
           
        

LOTTALAN AVOIMET 
OVET 

Torstaina klo 12–14 
Brahenkatu 6 B 23, 2.krs 

         2. helmikuuta 
         2. maaliskuuta 
         30. maaliskuuta 
         4. toukokuuta 
 

Lottalassa on tuttuun tapaan 
suunnilleen kerran kuussa 
pannu kuumana, juttuseuraa ja 
mahdollisuus tehdä ostoksia. 
Ulko-ovi on sisäpihalla Brahen-
kadulla, paina ovikellosta nro 
23. 

        
 

KIRJALLISUUSILTA: 
TUNTEIDEN PALO 
Maanantaina 30.1. klo 17.30 
Tuomiokirkkosrk:n juhlasa-
lissa, Eerikinkatu 3, 2. Krs 
  
Professori, kulttuurihistorioitsi-
ja Hannu Salmi kertoo uu-
simman, Tieto-Finlandia 2022 
-ehdokkaana olleen teoksensa 
pohjalta ravisuttavasta Turun 
palosta, joka syttyi 4.9.1827. 
Teos kuvaa Turun palon näh-
neiden ihmisten kokemuksia 
ja tunteita, epätoivoa ja mene-
tyksiä mutta myös myötätun-
toa. Samalla pohditaan kysy-

mystä syyllisyydestä ja sitä, 
miten palon muisto elää yhä 
Osallistumismaksu 5 €. Kahvi 
klo 17.30 ja esitelmä klo 
18.00. Ilm. 24.1. menn. Satu 
Heikkinen p. 050 3091535 tai 
satumummi59@gmail.com 

  

							 	
	

      LOTTIEN   
 EHTOOLLISKIRKKO 
 Keskiviikkona 15.2. klo 13  
 Tuomiokirkossa  
 

Kevätkautemme perinne, lotti-
en ehtoolliskirkko järjestetään 
nyt helmikuulla, ja lottaehtool-
lisella ovat kanssamme Sari 
Lehti ja Mika Mäntyranta. 
Tilaisuuden jälkeen sakastissa 
tarjotaan kirkkokahvit. 
 

      
Kaikki tietävät, että punainen ruusu sym-
boloi intohimoista rakkautta! Mitähän 
muuta kuulemme kasvien symbolikasta? 
 
ESITELMÄ: KASVI- 
JA ELÄINSYMBO-
LIIKKA TAITEESSA  
Maanantaina 13.3. klo 18 
srk-talon kokoushuoneessa, 
Eerikinkatu 3, 2. Krs 
 
Professori (emer.) Pekka 
Niemelän esitys käsittelee 
kasvi- ja eläinaiheista symbo-
liikkaa antiikin ja renessanssin 
taiteessa. Esitelmässä tuo-
daan esille, kuinka tätä kasvi- 

ja eläinsymboliikkaa voi havai-
ta myös nykyään arkkitehtuu-
rissa ja jopa arkielämässä. 
Osallistumismaksu 5 €. Kahvi 
klo 17.30 ja esitelmä klo 
18.00. Ilm. 8.2. menn. Satu 
Heikkinen p. 050 3091535 tai 
satumummi59@gmail.com 
 

   
 

APTEEKKIMUSEO JA 
QWENSELIN TALO 
Torstaina 20.4. klo 12  
Läntinen Rantakatu 13 b 
 
Tervetuloa mukaan opastet-
tuun tutustumiseen Turun 
vanhimpaan puurakennuk-
seen, joka kätkee sisälleen 
tyylikkäästi 1700-luvun tapaan 
sisustettuja huoneita sekä 
Suomen vanhimman apteek-
kisisustuksen 1800-luvulta. 
Opastuksen jälkeen nautimme 
iltapäiväkahvit Cafe Qwense-
lissä. Osallistumismaksu 15 €. 
Ilm. 3.4. menn. Satu Heikki-
nen p. 050 3091535. 
 
LOTANPÄIVÄRETKI 
LOIMAALLE JA 
SARKA-MUSEOON  
Torstaina 11.5. klo 9.00  
Lähtö tilausajopysäkiltä, 
(kaupungitalon puisto, Au-
rakadun ja Länt. Rantaka-
dun kulmasta) 
Perinteinen lotanpäiväretki on 
jouduttu perumaan useita kerto-
ja, mutta nyt koetetaan saada 
onnistumaan keväinen retki 
Loimaalle. Pääkohteena on 
monipuolinen maatalousmuseo 



Sarka, jossa ruokaillaan opas-
tetun kierroksen aluksi. Tätä 
ennen käydään tutustumassa 
oppaan johdolla Kanta-Loimaan 
kirkkoon. Paluu n. klo 16. Mat-
kan hinta 50 €.  
Ilm. 28.4. menn. Satu Heikkinen 
p.  050 3091535 tai satumum-
mi59@gmail.com  

 
 Maatalousmuseo Sarka on toiminut vuo-
desta 2005 lähtien. 

