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Yhdistyksen 20. vuosi on eden-
nyt jo yli puolenvälin. 
Helmikuussa vietimme synty-
mäpäiviä ihan ”omassa 
porukassa”. Ajatuksena oli, että 
nimenomaan kaikki yhdistyksen 
jäsenet ovat kutsuvieraita ja ns. 
viran puolesta kutsuttavia ei täl-
lä kertaa paikalle pyydettäisi 
muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta.  
Seija Aantaa oli ansiokkaasti 
kerännyt kuvia ja tarinoita yh-
distyksen alkuajoista lähtien. 
Musiikista vastasivat Iina Kivi-
mäki ja Helmi Puska. 
Tarjoamiset olivat lottahenges-
sä talkoilla valmistetut, ja 
omasta mielestäni juhla oli on-
nistunut. 
 
Marraskuussa tulee kuluneeksi 
70 vuotta Lotta Svärd -järjestön 
lakkauttamisesta. Yhdistyk-
semme järjestää musiikki-
painotteisen muistotilaisuuden 
tämän tapahtuman muistoksi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tilaisuus on avoin kaikille ja py-
rimme tiedottamaan siitä 
veteraani- ja maanpuolus-
tusyhdistyksille.  
Vaikka on viisaasti todettu, että 
vaatimus järjestön lakkauttami-
sesta on suuri kunnianosoitus 
lottien työlle ja aikaansaannok-
sille, voisin kuitenkin todeta 
omalta kohdaltani, että niin mi-
nä kuin varmasti moni muukin 
toimisi mieluummin Lotta Svär-
dissä kuin perinneyhdistyk-
sessä.  
 
Syksyn mittaan kokeilemme li-
sätä Lottalan aukioloaikoja, 
joten avoimia ovia pidetään 
kaksi kertaa kuukaudessa. Lot-
talassa emännöivä Milja 
Huhtala on luvannut edelleen 
leipoa herkkuja tarjottavaksi ja 
kahvittaa kaikkia paikalle tule-
via.  
 
Yhdistykselle on myös perustet-
tu omat internet -sivut. Tällä 
keinoin haluamme pysyä ajan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
hermolla ja varmistaa, että tule-
va sukupolvi löytäisi meidät 
helpommin. Sivujen kautta on 
helpompi ilmoittaa uusista ta-
pahtumista ajantasaisesti. 
Mielestäni sivut ovat onnistu-
neet erinomaisesti, mutta 
mielellämme otamme palautet-
ta niistä sekä kaikesta 
muustakin toiminnastamme.  
 

www.lottaperinneturku.fi 
 

Puheenjohtaja Pia Lindell 
 

OHJELMA SYYSKAUSI 
 
3.9. Syysretki Kustavi 
11.9. Lottala auki 
25.9. Lottala auki 
29.9. Tove Jansson -ilta 
9.10. Lottala auki 
23.10. Lottala auki 
11.10. Liittokokous 
 Hämeenlinna 
12.10. Perinnepäivä 
Hämeenlinna 
26.10. Henrikinkirkon mu-
siikki- ja yhteislaulutilaisuus 
6.11. Lottala auki 
15.11. Vuosikokous 
20.11. Lottala auki 
23.11. Lotta Svärdin lak-
kauttamisesta 70 vuotta 
28.11. Joulujuhla 
6.12. Seppeleen lasku ja 
glögitilaisuus lottapatsaalla 
17.-18.12. Myyjäiset Lotta-
lassa 

 
20-vuotisjuhlan esiintyjiä ja osallistujia 9.2.2014. Raili Eerola, Iina Ki-
vimäki, Helmi Puska, Maire Wessman ja Anja Narjus. 



LOTTALAN AVOIMET 
OVET  

Torstai klo 12–14 
Brahenkatu 6 B 23, 2.krs 
11.9., 25.9., 9.10., 
23.10., 6.11. ja 20.11. 
Lottalassa pidetään ovet 
avoinna nyt kaksi kertaa 
kuussa  torstaisin. Tarjolla on 
kahvia, emännän herkkuja ja  
myynnissä olevia 
lottatuotteita.  
Ovisummeri Lottala. Emäntä 
Milja Huhtala, puh. 044 040 
0919. 
UUTTA: LOTTALAN 
JOULUMYYJÄISET         
17.12. ja 18.12. klo 14–18  
Leivonnaisten, säilyvien 
elintarvikkeiden, käsitöiden 
ym. vastaanotto jo klo 10–14 
 

 
Kustavin kirkko 

 
PÄIVÄRETKI KUSTAVIIN  
Keskiviikko 3.9. klo 8.30         
Ortodoksikirkon edestä 

 
Syyskautemme alkaa 
retkellä saaristokunta 
Kustaviin. Tutustumme 
Kustavin kirkkoon oppaan 
johdolla ja käymme 
sankarihaudalla. 

