LOTTALAN AVOIMET
OVET
Torstaisin klo 12–14
Brahenkatu 6 B 23, 2.krs
10.9., 24.9., 8.10., 22.10.,
5.11. ja 19.11.
Lottalassa pidetään ovet
avoinna kaksi kertaa kuussa
torstaisin. Tarjolla on kahvia,
emännän herkkuja ja myynnissä olevia lottatuotteita.
Ovisummerissa lukee
Lottala. Emäntä Milja
Huhtala, puh. 044 040 0919.

tumme myös Juhani Ahon
Aholaan, ja Tuusulassa
ehdimme vielä nauttia
lähtökahvit Lottamuseossa.
Lähdemme kotimatkalle n.
klo 16, ja Turussa olemme
klo 18:n jälkeen. Bussimatkalla kuulemme lisää
Sibeliuksista.

HENRIKINKIRKON
MUSIIKKI- JA YHTEISLAULUTILAISUUS

Matkan hinta on 45 €.

Teemana on Jean Sibelius,
jonka syntymän 150vuotisjuhlavuotta on vietetty
jo kuluneen vuoden ajan.
Juhlistamme säveltäjämestarimme juhlavuotta
laulamalla yhteislauluksi
sopivia teoksia ja nauttimalla
mm. Iina Kivimäen ja Turun
Sotaveteraanilaulajien
esityksistä – iltapäivään
kuuluu siis vain Sibeliusta!

Ilmoittautuminen Asta
Hermoselle 16.9. mennessä
puh. 040 558 6376.
LOTTAPERINNELIITON
LIITTOKOKOUS JA
PERINNEPÄIVÄ
Lahdessa 10.–11.10.

Aino Sibelius o.s. Järnefelt

SYYSRETKI
JÄRVENPÄÄHÄN
Keskiviikko 23.9. klo 8.30
Ortodoksikirkon edestä
Syyskautemme alkaa
retkellä Sibeliusten Järvenpäähän, jossa tutustumme
mm. Aino Sibeliuksesta
kertovaan näyttelyyn.
Aluksi ruokailemme
Järvenpää-talossa ja sen
jälkeen saamme seurata
Järvenpään taidemuseon
Aino Sibelius -näyttelyn
draamaopastusta. Tutus-

Liittokokouksessa ja
perinnepäivässä Lahden
Fellmaniassa voit tavata
lottaperinneihmisiä ympäri
Suomen. Liittokokous
lauantaina, perinnepäivä
sunnuntaina, jolloin juhlapuhujana kuullaan valtioneuvos Riitta Uosukaista.
Yhteiskuljetuksen järjestämistä voidaan harkita, mikäli
lähtijöitä on tarpeeksi. Tämä
edellyttää kuitenkin pikaista
ja sitovaa ilmoittautumista
sihteeri Heli Teittiselle puh.
044 0808675. Suosituksena
on matkustus junalla
Helsingin kautta, jos
yhteiskuljetus ei toteudu.
Ruokailumaksut la 17 €, su
20 €, yht. 37 € sekä matkaja yöpymiskustannukset.
Lisätiedot ja ilm. Heli
Teittinen, puh. 044 080
8675.

Sibeliuksen kauneimmat
laulut
Sunnuntai 1.11. klo 15.00
Henrikinkirkossa,
Peltolantie 2

Ohjelma maksaa 5 e.
Kello 14 lähtien on tarjolla
sotilaskotisisarten
munkkikahvit.
YHDISTYKSEN
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
VUOSIKOKOUS
Lauantai 7.11. klo 13.00
Seurakuntayhtymän
juhlasali, Eerikinkatu 3
Kokouksessa käsitellään
seuraavat sääntömääräiset
asiat:
1. Tilinpäätös, vuosikertomus
ja toiminnantarkastuskertomus
2.Tilinpäätöksen vahvistaminen ja hallituksen vastuuvapaus vuodelta 2014
3. Toimintasuunnitelma sekä
tulo- ja menoarvio vuodelle
2016

