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Johdanto 

Tutkimuksessa käsiteltävien vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen, eli Lotta Svärdin ja 

suojeluskuntien synty nivoutuu yhteen Suomen itsenäistymiskehityksen kanssa. 

Suojeluskunnat syntyivät paikallisina ilmiöinä, eikä yhteen sitovaa säännöstöä ollut, eivätkä 

tavoitteetkaan olleet täysin yhteneväiset. Järjestöistä suojeluskunnat olivat kehityksen suhteen 

johtavassa asemassa. Suojeluskunnat sanelivat naisten maanpuolustusjärjestön kehityksen, ja 

myöhemmin myös naisten erillisjärjestön, Lotta Svärdin synnyn. 

Lotta Svärd kehittyi suojeluskuntajärjestön rinnalla, sen myötävaikutuksesta ja tarpeesta. 

Järjestöjen kehitys oli pitkän ajan lopputulos, ne eivät syntyneet yhdessä yössä. Molemmat 

järjestöt perustettiin valtakunnallisina vasta maan itsenäistyttyä. Virallisten perustamisten 

jälkeenkin järjestössä tehtiin useita muutoksia, vaikka toiminnan muodot ja perustarkoitus 

vakioutuivat varhain. Kuitenkin järjestöjen syntyyn johtanut kehitys oli alkanut jo 1900 – 

luvun alussa. 

Suomi oli muuttunut monella tapaa 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Maa oli 

vaurastunut ja modernisoitunut, eikä maaseutukaan ollut jäänyt kehityksen ulkopuolelle. 

Erityisesti 1910 – luvun alku oli nousukautta, jonka taustalla oli Euroopan maiden 

sotavarustelu, vaikka suuri osa tavallisesta kansasta ei tätä osannutkaan aavistaa.1 1900-luvun 

alun talouskasvusta huolimatta Suomi oli Euroopan agraarisimpia maita, ja monessa 

suhteessa toisista riippuvainen kehitysmaa. Yhteiskunnallinen ja taloudellinen edistys 

aikaansai myös ongelmia ja ristiriitoja, joita aikaisemmin ei ollut esiintynyt.2  Tähän 

aikakauteen sijoittuu näiden maanpuolustusjärjestön syntyhistorian siemenet. 

Suojeluskunnan varhaisimpien muotojen perustamisen syy oli järjestysvallan lamaantuminen 

toimintakyvyttömäksi. Samasta syystä perustettiin sisällissodan päättymiseen saakka 

suojeluskunnan vastapoolina toimineet punakaartit.3 Suomessa venäläiset sotilasyksiköt 

olivat toimineet järjestysvallan selkärankana 1900 – luvun alussa. Siten järjestysvalta oli saanut 

vahvan venäläisen leiman.4 Järjestysvallan venäläistäminen oli etäännyttänyt suomalaiset siitä, 

ja tämä luonut tunteen ulkopuolisesta järjestysvallasta. Levottomuuksien hallitsemiseksi 

                                                           
1 Haapala 2009a, 20. 
2 Haapala 2009a, 20. 
3 Selen 2001, 11. 
4 Selen 2001, 11. 
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ensimmäiset suojeluskunnat perustettiin 1900 – luvun alussa, jolloin ne toimivat laillisen 

järjestysvallan, eli venäläisten rinnalla.5 

Naisten toiminta oli vähäisempää, verrattuna suojeluskunnan varhaisten muotojen 

toimintaan. Naisten venäläisvastainen passiivinen vastarinnan muoto, naiskagaali oli 

perustettu kuitenkin jo 1901. Sen toiminta oli miesten kagaalin tukemista, eli he hoitivat 

tehtäviä, joiden tuolloin katsottiin soveltuvan paremmin tai vain naisille.6 Tässä suhteessa se 

muistutti myöhempää lottatoimintaa. Myöhemmin ensimmäisen maailmansodan aikana 

useat yksittäiset naiset tukivat jääkäriliikettä. Jääkäriliike oli suojeluskunnista ulkopuolinen, 

kuten sen päämäärät ja tarkoituskin. Naistoiminnan synnyn vuoksi on kuitenkin huomioitava 

naisten jääkäreille antama tuki, sillä kyseessä oli ainut ensimmäisen maailmansodan aikainen 

järjestäytynyt naistoiminta, ennen vuotta 1917. Organisoitua naistoimintaa oli kuitenkin vain 

Viipurissa ja Helsingissä kun naisylioppilaat tukivat erilaisin lähetyksin jääkäreitä.7 

Erilaisia suojeluskuntien varhaisia muotoja perustettiin useaan otteeseen vuoden 1905 

suurlakosta vuoteen 1907 mennessä ja uudelleen ensimmäisen maailmansodan sytyttyä, 

Suomen ollessa osa sotaa käyvää Venäjää. Varhaisten suojeluskuntien elinkaari oli yleensä 

lyhyt. Ne lakkautettiin tarpeettomina, tai kun venäläiset pelkäsivät niiden muodostavan uhan 

hallinnolleen.8 

Maailmansodan vuoksi sensuuri ja valvonta olivat kasvaneet ja maassa oli valtava määrä 

venäläisiä sotilaita. Hallinnosta vastasi venäläinen senaatti sotatilan suomine 

poikkeusmääräyksineen. Suomen eduskunta kokoontui vasta vuona 1917, jolloin Venäjän 

valtion talous oli täystuhon partaalla ja talous alkoi kangerrella Suomessakin.9 Keisarivalta 

romahti maaliskuussa 1917 jolloin Suomi sai kotimaisen senaatin, ja eduskunta nousi 

politiikan keskiöön.10 Talous ja elintarviketilanne maassa pahenivat kesän myötä, jolloin 

syntyi lakkoja ja mellakoita. Jälleen alettiin perustaa suojeluskuntia ja punakaarteja, joiden 

tavoite oli järjestysvallan vajeen täyttäminen.11 Bolsevikkien vallankumouksen myötä tilanne 

                                                           
5 Selen 2001, 11. 
6 Lukkarinen 1981, 14 – 15. 
7 Lukkarinen 1981, 17 – 18. 
8 Haapala 2009b, 58, Manninen 1998, 17, Selen 2001, 13. 
9 Haapala 2009b, 58. 
10Haapala 2009b, 59 – 60. 
11 Selen 2001, 15. Suojeluskuntien ja punakaartien nimet saattoivat paikallisesti tuolloin vaihdella, mutta 
selkeyden vuoksi käytän näitä myöhemmin vakiintuneita nimiä. 



6 
 

muuttui uudelleen 7.11.1917. Bolsevikkien hallinnon suhtautumisesta suomeen ei tiedetty ja 

maassa olevien venäläisten sotilaiden rooli oli muuttunut yhä epäselvemmäksi.12 

Vallankumoukselliset voimat alkoivat Suomessa toimia kun SDP:n13 järjestämä yleislakko 

julistettiin marraskuussa.14 Väkivaltainen 34 ihmisen kuolemaan johtanut lakko kiristi 

suojeluskuntien ja punakaartien välejä. Samalla porvaristolle ilmeni, että heidät saatetaan 

syöstä vallasta, ja sosialisteille kirkastui ajatus tästä mahdollisuudesta.15  

Suomen eduskunta hyväksyi itsenäisyysjulistuksen 6.12.1917 äänin 100 – 88. 

Neuvostovenäjän tunnusti Suomen itsenäisyyden tammikuussa 1918. Tämän jälkeen 

muutkin merkittävät valtiot tunnustivat Suomen itsenäiseksi valtioksi.16 Kehitys johti 

sisällissotaan, jossa vastakkain olivat valkoisen Suomen laillisen valtiovallan suojeluskunnista 

koostuva armeija ja vallankumouksellisten punakaartit. Sisällissodan kynnyksellä monet eri 

tahot perustivat suojeluskuntia, yksittäiset aktiiviset henkilöt ensimmäisenä. Yleisin ratkaisu 

oli, että suojeluskunta perustettiin yhden kunnan tarpeissa, eikä organisoitua yhteyttä muihin 

suojeluskuntiin ollut. Merkittävä syy perustamiselle oli yksin se, että järjestyksen ylläpito 

kuului lain mukaan kunnan tehtäviin.17  Tässä vaiheessa Suojeluskunnat eivät olleet vielä 

valtakunnallinen järjestö, vaan ne olivat lähinnä paikallisella tasolla toimivia organisaatioita. 

