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Suomalaisten 
naisten 
tahdon- ja 
voimannäyte
Näyttely kertoo suomalaisten 

naisten vapaaehtois-

järjestöstä Lotta Svärdistä, 

joka perustettiin vuonna 1921 

tukemaan suojeluskuntien 

tekemää maanpuolustustyötä.

Talvi- ja jatkosodan aikana 

(1939—1945) järjestön 

jäsenet, lotat, toimivat 

moninaisissa tehtävissä 

sotatoimialueella ja 

kotirintamalla. Järjestö toimi 

syksyyn 1944 asti.

Kiertävä näyttelyAlaverstaanraitti 5, 
Tampere, www.vapriikki.fiwww. http://pirkanperinto.fi

Näyttelypaikat
13.9.—2.10.2011     Museokeskus Vapriikki  
3.10.—16.10.2011   Varalan Urheiluopisto
17.10.—28.10.2011 Ahlman-opisto
31.10.—13.11.2011 Sampolan kirjasto 
14.11.—25.11.2011 Tampereen Ammattikorkeakoulu
28.11.—9.12.2011   Anna Tapion koulu
2.1.—16.1.2012      Pääkirjasto Metso 
Tammi—helmikuussa 2012 Tampereen ammattioppilaitoksilla



Sääntöjensä mukaan Lotta Svärd -yhdistyksen tarkoituk-
sena oli “avustaa maan suojeluskuntia terveydenhoidol-

la, ruuanlaitolla, varustuksia valmistamalla, varoja hank-
kimalla sekä muilla suojeluskuntien toimintaa edistävillä 
keinoilla”. Talvi- ja jatkosodan aikana lotat vapauttivat noin 
satatuhatta miestä rintamalle korvaamalla miehet sellaisissa 
maanpuolustuksen tehtävissä, joissa ei tarvittu tai käytetty 
aseita.

Lotta Svärd oli merkittävä kasvatus- ja kulttuuriyhteisö. 
Juhlia ja leirejä sekä viihde- ja liikuntatapahtumia järjestet-
tiin paikallisyhdistyksissä kautta maan.

Pikkulotat olivat 8—16 -vuotiaita tyttöjä, joiden toimin-
ta Lotta Svärd -järjestössä oli verrattavissa tämän päivän 
partiotoimintaan. Pikkulotat harjoittelivat tärkeitä taitoja 
kuten ensiapua, muonitusta ja vaatehuoltoa. Sodan uhka ja 
sotatilanne vaativat lottia kouluttautumaan erilaisiin tehtä-
viin. Lotat toteuttivat ne tehtävät, jotka heille annettiin. 

Mottona oli: “Ei pidä kysyä, missä työtäsi teet, vaan 
miten sen teet”. Sota-aikana lottia työskenteli sota- ja 
kenttäsairaaloissa sekä kenttäapteekeissa ja laboratorioissa 
samoin erilaisissa toimisto- ja huoltotehtävissä.

Joukkojen muonitus eli ateriahuolto oli lottien laajin 
tehtäväalue niin rauhan kuin sodankin aikana. Rintamalla 
lotat muonittivat sotilaita sekä kenttä- ja sotasairaaloiden 
potilaita.

Lotat huolehtivat rauhan aikana sekä lottien että 
suojeluskunnan varusteiden valmistamisesta ja huollosta. 
Lotta Svärdin varusvarastot olivat sotien aikana erittäin 
tarpeellisia.

Lottalupaus 
”Minä lupaan kunniasanallani, että 

rehellisesti ja omantunnontarkasti avustan 
Suojeluskuntaa sen puolustaessa uskontoa, 

kotia ja isänmaata ja täytän minulle 
uskotut maanpuolustustehtävät noudattaen 

Lotta Svärd -järjestön sääntöjä.”

Viestilottia Tampereen teknillisen 
opiston kellarissa 1939. 

Lotat Sylvi Mattila 
ja Helena Rauhalahti 
Kuhmalahden Jylhänmäen 
ilmavalvontatornissa.
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Lottakanttiini rintamalla kuorma-
auton lavalla.

Syvärannan Lottam
useo

Lääkintälottien sidontaharjoituksia. 

Hiihto oli lottien luonteva kuntoilu- ja 
kilpailulaji, Nokia 1925. 

Pyykinpesua kenttäoloissa sota-
aikana.

Lotat tekemässä sidontatarvikkeita.
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