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Hyvä lottaperinneyhdistyksen jäsen! 
 
Vuoden 2022 aikana saimme kokea hienoja 
hetkiä. Yhdistyksemme jäsen, valonheitinlotta-
na toiminut Kaarina Alvajärvi valittiin Vuoden 
Lotaksi ja Tasavallan presidentti myönsi viidel-
le yhdistyksemme lottajäsenelle Suomen Val-
koisen Ruusun I luokan mitalin, jotka luovutet-
tiin juhlavassa tilaisuudessa seurakuntatalolla.  
 
Olemme myös joutuneet seuraamaan tapah-
tumia, joita tuskin kukaan odotti näkevänsä. 
Ukrainan sota kaikessa kauheudessaan on 
herättänyt menneisyyden raskaita muistoja ja 
vaikuttaa meidän kaikkien elämään tavalla tai 
toisella. Maanpuolustustahto on korkeammalla 
kuin aikoihin, reserviläistoiminta on noussut 
ennätyksiin ja mikä parasta, veteraanisukupol-
via kunnioitetaan ja muistetaan aktiivisesti. 
 
Alkavana vuonna 2023 järjestämme taas tut-
tua toimintaa ja tapaamme toisiamme. Lotta-
lassa Brahenkadulla löytyy juttuseuraa kerran 
kuukaudessa avoimissa ovissa. Tiedossa on 
myös perinteinen lottaehtoollinen, kiinnostavia 
esitelmiä ja retkiä. Uutena toimintana alkaa 
kerran kuukaudessa kokoontuva lottakerho, 
jossa keskustellaan ajankohtaisista asioista, 
liikutaan, lauletaan, askarrellaan, käydään 
museossa ja tehdään kaikkea, mitä osallistujat 
toivovat. Toivomme tietysti innokasta osallis-
tumista. Lisätietoa ohessa! 
 
Lottia ja pikkulottia on vielä runsaasti ja perin-
netyö aktiivista. Muistamme ja kiitämme niistä 
teoista, joita lotat ja pikkulotat tekivät maamme 
hyväksi sotavuosina. Vapaa isänmaa on 
meille suomalaisille tärkeääkin tärkeämpi. 
 
Kenraali Ehrnroothin tunnetuin sitaatti on: 
Suomi on hyvä maa. Se on paras maa meille 
suomalaisille. Se on puolustamisen arvoinen 
ja sen ainoa puolustaja on Suomen kansa. 
Toivotan Hyvää ja Rauhaisaa Uutta Vuotta 
2023 teille kaikille! 
 Varpuleena Kirstilä 
 Turun seudun lottaperinneyhdistys 
 Puheenjohtaja 
 

           
 
Tasavallan presidentin myöntämän I luokan mitalin saa-
neet yhdistyksemme lottajäsenet vasemmalta: Maire 
Wessman, Mirjam Salonen, Airi Wikberg ja Raili Eerola 
19.11.2022. Yksi mitalin saajista oli jo ehtinyt menehtyä. 
Kuva: Heli Teittinen. 
 
UUTTA! LOTTAKERHO ALOITTAA 
TOIMINTANSA torstaina 26.1. klo 12  
Verkahovissa, Verkatehtaankatu 3  
Lottakerho on noin kerran kuussa lotille ja pik-
kulotille tarkoitettu kohtaamispaikka. Kerhota-
paamisissa on mm. jumppaa, muistiharjoituk-
sia, seurapelejä, runoja, lauluja ja tietenkin yh-
teisten muistojen jakamista. Tarjolla on aina 
kahvia, toisinaan myös lounas. Ensimmäisellä 
kerralla mietitään yhdessä tulevaa ohjelmaa.  
Tervetuloa mukaan. Ilmoittaudu Satu Heikki-
selle p. 050 3091535. 
 

OHJELMA KEVÄTKAUDELLA 2023  
 
26.1. Lottakerho alkaa 
30.1. Tunteiden palo -esitelmä 
2.2.   Lottalan avoimet ovet 
15.2. Lottien ehtoolliskirkko 
2.3.   Lottalan avoimet ovet 
13.3. Kasvi- ja eläinsymboliikka -esitelmä  
30.3.  Lottalan avoimet ovet 
20.4.  Vierailu Apteekkimuseoon 
27.4. Kansallinen veteraanipäivä 
4.5.   Lottalan avoimet ovet 
11.5. Lotanpäiväretki Loimaalle 