Ruokailemme saaristolais-
pöydästä Lomavalkamassa, 
ja lounaan jälkeen kuljemme 
lossilla Vartsalan saareen, 
jossa kiertoajelua ja käynti 
Vanhan koulun sisustus- ja 
lahjamyymälässä.  
Ennen paluumatkaa kahvi ja 
korvapuusti, kotimatkalle 
lähtö n. klo 15.30, paluu 
Turkuun n. klo 16.30.  
Matkan hinta on 45 €.  
Ilmoittautuminen Asta 
Hermoselle 29.8. mennessä 
puh. 040 558 6376.  
 
 

  Tove Jansson 
 
TOVE JANSSON, KUVAN 
JA SANAN TAITEILIJA 
Maanantai 29.9. klo 18.00 
Seurakuntayhtymän 
juhlasali, os. Eerikinkatu 3 
Informaatikko Tarja Nikander 
kertoo rakastetusta Tove 
Janssonista, jonka synty-
män 100-vuotispäivää 
vietettiin 9.8.2014. 
Tilaisuus alkaa kahvilla klo 
17.30. 
Tilaisuudessa kerätään 
vapaaehtoinen kahvimaksu.  
 

LOTTAPERINNELIITON 
LIITTOKOKOUS JA 
PERINNEPÄIVÄ  
 
Hämeenlinnassa 
11.–12.10.  
 
Liittokokouksessa ja 
perinnepäivässä Ammatti-
opisto Tavastiassa tapaa 
lottaperinneihmisiä ympäri 
Suomen. Liittokokous 
illanviettoineen lauantaina, 
perinnepäivä sunnuntaina. 
Järjestämme yhteiskulje-
tuksen su 12.10., mikäli 
lähtijöitä tarpeeksi. 
Osallistumismaksu (su, sis. 
ruokailut) 25 e + bussikyyti. 
Lisätiedot ja ilm. Heli 
Teittinen, puh. 044 080 
8675. 
 
HENRIKINKIRKON    
MUSIIKKI- JA YHTEIS-
LAULUTILAISUUS 

 
Kauneimmat laulut  
Karjalasta 
 
Sunnuntai 26.10.klo 15.00 
 
Teemana on Karjala, joka 
menetettiin 70 vuotta sitten. 
Mukana on Veteraanikuoro.  
Ohjelma maksaa 5 e.  
 
Kello 14 lähtien on tarjolla  
Sotilaskodin munkkikahvit.  
 
YHDISTYKSEN 20-
VUOTISJULKAISU  
 
Loppusyksystä julkaistaan 
kunniapuheenjohtaja Seija 
Aantaan kokoama runsaasti 
kuvitettu yhdistyksen histo-
riikki, josta saatiin esimakua 
vuosijuhlassamme. 



 
YHDISTYKSEN 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS  
 
Lauantai 15.11. klo 13.00 
 
Seurakuntayhtymän 
juhlasali, os. Eerikinkatu 3 
 
Kokouksessa käsitellään 
seuraavat sääntömääräiset 
asiat: 
1. Tilinpäätös, vuosikertomus 
ja toiminnantarkastus-
kertomus 
2.Tilinpäätöksen vahvistami-
nen ja hallituksen vastuu-
vapaus vuodelta 2013 
3. Toimintasuunnitelma sekä 
tulo- ja menoarvio vuodelle 
2015 
4. Vahvistetaan jäsenmaksu 
5. Valitaan hallituksen 
jäsenet erovuoroisten tilalle 
6. Valitaan 
toiminnantarkastaja 
7. Valitaan edustajat muihin 
toimielimiin 
8. Vahvistetaan 
toimihenkilöiden palkkiot.  
9. Käsitellään saapuneet 
aloitteet sekä muut 
mahdolliset asiat 
 
Kokouksen yhteydessä on 
kahvitarjoilu klo 12.00 
alkaen. Kokouksen jälkeen 
eversti Jorma Suomalan 
esitelmä Inkeriläisten 
murheellinen tarina.  

 

 
 
 
 
 

LOTTA SVÄRDIN 
LAKKAUTTAMISESTA 70 
VUOTTA 
  
Sunnuntai 23.11. klo 15.00 
Tuomiokirkko  
 
Musiikkipitoisessa muisto-
tilaisuudessa kuullaan mm. 
Laivaston soittokuntaa, 
Veteraanikuoroa, lottakuoroa 
ja harpisti Iina Kivimäkeä. 
Pääpuhujana on arkkipiispa 
emeritus Jukka Paarma. 
 
