
 

 

 

 

JÄSENKIRJE nro 1/2019 

PIRKANMAAN LOTTAPERINNE RY 

 

    18.1.2019 

Arvoisat  Pirkanmaan Lottaperinne ry:n jäsenet 

 

Hyvää alkanutta vuotta teille kaikille, 

Vuosi 2019 on yhdistyksemme 10. toimintavuosi. Juhlavuosi huipentuu lokakuussa järjestettävään 

Suomen Lottaperinneliiton liittokokoukseen Tampere-talossa.  Samassa yhteydessä vietämme 

yhdistyksemme 10-vuotisjuhlaa.  Liittokokous pidetään 5.- 6.10. Tilaisuuden valmistelut aloitettiin 

hyvissä ajoin jo viime syksynä. Ensi syksyn jäsenkirjeessä kerromme enemmän juhlasta ja sen 

ohjelmasta. Ajankohta kannattaa laittaa jo nyt kalentereihin. Olet tervetullut myös talkoolaiseksi 

liittokokousjärjestelyihin; meille on kunnia-asia, että kokousjärjestelyt sujuvat hyvin. Puheenjohtaja 

kerää vapaaehtoisia talkoolaisia. 

Lottaperinneliitto ideoi valtakunnallisia tapahtumia, joilla lottien toimintaa saadaan näkyväksi 

uusille sukupolville. Tietoa kerätään sodanaikaisista ilmavalvontapaikoista. Kaakonkulman 

Lottaperinneyhdistys järjesti viime elokuussa tapahtuman, jossa kaksi henkilöä lottapuvuissa valvoi 

kaksi tuntia kerrallaan perinteisin menetelmin ilmatilaa ja sai pienen, mutta hienon tuntuman siitä, 

minkälainen tehtävä yli 10.000:lla ilmavalvontalotalla oli talvisodan aikana. Tästä heräsi idea 

järjestää tapahtuma valtakunnallisena. Tavoitteenamme on kerätä tietoa, minkälaisissa paikoissa 

Pirkanmaalla on suoritettu ilmavalvontaa. Tähän tarvitsemme teidän kaikkien apua. Olisiko jollakin 

muistitietoa asiasta? Mihin julkaisuihin niistä on tallennettu tietoa ja onko niistä valokuvia? 

Kaakonkulman Lottaperinneyhdistyksen idean mukaisesti voisimme juhlavuotemme kunniaksi 

järjestää vastaavan tapahtuman Pyynikin näkötornissa ensi syksynä. Tässä olisi hieno tilaisuus 

tehdä yhteistyötä lukioikäisten tyttöjen kanssa. 

Tälle keväälle koetamme vielä kerran saada järjestettyä retken Syvärannan Lottamuseolle ja 

Helsinkiin. Aikaisempina kertoina retki on peruuntunut vähäisen osanottajamäärän vuoksi. 

Koetamme saada nyt enemmän ystäviä ja yhteistyökumppaneita mukaan. Hietaniemessäkin on 

paljon nähtävää. Puheenjohtaja ottaa vastaan ilmoittautumiset retkelle. 

Saamme jälleen hienon Varalan virkistyskurssin! Henkisen ja fyysisen vireyttämisen kurssille 

voivat hakea kaikki lotat ja pikkulotat. Lisätiedot Erja Järviöltä! 

 

Aurinkoisia talvipäiviä toivotellen! 

Inkeri Haarla-Kettunen, puheenjohtaja  

  



 

 

Tapahtumakalenteri syyskausi 2019: 

Keskiviikko  23.1.2019 klo 17.00  Jäsenilta Viola-kodilla: Varapj.  Aili Huhtinen: 

Keskustelua:  Ihmisestä  -  elämästä.  Tilaisuuden alussa puheenjohtaja tuo 

terveiset Lottaperinneliiton neuvottelupäiviltä Helsingistä. Kahviraha 8 euroa, arvat 2 

euroa/kpl.  

Tammisunnuntain kirkkoilta Tampereen Tuomiokirkossa  27.1.2019 klo 18.00.  
Tammisunnuntaita vietetään maamme Vapaussodan alkamisen muistoksi. 
Juhlapuheen pitää rovasti Sauli Keskinen. Lippufanfaari: Ilmavoimien soittokunta. 
Pirkanmaan Lottaperinne ry:n lippu osallistuu lippulinnaan. 

Keskiviikkona 20.2.2019  klo 17.00  jäsenilta Viola-kodilla ystävänpäivän ja 

Kalevalan päivän merkeissä.  Maija Väljä kertoo Elias Lönnrotin 

runonkeruumatkoista. Kahviraha 8 euroa, arvat 2 euroa. 