Siksi ne poikkesivat myöhemmästä säännönmukaisesta valtakunnallisesta 

suojeluskuntajärjestöstä, jotka kuitenkin perustettiin näiden kunnallisten suojeluskuntien 

pohjalta. 

Sisällissodan jälkeen perustettiin valtakunnalliset säännönmukaiset vapaaehtoiset 

maanpuolustusjärjestöt, suojeluskunta elokuussa 1918 ja Lotta Svärd alkuvuodesta 1921. 

Kyseessä oli miehille ja naisille perustetut erillisjärjestöt, jotka kuitenkin olivat sisarjärjestöjä 

ja niiden olemassa olo oli toisiinsa sidottu. Alkuvaiheessa suojeluskunnan organisaatio ja 

johtosuhteet kokivat muutoksia, ennen kuin vakiintuivat. Aluksi suojeluskunta toimi 

sotaministeriön alaisuudessa, jolloin sotaministeri oli käytännössä järjestön johtaja. 

Suojeluskunta sai oman yliesikunnan ja ylipäällikkö asetuksen kautta helmikuussa 1919, tämä 

lisäsi järjestön omaa määräysvaltaa. Tämän kehityksen myötä suojeluskunnasta ja 

                                                           
12 Haapala 2009b, 68. 
13 Sosialidemokraattinen puolue. 
14 Selen 2001,16. 
15 Haapala 2009b, 68. 
16 Vares 2006, 84 – 87. 
17 Selen 2001, 17 – 18. 
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myöhemmin lotista muodostui hallinnollisesti kolmiportaisia, tarpeen mukaan neliportaisia. 

Ylimpänä suojeluskunnassa toimi ylipäällikkö apunaan yliesikunta, he vastasivat koko 

järjestöstä. Seuraavassa portaassa oli suojeluskuntapiiri, jonka piiriesikunta vastasi määrätyn 

alueen kuntien paikkakuntien suojeluskunnista. Kolmantena oli paikallisosasto, jonka 

toimialue oli yksi kunta. Tarpeen mukaan muodostettiin vielä neljäs porras, joka koostui 

paikallisosaston kyläosastoista. Poikkeuksellisesti Joillain paikkakunnilla saattoi toimia 

ruotsin- ja suomenkieliset paikallisosastot.18 Lotat organisoitiin vastaavasti, mutta nimet 

olivat erilaiset. Ylimpänä oli keskusjohtokunta, toisena piirijohtokunta, kolmantena 

paikallisjohtokunta, jonka lisäksi olivat mahdolliset kyläosastot. 19 

Ullava 1900-luvun alussa 

Suomen kehitys 1900-luvun alussa oli varmasti vaikuttanut omalla tavallaan Keski-

Pohjanmaalla sijaitsevaan pieneen ja syrjäiseen Ullavan pitäjään, jonka Lotta Svärdin ja 

suojeluskunnan paikallisosastot ovat tutkimuksen kohteena. 

Paikallisella tasolla kehitys ei silti ollut tuonut suuria muutoksia Ullavan elinkeinoelämään. 

Vuonna 1910 papiston tekemän kymmenvuotistaulun mukaan ullavalaisia oli 1164 henkilöä. 

Heistä 1013 toimeentulo oli peräisin maa- ja metsätaloudesta. Vuoteen 1920 tultaessa maa- 

ja metsätaloudesta elantonsa saavien määrä oli entisestään lisääntynyt, tuolloin pitäjäläisiä oli 

1187 ja heistä 1161 sai toimeentulonsa maa- ja metsätaloudesta.20 Muilla elinkeinolla 

elantonsa ansaitsi alle 30 henkilöä. Koko Suomessa ja Vaasan läänissä, johon Ullava kuului, 

maa- ja metsätalous oli ylivoimaisesti tärkein elinkeino. Ullavassa tämä oli kuitenkin 

läänitasollakin tavallista yleisempi elinkeinon muoto.21  

Syrjässä sijaitseva Ullavan pitäjä oli pinta-alaltaan Vaasan läänin neljänneksi pienin 

maaseutupitäjä, ja väkiluvultaan se oli lääninsä neljänneksi pienin vuonna 1917. Suomen 

Tilastollisen Vuosikirjan (STV) mukaan Ullavassa oli vuoden 1918 alkaessa henkikirjoihin 

merkittynä 1281 henkilöä.22 Vain muutama kuukausi ennen tätä paikallinen suojeluskunta oli 

perustettu ja siihen liittyvä naistoiminta oli aluillaan. 

                                                           
18 Selen 2004, 14. 
19 Latva – Äijö & Pohls 2009, 93, 100. 
20 Väestön elinkeino, Tilastollisia tiedonantoja N:o 63, 255. 
21 Väestön elinkeino, Tilastollisia tiedonantoja N:o 63, 220; Alamäki 1993, 120. 
22 Suomen Tilastollinen Vuosikirja, II Väestö, 21 – 22. 
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Tutkittava paikallisyhteisö oli siis hyvin agraarinen ja homogeeninen elinkeinon suhteen 

1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä. Väkiluku on määritelty laskemalla papiston 

mukaan Ullavassa asuneet henkilöt. 

Ullavan väestön sosiaalisissa rakenteissa tapahtui jonkin verran muutoksia 1900-luvun 

ensimmäisinä vuosikymmeninä. Tilallista väestöä Ullavassa oli vuonna 1900 59 % ja tilatonta 

41 %. Vuonna 1931 tilallisten määrä oli kasvanut jo 71 %:iin, tilattomien määrän ollessa enää 

29 %.23 Talolliset edustivat selkeästi suurinta sosiaaliluokkaa, sillä heitä oli selvästi yli puolet 

1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Tilaton väestö koostui torppareista, 

mäkitupalaisista, itsellisiä ja loisista, joista kaksi viimeksi mainittua olivat suurin ryhmä. 

Valtaosa torpista oli sukulaistorppia, joten ylitsepääsemättömiltä ristiriidoilta maanomistajien 

kanssa vältyttiin.24 Tilattoman väestön luokittelun suhteen termit ovat osin päällekkäisiä ja 

puutteellisia, mutta itsellisiin laskettiin todennäköisesti suurin osa rengeistä ja piioista(tarkista 

viite). Itsellisten ja loisten suuri määrä kertoo, että vähävaraisiksi luettavia on täytynyt olla 

suhteellisen paljon. 

Vallitsevat sosiaaliset olot heijastuivat varmasti myös ullavalaisten äänestyskäyttäytymiseen. 

Vuoden 1916 eduskuntavaaleissa äänet jakautuivat ainoastaan kolmelle puolueelle. 

Taulukko 1. Äänten jakautuminen puolueille Ullavassa vuoden 1916 eduskuntavaaleissa.  

 Puolueet eduskuntavaaleissa 1916 Äänijakauma Ullavassa 

 Suomalainen puolue 221 

 Maalaisliitto 52 

 Sosialidemokraatit 19 

 RKP 0 

 Kristillinen työväenliitto 0 

 Nuorsuomalainen puolue 0 

 Muut 0 

25 

                                                           
23 Alamäki 1993, 124. 
24 Alamäki 1993, 122, 124. 
25 SVT XXIX vaalitilasto, Eduskuntavaalit 1916 taulu IIb, 64 – 65. 
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Äänestysprosentti oli jäänyt alhaiseksi, vain 46,4 % pitäjäläisistä käytti ääntään.26  

Äänestysprosentti oli tuolloin koko maassa alhainen, ja erityisesti pienissä pitäjissä. Joka 

tapauksessa tämä kertoo ilmeisesti siitä, että vuonna 1916 politiikkaa kohtaan ei tunnettu 

suurta kiinnostusta, tai sen uskottiin vaikuttavan vain vähän omaan elämään. Ullavalaisten 

suosikista, Suomalaisesta puolueesta tuli vuoden 1916 vaaleissa toiseksi suurin ryhmittymä 

33 edustajalla, kun sosialidemokraatit olivat ylivoimaisesti suurin 103 edustajallaan.27 

Seuraavana vuonna 1917 oli viimeiset eduskuntavaalit ennen sisällissotaa ja itsenäistymistä. 