JOULUJUHLA MAARIAN 
PAPPILASSA 
 
Perjantai 28.11. klo 13.00 

 
Kuljetus Maarian kirkolle 
Ortodoksikirkon edestä klo 
12.30. Jouluhartaus on 
kirkossa ja joulujuhla 
Maarian pappilan tallissa, 
jossa tarjolla on jouluista 
ohjelmaa, mm. joulu-
evankeliumi ja musiikkia. 
Lopuksi puuro ja torttukahvit. 
Joulujuhlan hinta 5 €. 
 
Ilm. 21.11. mennessä 
Astalle puh. 040 558 6376 
ja mainitse, osallistutko 
myös yhteiskuljetukseen.  
 
SEPPELEENLASKU  
LOTTAPATSAALLA 

 
Itsenäisyyspäivänä 
6.12. klo 9.00 
Tuomaanpuisto, vanha 
kasarmialue. Seppeleen-

laskun jälkeen perinteinen 
jouluglögi patsaalla.  
 
LOTTIEN & PIKKULOTTIEN 
KUNTOUTUS- JA 
VIRKISTYSTOIMINTA 
 
Henkisen ja fyysisen virey-
den kuntoutuspäivät Muurlan 
opistolla 14.–16.10. järjeste-
tään Lotta Svärd Säätiön ja 
Salon Seudun Lottaperinteen 
kanssa. Tietoa, virkistystä, 
yhdessäoloa, yksi maksuton 
hoito, esim. hieronta. 
Yhteiskuljetus järjestelyjen 
alla. Lisätiedot ja ilm. 
syyskuun alkuun menn. Airi 
Nikkilä, puh. 040 741 7101. 
 
Ammattikorkeakoulun 
terveydenhuollon aikuis-
opiskelijaryhmän järjestämä 
virkistyspäivä to 27.11. 
oppilaitoksen tiloissa os. 
Ruiskatu 8. Lisätiedot ja ilm. 
Leena Suominen, puh.  
050 491 2848. 
 
Kevätkaudella on tulossa 
taas avokuntoutusjakso 
maalis-huhtikuussa, 
lisätiedot kuten yllä. 

HUOMAATHAN 
Turun Sanomien 
maanantain kiltapalstalla 
on tietoa tapahtumista, 
jotka eivät ole ehtineet 
jäsenkirjeeseen ja 
muistutus tulevista, n. 
viikkoa tai kahta ennen. 
Sihteeri lähettää mahdol-
lisuuksien mukaan tietoa 
myös sähköpostilla. 

 
 

 

Tämän jäsenkirjeen  
postitusta on tukenut  
Turun diakoniasäätiö/ 
Palvelutalo Esikko. 
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LOTTA SVÄRD -JÄRJESTÖN 
LOPETTAMISESTA 23.11.1944 

ON KULUNUT 70 VUOTTA 
 
Vielä aselevon (4.–5.9.1944)  jäl-
keen lotat jatkoivat toimintaansa 
entiseen tapaan. Kokouksessaan 
syyskuussa kolme päivää väli-
rauhansopimuksen allekirjoittamisen 
jälkeen keskusjohtokunta alkoi toi-
saalta varautua myös pahimman va-
ralle. Toisaalta pyrittiin sääntömuu-
toksella turvaamaan järjestön mah-
dollisuutta jatkaa toimintaa. Siitä ei 
ollut hyötyä.   
Kannettiin erikoisesti huolta pitkään 
palvelleiden lottien toimeentulosta ja 
sijoittumisesta työelämään tulevan 
rauhan aikana. Myös lottien huolto-
toiminnan ja siihen liittyvien velvoit-
teiden jatkuminen askarrutti.  
Keskusjohtokunnan kokouksessa 
23.10.1944 keksittiin perustaa Suo-
men Naisten Huoltosäätiö ja sen 
oheen Työmaahuoltoyhdistys, joiden 
nimiin alettiin siirtää varoja ja omai-
suutta kaikkialta maasta niin pian ja 
niin paljon kuin mahdollista. Omai-
suutta  lahjoitettiin myös  paikallisil-
le hyväntekeväisyysyhdistyksille. 
Osansa saivat mm. Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto, Suomen Punai-
nen Risti, Sotainvalidien Veljesliitto 
ja täällä Turussa myös Turun kau-
punki.  
Työmaahuollon katsottiin voivan 
ammattitaitoisena hoitaa edelleen 
suuriakin muonituksia ja näin tarjota 
toimeentulon suurelle joukolle lottia. 
Työmaahuollosta tuli vuosiksi nais-
ten johtama tuottoisa liikeyritys 
aluksi Maija Genetzin, myöhemmin 
varsinkin Tellervo Hakkaraisen joh-
dolla. Työmaahuollolle myytiin lin-
noitustöiden muonituksesta huoleh-
tineen Rajatoimiston kalusteet. Va-
ruslottien käyttämät pesula-
ambulanssit muutettiin muonituk-
seen sopiviksi. Niitä käytettiin Lapin 
jälleenrakennusprojektissa. Työmaa-
huolto huolehti pitkään monista vaa-
tivista tilaisuuksista, kuten TUL:n 
liittojuhlien, SVUL:n suurkisojen ja  

