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Pro gradu tutkielmani käsittelee vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen1 nuorisotyössään2  toteut-

tamaa kansalaiskasvatusta eteläpohjalaisessa paikallisyhteisössä Jalasjärvellä vuosina 1927-1939.  

 

Suojeluskuntajärjestö perustettiin heinäkuussa 1918 turvaamaan maan laillista yhteiskuntajärjestys-

tä ja edistämään suomalaisten puolustuskuntoisuutta. Näiden toteuttamiseksi suojeluskuntien tuli 

antaa sotilaallista koulutusta sekä edistää voimistelua, urheilua ja kansalaiskunnon kasvattamista. 

Lisäksi niiden tuli tarvittaessa toimia varsinaisen armeijan tukena ja avustaa järjestysviranomaisia. 

Vastaavasti Lotta Svärdin toiminnan voidaan katsoa alkaneen vuonna 1919, jolloin suojeluskuntain 

ylipäällikkö eversti von Essen antoi päiväkäskyn, jossa hän korosti naisillakin olevan oma suojelus-

kuntavelvollisuutensa. Hänen mukaansa tämä velvollisuus voitiin toteuttaa parhaiten perustamalla 

lottayhdistyksiä suojeluskuntien yhteyteen. Työn päätarkoituksena säilyi suojeluskuntien avustami-

nen tarpeen kulloinkin sanelemin tavoin ja muodoin. Itsenäinen, suojeluskuntajärjestön organisaati-

osta erotettu Lotta Svärd-järjestö syntyi 1922. Suojeluskuntien sisarjärjestön tärkeimpänä tehtävänä 

oli edelleen ”avustaa suojeluskuntia niiden puolustaessa kotia, uskontoa ja isänmaata sekä lujittaa 

kansan maanpuolustustahtoa ja isänmaanrakkautta.” 

 

1920-1940-lukujen vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt olivat paljon muutakin kuin vuoden 1918 

asetovereiden järjestöjä. Niiden monipuolinen valistus-, koulutus-, iltama- ja urheilutoiminta tavoitti 

satoja tuhansia suomalaisia tarjoten heille ainutlaatuisen koulutus- ja ennen muuta harrastusmahdol-

lisuuden syrjäisilläkin paikkakunnilla. Näin ollen ei ollut ihme, että järjestöjen liepeille hakeutui lap-

sia ja nuoria, vaikka nämä eivät ikänsä puolesta voineetkaan toimia varsinaisina jäseninä3. Aluksi 

nuorisotyö tai muotoutua spontaanisti paikallisella tasolla, kunnes sitä ryhdyttiin järjestöjen toimesta 

yhtenäistämään erilaisin ohjesäännöin. Suojeluskuntapojista ja pikkulotista muotoutui 1930-luvun 

kuluessa merkittävä osa suojeluskunta- ja lottatyötä sekä -kulttuuria. Lisäksi ne olivat maamme his-

                                                 
1 Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin. 
2 Tässä kohtaa nuorisotyö viittaa nimenomaan suojeluskuntapoikien ja pikkulottien toimintaan. 
3 Sekä suojeluskuntien että Lotta Svärdin alaikäraja oli 17 vuotta. 



 

 

torian suurimpia nuorisojärjestöjä4. Tällä mielenkiintoisella ja innostavalla toiminnalla oli myös sel-

keä päämäärä. Toisaalta yhtenä kimmokkeena järjestöjohtoisen tyttö- ja poikatoiminnan aloittami-

selle oli uhkaavana vastavoimana pidetty vasemmiston nuorisotyö, toisaalta taas haluttiin turvata 

vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen jäsenmäärän kasvu ja työn jatkuvuus. Suojeluskuntapojat 

ja pikkulotat haluttiin kasvattaa paitsi ”isä- ja äitijärjestönsä” ihanteet omaksuneiksi kypsiksi jäse-

niksi, myös isänmaataan rakastaviksi, puolustaviksi ja hoivaaviksi, valkoisen Suomen kristityiksi 

kansalaisiksi. Tarkoitan näin syntyneellä, ideaalilla suojeluskuntalaisen ja lotan mallilla ihanteellista 

mies- ja naiskansalaisuutta kansalaisuutta, johon työssäni on tarkoitus pureutua. 

 

Lähestyn tutkimuskysymystäni mikrohistoriallisen metodin kautta. Käytännössä se tarkoittaa lähtei-

den lähilukua, kertovien lähteiden tarkkaa analyysia, joka on erityisen hyödyllinen silloin, kun  tut-

kimuskohteena olevat ihmiset - tässä tapauksessa lapset ja nuoret - eivät itse tuottaneet ajattelunsa ja 

toimintansa perusteista kertovaa aineistoa. Tätä kautta on edelleen mahdollista suurenkin tutkimus-

kohteen yksityiskohtaisen tarkka tutkiminen, kuin mikroskoopin kautta. Pyrin tässä työssä  konteks-

toimaan suojelunkuntajärjestön ja Lotta Svärdin luomaa ihanteellisen kansalaisen mallia mikro- ja 

makropoliittisten prosessien välisenä vuorovaikutuksena. Tämä vuoropuhelu tarkoittaa sitä, millaisia 

tulkintoja ”ylhäältä” määritellystä ideaalin kansalaisuuden mallista tehtiin paikallisella tasolla; miten 

käytännön kasvatustyö suojeluskuntapoikien ja pikkulottien kyläosastoissa suhteutui Suojeluskunta-

järjestön yliesikunnan ja Lotta Svärdin keskusjohtokunnan laatimiin poika- ja tyttötyönohjelmiin ja 

tavoitteisiin. Tässä suhteessa pikkulotissa ja suojeluskuntapojissa toimineet lapset ja nuoret olivat 

sekä kasvatuksen kohteita että kansallisen historian kokijoita ja toimijoita. Jalasjärven kaltaisen pai-

kallisyhteisön tarkastelu on myös sikäli mielekästä, että suojeluskuntajärjestön ja Lotta Sävrdin toi-

minnan painopiste oli nimenomaan kuntatasolla -kyseessä oli paitsi agraarin väestönosan järjestö, 

myös 1930-luvun Suomi oli maalaiskuntien maa. Juuri kunnissa suojeluskuntalaiset ja lotat kohtasi-

vat ideologiset vastustajansa ja tällä tasolla syntyivät myös mielikuvat näistä järjestöistä.  

 

Tutkielmani keskeisimpiä primäärilähteitä ovat Jalasjärven suojeluskunnan ja Lotta Svärdin toimin-

nassa syntyneet asiakirjat sekä Jalasjärven ja Kurikan kunnallissanomissa vuosina 1933-1939 jul-

kaistuja artikkeleita, ilmoituksia sekä suojeluskunnan harjoitusohjelmia. Niiden avulla pystyy hah-

mottamaan suhteellisen kattavan kuvan jäjestön arjesta ja juhlasta. Näiden ohella pikkulotille, suoje-

luskuntapojille ja heidän ohjaajilleen tarkoitetut ohjekirjaset auttavat hahmottamaan nuorisotyön 

keskeisimpiä linjauksia. Oman lisänsä tähän tuovat entisten pikkulottien ja suojeluskuntapoikien 

                                                 
4 Järjestöjen lakkauttamisvaiheessa 1944 sotilaspoikia oli 70 000 ja lottatyttöjä 50 000. 



 

 

haastattelut, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä nuorten omakohtaisten kokemusten vuoksi. Tutkimus-

kirjallisuudesta keskeisellä sijalla ovat Erkki Vasaran teokset suojeluskuntapojista sekä Seija-Leena 

Nevalan teos ”Lottatytöt ja sotilaspojat”. Ali Pylkkäsen ja Kari Selénin tutkimukset suojeluskunta-

järjestöstä ovat merkittäviä sen ”suojeluskuntakulttuurin” ymmärtämiseksi, minkä puitteissa ja osa-

na pikkulotat ja suojeluskuntapojat toimivat. Saara Tuomaalan ”Työtätekevistä käsistä puhtaiksi ja 

kirjoittaviksi –suomalaisen oppivelvollisuuskoulun ja maalaislasten kohtaaminen 1921-1939” sekä 

Risto Alapuron ”Suomen synty paikallisena ilmiönä” ovat avainasemassa suhteessa tarkasteltavan 

aikakauden kansalaiskasvatukseen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen. 
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1. Johdanto 

 

 

1.1 ”Suokoon Jumala, että työmme koituisi isänmaallemme tosi siunaukseksi” 

 

1800-luvun lopulla vanha säätyjärjestelmä alkoi rakoilla ja paikallisella tasolla ilmeni hajoamisen 

merkkejä. Suuren murroksen pyörteissä uudenlaiset yhteistoimintamuodot ja edistysseurat olivat 

keskeisessä asemassa pitäessään paikallisyhteisöjä koossa. Etelä-Pohjanmaa erottui muista seuduis-

ta homogeenisimpana ja näin ollen myös tasa-arvoisimpana alueena. Taloudellisen nousun5 ja yh-

teiskunnallisen murroksen synnyttämä paine siivittivät maakunnan joukkoliikkeitä sekä edelleen 

järjestäytymistä. Herännäisyys ja nuorisoseuraliike onnistuivat ensimmäisinä valtaamaan alaa maa-

kunnassa rehottaneelta häjyjen väkivaltakulttuurilta. Vuosisadan taitteessa käynnistyneessä proses-

sissa muotoutuivat sekä moderni valtio että kansalainen, joiden rakentamiseen erilaiset järjestöt ja 

seurat osallistuivat.6 

 

Vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen, Lotta Svärdin ja suojeluskuntien7, syntyä voidaan pitää 

osana tyypillistä8, 1900-luvun alun suomalaista järjestöllistä kehitystä. Lottina ja suojeluskuntalai-

sina naiset ja miehet toimivat itsenäisesti omissa järjestöissään, mutta toistensa rinnalla yhteisiin 

tavoitteisiin pyrkien. Suojeluskuntajärjestö ja Lotta Svärd olivat aatteellisia ja toiminnallisia sisar-

järjestöjä, täydentäen toinen toisiaan. Toisaalta taas suojeluskuntajärjestön ja Lotta Svärdin perus-

taminen liittyvät yhteen suomalaisen järjestötoiminnan murroskohdista; 1910- ja 1920-lukujen tait-

teessa muun yhteiskunnallisen elämän myötä myös vapaaehtoisen kansalaistoiminnan kahtiajakau-

tuminen korostui.9 

 

Suojeluskunnat olivat mahtitekijä Suomen itsenäisyyden ensivuosikymmeninä. Ne olivat vain yksi 

ensimmäisen maailmansodan seurauksena syntyneistä aseellisista järjestöistä – vastaavanlaista ke-

                                                 
5 Eteläpohjalaiset talonpojat olivat naapurimaakuntien talollisia vauraampia. Tämä vauraus perustui sekä tervanpolttoon 
että 1800-luvun lopulle tultaessa maanviljelyyn – ja näkyi komeiden ”kaksifooninkisten” talojen rakentamisena.  
6 Yhteiskunnallinen murros voidaan käsittää myös modernisaatioksi. Tarkoitan työssäni tällä käsitteellä ilmiötä, jossa 
yksilön ajattelu muuttuu individualistisemmaksi, millä on vaikutuksensa myös yhteiskunnalliseen toimintaan ja osallis-
tumiseen. Smeds 1989, 154-155; Kakkuri e.a 1985, 100-101, 126-128; Alapuro 1994, 12-15; Markkola 2003, 130. 
7 Käytän tässä työssä lyhennettä sk, joka on vakiintunut alan tutkimuskirjallisuudessa. Myös aikalaiset käyttivät tuota 
lyhennettä varsin yleisesti.  
8 Seppo Hentilän mukaan suomalaisen järjestötoiminnan kuusi erityispiirrettä ovat seuraavat: suuri jäsenmäärä ja laaja 
alueellinen levinneisyys, yhtenäinen aatemaailma ja siihen perustuva ohjelma, toiminnan jatkuvuus ja pitkäaikaisuus, 
itsenäisyys suhteessa valtioon ja muuhun yhteiskuntaan, jäsenistön yhteenkuuluvuuden tunne ja solidaarisuus sekä jär-
jestön sisäisen päätöksenteon demokraattisuus. 
9 Sulkunen 1987, 157, 169-172; Olsson 1999, 9-10, 215; Nevala 2001, 89. 
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hitystä oli myös useissa muissa Euroopan maissa10, tosin Suomessa tilanne oli sikäli erityinen, että 

suojeluskunnat saivat tukea kaikilta porvarillisilta ryhmiltä.11 Suojeluskuntajärjestö oli valtiovallan 

armeijan rinnalle perustama aseellinen organisaatio, joka syntyi itsenäistymisen ja vuoden 1918 ta-

pahtumien mullistuksessa. Valtiovalta myös kontrolloi suojeluskuntien toimintaa lakien ja asetusten 

kautta sekä rahoitti järjestön toimintaa.12 

 

Suojeluskuntajärjestö perustettiin heinäkuussa 1918 turvaamaan maan laillista yhteiskuntajärjestys-

tä ja edistämään suomalaisten puolustuskuntoisuutta. Näiden toteuttamiseksi suojeluskuntien tuli 

antaa sotilaallista koulutusta sekä edistää voimistelua, urheilua ja kansalaiskunnon kasvattamista. 

Lisäksi niiden tuli tarvittaessa toimia varsinaisen armeijan tukena ja avustaa järjestysviranomaisia. 

Sen sijaan yhteiskunnalliset motiivit ja poliittinen aktiivisuus eivät kuuluneet sen toimintatapoihin 

tai periaatteisiin.13 Sen sijaan käytännössä järjestön liepeillä, sekä sen kannattajien, jäsenten että 

vastustajien toimesta, tapahtui politikointia14. Suojeluskunnat olivat toisaalta valtion sotavoimaan 

kuuluva aseellinen organisaatio, toisaalta taas vapaaehtoisuuteen ja itsehallintoon perustuva kansan-

liike. Tämän vuoksi suojeluskunnat kertovatkin monista, itsenäisyyden alkuvuosikymmeniin liitty-

vistä seikoista: politiikasta, kulttuurista, yksimielisyydestä ja erimielisyydestä sekä asennoitumises-

ta ulkomaailmaan.15 

 

Niin ikään Lotta Svärd oli hyvin ainutlaatuinen, monessa mielessä vertaansa vailla16 oleva järjestö. 

Vuoden 191817 jälkeen naisten maanpuolustustyö keskittyi suojeluskuntien tukemiseen. He muonit-

tivat erilaisia tilaisuuksia, ompelivat vaatteita, pitivät ensiapukursseja, keräsivät varjoja suojelus-

kuntatyötä varten ja niin edelleen. Naistyölle ei kuitenkaan ollut omaa, virallista sijaa suojeluskun-

taorganisaatiossa. Vuonna 1919 suojeluskuntain ylipäällikkö – eversti von Essen - antoi päiväkäs-

                                                 
10 Esimerkiksi Viron Kaitseliit.  
11 Esimerkiksi Unkarissa, Romaniassa, Itävallassa ja Saksassa vastaavat järjestöt saivat tukea vain tietyiltä porvarillisilta 
ryhmiltä tai puolueilta.  
12 Pylkkänen ja Selén 2004, 164. 
13 ”Suojeluskuntajärjestö tai sen osa älköön ottako osaa poliittista laatua olevaan toimintaan” 1927 suojeluskuntalain 
kolmas pykälä.  
14 Poliittisuuden lähtökohtana on arvosidonnainen yhteiskunnallinen toiminta; yritys vaikuttaa ympäristöön tavoitteiden 
edistämiseksi. Suojeluskuntalaisilla ja lotilla tämä arvo oli yleisporvarillinen maanpuolustushenki. Vapaaehtoiset maan-
puolustusjärjestöt pysyivät kiitettävän hyvin erossa politiikasta. Ongelman muodostivat kuitenkin toimihenkilöt ja jäse-
net, joilla oli henkilökohtaisia mielipiteitä, siinä missä muillakin kansalaisilla. Vasemmalla heidän tempauksensa mer-
kittiin järjestöjen tiliin, vaikka kyseessä olisi ollut yksityishenkilön mielipide. Esimerkiksi Hilja Riipinen erotettiin kes-
kusjohtokunnasta tämän kirjoitettua hyvin IKL-henkisiä kirjoituksia Lotta Svärd-lehteen. 
15 Pirhonen 1977, 53-54; Kronlund 1998, 86-87, teoksessa ”Raja railona”; Ahti 1998, 239, teoksessa ”Raja railo-
na”; Alapuro 1998, 7; Puranen 2001, 97-98; Selén 2001, 217-221; Pylkkänen ja Selén 2004, 164.  
16 Lotta Svärd on ollut toistaiseksi maailman suurin naisten vapaaehtoisen maanpuolustustyön järjestö liki neljännesmil-
joonalla jäsenellään.  
17 Käytän tässä työssä vuoden 1918 tapahtumista haastattelemieni entisten pikkulottien ja suojeluskuntapoikien tavoin 
nimitystä vapaussodasta.  
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kyn, jossa hän korosti naisillakin olevan oma suojeluskuntavelvollisuutensa. Hänen mukaansa tämä 

velvollisuus voitiin toteuttaa parhaiten perustamalla lottayhdistyksiä suojeluskuntien yhteyteen. 

Työn päätarkoituksena säilyi suojeluskuntien avustaminen tarpeen kulloinkin sanelemin tavoin ja 

muodoin. Syntyneitä ryhmittymiä alettiin kutsua Lotta Svärd18-yhdistyksiksi. Tällöin käynnistyneen 

prosessin tuloksena syntyi suojeluskuntajärjestön organisaatiosta erotettu, itsenäinen, naisten oma 

Lotta Svärd-järjestö vuonna 1921. Piiri- ja vuonna 1922 toteutettu kyläosastojako noudatti identti-

sesti suojeluskuntien vastaavaa jakoa. Suojeluskuntien sisarjärjestön tärkeimpänä tehtävänä oli 

edelleen ”avustaa suojeluskuntia niiden puolustaessa kotia, uskontoa ja isänmaata sekä lujittaa kan-

san maanpuolustustahtoa ja isänmaanrakkautta.”19 

 

1920-1940-lukujen vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt olivat paljon muutakin kuin vuoden 1918 

asetovereiden järjestöjä. Lotta Svärdillä ja suojeluskuntajärjestöllä oli omat, valtakunnalliset johton-

sa20. Niiden organisaatiot ulottuivat 22 piirin ja satojen paikallisosastojen kautta lähes jokaiseen 

Suomen pitäjään ja useimpiin kyliinkin. Ne pukivat jäsenensä yhtenäisiin pukuihin. Niillä oli omat, 

lotta- ja suojeluskunta-aatteensa. Ne julkaisivat omia lehtiään21 jotka tavoittivat kaukaistenkin kylä-

osastojen jäsenet. Niiden monipuolinen valistus-, koulutus-, iltama- ja urheilutoiminta tavoitti satoja 

tuhansia suomalaisia tarjoten heille ainutlaatuisen koulutus- ja ennen muuta harrastusmahdollisuu-

den syrjäisilläkin paikkakunnilla. Lottien ja suojeluskuntien toiminnan tavoitteet olivat, käytännön 

työn ohella, asetettu korkealla, koko yhteiskuntaa kansakuntaa koskevalle tasolle. Lotta Svärdin 

keskusjohtokunnan puheenjohtaja Tyyne Söderström kirjoitti vuonna 1925 seuraavaa: 

 

” --- se suuri ja merkityksellinen kasvatus- ja valistustyö, mikä Lottajärjestön keskuudessa on suori-

tettu ja jota ei koskaan voida numeroilla määritellä. Järjestöhengen ja järjestökurin kasvaessa kas-

vaa myöskin itsekuri ja siveellinen lujuus niiden Suomen valkoisten naisten keskuudessa, jotka ovat 

järjestöön liittyneet. Suokoon Jumala, että mekin osaltamme yhä edelleen kykenisimme kansan kun-

toa kohottamaan ja että meidän työmme koituisi isänmaallemme tosi siunaukseksi.”22 

                                                 
18 Nimitys Lotta Svärd juontuu Suomeen sotaan sijoittuvista, Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoista. Mannerheim ver-
tasi voitonparaatissa pitämässään kiitospuheessa vapaussodan aikana valkoista armeijaa huoltaneita vapaaehtoisia naisia 
tähän fiktiiviseen hahmoon.  
19 Lantto 1997, 236-238; Latva-Äijö 2004, 99-100. 
20 Keskusjohtokunta ja yliesikunta; puheenjohtaja ja ylipäällikkö. 
21 Lotta Svärd, Suojeluskuntalaisen Lehti ja Hakkapeliitta. Lehdet tarjosivat väylän saattaa tietoa kansantajuisessa muo-
dossa aina kaukaisimpaankin kyläosastoon asti. Rivijäsenille annettiin käyttäytymisneuvoja ja -normeja esimerkiksi 
suojeluskunta- ja lottapuvun käytöstä, kurista ja esiintymisestä. Tällä lienee ollut hyvin voimakas, suojeluskunta- ja 
lottaidentieettiä vahvistava vaikutus. Lehdet opastivat niin iltamien ja juhlien järjestämisessä kuin kannustivat harrasta-
maan liikuntaakin. Toisaalta lukijat saivat suojeluskuntahengessä tietoja maailmantapahtumista. Nämä lehdet olivat 
monien kotien ainoita aikakauslehtiä. Pylkkänen ja Selén 2004, 40-44.  
22 Olsson 1999, 10. 
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Nämä järjestöt olivat paitsi merkittävä osa oman aikansa järjestötoimintaa ja -kulttuuria, myös ak-

tiivisia ja persoonallisia toimijoita suomalaisessa yhteiskunnassa.23 

 

Näin ollen ei liene sattumaa, että tämän ”isä- ja äitijärjestön” suojissa toimi myös maamme suurim-

piin kuuluvat nuorisojärjestöt: pikkulotat ja suojeluskuntapojat. Vanhemmat, perhe, suku, opettajat 

ja ystäväpiiri tukivat pääosin varauksettomasti nuorten vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa. Sekä 

pikkulottien että suojeluskuntapoikien toiminta lähti paikallisella tasolla liikkeelle lasten ja nuorten 

kiinnostuksesta aikuisten lotta- ja suojeluskuntatyötä kohtaan. Toiminta sai kehittyä spontaanisti 

paikallisella tasolla, ennen kuin sitä ryhdyttiin yhtenäistämään. Nuorisotyön kautta lotat ja suojelus-

kunnat halusivat varmistaa työnsä jatkuvuuden kasvattamalla uusia jäseniä24 sekä toisaalta ”edistää 

isänmaallisuutta Suomen kodeissa” kasvattamalla lapset ja nuoret valkoisen Suomen arvot omaksu-

neiksi kansalaisiksi.  

 

 

1.2 Kasvatus, kokemus, tulkinta ja mikrohistorian suurennuslasi 

 

Tarkastelen tässä työssä Lotta Svärdin ja suojeluskuntajärjestön nuorisotyötä – pikkulotta ja suoje-

luskuntapoikatoimintaa. Pyrin selvittämään kotipaikkakuntani Jalasjärven kautta, millaista kansalai-

suutta vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt loivat ja kasvattivat eteläpohjalaisessa maaseutupitäjäs-

sä 1930-luvulla. Tämänkaltaisen, pienviljelijävaltaisen kunnan mikrohistoriallinen tarkastelu on 

mielekästä, koska harvaanasuttu Suomi oli muutoinkin maalaiskuntien maa25. Lisäksi suojeluskun-

nat ja lotat olivat nimenomaan agraarin väestönosan järjestöjä saaden Etelä-Pohjanmaalla erityisen 

vahvan jalansijan.26 Suojeluskuntapiirien esikunnat sijaisivat pääsääntöisesti kaupungeissa, mutta 

niissä järjestön asema kansalaisyhdistyksenä oli toisenlainen. Nimittäin kaupungeissa vapaaehtois-

ten maanpuolustusjärjestöjen tarjonta ei tullut yhtä selvästi esille kuin maaseudulla, vaan esimerkik-

si suojeluskuntien toiminta keskittyi lähinnä sotilaskoulutukseen. Sen sijaan maaseutupaikkakunnil-

la järjestöt olivat merkittävässä roolissa paitsi paikallisessa järjestöelämässä, myös kunnissa yleen-

sä. Vastaavasti taas suojeluskuntajärjestön ja Lotta Sävrdin toiminnan painopiste oli nimenomaan 

                                                 
23 Olsson 1999, 9-10; Pylkkänen ja Selén 2004, 131; Latva-Äijö 2004, 11.  
24 Tämä tavoite onnistui varsin hyvin, sillä noin 70% suojeluskuntapojista liittyi 17 vuotta täytettyään aikuisjärjestöön. 
Pikkulottien kohdalla kehitys oli vastaavanlainen, sillä jo 1930-luvun loppupuolella valtaosa Lotta Svärdin uusista jäse-
nistä tuli tyttöosastoista.  
25 Vuonna 1930 manner-Suomessa oli 37 kaupunkia ja 20 kauppalaa, tämä käsitti vain noin 10% kuntien määrästä. 
26 Etelä-Pohjanmaa kuului jo jääkäri- ja aktivistiliikkeiden vahvimpiin tukialueisiin. Niin ikään vuonna 1917, suo-
jeluskuntia perustettaessa se oli voimakkaimpia alueita. Manninen 1998, 21, 31, teoksessa ”Raja railona”.  
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kuntatasolla. Juuri kunnissa suojeluskuntalaiset ja lotat kohtasivat ideologiset vastustajansa ja tällä 

tasolla syntyivät myös mielikuvat näistä järjestöistä.27  

 

Pyrin kontekstoimaan suojelunkuntajärjestön ja Lotta Svärdin luomaa ihanteellisen kansalaisen 

mallia mikro- ja makropoliittisten prosessien välisenä vuorovaikutuksena. Tämä vuoropuhelu tar-

koittaa sitä, millaisia tulkintoja ”ylhäältä” määritellystä ideaalin kansalaisuuden mallista tehtiin pai-

kallisella tasolla; miten käytännön kasvatustyö Kirkonkylän28, Koskuen ja Luopajärven suojelus-

kuntapoikien ja pikkulottien kyläosastoissa suhteutui Suojeluskuntajärjestön yliesikunnan ja Lotta 

Svärdin keskusjohtokunnan laatimiin poika- ja tyttötyönohjelmiin ja tavoitteisiin. Tarkasteluni pää-

huomio kiinnittyy kuitenkin Kirkonkylään, jossa toimintaa oli kaikkein pisimpään. Tässä suhteessa 

pikkulotissa ja suojeluskuntapojissa toimineet lapset ja nuoret olivat sekä kasvatuksen kohteita että 

kansallisen historian kokijoita ja toimijoita.29 

 

Nykyisestä poikkeavan, menneisyyden ihmisten ajattelutavan hahmotteleminen on vaativaa erityi-

sesti silloin, kun tutkimuskohteena oleva ihmiset eivät itse juurikaan tuottaneet ajattelunsa ja toi-

mintansa perusteista kertovaa aineistoa. Tällöin yhtenä mahdollisuutena on kertovien lähteiden yk-

sityiskohtainen analyysi, jota kutsutaan ”lähiluvuksi”. Matti Peltonen toi 1980-luvulla suomalaisten 

historiantutkijoiden tietoisuuteen italialaisten Carlo Ginzburgin ja Giovanni Levin lähteiden lähilu-

kuun ja ”mikroskooppisen” tarkkaan kuvaukseen perustuvan tutkimusmenetelmän – tätä kuvaa kä-

site mikrohistoria. Se ei kuitenkaan ole luonteeltaan tarkkaa paikallishistoriaa, vaikka lähdeteknisis-

tä syistä usein tekeekin niin tarkastellessaan suhteellisen pieniä paikallisyhteisöjä. Mikrohistorian 

lähtökohtana on nimenomaan lähteiden lähiluku ja tätä kautta edelleen suurenkin tutkimuskohteen 

yksityiskohtaisen tarkka tutkiminen kuin mikroskoopin kautta.30  

 

Pyrkiessäni vastaamaan tutkimuskysymykseeni lasten ja nuorten omakohtaisten kokemusten kautta, 

on syytä pohtia, miten historiantutkimus voi lähestyä yksittäisen ihmisen kokemusmaailmaa. Elet-

tyä historiaa koskevien tutkimusten kannalta on ratkaisevan tärkeää tuntea aikalaisten käyttämät 

toimintatavat, joita ei voi ymmärtää, ellei tunne merkityksiä joita ihmiset antoivat niille omana ai-

kanaan. Pikkulottien ja suojeluskuntapoikien kokemukset ”sellaisina kuin he ne kokivat” ovat tutki-

                                                 
27 Selén 1998 ”Suojeluskuntien Suomi” teoksessa Raja railona; Pylkkänen ja Selén 2004, 114. 
28 Jalasjärven kunnan alueella sijaitsevien kyläosastojen nimet määräytyivät kylän mukaan. Jalasjärven kirkonky-
lästä käytetään myös nimeä Jalasjärvenkylä. Selvyyden vuoksi käytän tässä työssä Kirkonkylä. 
29 Huoneentaulujen tai juhlapuheiden ylevästi määritellyt ihanteet ovat joskus aivan toinen todellisuus kuin käy-
tännön toiminta paikallisella tasolla.  
30 Katajala, Kimmo (2002). Suomalainen kapina. Talonpoikaislevottomuudet ja poliittinen kulttuuri Suomessa Ruotsin 
ajalla (n. 1150-1800). SKS, Helsinki. ss.16-19. 
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jan tavoittamattomissa, mutta kokemisen tapojen erittely sekä tätä kautta niille annettujen merkitys-

ten ja tulkintojen hahmottaminen on mahdollista. Näin voidaan myös heijastaa tutkittavan ajanjak-

son ajatusmaailmaa.31 

 