Äänestysprosentti nousi 67,9 %:iin. Ilmeisesti nämä vaalit koettiin huomattavasti 

merkittävämmiksi. Poliittista herännäisyyttä ja innostusta oli täytynyt tapahtua syystä tai 

toisesta. Edellisen vuoden suosikki oli kuitenkin kadonnut kentältä, sillä näissä vaaleissa 

Suomalainen puolue oli yhdistynyt Nuorsuomalaisten kanssa samaksi puolueeksi. Tämä 

ilmeisesti oli syönyt heidän suosiotaan Ullavassa, ja kasvattanut muiden suosiota. Äänet 

jakautuivat seuraavasti: 

Taulukko 2. Äänten jakautuminen puolueille Ullavassa vuoden 1917 eduskuntavaaleissa 

Puolueet eduskuntavaaleissa 1917 Äänijakauma Ullavassa 

Maalaisliitto 182 

Yhdistyneet Suomalaiset Puolueet 127 

Sosialidemokraatit 26 

RKP 0 

Kristillinen Työväenliitto 0 

Muut 0 

28 

Suosituimmaksi puolueeksi oli noussut maalaisliitto. Puolueiden kannatuslukujen 

muutoksesta huolimatta äänet menivät tuolloin porvarillisiksi katsotuille puolueille ja 

sosialistien kannatus oli pientä, vaikka kasvua oli tapahtunut. Vaikka porvarilliset puolueet 

eivät olleet tuolloin yksimielisiä, näyttää poliittinen ilmapiiri olleen hyvin homogeeninen. 

Ullavassa kannatettiin niitä puolueita, jotka sisällissodassa ja sen jälkeen kategorioitiin 

valkoiselle puolelle ja porvariston edustajiksi. 

                                                           
26 SVT XXIX vaalitilasto, Eduskuntavaalit 1916 taulu IIb, 64 – 65. 
27  Suomen Tilastollinen Vuosikirja, 274 
28 SVT XXIX vaalitilasto, Eduskuntavaalit 1917, taulu Ib ja IIb, 38 – 39. 



10 
 

Suuret valtiolliset tapahtumat koskettivat Ullavaa 1900 – luvun alussa venäläisten 

toimeenpanemina yleisinä kutsuntoina, jotka saivat huomattavaa vastustusta. Vuoden 1902 

kutsunnoissa asevelvollista ullavalaisista ja kälviäläisitä 52,5 % ilmaantui paikalle.29 Monissa 

lähikunnissa osallistumisprosentti näihin kutsuntoihin oli lähellä nollaa.30 Paikalle 

saapumattomien prosentuaalinen luku on toki suuri, mutta ympäristön pitäjiin verrattuna 

kutsuntojen vastustaminen ei ollut erityisen aktiivista. 

Ensimmäisen maailmansodan sytyttyä aktiivinenkin vastarinta alkoi saada muotojaan Keski-

Pohjanmaalla jääkäreiden värväämisenä. Kaikissa Keski – Pohjanmaan maaseutupitäjissä 

jääkäreiden värväys jäi vaatimattomaksi, sillä värväystoiminta oli keskittynyt lähes tyystin 

Kokkolaan. Alueen keskuksessa, Kokkolassa jääkäriksi värväytyminen oli kuitenkin hyvinkin 

aktiivista. Ullavasta jääkäriksi Saksaan lähti vain yksi mies.31 Ullavassa jääkärivärväritoimintaa 

ei ilmeisesti paikallisesti paljoa ollut, mahdollisesti ei lainkaan. 

Tutkimustilanne 

Lotta Svärdiä ja suojeluskuntia on tutkittu huomattavan paljon. Tutkimusta on tehty 

valtakunnallisen järjestön tasolla, piiri- ja lopulta kunnallisten paikallisosastojen ja 

kyläosastojen tasolla. Tämän lisäksi järjestöjä on tutkittu lukuisista eri näkökulmista.32 

Ullavan Suojeluskunnan ja Lotta Svärdin osalta varsinaista tutkimusta ei ole toistaiseksi tehty 

lainkaan. Ullavan Suojeluskunnan kannalta merkittävä julkaisu on paikallisessa veteraani 

matrikkelissa Ullavalaiset isänmaan asialla 1917 – 1918, 1939 – 1945, julkaistu Ullavan 

suojeluskunnan historiikki vuonna 1991.  Historiikin on kirjoittanut Vilho Uusi – Vähälä, 

mutta se koostuu pitkälti Oskari Vähälän vuonna 1928 ja Fritiof Virrankosken33 vuonna 1939 

muistitiedon varassa julkaistuihin artikkeleihin Ullavan Suojeluskunnan vaiheista. Artikkelit 

on alun perin julkaistu suojeluskunnan äänenkannattajassa, Keski – Pohjanmaan vartio lehdessä. 

Matrikkelissa artikkelit eivät ole kokonaisuudessaan, vaan Vilho Uusi – Vähälä on poiminut 

                                                           
29 Järvinen, Stolt 1993, 359, 308. Ullava oli tuolloin vielä osa Kälviää ja Ullavaa käsiteltiin yhtenä Kälviän 
pitäjän osana. Kunnallinen ero tapahtui vuonna 1908. 
30 Järvinen 1993, 357 – 359. 
31 Järvinen 1993, 360. 
32 Tutkimuksia suojeluskunnista ja lotista: Tiina Kinnusen Kiitetyt ja parjatut, Vilho Lukkarisen Suomen 
lotat, Ali Pylkkäsen Suojeluskuntalaiset - keitä he olivat, Aapo Roseliuksen Kiista, eheys, unohdus: 
Vapaussodan muistaminen suojeluskuntien ja veteraaniliikkeen toiminnassa 1918-1944. Seija – Leena 
Nevala – Nurmen mukaan vuoteen 2011 mennessä oli julkaistu yli 100 lotta ja suojeluskuntahistoriikkia.  
33 Virrankosken sukunimi vaihtui myöhemmin Videnojaksi, mutta tutkimuksessa käytän selvyyden vuoksi 
vain Virrankoski nimeä, joka on ollut käytössä kaikissa suojeluskunnan asiakirjoissakin. 



11 
 

niistä keskeisen sisällön. Artikkelimateriaalin lisäksi historiikissa on Vilho Uusi – Vähälän 

tekemiä pieniä lisäyksiä. Historiikki kattaa vuodet tarkemmin vuodet 1917 – 1928 perustuen 

enimmäkseen mainittuihin artikkeleihin. Mukana on myös luettelo paikallispäälliköistä ja 

esikunnan jäsenistä, mutta luettelo ei ole täydellinen. Kolmekymmentäluvun toiminnasta 

Vilho Uusi – Vähälä on historiikin lopussa kirjoittanut lyhyen kuvauksen muistitietoon ja 

haastatteluiden pohjalta, tämä osa koskee lähinnä urheilutoimintaa. Historiikin lisäksi 

matrikkelissa on puutteellinen henkilöluettelo sisällissotaan osallistuneista.  

Suojeluskuntalaisen lehdessä vuodelta 1922 on tuntemattoman kirjoittajan artikkeli Ullavan 

suojeluskunnan perustamisesta vuoteen 1921 saakka. Artikkeli on pitkälti samankaltainen 

Virrankosken Keski – Pohjanmaan vartio lehdessä julkaistun vuoden 1938 artikkelin kanssa, 

mutta sisältää muutaman tärkeän ja poikkeavan yksityiskohdan. 

Harri Turusen toimittamassa vuonna 1993 julkaistussa paikallishistoriaa käsittelevässä 

teoksessa Kälviän ja Ullavan kirja on Heikki Roiko – Jokelan kirjoittama osuus 

yhdistystoiminnasta. Tässä yhteydessä käsitellään lyhyesti suojeluskunnan ja lottien toimintaa 

Ullavassa. 

Toinen Ullavan suojeluskunnan kannalta merkittävä teos on vuonna 2002 julkaistu Harri 

Turusen Me vartiomiehinä Pohjanmaan. Keski – Pohjanmaan suojeluskuntapiirin ja Kokkolan 

sotilaspiirin historia. Teos on koko Keski – Pohjanmaan suojeluskuntapiirin historiaa 

käsittelevä, sisältää arvokasta tietoa Ullavasta. Ullavan paikallisosaston perustamista koskien 

mukana on muun muassa sen perustajan lähettämä kirje joulukuulta 1918, jossa tämä 

kirjoittaa perustamisvaiheista 1917 – 1918. Teos antaa tärkeitä tietoja yleisesti piirin ja sen 

suojeluskuntien kehityksestä, jäsenmääristä ja toiminnasta. 

