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Pihlajaveden Lotta-Svärd paikallisosaston 10-vuotishistoriikki alkaen vuodesta 1919 vuoden 1930 

loppuun. 

Pihlajavedellä, niinkuin monella muullakin paikkakunnalla, ovat Lotta-Svärd paikallisosaston 

perustamista ja alkuvaiheita koskevat muistiinpanot, pöytäkirjat, hyvin niukkasanaisia ja vajavaisia. 

— Naisethan suurimmalta osalta eivät ole tottuneet kokouksiin ja niiden järjestelyihin. Ja kun 

paikallisosastomme perustettiin jo maan ensimmäisten joukossa, ei toimintamuodot vielä silloin 

olleet selviksi kiteytyneet ja työtavat selvillä. 

Tässä kuitenkin koitan yhteen koota, mitä Pihlajaveden Lotta-Svärd yhdistyksen 

kymmenvuotistaipaleelta olen voinut tietoja saada. 

Kun valkoinen Suomi alkoi varustautua vapaustaisteluun ja sitte sen alettua, olivat Pihlajavedenkin 

naiset valmiit työskentelemään valkoisia vapauttajia auttaakseen. Lottatoimintaa jo siis oli 

silloisissakin muodoissa. Aikaisemmin olen selostanut "Valkoista kirjaa" varten näiden naisten 

toimintaa ennen vapaussotaa ja sen kestäessä. Yhtenäisyyden vuoksi kerrottakoon siitä vielä 

tässäkin. 

Maamme vapaudelle teki vaatimatonta palvelusta myös Pihlajaveden harvaanasuttu ja pieni pitäjä. 

Vuoden 1917 lopulla perustettu suojeluskuntamme harjoitteli ahkeraan, vaikka aseiden puute oli 

suuri. Naisetkin koittivat olla suojeluskunnalle välillisesti apuna aseiden saannissa ja salaa 

hankittujen aseiden piiloittamisessa. Salaisissa harjoituksissa huolehtivat muonituksesta 

enimmäkseen Aseman puolen naiset, etupäässä rouvat Pakkala ja Peltonen. 

Kun kapina syttyi, ehkäisi suojeluskuntamme ensin oman pitäjän jo hyvässä vauhdissa toimivan 

punakaartin. Heti tammikuun ensimmäisen vapausjunan miehistöön yhtyivät valkoiset sotilaamme 

ja kulkivat sitten taistelusta taisteluun Viipurin valtaukseen asti, useita haavoittuen ja kaksi saaden 

sankarikuoleman. 

Naisten oli oltava mukana ensi hetkestä asti toiminnassa. Ankara talven aika asetti vaatimuksia 

lämpimien vaatteiden y.m. hankinnassa miehille. Näin kertautui meilläkin sama toiminta kuin 

muuallakin keräys-, vaatetus- ja muonitusalalla. Kirkkoherranrouva Peltonen ja kaupp.rouva 

Pakkala olivat niin uhraukseen kuin vaivannäköönkin nähden kaikessa esikuvalliset. Rauhan 

palattua he sitte saivatkin ansiostaan vapaussodan muistomitaliin. Vaikka heidän kodeistaan olivat 

jo kaikki asekuntoiset miehet rintamalle varustetut, niin monen varattoman vapaustaistelijan 

selkäreppu se vielä täytettiin Pakkalassa ruoka- y.m. tarpeilla, aina lautasta ja lusikkaa myöten. 



Pakkalan "Putte"-hevonen oli uskollisen Kalle-rengin kanssa aina menossa keräys- ja 

rintamatarpeiden kuljetuksessa. 

Salaisissa keskustelu- ja suunnitelmatilaisuuksissa joutuivat naisetkin sanomaan painavan sanansa. 

Pakkalan ja Pappilan kotien lisäksi voisi vielä mainita Kalliomäen, Kauppalan ja Mäntyharjun talot 

luotettavina apupaikkoina. 

Alusvaatteiden, sukkien, käsineiden, lumipukujen, käsivarsinauhojen, selkäreppujen y.m. 

valmistamisessa ja muonitustyössä toimivat edellämainittujen henkilöitten lisäksi vielä monet muut 

naiset. Heistä mainittakoon Hanna Leppälä, Viivi Kallio ja Iida Vuorela. Sankarihautajaisten ja 

juhlallisuuksien valmistamisessa olivat naiset mukana huomattavasti. Hoitipa opettaja Vuorela 

koulutyötäkin erään ajan kahdella koululla, toisessa ilta-, toisessa aamupäivin, kun rintaman takaa 

ei Valkeajärven opettaja päässyt palaamaan lomaltaan. 

