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Sotavuosien naiset

Sotavuosien naiset
Vuosina 1939 – 1945 käydyt talvisota,
jatkosota ja Lapin sota koskettivat koko
suomalaista yhteiskuntaa. Sotavuosista
olisi tuskin selvitty kunnialla, elleivät
naiset olisi miesten rinnalla kantaneet
vastuutaan mitä moninaisimmissa tehtävissä rintamalla, muualla sotatoimialueella ja kotiseudulla.
Omalla työllään naiset vapauttivat tuhansia rintamalle lähteviä miehiä puolustamaan isänmaata ase kädessä. On
laskettu, että kaikkiaan yli 150 000
naista osallistui erilaisiin puolustusvoimia tukeviin tehtäviin. Rintamajoukoissa naisia työskenteli jatkuvasti yli
20 000. Kotirintamalla heitä toimi yli
kymmenkertainen määrä maanpuolustuksen hyväksi. Oma lukunsa olivat
maatalousvaltaisen Suomen yli 300 000
maatilaa, joiden arkipäivän työt olivat
paljolti naisten varassa. Joidenkin arvioiden mukaan noin 1,5 miljoonaa naista oli sotien aikana maanpuolustusta ja
yhteiskunnan toimeentuloa tukevissa
tehtävissä.
Vuoden 2012 alussa sotiemme veteraaneja oli elossa vielä noin 44 600.
Heistä noin 17 100 oli rintamapalvelutunnuksen omaavia naisia. Yhteensä
vastaavaan ikäryhmään kuuluvia naisia oli tilastojen mukaan elossa noin
75 000. Kaikki he olivat tavalla tai toisella sotavuosina ja jälleenrakentamisen

aikana omalla paikallaan kantamassa
yhteistä vastuuta.
”Sodanaikaisen kunnanvirkailijan toimet
olivat monenlaiset ja lisäksi oli vapaaehtoinen yhdistystoiminta. – Kunnantoimistossa
oli sota-aikana entiset kansliatyöt ja lisäksi
sodan aiheuttamat hommat. – Elämä oli
siihen aikaan yhtä hullunmyllyä. Työtä
oli niin paljon, että piti panna yötä lisäksi.
– Eihän silloin työaikoja laskettu vaan iloisella mielellä toimittiin.”
(Naisten aseet, s 54)
”Jatkosodan alkaessa sai sisareni myös
määräyksen lähteä lottatehtäviin. Veljeni
(rintamalla) ja sisareni sanoivat minulle,
että kun hoidan lanttupeltoa niin kyllä he
tulevat jo heinätöihin. Kun jäin yksin kaikesta huolehtimaan niin vastasin heille, että
minä vuotena sitten tulette heinäntekoon.
Ja niinhän siinä sitten kävi, että neljänä
vuotena jouduin hevosen vetämällä niittokoneella heinät niittämään ja vielä naapurissakin.”
(Naisten aseet, s 76)
”Tehdaskylämme naiset ompelivat yökaudet lumipukuja, alushousuja ym. Töitä
tehtiin pimeän aikana, – ettei savut näkyisi
ja päivisin oli usein hälytyksiä. Kun – kartanoon järjestettiin sairaala (1.12.-39) pidettiin keräys liinavaatteiden, astioiden ym.
keräämiseksi sinne.”
(Naisten aseet, s 151)
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Naiset kotirintamalla
Yhteiskunta asetti omat vaatimuksensa
naisille. Elintarvikehuollon turvaamiseksi maatiloilla asuvan väestön avuksi maataloustöihin määrättiin vuonna
1942 noin 32 000 lähinnä asutuskeskuksissa asuvaa naista. Heidän apunaan
toimi noin 16 000 koululaista. Vuonna 1943 työhön oli velvoitettu jopa
140 000 naista, joista osa määrättiin
viettämään puolet lomastaan kylvötöiden, heinänkorjuun, viljanpuinnin ja
perunannoston parissa.
Viidesosa työikäisestä naisväestöstä
työskenteli sotien alla eri teollisuuden
aloilla. Sotatarviketeollisuuden tarpeet
kasvattivat tätä määrää. Vuonna 1943
teollisuuden työvoimasta runsas puolet
oli naisia. Muun muassa saha-, selluja paperiteollisuus olivat suurelta osin
naisten varassa. Huomattava määrä
naisia työskenteli myös täydellä tehol-