Ullavan Lotista on veteraanimatrikkelissa suojeluskunnan historian yhteydessä lyhyt 

maininta. Tämän lisäksi matrikkelissa on henkilöluettelo sota-aikana palvelleista ullavalaisista 

lotista, joka tosin on puutteellinen. Tämän lisäksi on vuodelta 1939 Lotta-vartio: Lotta-Svärd 

Keski-Pohjanmaan piirin 20-vuotisjulkaisu, joka kertoo piiristä ja paikallisosastoista vuosilta 1919 

– 1930. 

Muita Ullavan suojeluskuntaa ja lottia sivuavia tutkimuksia on jonkin verran. Näitä ovat 

muun muassa Kokkolan seudun Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin perinneyhdistys ry:n 

vuonna 2005 julkaisema Isänmaan palveluksessa Kokkolan seudulla sekä Toivo Sandkvistin 

vuonna 1991 julkaistu Itsenäistymisen vuoden Keski-Pohjanmaalla, jonka julkaisijana toimi 
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Vapaussoturien huoltosäätiön Keski-pohjanmaan piiri vuonna 1991. Näistä ensimmäinen ei 

ole varsinainen tutkimus vaan muiston ja perinteen vaalimistyötä. Materiaali on osin samaa 

kuin Ullavan veteraanimatrikkelissakin. Sandkvistin teoksessa on lyhennetty versio Oskari 

Vähälän vuoden 1928 artikkelista Ullavan suojeluskunnan historiasta, se poikkeaa hieman 

matrikkelin versiosta. Sandvikin teos sisältää paljon tietoa Kokkolan piirin ja siihen kuuluvien 

paikallisosastojen toiminnasta sisällissodan aikana ja sitä ennen. Lottien vaiheita ja 

naistentoimintaa ennen Lotta Svärd järjestön syntyä näissä julkaisuissa käsitellään, mutta 

huomattavasti vähemmän kuin suojeluskuntien. 

Piiritasolla Juha Eronen on tehnyt vuonna 1999 tutkimuksen: Pojat Pohjanmaan teit' isäin 

astumaan: Keski-Pohjanmaan sotilaspojat, joka kertoo Keski-Pohjanmaan suojeluskuntapiirin 

sotilaspojista ja siten Ullavankin sotilaspojista. Tämä teos on Pohjanmaan sotilaspoikien 

perinnekillan julkaisema. Ullavan sotilaspoikien osuus on lyhyt, ja se pohjautuu muistitietoon, 

sillä asiakirjoja heidän toiminnastaan ei juuri ole säilynyt. Ullavan sotilaspojista materiaalia ei 

siis juuri ole. 

Perinnejulkaisut koostuvat aineistosta, johon on syytä suhtautua kriittisesti. Ne eivät 

varsinaisesti pyri olemaan objektiivisia, koska kyse on lähinnä muiston ja perinteiden 

vaalimisesta. Perinnejulkaisuissa ja matrikkeleissa on syytä kiinnittää siis huomiota julkaisijaan 

ja julkaisun tarkoitukseen, sekä siihen kenelle ne on suunnattu.  

Jyväskylän yliopistossa Kaisa Tunkkari on tehnyt pro gradu tutkielman Lotta Svärd – 

yhdistyksen Keski – Pohjanmaan piiri vuosina 1921 – 1944. Gradu on vuodelta 1968 ja se on 

kattava piiritason tutkimus, mutta luonnollisesti kertoo Ullavan osastostakin. Gradu kertoo 

hyvin piirin syntymisestä, ja lopulta toiminnan lakkaamisesta. Piirin jäsenistöä ja lottien 

toimintaa käydään läpi piirintason kokonaisuutena, mutta myös paikallisosastokohtaisesti. 

Keskeisintä tutkimuskirjallisuutta, joka keskittyy kyseisiin järjestöihin muilla tasoilla ja 

näkökulmilla ovat seuraavat. Annika Latva – Äijön vuonna 2004 julkaistu Lotta Svärdin synty, 

Järjestö, armeija, naiseus 1918 – 1928, joka keskittyy valtakunnallisen järjestön perustamiseen ja 

varhaisvaiheeseen. Maritta Pohlssin sekä Annika Latva – Äijön Lotta Svärd, käytännön 

isänmaallisuutta (LISÄÄ KUVAUS). Kari Selenin Sarkatakkien maa, suojeluskuntajärjestö ja 

yhteiskunta 1918 – 1944 joka on tutkimus suojeluskunta järjestön asemasta ja vaikutuksesta 

suomalaiseen yhteiskuntaan, myös järjetön synty ja kehitys käydään tarkasti läpi. Kari Selenin 

ja Ali Pylkkäsen tutkimus Sarkatakkien armeija, suojeluskunnat ja suojeluskuntalaiset 1918 – 1944, 
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on tutkimus jäsenistä, jäsenten sosiaalisesta rakenteesta, toiminnasta, käytännöistä, 

koulutuksesta sotien välisenä aikana ja mukana on myös katsaus järjestöstä sodan aikana.  

Vilho Lukkarisen Suomen lotat tutkimus Lotta Svärd -järjestön historiasta, jonka pääpaino on 

sota – ajassa. Pia Olssonin Eteen vapahan valkean Suomen: kansatieteellinen tutkimus lottatoiminnasta 

paikallisella tasolla vuoteen 1939. Olssonin teos keskittyy paikallistasoon, tutkimalla ja 

vertailemalla kuutta eri paikallisosastoa, niiden toimintaa ja jäseniä. 

Seija – Leena Nevala – Nurmen Perhe maanpuolustajana, sukupuoli ja sukupolvi Lotta Svärd- ja 

Suojeluskuntajärjestöissä, on tämän tutkimuksen kannalta tärkeä, sillä se tutkii rinnakkain 

paikallistasolla suojeluskuntaa ja lottia. Rakenteeltaan Nevala – Nurmen teos on 

samankaltainen kuin oma tutkimukseni, ja tutkimuskohteeltaan, sillä molempia järjestöjä 

tarkastellaan rinnakkain. Nevala – Nurmen teos on toiminut ikään kuin esikuvana tätä 

tutkimusta tehtäessä. Nevala – Nurmen teos sisältää paljon myös piiri- ja valtakunnallisen 

tason tietoa. Paikallisella tasolla se tutkii tarkasti jäsenistöä ja järjestöjen toimintaa. 

Muistitietoon perustuva materiaali, kuten Keski – Pohjanmaan vartiossa ja Suojeluskuntalaisen 

lehdessä julkaissut artikkelit Ullavan suojeluskunnan vaiheista ovat suojeluskunnan alku 

vaiheen tutkimuksen kannalta tärkeitä, mutta aiheuttavat haasteita. Muistelmat ovat 

väkisinkin subjektiivisia ja faktallisesti mahdollisesti epäluotettavia sekä ristiriitaisia.  

Tutkimustehtävä 

Tutkimusta Ullavan Lotta Svärdistä tai Suojeluskunnista ei siis ole tehty. Tutkimuskirjallisuus 

on piiritasolla tehtyä, joten se sivuaa Ullavaa jonkin verran, mutta pääpainon ollessa piirissä 

kokonaisuudessaan jää Ullava vähälle huomiolle. Muut aihetta sivuavat tai siitä suoraan 

kertovat julkaisut ovat usein muistelmia, tai perinnekiltojen julkaisemia muistelmateoksia, 

joten tutkimuksen tekeminen aiheesta on siten perusteltua. Perusteltua on myös tutkia 

yhdessä molempia paikallisjärjestöjä, sillä Lotta Svärd oli Suojeluskuntien sisarjärjestö ja 

niiden toiminta oli sidoksissa toisiinsa. Myöhemmän kehityksen myötä ei ollut kuntaa, jossa 

molemmat järjestöt eivät olisi toimineet, sillä toiminta edellytti molempien järjestöjen 

olemassaoloa paikallisesti. 