Suojeluskunnalle valmistettiin ja lahjoitettiin myös rva Pakkalan lahjoittamista aineista 

ensimmäinen lippu. Siinä oli valkoisen villakangaslipun yläkulmassa, suuressa koossa, sama Einari 

Luoman sommittelema monogrammi "PS" kuin silloisten suojeluskuntalaistemme 

käsivarsinauhoissakin. Lippu teki kunniaa ensi kerran sankarihautajaisissamme Pihlajavedellä 

25.3.-18 ja Oulussa, jonne yksi kaatuneistamme haudattiin, sekä sankaripatsaan paljastuksessa 

1922. 

Myös rintamalottia varustettiin ja lähetettiin suuri joukko. Pisimmän ajan ja matkan oli Laila 

Mattila (nyt jo vainaja v:desta 1920) mukana, Haapamäeltä Antrealle asti. Myös Hilja Lamminen-

Siltanen oli kauvan. Samoin Ester Sälli-Salonen ja Impi Pajunen. 

Sairashoitotyössä, sittemmin Suomen Punaisen ristin ambulanssissa, olivat Olga Saukkonen-

Taipale ja Tampereella Dagmar Nikolainen. 

Uhrautuvia, työhaluisia naisia, useimmat hiljaisia, vakavia, ajan ja tehtävänsä käsittäviä, oli siis 

paljon Pihlajavedelläkin silloin, kun valkoista Suomea luotiin. 

 

Vapaussodan päätyttyä tarvittiin näiden samojen naisten ja yhä uusien apua nuoren 

suojeluskuntatyömme tilaisuuksissa yhtämittaisesti. Tästä naisosastosta luotiin sitten Lotta-Svärd 

järjestö paikkakunnalle perustetun suojeluskunnan sisarjärjestöksi, kuten tiedettiin muuallakin 

tehdyn. Virallisesti se tapahtui lokakuun 27 pnä 1919. Silloinen paikallispäällikkö Oskari Koskela 

oli kutsunut suojeluskunnan esikunnan "kokoukseen" asiaan innostuneita naisia, ja piiriesikunnan 

kehoituskirjelmän mukaan kehoitti perustamaan lotta-yhdistyksen. Se yksimielisesti päätettiinkin 

alottaa, olojen vaatimuksesta, antaakseen suojeluskunnalle "naisellista" apuaan edelleen, 

varsinaisen vapaustaistelun päätyttyäkin. Puheenjohtajaksi valittiin kirkkoherranrouva Siiri 

Peltonen, sihteeriksi Hanna Leppälä. Jäsentenkeräys aloitettiin heti, vuosimaksuna 1 mk. 

Aluksi toimittiin suojeluskunnan yhteydessä, mutta jo v. 1920 maaliskuun 21 pnä hyväksyttiin 

suojeluskuntapiiriltä hankitut "mallisäännöt" lyhennettyinä käytäntöön. Toimihenkilöitä valittiin 

lisää ja sittemmin niitä alkuaikoina usein vaihdettiin. Niinpä jo 1920 alusta vaihtui kirjuriksi 

Eugenia Koskela ja rahastonhoitajaksi tuli Olga Pakkala. Nämä nimet sitte toistuvat aina pitemmän 

ajan seuraavienkin alkuvuosien työn johdossa, sekä lisäksi Martta Hellman, Iida Leppälä, Viivi 

Kallio, Ilmi Koivunen, Iida Vuorela, Aura Sisto y.m. 

Vuoden 1921 alusta Eugenia Koskelan tultua päälotaksi poismuuttaneen Siiri Peltosen sijaan 

kiteytyi toiminta paremmin sääntöjen mukaan luistavaksi työksi ja vasta Olga Pakkalan 

sihteeriajalta ovat ensimmäiset selvemmät pöytäkirjat ja vuosikertomukset. Vuodesta 1922 sitte on 



noudatettu "tarkasti" Sosialihallituksen hyväksymiä mallisääntöjä Lotta-Svärd yhdistyksille. V:nna 

1923 paikallisosasto myös virallisesti liittyi Jyväskylän Lotta-Svärd piiriin. 