 
Helsingin olympialaisten muoni-
tuksesta. Työmaahuollon katso-
taan aloittaneen Suomessa myös 
työpaikkaruokailun. Lahjoituksia 
jatkettiin viimeisiin kokouksiin 
saakka. Virkailijoille maksettiin 
kahden kuukauden palkka ja Fan-
ni Luukkoselle pieni eläke. Lotil-
le suunniteltiin eri ammatteihin 
ohjaavia kursseja. 
Valtionkonttoriin jäi sinne käs-
kystä talletettuja varoja. Presi-
dentti Paasikivi säätiöi ne Alli 
Paasikiven Säätiön nimiin. Tämä 
säätiö on myöhemmin tukenut 
monia naisten hyväksi tarkoitettu-
ja hankkeita.  
Lotta Svärd -järjestö lakkautettiin 
valtioneuvoston päätöksellä 
23.11.1944. Lotat itse olivat tyr-
mistyneitä. Kenenkään oikeuden-
taju ei käsittänyt lottajärjestön 
laskemista fasististen järjestöjen 
joukkoon. Lottajärjestö ei ollut 
poliittinen vaan kristillis-
isänmaallinen vapaaehtoinen 
maanpuolustusjärjestö, jonka työ 
suuntautui paitsi puolustusvoimi-
en tukemiseen, myös monipuoli-
seen huoltotoimintaan. 
         

 
 
Lotilla oli aluksi Lapissa hankaluuksia 
työntekijöiden kanssa, kun nämä huoma-
sivat, että muonittajat olivat entisiä 
lottia. Vastaavaa hyvin koulutettua työ-
voimaa ei kuitenkaan ollut muualta 
saatavissa, ja pian lottien taitavuus 
voitti vaihtoehtoisen elämisen omien 
eväiden varassa. (Sanomalehden pilaku-
va Lottamuseosta.) 

 
"Miten sellainen järjestö, joka on 
tehnyt niin paljon hyvää, voidaan 
lakkauttaa?" Lottatyö oli kehittänyt 
vastuuseen kasvaneen, työteliään, 
isänmaataan rakastavan sukupol-
ven, jonka työmoraali oli äärimmäi-
sen korkea. Heidät leimattiin      
muutaman kirjailijankin toimesta 
jopa yleisestikin huonomaineisiksi 
naisiksi. Lotat tunsivat itsensä sy-
västi loukatuiksi. He vaikenivat 
täysin vuosikymmeniksi. Vai-
keneminenkin saattoi olla osasyy 
siihen, miksi kesti niin kauan, en-
nen kuin heidän suuri merkityksen-
sä maanpuolustukselle tuli uudel-
leen esille. 
 
Seija Aantaa 
 
 
HALLITUS  v.  2014 
 
Pia Lindell  puheenjohtaja 
p. 050 360 3369 
opp.lindell@lindell.inet.fi 
Airi Nikkilä varapuheenjohtaja   
p. 040 741 7101 airi.nikkila@elisanet.fi 
Heli Teittinen sihteeri  
p. 044 080 8675  
heli.teittinen@utu.fi 
Eeva-Liisa Salminen taloudenhoitaja  
p. 040 554 0667 
eeva.liisa.salminen@netti.fi  
Asta Hermonen retkivastaava 
p.  040 558 6376 
Milja Huhtala Lottalan emäntä  
p. 044 040 0919  
milja.huhtala@gmail.com 
Marjatta Jokinen jäsenrekisterin hoitaja 
p. 040 545 0006 
jokisenmarjatta@gmail.com 
Maija-Leena Kero  
p. 050 560 6437 
maija-leena.kero@elisanet.fi 
Maire Wessman  
p. 02 236 2220 / 044 251 7441 
 
 
JÄSENREKISTERIN HOITAJA:  
muutokset ja korjaukset jäsenrekiste- 
riin suoraan 
 
Marjatta Jokinen   
Kupittaankatu 25 A 14, 20700 Turku 
puh.  040 545 0006 
jokisenmarjatta@gmail.com  
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