
Lottaperinne-Rauma ry toteuttaa Suomen 
Lottaperinneliiton tehtävää ylläpitämällä 
niitä ihanteita, joiden varaan Lotta Svärd 
-järjestön toiminta rakentui vuosien 1921 - 
1944 aikana.

25-vuotias Lottaperinne-Rauma vaalii lottien 
muistoa ja henkistä perintöä. Yhdistys 
jakaa maanpuolustustietoutta, kasvattaa 
maanpuolustustahtoa ja ylläpitää yhteyksiä 
maamme eri maanpuolustusjärjestöihin. 

Tärkeä osa Lottaperinne-Rauman toimintaa 
on entisille lotille, pikkulotille ja yhdistyksen 
jäsenille säännöllisesti järjestetty virkistys- ja 
kuntoutustoiminta.
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Lottaperinne–Rauma ry 25 vuotta

Muistan lapsuudesta, 
että aikuiset usein 
puhuivat talvisodasta, 

välirauhasta ja jatkosodasta. 
Olen syntynyt sodan aikana, 
joten itse sodasta minulla ei ole 
muistikuvia.

Isäni, joka oli armeijan palve-
luksessa, oli vähän ennen talvi-
sodan syttymistä saanut komen-
non Petsamoon. 

Talvisota syttyi, ja äitini jou-
tui evakkoon kahden pienen lap-
sensa kanssa. Monien vaiheiden jälkeen, vuonna 
1946, perheemme, joka oli kasvanut vielä kahdella 
lapsella, muutti Rauman saaristoon Kuuskajaska-
rin linnakesaarelle. 

Isämme toimi siellä upseerina ja äiti kotiäi-
tinä sekä sotilaskotisisarena. Asuimme saaressa 
12 vuotta, minkä jälkeen muutimme mantereelle 
Raumalle.

Kiinnostukseni lottien toimintaan juontuu lap-
suudestani. 

Sain kotona isänmaallisen 
kasvatuksen: Suomen lippu, it-
senäisyyspävän vietto, sotilas-
paraatit ja sankarihaudat tulivat 
tutuiksi.

Lottien keskeisin ominaisuus 
oli läpi koko toiminta-aikansa 
määrätietoinen työ Suomen hy-
väksi.

Tämä toiminta on ollut joh-
totähtenä myös Lottaperinteen 
työssä – ja siinä työssä Rauma 
on ollut useasti tiennäyttäjänä, 

koko valtakunnankin lottaperinnetoiminnassa.
Kun Lottaperinne-Rauma ry. perustettiin, se oli 

jatkumo niille tapahtumille, jotka käynnistyivät 
vuonna 1985, kun Mannerheim-ristin ritarien an-
siosta ja talousneuvos Pauli Talvion kustantamana 
saatiin Lappeenrantaan Nina Sailon veistämä Lot-
tapatsas.

Vuonna 1991 Maanpuolustushistoriallinen yh-
distys teetti lottajärjestön pöytälipun uusiokopioi-
ta. Aila Salon ideana oli teettää myös Lotta-Svärd 
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järjestön Kultaiset sanat, jotka jaettiin lippujen 
kera raumalaisille lotille 5.3.1991.

Saman vuoden syksyllä virisi ajatus Helsingissä 
Lottaperinneyhdistyksen perustamisesta. Toimen 
naiset: Sipi Tilus, Elsa Kyntäjä ja monet muut ryh-
tyivät puuhaan. Perustava kokous oli tammikuussa 
1992, johon myös Aila Salo kutsuttiin. Myöhemmin 
Lottaperinneyhdistyksen nimi muuttui Lottaperin-
neliitoksi, kun yhdistyksiä tuli lisää. Nykyisin yhdis-
tyksiä on 28.

Huhtikuun 2. päivä 1992 joukko lottien perin-
teen vaalimisesta kiinnostuneita raumalaisia naisia 
kokoontui Aila Salon luo keskusteleman yhdistyk-
sen perustamisesta. Yhdistyksen perustamiskokous 
voitiin pitää jo saman kuun 22. päivä.

Aino Pohjanoksasta tuli ensimmäinen puheen-
johtaja, ja jäseniä liittyi yhdistykseen yli 100.

Sirkka-Liisa Haapasen opastuksella luotiin pe-
rusta alkavalle yhdistykselle.

Toiminta oli alkuvuosina erittäin aktiivista. 

Lottaperinne-Rauman mallisäännöt laajenivat 
myös koko järjestön säännöiksi. Turun ja Porin pe-
rinneyhdistykset syntyivät Rauman aloitteesta.

Nyt yhdistyksemme perustamisesta tulee kulu-
neeksi 25 vuotta. 

Jäsenmäärämme on noin 90 ja siihen kuuluu 
myös Uudenkaupungin lottaperinneläiset. 

Lottien ja pikkulottien määrä on vuosien saatos-
sa vähentynyt. Jäljellä olevista on nyt tärkeää pitää 
huolta. 

Tärkeää on myös muistaa Lotta Svärd -järjestön 
asettamat ihanteet, säilyttää lottien muisto, henki-
nen perintö sekä kasvattaa maanpuolustustahtoa ja 
levittää maanpuolustustietoutta.

Raumalla maaliskuussa 2017

Anneli Tuomisto
Lottaperinne-Rauma ry:n puheenjohtaja
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Rauman kaupungin tervehdys

Kunniakasta historiaa, isänmaallista perinnettä

Rauman kaupungin-
valtuuston puheen-
johtajana minulla on 

ilo tuoda kaupungin tervehdys 
käsissänne olevaan historiik-
kiin. Erityinen ilo tämä on 
siksi, että lottien historia ja 
perintö on tärkeä osa kotikau-
punkimme historiaa ja myös 
osa oman sukuni historiaa. 

Naisena oleminen nyky-
ajan yhteiskunnassa on hyvin 
erilaista kuin sodanajan 
Suomessa.  Arki ja elämän haasteet - perheen ja 
työn yhteensovittaminen ovat aina olleet suures-
sa roolissa naisten elämässä. Erityisen haasteen 
edessä olivat Suomen naiset sotiemme aikana. 
Silloin naisten vastuu yhteiskunnassa, yhteisöissä 
kasvoi merkittävästi, ja naisten oli pakon edessä 
tartuttava moniin tehtäviin. Kun miehet olivat 
rintamalla, piti naisten hoitaa maatilat, kodit, 

teollisuuden työt, ja tietenkin 
siinä samalla olivat hoidet-
tavina myös lapset ja suvun 
iäkkäät edustajat. 

Lotta Svärd -järjestö organi-
soi ansiokkaasti toimintaa niin 
sotarintamalla kuin sen ulko-
puolellakin. Se kokosi toimin-
taansa mukaan kaiken ikäisiä 
naisia, joilla oli halu omalla 
panoksellaan palvella isänmaa-
ta ja toimia mitä erilaisimmissa 
palvelutehtävissä. Järjestö kou-

lutti lottia erityisiin tehtäviin, ja opetti jäsenistölleen 
arvokkaita taitoja. Kukin teki mitä osasi ja pystyi. 
Lotat toimivat kotirintamalla suorittaen esimerkiksi 
ilmavalvontatehtäviä. Sitä tehtävää hoiti myös oma 
isoäitini Raumalla. Valvontaa hoidettiin vesitornissa 
säässä kuin säässä, kaikkina vuorokauden aikoina.   

Lotat hyödynsivät kekseliäästi omia erityistai-
tojaan ja tekivät mittaamattoman arvokasta työtä 
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isänmaamme hyväksi sekä sotatoimialueella että 
kotirintamalla. 

