
TURUN SEUDUN LOTTA-
PERINNEYHDISTYS  
JÄSENKIRJE 1/2021  
Hyvät lottaperinneyhdistyksen jäsenet! 
 
Vuosi 2020 on ollut hyvin poikkeuksellinen. 
Olemme eläneet koronaviruksen aiheuttaman 
pandemian ja siitä johtuvien rajoitusten keskellä. 
Kesäajan ja vielä alkusyksyn  saimme viettää 
”vapaammin”. Pääsimme aloittamaan syksyn 
ohjelmaammekin toiveikkain mielin.  
 
Syksyisten päivien pimentyessä alkoivat tartun-
nat taas lisääntyä ja suunniteltuja tilaisuuksia 
jouduttiin peruuttamaan tai karsimaan. Uudel-
leen kiihtyvän pandemian keskellä joukkomme 
näyttää taas selviytyvän. Jaksamme uskoa pa-
rempaan tulevaisuuteen. 
 
Alkava  vuosi 2021 on juhlavuosi. Lotta Svärd - 
järjestön perustamisesta tulee kuluneeksi sata 
vuotta. Tälle vuodelle on koko maassa suunnitel-
tu hyvin monenlaista ohjelmaa. Aloitteentekijänä 
on Lotta Svärd Säätiö. Valtakunnallinen tilaisuus 
on juhlajumalanpalvelus Helsingin Tuomiokir-
kossa  10.10.2021. Tämä tilaisuus televisioi-
daan. Juhlavuoden suojelijana toimii tasavallan 
presidentin puoliso, rouva Jenni Haukio. Juhla-
jumalanpalveluksia järjestetään myös eri puolilla 
Suomea lottaperinneyhdistysten alueilla. Meillä 
Turussa juhlamessu on suunnitteilla Tuomiokir-
kossa 17.10.2021.  
 
Juhlavuoteen liittyy paljon muitakin tapahtumia, 
kuten näyttelyitä ja lottakanttiineja. Epävarmuus 
koronapandemian etenemisestä tietysti tuo pal-
jon miettimisen aihetta. Toivomme, että tilaisuu-
det ainakin jossain määrin voidaan toteuttaa. 
Juhlavuonna haluamme aivan erityisesti muistel-
la lottia ja pikkulottia ja heidän tekemäänsä työtä 
isänmaamme hyväksi.  
 
Tätä korona-aikaa on monissa puheissa vertailtu 
sota-aikaan ja sen ajan poikkeuksellisiin koke-
muksiin. Ehkä nykyiset kokemukset ovat palaut-
taneet meidän lotillemme ja pikkulotillemme 
muistoja tuosta elämänvaiheesta. Taistelua ko-
ronavirusta vastaan ei kuitenkaan voi verrata 
sota-ajan taisteluihin. Ehkä kuitenkin olemme 
saaneet kokea ja opetella jotakin siitä yhteishen-

gestä, joka vallitsi maassamme raskaina sodan 
vuosina niin rintamalla kuin kotonakin.  
 

 
Nuoria valonheitinlottia koulutuksessa Degerössä 
kesällä 1944 – muutaman kuukauden kuluttua järjes-
tö lakkautettiin. Kuva: Turun seudun lottaperinneyh-
distys. 
 
Lottien kohdalla sitä sanottiin lottahengeksi. Sii-
nä oli avun ja tuen antamista – ystävyyttä.  
 
Jörg Zinkin sanoin toivotan meille kaikille koro-
nan keskelle: 
 
”Toivon sinulle ystäviä, avuliaita, häiritseviä, 
niitä joita tarvitset tai jotka tarvitsevat sinua. 
Toivon sinun löytävän kiinnekohtia 
kuin muratti lujasta rungosta 
ja että saat voimaa olla runko niille, 
joita sinun on kannettava.” 
      Airi Nikkilä 
      Puheenjohtaja

OHJELMA KEVÄTKAUDELLA 2021 
 
11.2.   Lottalan avoimet ovet 
11.3.   Lottalan avoimet ovet 
23.3.   Esitelmä sotaorvoista 
9.4.     Lottalan avoimet ovet 
13.4.   Esitelmä kalterijääkäreistä 
6.5.     Lottalan avoimet ovet 
11.5.   Lotanpäiväretki Raumalle 
Koronatilanteen vuoksi tapahtumakalenteri 
on väljempi. Perinteinen lottien ehtoolliskirkko 
jouduttiin peruuttamaan koronarajoitusten  
vuoksi, toivotaan että se olisi mahdollista järjestää  
myöhemmin kevätkaudella. Eletään tilanteen  
mukaan ja toivotaan, että tautitilanne helpottuisi! 



