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Arvoisat Pirkanmaan Lottaperinne ry:n jäsenet
Talvinen tervehdys teille kaikille, rakkaat lottaperinteen vaalijat! Vietämme juhlavuotta, kun Lotta
Svärd -järjestön perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta.
Emme valitettavasti ole voineet kokoontua yhteisiin tapaamisiin pitkään aikaan, ja epävarmuus
jatkuu. Onneksi kuitenkin käynnistyneet rokotukset tuovat valoa tunnelin päähän ja toivon siitä,
että syyskaudella pääsemme järjestämään tapahtumia.
Minut valittiin vuosikokouksessa Pirkanmaan Lottaperinne ry:n uudeksi puheenjohtajaksi. Tartun
kunniatehtävään kiitollisin mielin.
Itsenäisen Suomen rakentamisessa ja puolustamisessa naistemme panos on ollut
mittaamattoman arvokas. Yhdistyksemme tehtävä on säilyttää lottien muisto ja henkinen perintö.
Se näkyy myös juhlavuoden suunnitellussa toiminnassa.
Lotat ja pikkulotat ovat yhdistyksemme kunnioitettuja jäseniä. Jatkamme kuntoutuksen ja muiden
tapahtumien järjestämistä heti, kun epidemiatilanne sen mahdollistaa. On meidän vuoromme
huolehtia ja kiittää sekä muistaa.
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Yhdistyksemme toiminnan tarkoitus on lisäksi kasvattaa maanpuolustustahtoa ja levittää
maanpuolustustietoutta sekä kehittää naisten valmiuksia selviytyä poikkeusoloissa.
Epidemiatilanteen vuoksi pääosa juhlavuoden suunnitelmista on siirtynyt syksyyn, jolloin tarkoitus
on järjestää muun muassa juhlallisuudet ja lottien toimintaa yleisölle esitteleviä pop up lottakanttiineja.
Toivon, että olette minuun matalalla kynnyksellä yhteydessä yhdistyksemme asioissa. Esimerkiksi
ideat ja toivomukset koskien Pirkanmaan Lottaperinteen tulevaa toimintaa ovat tervetulleita!
Puheenjohtajana olen uusi, mutta yhdistyksemme jäsenenä olen ollut jo melkein vuosikymmenen.
Olen työskennellyt turvallisuuden ja maanpuolustuksen parissa mm. eduskunnan
puolustusvaliokunnassa ja ulkoasiainvaliokunnassa. Tällä hetkellä olen jäsenenä eduskunnan
uudessa tiedusteluvalvontavaliokunnassa ja sivistysvaliokunnassa. Olen 37-vuotias kolmannen
kauden kansanedustaja ja Tampereen kaupunginvaltuutettu.
Olemme Lottaperinteen hallituksessa miettineet keinoja pitää yhteyttä jäseniimme, kun aikojen
epävarmuuden takia juhlavuoden suunnitelmien toteutumiseen liittyy epävarmuuksia.
Haluamme osaltamme helpottaa yksinäisyyden tunnetta korona-aikana. Olemme Pirkanmaan
Lottaperinteen hallituksessa viime vuoden hallituksen tapaan sitoutuneet olemaan kuulolla, jos
jollakulla teistä on halu ja tarve keskustella puhelimitse. Puhelinnumeromme löydätte kirjeen
lopussa olevasta luettelosta. Muistakaa soittaessanne kertoa olevanne Lottaperinteen jäsen.

Kauniita talvipäiviä toivottaen
Sofia Vikman
puheenjohtaja
Pirkanmaan Lottaperinne ry
040 568 3777, sofia.vikman@eduskunta.fi

Lottakirjallisuuden verkkolukupiiri
Lottamuseo järjestää jälleen keväällä verkkolukupiirejä, joissa luetaan ja käsitellään lotta-aiheista
kirjallisuutta. Tule lukemaan yhdessä Irja Virtasen kirjaa Kenttäharmaita naisia!
Kenttäharmaita naisia -teos toi kaivatun naisnäkökulman jatkosotaan. Kirja sai ilmestyessään
ristiriitaisen vastaanoton. Sitä kehuttiin hyvänä kuvauksena lottien tehtävistä, mutta sen realistista
lottakuvaa kritisoitiin.
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Kuten Virtanen itse, myös hänen romaaninsa päähenkilö Ulla toimii radistilottana. Omiin
kokemuksiinsa nojaten Virtanen kirjoittaa sodasta lotan silmin. Ylevät aatteet joutuvat koetukselle
sodan raadollisuuden edessä.
Kirjaa on kutsuttu lottien Tuntemattomaksi sotilaaksi. Se myytiin loppuun heti ilmestyttyään vuonna
1956.
Ilmoittaudu lukupiiriin: https://www.lottamuseo.fi/etalukupiiri-kenttaharmaita-naisia