la pyörineissä ase- ja ammustehtaissa.
Kaikkiaan noin 70 000–95 000 naisen
lasketaan työskennelleen sotatarviketeollisuudessa.
Avun tarpeessa olevien hyväksi tehty
vapaaehtoinen huoltotyö oli kolmas kotirintaman naisten keskeinen ja tärkeä
toimintamuoto. Vapaaehtoistyön edistämiseksi ja koordinoimiseksi perustettiin talvisodan alla Naisten Työpalvelukeskus ja sen seuraajaksi keväällä 1940
Naisten Työvalmiusliitto. Liittoon kuului 37 naisjärjestöä kaikista poliittisista
suuntauksista. Mukana oli myös Marttaliitto. Työvalmiusliitto välitti koti- ja
maatalousapua sekä järjesti naisille rakennusten korjaustöissä tarvittavia ammattikursseja. Erityisenä toimintamuotona olivat 16–25 -vuotiaille naisille,
Työtytöille, järjestetyt työleirit.
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Merkittävää talous- ja huoltotyötä tekivät sotavuosina myös Asevelinaisten jäsenet, joita enimmillään oli noin
40 000. Sekä Naisten Työvalmiusliitto
että Asevelinaiset joutuivat lakkautetuiksi syksyllä 1944.
Myös Martat ja Maatalousnaiset, joilla molemmilla oli noin 60 000 jäsentä,
harjoittivat sotavuosina avustus-, huolto- ja neuvontatyötä, joka auttoi kotirintamaa selviytymään arkipäivän askareista ja ongelmista.
”Elokuussa alkoivat sitten ne (kaupunkilaisten) joka viikkoiset talkooreisuut maaseudulle. Ne tehtiin joka keskiviikko. Työ
oli sadonkorjuuta. Linja-autolla kuljettiin.
Useammassa talossa teurastettiin, tai oli
jo teurastettu, että talkooväki sai ruokaa.
Poikkeuksetta joka talossa oli hyvä ruoka.
Niin että ei voi tyytyväisyydellä olla muistamatta.”
(Naisten aseet, s 90)

”Kävin (sotaleskenä) myös Pienviljelijäyhdistyksen, tämän ammattijärjestön kokouksissa. Mutta enhän minä voinut jäädä
emäntien puolelle, koska minulla ei ollut
lehmiä ja lehmien poijittamista. Ne puhuivat vallan sellaista. Minä asetin tuolini
sillä tavalla oven viereen, että kuulin, mitä
miehet juttelivat. Se oli pakko. Ei siihen aikaan voinut mennä isäntien puolelle. Mies
oli valttia, mutta kyllä nainen seurasi tilanteen.”
(Naisten aseet, s 97)
”Martta-työssä pyrittiin jokapäiväisen elämän helpottamiseen sodan tuoman pulan
kourissa. Pitkillä ja lyhyemmillä kursseilla
opetettiin ruuanlaiton mahdollisuuksia,
vähästä paljon, huonosta hyvää. Vanhasta
uutta oli ainoa keino pysyä vaatteissa.”
(Naisten aseet, s 141)
Talvisodan aikana kotirintamanaisten
suuri yhteinen ponnistus oli leipien teko
armeijalle.
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Naiset rintamalla
Vuonna 1921 perustetun Lotta Svärdjärjestön jäsenmäärä oli talvisodan syttyessä noin 105 000 naista. Lottaikäisistä (17–59 v) naisista lähes viidennes oli
valinnut harrastuksekseen lottatoiminnan. Sotavuodet lisäsivät jäsenmäärää
merkittävästi. Vuonna 1943 järjestöön
kuului yli 172 000 lottaa ja 50 000 lottatyttöä. Tämän päivän väkilukuun suhteutettuna jäsenmäärä olisi yli 300 000.
Talvisodan aikana noin 71 000 lottaa
oli hoitamassa hänelle määrättyä maanpuolustusta tukevaa tehtävää. Jatkosodan aikana puolestaan lottatehtävissä
lasketaan olleen noin 90 000 – 95 000
naista. Työpäiviksi muutettuna heidän
komennuksistaan kertyi jatkosodassa yli
20 miljoonaa päivää.
Lottien tehtävät olivat hyvin moninaisia. Heitä oli sekä sotatoimialueella että
kotirintamalla muun muassa muonitus-,
lääkintä-, varushuolto-, toimisto-, viestitys-, ilmavalvonta- ja kaatuneiden huollon tehtävissä. Tehtyjen työpäivien