Aikarajaus on sijoittuu 1920- ja 30-lukujen taitteesta talvisodan alkuun marraskuussa 1939, joka 

asetti myös pikkulotat ja suojeluskuntapojat uudenlaisten vaatimusten eteen32. Suojeluskuntajärjes-

tön ja Lotta Svärdin sekä niiden nuorisokasvatuksen kannalta 1930-lukun on kaikin puolin hyvin 

merkittävää aikaa. Vuonna 1934 vahvistettu puolustuslaitoksen aluejärjestelmän mukainen liike-

kannallepanosuunnitelma korosti entisestään suojeluskuntien ja lottien merkitystä maanpuolustus-

valmiudelle. Maailmanpoliittisen tilanteen kiristyminen lisäsi suuren yleisön kiinnostusta maanpuo-

lustusta kohtaan. Kotien ohella myös koulujen myönteinen suhtautumin maanpuolustukseen ja jul-

kisen sanan kasvanut mielenkiinto suojeluskunta- ja lottatoimintaa kohtaan auttoi osaltaan järjestöjä 

kehittämään ja tehostamaan nuorisotyötään. 1920- ja 30-luvut näyttäytyvät muutoinkin merkittävä-

nä ja mielenkiintoisena ajanjaksona lapsuuden ja nuoruuden modernisaatiossa. Esimerkiksi oppi-

velvollisuuden myötä koulunkäynnistä tuli aiempaa pidempi ja säännöllisempi ajanjakso maalais-

lasten ja -nuorten elämässä. Se auttoi osaltaan erittelemään nuoruutta omaksi elämänvaiheekseen 

sekä loi uudenlaista ”lapsikansalaisuutta”33. 1920-luvun lopulta alkaen myös järjestöt34 alkoivat 

kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota nuorison kasvatukseen, missä ne osaltaan tukivat kansa-

koulujen työtä kansalais- ja ”suomalaisuuskasvattajina”35. Maaseudulla vapaaehtoisten maanpuo-

lustusjärjestöjen toiminta sai näistä hyvin keskeisen ja näkyvän osan; kyseessä oli maamme histori-

an suurimpiin36 lukeutuneet nuorisojärjestöt. Näin ollen on erityisen mielenkiintoista selvittää suo-

jeluskuntapoika- ja pikkulottatoiminnan roolia kansalaiskasvattajana lapsuuden ja nuoruuden mo-

dernisaatiossa. Koen vastaavanlaisen tutkimuksen tärkeäksi, sillä vasta itsenäistynyt, agraarinen 

Suomi kykeni toden teolla kasvattaa mies- ja naiskansalaisia, joilla tuli olla yhteisiä arvoja ja tavoit-

teita. Muutoin 1930-luvunlasten ja nuorten historiasta ja nuoruuden kokemisen tavoista jää puuttu-

                                                 
31 Smeds 1989, 154-155; Markkola 2002, 17. 
32 Suojeluskuntapoikien toiminta aloitettiin vuonna 1927 ja pikkulottien 1932. Kuitenkin, jo ennen varsinaisen 
järjestöjohtoisen toiminnan aloittamista, 17 vuotta nuoremmat tytöt ja pojat tulivat spontaanisti mukaan suojelus-
kuntien ja lottien kyläosastojen liepeille.  
33 Oppivelvollisuus ja koulunkäynti loivat lasten yksilöllisyyttä: he alkoivat erottua perheessään erillisinä henki-
löinä joilla oli julkisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Tuomaala 2004, 80. 
34 Vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen ohella esimerkiksi myös vasemmisto ja partio panostivat nuorisotyö-
hön. 
35 1920- ja 30-luvuilla kansakoulujen nationalistisen opetuksen kansalaiskasvatuksen ymmärrettiin jatkavan hege-
liläis-snellmanilaisittain velvollisuudentunnon ja cygnauslaisittain itsekasvatuksen periaatteita. Ne opettivat yksi-
löille ”oikeaa ja ihanteellista” suomalaisuutta. Katso tarkemmin Tuomaala 2004, 351. 
36 Järjestöjen lakkauttamisvaiheessa vuonna 1944 suojeluskuntapoikia oli noin 70 000 ja pikkulottia 50 000. 
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maan olennainen osa. Lisäksi demokraattisessa yhteiskunnassa jokaisella ryhmällä on oikeus tietää 

omasta historiastaan.37  

 

Suojeluskuntapojista ja pikkulotista muotoutui 1930-luvun kuluessa merkittävä osa suojeluskunta- 

ja lottatyötä sekä -kulttuuria. Tällä mielenkiintoisella ja innostavalla toiminnalla oli myös selkeä 

päämäärä. Nuorisotyöllä haluttiin turvata vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen jäsenmäärän 

kasvu ja työn jatkuvuus. Suojeluskuntapojat ja pikkulotat haluttiin kasvattaa paitsi ”isä- ja äitijärjes-

tönsä” ihanteet omaksuneiksi kypsiksi jäseniksi, myös isänmaataan rakastaviksi, puolustaviksi ja 

hoivaaviksi, valkoisen Suomen kristityiksi kansalaisiksi. Tarkoitan näin syntyneellä, ideaalilla suo-

jeluskuntalaisen ja lotan mallilla ihanteellista mies- ja naiskansalaisuutta kansalaisuutta, johon tässä 

työssä on tarkoitus pureutua. 

 

Työni keskeisimpiä käsitepareja on mies- ja naiskansalaisuus, joka tulee väistämättä esiin tarkastel-

taessa modernin kansalaisuuden syntyä suhteessa kasvatukseen. Irma Sulkunen on tarkastellut 

Suomen modernin sukupuolijärjestelmän muotoutumista näiden niin sanottuun kaksoiskansalaisuu-

teen sisältyvien käsitteiden kautta. Mieskansalaisuudella tarkoitetaan ihannetta, jonka mukaan pojis-

ta tuli kasvattaa kansakunnan rakentajia ja tytöistä sen ytimeksi mielletyn kodin hoivaavia ylläpitä-

jiä. Sukupuolten erillisten tehtäväkenttien oli tarkoitus tukea ja täydentää toisiaan siten, että ne 

muodostaisivat erottamattoman kokonaisuuden. Maaseudun agraarikulttuurissa aikuiseksi, mieheksi 

tai naiseksi, kasvamiseen liittyi keskeisesti näiden heteroseksuaalisten normien ja sukupuolitetun 

työnjaon oppiminen. Vastaavankaltainen jako on havaittavissa myös keskiluokkaisessa perheide-

ologiassa, jonka mukaan miesten ja naisten tehtävät olivat erillisiä, mutta toisiaan täydentäviä. Pe-

rinteinen sukupuolijärjestelmä oli hyvin homogeeninen; miesten ja naisten työt täydensivät toinen 

toistaan. 1800- ja 1900-lukujen taitteen modernisaatioprosessissa agraaria yhtenäisyyttä pyrittiin 

korvaamaan kansallisella yhtenäisyydellä, jolle oli kuitenkin leimaa-antavaa sukupuoli- ja luokka-

jako. Yhteiskunnallisessa murroksessa sukupuolien välinen ero politisoitui. Mieskansalaisuuteen 

liitettiin velvollisuudentuntoisuuteen sekä poliittiseen ja taloudelliseen päätöksentekoon; vastaavasti 

naiskansalaisiin yhdistettiin perheen ohella muuhunkin yhteiskuntaan ulottuva hoivaava äitiys. Mo-

lempia sukupuolia yhdisti ihanteellisen suomalaisen ominaisuuksiksi mielletyt puhtaus, raittius ja 

työteliäisyys.38 

 

                                                 
37 Tuomaala 2004, 12, 350-351, 355. 
38 Sulkunen 1989, 157, 161-162, 164-172; Sulkunen 1991, 31-46; Markkola 2003, 132-135; Tuomaala 2004, 48-52, 89-
90, 137, 354-357. 
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Vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen nuorisotyö oli tarkoitettu 8-17 -vuotiaille lapsille ja nuo-

rille Näin ollen työni kannalta on olennaista hahmottaa, mitä nuoruudella tarkoitettiin 1930-luvulla. 

Tämän ohella on mielekästä pohtia, mikä merkitys tuolloin koetuilla tapahtumilla on yksilön myö-

hempien elämänvaiheiden kannalta. Viime vuosisadalla nuoruus alettiin mieltää omaksi, lapsuuden 

ja aikuisuuden väliseksi siirtymävaiheekseen. Tosin sen koettiin olevan huomattavasti lyhyempi 

ajanjakso kuin nykyään. Nuoruudeksi käsitettiin suurin piirtein ikävuodet 15-21 – rippikoulusta täy-

si-ikäisyyteen. Nämä vuodet ovat yksilön kannalta erityisen merkittäviä ja mielenkiintoisia, koska 

noiden vuosien aikana hänelle muodostuu henkilökohtainen ”avainkokemus”. Tällöin kaikki, mitä 

hänen ympärillään tuona ajanjaksona tapahtuu, painuu alitajuntaan, koska mieli ”järjestyy” tuolloin 

uudella tavalla. Yksilön avainkokemuksen ja maailmankuvan muotoutumisen kannalta ikävuodet 

16-18 ovat kaikkein ratkaisevimmat, koska tuolloin hän alkaa tietoisesti sijoittaa itseään omaan 

elämäänsä ja maailmaan.39  

 

Käytän työni primaarilähteinä Jalasjärven suojeluskunnan ja Lotta Svärdin toiminnassa syntyneitä 

asiakirjoja, joita on tosin saatavilla rajoitetusti40. Sen sijaan pikkulottien ja erityisesti suojeluskunta-

poikien arjesta ja juhlasta saa varsin kattavan kuvan Jalasjärven ja Kurikan kunnallissanomissa vuo-

sina 1933-1939 julkaistuista artikkeleista, ilmoituksista sekä suojeluskunnan harjoitusohjelmista. 

Suojeluskuntaa koskeva kirjoittelu sai kyseenomaisessa lehdessä juuri tuolloin paljon palstatilaa. K. 

E Levälahden kirjoittama, sk-pojille itselleen tarkoitettu ”Poikakirja” selvittää tutkijalle yksityis-

kohtaisesti, millaisiksi pojat haluttiin kasvattaa. Lisäksi Lotta Svärdin julkaisemat, pikkulotille ja 

heidän ohjaajilleen tarkoittamat ohjekirjaset ovat hyödyllisiä tyttötyön keskeisimpien linjauksien 

hahmottamiseksi. Myös yksittäisen suojeluskuntapojan ja pikkulotan kokemus järjestön kasvatus-

työtä on tämän työn kannalta merkittäviä. Niistä saa omalla tavallaan kiinni tekemieni entisten sk-

poikien ja pikkulottien haastattelujen kautta. Oman lisänsä Jalasjärven järjestökentän muusta toi-

minnasta ja suhteesta vapaaehtoisiin maanpuolustusjärjestöihin tuovat muiden muassa Jalasjärven 

kirkonkylän nuorisoseuran jäsenten omakätisesti laatimat pakinapöytäkirjat ja seuralehti ”Puro” 41.  

 

Suojeluskuntajärjestöä ja Lotta Svärdiä koskevasta tutkimuskirjallisuudesta Erkki Vasaran teokset 

suojeluskuntapojista ovat olleet uraa uurtavia; ne ovat keskeisellä sijalla myös tässä tutkimuksessa. 

                                                 
39 Virtanen 2001, 356-357. 
40 Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseossa, Seinäjoen suojeluskunta ja Lotta Svärd museon arkistossa, on tiettävästi 
ainoat säilyneet Jalasjärven paikallisosastojen asiakirjat aina vuoteen 1940 saakka. Jatkosodan jälkeen suojelus-
kuntaan ja lottiin liittyvän muun materiaalin tavoin ne pyrittiin hävittämään, että voitaisiin välttyä mahdollisilta 
ikävyyksiltä, joita näissä järjestöissä toimineille saattaisi koitua.  
41 Puro oli nuorisoseuralaisten omakätisesti, muutamalle kirjearkille laatima lehti. Se sisälsi leikillisiä ilmoituksia, runo-
ja, kertomuksia ja niin edelleen. Katso tarkemmin liitteestä 2. 
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Seija-Leena Nevala on puolestaan tutkinut suojeluskuntaperhettä42. Hänen tutkimuksensa, erityises-

ti teos ”Lottatytöt ja sotilaspojat”, luovat niin ikään mielenkiintoisia lähtökohtia tälle työlle. Ali 

Pylkkäsen ja Kari Selénin tutkimukset suojeluskuntajärjestöstä ovat merkittäviä sen ”suojeluskun-

takulttuurin” ymmärtämiseksi, minkä puitteissa ja osana pikkulotat ja suojeluskuntapojat toimivat. 

Saara Tuomaalan ”Työtätekevistä käsistä puhtaiksi ja kirjoittaviksi –suomalaisen oppivelvollisuus-

koulun ja maalaislasten kohtaaminen 1921-1939” sekä Risto Alapuron ”Suomen synty paikallisena 

ilmiönä”  ovat avainasemassa suhteessa tarkasteltavan aikakauden kansalaiskasvatukseen ja yhteis-

kunnalliseen tilanteeseen. 

 

Jalasjärven suojeluskuntaa ja Lotta Svärd-paikallisosastoa on tähän mennessä tutkittu hyvin vähän. 

Sirkka, Högströmin, Tyyne Kuulan, Eeva Laurilan ja Hilja Riipisen toimittamassa teoksessa ” Ete-

lä-Pohjanmaan lotat” Jalasjärven lottatoimintaa esitellään ja eritellään hyvin lyhyesti. Juhani Lan-

ton ”Kytösavun mailta. Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiirin historia 1917-1944.” käsittelee niin-

ikään pääpiirteittäin Jalasjärven vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen toimintaa.  

 
Tulkintani mukaan sekä suojeluskuntapoikien että pikkulottien kasvatusohjelmat muodostivat te-

maattisia kokonaisuuksia, jotka osittain kietoutuivat toisiinsa. Näin toiminnan tavoitteet tulevat 

konkreettisemmin esiin kuin kronologisessa tarkastelussa. Tämä vaikuttaa olennaisesti työni raken-

teeseen. Ensin käsittelen 1920- ja 30-lukujen yleistä ajankuvaa sekä valtakunnallisesti, että sen 

saamia korostuksia Jalasjärvellä. Suojeluskuntapoikien ja pikkulottien kohdalla tarkasteluni lähtee 

liikkeelle toiminnalle asetetuista yleisistä tavoitteista. Tämän jälkeen huomio kiinnittyy siihen, mi-

ten nämä tavoitteet oli sisällytetty tyttö- ja poikaosastojen konkreettiseen toimintaan. Lopuksi pyrin 

hahmottamaan kokonaiskuvaa vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen ihannoimasta kansalaisuu-

den mallista sekä erityisesti siitä, millaisia korostuksia se sai eteläpohjalaisessa maaseutupitäjässä 

1930-luvulla. 

 

 

1.3 Kasvatuksen tavoitteita ja yhteiskunnallisia ihanteita 

 

1930-luvulla Suomi oli harvaanasuttu. Valtaosan kansalaisista asui maaseudulla saaden elantonsa 

maanviljelystä.43 Lisäksi suojeluskuntajärjestö ja Lotta Svärd olivat, kuten todettua, tämän agraarin 

                                                 
42 Tämä tarkoitti sitä, että koko perhe saattoi osallistua toimintaan, kukin omassa järjestössään. Yksittäisten perheiden 
lisäksi jopa kokonaiset suvut saattoivat kuulua suojeluskunta- ja lottajärjestöihin. Nevala 2001, 89; Pylkkänen ja Selén 
2004, 156. 
43 Katso tarkemmin viitteestä 21.  
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väestönosan järjestöjä. Tämän vuoksi on perusteltua tuntea, millaisia arvoja ja arvostuksia tähän 

elämäntapaan kytkeytyi.  

 

Jo fennomaanit näkivät talolliset kansakunnan ydinryhmänä ja kannattivat voimakkaasti talonpoi-

kaista, maanviljelyyn ja ruumiilliseen työhön perustuvaa elämäntapaa, jonka arvoa itsekasvatuksen 

kautta hankittu sivistys oli omiaan lisäämään. Maaseudun viljelijäväestön elämäntapaa pidettiin 

vaatimattomuudessaan ja yksinkertaisuudessaan aitona suomalaisuutena. Esimerkiksi kansallispu-

kujen käyttöä pidettiin suositeltavana; ne edustivat ulkoisesti paitsi suomalaiskansallista mieltä, 

myös talonpoikaisen elämäntavan vaalimista ja säilyttämistä.44 

 

Muiden muassa nuorisoseuraliikkeen ja Maalaisliiton johtomies Santeri Alkio halusi  korottaa ta-

lonpikaisen elämäntavan ja ruumiillisen työn arvostusta45. Sivistyksen kasvaessa sitä pyrittiin kui-

tenkin välttämään, millä hän katsoi olevan haitallisia vaikutuksia koko kansakunnan kannalta. Käy-

tännössä tämä ilmeni ”joutolaisiin” kohdistuvana vihamielisenä suhtautumisena, mikä lisäsi luokki-

en välisiä ristiriitoja.46 

 

Alkio ei kannattanut mitä tahansa maanviljelyksen muotoa, vaan pienviljelyä, jonka hän katsoi ole-

van ainoa oikea maatalouden harjoittamisen tapa. Hän piti pienviljelyä myös taloudellisesti kannat-

tavimpana vaihtoehtona, koska uskoi maan tuottavan parhaiten useille omistajille jaettuna. Hän 

asettikin nuorten maatyöläisten tärkeimmäksi tavoitteeksi oman pientilan hankkimisen. Aikakauden 

yhteiskunnallisessa keskustelussa kyse ei ollut pelkästään maanviljelyksestä, vaan pienviljelijöiden 

varaan laskettiin nuoren kansakunnan tulevaisuus ja kansakunnan koossapito. Alkion voi tulkita 

olleen aikaansa jollain tapaa jopa edellä, sillä hänen esittämänsä puheenvuorot olivat olleet varsin 

käypää tavaraa vielä 1920- ja 30-luvuillakin. Tällöin syntyi Maalaisliittoon kytkeytynyt pienviljeli-

jäliike. Sen aatteellisella taustalla vaikuttivat niin ikään herätys- sekä raittius- ja nuorisoseuraliik-

keet. Erityisesti nuorisoseurojen omaksuman itsekasvatuksen kautta muotoutui pienviljelijöille 

ominainen, sivistyksellinen, työhön, maahan ja luontoon liittyvä käsitys isänmaasta. Lisäksi näiden 

viljelijöiden suhde vapaaehtoisiin maanpuolustusjärjestöihin oli hyvin myönteinen. Kansallista 

eheyttämistä tapahtui erityisesti heidän kauttaan.47 

 

                                                 
44 Hästesko 1931, 39-41; Numminen 1961, 214, 222, Alapuro 1994, 268. 
45 Tämän tuli tapahtua kiinnittämällä huomiota maalaisnuorten ammattiopetukseen, erityisesti emäntien ammatillista 
koulutusta oli edistettävä ja maatalousoppilaitoksia lisättävä.  
46 Hästesko 1931, 39-41; Numminen 1961, 214, 222, Alapuro 1994, 268. 
47 Hästesko 1931, 142; Numminen 1961, 222-223; Alapuro 1994, 256-270, 309-310; Tuomaala 2004, 355. 
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Pienviljelijäliikkeen synnyn vaikutukset näkyvät mielenkiintoisella tavalla esimerkiksi Jalasjärven 

nuorisoseurassa – jonka rintaperillisenä pienten tilojen muodostamaa liikettä voi pitää. Pitäjä oli 

1930-luvulla pienine maatiloineen ja Maalaisliiton kannatuksen myötä kuin pienoismalli pienviljeli-

jäliikkeen synnyttämästä ”uudesta kansakunnasta”. Tulkintani mukaan perinteet, joiden katsottiin 

aikaisemmin edustaneen ainoastaan talonpoikaiskulttuuria, miellettiin tässä yhteydessä uudenlaisen 

isänmaallisuuden ilmentymiksi. Pienviljelijäliikkeelle ominainen käsitys isänmaasta välittyy myös 

Jalasjärven nuorisoseuran seuralehti ”Puron”  artikkelista ”Onni”: 

 
”Onnellinen on se ihminen, joka tyytyy osaansa. Tavoittelematta mitään loistoa, ylevyyttä, valta-
asemaa maailmassa. Tyytyen omaan hiljaiseen pieneen onneensa. Ja joka on oppinut kunnioitta-
maan esi-isiemme uskontoa ja heiltä perimäämme isänmaatamme. Joka tekee työtä, mikä tulee 
isänmaamme parhaaksi. Itsellemme tyydytykseksi ja jälkipolvillemme onneksi.”48 
 

Nuorisoseuran kannanotot ja tulkinnat sekä agraarin että toisaalta modernin elämäntavan puolesta 

näyttäytyvät paikallisella tasolla muutoinkin hyvin mielenkiintoisina. Nuorista pyrittiin kasvatta-

maan modernin valtion valveutuneita, yksilöllisiä ja aktiivisia kansalaisia, mutta tämä sai ilmetä 

mieluusti vain määrätyillä, agraaria elämäntapaa ja erityisesti pienviljelyä tukevilla tavoilla. Tulkin-

tani mukaan moderni, aktiivinen kansalaisuus sai näkyä kriittisenä ajatteluna, sivistyksenä, oma-

aloitteisuutena, vaatimattomuutena, solidaarisuutena ja kansallisena eheyttämisenä. Sen sijaan esi-

merkiksi yhteiskunnallisen aseman nousua tai koulutusta ei ollut suotavaa näyttää ulospäin esimer-

kiksi joutilaana elämäntapana. Todellisuudessa vain harvoilla maalaisnuorilla – useimmiten vain 

keskiluokkaisilla - oli mahdollisuus jatkaa opintojaan vielä yläkansakoulun jälkeen. Koulutusta ja 

sen mukanaan tuomaa sivistystä arvostettiin, mutta modernin, ammatillisen elämäntavan väylänä 

sitä ei oltu nuorisoseurojen parissa vielä 1930-luvulla valmiita tunnustamaan. Nuorisoa kehotettiin 

seuraamaan aikaansa ja sivistämään itseään, mutta uusia virtauksia tuli omaksua valikoiden. Agraa-

rin elämäntavan säilyttämistä pidettiin ensiarvoisen tärkeänä kansakunnan koossapysymisen kan-

nalta.49 

 

Kansallisen yhtenäistämisen ohella 1920-luvun alku oli merkittävä virstanpylväs myös suomalaisen 

lapsuuden modernisaatiossa. Tähän vaikutti nähdäkseni kaksi seikkaa. Vuoden 1918 tapahtumien 

jälkeen valtiovalta alkoi uudella tavalla kiinnittää huomiota nuorisoon. Nuorisotyö myös kytkettiin 

valkoisen Suomen yhteiskuntapoliittisiin tavoitteisiin, joista keskeisimpiä olivat kansakunnan elin-

voiman säilyttäminen ja kansakunnan eheyttäminen. Yhtenäinen nuoriso kansakunnan uudelleen 

eheyttäjänä oli erityisesti porvarillisen keskiluokan vaalima ajatus. Näin ollen lasten ja nuorten pa-
                                                 
48 Puro 18.12.1935 ”Onni”. 
49 Alapuro 1994, 256-276, 309-310; Tuomaala 2004, 354. 
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rissa tehtävää työtä alettiin myös tukea entistä avokätisemmin. Tämä näkyi esimerkiksi juurikin 

vuoden 1921 oppivelvollisuuslakina.50 

 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen modernisoituvan maailmanmeno alkoi väistämättä näkyä ja 

vaikuttaa myös suomalaisen nuorison elämässä. Kaduilla maleksivia työläisnuoria oli paheksuttu jo 

1800-luvulla, mutta viihdekulttuurin pelättiin asettavan myös porvarilliset perusarvot kyseenalaisik-

si. Nuorten itsenäistymiseen liittyvä vapaudenkaipuu ja halu uhmata auktoriteetteja tiedostettiin 

vahvasti 1920- ja 1930-luvuilla. Tuolloin oltiin erityisen huolestuneita kasvavista pojista. Nimittäin 

huonosti kasvatettujen poikien katsottiin olevan vaaraksi koko kansakunnan kehitykselle. Koulu-

neuvos S. S. Salmensaaren teos ”Poikakysymys” oli tärkeä kimmoke aikakauden poikatyölle. Sal-

mensaaren mukaan nimenomaan poikakysymys oli niin ratkaisevan tärkeä, että se vaikutti kansa-

kunnan tulevaisuuteen enemmän kuin mikään hallitusmuotokysymys. Työn merkittävyyden ohella 

hän piti kasvuikäisten poikien ohjaamista erityisen haastavana. Näitä tulisi ohjata mahdollisimman 

huomaamatta halutunlaiseen suuntaan. Pojista haluttiin kasvattaa ahkeria, ”jämptejä” miehiä ja vah-

voja sotilaita.51  

 

Varsinaisen poikakysymyksen ohelle myös tytöistä oltiin huolissaan. Vuosisadan vaihteessa suoma-

laisten naisten kutusukseksi oli muodostunut ”yhteiskunnallinen äitiys”, jonka mukaisesti naiset to-

teuttivat hoivarooliaan myös politiikassa ja työelämässä, heille varatuilla omilla aloillaan. Ensim-

mäisen maailmansodan jälkeen nuorten naisten pelättiin jättävän perinteisen, hoivaavan äidin roo-

linsa52 ja siirtyvän työelämässä pysyvästi miehisinä pidetyille aloille. Huolta tyttöjen kehityksestä 

aiheutti myös ajan muoti-ilmiöiden, elokuvien, iskelmien ja niin edelleen rantautuminen Suomeen. 

Perinteiset sukupuoliroolit hylkäävä, kevytkenkäiseksi mielletty ”jazz-tyttö” oli monien kasva-

tusammattilaisten pelkona ja huolenaiheena. Nimittäin sotien välisenä aikana naiskansalaisuuden 

ihanteessa korostui edelleen naisille luontaisena pidetty hoivaavuus ja sen suuntaaminen heille yh-

teiskunnassa varattuihin rooleihin. Tämä näkyi sekä kouluopetuksessa että järjestötoiminnassa, jois-

sa vedottiin ennen muuta naisten ”luonnolliseen kutsumukseen”.53 

 

 

 

                                                 
50 Tuomaala 2004, 80, 355; Nevala 2007, 17-18. 
51 Nevala 2007, 17-18. 
52 Tässä kohtaa voitaisiin puhua myös sukupuoliroolista tai -järjestelmästä. Sukupuolijärjestelmällä tarkoitetaan yleises-
ti sen kautta jäsennettyä valtaa ja rakenteita, missä sukupuolen katsotaan määrittävän yksilön asemaan ja olemisentapaa 
yhteisössään 
53 Esim. Nevala 2007, 17-18, 25-26.  
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2. ”Kytösavun aukeilla mailla on kansa, mi aina on vaalinut vapauttansa”54 

 

 

2.1 Jalasjärven kuva 

 

 

Näkymä Jalasjärven kirkonkylälle 1930-40-luvulla. Kuva: Jalasjärven museo. 