Jäsenmaksu 2021
Yhdistyksemme jäsenmaksu on 25 euroa, ja se maksetaan tilille FI47 1443 3000 1192 52.
Jäsenmaksun eräpäivä on 31.3.2021.
Lotta Svärd 100 -juhlavuonna lotilta ja pikkulotilta ei peritä jäsenmaksua.
Pyydämme VIESTI-kohtaan laittamaan vielä erikseen jäsenen nimen.
Perinnelotat maksavat jäsenmaksun. Jäsenmaksun maksamalla tuet arvokasta lottaperinnetyötä ja
kannatat lotta-aatetta. Vuonna 2021 tulee kuluneeksi 100 vuotta Lotta Svärd -järjestön
perustamisesta ja vietämme juhlavuotta.
Suomen Lottaperinneliitolle maksamme jäsenmaksun jokaisesta jäsenestämme.
Sääntöjemme mukaan henkilö katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsenmaksu on
maksamatta kahtena vuonna peräkkäin.

Lottapuvun käyttö 2020-luvulla
Nykyaikana Lotta Svärd -järjestöön kuuluneet henkilöt ovat harvassa, mutta lottaperinnetoiminta
on vilkasta. Moni miettii, voiko perittyä lottapukua käyttää tai voiko valmistaa itselleen sopivan
uudenlottapuvun vanhan mallin mukaan.
Suomen Lottaperinneliitto ry ja Lotta Svärd Säätiö suosittelevat, että henkilö, joka ei ole kuulunut
Lotta Svärd -järjestöön, voi käyttää lottapukua, kun puvussa ja sen käytössä tekee eron
alkuperäiseen lottapukuun ja sen käyttöön. Perinnepuvussa ei käytetä lainkaan Lotta Svärd järjestön aikaisia merkkejä tai tunnuksia. Tällä tavoin tehdään ero Lotta Svärd -järjestöön
kuuluneisiin sekä osoitetaan kunnioitusta lottana ja pikkulottana toimineita kohtaan.
Perinnepuku tehdään alkuperäisten ohjeiden mukaan harmaasta puuvillasta tai villakankaasta.
Pukuun tehdään myös ohjeiden mukaiset valkoiset puuvillaiset kaulukset ja mansetit. Puvun
kaulus suljetaan napilla. Puvun vasemman taskun keskilaskokseen voi kiinnittää Suomen
Lottaperinneliitto ry:n jäsenmerkin.
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Kuntoutus ja virkistyspäivät lotille ja pikkulotille
Avokuntoutusjaksot lotille ja pikkulotille: Lottaperinneliiton jäsenyhdistysten avokuntoutuskurssille
lotta voi osallistua vuosittain ja pikkulotta joka toinen vuosi. Seuraavan avokuntoutuskurssin
pyrimme järjestämään lokakuussa 2021 epidemiatilanteen salliessa.
Henkisen ja fyysisen vireyttämisen kurssi lotille ja pikkulotille pyritään järjestämään Varalassa
elokuussa 2021 epidemiatilanteen salliessa.
Koronatilanteen takia jouduimme perumaan kevään 2021 kuntoutukset.
Lotta Svärd Säätiö tukee taloudellisesti kuntoutuskurssien ja virkistyspäivien järjestämistä siten,
että kuntoutus osallistujille on maksutonta.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Anna-Liisa Tapio, p. 040 062 8298

Avustukset
Lisätietoja Lotta Svärd Säätiön avustuksista pienituloisille lotille ja pikkulotille:
Lotta Svärd Säätion neuvonta p. 09 4770 2881 ma-pe klo 9.00-16.00 tai toimistosihteeri Virpi
Junnilainen sähköposti: virpi.junnilainen@lottasaatio.fi
Lotta Svärd Säätiön avustushakemuksia ja apua hakemusten täyttämiseen saa
jäsentilaisuuksissamme tai soittamalla: Pirkanmaan Lottaperinteen hallituksen jäsen Anna-Liisa
Tapio, p. 040 062 8298
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