Tutustu Lotta Svärd 100 vuotta -näyttelyyn lokakuussa. Lisäksi lokakuussa on luentoja.

LOTTALAN AVOIMET
OVET KUTSUVAT
torstaina 4.11. klo 12–14
Brahenkatu 6 B 23, 2.krs
Lottalassa on pannu kuumana,
mukavaa juttuseuraa ja mahdollisuus ostaa vaikkapa lottatuotteita. Ulko-ovi on sisäpihalla, ovikellossa lukee Lottala.

POP UP LOTTAKANTTIINI
Sunnuntaina 19.9. klo 10-15
Yliopistonkadulla
Kausi alkaa Turun päivän yhteydessä kävelykadulle pystytettävällä lottakanttiinilla, jossa
on kahvin ja pullan ohella
myynnissä muitakin tuotteita.
Tule paikalle nauttimaan satavuotiskahvit!

LOTTA SVÄRD JUHLAMESSU
TUOMIOKIRKOSSA
Sunnuntaina 17.10. klo 10
Lotta Svärdin perustamisen
satavuotisjuhlavuoden muistoksi järjestettävässä juhlamessussa saarnaa tuomiorovasti Aulikki Mäkinen, liturgina Mika Mäntyranta, urkurina
Markku Hietaharju, kanttorina Jukka Pietilä ja lottakuorona Chorus Cathedralis
Aboensiksen naiskuoro, joht.
Pinja Niemenrinne.

LOTTA SVÄRD 100
VUOTTA -NÄYTTELY
4.–31.10. Turun pääkirjaston
2. kerroksen Tieto-osaston
näyttelytilassa

rauskoodilla BLOTTA21
11.9.2021 mennessä. Lisäksi
ruokailu- ja matkakulut. Lisätiedot Heli Teittinen 044-0808675

MUSIIKKIA JA
YHTEISLAULUA
Sunnuntaina 7.11. klo 14.00
Henrikinkirkko, Peltolantie 2
Juvan lottia 1934.

LOTTA-LUENNOT
Pääkirjaston Studiossa
maanantaina 11.10. klo 14–
16
Kaija Vesala: Lotta Svärd –
sata vuotta yhteiskuntavastuuta. (Ilm. Astalle 9.10. mennessä p. 040 558 6376.)
torstaina 28.10. klo 18–19.30
Heli Teittinen:
Pikkulotat – hyviä ja uskollisia
tyttöjä isänmaan palvelukseen. (Ilm. Astalle 26.10.
mennessä p. 040 558 6376.)

LIITTOKOKOUS JA
PERINNEPÄIVÄ
Vaasassa la–su 2.–3.10.
Vaasan lottaperinneyhdistys
emännöi kokousta ja perinnepäivää Vaasan Original Sokos
Hotel Royalissa.
La: ilmoittautuminen klo 10–12,
lounas, liittokokous klo 13.30.
Vaihtoehto-ohjelmana niille,
jotka eivät osallistu liittokokoukseen: klo 14 kiertokävely ja
käynti Sotaveteraanimuseossa,
klo 18 illallinen
Su: messu klo 10. Lounas, päiväjuhla klo 13.30 Vaasan kaupungintalolla, kakkukahvit peilisalissa. Hotellimajoitus 99 € /1
hh/vrk, 114 €/ 2 hh/vrk, 20 €
lisävuode vrk. Majoittujat varaavat huoneet kiintiöstä va-

Tänä vuonna Henrikinkirkon
musiikkitilaisuuden teemana on
poikkeusvuosiin sopien luontoteema. Yhteislaulujen lomassa
ohjelmasta vastaavat Iina Kivimäki, piano ja urut, Helmi
Puska, viulu, Varpuleena Kirstilä ja Heli Teittinen, laulu, sekä Turun Sotaveteraanilaulajat. Nautimme tilaisuuden alkuun sotilaskotisisarten munkkikahvit. Ohjelma 5 €.

YHDISTYKSEN
VUOSIKOKOUS
Lauantai 20.11. klo 13.00
Seurakuntayhtymän juhlasali,
Eerikinkatu 3
Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:
1. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2020
2. Vahvistetaan tilinpäätös ja
hallituksen vastuuvapaus vuodelta 2020
3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
vuodelle 2022
4. Vahvistetaan jäsenmaksu
5. Valitaan hallituksen jäsenet
erovuoroisten tilalle
6. Valitaan toiminnantarkastaja
7. Valitaan edustajat muihin
toimielimiin
8. Vahvistetaan toimihenkilöiden palkkiot