määrällä mitattuna lottien työpanokset
sotatoimialueen ja kotirintaman tehtävissä olivat lähes yhtä suuret.
Naisten Työvalmiusliiton ja Asevelinaisten tavoin Lotta Svärdin kohtaloksi tuli
järjestön lakkauttaminen marraskuussa
1944 Neuvostoliiton kanssa solmitun
välirauhansopimuksen nojalla.
Sotilaskotiliitto teki sotavuosina Lotta
Svärdin ohella merkittävää työtä kenttäarmeijan viihtyvyyden hyväksi. Liiton
ja sen yhdistysten ylläpitämiä sotilaskoteja oli kaikilla rintamansuunnilla.
Sotilaskotisisaria näissä tehtävissä oli
yli 3 000. Sisarjärjestöistään poiketen
Sotilaskotiliiton toiminta on jatkunut
sotia edeltäneistä vuosista lähtien keskeytyksettä.
Maininnan ansaitsevat myös kenttäsairaaloissa ja sotasairaaloissa työskennelleet noin 6 500 Suomen Punaisen Ristin
sairaanhoitajaa. Sairasjunissa naisia oli
sekä hoitajina että kanttiinien pitäjinä.
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”Halusin oppia uusia asioita ja molemmat
järjestöt (lotat ja martat) kurssittivat jäseniään. Siihen aikaan koulutuksen saaminen ei ollut niin helppoa.”
(Naisten aseet, s 157)
”Kuuluminen Lotta Svärd-järjestöön opetti
sen, että kaikki työ on arvokasta, kun sen
koettaa tehdä mahdollisimman hyvin ja
tunnollisesti. Emme valikoineet työtä, vaan
teimme sen, mikä kulloinkin oli tarpeellista
ja missä apuamme tarvittiin. Siivosimme,
keitimme, teimme toimistotöitä valikoimatta.”
(Naisten aseet, s 158)

”Asuntokorsumme oli mäkirinteessä, hyvin
naamioitu, samoin kanttiini. Muistan sen
ensimmäisen yön, kun taistelu tuli, tykin
kuulat vihelsivät ylitsemme ja maa tärisi,
oli ilmapommituksia. Välillä oli rauhallisia
viikkoja. Pataljoonan komentajan luvalla saimme joskus lähteä kanttiinin kanssa
ihan etumaastoon. Kanttiinitavarat vain
laatikkoon, rekeen ja 2 poikaa mukaan ja
hevosella matkaan. Oli kirkas, kova pakkaspäivä ja kun olimme määränpäässä,
laitoimme nuotion ulos lähelle korsua ja
korvikepannun kiehumaan.”
(Naisten aseet, s 138)

~6~

Sotavuosien naiset

Naisten perinne ja perinteen jatkajat
”Olimme tänään Sk-olla (suojeluskuntatalolla), - jäähyväisilta. Kauniita, liikuttuneita puheita. Kyyneleisiä silmiä. Paikallispäällikkö sanoi mm.: ”Kertokaa lapsillenne
näistä vuosista, jotka kansamme on saanut
elää, ja sanokaa heille, että he kertovat
lapsilleen ja lapsenlapsilleen”. Iltahartaus.
Olemme suljetun oven edessä. Jumala ompi
linnamme. Lopuksi kaiken huipennus: kilvet otettiin alas seiniltä. Se oli kuin kaiken
symboli, tyhjät, alastomat seinät. Mutta
kuin tulevaisuudenuskossa virisi laulu: isäin lailla tartu työhön, nosta, nosta pystyyn pää!”
(Naisten aseet, s 382)
Sotavuosia seurasi naisten perinteen
näkökulmasta pitkä vaikenemisen aika.
Suhtautuminen lakkautetuissa järjestöissä, varsinkin Lotta Svärdissä, toimineisiin oli nurjaa, eikä omia kokemuksia
tällaisessa kiistanalaisessa ilmapiirissä
juuri haluttu tuoda esiin.
1980-luvulle tultaessa suhtautuminen
naisten sotavuosina tekemään työhön
alkoi muuttua. Perinteen tallentaminen,
tutkimus ja henkilökohtaisten muistojen kertominen ovat sen jälkeen saaneet
uutta tuulta siipiensä alle.
Sotavuosien naisten perintö tuleville sukupolville on kertomus uhrautu-

