
SUOMEN LOTTAPERINNE-
LIITTO 
Suomen lottaperinneliiton syntysanat lausuttiin 
Rintamanaisten kokouksessa 1991. Tuolloin 
todettiin, ettei valtioneuvoston lopettamaa Lot-
ta Svärd -järjestöä voinut perustaa uudelleen, 
ja päädyttiin perustamaan Lottaperinneliitto. 
Sen tarkoitus oli säilyttää lottien aito perinne ja 
arvomaailma tuleville polville.  
Pieniä avauksia oli samoihin aikoihin syntynyt 
jo muuallakin. Teatterinjohtaja Timo Närhinsa-
lo oli ottanut ohjelmistoonsa Inkeri Kilpisen 
näytelmän Rakas Lotta. Se aukaisi hanat. 
Näytelmää kävi katsomassa lukemattomien 
linja-autollisten verran väkeä kautta Suomen. 
Myös paikallisia lottaperinneyhdistyksiä alkoi 
syntyä eri puolille maata. Tilanteen kruunasi 
Finlandia-talossa pidetty juhla, jonne pääsi 
mukaan kaksi jäsentä jokaisesta yhdistykses-
tä.  
Lottaperinneliitto sai oman lipun. Siinä on yksi 
sakara entisestä lottaneulasta kuvaamassa 
jäljellä olevia lottia. Sakaran sylissä on pikku-
lottien heraldinen ruusu. Lipun kuviosta tuli 
myös logo. Lottien aiempia kesäpäiviä korva-
sivat aluksi yksipäiväiset liittokokoukset, myö-
hemmin niihin liitettiin mukaan perinnepäivä.  
Pitkästä vaikenemisen ajasta huolimatta lotat 
eivät unohtaneet olleensa kerran lottia. 1990-
luvun taitteesta lähtien on ollut mahdollisuus 
puhua näistä lähihistorian tapahtumista.  
Rintamanaisten toimesta perustettiin myös 
Turkuun paikallisyhdistys. Ensimmäisessä 
kokouksessa oli läsnä sata henkeä. Nimeksi 
tuli lopulta Turun seudun lottaperinneyhdistys, 
jonka säännöt hyväksyttiin 21.2.1994. Alusta 
asti Turun seudun lottaperinneyhdistys on ol-
lut Suomen suurin; enimmillään jäseniä on 
ollut peräti 650. Yhdistys on ollut hyvin aloit-
teellinen monissa asioissa.  
Vanhana on mukava muistella kaikkia sykäh-
dyttäviä tilaisuuksia, joissa Turku oli yleensä 
ykkönen: Lottapatsaan pystyttäminen, lottakir-
kot, lipun vihkiminen Turun tuomiokirkossa, 
liittopäivät jne. Yhdistyksen 10-vuotisjuhlassa 
puheenjohtaja arveli, että tämä olisi ehkä vii-
meinen lotille järjestetty juhla. Näin ei onneksi 
sentään käynyt, vaan sen jälkeen on pidetty 
vielä monia ikimuistoisia juhlia, joihin lotat ovat 
voineet osallistua. 
                                              Seija Aantaa         

              
 
Lottaperinneliiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
Maija Fredriksson Keski-Suomen lottaperinneyhdistyk-
sestä. Pia Lindell toimi puheenjohtajana 2020–2021. 
(Kuva: Seppo Liimatainen) 
 
TURUN SEUDUN LOTTAPERIN-
NEYHDISTYKSEN HALLITUS 2022 
 
Varpuleena Kirstilä puheenjohtaja 
040 537 7947 
varpuleena.kirstila@gmail.com 
Hallitus: 
Satu Heikkinen  050 3091535 
satumummi59@gmail.com 
Asta Hermonen  040 558 6376  
Maija-Leena Kero 050 560 6437  
maija-leena.kero@elisanet.fi  
Helena Kääpä  044 333 8425  
kaapahelena@gmail.com 
Airi Nikkilä  040 741 7101 
airi.nikkila@elisanet.fi 
Kristiina Peltomäki  050 3424389 
kristiina.peltomaki@tales.fi 
Suvianna Seppälä  040 845 4643  
suvsep@gmail.com 
Eeva Liisa Salminen  040 554 0667  
eeva.liisa.salminen40@gmail.com 
Heli Teittinen  044 080 8675  
heli.teittinen@utu.fi 
Maire Wessman  
02 236 2220 / 044 251 7441 
 

                   