Rajaan tutkimuksen alkamaan vuodesta 1917 jolloin Ullavan suojeluskunta perustettiin.34 

Vaikka paikallinen Lotta Svärd perustettiin paljon myöhemmin, niin sitä ennen oli olemassa 

                                                           
34 Turunen 2002, 34. 
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suojeluskunnan yhteydessä olevaa ja sitä tukevaa naistoimintaa alkuvuodesta 1918 sakka.35 

Vaikka tämä toiminta lakkasikin, ennen kuin paikalinen Lotta Svärd toiminta virallisesti alkoi, 

on tutkiminen syytä alkaa vuodesta 1918, eli varhaisimmasta toiminnasta. Tutkimuksen 

takaraja määrittyy vuoteen 1944 jolloin molemmat järjestöt lakkautettiin jatkosodan 

rauhanehtojen vuoksi.36  

Tutkimuksen kautta käy ilmi molempien paikallisosaston yleinen kehityskaari ja sitä kautta 

avautuu vastaukset myös varsinaisiin tutkimuskysymyksiin. Tutkimuskysymyksiäni ovat: 

1) Millaista paikallisten maanpuolustusjärjestöjen toiminta oli ja millaisina 

toimintamuotoina se ilmeni? 

2) Millainen sosiaalinen verkosto paikallisilla lotilla ja suojeluskuntalaisilla oli 

keskenään? 

3) Keitä järjestöt vetivät puoleensa, ja oliko järjestöjen suosiolla alueellisia ja ajallisia 

eroja pitäjässä? 

Tutkimuksen kautta käy ilmi myös, millaisena paikallisosastot itse näkivät toimintansa ja sen 

merkityksen. Keskityn näiden järjestöjen paikallisosastojen toimintaan, mutta kiinnitän 

huomiota myös siihen, toimivatko ne järjestön niille määrittämien tehtävien lisäksi jollain 

muulla tavalla paikallisyhteisössä, esimerkiksi yhteistyössä järjestön ulkopuolisten kanssa tai 

oliko muuta toimintaa, jota säännöt eivät sille olleet määrittäneet. Tutkittaessa jäsenistön 

sukulaisuus suhteita otan huomioon ainoastaan lähisukulaisuussuhteet, joilla tässä yhteydessä 

tarkoitetaan vanhempia ja sisaruksia, sekä sisarus ja vanhempipuolia. 

Aiheen käsittelytapani on kronologinen, eli käytän ajanmukaista pääjäsentelyä. 

Paikallisosastoja käsittelen kuitenkin osittain rinnakkain siitä syystä, että niiden toiminta oli 

pitkälti toisiinsa sidottua, mutta ei kaikissa tapauksissa. 

Keskeiset käsitteet: 

Järjestöllä tarkoitetaan henkilöiden perustamaa organisaatiota, jolla on määritellyt 

toimintatavat ja organisaatio, jonka järjestö itse on määrittänyt. Järjestöllä on kirjoitettu 

ohjelma ja säännöt. Se muodostaa omat päätöksentekomekanisminsa ja jakaa vallan 

                                                           
35 Vähälä 1991, 293 – 294. 
36 Selen 2001, 519; Latva – Äijö & Pohls 2009, 400. 
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jäsentensä kesken.37 Yhdistyksen voi katsoa olevan synonyymi sanalle järjestö. Yhdistyksiä 

koskee myös yhdistyslaki, joka koski Lotta Svärd yhdistystä. 

Lähteet ja menetelmät: 

Keskeisimpiä lähteitä työn kannalta ovat Kansallisarkistossa säilytettävät Ullavan 

Suojeluskunnan säilyneet asiakirjat. Nämä asiakirjat ovat rajallisia, sillä valtaosa niistä on 

aikoinaan tuhottu. Asiakirjat sisältävät kuitenkin muun muassa valokuvia, Salaisen Diaarin 

vuosilta 1926 – 1940 ja toisen vastaavan 1940 – 1943. Diaarit sisältävät muun muassa 

toiminnan luettelointia. 

Tämän lisäksi arkistossa on vuosina 1918 – 1919 saapuneet kirjeet. Tilikirjat ovat säilyneet 

vuosilta 1920 – 1922. Tilikirjojen lisäksi ovat kassakirjat vuosilta 1932 – 1940, joukossa on 

muutama päiväämätön kassakirja. Erilaisia hajanaisia tositteita on säilynyt lähinnä 

sotavuosilta. Irtaimistoluettelo on vuosilta 1919 ja 1936 – 1944. Asiakirjojen rajallisuus 

asettaa tutkimukselle omat haasteensa.  

Kansallisarkiston materiaaleja täydentämään löytyi ullavalaisen Erkki Saaren kokoelmat 

vanhoja suojeluskunnan asiakirjoja. Asiakirjat hän on perinyt sukulaisiltaan. Nämä sisältävät 

lähinnä suojeluskunnan kantakortteja, asekortteja, varustekuitteja ja muita tositteita, sekä 

harjoituksiin liittyvää materiaalia. Materiaali on hajanaista, pääasiassa 1920 – luvulta ja osa 

1930-luvulta. Osa materiaalista on haalistunut lukukelvottomaksi, eikä kaikkiin ole kirjattu 

päivämääriä ylös. Nämä antavat kuitenkin ensisijaisen tärkeää tietoa Suojeluskunnan 

varhaisten vaiheiden jäsenistä. 

Kansallisarkistosta löytyy myös Ullavan Lotta Svärdin paikallisosaston asiakirjat, jotka ovat 

laajat ja melko hyvin säilyneet. Näiden asiakirjojen kautta käy ilmi jonkin verran 

suojeluskunnankin toimintaa. Ullavan lottien arkistot sisältävä kokouksien pöytäkirjat 

vuosilta 1926 – 1944, jotka ovat osin puutteelliset. Vuositilastot ajalta 1926 – 1943, jotka ovat 

huomattavan puutteelliset. Jaostojen toimintaa koskevia erilaisia asiakirjoja on vuosilta 1935 

– 1943, mutta puutteellisesti. Toimivien jäsenten luettelo on ajalta 1926 – 1943, mutta 

nämäkin ovat pieneltä osin puutteelliset. Jäsenluettelon puutteellisuus käy ilmi asiakirjoista, 

joissa mainitaan nimeltä toimivia lottia, jotka kuitenkaan eivät ole päätyneet jäsenluetteloon. 

Kannattavista jäsenistä ei henkilöluetteloa ole, mutta heistä on mainintoja kokousten 

                                                           
37 Latva – Äijö 2004, 23–24. 
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pöytäkirjoissa. Talous- ja tiliasioita on vuosilta 1929 – 1944, mutta puutteellisesti. 

Kirjepäiväkirjat ovat vuosilta 1940 – 1944 ja yhdistysrekisteriasioita eri vuosilta. Lähetettyjä 

kirjeitä on vuosilta 1932 – 1944 ja saapuneita 1926 – 1944. Kirjeiden vähäisestä määrästä voi 

kuitenkin päätellä, että läheskään kaikki eivät ole säilyneet. Paikallisosaston vuosikertomukset 

ovat säilyneet vuosilta 1927 – 1940. Kyläosastojen ja tyttöosaston vuosikertomuksia on 

säilynyt huomattavasti hajanaisemmin. Kyläosastojen muu materiaali on hajanaisempaa, 

mukana on jonkin verran muun muassa kassakirjoja, kirjeitä ja muita asiakirjoja. Kirkonkylän 

tyttöosaston kokousten pöytäkirjat ovat säilyneet satunnaisesti, alkuvuosilta on myös tilastoja 

tyttötyöstä ja vuosikertomuksia satunnaisesti. Jostain syystä useat arkiston asiakirjoista ovat 

sekaisin, eli ne löytyvät niille kuulumattomista paikoista. 

Lottien arkistomateriaalia täydentää vielä Ullavan kirkonkylän kirjaston Lotta vitriinin 

materiaali. Tämä sisältää paikallisten lottien henkilökortteja, joista selviää liittymisen 

ajankohta, sekä henkilökohtaisia tietoja. Lisäksi Erkki Saaren kokoelmissa oli jonkin verran 

lottien hajanaisia ja yksittäisiä asiakirjoja. 

Aikalaislähteenä toimii Keski-Pohjanmaan Suojeluskunnan äänenkannattajana toiminut lehti 

Keski-Pohjanmaan Vartio. Kovin paljon Ullavaa koskevaa materiaalia lehdessä ei kuitenkaan 

ole.  

