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”Lotat olivat reippaita nuoria naisia – urheita, uutteria ja neuvok-
kaita. Heille ei tuottanut vaikeuksia työ- tai opiskelupaikan tai 
vaikkapa maatilan tyttären tehtävien jättäminen. Raha ei merkinnyt 
silloin mitään – isänmaa merkitsi kaikkea. He eivät pelänneet työn-
tekoa.” (Rautio 2001, s. 7)

Olen tavannut muutaman näistä ”reippaista nuorista naisista” nyt 
kun he ovat vielä reippaita, elämäänähneitä vahvoja naisia. Juuri se 
miten May-Bee Rautio kuvailee kirjassaan sotaan lähteneitä lottia 
pätee myös kaikkiin kuvaamiini lottaveteraaneihin, joihin sain ilon 
tutustua. 

Kiinnostukseni lottia kohtaan sai alkunsa, kun juhannuksena 
2011 vierailin pappani luona Kaunialan sotavammasairaalassa heidän 
juhannusjuhlassaan. Katsellessani sotaveteraaneja yhteislaulun aika-
na, tulin ajatelleeksi missä ovat kaikki naisveteraanit. Tiesin lotista 
jonkin verran  ja heidän osastaan talvi- ja jatkosodassa, mutta tuolla 
juhannusjuhlassa en heitä nähnyt. Nuorena naisena minulle on aina 
ollut lähellä sydäntä naiseus ja naisten asema ja arvot yhteiskunnas-
sa sekä kotimaassa että ulkomailla. Se mitätön arvostus, jota lotat 
saivat sotien jälkeen, oli myös yksi painavista syistä miksi halusin 
tutustua enemmän aiheeseen. Historia on myös kiinnostanut minua 
koulusta lähtien, joten kun keväällä 2012 palasin ajatukseeni lotista 
tiesin, että olin löytänyt opinnäytetyöaiheeni. 

Projektini alussa en vielä ymmärtänyt kuinka tärkeään aiheeseen 
olin tarttunut. Työni on tiettävästi ensimmäinen valokuvateos 
lotta-veteraaneista. Aloittaessani yhteystietojen keräämisen, en ollut 
ollenkaan varma kuinka monta lottaa löytäisin tai kuinka moni 
olisi vielä elossa – tiesin kuitenkin, että aika oli juuri oikea aloittaa 
projektini.

Projektini aikana olen tutustunut ihaniin ihmisiin, joiden kanssa 
olen nauranut, kuunnellut uskomattomia tarinoita, liikuttunut kyy-
neliin ja jakanut sen vahvan tärkeyden tunteen lotteutta kohtaan. 

Saan olla myös kiitollinen erityisen vahvasta ja tärkeästä 
 taustajoukostani. Isä ja äiti; kiitos aivan kaikesta projektini aikana, 
varsinkin tuesta ja rakkaudesta.

David; thank you for your neverending help and support with 
the project, but also in these four years. You have always believed in 
me, when I didn’t.

”Salla, Aino ja Maarit; kiitos vertaistuesta ja kaikesta mahdollises-
ta koko opiskeluajalta.

Mirka, Mariela ja Emmi; kiitos teille rakkaat ikuiset ystävät, 
autoitte paljon kun tuitte minua. 

Kiitos teille kaikille, olette olleet korvaamattomia ja teidän tuellanne  
sain näin hienon projektin aikaan.

Opinnäytetyöohjaajinani ovat toimineet Yrkeshögskola Novian 
valokuvauslinjan opettajat Lars Rebers ja Emma Westerlund ja kou-
lun ulkopuolinen ohjaaja valokuvataiteilija Ben Kaila. Kiitos teille 
rohkaisevista sanoista ja uskosta minua ja projektiani kohtaan. 

Lopuksi haluan kiittää Lottamuseota ja Saija Ylitaloa yhteistyöstä. 
Suurin kiitos kuulu kuvattavilleni, ihanille ja vahvoille lotta-

naisille. Kiitos Eine Kalliala, Aune Rahola, Maj-Lis Mustonen, 
 Lauraliisa Pitkänen, Else Järvelä, Vuokko Kauppinen, Silvi Virta-
nen, Anna-Kreeta Loukola, Helmi Kotkonen, Meeri Repo ja Eeva 
Tapio. 

Kiitos myös Anna-Liisa Ronnulle ja Irma Hämäläiselle.

Elise-Anette Kokkonen
Espoossa 15.1.2013

Esipuhe



Lottien Laulu

Vapaan Suomen vartiojoukko on

tämä lottien rintama harmaa,

kukin meistä kuin urhokin taipumaton

käypi kohti nyt maalia varmaa:

Eteen onnen armahan synnyinmaan,

Eteen vapahan, valkean Suomen

me riennämme joukossa taistelemaan

kunis maallemme koittavi huomen.

Me nyt riemulla tahdomme ponnistaa

kun kutsuvi syntymämaamme.

Lotat kaikki te liittohon kiiruhtakaa,

isänmaata palvella saamme!

-Einar Fieandt
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Opinäytetyöni käsittelee Lotta Svärd -järjestöön kuuluneita naisia 
ja heidän työpanostaan talvi- ja jatkosodassa sekä Lapin sodassa 
vuosina 1939–1944. Olen kuvannut pääkaupunkiseudulla yksitoista 
lottana toiminutta naista. Työni kertoo lottien historiasta ja heidän 
työnsä merkittävyydestä sodan aikana ja antaa kasvot vielä monelle 
elossa olevalle lottaveteraanille.

