
LOTTIEN KEITTIÖT  
 
Muonitusjaosto oli koko toiminnan ajan luku-
määräisesti suurin lottien jaostoista. Talous-
työtä pidettiin luontaisesti naisille sopivana ja 
mukavana vaihteluna naisten arkeen. Koko 
ajan noin puolet muonittajista oli aterioiden 
kanssa tekemisissä sodan loppuun asti. 
Työ alkoi aluksi paikallisesti suojeluskunnan 
harjoituksista. Suojeluskunnalla ei ollut omaa 
huolto-organisaatiota tähän tarkoitukseen. 
Mukana oli kouluttamattomia lottia. Vähäinen 
opetus tähtäsi kenttäkeittiön käyttöön. 
Tästä alusta oli pitkä matka siihen, että suu-
rissakin tilaisuuksissa eri puolilta tulleiden 
naisten työt sujuisivat saumattomasti yhdessä. 
Koska keskusjohtokunnan muonituspäällikkö 
vaihtui usein, ei jatkuvuutta kehittynyt.  
Toiminta alkoi saada kuitenkin vähitellen jär-
jestäytyneemmän luonteen, kun tehtävät mo-
nipuolistuivat. Ensimmäinen muonituslotan 
käsikirja valmistui 1928. Lopulta muonitukses-
ta tuli jopa liiketaloudellisesti kannattavaa: 
lisättiin palvelujen tarjonta ulkopuolisille mak-
sua vastaan ja kerättiin näin varoja omaa ka-
lustoa varten. 
Koulutus tehostui ja lottien työhön alettiin luot-
taa. Heille annettiin monenlaisia itsenäisiä 
tehtäviä eri projekteissa. Koska työvoima va-
paaehtoista ja maksutonta, saatiin esim. lotta-
kanttiineista hyvä tuotto.  
Suurimpia lotille annettuja tehtäviä oli heti so-
dan alusta lähtien siviilien auttaminen evaku-
oinnin aikana juna-asemilla ja edestakaisin 
kulkevien sotilasjunien huoltaminen. Tarjottiin 
voileipiä, soppaa ja juomavettä juniin enim-
mäkseen paikallisesti toimivien jäsenten avul-
la. 
Lotille oli uskottu esim. vuonna 1940 pidettä-
viksi aiottujen olympialaisten ateriapalvelut. 
Kun kisat muuttuivat sodaksi, oli olemassa 
valmis organisaatio suurien joukkojen muoni-
tusta varten. Tähän tulivat sopivasti kuulu-
maan armeijan leivän leivonta kodeissa. Lei-
pää tarvittiin noin 100 000 kiloa vuorokaudes-
sa. Rajatoimiston työ vapaaehtoisten linnoitta-
jien ruokkimiseksi vaati oman johtonsa. Tarvit-
tavien muonavarojen suunnittelu, tilaus ja ja-
kelu eri pisteisiin oli oltava erikoisen taitavien 
osaajien hallussa. 
                                               Seija Aantaa 

         
                 Juvalaisia lottia muonitustöissä kyläkoulun pihalla.  
                 Kuva:  Heli Teittinen 
 

YHDISTYKSEN JÄSENMAKSU 
 

Vuosikokouksessa jäsenmaksuksi päätettiin 
20 €/vuosi. Yli 90-vuotiaiden jäsenmaksu 
toiminnan tukemiseksi on vapaaehtoinen. 
Yhdistys maksaa jokaisesta jäsenestään 5 € 
Suomen Lottaperinneliitolle.  
Turun Seudun Lottaperinneyhdistyksen 
jäsenmaksu 20 € maksetaan tilille Liedon 
Sp FI53 4309 0010 2022 24.  
 
TURUN SEUDUN  
LOTTAPERINNEYHDISTYKSEN 
HALLITUS 2023 
 
Varpuleena Kirstilä puheenjohtaja 
040 537 7947 varpuleena.kirstila@gmail.com 
Airi Nikkilä varapuheenjohtaja 
040 741 7101 airi.nikkila@elisanet.fi 
Heli Teittinen sihteeri 
044 080 8675 heli.teittinen@utu.fi 
Suvianna Seppälä taloudenhoitaja 
040 845 4643 suvsep@gmail.com 
Satu Heikkinen jäsenrekisterin hoitaja ja 
retkivastaava 
050 3091535 satumummi59@gmail.com 
Helena Kääpä 044 333 8425  
kaapahelena@gmail.com 
Kristiina Peltomäki 050 3424389 
kristiina.peltomaki@tales.fi 
Maire Wessman  
02 236 2220 / 044 251 7441 
                                              


