
LOTTALEHTI	JA	JOULU-LOTTA	
- Lottajärjestön yhteydenpito piireille oli aluksi kirjeiden varassa. Neuvotellen lotat saivat kahden sivun 

tilan suojeluskuntalaisten Hakkapeliitta-lehdessä. Palstatila oli lottien mielestä liian pieni ja artikkelit 
ylimalkaisia. Oman lehden perustamista pidettiin kuitenkin liian suurena riskinä.  

- Ensimmäisenä ilmestyi markkinoille v. 1920 myyntiin tarkoitettu Nylands södra -piirin puheenjohtajan 
Lolan Wasströmin ideoima Jullottan, joka tuotti heti alkuun yli odotusten, ensimmäisenä vuonna 71 
221 markkaa. Mukana oli myös suomenkielinen Joulu-Lotta, jonka tuotto lahjoitettiin 
keskusjohtokunnalle.  

-    Ennen pitkää syntyi kriisi, kun johtokunta halusi lehden järjestöllisen yhtenäisyydenkin vuoksi koko 
järjestölle. Kiistan ratkaisi Helmi Arneberg-Pentti. Vasta v. 1925 kaikki jaettiin keskusjohtokunnan 
toimesta tasaisesti myynnin perusteella. Tuotosta tuli keskusjohtokunnalle 65 %, piirille 10 % ja 
paikallisosastoille 25 %. Piirit ja osastot  olivat velvollisia ostamaan tietyn määrän lehteä ja vastaamaan 
sen myynnistä.  

-    Vuodesta  1936 lähtien joululehdestä vastasi lottien toimittaja Valma Kivitie, joka oli  alkujaan 
hoitanut Savonlinnan ompeluseuran käsinkirjoitettua Lotta-Viesti -nimistä lehteä. 

-    Jokaisessa joulunumerossa oli taideliite ja artikkeli liitteen kuvittajasta. Kansikuvan tekijöiksi saatiin 
nimekkäitä taiteilijoita, kuten Akseli Gallen-Kallela, Maija Karma ja Martta Wendelin. Ensimmäiset 
lehdet kuvitti lottaneulan  suunnittelija Erik Wasström. Kuvat ovat meille tuttuja  joulukorteistamme. 

- Oman tiedottajan tarpeesta keskusteltiin edelleen useaan otteeseen. Hakkapeliitta oli kallis julkaisu. 
Ratkaisevan askeleen otti Lapuan puheenjohtaja Hilja Riipinen, joka lupautui vapaaehtoiseksi 
päätoimittajaksi. Hänen työtään tuki toimituskunta, johon Fanni Luukkonen ja Helmi Arneberg-Pentti 
kuuluivat koko  ilmestymisajan. Hilja Riipinen joutui kuitenkin luopumaan toimittajuudestaan poliittisten 
mielipiteittensä takia. Luukkonen otti päätoimittajan ohjat käsiinsä. Lehti ilmestyi tiheästi, 18–22 kertaa 
vuodessa. Toimitussihteerinä oli Veera Linkomies, jonka kotona sijaitsi  lehden toimisto, kunnes se sai 
oman tilansa lottien kansliasta. Rouva Linkomiehen lopetettua tilalle valittiin kokenut Valma Kivitie. 

- Lotta-Svärdin julkaisu oli etupäässä keskusjohtokunnan äänenkannattaja. Tarkoitus oli levittää aatetta ja 
toimia jäsenistöä kokoavana ja kannustavana lehtenä. Rivilotat arastelivat omien kirjoitustensa 
lähettämistä. Toivottua levikkiä ei saavutettu, joten lehti tuotti tappiota, samoin kuin myöhemmin 
perustettu Pikkulotta-lehti.  

- Pohjois-Suomessa tilauksia oli hyvin vähän. Varsinais-Suomen piiri oli paras tilaaja, sillä tilaajia oli 21 % 
ja myöhemmin  40 % jäsenistä. Artikkeleita luettiin ääneen ompeluilloissa. Lukijoiden toivomuksesta 
lehti saatiin elävämmäksi ja talouskin Kivitien ansiosta tasapainoon. Lehteen lisättiin henkilöuutisia, 
syntymäpäiviä ja tarinoita sankariäideistä. Myös kaatuneiden lottien nimet julkaistiin. Lehti julkaisi 
hääkuvia ja kertomuksia merkittävistä lotista ja tapahtumista.  

- Pula-aikana annettiin kodinhoidon neuvoja: Miten selvitä ilman saippuaa, miten torjua syöpäläisiä tai 
miten tehdään paperinen esiliina.                                    Seija Aantaa 


