
 
 

LOTTALAN AVOIMET 
OVET KUTSUVAT 

käymään torstaina klo 12–14 
Brahenkatu 6 B 23, 2.krs 
10.9., 1.10., 5.11. ja 10.12. 

Lottalassa on pannu kuumana, 
mukavaa juttuseuraa ja mah-
dollisuus ostaa vaikkapa lotta-
tuotteita. Ulko-ovi on sisäpihal-
la, ovikellossa lukee Lottala. 
 

       
      Ett Hem -kotimuseo 
 
TUTUSTUMINEN ETT 
HEM -KOTIMUSEOON 
Keskiviikko 2.9. klo 11, Piis-
pankatu 14 
Syyskausi alkaa opastetulla 
käynnillä Ett Hem -museossa, 
joka esittelee konsulipari Al-
fred ja Hèlène Jacobsenin 
1800–1900-lukujen vaihteen 
säätyläiselämää. Ryhmälippu 
2 € /museokortti. Museovierai-
lun jälkeen omakustanteinen 
lounas Hus Lindmanissa. Il-
moittaudu 27.8. menn. Asta 
040 558 6376. 
 

   
  

LUENTO:  
KAATUNEIDEN 
EVAKUOINTI  
Tiistaina 29.9. klo 17.00 srk-
salissa, Eerikinkatu 3 

Kaatuneet haudataan yleensä 
taistelupaikkojen lähelle, mut-
ta Suomessa heidät pyrittiin 
kuljettamaan kotiseurakuntien 
sankarihautoihin. Pentti Hilke 
pitää esitelmän kaatuneiden 
evakuoinneista. Tilaisuus jär-
jestetään yhteistyössä seniori-
sairaanhoitajien kanssa. Kahvi 
klo 17.00 ja esitelmä klo 
17.30. osallistumismaksu 5 €. 
Ilm. 22.9. menn. Asta  040 
558 6376. 
 
LOTTAPERINNELIITON 
LIITTOKOKOUS JA 
PERINNEPÄIVÄ            
Kajaani pe–su 2.–4.10.  
Kainuun lottaperinneyhdistys 
emännöi kokousta ja perinne-
päivää. Perjantai-iltana on Ka-
jaanin kaupungin vastaanotto 
Kainuun Prikaatissa, mikäli ko-
ronavirustilanne ja muut ohjeis-
tukset sallivat; tapahtumat ovat 
varuskunta-alueella ja majoitus  
kasarmilla ilmaiseksi. Matkaku-
lujen lisäksi ruokailut n. 60€/hlö. 
Kaksoiskansalaiset tarvitsevat 
passin. Mikäli ei yövy kasarmil-
la, voi majoittua omalla kustan-
nuksella muualla. KaiPr järjes-
tää julkisilla kulkuneuvoilla tule-
ville bussikuljetukset rautatie- ja 
lentoasemilta. Tarkempi ohjel-
ma luvassa myöhemmin, lisä-
tietoja sihteeriltä. Ensi vuonna 
järjestämisvuorossa on Vaasa. 

          
LUENTO: MITEN SYLVI 
KEKKOSESTA TULI 
ROMAANIHENKILÖ 
Keskiviikkona 7.10. klo 
17.30 Aureliassa, Aurak. 18 

Kirjailija, runoilija Johanna 
Venho kertoo tasavallan pre-
sidentin puolison elämästä 
Kekkosen rinnalla uudesta 
näkökulmasta: Miten Sylvi 
Kekkosesta tuli romaanihenki-
lö. Hän julkaisi historiallisen 
romaanin Ensimmäinen nai-
nen 2019. Kahvi klo 17.30, 
esitys klo 18. Osallistumis-
maksu 5 €. Ilm. 1.10. menn. 
Asta 040 558  6376. 
 
ARJEN 
TURVALLISUUS-
KURSSI 
Lauantaina 24.10. klo 9–16 
srk-salissa, Eerikinkatu 3 
Lotta Svärd Säätiön tukemal-
la kurssilla paneudutaan 
keskeisiin turvallisuusasioi-
hin ja riskitilanteisiin erityi-
sesti ikääntyneiden näkö-
kulmasta, kouluttaja Maan-
puolustusnaisten Satakun-
nan piirin koulutusvastaava 
Pia Huhtala. Kurssi ja ruo-
kailu maksuton, järjestäjinä 
Maanpuolustusnaisten liitto 
ja Maanpuolustuskoulutus-
yhdistys (MPK). Aiheina ovat 
Kodin turvallisuus 
-kotivara 
-kodin tapaturmat 
-hätänumero 112  
-myrkytyskeskus 
-toiminta tulipalon sattuessa 
Katuturvallisuus  
-hätävarjelu ja voimankäyttö 
-turvallisen reitin valinta 
-uhkaavan henkilön tunnis-
taminen ja kohtaaminen 
-taskuvarkaiden kikat 
Kyberturvallisuus 
-somekäyttäytyminen, verk-
kohuijaukset, salasanat, 
pankkiturvallisuus 