Opinnäytetyö koostuu visuaalisesta osasta, jota kirjallinen osuus 
tukee historian tutkimuksilla, omilla ajatuksillani ja päämäärilläni. 
Opinnäytetyön lopputuote on yksitoista värillistä muotokuvaa, 
jotka esitellään myös tämän kirjan alussa.

Opinnäytetyön kirjallisessa osassa käyn ensin läpi Lotta Svärd 
-järjestön historiaa, kuinka järjestö sai alkunsa ja minkälaisessa 
Suomessa silloin elettiin. Kirjoitan yleisesti Lotta Svärd -järjestös-
tä, mitkä olivat sen aatteet ja ketkä liittyivät lottiin. Kerron myös 
millaista oli lottien työ sekä koti- että sotarintamalla. Tämän jälkeen 
keskityn sodanajan jälkeisiin tapahtumiin ja kuinka kielteinen 
suhtautuminen lottiin sai alkunsa Rauhanneuvotteluiden jälkeen 
vuonna 1944. Lopuksi kerron vielä Lotta Svärdin uudelleennoususta 
1990-luvulta nykyaikaan. 

Prosessiosassa kerron kuinka sain yhteyden lottiin ja millä tavoin 
lähestyin heitä. Kirjoitan myös kuvaustilanteista ja omista ajatuk-
sistani ja kokemuksistani heidän kanssaan ja tätä työtä tehdessäni, 
sivuten myös heidän omia kokemuksiaan.

Haluan opinnäytetyölläni osoittaa kunnioitukseni ja kiitokseni 
sodassa toimineita lottia kohtaan ja kertoa heidän tarinaansa kuvin 
ja sanoin. Haluan myös pienentää sukupolvien välistä kuilua ja 
saada nuoret samaistumaan sodan aikaisiin nuoriin. Nuo nuoret 
ovat nyt elämäänähneitä vahvoja naisia ja minun sukupolveni on 
muistettava heidän panoksensa sodassa ja katsottava avarin silmin 
tulevaisuuteen.

Johdanto
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toimineiden naisten toimeentulosta. Lotta Svärd sai myös siirrettyä 
osan järjestön varoista Huoltosäätiölle ennen järjestön lakkautusta. 
(Kinnunen 2006, s. 30– 31)

Sodan loputtua ilmapiiri Suomessa muuttui täysin. Yhteisestä 
maanpuolustusasenteesta oli siirrytty sotasyyllisten etsimiseen. 
Suomen oli muutettava ulkopolitiikkaansa ja sisäpolitiikassa alkoi 
myllerrys voimasuhteista. Neuvostoliittoa ihaileva äärivasemmisto 
nousi hyvin vaikutusvaltaiseksi poliittiseksi vaikuttajaksi. (Kinnu-
nen 2006, s.17)

Lotta Svärdin lakkautuksesta alkoi myös uusi kausi joka vai-
kutti hyvin paljon lottien historiaan aina 1990-luvulle asti. Sodan 
päättymisen jälkeen asenteet Suomen yhteiskunnassa muuttuivat 
ja maatansa puolustaneet, näiden joukossa myös lotat, saivat varsin 
kielteisen aseman. Tiina Kinnunen (2006, s. 16) määrittelee kirjas-
saan, kuinka lottia koskevien tulkintojen valossa historia paljastuu 
varsin sotaisaksi: ”1950-luvun Suomessa käytiin ”toista jatkosotaa” ja 
1960-luvulla maassa riehui ”lottasota.”

Kielteinen suhtautuminen lottiin sodan jälkeen
Välirauhan solmimisen jälkeen Suomea vartioitiin hyvin tarkasti ja 
Neuvostoliiton johtama valvontakomissio vaati kaikkien ”hitleriläis-
fascististyyppisten” järjestöjen lakkauttamisen, joihin myös Lotta 
Svärd katsottiin kuuluvan. Lotta Svärd -järjestö ja lotat nähtiin sekä 
Neuvostoliiton että suomalaisen äärivasemmiston silmissä fasisteina, 
jotka olivat auttaneet talvi- ja jatkosodassa maataan Neuvostoliittoa 
vastaan. Tuolloin myös neuvostovastaisuus merkitsi fasismia. 

Lotat kokivat järjestönsä lakkautuksen eri tavoin, mutta suurin 
huoli heti lakkautuksen jälkeen oli siitä, mitä seuraavaksi tulisi 
tapahtumaan. Monet lotat pelkäsivät seurauksia niin paljon, että 
polttivat tai piilottivat lottapukunsa ja merkkinsä. Tuohon aikaan 
oli kuitenkin pulaa vaatteista, ja monella lottapuku jäikin muunte-
lun jälkeen arkikäyttöön. 

Samalla kun kaikki lottauteen liittyvät asiat pelossa joko hävitet-
tiin tai piilotettiin, vaikenivat lotat tuosta ajasta ja eivät puhuneet 
siitä kenellekään. 