 

Jalasjärven kunta sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, entisen Vaasan läänin alueella. Pinta-alaltaan maa-

kunnan suurimpiin55 lukeutuvassa pitäjässä oli vuosien 1936 ja 1937 taitteessa noin 14 550 asukas-

ta. 1930-luvulla Jalasjärvellä oli yksi maatila keksimäärin seitsemää kuntalaista kohden, mikä osal-

taan havainnollistaa pitäjän viljelyvaltaisuutta. Suurin osa näistä tiloista oli varsin pieniä, alle vii-

destä korkeintaan kymmeneen hehtaariin. Varsinaisia suurtiloja56 ei ollut lainkaan. Kurikan ja Jalas-

järven kunnallislehti kirjoittikin pitäjän olleen ”voimakkaimpia talonpoikais- ja pienviljelysseutuja, 

jossa maanomistusolot ovat kehittyneet terveeseen suuntaan”. Sen sijaan Jalasjärven teollisuuden 

kerrottiin olleen alkutekijöissään. Toisaalta esimerkiksi meijereitä ja sahoja oli kumpiakin kym-

menkunta. Suurimmassa yrityksessä, Urho Viljanmaan kenkätehtaassa, saattoi työtilanteesta riippu-

en olla enimmillään nelisenkymmentä työntekijää. 1920-luvun lopulta alkaen suojeluskunnan ja 

Lotta Svärdin toiminta oli paikkakunnalla voimakkaassa nousussa, mikä näkyi muiden muassa kun-

                                                 
54 Etelä-Pohjanmaan suojeluskunta- ja lottapiirin kunniamarssi ”Vilppulan urhojen muistolle”. Katso tarkemmin liittees-
tä 1. 
55 Jalasjärven pinta-ala on noin 883 neliökilometriä. 
56 Suurtila käsitti tuolloin yli 100 ha. 
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nallislehden palstoilla sekä urheilukentän ja ampumaradan rakentamisena. Tämän innostuksen kas-

vuun vaikutti omalta osaltaan myös 1930-luvun alun oikeistoliikehdintä. Vuoden 1939 eduskunta-

vaaleissa jalasjärveläisten ääniä saivat eniten Maalaisliitto, Kokoomus ja IKL.57 

 
 

2.2 Jalasjärveläisten suojeluskuntainnostus 

 

Jalasjärveläisten maanpuolustustoiminta pohjautui paikkakunnalla sortovuosina toimineeseen Voi-

ma-liiton osastoon, joka harjoitutti miehiä jalasjärveläisten metsästysmailla. Heinäkuussa 1927 Ja-

lasjärven kunnallislautakunta sai laajaa huomiota vaatiessaan julkisesti venäläisten joukkojen pois-

tamista maasta.58 

 

Pitäjän järjestyksen ylläpitämiseksi 29.8.1917 perustettu (palo)suojeluskunta varautui lähtemään 

tarvittaessa myös maakunnan rajojen ulkopuolelle. Syksyn mittaan suojeluskuntaan hakeutui reilut 

140 jäsentä. Jäsenmäärää rajoitti osaltaan paikkakunnalle perustettu Tasavallan Vartiosto, jonka 

koulutettavana oli 80 jalasjärveläistä. Vartiostosta oli kuinkin paljon apua harjoitusten järjestelyssä 

ja aseiden hankinnassa. Suojeluskunnan kyläharjoituksia pidettiinkin kerran viikossa ja yhteishar-

joituksia kirkonkylällä nuorisoseurantalo Väinölässä. Vastaavasti taas jalasjärveläisten naisten apua 

tarvittiin vartioston muonittamisessa. Vapaussotaan jalasjärveläisiä osallistui kaiken kaikkiaan noin 

700, joista 46 kaatui. Määrällisesti ja suhteellisesti laskettuna kaatuneiden määrä oli maakunnan 

suurimpia.59 

 

Vapaussodan jälkeen Jalasjärvellä tehtiin kovasti töitä, ettei suojelunkuntatoiminta pääsisi hiipu-

maan sen etsiessä muutoinkin paikkaansa yhteiskunnassa. Pitäjään perustettiin heti niin sanotun Es-

senin päiväkäskyn jälkeen, syksyllä 1919, Lotta Svärd paikallisosasto – siis ensimmäisten joukossa 

koko maakunnassa. Alkuvaiheen toiminnassa oli mukana pääasiassa maalaistalojen emäntiä ja tyttä-

riä, mutta myös opettajia, virkamiesten rouvia ja niin edelleen. Suojeluskuntalaisten sotilas- ja am-

pumaharjoituksia järjestettiin edelleen aktiivisesti ja säännöllisesti60, mutta kokoonnuttiinpa yhdessä 

lottien kanssa myös iltamien, juhlien ja urheilukilpailujen merkeissä. Lottien omat kokoontumiset 

keskittyivät lähinnä ompeluiltoihin. Suojeluskunnalla ja lotilla oli vuosina 1920-1922 myös yhtei-

nen ”Suojeluskunta-Klubi”, jonka tarkoituksena oli paitsi jäsenmäärän lisääminen, myös jäsenten 
                                                 
57 ”Jalasjärvi maatalouspitäjänä” K&J 27.8.1936; ”Jalasjärven teollisuuslaitoksista” K&J 27.8.1936; K&J 
7.7.1939; Lantto 1997, 300-301. 
58 Lantto 1997, 299. 
59 Högström e.a. 1965, 149; Lantto 1997, 299-300. 
60 Esimerkiksi vuonna 1919 järjestettiin noin 70 harjoitusta. Näistä kuudessa keskityttiin yksinomaan ammuntaan.  
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henkisen puolen kehittäminen. Ponnisteluista huolimatta klubi jouduttiin lakkauttamaan vähäisen 

osallistujamäärän vuoksi.61 

 

Jalasjärvellä suojeluskuntapoika- ja pikkulottatoiminnalle loi hyvää kasvualustaa se, että suojelus-

kunta- ja lottatyö lähtivät 1920-luvun puolivälissä uuteen nousuun alkuinnostuksen jälkeisestä aal-

lonpohjasta. Suojeluskunnan aktiivisuuteen vaikutti merkittävästi paremmat aliupseerit, jolloin esi-

merkiksi harjoitukset ja koulutustilaisuudet olivat hyvin järjestettyjä ja johdettuja. Innostusta lisäsi-

vät myös henkilökohtainen taistelijakoulutus, aluepäällikköjärjestelmä62 ja 1930-luvun alun oikeis-

toliikehdintä. Suojeluskunnan jo 1930-luvun alkupuolella toteuttamat hankkeet kertovat paitsi sk-

toiminnan noususta, myös siitä, miten merkittävänä sitä pidettiin. Vuonna 1933 otettiin käyttöön 

suojeluskunnan urheilukenttä, joka oli samalla pitäjän ainoa lajissaan. Myös lottien toiminta akti-

voitui selvästi. Tämä näkyi esimerkiksi siten, että paikallisosaston yhteyteen perustettiin vilkkaasti 

kyläosastoja63. Suojeluskunta ja Lotta Svärd -paikallisosasto hankkivat 1930-luvun alussa myös 

suojeluskuntatalo ”Järvisen” keskeiseltä paikalta kirkonkylältä. Suojeluskunnalla oli myös oma, ny-

kyisen Kiuaskallion alueella sijaitseva, ”Paukkulan” keskusampumarata, Ampuma-Klubi64 ja soit-

tokunta. Toisaalta toiminnan aktivoitumista selittänee myös se, että 1930-luvun alkuun tultaessa 

valtakunnallinen, järjestöjohtoinen lotta- ja suojeluskuntatoiminta alkoi löytää valtakunnalliset, jär-

jestyneet muotonsa sekä muutoinkin vakiinnuttamaan paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa.65  

                                                 
61 Högström e.a. 1965, 149; Lantto 1997, 299. 
62 Jalasjärvi liitettiin järjestelmään vuonna 1925. Aluejärjestelmässä Jalasjärvi jatkoi jalkaväkisuojeluskuntana, 
mutta sai perustettavakseen myös kranaatinheitinosaston.  
63 Kyläosastoja oli lopulta kaikkiaan kymmenen.  
64 Tunnetaan nykyisin seurana Jalasjärven Ampujat.  
65 K&J 1933-1939; Högström e.a. 1965, 149; Lantto 1997, 300-301.  
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Suojeluskuntatalo Järvinen. Nykyisin talon paikalla sijaitsee vanha Kirkonkylän koulu. 
Kuva: Jalasjärven museo. 

 

Suojeluskuntatoiminta sai 1930-luvulla varsin näkyvän osan myös Kurikan ja Jalasjärven yhteisessä 

kunnallislehdessä. Lehdessä julkaistiin ilmoituksia tulevista tapahtumista, iltamista ja kilpailutoi-

minnasta sekä esimerkiksi artikkeleita jo menneistä tapahtumista. Suojeluskunnan kuukausittaiset 

harjoitusohjelmat ilmestyvät lehden palstoille tammikuussa 1936. Tulkintani mukaan lehden avulla 

voitiin eri kyläosastojen toimintaa yrittää muokata mahdollisimman yhtenäiseksi. Lehden avulla 

tavoitettiin tehokkaasti suhteellisen suuri yleisö, joten asioiden tiedottaminen oli helpompaa. Lisäk-

si tavalliset rivimiehet saivat tietoonsa harjoitusohjelmien sisällön ja leirien ajankohdat, mikä saat-

toi osaltaan kannustaa aktiiviseen osallistumiseen. Toisaalta taas lehden kautta sk-toimintaa voitiin 

tehdä tunnetuksi myös niille, jotka eivät osallistuneet suojeluskunnan tai lottien toimintaan.66 

 

Suojeluskunnalla ja lotilla oli myös suuri merkitys myös ihmisten sosiaalisille suhteille. Vapaaeh-

toisten maanpuolustusjärjestöjen jäsenkunta oli laaja ja jäsenet aktiivi-ikäisiä. Oli tavallista, että 

sama henkilö saattoi olla suojeluskunnan lisäksi jäsenenä metsästys-, maamies-, nuoriso- ja urheilu-

seurassa, muissa yhdistyksissä sekä kunnallisissa luottamustoimissa, usein vieläpä toimihenkilöinä. 

Aktiiviset puuhamiehet ja -naiset olivat usein ”jokapaikanhöyliä”. Monilla paikkakunnilla suojelus-

kunnan ja Lotta Svärdin jäsenyyttä pidettiin asiaankuuluvana. Yleensä ottaen järjestöjen jäsenet oli-

vat vapaaehtoisia, mutta tämä saattoi tietyissä tapauksissa perustua myös jonkinasteiseen ”yhteisöl-

                                                 
66 K&J 1933-1939. 
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liseen pakkoon”. Esimerkiksi ei-vasemmistolaisen saattoi olla usein vaikea tai mahdoton päästä 

kunnalliseen luottamustoimeen, mikäli hän ei kuulunut jompaankumpaan järjestöön. Näin ollen 

suojeluskuntalaisille ja lotille – vaikkakaan ei varsinaisille paikallisosastoille - kertyi tuntuvasti val-

taa paikallisella tasolla, sekä järjestötoiminnassa että kunnallispolitiikassa.67 

Suojeluskunnan ja Lotta Svärdin paikka oli pitäjän muiden, porvarillisten seurojen joukossa. Risto 

Alapuron, Ali Pylkkäsen ja Kari Selénin mukaan suojeluskunta oli useilla paikkakunnilla tärkein ja 

keskeisin kansalaisjärjestö. Suojeluskunnat ja lotat eivät käynnistäneet toimintaansa ”tyhjiöön”, 

vaan ne joutuivat toimintaansa organisoidessaan huomioimaan muut paikkakunnilla toimivat yhdis-

tykset. Kuitenkin ne onnistuivat vakiinnuttamaan nopeasti paikkansa sekä jäsenistöltään että toimin-

tansa aktiivisuudella. Näin ollen vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen aktivoituminen saattoi 

merkitä muiden yhdistystoiminnan muotojen passivoitumista. Järjestöjen toimintaperiaatteiden sa-

mankaltaisuus saattoi merkitä myös niiden toimintojen integroitumista, mutta toisaalta taas niiden 

välistä kilpailua. Suojeluskuntien ja lottien omaisuus sekä tilat olivat usein monipuolisemmat kuin 

millään muulla paikkakunnalla toimivalla seuralla. Näin ollen ne saattoivat olla jopa siinä asemassa, 

että ne kykenivät asettaa ehtoja muiden seurojen ja yhdistysten kanssa tehtävälle yhteistyölle.68 

Hakkapelitta lehden pakinoitsija ”Valkoinen neekeri” totesi suojeluskuntien olevan maamme suu-

rimpia ja elinvoimaisimpia ”sivistys- ja valistusseuroja”69. Nimittäin suojeluskunnat mielsivät itsel-

leen sotilaallisen ohella toisenkin, ”siviilimmän” identiteetin. Suojeluskuntien ja lottien toimintaan 

osallistui suuret määrät ulkopuolisia henkilöitä, ja monet tilaisuudet olivat kaikille avoimia. Niissä 

tarjottiin valistuksen ohella monenlaista muutakin ohjelmaa, joten rinnastus paikkakunnan muihin 

seuroihin oli väistämätöntä. Kuorot, soittokunnat, näytelmäseurueet, voimisteluryhmät ynnä muut 

olivat tällaisia vapaanyhdistystoiminnan alueita. Lisäksi vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt omis-

tivat suorituspaikkoja, jotka eivät olleet välttämättömiä sotilaskoulutukselle kuten esimerkiksi ur-

heilukenttiä.70  

Edellä mainitut seikat pätivät hyvin pitkälti Jalasjärvellä; Lotta Svärd ja suojeluskunta muodostivat 

pitäjän mahtiseuran, joka tarjosi hyvin monipuolisen ja vetovoimaisen harrastusmahdollisuuden se-

kä aikuisille että lapsille. Aktiivisten jäsentensä suhteiden kautta suojeluskuntalaiset ja lotat käytti-

vät oman sk-talo Järvisen ohella kokoontumispaikkanaan kunnantalo Vilholaa, nuorisoseurantaloja, 

kouluja sekä joskus, varsinkin pikkulottien kohdalla, myös yksityisiä koteja. Samat henkilöt olivat, 

                                                 
67 Pylkkänen ja Selén 2004, 116-117, 122, 147. 
68 Alapuro 1998, 226-227; Olsson 1999, 215-217; Pylkkänen ja Selén 2004, 116-117, 122, 147. 
69 Tosin Etelä-Pohjanmaalla niitä käytettiin paikoin jopa nimikettä ”siviiliseura”. 
70. Pylkkänen ja Selén 2004, 116-117, 122, 147. 
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vapaaehtoisen maanpuolustustyön ohella, monella eri saralla aktiivisia: mukana kunnallispolitiikas-

sa, urheiluseura Jalaksessa, nuorisoseurassa, metsästysseuroissa ja niin edelleen.71 

 

2.3 Lotat, suojeluskuntalaiset ja muut 

2.3.1 Nuorisoseura 

 

Jalasjärvellä nuorisoseurojen toiminta oli jo varhaisessa vaiheessa, 1800 ja 1900-lukujen taitteessa, 

hyvin vilkasta. Ne olivat paitsi pitäjän ensimmäisiä seuroja, myös erittäin läheisessä yhteydessä va-

paaehtoisiin maanpuolustusjärjestöihin.  

 

Jalasjärven nuorisoseuran toiminta sai alkunsa toisena pääsiäispäivänä 1895, jolloin ylioppilas Eetu 

Nordquist piti Koski-Lammin taloon kokoontuneille nuorille esitelmän nuorisoseura-aatteesta. Syk-

syn maataloustöiden jälkeen toiminta alkoi saada tuulta siipiensä alle ja nuorisoseuran onnistui va-

kiinnuttaa asemansa paikkakunnan nuorison keskuuteen. Nimittäin nuorisoseuralaiset alkoivat jo 

toisena toimintakautenaan puuhata omaa taloa. Kirkonkylästä ostettiin keskeisellä paikalla sijain-

neen tilan päärakennus, joka remontoitiin nuorisoseurantaloa varten. ”Wäinölä” saatiin käyttöön jo 

maaliskuussa 1898. Ohjelmalliset illanvietot ja juhlat, käsityökerhot, seuralehti Puro sekä alustetut 

keskustelut kuuluivat alusta alkaen nuorisoseuran keskeisimpiin toimintamuotoihin. Alkuvuosina 

nuorisoseuralaisten päähuomio kiinnittyi raittiuskysymykseen; alkoholista ja niin ikään tupakasta 

keskusteltiin vilkkaasti.72 

 

Jalasjärven nuorisoseuratoiminta sai maakunnan muista pitäjistä poikkeavat erityispiirteensä 1920-

luvun kuluessa. Nimittäin kunnan kymmenestä kylästä kahdeksassa oli oma pieni nuorisoseuransa, 

niitä yhdisti yhteinen katto-organisaationsa – muissa pitäjissä toiminta keskittyi parin suurehkon 

yhdistyksen ympärille. Kussakin kylässä nuorisoseuratoimintaan panostettiin, mikä näkyi esimer-

kiksi ahkerana seurantalojen rakentamisena. Monessa sivukylässä se olikin koulun ohella ainoa ko-

koontumispaikka. Jalasjärvellä pienten kyläseurojen perustaminen selittynee etäisyyksillä; syrjem-

mällä asuneilla olisi saattanut olla kirkonkylällä olleeseen nuorisoseuran kokoontumiseen suuntaan-

sa noin 20 kilometrin matka. Maataloustyöt rytmittivät seuran kokoontumisia painottaen ne talvis-

                                                 
71 Lantto 1997, 300-301; (K&J) 1932-1944; Jalasjärven nuorisoseuran pakinapöytäkirjat, opintokerhon kokouspöytäkir-
jat ja toimintakertomukset; haastattelut. 
72 Kaunonen 1985, 4-6. 
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aikaan73, mikä olisi tehnyt pitkien etäisyyksien kulkemisen entistäkin hankalammaksi. Ainakin jä-

senaktiivisuudella mitattuna jalasjärveläisten ratkaisu erillisistä kyläosastoista näyttäisi olleen toi-

miva. Toimintavuonna 1938-39 kirkonkylän opintopiirin jäsenillä oli vain satunnaisia poissaoloja.74 

 

Nuorisoseurojen toiminta kohdistui jo koulutiensä päättäneisiin nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Heidän 

arvojaan haluttiin vaalia, tarjota mahdollisuus itsensä sivistämiseen sekä opastaa käytännöllisessä ja 

taloudellisessa elämässä. Työn tarkoituksena oli ennen kaikkea ennaltaehkäistä nuorison suoranai-

nen ”villiintyminen”, pitää heidät kurissa ja järjestyksessä sekä kasvattaa heistä ”hyviä ihmisiä”. 

Nuorisoseuratyössä kiinnitettiin huomiota nuorten kasvattamisessa sekä yksilöinä että yhteiskunnan 

jäseninä, kansalaisina. Santeri Alkio korosti toistuvasti, että nuorisoseurat eivät saaneet ensisijaises-

ti olla ”huvitusyhdistyksiä”. Konkreettisessa toiminnassa päähuomio oli pidettävä kasvatuksellisissa 

ja sivistyksellisissä tekijöissä. Tosin yhdistettynä hauskana ja mielekkäänä pidettyyn konkreettiseen 

tekemiseen voitiin nuorten innostusta pitää helposti yllä.75 

 

Alkion laatiman, nuorisoseuraliikkeen aatteellisen ohjelman lähtökohtana oli edistysusko. Hänen 

visionsa olivat paikoitellen hyvin pitkälle vietyjä ja äärimmäisen optimistisia. Alkion mukaan ihmi-

nen oli perusluonteeltaan hyvä, eikä Jumalan kuva voisi koskaan tästä hävitä. Tosin hyvyys saattoi 

ympäristön turmelevien vaikutusten vuoksi olla ”lian peitossa”, mutta se oli siitä huolimatta ole-

massa. Alkio uskoi ihmisen kehityksen mahdollisuuksien olevan lähes rajattomat, tässä suhteessa 

hän piti kasvatuksen ja ympäristön vaikutusta ratkaisevan tärkeänä. Jos nuorisoa kasvatettaisiin oi-

kealla tavalla, saataisiin heistä kaikki mahdollinen hyvä esiin ja ”ihmiskunta kulkisi kohti onnelli-

sempaa tulevaisuutta”. Alkio liitti vahvaan edistysuskoonsa myös itsekasvatuksen, josta tuli nuori-

soseuratyön tärkeimpiä periaatteita. Passiivisen reagoinnin sijasta hän peräänkuulutti aktiivista toi-

mijuutta. Oma-aloitteisuuteen perustuvaa itsekasvatusta Alkio perusteli yksilön oman tahdon ja 

kriittisen ajattelun kehittymisellä. Pelkän ulkoapäin tulevan kasvatuksen ei katsottu riittävän, vaan 

nuorison henkisen kasvun tuli lähteä heistä itsestään, ilman erityistä ohjausta tai opetusta. Tämä ei 

kuitenkaan estänyt sitä, etteikö itsekasvatusta olisi voinut tapahtua kouluissa tai muissa nuorisoseu-

ran kaltaisissa järjestöissä. Alkio piti itsekasvatuksen heräämisen perustana hyviä harrastuksia ja 

ohjaajan esimerkkiä, nämä olivat nimenomaan kaiken hyvän toteuttamisen ehto.76 

 

                                                 
73 Kokoontumiset alkoivat pääsääntöisesti syksyllä viljankorjuun jälkeen ja päättyivät ennen toukotöitä.  
74 Rautanen 1992, 58-62; Jalasjärven nuorisoseuran opintokerhon läsnäololista 1938-39. 
75 Hästesko 1931, 38-41; Numminen 1961, 208-224; Smeds 1989, 154. 
76 Numminen 1961, 208-210. 
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Alkio kuului myös raittiusliikkeen aktiiveihin haluten toteuttaa hyvin samankaltaista ohjelmaa 

myös nuorisoseuraliikkeen parissa. Raittiusliikkeen tavoin hän leimasi alkoholin käytön rikolliseksi 

ja puhui sitä vastoin raittiudesta ihanteellisena vakaumuksena. Alkoholin katsottiin uhkaavan paitsi 

yhteiskunnan tulevaisuutta, myös yksilön siveyttä sekä ennen kaikkea kodin onnea ja turvallisuut-

ta.77 

 

1930-luvulle tultaessa nuorisoseuratoiminnan muodoiksi olivat vakiintuneet opintokerhot, näytel-

mätoiminta, raittiuskasvatus, kotiseututyö sekä kansantanssin harrastaminen. Näistä keskeisimpiä 

olivat opintopiirit. Ne tarjosivat kävijöilleen pientä lukukausimaksua78 vastaan sellaista oppia ja si-

vistystä, mitä nämä eivät muutoin olisi voineet saada. Luku- ja kirjoitustaidon sekä laskennon ohel-

la maantiedon ja historian alkeet kuuluivat opiskeltavien aineiden joukkoon. Seuran jäsenet saattoi-

vat suorittaa myös nuorisoseuramerkkejä, joita varten oli esimerkiksi kerättävä vanhoja sananparsia, 

puumerkkejä ja loitsuja sekä kirjoitettava seuran lehteen. Merkkisuorituksissa ja opintokehojen ko-

koontumisissa korostuivat useat eri toiminnan osa-alueet, kuten kotiseudun historia ja kulttuuri sekä 

kirjallinen ilmaisutaito. Jalasjärvellä nuorisoseurojen kyläosastot järjestivät varojensa kartuttami-

seksi iltamia ja joskus myös kruunuhäitä79 – jälkimmäisten suuritöisyys edellytti koko kylää talkoi-

siin. Kruunuhäiden kaltaiset suurtempaukset näyttäytyvät melkoisena merkkitapahtumana, joka he-

rätti huomiota sekä etu- että jälkikäteen. Lisäksi ne olivat seuroille erittäin tuottoisia.80 

 

Nuorisoseurojen tavoitteena oli antaa mahdollisemman kokonaisvaltainen kansalaissivistys, johon 

kuului myös poliittista kasvatusta. Alkio halusi pitää nuorisoseuraliikkeen mahdollisimman epäpo-

liittisena, toisin sanoen suoranaista politikointia vältettiin. Hän katsoi poliittisten puolueiden halua-

van ainoastaan haalia mahdollisimman runsaasti uusia jäseniä, eikä niinkään kasvattaa heitä moder-

nin valtion kansalaisiksi. Nuorisoseuran tehtävänä oli sitä vastoin antaa mahdollisimman kokonais-

valtainen kuva poliittisen kentän erilaisista vaihtoehdoista. Alkion mukaan nuorten tuli ratkaista 

poliittinen kantansa kaikessa rauhassa itse, sekä osata antaa arvoa myös poikkeaville vakaumuksil-

le. Alkio oli itse alun perin nuorsuomalainen. Hänen poliittiset kannanottonsa esimerkiksi suhteessa 

työväenkysymykseen muovautuivat melkoisesti muun poliittisen kentän ja kulloinkin vallinneen 

yhteiskunnallisen tilanteen mukaan. Esimerkiksi 1800- ja 1900-lukujen taitteessa nuorisoseurat oli-
                                                 
77 Hästesko 1931, 107, 254; Numminen 1961, 220-221; Sulkunen 1986, 29-31. 
78 Kirkonkylän nuorisoseuran opintopiirissä tämä oli toimintakaudella 1936-37 kolme markkaa. Jalasjärven nuorisoseu-
ran opintokerhon syyskokouksen pöytäkirja 1.10.1936. 
79 Kruunuhäitä vietettiin hyvin tarkkojen, perinteisten kaavojen mukaan, jotka koskivat esimerkiksi hevospelejä. Häihin 
kutsuttiin runsaasti vieraita, pelkästään ruokatarjoilua varten saatettiin tarvita parisenkymmentä kokkia ja viinanlaski-
jaa! Kyseessä oli juhla, joka oli aikalaisille vuoden kohokohta; niissä syötiin ja juotiin hyvin sekä tanssittiin. Kruunu-
häät lopetettiin 1900-luvun alkupuolella koska kirkko ei niitä hyväksynyt. Sen jälkeen niitä on pidetty vain näytöksinä. 
80 Kakkuri e.a 1985, 133; Rautanen 1992, 58-62; K&J 25.1.1934 ”Kruunuhäät Jokipiihin”; pakinapöytäkirjat 1930-39. 
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vat työväenliikkeen kanssa samoilla linjoilla lakkotaistelusta ja äänioikeuskysymyksestä. Kevään 

1918 tapahtumien jälkeen Alkio korosti kansalaiskasvatuksen merkitystä sodan repimän maan yh-

tenäistämiseksi, mikä näkyi voimakkaana pienviljelyn puolesta puhumisena. Eheyttämisen onnis-

tumisen ehtona hän esitti kuitenkin sitä, että työväestön olisi päästävä eroon ”työkammon syöpä-” 

ja ”bolshevismin kulkutaudista”. Nuorisoseuraliikkeen johtomies oli myös Maalaisliiton vaikutus-

valtaisimpia henkilöitä, mistä syystä nuorisoseuraliikkeen voi katsoa liukuneen pikkuhiljaa aatteel-

lisen johtajansa mukana poliittisella kentällä oikealle, maalaisliittolaisille rintamaille.81  

 

Nuorisoseuraliikkeen profiloitumista oikealla olevaksi järjestöksi lisäsi niin ikään sen jäsenten yh-

teiskunnallinen tausta sekä työväestön sille antama leima. Suurin osa nuorisoseuralaisista oli taus-

taltaan vähintään keskiluokkaista; maaseudulla talollisten lapset muodostivat keskeisimmän jäsen-

ryhmän. Vastaavasti taas työväestö koki liikkeen porvarillisena siitäkin huolimatta, että nuorisoseu-

raliikkeen piirissä pyrittiin säätyjen yhteiskuntaluokkien väliseen tasa-arvoisuuteen sekä kansalli-

seen yhtenäistämiseen. jalasjärveläiset hoitivat hankalaksi mieltämänsä epäpoliittisuuden vaikene-

malla siitä. Poliittisella kentällä vaikuttaneiden aatteiden esittelyn sijaan kaikenlaista politiikasta 

puhumista suoranaisesti välteltiin. Politiikkaan saatettiin viitata hyvin ylimalkaisesti korostettaessa 

nuorisoseuraliikkeen näennäisen epäpoliittista luonnetta. Tässä yhteydessä nuorisoseurojen sitou-

tumattomuutta pyrittiin korostamaan nostamalla ainakin virallisesti tunnustuksetonta liikettä omaksi 

aatteekseen poliittisen kentän yläpuolelle. Poliittisen värin sijasta nuorisoseura-aatteen katsottiin 

vannovan ainoastaan itsekasvatuksen ja sivistyksen nimiin. Näin ainakin näennäisesti. Rivien välis-

sä on havaittavissa 1920-luvulta alkaen vaikuttaneet, maalaisliittolaismielisen politiikan korostuk-

set. Toisaalta 1930-luvulle tultaessa epäpoliittisuudesta puhuminen saattoi vaikuttaa hyvin epäus-

kottavalta. Tuolloin oli jo varsin ilmeistä, missä nuorisoseurojen poliittinen ja aatteellinen koti oli.82 

 

Jalasjärvellä Kirkonkylän nuorisoseura oli koko 1930-luvun ajan hyvin tyttövaltainen. Esimerkiksi 

opintokerhon toimintakaudella 1938-39 vain noin kolmasosa83 jäsenistä oli poikia. Nuorisoseura-

työn keskittyminen lähinnä ”henkisesti kasvattaviin” harrastuksiin korostui 1920-ja 30-luvuilla. 

Opintokerhon viikoittaisiin kokoontumisiin kuuluivat esimerkiksi seuran kirjastoon hankitun, mer-

kittäväksi katsotun kirjallisuuden opiskelu84, alustetut keskustelut, näytelmäharjoitukset, laulu ja 

lausunta. Sen sijaan vuosikertomuksissa ja pakinapöytäkirjoissa opintokerhon keskeisimpinä oppi-

                                                 
81 Hästesko 1931, 207, 214-215; Numminen 1961, 223-224; Mylly 1989, 19-25. 
82 Smeds 1989, 154-156; Alapuro 1994, 256, 258, 273-273, 310; Puro 1926-1939. 
83 26:sta opintokerholaisesta 9 oli poikaa. 
84 Esimerkiksi Kalevalasta annettiin määrättyjä lukuja kotiin luettaviksi, joista seuraavana kokoontumiskertana käytiin 
keskusteluja. Yleensä talven mittaan analysoidusta teoksesta järjestettiin myös eräänlainen ”loppututkinto”. 
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aineina mainitaan muiden muassa puutarhanhoito-oppi ja lasten kasvatus, mitkä miellettiin vahvasti 

feminiinille elämänalueelle kuuluviksi. Tällä oli oletettavasti vaikutuksensa poikien osallistumisin-

nokkuuteen. Kuitenkin opintokerhon toimintaan osallistui vaihtelevasti myös muutamia poikia, joi-

den osallistuminen noteerattiin yleensä mainitsemalla pakinapöytäkirjassa erikseen, ketkä heistä 

olivat olleet paikalla.85  

 

Toisaalta myös Jalasjärven suojeluskunnan ja urheiluseura Jalaksen tarjoama toiminta saattoi muo-

kata nuorisoseuratyötä tyttöjä suosivaan suuntaan. Jalasjärven suojeluskuntapoikaosasto kuului Ete-

lä-Pohjanmaan piirin suurimpiin86, lisäksi ympärivuotinen toiminta oli urheilukilpailuineen, leirei-

neen ja retkineen erittäin aktiivista. Näin ollen nuorisoseuraliikkeen tehtäväksi jäi poikien osalta 

lähinnä kirjallisen sivistyksen ja ilmaisutaidon kehittäminen. Lisäksi nuorisoseuralehti Puron kirjoi-

telmissa poikia ja nuoria miehiä kannustettiin avoimesti liittymään voimistelu- ja urheiluseuroihin. 