Ensimmäisiä työmuotoja oli heti "muonitus" paikallisen suojeluskunnan iltama-, kilpailu- ja 

harjoitustilaisuuksissa sekä varojen keräys tätä varten. Siksi esiintyy jo "ompeluseura" v. 1921, 

päämääränä yhteiset arpajaiset suojeluskunnan ja nuorisoseuran kanssa. Suojeluskunnan uuden 

virallisen lipun hankkiminen pantiin alulle, ja hihamerkkejä, -nauhoja, ensisiteitä y.m. ommeltiin jo 

v. 1920. 

Alkuvuosina voitanee vaan muonitusjaoston rinnalla puhua lääkintä- ja keräysjaostoista sekä n.s. 

"huvitoimikunnasta". Vasta v. 1927 nykyinen sihteeri Iida Vuorela pani toimeen täydellisen jaosto- 

ja ryhmäjaon. Myös korttijärjestelmän käytäntöönpano ja kaikkien vaadittavien tietojen 

hankkiminen harvaanasutussa pitäjässä vei edelleenkin häneltä pitkän työajan. Jokainen lotta on 

muuten ollut valmis työskentelemään missä jaostossa tahansa hänen apuaan on tarvittu. 

Lääkintäjaoston työskentely on rajoittunut Dagmar Nikolaisen ja Raune Kauppalan sidonta- y.m. 

pienempään sairashoito-opetukseen. V:nna 1929 suoritti myös jälkimmäinen lottien 6 kuukautisen 

lääkintäkurssin. 

Muonitusjaoston työ on ollut suuriarvoisinta ja raskainta. Suojeluskuntaa on avustettu 

harjoituksissa, sk-tarkastuksissa, kilpailuissa, talkoissa, ampumamajalla sekä urheilukentällä y.m. 

tilaisuuksissa, keskimäärin noin 3,000:— markan arvosta vuosittain, josta 10 vuoden ajalla nousee 

30,000:—; lisäksi juhlissa ja iltamissa. 

Varustusjaoston lotat ovat valmistaneet vuodevaatteita, patjoja ja peitteitä suojeluskunnalle noin 

1,000:— mkan arvosta. Myös omaa kalustoaan N:seuran talolla ja sk:n ampumamajalla sekä 

varusteitaan on yhdistys täydentänyt, hankkimalla esiliinoja, selkäreppuja, päähineitä, pari 

sadetakkia y.m., joiden yhteinen arvo on n. 1,000:— markkaa. 

Keräysjaosto on koittanut huolehtia rahavarojen hankinnasta keräämällä listoilla raha- ja 

muonavaroja, kuin myöskin iltamilla ja arpajaisilla sen mitä muonitukseen y.m. on mennyt. 

Iltamia on kuluneena 10 v-kautena ollut ainakin yksi joka vuosi, joko suojeluskunnan tai 

nuorisoseuran kanssa yhteinen, samoin itsenäisyyspäivää vietetty yhteisesti toisten edistysseurain 

kanssa, kuin myöskin isänmaallisia juhlia. Perhe- tai kutsuilta eli pikkujoulu on valmistettu myös 

joka vuosi suojeluskunnalle ja 28.12.-27 kutsuttiin s-kuntalaiset "rekiretkelle" Simsiön taloon. 

"Lotan"-päivää vietettiin v. 1928 erikoisemmin. Suurempia tai mieleenpainuvampia tilaisuuksia 

ovat olleet m.m. sankaripatsaan paljastusjuhla kesällä 1922, suojeluskunnan uuden lipun 

vihkiminen 1923, suuret arpajaiset 1924, Einari Luoman hautajaistilaisuus 1924 ja hautapatsaan 

paljastustilaisuus 1925, suojeluskunnan 10-v. juhlan avustus ja lottavakuutuksen antaminen 1927, 

jäähyväisjuhlat päälotta Peltoselle 1921 ja Eugenia Koskelalle 1924, nykyisen päälotan Olga 

Pakkalan 50-vuotisjuhla 1929 ja perhejuhla piirin puheenjohtajan Eevi Spolanderin käynnin 

johdosta 1927. 

Aikaisemmin edellä jo tuli mainituksi lottien lahjoittamat liput suojeluskunnallemme. 

