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Ylipäällikön Päiväkäsky nro 1 
 
Kunnioitetut Sotiemme Vete-
raanit ja Lotat 
 
Tänään tulee kuluneeksi 70 vuotta 
viime sotiemme päättymisestä. 
Raskaat sotavuodet vaativat mitta-
via uhrauksia. 
Kaikkein tärkein – maamme itse-
näisyys ja kansamme vapaus – 
onnistuttiin turvaamaan jälkipol-
ville. 
Veteraanisukupolvemme uhraukset 
ja koettelemukset olivat ankarat 
niin taistelukentillä kuin kotirinta-
malla. Monet antoivat sodassa 
isänmaan puolesta nuoruutensa, 
terveytensä ja henkensä. Sodassa, 
jossa Suomi taisteli kansalaisten 
elinmahdollisuuksien, itsemäärää-
misoikeuden, vapauden sekä kodin 
puolesta. 
Sotien jälkeisessä jälleenraken-
nustyössä korostuivat veteraani-
sukupolvelle ominaiset arvot: vas-
tuullisuus, velvollisuudentunto, lä-
himmäisestä huolehtiminen sekä 
luja ja horjumaton usko tulevai-
suuteen. Tätä esimerkkiä ja henkeä 
tarvitsemme myös tänään. 
Sotiemme veteraanit ja lotat, kan-
sakuntamme puolustajat ja jäl-
leenrakentajat. Tunnemme suurta 
kiitollisuutta Teitä ja Teidän teko-
janne kohtaan. Suomalaisten 
miesten ja naisten ansiosta voim-
me olla ylpeitä historiastamme ja 
yhteiskunnasta, jossa saamme tänä 
päivänä elää. Lähes 100-vuotinen 
itsenäisyytemme on kestänyt ja 
kantanut läpi vaikeidenkin aikojen.  
 

 
Itsenäisyytemme turvaaminen ja 
veteraanisukupolven arvokkaan 
perinnön vaaliminen on meidän 
nuorempien sukupolvien kunnia-
tehtävä nyt ja tulevaisuudessa. 
 
Puolustusvoimien ylipäällikkö 
Tasavallan Presidentti    
Sauli Niinistö  
 
Vaikka edellä oleva teksti onkin jo 
muutaman kuukauden takainen, on 
sen sisältö sekä ajatus aina ja var-
sinkin nyt ajankohtainen. Yhdyn 
sen kiitollisuuteen ja samalla halu-
an muistuttaa meitä tämän päivän 
ihmisiä siitä, että elämme kaikesta 
huolimatta turvattua elämää. Välil-
lä tuntuu, että tietoisuus oikeuk-
sistamme saa meidät unohtamaan 
velvollisuutemme. Tällaista voi ai-
nakin joskus aistia nuorisomme 
kanssa keskustellessa. 
 
Tällä hetkellä yhdistyksemme yh-
dessä muutamien muiden pai-
kallisyhdistysten kanssa valmiste-
levat ”lippu”-aloitetta liitto-
kokoukselle. Aloitteen tarkoitus on 
antaa liittohallitukselle ponnistus-
pohjaa ajaa muutosta tällä hetkellä 
olevaan valtiolliseen lippuproto-
kollaan. Sen jälkeen, kun Rintama-
naiset lopettivat toimintansa, ei 
esimerkiksi Puolustusvoimien val-
takunnallisten paraatien veteraani-
lippulinnassa ole edustettuna lip-
pua, joka edustaisi yksinomaan 
naisten panosta sodissa. Tosiasia 
on, että liittomme ja yhdistyksem-
me toiminta on perinteen 
vaalimista ja siksi meidät luokitel-
laan ”vain” maanpuolustus-
järjestöksi. Koska Lotta Svärd -
järjestö on jouduttu lakkauttamaan, 
ovat mielestämme vaihtoehdot vä-
hissä. Vaihtoehdot lienevät Perin-
neliiton lippu tai lakkautetun Lotta 
Svärd -järjestön lippu, joka kuiten-
kin voi olla haastavampi vaihto-
ehto.  
 

 
Asia puhuttanee liittokokouksessa, 
joka pidetään Lahdessa 10.–11. lo-
kakuuta.  Liittokokouksessa tapaa  
lottaperinneväkeä ympäri Suomea. 
Lauantai on kokouspäivä ja sun-
nuntaina on jumalanpalvelus sekä 
juhla, jonka ohjelma koostuu pu-
heista ja kulttuurista. Liitto-
kokokseen voivat osallistua kaikki 
jäsenemme. Yhdistyksestä valitaan  
yleensä 1–2 virallista edustajaa, 
jotka käyttävät tarvittaessa päätän-
tävaltaa. Suurin kustannuserä on 
yleensä matka- ja majoituskulut, 
mutta jakamalla huoneen sekin 
puolittuu. Tai sitten voi ilahduttaa 
paikallisia ystäviä ja sukulaisia. 
Ilmoittautuminen tapahtuu keskite-
tysti sihteerin kautta. Samalla 
voidaan sopia yhteisestä matkus-
tamisesta. 
 
Hyvää syksyn odotusta toivottaen 
 
Pia Lindell, puheenjohtaja 
 

OHJELMA SYYSKAUSI 
 
10.9. Lottalan avoimet ovet 
 
23.9. Syysretki Järvenpää 
 
24.9. Lottala avoimet ovet 
 
8.10. Lottala avoimet ovet 
 
10.-11.10. Lottaperinneliiton 
vuosikokous ja perinnepäivä 
Lahdessa 
 
22.10. Lottalan avoimet ovet 
 
1.11. Henrikinkirkon musiikki- 
ja yhteislaulutilaisuus 
 
5.11. Lottalan avoimet ovet 
 
7.11. Yhdistyksen vuosikokous 
 
19.11. Lottalan avoimet ovet 
 
1.12. Joulujuhla 
 
6.12. Seppeleenlasku ja glögit 
Lottapatsaalla 