Hyvä fyysinen kunto ja voima liitettiin vahvasti mieskansalaisiin, sen merkitys oli keskeinen myös 

ruumiillisen työnteon ihanteisiin perustuvassa maanviljelyksessä: 

 
” Nuorisoseuratoiminta ei ole ainoa joka tarjoaa nuorille hyviä joutohetkien harrastuksia, sillä on 
myöskin Urheilureurat jotka tekevät melkein yhtä suuriarvoista työtä nuorison keskuudessa --- kos-
ka ne toimivat fyysillisen kunnon kehittämiseksi. On tärkeää että ihminen omaa voimakkaan ja ter-
veen ruumiin. Vaikka aikakautemme onkin kehittynyt ja koneellistunut, näyttelevät lihasvoimat kui-
tenkin vielä pääosaa jokapäiväisessä työssä, varsinkin maataloudessa. ”87 
 
Lisäksi kirjoitelmassa mainittaan pitäjän urheilukentän erinomaisista harjoitusmahdollisuuksista, 

kuitenkaan mainitsematta suojeluskuntaa, jonka kenttä oli paikkakunnan ainoa ja kaikille avoinna. 

Tämä selittynee sillä, että nuorisoseurat eivät saaneet virallisesti tunnustaa mitään väriä. Jalasjärven 

Lotta Svärd -paikallisosaston toiminta oli niin ikään voimissaan. Sillä ja nuorisoseuralla ei kuiten-

kaan ollut samalla tavalla päällekkäisiä toimintamuotoja, päinvastoin ne tukivat toisiaan hoivaavien 

naiskansalaisten kasvatuksessa. Suojeluskunnan ja lottien yhteisissä juhlissa esitetystä ohjelmasta 

huolehti useita, myös nuorisoseurassa aktiivisesti toimineita nuoria naisia, mikä osoittaa näiden jär-

jestöjen välisestä tiiviistä yhteydestä.88  

 

Tulkintani mukaan nuorisoseuraliikkeen konkreettisen toiminnan muodot tukivat Jalasjärvellä en-

nen kaikkea naiskansalaisuuden kasvatusta, vain tietyt toiminnan osa-alueet miellettiin maskuliini-

seen elämänpiiriin ja näin ollen myös pojille sopiviksi. Mieskansalaisuuden kasvatus oli osittain 
                                                 
85 Opintokerhon toimintakertomus 1936-37. 
86 Vuonna 1937 Jalasjärven poikaosasto oli Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiirin toiseksi suurin 254:llä sk-pojallaan. 
Lantto 1997, 213. 
87 Puro 14.5.1935 ”Kuinka viettäisimme parhaiten vapaa aikamme”. 
88 K&J 1933-1939; Kaunonen 1985, 19; Lantto 1997, 300-301; Puranen 2001, 116, 136, 196; Tuomaala 2004, 355.  
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liukunut muiden järjestöjen toimintapiiriin. Maaseudulla vaikuttaneiden järjestöjen kesken voi näin 

ollen katsoa tapahtuneen kansalaiskasvatuksen suhteen jonkinasteista ”työnjakoa”, mikä palveli 

osaltaan myös nuorisoseurojen tarkoitusperiä. Näin ne saattoivat keskittyä entistä aktiivisemmin 

itsekasvatusta ja muuta sivistyskasvatusta tukevaan toimintaan. Päällekkäisten, kilpailevien toimin-

tamuotojen ylläpitoa ei koettu mielekkääksi aatteellisesti samansuuntaisten järjestöjen kanssa. 

 

 

2.3.2 Urheiluseura Jalasjärven Jalas 

 

Urheiluseura Jalasjärven Jalas perustettiin 1914. Yleisseura sulautui 1920-luvun kuluessa tiiviisti 

suojeluskunnan ja lottien urheilutoimintaan. Tätä selittänee kaksi seikkaa. Vapaaehtoisista maan-

puolustusjärjestöistä erityisesti suojeluskunnan urheilutoiminta oli hyvin aktiivista ympäri vuoden. 

Toisekseen Jalaksen puheenjohtajana ja samalla suojeluskunnan urheilutoiminnasta vastaavana 

toimi Samuel ”Sameli” Tala89. Jalaksen puheenjohtaja ja suojeluskunnan urheilutoiminnasta vas-

taava. Näin ollen Jalaksen ja sk:n välinen kilpailu ei ollut hedelmällistä. Sitä vastoin suojeluskunnan 

urheilutoimintaan panostettiin todenteolla. Kuten todettu, Kurikan ja Jalasjärven kunnallislehdessä 

julkaistiin kuukausittaisia harjoitusohjelmia, missä ilmoitettiin harjoitusajat ja -paikat. Lisäksi näi-

den tilaisuuksien vetäminen ja johtaminen delegoitiin siten, että toimintaa oli mahdollista toteuttaa 

aktiivisesti viikoittain ympäri pitäjää.90 

 

 

2.3.3 Maatalouskerho 
 

4H-toiminta käynnistyi 1900-luvun alussa Yhdysvalloissa vastauksena nuorten työttömyyteen, pa-

hoinvointiin ja näihin yhteydessä olleisiin muuttoaaltoihin maaseudulta kaupunkeihin. Toiminnan 

tavoitteena oli tuolloin tarjota nuorille sellaisia käytännön yrittämisen, työnteon ja arkielämän taito-

ja, että nämä voisivat pärjätä yhteiskunnassa ja maaseudulla omalla työllään. Samalla tavoitteena oli 

levittää maaseudun nuorille tietoa maatilatalouden nykyaikaisista työmenetelmistä. Suomeen 4H-

aate saapui yksittäisten henkilöiden vierailtua järjestön syntysijoilla ja todettua samankaltaisen toi-

minnan tarpeellisuuden myös täällä. 4H-työn käynnistämiseen vaikutti useita järjestöjä, joista kes-
                                                 
89 Hän sekä veljensä Matti olivat tulleet tunnetuiksi kestävyysjuoksijoina. Sameli Tala oli osallistunut muiden muassa 
Pariisin olympialaisiin 1924. Tästä johtuen hänen nimitystään lienee pidetty eräänlaisena itsestäänselvyytenä. Esimer-
kiksi Kurikan ja Jalasjärven kunnallislehdessä kysyttiin usein tämän ”urheilusankarin” mielipiteitä pitäjän urheiluoloi-
hin. Myös Talan lapset urheilivat. Heistä suojeluskuntapojissa toimineet Erkki ja Matti menestyivät erityisesti yleisur-
heilussa sekä Lyyli pikkulottien hiihtokilpailuissa.  
90 (K&J) 1932-1944; haastattelut. 
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keisimpiä olivat Mannerheimin aloitteesta perustettu Lastensuojeluliitto, maataloudelliset järjestöt 

sekä Marttaliitto. Ensimmäiset paikalliset 4H-yhdistykset perustettiin 1920-luvun puolivälissä maa-

talouskerhoyhdistysten nimellä. Valtakunnalliseksi keskusliitoksi perustettiin Suomen Maatalous-

kerholiitto vuonna 1928.91 

Maatalouskerhotoiminta oli tarkoitettu ensisijaisesti 9-17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Toiminta 

keskittyi lähinnä kevääseen, kesään ja syksyyn. Lapset ja nuoret saivat käytännön neuvoja ja vink-

kejä eri hyötykasvien hoitoon. Tällöin kukin sai viljeltäväkseen myös oman palstan. 9-12-vuotiailla 

hoidettavan palstan suuruus oli 50 ja 12-17-vuotiailla puolestaan 100 neliömetriä. Palstan hoidosta 

ja viljelyn onnistumisesta pidettiin myös kirjaa. Toisaalta nuoret pitivät oman palstan suunnittelua, 

hoitoa ja sen menestyksen seuraamista opettavaisena ja mielenkiintoisena. Toisaalta taas varsinais-

ten tilan töiden tekeminen oli maalaistalojen lapsille itsestään selvää, mikä sai palstan hoidon tun-

tumaan helposti vain yhdeltä työtehtävältä lisää – ei niinkään harrastukselta. On kuitenkin syytä 

muistaa, että keväästä syksyyn lasten ja nuorten liikenevästä vapaa-ajasta saattoi syntyä jopa jon-

kinasteista kilpailua: kiireisimpään maataloustöiden aikaan ajoittuivat myös suojeluskuntapoikien ja 

pikkulottien leirit, urheilukilpailut sekä muut kokoontumiset. Haastattelemieni naisten mukaan Kir-

konkylän maatalouskerho oli 1930-luvun puolimaissa ennen muuta tyttöjen kerho, poikia oli muka-

va vain muutamia, minkä lisäksi näiden aktiivisuus oli vaihtelevaa. Nuorisoseuran tavoin myös Ja-

lasjärven maatalouskerhon toiminta oli monin tavoin vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen toi-

mintaa tukevaa ja sitä edelleen täydentävää. Senkin toiminta painottui voimakkaasti feminiininä 

pidetylle elämänalueelle.92 

 

2.3.4 Työväenyhdistys 

 

Poliittisen vasemmiston toiminta rajoittui Jalasjärvellä lähinnä sosiaalidemokraattiseen työväenyh-

distykseen. Sen vaiheista 1920- ja 1930-luvuilla ennen talvisotaa on saatavilla varsin niukasti tieto-

ja. Työväentalo Jalasrannassa järjestettiin kuitenkin tansseja, jotka vetivät puoleensa erityisesti pitä-

jän nuorisoa93 yli puoluerajojen, sillä muutoin vastaavat tilaisuudet olivat kovin harvassa vielä 

1930-luvun alussa. Tämä näyttäytyy sikäli mielenkiintoisena detaljina, että nämä tilaisuudet kiin-

nostivat myös suojeluskuntaan ja lottiin kuuluvia nuoria aikuisia, joskin osa paheksui ystäviensä 

                                                 
91 Katso esim. http://www.4h.fi, luettu 17.11.2008. 
92 Haastattelu 13.11.2004 ja 25.11.2004. 
93 Täysi-ikäisiä tai sitä lähenteleviä nuoria aikuisia. 
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mielenkiintoa ja osallistumista työväentalon tansseihin. Toisekseen tanssin ja huvittelun ympärillä 

käyty keskustelu sopivuudesta ja sen rajoista on muutoinkin mielenkiintoinen.  

 

Huoli tulevaisuuden sukupolvista puhutti jo 1800-luvun lopulla, jolloin käytiin vilkasta keskustelua 

”ylellisestä kahvin juonnista”, tanssista ja ”puvuilla ylpeilemisestä”. perinteistä ja muodoiltaan yk-

sinkertaista talonpoikaista elämäntapaa, joihin myös elämän syvimmän tarkoituksen ja onnen kat-

sottiin sisältyvän. Jatkuva nautinnon- ja ylellisyydentavoittelu vei huomion pois kaikkein olennai-

simpien kysymysten, kodin ja kansakunnanrakentamisen, luota.94 

 

Tanssi herätti voimakkaita mielipiteitä sekä puolesta että vastaan. Esimerkiksi Santeri Alkio rinnasti 

kohtuudella harrastetun tanssin urheilun tai voimistelun kaltaiseksi virkistysmuodoksi. Tosin ilman 

valistusta ja tehokasta valvontaa se saattoi muuttua ”intohimoiseksi tanssikiihkoksi”, jonka katsot-

tiin turmelevan nuorison terveyden ja siveyden. Nuorisoseuraliikkeessä tanssin oletetut vaarat tie-

dostettiin, mutta tanssikiellon sijaan nuorisoa haluttiin opastaa löytämään kohtuus tämän huvituksen 

suhteen. Esimerkiksi iltamien tai muiden kokoontumisten ylevän ja kasvattavan ohjelman jälkeen 

voitiin ikään kuin loppukevennyksenä tanssia. Se ei saanut missään tapauksessa muodostua ko-

koontumisten tai iltamien keskeisimmäksi ajanviettotavaksi.95  

 

Erityisesti kaupungeissa katsottiin esiintyvän tapojen turmeltuneisuutta ja turhana pidetyn ylellisen 

elämäntavan – johon esimerkiksi kahvi ja viimeisimmän pukumuodin seuraaminen liitettiin - ihan-

nointia. ”Kullan ja joutilaisuuden” opetettiin olevan kuin ”onnen pettäviä virvatulia” jotka jättäisi-

vät elämän sisällöltään tyhjäksi. Myös jalasjärveläiset nuoret pohtivat ahkerasti nuoruuden iloja se-

kä siitä, miten hauskanpito pysyisi aisoissa eikä ylittäisi veteen piirrettyä viivaa. Toisaalta huvitte-

luhalua pidettiin nuorisolle ominaisena ja sallittuna. Oli tosin eri asia, miten tämä halu ilmeni ja mi-

hin se saattoi pahimmassa tai parhaimmassa tapauksessa johtaa:  

 
”Nuoruusaika oikeuttaa huvitteluun ja iloon. --- Nuori ihminen joka ei osaa iloita on surullinen nä-

ky. Mutta kuinka usein tuo ilottomuus onkaan seurauksena väärästä huvittelusta, väärästä ilosta, 

joka kuolettaa, masentaa ja kuihduttaa. --- Tuo aika [nuoruus] on ihmisen elämässä ihana aika. Ei 

ole sen vertaista. Se mitä elämme, näemme, tunnemme nuoruus-aikana on koko elämämme korvaa-

matonta. --- Siksipä etsikäämme oikeata nuoruusiloa. Nuoriso, joka haluaa vain tanssia ja tanssia 

ja joka ei viitsi seurata muuta kuin kaksimielistä pilaohjelmaa ja joka haluaa vain juoda nautintoja 

                                                 
94 Hästesko 1931, 36-39, 41, 71-72; Numminen 1961, 221. 
95 Ibid. 
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kuohuvasta maljasta, on nuorisoa, joka huvittelunsa kautta valmistaa itselleen ilottomat vanhuuden 

päivät ja tyhjän tarkoituksettoman elämän. --- Ja entä se iloinen toveriseura, jolla on yhteistä hyvät 

harrastukset. Se on joukko jossa elää torellinen nuoruus. Sellainen nuoriso suorittaa suurta työtä 

elämän parhaiden arvojen kirkastamiseksi. Ja jos sellainen nuoriso haluaa lopuksi hiukan tanssia, 

ei siinä ilmene mitään rumaa tai alhaista.”96 

 
Tulkintani mukaan nuorisoseuralaisia haluttiin kieltojen sijasta valistaa huvittelun riskeistä sekä oh-

jata kohtuullisuuteen. Absoluuttiset kiellot oli rajattu koskemaan alkoholia ja esiaviollisia suhteita. 

Nuorisoseuratoiminnassa avainasemassa olleiden, sivistävien toimintamuotojen ohella voitiin lop-

pukevennyksenomaisesti kokeilla myös epäilyttävinä rajatapauksina pidettyjä huvituksia. Hauskuu-

den ohella nuoria kehotettiin kiinnittämään huomiota myös harrastusten hyödyllisyyteen, sivistä-

vyyteen ja kasvattavuuteen erityistä huomiota. Luonnollisestikin nuorisoseuratoiminnan katsottiin 

täyttävän nämä vaatimukset parhaalla mahdollisella tavalla. Se auttoi tunnistamaan kohtuuden rajat 

sekä liiallisen tai muutoin arveluttavana pidetyn huvittelun vaarat. Hyvien harrastusten ensisijainen 

tehtävä oli ohjata nuorisoa oikeanlaisena pidetyn, agraarin elämäntavan piiriin.97 

 

Vastaavanlaista keskustelua käytiin myös vapaaehtoisissa maanpuolustusjärjestöissä. 1930-luvun 

puolimaissa suojeluskuntalaisten ja lottien yhteiset juhlat saattoivat päättyä tanssiin, mitä edelsi kui-

tenkin luonnollisesti valistustoiminnan piiriin kuuluvaa ohjelmaa: vakavahenkisiä isänmaallisia pu-

heita, esitelmiä, lausuntaa ja muuta ohjelmaa. Oli pienempi paha tanssia ylevän, isänmaallisen oh-

jelman jälkeen kuin mennä ainoastaan tätä tarkoitusta varten ”epäilyttävään” seuraan työväentalolle. 

Toisaalta taas suojeluskuntalaiset ja lotat pyrkivät itsekin juhlia järjestäessään laatimaan sellaista 

ohjelmaa, joka vetäisi puoleensa, oman väen lisäksi, myös järjestöön kuulumattomia. Lisäksi työvä-

enyhdistyksen tanssit olivat myös niitä tilaisuuksia, missä suojeluskuntalaiset ja lotat sekä heidän 

ideologiset vastustajansa kohtasivat toisensa. Nimenomaan tällä tasolla, kunnissa paikallisella tasol-

la ja ihmisten mielissä, syntyivät mielikuvat puolin ja toisin.98  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
96 Puro 26.9.1926 ”Miten huvittelemme?”. 
97 Numminen 1961, 214; Puro 1930-1939, Pakinapöytäkirjat 1930-1939. 
98 (K&J) 1932-1944, Selén 1998, 207.  
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3. Suojeluskuntapojat 

 

 

3.1 Oravakomppanioista suojeluskuntapoikiin 

 

Poikien suojeluskuntatoiminnan perinteet olivat yhtä pitkät kuin koko järjestön historia. Suojelus-

kuntien jäsenten tuli olla vähintään 17-vuotiaita, lailliselle yhteiskuntajärjestykselle uskollisia mie-

hiä. Myös tätä nuorempia voitiin tietyin edellytyksin99 ottaa jäseniksi. Olihan valkoisissakin jou-

koissa taistellut muutamia, vain 13-vuotiaita poikia100. Koska jäsenyyden alaikäraja ei ollut ehdo-

ton, suojeluskuntien liepeille kertyi toiminnasta kiinnostuneita poikia. Tämä vaikutti osaltaan varsi-

naisen poikatoiminnan käynnistymiseen.101 

 

Suojeluskuntien varhaista poikatoimintaa esiintyi jo vuosina 1918-1920. Näitä 13-16-vuotiaista po-

jista muodostuneita, oravakomppanioiksi kutsuttuja ryhmiä syntyi pääasiassa oppikoulupaikkakun-

nille. Toiminnassa sovellettiin suojeluskunta-alokkaille tarkoitettuja kasvatus- ja koulutusmuotoja. 

Näin ollen voidaankin tulkita, että oravakomppanioiden pojista pyrittiin kasvattamaan poikasotilai-

ta. Keskitetyn toimintaohjelman ja koko maan kattavan organisaation puuttuessa oravakomppanioi-

den toiminta oli hyvin spontaania, paikallisten olosuhteiden ja resurssien mukaan muodostunutta. 

Tavallisesti toiminta keskittyi äkseeraamiseen ja muuhun muodolliseen koulutukseen, mikä oli lap-

sille pidemmän päälle hyvin puuduttavaa. Muutaman vuoden kuluessa ne hiipuivat kuin itsestään – 

yksipuolisen, sotilaallisen koulutuksen sijaan nuoriso olisi kaivannut monipuolisempaa ja lei-

kinomaisempaa toimintaa.102 

 

Oravakomppanioiden sammuminen ei kuitenkaan merkinnyt poikien unohtamista. Pojille järjestet-

tiin esimerkiksi omat sarjansa suojeluskuntalaisten urheilukilpailuihin ja he saivat osallistua neu-

vontatilaisuuksiin. Järjestöjohtoinen poikatyö antoi kuitenkin vielä odottaa itseään, sillä suojelus-

kunnat hakivat muutoinkin paikkaansa suomalaisessa yhteiskunnassa.103 Suojeluskuntajärjestön va-

kiinnuttua 1920-luvun lopulla urheilun parissa työskennelleet suojeluskuntavaikuttajat – jotka olivat 

                                                 
99 Nuori poika voitiin ottaa suojeluskunnan jäseniksi, mikäli tällä oli vanhempiensa lupa ja suojeluskunnan esikun-
ta katsoi jäsenkandidaatin sopivaksi. 
100 Näistä tunnetuin lienee vasta 13-vuotiaana kaatunut Onni Kokko.  
101 Puranen 2001, 66, 98; Pylkkänen ja Selén 2004, 16; Latva-Äijö 2004, 59-61. 
102 Pirhonen 1977, 48-50; Puranen 2001, 102-106; Pylkkänen ja Selén 2004, 75-76; Nevala 2007, 17. 
103 Aikuisten suojeluskuntainnostus sekä sen mukana jäsenmäärät laskivat vuoteen 1927 asti. Tästä syystä kaikki-
en voimavarojen keskittäminen suojeluskuntajärjestön toimintamuotojen kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen tulee 
hyvin ymmärrettäväksi.  
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huomattavan usein voimistelun- tai kansakoulunopettajia - alkoivat yleisesti kiinnittää huomiota 

järjestön poikatoimintaan. Näistä merkittävimpiä olivat Niilo Viktor Hersalo104, Lauri ”Tahko” Pih-

kala105 ja Kustaa Eemil (K:E.) Levälahti106, joka käynnisti järjestöjohtoisen poikatyön ja -osastojen 

perustamisen suojeluskuntien yhteyteen. Hän linjasi poikatoiminnan suuntaviivat ja määritteli poi-

katyöohjelman osa-alueet sekä käynnisti poikatyöntekijöiden kurssikoulutuksen. Levälahden toimit-

tama Poika-Kirja oli ensimmäinen opaskirjanen paitsi poikatyöntekijöitä, myös suojeluskuntapoikia 

itseään varten. Hän piti urheilua poikatyöhön liittyvänä itseisarvona, jonka merkitystä hän edelleen 

korosti poikien kunnon ja ”hermojen hallinnan” kohentajana. Urheilutoiminnan ohella pojat tuli 

kasvattaa kuriin, järjestykseen ja hyvään käyttäytymiseen sekä opettaa heille maanpuolustustaitoja. 

Lisäksi poikatyöntarvetta perusteltiin myös sillä, että ilman mielikuvitusta elävöittävää ja kasvatuk-

sellisesti rakentavaa toimintaa kasvuikäiset pojat saattaisivat, varsikin kaupungeissa, ajautua ”huli-

ganismiin ja yleiseen villiintymiseen”. Toisaalta tuolloin nuorison kasvatus sai muutoinkin huomio-

ta osakseen. Sk-poikatyön käynnistymistä vauhditti erityisesti uhkaavana vastavoimana pidetyn va-

semmiston nuorisotyö. 1920 ja 1930-lukujen taitteessa aika oli kypsä järjestelmällisen suojeluskun-

tapoikatoiminnan aloittamiselle.107 

 

 

3.2 Poikatyöohjelma –urheilun voitto 

3.2.1 Tärkeä tehtävä ja miehen malli 

 

Vuonna 1925 yliesikunnan urheiluosaton päällikön, voimistelunopettaja K. E. Levälahden, tekemän 

alustuksen pohjalta syntyi ensimmäinen esitys – jossa vaikuttivat keskeisesti myös Pihkalan ja Si-

gellin ajatukset - suojelunkuntapoikien urheiluohjelmasta. Vuoden 1927 laissa suojeluskunnista sk-

pojan ja -alokkaan väliseksi ikärajaksi vahvistui 17 vuotta, sen sijaan 12 vuoden alaikäraja oli har-

kinnanvarainen. Jäseneksi voitiin edelleen ottaa vanhempien suostumuksella, näiden yhteiskunnalli-

sesta asemasta ja puoluekannasta riippumatta. Järjestöjohtoinen suojeluskuntapoikatoiminta sai to-

dellisen lähtölaukauksensa syyskuussa 1928. Tuolloin sk-piiripäälliköille lähetettiin poikatyöohjel-

mat. K. E. Levälahti joutui usein painottamaan, miten tärkeää pelkkä poikatyön aloittaminen edes 

                                                 
104 Aiemmin Sigell. Eversti, piiripäällikkö, lukuisissa viroissa ja tehtävissä suojeluskuntajärjestössä.  
105 Filosofian kandidaatti, yliesikunnan toimistopäällikkö oli yksi johtavista urheilumiehistä. Hän toimi merkit-
tävänä suojeluskuntien poikatoiminnan herättäjänä ja muovaajana.  
106 Voimistelunopettaja, everstiluutnantti, Pohjois-Karjalan ja Helsingin sk-piirien päällikkö, SKY:n urheiluosaston 
päällikkö.  
107 Vasara 1998, 146; Puranen 2001, 107-110, 113-116, 129. Pylkkänen ja Selén 2004, 76. 
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pienemmässä mittakaavassa oli. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi ohjelma oli käynnistettävä hä-

nen mukaansa rauhallisesti ja hätiköimättä, olihan sen toteuttamisajaksikin varattu kolme vuotta.108 

 

Suojeluskuntapoikien ohjelmaan haettiin vaikutteita partioliikkeestä. Jotkut toimintamuodot otettiin 

ohjelmaan sellaisinaan, toisia muokattiin paremmin vapaaehtoiseen maanpuolustuskasvatukseen 

sopiviksi. Siitäkin huolimatta, että suojeluskunnat ja partioliike korostivat poikatyössään puolueet-

tomuutta, ne olivat kuitenkin aatteellisesti hyvin lähellä toisiaan ja kilpailivat sen tähden jäsenistä 

keskenään. Sekä maaseudulle että kaupunkeihin syntyneet sk-poikien osastot pääsivät tässä kilpai-

lussa niskan päälle, sillä partiolippukuntia oli pääasiassa vain kaupungeissa. Toisaalta taas suojelus-

kuntapoikatoiminta kykeni tarjoamaan jäsenilleen partiota enemmän; partioliikkeeltä lainattuja toi-

mintamuotoja oli täydennetty sotilaallisella luonteella, mitä kotien ja koulujen isänmaallinen henki 

osaltaan tukivat. Siinä, missä aikuisten suojeluskuntatoiminta oli ikään kuin luonnollinen jatkumo 

sk-pojille, partiolta puuttui vastaava linkki aikuisten miesten maailmaan. Näin ollen sitä saatettiin 

isompien poikien taholta pitää lähinnä ”pikkupoikien puuhakerhona”.109 

 

Vuoden 1928 ”Poikatyön ohjelma” edellytti piiriesikunnilta poikatyönohjaajan ja paikallisostoilta 

poikatyönjohtajan nimeämistä. Haasteellinen ja työläs tehtävä vaativat tekijöiltään paljon. Kasvavi-

en ja vastaanottavaisessa iässä olevien nuorten ohjaajan tehtävää pidettiin erityisen tärkeänä ja vas-

tuullisena. Poikatyönjohtajan esimerkillisyyttä painotettiin poikien luottamuksen ja kunnioituksen 

saavuttamiseksi. Heille haluttiin tarjota mahdollisimman pitkälti ”isäjärjestön” ihanteita vastaava 

miehenmalli johon samaistua, olihan pojista itsestäänkin tarkoitus kasvattaa ihanteellisia suojelus-

kuntalaisia. Näin voidaan päätellä, että jo pokatyönjohtajan oman esimerkki oli omalla tavallaan 

yksi osa nuorten kasvatusta. Usein käytännön työ jäi toiminnasta vastanneen yhden henkilön har-

teille. Poikatyöjohtajista, kuten muistakin resursseista, oli puutetta. Tätä ongelmaa tosin pyrittiin 

lievittämään sekä suojeluskuntajärjestön että sk-piirien järjestämillä poikatyönjohtajien perehdyttä-

mis- ja valmennuskursseilla.110  

 

Paikallisella tasolla sk-poikatyötä johtivat usein opettajat. He olivat usein muutoinkin keskeisiä 

toimijoita paikallisosastojen johdossa. Opettaja oli 1930-lukulaisessa (maaseutu)yhteisössä auktori-

teetti, jonka näkemyksiä ei kovinkaan helposti kyseenalaistettu. Toisaalta he olivat myös ammatti-

kasvattajia, joilla oli pedagogisen koulutuksensa lisäksi myös käytännön tuomaa näkemystä ja ko-

                                                 
108 Lantto 1997, 210; Puranen 2001, 119-125. 
109 Aalto 1984, 38; Vasara 1997, 564, 622-624; Vasara 1998, 148; Puranen 2001, 130, 164-167. 
110 Puranen 2001, 116, 136, 196. 
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kemusta lasten ja nuorten parissa työskentelystä. Lisäksi opettajat saattoivat koulun kautta tuntea 

poikaosastonsa jäsenet jo entuudestaan.111 

 

Tähän mennessä Jalasjärven sk-poikaosaston alkuvaiheita ei ole tutkittu, eikä siitä ole juurikaan tie-

toja saatavilla. Todennäköisesti suojeluskuntatoiminnasta uudelleen innostuneet jalasjärveläiset tart-

tuivat poikatoimintaan Etelä-Pohjanmaan piirin ensimmäisten joukossa, heti syksyllä 1928. Poika-

työ sai huomiota ja siihen kohdistettiin voimavaroja samaan aikaan kun muu suojeluskuntatoiminta 

eli nousukauttaan. Jalasjärven suojeluskunnan poikaosasto oli 1930-luvun puolimaissa yksi maa-

kunnan suurimmista.112 Poikatoiminnan käynnistyminen oli muutoinkin riippuvaista yksittäisten 

suojeluskuntien aatteellisista ja aineellisista voimavaroista. Mikäli suojeluskunnan resurssit olivat 

pienet, oli poikatyöhön hyvin vaikea satsata – sehän ei ollut suojeluskuntien ainoa tehtävä. Etelä-

Pohjanmaan piirin ja yksittäisten suojeluskuntien – tässä tapauksessa Jalasjärven- panostusta poika-

työhön voidaan siis pitää ratkaisevana sekä työn käynnistymisen että sen saaman suosion kannal-

ta.113  

 

Jalasjärven suojeluskuntapoikatoiminnan kannalta kansakoulun- ja voimistelunopettajien työpanos 

näyttäytyy hyvin merkittävä. Työhönsä sitoutunut ja innostunut poikaosaston johtaja paikkasi päte-

vyydellään, persoonallaan ja sosiaalisilla taidoillaan osastolla olleet aineelliset puutteet. Näin poika-

toiminta säilyi mielenkiintoisena ja houkutteli vetovoimallaan osastolle uusia jäseniä. Haastattele-

mani entiset suojeluskuntapojat nostivat esille erityisesti voimistelunopettaja, alikersantti Vilho 

”Ville” J. Kuusisen nimen.  

