
Matti Jalava Kaupunkim pojissa 

Lotta-Svärd-yhdistyksen 
Uudenkaupungin osastosta 

Kaupunkim poja on muistanut lottien toimintaa kah
dellakin muistomerkillä. 10 . lokakuuta 2002 paljastettiin 
Myllymäellä ilmavalvontamuistomerkki. Merkki on siinä 
paikalla, jossa jatkosodan aikana sijaitsi yhdeksän metriä 
korkea ilmavalvontatorni . 

Seuraavana vuonna kesäkuun neljäntenä ( 4 .) 2003 pal
jastettiin Vanhan kirkon puistossa lottamuistomerkki "Lot
tien työn muistoksi , niin koti- kuin sotarintamilla vuosina 
1939- 1944", kuten muistomerkin laatassa mainitaan. 

Kansallisarkistossa on tallessa Lotta-Svärd yhdistyksen 
Uudenkaupungin paikallisosaston vuoden 1941 vuosi
kertomus, joka antaa kuvan , millaista työtä lotat Uudes
sakaupungissa sodan aikana tekivät. Kauniilla käsialalla 
kirjoitettu kertomus käsittää viitisentoista sivua . Siinä ei 
ole varsinaista allekirjoitusta, mutta kirjoittaja lienee ollut 
puheenjohtaja Armi Raunio tai sihteeri Kaisu Viikki. 

Valtakunnallisesti tiedämme, että talvi- ja jatkosodan 
aikana noin 40.000 lottaa työskenteli armeijan apuna 
huolto- ja esikuntatehtävissä sekä ilmavalvonnassa. On 
arvioitu , että Lotta Svärd -järjestö kykeni vapauttamaan 
talvi- ja jatkosodan aikana noin 100.000 suomalaista 
miestä muihin tehtäviin. 

Organisaationa lotat jakaantui vat jaostoihin. Niitä 
olivat lääkintäjaosto, muonitusjaosto , varusjaosto sekä 
keräys- ja kanslia jaosto. Se jaettiin myöhemmin keräys- ja 
huoltojaosto sekä toimisto- ja viestijaosto . Näitten lisäksi 
oli 8 - 16-vuotiaitten tyttöjen muodostamat pikkulotat. 

Uudenkaupungin osastossa oli v. 1941 jäseniä 189. 
Heistä lääkintäjaostossa oli 52, muonitusjaostossa 74, 
varusjaostossa 20 sekä keräys- ja kansliajaostossa 42 . 
Näitten lisäksi oli yksi kunniajäsen ja 50 kannattaja jäsentä. 
Näin jäsenluku nousi lähes 240:een (238) . 

Lääkintäjaoston kertomus puuttuu 

Valitettavasti tärkeän lääkintäjaoston toiminnasta on 
1941 vuosikertomuksessa vain tyhjä paikka. Kertomus 
on ilmeisesti pitänyt täydentää myöhemmin, muttajäänyt 
tekemättä. Lääkintäjaoston päällikkönä oli silloin Uuden
kaupungin seudun sairaalan ylihoitaja Meri Päivärinne 
ja jaostoon kuului siis 52 ]ottaa. 

Kotirintamalla eli Uudessakaupungissa lääkintälottia 
työskenteli ilmeisesti Uudenkaupungin sotasairaaloissa 
seudun sairaalassa ja piirisairaalassa. Aluesairaalan 

historiikissa on valokuvia, joissa osalla henkilökunnasta 
näyttäisi olevan valkoisen esiliinan alla lottapuku . 

Molemmat Uudenkaupungin sotasairaalat toimivat 
Turun sotasairaala 5:n alaisina. Aluesairaalan lääkärin 
Hiski Mikkosen apuna oli kuopiolainen apulaislääkäri ja 
kaksi ruotsalaista kandia. Ensimmäiset sotasairaalapotilaat 
tulivat seudun sairaalaan talvisodan aikana 21.1.1940. 
Kesäkuun 25 päivänä 1941 käynnistyneen jatkosodan 
aikana ensimmäiset sotasairaalapotilaat tulivat osaston 
vuosikertomuksen mukaan Uuteenkaupunkiin heinäkuun 
28 päivänä. 1 

Muonitusjaostossa eniten lottia 

Uudenkaupungin osaston muonitusjaostossa oli suurin 
henkilömäärä 74 lottaa. Muonitusjaoston päällikkönä oli 
Kerttu Alpola. Kertomuksen mukaan työpäiviä tuli vuoden 
aikana 2.168. Nykyajan työaikoina se tarkoittaa noin kym
menen (1 O) henkilötyövuotta. 

Mitä muonittajat sitten tekivät näinkin 
paljon? 

