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ELOKUU

Hyvät lottaperinneyhdistyksen jäsenet!
Elämme edelleenkin poikkeuksellista aikaa, vaikka puolentoista vuoden takaiseen tilanteeseen
verrattuna onkin helpotusta tullut. Meidän jäsenistämme suurin osa on saanut jo kaksi koronarokotusta. Tämä on lisännyt turvallisuuden
tunnetta. Virus ei kuitenkaan ole vielä hävinnyt
vaan jatkaa leviämistä nyt uusien muunnosten
kautta. Varovaisuutta tarvitaan edelleenkin kaikissa kohtaamisissa.
Rajoitusten vuoksi olemme joutuneet peruuttamaan suurimman osan suunnitelluista kokoontumisista. Nyt toivomme, etteivät tartunnat lähtisi
uuteen leviämiseen ja saisimme toteuttaa syksyn
ohjelman, myös peruuntuneen osan vuoden
2020 avokuntoutuksesta.
Lotta Svärd -järjestön perustamisesta on tänä
vuonna kulunut 100 vuotta. Vuosi 2021 on juhlavuosi, jota oli tarkoitus monin eri tavoin juhlistaa
sekä valtakunnallisesti että eri alueilla. Korona
on kuitenkin tuonut rajoituksensa, ja muutoksia
suunnitelmiin on jouduttu tekemään. Me lähdimme täällä Turussa heti suunnittelemaan juhlavuoden tapahtumia syksyyn, toivoen että tautitilanne siihen mennessä helpottuisi. Nyt odotamme, että voisimme avata Lottakanttiinin Turun
päivänä 19.9., pääkirjaston lottanäyttelyn ja luennot lokakuun aikana ja saisimme viettää Juhlajumalanpalveluksen Tuomiokirkossa 17.10.
Tämän vuoden tapahtumien tarkoituksena on ollut nostaa esille lotat ja pikkulotat, heidän työnsä
isänmaamme hyväksi. Lotta Svärd Säätiön toimesta on mm. Suomi Areenalla keskusteltu lottien työstä teemalla Lotta Svärd – 100 vuotta yhteiskuntavastuuta. Sama otsikko on myös Lottamuseon juhlanäyttelyllä. Keskusteluissa on ollut
mukana myös suuntautuminen tulevaisuuteen.
Lottien työ maamme hyväksi, varsinkin sotavuosina, vaati suuria uhrauksia. Ehkä tämä koronakriisi on tuonut esiin asioita, joissa ”nykypäivän
lotat” voisivat kriisitilanteessa ”lottahengessä”
toimia. Muistetaan tänä juhlavuonna kaikkea sitä,
mitä lotat ja naiset ovat Suomen itsenäisyyden
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alkuvaiheissa maamme hyväksi tehneet ja katsotaan samalla tulevaisuuteen, nuoremman sukupolven uusiin haasteisiin. Muistetaan Lotta Svärdin ja Pikkulottain kultaisia sanoja:
”Muista menneitten sukupolvien työ.”
”Kunnioita mennyttä ja usko tulevaisuuteen.”
Airi Nikkilä, puheenjohtaja
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OHJELMA SYYSKAUDELLA 2021
19.9.. Lottakanttiini Yliopistonkadulla
3.–4.10 Liittokokous ja perinnepäivä Vaasassa
5.–31.10. Lotta Svärd -näyttely pääkirjastossa
11.10. Esitelmä pääkirjastossa
17.10. Juhlamessu tuomiokirkossa
28.10. Esitelmä pääkirjastossa
4.11. Lottalan avoimet ovet
7.11. Henrikinkirkon musiikkitilaisuus
20.11. Yhdistyksen vuosikokous
2.12. Joulujuhla Mikaelin srk-salissa
6.12. Seppeleenlasku lottapatsaalla
Toimimme suositusten mukaan ja toivomme, että
tapahtumat voidaan toteuttaa. Ajantasainen tieto:
www.lottaperinneturku.fi ja Turun Sanomien
Kiltapalstalla maanantaisin.
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