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Piilojakelu 330 / 335 jäsentä ja 89 sidosryhmäkumppania 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5.10. la Lohjalla 37. Uudenmaan maanpuolustuspäivä 
 

Ohjelmassa klo 09: Lipunnosto, hartaus ja seppelepartion lähettäminen. Klo 10-14: PV:n kalusto- ja muun toiminnan 

esittely. Klo 11.30: Paraatikatselmus. Klo 12: Ohimarssi. Klo 14: Maanpuolustusjuhla Laurentius-salissa. 

Lisätiedot: http://www.maanpuolustuspaiva.net   
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
  
5.10. la klo 13                     Luentoja Lottamuseolla: Draamaa ja päiväkirjamerkintöjä 

Lottien historia ja kokemukset avautuvat Lottamuseon tapahtumassa draaman ja tulkinnan keinoin. 

Klo 13.00 näyttelijä Anna-Leena Sipilän draamallinen kierros Harmaat sisaret -näyttelyssä 

Klo 14.00 Kaisa Kinnunen kertoo lääkintälottien päiväkirjoista 

Klo 15.00 näyttelijä Anna-Leena Sipilän draamallinen kierros Harmaat sisaret -näyttelyssä 

Näyttelijä Anna-Leena Sipilän vetämät suositut draamalliset kierrokset saavat jatkoa syksyllä. Harmaat sisaret – lääkintälottien 

tarina -näyttelyssä kulkevalla kierroksella Sipilä esittää lottamuistelmia, joiden kautta välittyy Lottajärjestön lääkintäjaoston 

monipuolinen toiminta sekä monet yksittäisten lottien kokemat ilot ja surut.  

Museokierroksen käsikirjoituksesta ja dramatisoinnista vastaa Anna-Leena Sipilä. Museokierroksen kesto on noin 20 min. 

Kierrokset lähtevät museon ala-aulasta. Mukaan mahtuu 20 osallistujaa, kierroksille voi ilmoittautua Lottamuseon infoon: 

info@lottamuseo.fi / p. 09 274 1077. Osallistuminen museon pääsymaksulla. 

Kaisa Kinnunen kertoo Lottamuseon monitoimitilassa lääkintälottien päiväkirjoista. Mitä lotat komennuksella ja kotirintamalla 

päiväkirjoihinsa kirjoittivat? Miten lottien päiväkirjat avautuvat tämän päivän ihmiselle? Luennolle on vapaa pääsy. 

 

8.10. ti klo 19                     Taistelukoulun lokakuun esitelmätilaisuus  

Eversti Hannu Liimatta esitelmöi Uudenmaan Reservipiirien esitelmätilaisuudessa Puolustusvoimien palvelukeskuksen 

Tuusulan toimipisteen Koivikko-auditoriossa (Rantatie 66, Tuusula) aiheesta ”Suomalainen ja saksalainen yhteistyö jalkaväen 

taktiikan kehittämisessä vuosina 1919-1944”. 

Liimatta toteaa esitelmässään muun muassa, että vaikka Suomi oli tuonkin ajan suurvaltoihin verrattuna sotilaallisessa mielessä 

pieni maa, se ei taktiikan kehittämisessä ollut suinkaan pelkästään vastaanottava, vaan myös antava osapuoli. 

Eversti evp Hannu Limatta on yleisesikuntaupseeri, joka sotilasurallaan palveli muun muassa Kymen jääkäripataljoonan ja 

Kaartin jääkärirykmentin komentajana, Pääesikunnan koulutusosaston apulaisosastopäällikkönä sekä Uudenmaan sotilasläänin 

esikuntapäällikkönä.  

Reserviin Liimatta jäi vuonna 2013 Maanpuolustuskorkeakoulusta. Hän väitteli sotatieteiden tohtoriksi vuonna 2018 

aiheesta ”Ulkomaisista esikuvista kohti omaperäisempiä ratkaisuja – Itsenäisen Suomen jalkaväkitaktiikan kehittämisen neljä 

ensimmäistä vuosikymmentä”. 

 

9.10. ke klo 18                     Esitelmä Ilmatorjuntamuseolla  

Suomen tie talvisotaan, sotahistorioitsija, FM Juhani Vakkuri esitelmöi yleisölle avoimessa tilaisuudessa talvisodasta. 

Osallistumismaksu 5 euroa sisältää museokäynnin.  
_______________________________________________________ 
 

Maanpuolustusterveisin - Veikko 
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