4. Vahvistetaan jäsenmaksu

LOTTIEN & PIKKULOTTIEN
KUNTOUTUS- JA
VIRKISTYSTOIMINTA

5. Valitaan puheenjohtaja
6. Valitaan hallituksen
jäsenet erovuoroisten tilalle
7. Valitaan
toiminnantarkastaja
8. Valitaan edustajat muihin
toimielimiin
9. Vahvistetaan
toimihenkilöiden palkkiot.
10. Käsitellään saapuneet
aloitteet sekä muut
mahdolliset asiat
Kokouksen yhteydessä on
kahvitarjoilu klo 12.00
alkaen.
Kokouksen jälkeen on
vuorossa salolaisen Jaakko
Uusitalon esitys viime
kesäkuun matkasta LuoteisVenäjälle. Näemme
runsaasti kuvia ja kuulemme
tuntemuksia Petsamosta ja
muualtakin matkan varrelta.
Tämä on mainio tilaisuus
tutustua Petsamoon, jos
lottaperinneliiton matka jäi
kokematta!

JOULUJUHLA TURUN
WPK:N TALOLLA
Tiistai 1.12. klo 13.00
Eskelinkatu 5
Joulujuhla on vakiintunut
pidettäväksi joka toinen
vuosi WPK:n talolla, ja nyt on
taas sen vuoro. Jäsenkirjeen
mennessä painoon ohjelma
on vielä viimeistelemättä,
mutta luvassa on perinteiseen tapaan jouluista
ohjelmaa ja musiikkia sekä
kahvitarjoilu.
Joulujuhlan hinta on 5 €.
Ilmoittautuminen 24.11.
mennessä Asta Hermoselle
puh. 040 558 6376.
SEPPELEENLASKU JA
GLÖGITILAISUUS
LOTTAPATSAALLA
Itsenäisyyspäivänä 6.12.
klo 9.00

HUOMAATHAN
Turun Sanomien
maanantain
kiltapalstalla on tietoa
tapahtumista, jotka eivät
ole ehtineet
jäsenkirjeeseen ja
muistutus tulevista, n.
viikkoa tai kahta ennen.
Sihteeri lähettää
mahdollisuuksien
mukaan tietoa myös
sähköpostilla.

Tuomaanpuisto, vanha
kasarmialue. Seppeleenlaskun jälkeen perinteinen
jouluglögi patsaalla.
	
  
Muista myös yhdistyksen
kotisivu:
www.lottaperinneturku.fi
Päivitykset hoitaa sihteeri
Heli Teittinen, jolle voi lähettää palautetta ja toiveita.

Henkisen ja fyysisen
vireyden kuntoutuspäivät
Muurlan opistolla 13.–15.10.
järjestetään jo tuttuun tapaan
yhdessä Salon Seudun
Lottaperinneyhdistyksen
kanssa. Luvassa on tietoa ja
virkistystä, mukavaa
yhdessäoloa ja hyvää ruokaa
sekä yksi maksuton hoito,
esim. hieronta.
Yhteiskuljetus järjestelyjen
alla. Lisätiedot ja
ilmoittautuminen 15.9.
mennessä Airi Nikkilä, puh.
040 741 7101.
Ammattikorkeakoulun
terveydenhuollon aikuisopiskelijaryhmän järjestämä
ja niin ikään jo perinteeksi
muodostunut virkistyspäivä
on torstaina 29.10.
oppilaitoksen tiloissa os.
Ruiskatu 8. Lisätiedot ja
ilmoittautuminen Leena
Suominen, puh. 050 491
2848.
Kevätkaudella on tulossa
taas avokuntoutusjakso
maalis-huhtikuussa,
lisätiedot kuten yllä.
HUOM! Maarian pappilan
tallissa pidetyssä joulujuhlassa löytyi numeroitu
lottaneula. Tiedustele
sihteeriltä, jos olet kadottanut
lottaneulasi!

Tämän jäsenkirjeen
postitusta on tukenut
Ravintola Verkahovi.

