
Hyvät Lottaperinneyhdistyksen jäsenet - 
tervehdys teille uudelta puheenjohtajalta!

Yhdistyksemme on siirtynyt uuteen aikaan. Sirkus Mattila siirtyi ansiok-
kaan, pitkän puheenjohtajapestin päätteeksi sivuun ja vuosikokous valitsi 
uudeksi puheenjohtajaksi minut, Tinja Sarkasen. 
Monelle teistä olen varmasti tuttu kasvo, olenhan ollut yhdistyksen 
toiminnassa mukana jo kymmenisen vuotta, ja siitäkin valtaosan myös 
hallitustyössä. Viime vuosina olen vastannut perinnetyöstä - olen ollut 
Tammenlehvän Perinneyhdistyksen hallituksessa ja tuottanut muunmuassa 
Lottien jalanjäljissä kävelykierrokset.
“Siviilissä” olen 35-vuotias pienen tyttären äiti, yrittäjä ja syntyperäinen 
hämeenlinnalainen - tai ainakin melkein, sillä syntymäkoti löytyy entisen 
Kalvolan Keikkalasta. Olen myös reservin aliupseeri ja mukana 
aktiivisesti urheiluseuratoiminnassa Tavastia Armigerin puheenjohtajana. 
Lotta-sukujuuria minulla ei ole, vaan olen mukana puhtaasti kiinnostukses-
ta historiaa kohtaan. Mielestäni jokaisen suomalaisen tulisi tietää, että Lotta 
Svärd oli maailman suurin naisten vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö 
ja mikä sen panos oli itsenäisyytemme säilyttämistaistelussa vuosina 1939-
1944. 
Kuten Lottien kultaisissa sanoissa
sanotaan :
”Muista menneitten sukupolvien työ. 
Kunnioita vanhuksia, he ovat 
tehneet enemmän kuin me!”

Tinja Sarkanen
Puheenjohtaja

Hämeenlinnan Seudun 
Lottaperinneyhdistys ry
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Yhdistyksen 19. toimintavuosi



Vuosikokous pidettiin 31.1.2023
 Luther-talossa ja tässä tiivistettynä tärkeimmät asiat puheenjohtajanvaih-
doksen lisäksi:

 Jäsenmaksu kuluvana vuonna on 25 euroa viime vuoden    
 tapaan ja se tulee suorittaa maaliskuun aikana.

 Hallituksessa jatkavat: Sirkus Mattila, varapuheenjohtaja;
 Pirjo Koskela rahastonhoitaja; Kaija Loikkanen sihteeri; 
 Riitta Kinnari jäsensihteeri; Pirjo Kilpinen kuntoutusvastaava; 
 Heidi Inna verkkovastaava; Raili Saajos kahvitus-ryhmä, 
 Terttu Novio kahvitus-ryhmä; Hilkka Vaivila kahvitus-ryhmä.

 Toiminnantarkastajaksi valittiin Roosa Järvinen ja vara-
 toiminnantarkastajaksi valittiin Marja Miettinen.

Liittokokous Hämeenlinnassa 7.-8.10.2023
Yhdistyksemme emännöi Lottaperinneliiton liittokokousta Hämeenlinnas-
sa ensi lokakuussa. Liittokokous on yhdistyksellemme suuri voimien pon-
nistus ja mahdollisuus esitellä toimintaamme muille paikallisyhdistyksille. 
Liittokokous viikonlopun ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin kun suunnitel-
mat täsmentyvät kevään aikana! 

Vuosikokouksessa kukitettiin syntymäpäiväsankari Pirjo Kilpinen, toiminnantarkastaja 
Marja Miettinen, väistyvä puheenjohtaja Sirkus Mattila, uusi puheenjohtaja Tinja Sarkanen 
ja vuosikokouksen puheenjohtajana toiminut Riitta Tiainen. 
Sirkus luovutti puheenjohtajan nuijan Tinjalle. Kuvat: Pirjo Koskela



Kevään ohjelma:
Ma 27.02.2023 klo 14.00 Luther-talo
Aila Mahrberg Butik Ailasta kertoo kevään muodista.
Tinja esittelee Tammenlehvän Perinneliiton suurprojektia 
sotiemmeperinne.fi-portaalia. Pullakahvit 5€.

Ma 27.03.2023 klo 14.00 Luther-talo
Valmiuspäällikkö Sauli Mäentausta Maanpuolustuskoulutusyhdistyksestä 
kertoo lippuvartioon, kunniapartioon ja seppelpartioon liittyvistä käytän-
teistä, jotka ovat tarpeellisia kaikille maanpuolustustyötä tekeville.
Pullakahvit 5€.

Ma 24.04.2023 klo 14.00 Luther-talo
Keskustelua ruokailuetiketistä ja -tapaperinteestä. Riitta Kinnari ja Kaija 
Loikkanen alustavat keskustelua. Pullakahvit 5€.

Ke 10.05.2023 klo 17.00Museo Militarian tykkihalli 
Lottalaulajaiset teemalla sota-ajan lauluja.
Mukana myös Hämeenlinnan Mieskuoron Seniorit kuoronjohtajana Erkki 
Alanen. Musiikista vastaa sotilassoittokunta.
Lotta-kanttiini avautuu kello 16, munkkikahvit 5 €.

La 13.05.2023 kevätretki Lammin Lottien jalanjäljille
Retken aikataulu, hinta ja tarkemmat tiedot tarkentuvat myöhemmin. 
Seuraa sähköpostia ja ilmoittelua Kaupunkiuutisissa! 

Kuva yhdis-
tyksemme 
syysretken 
osallistujista 
Lottamuseon 
pihalla Tuusu-
lassa. 
Kuva: SIrkka 
Ojala



Kuntoutuksista
Lotta Svärd-säätiön tukemat tutut, vanhanmalliset avokuntoutuskurssit 
Lotille ja Pikkulotille valitettavasti päättyvät. Lottaperinneliitto ja Lot-
ta Svärd-säätiö muuttivat tälle vuodelle kuntoutuksen rahoitusehtoja, ja 
meidän yhdistyksemme malli järjestää avokuntoutusta ei valitettavasti näitä 
täytä, joten alkaneena vuonna ei kursseja voida järjestää. Olemme tästä 
hyvin surullisia ja toivomme, että saamme asiaan muutoksen vuodelle 2024. 
Kuluvana vuonna kuntoutusvastaavamme Pirjo Kilpinen kuitenkin auttaa 
laitoskuntoutushakemusten kanssa ja auttaa myös harkinnanvaraisten avus-
tusten hakemisen kanssa. Eli Pirjolle saa jatkossakin soittaa kuntoutus- tai 
avustustarvetta ilmetessä! 
Pirjo Kilpinen, 040 719 0029, pirjo.kil@gmail.com

Yhdistyksen jäsenmaksu on 25 € 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. 2023 á 25 €, tilinumero FI53 5680 0020 1659 12

Ota yhteyttä
Jäsenasioissa Riitta Kinnari, 040 569 0610, siljariitta.kinnari@gmail.com
Kuntoutus Pirjo Kilpinen, 040 719 0029, pirjo.kil@gmail.com
Puheenjohtaja Tinja Sarkanen, 040 774 3412, 
hameenlinnanseudunlottaperinne@gmail.com 

Näyttelyesineitä 
Lottamuseossa 
Tuusulassa. 
Kuva: SIrkka Ojala


