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Toukokuussa osallistuimme Kirkkopäivien yhteydes- 
sä pidetyille Mahdollisuuksien markkinoille, ja kojul- 
lamme vierailtiin ahkerasti. Kuva: Neonilla Narjus 
 
Tämä vuosi on kulunut ja jatkuu edelleen 
Suomi 100 -juhlavuoden merkeissä. Tun-
tuu, että asiaan kuin asiaan halutaan liit-
tää juhlavuositeema. Toisaalta tuntuu hy-
vältä nähdä, että asia on tärkeä ja että se 
halutaan näyttää. 
Henrikinkirkon yhteislaulu- ja musiikkitilai-
suus on yhdistyksemme juhlavuoden ni-
mikkotapahtuma, ja se toteutetaan taval-
lista juhlavammin. Se on myös kestoltaan 
hieman tavanomaista pidempi. Valtioneu-
vosto on hyväksynyt sen viralliseksi Suo-
mi 100 -tapahtumaksi, ja Turun kaupunki 
on myöntänyt rahaa tilaisuuden järjestä-
miseen.  
Keväällä osallistuin Suomen lottaperinne-
liiton järjestämälle tutustumiskäynnille 
Tukholmaan Ruotsin lottia tapaamaan. 
Ruotsin lotat (Svenska lottakåren) on pe-
rustettu 1924 täysin Suomen mallin innoit-
tamana. Ruotsalainen upseerinrouva Tyra 
Wadner oli vieraillut miehensä kanssa 
Suomessa ja tutustunut lottien toimintaan. 
Hän sai kipinän istuttaa lotta-aatteen ko-
timaahansa. Ruotisin lotat ovat toimineet 
yhtäjaksoisesti tähän päivään ja toimivat 
edelleen. Parhaimmillaan heidän jäsen-
määränsä on ollut yli 40 000, nykyään 
noin 4 000 jäsentä. Jäsenmäärän putoa-

misen taustalla on Ruotsin puolustusvoi-
mien muutokset, kuten asevelvollisuuden 
väliaikainen poistuminen. Lotat ovat aut-
taneet naisvarusmiesten rekrytoinnissa, ja 
puolustusvoimat ovat suoraan tilanneet 
koulutettuja lottia tiettyihin tehtäviin.  
Paluumatkalla keskustelimme järjestöm-
me tulevaisuudesta ja varteenotettavana 
vaihtoehtona olisi nimen muuttaminen 
esim. Suomen lotiksi. Aiemmin Patentti- ja 
rekisterihallitus ei ole hyväksynyt nimeä 
(siis lotta-nimen käyttöä ilman perinne-
sanaa), mutta Lotta Svärd Säätiönkin nimi 
hyväksyttiin vasta kolmannen hakemisen 
jälkeen. Nimenmuutoksen jälkeen perin-
netyö olisi edelleen tärkeä osa toimintaa, 
mutta samalla kehitettäisiin omaa kurssi-
toimintaa, joka lähtisi todellisesta tarpees-
ta väestönsuojeluun ja/tai puolustusvoi-
mille. Uusien jäsenten saaminenkin voisi 
helpottua uuden nimen myötä, sillä nuoril-
le pelkkä perinnetyö voi tuntua vieraalta;   
monet kokevat, että Naisten Valmiusliiton 
tarjoama koulutus on kertaluonteista ja 
hajanaista, ei riittävän nousujohteista. 
Pia Lindell, puheenjohtaja 

OHJELMA SYYSKAUDELLA 2017 
24.–27.8. Turun messut 
29.8.   Pääskyvuoriseuran ilta 
5.9.     Syysretki 
7.9.     Lottalan avoimet ovet 
25.9.   Luento: Turun levoton vuosi 1917 
5.10.   Lottalan avoimet ovet 
7.–8.10. Liittokokous ja perinnepäivä 
10.10.  Runoja: Katso pohjoista taivasta 
2.11.   Lottalan avoimet ovet 
5.11.   Henrikinkirkon musiikkitilaisuus 
18.11. Vuosikokous 
23.11. Lottalan avoimet ovet 
6.12.   Seppeleenlasku lottapatsaalle 
11.12. Joulujuhla 
 
15.5.   Askaisten kevätretki 