Lottien perintö ja perinne elää Lottaperin-
ne-järjestön toiminnassa. Erilaiset tapaamiset ja 
kirjoitetut historiikit taltioivat arvokasta muisti-
tietoa jälkipolville. Me, nykyiset aktiivi-ikäiset ja 
rauhan aikana eläneet, saamme Lottaperinne-jär-
jestön työn kautta kosketuksen siihen elämään, 
jota naiset sodan aikana elivät. Vertaistukea ja 
kuntoutustakin on järjestö pystynyt tarjoamaan 
jäsenilleen.

Maanpuolustustyö elää ja voi hyvin Suomes-
sa. Naisten osallistuminen maanpuolustuksen 
tukemiseen on vilkasta, ja esimerkiksi Naisten 
Valmiusliiton toiminnassa on mukana 144 000 
naista. Se järjestää jäsenilleen erilaista koulu-
tusta, pitää harjoitusleirejä ja tapahtumia.  Mie-
lestäni tämänkaltainen toiminta jatkaa hienolla 
tavalla myös lottien työtä.

Suomessa on menneinä vuosina myös koettu 
aikoja, jolloin maanpuolustustyötä ei arvostettu. 

Nykyisin onneksi taas tällä työllä on sen ansait-
sema arvostus ja kunnioitus. Asennemuutoksen 
myötä on jälleen huomattu maanpuolustustyön, 
valmiustoiminnan ja perinnejärjestöjen työn 
tärkeys. 

Minulle tuo arvostus on tullut perintönä 
kotoa, isovanhemmilta ja vanhemmilta. Aivan 
kuten monille muillekin, se on minulle osa suo-
malaisuutta. Osa perimää. Osa historiaamme. 

Sain nuorena tyttönä isoäidiltäni lahjaksi 
lottamerkin. Se oli aikanaan kuulunut jo hänen 
omalle äidilleen, ja isoäitini on kantanut sitä 
lottapuvussaan. Siihen merkkiin kiteytyy tärkeä 
viesti ja monivivahteista symboliikkaa. Ylpeä-
nä tuosta sukuni naisten ketjusta olen yrittänyt 
omalla tavallani säilyttää perinnettä ja arvostusta 
kaikkia lottia kohtaan.

Hanna Marva
Rauman kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
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Kansallisen itsenäisyyden vaalimiseen ja 
vapautemme puolustamiseen liittyvä perin-
netyö on ohjannut Lottaperinne-Rauman ja 

Rauman Patria-killan yhteisten arvojen äärelle. 
Nähdäkseni läheisempi yhteistyö alkoi vuon-

na 2006, jolloin ryhdyimme keräämään viime 
sotiimme liittyvää perinneaineistoa. Lottaperin-
ne-Rauman edustaja oli tiiviisti mukana valmiste-
lutyössä. 

Työn tuloksena valmistuivat neljän opetustunnin 
pituiset dvd-tallenteet raumalaisten koulujen ope-
tuskäyttöön ja seurakunnan nuorisotyökäyttöön. 

Mittava aineiston keruu- ja haastattelutyö 
onnistui odotettuakin paremmin, ja perinnemate-
riaalia kertyi runsaasti. Niinpä päätimme vuonna 
2007 aloittaa perinnetietojen tallennuksen kirjan 
muotoon. 

Sen tuloksena valmistui keväällä 2008 Sota ja 
Rauma -kirja 760 sivuisena. Viimeisin suuri tallen-
tamiseen kohdistuva voimainponnistus on viime 
vuonna tuotettu kirja Elämä isänmaalle, Rauman, 
Kodisjoen ja Lapin sankarivainajat 1939 – 1944.

Isänmaallisia perinteitä vaaliva työmme on pal-
jon muutakin kuin tiedon keruuta ja tallennusta. 

Se on kannanottoja, muistotilaisuuksia, laulu-

kuoro Korsuköör’in esiintymisiä, hautainhoitoa ja 
niin edelleen. Se on läsnäoloa ja näkymistä. 

Lottaperinne-Rauma on mukana toteuttamassa 
arvokkaita tavoitteitamme.

Lottien ja lottaperinteen toimijoiden asia on mi-
nulle läheinen. Olen elänyt isänmaallisen perinteen 
kanssa. Äitini oli lotta. Isäni oli vapaussoturi, suo-
jeluskuntavääpeli ja sittemmin talvi- ja jatkosodan 
veteraani. Olen sitä ikäpolvea ja sellaisesta kodista, 
jossa vanhempien tekemiset olivat kaikkien tiedos-
sa, mutta niistä oli pidettävä suu supussa. Vapausso-
dan rintamalinjat olivat olleet kotini läheisyydessä 
ja sotaan liittyneet haavat eivät olleet umpeutuneet.

Tänä päivänä asioita ei tarvitse piilotella, voim-
me avoimesti antaa täyden tunnustuksen niille, 
joille se kuuluu, eli tässä tapauksessa lottien teke-
mälle suuriarvoiselle työlle isänmaamme hyväksi. 
Voimme aidosti vaalia lottien jättämää arvokasta 
perintöä.

Täten lausun parahimmat onnittelumme juhli-
valle yhteistyökumppanillemme!

Pertti Peltonen
Rauman Patria-kilta ry:n puheenjohtaja 
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Lottaperinne-Rauma ry:n perustava kokous 
pidettiin Aila Salon luona Villa Helenassa 
22.4.1992. Kokouksessa olivat läsnä: Arja 

Aalto, Aili Ernvall, Sirkka-Liisa Haapanen, Impi 
Huikkonen, Virpi Nurmi, Aino Pohjanoksa, Kaija 
Ranta, Maija-Leena Ruoste, Aila Salo, Eila Särki-
lahti ja Maija-Liisa Tuominen. 

Ensimmäiset kymmenen vuotta

Ensimmäisenä vuotena yhdistykseen liittyi yli 
100 jäsentä. Aino Pohjanoksa valittiin yhdistyksen 
ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. 

Seuraavana vuonna maan lottaperinneyhdis-
tykset saivat oman yhteisen tunnuksen: raumalais-
lähtöisen Maria Isotalon suunnitteleman ja rau-
malaisen kultaseppä Raimo Helkelän valmistaman 
hopeisen jäsenmerkin.

Jäsenistölle suunnatut tarinaillat ovat olleet 
merkittävässä roolissa Lottaperinne-Rauman 
toiminnan alkuajoista lähtien. Illoissa on muisteltu 
vanhoja, kuultu mielenkiintoisia alustuksia eri ai-
heista, kahviteltu ja laulettu yhteislauluja. Tarinail-
lat ovat keränneet keskimäärin 25 osallistujaa. 

Yhdistys järjesti ensimmäisen kymmenen toi-
mintavuotensa aikana myös lukuisia isänmaallis-
ten laulujen iltoja, jotka olivat yleisömenestyksiä. 
Myös tammisunnuntain kirkkopyhät ovat olleet 
yhdistystoiminnan kulmakiviä.

Yhdistyksen toiminnassa toistuivat – ja toistu-
vat edelleen perinteet, kuten kirkkopyhät, kaatu-
neiden muistopäivän vietto, kansallinen veteraa-
nipäivä, itsenäisyyspäivä, talvisodan päättymisen 
muistopäivä, Lotta Svärd -järjestön lakkauttamisen Aino Pohjanoksa.
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vuosipäivä, Lotan-päivän kahvit sekä muut pe-
rinnepäivät. Yhdistys on innokkaasti järjestänyt 
vuosittain myös erilaisia retkiä. 

Vuonna 1995 Lottaperinne-Rauma avusti 18 
nuoren osallistumista vapaaehtoiseen maanpuo-
lustuskoulutukseen.

Rauman-yhdistyksellä on toimintansa alku-
ajoista lähtien ollut edustus Suomen Lottaperin-
neliitossa. Aila Salo on kuulunut sen hallitukseen 
vuosina 1992–1996. Myös maanpuolustusta teke-
vissä järjestöissä on ollut Lottaperinne-Rauman 
edustajia. 

Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 1997 yh-
distys lähetti kaikille itsenäisyyspäivänä 80 vuotta 
täyttäneille Suomen kansalaisille onnittelukirjeet. 

Suomen Lottaperinneliitto ry:n liittokokous 
pidettiin Raumalla 1998.

Seuraavana vuonna yhdistys ryhtyi valmistele-
maan lotta-aiheista opetusmateriaalikansiota Aili 
Ernvallin ja Outi Nummelan johdolla.

Vuosi 2000 kului tiiviisti opetuskansion lopul-
liseen muotoonsa saattamisessa. Vakka-Suomen 
Nuorisosäätiö antoi apurahaa kansion valmista-
miskuluihin. Lehtori Liisa Siivonen viimeisteli 
opetusmateriaalin, ja vuonna 2001 historiallinen 
opetuskansio lähti maailmalle jaettavaksi maamme 
koulujen historiaopetuksen materiaaliksi. 

Vuonna 2001 valmistui ja naulattiin yhdistyk-

Lottaperinne-Rauman touhukkaat naiset kävivät pese-
mässä sankaripatsaan Rauman vanhalla hautausmaalla.
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sen oma lippu. Samana vuonna painatettiin myös 
lottaperinnetarrat, joita myytiin suurella menes-
tyksellä muiden muassa liittokokouksessa. 

Yhdistyksen lippu syntyi raumalaisvoimin. Työryhmään 
kuuluivat: tekstiilityön opettaja Pirkko Vahtoranta, 
kultaseppä Raimo Helkelä ja teknisten aineiden opettaja 
Markku Vahtoranta.
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2002 

Toimintavuosi oli Lottaperinne-Rauma ry:n kym-
menes. Jäsenmäärä oli kertomusvuoden lopussa 145.

Yhdistyksen 10-vuotisjuhlaa vietettiin 14. 
huhtikuuta Rauman kaupunginvaltuuston istunto-
salissa.

Aino Pohjanoksa laati juhlaan Lotta-Svärd-ai-
heisen ohjelman. Aila Salo ja kultaseppä Raimo 

Lottaperinne-Rauma ry vuodet 2002–2016

Helkelä toteuttivat vanhoista lottaharrastemerkeis-
tä yhdistyksen ansiomerkin, jota jaetaan ansioitu-
neille lottaperinteen harrastajille.

Valtakunnallisen lottaperinnemerkin ja -ad-
ressin suunnittelijalle Maria Isotalolle ojennettiin 
yhdistyksen ansiomerkki, samoin 10-vuotishisto-
riikin toimittaneelle Vappu-Erika Koskiselle. 

Vuoden 2002 loppuun mennessä liittomerkkiä 
oli myyty ja toimitettu koko maan yhdistyksille jo 

1544 kappaletta.
Aino Pohjanoksa 

kirjoitti 10-vuotisjuhlaa 
varten Elämän Sanat. 
Tästä tekstistä yhdistys 
painatti 2000 kappaletta 
kortteja myyntiin. 

Yhdistyksen ansiomerkki 
luovutettiin 10-vuotisjuh-
lassa Aila Salolle, Marja 
Kallille, Maija-Liisa 
Haavistolle ja Irja Noro-
korvelle.
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Aila Salo kutsuttiin liiton kunniajäseneksi 
Suomen Lottaperinneliiton liittokokouksessa ja 
vuosijuhlassa Helsingissä huhtikuun 20. päivä. 

Vuoden 2002 aikana yhdistys saattoi loppuun 
Raili Malmbergin Riekonmarjat-kirjan myynnin, 
jonka tuotto meni suoraan Kaarisilta-projektiin.

Lottaperinne-Rauma lahjoitti 10-vuotisjuhlavuo-
tensa kunniaksi painattamaansa Lotta-opetuskansio-
ta Rauman seudun kouluille ja kirjastoille, yhteensä 
75 kappaletta. Turun yliopiston Rauman Opettajan-
koulutuslaitoksesta valmistuvat opettajat ovat myös 
useana keväänä saaneet kansion. Lisäksi Syvärannan 
Lottamuseolle ja sisaryhdistyksille Kajaanissa, Poris-
sa, Turussa ja Salossa lahjoitettiin kansioita.

Yhdistys otti 4000 kappaleen uusintapainoksen 
lottaperinnetarrasta, jota on myyty lukuisissa eri 
tilaisuuksissa.

Kuukausittain järjestettyjen tarinailtojen aiheet 
vaihtelivat vuonna 2002 sotatalven muistosta ja 
muistoesineistä kansanperinteeseen ja arvoituk-
siin. Tarinailloissa keskusteltiin myös fyysisestä ja 
henkisestä hyvinvoinnista.

2003

Vuosi alkoi perinteisellä Tammisunnuntain kirk-
kopyhällä, joka järjestettiin jo kolmannen kerran 

yhteistyössä Vakka-Suomen Suojeluskuntien 
Perinneyhdistyksen kanssa.

Talvisodan päättymisen muistotilaisuus 13. 
maaliskuuta oli yhdistyksen puheenjohtajan 
Maija-Liisa Haaviston ideoima Isänmaalliset virret 
-ilta, joka järjestettiin Rauman Pyhän Ristin kir-
kossa yhdessä seurakunnan ja muiden maanpuo-
lustusjärjestöjen kanssa.

Kesäretki suuntautui Huittisiin 10. kesäkuuta. 
Bussilastillinen iloisia matkalaisia tutustui mui-
den muassa paikkakunnan kirkkoon ja Wanhaan 
pappilaan. Seppeleet laskettiin sankarihaudoille ja 
Risto Rytin ja Suojeluskuntien sekä lottien muisto-
kiville. 

Maija-Liisa Haavisto ideoi Isänmaalliset virret -illan 
13.3.2003.
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2003 syksyllä yhdistys painatti 5000 kappalet-
ta joulukortteja, joiden kuvaksi valittiin vuoden 
1943 Joulu-Lotta-lehden kansikuva. Kortit myytiin 
nopeasti loppuun. 

2004 

Perinteiset tarinaillat ja Tammisunnuntain kirk-
kopyhä kuuluivat vuoden vakio-ohjelmaan, kuten 
niin monena vuotena aiemminkin. Runebergin 
päivän tarinaillassa 5. helmikuuta Helena ja Ilkka 
Sarparanta pitivät mielenkiintoisen alustuksen 

Yhdistysläiset tutustumas-
sa vielä seinämaalauksia 
vailla olevaan Pyhän 
Olavin kirkkoon.

Helena ja Ilkka Sarparanta kertomassa tädistään, lotta-
johtaja Tyyne Söderströmistä.
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lottajohtaja Tyyne Söderströmin elämästä.
Kesäretki tehtiin 9. kesäkuuta Vammalaan, jossa 

tutustuttiin Pyhän Olavin kirkkoon rovasti Timo 
Kökkön opastamana. Retkeläiset kävivät myös 
Koukun tilalla ja museossa.

Anneli Tuomisto osallistui Vaasan lottaperin-
neyhdistyksen ja Maanpuolustuskoulutus ry:n 
järjestämään ensimmäiseen kansainväliseen ”Lap-
ponia” Lottajotokseen Sodankylän ympäristössä 
2.-7.elokuuta.

Lotta Svärd -järjestön lakkauttamisen 60-vuo-
tismuistopäivänä 23. marraskuuta yhdistys järjesti 
muiden perinneyhdistysten ja seurakunnan kanssa 
Isänmaan laulujen ja virsien illan Rauman Pyhän 
Ristin kirkossa. Kirkon kiviaidalle sytytettiin tuol-
loin 60 kynttilää. 

Loppuvuodesta Lottaperinne-Rauma pystytti 
Nordea-pankin ikkunaan lotta-aiheisen näyttelyn. 