 

” Se Kuusisen Vilho, tai Villeksi sitä kyllä sanottihin, oli kyllä oikeen hyvä siihen hommahan. Oi-

keen sellaanen esimerkillinen nuorten kasvattaja… torestaki osas hommansa. Se piti sitte kans aina 

meirän puolia kaikis asioos.. saatihin rahaa niille kisareissuulle ja kaikkia.”114 

 
Kuusisen opetustapaa kuvailtiin mieluisaksi sekä häntä itseään sympaattiseksi, pojille ja heidän 

toiminnalleen omistautuneeksi ihmiseksi. Hän oli auktoriteetti jota kunnioitettiin, mutta johon oli 

myös helppo samaistua. Vilho Kuusinen vaikutti ja ohjasi poikatoimintaa useissa eri kyläosastois-

                                                 
111 Puranen 2001, 196; Pylkkänen ja Selén 2004, 79. 
112 Vuonna 1937 Jalasjärven poikaosasto oli Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiirin toiseksi suurin 254:llä sk-
pojallaan. Lantto 1997, 213. 
113 Lantto 1997, 211; Pylkkänen ja Selén 2004, 78-79. 
114 Haastattelu 14.7.2005. 
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sa115 ja sk-poikien leireillä. Hänen innoittaminaan useat pojat olivat myöhemmin sota-aikana oh-

jaamassa poikaosastojen toimintaa.116 

 

Levälahden johdolla laadittu ohjelma oli kokonaisuudessaan varsin kattava käsittäen aatteelliset, 

kasvatukselliset, moraaliset kuin fyysisetkin tekijät. Yksityiskohtainen ohjelma jakaantui kahdek-

saan numeroituun kohtaan. Näitä olivat muodollinen koulutus, voimistelu ja leikit, urheilu, ampu-

minen, kenttäpalvelus, laulu, iltahartaudet sekä isänmaanhistoria. Näiden voi tulkinta muodostavan 

edelleen kolme erillistä teemaa: urheilu ja voimistelu; sotilaskoulutus ja muut sotilaan taidot sekä 

käyttäytymisen ja psyykkiset ominaisuudet.117 

 

Vuoden 1928 poikatyöohjelma oli kaikessa laajuudessaan niin vaativa, että se vaati tekijöitään ja 

yliesikunnan urheiluosastoa laatimaan erilaisia lisäohjeistuksia ja kiertokirjeitä ohjelman selkeyttä-

miseksi sekä sen tunnetuksi tekemiseksi. Tässä tarkoituksessa syntyi myös – Levälahden kirjoitta-

ma - vuonna 1929 julkaistu ”Poikakirja”.118 

 

 

3.2.2 Kaikkivoipa urheilu 

 

Pääasiassa voimistelunopettajien laatiman poikatyöohjelman keskeisimmän osa-alueen muodosti 

urheilu. Lisäksi sk-poikatyölle luotua organisaatiota johti yliesikunnan urheiluosasto. Urheilun ko-

rostuneeseen asemaan vaikutti keskeisesti myös 1920-luvun mittaan käyty keskustelu sen positiivi-

sista vaikutuksista, niin yksiön itsensä kuin koko kansakunnankin kannalta.119  

 

1920-luvulla esitettiin lukuisia lausuntoja, komiteamietintöjä ja aloitteita urheilun merkityksestä 

kansan puolustuskuntoisuuden kannalta. Fyysisen kunnon lisäksi urheilua pidettiin erittäin tärkeänä 

moraalisten ja sosiaalisten vaikutustensa vuoksi. Urheilevan nuorison katsottiin olevan ennen kaik-

kea tarmokasta, kurinalaista, itsensä hillitsevää, uhrautuvaista ja taisteluvalmista. Nämä ominaisuu-

det luonnollisestikin vastasivat suojeluskuntajärjestön ja tavoitteita. Urheilun katsottiin olevan mer-

kittävää myös suojeluskuntien jäsenkehityksen näkökulmasta. Sen avulla uskottiin voitavan ylläpi-

                                                 
115 Jalasjärven kyläosastoista kymmenessä oli myös suojeluskuntapojille omat osastonsa.  
116 Haastattelut. 
117 Vasara 1997, 564; Puranen 2001, 130. 
118 Puranen 2001, 137; Pylkkänen ja Selén 2004, 78-79. 
119 Pylkkänen ja Selén 2004, 77. 
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tää kiinnostusta ja aktiivista osallistumista sk-toimintaan, mihin sotilaalliset harjoitukset eivät yksin 

olisi riittäneet. Suojeluskuntapoikatoiminnan kannalta tämä näkökohta oli hyvin olennainen.120  

 

Poikien urheiluohjelma noudatteli aikuisten suojeluskuntalaisten urheilutoiminnan periaatteita. Sk-

urheilu pyrittiin rajaamaan vain muutamiin, sotilaallisista näkökohdista katsottuna hyödyllisiin la-

jeihin. Lisäksi niiden tuli soveltua kaikkien suojeluskuntien ja eritasoisten suojeluskuntalaisten 

massaurheilulajeiksi. Hiihdosta muodostui suojeluskuntien tärkeimpänä pidetty ”kuningaslaji”. Ke-

säisin pelattiin Lauri Pihkalan 1920-luvun alussa kehittämää pesäpalloa, sekä yleisurheiltiin. Lisäksi 

ohjelmassa oli muiden muassa uintia, voimistelua, suunnistusta ja pyöräilyä; ammuntaa ei varsinai-

sesti laskettu urheiluksi, vaan se miellettiin osaksi sotilaskoulutusta.121  

 

1930-luvulla Jalasjärvellä, kuten muuallakin Etelä-Pohjanmaalla, urheilu ja voimistelu hallitsivat 

hyvin voimakkaasti poikaosastojen viikoittaisia kokoontumisia 1930-luvulla. Monien poikatyönoh-

jaajien käsityksen mukaan poikatoiminnan tuli perustua nimenomaan urheilukasvatukselle, jonka 

monipuoliset kasvattavat vaikutukset näyttivät käydyn keskustelun valossa lähestulkoon kiistatto-

milta.122  

 

Jalasjärven suojeluskunnan paikallisosto suhtautui urheilu- ja poikatoimintaan vakavasti, mistä joh-

tuen niihin panostettiin. Esimerkiksi elokuussa 1933 vietettiin juhlallisia suojeluskunnan urheilu-

kentän vihkiäisiä sk-soittokunnan, voimisteluesitysten, puheiden ja luonnollisesti avajaiskilpailui-

den kera. Myös yksittäisissä kyläosastoissa satsattiin sk-poikien toimintaan. Pojille järjestettiin ko-

koontumistiloja ja urheilumahdollisuuksia; sivummalla olleesta kylästä saattoi kertyä kirkonkylällä 

olleelle urheilukentälle suuntaansa jopa 35 kilometrin matka. Muu kyläyhteisö antoi tukensa sk-

poikatoiminnalle, mikä on havaittavissa poikaosastojen saamasta konkreettisesta tuesta ja avusta:123 

”Ne kokoontumiset oli pääasias Väinöläs (nuorisoseurantalo) tai koululla, ku noli kerran tuos lä-

hellä ja sielä oli melekeen kaikki jo valamiina… mitä me sitte vaan tarviimmaki --- Ja Kuusisen 

Vilho toi sitte mukanansa mitä puuttuu.”124 

 

                                                 
120 Erilaisten valiokuntien ja komiteoiden mukana mietintöjä olivat laatimassa muiden muassa Lauri ”Tahko” Pihkala 
sekä Kustaa Emil Levälahti, joiden kädenjälki näkyi sekä suojeluskuntien urheilu- että poikatyöohjelmissa. Vasara 
1997, 95-99, 114-117; Puranen 2001, 110-112. 
121 Lantto 1997, 218; Vasara 1997, 110; Vasara 1998, 142-143; Puranen 2001, 112-113,132. 
122 Lantto 1997, 217-218; Puranen 2001, 214. 
123 K&J 31.8.1933 ”SK:n urheilukentän vihkiäiset”. 
124 Haastattelu 14.7.2005. 
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”Kokoonnuttihin koululla, Pohojalas (nuorisoseurantalo) tai Kuusisen Villen kotona. Kun soli tääl-

tä meirän kylältä, vaikka se ohojas muirenki kylien poikia. Ja meijerillä oli sellaanen painihuones 

mihinä me saimma kans harijootella,, vaikka ei sitä painia sitte kaikkiansa niin kauhiasti ollukkaa -

-- ku sitä muuta urheelua ja voimistelua oli niin palio.” 125 

 
Kuten edellisestä haastattelun katkelmasta käy ilmi, poikaosastoissa harjoiteltiin ahkerasti eri urhei-

lulajien suoritustekniikoita, voimisteluliikkeitä ja jopa suksien tekoa sekä voitelua. Esimerkiksi 

Poikakirjassa näihin seikkoihin perehdyttiin hyvin yksityiskohtaisesti. Suojeluskunnan monipuoli-

seen urheilutoimintaan haettiin väriä kylien poikaosastojen välisillä kilpailuilla, joita suojeluskunta 

järjesti aktiivisesti ympäri vuoden. Pääsääntöisesti niihin saivat osallistua myös poikaosastoihin 

kuulumattomat nuoret. Näin toiminnasta saatettiin tehdä mahdollisimman näkyvää, sekä tietenkin 

houkutella poikaosastoihin uusia innokkaita jäseniä. Pitäjän parhaat pojat lähetettiin edelleen ki-

saamaan suojeluskuntapiirin mestaruuksista.126  

 

Kurikan ja Jalasjärven kunnallissanomien kuukausittain julkaisemissa, suojeluskunnan harjoitusoh-

jelmien ”poikatoimintaa” -osiot koskivat joitain poikkeuksia lukuun ottamatta urheilua. Tulkintani 

mukaan eri kyläosastojen suojeluskuntapoikatoiminnasta voitiin tämän keskitetyn ohjelman avulla 

tehdä mahdollisimman yhtenäistä ja luoda poikaosastojen toiminnalle runkoa. Näin voitiin myös 

ikään kuin tehostetusti ohjata käytännössä tapahtunutta kasvatustyötä vuoden 1928 poikatyöohjel-

man viitoittamalle tielle. Tämä oli merkittävää myös sen vuoksi, että huomattavin osa jalasjärveläis-

ten sk-poikien toiminnasta tapahtui nimenomaan kyläosastoissa. Esimerkiksi 23.4.1936 aluepäällik-

kö Ossi E. Kurikka ohjeisti poikaosastoja suojeluskunnan harjoitusohjelmassa seuraavasti:  

 

”--- Toukokuun loppupuolella pesäpalloharjoituksia p-kyläpäälliköiden johdolla. Pallot haettava 

sk:n varastosta.”127 

 
Kyläosastojen urheilupainotteisia kokoontumisia kevennettiin leikeillä, mutta niihin haettiin vaihte-

lua myös muunlaisella ohjelmalla.  

 

 

 

 

                                                 
125 Haastattelu 4.8.2005. 
126 Levälahti 1958, 30-119; haastattelut; K&J 1932-1939. 
127”Jalasjärven sk:n harjoitusohjelma toukokuulla” K&J 23.4.1936. 
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3.3 Kiistellyt sotilaan taidot 

3.3.1 Ammunta 

 

Suojeluskuntapoikien ampumatoiminta oli sekä poikatyöohjelmassa että käytännössä paikallisella 

tasolla hyvin tarkasti säädeltyä ja säänneltyä. Peräti neljännes ammuntaan varatuista harjoituksista 

tuli käyttää oikeanlaisten aseenkäsittelytaitojen sekä ampumaradalla käyttäytymisen opetteluun. 

Vasta sen jälkeen isommat pojat pääsivät ampumaan pienoiskivääreillä. Näin haluttiin luoda pohjaa 

suojeluskunnassa ja varusmiespalveluksessa annettavalle ampumakoulutukselle. Tulkintani mukaan 

tässä kohtaa poikatyöohjelma teki selkeän eron oravakomppanioihin nähden. Siinä, missä orava-

komppanioiden toiminta oli selkeästi keskittynyt aseen kanssa suoritettaviin sotilaallisiin harjoituk-

siin ja pojat saatettiin varustaa asein, oli poikatyöohjelmaan kirjattu ampumaosuus vain pintaraa-

paisunomainen osa sotilaallista ”esikoulutusta”128. Toisaalta poikien keskuudessa ammunta koettiin 

vetovoimaisena, ja näin ollen se oli omiaan houkuttelemaan poikaosastoihin ja suojeluskuntien yh-

teyteen uusia jäseniä.129 

 

Jalasjärveläisten suojeluskuntapoikien ampumaharjoituksista suurin osa tapahtui kyläosastossa, kul-

loinkin käytössä olleiden resurssien mukaisesti. Poikien käyttöön aseita ja patruunoita liikeni vaih-

televasti, myös mahdollisuudet ammunnan harjoitteluun vaihtelivat suuresti. Koska suojeluskunnan 

varsinainen ampumarata – ”Paukkula” - sijaitsi kirkonkylällä, oli syrjemmällä ampumaharjoitusten 

toteuttamiseksi käytettävä luovuutta ja mielikuvitusta:130 

 

”Sitä ammuntaa oli kaiken kaikkiansa hyvin vähä, ku ei niitä piekkaria (pienoiskivääri) ja panoksia 

tahtonu piisata ja keriitä meille mukuloolle asti... aikuusilla suojeluskuntalaasilla ku oli ne omansa 

(sotilaskiväärit) sitte.. Soran aikana soliki sitte toisemmoosta… Mutta opeteltihin sitte enempi sitä 

aseenkäsittelyä”131 

 

”Saatihin lupa pitää niitä harijootuksia sielä kokilla (vintillä/ullakolla) ku muutakaa paikkaa ei oi-

keen tahtonu olla siinä kylällä.. tottahan suojeluskuntalaasilla olis ollut kirkolla se oma ratansa… 

                                                 
128 Vuoden 1928 asetus kielsi suojeluskuntapoikien aseistamisen. Vuonna 1929 pojille vahvistettiin oma talvi- ja kesä-
puku. Sen jälkeen pojat erosivat miehistä sekä aseettomuutensa että pukujensakin puolesta. 
129 Puranen 2001, 133-134; Pylkkänen ja Selén 2004, 76-77. 
130 Puranen 2001, 134; haastattelut. 
131 Haastattelu 8.8.2005. 
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mutta sinne oli tullu sitte sen verta matkaa.. Sielä (vintillä) saatihin ampua kaikes rauhas koko po-

rukka… ja palio paremminhan se sielä onnistuu ku johonaki ulukokartanon takana.”132 

 

Kuten edellisistä esimerkeistä voidaan päätellä, kyläosastoissa ammuntaa harjoiteltiin hyvin mo-

nenkirjavissa olosuhteissa. Näin ollen ei ollut ihme, että Jalasjärven suojeluskunta halusi koota 

ammunnan keskeisimmän annin yhteen isommille pojille133 tarkoitettujen yhteisharjoitusten avulla. 

Tulkintani mukaan tälle oli kaksi syytä. Yhteisten harvakseltaan pidettyjen yhteisten ampumaharjoi-

tusten avulla voitiin ikään kuin varmistaa oikeiden aseenkäsittelytapojen omaksuminen. Toisekseen 

näin voitiin korostaa ennen kaikkea ammunnan kasvatuksellista puolta. Näitä olivat poikatyöohjel-

massakin esillä olleet oikeanlainen asennoituminen aseisiin, ampumaradalla käyttäytyminen ja am-

pumakuri. Yleisen käsityksen mukaan oikeanlaisen asennoitumisen juurruttaminen vastaanottavai-

sessa iässä oleviin poikiin oli huomattavasti helpompaa ja tehokkaampaa kuin vääränlaiset toiminta-

tavat ja ajatusmallit omaksuneiden miesten valistaminen.134  

 

 

3.3.2 Sotilaskoulutuksen alkeet 

 

Vuoden 1928 poikatyöohjelmaan kirjattuun kenttäpalveluksen piiriin kuului taitoja, jotka sotilaan 

tuli hallinta leirioloissa. Näitä olivat esimerkiksi suunnistaminen, etäisyyksien arvioiminen ja leirin 

pystyttäminen, joita jalasjärveläisetkin pojat harjoittelivat ahkerasti. Koska näille taidoille ei asetet-

tu varsinaisia kasvatuksellisia tavoitteita, en käsittele niitä sen tarkemmin tämän työn suppeuden 

vuoksi.135 

 

Muodollinen koulutus sisälsi parisenkymmentä sulkeisjärjestykseen kuulunutta käskyä. Pojan tuli 

osata esiintyä sotilaan tavoin. Heistä pyrittiin tekemään myös ryhdikkäitä, reippaita sekä opetta-

maan ryhmänä esiintymistä ja käyttäytymistä esimerkiksi kenttähartauksissa. Myös Poikakirja tart-

tui näihin seikkoihin hyvin yksityiskohtaisesti:136 

                                                 
132 Haastattelu 13.7.2005. 
133 Näillä oli jo omissa kyläosastoissa saatua kokemusta sekä aseenkäsittelystä että ammunnasta.  
134 K&J 23.4.1936 ”Jalasjärven sk:n harjoitusohjelma toukokuulla”; Vasara 1998, 134; Puranen 2001, 134. 
135 Puranen 2001, 134. 
136 Levälahti 1958 , 7-12, 31-36; Puranen 2001, 131.  
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”Ryhti määrää paljon ihmisen ulkonaista olemusta. Hyväryhtinen ihminen tekee hallitun ja hyvän 

vaikutuksen, jota vastoin selästään köyry tahi sivuväärä ja aina ”alla päin” oleva ihminen vaikut-

taa avuttomalta ja surkealta.”137 

 
K. E. Levälahti antoi kirjassaan myös ohjeita, miten jokainen saattoi harjoitella näitä asioita myös 

itsenäisesti kotona.138 

 

Jalasjärvellä suojeluskuntapoikien vahvasti urheilupainotteisiin kokoontumisiin sisällytettiin hyvin 

vähän muodollista koulutusta. Näitä harjoituksia oli vain sen verran, että pojat tarvittaessa hallitsi-

vat tietyt muodolliset järjestysliikkeet. Jäykät ja muodolliset äksiisiharjoitukset139 eivät olleet nuor-

ten poikien mieleen. Oravakomppanioiden hiipumiseen johtaneet syyt olivat todennäköisesti poika-

osastojen johtajien mielissä. Lisäksi koulutetut sk-poikien ohjaajat ja opettajat tiesivät, millainen 

toiminta vetosi lapsiin ja nuoriin kaikkein parhaiten. Toisaalta suojeluskuntajärjestön piirissä maa-

seudulla asuvia – ja kotonaan jatkuvasti ruumiillista työtä tekeviä - poikia pidettiin myös luonnos-

taan ryhdikkäämpinä kuin ”velttoja” kaupunkilaispoikia.140 

 

 

3.4 Suojeluskuntapojan mieli 

3.4.1 Luontevasta esiintymisestä sydämen sivistykseen 

 

Poikatyöohjelmaan ei, muista kasvatuksellisista tavoitteista huolimatta, ole kirjoitettu näkyviin, mil-

laista käytöstä sk-pojilta edellytettiin. Sen sijaan Kustaa Emil Levälahden laatima Poikakirja oli ur-

heilun ohella myös hyvän käytöksen opas. Käyttäytymisohjeisiin sisällytettiin myös asennekasva-

tusta jotka loivat yhdessä ihanteellisen suojeluskuntapojan kuvan. Levälahti jakoi kauniin käytöksen 

kahteen osa-alueeseen; näkyvään muodolliseen esiintymiseen ja tiettyjen arvojen ja asenteiden sy-

välliseen omaksumiseen, ”sydämen sivistykseen”.141 

 

Pojilta edellytettiin hillittyä, ryhdikästä ja luontevaa esiintymistä. Levälahden mukaan ”sydämen 

sivistyksen” omaksuminen edellytti miellyttävän muodollisen käytöksen hallintaa. Poikakirjan käyt-

täytymisohjeita tarkasteltaessa myös poikatyöohjelman kasvatuksellinen puoli näyttäytyy uudella 

tavalla. Siitäkin huolimatta, että Levälahti oli jo 1920-luvulla erilaisten komiteoiden mukana laati-
                                                 
137 Levälahti 1958, 8. 
138 Esim. Levälahti 1958, 11.  
139 Aseen kanssa ja ilman tehtävät asento-lepo-taakse poistu -harjoitukset. 
140 Nevala 2003, 347; haastattelut. 
141 Levälahti 1958, 7; Puranen 2001, 137. 
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massa mietintöjä urheilun positiivisista vaikutuksista, on mielenkiintoista, miten voimakkaan kyt-

köksen hän näkee liikunnallisuuden ja hyvän käytöksen välillä: 

 

”--- nuorison on pidettävä huoli myöskin liikkumistavastaan, sillä sekin on tekijä, josta käyttäyty-

minen riippuu.”142 

 

Vallinneen yleisen käsityksen mukaan urheilun, voimistelun sekä muodollisen koulutuksen avulla 

pokien luontaista energisyyttä voitiin ohjata haluttuun suuntaan; ryhdikkyyteen, reippauteen, suo-

raselkäisyyteen ja maanpuolustusvalmiuteen. Toisaalta suojeluskuntapoikien liikunta- ja urheilu-

painotteisella ohjelmalla voitiin torjua tehokkaasti passiivisuutta ja ”velttoutta”. Tulkintani mukaan 

liikunnallisuutta pidettiin edellytyksenä syvällisempien arvojen ja asenteiden omaksumiselle. Mikä-

li urheilulla avulla voitiin saavuttaa näin kokonaisvaltaisia tuloksia, oli sen hallitseva osuus poika-

työohjelmassa ja suojeluskuntapoikien kasvatuksessa varsin perusteltua.143 

 

Poikakirjan käyttäytymistä koskevassa luvussa korostuvat muiden ihmisten huomioiminen, rehtiys 

ja velvollisuuksien hoito. Miltei jokaisesta kohdasta annettiin yksityiskohtaisia ohjeita ja esimerkke-

jä. Poikia ohjattiin huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniastaan. Puhtaus nähtiin ennen kaikkea 

muiden ihmisten huomioonottamisena, toisaalta sillä voitiin vaikuttaa myös näiden suhtautumi-

seen.144 

 

Poikia kannustettiin koulunkäyntiin, tekemään ilolla epämieluisatkin työt ja yleiseen ahkeruuteen. 

Tämä kohta on jo sinällään mielenkiintoinen. Varsinkin maaseudulla lasten ja nuorten panos tilan 

töissä oli tärkeä. Toisaalta ahkeruuteen ja tunnollisuuteen kasvattamisella voitiin tukea ”tekoihin 

velvoittavan isänmaallisen mielen” syntymistä sekä edelleen luoda sitä. Lisäksi poikia ohjattiin 

pyrkimään ahkeruuden ja yritteliäisyyden avulla elämässä eteenpäin.145  

 

Poikakirjassa pidettiin erityisen tärkeänä muiden ihmisten huomioimista, rehtiyttä ja rehellisyyttä. 

Tulkintani mukaan Levälahti piti ”oikeamielistä ja uhrivalmista toveruutta” ihmissuhteiden kivijal-

kana. Suojeluskuntapojan tuli olla rehellinen, auttavainen ja oikeudenmukainen ystävä silloinkin, 

kun se oli vaikeaa. Lisäksi mallikelpoisen pojan piti kyetä itsenäiseen ajatteluun ja toimia joukonkin 

jäsenenä yksilönä. Hänen tuli esimerkiksi irtaantua kunniaa ja oikeutta vastaan toimivasta kaveripo-

                                                 
142 Levälahti 1958, 10. 
143 Puranen 2001, 110-112; Nevala 2003, 347. 
144 Levälahti 1958, 12-13. 
145 Levälahti 1958, 13-14. 
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rukastaan. Hyvä toveruus vaati luonnetta. Toisaalta näiden periaatteiden vastaisesti toimiva poika 

oli kirjoittajan mukaan ”huono toveri ja miehenalku”. Poikakirjassa kehotettiin olemaan erityisen 

huomaavaisia vanhempia ihmisiä kohtaan ja kunnioittamaan heitä. Pojan tuli myös kohdella eläimiä 

hyvin. 146 

 

Jalasjärvellä hyvään käyttäytymiseen opittiin kuin itsestään urheilun ja muun toiminnan lomassa, 

kuin itsestään. Oman mielenkiintoisen lisänsä tähän toivat kunnallislehdessä julkaistut artikkelit 

poikatyön tarkoituksesta ja merkityksestä. Näissä kirjoituksissa painotettiin ”oikeaan” isänmaalli-

suuteen kasvamisen merkitystä sekä yksittäisen kansalaisen että koko yhteiskunnan kannalta. Suoje-

luskunnan ja kotien kasvatustöistä luotiin ikään kuin toisiaan tukevia, samaan lopputulokseen täh-

tääviä projekteja. Vanhempien tuli tukea ja ymmärtää poikansa suojeluskuntaharrastusta silloinkin, 

kun tätä olisi tarvittu kotona maataloustöissä, koska kaikki sk-toiminnan muodot kasvattivat poikaa 

kohti järjestön tavoitetta147: 

 

”Isänmaanrakkaus ja kansallisuustunto ovat erikoisesti pienten kansojen koossapitäviä ja niitä suo-

jelevia voimia. Näiden herättäminen ja vaaliminen on kaikkien kasvattajien tinkimätön velvollisuus. 

--- Meidän tulee muistaa, että näistä pojista tulee miehiä, joiden käsissä on isänmaamme kohtalot. -

-- Isänmaallisuutta on kyllä pojille jo kotonakin opetettava, mutta isänmaallinen mieli ei synny lä-

heskään aina opetuksesta, vaan sen täytyy kehittyä aivan kuin huomaamatta. Kun pojat joutuvat 

suojeluskunnan poikaosastoon, niin he joutuvat siellä tekemään kaikenlaista askartelua, joka on 

omiaan innoittamaan heidän mieltään.”148 

 

 

3.4.2 Maanpuolustustahto 

 

Poikatyöohjelman viimeisiin kohtiin, isänmaan historianopetuksen, lauluun ja iltahartauksiin ladat-

tiin huomattavan paljon kasvatuksellisia odotuksia.  

 

Isänmaan historianopetuksella pojille opetettiin suojeluskuntien toiminnan olevan suoranaista jat-

koa suomalaisten vuosisataisille puolustustaisteluille. Tällä tavoin poikien mieliin saatettiin luoda 

kuva ”isien perinnöstä” suojeluskuntien työlle. Historiaa tuli opettaa sopivissa annoksissa, esimer-

                                                 
146 Levälahti 1958, 14-17. 
147 Haastattelut. 
148 K&J 23.4.1936 ”Vanhemmat älkää estäkö poikaanne liittymästä poikaosastoon”. 
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kiksi kesäisin poikaleiripäivillä. Toisaalta historianopetus edellytti poikatyönvetäjiltä aikaa ja vai-

vannäköä; heidän tuli hankkia tarvittavat lähdeteokset sekä hallita pojille opetettavat kokonaisuudet. 

Useat teemat olivat niin haasteellisia149, että vain sellaiset poikaosastot, joiden johdolla oli mahdol-

lisuus käyttää kirjastoa, saattoivat kaikilta osiltaan poikatyöohjelman laatijoiden toivomalla taval-

la.150 

 

Jalasjärvellä historian opetus keskittyi lähinnä sk-poikien leiripäivien hartaushetkiin, mihin palataan 

tuonnempana. Sen sijaan elokuussa 1939 Jalasjärven poikaosasto teki retken maakuntaan tutustuak-

seen ”sotatapahtumain merkkiseutuihin”. Tämä aluepäällikkö Kannaksen ja kenttäpastori Taipaleen 

johdolla, autoilla tehty päiväretki oli jo sinällään monelle pojalle mieleenpainuva kokemus. Pojat 

kävivät Suomen sodan, nuijasodan ja vapaussodan kannalta merkittävillä paikoilla, kuten esimer-

kiksi Ilmajoella Jaakko Ilkan patsaalla sekä Lapuan tuomiokirkossa. Kussakin kohteessa heille seli-

tettiin sotien vaiheita ja eteläpohjalaisten miesten osuutta niissä. Retkellä nousi korostetusti esiin 

piiripäällikkö, jääkärieverstiluutnantti Matti Laurilan nimi ja hänen ”osuutensa vapaussodan tapah-

tumiin ja suuri työnsä”.151 

 

” Oli se vaan reisu… sinne mentihinki oikeen autoolla. Kun ottivat sitte oikeen asiaksensa sellaasen 

meille järjestää jokka olimma tottunu kulukemahan etupääs hevoosella tai polokupyörällä… Ne 

asiakki mitä meille niillä paikoolla kerrottihin jäiki aiva eri lailla mielehen ku olimma itte paikan-

päällä.. Siinä oliki kotoväelle kerrottavaa.”152 

 

Retki näyttäytyy myös tutkijalle hyvin mielenkiintoisena. Pojille haluttiin opettaa sotahistoriaa ni-

menomaan eteläpohjalaisesta näkökulmasta. Sen avulla voitiin osoittaa, että uskonnon ja isänmaan 

ohella nimenomaan kotia on puolustettu ennenkin. Tätä kautta maanpuolustus ja suojeluskuntien 

työn tarpeellisuus tuotiin mahdollisimman lähelle heitä itseään, vieläpä hyvin henkilökohtaisella 

tavalla, sillä olihan kyse oman kotiseudun ja vapauden puolustamisesta. Sotatapahtumat kytkettiin 

myös hyvin tiiviisti suojeluskuntajärjestöön. Retkellä oli selvästi tarkoitus vaalia vapaussodan pe-

rintöä, mikä tuskin oli vaikeaa. Kuten tullaan huomaamaan, monissa suojeluskunnan juhlissa tämä 

perintö oli keskeisesti esillä. Lisäksi useiden poikien isät, vanhimmat veljet tai sedät olivat olleet 

valkoisissa joukoissa 1918.  