Miehethän astuivat jatkosotapalvelukseen kesäkuussa 
1941. Heinäkuusta lähtien Uudenkaupungin !otat lei
poivat ruisleipää yli 21.000 kiloa. Pyhärannan lotista 
kertovassa kirjassa mainitaan, että ainakin talvisodan 
aikana valtiolta tuli tarvittavat jauhot ja niistä valmistettu 
hapanleipätaikina leivottiin nelikulmaisella vormulla .. 
Leipien kuivattua pari viikkoa vartaalla ne pakattiin noin 
80 cm korkeisiin nelikulmaisiin laatikoihin rintamalle 
lähetettäväksi. 2 

Kesäkuussa 1941 muonitusjaosto muonitti joukko
jen kokoontumispäivänä (16.6. tai 17.6.1941) yhteensä 
4.282 miestä. Sitten muonitettavana oli IS-joukkoja 
(ilmansuojelu?) kesäkuun loppupuolelta alkaen kolmen 
(3) kuukauden 21 päivän ajan ja muonavahvuus nousi 
3.1 06:een. Erilaisia muutaman päivän kursseja oli vuoden 
aikana useita, ja kurssilaisia muonitettiin esim. IS-kurssilla 
marraskuussa 221 miestä ja sotilaspoikien ryhmänjohtaja
kurssin muonavahvuudeksi kerrotaan 336. 

1 Aluesairaalahistoriikki s. 50, 54 
2 Hellas. 128 
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Varuslotat eli rättilotat, joiksi he itseään nimittivät hoitivat mm. sotasairaalaan tulevien haavoittuneiden asepukuja, 
lähettivät niitä pesuun ja korjasivat. Työ tehtiin suojeluskuntatalolla. Vas. Liisa Saarinen, Uumi Sarvilinna (lottapuvussa), 
joka oli osaston päällikkö, tunnistamaton, Heljrid Lehtinen, ? Riuttamaa, kaksi tuntematonta, Aino Vahtera, Hellin Klotz 
ja Ruth Saarinen. (Kuva Kirsti Eriksson ilta .) 

Vuosikertomuksen mukaan siviilimuonituksiakin hoi
dettiin ilmeisesti maksua vastaan. Hoidettavana oli mm. 
kolmet hautajaiset, yhdet osuuskauppapäivät, Varsinais
Suomen hiihtomestaruuskilpailut ja kutsuntavirkailijoi
denkin muonitus. 

Muonistusjaoston lotista Aino Mattila, Katri Leisio, 
Sirkka Grönlund ja Hanni Uotila työkomennuksella 
yhteensä yli 1.000 työpäivän verran. 

Varusjaosto korjasi vaatteita 

Varusjaostossa tai niin kuin osaston kertomuksessa 
mainitaan varustusjaostossa oli 20 jäsentä. Kertomuksessa 
toiminnan sanottiin olleen melkein yksinomaan vaatteiden 
korjausta, koska mm. uusien kankaiden saanti on ollut 
vaikeata. 

Korjattu oli englantilaisia lahjapukuja, housuja, lumi
puvun takkeja, asetakkeja ja telttoja. Kun heinäkuusta 
alkaen Uudenkaupungin sotasairaaloihin on tullut poti
laita, varuslotat ovat korjanneet näiden rikkinäisiä vaatteita. 
Yli 400 sotilaan varusteet ovat näin tulleet korjatuiksi. 

Rintamalta sotasairaalaan tulleitten sotilaiden kaikki 

vaatteet keitettiin täitten takia.3 

Vajaat 300 paria sukkia on kudottu; kaulureita, käsi
neitä ja polvenlämmittäjiä tehty. Lisäksi varuslotat järjes
tivät joulukuussa kahdet myyjäiset, joita varten oli kerätty 
kankaiden ostoon tarvittavia pisteitä. Myynnissä oli mm. 
esiliinoja, tytön kolttuja ja pojan puseroita. 

Vielä kertomuksessa mainitaan, että varuslotat huoleh
tivat kahvitarjoilusta pastori Kiviniemen perheen läksiäi
sissä Menivät siis vähän muonituslottien alueelle! 

Työpäiviä varuslotille kertyi vuonna 1941 821 päivää, 
joka nykyisin vuosityöajoin merkitsee vajaata neljää (4) 
henkilötyövuotta. 

Varusjaoston päällikkönä oli lääkäri Atso Sarvilinnan 
puoliso Uumi Sarvilinna. 

