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Joukko Muurlan kevätretkeläisiä 
kuuntelemassa Muurlan opiston 
historiaa. 
 
 
Yhdistyksemme perustamisesta 
on kulunut tänä vuonna 25 
vuotta. Näihin vuosiin on mah-
tunut monenlaisia tapahtumia ja 
suuria saavutuksiakin, kuten 
lottapatsas.  
 
Syntymäpäivää vietämme mar-
raskuussa Henrikinkirkon mu-
siikki- ja yhteislaulutilaisuudes-
sa. Ohjelmisto kootaan men-
neiden vuosien suosikeista ja 
tarjolla on poikkeuksellisesti 
kakkukahvit. Tilaisuudesta tar-
kemmin sisäsivulla.  
 
Perinnetyö on alusta asti ollut ja 
tulee aina olemaan yhdistyksen 
toiminnan tärkeä tehtävä. Su-
kupolven, joka nyt on vasta 
taaperoiässä, tulee myös tietää 
ja edelleen kertoa seuraaville 
sukupolville lottien ja pikkkulot-
tien panoksesta Suomen itse-
näisyystaisteluissa. Samalla on 
myös muistettava, missä ajassa 
naiset silloin toimivat. Lotta 
Svärd -järjestö mahdollisti esi-
merkiksi naisten kouluttautumi-
sen johtotehtävin.  
 
Suomen Lottaperinneliiton halli-
tus valmistelee tällä hetkellä  
 

 
 
sääntöuudistusta ja mahdollista 
nimimuutosta. Samalla luokitte-
lemme järjestömme selvästi 
maanpuolustusjärjestöksi. 
 
Siinä vaiheessa, kun lottaperin-
nyhdistyksiä alettiin perustaa, 
Patentti- ja rekisterihallituksella 
oli selvä kanta (edellytys, että 
yhdistys voi rekisteröityä) sii-
hen, että nimessä pitää olla pe-
rinne-sana. Vaikka lottaperinne 
sanana on meistä kaikista suo-
rastaan toimintaan houkuttele-
va, niin 2000-luvulla syntyneille 
se ei ”iske” samalla tavalla.  
 
Lisäksi tällä hetkellä niin mei-
dän yhdistyksessämme kuin 
muissakin sisaryhdistyksissä 
keskeinen toiminta-ajatus on ol-
lut järjestää toimintaa ja virkis-
tystä lotille ja pikkulotille. Lisäk-
si perinnetyö, eli kertominen 
Lotta Svärdin toiminnasta ja 
ansioista, on oleellinen toimin-
ta. Nyt kuitenkin pohdimme jo, 
minkälaista toimintaa järjes-
tämme 5–10 vuoden päästä ja 
siitä eteenpäin sekä miten 
saamme nuoret kiinnostumaan 
toiminnastamme ja liittymään 
jäseniksi. Tämän hetken haaste 
on myös pitää jäsenet toimin-
nassa mukana. Ajan henki on 
lyhytjännitteisyys, siten että 
olaan vähän aikaa mukana ja 
pian jo etsitään jotain muuta.  
 
Liitto on nyt kehittämässä myös 
uutta toimintaa, joka on 
nousujohteista kouluttautumista 
tehtävään, jota voidaan 
hyödyntää erilaisissa tilanteissa 
mutta etenkin silloin kun 
arkinen toiminta yhteiskun-
nassa järkkyy.  
 

 
Tämän toiminnan sisältö ei 
vielä tällä hetkellä ole kristal-
linkirkas, mutta sitä työstetään 
koko ajan. Esikuvana on Lotta 
Svärdin koulutusajatus ja se 
että tarpeen tullen osataan 
toimia koko yhteiskuntaa 
palvelevana organisaationa. On 
silti muistettava, että edelleen 
keskeinen osa toimntaa on 
lottapeirinteen ylläpitäminen. 
Lisäksi tavoitteena tulee olla 
myös maanpuolustushengen 
ylläpitäminen.  
 
Itse koin ”herätyksen”  vierail-
lessani Ruotsin lotissa ja 
kuullessani heidän toiminnas-
taan, joka on jatkunut vuodesta 
1924 ja ollut pitkiä aikoja puo-
lustusvoimien yhteydessä. 
Pia Lindell, puheenjohtaja 
 

SYKSYN 2019 OHJELMA 
 
4.9. Biologinen museo ja 
lounas 
5.9. Lottalan avoimet ovet 
19.9. Esitelmä: Suomen ja 
Saksan veljeys, sotilaskoti 
3.10. Lottalan avoimet ovet 
5.–6.10. Liittokokous ja lot-
taperinnepäivä Tampereella 
6.10 Hartaus ja lounas Suik-
kilan srk-kodissa 
10.10. Esitelmä: Aleksis Kivi 
3.11. 25-vuotisjuhla Henri-
kinkirkossa 
7.11. Lottalan avoimet ovet 
16.11. Vuosikokous 
23.11. Talvisotaseminaari 
2.12. Joulujuhla Liedossa 
6.12. Seppeleenlasku Lotta-
patsaalla 
12.12. Lottalan avoimet ovet 
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