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Irma Turunen oli Lotta Svärdin kes-
kusjohtokunnassa sotavuosina Fanni 
Luukkosen ehkä läheisin työtoveri. 
Hän oli mm. ihailua herättäneen lot-
tien talvisodan aikaisen leivän lei-
vontaurakan suunnittelija ja järjestä-
jä. Jo pelkästään tämän työn takia 
hänet kannattaa mainita ihan erik-
seen. Tämä tietoisku sai alkunsa 
allekirjoittaneen uteliaisuudesta tie-
tää jotain tarkempaa henkilöstä, joka 
oli tämän kaiken pääideoija.  

Irma Turusella oli takanaan jo pitkä 
lottahistoria. Hän oli tullut mukaan 
lottatoimintaan Viipurissa 1919. Hän 
on niitä harvoja naisia, joille on 
myönnetty vapaussodan muistomita-
li. 

Viipurista perhe muutti 1928 Lap-
peenrannan kautta Mikkeliin. Mik-
kelissä Irma Turusesta  tuli  yksi 
merkittävimmistä piirinsä lotista. 
Hän oli ensin pari vuotta sihteerinä 
ja myöhemmin lottapiirin muonitus-
päällikkönä. Hän oli myös monia 
vuosia Mikkelin piirijohtokunnan 
puheenjohtaja. Hän herätti huomiota 
lottien neuvottelupäivillä 1936 luen-
noimalla paikallisosastojen kirjanpi-
dosta ja arkistonhoidosta. Aihe oli 
ajankohtainen, koska silloin kehitet-
tiin lottaosastoille pysyvämpää liike-
toimintaa. Pelättiin jatkuvien keräys-
ten kyllästyttävän yleisöä. 
Keskusjohtokunta haki samoihin 
aikoihin itselleen sihteeriä. Irma 
Turusesta tuli 1938 keskusjohtokun-
nan pääsihteeri ja Fanni Luukkosen 
organisaatiokykyinen luottohenkilö. 
Hän oli Fanni Luukkosen tavoin 
mukana lähes kaikessa lottatoimin-
nassa. 
Niinpä, kun alkoi tuntua siltä, että 
lotat vaihtuivat tiheään työpaikois-
saan ja lotattatyövoimastakin oli  
pulaa, kehitettiin 1942 päämajan 
yhteyteen nelihenkinen lotta-asiain 
toimisto. Keskusjohtokunta määräsi 
Irma Turusen sinne hoitamaan lotti-
en työvoima-asioita, ja samalla hän 

sai tehtäväkseen hoitaa yhteyslot-
taverkoston päällikkyyttä. Toi-
mistossa hoidettiin tämän jälkeen 
kaikki lottien komennukset, siir-
rot, vapauttamiset ja kotiuttami-
set. 
Vuoden 1944 jälkeen Irma Turu-
nen toimi Suomen Naisten Huol-
tosäätiössä useissa tehtävissä ja 
varojen hoitajana. Hän oli ollut 
säätiön säädekirjan allekirjoittaja 
Fanni Luukkosen ja Maija Genet-
zin kanssa. 

Irma Turunen on kirjoittanut kak-
si Suomen Naisten Huoltosäätiön 
historiikkia ja laatinut julkaisuun 
Suomen  sota (1960) kuvauksen 
sodanaikaisesta lottatoiminnasta. 
Hän on kirjoittanut myös säätiön 
Mannerheimintie 93:een perusta-
man Asuintalo oy:n historiikin. 

Mikkelin lähellä toimi Kyyhkylän 
Invalidikoti. Sen toiminta oli Irma 
Turusen niin kuin muidenkin 
mikkeliläisten lottien sydäntä 
lähellä. Irma Turunen luovutti 85-
vuotispäivänä saamansa suuren 
rahalahjan tälle invalidikodille. 
Hän seurasi loppuun saakka aktii-
visesti Suomen Naisten Huol-
tosäätiön toimintaa mutta ei ehti-
nyt kokea Lotta Svärdin perusta-
misen 70-vuotisjuhlaa ja sitä seu-
rannutta lottien arvostusta. 

 

 
Irma Turusen muotokuva paljas-
tettiin Kyyhkylässä 5.5.1991. 
Samanlainen muotokuva on ollut 
Tuusulan lottamuseon seinällä. 
Seija Aantaa 
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Päivitykset hoitaa sihteeri Heli  

T Teittinen, jolle voi lähettää palautetta  
ja toivomuksia sivustosta. Myös 
Turun Sanomien maanantaisin  
ilmestyvällä Killat-infopalstalla on 
tiedot tapahtumista, jotka eivät ole  
ehtineet jäsenkirjeeseen. Tulevista 
tapahtumista muistutetaan viikkoa  
tai kahta ennen. Sihteeri lähettää  
mahdollisuuksien mukaan tietoa  
myös sähköpostilla. 

 