Keräys- ja kansliajaosto 

Lähdekirjallisuuden mukaan keräys- ja kansliajaostoissa 
toimivat !otat jaettiin kahteen ryhmään: toimeniotat ja 
huoltolotat. Toimeniotan oli oltava terve, käytännöllinen 
ja elämäntavoiltaan moitteeton sekä vapaa noudattamaan 
käskyjä hälytyksen sattuessa. Lottalupaus velvoitti häntä 

3 Kirsti Eriksson 2011 



seuraamaan suojeluskuntaa suojeluskuntapäällikön alaisena. 
Muut toimivat jäsenet olivat huoltolottia. 

Toimeniotan oli oltava valmis lähtemään heti kotiseu
tunsa ulkopuolellekin, varusteiden oli oltava aina kunnossa. 
Paikallisosasto huolehti siitä, että lotat saivat varusteensa: 
selkäreppu, lottapuku, alusvaatteet, korppuja, teetä ja 
sokeria sekä kenttäpullo ja -kattila, jotka riippuivat repun 
ulkopuolella. 4 

Uudenkaupungin keräys- ja kansliajaoston lotista kah
deksan (8) oli v. 1941 ollut työkomennuksilla, osa jatkuvasti 
komennuksella sotatoimialueella. Työkomennuksella olleista 
neljä lottaa oli ollut kansliatöissä, kaksi kanttiinissa, yksi 
säähavaintoasemalla ja yksi viestilottana. 

Uudessakaupungissa toimineista lotista yhdeksän oli ollut 
puhelinlaitoksen palveluksessa, viisi oli ollut erilaisissa kirjuri
ja kansliahommissa, kuten kertomuksessa sanotaan. 

Ilmavalvonnassa oli ollut suurin osa jaoston lotista eli 32 
lottaa. Kertomuksessa mainitaan, että lokakuun 20 päivästä 
1941 lähtien ilmavalvonnasta on huolehtinut kahden lotan 
asemesta vain yksi. 

Kertomuksen mukaan ilmavalvonnan päivävuoroihin on 
ollut mahdotonta saada lottia heidän siviilitehtäviensä vuoksi. 
Erityisesti liikkeissä on ollut kova henkilökuntapula. 

Tästä voidaan mainita käytännön esimerkkinä ilmaval
vontamuistomerkin paljastuksesta v. 2002 tekemäni videon 
kommentti. Ilmavalvontalottana jo talvisodan aikana ollut 
Taimi Välimäki kertoi, että hän oli Kauppakunta Kalanoin 
liikkeessä töissä ja joutui sodan johdosta tuuraamaan ilta
myöhällä myös sodassa olleita miehiä. Sen vuoksi johtaja ei 
enää päästänyt häntä ilmavalvontaan.5 

Osaston vuosikertomuksessa mainitaan, että ilmaval
vontalottien sijaisiksi jouduttiin ottamaan paikkakunnalla 
olleita ylioppilaita ja oppikoulujen yläluokkalaisia. 

Kirsti Eriksson on mm. kertonut, että hän oli jo 
13-vuotiaana lotille kuuluneissa tehtävissä. Keräys- ja 
kansliajaoston päällikkö, lyseon piirustuksenopettaja 
Elin Uino asui Kirsti Erikssonin kotitalossa ja pyysi 
häntä tuuraamaan ilmavalvonnassa. Erikssonin mukaan 
myöhäisen ilmavalvonnan vuoksi Uino antoi hänelle 
mm. vapautuksen aamun piirustustunneilta, jotta hän sai 
nukkua pidempään. 

Ilmavalvontatornissa oltiin kerrallaan yksi tunti ylhäällä 
tornissa ja kaksi tuntia vartiotuvassa, jossa oli kamiina. 
Ylhäältä tornista oli suora puhelinyhteys Turkuun. Mah
dollisten konehavaintojen lisäksi ilmoitettiin säännöllisesti 
sää- ja pilvitiedot.6 

Keräys- ja kansliajaoston tehtävänä oli budjetin mukaan 
hankkia lotille 7.000 mk. Vaikka "olosuhteiden pakosta 
ei arpajaisista kuitenkaan tullut mitään", jaosto onnistui 
varojen hankinnassa. Mm. sotasairaaloissa pidetyistä kant
tiineista tienattiin noin 3.000 markkaa. 

Kaikkiaan keräys- ja kansliajaoston työpanos oli 3252 
työpäivää, joka tämän päivän työaikoina merkitsee noin 

4 Wikipedia (internet-tietosanakirja) 
5 Video 2002 
6 Kirsti Eriksson 2011 

15 henkilötyövuotta. Määrästä yli puolet, vajaat yhdeksän 
henkilötyövuotta oli ilmavalvontaa. 

Lottakruunu 

Yhden erikoisuuden voi vielä poimia vuosikerto
muksesta. Kertomuksessa lukee: "Lottakruunua kantoi 
paikallisosastossamme ensimmäisen kerran lotta Doris 
Seiko vihkiäisissään jouluk. 31 p." 