Yhdistysten arkistolähteiden suhteenkin tulee olla kriittinen. Ne ovat järjestön jäsenten, 

yleensä niiden keskeisten vaikuttajien itsensä laatimia. Joten kyseessä on yhdistyksen omasta 

näkökulmasta ja tarpeesta laadittu materiaali, jonka tarkoitus on ollut palvella silloisia 

vaatimuksia. Kyseisellä materiaalilla on ollut aina tietty tarkoitus, jonka vuoksi ne on laadittu 

ja niihin kirjatut asiat tulevat ilmi aina järjestönäkökulmasta, sen etuja vaalien. Ylös on kirjattu 

järjestölle silloin tärkeäksi koetut asiat, joten tutkimuksen kannalta puuttuva tietoa on 

paljonkin. Pieni osa arkistolähteistä on myös haalistunut lukukelvottomaksi osittain tai 

täydellisesti. 

Kyseessä on kvalitatiivinen paikallistasoon keskittyvä tutkimus, koska tutkin mainittujen 

paikallisyhdistysten toimintaa Ullavassa. Kuitenkin paikallinen mikrotason kehitys on 

sidoksissa makrotason toimintaan, koska järjestöt olivat valtakunnallisia.  Tutkimus 

menetelminä on lähteisiin pohjautuva lähdekritiikki, mikro ja makrotason yhdistäminen. 

Tutkimalla valtakunnallista ja piiritason järjestöä, saadaan selville miten, paikallisjärjestöt 

kehittyivät osana valtakunnallista ja alueellista organisaatiota. Tärkeäksi menetelmäksi nousee 
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vertailu, joka on tärkeä mikro- ja paikallishistorian tutkimuksessa. Vertaan Ullavan 

paikallisosastoja muihin paikallisosastoihin Keski-Pohjanmaalla, ja Seija-Leena Nevala – 

Nurmen tutkimukseen Jurvan paikallisosastoista. 

Tutkimuskysymykset on tarkoitus ratkaista järjestöjen tuottamaa materiaalia analysoimalla ja 

vertaamalla sitä tutkimuskirjallisuuteen sekä tekemällä siitä johtopäätöksiä. Järjestöjen välisen 

sosiaalisen verkoston tutkimista on mahdollista selvittää tarkastelemalla järjestöjen jäseniä ja 

tutkimalla heidän yhteyksiä toisiinsa esimerkiksi avioliiton ja sukulaisuussuhteiden kautta. 

Sosiaalinen verkosto selviää osin järjestön jättämistä lähteistä, ja Uuno Huhtalan teoksesta 

Juuret Kälviällä, Ullavan kappeli ja seurakunta, joka on sukuselvitys useista Ullavan vanhoista 

suvuista ja veteraanimatrikkelista. 

Näitä lähteitä tutkimalla saadaan vastaus siihen, keitä järjestö veti puoleensa, eli millaisesta 

sosiaalisesta asemasta ja ammattikunnasta jäsenet olivat peräisin ja millainen sukulaisverkosto 

jäsenillä oli. Alueellisen suosion erot on tarkoitus ratkaista tarkastelemalla ja vertaamalla eri 

kyläyhdistysten aktiivisutta, jäsenistöä ja toimintaa. 

Tutkimus menetelminä on lähteisiin pohjautuva lähdekritiikki, mikro ja makrotason 

yhdistäminen. Tutkimalla valtakunnallista ja piiritason järjestöä, muutosta ja luonnetta 

saadaan selville miten paikallisjärjestöt kehittyivät osana valtakunnallista organisaatiota. 

Tärkeäksi menetelmäksi nousee vertailu, joka on tärkeä mikro- ja paikallishistorian 

tutkimuksessa. Vertaan Ullavan paikallisosastoja muihin paikallisosastoihin Keski-

Pohjanmaalla, ja Seija-Leena Nevala-Nurmen tutkimukseen Jurvan paikallisosastoista. Koska 

työn alkupuolella on turvauduttava muistelmaluonteisten kirjoitusten käyttöön, nousee 

muistitietotutkimus yhdeksi metodiksi. Muistiin perustuvien kirjoitusten tarkastelussa on aina 

kyse kirjoittajan totuudesta, eli hän kertoo asiat sellaisina kuin ne itse näki ja koki. 

Muistitietotutkimuksessa lähteet saattavat olla ristiriitaisia tai virheellisiä, mikä käy ilmi 

vertaamalla muistelmalähteitä keskenään tai vertaamalla niitä arkistolähteisiin tai 

tutkimuskirjallisuuteen. Ihmisten kokemukset ja heidän tapansa ilmaista ne ovat 

muistitietotutkimuksen tärkeitä kohteita, ja tällöin tulee myös tarkastella sitä miksi asia 

muistetaan juuri niin. 
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1. Ullavan suojeluskunnan alkuvaiheet 1917 – 1918 

1.1 Ullavan suojeluskunnan perustaminen 1917  

Suojeluskuntatoiminnan alkua Ullavassa ja muualla Keski-Pohjanmaalla edelsi 

valtakunnallisen ja maakunnallisen tason yhteiskunnallinen kuohuminen vuonna 1917. 

Lehdistä oli saatu lukea pitkään Eurooppaa kuohuttaneista suurista tapahtumista. Nyt tilanne 

muuttui, sillä mullistukset ja levottomuudet levisivät Suomeen ja Keski-Pohjanmaalle, 

aikaisemmin verrattain rauhalliselle alueelle, joka oli säästynyt sodalta ja väkivallalta lähes 

tyystin. Tieto Ullavaan valtakunnan ja maakunnan tapahtumista välittyi sanomalehtien, 

sähköttämisen, puhelinten, kirjeiden ja huhupuheiden kautta. Kokkolan alueella 

työväentalojen yhteistyö vahvistui keväästä syksyyn 1917, ja samalla alueen suojeluskunnat 

järjestyivät ja alkoivat harjoitella.38 

Muualla Suomessa varhaisimmat punakaartit ja suojeluskuntia oli perustettu levottomuuksien 

myötä jo keväällä 1917. Keski-Pohjanmaalla suojeluskuntatoiminta alkoi ruotsinkielisillä 

alueilla, ensimmäisenä Kruunupyyssä jo kesäkuussa. Kokkolassa toiminta alkoi 

vapaapalokunta nimen alla elokuussa 1917.39 Suojeluskuntatoimintaa Kokkolasta 

maaseudulle alkoi levittää piiriasiamies, toimittaja Matti Klemola. Muitakin asian nimissä 

liikkuvia miehiä kiersi maaseudulla. Tämän toiminnan tuloksena muodostettiin 

maaseutupitäjiin useita vapaapalokunnan nimellä aloittaneita suojeluskuntia syyskuussa ja 

lokakuussa.40 

Lokakuussa 1917 suojeluskuntien verkosto oli maassa kattava aina Oulun tasalle asti.41 

Ullavan suojeluskunnan perustajan, Pietari Päivärinnan mukaan hän oli jo kesällä 1917 

keskustellut monien paikkakunnan miesten kanssa suojeluskunnan perustamisesta. Osa oli 

perustamisen kannalla, mutta toisten mielestä ajatus oli liian uhkarohkea.42 Päivärinta oli 

ottanut asian jo varhain esille, asialle löytyi kannatusta, mutta osa paikallisista katsoi, ettei aika 

perustamiselle ole vielä kypsä.43 Kyseinen Pietari Päivärinta oli saman nimisen kirjailijan ja 

valtiomiehen, vuonna 1913 kuolleen Pietari Päivärinnan poika. Perustajana toimineen 

                                                           
38 Toiviainen 1994, 331. 
39 Herasalo 1955, 440, 576; Sandkvist 1991, 137. 
40 Herasalo 1955, 440; Sandkvist 1991, 138. 
41 Selen 2001, 16. 
42 Turunen 2002, 34. 
43 Turunen 2002, 34. 
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Päivärinnan isällä oli ollut tiiviit suhteet valtionpäivämiehenä fennomaaneihin 1800 – luvun 

lopulla, joten hänen poikansa oli varmasti valveutunut itsenäisyyteen liittyvissä kysymyksissä, 

ja hänellä saattoi olla jotain yhteyksiä kansallismielisiin piireihin isänsä perinnön kautta.44 

Syyksi suojeluskunnan perustamiselle Päivärinta kertoi kesällä olleen yksinomaan venäläisten 

sotilaiden ilkivallan torjumisen, jota pelättiin tapahtuvan, kun sotilaat poistuvat 

maakunnasta.45 Samanlaisia pelkoja oli ympäri Keski – Pohjanmaata ja Etelä – 

Pohjanmaatakin.46 Venäläisten sotilaiden toimiin kohdistunut pelko olikin tyypillinen syy 

suojeluskunnan, tai silloin Vapaa palokunnan nimillä perustetuille suojeluskunnille. 