Keskiviikko  20.3.3019  klo 17.00  jäsenilta Viola-Kodilla.  Lotta Svärdin 

järjestämä  kuntoutus ja avustukset  lotille. Kahviraha 8 euroa, arvat 2 euroa/kpl.  

Keskiviikkona 24.4.2019 klo 17.00 sääntömääräinen vuosikokous  Viola-

kodilla. Ajankohtaisesitelmä. Kahvitarjoilu. Arpajaiset. 

Perjantaina  10.5.2019  retki Syvärannan Lottamuseoon ja tutustuminen 

Hietaniemeen presidenttien hautamuistomerkkeihin Lähtö klo 8 Vanhan kirkon 

edestä bussilla ja paluu noin klo 19. Retken hinta ruokailuineen ja opastuksineen on 

osallistujamäärästä riippuen 50 - 70 euroa. Ilm. puheenjohtajalle 30.4.2019 

mennessä.  

Puolustusvoimain lippujuhlapäivän seremonia Kalevankankaalla ja 
Mannerheimin patsaalla Vehmaisissa  4.6.2019.  Aamulehdessä ilmoitetaan  
myöhemmin tarkempi ohjelma aikatauluineen. 

Suomen Lottaperinneliiton teemamatka Karjalan Kannakselle 11.- 14.6.2019 
Lähtö Helsingistä klo 8.00 ja paluu Helsinkiin 14.6. klo 20. Matkan hinta 463 
euroa/hlö. Matkalla asiantuntijaopas prikaatinkenraali (evp) Pentti Airio. Reitti: 
Terijoki-Kellomäki, Vammelsuu, Kuuterselkä, Äyräpää, Viipuri, Tali, Portinhoikka, 
Ihantala, Viipurin linna, Alvar Aallon kirjasto, Monrepos. 

Varaukset 12.4. mennessä Suomen Lottaperinneliitto 0400-215 614. 

 

 



 

 

 

Kuntoutus 

Avokuntoutusjaksot 

Lottaperinneliiton jäsenyhdistysten avokuntoutuskurssille lotta  voi  osallistua 

vuosittain ja pikkulotta joka toinen vuosi. Meillä on tavoitteena järjestää 

ainakin yksi avokuntoutusjakso tänä vuonna. 

 Lotta Svärd Säätiö tukee taloudellisesti kuntoutuskurssien ja virkistyspäivien 

järjestämistä siten, että kuntoutus osallistujille on maksutonta. 

Avokuntoutuskurssin ajankohta: Varmistuu myöhemmin, mutta 

ilmoittautumisia otetaan jo nyt vastaan. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset  kuntoutuskursseille:  Erja Järviö 050 3 302 302 

 

Henkisen ja fyysisen vireyttämisen kurssi Varalassa 14.- 16.6.2019.  

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:  Erja Järviö. 

Jäsentilaisuuksissa on saatavana hakulomakkeita . 

 

Avustukset 

Lotta Svärd-Säätiön avustushakemuksia ja ohjausta hakemusten tekoon on 

mahdollista saada aina jäsenilloissamme. 

 

Pirkanmaan Lottaperinne ry 

Hallitus v. 2019 

puheenjohtaja Inkeri Haarla-

Kettunen 

050 567 8165 inkeri.haarla@gmail.com  

varapuheenjohtaja Aili Huhtinen 040 546 4174 aili.huhtinen@elisanet.fi  

rahastonhoitaja ja 

kuntoutusvastaava 

Erja Järviö 050 330 2302 erja.jarvio@gmail.com  
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jäsen Kristina Alho 040 833 8490 kisse.alho1@gmail.com  

jäsen  Eila Häihälä 050 573 4851 eila.haihala@elisanet.fi 

jäsen Anna Palkola 050 322 8900 anna.palkola@gmail.com 

Jäsen Maija Väljä 050 3835907 maija.valja@elisanet.fi 

sihteeri 

(hallituksen ulk.) 

Marja Salovaara 040 569 7256 pirkanmaan.lottaperinne@ 

gmail.com  

 

 

JÄSENMAKSU 2019 

Jäsenmaksu on 25 euroa ja se maksetaan tilille FI47 1443 3000 1192 52 

Pirkanmaan Lottaperinne ry  31.3.2019 mennessä. 

 

Pyydämme VIESTI-kohtaan laittamaan vielä erikseen jäsenen nimen. 

Perinnelotat maksavat jäsenmaksun. 

Lotat ja rintamatunnuksen omaavat: jäsenmaksu on vapaaehtoinen.  

Suomen Lottaperinneliitolle joudumme maksamaan jokaisesta jäsenestämme 

5 euron maksun.   

 

Sääntöjemme mukaan, jos jäsenmaksu on maksamatta kahtena vuonna 

peräkkäin, henkilö katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.  
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