vaisuudesta, sitkeydestä, lähimmäisen
huomioon ottamisesta, velvollisuudentunnosta ja vahvasta tulevaisuuden uskosta.
Naisten perinne on laaja kokonaisuus
aineellista ja henkistä perinnettä, henkilökohtaista perinnettä ja järjestöjen
perinnettä. Kaikki ne tarvitsevat tulevina vuosikymmeninä ylläpitäjänsä ja
vaalijansa.
Sodan ajan naisten perinnettä vaalitaan
tänä päivänä usealla eri taholla. Valtakunnallisesti merkittävää työtä tekevät
muun muassa:
Lotta Svärd Säätiö (vuodesta 1944
vuoteen 2004 Suomen Naisten Huoltosäätiö), joka tukee taloudellisesti perinnetyötä ja ylläpitää Syvärannan Lottamuseota Tuusulassa.
www.lottasaatio.fi
Suomen Lottaperinneliitto (perustettu
1992), joka ylläpitää lottien muistoa ja
henkistä perinnettä sekä tukee lottaperinteen tieteellistä tutkimusta. Lottaperinneliiton Lottien Suomi -tutkimusprojektin tuloksena julkaistiin vuosina
2004–2009 neljä laajaa tutkimusta lottajärjestön ja lottatyön eri vaiheista.
www.suomenlottaperinneliitto.fi
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Rintamanaisten Liitto (perustettu
1980), joka hoitaa rintamapalveluksessa
olleiden naisten etuuksien valvontaa.
Liiton säätiö on tukenut rintamanaisten
työstä kertovaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa.
www.rintamanaistenliitto.com
Suomen Sotaveteraaniliiton Naisjärjestö (perustettu 1968), joka veteraanityön ja jäsenkuntansa yhteenkuuluvuuden ja isänmaallisen hengen
ylläpitämisen ohella edistää kotirintamaperinteen keruuta ja tallentamista.
www.sotaveteraaniliitto.fi
Sotilaskotiliitto (perustettu 1921), joka
vaalii sotilaskotityön ja rintamasotilaskotisisarten perinteitä. Käytännön
perinnetyön tekijänä on Sotilaskotiperinneyhdistys (perustettu 1994), joka
ylläpitää sotilaskotityöstä kertovaa pe-

rinnetilaa Linnankasarmilla Hämeenlinnassa.
www.sotilaskotiliitto.fi
Kaatuneitten Omaisten Liitto (perustettu 1945), joka sotaleskien ja sotaorpojen etujen valvonnan ohella vaalii sodissa kaatuneiden ja sodan olosuhteissa
henkensä menettäneiden muistoa. Sodat jättivät jälkeensä noin 30 000 sotaleskeä, joita on vielä elossa noin 400,
sekä arviolta noin 50 000 sotaorpoa.
www.kolry.fi/index.php
Marttaliitto (perustettu 1899), joka sotavuosina ja jälleenrakentamisen aikana
jakoi perheenemännille monenlaista
neuvontaa ja käytännön ohjeita arkipäivän aineellisen puutteen torjuntaan.
Martoilla oli merkittävä osuus myös
henkisenä mielialan kohottajana.
www.martat.fi
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Perinnetiedon lähteitä
Huomattavat kokoelmat sodan ajan
naisten, historiasta ja työstä kertovaa
aineellista perinnettä on tallennettu
muun muassa Suomen Tykistömuseon
yhteydessä Hämeenlinnassa olevaan
sotilaskotinäyttelyyn sekä
Seinäjoen Suojeluskunta ja Lotta
Svärd-museoon
www.seinajoki.fi/museo/toimipaikat/
suojeluskunta-_ja_lotta_svard_-museo_.html ja
Syvärannan Lottamuseoon Tuusulassa
www.lottamuseo.fi
Sodan ajan naisten asemaa, työtä ja
kokemuksia kuvaava kirjallisuus on
1980-luvulta lähtien täydentynyt merkittävästi. Sekä tutkimuksia että muistelmia on julkaistu runsaasti.
Marttaliitto oli aloitteen tekijänä haastattelu- ja tutkimushankkeessa, jonka lopputuloksena julkaistiin vuonna
1993 naisten sodan ajan kokemuksista

kertova Riikka Raitiksen ja Elina Haavio-Mannilan toimittama kirja Naisten
aseet, suomalaisena naisena talvi- ja jatkosodassa. Samaan haastatteluaineistoon
perustuu vuonna 2006 ilmestynyt maaseudun naisten elämästä kertova Onerva Hintikan ja Kirsti Häppölän kirja
Tuntematon emäntä.
Lottaperinneliiton tutkimusprojektin
tuloksena puolestaan syntyivät Annika Latva-Äijön kirja Lotta Svärdin synty. Järjestö, armeija, naiseus 1918–1928
(2004), Pia Olssonin kirja Myytti ja
kokemus. Lotta Svärd sodassa (2005),
Tiina Kinnusen kirja Kiitetyt ja parjatut.
Lotat sodan jälkeen (2006) sekä Maritta Pohlsin ja Annika Latva-Äijön kirja
Lotta Svärd. Käytännön isänmaallisuutta
(2009).
Laajempi luettelo sodan ajan naisia käsittelevästä kirjallisuudesta ja muusta
aineistosta löytyy internetistä osoitteessa
www.veteraaniperinne.fi/sivu.
php?id=10

