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4. Tyttölotta 2.0 – nuorisojärjestöjen uusi aika 

Suomen viimeisimmästä sodasta on vierähtänyt jo vuosikymmeniä, mutta maailman muissa 

kolkissa vallitsevat kriisitilanteet muistuttavat myös meitä suomalaisia siitä, ettei sota ole 

vain mennyttä aikaa ja isovanhempien tarinoita. Sota on olemassa tänäänkin. 

Levottomuudet ja niitä koskeva uutisointi pistävät usein miettimään, kuinka Suomen kävisi, 

jos tarve isänmaan puolustukseen nousisi jonain päivänä ajankohtaiseksi. Varusmiesten 

lisäksi sodassa tarvittaisiin myös Lotta-Svärd -yhdistyksen kaltaista voimavaraa. Kuinka sen 

kaltaiseen toimintaan koulutettaisiin nuoria tänä päivänä? Millaisia olisivat modernit, 2010-

luvun tyttölottajärjestöt? 

    Vuonna 1931 perustettu tyttölottajärjestö valmisti suomalaisia tyttöjä Lotta-Svärd  -

yhdistykseen pyrkimistä varten. Ideana tyttölottajärjestön kaltainen koulutus olisi varmasti 

hyvä vielä tänäkin päivänä, joskin se vaatisi hieman viilauksia. Siviilipalvelusmahdollisuuden 

takia myös miehille tulisi tarjota mahdollisuus osallistua Lotta-toimintaan ja sen 

harjoitteluun, joten nykypäivän polttava puheenaihe, sukupuolineutraalius, vaikuttaisi 

varmasti siihen, ettei tyttölottajärjestö olisi nimenä sopiva, jos joukossa on muitakin kuin 

naispuolisia tai naiseksi itsensä kokevia henkilöitä. Myös asepalvelukseen suhtautuminen on 

muuttunut viime vuosina eikä siihen osallistuminen ole nykynuorten näkökulmasta enää 

”miehen mitta” tai ainut tapa osoittaa kiinnostusta maansa puolustukseen. Nimen 

vaihtaminen ja toiminnan sukupuolineutraalius madaltaisi poikien kynnystä kouluttautua 

puolustamaan maataan muuten, kuin asepalvelukseen osallistumalla: nykyaikaisen 

nuorisojärjestön kautta.  

    Nuorisojärjestön toiminta tarjoaisi nuorille yhteisöllisyyden tunnetta ja hyödyllisten 



taitojen opettelua kriisitilannetta varten. Alkuperäisen tyttölottajärjestön toimintaan 

kuuluivat muun muassa hiihto, retkeily ja suunnistus, jotka olisivat tärkeitä vielä tänäkin 

päivänä – niitä taitoja kun ei kukaan pääse viemään pois. Niin mahtavia kun älypuhelimen 

GPS-sovellukset, itseohjaavat autot ja kaikkitietävä Google ovatkin, niiden toimivuuteen ei 

kriisitilanteen sattuessa ole syytä luottaa sataprosenttisesti. Tekniikan ihmeiden 

hyödyntäminen helpottaisi toki monia asioita, joiden toteuttaminen saattoi ennen aiheuttaa 

päänvaivaa. Nuorisojärjestöjen toimintaan voitaisiinkin lisätä esimerkiksi viestinnän 

koulutusta nykyajan teknologiaa hyödyntäen, sillä kriisitilanteessa toimiva tiedonkulku on 

tärkeää ja nuoria on helppo kouluttaa käyttämään teknologian taitojaan myös 

kriisitilannetta varten. Uskon, että mahdollisuudet käyttää teknologiaa nähdään kunnolla 

vasta tositilanteessa. Se on kuitenkin varmaa, ettei googlaamalla sotia voiteta. 

Suunnistustaidot, kompassin käyttö ja selviytyminen luonnon helmassa ovat asioita, joita 

myös nykyajan nuorisojärjestön jäsenen olisi hyvä hallita kriisitilanteessa. 

    Yhteisöllisyys ja sosiaaliset taidot ovat sosiaalisen median, tietokoneiden ja pelien 

valtaamassa maailmassa vaaravyöhykkeellä. Vaikka tekoälyä ja ”somettamista” ei päästä 

enää pakoon, nuorisojärjestöt olisivat mahdollisuus lisätä hyödyllistä ajanviettoa nuorten 

kesken muuten, kuin internetin välityksellä. Alkuperäiset tyttölottajärjestöt tarjosivat 

jäsenilleen mahdollisuuden kokoontua esimerkiksi ompelu- ja luentoilloille sekä istua 

kahvittelemaan muiden jäsenten kanssa. Tavoitteellinen ja hyödyllinen yhdessä tekeminen 

olisi varmasti myös modernille nuorisojärjestölle mieluisa tapa viettää aikaa. Vaikka 

ompeluiltojen suosio ei välttämättä olisi enää tänä päivänä huipussaan, muuta tekemistä 

kyllä piisaa. Teknologian hyödyntäminen nuorisojärjestöjen tapaamisissa voisi toimia 

houkuttimena nuorelle, joka viettää mielellään aikaa esimerkiksi konsolipelien parissa. 

Nuoret voisivat kokoontua erilaisten konsolipeliturnausten tai muiden viihdyttävien 



ajanviettotapojen, kuten urheilukilpailujen, ruuanlaiton tai nyyttikestien merkeissä. 

Mahdollisuus päästä mieluisan tekemisen pariin yhdessä järjestökavereiden kanssa olisi 

monelle nuorelle syy lähteä tapaamaan ystäviä kasvotusten. Tiimityöskentelyn ja muiden 

sosiaalisten taitojen ylläpitäminen on tärkeää, sillä kriisitilanteessa on tärkeää puhaltaa 

yhteen hiileen muiden kanssa. Nuorisojärjestön jäsenten välinen yhteisöllisyys ja tunne siitä, 

että on löytänyt paikkansa, on koko toiminnan onnistumisen kulmakivi. 

    Modernien nuorisojärjestöjen kasvateista koulittaisiin sitkeitä ja osaavia kansalaisia, jotka 

voisivat koulutuksen jälkeen hakea Lotta Svärd -yhdistykseen tai mahdollisesti sen 

uudistettuun versioon, josta voisikin laatia aivan oman esseensä. Kuten perinteiset Lotta 

Svärdin jäsenet, myös nykyajan Lotat voisivat hoitaa esimerkiksi muonitusta ja lääkintää 

kriisitilanteen sattuessa. Tätä toimintaa varten nuorisojärjestön antama koulutus olisi kullan 

arvoista. Vaikka menneiden sotavuosien aikana rintamalla taistelleiden miesten työpanos on 

ollut kiistatta arvokasta ja kunnioitettavaa, ovat myös tyttölottajärjestöjen ja niiden 

kouluttamien Lottien taidot tuoneet 100-vuotiaan Suomen historiaan oman, 

korvaamattoman tukensa, joka muistetaan varmasti vielä pitkään. 

    Eläköön Lotat, eläköön Suomi! 

 

 

 