Ensimmäinen, jota käytettiin sankarihautajaisissa y.m. silloisissa juhlatilaisuuksissa, toinen, uusi, 

lahjoitettiin ja vihittiin kesäkuun 10 p:nä 1923. Rahavarat oli saatu niin suuriksi, että voitiin 

valmistaa silkkinen "hakaristilippu", arvoltaan yli 3,500:— markkaa. Einari Luoman 

sommittelemasta aiheesta tässäkin, pihlajanmarjoineen ja Hämeen vaakunalla koristettuna, lotat 

korjauttaen saivat aikaan kauniin yhdistelmän. Lipun luovuttivat rvat Pakkala ja Koskela ja vihki 

kirkkoherra Suojamaa Nuorisoseuran talolla. 

Joulu-Lottaa on levitetty vuosittain 40-50 kpl, Valkoista Kirjaa 6 kpl, Lotta-Svärd lehteä noin 10 

vuosikertaa ja Hakkapeliitalle on kerätty tilaajia. Mitään omaa kirjallista julkaisua ei ole toimitettu, 

mutta ahkeraan on kirjoitettu sanomalehtiin ja v. 1928 yhdessä toimitettiin "Lottanumeroa", sekä 



sihteeri Vuorela on kirjoittanut Pihlajaveden osan Valkoiseen Kirjaan ja suojeluskuntamme 

historiikin I osan v. 1928. 

Invaliidien hyväksi on myyty invaliidi-kukkia ja ostettu invaliidilippuja, samoin 100 mk maksava 

jääkärilippu. Sotilaille on lähetetty joululahjoja kahdesti. — Sankaripatsasrahastoon koottiin varoja 

ja haudan hoidosta ovat lotat huolehtineet. Parhaillaan on tekeillä 2,500 mk:n kivireunus y.m. 

korjaustyö sankarihaudan ympärillä. 

Ensimmäisen toimivuoden säästö oli 249 mk 80 p., rahavarat 512:75. Säästö 1922 oli 1,231:90. 

Alkuvuosien menot suojeluskunnalle eivät myöskään vielä olleet läheskään sitä, mitä sittemmin on 

uhrattu. Yhteisten arpajaisten jälkeen säästö v. 1925 nousi Smk 7,354:15. Lottakouluutus, jota 

alkuvuosina ei ollut ollenkaan, on viime vuosina vienyt huomattavan erän, samoin lottiemme 

hiihtokilpailumatkat ja omien kilpailujen palkinnot. Ompeluseuratöitä on myös paljon varastossa, 

keväällä 1931 nuorisoseuran kanssa pidettäviä arpajaisia varten. 

Lahjoituksia on tehty seuraavasti Pihlajaveden Nuorisoseuralle Smk 1,000:— vuokrarahoina, 

Jyväskylän suojeluskuntapiirille lentokoneen hankkimista varten 400 mk, Tuusulan päällystökoulun 

tukemiseksi 100 mk, Lotta-Svärd piirille 75 arpajaisvoittoa, arvo 1,850 mk, Einari Luoman 

hautapatsasrahastoon 200 mk. Myös on myyty piirin arpajaisten ja Suoja Oy:n arpoja. Ostettu yksi 

Suoja Oy:n osake Smk 500:—, ommeltu 7 kpl. sairaspukuja kenttäsairaalaa varten ynnä kerätty 

"maanantaimarkkaa" noin 500 mk. 

Suojeluskunnan muonitus- ja varustarvemenojen, omien ostosten, lottakouluutuksen sekä 

lahjoitusten y.m. menojen kanssa nousee käytettyjen varain määrä tähän asti hyvän joukon yli 

100,000 markan. 

Voimisteluseuraa ei ole ollut, mutta hajallisen pitäjämme lottien urheiluinnostusta osottaa se, että 

ensimmäisenä vuonna 1925 suoritti 17 kpl jo hiihto- ja kävelymerkin. Sitte vuosittain on tätä 

merkkiä saanut puseronsa taskuun kiinnittää 43 lottaa, joista kultamerkkejä 15 kpl. Muutamat ovat 

jo suorittaneet itselleen uudelleen ylemmän merkin. Suorituksia on koko ajan johtanut lotta Iida 

Vuorela. Lottiemme riveihin kuuluu myös Raivion hiihtäjäsisarukset ja monta muuta hyvää 

"lylynlykkijää". Nämä ovat kilpailleet paitsi piirin-, myös koko maata käsittävissä ja Salpausselän 

hiihtokilpailuissa, voittaen m.m. vuosina 1925, -26, -27 piirin kiertopalkinnon peräkkäin, tuoden 

sen omaksi yhdistyksellemme. Samoin v. 1929 ja -30 saatiin uusi kiertopalkinto haltuumme. 

