esittely vuoteen 2021
mennessä, jolloin Lotta Svärd -järjestön perustamisesta tulee kuluneeksi 100 vuotta.
Kuka tahansa voi kirjoittaa itsestään, äidistään
tai sisarestaan tai muuten tuntemastaan lotasta
ja pikkulotasta pienen esittelyn. Mukaan olisi hyvä liittää valokuva, joko lotta- tai nykyajalta.
Tarinanrungon kirjoittamista ehkä helpottavat alla
olevat kysymykset, jotka ovat suuntaa antavia.
Päätarkoitus ei ole se, että tietää tai muistaa vastauksen kaikkiin kysymyksiin. Jokainen uusi henkilöhahmo galleriassa on mielestäni tärkeämpi
kuin se, että tiedot ovat mahdollisimman täydelliset.
Tässä apukysymyksiä:
· Lotan/pikkulotan nimi, syntymäpaikka ja -vuosi
· Onko tietoa lapsuudesta ja ajasta ennen järjestöön liittymistä?

Oman yhdistyksen kevään ohjelmassa on tapahtumia poikkeavissa paikoissa kuten Sotilaskodissa ja Raision kaupungintalolla. Tapahtuman
kohdalla on esitetty jokin vaihtoehto perille pääsemiseksi mutta varmaan muitakin löytyy. Tarvittaessa kysy vaikka allekirjoittaneelta, jos tarvitset
lisäopastusta. Hallitus toivoo, että jokainen löytäisi edes yhden mielenkiintoisen tapahtuman
kevään ohjelmasta.
Pia Lindell, puheenjohtaja

OHJELMA KEVÄTKAUDELLA 2019
24.1. Lottalan avoimet ovet
29.1. Lottaehtoollinen
7.2. Lottalan avoimet ovet
13.2. Esitelmä: Kenraali von der Goltz
7.3. Lottalan avoimet ovet
11.3. Esitelmä: Sotalääketiede
13.3. Talvisodan päättymisen muistokirkko
31.3. Flikatte jutui -runomatinea
4.4. Lottalan avoimet ovet
16.4. Lotta Svärd Säätiö esittäytyy
27.4. Veteraanipäivän konsertti
2.5. Lottalan avoimet ovet
13.5. Lotanpäiväretki Salon seudulle
10.–14.6. Virkistysviikko Ruotsin majalla
11.–14.6. Lottaperinneliiton kesäretki

