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Lotta Svärd -järjestön historia alkaa 1918, jolloin naiset eri puolella 
Suomea alkoivat tukea suojeluskuntia keräämällä niille varoja sekä 
muonittamalla ja varustamalla niitä. Valtakunnallinen Lotta Svärd -
järjestö perustettiin suojeluskuntien ylimmän johdon määräyksestä 
1920. Sen tehtävänä oli nostaa maanpuolustushenkeä ja auttaa suoje-
luskuntia. 
Lotta Svärd -nimi napattiin Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoista, jossa 
sotamies Svärd lähtee sotaan ja ottaa vaimonsa Lotan mukaan. Sota-
mies kaatuu, mutta Lotta jää rintamalle pitämään kanttiinia ja huolehti-
maan haavoittuneista. 
Lottajärjestö jakaantui jaostoihin, joilla oli erilaiset tehtävät. Sotien aikana 
lotat huolehtivat laajasti avustus-  ja huoltotöistä sota- ja kotirintamalla. 
Pikkulotat, 8–16-vuotiaat tytöt auttoivat lottia ja vapauttivat heitä vaati-
vampiin tehtäviin. 1944 järjestöön kuului 242 000 vapaaehtoista jäsentä. 
Talvisodan aikana lottatehtävissä kuoli 64 naista, jatkosodan aikana 228. 
Suomen hallitus lopetti Lotta Svärd -järjestön välirauhansopimuksen no-
jalla 23. marraskuuta 1944. Neuvostoliitto ei sallinut suojeluskuntia, joten 
lopetettavaksi joutui myös niihin läheisessä suhteessa ollut lottajärjestö. 
Ennen lakkauttamista lotat perustivat Suomen Naisten Huoltosäätiön, 
jolle lahjoitettiin järjestön omaisuutta. Viime kesänä säätiö vaihtoi nimen-
sä Lotta Svärd Säätiöksi. Se kuntouttaa entisiä lottia ja pitää Lottamu-
seota Tuusulassa. 

Minnä Pölkki, Helsingin Sanomat 23.11.2004 
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Sukuseura järjestää jälleen kaikille sukulaisille tarkoitetun retken Karjalan kannakselle. Ajankohtana 
on to-su 5.–8. toukokuuta. Retkisuunnitelmat ovat jo melko pitkällä. Päämatkakohteina tällä kertaa 
ovat Antrea ja Hiitola. 
Linja-auto lähtee Turusta varhain torstaiaamuna ja kulkee Porin kautta kohti Imatran raja-asemaa. Suku-
laisia poimitaan matkan varrelta. Aamiainen on Imatralla, jossa ylitetään raja. Jääsken kautta ajetaan 
Antreaan, jossa tutustutaan Mykrien asuinpaikkoihin, Vuokseen ja muihin paikallisiin nähtävyyksiin. 
Yöpyminen on Hiitolassa perhemajoituksessa, mistä saatiin edellisellä kerralla hyviä kokemuksia. 
Ruoat ja juomat tuodaan Suomesta. Matkassa on mukana turistibussin lisäksi myös pikkubussi. Hiito-

lasta voikin tehdä pienempiä retkiä lähiympäristöön koti-
konnuille tai esim. Kilpolan saaristoon ja Kurkijoelle. 
Matkan kokonaishinta (n. 280-300 eur) riippuu osanottajien 
määrästä. Hintaan sisältyvät täysylöspito (4 vrk), viisumiku-
lut, matkat turistibussilla ja pikkubussilla sekä opastus ja 
oheismateriaali. 
Paluureitti kulkee Vaalimaan kautta ja Viipurissa on aikaa 
ostoksille. Matkanjohtajana toimii Markku Kuronen, joka 
tuntee paikalliset olosuhteet perinpohjin ja sai edelliseltä 
seuran järjestämältä matkalta erittäin hyvää palautetta. 
Tarkempaa tietoa kevätretkestä on luvassa vuoden vaihteen 
jälkeen seuran nettisivuilla sekä hallituksen kevätkokouksen 
jälkeen maaliskuussa ilmestyvässä jäsenlehdessä. 
Paikan voi varata maksamalla ennakkomaksun 100 eur seu-
ran tilille (lisätietoja viereisessä laatikosta). 

Albert Edelfelt'in litografia "Lotta ja sota-
mies Svärd". Kuvitusta Johan Ludvig 
Runebergin teokseen "Vänrikki Stoolin 
tarinat". (www.lottamuseo.com) 
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Paikkoja on rajoitettu määrä ja ne 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittaudu maksamalla 100 euron 
suuruinen ennakkomaksu sukuseuran 
tilille tammikuun loppuun mennessä. 
Kannaksen Mykrät -sukuseura ry. 
Nordea Kokemäki 111830-103326 
Ennakkomaksu 100 eur 
Eräpäivä 31.1.2005 

Lisätietoja: 
Janne Mykrä, 050-363 4725, 
janne.mykra@kolumbus.fi 
Markku Kuronen, 0500-656 824 