Yhdistyksen jäsenet omaisi-
neen tervetulleita, ennakkoil-
moittautuminen ja henkilö- ja 
osoitetiedot tarvitaan, 14.10. 
mennessä joko MPK:n järjes-



telmään omilla tunnuksilla tai 
Heli Teittinen heltei@utu.fi, 
kysy lisätietoja ja seuraa il-
moittelua! 
         
MUSIIKKIA JA 
YHTEISLAULUA 
Sunnuntai 1.11. klo 14.00 
Henrikinkirkko, Peltolantie 2 
Tänä vuonna Henrikinkirkon 
musiikkitilaisuuden teemana on 
poikkeusvuoteen sopien metsä-
ja luontoteema. Yhteislaulujen 
lomassa ohjelmasta vastaavat 
Iina Kivimäki, piano ja urut, 
Helmi Puska, viulu, Varpulee-
na Kirstilä ja Heli Teittinen, 
laulu, sekä Turun Sotaveteraa-
nilaulajat. Nautimme tilaisuuden 
alkuun sotilaskotisisarten 
munkkikahvit. Ohjelma 5 e.  

YHDISTYKSEN 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS 
Lauantai  21.11. klo 13.00   
Seurakuntayhtymän juhlasali, 
Eerikinkatu 3 
Kokouksessa käsitellään seu-
raavat sääntömääräiset asiat: 
1. Esitetään tilinpäätös, vuosi-
kertomus ja toiminnantarkas-
tuskertomus vuodelta 2019 
2. Vahvistetaan tilinpäätös ja 
hallituksen vastuuvapaus vuo-
delta 2019 
3. Vahvistetaan toimintasuunni-
telma sekä tulo- ja menoarvio 
vuodelle 2021 
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 
rovasti Erkki Marttisen esitys 
sotaorvoista. 

     
Mikaelinkirkon kirkkosali 

JOULUHARTAUS JA 
JOULUJUHLA  
Tiistaina 1.12. klo 12 Mika-
elinkirkossa ja Mikaelin srk-
talossa, os. Puistokatu 16.  
Tänä vuonna vietämme joulu-
juhlaa Mikaelin seurakunnassa.   
Aluksi on jouluhartaus kirkossa 
ja sen jälkeen siirrymme joulu-
juhlan viettoon seurakuntako-
tiin. Nautimme puuroa ja joulu-
kahvit, perinteiseen tapaan lu-
vassa on jouluista ohjelmaa. 
Osallistumismaksu 10 e sisäl-
tää arpalipun. Ilm. Astalle 
25.11. mennessä p. 040 558 
6376. 

          
SEPPELEENLASKU  
LOTTAPATSAALLA 
Itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 
9.00 Tuomaanpuistossa van-
halla kasarmialueella  
Seppeleenlaskun jälkeen nau-
timme tuttuun tapaan glögiä ja 
pipareita läheisellä kuistilla! 

LOTTIEN & PIKKU-
LOTTIEN KUNTOUTUS 

Keväällä 3.3.2020 alkanut avo-
kuntoutusjakso keskeytyi ko-

ronatilanteen vuoksi, mutta 
kuntoutusta pyritään jatkamaan 
syyskuun alussa ja ryhmän 
jäsenille  
lähetetään lisätiedot. Keväälle 
on luvassa uusi avokuntoutus-
jakso. Henkisen ja fyysisen 
vireyden kuntoutusta ei pidetä 
Muurlassa tänä syksynä. Virkis-
tyspäivä Ammattikorkeakoulun 
opiskelijoiden kanssa toteutu-
nee myöhemmin syksyllä; tiedot 
TS:n Kiltapalstalla ja nettisivuil-
la. Lisätiedot: Leena Suominen 
050 4912 848. 

                
VALMIUSKOULUTUSTA 
NASTA-harjoitus VINKA 2020 
Tule oppimaan arjen turvalli-
suustaitoja! Naisten Valmiuslii-
ton ja MPK:n toteuttama 
NASTA-harjoitus pidetään Il-
masotakoulussa Tikkakoskella 
27.–29.11.2020. Ilmoittautumi-
nen NASTA Vinka 2020 -
harjoituksen kymmenelle kurs-
sille alkaa 27.8. ja 28.8. porras-
tetusti. Lisätiedot: naistenval-
miusliitto.fi 

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 lähet-
tää palautetta ja toiveita.  

              

 