Lotta Svärd -järjestön lakkautuksesta alkoi pitkä vaikenemisen 
kausi. Lotista ei saanut puhua ja he olivat saaneet varsin huonon 
maineen yhteiskunnassa. Lottien historiankirjoituksen aloitti Väinö 
Linna vuonna 1954 romaanissaan Tuntematon Sotilas. Romaanissa 
lotat kuvataan varsin negatiivisessa ja vähättelevässä valossa sotaan 
miesten perässä lähteneinä, säälittävinä tyttösinä. Linna tiivisti 
Lotta Svärdin ja lottiuden yhteen henkilöhahmoon, Raili Kotilai-
seen. Tämä määritteli lottien kuvan vuosikymmeniksi eteenpäin. 
Lottien varsin negatiivista historiankirjoitusta jatkoi Paavo Rintala 

romaanissaan Sissiluutnantti, vuonna 1963, jossa lotat olivat nymfo-
maaneja. Rintala kirjoittaa lottien koko sotaa hallineen periaatteen 
olevan ”parempi naida kuin palaa”. (Latva-Äijö 2004, s. 12)

Lottien historiankirjoituksessa ei aluksi haluttu edes antaa 
oikeaa kuvaa lotista vaan totuutta vääristeltiin. Vuonna 1964 Airi ja 
Rafael Koskimiehen romaani Suomen lotta – katsaus lottajärjestön 
 toimintaan puolusti lottia ja oli vastaiskuna Linnan ja Rintalankin 
luomalle lottakuvalle. Koskimiesten romaanissa lotista annettu kuva 
oli todenmukainen; ”Sitä voisi luonnehtia sanomalla, että puhdas 
intomieli yhtyi järjestössä aitoon naiselliseen käytännön työhön. - - 
- Mutta vasta käytöntö, ennen kaikkea sotien aikana, osoitti, mitä 
ihanteellinen mieli voi saada aikaan - - -.” (Latva-Äijö 2004, s.13)

Miltein 50 vuotta lottien historiasta kului vaietessa kunnes vuon-
na 1991 tapahtui muutos.

Lotat nyt, 1990-luvulta 2000-luvulle
Pitkän vaikenemisen jälkeen vuonna 1991 oli kulunut 70 vuotta 
Lotta Svärd järjestön perustamisesta. Finlandia-talossa järjestettiin 
Lotta Svärdin 70-vuotisjuhla, jolloin entinen pikkulotta, Elisabeth 
Rehn toimi puolustuministerinä. Tuolloin Lotta Svärd ja kaikki 
lottina toimineet naiset saivat ensimmäisen virallisen kiitoksen 
Suomen valtiolta. Lotat oli viimeinkin nostettu kunniaan ja tästä 
alkoi varsinainen ”lottabuumi”. Lottien historiantutkimus lisääntyi 
90-luvulla ja jatkuu edelleen. Lottien historiaa on tutkittu ja heistä 
on kerrottu  väitöskirjoissa, kaunokirjallisuudessa, näytelmissä, 
tutkielmissa ja elokuvissa. 

Viime vuoden lopulla valmistui myös Raimo Salon (s. 1953) 
ohjaama dokumentti Viimeinen Testamentti, jossa hän on kiertänyt 
ympäri Suomea haastattelemassa sotatoimialueella toiminutta lottaa.

Mielestäni on tärkeää kertoa hieman Lotta Svärdin ja lotta-aatteen 
historiasta, jotta pystyy ymmärtämään aiheen tärkeyden ja tulkitse-
maan ottamiani muotokuvia lottaveteraaneista.

Mikä oli/on Lotta Svärd?
Lotta Svärd oli naisten vapaaehtoinen valtakunnallinen maanpuo-
lustusjärjestö, joka perustettiin vuonna 1921 ja joka osallistui talvi- ja 
jatkosotiin (1939–1944) osana Suomen armeijan huoltoa (Latva-Äijö 
2004, s. 12 ). Järjestön tehtävänä oli ” avustaa Suojeluskuntajärjestöä 
sen turvatessa uskontoa, kotia ja isänmaata” (Rautio 2001, s. 15). 
Lotta Svärd oli täysin vapaaehtoinen naisjärjestö, johon liittyneet 
tytöt ja naiset halusivat omalta osaltaan auttaa isänmaataan selviä-
mään sodasta.

Nimi Lotta Svärd tulee kansallisrunoilijamme Runebergin runos-
ta Lotta Svärd, joka on balladisarjasta Vänrikki Stoolin tarinat (1848, 
1860). Samasta sarjasta on myös Maamme -laulun alkuperäisruno. 
(Lotta Svärd Säätiö, 2008, s. 10).

Lottajärjestö oli jakautunut suojeluskuntapiirien mallin mukaan 
lottapiireihin ja jokaiselle paikkakunnalle oli perustettu paikallis-
osasto, suurimpiin kaupunkeihin useampiakin.

Koko valtakuntaan levinnyttä järjestöä organisoi keskusjoh-
tokunta, jonka toimipaikka oli Helsingissä. Fanni Luukkonen 
valittiin puheenjohtajaksi 1929 ja hän hoiti tehtävää aina järjestön 
laukkautukseen asti vuoteen 1944. Lotta Svärd -järjestöön kuului 
kaikenkaikkiaan 232 000 jäsentä ja arviolta 90 000–100 000 palveli 
sotatoimialueella. (Lotta Svärd Säätiö 2008, s. 11–13).

Pikkulotat olivat 8–16-vuotiaita tyttöjä, jotka myös olivat tärkeä 
osa Lotta toimintaa. Tyttötyön aatteen tiivisti Pikkulotta-lehden 
toimitussihteeri Saara Forsius vuonna 1937. Sen haluttiin olevan 
puolustustahtoa luova ja isänmaarakkautta palveleva sekä lujittavan 
yhteenkuuluvuutta ja antavan maanpuolustuopetusta. Tytöt auttoi-
vat lottia kaikessa missä pystyivät. (Lotta Svärd Säätiö 2008, s. 50)

Lottatyö koti- ja sotarintamalla
”Lotta-aatteen kaunein ominaisuus on auttamisen ja palvelemisen 
tahto” (Rautio 2001, s. 15).