2005

Lottaperinne-Rauma pyysi joulukuussa Vak-
ka-Suomen Nuorisosäätiötä kustantamaan 
Lupaus-elokuvasta erillisnäytökset Rauman lu-
kiolaisille sekä jäsenistölle ja muille asiasta kiin-
nostuneille. 
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Yhdistys osallistui Rintamanaisten lipaskeräyk-
seen, johon kertyi 500 euroa. Se oli lähes kuudes-
osa koko valtakunnan tuloksesta.

Kesäretken kohde oli Lieto ja siellä Vanhalin-
na. Retkellä tutustuttiin Lottien tarina -näyttelyyn 
ja Hirvensalon Pyhän Henrikin ekumeeniseen 
kappeliin.

22. syyskuuta osa jäsenistöstä kävi Tuusulassa, 
Syvärannan Lottamuseossa ja Ainolassa.

2006

Lottaperinne-Rauma ry. sai uuden puheenjohta-
jan, kun Maija-Liisa Haavisto pyysi eroa ja hänen 
tilalleen valittiin Virpi Nurmi. 

Kuukausittain pidetyissä tarinailloissa kuultiin 
muiden muassa Tules-toiminnasta, sotiemme pe-
rinneaineiston ja -tiedon keruun etenemisestä sekä 
lähetystyöstä Papua-Uusi-Guineassa. 

Lotan päivän laulajaiset järjestettiin Juhlatalo Virpi Nurmi.

Lähetyssihteeri Eerika Saravuoma ja Maija-Liisa Haa-
visto.
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Aarnkarissa ja samalla juhlistettiin Aino 
Pohjanoksan 70-vuotisyntymäpäivää.

Kesäretki tehtiin 8. kesäkuuta Noor-
markkuun, jossa tutustuttiin alueen 
nähtävyyksiin.

Puurojuhlaa vietettiin Iltatuulessa 
mainion joulupukin, Vuokko Rauta-
lingon, johdolla. 

2007

Tänä vuonna kaikille Suomen 
itsenäisyyspäivänä 90 vuotta täyt-
täneille Lottaperinneliitto lähetti 
onnittelukirjeen, jonka laati ope-
tusneuvos Raili Malmberg. 

Lokakuun 10. päivä järjes-
tettiin Suomen itsenäisyyden 
90-vuotis-, Lottaperinne-Rau-
ma ry:n 15-vuotis- ja yksika-
marisen eduskunnan 100-vuo-
tisjuhlatilaisuus Posellissa. 

Kesäretken kohde oli 
Huittinen ja siellä kama-
riooppera Risto Ryti.

Yhdistys lahjoitti 200 euroa Perinneyhteis-

 
 
 
 
 
 
 
 

Arvoisa suomalainen 
 

Te olette saanut syntyä Suomen valtion itsenäiseksi julistamisen juhlapäivänä, 

kuudentena joulukuuta vuonna yhdeksäntoistasataa seitsemäntoista. 

 Lapsuutenne ajan Te olette saanut kasvaa tulevaisuuteensa uskovan kansan 

itsenäisyyden alkuvuosina. 
 Nuoren ihmisen energiseen elämään olette saanut varttua antaen voimanne ja 

ihanteenne isänmaan käyttöön. 

 
Miehuutenne parhaina vuosina jouduitte kantamaan huolta isänmaamme 

kohtalosta. Jouduitte tekemään uhrauksia itsenäisyytemme turvaamisen puolesta. 

Ponnistelitte maamme nostamiseksi sotien aiheuttamista rasituksista ja olette 

työllänne osaltanne luonut kansallemme hyvän maan. 

 Vanhuudenpäivien koittaessa on hyvä nähdä työnsä tulokset ja luottaa uusien 

sukupolvien tahtoon kantaa vuorostaan vastuunsa maamme ja kansamme hyväksi 

tehtävässä työssä. 
 Suomen Lottaperinneliitto haluaa kiittää Teitä pitkästä elämäntyöstänne itsenäisen 

Suomen hyväksi. 
 

Onnittelemme Teitä merkkipäivänänne. 

 Toivomme Teidän tuntevan iloa suomalaisuudestanne ja viihtyvän itsenäisessä 

kotimaassamme tulevinakin vuosina. 

 
Suokoon Luoja siunauksensa Teille ja kansallemme! 

 

Helsingissä 6. joulukuuta 2007 

 

SUOMEN LOTTAPERINNELIITTO RY puolesta 
 
 
 

Raili Malmberg puheenjohtaja 
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työtoimikunnalle Raumalaiset sodassa -julkaisun toteuttamiseen.
Yhdistys osallistui Unicefin Apupupu-projektiin valmistamalla 

pehmoleluja. Apupupu-pehmolelu on tarkoitettu lapsille, jotka 
kaipaavat iloa ja turvaa esimerkiksi katastrofin keskellä.

 
 
 

Lottaperinne-Rauma ry 
10.10.2007 

Juhlahetki itsenäisyydelle 
 
 

Rauman musiikkiopiston 
lapsikuoro Minidinat johtajana 

Kerttu Rapala 
Rauman musiikkiopiston jousiduo, 

ohjaus Iris Saviaukk 
Juonto: Aino Pohjanoksa 
Lukija/lausuja: Maija-Liisa 

Haavisto 
 

O H J E L M A 
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Kuoro: Timon laulu 
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Kuoro: Annin ja Heikin Koti ja 

Minun kultani kaunis on 
Juonto 

Kuoro: ABC 
Aleksis Kivi/Lukkarinkoulu 

Kuoro: ABC 
Jousiduo 
Juonto 

Aleksis Kivi/Veljet muuttavat 
Impivaaraan 

Kuoro: Kukkuva kello 
Juonto 

Yhteislauluna Totuuden henki 
Aleksis Kivi/Maa kunnasten 
Jousiduo ja piano: Finlandia 

 
Tilaisuus päättyy 
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Rauman musiikkiopiston lapsikuoro Minidina.
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2008

Vuosi alkoi uuden pu-
heenjohtajan, Liisa Jäntin, 
luotsaamana.

Vuoden ensimmäisessä 
jäsenillassa 10. tammikuu-
ta koululainen 14-vuotias 
Anna-Stina Ruoste piti 
lotta-aiheisen esitelmän, 
jonka 

hän oli 
valmistellut kouluaan varten. 

Tammikuun 22. Aarnkarissa 
pidettiin Riekonmarjat-CD-le-
vyn julkistamistilaisuus. Levyjä 
myytiin ensimmäisenä vuonna 
375 kappaletta.

Kesäkuun alussa järjestetty 
kesäretki suuntautui Askai-
siin, jossa tutustuttiin Lou-
hisaaren linnaan, Askaisten 
kirkkoon ja Ritaripuistoon.

Ravintola Etappi 22:ssa 
järjestetyt tarinaillat ko-
kosivat keskimäärin 25 
osallistujaa. Olli Luntamo 

Liisa Jäntti.
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oli säestämässä yhteislauluja lähes kaikissa jäsenil-
loissa.

2009

Helmikuussa yhdistys teki retken Luvialle, jossa 
esitettiin musikaalia Enkeleitä Broadwaylla.

Tarinailtojen aiheina oli muiden muassa lapsuu-
den sadut ja koululaulut, silkkikukat ja seniorityö.

Perinteinen kesäretkikin suuntautui Luvialle. 
Kohteina olivat Kaljaasi Ihana, kirkko ja Tuula 
Hermosen kesäkoti. 

2010
Maaliskuun 14. vietettiin talvisodan päättymisen 
muistojuhlaa Aarnkarissa. Hienossa tilaisuudessa 
laulettiin kauneimpia evakkolauluja talvisodan 
hengessä.

