Lottaperinne-Rauma ry – Jäsentiedote 1/2019
Hyvät lottaperinneläiset
Yhdistyksemme 27. toimintavuosi on päässyt jo hyvään alkuun. Olen toiminut puheenjohtajana 6 vuotta ja nyt on
vaihdon aika.
Kaarina Teppo valittiin vuosikokouksessamme Lottaperinne-Rauma ry:n puheenjohtajaksi. Hän on idearikas, aikaansaava ja innostunut toimija.
Toivotan hänelle hyvää myötätuulta yhdistyksen ruorissa.

Alkuvuoden toiminta
Oikean tiedon levittäminen 17.1.2019 jäsenilta Iltatuulessa:
Lotta Svärd -järjestöstä sekä Eero Kaira kertoi sotataipaleeslottamuistojen ja -perinteiden taan.
säilyttäminen on tärkeää.
19.1.2019 Liiton neuvottelupäivä
Vaalikaamme perinnetyötä
Helsingissä.
edelleen,
28.2.2019 jäsenilta Iltatuulessa:
Kaarina
Matti Jalava kertoi kirjoittamastaan Erkki Luntamo -kirjasta.

Haluan myös kiittää kaikkia
hallituksemme ja yhdistyksemme jäseniä, jotka olette osallis- Yhdistyksen sääntömääräinen
tuneet toimintaan ja tilaisuuk- vuosikokous ja hallituksen järsiimme.
jestäytymiskokous pidettiin
27.3.2019 Iltatuulessa.
Uudet tuulet puhaltavat
Anneli
Hallitus 2019
Kaarina Teppo, pj.
Anneli Tuomisto
Soilikki Kolsio
Maritta Laaksonen
Riitta Leppäkoski
Eira Luntamo
Kulmala, vpj.
Paula Mäki-Imppula
Varainhoitaja
Anneli Tuomisto
Sihteeri
Äitini oli lottana molemmissa Marja Kalli
sodissa ja hän oli yksi Lottaperinne-Rauma ry:n perustajista. Toiminnantarkastajat
Lottien sotien aikana tekemä
työ on ollut minulle tuttua pie- Leila Koho
Anja Salminen
nestä pitäen.
varalla
Martta Männistö ja
Tultuani nyt valituksi yhdistykVarpu Kolari
sen uudeksi puheenjohtajaksi,
koen tehtäväni mielenkiintoiseksi mutta myös haastavaksi.

Pirkko

22. – 24.2.2019 Henkisen ja fyysisen vireyden kurssi entisille lotille ja pikkulotille Kankaanpään
Kuntoutuskeskuksessa.

3.3.2019 Lappi-kvartetin ja Porin Lottaperinteen laulajien yhteiskonsertin väliaikakahvitus
Posellissa.

Tulevia tilaisuuksia ja
tapahtumia
24.4.2019 klo 17.00
jä senilta Iltatuulessa. Pekka
Palmu kertoo silmien
sairauksista ja hoidosta.
Huiviarpajaiset.
16.5.2019 klo 17.00 Lotanpäivänjuhla Iltatuulessa.
Kuunnellaan/katsellaan yksi
tai useampi lotan tarina,

voileipäkakkukahvit, kesäisiä Otamme mielellä mme
yhteislauluja.
vastaan ideoita ja ehdotuksia
jä seniltojen teemoiksi.
6.8.2019 Kesä retki TuuEhdottakaa rohkeasti.
sulan Lottamuseoon ja
Halosenniemeen.
19.9.2019 klo 17.00
Jä senilta Iltatuulessa. Kesä retki sanoin ja kuvin,
harmaat lotat – lä ä kintä lottien tarinaa, arpajaiset.
5. – 6.10.2019 Liittokokous
ja lottaperinnepä ivä t
Tampereella.
17.10.2019 klo 17.00
Jä senilta Iltatuulessa.
Koulunkäynti sodan aikana,
lauletaan vanhoja
koululauluja, esillä vanhoja
koulukirjoja, arpajaiset.
21.11.2019 klo 17.00
Jä senilta Iltatuulessa.
Talvisodan alkamisesta 80vuotta: katsellaan ja
kuunnellaan veteraanien
muisteloita, lauletaan sotaajan lauluja, arpajaiset.
30.11.2019 Talvisodan
syttymisestä 80 v. Jä rjestetä ä n näyttely aiheesta
kirjastossa yhdessä sotaveteraanijä rjestö jen kanssa.
12.12.2019 klo 17.00
Puurojuhla Iltatuulessa.
Hallituksen joulutervehdys,
lauletaan joululauluja,
puurotarjoilu, pikkupaketit.

Myyntituotteet

sesta jä senestä 5 €.
Jä senrekisterissä mme on
jä seniä , joilta yhdistys ei ole
saanut maksua.
Tä stä syystä hallitus on
pä ä ttä nyt, että henkilö t,
jotka eivä t ole kahteen
vuoteen maksaneet jä senmaksuaan, poistetaan
jä sen-/postituslistaltamme.