Syvärannan Lottamuseon uusittu
näyttely toukokuussa 2012.
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Sodan ajan naisten työstä muistuttavat
myös monet eri puolilla maata olevat
muistomerkit, kuten Lappeenrannassa
vuonna 1985 paljastettu Lottapatsas.
Valtakunnallinen sodan ajan naisten
muistomerkki (1996) on Helsingissä
Kallion kaupunginosassa. Muistomerkkejä on pystytetty myös paikallisin voimin. Tällaisia ovat muun muassa Sotaajan nainen- muistomerkki Lahdessa
(1992) ja Savitaipaleen kotirintaman
naisten muistomerkki (2005).
Henkilökohtaiset kokemukset, muistot ja tarinat antavat oman arvokkaan
lisänsä naisten perinteen kokonaisuuteen. Monet lotat, rintamasotilaskotisisaret ja kotirintamanaiset ovatkin
rohkeasti näitä tarinoitaan kertoneet ja
julkaisseet, mutta paljon olisi ehkä vielä
kerrottavaa ja kätköistä esiin otettavaa.

Paljon on varmasti vielä esineitä, kirjeitä, kuvia ja kätkettyjä arkistoja, jotka
odottavat tallettajaansa.
On tärkeätä, että kaikki tämäkin aineisto saadaan vielä talteen. Siihen kannustetaan niin muistelijoita kuin perinteen
tallentajiakin.
Tammenlehvän Perinneliitto on asettanut työryhmän selvittämään sota-ajan
naisten perinteiden nykytilaa sekä perinteen ylläpitämistä ja siirtämistä tuleville sukupolville. Sisällöllisten kysymysten ohella työryhmän pohdittava on
minkälaisin keinoin ja minkälaisin tehtävin eri yhteisöt voisivat 2020-luvulla
varmistaa sen, että naisten sotavuosina
tekemä arvokas työ säilyy kansakunnan
yhteisessä muistissa.
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Naisten perinteen työryhmä
Perinneliiton työryhmässä ovat mukana
seuraavat perinnetyötä tekevät yhteisöt

Naisten Valmiusliitto
www.naistenvalmiusliitto.fi

Kaatuneitten Omaisten Liitto
www.kolry.fi/index.php

Rintamanaisten Liitto *
www.rintamanaistenliitto.com

Lotta Svärd Säätiö ja
Syvärannan Lottamuseo
www.lottasaatio.fi
www.lottamuseo.fi

Sotilaskotiliitto
(Sotilaskotiperinneyhdistys)
www.sotilaskotiliitto.fi

Maa- ja kotitalousnaiset
http://portal.mtt.fi/portal/page/portal/
MKN_SIVUSTO
Maanpuolustusnaisten liitto
www.maanpuolustusnaistenliitto.fi
Marttaliitto
www.martat.fi

Suomen Lottaperinneliitto
www.suomenlottaperinneliitto.fi
Suomen Sotaveteraaniliiton
Naisjärjestö
www.sotaveteraaniliitto.fi
* liiton toiminta on päättymässä vuonna 2013
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Tammenlehvän Perinneliitto
Tammenlehvän Perinneliitto perustettiin vuonna 2003 hoitamaan ja
vaalimaan sotiemme 1939–1945 veteraanien perinteitä ja arvoja.
Perustajina olivat Suomen veteraaniliittojen valtuuskunnan neljä
valtakunnallista veteraaniliittoa Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Rintamanaisten Liitto.
Vuoden 2012 alussa Perinneliiton jäseninä oli 23 veteraani-, perinneja maanpuolustusjärjestöä.
Esitteen teksti:
Pirkko Kuorehjärvi, Pirkko Kinnunen, Saija Ylitalo, Pertti Suominen
Esitteen kuvat:
Puolustusvoimat/SA-kuva (kansi, sivut 3, 4, 5, 6, 8, 10 ja 11),
Syvärannan Lottamuseo (sivu 9)
Lainaukset:
Riikka Raitis ja Elina Haavio-Mannila (toim.):
Naisten aseet, suomalaisena naisena talvi- ja jatkosodassa. WSOY, Juva 1993.

Tammenlehvän
Perinneliitto
Ratamestarinkatu 9 C, 00520 Helsinki
toimisto@tammenlehva.fi
www.tammenlehva.fi www.veteraaniperinne.fi
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