Kilpailemassa on vielä käyty Hyvinkäällä, Salpausselän kisoissa, Kuopiossa ja Rovaniemellä, 

saaden hiihtovoittoja yhdessä suojeluskuntamme kanssa. 

Naiskuoro, jolle kuoron johtaja Iida Vuorela antoi nimen "Pirinä", toimi vapaussodasta alkaen 

1918, avustaen sankarihautajaisissa, suojeluskunnan ja lottain juhlissa, lipun vihkiäisissä y.m. 

vuoteen 1923. Sittemmin yhdistyttiin "nuorisoseuran sekakuoroon", joka saman "lottakuoron" 

johtajan johdolla on jatkanut edellisen työtä, ollen kuoron jäsenet melkein yksinomaan myös 

samalla "harmaapukuista väkeä". Esiinnytty on Einari Luoman hautajaisissa 1924, suojeluskunnan 

10-vuotisjuhlassa 1927 ja aina edelleen kaikissa suojeluskuntaväen ja paikkakunnan isänmaallisissa 

tilaisuuksissa, vaikkakin nimellisesti "nuorisoseuran kuorona". Tilapäinen "lottakuoro" on silti aina 

väliin pantu pystyyn omissa pienemmissä perhejuhlissa. 

Paitsi tietysti suojeluskunnan, on muidenkin yhdistysten kanssa lotilla ollut vuorovaikutusta, 

varsinkin pitäjämme nuorisoseuran kanssa, joka m.m. on auliisti luovuttanut talonsa lottien 

käytettäväksi, samoin kuin suojeluskunnankin, mitättömästä korvauksesta. Useat jäsenet 

kuuluvatkin näihin samoihin seuroihin. 

Yhdistyksen alkuvuosina ei ollut mitään omaa yhteistä pukua käytännössä, paitsi käsivarsinauhaa 

käytettiin sitävastoin jo heti vuodesta 1920, joka ommeltiin itse. Uudenmalliset on sitten valmiina 

ostettu. Vuonna 1924 olivat muutamat lotat "Ähtärin lottapäiviksi" valmistaneet itselleen 

käytännössä olevan lottien sisäpuvun. Tästä innostui koko paikallisosastomme seuraamaan 



esimerkkiä, ja v. 1925 elokuun 24 pnä päätettiin lottapuku ja muut varusteet ottaa käytäntöön, 

mikäli mahdollista kaikille paikallisosaston jäsenille. Nyt vuoden 1930 lopulla on lottapuku saatu 

ihan yleisesti käytäntöön, samoin kuin muutkin varusteet ovat kokolailla yhdenmukaiset. 

Paikallisosaston lotat ovat runsaasti ottaneet osaa sekä piirin että koko maan lottapäiviin joka vuosi, 

kuten näkyy liitteestä, y.m. kesäjuhliin. 

Leiripäivillä ovat lotat olleet Jämsässä ja Jyväskylässä. 

Harjoitus- ja taistelupäivillä Jyväskylässä oli 3 lottaa kesällä 1929. 

Jäsenmäärä oli yhdistyksen alkuvuosina heti runsas, osaksi helpon jäsenmaksun ja vilkkaan 

jäsentenkeruun vuoksi, kuin myös kapina-ajan kauhut vielä "silmien edessä" ymmärrettiin silloin 

suojeluskunta- ja lottatyön tarpeellisuus. V. 1919, perustamisvuonna, oli jäsenluku 59 kpl. Sitte 

vuonna 1922 kannettiin uusi jäsenmaksu ja olivat jo useat sen laiminlyöneet. Noin 20 kpl. on 

säännöllisesti suorittanut jäsenmaksun vuoteen 1925. Siksipä uusi päälotta Olga Pakkala järjesti 

uuden tarkemman keräyksen ja merkinnän, jotta voitiin todeta, kutka todella jatkuvasti tahtoivat 

kuulua yhdistykseen. Jäsenmäärä oli silloin 35 kpl. Periaatteessa on katsottu jäsenyydestä 

eronneeksi sellainen henkilö, joka uudistetuista huomautuksista välittämättä on jättänyt 

jäsenmaksunsa suorittamatta. Jäsenmäärä on sitte vuosien kuluessa vaihdellut maksamattomien, 

eroavien, poismuuttaneiden, kuoleman y.m. seikkojen vuoksi, tehden kuitenkin hiljaista kasvua 

taas, ollen vuoden 1930 lopussa 61 toimivaa, 3 kannattavaa, yhteensä 64 jäsentä. 