Lottien maanpuolustus oli aseetonta. Heidän tehtävinään oli ma-
teriaalinen avustus; lääkintä-, muonitus- ja varustustoimi. Jokainen 
lotta koulutettiin tehtäviinsä ja oli tuolloin velvollinen osallistu-
maan työhön. Lottien suurin toimiala oli muonitushuolto, ja tähän 
kuului sotatoimialueella toimineet lottakanttiinit. Muonitus- ja 
kanttiinilotat olivat myös usein lähimpänä etulinjaa (Lagerbohm, 
Kirves & Kleemola 2010, s. 32). Muonituslottien suuresta panok-
sesta kertoo myös se, että talvisodan aikaan vuosina 1939–1944 lotat 

leipoivat leipää Suomen armeijalle joka päivä 100 000 kiloa (Lotta 
Svärd Säätiö 2008, s. 17)

Lottien tehtäväksi lukeutui myös henkinen maanpuolustus. Lotta 
Svärdin keskusjohtokunnan vuonna 1926 julkaisemassa maanpuo-
lustuksen periaatteista koostuvassa kirjasessa kehotettiin naisia 
edistämään Suomen puolustusta tekemällä ”siveellisesti kohottavaa 
valistustyötä”. Lotta Svärdin aatepohja perustui kristillis-siveelliseen 
isänmaarakkauteen ja lotilla oli kova kuri. (Latva-Äijö 2004, s. 278)

Lotta Svärd -järjestö jakautui viiteen eri jaoston tehtäväryhmään; 
lääkintäjaostoon, muonitusjaostoon, varusjaostoon, toimisto- ja 
viestijaostoon ja keräys- ja huoltojaostoon. Lottia koulutettiin 
vuodesta 1922 lähtien ja keskusjohtokunta ehti järjestää 19 kahden 
viikon pituista lottakurssia ennen talvisotaa Tuusulassa Syvärannan 
lottaopistossa. 

Muonitushuollon ohella myös haavoittuneiden hoito oli yksi 
lottajärjestön huomattavista toimialoista. Lääkintälottana työskente-
leminen vaati hyvin paljon ruumiillista ja henkistä jaksamista. Lotat 
olivat mukana jatkosodan aikana hoitamassa myös vainajien käsitte-
lyn kaatuneiden evakuoimiskeskuksissa, joista käytettiin lyhennystä 
KEK. Tämä työ oli henkisesti kaikista vaativimpia ja naiset tiettä-
västi kestivät tätä työtä paremmin kuin miehet. Eläinlääkärilotat 
huolehtivat muun muassa sodassa mukana olleista haavoittuineista 
hevosista.

Varuslottien vastuulla oli hoitaa vaatetuskenttävarikon osa-
toissa vastaanotto-, pesula-, lajittelu-, korjaamo-, lähettämö- ja 
 kirjanpitotyöt. Ilmavalvontalottien tehtävänä sekä sotatoimialueella 
että kotirintamalla oli hoitaa ilmatilan havannointia. Yhteyslotat 
olivat kokeneita ja järjestelykykyisiä lottia, jotka hoitivat kenttä-
lottien asioita ja valvoivat lottien etuja sodan aikana. (Lotta Svärd 
Säätiö 2008, s .26–46)

 
Lotta Svärd -järjestön lakkautus, syyt ja 
seuraukset
Kun jatkosota (1941–1944) päättyi aselepoon Suomen ja Neuvosto-
liiton välillä syyskuussa 1944 solmittiin välirauhansopimus. Suomi 
välttyi miehitykseltä, mutta Neuvostoliiton johtama liittoutuneiden 
valvontakomissio määräsi kuinka Suomessa piti elää. Yksi välirau-
hansopimuksen ehdoista oli, että Suojeluskunnat tuli lakkauttaa 
ja tämä johti myös kiinteästi suojesluskuntiin kuuluneen Lotta 
Svärdin lakkautukseen. Lopetuskäsky Lotta Svärd -järjestölle tuli 
marraskuussa 1944, mihin järjestö oli kuitenkin osannut varautua. 
(Kinnunen 2006, s. 17)

Suomen Naisten Huoltosäätiö perustettiin lokakuussa 1944. 
Sen tarkoituksena oli ottaa tehtäväkseen huolehtia rintamalottina 

Teoria
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Osaltaan kuvaustyöhöni on vaikuttanut myös kaikki ne sodan-
ajan valokuvat, joita olen lottien kotialbumeissa nähnyt. Näen kont-
rastin heidän nuoruuden kuviensa ja heistä ottamieni muotokuvien 
välillä. Nuoret kaksikymppiset lotat olivat reippaita, iloisia ja täynnä 
elämäniloa, ja nyt nuo naiset kuvissani esiintyvät edelleen iloisina, 
mutta myös haikeina ja arvokkaina sodasta selvinneinä vahvoina 
naisina. Sota jättää aina jälkensä.

Opinnäytetyön ohjaus
Koulun ulkopuolisena ohjaajana minulla oli valokuvataiteilija Ben 
Kaila (1949-), jonka kanssa kävimme läpi alusta lähtien kuvaustapaa 
ja tyyliä. Ohjaajinani toimivat myös YH Novian valokuvauslinjan-
vastaava Lars Rebers ja pääopettaja Emma Westerlund. Vierailevina 
opettajina meillä toimivat myös Timothy Persson, Stefan Bremer 
sekä taitossa suurena apuna oli Mikael Paananen. 

Valokuvatyöt
Kuvateokset ovat 60cm x 60cm digitaalivedoksia kehystettyinä val-
koisissa kehyksissä. Kehyksissä lottien kuvat saavat niille kuuluvan 
arvon.