         
        
   LOTTALAN AVOIMET                   
  OVET             
       Torstaina klo 12–14 
        Brahenkatu 6 B 23, 2.krs 
       11. helmikuuta 
       11. maaliskuuta 
       8. huhtikuuta 
       6. toukokuuta 

   Lottalan avoimet ovet pyri-
tään   edelleen järjestämään  
kerran  kuussa. Lottalassa on 
pannu kuumana, juttuseuraa ja 
mahdollisuus tehdä ostoksia.  
Ulko-ovi on sisäpihalla Bra-
henkadulta ovikellossa lukee 
Lottala. 
 

    LOTTIEN   
 EHTOOLLISKIRKKO
 PERUUNTUNUT  
 

Kevätkautemme perinteiseen 
tapaan aloittava lottaehtoolli-
nen jouduttiin peruuttamaan, 
mutta tilanteen salliessa se 
voidaan järjestää myöhem-
min kevätkaudella. Seuraa 
ilmoittelua verkkosivulla ja 
TS:n Kiltapalstalla. 
 

 
Sotaorpoyhdistykset ovat nykyisin 
osa Kaatuneitten omaisten liittoa. 
Rekisteriin on kirjattuna yli 16 000 
sotaorvon tiedot. 
 
 
 

ESITELMÄ 
SOTAORVOISTA 
 
Tiistaina 23.3. klo 17.00 srk-
salissa, Eerikinkatu 
Rovasti Erkki Marttinen ker-
too sotaorpojen kohtaloista ja 
myöhemmistä vaiheista, vah-
vasti omiin kokemuksiinkin 
nojautuen. 
Osallistumismaksu 5 e. 
Kahvi klo 17.00 ja esitelmä 
klo 17.30. Ilm. Astalle 16.3. 
mennessä 040 558 6376. 
 

 
Jääkäreihin kuulunut Aarne 
Sihvo vankina ollessaan. 
 

ESITELMÄ 
KALTERIJÄÄKÄ-
REISTÄ 
 
Tiistaina 13.4. klo 17.00 srk-
salissa, Eerikinkatu3 
Yhdistyksen varapuheenjoh-
taja Maija-Leena Kero kertoo 
ns. kalterijääkäreistä eli spa-
lerniiteistä, venäläisten pidät-
tämistä jääkäriliikkeen jäse-
nistö otsikolla Kalterijääkärit – 
osa jääkäriliikettä. Osallistu-
mismaksu 5 e. 
Kahvi klo 17.00 ja esitelmä 
klo 17.30. Ilm. Astalle 6.4. 
mennessä 040 558 6376. 

 
Pyhän Ristin kirkko on valmistu-
nut todennäköisesti 1515–1520. 
Se rakennettiin alun perin Rau-
man fransiskaanikonventin kir-
koksi. 
 
LOTANPÄIVÄRETKI 
RAUMALLE 
 
Tiistaina 11.5. klo 9.00 
Lähtö os. Linnankatu 18, 
tilausajopysäkki 
Viime keväänä peruuntunutta 
lotanpäiväretkeä koetetaan 
saada toteutumaan touko-
kuussa. Retki suuntautuu  
Raumalle. Opastetulla bussi-
kierroksella tutustumme Van-
haan Raumaan, Pyhän Ristin 
kirkkoon, kotimuseo Mare-
laan ja lasketaan kukat san-
karihaudalle. Lounas ravinto-
la Savilassa ja Lönnströmin 
museon jälkeen lähtökahvit 
vesitornissa (67 m merenpin-
nasta). Turussa olemme vii-
meistään klo 17. Matkan hin-
ta noin 45 €. Ilm. Astalle 27.4. 
mennessä p. 040 558  6376 
 