Lottavakuutuksen antaneita yli 30 kpl, Pihlajavedellä syyskuun 18 pnä lottavakuutuksen antaneita 

27 kpl, loput Ähtärissä ja Viitasaarella y.m. 

Muonituskurssin käyneitä on 4 lottaa v. 1926 ja 1927. Lääkintäkurssin 6 kuukautisen v. 1929 

Helsingissä 1 lotta ja 2 kpl on ollut sairaanhoitajia. Sihteeripäivillä on ollut yksi lotta v. 1929. 

Puheenjohtajina paikallisosastossa ovat toimineet: rva Siiri Peltonen 1919-1921, rva Eugenia 

Koskela 1921-1925, rva Olga Pakkala 1925 edelleen. 

Varapuheenjohtajana opettaja Iida Vuorela v:sta 1922 edelleen. 

Sihteerinä: Eugenia Koskela, Katri Sälli, Martta Hellman, Ilmi Koivunen, kukin yhden vuoden, 

Olga Pakkala kaksi vuotta ja v:sta 1926 Iida Vuorela edelleen. 

Rahastonhoitajina pitemmän ajan: Olga Pakkala ja Aura Sisto, jälkimmäinen edelleen. 

Muonitusemännän raskas huoli on ollut pisimmän, yhdenjaksoisen ajan Juulia Kauppalan harteilla. 

Johtokunta on useamman vuoden ollut melkein sama, nim. nykyisin puheenjohtaja Olga Pakkala, 

samalla varustusjaoston päällikkö, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä keräysjaoston päällikkö Iida 

Vuorela, muonitusjaoston päällikkö Ilmi Koivunen, lääkintäjaoston päällikkö Ilmi Mäenpää, Hilda 

Rantakömi ja Juulia Kauppala. 

Varajäsenet: Martta Sälli ja Vieno Kallio. 

10-vuotismerkin ovat saaneet seuraavat, jatkuvasti paikallisosastossa toimineet jäsenet: Olga 

Pakkala, Hilda Rantakömi, Iida Vuorela, Viivi Kallio, Impi Raivio, Ilmi Koivunen, Juulia 

Kauppala, Martta Sälli ja Iida Leppälä. 

Kuoleman kautta on joukosta temmattu pois, kesken parhainta työaikaansa Aina Kara v. 1927 ja 

Aini Ala-Kankimäki-Lapinmäki v. 1930. 

Vuosien kuluessa kertyneet "sanomalehtileikkeleet" ja valokuvat on alettu kerätä arkistoon, 

sitävarten varattuun "albumiin". 

Valoisin, toivorikkain mielin kulkee Pihlajaveden lottatyö uusia vuosikymmeniä kohti. Harmaa 

rintama on vuosi vuodelta laajentunut ja lujittunut, niin työmuotojen kuin lottahengenkin puolesta. 



Toivokaamme seuraavien vuosikymmenien täyttävän sen, mitä kulunut on niin kauniisti alottanut. 

Rohkea, vaivojaan valittamaton lottamieli onkin voittojen takeena, taloudellisesta ahdinkoajasta 

huolimatta. Kansamme eheyttämis- ja varjelemistyössä on ollut pienen Pihlajaveden naisilla myös 

paikkansa. Vajavaisuudestaan huolimatta se yhdessä suurempain sisarjärjestöjen kanssa pyrkii 

samaan päämäärään, isiltä perityn isänmaan hyväksi, kannustajana kaikkivoipa rakkaus. Ilokseen ja 

onnekseen on paikallisosastomme saanut työssään pitää vielä monet, jo toista vuosikymmentä 

työskennelleet veteraaninsa, nuorien rinnalla. Olkoon 10-vuotisperintö kannustajana yhä 

syvempään ja voimaperäisempään työhön lottavakuutuksemme toteuttamiseksi. Menestyköön 

lottatyö edelleen pitäjässämme ja koko kansamme keskuudessa, armaan isänmaamme onneksi. 

 



 

Pihlajavesi, 15. IV. -31. 

IIDA VUORELA. 