 Hopeinen Lottaperinnejä senmerkki, hinta 25 €.
Nä htävillä jä sentilaisuuksissa. Tilaukset
Pirkko Kulmalalta,
pirkkoikulmala@gmail.co Mikä li et enä ä halua kuulua
m.
yhdistykseen, pelkkä
 Liiton adressi, hinta 10 € ilmoitus sihteerille, pu Kirjeensulkijatarra-arkki, heenjohtajalle tai jollekin
hallituksen jä senelle riittä ä .
1 € (10 tarraa)
Osoitteenmuutos kannattaa
 Elä mä n sanat –kortti,
myö s ilmoittaa.
hinta 1 €
 Lottaperinne-servetit 20
kpl/5 €
Tietosuojalauseke
Tuotteita voi ostaa jä sentilaisuuksissa tai tilata
Kä sittelemme jä senten
suoraan sihteeriltä .
henkilö tietoja luottamukLisä ksi varastossamme on
sellisesti, kuten aiemminmyytävä nä mm. seuraavia
kin, ja uuden EU:n tietokirjoja:
suoja-asetuksen mukaisesti.
 Raumalaiset Suomea
suojelemassa
 Sota ja Rauma
 Lotta Svä rdin synty
 Kiitetyt ja parjatut
 25-vuotishistoriikki

Jäsenmaksut

Jä senmaksu sä ilyi ennallaan:
15 €/henkilö /vuosi.
Tämän kirjeen mukana on
Kaikista tilaisuuksista tulee pankkisiirtolomake
jäsenmaksun maksamista
tarkennus noin viikkoa
ennen tilaisuutta paikallisten varten.
lehtien yhdistyspalstalle.
Yhdistys maksaa Suomen
Lottaperinneliitolle jokai-

Lottaperinne-Rauma ry:llä
on seuraavia sä hkö isiä
henkilö tietorekistereitä ,
joihin on pä ä sy vain
yhdistyksen hallinnolla:
jä senrekisteri ja mahd.
kuntoutuksiin ym. muihin
tapahtumiin ilmoittautuneiden rekisteri.

Käytä mme jo olemassa
olevia rekistereitä ajankohtaisista toimintaan
liittyvistä asioista viestimiseen. Rekisterissä olevilla
henkilö illä on oikeus kieltä ä
tietojensa käyttö
vastaanotettavaan viestintä ä n liittyen (esimerkiksi

uutiskirje, tapahtumakutsut) ja pyytä ä tietojensa
poistoa ottamalla yhteyttä :
marja.kalli@hollming.fi

jalkautua suuren yleisö n
pariin esim. kauppakeskuksissa.

Kesäretki-info
Matkaamme 6.8.2019 linjaautolla Tuusulan Rantatien
kulttuurihistoriallisesti
arvokkaisiin maisemiin.

Suomen Lottaperinneliitto ry:n kuulumisia:
Liiton sä ä ntö jä aiotaan
uudistaa tulevaisuuteen
tä hdä ten. Ne esitellä ä n
syksyllä Tampereella jä rjestettävillä lottaperinnepä ivillä .

Lottamuseossa on pä ä näyttelyn lisä ksi nä htävillä
erityisnäyttely Harmaat
sisaret – lä ä kintä lottien
tarina. Nautimme lounaan ja
lisä ksi tutustumme
Halosenniemeen.
Matkan hinta mä ä räytyy
osallistujien lukumä ä rä n

Myö s liiton viestintä suunnitelma valmistuu tä nä
vuonna.
Liiton hallitus jalkautuu
jä senhankintakampanjan
merkeissä kuluvan vuoden
aikana kaikkiin jä senyhdistyksiin.

Liiton tavoitteena on edistä ä
jä senyhdistysten
jä senhankintaa ja siinä
merkittävä nä apuna on
some-nä kyvyys. Liitto
tarjoaa jä senyhdistyksilleen
kotisivukoulutusta.
Jokaisesta jä senyhdistyksestä mukaan koulutukseen
pä ä see kaksi mielellä ä n
hieman tietotekniikkaa
tuntevaa henkilö ä , jotka ovat
valmiita jatkossa
pä ivittä mä ä n ja yllä pitä mä ä n
oman yhdistyksensä
kotisivuja.
Toivottavasti loppuvuonna
meillä on jo omat kotisivut.
Paperi- ja postituskulujen
minimoimiseksi pyydämme
teitä kaikkia, joilla on
sähköpostiosoite, ilmoittamaan sen sihteerille.
”Näihin kuviin ja tunnelmiin”
toivotamme jäsenistöllemme
aktiivista ja aurinkoista kevätkautta sekä hyvää kesää.

Tavataan tulevissa tilaisuuksissa!

mukaan. Sitova ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla matkan hinta yhdistyksen tilille 23.7.2019
mennessä .
Yhdistys osallistuu
matkakustannuksiin.
Lisä tietoja: Kaarina Teppo, p.
040 484 8786 tai
kaartep@dnainternet.net.

Lottaperinne-Rauma ry
Saamme toukokuussa
vieraaksemme liiton
puheenjohtaja Kaija Vesalan
(kuvassa).
Lotta Svä rd Sä ä tiö on yhdessä yhteistyö kumppaneidensa kanssa aloittanut v.
2021 jä rjestettävien 100vuotisjuhlallisuuksien
suunnittelun. Tarkoitus on