HUOVITAR 2021 
 
PikkuNASTA -harjoitus Sä-
kylän Huovinrinteellä 26.–
28.3.2021 
Harjoituksen järjestää Nais-
ten Valmiusliiton Lounais-
Suomen alueneuvottelukunta. 
Useimmat kursseista ovat pe-
rustason kursseja, joille osallis-
tuminen ei edellytä ennakkotie-
toja tai -taitoja. Osallistuminen 
ei edellytä minkään järjestön 
jäsenyyttä. Harjoituksessa 



otetaan huomioon koronati-
lanne. Kurssit ovat: 
Henkinen kriisinkestävyys  
Kyberturvallisuus (lapset ja 
nuoret)  
Selviytyminen maastossa    
Toiminta väkivaltaisessa ääri-        
tilanteessa  
Ilmoittautuminen 4.1. alkaen, 
Osallistumismaksu 60 e, lisä-
tiedot naistenvalmiusliitto.fi 
 
KUNTOUTUSTA 
LOTILLE JA 
PIKKULOTILLE 
Verkahovissa keväällä 2021 
Kevään 2020 avokuntoutus-
ryhmä jouduttiin keskeyttä-
mään eikä sitä syksylläkään 
voitu jatkaa. Kuntoutusta pyri-
tään jatkamaan helmi-
maaliskuussa. Ryhmän jä-
senille lähetetään kirjeitse 
tarkemmat tiedot jatkosta.  
Myös uuden avokuntoutus-
ryhmän toiminta on mahdol-
lista aloittaa, koronatilanteen 
salliessa, maalis-huhtikuussa. 
Kuntoutukseen voi hakea, jos 
edellisestä kerrasta lotilla on 
yksi vuosi ja pikkulotilla kaksi 
vuotta. Avokuntoutuksessa 
on 16 tapaamiskertaa (ti ja to) 
ja palautekerta.  
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

  Airi Nikkilä p. 040 741 7101 
 

VIRKISTYSVIIKKO 
RUOTSINMAJALLA 
Lotille ja pikkulotille on va-
rattu Tuusulan Lottamuseon 
Ruotsin majalta viikko 23 
(7.–11.6.2021).  
Majoitus ja ateriat viidelle hen-
gelle (1 hh) vapaasti, matkan-
sa osallistujat maksavat itse.  
Lisätiedot kyydeistä ja ilm. Airi 
Nikkilä  040 741 7101.  
Lotille ja pikkulotille myös 
omatoimikuntoutusta Ruotsin 

majalle: Lotta Svärd Säätiö 
Tiina Ilola p. 040 5858 320. 
 

       
        Tuusulan lottamuseo 
 

ILMOITA SÄHKÖ- 
POSTIOSOITTEESI 
Yhdistys kerää jäsenten email-
osoitteet ja lähettää jatkossa 
jäsenkirjeen sähköisesti niille, 
jotka haluavat kirjeensä mie-
luummin sähköpostiin. Ilmoi-
tathan asiasta:  
eeva.liisa.salminen40@gmail.com 
 
YHDISTYKSEN 
JÄSENMAKSU 
 

Vuosikokouksessa jäsenmak-
suksi päätettiin 20 €/vuosi. 
Maksathan Turun Seudun 
Lottaperinneyhdistyksen  
jäsenmaksun tilille Liedon Sp 
FI53 4309 0010 2022 24.  
Yli 90-vuotiaat on vapautettu 
jäsenmaksusta, mutta jäsen-
maksun voi halutessaan mak-
saa yhdistyksen toiminnan 
tukemiseksi. Yhdistys maksaa 
jokaisesta jäsenestä 5 € Suo-
men Lottaperinneliitolle.  
 
TARKISTA 
AJANTASAISET 
TIEDOT  
 
www.lottaperinneturku.fi 
 
Turun Sanomien maanantain 
kiltapalstalla on tietoa tapah-
tumista, jotka eivät ehdi jäsen-
kirjeeseen, sekä muistutus 
tulevista tapahtumista. 

