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- Lapuan Lotta Svärd -yhdistyksen puheenjohtaja Hilja 
Riipinen oli näkyvä, mutta myös kiistelty hahmo joh-
tavien lottien joukossa. Hän ärsytti fanaattisuudellaan, 
mutta sai loppuun saakka varsinkin lapualaisten jaka-
mattoman tuen monen yhdistyksen aloitekykyisenä  
puheenjohtajana ja kunnioitettuna opettajana.  
- Hilja Riipinen oli kotoisin Oulun seudulta, vanhin 
puhdashenkisen herännäiskodin kahdeksasta lapsesta. 
Hän pääsi Oulun Suomalaiseen yhteiskouluun vapaa-
paikalla, tuli ylioppilaaksi 1902 ja pankkilainan avulla 
filosofian maisteriksi pääaineinaan kielet ja kirjallisuus. 
Hän toimi  kielten opettajana Lapuan yhteiskoulussa, 
jossa hänestä tuli myös rehtori. Opettajan ammatti oli 
hänen toiveammattinsa. Hän oli vaativa, mutta hyvä ja 
pidetty opettaja, joka piti politiikan ja muut aatteet kou-
lusta erillään. 
- Yhteiskunnallisen toimintansa Riipinen aloitti Lapu-
an naisyhdistyksen puheenjohtajana, jona hän toimi  
kuolemaansa asti. Paikallinen lasten ja äitiysneuvola 
perustettiin hänen aloitteestaan. Mannerheimin Las-
tensuojeluliitto, Raittiusseura ja SPR:n Lapuan osasto 
saivat hänet mukaansa. Vapaussodan hän aikana pe-
rusti Ilkan taloon sotasairaalan ja johti naisten työtu-
paa, jossa tehtiin armeijalle varusteita. 
 

 
 
- Naisten tuki tuli uudelleen tarpeelliseksi, kun suoje-
luskunnat perustettiin 1918. Suurella innolla Riipinen 
alkoi tehdä lottatyötä. Hänestä tuli  asuinpaikkansa, 
Suomen suurimman, 2000 jäsenen piirin puheenjohta-
ja. Hän oli myös alusta lähtien lottien ensimmäisen 
keskusjohtokunnan jäsen. Hänet tunnettiin intomieli-
senä puhujana ja hyvänä kirjoittajana. 
- Hilja Riipinen teki aloitteen mm. lottien Valkoisen 
kirjan aikaansaamiseksi. Kirjaan koottiin tarinoita 
kautta Suomen niistä naisista, joka olivat auttaneet 
maataan vapaussodan aikana. Kauan suunniteltu lotta-
lehti  ilmestyi 1928, kun Riipinen oli puhunut Vaasan 
lottapäivillä innokkaasti sen puolesta. Hänet valittiin  
päätoimittajaksi.  

- Lapuanliike sai hänestä nopeasti kiihkeän kannatta-
jan. Hän oli IKL:n perustajajäseniä ja tuli valituksi 
jopa eduskuntaan. Hän tuki Suomen itsenäisyyttä, 
puolusti IKL:n ideologiaa. Hän loukkasi puheillaan 
jopa puhemiestä niin, että hänet poistettiin salista ja 
suljettiin viikoksi eduskunnan ulkopuolelle. Hän sai 
mm. lempinimen ”Hurja Hilja”. 
- Riipinen arvosteli toimittamassaan Lotta-Svärd-
lehdessä myös Fanni Luukkosta ja muita keskusjohto-
kunnan jäseniä ja käytti lehteä ajatustensa tukijana 
niin, että hän joutui väistymään lottalehden toimitus-
kunnasta ja Lotta Särd -järjestön keskusjohtokunnasta.  
- Lapualaiset pitivät Riipisen loppuun asti puheenjoh-
tajanaan. Jatkosodan sytyttyä välit lottiin taas parani-
vat ja Riipinen palasi keskusjohtokuntaan. Hänen joh-
dollaan perustettiin Kuortaneelle sotainvalideille hoi-
tokoti. 
- Riipinen oli ensimmäisten joukossa Pohjanmaalta 
lähtöisin olleessa tavassa hakea omat kaatuneet koti-
seudun kirkkomaahan. Tämä tapa tuli käytännöksi  
kautta Suomen, ainoana maailmassa. 
- Sodan jälkeisinä aikoina Riipinen pelkäsi virkansa 
menettämistä. Näin ei kuitenkaan käynyt. Kotona käy-
nyt vieraiden tulva kuitenkin tyrehtyi. Riipinen sai 
kouluneuvoksen arvonimen 1953.  
- Vammalan Vanhan kirjallisuuden päivillä vanhojen 
kirjojen kauppias kertoi löytäneensä purkutalon yh-
teydessä Lapuan lottien arkiston. Hän sanoi saavansa 
parhaan hinnan myymällä kaikki yksitellen. Näin ar-
kisto on ehkä hajonnut. 
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