Lopputuloksen analysointi
Opinnäytetyöni lopputuote on yhdentoista lotan muotokuvasarja. 
Valokuvasarja on jo itsessään dokumentaarinen työ, jossa yhdistyy 
mennyt ja nykyinen aika. Muotokuvasarjallani käsittelen sodan 
aikaa, lottia, joista on vasta 1990-luvun alusta pystytty puhumaan 
avoimesti ja jolloin he ovat alkaneet saada sodassa tekemälleen työlle 
arvostusta.

Tahdoin muotokuvista yksinkertaisia, huolella sommiteltuja 
kuvia, joissa kuvattavilla ja heidän asennoillaan on suuri merki-
tys. Monet lotista istuvat kuvassa ja huomasin kuinka heistä useat 
asettuivat kuvaan hyvin samalla tavalla. Kaikki kuvattavani ovat yli 
85-vuotiaita, mutta olen mielestäni onnistunut kuvaamaan myös 
heidän sisäisen nuoren lotan olemuksen.

Valokuvissa on paljon symbolisia elementtejä, kuten lottapuku 
ja lottamerkit, erilaiset ansiomitalit ja myös kuvausympäristöstä 
löytyvät symbolit. Muotokuvista kaksi olen ottanut ulkona sodan 
raunioilla, joista heijastuu aika, niin kuin itse lotista. Sota on käyty, 
mutta rauniot ja muutama lotta on vielä jäljellä. Lottien kotona oli 
paljon esineitä ja tauluja, jotka muistuttivat heitä heidän nuoruu-
destaan. Else Järvisen kuvassa (sivu 27) on taustalla kartta Suomesta 
valtion vanhoilla rajoilla. 

Kaikki kuvattavat hymyilevät kuvissa, toiset hieman enemmän 
kuin toiset. Mielestäni heidän hymynsä ei ole poseerausta, vaan 
sopii hyvin ja luonnollisesti kuvattaville. En varsinaisesti pyytänyt 
heitä hymyilemään, vaan ajattelemaan kauniita ja ihania asioita, 
olemaan rennosti. En myöskään halunnut heidän näyttävän kuvissa 
”surkeilta vanhoilta lottaveteraaneilta” vaan vielä elämäniloisilta ja 
kauniilta naisilta. 

Olen mielestäni onnistunut projektissani hyvin ja olen tyyty-
väinen lopputulokseen. Halusin tällä kuvasarjalla osoittaa oman 
kunnioitukseni lottia kohtaan ja tarkoitukseni oli myös lähestyä 
yleisöä tuomalla lottia ja heidän työtään julki. Tähän mennessä olen 
tehnyt vain pienen osan näin suuresta ja merkittävästä aiheesta. 
Tarkoituksenani on jatkaa projektia myöhemmin tänä vuonna 2013, 
tietäen, että aikani on kuitenkin rajallinen. Haluan kuvata lottia 
myös muualta kuin pääkaupunkiseudulta, ja olen kuullut, että Sei-
näjoen lotat ovat vielä varsin aktiivisia. Suunnitelmissani on tehdä 
kirja laajemmasta materiaalistani, johon kerään myös kuvattavien 
muistoja heidän nuoruudestaan.

Lopputulos

Kuvattavien kartoitus, yhteydenotto
Projektin alussa en ollut lainkaan tietoinen siitä, kuinka monta 
lottaa olisi vielä elossa ja kuinka moni heistä olisi tarpeeksi hyvässä 
kunnossa osallistumaan kuvauksiin. Lähestyin Lotta Svärd säätiötä 
mahdollisten kontaktien toivossa ja sain yhteyden Lottamuseon 
johtajaan Saija Ylitaloon. Hän kehotti minua kirjoittamaan kirjeen 
lotille (liite 3), jossa kertoisin projektistani ja mitä haluaisin sillä 
saavuttaa, ja lottamuseo oli valmis postittamaan kirjeet eteenpäin. 
Yhteensä lähetettiin 19 kirjettä. Jäin odottamaan yhteydenottoja ja 
jo viikon jälkeen postituksesta sain ensimmäisen puhelun 92-vuo-
tiaalta Vuokko Kauppiselta Keravalta. Sain vielä muutamia yhtey-
nottoja lisää ja sana lähti kulkemaan lottien kesken. Yhteensä sain 
yhteyden 16 lottaan ympäri pääkaupunkiseutua, ja heistä kuvasin 
yksitoista projektiini.

Kuvaus- ja haastattelutilanne
Yhteystiedot saatuani, menin ensin esittäytymään ja tapaamaan 
lottia sekä keskustelemaan heidän lotta-ajastaan. Sovin  puhelimitse 
tapaamisajat ja tavatessamme päätimme sitten yhdessä sopivan 
kuvauspäivän. 

Jännitin ensimmäisiä tapaamisia lottien kanssa, mutta kun he 
kaikki olivat niin ystävällisiä ja aidon kiitollisia kiinnostuksestani 
heitä ja lottatoimintaa kohtaan, huomasin kuinka tärkeää työni 
tulisi heille ja myös itselleni olemaan. Sain monta unohtumatonta 
kokemusta ja kuulin sekä ihania että surullisia tarinoita sodasta. 
Minulla on nyt myös yksitoista uutta ystävää.

Kirjeessä jonka lotille kirjoitin, mainitsin, että tulisin kuvaamaan 
ulkona luonnonvalossa, ja jo ennalta etsimissäni kuvauspaikoissa. 
Olin jo aikaisemmin kartoittanut erilaisia sodanaikaisia raunioita 
ympäri Helsinkiä kuvauspaikoiksi. Kaksi ensimmäistä kuvattavaani 
kuvasinkin loppusyksystä 2012 Helsingin Taivaskallion ilmatorjun-
tapaikan rauniolla. Myöhemmin siirryin kuitenkin sisätiloihin, sään 
muutosten ja lottien vaihtelevan kunnon vuoksi. Loput yhdeksän 
lottaa olen kuvannut heidän kotonaan. 