ENNAKKOTIETOA 
JUHLAVUODESTA 

- Lottakanttiini Yliopistonkadul-
la  
Turun päivänä syyskuussa  
- Lotta Svärd -juhlamessu 
Turun tuomiokirkossa 17.10. 
- Lotta Svärd -näyttely pääkir-
jastossa lokakuussa 
 
TURUN SEUDUN 
LOTTAPERINNE- 
YHDISTYKSEN 
HALLITUS 2021 
Airi Nikkilä puheenjohtaja  
040 741 7101 
airi.nikkila@elisanet.fi 
Maija-Leena Kero varapuheen-
johtaja ja kulttuurivastaava  
050 560 6437  
maija-leena.kero@elisanet.fi  
Heli Teittinen sihteeri  
044 080 8675  
heli.teittinen@utu.fi 
Suvianna Seppälä  
taloudenhoitaja  
040 845 4643  
suvsep@gmail.com 
Satu Heikkinen  
050 3091535 
satumummi59@gmail.com 
Asta Hermonen retkivastaava 
040 558 6376  
Varpuleena Kirstilä  
040 537 7947 
varpuleena.kirstila@gmail.com 
Helena Kääpä  
044 333 8435  
kaapahelena@gmail.com 
Eeva Liisa Salminen jäsenrek. 
hoitaja ja tuotevastaava  
040 554 0667  
eeva.liisa.salminen40@gmail.com 
Maire Wessman  
02 236 2220 / 044 251 7441 
 
ILMOITA 
MUUTOKSISTA 
Eeva Liisa Salminen 
040 554 0667 
eeva.liisa.salminen40@gmail.com 



Satavuotias Lotta Svärd 
	
Mikä	on	Lotta	Svärd	-nimen	alku?	Suojeluskuntien	tueksi	
alun	perin	kehittynyt	Lotta-nimitys	tuli	myöhemmin	
symboloimaan	koko	naisten	vapaaehtoisen	maanpuolus-
tuksen	käsitettä.	Vapaussodan	jälkeen	oli	useita	naisak-
tivistien	yhdistyksiä,	jotka	suuntasivat	toimintansa	
isänmaan	puolustukseen.	Sellaisia	olivat	mm.	Marttaliit-
to	(1899),	Maatalousnaiset	ja	Sotilaskotiliitto	(1918).	
Kaikki	kehittivät	omaa	erityistehtäväänsä,	kuten	Martat,	
jotka	keskittyivät	kotien	tason	nostamiseen.	
Suojeluskuntien	ompeluseuroilla	oli	muutamia	nimieh-
dotuksiakin,	kuten	Sotamartat.	Niillä	oli	jo	koulutusta	
sairaanhoidon	ja	nälän	torjunnan	alueella.	Jäseniäkin	oli	
melkoisesti.	Sotamartat	ja	Marttajärjestö	sekoitettiin	
helposti	toisiinsa.	
Paikalliset	suojeluskunnat	tarvitsivat	tuon	tuostakin	
naisten	apua	ja	naisille	syntyi	kautta	Suomen	omia	yh-
distyksiä.	Varusteiden	valmistaminen	omalle	suojelus-
kunnalle	oli	läheisin	tehtävä.	Sääntöjä	ei	vielä	ollut.	Teh-
tävät	saattoivat	olla	vaarallisia	kotietsintöjen	takia.	
	
Vapaussodan	kokeneet	naiset	motivoituivat	voimak-
kaasti	ja	jatkoivat	töitänsä	rauhan	tultua.	Yhdistykset	
keksivät	itselleen	nimen.	Vähitellen	alettiin	kaavailla	
valtakunnallista	liittoa	ja	samalla	pohdittiin	yhteistä	
nimeä.	Ompeluseurat	eivät	olleet	aluksi	innokkaita	liit-
tymään	yhteen,	sillä	ne	epäilivät	vapautensa	menettä-
mistä.	Vasta	kun	hyvän	neuvottelijan,	FM	Helmi	Arne-
berg-Pentin	johtama	valtakunnallinen	komitea	oli	perus-
tettu	suunnittelemaan	toimintaa,	alkoi	tuloksia	syntyä.	
Komitean	jäsenet	tulivat	ympäri	Suomea	asuvista	jäse-
nistä.	
	
