
 

 

 

 

 

Suojeluskunta ja Lotta Svärd järjestöt. 

Koko maassa Lotta piirijärjestöt yhdistettiin v. 1921 näin syntyi maailman suurin naisten 

vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö, jonka tarkoituksena oli toimia suojeluskuntien 

tukijärjestönä . Piirijako syntyi lopullisesti 30.07.1940. Pohjoiseen tuli Pohjolan piiri ja Länsipohjan 

piiri. Lotta piirejä oli 38 eli saman verran kuin Suojeluskuntia. Lottajärjestön säännöt hyväksyttiin ja 

vahvistettiin Helsingissä 28.06.1941. 

Sääntöjen kolmannessa pykälässä sanotaan. Lotta Svärd järjestön tarkoituksena on herättää ja 

lujittaa suojeluskunta- aatetta ja avustaa suojeluskunta järjestöä suojaamaan uskontoa, kotia ja 

isänmaata. Tätä toteuttaakseen järjestö tekee 1. Isänmaallista valistustyötä ja toimii kansan 

puolustustahdon ja siveellisen kunnon kohottamiseksi. 2. Avustaa suojeluskunta järjestöä toimien 

maan puolustuksen hyväksi. Osallistuminen lottajärjestöön edellytti 17 vuoden ikää ja oli 

vapaaehtoinen, mutta edellytti noudattamaan hyväksyttyjä sääntöjä. Vuodesta 1931 lähtien myös 

kahdeksan vuotta täyttäneet tytöt hyväksyttiin pikku lotiksi eli lottatytöiksi. Kaikki halukkaat naiset 

olivat tervetulleita mukaan järjestötoimintaan. 

Lotta Svärdin kultaiset sanat: 

- Jumalan pelko olkoon elämäsi suurin voima! 

- Opi rakastamaan maatasi ja kansaasi! 

- Aseta korkealle Lotta ihanteesi, vain oikeamielisenä, puhtaana ja raittiina voit olla oikea Lotta 

Vaadi ensin itseltäsi. Ole hyvä! - Ole uskollinen vähäisimmässäkin.                                  ! 

- Muista vastoinkäymisten kohdatessa päämäärämme suuruus! 

- Kunnioita ja auta Lotta-sisariasi heidän työssään, siten vahvistuu yhteistunto! 

- Muista menneiden sukupolvien työ, kunnioita vanhuksia he ovat tehneet enemmän kuin me! 

- 0le vaatimaton esiintymisessäsi ja puvussasi! 

- Alistu itsekuriin, siten korotat järjestökuria! 

- Lotta muista edustavasi suurta isänmaallista järjestöä, varo tekemästä mitään, mikä sitä 

vahingoittaa, tahi sen mainetta loukkaa! 



Lottajärjestön toiminta oli aluksi jaettu neljään osaan, lääkintä, muonitus, varus sekä keräys- ja 

kanslia osastoon, Myöhemmin toimintaan tuli mukaan monia erilaisia toimintoja kuten urheilu; 

myyjäisiä, iltamia, juhlia, ammuntaa sekä kanttiinin pito, elikkä Lotta Svärd- järjestön tarkoituksena 

oli avustaa suojeluskuntia, terveyden hoidolla, ruuan laitolla, varusteita valmistamalla ja varoja 

hankkimalla. Lottien pukumääräykset olivat tiukat. 

Lotille annettiin koulutusta eri sektorialoille sekä aseellista koulutusta puolustautumisen varalle. 

Ylä-Kemijoen lottayhdistys on perustettu v. 1930. Paikallisosastot toimivat Viirinkylässä ja 

Pekkalassa, Lottajohtajina ovat olleet opettajat Greta Herranen, Onerva Suhonen ja Kerttu 

Soudunsaari. Pikkulotat toimivat isompien apuna jatkosodan aikana valmistamalla tallukoita . 

Jotkut olivat maantietöissä Luusua - Kemijärvi välillä ja Vanttausjärven tiellä. Työnjohtajana on 

ollut Hannes Juola. 

Talvisodan alkaessa lotilla oli paljon toimintaa. He muonittivat muun muassa Posiolta tulleita 

evakkoja koululla. Evakot sijoitettiin kylien taloihin. Posiolaisilla evakoilla oli ollut lääkkeinä 

kuivattuja mustikoita ja paljon muitakin lääkkeitä, joita he olivat valmistaneet yrteistä. 

Valitettavasti ei ole tarkempaa tietoa ja voihan olla, etteivät halunneet kertoa tietojaan, mistä 

valmistivat ja mitä. 

Jatkosodan alkaessa osa jokivarren lotista sai komennuksen rintamalle. Osa työskenteli 

kotirintamalla muun muassa ilmavalvonta tehtävissä. 

Tellervo Hakkarainen muistelmissaan, kirjoittanut Maarit Huovinen, ”Lotta sodassa ja rauha 

töissä” kertoo asian- tuntevasti lottien tarinan. Hän kertoo, että järjestö oli hyvin varakas. 

Keskusjohdossa osattiin ennen sodan loppumista toimia ja siirtää varoja muualle Niitä tarvittiin 

Lapin jälleen rakentamisen yhteydessä  ylläpitämään työmaaruokaloita. 

Venäjän kanssa solmitun rauhansopimuksen mukaisesti Lotta Svärd - järjestö lakkautettiin 

Valtioneuvoston päätöksellä 23.11.1944. jopa niin totaalisesti, että lottapuvutkin piti tuhota. 

Ylä-Kemijoen suojeluskunta osastolla oli komea talo Viirinkylässä Vuoskuojan törmällä, rakenta-

misvuosi oli 1929. Tästä meitä on muistuttamassa Vuoskuojan suun laavun yhteyteen pystytetty 

muistomerkki 11.08.2002, upeine paljastus tilaisuuksineen, Suojeluskuntatalo poltettiin 

saksalaisten toimesta kylän tuhopolton yhteyessä. 

Viirinkylän suojeluskunta on perustettu vuonna 1922. Toiminta käynnistyi voimakkaasti v.1930, 

kun opettaja Hugo Suhonen tuli opettajaksi kylälle Ylöjärveltä, toimien paikallispäällikkönä. 

Toimintaan myötävaikutti oma Suojeluskuntatalo eri toimintojen järjestämiseksi. Lisäksi Pekkalan 

koulun opettaja Arvi Pelkonen on ollut toiminnassa mukana johtopuolella jopa niin aktiivisesti, 

että on koonnut yläkoulujen viimeisen luokan oppilaat Auttista ¬Oikaraiselle ja mahdollisti näin 

halukkaitten liittymisen suojeluskuntaan. Suojeluskuntatoimintaan kuului samoja toimintoja kuin 

lotilla, mutta erikoisesti ampumaharjoitukset oli iso osa toimintaa, Ampumaharjoituksia varten oli 

Saivaaran nokassa ampumarata,  joka on siellä vieläkin. Harjoituksia on ollut viikoittain useana 



päivänä peräkkäin, koska Oikaraisen kylän miehet ovat olleet sukulaistaloissa aina useamman yön. 

Lotat saivat osallistua ampumaharjoituksiin ja samalla myös toteuttivat muonituksen.                                                                              

Jatkosodan aikana suojeluskuntatalolla on pidetty aseveli-iltoja lottien pitäessä kanttiinia.                                                  

Suojeluskuntajärjestö lakkautettiin samasta syystä kuin Lotta Svärd järjestö 3.11.1944. 
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