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Etukannen kuva: Museovirasto  
kannen suunnittelu: Riitta silvennoinen

978-951-1-23698-6

Lottien historia vuodesta 1918 nykypäivään

Lähes neljännesmiljoona lottaa teki sodan aikana työtä Suomen hyväksi.  
He laittoivat ruokaa armeijan yksiköille, hoitivat haavoittuneita sekä pesivät ja 

pukivat kaatuneet. Lotat lajittelivat kenttäpostin, välittivät puhelut, sähköttivät ja 
tekivät säähavaintoja. Kotirintamalla he päivystivät ilmavalvontatorneissa, hoitivat 

potilaita sotasairaaloissa ja toipilaita toipilaskodeissa, huolehtivat siirtoväestä 
kuljetuksen aikana, jakoivat eri puolilta tulleita avustuksia.  

Joka tehtävään tuntui löytyvän joku lotta.
Tätä työtä ei synnytetty tyhjästä. Lotta Svärd -järjestö oli kouluttanut  

jäseniään muonittamaan ja lääkitsemään, opettanut valmistamaan varusteita.  
Lottapiirit ja -osastot olivat keränneet mittavan varallisuuden järjestämällä juhlia  

ja myyjäisiä sekä ruokatarjoilua erilaisissa tapahtumissa.
Lottajärjestön historia kertoo, miten isänmaallisten naisten järjestötoiminta  

rakensi itsenäisyyden alkuvuosikymmenten Suomea ja miten toiminta  
jouduttiin sodan päätyttyä lopettamaan.

Filosofian tohtori Maritta Pohls kertoo Lotta Svärdin historian  
vuoden 1918 sodan jälkeen aina nykypäiviin saakka. Filosofian tohtori Annika 

Latva-Äijö keskittyy osuudessaan sotavuosien muonitustoiminnan organisaation  
ja rintamaolojen kuvaamiseen. 

Lottien Suomi -kirjasarjassa ovat aiemmin ilmestyneet  
Annika Latva-Äijön Lotta Svärdin synty,  

Pia Olssonin Myytti ja kokemus sekä  
Tiina Kinnusen Kiitetyt ja parjatut.

Tämä teos päättää sarjan.

9 789511 236986

SOTATOIMIALUE (kenttäarmeijan tuki)

Ruokahuolto
- linnoittajat
- päällystö
- kenttäsairaalat

Kanttiinipalvelut kenttäarmeijalle 

Kenttäsairaaloiden lääkintälotat 
 
Ilmavalvontakeskusten puhelin- ja tasohenkilöstö sekä radiohenkilöstö 

Toimisto- ja viestityö
- puhelin
- lennätin
- kassanhoitajat, kanslistit, kanslia-apulaiset ja kirjurit, kirjanpitäjät, kortistonhoitajat, kielenkääntäjät, kirjaajat
- piirtäjät
- sääpalveluasemien kartanpiirtäjät
- päämajan matemaatikot
- salakirjoittajat
- laborantit
- keskussääasemien meteorologit 
- topografijoukkojen laskijat
- merivalvonta
- valonheitinten käyttäjät
 
Siivous

Huolto-, valistus- ja yhteyslotat
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KOTIALUE (kotijoukkojen eli suojeluskuntajärjestön tuki)

Muonitus reserviläisten kokoontumis- ja pysähdyspaikoilla

Ruokahuolto
- sotasairaalat ja sotavankisairaalat 
- piiriesikunnat, sotilasruokalat 
- koulutuskeskukset
- hevosottotilaisuudet
- erilaiset työmaat ja vartiot 
- ulkomaiset vapaaehtoiset
- sotavankijunat ja -leirit
- sotapoliisi
- väestönsuojelumiehet 
- ajoittain rautatieläiset ja rajavartiomiehet
- sotasairaalat
- eläinlääkintämuodostelmat
- kaatuneiden evakuointikeskukset
- kenttäpostikonttorit 

Leivän leipominen 

Lääkintähuolto
- sotasairaalat ja sotavankisairaalat 
- kaatuneiden evakuointikeskukset
- lääkintävarikot
- sotilasapteekit
- veripalvelu 

Varusteiden keräys, pesu ja korjaus

Siivous

Valistustyö ja mielialojen muokkaus
- sankarihautajaiset 
- yhteydenpito rintamalle

Ilmavalvonta

Toimisto-, viesti- ja valvontatehtävät kenttäpostista säähavaintojen tekemiseen 
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YHTEISKUNNALLINEN HUOLTOTYÖ

Evakuoitujen huoltotyö
- ruokatarjoilu
- lääkintähuolto
- siivous
- varusteet

Ruokahuolto
- mottitalkoissa
- työpalveluleireillä
- raivausleireillä

Sairaaloiden varustaminen 

Toipilas- ja invalidikodit

Huoltotyö 

Tavaroiden keräys, kunnostus ja jakelu

Laajamittainen keräystoiminta
- Suomi-Ruotsi jääpallomaaottelun pääsylipputulot ja kuuntelumaksu 1940
- Kaatuneitten urheilijoiden muistokisojen kuuntelumaksu 1940
- Suomen puolustussodan vainajien muistokonsertin kuuntelumaksu 1940
- Kultaesinekeräys: lentokoneita ilmavoimille 1940
- Maaottelumarssi 1941
- Raivausleirien kannatus- ja työmerkkien myynti 1941
- Vapaussodan invalidien Valkokukkamerkki
- Sotainvalidien Veljesliiton Kukka- ja rintamerkki
- Vappukukka
- Syyskukka
- Asevelimerkki
- Itä-Karjalan merkki
- Palkansaajien suurkeräys
- Sotainvalidien Veljesliitto 
- Mannerheimin lastensuojeluliitto
- Suomen Punainen Risti  
- Invalidisäätiö 
- kaupungit
- valtiovalta 

Tuntemattoman sotilaan paketit 

Talkoot