1920-luvulla	kaikki	tunsivat	Runebergin	Vänrikki	Stoo-
lin	tarinat	ja	fiktiivisen	runon	Lotasta,	joka	lähti	Svärdin	
mukana	sotaan.	Mannerheim	toi	nimen	julkisuuteen	
kiittäessään	vapaussodassa	toimineita	naisia	nimittäen	
heitä	Lotta	Svärdeiksi.	Tätä	nimeä	oli	siihen	mennessä	
käyttänyt		jo	muutama	ompeluseura,	Riihimäki	ensim-
mäisenä.	Pidettiin	ehkä	itsestään	selvänä,	että	tämä	nimi	
se	on.	Mitään	dokumenttia	ei	ole	säästynyt.	Säännöt	hy-
väksyttiin	1921,	ja	jäsenmäärä	kasvoi	nopeasti.	Arne-
berg-Pentin	lopettaessa	puheenjohtajana	1929	jäseniä	
oli	jo	yli	60	000.	Toiminta	laajeni	ja	monipuolistui	niin,	
että	Lotta	Svärdistä	tuli	kaikkien	aikojen	maailmanlaa-
juisestikin	suurin	naisten	vapaaehtoisen	aseettoman	
maanpuolustuksen	järjestö.	Jäsenten	lukumäärästä	ja	
toiminnan	monipuolisuudesta	sekä	sen	antamasta	ideo-
logisesta	pohjasta	johtuen	siitä	tuli	kaiken	muunkin	va-
paaehtoisen	maanpuolustuksen	symboli	Suomessa.	Jä-
senmäärä	ehti	kohota	lähes	neljännesmiljoonaan	ennen	
vuotta	1941.	

Niin	mahtavaa	organisaatiota	kuin	Lotta	Svärd	oli	vah-
voine	aatteineen	ja	kaikista	yhteiskuntaluokista	tulleine	
jäsenineen	ei	noin	vain	voitu	hävittää	ja	lakaista	maton	
alle	vuonna	1944.	Järjestön	arvot	kantoivat	mukana	ol-
leita	läpi	elämän,	vaikka	siitä	puhuminenkin	oli	kielletty.	
	
Lottien	kunnia	ja	arvonanto	palautettiin	vuonna	1991.	
Järjestöä	suunniteltiin	muodostettavaksi	uudelleen.	Mi-
ten	nyt	perustettavaa	järjestöä	kutsuttaisiin?	Valtioneu-
vosto	oli	sen	lakkauttanut,	joten	perustajajäsenet	eivät	
tästä	syystä	pitäneet	aiempaa	nimeä	mahdollisena.	Lo-
pulta	hyväksyttiin	nimi	Lottaperinne.	Jäsenet	olisivat	
perinnelottia.	Mukaan	mahtuisivat	kaukonäköisesti	enti-
set	lotat	sekä	ne,	jotka	eivät	olleet	kuuluneet	lottiin.	
Myös	ajatusta	kannattavat	nuoret	polvet	voisivat	siihen	
kuulua.	
	
Kun	lottajärjestön	varallisuudesta	vastannut	Suomen	
Naisten	Huoltosäätiö	muutti	nimensä	Lotta	Svärd	Sääti-
öksi,	se	tapahtui	kivutta.	Viime	aikoina	on	herännyt	aja-
tus	myös	perinne-sanan	jättämiseksi	pois	järjestön	ny-
kyisestä	nimestä.	Se	ei	ole	saanut	riittävää	kannatusta.	
Voitaisiinko	kunnioituksesta	pienenevää,	oikeasti	mu-
kana	ollutta	lottien	joukkoa	varten	perustaa	vaikka	
erillinen	jaosto	Lotta-nimellä?	Pikkulotat	ovat	olleet	
koko	ajan	lottia,	iskevästi	jopa	ilman	Svärdiä,	jota	nyky-
aika	ei	enää	tunne.	
																																																												Seija	Aantaa	
	

													 	
	
Helmi	Arneberg-Pentti	(1889–1981)	toimi	Lotta	Svärd	-
järjestön	keskusjohtokunnan	puheenjohtajana	vuosina	1921–
1922	ja	1925–1929.	Hän	oli	keskusjohtokunnan	jäsen	vuosina	
1936–1944.	

                    