Kesäretki tehtiin Ilmajoen musiikkijuhlille, jos-
sa nähtiin Taipaleenjoki-oopperan kantaesitys. Po-
rin ja Rauman lottaperinneyhdistyksillä on tapana 
silloin tällöin vierailla toistensa luona. Syyskuussa 
Rauman-yhdistys sai vieraita taas Porista. Villa 
Tallbossa vietetyssä lounastilaisuudessa laulettiin 
yhteislauluja ja kuultiin Ilkka Pohjanoksan ja Jukka 
Tommilan musiikkiesityksiä.

Tuula Hermosen kesäkodilla Luvialla.

Kesäretkellä Ilmajoella.
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Villasukkaprojekti alkoi. Tavoitteena oli neuloa 
kaikille vuoden 2011 varusmiehille villasukat.

Yhdistys liittyi Patria-kiltaan.

2011

Jäseniltoja pidettiin pääasiassa Iltatuulessa. Aihei-
na oli muiden muassa sotilaskotitoiminta, sijoitta-
minen ja varainhoito. Aila Salo esitelmöi kuvante-
kemisestä.

23. maaliskuuta yhdistyksen edustajat osallistui-
vat valtakunnalliseen Lotta Svärd Säätiön 90-vuo-
tisjuhlaan Helsingissä.

Lottaperinne-Rauma järjesti Rauman kirjas-

tossa Naisten Valmiusliiton toimintaa esittelevän 
näyttelyn syksyllä 2011.

Toukokuussa tehtiin Lotan päivän retki Poriin, 
jossa tutustuttiin Juseliuksen mausoleumiin ja 
Ortodoksikirkkoon.

Kesäretki suunnattiin Laitilaan. Siellä kohteina 
olivat Laitilan kirkko, Kaukolan kartano, Poukan 
talo sekä Louhenlinna.

2012

Yhdistyksen jäsenluettelossa oli nimiä 124. Vuo-
den lopulla yhdistys sai lisää jäseniä, kun uusikau-
punkilaiset perustivat alajaoston.

Naisten Valmiusliittoa esittelevä näyttely pääkirjastossa.
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10. toukokuuta pidettiin Lottaperinne-Rauma 
ry:n 20-vuotisjuhla Aarnkarissa. Juhlapuhujana 
oli Aino Pohjanoksa. Lottapukuun pukeutunut 
Maija-Liisa Haavisto loi lyhyen katsauksen men-
neeseen toimintaan. Musiikista vastasi Hepo-he-
po-kvartetti.

Elokuussa jäsenet saivat kokea ikimuistoisen 
purjehduksen Kaljaasi Ihanalla. Meriretken jäl-
keen nautittiin kahvit Tuula Hermosen kesäkodis-
sa Luvialla. 

Jäseniltoja pidettiin tänä vuonna muiden muas-
sa seniorikeskus Sagassa. Mainio kaksikko, Olli 
Luntamo ja Ilkka Pohjanoksa, musisoivat lähes 
kaikissa jäsenilloissa.

Aila Salo suunnitteli liiton lippuun uuden nu-
pin ja säilytyskotelon. 
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2013

Anneli Tuomisto aloitti uutena puheenjohtajana.
Entisen lotan, Impi Kaskaman tytär, Kaarina 

Teppo lahjoitti äitinsä morsiuspuvun Lappeenran-
nan Lottamuseolle. Pukulahjoituksen vastaanotti 

Seija Jumppanen, Aila Salo, Kaarina Teppo ja Maija-
Liisa Haavisto.

Aila Salo ja Markku Vahtoranta vastaanottamassa 
turkulaisravintolan lahjoittaman Rauman suojelus-
kuntatalon tuolin.

Lotta Svärd -perinneyhdistyksen puheenjohtaja 
Liisa Lääperi. 

Pyhämaan nuorisoseura esitti helmikuussa Kol-
lan Kalliopirtillä Inkeri Kilpisen näytelmän Rakas 
Lotta, jota yhdistyksen jäsenet kävivät katsomassa.

21. maaliskuuta pidettiin Muistojen laulut ja 
laulujen muistot -tilaisuus Posellissa. Juontajana 
toimi opetusneuvos Raili Malmberg. Mukana oli 
veteraanikuoro Rauman Isku. Kaikki olivat sitä 
mieltä, että kyseessä oli hieno tilaisuus, salikin oli 
lähes täynnä yleisöä. 

Huhtikuun 25. päivä turkulainen Enkeli-ravin-
tola lahjoitti Rauman suojeluskuntatalon alkupe-
räisen tuolin juhlallisin menoin Vakka-Suomen 
Suojeluskuntien edustajalle Markku Vahtorannalle 
Aila Salon johdolla. 
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2014

Retki Harjavaltaan järjestettiin 13. elokuuta. Käynti-
kohteena oli muiden muassa Cedercreuzin museo.

Rakkaudentunnustus isänmaalle -runovihkosen 
julkistustilaisuus pidettiin seniorikeskus Sagassa 
25. syyskuuta. Vihkosta otettiin 500 kappaleen 
painosmäärä. 

Maija-Liisa Haavisto esitti Rakkaudentunnustus 
isänmaalle -runon Rauman kaupungin itsenäisyys-
päiväjuhlassa.

Marraskuun 23. päivä yhdistys laski Tilta Kokin 
haudalle valkoisia ruusuja Lotta Svärd -järjestön 
lakkauttamisen 70-vuotismuistotilaisuuden yhtey-
dessä.

2015

Yhdistys pystytti Rauman museon Marelaan Lotta 
Svärd 1921–1944 -näyttelyn yhteistyössä museon 
kanssa.

Näyttelyssä oli esillä myös raumalaisen kulta-
seppä Raimo Helkelän valmistama ja Akseli Gal-
len-Kallelan liki sata vuotta sitten suunnittelema 
hopeinen lottamerkki. Gallen-Kallelan Lotta Svärd 
-järjestölle suunnittelemaa ehdotusta ei aikoinaan 
kelpuutettu järjestön viralliseksi logoksi ja tun-
nusmerkiksi. Yhdistyksen symboliksi valittiin sen 
sijaan taiteilija Erik Wasströmin suunnittelema 
malli. 

Lottaperinne-Rauma halusi kunnioittaa Gal-
len-Kallelan syntymän 150-vuotisjuhlavuotta 
teettämällä taiteilijan suunnitteleman tunnuksen 
Marelan näyttelyyn.Kirsi Kuusiston taidetta Rakkaudentunnustus isänmaalle 

-vihkosessa.
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Näyttelyn päätyttyä yhdistys lahjoitti merkin 
Tuusulan Lottamuseoon, joka kiitti yhdistystä 
hienosta lahjoituksesta. 

Lottaperinne-Rauman kesäretki tehtiin 6. elo-
kuuta Säkylään.

Jäsenilloissa kuultiin muiden muassa Valkjär-
ven evakon Maire Hautalan kertomus elämästään 
sotalapsena Ruotsissa, Rauman Prikaatin tuotta-
masta kirjasta Muistatko Saidoman ja Raumalla 
syntyneen oopperalaulaja Antonietta Toini Nikan-
derin vaiheista, joita selvitti Liisa Hollming.

2016

Yhdistys järjesti 5. maa-
liskuuta Lotta Svärd 
-järjestön perustamisen 
95-vuotisjuhlan Posellis-
sa. Juhlapuheen piti Kaija 
Vesala.

Kesäretki tehtiin 18. 
elokuuta Uuteenkaupun-
kiin, jossa tutustuttiin 
Vakka-Suomen Panimoon, 
Taidetalo Pilvilinnaan ja 
Wahlbergin taloon.

Aila Salo ja Anneli Tuomisto näyttelyn lehdistötilaisuu-
dessa.

Raimo Helkelä ja Aila Salo.
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Entisille lotille ja pikkulotille järjestettiin 20.– 
22.9. ja 18. – 20.10. Kankaanpään kuntoutuskes-
kuksessa Lotta Svärd –säätiön kustantama Hen-
kisen ja fyysisen vireyden kurssi kuljetuksineen 
Raumalta. Kurssiin osallistui yhteensä 20 henkilöä.

