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”Ei se ollut niin juhlallista ollenkaan”, 
vastasi Helena Honkanen, kun haastat-
telija Tapani Kunttu yritti saada hänet 
kertomaan asemastaan piirijohtokunnan 
varuspäällikkönä. ”Menin sinne ja tein 
sen, minkä ymmärsin ja lähdin pois. Ei 
ollut ollenkaan sellainen tuntu, että oli 
mikään päällikkö. Junassa sai litteran 
toiseen luokkaan, siinä se päällikkyys 
oli.”  
Tämä kuvaa hyvin isänmaallisessa 
maanviljelijäperheessä kasvanutta He-
lena Angervoa, jonka me tunsimme 
Helena Honkasena. Helena koki lapsena 
vuoden 1918 tapahtumat pelottavina.  
Venäläisten matruusien tullessa kotiran-
taan Helena piiloutui sängyn alle. 
Helena liittyi Naantalin lottiin 1929 
täytettyään 17 vuotta. Hän toimi lottien 
leirillä Naantalissa muonittajana, ja 
ensimmäinen kaikkiaan neljästä hänen 
suorittamastaan Tuusulan lottaopiston 
kurssista oli muonituskurssi. Hän kävi 
myös ilmavalvontakurssin, koska sen 
ohessa pääsi lentämään. Sähköttäjän  ja 
varusjaoston johtajakurssit tulivat myö-
hemmin valmiiksi.  
Helena Angervo sai käsityönopettajaksi 
valmistuttuaan opettajan paikan Järven-
pään kotitalousopettajaopistossa ja liit-
tyi Tuusulan lottiin. Sodan kynnyksellä 
opistossa aloitettiin varustautua sotaan. 
Piti tehdä sidetarpeita. Helena Angervo 
sai tehtäväkseen käydä kysymässä van-
hoja lakanoita opiston rajanaapurista 
Sibeliuksen Ainolasta, jossa Sibeliukset 
olivat koko sotien ajan. Lakanoita ei 
ollut, mutta hän sai valita  tyttäriltä kak-
si iltapukua. Näistä  appelsiinin- ja sit-
ruunanvärisistä puvuista lotat tekivät 
silkkisiä nenäliinoja, jotka kävivät kau-

paksi kuin kuumille kiville. Rahoilla 
saatiin monta kiloa villalankaa suk-
kia varten. Lankoja Helena Angervo 
vei  Järnefeltien kotiin, ja parin vii-
kon kuluttua hän sai takaisin ison 
määrän villasukkia, joissa oli har-
maat terät, mutta varret olivat kudo-
tut iloisen kirjaviksi.  Laura Järnefelt 
sanoi, että kyllä minä luulen, että 
sotapojatkin ovat iloisia, kun he täl-
laisia sukkia saavat. 
Talvisodan alettua Helena Angervo 
sai määräyksen kurssin käyneenä 
Hyrylän ilmavalvonta-aseman vas-
taavaksi lotaksi.  
Joulun alla häneltä kysyttiin, mihin 
puolustusvoimien antamat lottien 
jouluviinat tuotaisiin. Hän ajatteli, 
miten kylmät jalat lotilla aina oli 
kirkon tornissa ilmavalvonnassa ja 
ehdotti, että viinat vaihdettaisiin 
pariin suuria ”vinkkelitossuja”. Tästä 
hän sai lotilta lämpimät halaukset. 
Hän allekirjoitti kuitenkin paperin, 
jossa luki: Helena Angervo on otta-
nut vastaan lottien jouluviinat, 16 
annosta. 
Kun hän lähti Tuusulasta talvisodan 
loputtua, hän sai kiitokset. puheen-
johtajalta, joka sanoi, että hän oli sen 
vuoden aikana tehnyt kymmenen 
lotan työt. 
Välirauhan aikana Helena Angervo 
pääsi takaisin kotiseudulle Varsinais-
Suomen emäntäkoulun opettajaksi. 
Samaan aikaan hän jatkoi heti lotta-
työtä Naantalin lotissa, ja pian hänet 
määrättiin Varsinais-Suomen piiri-
johtokunnan varuspäälliköksi. Työ-
paikka oli Turun vanhan postitalon 
tiloissa. Nyt hän oli välillä omalla 
alallaan. Sodan alettua 1941 hänen 
ensimmäinen tehtävänsä oli kiertää 
Varsinais-Suomen kaupat ja koota 
niistä sotaväelle käyvä materiaali 
kankaista ja monoista lankoihin 
saakka. Näistä valmistettiin lumipu-
kuja ym.  lottien työtuvissa Turussa. 
Työtä oli paljon ja päivät venyivät. 
Jatkosodan aikana hänen työpaik-
koihinsa kuuluivat Äänislinna, Ruka-
järvi ja Lieksa. 
Helena Angervo vihittiin 23.6.1943 
kuuluisan kaukopartioryhmän johta-
jan luutnantti Ilmari Honkasen kans-
sa ”terässormuksin” lottien valta-
kunnallinen kruunu päässään. Hän 
joutui monta kertaa vastaamaan isän-
tää kysyttäessä, että tämä oli mennyt 
”naapuriin”.  

Viimeisessä kokouksessa 1944 Helena 
Honkanen oli sihteerinä ja allekirjoitti 
näin lopettamispöytäkirjan. 
Turun seudun lottaperinteessä Helena 
Honkanen oli mukana alusta alkaen. 
Hän sai lottamuistomitalinsa ensim-
mäisessä Lotanpäiväjuhlassa Naantalin 
kirkossa. Siellä hän oli antanut myös 
lottalupauksensa. Helena Honkanen oli 
viimeisenä elossa olleena piirijohto-
kuntaan kuuluneena naulaamassa pe-
rinneyhdistyksen lippua Turun tuomio-
kirkossa  2001. 
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