 

                                                 
149 Esimerkiksi Isovihan tapahtumat 1713-1721 ja jääkäriliike. 
150 Puranen 2001, 135-136. 
151 K&J 25.8.1939 ”Jalasjärven sk-pojilla oli mielenkiintoinen, arvokas retkeily muistopaikoille”. 
152 Haastattelu 13.7.2005. 
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Poikatyöohjelmassa selvitettiin hyvin yksityiskohtaisesti, millaiset laulut sopivat parhaiten erilaisiin 

tilanteisiin. Kaikkiaan viitisenkymmentä laulua sisältänyt valikoima muokattiin sellaiseksi, että po-

jat osaisivat yleisimmät suojeluskuntien tilaisuuksissa esitettävät kappaleet. Kansallis-, lippu- ja va-

lalaulujen lisäksi näitä olivat tietyt isänmaalliset virret, marssit sekä kansallistuntoa, isänmaanrak-

kautta, maakunta- ja kotiseutuhenkeä kohottavat laulut. Ne saattoivat viitata esimerkiksi itsenäisty-

miseen, vapaussotaan tai suojeluskuntiin yleensä.153 

 

Laululle asetetut tavoitteet olivat kuitenkin syvällisemmät kuin kirkasäänisen poikakuoron valmen-

taminen. Sen voi tulkita olleen muuta kasvatustyötä tukeva elementti. Se edisti omalta osaltaan kris-

tillis-isänmaallisen maailmankuvan muodostumista sekä vahvisti poikien maanpuolustustahtoa, 

jonka herättäminen oli yksi suojeluskuntapoikatyön keskeisimmistä tavoitteista.154 

 

 

3.4.3 Valkoisen Suomen kristilliset nuoret 

 

Tulkintani mukaan poikatyöohjelmaan kirjatut iltahartaudet voidaan liittää laajemman kokonaisuu-

den muodostaneen valistustoiminnan osaksi. Valistustyön tavoitteina oli kansalaiskunnon kohotta-

minen, luonteen kasvatus, tekoihin velvoittavan isänmaallisen mielen ja lujan maanpuolustustahdon 

luominen. Näitä tekijöitä pidettiin sk-poikien valistus- ja kasvatustyössä ensisijaisen tärkeänä. Heis-

tä tuli kasvattaa suoraselkäisiä, isänmaataan puolustavia ja rakastavia kristittyjä miehiä joissa oli 

sekä suojeluskuntajärjestön että Suomen tulevaisuus. Kymenlaakson sk-piirin ohjekirjanen poika-

työnjohtajille osoittaa voimakasta uskoa ja luottamusta ”oikean, valkoisen isänmaallisuuden”155 

omaksuneeseen nuorisoon painottaen samalla poikien parissa tehtävän työn merkitystä.156 

 

”Lähtekäämme vaan siltä pohjalta ja tehkäämme työtä siinä vakaassa uskossa, ettei koskaan puutu 

Suomen maassa miestä, milloin kutsuu isänmaa ja kotiseutu, usko isien ja omatunto sotaan pirua ja 

ryssää vastaan.”157 

 

Valistustoiminta oli ikään kuin sisään kirjoitettuna poikatyöohjelmaan, mutta se tuli korostetusti 

esiin iltahartauksien uskonnollisessa kasvatuksessa.  

                                                 
153 Puranen 2001, 134-135; Katso liite 1. 
154 Puranen 2001, 135. 
155 Suojeluskuntajärjestön vaalimaa valkoista isänmaallisuutta kuvaa ehkä parhaiten järjestön parissa tavallaan pyhinä 
pidetyt koti, uskonto ja isänmaa joita tuli vaalia ja puolustaa.  
156 Pirhonen 2001, 171-172. 
157 Puranen 2001, 172. 
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Poikien uskonnollisessa kasvatuksessa ja suojeluskuntakristillisyydessä yleensäkin maanpuolustus-

toimet ja kristinusko olivat keskenään ristiriidattomia. Laillinen yhteiskuntajärjestys ja suojelus-

kunnat sen puolustajina liitettiin suoraan Jumalaan. Kristillistä kasvatusta pidettiin tärkeänä myös 

sen maanpuolustusvalmiutta ja taistelumoraalia lujittavien vaikutusten vuoksi. Suojeluskuntapoiki-

en uskonnollista kasvatustaan pidettiin erityisen tärkeänä, koska aikuisten katsottiin jo tehneen omat 

uskonratkaisunsa.158 

 

Suojeluskuntapoikien kesäiset leiripäivät iltahartauksineen olivat kristillisen kasvatuksen kannalta 

tärkeitä. Lisäksi ne ikään kuin kokosivat – edellisissä luvuissa esitellyt - poikatoiminnan keskei-

simmät elementit yhteen. Näin ollen leireillä tiivistyi myös poikatyön keskeisin kasvatuksellinen 

anti. Leireillä yövyttiin teltoissa ja harjoiteltiin muita, kenttäpalveluksen alaan kuuluneita taitoja. 

Urheilu oli itsestäänselvyytenä mukana ohjelmassa. Muodollisessa koulutuksessa opittuja järjestäy-

tymistaitoja tarvittiin aamu- ja iltahartauksissa. Poikatyöohjelmassa iltahartauksien aiheiksi oli va-

littu pääasiassa Jeesuksen tekoja ja vertauksia käsitteleviä osioita. Eeva Koskimäen tulkinnan mu-

kaan niiden kautta haluttiin opettaa Jumalan varjelusta, kiitollisuutta Hänen armostaan, kuuliaisuut-

ta esivaltaa kohtaan sekä kehotettiin rukoilemaan.159 

 

Siitäkin huolimatta, että suojeluskuntajärjestö piti poikien kristillistä kasvatusta tärkeänä, sk-pojille 

tarkoitettuja hartauksia oli yksinomaan heidän leireillään. Koska suurin osa leireistä oli kesäisin, on 

selvää, että ”poikahartauksia” kertyi varsin vähän. Näin ollen voidaan tulkinta, että syntyneen risti-

riidan vuoksi poikien kristillistä kasvatusta integroitiin suojeluskuntien ja lottien järjestämiin juh-

liin. Isänmaalliset laulut, virret ja hartaudet kuuluivat lähes poikkeuksetta näiden tilaisuuksien oh-

jelmaan. Ne olivat jo sinälläänkin kasvattavia; sillä nuoret olivat tällöin välittömässä kosketuksessa 

aikuisten järjestöihin ja niiden arvoihin.160 

 

Laulu, iltahartaudet ja valistustoiminta kietoutuivat Jalasjärvelläkin tiiviisti yhteen, noudattaen lähes 

identtisesti valtakunnallisia käytäntöjä. Viikoittaisissa kokoontumisissa hartauksia ei juurikaan pi-

detty, sen sijaan ne olivat rutiininomainen osa poikaleirien ohjelmaa.161 

 

                                                 
158 Vasara 1998, 134,139; Puranen 2001, 135. 
159 Koskimäki 2001, 20. 
160 Taskinen 1992, 36; Puranen 2001, 171. 
161 Haastattelut. 
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Jalasjärven suojeluskunnan ja Lotta Svärd-paikallisosasto järjestivät aktiivisesti tilaisuuksia, joissa 

kristillisellä kasvatuksella ja valistustoiminnalla oli tärkeä rooli. Näistä 6.12 itsenäisyyspäivänä, 

28.1 vapaussodan alkamisen ja 16.5.162 sen päättymisen kunniaksi vietetyt juhlat olivat keskeisim-

mät. Niiden ohjelmaan kuului yleensä isänmaallisia lauluja ja virsiä, ”isänmaallisesti voimakkaita ja 

sisältörikkaita” puheita, lausuntaa sekä musiikkiesityksiä. Uskonnollisuutta tuotiin korostetusti esil-

le nimenomaan tämänkaltaisissa mieliinpainuvissa tilaisuuksissa: 

 

”Niis juhulis oli kaikki niin viimeesen päälle, ne puvut ja kaikki.. Ne oli oikeen kunnollista, englan-

tilaasta sarkaa, ne puvut mitkä me saimma. Oli ne vaan hienoja tilaasuuksia..  soli se isänmaa joka 

siinä oli niinku päällimmääsnä.”163 

 

Kristillisyyden avulla saatettiin painottaa suojeluskuntien tarkoitusta, tuoda tilaisuuksiin lisäarvoa ja 

vaalia valkoisen Suomen perinteitä. Juhlien arvokkuutta havainnollistaa myös niiden pitopaikka, 

kunnantalo Vilhola, jonka valtuustosalia pidettiin ”hienona ja tämänkaltaisille juhlille sopivana”. 

Toisekseen myös näiden kirkonkylällä pidettyjen juhlien osallistujamäärät olivat suhteellisen suu-

ria, käsittäen 200-300 henkeä. Suojeluskunnan voi tulkita lukeneen vuoden tärkeimmät juhlallisuu-

det osaksi sk-poikien kasvatusta. Nimittäin poikien osallistumisesta huolehdittiin kunnallislehdessä 

julkaistujen harjoitusohjelmien tai erillisten ilmoitusten kautta.164 

 

Muun maan tavoin Jalasjärvelläkin järjestettiin myös muita juhlia ja iltamia. Niissä ohjelma oli, tär-

keimmistä suojeluskuntajuhlista poiketen, ”keveämpää” näytelmineen ja tansseineen – isänmaallista 

ja uskonnollista puolta unohtamatta.165 Esimerkiksi Ilvesjoen sk- ja Lotta Svärd -kyläosastojen jär-

jestämässä hengellis-isänmaallisessa juhlassa puhuneen pastori Taipale korosti kristityn velvolli-

suutta puolustaa isänmaata: 

 

”--- Puhuja toi esiin miten tärkeätä kristitylle on toimia isänmaan hyväksi. --- Oikea kristitty, joka 

sydämessään on herännyt, ei voi laiminlyödä niitä velvollisuuksia, jotka kuuluvat Jumalan antaman 

isänmaan menestymiselle.”166 

 
                                                 
162 Toukokuun 16. päivä näyttäytyy Jalasjärvellä kaikkein keskeisimpänä suojeluskuntajuhlana. Suojeluskuntalaiset 
vannoivat mm. näiden juhlallisuuksien yhteydessä valansa kirkossa. Esim. K&J 23.4.1936 ”Jalasjärven sk:n harjoitus-
ohjelma toukokuulla”. 
163 Haastattelu 4.8.2005. 
164 Koskimäki 2001, 17; K&J 1933-1939, esim K&J 23.4.1936 ”Jalasjärven sk:n harjoitusohjelma toukokuulla”; haas-
tattelut. 
165 K&J 1933-1939; haastattelut. 
166 K&J 7.3.1935 ”Jalasjärven Ilvesjoen SK:n kyläosaston ja lottien järjestämä hengellis-isänmaallinen juhla”. 
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4. Pikkulotat 

 

 

4.1 ”Ilomielin valmiina palvelemaan kun kutsuvi syntymämaani” 

 

Lotta Svärd -järjestön perustavassa kokouksessa, maaliskuussa 1921, pohdittiin myös alle 17-

vuotiaille tytöille suunnattujen nuoriso-osastojen perustamista. Tällöin ajatuksesta vielä luovuttiin167. 

Kuitenkin vuodesta 1929 lähtien tyttötyöstä on tietoja168 eri puolilta Suomea, vaikka valtakunnallista 

ja yhtenäistä ohjelmaa sillä ei vielä tuolloin ollutkaan. Tyttötyö muotoutui ja kehittyi spontaanisti, 

ennen kuin sitä ryhdyttiin järjestön toimesta yhtenäistämään. Aloitteentekijöinä paikallisosastoissa 

olivat usein lottatyössä muutoinkin aktiivisesti mukana olleet opettajattaret.169  

 

Myös Jalasjärvellä tytöt tulivat mukaan kyläosastojen toimintaan spontaanisti, äitiensä, sisarustensa 

ja ystäviensä mukana, vaikka varsinaista pikkulottaosastoa ei ollutkaan vielä virallisesti perustettu. 

Useat heistä toimivat ikään kuin kyläosastojen liepeillä, osallistuen kyläosastojen toimintaan siinä, 

missä varsinaiset jäsenetkin. Isommat tytöt saattoivat myös liittyä Lotta Svärdiin, vaikka eivät vielä 

olleetkaan täyttäneet 17 vuotta.170  

 

Järjestöjohtoisen tyttötyön kehittämiseen innosti ennen muuta suojeluskuntien nopeasti kehittynyt 

poikatoiminta. 1930-luvun alussa keskusjohtokunnan uusi puheenjohtaja, opettajatar, Fanni Luukko-

nen herätti keskustelua tyttötyöstä Lotta Svärd -lehdessä. Pikkulottatoiminta oli hänelle ”sydämen 

asia” ja hän toimi hyvin tomerasti tyttötyön puolestapuhujana. Kirjoituksissaan hän pohti, miten 

”työrunsaassa järjestössä” riittäisi voimavaroja panostaa lapsiin ja nuoriin kokonaan uutena työmuo-

tona. Vuonna 1931 Fanni Luukkonen kirjoitti mahdollisista haasteista kohdata nuoria sekä haitalli-

sesta kiihotuksesta, joka näitä uhkasi:171 

 

”Nykyinen nuori polvi on monenlaisen kiihoituksen vaaralle alttiina. Nimenomaan kommunistinen 

kiihoitus aikamme henkinen vaara ei ainoastaan salassa tapahtuvana ”soluttamisena”, vaan käsit-

                                                 
167 Valtakunnallisen Lotta Svärdin ensimmäinen puheenjohtaja Greta Krohn kannatti tyttötyötä, mutta ajatus ei saanut 
kannatusta muilta keskusjohtokunnan jäseniltä.  
168 Tiettävästi ensimmäinen, spontaanisti syntynyt pikkulottaosasto oli Etelä-Pohjanmaalla Jurvassa. Sekin syntyi hyvin 
spontaanisti tyttöjen itsensä pyynnöstä, vuonna 1929. Tällöin 10-14-vuotiaan tytöt pyysivät lupaa osallistua aikuisten 
lottien ompeluiltoihin. Neuvoteltuaan johtokunnan kanssa paikallisosaston puheenjohtaja Iines Seppälä alkoi järjestää 
tytöille omia kokoontumisiltoja omassa kodissaan.  
169 Olsson 1999, 198; Nevala 2007, 25-27. 
170 Koskimies 1964, 146; haastattelu 31.10.2004. 
171 Lukkarinen 1981, 103; Olsson 1999, 198. 
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teiden höllyttäjänä sielläkin, missä tahdotaan pysyä erillään tästä tietoisesta kommunismin vaiku-

tuksesta. Siihen, että kotien henki jo ennakolta on asialle myönteinen olisi meidän voitava jotain ra-

kentaa. Meidän olisi yritettävä saada ote kotien lapsi-iän tyttöihin, kuten sk. on jo ottanut varhais-

nuoriin poikiin.”172 

 

Yhtenä kimmokkeena tyttötyönkin käynnistämiselle oli uhkaavana vastavoimana pidetty vasemmis-

ton nuorisotyö. Suojeluskuntapoikatoiminta oli hyvänä vertailukohta ja esimerkki. 1931 vuosikokous 

suositteli tyttöosastojen perustamista, minkä jälkeen niitä syntyikin nopeasti, erityisesti maaseutu-

paikkakunnille. Pikkulottatoiminta oli alun alkaen erityisen suosittua Pohjanmaalla ja Itä-

Suomessa.173 

 

Pikkulottien puvuksi valittiin tavallinen lottapuku sekä heidän omaksi merkikseen heraldinen ruusu. 

Aluksi liittymisikäraja oli 10 vuotta, mutta jo vuonna 1934 se laskettiin 8:aan vuoteen. Paikallisosas-

tot saattoivat niin halutessaan jakaa tytöt toiminnan helpottamiseksi kahteen ryhmään; 8-13-

vuotiaisiin sekä 14-16-vuotiaisiin. Lisäksi tytöt jaettiin usein noin kahdeksan tytön ryhmiin, joissa 

heitä johti yleensä hieman vanhempi, samaan osastoon kuuluva, ryhmänjohtajatyttö. Jäsenyyden eh-

tona oli vanhempien suostumus, tosin heiltä ei edellytetty suojeluskunnan tai Lotta Svärdin jäsenyyt-

tä. Pikkulotat saivat käyttää lottapukua sekä juhlissa sen kanssa käsivarsinauhaa. Aikuisten lot-

taneulan asemesta heillä oli oma merkkinsä, heraldinen ruusu joka symboloi urheutta, rohkeutta ja 

voittoa. Lottapuvun käyttö ei ollut pakollista, mutta sen uskottiin olevan lapsille hyvin tärkeä ja toi-

mintaan innostava tekijä. Niinpä paikallisosastoja kannustettiin tukemaan vähävaraisten perheiden 

tyttöjä puvun hankinnassa. Pikkulotille suunniteltiin myös omat ”kultaiset sanat” varsinaisten lottien 

vastaavia ohjeita muokaten. Pikkulotan tuli olla käytökseltään reipas, huomaavainen, täsmällinen, 

huolellinen ja valmis palvelemaan. Vanhempiin, kotiväkeen, tovereihin, johtajiin ja opettajiin tuli 

suhtautua kunnioittavasti. Valmennus lottatyöhön piti sisällään myös tyttöjen kasvattamisen lottaku-

riin174, vaikka se olikin hieman väljempää kuin aikuisilla lotilla. Vaikka järjestöön liittyminen olikin 

vapaaehtoista, oli siinä toimiminen kuitenkin lottakurin alaista.175 

                                                 
172 Olsson 1999, 198.  
173 Nevala 2007, 61-62 
174 Pikkulotalla tuli olla kokoontumisissa mukanaan jäsenkortti sekä muistio, joka sisälsi kultaiset sanat, suorituk-
set ja rangaistukset. Lievänä, muistioon merkittävänä, kurittomuutena pidettiin esimerkiksi kokoontumisesta pois-
jäämistä ennalta ilmoittamatta.  
175 Koskimies 1964, 146-148; 151; Lukkarinen 1981, 103; Pirilä 1991, 92; Olsson 1999, 199-201; Nevala 2003, 
347. 
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Kuva: Pikkulottain kultaiset sanat sekä heidän merkkinsä, heraldinen ruusu. 

 

Toisaalta myös pikkulottatoiminnalla oli omat alkukankeutensa. Aikaa vievään ja vastuulliseen työ-

hön oli vaikea saada ohjaajia, sillä monet aikuiset pelkäsivät sitoutua vaativaan tehtävään. Joissain 

piireissä oli muutoinkin epäluuloja uutta työmuotoa kohtaan, jonka pelättiin tuottavan enemmän ta-

loudellisia tappioita ja kuluttavan voimia kuin tuovan tosiasiallista hyötyä. Poikatoiminnan tavoin 
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suurimmissa kaupungeissa tyttöpartio oli suosittua, eikä uudesta harrastuksesta innostuneita tyttöjä 

uskottu riittävän tarpeeksi. Toisin kuitenkin kävi; pikkulotista tuli pikkuhiljaa yksi maamme histori-

an suosituimmista nuorisojärjestöistä. Näin kävi erityisesti maaseudulla.176 

 

Valtakunnallisesti järjestäytynyt tyttötyö sai vauhtia marraskuussa 1934 pidetyillä, ensimmäisillä 

tyttötyönjohtajien neuvottelupäivillä, jonka jälkeen toimintaa alettiin yhtenäistää aikaisempaa aktii-

visemmin – tähän saakka toiminnan kehittyminen oli ollut siis kaikin puolin hyvin spontaania. Neu-

vottelupäiville kokoontuneet, 356 tyttötyönjohtajaa, korostivat voimakkaasti pikkulottatoiminnan 

kasvatuksellisia päämääriä, mutta toisaalta myös heidän ohjaajansa merkitystä.177  

 

Tyttötyön tavoitteet määriteltiin vuodesta 1935 alkaen ohjesäännöissä, joissa Fanni Luukkosen aja-

tukset näkyivät hyvin selkeästi. Pikkulottatoiminnan tarkoituksena oli opettaa kasvuiässä olevat tytöt 

rakastamaan uskontoa, kotia ja isänmaata. Esimerkiksi vuoden 1937 ohjesäännöt määrittelivät tyttö-

työn työnkuvaa seuraavasti:  

 

”Lotta Svärd -yhdistyksen tehtävänä on opettaa kasvuiässä olevia Suomen tyttöjä rakastamaan us-

kontoa, kotia ja isänmaata. Koska tyttötyö on varsinaisen lottatyön esivalmistelua, on siihen alusta 

alkaen saatava määrätietoinen, kasvatuksellinen ote, niin että Lotta Svärd -yhdistykseen liittyminen 

sittemmin muodostuu luonnolliseksi jatkoksi isänmaan vapaaehtoisessa epäitsekkäässä palvelemi-

sessa.”178 

 

Kyse oli siis ennen muuta isänmaallisen työn jatkuvuudesta, tulevien lottien kasvattamisesta. Täytet-

tyään 17 vuotta pikkulotta saattoi siirtyä suoraan ilman koeaikaa aikuisiin lottiin, sillä he olivat jo 

valmista ja koulutettua ”lotta-ainesta”. Kasvatuksen voimakas korostuminen johtui Fanni Luukkosen 

ajatusten ohella myös siitä, että yleensä kansakoulunopettajat ohjasivat paikallisella tasolla tyttötyö-

tä. Juuri he olivat merkittäviä esikuvia ja malleja nuorille tytöille. Pikkulottatoiminta ikään kuin jat-

koi heidän koulussa aloittamaansa isänmaallista kasvatustyötä.179  

 

Lotta Svärdin tyttötyönneuvoja, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti, Saara Forsiuksen180 mu-

kaan pikkulottien ohjelma koostui kolmesta pääkohdasta. Pikkulottatoiminnan tarkoituksena oli he-

                                                 
176 Nevala 2007, 58.  
177 Nevala 2007, 59-61. 
178 Nevala 2007, 61-62. 
179 Katso esim. Nevala 2007, 62. 
180 Hänet palkattiin vuonna 1938 järjestölle tyttötyönjohtajaksi. 
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rättää palvelevaa isänmaanrakkautta ja kasvattaa puolustustahtoa. Sen tuli myös lujittaa tietoutta yh-

teenkuuluvuudesta sekä tarjota opetusta maanpuolustuksessa. Opetus piti sisällään isänmaan histori-

aa, kotiseutuoppia, kirjallisuutta, järjestötietoa ja -kuria sekä kansalaiskasvatusta. Varsinaista jaosto-

jakoa ei tyttöosastoissa suoritettu, mutta pikkulotat saivat tutustua niiden toimintaan paikallisosas-

toissaan. Lapsille suunnatun maanpuolustuskasvatuksen tuli soveltua paitsi lapsille, valmentaa myös 

eri jaostojen tehtäviin. Esimerkiksi muonitusjaoston tehtäviin valmensi kodinhoito ja lottakahviloissa 

avustaminen ja varusjaoston töihin omien vaatteiden huolto. Tarkastelen jalasjärveläisten pikkulotti-

en kansalaiskasvatusta hänen aikalaistulkintansa sekä tyttötyön ohjesäännön181 kautta, joka vaikutti 

Jalasjärvellä hyvin voimakkaasti käytännön toiminnan muotoutumiseen Myös pikkulottatoiminnassa 

korostui kaksi selkeää osa-aluetta. Näitä olivat tyttöosastojen viikoittaisten kokoontumisten toiminta, 

joka piti sisällään ennen muuta käsitöitä, voimistelua, urheilua, leikkiä ja laulua. Toisen merkittävän 

osa-alueen muodosti aikuisten lottien avustaminen ja heidän tehtäviinsä valmentautuminen. Myös 

pikkulottien leirit toimivat tähän tarkoitukseen soveltuvana esivalmennuksena.182 

 

Lotta Svärdin keskusjohtokunta piti tyttötyötä tärkeimpänä maanpuolustuksen hengessä tehtävänä 

kasvatustyönä183. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan lottapiirin puheenjohtajan, Hilja Riipisen, mukaan 

yksi tyttötyön tärkeimmistä tavoitteista oli ”isänmaallisuuden edistäminen Suomen kodeissa”. Lapsia 

ja nuoria innostavan toiminnan kautta ajateltiin myös ”aatteelle184 kylmien kotien tyttöjen” saavan 

osansa tästä innostuksesta ja oikeanlaisena pidetyn isänmaallisen hengen kosketuspiiriin. Pikkulotta-

toiminnassa pyrittiin muun kasvatuksen ohella kansalliseen eheyttämiseen.185 

 

 

4.2 Mukavaa yhdessäoloa 

4.2.1 Tyttötyön raamit ja innokkaat jäsenet 

 

Jalasjärven ensimmäinen tyttöosasto perustettiin paikallisosaston puheenjohtajan, Kannon koulun 

opettaja Ellen (Elli) Lammin186 aloitteesta 9.12.1932. Osasto toimi Kirkonkylän kyläosaston yhtey-

                                                 
181 Katso tarkemmin luvusta 4.2.1. 
182 Koskimies 1964, 152; Olsson 1999, 203. 
183 Tuolloin naisen katsottiin olevan vastuussa kodista sekä lasten lisäksi, miehensä ”kasvattamisesta”. Näin ollen 
tyttöjen kasvattamista pidettiin erityisen tärkeänä, sillä tulevaisuudessa heidän kauttaan oikeanlaisiksi mielletyt 
arvot välittyisivät mahdollisimman laajalle. Katso tarkemmin Nevala 2001, 79-80. 
184 Tässä kohtaa Fanni Luukkonen lienee tarkoittanut nimenomaan lotta-aatetta. Katso tarkemmin esim. Olsson 
1999. 
185 Koskimies 1964, 152; Seila 1972, 206; Hernesharju 1996, 39; Lantto 1997, 252-253; Nevala 2003, 349. 
186 Hän oli mukana paikallisosaston toiminnassa aina vuodesta 1919 alkaen. Lammi oli ensin rahastonhoitajana ja 
sihteerinä, sitten paikallisosaston puheenjohtajana ja tyttötyönjohtajana. Hän siis vaikutti Jalasjärven Lotta Svärd -
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dessä. Pikkulottatoiminta aloitettiin myös Luopajärvellä 1936, Hirvijärvellä 1937, Koskuella 1939; 

Ahonkylän ja Ilvesjoen osastojen perustamisajankohdista ei ole saatavilla tarkkoja tietoja. Tyttötyötä 

oli kaikkiaan siis kuudessa kyläosastossa. Tarkasteluni painottuu Kirkonkylään, missä pikkulotta-

toimintaa oli paitsi pisimpään, se oli myös kaikkein selkeimmin erillistä aikuisten lottien toiminnasta 

ja toiminnan muodot kaikkein monipuolisimmat. Tämä johtui otaksuttavasti muita kyliä sitkeästi 

vaivanneesta ohjaajapulasta.187  

 

Tyttöosastolle oli selvästikin tilauksensa, sillä sen saama vastaanotto oli hyvin innostunutta. Haastat-

telemani naiset kertoivat liittymisen olleen itsestäänselvyys. Ketään ei erityisesti kannustettu lähte-

mään toimintaan mukaan. Vanhempien tai muiden sisarusten jo kuuluessa suojeluskuntaan, suoje-

luskuntapoikiin tai lottiin he tiesivät pääpiirteissään, millaista toiminta oli ja mitä kaikkea se piti si-

sällään. Lisäksi muiden ystävien ja koulutovereiden liittyminen vahvisti entisestään halua kuulua 

pikkulottiin:188 

 

”--- kun sen vaan kuuli, että nyt perustetaan pikkulotat, niin se oli se oma halu, ei sitä tarvinnu ke-

nenkää kannustaakkaa liittymään...se oli pääasias sitä samaa tuttua porukkaa kaikki jotka liittyi.”189 

 

” Isä ja äiti oli mukana, isä (suojeluskunnan) kyläpäällikkönä ja äiti lotis, mutta kai se kiinnosti eni-

ten kun meirän Erkki oli sotilaspoijis.. niin sitä halus ittekki mukaan, niihin pikkulottiin.”190 

 

Haastatellut pitivät pikkulottiin liittymistä hyvin merkittävänä ja jännittävänä tapahtumana. Kirkon-

kylän tyttöosaston ensimmäiset jäsenet muistelivat liittymisen tapahtuneen postitoimistossa, missä 

kolme lottaa haastatteli jokaista lyhyesti. Tilaisuuden virallisuus sekä se, että Ellen Lammi oli pu-

keutunut tilaisuuteen arvokkaaseen, villakankaiseen lottapukuun, tekivät siitä hyvin juhlallisen het-

ken.191 

 

Säilyneiden vuosikertomusten mukaan parin ensimmäisen vuoden aikana tyttöosaston vanhimmat 

jäsenet olivat 14-vuotiaita. Tämän, sekä tekemieni haastattelujen perusteella voi nähdä vanhan, var-

                                                                                                                                                                  
paikallisosaston johtokunnassa sen koko olemassaoloajan. Högström e.a 1965, 149-150; Jalasjärven po:n 20-
vuotiskatsaus 1940, EPMM. 
187 Högström e.a 1965, 150; Jalasjärven po:n 20-vuotiskatsaus, EPMM; Jalasjärven po:n vuosikertomus 1932, 
EPMM; Koskuen lottain (K&J) 20.1.1939. 
188 Haastattelut; Jalasjärven po:n vuosikertomus 1932-1933, EPMM. 
189 Haastattelu 25.11.2004. 
190 Haastattelu 21.11.2004. 
191 Haastattelut 13.11.2004 ja 25.11.2004. 
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sinaista tyttötyötä edeltäneen, perinteen192 jatkuneen edelleen isompien tyttöjen osalta. Isommat tytöt 

liittyivät 193 aikuisiin lottiin noin 15-16-vuotiaina, vaikka Lotta Svärdin virallinen ikäraja olikin 17 

vuotta. Aikuisten lottien toiminnassa jo mukana olleet tytöt miellettiin kuuluviksi aikuisiin, vaikka 

heitä varten olisikin nyt ollut tarjolla oma osastonsa.194 

 

Paikallisosaston ja myöhemmin myös kyläosastojen johdot pitivät tyttötyön aloittamista merkittävä-

nä. Esimerkiksi Koskuella pikkulottaosaston perustamisen katsottiin olevan ”huomattava edistysas-

kel”. Tehdyn päätöksen tärkeyttä kuvaa hyvin se, että tyttötyön organisoiminen ja kehittäminen oli 

ensisijaisesti kyläosaston johtokunnan vastuulla. Niin kuin valtakunnallisellakin tasolla, työ koettiin 

erityisen tärkeäksi myös kasvatuksellisen puolensa vuoksi. Tytöistä haluttiin kasvattaa lapsesta 

saakka Lotta Svärdin arvomaailman sisäistäneitä ”kunnon lottia”, kuten Ellen Lammi kirjoitti 1934 

vuosikertomuksessa:195  

 

”--- tämä aloitettu rikassisältöinen työ pienempiemme keskuudessa jatkuisi kasvattaen isänmaan-

rakkautta tyttöihimme jo nuoruudesta asti, joten he olisivat sitten iän karttuessa valmiita sisäisesti 

valmennettuja astumaan lottien joukkoon.”196 

 

Toisaalta tyttö- ja kyläosastojen toiminnat säilyivät tietyiltä hyvin läheisinä toisilleen. Yksi pikkulot-

tien keskeisimmistä tehtävistä oli aikuisten lottien avustaminen näiden työssä sekä toisaalta tutustut-

taa ja valmentaa tyttöjä eri jaostojen tehtäviin, vaikka varsinaista jaostojakoa ei siis suoritettukaan. 