Jäsenilloissa aiheina olivat muiden muassa 
uniapnea, Rauman Palvelutoritoiminta, vanhojen 
esineiden entisöinti ja Karjala-aiheinen matkaker-
tomus. Yhdistyksen jäseniltojen vakiomusikantit,  
Olli Luntamo ja Ilkka Pohjanoksa, ”lyötiin rita-
reiksi” 17. marraskuuta. 

Henkisen ja fyysisen 
vireyden kurssi Kankaan-
päässä.

Ilkka Pohjanoksa ja Olli Luntamo lyötiin ”ritareiksi”.
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Lottaperinne-Rauman jäseniä on ollut vuo-
sittain mukana talvisodan päättymisen 
muistopäivän tilaisuuksissa, itsenäisyys-

päivän juhlallisuuksissa, kaatuneiden muistopäi-
vän, kansallisen veteraanipäivän tilaisuuksissa ja 
Lotta Svärd -järjestön muistotilaisuuksissa. Yh-
distyksen edustajia on lisäksi ollut läsnä kaikissa 

Suomen Lottaperinteen liittokokouksissa.
Lottaperinne-Raumalla on edustajat Suo-

men Lottaperinneliiton hallituksessa, Naisten 
valmiusliiton Turun ja Porin alueneuvottelu-
kunnassa, MPK:n Vakka-Suomen Kotu-osaston 
johtoryhmässä ja Rauman Patria-Killan hallituk-
sessa.

Joulu-Lotta-kortti, 
jonka Lottaperin-
ne-Rauma painatti 
vuonna 2016. Kortteja 
on painettu ensim-
mäisen kerran jo 
vuonna 2003.
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Lottaperinnemerkkejä

Lottaperinneliiton 
ansiomerkki
Suunnittelu: Aila Salo
Toteutus: Raimo Helkelä

Lottaperinne-Rauman 
ansiomerkki
Suunnittelu: Aila Salo
Toteutus: Raimo Helkelä

Lottaperinneliiton  
jäsenmerkki
Suunnittelu: Maria Isotalo
Toteutus: Raimo Helkelä

Lottamerkki Aila Salon 
ehdotuksesta uudelleen 
valmistettuna
Suunnittelu: 
Akseli Gallen-Kallela
Toteutus: Raimo Helkelä
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Lottaperinne-Rauman naiset kertovat

Maija-Liisa Tuominen os. Lohi
Synt. 5.4.1926 Kokemäellä

Maija-Liisa kasvoi isänmaallisessa kodissa. Hänen 
isänsä, Lauri Lohi, oli vapaussoturi, joka taisteli 
Suomen ja Viron sodissa. 101-vuotiaaksi elänyt 
Maija-äiti oli muonituslottana kaikissa kolmessa 
sodassa.

Perhe asui Kemissä Maija-Liisan ollessa aivan 
pieni. Sieltä he muuttivat Länsi-Suomeen ja Rau-
malle, kun tyttö oli 3-vuotias.

Kansakoulun ja lyseon Maija-Liisa kävi Rau-
malla. 

Syksyllä 1939 maassa järjestettiin ylimääräiset 
sotaharjoitukset ja kaupunkeihin ryhdyttiin perus-
tamaan sotasairaaloita isoimpiin kouluihin. Rau-
malla Karin koulussa toimi sairaalan keskuspaikka 
ja keskuskeittiö. Myös  muiden muassa Tarvonsaa-
ren koulussa oli sotasairaala.

Maija-Liisa oli vain 13-vuotias, kun hän jo 
toimi sotasairaalan lähettinä ja muonituspuolen 

apulaisena. Pikku-Lottia ei tuolloin vielä ollut. 
Raumalle se organisaatio perustettiin vuonna 1942 
Sampolassa, jossa sijaitsi Suojeluskunnan esikunta.

Lähettinä ollessaan Maija-Liisa tapasi myös tu-
levan aviomiehensä Antti Tuomisen, joka oli niin 
ikään, lähetti.

– Olin koko ajan jossain työtehtävässä tai toi-
messa. Junamiehenkadulla sijaitsi vanha lastenko-
ti, jossa H-patterin miehistö kävi syömässä. Siellä 
olin auttamassa muonituksessa. 

(Vuonna 1940 Maija-Liisa sai komennuksen 
taas Karin koulun sotasairaalaan.)

– 15-vuotiaana sain jo lottapuvunkin, koska 
olin 172 cm pitkä.

”Pahana perjantaina” 1940 Maija-Liisa oli 
kotona veljensä Kallen kanssa, kun pommitukset 
alkoivat.

– Pidin Kallea jalasta kiinni, ettei hän olisi 
mennyt ampumaan kiväärillä ryssien lentokoneita. 
Veli kaatui 18-vuotiaana jatkosodan alussa 1941 
rintamalla Petsamossa.

”Se oli valtava yhteishengen puserrus”
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Nykyisen Syväraumankadun ja Raumanme-
renkadun kulmauksessa sijaitsi kunnalliskoti, joka 
toimi rintamalle lähtevien miesten kokoontumis-
keskuksena. Myöhemmin samassa rakennuksessa 
toimi valmistava ammattikoulu.

 Maija-Liisa auttoi jälleen muonituksessa. Elet-
tiin kesää 1941. Saman vuoden syksyllä hän siirtyi 
Karin koulun sotasairaalaan.

– Silloin koulunkäynti oli lievästi sanottuna 
”omituista”. Lukiokin alkoi vasta loppiaisena ja 
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kahdessa kuukaudessa meille annettiin vuoden 
opetus. Olimme aika polleita, kun saimme olla 
koulussakin lottapuvut päällä. Menimme nimittäin 
aina suoraan koulusta auttamaan Raumanlinnassa 
olevaan Sotilaspiirin kanttiiniin.

Nuorena lottana Maija-Liisa teki raskaita töitä 
myös kaupungin rajojen ulkopuolella. Kesän 1942 
hän oli maatilan töissä Honkilahdella ja seuraava-
na kesänä Ulvilan Isossakartanossa.

– Ulvilan kartanossa oli suuret kasvihuoneet, 
joissa perkasimme kasveja ja huhkimme peltotöis-
sä. Siellä opin, ettei töitä pidä valikoida, olivatpa ne 
sitten miten rankkoja hyvänsä.

Ylioppilaaksi Maija-Liisa kirjoitti vuonna 1944, 
mutta hän jatkoi edelleen lottana.

– Sain vapaapäivän sotasairaalasta sitä varten, 
että ehdin hakea ylioppilaslakkini, Maija-Liisa 
nauraa.

Välirauhaan asti hän toimi sotasairaalassa ja-
kaen ruokaa sotamiehille. 

Muonitustehtävistä Maija-Liisalla on pelkästään 
mukavia, jopa hauskojakin muistoja.

– Me teimme puisella muotilla voinappeja 
ja leikkasimme langalla siivuja sulatejuuston 
tapaisesta isosta kimpaleesta. Sitten annostelim-
me miehille maitoa tai piimää, leipää ja keittoa. 
Muistan, miten ylilääkäri Paavo Maijala tykkäsi 
erityisesti luun vieressä olevasta lihasta. Niitä li-

haisia luita laitettin häntä varten sivuun ja keittäjä 
aina muistutti meille, että ”Älkkä sotkekko noit, 
ne o Maijala luit!”.

Vaikeista ja raskaista ajoista huolimatta sotasai-
raalassa kukki huumori.