9. Käsitellään saapuneet aloitteet ja muut mahdolliset asiat

Avokuntoutusryhmä (v. 2020
alkanut) jatkuu Verkahovissa
Kahvitarjoilu klo 12.00 alkaen. 2.9. alkaen, mikäli tilanne sallii.
Ryhmän jäsenille on lähetetty
Kokouksen jälkeen kuullaan
lisätiedot. Keväälle on todennäesitelmä, jossa rovasti Erkki
köisesti luvassa uusi avokunMarttinen kertoo sotaorpojen
toutusjakso.
kohtaloista ja myöhemmistä
vaiheista, vahvasti omiin koke- Virkistyspäivä Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa
muksiinkin nojautuen.
toteutunee myöhemmin syksyllä; tiedot TS:n Kiltapalstalla ja
nettisivuilla. Lisätiedot: Leena
JOULUJUHLA
Suominen 050 4912 848.
Torstaina 2.12. klo 13 Mikaelin srk-talossa, os. Puistoka- ILMOITA SÄHKÖtu 16.
Tänä vuonna vietämme joulujuhlaa Mikaelin seurakuntakodissa. Nautimme puuroa ja joulukahvit, perinteiseen tapaan
luvassa on jouluevankeliumi ja
Raision seudun lausujien esitys
Poimintoja Fredrika ja Johan
Ludvig Runebergin tuotannosta.
Osallistumismaksu 10 e sisältää arpalipun. Ilm. Astalle
25.11. mennessä p. 040 558
6376.

SEPPELEENLASKU
LOTTAPATSAALLA
Itsenäisyyspäivänä 6.12. klo
9.00 Tuomaanpuistossa vanhalla kasarmialueella
Seppeleenlaskun jälkeen nautimme tuttuun tapaan glögiä ja
pipareita läheisellä kuistilla!

LOTTIEN & PIKKULOTTIEN
KUNTOUTUS

POSTIOSOITTEESI

Yhdistys kerää jäsenten emailosoitteet ja lähettää jatkossa
jäsenkirjeen sähköisesti niille,
jotka haluavat kirjeensä mieluummin sähköpostiin. Ilmoitathan asiasta:
eeva.liisa.salminen40@gmail.com

YHDISTYKSEN
JÄSENMAKSU
Vuosikokouksessa jäsenmaksuksi päätettiin 20 €/vuosi.
Maksathan Turun Seudun
Lottaperinneyhdistyksen
jäsenmaksun tilille Liedon Sp
FI53 4309 0010 2022 24.
Yli 90-vuotiaat on vapautettu
jäsenmaksusta, mutta jäsenmaksun voi halutessaan maksaa yhdistyksen toiminnan
tukemiseksi. Yhdistys maksaa
jokaisesta jäsenestä 5 € SuoSuomen Lottaperinneliitolle.

TARKISTA
AJANTASAISET
TIEDOT
www.lottaperinneturku.fi
Turun Sanomien maanantain
kiltapalstalla on tietoa tapahtumista, jotka eivät ehdi jäsen-

kirjeeseen, sekä muistutus
tulevista tapahtumista.

TURUN SEUDUN
LOTTAPERINNEYHDISTYKSEN
HALLITUS 2021
Airi Nikkilä puheenjohtaja
040 741 7101
airi.nikkila@elisanet.fi
Maija-Leena Kero varapuheenjohtaja ja kulttuurivastaava
050 560 6437
maija-leena.kero@elisanet.fi
Heli Teittinen sihteeri
044 080 8675
heli.teittinen@utu.fi
Suvianna Seppälä
taloudenhoitaja
040 845 4643
suvsep@gmail.com
Satu Heikkinen
050 3091535
satumummi59@gmail.com
Asta Hermonen retkivastaava
040 558 6376
Varpuleena Kirstilä
040 537 7947
varpuleena.kirstila@gmail.com
Helena Kääpä
044 333 8425
kaapahelena@gmail.com
Eeva Liisa Salminen jäsenrek.
hoitaja ja tuotevastaava
040 554 0667
eeva.liisa.salminen40@gmail.com

Maire Wessman
02 236 2220 / 044 251 7441

ILMOITA
MUUTOKSISTA
Eeva Liisa Salminen
040 554 0667
eeva.liisa.salminen40@gmail.com