Pikkulottien työ muistuttikin usein aikuisten lottien tekemää työtä, melko usein järjestön molemmat 

naissukupolvet työskentelivät yhdessä. Kuitenkin tyttötyön ohjesäännön mukaan ”oli tarkoin valvot-

tava, ettei osaston jäseniä liikaa rasiteta eikä heitä liian aikaisin viedä täysi-ikäisten harrastuspiirei-

hin”. Niinpä ohjesäännöt määrittelivät hyvin tarkasti, millaiset työt olivat pikkulotille sopivia:197 

 

”Perehdytetään tyttöosaston jäseniä omatoimisesti vaatimattomiin jaostotehtäviinkin heidän omissa 

työilloissaan, jolloin jaostopäälliköt voivat avustaa tyttöosaston- tai tyttötyönjohtajia oman alansa 

työmuodoissa. Sellaisina tehtävinä mainittakoon: 

a) muonitusjaostosta: ruoan valmistaminen, pöydän kattaminen, tarjoilun alkeiden opastaminen 

                                                 
192 Katso tarkemmin luvusta 4.1. 
193 Osa isommista tytöistä jatkoi toimintaansa Lotta Svärd-paikallisosaston liepeillä, vaikka eivät vielä olleetkaan 
varsinaisia jäseniä. 
194 Esim. Nevala 2003, 348; Jalasjärven po:n vuosikertomus 1934, EPMM; haastattelu 31.10.2004.  
195 Koskuen lottain (K&J) 20.1.1939. 
196 Jalasjärven po:n vuosikertomus 1934.  
197 Nevala 2007, 65-66. 
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b) lääkintäjaostosta: yleinen terveydenhoito, vuoteiden laitto, ensiapu 

c) varusjaosto: ompelu- ja korjaustyöt 

d) keräys- ja kansliajaosto: henkisesti kehittävän ohjelman valitseminen ja esittäminen, harjoittelu 

puheenjohtajina ja sihteereinä työilloissaan, päiväkirjanpito toiminnasta jne.”198 

 

Näitä toimintoja täydennettiin suojeluskuntapoikatoiminnan tavoin tärkeinä ja kasvattavina pidetyillä 

leikeillä, voimistelulla ja urheilulla. Yhteisissä kokoontumisissa tapahtuvaan, konkreettiseen tekemi-

seen oli sisällytetty toiminnan varsinaiset kasvatukselliset tavoitteet. Näin ollen lapsille ja nuorille 

mieluisan toiminnan tarkoitusperät olivat myös tältä osin hyvin syvälliset:199  

 

”On tavattoman tärkeää, että nuorison leikit ohjataan yksilölle ja isänmaalle otolliseen suuntaan. 

Tähän pyrkii tyttötyö. Retkeilyt, pallopelit ja hiihtokilpailut kasvattavat reippautta ja rohkeutta. 

Nuoriso tottuu näin ponnistamaan joskus voimansa äärimmäiseen koetukseen saakka, tottuu pakoit-

tamaan ruumistaan tahtoansa tottelemaan. Sillä hyvät tottumukset ovat parasta, mitä nuoriso voi 

evääkseen saada.”200 

 

Edellä mainitut, ohjesääntöjen määrittelemät työmuodot muodostivat yhdessä leikkien ja urheilun 

kanssa hyvin selkeät ”raamit” Jalasjärven pikkulottien toiminnalle. Lisäksi tämä oli omiaan vahvis-

tamaan suojeluskunnan ja lottien asemaa pitäjän mahtiseurana paitsi aikuisten ja poikien, myös tyttö-

jen monipuolisessa vapaa-ajanharrastustoiminnassa. Nimittäin ennen sotaa pikkulottatoiminta oli 

paljon muutakin kuin tyttöjen kasvattamista aikuisten lottien tehtäviin ja heidän auttamiseensa. Sii-

hen sisältyi paljon vapaamuotoisen harrastustoiminnan piirteitä, kuten esimerkiksi leirejä, pelejä, 

kuorotoimintaa, lausuntaa ja niin edelleen. Jalasjärvellä osa ohjesäännön kuvaamasta tutustumisesta 

jaostojen toimintaan tapahtui tyttöjen omissa kokoontumisissa ja työilloissa, osa puolestaan kylä-

osastojen aikuisten lottien kanssa näiden ohjauksen alaisena.201  

 

 

4.2.2 Käsitöitä, leikkiä ja voimistelua  

 

Alkuvaiheessa, vuonna 1933, Kirkonkylän tyttöosaston kokoontumiset olivat Kannon koululla, jossa 

Ellen Lammi toimi opettajana. Kerran viikossa kokoontuneiden tyttöjen ohjelmaan kuului pääasiassa 

                                                 
198 Esim. Nevala 2007, 65-66. 
199 Olsson 1999, 199. 
200 Ibid. 
201 Nevala 2007, 68. 
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voimistelu ja leikki. Hänen johdollaan Jalasjärven pikkulotat osallistuivat esimerkiksi Etelä-

Pohjanmaan suojeluskunta- ja lottapiirin kesäjuhlaan, missä heillä oli pieni voimisteluesitys. Tuol-

loin autolla tehty matka oli varsinaisen juhlan ohella useille, hevoskyytiin tottuneille, lapsille mie-

leenpainuva kokemus. Lotta Svärd julkaisi pikkulottia varten muun muassa oman laulukirjan. Hen-

gelliset ja isänmaalliset laulut kuuluivatkin keskeisesti tyttöosaston kokoontumisten ohjelmaan. Li-

säksi heille selitettiin Lotta Svärd -järjestön tarkoitusta ja merkitystä. Kerran kuukaudessa oli ohjel-

mallinen illanvietto. Siellä tytöt lausuivat runoja, lukivat kertomuksia Lotta Svärd -lehdestä sekä pi-

tivät pieniä puheita. Lottapuku ei ollut vielä tässä vaiheessa yleisessä käytössä. Ellen Lammi perus-

teli tätä kustannussyillä, sillä voimistelupuku oli jo vaatinut omat menonsa. Osastonjohtaja halusi 

tyttöjen tulevan toimeen mahdollisimman pienin kustannuksin, eikä raha saanut olla este pikkulotta-

toimintaan osallistumiselle. Sen sijaan isommat tytöt käyttivät pukua pääsääntöisesti myös viikoittai-

sissa kokoontumisissa.202 

 

Seuraavin vuosien kuluessa pikkulottatoimintaa kehitettiin edelleen. Vuodesta 1934 alkaen tyttö-

työnjohtajaksi tuli postitoimistonhoitaja Elvi Filppula203. Hänen erityisenä vastuualueenaan oli käsi-

töiden ohjaus. Tyttöosasto kokoontuikin viikoittain hänen luokseen Kirkonkylän postille204 askarte-

lemaan ja neulomaan. Pikkulotat valmistivat hyvin monenlaisia töitä aina pannulapuista ja nenälii-

noista hartiahuiveihin sekä erilaisiin liinoihin. Työt menivät myyntiin tai voitoiksi heidän järjestä-

miinsä arpajaisiin, mistä saadut varat tilitettiin aikuisille lotille. Arpajaisten järjestelyihin paneudut-

tiin huolella; voittoihin panostettiin ja niiden eteen nähtiin vaivaa. Päävoittona saattoi olla esimer-

kiksi vauvanukke nukensänkyineen, peittoineen ja vaatteineen – siis jokaisen pikkutytön unelma. 

Keväisin tytöt askartelivat vappuviuhkoja, jotka olivat kerta toisensa jälkeen valtava myyntimenes-

tys. Kauniita viuhkoja myytiin sekä kiertämällä talosta taloon että suojeluskunnan ja lottien juhlissa. 

Käsitöidenteon ohella näissä ompeluilloissa myös laulettiin ja luettiin. Työillat leikkeineen ja laului-

neen sekä niihin liittyneet myyjäiset olivat pikkulotille mieluisaa ajanvietettä. Innostusta ja pikkulot-

tatoimintaan sitoutumista kuvaa hyvin se, ettei poissaoloja juurikaan tullut. Kokoontumiselle varatut 

pari tuntia tuntuivat kovin lyhyiltä ja tyttöjen pyynnöstä iltoja jatkettiinkin usein pidempään.205 Ak-

tiivisuus ja innokkuus oli lähtöisin tytöistä itsestään: 

 

                                                 
202 Jalasjärven po:n vuosikertomus 1932-1933, EPMM. 
203 Edeltäjänsä Ellen Lammin tavoin hänkin oli hyvin aktiivisesti mukana paikallisosaston toiminnassa useiden 
vuosien ajan, ollen muun muassa sihteerinä ja puheenjohtajana. Högström e.a 1965, 149-150; Jalasjärven po:n 
20-vuotiskatsaus 1940, EPMM. 
204 Koko olemassaolonsa aikana Jalasjärven pikkulotilla ei ollut omaa, vakituista kokoontumispaikkaa, mitä 
esimerkiksi Filppula piti suurena puutteena. Esim. Jalasjärven po:n vuosikertomus 1935, EPMM. 
205 Jalasjärven po:n vuosikertomukset 1934-1935, EPMM; haastattelut 13.11.2004 ja 25.11.2004. 
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”Se oli sellaasta mukavaa yhdessäoloa... että kyllä sinne aina mielellänsä mentiin.”206 

 

Luopajärvellä, minne pikkulottaosasto perustettiin siis vuonna 1936, toiminta ulottui vielä 1930-

luvun lopullakin varsin kapealle alueelle. Tämän voi tulkita johtuneen ainakin osittain ohjaajapulas-

ta. Toisaalta kylän Lotta Svärd -osasto toimi hyvin aktiivisesti207. Osasto, jossa tyttöjä oli reilu 

kymmenkunta, kokoontui viikoittain emäntä Ellen Kossilan kotiin. Kirkonkylän osaston tavoin ko-

koontumisissa keskityttiin lähinnä käsitöiden tekoon, lauluun ja leikkiin. Näiden ohessa tytöille an-

nettiin ohjeita kauniista käytöksestä. Luopajärven pikkulotat säilyivät hyvin lähellä muita kylän lap-

sia ja nuoria. Kokoontumisissa kävi satunnaisesti myös sellaisia tyttöjä, jotka eivät olleet virallisesti 

liittyneet kyläosastoon, eivätkä he käyttäneet lottapukua. Luopajärven tytöt olivat varsin yhtenäinen 

joukko, eikä pikkulottatoiminnassa mukana oleminen varsinaisesti siis erottanut kyläyhteisön muista 

tytöistä – pikemminkin päinvastoin.208  

 

Kodin, uskonnon ja isänmaan ohella jo alkuvaiheen toiminnassa on selkeästi havaittavissa pyrkimys 

vuoden 1918 repimän maan eheyttämiseen. Näin siitäkin huolimatta, että Jalasjärvi oli – muun Poh-

janmaan tavoin - hyvin homogeeninen. Varsinaisessa liittymisvaiheessa, tai muulloinkaan, vanhem-

pien taustaa ei kysytty. Toisaalta kyläyhteisöissä ihmiset tunsivat toisensa hyvin. Oli tärkeintä, että 

tyttö itse kuului isänmaalliseen järjestöön. Sitä vastoin annetussa opetuksessa korostui lähimmäisen-

rakkaus. Muut ihmiset tuli ottaa huomioon, eikä ketään saanut syrjiä. Huonompiosaista oli aina au-

tettava. Tätä he myös toteuttivat toiminnassaan konkreettisesti pienten avustusten muodossa. Jalas-

järven paikallisosasto tilasi tiettävästi ainoastaan Lotta Svärd-lehtä, mutta ei Pikkulotta-

aikakauslehtä209, jonka kainuulaista kummityttöä, Aune Orvokkia, lehti ja tyttöosastot avustivat vuo-

sien ajan. Jalasjärvellä oli kuitenkin hyvin samankaltaista, pikkulottien itsensä suorittamaa konkreet-

tista toimintaa. Esimerkiksi Kirkonkylän tyttöosasto vieraili yksin asuvien vanhusten luona sekä te-

kivät tarvittaessa pieniä kotiaskareita, kuten lumitöitä. Lisäksi heille ja vähävaraisille perheille koot-

tiin joulupaketteja, jotka sisälsivät muiden muassa kruunukynttilöitä, omenia sekä mahdollisesti 

hieman pipareita tai makeisia. Lisäksi tämänkaltaisella toiminnalla saatettiin saada ”isänmaallisen 

hengen” kosketuspiiriin sellaisiakin koteja, joissa vierastettiin lotta- ja suojeluskunta-aatetta.210  

 

                                                 
206 Haastattelu 13.11.2004.  
207 Esim. ”Luopajärven lotilla” (K&J) 28.2.1933. 
208 Haastattelu 10.10.2004. 
209 Vuonna 1938 perustettu lehti oli tarkoitettu yhdeksi apuvälineeksi tyttöjen kasvatustyössä. Pikkulotat saivat 
myös itse kirjoittaa lehteen ja lukea toisten tyttöjen kokemuksista eri puolilta maata. Lehti oli koko olemassaolo-
aikansa tyttöjen keskuudessa hyvin suosittu. 
210 Jalasjärven po:n vuosikertomukset; haastattelut; Nevala 2007, 28, 62. 
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Kirkonkylän pikkulotat järjestivät myös omia pieniä juhlia. Haastattelemani naiset pitivät erityisen 

hauskoina ja mieleenpainuvina tyttöosaston omia pikkujouluja, joita vietettiin esimerkiksi 1930-

luvun alussa Koski-Lammin talossa. Pikkujoulujen ohjelma koostui leikeistä ja lauluista. Illan oh-

jelmaan kuului tietysti myös joulupukin vierailu sekä pienet yllätyslahjat, joita odotettiin jännityksel-

lä kauan. Pikkulotilla oli myös omat kevätjuhlansa, jotka järjestettiin muiden suojeluskunnan ja lotti-

en yhteisten juhlien tapaan kunnantalona toimineessa Vilholassa. Näissä juhlissa yleisö sai seurata 

leikkejä, lausuntaa ja voimisteluesityksiä. 211 

 

 
Kirkonkylän tyttöosaston pikkujoulua vietettiin Koski-Lammin talossa. Vasemmalta kolmantena Elsa När-
hi, joulupukin polvella istuu Eila Naukkarinen. Kuva: Jalasjärven museo.  

 

Leikit, laulu, lausuminen ja muut pienet ohjelmanumerot olivat alun alkaen hyvin olennainen osa 

Kirkonkylän pikkulottaosaston toimintaa. Tämän katsottiin olevan perusteltua useasta eri syystä. 

Toisaalta se oli valmennusta keräys- ja kansliajaoston tehtäviä sekä harjoitusta suojeluskunnan ja 

lottien juhlia ja muita illanviettoja varten. Juhlien ja illanviettojen tarkoituksena oli saada vapaaeh-

toisille maanpuolustusjärjestöille paitsi rahaa, niiden avulla voitiin harjoittaa myös valistustoimintaa. 

”Oman väen” suojeluskunta- ja lotta-aatetta voitiin vahvistaa ja muiden paikalle saapuneiden suun-

taan voitiin yrittää vedota mahdollisen jäsenyyden puolesta. Iltamien ja muiden juhlien ohjelma tuli 

olla korkeatasoista; arvokasta ja viihdyttävää sopivassa suhteessa niin, että yleisöä olisi riittämiin ja 

                                                 
211 Haastattelut 13.11.2004 ja 25.11.2004. 
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juhlan tarkoitusperät saavutettaisiin. Tavanomaisesti212 juhlien ohjelmaan kuului puhe tai esitelmä, 

laulua, runonlausuntaa, humoristisia esityksiä tai pieni näytelmä. Toisaalta taas pikkulottatoiminta 

tarjosi usein ainoan mahdollisuuden 8-17-vuotialille tytöille harrastaa koulun ulkopuolella sanatai-

detta, musiikkia ja päästä halutessaan vielä esiintymään suurelle yleisölle. Näin oli usein juuri maa-

seudulla, myös Jalasjärvellä.213 

 

1930-luvun puolivälissä myös lottapuvun käyttö yleistyi jalasjärveläisten pikkulottien keskuudessa. 

Annika Latva-Äijön mukaan historiaa on monesti helpoin lähestyä abstraktien, laajojen ilmiöiden 

kautta, mutta yksilötasolla kaikkein vaikuttavin todellisuus sisältyy kuitenkin jokapäiväiseen arkeen 

ja välittömästi koettuun elämään. Ajatustapojen kehityksestä ja muutoksesta puhuttaessa tarkastelun 

pienimpänä yksikkönä on yksilö. Voidakseen olla todella vaikutusvoimaista, valtakunnallisen tason 

kehitystekijöiden, jotka yhdistivät naisten puolustusliikettä, Lotta Svärdiä ja pikkulottatoiminta 

”meidän järjestöksemme”, oli jollain tavoin tunkeuduttava pitäjän arkiseen yhdistystoimintaan. Tä-

mänkaltaisen kehityksen yksi näkyvimmistä ilmentymistä ja symboleista oli lottapuku214. Puku oli 

yksilöllinen ilmiö, johon liittyneet taloudelliset uhraukset saattoivat olla huomattavat. Puku oli kallis, 

niin kallis, että se saattoi jäädä hintansa vuoksi hankkimatta ja että paikallisosastot osallistuivat usein 

vähävaraisten jäsenten pukujen kustannuksiin. Kyseessä oli suuri päätös, jonka tekemiseen tarvittiin 

motivaatiota. Kun se oli kerran tehty, siitä tuli osa arkipäivän elämää. Se erotti muista ja yhdisti kan-

tajansa lottien joukkoon. Sen kuntoa varjeltiin. Siihen pukeuduttiin säännöllisesti, osallistuttiin yh-

distyksen kokouksiin. Aluksi puku oli harvinaisuus ja sen käyttö rajoittui lähinnä erilaisiin juhliin ja 

muihin suojeluskunnan manöövereihin. Muutos, jota on hyvin vaikea ajoittaa tarkasti, tapahtui, kun 

suurin osa paikallisosaston jäsenistä oli hankkinut puvun, on yksi minkä tahansa paikallisosaston 

käännekohdista. Tällöin siitä tuli voimakkaasti yhdistävä tekijä sekä sen käyttö arkipäiväistyi ainakin 

jossain määrin. Jalasjärven Kirkonkylän kyläosastossa tämä hetki saavutettiin lasten ja nuorten osalta 

suhteellisen pian tyttöosaston perustamisen jälkeen. Tämä kertoo osaltaan siitä, miten merkittävänä 

vanhemmat pitivät lastensa pikkulottatoimintaa. Toisaalta lasten pukuhankinnat olivat perusteltuja 

sitä taustaa vasten, että aikuisten järjestöissä yhtenäisillä puvuilla oli keskeinen sija.215  

                                                 
212 6.12. itsenäisyyspäivän ja 16.5. vapaussodan voitonpäivän juhlat olivat vakavahenkisiä ja muodostivat poikkeuksen 
muiden suojeluskuntajuhlien joukossa. Niitä edelsi tavallisesti mm. juhlajumalanpalvelus. Lisäksi nämä juhlallisuuden 
koostuivat tavallisesti puheista, mahdollisuuksin mukaan soittokunnan esityksistä ja Maamme-laulusta. 
213 Vasara 1998, 126. 
214 Puheenjohtaja Greta Krohn antoi määräyksen yhtenäisestä lottapuvusta vuonna 1921. Tätä ennen paikallisilla ja alu-
eellisilla Lotta Svärdeillä oli käytössä hyvin omaleimaisia ja erilaisia pukuja. Puvun ulkoasusta, erityisesti hameenhel-
man pituudesta, väännettiin kovasti kättä ja niistä annettiin hyvin tarkkoja ja yksityiskohtaisia määräyksiä. Esimerkiksi: 
puvun kanssa sai käyttää vain Lotta Svärdin merkkejä ja tunnuksia, muita koruja ei sallittu, vihkisormusta lukuun otta-
matta.  
215 Latva-Äijö 2004, 197-201. 
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Tytöille teroitettiin puvun siisteyden merkitystä; erityisesti valkoisten, irrotettavien, kalvosimien ja 

kaulusten tuli olla puhtaat ja valkoiset. Tarjoiltaessa harmaan puvun kanssa käytettiin myös valkoista 

esiliinaa. Puvun käyttö oli vapaaehtoista viikoittaisissa kokoontumisissa, mutta sitä pidettiin mielel-

lään myös silloin. Edustettaessa – esimerkiksi silloin, kun pikkulotat olivat lottien apuna tilaisuuk-

sissa tai piirin järjestämissä tapahtumissa – puvun kantaminen koettiin arvokkaaksi ja juhlalliseksi. 

Lisäksi tuolloin sen siisteyteen kiinnitettiin tavallistakin enemmän huomiota. Puku oli tytöille ja nai-

sille itselleen todella merkittävä. Arvostettu ja kunnioitettu lottapuku päällään naisista ja tytöistä tuli 

ikään kuin ”oikeita lottia”. Puku oli omiaan lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja tasa-arvoa. 

Lotat opittiin myös tunnistamaan puvuistaan. Lotta puvun siisteydestä ja sen kantamisesta oli hyvin 

tarkat ohjeet. Haastattelemani naiset kertoivat olleen tärkeä kunnia-asia huoltaa pukuaan hyvin ja 

pitää erityisesti sen valkoiset kaulukset ja kalvosimet hohtavan valkoisina ja puhtaina. Sen sijaan, 

kun kyseessä olivat kasvavat lapset ja nuoret, kiistellystä hameenhelman pituudesta jouduttiin käy-

tännössä joustamaan. Helman pituudeksi oli määritelty 25 senttimetriä maasta, mutta todellisuudessa 

nuoremmat sisaret perivät pieneksi jääneen puvun sitten, kun sen helma lähenteli polvia.216 

 

 

4.2.3 Liikunnan riemua ja urheilun iloa 

 

Aikakauden tavoin Lotta Svärdissäkin keskityttiin ennen muuta naisille ja tytöille sopiviksi katsot-

tuihin lajeihin, jotka harjoittaisivat ja vahvistaisivat heidän ”hoivaajaominaisuuksiaan”. Vaikka tyt-

tötyö muilta osiltaan keskittyikin hyvin voimakkaasti hoivaamiseen ja kotitöihin, eivätkä tytöt har-

rastaneet urheilua yhtä paljon kuin suojeluskuntapojat, pikkulottien ohjelma tarjosi tytöille aivan uu-

denlaisen mahdollisuuden harrastaa liikuntaa. Tämä oli ainutlaatuinen tilaisuus varsinkin maaseudun 

tytöille. Moni heistä sai ensimmäistä kertaa mahdollisuuden tehdä jotain aivan uutta, mikä ei liitty-

nyt kotona tehtävään työhön tai koulunkäyntiin. Seija-Leena Nevalan mukaan tytöt saattoivat jopa 

kokea liikunnan ja urheilun harrastusmahdollisuuden tärkeäksi syyksi ylipäätään lähteä mukaan tyt-

töosaston toimintaan. Hänen mukaansa Lotta Svärd olikin kiistatta merkittävin tyttöjen urheilujärjes-

tö 1930-luvun Suomessa.  

 

Helmi Vaaranmaa217 veti tyttöosaston voimistelu- ja leikkitunteja sekä järjesti talvisia hiihtoretkiä. 

Talvisin, sekä muutoinkin, jalasjärveläisten pikkulottien urheilutoiminta painottui erityisesti hiih-

                                                 
216 Haastattelut 13.11.2004 ja 25.11.2004. Esim. Nevala 2001, 133-134. 
217 Kirkonkylän kyläosaston puheenjohtaja. Högström e.a 1965, 149. 



 

 

56 

toon. Muun maan tavoin myös Jalasjärvellä oli 1930-luvun alussa pulaa tyttötyönohjaajista. Tästä 

johtuen nuoria lottia pyydettiin ohjaamaan tyttöjen hiihtoretkiä. He tunsivat hyvin ne muutamien ki-

lometrien mittaiset lenkit, joita tyttöjen oli tarkoitus kiertää ja harjoitella hiihto- ja kävelymerkkien 

suorituksia varten, jotka osaltaan lisäsivät näiden mielenkiintoa liikuntaa kohtaan. Alle kymmenvuo-

tiailla tytöillä ei ollut mahdollisuutta suorittaa näitä merkkejä. Sen sijaan 10-11-vuotiaiden tyttöjen 

pronssimerkkiin vaadittiin kymmenen kertaa suoritettu neljän kilometrin hiihto tai kävely kilon pai-

noinen reppu selässä. Yli 12-vuotiailla saman merkin suoritusvaatimuksena oli kuuden kilometrin 

matka kaksikiloisen repun kanssa. Hopeamerkkiä varten tarvittiin vastaava suoritus kolmeen kertaan 

kolmena peräkkäisenä talvena. Suoritukset tuli selvittää merkityillä reiteillä helpohkolla murtomaalla 

levähtämättä. Pikkulotat osallistuivat aikuisten lottien tavoin myös prosenttihiihtoihin, missä he huo-

lehtivat omasta osuudestaan oman paikallisosastonsa hyväksi. Jalasjärvellä prosenttien kokoamiset 

näyttäytyivät hauskana, pikkulottia ja lottia sekä perheenjäseniä yhdistävänä tapahtumana:218  

 

” Ennen niitä prosenttihiihtoja käytiin, me kaikki likat ja äiti, sitte joen jäällä hiihtämäs. Äiti pyysi 

aina meitä kaverikseen ja se oli mukavaa mennä porukalla yhdessä, vaikka oliki pimiää.”219 

 

Etelä-Pohjanmaan suojeluskunta- ja lottapiiri järjesti omia hiihtokilpailujaan joihin osallistui jalas-

järveläisiäkin pikkulottia. Osallistujat valittiin esimerkiksi koulujen järjestämien hiihtokilpailujen 

kautta220. Kilpailumatkat tehtiin autolla, joita oli tuohon aikaan kylällä jo muutamia. Pikkulottien 

keskuudessa oman paikallisosaston edustamista piirin kilpailuissa arvostettiin suuresti. Jalasjärveläi-

sistä pikkulotista Lyyli Tala oli vuodesta toiseen piirin parhaimmistoa, minkä myös paikallisoston 

johto noteerasi vuosikertomuksissaan. Vaikka menestystä pidettiinkin tärkeänä, olivat kisareissut 

ennen kaikkea mukavia ja mieleenpainuvia.221  

 

Kesäisin tyttöosaston ohjelmaan kuului pesäpallo sekä yleisurheilulajeista erityisesti kolmiloikka, 

pituushyppy ja erilaiset juoksumatkat. Jalasjärveläisten pikkulottien osallistumisesta piirin järjestä-

miin kilpailuihin ei ole valitettavasti säilynyt tietoja. Voimistelu kuului tyttöosaston ohjelmaan ym-

päri vuoden ja jalasjärveläiset osallistuivatkin säännöllisesti suojeluskunta- ja lottapiirin järjestämiin 

kesäjuhliin.222 

 

                                                 
218 K&J 1932-1944; haastattelut; Nevala 2007, 70-71. 
219 Haastattelu 25.11.2004. 
220 Vaikka Jalasjärven suojeluskunnan urheilutoiminta oli hyvin aktiivista ympäri vuoden, oli heidän järjestämis-
sään kilpailuissa vain suhteellisen harvoin pikkulotille oma sarjansa. K&J 1932-1944. 
221 Haastattelut; vuosikertomukset; Nevala 2007, 70-71. 
222 Haastattelut ja vuosikertomukset.  
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Nähdäkseni pikkulottien kohdalla liikunnan, urheilun ja hyvän fyysisen kunnon kasvattavat vaiku-

tukset uskottiin erityisesti hiihdon varaan, mihin oltiin valmiita satsaamaan myös resursseja. Kesäi-

sille yleisurheilulajeille ja pesäpallolle ei asetettu yhtä korkeita tavoitteita, mutta niiden avulla uskot-

tiin voitavan ylläpitää hyvää fyysistä kuntoa, minkä vuoksi niitä harrastettiin ahkerasti. Monipuoliset 

liikunnalliset harrastukset olivat lapsille ja nuorille mieluisia sekä olivat omiaan ylläpitämään innos-

tusta pikkulottatoimintaan. Voimistelu oli tärkeää paitsi tästä aspektista, myös siksi, että tyttöryhmän 

esitykset olivat kiinteä osa useimpien pitäjän suojeluskunta- ja lottajuhlien ohjelmanumeroita.  