Päivärinta oli myös kesällä 1917 siinä käsityksessä, että paikalliset sosialistit tukevat ajatusta 

suojeluskunnan perustamisesta, koska tuolloin päämäärien katsottiin olevan yhteisiä, eli 

venäläisten ilkivallan torjumista.47 

Ullavan suojeluskunnan perustamispäivää pidetään yleensä 7.10.1917. Tällöin paikkakunnalla 

toimiva opettaja Pietari Päivärinta kutsui pitäjäläisiä Ullavan Haapalan kylässä kokoukseen 

Anselm Ahon taloon. Kokouksen puheenjohtajaksi valittu Päivärinta selosti maan tilannetta 

läsnä oleville, talollisenpoika Matti Köykän tehdessä pöytäkirjaa. Päivärinta vetosi läsnä olevia 

säätyyn ja puolueisiin katsomatta järjestäytymään isänmaan turvaamiseksi. Kokouksessa 

perustettiin suojeluskunta, joka tuolloin vielä kantoi varovaisuuden vuoksi nimeä Ullavan 

Vapaaehtoinen Palokunta. 48 Näin asiaa muisteli Oskari Vähälä. 

Päivärinnan itsensä mukaan maanviljelijä Anselm Aho oli pitäjäläisistä innostunein 

suojeluskunta – asiasta. Tämän vuoksi hän järjesti jo syyskuussa suojeluskunnan perustavan 

kokouksen Anselm Ahon talossa. Kokoukseen oli kutsuttu kirjelapuilla miehiä kaikista 

piireistä Ylikylältä.49 Tämä on ainut lähde, joka mainitsee, että perustavakokous olisi pidetty 

jo syyskuussa. Tarkempaa päivämäärää Päivärinta ei kuitenkaan mainitse. Jälkeenpäin on 

täydellä varmuudella mahdoton sanoa, mikä perustamisajankohta on oikea. Päivärinnan 

muistelmat ovat kuitenkin kirjoitettu vain reilu vuosi perustamisen jälkeen. Tapahtumista oli 

                                                           
44 Ahola 2000, ”Päivärinta, Pietari (1827 – 1913)”, Suomen kansallisbibliografia 25.8.2000. 
45 Turunen 2002, 34. 
46 Nevala – Nurmi 2012, 90. 
47 Turunen 2002, 43. 
48 Vähälä 1991, 293. 
49 Turunen 2002, 34; Ylikylän määritelmä tässä yhteydessä on epäselvä. Ilmeisesti sillä on tarkoitettu 
Haapalaa ja sen läheisyydessä olevia kyliä. 
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siis kulunut selvästi vähiten aikaa, verrattuna muihin muistelmiin joten se voi lisätä hänen 

mahdollisuutta muistaa asia tarkimmin. 

Päivärinnan mukaan väkeä kokouksessa oli runsaasti, ja sosialistitkin olivat noudattaneet 

kutsua. Kokouksessa hän teki yleisölle selkoa suojeluskunta – aatteesta. Pääasialliseksi 

tehtäväksi hän kertoi edelleen venäläisten sotilaiden ilkivallan vastustamisen, tarvittaessa 

asevoimin. Tämän lisäksi hän piti tärkeänä laittomuuden torjuntaa yleensä. Kokouksen 

lopputuloksena perustettiin suojeluskunta, mutta varovaisuuden vuoksi vielä palokunta - 

nimellä.50 Oskari Vähälän kertomukseen verrattuna Päivärinnan kertomus on 

yksityiskohtaisempi. Se kertoo muun muassa syyt miksi suojeluskunta päätettiin perustaa. 

Huomattavin ero on kuitenkin perustamisajankohta. 

Vapaa palokunta nimen käyttäminen toimintaa perustettaessa oli hyvin tavallista. Alkujaan 

suojeluskunnat perustettiin yleensä juuri peitenimellä tai muuten mitä erilaisimmilla nimillä. 

Myöhemmin nimet vaihtuivat ja vakiintuivat palokunnista, järjestysmiehistöstä, 

suojelusvartiosta tai muusta suojeluskunnaksi, kuten Ullavassakin.51 

Oskari Vähälän mukaan perustavassa kokouksessa toistakymmentä ilmoittautui jäseniksi, 

kun Suojeluskuntalaisen lehti, artikkelin mukaan heitä oli lähes parikymmentä miestä.52 

Päivärinnan itsensä mukaan jäseniä ilmoittautui useita, mutta mitään lukuja hän ei kerro. 

Päivärinta toteaa kokouksesta, että monet paikalla olleet kieltäytyivät liittymästä pelon vuoksi, 

osa taas siksi, että katsoivat suojeluskuntien olevan työväenluokkaa vastaan.53 Oskari Vähälä 

muisteli, että perustaminen ei muutamaa uhkausta lukuun ottamatta kohdannut vastarintaa, 

koska järjestäytynyttä punaisten toimintaa ei ollut, ja sosialistien kannatus hyvin vähäistä. 

Oskari Vähälä mainitsee vielä, että päälliköksi ja harjoitusten johtajaksi kokouksessa valittiin 

opettaja Päivärinta 54 Niilo Herasalo esittää tilaston teoksessaan Suojeluskuntain historia I:ssä, 

siinä Ullavan Vapaapalokunnassa mainitaan olleen tasan 20 jäsentä, ja johtajiksi mainitaan P. 

Päivärinta ja A. Aho.55  Herasalon luku perustuu myöhempiin arvioihin, eikä se ole sen 

luotettavampi kuin muutkaan esitetyt arviot, ja ilmeisesti sitä on pyöristetty ylöspäin.56 

                                                           
50 Turunen 2002, 34. 
51 Selen 2001, 15.  
52 Vähälä 1991, 293; Suojeluskuntalaisen lehti 26.1.1922 
53 Turunen 2002, 34 – 35. 
54 Vähälä 1991, 293. 
55 Herasalo 1955, 577. 
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Perustamistilaisuudessa liittyneitä oli siis enemmän kuin kymmenen, mutta korkeintaan 20 ja 

he kaikki olivat miehiä.  

Herasalon mukaan Ullavan suojeluskunnan perustamistarkoitus oli aktivistinen. 

Perustamistarkoitukset hän on jakanut kolmeen: aktivistiseksi, yhteiskuntarauhaaturvaavaksi 

tai molempia yhdistäväksi.57 Aktivistisella tarkoitetaan tässä itsenäisyyden saavuttamista 

asevoimin, eli Venäjän vallan lakkauttamista asevoimin.  

Pääasiassa kokoustajat ovat olleet Ylikylältä, koska Päivärinnan mukaan hän ei kokouksesta 

muualle kutsuja lähettänyt. Tämä ei tietenkään poissulje mahdollisuutta, ettei muualtakin olisi 

väkeä ollut. Luultavasti muualta oli ainakin Oskari Vähälä, joka muistelmissaan kertoo 

perustamistilaisuudesta.  

Koska perustavan kokouksen pöytäkirjat eivät ole säilyneet, ei voida tietää tarkalleen keitä 

paikalla oli ja kuinka runsaslukuisesti. Osan henkilöllisyys kuitenkin selviää 

suojeluskuntalaisten kantakorteista, jotka ovat säilyneet ullavalaisen Veikko Saaren 

omistuksessa. Perustavassa kokouksessa 7.10.1917 liittyneet nimen, syntymävuoden ja 

kantakorttiin merkityn ammatin mukaan: 

Taulukko 3. Ullavan suojeluskuntaan 7.10.1917 liittyneet. 

