Kummiluokkatoimintamme Seminaarin koulun jo kuudesluokkalaisiksi
ehtineiden oppilaiden kanssa on ollut myös tauolla, vain muutamia koulun pihalla tarjottuja jäätelökestejä lukuun ottamatta. Opettajavaihdoksista huolimatta yhteistyö on edelleen hyvin myötämielistä. Viime marraskuussa sentään tavattiin Museo Militariassa, jossa pidimme heille kirjalliset kokeet (a-b-c valinnat) hyvin koetuloksin. Lisäksi tehtiin opastettu
kierros Lotta-näyttelyssä Museon 2. kerroksessa. Tänä keväänä olisi
tarkoitus tavata heitä vielä ainakin pari kertaa, joista toinen olisi kevätretki ja samalla yhteiset jäähyväiset kolmivuotisesta antoisasta yhdessäolosta.
Yhdistyksen jäsenille Lotta Svärd Säätiön kustantamaa Lottien ja pikkulottien kuntoutusta jatketaan keväällä 2021 Ilveskodissa tilanteen
niin salliessa. Yhdistyksemme puolesta asiaa hoitaa tutusti hallituksen
jäsen Pirjo Kilpinen puh 040 7190 029. Lisäksi voi anoa suoraan Lotta
Svärd Säätiöltä kotona tai muualla annettavaa kuntoutusta esim. jalkahoitoa, hierontaa tms puh. 09 4770 2881 kuntoutussuunnittelija Heli
Niemelä (ma -pe 9.00 -15.00) tai sähköpostitse www.lottasaatio.

Tapaamistanne innokkaasti odottaen,
yhdistyksen koko hallitus

Yhdistyksen toiminta kevätkaudella 2021
Yhdistyksen kokoukset pidetään Luther-talolla, osoitteessa: Lukiokatu
2, sisäänkäynti Arvi Karistonkadun puolelta. Kokousmuistutukset jäsenistölle sekä sähköisesti että Kaupunkiuutisten viikkoa edeltävän lauantain numerossa.
Olemme normaalisti pitäneet tammikuussa vuosikokouksen. Nyt se ei
ollut mahdollista eikä ole mahdollista vielä helmikuussakaan pandemiarajoitusten vuoksi.
Maaliskuussa ma 15.3 kello 14 Luther-talo,
Vuosikokous pandemiarajoituksia noudattaen kasvomaskit, käsidesit, turvavälit! Vahvistus tai peruutus Kaupunkiuutisten Seuratoimintapalsta la 27.2.2021.
Huhtikuussa ma 19.4. kello 14 Luther-talo
Esitetään elokuva Isänmaan nuoret puolustajat- Sotilaspojat ja
Lottatytöt. Kahvitarjoilu.
Toukokuussa
Aloitamme Lotta Svärd 100-juhlavuoden paikalliset tapahtumat tuttuun tapaan
Lotta Svärd 100 vuotta Lotan päivän laulajaisilla 11.5.2021 tiistaina kello 17-19 Kaupunginpuistossa Mukana Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan viihdeorkesteri. Muusta ohjelmasta
tiedotamme myöhemmin.
JÄSENMAKSU 2021

OTA YHTEYTTÄ

Jäsenasioissa Riitta Kinnari, 040 569 0610
Lotta-kuntoutuksessa Pirjo Kilpinen, 040 719 0029
Puheenjohtaja Sirkus Mattila 050 3543 823

Hyvä jäsenemme! Yhdistyksen jäsenmaksu on edelleen sama,
á 20 € ja vain 90 vuotta täyttäneillä maksu on vapaaehtoinen. Kaikkien Lottaperinneyhdistysten tulee maksaa vuoden lopussa Suomen
Lottaperinneliitolle 5 euroa / jäsen, joten huolehdithan osaltasi jäsenmaksusta.
Pankkitiedot: Hämeenlinnan Seudun Lottaperinneyhdistys,
jäsenmaksu v. 2021 á 20 € , tilinumero FI53 5680 0020 1659 12