Tekla Hultin
Sata vuotta täyttävän Lotta Svärd -järjestön juuret ovat
jo sortovuosien ajoissa, josta lähtien monet aktiiviset naiset miettivät, miten tehdä työtä koko maan hyväksi. Nämä uranuurtajat olivat mukana sekä itsenäisyyttä ajavissa että naisten asemaa parantavissa yhdistyksissä. He olivat rohkeita ja päämäärätietoisia. He
muodostivat eräänlaisen perusjoukon sekä vapaussodan (vuoden 1918 sodan) että sen jälkeisen kriittisen kasvun ajan toiminnalle. Se johti osaltaan Lotta
Svärd yhdistyksen perustamiseen 1921.
Näkyvimpiä sortovuosien aikana toimineita aktivisteja
oli monissa yhdistyksissä innostuneesti toiminut, jaakkimalaisesta virkamiesperheestä kotoisin ollut Tekla
Hultin – uranuurtaja yliopistossa, lehtimaailmassa ja
politiikassa.
Sortavalan ja Viipurin tyttökoulun jälkeen Tekla Hultin
valmistui opettajattareksi Helsingin jatko-opistosta
1865, minkä jälkeen hän halusi yliopisto-opiskelijaksi.
Tätä varten hän joutui anomaan vapautusta sukupuolestaan. Vuosina 1896–1897 Hultin laati taloushistorian
alan väitöskirjaansa. Hän oli Suomen toinen väitellyt
naistohtori. Hän opiskeli mm. historiaa, taidehistoriaa
ja sielutiedettä. Kun naiset eivät päässeet osakuntiin,
perusti Hultin naisille oman osakunnan De kvinliga,
jonka Lyran-lehden päätoimittaja hän
oli. Opiskeluaikana Hultin aloitti
lyn Dagbladetin ulkomaan osaston avustajana. Hänestä tuli Isänmaan Ystävä -lehden päätoimittaja 1899,
mutta tämän lehden Bobrikov lakkautti pian. Näin hän
oli Suomen ensimmäinen vakinainen naispuolinen toimittaja ja päätoimittaja.
Hultin oli Suomalaisen Naisliiton perustajajäsen ja samalla tutkija sekä puolue-, järjestö- ja naisasia-aktivisti.
Hän sai toisen aktuaarin viran tilastollisessa päätoimistossa, jossa hän toimitti tutkimuksia muun muassa
köyhäinhoidosta, avioeroista ja naisten yötyöstä.
Vuosisadan vaihteessa hän ei naisena voinut saada korkeampia virkoja. Välillä hänet mielipiteittensä takia
erotettiin virantoimituksesta.
Voidakseen toimia tärkeinä pitämiensä asioiden puolesta Hultin päätti olla koskaan avioitumatta. Hänellä oli
vilkas seuraelämä. Hän osallistui ainoana naisena toimituksen klubi-iltoihin. Kun ihmeteltiin, miten hän tuli
toimeen miesten kanssa, oli vastauksena ”etteivät miehet edes huomanneet hänen poikkeavan joukosta”. Sortokausi muutti juhlan luonnetta muttei estänyt juhlimista. Huhu kertoi, että Tekla Hultin ihastutti puhumalla pöydällä seisten lasi kädessään.
Hultin omisti elämänsä työlle isänmaan, naisasian, liberalismin ja sosiaalisten kysymysten puolesta.
Ensimmäisen sortokauden aikana julkaistun Helmikuun manifestin jälkeen 1899 hän oli passiivisen vasta-

rinnan kannattaja mutta aktivoitui myöhemmin. Hän
osallistui mm. suuren adressin monistamiseen, nimien
keruuseen ja nimikirjoituslehtien järjestelyyn. Työ piti
tehdä yöllä salaa ikkunat peitettyinä.
Ystäviensä kanssa Hultin perusti vuonna 1902 naiskagaalin auttaakseen miehiä. He halusivat ylläpitää kotien vastarintahenkeä ja salakuljettivat Vapaita lehtisiä
Tukholmasta Suomeen. Hultin toimi puheenjohtajana.
Hän oli kukittamassa Aleksanteri II patsasta maaliskuussa 1899 ja keräsi nimiä Suureen adressiin, jonka
lähetystön vastaanottotilaisuuteen hän osallistui sen
palattua tyhjin toimin Pietarista.
Hultin oli feministi. Hän toimi kahden naisklubin puheenjohtajana ja oli Nasiasialiitto Unionin merkittävä
vaikuttaja. Tarkoituksena oli muun muassa yleisen ja
yhtäläisen äänioikeuden aikaansaaminen. Myös jääkäriliike sai häneltä kannatusta.

Naisten saatua äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden Hultin asettui ehdokkaaksi nuorsuomalaiseen puolueeseen. Hän pääsi läpi toisella kerralla 1908 ja toimi kansanedustajana vuoteen 1924 asti. Hän kuului 20–30
aktiivisimman edustajan joukkoon. Eduskunnassa hänen puheenvuoronsa olivat viileän asiallisia.
Sisällissota oli Hultinille pettymys Hänen näkemyksensä mahdollisuuksiin muuttui. Hän oli yrittänyt saada
kaikkien yhteiskuntaluokkien naiset yhteistyöhön näissä kysymyksissä, mutta naisasiaan sinänsä myönteisesti suhtautunut SDP varoitteli omiaan.
Tekla Hultin kuoli 31.3.1943. Jaakkima kuului sotatoimialueeseen, mutta erikoisluvalla omaiset saivat saattaa hänen tuhkansa Hultinien sukuhautaan Jaakkiman
kirkkomaahan.
Hultinia on muistettu myös varsin äskettäin, sillä Helsingissä sijaitseva Sanomatalon viereinen aukio nimettiin 2014 Tekla Hultinin aukioksi.
Seija Aantaa