Netin tietosanakirja Wikipedia tietää, että lottakruunu 
oli hopeinen kruunu, jota lainattiin lottien vihkiäisiin. 
Kruunu on säilytettävänä lottamuseossa Tuusulan Syvä
rannassa. 

Sairaanhoitaja Doris Seiko avioitui toimittaja Koitto 
Kallion kanssa. Kallio oli toimittaja ja Turun Sanomien 
Uudenkaupungin konttorin hoitaja ja myöhemmin Turun 
Sanomien toimittaja ja toimitussihteeri. 7 

Yhteensä noin 30 henkilötyövuotta 

Kaikkiaan Uudenkaupungin osaston työpanos nousee 
melko suureksi, vaikka lääkintäjaoston työpäivälukuja ei 
olekaan käytettävissä. Muonitus-, varus- sekä keräys- ja 
kansliajaoston työpäivien määrä on lähes 30 henkilötyö
vuotta. 

Keitä /otat sitten olivat? 

Kaikki kansalaispiirit eivät ainakaan alkujaan olleet 
mukana lottatyössä. Se tuntunee ihmeelliseltä, kun tällä 
hetkellä ajattelee sitäkin työtä, jota lotat Uudessakau
pungissa tekivät. Tosiasiassa työläispiireissä vieroksuttiin 
alkujaan lottatyötä. 

Lottalupauksessa Iotta lupasi avustaa suojelukuntajär
jestöä sen puolustaessa uskontoa ja isänmaata. Työväestö 
suhtautui suojeluskuntiin pääosin kielteisesti ainakin 
ennen sotia. Jonkinlaista muutosta enteili talvisodan kyn
nyksellä, lokakuussa 1939 pidetty SDP:n 40-vuotisjuhla, 
jossa puolueen puheenjohtaja Väinö Tanner korosti, että 
entiset erimielisyydet olivat "lopultakin pieniä tekijöitä 
silloin kun mahdollisesti kansan itsenäisyydestä ja sen 
tulevaisuudesta voi nousta kysymys". 8 

Helmikuun 15. päivänä 1940 suojeluskuntajärjestö 
ja SDP tekivätkin sovinnon. SDP antoi jäsenistölleen 
julkilausuman, jossa se katsoi, ettei enää ole estettä 
sosialidemokraattisesti ajattelevan työväen liittymisestä 
suojeluskuntiin.9 Vanhan kirkon lottamuistomerkin pal-

7 Lyseon matrikkeli 
8 Ahto s. 33-34 
9 Ahto s. 254 
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Oikealla näkyvän Myllymäen ilmavalvontatornin vieressä vas. silloiset Liisa Luotonen, Ritva Sarvilinnaja Kirsti Klotz, 
myöh. Eriksson, jolta valokuva saatu .. 

jastustilaisuudessa kesäkuussa 2003 puheenjohtajamme 
Jean Suominen luonnehti sitä suureksi periaatteelliseksi 
ratkaisuksi, johon välipuheeseen myös Lotta-Svärd-järjestö 
yhtyi .10 

Käytännön esimerkkinä lottatoimintaan suhtautumi
sesta vielä ote äitini Helli Jalavan kirjeestä, jonka hän 
lähetti isälle rintamalle 12. marraskuuta 1943: "Eilen 
Ojanperän P. oli täälläpäin, kävi hän meilläkin pari 
kertaa, hän jutteli vähän siihen suuntaan että heillä on ollut 
vähän puhetta Annen kanssa kihloihin menosta mutta että 
hänellä olisi sellainen vaatimus että A:n pitäisi erota ensin 
siitä paljon puhutusta järjestöstä - tämä on kiusallinen 
juttu-- Kai se järje~tyy sitten ja mitäs se paljon väliä nyky
ään on mihin kuuluu kun kerran ollaan niin yksimielisiä." 
Isäni sitten myöhemmin vastaa kirjeeseen sanomalla, että 
mitäs sillä yleensä on väliä mihin nykyään kuuluu. 

Sosialidemokraattisia vanhempiani ei siis tuntunut 
1943 häiritsevän, vaikka isän serkku menisikin !otan kanssa 
kihloihin, eikä se tainnut esteeksi muodostua. 

Uudenkaupungin osaston 1941 vuosikertomus loppuu 
sanoihin "Tämä vaatimaton työmme, joka käy selville 
vuosikertomuksesta, on pienenä osana vain siitä suuresta 
10 Video 2003 

työstä, jota jokainen yksilö ja osasto ovat velvolliset teke
mään yhteisen isänmaamme eteen." 

Ainakin noin 30 henkilötyövuotta käsittävää työtä ei 
voitane luonnehtia kovinkaan vaatimattomaksi. 
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