Kuvasin muotokuvat Hasselblad 501cm-kameralla käyttäen 
80mm objektiiviä, keskikoon värifilmille (Kodak Portra 400) 
ja luonnonvalossa. Kuvasin filmikameralla, jolloin työskentelen 
rauhallisesti ja keskittyen ja tämä sopi hyvin projektiin. Tunsin, että 
pystyin kuvaamaan naisia arvokkaasti ja kunnioittaen, kun minulla 
oli filmissä vain kaksitoista kuvaa otettavana. Halusin kuvata pelkis-
tettyjä potretteja, jossa malli on sijoitettu keskelle. Ohjasin kuvat-
tavia olemaan rennosti kuvassa ja halusin heidän välttävän liiallista 
posee rausta. Halusin heidän kasvoiltaan välittyvän ajan ja heidän 
persoonansa. He eivät hymyile kameralle, vaan minulle – kuvaajalle. 

Lottapuvun ja -merkkien merkitys kuvissa
Halusin ehdottomasti, että lotat olisivat kuvassa pukeutuneena 
lottapukuun. Lottapuku oli tärkeä symboli lottatyössä samoin kuin 
pukuun kuuluva lottamerkki, sininen emaloitu hakaristi heraldisten 
ruusujen keskellä. Merkki kuuluu kiinnittää lottapuvun kauluk-
sen keskelle. Merkin on suunnitellut Eric Vasström ja se otettiin 
käyttöön vuonna 1921. Lottamerkit on numeroitu ja se on henkilö-
kohtainen. 

Hakaristi on nousevan auringon symboli, jonka historia ulottuu 
aikaan 3000 eKr. Suomen puolustusvoimat käyttivät myös hakaris-
tiä ilmavoimien tunnuksena vuoteen 1945 saakka. Suomessa käytetty 
hakaristi poikkeaa asennoltaan ja tarkoitusperältään Saksan valta-
kunnan lipussa ja natsimerkkinä tunnetusta hakarististä. Lottien 
hakaristimerkillä ei ole siis mitään tekemistä Natsi-Saksan kanssa. 
(Lotta Svärd, 26.1.2013)

Halusin heidän pitävän pukua kuvassa myös tunnistettavuu-
den  takia. Ilman pukua, kuvassa olisi voinut olla kuka tahansa yli 
80-vuotias nainen. Puku myös luo yhtenäisyyden kaikkien yhden-
toista kuvan välille. Muutamassa kuvassa heillä esiintyy puvussa 
myös kunniamerkkejä (sivut 15, 23 ja 25), jotka he ovat ansainneet 
sodan jälkeen. Kuvissa (sivut 16 ja 27) esiintyy myös Lottamuistomi-
tali. Lauraliisalla Pitkäsellä (sivu 13) on myös arkikäyttöön tarkoitet-
tu kunniamerkkien nauha. 

Inspiraation lähteet
Aloittaessani projektia etsin tanskalaisen Trine Søndergaardin  
(1972-)  kuvasarjan nimeltä Strude. Hän on sarjassaan kuvannut 
erään pienen tanskalaisen saaren kansallispukuja. Värien ja valon 
käyttö hänen Strude-kuvissaan on erittäin hienoa ja taitavaa. 
Vähäeleiset ja pelkistetyt muotokuvat olivat lähtökohtana omalle 
sarjalleni. Näin hänen sarjan Strude ensimmäisen kerran Paris 
Photo -näyttelyssä vuonna 2010. 

Koko ajan taustalla minulla on ollut inspiraationa Irving Pennin 
(1917– 2009) muotokuvat. Penn oli hyvin tunnettu muoti- ja 
muotokuvistaan, hän kuvasi paljon Vogue -lehdelle ja tunnettuja 
tuon ajan julkisuuden henkilöitä. Hän käytti muotokuvissaan hyvin 
yksinkertaisia elementtejä ja oli hyvin taitava siinä. Hän kuvasi 
usein pelkästään ikkunasta tulevalla luonnonvalolla. 

Inspiroiduin myös August Sanderin (1876–1964) valokuvista. 
Sander oli yksi Saksan vaikuttavimmista muoto ja dokumenttiku-
vaajista 1900-luvulla. Hänen mustavalkoiset muotokuvansa 1920-lu-
vun ihmisistä ovat vaikuttavia, visuaalisesti kauniita dokumentteja 
historiasta ja ihmisistä.

Kuvausprosessi
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Lottien kertomaa

Ensimmäisellä tapaamiskerralla keskustelimme lottien kans-
sa heidän lotta-ajastaan. Monet heidän muistot saivat minut 

ajattelemaan millaista olisi ollut heidän asemassaan nuorena 
lottana sotaan lähtiessä ja millaista oli elää sota-ajan Suo-

messa. Olen poiminut otteita muutaman lotan kertomuksista, 
jotka jäivät itselleni hyvin mieleen.
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”Valmistuin ylioppilaaksi vuonna 1936  ja samana vuonna liityin lottiin. Vuonna 1938 Helsingissä 
järjestettiin vapaussodan 20-vuotisjuhla, jossa olin muonittamassa. Muistan hyvin, kuinka pääsin 
tuolloin tarjoilemaan itse Mannerheimille. Hän unohti marsalkkasauvansa tarjoilupaikkamme 
eteen, ja näppäränä tyttönä kiikutin sen takaisin Mannerheimille. Hän kiitteli ja vitsaili vielä unoh-
duksestaan.

