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Hyvät lottaperinneyhdistyksen jäsenet! 
 
Olemme eläneet hyvin poikkeuksellisen kevään 
ja alkukesän koronaviruksen aiheuttaman pan-
demian keskellä. Aurinkoisten kesäpäivien myötä 
tautitilanteen helpotuttua rajoituksia on poistettu. 
Karanteenissa olleetkin ovat voineet viettää 
”normaalimpaa” elämää. Toivottavasti nyt  syk-
syn alkaessa säästymme uudelta tartunta-
aallolta.  
Saimme aloittaa tämänkin toimintavuoden Tuo-
miokirkossa lottakirkolla  – lähdimme perinteitä 
noudattaen yhdistyksemme vuoden 2020 matkal-
le. Suurin osa kevään suunnitelmista jouduttiin 
peruuttamaan, avokuntoutusjaksokin pääsi vain 
alkamaan. Olemme mahdollisuuksien mukaan 
siirtäneet kevään ohjelmia syksyyn. Mikäli uusia 
rajoituksia ei tule, toiminta voidaan aloittaa heti 
syyskuun alussa.  
Suuri osa jäsenistämme kuuluu ns. riskiryhmään. 
Joukkomme on selviytynyt poikkeusajasta hie-
nosti – lottahengessä. Auttaminen ja huomioimi-
nen ovat olleet vallalla pandemian aikana. 
 
Poikkeusolojen aikana rajoitusten lisääntyessä 
luonto, ja erityisesti metsä, tulivat meille suoma- 
laisille rakkaiksi. Kanssaihmisten tapaamiseen  
tarkoitetut tapahtumat peruutettiin. Kulttuurita-
pahtumat, kokoukset, seurakuntienkin tilaisuudet 
siirtyivät virtuaalisiksi. Työssä suositeltiin siirty-
mistä etätyöhön, koulu ja opiskelu tapahtuivat 
etänä. Riskiryhmien edellytettiin pysyttelevän ko-
tona. Kaikkien näiden rajoitusten keskellä antoi-
vat luonto, lähimetsät, kesämökin rauha mahdol-
lisuuden irtaantua tuntemattoman viruksen aihe-
uttamista paineista. Luonnon läheisyyttä on voi-
nut löytää kaupungin keskustastakin. Kevään 
poikkeusolojen kokemukset ovat antaneet mei-
dän musiikkiryhmällemme virikkeen valita Henri-
kinkirkon yhteislaulutilaisuuden aiheeksi luonnon 
ja metsän.  
 
Vuoden Lotta 2020, Lottaperinneliiton kunniajä-
sen Aila Salo ehdotti keväällä koronakriisin kes-
kellä eläville perinneyhdistyksien jäsenille pan-
demian aiheuttamien tunteiden ilmaisemista ru-
nojen kautta. Hän kertoo miettineensä ohjelmaa 
karanteenissa oleville ystävilleen. Yksi hanke 
saattaisi olla ajatusten ja tunnelmien tallentami-
nen  

 

        
 
yhteisesti, kenties vaikka kansien väliin. Jä-
senemme voisivat lähettää Lottaperinneliittoon 
joko itse sepittämänsä tai tutuksi tulleen runon, 
joka kuvaa koronahetkiä iloineen ja suruineen. 
Ajatus oli hänelle syntynyt vappuillan kääntyessä 
hämäräksi, kesää odotellessa. Runoja voi lähet-
tää vielä syyskuun aikana, ja tarvittaessa yhdis-
tyksen hallitus auttaa lähettämisessä. 
 
Teille kaikille jäsenillemme tulevaa syksyä odo-
tellessamme haluan toivottaa Anna-Mari Kaski-
sen sanoin: 
Kaikkea hyvää sinulle toivotan, 
kaikkea hyvää, lahjoja Jumalan, 
kaikkea hyvää, päivääsi jokaiseen, 
kaikkea hyvää, iloa sydämeen. 
 
Airi Nikkilä 
Puheenjohtaja 

OHJELMA SYYSKAUDELLA 2020 
2.9.      Vierailu Ett Hem -museoon 
10.9.    Lottalan avoimet ovet 
29.9.    Esitelmä kaatuneiden evakuoinneista 
1.10.    Lottalan avoimet ovet 
3–4.10. Liittokokous ja perinnepäivä Kajaanissa   
7.10.    Esitelmä Sylvi Kekkosesta   
24.10.  Arjen turvallisuuskurssi 
1.11.    Henrikinkirkon musiikkitilaisuus  
5.11.    Lottalan avoimet ovet 
21.11.  Vuosikokous ja esitelmä sotaorvoista 
1.12.    Joulujuhla Mikaelinkirkossa ja srk-kodissa 
6.12.    Seppeleenlasku Lottapatsaalle 
10.12.  Lottalan avoimet ovet 