– Teimme kerran silakanperunia varten valko-
kastiketta, joka vietiin isossa emalivadissa ensin 
ruokasaliin. Tullessamme takaisin perunoiden 
kanssa huomasimme, että kastike oli syöty ja 
miehet nuoleskelivat lusikoitaan. Pojat totesivat, 
että ”on mar lota nuukast vellinkki tehny ko heti se 
lopus!”.

Potilaat saivat parhaan kykynsä mukaan osallis-
tua myös muonitukseen. He hoitelivat pääasiassa 
”perunateatteria”.

– Kyllä siellä selvästi oli pientä flirttiäkin ilmas-
sa, vaikka muonitusosaston pomo ja lottakenraali 
Tilta Kokki pitivät kovaa kuria. Ei silloin paljon 
yhdistystoimintaa ehditty tehdä. Töitä ja töitä vain.

Sodan loppuvaiheessa sotasairaalaan Raumal-
le tuotiin karjalaisia miehiä, jotka olivat pahoin 
haavoittuneita.

– 1944 ryssä tuli valtavalla voimalla. Potilaita 
tuotiin meille suoraan, niin, etteivät he olleet edes 
käyneet sidontapaikalla. Täisiä, verisiä, väsyneitä 
miehiä. Sotasairaalassamme oli myös SPR:n hoita-
jia eri puolilta Suomea.

Karin koulu oli sotien aikaan Rauman uusin 
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koulurakennus, jonka keittiö oli näin ollen myös 
modernein. Keskuskeittiössä työskenteli kymmen-
kunta lottaa kerrallaan ja he valmistivat ruokaa 
lähetettäväksi kaikkiin kouluihin, joissa toimi sota-
sairaala. Myös henkilökunnan muonitus hoidettiin 
keskuskeittiöstä.

– Keittiön emännät olivat meidän lähipomo-
jamme. Aamukuudelta jo riensimme sytyttämään 
alakerran tarjoilukeittiön puuhellan. 

Rauhan viimein tultua vuonna 1945 Maija-Liisa 
lähti opiskelemaan Helsinkiin Yhteiskunnalliseen 
korkeakouluun, josta hän valmistui toimittajaksi 
vuonna 1948. Karin koulun sotasairaalassa tapaa-
mansa Antti Tuomisen kanssa hän avioitui uuden 
vuoden aattona 1955. Esikoispoika Tero syntyi 
1958 ja Risto 1961. Lastenlapsia on siunaantunut 
neljä. Lotta-puvustaan Maija-Liisa antoi tehdä 
liivihameen.

Maija-Liisa ehti tehdä 42-vuotisen toimittajau-
ran sanomalehti Länsi-Suomessa ennen eläkkeelle 
jäämistään. Rakas puoliso Antti kuoli vuonna 2010.

Nuoret naiset ja jopa tytötkin lähtivät mukaan 
Lotta-toimintaan kaikista mahdollisista yhteiskun-
taluokista, minkälaisesta kodista tahansa.

– Suurin osa oli tavallisia koulutyttöjä. Se oli 
valtava yhteishengen puserrus. Olen kiitollinen 
kaikesta. Meillä kävi jumalattoman hyvä tuuri. 
Erityisen kiitollinen olen pitkästä elämästäni. Olen 
selvinnyt jopa syövästä. 

Aila Salon alulle panemassa Lottaperinne-Rau-
ma -yhdistyksessä ei ole enää montaa lottamerkin 
kantajaa jäljellä, mutta sielukkuutta löytyy yhdis-
tyksen naisissa edelleenkin.

– Toivon, että lottien arvokasta työtä ei unoh-
dettaisi ja että Suomesta löytyisi aina tällaista 
naisvoimaa. Lottien perintö ei saa hävitä!
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”Minulla oli lainakanootti, jolla meloin kotoa Nurmekseen”

Eira Nordman os. Kallioranta
Synt. 22.6.1921 Rauman maalaiskunnassa

Eira Nordman on ”luodon tyttäriä”. Hän vietti 
koko lapsuutensa ja nuoruusaikansa Rauman 
saaristossa, alun perin Haapasaaren kartanoon 
kuuluneessa Sokertoppa-nimisessä paikassa.

Hänen isänsä Paul Edvard Kallioranta ja äitinsä 
Tekla Kallioranta aik. Karttu o.s. Nordberg, osti-
vat tontin Isak ja Julia Rosendahlilta, jotka olivat 
Sokertopin viimeiset torpparit.

Matkaa Sokertopista Kortelaan on toistakym-
mentä kilometriä. Se ei sodan aikana nuorta Eiraa 
haitannut. 

Alle 20-vuotias neito pyöräili joka aamu lot-
takursseille Kortelan Punaiseen Kouluun, jossa 
maalaiskuntalaiset kävivät kurssinsa.

– Se oli silloin 1930- ja -40-lukujen vaihteessa 
sellainen buumi, että nuoret naiset liittyivät lottiin. 
Minunkin kurssillani oli paljon tuttuja, joiden 
kanssa käytiin yhdessä rippikoulua.

Lottakurssilla oli erilliset kurssit muonitus- ja 
hoitotehtäviin koulutettaville lotille.

– Minä olin muonituspuolella. Kurssi kesti 

parisen viikkoa. Sen jälkeen annoimme kirkossa 
lottalupauksen ja marssimme kulkueessa Valta-
kadulla.

Suojeluskunnan Sampolassa koottiin talvisodan 
aikana nostomiehiä. Siellä tarvittiin paljon työn-
tekijöitä, joten Eirakin työskenteli siellä muonit-
tajana. Nostoväkeä koottiin myös Syvärauman 
koulussa ja Vanha-Lahden kartanossa, joka toimi 
armeijan esikuntana.

– Olin muonittamassa sielläkin.
Kahteen otteeseen Eira sai komennuksen 

Rauman edustan Nurmesluodon Pihlukseen, jossa 
armeijalla oli kasarmi ja Pihluksen eteläpuolella 
vartiotorni.

– Siellä ei ollut muita lottia. Minä olin ainoa 
nainen. Nukuin pikkuruisessa eteisen alkovissa ja 
hoidin yksinäni koko parikymmenpäisen miespo-
rukan muonittamisen. Kaikki olivat kilttejä minua 
kohtaan ja antoivat minun olla rauhassa.

Parin viikon komennus Pihlukseen tiesi ko-
vaa työtä nuorelle naiselle, joka toki oli tottunut 
luodolla raskaaseen työhön. Eira paiski töitä aa-
muvarhaisesta iltamyöhään saaden apua miehiltä 
lähinnä veden ja puiden kannossa.
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Ruokatarvikkeita Nurmekseen tuotiin Kuuska-
jaskarista ja maitoa haettiin Pihluksesta ja Pinoka-
rista.

– Tuoretta lihaa ei ollut saatavilla, mutta muu-
ten kasarmilla ei ollut puutetta yksinkertaisimmis-
ta ruoka-aineista. Pankakkoa tein usein, ja makka-
rasoppaa. Kahviakin oli.

Toisinaan Eira kävi muonittamassa miehiä 
Nurmeksen kasarmilla kotoaan Sokertopista 
käsin.

– Minulla oli lainakanootti, jolla meloin kotoa 
Nurmekseen. Melonta oli minulle tuttua touhua.

Yhteen tällaiseen matkaan liittyy jännittävä 
tapaus.

– Kuljin kanootilla jossakin Pihluksen Kor-
keakarin kohdalla, kun Kuuskajaskarista alettiin 
ampua tykillä. Pelkäsin, että vihollinen tulee upot-
tamaan minut, kunnes tajusin, että omat ne siellä 
ampuvat, eivätkä suinkaan minua kohti.

Eira avioitui Risto Nordmanin kanssa vuoden 
1942 lopulla, minkä jälkeen hän jäi pois lottatoi-
minnasta.

Lottien työtä hän pitää erittäin tärkeänä. Rinta-
malottien työtä korvaamattomana.

