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Yhdistyksemme vietti 25-vuotisjuhlaa Henrikinkirkos-
sa 3.11.2019. Suomen Lottaperinneliiton puheenjoh-
taja Kaija Vesala piti juhlassa oheisen puheen. Pia 
Lindell valittiin puheenjohtajaksi kaudelle 2020–
2022, paljon onnea ja menestystä Pialle!  
************************************************************* 
”Kaikkeen, minkä eteen ihminen on tehnyt työtä, hän 
jättää osan sydäntään” on Albert Schweitzer sanonut. 
Lottien työn jäljet ovat jääneet pysyvästi suomalai-
seen yhteiskuntaan malliksi yhteisöllisyydestä, isän-
maallisuudesta ja rakkaudesta pohjoista, kaunista 
maatamme kohtaan.  
Vapaa isänmaa on etuoikeutemme ja kallein asiam-
me, mutta se ei olisi sitä ilman lottien ja veteraa-
nisukupolven uhrauksia ja ponnisteluja. Talvisodan 
alkamisesta tulee 80 vuotta. Sota-aika oli lottien var-
sinainen tulikaste. Koulutuksessa saadut opit pantiin 
käytäntöön ja tulos oli valtava. Talvisodassa lottia oli 
90 000, joista sotatoimialueella 25 000. Kun talviso-
dassa taistelleet miehet näkivät lottien työn rintamal-
la, he kehottivat läheisiään liittymään lottiin tekemään 
tärkeää huoltotyötä. Jäseniä alkoi virrata kaikista yh-
teiskuntaluokista ja lukumäärä kasvoi räjähdysmäi-
sesti. Lakkautuksen hetkellä jäseniä oli 240 000, jois-
ta 50 000 pikkulottia. Jatkosodassa sotatoimialueella 
työskenteli 95 000 lottaa. Lotat vapauttivat kymme-
niätuhansia miehiä aseellisiin tehtäviin. Jatkosodan 
aikana lotat tekivät kaikkiaan 20 milj. työpäivää, josta 
sotatoimialueella 11 ja kotirintamalla 9 milj. työpäivää. 
Kotirintama oli suurelta osin lottien ja muiden naisten 
vastuulla. Huolehtiminen kodeista, lapsista ja van-
huksista oli itsestään selvää, mutta niiden lisäksi 
naisten vastuulla olivat maataloustyöt, elintarviketeol-
lisuus, energiahuolto ja suurin osa teollisista työpai-
koista sotatarviketeollisuus  mukaan lukien. Sano-
taan, että kotirintaman toiminta ratkaisi suurelta osin 
kansakuntamme kestämisen. Missään muussa sotaa 
käyneessä maassa ei yhtä suuri osa väestöstä osal-
listunut sotien palvelustehtäviin kuin Suomessa – kii-
tos lottien ja muiden Suomen naisten, jotka uhrasivat 
nuoruutensa ja voimansa yhdessä miesten kanssa ja 
asettivat yhteiskunnan edun oman etunsa edelle. 
Heidän ansiostaan olemme saaneet asua ja elää va-
paassa ja itsenäisessä Suomessa. Lakkautuksen 
hetkellä 23.11.1944 Lotta Svärd oli väkilukuun suh-
teutettuna maailman suurin naisten maanpuolustus-
järjestö, jolle ei löydy vertaa. Suomen mallin mukaan 
lottajärjestöjä perustettiin 1920-luvulla mm. Ruotsiin, 
Norjaan, Viroon ja Puolaan. 
Kun 1990-luvun alussa valtiojohto saattoi todeta, että 
Pariisin rauhansopimuksen ehdot eivät enää sido 
Suomea, lottien 47 vuoden pituinen hiljaisuus päättyi, 
ilmapiiri vapautui ja vaietuista asioista saatettiin pu-
hua. Syyskuussa 1991 Finlandia-talossa järjestettiin  
Lotta Svärd -järjestön 70-vuotismuistojuhla, jossa val-
tiovalta vihdoin kiitti lottia heidän tekemästään suu-

riarvoisesta työstä erityisesti maamme vaaran vuosi-
na. Valtion korkein johto kunnioitti juhlaa läsnäolol-
laan. Juhlan jälkeen muutama rintamalotta kokoontui 
perustanaan lottien muiston säilyttämiseksi Suomen 
Lottaperinneliiton, jonka työhön on 27 vuoden aikana 
hakeutunut yli 4 000 vapaaehtoista. Liittoon kuuluu 
29 rekisteröityä lottaperinneyhdistystä ja viisi paikal-
lisosastoa. Turun yhdistys on toiseksi suurin. Liiton 
tärkein tehtävä on ollut ylläpitää ihanteita, joiden va-
raan Lotta Svärdin toiminta 1921–1944 rakentui, säi-
lyttää lottien muisto ja henkinen perintö ja jakaa oike-
aa tietoa järjestöstä, mutta myös kasvattaa maanpuo-
lustustahtoa, levittää maanpuolustustietoutta ja sel-
viytymistä poikkeusoloissa sekä tukea lottajärjestöä 
koskevaa tieteellistä tutkimusta. 
Järjestömme toiminnassa on käsillä muutoksen aika. 
Lottia ja pikkulottia on elossa noin 6 500. Koska tie-
dämme, että kokonaismaanpuolustus tarvitsee naisia 
ja naisten osaamista, liiton hallitus on päättänyt muut-
taa sääntöjä kokonaismaanpuolustukselliseen suun-
taan. Olemme vakuuttuneita, että perinnetyön lisäksi 
maanpuolustuksen kentässä on sopivia tehtäviä, joi-
hin jäsenemme voivat kouluttautua.  
Suomen Lottaperinneliiton puolesta onnittelen Turun 
seudun lottaperinneyhdistystä, joka on 25 vuoden 
ajan ollut vahvasti mukana rakentamassa järjestöm-
me toimintaa. Koko ajan liiton hallituksessa on istunut 
vahvoja turkulaisia naisia vaikuttamassa järjestömme 
tapaan toimia. Pia Lindellistä tulee liiton puheenjohta-
ja ja hänen kauttaan liiton kehityskulku tulee jatku-
maan nousujohteisena. Me tämän päivän toimijat 
olemme velkaa Suomen hyvinvoinnin rakentaneille 
naisille ja miehille sen, ettemme hävitä henkistä pe-
rintöämme. Meidän on puolestamme osoitettava val-
miutta toimia yhteiskunnan turvallisuuden hyväksi ti-
lanteissa, joissa isänmaamme  ja sen kansalaisten 
etu sitä vaatii.   
Kaija Vesala 

OHJELMA KEVÄTKAUDELLA 2020 
23.1.  Lottalan avoimet ovet 
28.1.  Lottaehtoollinen tuomiokirkossa 
6.2.    Lottalan avoimet ovet 
20.2.  Esitelmä Heikkilän sotilaskodissa  
25.2.  Esitelmä Turun vanhuspalveluista 
5.3.    Lottalan avoimet ovet 
13.3.  Lounastilaisuus Sagassa 
24.3.  Esitelmä kaatuneiden evakuoinneista 
2.4.    Lottalan avoimet ovet 
18.4.  Arjen turvallisuuskurssi 
23.4.  Esitelmä Heikkilän sotilaskodissa  
7.5.    Lottalan avoimet ovet 
12.5.  Lotanpäiväretki Raumalle 
25.–28.5. Lottaperinneliiton retki Viroon 