 

 

4.3 Leireillä, lottien apuna ja ryhmänjohtajana 

 

4.3.1 ”Elä lähimpiesi apuna, ympäristösi ilona” 

 

Jalasjärvellä, 1930-luvun puolivälistä aina talvisotaan saakka, työskentely yhdessä aikuisten lottien 

kanssa keskittyi pääasiassa muonitukseen ja tarjoiluun sekä Kirkonkylän osalta pikkuaskareisiin lot-

tien kahvilassa. Kahvilan ylläpito oli työlästä, mutta se myös tuotti hyvin, sillä vastaavaa toimintaa 

ei koko pitäjän alueella juurikaan ollut.223 Myös kahvilan tarjonta oli monipuolinen aina lämpimistä 

keitoista simaan, munkkeihin ja kahviin. Työtehtävät jaettiin siten, että muutaman lotan muodosta-

milla ryhmillä oli viikonmittaiset myyntivuoronsa. He myös valmistivat itse kotonaan omista, ja tie-

tenkin parhaista, tarpeistaan kahvilaan tulevat tuotteet. Kaikilla oli omat ”bravuurinsa”, ja niinpä 

kahvilan valikoima vaihtui viikoittain. Tavallisesti kahvilassa oli aikuisten lottien apuna pikkulotta 

sekä joskus myös suojeluskuntapoika. Heidän tehtäviinsä kuului huolehtia puiden kantamisesta, 

käydä tarvittaessa kaupassa, pienet siivousaskareet, tarjoilu ja niin edelleen. Pikkulotat itse eivät pi-

täneet tekemiään töitä erityisen vaativina:224 

 

”Ne oli sellaasia kevyitä töitä mitä me teimmä sielä kioskilla, että ei mitää raskahia… Oltiin sellaa-

sina hupulaasina tai käsikassaroona.”225 

 

                                                 
223 ”Lottatoimintaa Jalasjärvellä” (K&J) 10.6.1937. 
224 Haastattelut. 
225 Haastattelu 13.11.2004. 
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Kirkonkylän lottien kahvila. Kuvan etualalla portailla istuvat apulaisina toimineet pikkulotat. Kuva: Jalas-
järven museo. 

 

Jalasjärven paikallisosaston muonituspäällikkö Susanna (Sanna) Huvila järjesti pikkulottia varten 

myös pieniä kursseja. Hän opasti tyttöjä esimerkiksi marjastuksessa ja edelleen valmistamaan erilai-

sia säilöntätuotteita. Hän tutustutti tyttöjä muutoinkin hyvin aktiivisesti ja monipuolisesti mitä erilai-

simpiin muonitusjaoston tehtäviin opastaen heitä henkilökohtaisesti. Jalasjärven suojeluskunnan 

poikatyö voimistui entisestään talvisodan alla. Kesäisin suojeluskuntapoikia varten järjestettiin hyvin 

aktiivisesti leirejä eri puolilla pitäjää, tosin suurin osa niistä keskittyi Kirkonkylälle kunnantalo Vil-

holan ja suojeluskunnan ampumaradan, Paukkulan, ympäristöön. Pikkulotat osallistuivat useimpien 

poikaosastojen leirien muonittamiseen. Joskus heidän apunaan oli myös aikuisia lottia. Susanna Hu-

vila otti usein mukaansa pikkulottia järjestäessään muonituksia syrjemmässäkin olleille suojeluskun-

tapoikien ja suojeluskuntalaisten leireille.226  

 

”Huvilan Susanna, tai Sannaksi sitä kyllä kaikki sanoo, kysyy aina äitiltä ensi, saako Eila tulla mu-

kaan auttamaan, eikä äiti kyllä koskaa kieltänykkää, vaikka olis niitä töitä ollu kyllä kotonaki. Minä 

tietysti lähärin mielelläni ku sitte ei tarvinnu mennä heinäpellolle.”227 

 

                                                 
226 Esim. ”Poikaleiripäivä Korvajärvellä” (K&J) 9.7.1936; Lantto 1997, 300; haastattelut. 
227 Haastattelu 13.11.2004 
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Esimerkiksi Vilholassa järjestetyissä, leirien yhteydessä olleissa, muonituksissa pikkulottien tehtä-

viin kuului pöytien ”kattaminen”. He asettivat lautaspinot ja muut tarvittavat ruokailuvälineet pöy-

tien päihin. Lisäksi he lakaisivat lattioita ja tekivät muita, haastattelemieni naisten kevyinä pitämiä 

askareita.228 Pikkulotat vapauttivat lottia varsinaiseen muonitustyöhön, jolloin se sujui joutuisasti. 

Tällöin, sekä suojeluskunnan ja lottien juhlissa, lasten ja nuorten työpanosta ei sovi kuitenkaan vähä-

tellä. Muonitustöihin osallistuminen ja niiden läheltä seuraaminen toi heille arvokasta kokemusta. 

Opittuja taitoja tarvittiin esimerkiksi pikkulottien leireillä, missä tytöt vastasivat itse omasta muoni-

tuksestaan. Lisäksi useat isommat229 työt olivat sotavuosina vastaanottamassa Jalasjärvelle saapuvia 

evakkoja sekä mukana huolehtimassa heidän muonituksestaan.230 

 

Jalasjärvellä konkreettiset, aikuisten lottien toimintaan valmentavat ja heidän kanssaan tehtävät työt 

painottuivat voimakkaasti muonitus- sekä keräys- ja varusjaoston tehtävien piiriin. Tulkintani mu-

kaan muiden jaostojen tehtäviin tutustuttiin ja valmentauduttiin lähinnä tyttöosaston omissa viikoit-

taisissa kokoontumisissa ja leireillä.  

 

 

4.3.2 ”Kasva kansallesi kunniaksi” 

 

Pikkulottien kesäleirit olivat hyvin suosittuja. Leirit pitivät sisällään liikuntaa, muonitustaitojentaito-

jen harjoittelua sekä kasvatuksellista ohjemaa kuten järjestötietoutta ja historiaa, joskin teoreettista 

opetusta oli hyvin kuumina kesäpäivinä vältettävä. Lotta Svärdin ohjeiden mukaan leirit oli ensisijai-

sesti tarkoitettu jo 10 vuotta täyttäneille tai sitä vanhemmille tytöille. Tämä sen vuoksi, ettei isompi-

en tyttöjen aika menisi ainoastaan pienempien hoivaamiseen. Leirin suositeltavana pituutena pidet-

tiin 4-7 vuorokautta, mahdollisuuksien mukaan kesän lämpimämpänä ajankohtana, mutta tämä ei 

saanut kuitenkaan osua kaikkein kiireisimpään työkauteen, jolloin erityisesti maalaisoloissa myös 

lasten työpanot tilan töihin oli välttämätön. Tyttöosastojen leirien keskeisimmiksi tavoitteiksi määri-

teltiin muiden muassa seuraavaa:231 

 

” --- 1) kehittää tytöissä kotioloista täydellisen poikkeavissa olosuhteissa omatoimisuutta, kekseliäi-

syyttä, rohkeutta tarttua vaikealtakin näyttävään työhön ja tahto onnistua annetun tehtävän suorit-

tamisessa 

                                                 
228 Haastattelut. 
229 Rippikoulun käyneet. 
230 Esim. ”Poikaleiripäivä Korvajärvellä” (K&J) 9.7.1936; Lantto 1997, 300; haastattelut. 
231 Nevala 2007, 68-70. 
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2) antaa käytännöllistä opetusta tehtävistä, joita he joutuvat osastoissaan suorittamaan, sekä 

3) herättää tytöissä oikeaa, epäitsekästä työmieltä.” 232 

 

Tämän ohella tyttöjen oli tarkoitus huolehtia itse leirien muonituksesta pätevän muonituspäällikön 

johdolla, mikä toimi samalla hyvänä käytännön harjoituksena jaoston töitä varten.233 

 

Jalasjärvellä tällainen, ensimmäinen kaikkien kyläosastojen pikkulotille tarkoitettu yhteinen kesälei-

ri, järjestettiin vasta välirauhan aikana kesällä 1940.234 Otaksun tämän johtuneen siitä, että suurin 

syrjäisempiin kyläosastoihin perustettiin tyttöosastot vasta aivan 1930-luvun lopulla. Sen sijaan mo-

net pikkulotat pääsivät tutustumaan suojeluskuntapokien leireihin muonitustehtävissä avustaessaan, 

mutta eivät olleet juurikaan osallistuneet niiden muuhun ohjelmaan, jumalanpalveluksia lukuun ot-

tamatta. Sen sijaan muutamat jalasjärveläiset tytöt pääsivät osallistumaan leirielämään 1930-luvun 

puolimaista alkaen.235 

 

Pikkulottien ohjaajat luonnehtivat tyttöjen parissa tehtävää työtä palkitsevaksi, mielenkiintoisaksi, 

hauskaksi ja antoisaksi. Tästäkin huolimatta Jalasjärvellä oli muun maan ja maakunnan tavoin pulaa 

pikkulottien ohjaajista ja ryhmänjohtajina toimineista isommista tytöistä. Etelä-Pohjanmaan piiri jär-

jesti 1930-luvun loppupuoliskolla omia suurleirejä ryhmänjohtajien kouluttamiseksi. Nämä leirit oli-

vat kesäisin, tavallisesti Kuortaneen Aholankankaalla. Koulutettavaksi lähetettiin myös jalasjärveläi-

siä pikkulottia. Leireillä painotettiin asenne- ja arvokasvatusta, lotta-aatteen muutoinkin omaksu-

massa, kristillis-siveellisessä uskonto, koti, isänmaa -hengessä. Haastateltavieni mukaan leirillä an-

netussa konkreettisessa opetuksessa ei sinällään ollut heille mitään uutta; olivathan he olleet jo omi-

en osastojensa mukana hyvin monenlaisessa toiminnassa. Sen sijaan kasvatuksellisella puolella oli 

heille enemmän annettavaa. Koulutettaville tytöille luennoitiin historiasta, vastuunottamisesta omas-

ta ryhmästä, rehellisyydestä ja niin edelleen. Näiden leirien ohjelmassa korostuivat hyvin voimak-

                                                 
232 Nevala 2007, 68-70. 
233 Ibid.  
234 Viikonmittainen leiri järjestettiin Kirkonkylällä, suojeluskunnan ampumaradan maastossa – samassa paikassa 
missä oli suurin osa suojeluskuntapoikienkin leireistä. Leirillä majoittauduttiin noin kymmenen tytön telttoihin, 
jotka tytöt pystyttivät omin voimin. Suojeluskuntapoikien leireistä poiketen he huolehtivat itse omasta muonituk-
sestaan. Haastatellut kuvailevat leirin kuria sotilaalliseksi; tytöiltä vaadittiin moitteetonta ja hyvää käytöstä sekä 
tarkkaa huolellisuutta. Kuitenkin leirille pääseminen ja siellä olo oli heidän mielestään juhlallista. Olivathan he 
seuranneet jo vuosia kun heidän suojeluskuntapojissa (ja myöhemmin sotilaspojissa) oleville veljilleen järjestettiin 
hyvin usein vastaavanlaisia leirejä. YH:n ja talvisodan aikana urheilu oli jäänyt varsin vähälle. Sen sijaan leirillä 
oli pieni yleisurheilukilpailu. Leiri oli sikälikin omalaatuinen, että se kokosi ensikertaa jalasjärveläiset pikkulotat 
yhteen. Muutoin toiminta keskittyi ja tapahtui lähes ainoastaan kyläosaston sisällä. Toinen, ja tiettävästi viimei-
nen, vastaavanlainen leiri järjestettiin jatkosodan aikana kesällä 1942. Högström e.a 1965, 154; Haastattelut 
10.10.2004 ja 21.11.2004. 
235 Högström e.a 1965, 154; Haastattelut 10.10.2004 ja 21.11.2004. 
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kaasti paitsi pikkulottien leireille yleisesti asetetut tavoitteet, pikkulottain kultaisten sanojen arvo-

maailma, myös ne seikat, miksi tyttöosastojen toimintaa ylipäätään pidettiin tärkeänä tyttöjen kasvun 

ja kehityksen kannalta. Ryhmänjohtajien kouluttamiseksi järjestetyillä leireillä kansalaiskasvatus oli 

paitsi sisäänrakennettua konkreettiseen toimintaan, haluttiin näitä arvoja ja niiden edelleen välittä-

mistä opettaa myös suoraan vastaanottavaiselle ja innokkaalle kuulijakunnalle. Leirille osallistuneet 

tytöt olivat olleet jo entuudestaan mukana omien tyttöosastojen toiminnassa jo joitakin vuosia ollen 

ikään kuin jo valmiiksi valikoituneita; ryhmänjohtajana toimimista pidettiin tärkeänä kunnia-asiana. 
236 

 

Kesällä 1939 pidetyllä leirillä vieraili itse Fanni Luukkonen. Hänen kohtaamisensa ja puheensa tyt-

tötyön ja heidän toimintansa merkityksestä koko isänmaan kannalta meneillään olleina, epävarmalta 

vaikuttaneina aikoina, tekivät muutoinkin mieliinpainuvasta leiristä monelle tytölle pikkulottatoi-

minna ikimuistoisimman hetken.237 

 

Vuoden 1939 tyttötyön toimintasuunnitelmassa Lotta Svärdin keskusjohtokunta pani merkille leirien 

merkityksen tyttöjen kasvatuksessa:  

 

” Erikoisesti on pyrittävä kiinnittämään huomiota tyttöjen kasvatukselliseen puoleen --- otettakoon 

sen tähden tyttöosastoissakin tämän vuoden toiminnan erikoiseksi tunnukseksi lottatiedon syventä-

minen. Leiripäivät ovat muodostuneet tyttötyössä erittäin antoisiksi. Ne tarjoavat erinomaisen tilai-

suuden isänmaallisen mielen kasvattamiseen, järjestökurin opettamiseen ja maanpuolustusopetuksen 

antamiseen.”238 

 

Pikkulottien joukosta koulutetut ryhmänjohtajat muuttivat sekä auttoivat osaltaan kehittämään jalas-

järveläistä tyttötyötä. Esimerkiksi Kirkonkylän tyttöosasto jaettiin noin kahdeksan tytön ryhmiin joi-

ta isommat – mielellään ryhmänjohtajan koulutuksen saaneet - tytöt vetivät. Ryhmänjohtajat saivat 

tyttötyönjohtajilta ohjeita kunkin ryhmätapaamisen sisällöstä. He pitivät ryhmiensä kokoontumisista 

ja niiden ohjelmasta päiväkirjaa. Nämä pikkuryhmät ja koko tyttöosasto kokoontuivat vuoroviikoin. 

Pienemmissä ryhmissä keskityttiin pääasiassa urheiluun, mikä onnistuikin pienemmällä porukalla 

jouhevammin kuin koko monikymmenpäiseksi kasvaneen kyläosaston voimin. Tyttötyön pääpaino 

säilyi edelleen osaston yhteisissä työilloissa joissa hoidettiin edelleen myös tyttötyön varsinainen 

                                                 
236 Pirilä 1991, 92; Lantto 1997, 252; Jalasjärven po:n vuosikertomukset 1933 ja 1935, EPMM; haastattelut 21.11.2004 
ja 13.11.2004. 
237 Haastattelut 21.11.2004 ja 13.11.2004. 
238 Nevala 2007, 80-81. 
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kasvatuksellinen puoli aikuisen tyttötyön johtajan toimesta. Toisaalta taas pienemmille tytöille reip-

paan, pikkulotan ihanteet sisäistäneen ryhmänjohtajan antama esimerkki oli eräänlaista ”kasvatusta”. 

Ryhmänjohtaja oli hyvin todennäköisesti pienten ryhmäläistensä ihailema ja häneen myös samaistut-

tiin. Sotavuosien aikana koulutetut ryhmänjohtajat kantoivat tyttöosastoista ja niiden toiminnasta 

suuren vastuun. He hoitivat myös aikuisten lottien töitä.239 

 

Kaiken kaikkiaan pikkulottien leireihin ja erityisesti Etelä-Pohjanmaan piirin ryhmäjohtajakoulutuk-

seen kiteytyi lähestulkoon kaikki tärkeimpinä pidetyt tyttötyön muodot sekä kasvatuksellinen anti. 

Lapsille ja nuorille itselleen merkitykselliset leirit olivat tärkeä keino ryhmäyttää tyttöosastojen jäse-

niä ja lisätä heidän yhteenkuuluvuuttaan, vaikka kylä- ja varsinkin eri pitäjien paikallisosastot sijait-

sivat verrattain kaukana toisistaan. Lottatyön tarkoituksen ja merkityksen opettamiseen keskityttiin 

tavallisia kokoontumisia ja ompeluiltoja aktiivisemmin. Lisäksi annetun historian opetuksen kautta 

lottien toiminnalle voitiin hakea yhtymäkohtia menneiltä vuosisadoilta ja näin edelleen luoda perin-

teitä ja perusteita vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle. Tulkintani mukaan leirien tarkoitus oli ennen 

muuta antaa ja varmistaa lotta-aatteen keskeisimpien arvojen omaksuminen: ahkeruus, rehellisyys, 

tunnollisuus, isänmaallisuus ja kaunis käytös.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
239 Haastattelut 21.11.2004 ja 13.11.2004. 
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5. ”Hyvät tottumukset ovat parasta, mitä nuoriso voi evääkseen saada” 
 

 

Vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen, suojeluskuntajärjestön ja Lotta Svärdin, nuorisokasvatus 

oli merkittävä tekijä 1920-1940-lukujen Suomessa. Järjestöt halusivat varmistaa työnsä jatkuvuuden 

kasvattamalla oikeanlaisina pidetyt isänmaalliset arvot omaksuneita uusia jäseniä. Toisaalta taas näin 

lapsille ja nuorille itselleen tarjoutui mahdollisuus ennennäkemättömän laajaan ja monipuoliseen va-

paa-ajan harrastustoimintaan – myös maaseudulla. Oravakomppanioiden ja Lotta Svärd-

paikallisosastojen liepeille spontaanisti hakeutuneiden tyttöjen toiminnasta kehittyi pikkuhiljaa, 

pienten alkukangertelujen maamme suurimmat ja merkittävimmät nuorisojärjestöt.  

 

Koska suojeluskuntapoikatoimintaa pidettiin erittäin tärkeänä, sille luotiin oma organisaatio ja yli-

esikunnan urheiluosasto laati ”Poikatyön ohjelman”. K. E. Levälahden kirjoittama ”Poikakirja” täy-

densi jo sellaisenaan hyvin yksityiskohtaista ohjelmaa. Nämä muodostivat kattavan kokonaisuuden, 

josta on edelleen erotettavissa kolme temaattista osa-aluetta. Urheilun ja voimistelun; käyttäytymi-

sen ja valistustoiminnan sekä sotilaalle tärkeiden taitojen kasvattavien vaikutusten uskottiin olevan 

hyvin kokonaisvaltaisia. Käytännön taitojen ja fyysisten ominaisuuksien ohella käytöstä, moraalia ja 

palvelevaa isänmaanrakkautta pidettiin ensiarvoisen tärkeinä. Näin syntyneen keskitetyn, koko maan 

kattavan systeemin avulla poikatoiminnasta koetettiin tehdä yhtenäistä ja antaa paikallisosastoille 

”välineet” nuorison kasvatukseen.  

 

Paikallisella tasolla Jalasjärvellä suojeluskuntapoikatoiminnassa keskityttiin lähinnä urheiluun, jonka 

fyysisten ja psyykkisten vaikutusten katsottiin olevan mittavia. Muut osa-alueet painottuivat kesäisil-

lä poikaleiripäivillä ja suojeluskunnan juhlissa. Poikatyön painopiste oli voimakkaasti konkreettises-

sa tekemisessä, vaikka toiminnalle asetetut kasvatukselliset tavoitteet olivatkin varsin mittavat. Esi-

merkiksi Jalasjärvellä suojeluskunta uskoi poikien omaksuvan ”isäjärjestön” ihanteet mielenkiintoi-

sen, käytännön toiminnan lomassa kuin itsestään. Toisaalta kasvatuksellinen puoli oli taitavasti sisäl-

lytetty poikia innostavaan toimintaan.  

 

Käytännössä poikatyön onnistuminen oli ennen kaikkea riippuvaista suojeluskunnan aatteellisista ja 

aineellisista voimavaroista. Jalasjärvellä tilanne oli 1930-luvun ajan sikäli onnekas, että suojelus-

kunnan panos poikatoimintaan oli huomattavaa. Kunnallislehdessä julkaistujen harjoitusohjelmien 

avulla kyläosastoissa tapahtunutta poikatoimintaa voitiin ohjata ja linjata mahdollisimman yhtenäi-

seksi. Toisekseen suojeluskunta satsasi poikiin myös taloudellisia resursseja näitä varten järjestetyil-
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lä retkillä ja pukuhankinnoilla. Paikallisella tasolla suojeluskuntapoikien ohjaajien roolia on myös 

pidettävä keskeisenä. Tulkintani mukaan poikatyönjohtajan tuli kyetä sisällyttämään toiminnan kas-

vatukselliset tavoitteet konkreettiseen tekemiseen. Hänen tuli osata käsitellä herkässä iässä olevia 

nuoria ja olla näille ”miehen mallina”. Tämä vaati poikatyönjohtajalta paljon; nämä olivatkin usein 

ammattikasvattajia. 

 

Suojeluskuntapoikien parissa tehty työ oli merkittävä esikuva Lotta Svärdin tyttötyön käynnistämi-

selle. Spontaanisti eri puolilla maata muovautunutta toimintaa alettiin yhtenäistää vuodesta 1934 al-

kaen tyttötyön ohjesäännöillä. Pikkulottatoiminnan tarkoituksena oli herättää palvelevaa isänmaan-

rakkautta ja kasvattaa puolustustahtoa. Sen tuli myös lujittaa tietoutta yhteenkuuluvuudesta sekä tar-

jota opetusta maanpuolustuksessa. Lapsista ja nuorista oli tarkoitus kasvattaa paitsi tulevia lottia, 

ulottaa isänmaallisia arvoja myös sellaisiin koteihin, joiden vanhemmat vierastivat vapaaehtoisia 

maanpuolustusjärjestöjä. Kaiken kaikkiaan tyttötyön tavoitteissa kasvatus korostui hyvin voimak-

kaasti. Tähän vaikutti Fanni Luukkosen määrätietoisen otteen ohella myös se, että opettajattaret oli-

vat huomattavan usein tyttöosastojen johdossa. 

 

Käytännössä pikkulottien keskeisimmiksi toimintamuodoiksi muodostuivat ohjelmalliset työillat, 

jotka pitivät sisällään käsitöitä, leikkejä ja lauluja. Suojeluskuntapoikatoiminnan tavoin ”henkisen 

askartelun ja käytännön ohjelman” tuli olla näissä kokoontumissa vaihtelevaa. Tämän ohella tyttö-

osastot järjestivät sekä omia juhliaan että valmistelivat ohjelmaa sekä oman paikallisosastonsa että 

koko suojeluskunta- ja lottapiirin juhliin. Pikkulotat tutustuivat aikuisten lottien jaostotyöhön avus-

tamalla näitä esimerkiksi lottakahviloissa. Siitäkin huolimatta, että pikkulottatoiminnassa korostuivat 

hoivaaminen, kotityöt ja muut feminiinille elämänalueelle kuuluviksi mielletyt toiminnot, myös ur-

heilu oli tärkeä osa tyttöjen ohjelmaa. Naisille ja tytöille sopiviksi katsottujen lajien uskottiin vahvis-

tavan edelleen heidän äidillisiä hoivaajanominaisuuksiaan. Tyttöosastojen urheilutoiminnassa pai-

nottui ennen muuta hiihto ja kävely. Nämä toimintamuodot painottuivat myös paikallisella tasolla 

Jalasjärvellä. Pikkulottien leirejä pidettiin niin ikään merkittävinä, erityisesti niiden kasvatuksellisen 

annin vuoksi. Leireillä myös varsinainen kasvatustyö oli aktiivisempaa ja näkyvämpää esimerkiksi 

luentojen muodossa. Muun leirielämän, leikkien, muonituksen ja urheilun lomassa sitä ollut yhtä 

voimakasta tarvetta sulauttaa muun toiminnan osaksi. Jalasjärvellä ensimmäinen leiri järjestettiin 

vasta aivan talvisodan alla.  

 

Suojeluskuntajärjestön ja Lotta Svärdin nuorisotyö muodosti hyvin monipuolisen, vertaansa vailla 

olevan harrastuksen 1930-luvun Etelä-Pohjanmaalla. Näiden järjestöjen parissa saattoi harrastaa 
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paitsi urheilua, musiikkia, lausuntaa ja käsitöitä, osallistua monipuolisille leireille. Jalasjärvellä suo-

jeluskunnan ja lottien muodostivat ”pitäjän mahtiseuran”, johon muiden seurojen ja järjestöjen toi-

minta osin sulautui, osin tukivat sitä. Myös kodit ja koulut tukivat pääosin varauksetta lasten ja nuor-

ten suojeluskuntaharrastusta. Toisaalta taas aluejärjestelmän vahvistamisen jälkeen vallinneen ilma-

piirin isänmaallisuus, myönteinen maanpuolustusasenne sekä yleinen kiinnostus suojeluskuntatoi-

mintaa kohtaan vahvistivat tätä asetelmaa edelleen.  

 

Kaiken kaikkiaan vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen kansalaiskasvatuksessa mies- ja naiskan-

salaisuuden rajat ovat hyvin selkeät. Suojeluskuntapojista oli tarkoitus kasvattaa ennen muuta fyysi-

sesti ja moraalisesti vahvoja, vastuuntuntoisia kansakunnan rakentajia. Sitä vastoin pikkulotan oli 

tarkoitus kasvaa hoivaavia, kansakunnan ytimeksi mielletyn kodin ylläpitäjiä. Näiden tehtäväkentti-

en katsottiin olevan kummallekin sukupuolelle luontaisia. Toimintamuodot valikoituivat ennen muu-

ta siten, että ne tukisivat ja vahvistaisivat näiden ominaisuuksien kehittymistä. Heteroseksuaalisten 

normien ja sukupuolitetun työnjaon omaksuminen liitettiin 1930-lukulaisessa kontekstissa aikuiseksi 

kasvamiseen. Miesten ja naisten erillisten tehtäväkenttien oli tarkoitus tukea ja täydentää toisiaan ja 

näin muodostaa erottamattoman kokonaisuuden. Yhteisenä nimittäjänä sekä suojeluskuntapoikien 

että pikkulottien toiminnan tavoitteissa oli maanpuolustustahto ja isänmaanrakkaus.  
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Liitteet 

 

Liite 1 

 

Vilppulan urhojen muistolle 

 

Kytösavun aukeilla mailla on kansa 

mi aina on vaalinut vapauttansa. 

Vannoivat näin pojat urheat siellä: 

Orjuus pois, taikka menköön henki, 

niin kuin mennyt on isienkin, 

kunnia kuolla on vapauden tiellä. 

Tää vala on murtumaton. 

 

Se vala on koetettu puhtaana pitää: 

painettu on kohti inhaa itää, 

kaikki, mi jaksoi kalpaa käyttää, 

ja pidetään vasta, nyt sekä aina, 

orjuuden ies meitä koskaan ei paina. 

Taistossa kuollen sen tahdomme näyttää. 

Tää vala on murtumaton. 

 

Ken ompi se kansa, en mainita huoli, 

Utsjoki, Häme, koko Karjalan puoli, 

tuntevat mikä on Ilkan suku, 

Laurilan työ, sekä Vilppulan vaihe, 

lasten lapsille laulujen aihe, 

kunnian miehistä kaunein luku. 

Sankarit vaan, niin käy kuolemaan.240 

 

 

                                                 
240  ”Vilppulan urhojen muistolle” (säv. ja san. Heikki Klemetti) oli Etelä-Pohjanmaan suojeluskunta- ja lottapiirien 
kunniamarssi. Vilppulassa käytiin keväällä 1918 ratkaisutaisteluita, joihin osallistui eteläpohjalaisia vapaussotureita. 
Jääkärieverstiluutnantti Matti Laurila oli Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiirin piiripäällikkö. Lantto 1997. 
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Liite 2 

 

 
Lähde: Puro, tammikuu 1938. 