– Jos lottia ei olisi ollut, miesten olisi sitten pitä-
nyt tehdä ne työt.
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Kaarina Teppo os. Huikkonen
Synt. 17.3.1952 Raumalla

Lottaperinne-Rauman jäsenistössä nuorempaa 
ikäryhmää edustava Kaarina Teppo kasvoi hyvin 
isänmaallisessa perheessä, jossa arkipäivää olivat 
jääkärit, vapaussota, rintamanaiset, Karjala- ja 
Viipuri-seurat ja reserviup-
seeritoiminta.

– Isä ja äiti kävivät ahke-
rasti yhdistysten kokouksissa 
ja isä kertoi minulle paljon 
sodasta. Olin vanhempieni 
mukana läsnä monissa yh-
distystapaamisissa.  Muistan 
eräänkin itsenäisyyspäivän, 
jolloin olin Raumanlinnassa, 
reserviupseerien kerhohuo-
neella, vahtimassa sen ikkunoilla palavia kynt-
tilöitä. Kynttilöitä vahtiessa luin samalla läksyjä 
seuraavaa koulupäivää varten.

Vanhempiensa, Matti ja Impi Huikkosen 
vahvan Karjala-perinnön vuoksi Kaarina on aina 

”Lottaperinteen jäsenilloissa on aina joulu”

tuntenut olevansa ”täysin karjalainen” vaikkei hän 
murretta puhukaan. 

Nuorempana Kaarina osallistui reserviläistoi-
mintaan äitinsä rinnalla. Yhdistysten yhteismyyjäi-
siä varten hän muun muassa teki käsitöitä myytä-
väksi reserviupseerinaisten myyntipisteessä.

Kaarina pitää omassa kodissaan edelleen yllä 
isänmaallisuutta. Itsenäisyys-
päivän traditioihin kuuluu 
luonnollisestikin haudoilla 
käynti.

Hän tunnustautuu van-
hoilliseksi ihmiseksi, joka py-
sähtyy välillä ihmettelemään 
liiankin turhanpäiväiseksi 
muuttunutta maailmanme-
noa.

– Vouhotetaan milloin 
minkäkin mitättömän asian parissa. Kovinkaan 
moni nykyajan naisista ei näe yhteiskunnassa, 
saati maailmassa vallitsevia ongelmia. Sisuste-
taan huushollia, valitetaan pienistä ja ajatellaan, 
että kaikesta pitäisi saada itselle joku hyöty. Olen 
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huomannut, että aitoja ihmisiä ei oikein enää 
tahdo löytyä.

Lottien perinteen vaalimista Kaarina pitää 
jo edesmenneen äitinsä tavoin hyvin tärkeänä, 
olihan hänen äitinsä, Impi Huikkonen, Lottaperin-
ne-Rauman yksi perustajajäsenistä.

– Emme saa unohtaa sotia, joita me suomalaiset 
olemme joutuneet käymään läpi. Näin nuorempa-

na perinneyhdistyksen jäsenenä teen sen, mitä 
tarvitaan. Pidän systeemiä omalta osaltani 
pystyssä. Olen sen velkaa Suomen lotille.

– Näistä vanhemmista naisista löytyy vielä 
sitä aitoa ihmistä. On mukavaa kokoontua 
jäseniltaan, jossa on aina ihana tunnelma. 
Laulamme vanhoja lauluja. Tunnelma on 
harras, kuin jouluna.
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Lottien työpanos numeroina

• Jatkosodan lopussa lottia oli 232 000.

• Jatkosodan aikana lotat tekivät 20 miljoonaa työpäivää, joista kotirintamalla 
9 miljoonaa ja sotarintamalla 11 miljoonaa.

• Lotat leipoivat talvisodan  
aikana 100 000 kiloa leipää päivässä.

• Sodan aikana lotat valmistivat armeijalle:

• 5 miljoonaa miesten paitaa.

• 4,5 miljoonaa paria miesten alushousuja.

• 2,5 miljoonaa paria päällyshousuja.

• 700 000 asetakkia.

• 600 000 päällystakkia.

• Lähde:  
Kaija Vesalan juhlapuhe  
Haminassa 4.10.2015

Eira Nordman työn touhussa.
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Karin koulun keskuskeittiön lottia.
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Lottaperinne-Rauman puheenjohtajat

Aino Pohjanoksa       1992-1998

Maija-Liisa Haavisto  1999-2005

Virpi Nurmi           2006-2007

Liisa Jäntti          2007-2012

Anneli Tuomisto       2013-
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Suomen Lottaperinneliiton puheenjohtajan  
Kaija Vesalan puhereferaatti 

(23.3.2016 Syvärannan Lottamuseo)

Silloin tällöin 
kuulen pohditta-
van, mitä lotta-

perinteelle tapahtuu sen 
jälkeen, kun kaikki entiset 
lotat ovat saaneet viimei-
sen kutsun. Tarvitaanko 
perinnelottia ja lottaperin-
nettä, vai onko kaikki työ 
tällä saralla tehty?

Me kaikki tiedämme, 
että yhteiskuntamme on 
hyvin haavoittuva rajat 
ylittäville uhkille. Nyky-
ajalle on ominaista ennus-
tamisen vaikeus. Terroris-
mi, rikollisuus, huumeet, 
ympäristötuhot ja suuronnettomuudet voivat olla 
lähellämme milloin tahansa – täysin ennalta ar-
vaamatta. Siksi on erityisen tärkeää, että jokainen 
osaa toimia, jos meitä tarvitaan.

Lottaperinnejärjestöllä 
on loistavana esimerkki-
nä ja mallina Lotta Svärd 
-järjestössä toimineiden 
naisten kouluttautuminen 
ja osaaminen. Etuoikeu-
temme on toimia tässä 
koko ajan muuttuvassa 
maailmassa omien lähtö-
kohtiemme ja Lotta Svärd 
-järjestön antaman upean 
mallin mukaan.

Olisi arvokasta, jos 
saisimme lisää lottaperin-
neyhdistyksiä eri puolille 
maata ja yhdistyksiin 
tehtävään sitoutuneita 

perinnelottia kertomaan lottien perinnetyöstä 
tuleville sukupolville ja kouluttautumaan arjen 
turvallisuutta vaativiin tehtäviin Maanpuolustus-
korkeakoulun tai Naisten valmiusliiton toimesta.
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Työ isänmaan hyväksi jatkuu

Maija-Liisa Haaviston tyttärentytär Helka Ilmonen 
yllään isoäitinsä pikkulottapuku.



Lottaperinne-Rauma ry toteuttaa Suomen 
Lottaperinneliiton tehtävää ylläpitämällä 
niitä ihanteita, joiden varaan Lotta Svärd 
-järjestön toiminta rakentui vuosien 1921 - 
1944 aikana.

25-vuotias Lottaperinne-Rauma vaalii lottien 
muistoa ja henkistä perintöä. Yhdistys 
jakaa maanpuolustustietoutta, kasvattaa 
maanpuolustustahtoa ja ylläpitää yhteyksiä 
maamme eri maanpuolustusjärjestöihin. 

Tärkeä osa Lottaperinne-Rauman toimintaa 
on entisille lotille, pikkulotille ja yhdistyksen 
jäsenille säännöllisesti järjestetty virkistys- ja 
kuntoutustoiminta.

Lottaperinne–Rauma ry 
25 vuotta

Kansi: Maija-Liisa Tuomisen albumista: Sotasairaala 
7:n keskuskeittiö Karin koulussa syyskesällä 1941.

(Vas. etualalla: Sirkka Loimaala, takana vas. Mirja 
Enkola ja Martta Huttunen. Istumassa Angelita Putta, 
takana Maija-Liisa Heikkilä, Maija Lohi ja Maija-Liisa 
Lohi (Tuominen). Oik. emäntä Martta Valtonen ja oik. 

istumassa Astrid Rantanen.