 
NASTA HARJULINTU 
2023  
NASTA Harjulintu 2023 -
harjoitus järjestetään 21.–
23.4. Huovinrinteellä, Säky-
lässä. Harjoituksen toteutuk-
sesta vastaa Naisten Valmius-
liiton Lounais-Suomen alue-
neuvottelukunta. Harjoituksen 
johtajana toimii Päivi Tuhka-
lainen. 
Harjoitus koostuu kymmenes-
tä kurssista, joista osallistuja           
valitsee yhden. Ilmoittautumi-
nen alkaa alkuvuodesta 2023. 
Sitä varten tulee olla rekiste-
röitynä, mikä onnistuu sivulla 
www.mpk.fi. Kurssimaksu 30 
e, lisätiedot 
www.naistenvalmiusliitto.fi 
 
KUNTOUTUS  
Avokuntoutusryhmän tilalla  
aloittaa lottakerho, lisätiedot 
etusivulla.  
    

 Ruotsin Majan virkistysvii-
kolle on nyttemmin vähän 
osallistujia, mutta omatoimisesti 
on mahdollista osallistua, asias-
ta lisää lottakerhossa. Lisätieto-
ja kuntoutuksesta Airi Nikkilä  
p. 040 741 7101.  
 

Lotille ja pikkulotille myös oma-
toimikuntoutusta Ruotsinmajal-
le: Lotta Svärd Säätiö Tiina 
Ilola p. 040 5858 320. 
 

TARKISTA 
AJANTASAISET 
TIEDOT VERKOSTA:  
www.lottaperinneturku.fi 
 
Turun Sanomien maanantain 
kiltapalstalla on tietoa tapah-
tumista, jotka eivät ehdi jäsen-
kirjeeseen, sekä muistutus 
tulevista tapahtumista. 
 

ILMOITA 
JÄSENASIOISTA 

Yhdistys lähettää jäsenkirjeen 
sähköisesti niille, jotka haluavat 
kirjeensä mieluummin sähkö-
postiin. Ilmoitathan tästä ja 
muista jäsenasioista: Satu 
Heikkinen p. 050 3091535. 
 
Muistamme:  
Katarina Piha 1923–2022 
 

 
  
Ekonomi Katarina Piha (o.s. 
Nurmi) kuoli 8.7.2022 Turussa 98 
vuoden    ikäisenä. Hän tuli ylioppi-
laaksi välirauhan aikana ja valmis-
tui ekonomiksi Helsingin Kauppa-
korkeakoulusta 1947. Vuotta 
aiemmin Katarina oli avioitunut 
kurssitoverinsa Kalevi Pihan kans-
sa. Perheeseen syntyi neljä lasta. 
Katarina valitsi kotiäidin uran ja 
arvosti aina tätä työtä. Ansioistaan 
kasvattajana hän sai keväällä 
1999 äitienpäivämitalin (SVR M I 
kr). 

Sota-ajalla oli ratkaiseva merkitys 
Katarinan arvomaailmaan, joka 
rakentui aikaa kestävän isänmaal-
lisuuden pohjalle. Jatkosodan 
sytyttyä Katarina liittyi Turussa 
Lotta Svärd -järjestöön, missä 
hänet sijoitettiin lottaosasto Turku 
III:n keräys- ja huoltojaostoon. 
Tehtäviin kuului mm. merkkien ja 
arpojen myynti sotaorpojen, invali-
dien ja lottien hyväksi. Kesällä 
1942 Katarina pääsi muonituslo-
taksi Heikkilän kasarmille. Jatko-
sodan viimeisenä kesänä Katarina 
oli toimistoapulaisena Sotasairaala 
V:ssa jakamassa päivärahoja 
sairaalan potilaille. Muita työkoh-
teita olivat siivoustyöt läpikulku-
matkalla olleiden sotilaiden maja-
paikassa, muonitustehtävät Tur-
kuun saapuvissa evakuointijunissa 
sekä varusvaraston kirjanpito 
Sirkkalan kasarmin kellaritiloissa. 
 
Katarina oli 1990-luvulla alusta 
pitäen mukana lottamuistomitali-
toimikunnassa sekä Turun seudun 
lottaperinneyhdistyksessä, jonka 
perustajajäseneniin hän kuului. 
Hän hoiti yhdistyksen sihteerin ja 
taloudenhoitajan tehtäviä kymme-
nisen vuotta. Katarina oli maalis-
kuussa 2001 naulaamassa oman 
yhdistyksensä lippua Turun tuo-
miokirkossa, jossa oli mukana 
hänen tyttärensä tytär Sinikka 
Kunttu lippuvartiossa – yllään 
isoäitinsä lottapuku. 
 
Katarina oli yhdistyksensä edusta-
jana Lottaperinneliiton liittokoko-
uksissa sekä Suojeluskuntien ja 
Lotta Svärdin perinteiden liiton 
valtuuskunnassa. Hänet kutsuttiin 
yhdistyksensä kunniajäseneksi v. 
2005. Katarinan kiinnostus maan-
puolustusasioihin säilyi vahvana 
loppuun saakka.  
 
 Tapani Kunttu  
 historioitsija-tietokirjailija 
 Katarina Pihan vävy   
       

               