Talvisodassa toimin muonitustehtävissä lähellä Viipuria. Jatkosodassa olin aluksi Aunuksen 
kaupungissa, lähellä Luumäkeä, jonne erään Lotta Heiskasen kanssa perustimme rajatoimiston. 
Lotta Heiskanen toimi yhdyslottana, minä puolestani sain nimityksen ”valistuslotta” ja ”viihdytys ja 
kiihdytyslotta”. Pidin rintamalla olevista lotista huolta ja järjestin ohjelmaa eri paikoissa. 

Sain radiosähköttäjän koulutuksen Karkussa. Toimin sitten sähköttäjänä Pitkärannalla ja Ruka-
järvellä. Rukajärvellä terveyteni huononi. Ruokahuolto ei toiminut, joten söimme pelkkää maka-
ronia ja ruskeaa kastiketta monta viikkoa, ja minulla oli c-vitamiinin puute ja hampaani lähtivät. 
Olin sairastunut keripukkiin. Pääsin tervehtymään hetkeksi ja äitini lähetti meidän kotipuutarhasta 
paljon vitamiinirikkaita marjoja, joilla parantelin itseäni. Palasin kotiin siviiliin tervehtymään, 
mutta palasin takaisin rintamalle. He halusivat minut takaisin Aunukseen, jossa sitten olin toimis-
tolotan töissä sodan loppuun asti.”

VUOKKO KAUPPiNEN, S.1920

”Liityin lottiin lokakuussa vuonna 1939. Toimin koko talvisodan ajan ilmavalvontatehtävissä ja 
aloitin Heinolasta. Lähdin Heinolasta kohti Viipuria, Viipurin linnassa sijaitsevalle ilmavalvonta- 
keskukselle. Matkalla minä ja muutama muu lotta jäimme auttamaan ilmavalvonnassa Heinjoen 
aseman läheisyydessä. 

Olin talvisodan loppuun asti Ihantalan kirkkotornissa ilmavalvontatehtävissä. Talvisodan loput-
tua maaliskuussa 1940 jouduin vielä varmuusvartioon toukokuun loppuun asti. Muistan aina, kun 
papereissani sitten luki ”lomautetaan toistaiseksi”.

Jatkosodassa aloitin lääkintälotan tehtävissä Loimaalla, jossa kävin samalla myös kotitalous-
koulua. Kotini oli jäänyt Neuvostoliiton valtaamaan Karjalaan, joten pidin silloista evakkokotiani 
Salossa. Hain siirtoa päästä Viipuriin, jossa sitten toimin kanslialottana toimistossa. ”

MAJ-LiS MUSTONEN, S.1922



“Ilomielin maatani palvelemaan, kun kutsuvi syntymämaamme”

Nämä sanat olen kirjoittanut albumini ensilehdelle, kun olimme Pieksämäellä ilmavalvontakurs-
seilla keväällä 1941. Talvisodan jälkeen koti oli menetetty ensimmäisen kerran ja olimme päätyneet 
Juvalle. Siellä liityin lottiin, vaikka olin 16 vuotias. Kurssin jälkeen perustettiin Juvan kirkolle ilma-
valvonta asema, jossa aloitin. Pian tuli lottapiiristä kehotus, että kaikki luovutetulta alueelta olevat 
lotat lähtisivät rintamakomennukselle. Minä olin valmis lähtemään. ”En pääse vielä Suistamolle, 
joudun kai Räisälään”, kirjoitin äidille. Siitä alkoi minun kaksivuotinen Kannaksella olo komennus. 

Räisälä oli valloitettu kaksi viikkoa ennen saapumistamme. Iltaisin kuului ammuntaa. Siellä oli 
myös vankileiri. Näimme vihollisen hautaamattajääneen ruumiin ja toisen huonosti haudatun, jon-
ka käsi oli jäänyt näkyviin. Emme voineet liikkua missään kauempana. Nukuimme 10 nuorta naista 
samassa huoneessa. Vartiovuorot olivat noin viiden lepotunnin jälkeen, kaksi tyttöä yhdessä, kaksi 
tuntia kerralla. Mitään mukavuuksia ei ollut, vain kylmä vesi ja ulkohuussi. Pian kuitenkin tutus-
tuimme, ja jokainen löysi oman sukulaissielunsa. Ja ystävyys säilyi vielä sodan jälkeenkin. 

Olin myös Kyyrölässä ja Kämärällä. Ilmatoiminta oli vähäistä ja painopiste oli siirtynyt Itä-
Karjalaan. Radiota ei ollut, eikä sanomalehtiä. Tornissa piti olla ympäri vuorokauden. Vain kovalla 
lumi- ja vesisateella saimme olla pois. Sain siirron Suistamolle. Sain asua kotona ja käydä tekemäs-
sä vartiovuoroni ilmavartiossa sieltä käsin. Ilmatoiminta oli hiljaista. Se oli sitä asemasodan aikaa. 
Aselevon tultua matkustin Lapualle, jossa perheeni oli Mäki-Panulan talon pienessä vinttikamaris-
sa, neljä aikuista ja kaksi lasta minua odottamassa. 

Kun kävelin asemalta 6 kilometriä, matkan varrella näin muutaman sotavangin kävelevän met-
sän laidassa. Ajatukseni olivat aika sekavat. Olin menettänyt kotini, kotiseutuni, koko Karjalan. 
Opettajahaaveeni olivat myös menneet. Me olimme uskoneet asiaamme ja nyt oli kaikki tuhoutunut. 
Mutta olihan itsenäisyys säilynyt. Uskoin, ettei työmme ollut turhaa.”

