
	  
	  

Tarinamatto	  
	  
Turun	  seudun	  lottaperinneyhdistyksen	  ”Tarinamatto”	  liittyy	  osaltaan	  Turun	  
kulttuuripääkaupunkivuoteen.	  Keväällä	  2011	  yhdistyksen	  silloinen	  puheenjohtaja	  Seija	  
Aantaa	  sai	  ajatuksen	  lottamatosta.	  Yhdistyksen	  jäsenet	  kokosivat	  ja	  leikkasivat	  kuteet,	  ja	  
kutomiseen	  osallistuivat	  Seijan	  ohella	  Anja	  Narjus	  ja	  Sirkku	  Riikonen.	  Matto	  valmistui	  neljässä	  
päivässä.	  
Matossa	  on	  paikoitellen	  aitoa,	  rikki	  kuluneista	  lottapuvuista	  leikattua	  kudetta.	  Harmaa	  väri	  
kuvaa	  arkista	  aherrusta.	  Maton	  alku-‐	  ja	  loppupäässä	  harmaa	  on	  tummempaa	  muistona	  
monista	  huolista.	  Alkuosassa	  painavat	  mieltä	  vapaussodan	  muuttuminen	  kansalaissodaksi	  ja	  
sen	  kansalle	  aiheuttamat	  vauriot.	  Loppupäässä	  näkyy	  suuri	  huoli	  siitä,	  miten	  käy	  isänmaan.	  
Miten	  selviävät	  sodasta	  kärsimään	  joutuneet,	  miten	  toipuvat	  sodista	  palaavat,	  kotinsa	  
menettäneet,	  sotalesket,	  orvot	  ja	  invalidit,	  joiden	  hyväksi	  olisi	  tarvittu	  vielä	  paljon	  lottien	  
tapaisen	  järjestön	  vapaaehtoista	  ja	  uhrautuvaa	  työtä?	  Miten	  käy	  koko	  maailman	  suurimman	  
vapaaehtoisen	  naisten	  maanpuolustusjärjestön?	  
Kautta	  maton	  toistuvat	  kirkkaat	  raidat	  tulevat	  jaostonauhoista	  ja	  kuvaavat	  sitä	  iloa,	  hyvän	  
mielen	  ja	  tyytyväisyyden	  tunnetta,	  joka	  tuli	  lottien	  osaksi,	  kun	  he	  huomasivat	  pystyvänsä	  
uskomattomiin	  suorituksiin	  ja	  saattoivat	  antaa	  vapaaehtoisen	  panoksensa	  kotimaan	  
kohtalonhetkinä.	  
Maton	  värikkäät	  hapsut	  kuvaavat	  30	  000	  iloista	  pikkulottaa,	  jotka	  olivat	  kasvamassa	  isojen	  
lottien	  huomassa,	  lottahengessä,	  isänmaansa	  tyttäriksi.	  
Yhdessä	  kuvassa	  näkyy	  taustalla	  lottaperinneyhdistyksen	  jäsenten	  kutoma,	  vanhasta	  mallista	  
otettu	  ryijytyyny.	  
	  
Jaostonauhat,	  jotka	  jakavat	  maton	  kuuteen	  harmaaseen	  raitaan:	  
Muonitusjaosto	  
Lääkintäjaosto	  
Toimisto-‐	  ja	  viestijaosto	  
Keräys-‐	  ja	  huoltojaosto	  
Varusjaosto	  
	  
I	  HARMAA	  RAITA	  
Vapaussodan	  jälkimainingit,	  pyrkimys	  kansan	  yhtenäistämiseksi,	  sodassa	  kärsineiden	  
tukeminen,	  ompeluseurat,	  huoli	  itsenäisyyden	  säilymisestä	  
Sinivalkoinen	  raita	  symboloi	  Suomen	  lippua	  

	  
II	  HARMAA	  RAITA,	  1920-‐LUKU	  
Lotta	  Svärd	  -‐yhdistys	  Turkuun	  1919,	  järjestön	  synty	  1921,	  organisaation	  muotoutuminen,	  	  
Eric	  Vasströmin	  suunnittelema	  lottatunnus,	  lottalupaus,	  piirien	  omat	  liput,	  lottapuku	  1926,	  
leirejä,	  kursseja,	  juhlia,	  varainkeruuta,	  Kultaiset	  Sanat	  

	  
JAOSTONAUHAT	  

	  
III	  HARMAA	  RAITA,	  1930-‐LUKU	  
Tyttötyö	  mukaan	  1931,	  aloitetaan	  kahdeksan	  kenttäsairaalan	  varustaminen,	  piiri-‐	  ja	  
paikalliskurssit,	  Tuusulan	  lottakoti,	  käsityöillat,	  uusia	  liikeyrityksiä,	  jäsenmäärä	  yli	  100	  000,	  
harjoitellaan	  olympialaisten	  muonitusta,	  sodan	  uhka	  kasvaa,	  Kannaksen	  linnoitustyöt,	  
ylimääräiset	  kertausharjoitukset	  



Talvisota	  alkaa	  30.11.1039,	  kenttälotat	  komennuksille,	  leipää	  armeijalle	  100	  000	  kg	  päivässä,	  
ilmavalvonta,	  kenttäposti,	  varustehuolto,	  lääkintähuolto,	  siirtoväen	  huolto,	  kaatuneiden	  
lähettäminen	  kotiseudulle,	  rauha	  13.3.1940	  

	  
JAOSTONAUHAT	  

	  
IV	  HARMAA	  RAITA,	  VÄLIRAUHAN	  AIKA	  
Invalidikodit,	  sotaorvot,	  kummilapset,	  rajatoimisto,	  varustautuminen	  uuteen	  sotaan	  
	  
JAOSTONAUHAT	  

	  
V	  HARMAA	  RAITA,	  JATKOSODAN	  AIKA	  

	  
Sota	  alkaa	  25.6.1941,	  opit	  uudelleen	  käyttöön,	  kenttälotat	  liikkeelle,	  koulutusta	  
komennuksille	  lähteville,	  Itä-‐Karjalan	  terveydenhuollon	  avustaminen,	  valoheitinlotat	  
Jäsenmäärä	  n.	  230	  000	  
Aselepo	  syyskuussa	  1944	  ja	  rauhansopimus	  
Sinivalkoinen	  raita	  symboloi	  Suomen	  lippua	  

	  
VI	  HARMAA	  RAITA	  
Murhe	  epäoikeudenmukaisesta	  rauhasta,	  evakkojen	  ja	  invalidien	  huolto,	  sota	  jatkuu	  Lapissa	  
Suomen	  Naisten	  Huoltosäätiö	  ja	  Työmaahuolto	  perustetaan	  
Lotta	  Svärd	  -‐järjestö	  lakkautetaan,	  pukujen	  merkit	  karsitaan,	  mutta	  yritetään	  katsoa	  
eteenpäin	  ja	  aloitetaan	  maan	  jälleenrakennus	  
	  
	  
	  
	  


