
Rakkaat lotat, pikkulotat, arvoisat veteraanit ja kutsuvieraat, hyvä paikalle runsaslukuisesti 
kokoontunut juhlaväki.

Lotta Svärd 100 vuotta yhteiskuntavastuuta. 

Tuon juhlavuoden teeman alla saimme tänä syyskuisena sunnuntaiaamuna kokoontua juh-
lamessuun kiittämään ja kunnioittamaan lottajärjestön jäsenten, lottien ja pikkulottien arvo-
kasta ja ansiokasta työtä isänmaamme hyväksi.

Kouvolan Seudun Lottaperinneyhdistys ry haluaa kiittävien sanojen lisäksi jättää tänne lää-
ninpuistoon monien arvokkaiden muistomerkkien rinnalle  pysyvän,  lottajärjestöstä muis-
tuttavan, ja aikaa kestävän kivipaaden.

Eräälle Kymenlaaksolaiselle maatilalle rakennettiin 125 v
sitten kivinavetta. Kivet louhittiin läheisestä kalliorinteestä
ja  pystytettiin  mies-  ja  hevosvoimin  paikoilleen.  Jostain
syystä  yksi  noista  kivistä  jäi  käyttämättä  alkuperäiseen
tarkoitukseensa. Tuo kivi odotti uskollisesti käyttöönottoa
yli  sadan vuoden ajan.  Tänä Lotta järjestön 100v juhla-
vuonna uskollinen odotus palkittaan.

Markuksen evankeliumin luvussa 12 jakeissa 10 – 11 sa-
notaan:

Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Herral-
ta se on tullut, ja se on ihmeellinen meidän silmissämme.

Lotta Svärd järjestön satavuotinen taival on tarina suomalaisen naisen uutterasta työstä, ha-
lusta kantaa vastuu, uskosta tulevaisuuteen ja rakkaudesta Isänmaahan.

Tämän muistokiven rosoinen pinta kertokoon lottajärjestön naisten moninaisista tehtävistä
niin sodan kuin rauhan vuosina. Lottatyön ääressä tehdyt tuhannet ja tuhannet työtunnit
vaativissa olosuhteissa, kovien paineiden alla vaati tekijöiltään lujuutta, kestävyyttä, itsehil-
lintää ja vahvaa uskoa tulevaisuuteen. Tuon lähes neljännesmiljoonan jäsenen järjestö, sen
jäsenten työ ja  toimeliaisuus  ei  nujertunut  lakkauttamispäätöksestä  marraskuussa 1944.
Lotat käyttivät nuo taidot ja tarmon maan jälleenrakentamiseen ja uuden sukupolven kas-
vattamiseen. 

Niin kuin tuo pitkään piilossa ollut muistokivi, niin oli Lotta järjestökin piilossa. Lotat vaikeni-
vat lähes 50 vuotta. He muistivat, vaikka vaikenivat, mutta  aikakaan ei kuitenkaan kyennyt
hävittämään järjestön aatetta ja arvomaailmaa. 

Yhtä lujana, yhtä kestävänä kuin tuo graniittinen muistokivi, yhtä vahvasti olemme lottape-
rinnetyössä pitäneet ja pidämme esillä lottien kultaisten sanojen periaatteita. Perinnetyölle



on rakennettu 100 v sitten perusta, jolle on hyvä rakentaa tähän aikaan sopiva ja tämän
ajan haasteisiin vastaavat toimintamuodot.

Kiitollisena lottien ja pikkulottien arvokkaasta työstä, ja velvoittavana esimerkkinä meille jäl-
kipolville paljastamme nyt Lotta Svärd 100 vuotta yhteiskuntavastuuta muistomerkin. 
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