LAURALiiSA PiTKäNEN, S.1925
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Mitt examensarbete handlar om Lotta Svärd veteraner, som tillhör-
de Lotta Svärd föreningen under krigstiden. Jag har fotograferat elva  
lottor i huvudstadsregionen.   

Lotta Svärd föreningen var en landsomfattande kvinno-organi-
sation som bistod Skyddskårsorganisationen i försvararbetet under 
Vinter- och Fortsättningskriget under åren 1939–1944. Två av de 
största sektionerna inom Lottarörelsen var fältkökssektionen och 
sanitärsektionen. 

När kriget tog slut mellan Finland och Sovjetunionen, under-
tecknades Mellanfreden hösten 1944. Efter detta krävdes att Lotta 
Svärd Organisationen, vilken likt alla andra försvarsorganisationer 
ansågs vara fascistisk, skulle läggas ned. Lottor var tvungen att tiga 
om lottatiden. Tystnaden pågick cirka 50 år tills 1991 när Lotta 
Svärd fick officiellt tack från staten.

Slutresultaten av mitt examensarbete är en fotoserie bestående av 
elva porträtt av lottor. Jag ville att kvinnorna i bilder skulle bära den 
grå lottadräkten. Detta för att koppla bilderna till kriget och få alla 
porträtt att utgöra en helhet. Med mitt examens arbete vill jag visa 
min egen respekt och tacksamhet till alla Lotta veteraner.

Mitt examensarbete kan ses som ett informativt och viktigt pro-
jekt med dokumentärt värde. Det är det första fotografiska doku-
mentationsarbetet om lottorna på 2000-talet och är därför unikt.

For the final work of my degree, I have photographed and intervie-
wed women who belonged to the Lotta Svärd, ‘ the Lottas’ during 
the wartime. 

The Lotta Svärd was a nation-wide women’s organisation that 
was founded in 1921. It was part of the Civil Guards and helped 
Finland’s national defence during the Winter and Continuation 
Wars that occurred between 1939–1944. The Lotta Svärd’s two 
biggest fields of activity were catering and caring for the wounded.

Finland signed the interim peace agreement with the Soviet Uni-
on in the autumn of 1944. One of the articles in the peace agree-
ment was to suppress all the patriotic organisations, which was what 
the Lotta Svärd association seeing as. Lotta Svärd was disbanded in 
the autumn 1944. Lottas kept silent for nearly 50 years until 1991 
when they got an official statement of gratitude from the Finnish 
government.

The final result of my work is a colour photography series of 
eleven Lottas portraits. I wanted them all to wear the grey Lotta 
uniforms, linking them to their past, which also makes the series 
of portraits have consistency. I wanted the photographs to also be 
informative yet simple and beautiful portraits of strong women. 
One of my objectives for this project was to, in my own way show 
respect and appreciation to these women and the Lottas as a whole. 

I hope my degree work can be seen as a valuable and unique do-
cumentary photography project of The Lotta Svärd, who are aging 
and sadly may not be with us for much longer. 
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Hyvä Lotta/pikkulotta,

Haluaisin pyytää sinut malliksi valokuvaprojektiini. 

Olen 26-vuotias neljännen vuoden valokuvauksen opiskelija Novia Ammattikorkeakoulusta. 
Tarkoituksenani on valmistua ensi keväänä, joten olen aloittanut työstämään lopputyötäni 
jonka aiheena on Lotat. 

Valitsin aiheekseni Lotat juuri siksi, koska mielestäni työ jota vapaaehtoisesti sodassa teitte, 
ansaitsee enemmän julkisuutta ja arvostusta kuin se ehkä tällä hetkellä on saanut. Mielestäni 
on tärkeää, varsinkin oman sukupolveni tietävän lotista enemmän ja näin muistavan kuinka 
tärkeä teidän panostuksenne sodassa oli. Minä ja ikätoverini elämme nyt aivan erilaisessa 
maailmassa kuin te nuoret lotat ja pikkulotat silloin sotien aikoina. Mielestäni on tärkeää 
antaa arvoa ja ymmärtää historiaa ja samalla osata katsoa avarammin silmin tulevaisuuteen.  
 
Naiseus ja naisten oikeudet ovat lähellä sydäntäni ja juuri siksi haluankin tehdä lopputyöni 
hyvin vahvoista naisista. Haluan näin työlläni osoittaa oman kunnioitukseni ja kiitokseni 
teille.           

Tarkoituksenani on kuvata muotokuvia ulkotiloissa ja luonnonvalossa. Minulla on auto 
käytössäni joten pääsen helposti hakemaan kuvattavat ja kuljettamaan kuvauspaikkaan. 
Haluaisin päästä aloittamaan kuvaukset mahdollisimman pian nyt lokakuun aikana. 

Tällä kirjeellä tarkoitukseni on kysyä ketkä ovat kiinnostuneita lähtemään mukaan projektiini 
ja haluavat ilmoittautua malleiksi. 

Otathan yhteyttä puhelimitse joko kännykkääni tai kotinumeroon niin voimme sopia 
tapaamisesta. Sähköpostia saa myös lähettää! Tulisin mielelläni vielä luoksenne kertomaan 
henkilökohtaisesti tästä projektista.

Parhain terveisin,
Elise-Anette Kokkonen

kännykkä: 040-7465425, koti: 09-5418378
elisea.kokkonen@gmail.com, www.eliseanettekokkonen.com

02.10.2012
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