 Nimi: Syntymävuosi Ammatti 

1. Päivärinta Pietari 1891 Kansakoulunopettaja 

2. Aho Anselmi 1880 Talokas 

3. Korpi Antti otto 1898 Talokkaanpoika 

4. Tikkanen Aatu 1898 Työmies 

5. Haapaniemi Juho Jalmari 1894 Talokas 

6. Korpi Juho Aatu 1895 Talokkaanpoika 

7. Videnoja Tyykö 1894 Talokas 

8. Aho Väinö 1901 Talokkaanpoika 

9. Haapala Jalmari Fritjof 1895 Talokas 

10. Köykkä Matti 1890 Talokkaanpoika 

11. Vähälä Oskari 1887 Talokkaanpoika 
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58 

Yhdeksän ensimmäistä ylläolevasta listasta liittyi kantakorttien mukaan perustavassa 

kokouksessa. Matti Köykkä on mitä ilmeisimmin liittynyt myös, sillä hänet mainitaan 

kokouksen pöytäkirjan pitäjäksi. Näiden lisäksi Ullavan Suojeluskunnan historiikin 

kirjoittanut ja ensimmäisestä kokouksesta kertova Oskari Vähälä on ehkä ollut paikalla ja 

liittynyt, todennäköistä on, että hän liittyi kuitenkin myöhemmin, sillä kutsu kokouksesta oli 

lähetetty vain ylikyläläisille.59 Täysin varmana voi pitää taulukon kymmentä ensimmäistä 

henkilöä. Liittyneistä Anselm Aho on Väinö Ahon isä. Matti Köykkä ja Jalmari Fritiof 

Haapala ovat puolestaan veljeksiä.60  

Ensimmäisistä suojeluskuntien rivijäsenistä on hyvin vähän tietoa. Kari Selenin mukaan 

Maatalous-Suomessa, johon Ullavakin lukeutui, talonpojat sekä heidän poikansa olivat 

todennäköisin ryhmä. Työväestön jäsenyyden suhteen tiedot ovat epäluotettavampia.  

Jäsenluetteloita ensimmäisistä jäsenistä on säilynyt hajanaisesti, eivätkä nekään välttämättä 

ole luotettavia. Toiminnan käynnistäjistä tosin on runsaastikin lähteitä. 61 

Myöhemmin suojeluskunnan päälliköksi kohonnut Lauri Malmberg antoi tarkoitushakuisen 

lausunnon, jossa hän liioitteli työväenluokan osuutta suojeluskuntien jäseninä vuonna 1917. 

Ajoittain työväenluokan miehiäkin kuului suuressa määrin suojeluskuntiin, etenkin 

loppukesällä ja alkusyksystä 1917, mutta monet jäivät pois toiminnasta syksyn kuluessa.62 

Koska Ullavan suojeluskunta perustettiin syyskuussa tai lokakuussa, sinne ei ilmeisesti olisi 

edes kerennyt syntyä edellä mainittua väliaikaista työväestön liittymistä. 

Lähteiden vähyydestä huolimatta vuoden 1917 jäsenistä on tehty otos 

suojeluskuntalaiskortiston perusteella. Lähteiden vähyyden vuoksi otokseen on kuitenkin 

syytä suhtautua suurella varauksella. Huomioitava on myös, että nämä luvut kertovat niistä 

vapaaehtoisesti liittyneistä, jotka olivat omaksuneet suojeluskunta-aatteen pysyvämmin, 

ulkopuolelle jäävät ne, jotka erosivat jo syksyllä 1917.63 

                                                           
58 Kantakortit, Veikko Saaren yksityinen kokoelma; Uusi – Vähälä et al. 1991, 21, 30; Huhtala 1994, 199. 
Huhtalan kirjassa mainitaan Matti Köykän vaihtaneen sukunimensä Haapalaksi. 
59 Turunen 2002, 34. 
60 Huhtala 1994, 201. 
61 Selen 2001, 17. 
62 Selen 2004, 127. 
63 Selen 2004, 127 – 128. 
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Toinen huomioitava seikka on, että ullavalaisista, jotka ilmoittavat ammatikseen ”työmies” ei 

lopulta tiedetä tarkemmin, mikä heidän toimentulonsa muoto oli, koska sitä ei tarkemmin ole 

eritelty. Oletuksena kuitenkin on, että he olivat erilaisia palkkatöitä tekeviä. Pitäjän 

elinkeinorakenne huomioon ottaen valtaosa heistä oli ilmeisesti erilaista maataloustyöväkeä. 

Valtakunnallisella tasolla vuonna 1917 suojeluskuntaan liittyneistä, jotka olivat jäseniä vielä 

vuonna 1918 suojeluskuntajärjestön perustamisen jälkeen, keskimäärin vain 5 % ilmoitti 

ammattinsa olevan sellainen, jonka perusteella heidät luokitellaan työväestöön.64 Maaseudulla 

työväestöön kuuluneita liittyi tuolloin suojeluskuntiin kaikkein vähiten, vain 4 %. Eniten heitä 

oli tehdaspaikkakunnilla tai kaupungeissa, joissa luku oli molemmissa 7 %. Muiden ryhmien 

edustus jakautui seuraavasti: talonpojat 44 %, alempi keskiluokka 33 %, ylempi keskiluokka 

17 %. Yhteen laskettuna keskiluokkaa edusti kuitenkin jopa 50 %.65 

Ullavalaisista perustajajäseniksi selvinneistä miltei kaikki ovat talonpojiksi luokiteltavia, kuten 

luettelosta käy ilmi. Mukana voidaan katsoa olevan yksi työväestöön lukeutuva, koska hänen 

ammatikseen on ilmoitettu työmies. Keskiluokkaan kuuluvia oli yksi, kansakoulunopettaja 

Päivärinta. Päivärinnan tausta suojeluskunnan perustajalle ja päällikölle on hyvin tyypillinen. 

Hän ei ollut syntyjään Ullavasta, vaan oli kotoisin Ylivieskasta ja muuttanut paikkakunnalle 

kansakoulunopettajaksi.66  Useimmiten perustajat ja ensimmäiset päälliköistä olivat 

keskiluokan edustajia tai lukeneistoa ja erityisesti kansakoulunopettajia.67  Joten Päivärinnan 

tausta on mitä tavallisin suojeluskunnan perustajan ja päällikön. Ylipäätään ensimmäisten 

jäsenten kohdalla Ullavan suojeluskunta vaikuttaa tyypilliseltä maaseudun suojeluskunnalta, 

jossa talonpoikien osuus oli korostunut. 

Perustavassa kokouksessa Anselm Aho luovutti harjoitustiloiksi omistamansa asumattoman 

tuvan. Järven jäädyttyä harjoituksia pidettiin jäällä. Kokkolasta Päivärinta sai ohjeita 

piiritoimikunnan nimissä maisteri Bertel Mustoselta. Päivärinnan mukaan osa paikallisista 

sosialisteista ei katsonut suojeluskunnan toimintaa hyvällä. He kutsuivat suojeluskuntalaisia 

lahtareiksi ja olivat uhanneet kutsua paikalle venäläistä sotaväkeä, elleivät harjoitukset 

loppuisi. Päivärinnan mukaan uhkaukset eivät kuitenkaan vaikuttaneet mitään.68 Uhkauksien 
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vaikutuksista kaikki muistelmalähteet eivät ole aivan samaa mieltä, mutta ainakaan uhkaukset 

eivät toteutuneet. 

Ullavan suojeluskunta oli alusta saakka yhteydessä Kokkolan piiriesikuntaan.69 Vaikka piirin 

merkitys tuolloin oli vielä hyvin vähäinen, ja yhteyden pito tuskin oli kovin tiivistä. Ilmeisesti 

yhteydenpito on ollut lähinnä jonkinlaisten ohjeiden saamista, josta Päivärinta kertoi. 

Jonkinlaisia harjoituksia pidettiin syksyn mittaan, vaikka ullavalaiset jäivät vielä vuonna 1917 

täysin osattomiksi asejaosta.70 Oskari Vähälän muistelmien mukaan toiminta jatkui tämän 

kaltaisena sisällissodan alkamiseen saakka, eikä jäsenmäärissä tapahtunut juuri muutoksia.71  

Ajallisesti katsoen Keski-Pohjanmaan suojeluskunnat syntyivät pitäjissä kesän 1917 ja 

helmikuun 1918 välillä. Useimmat perustettiin jo syksyllä 1917. Ruotsinkielisissä ja 

rannikkopitäjissä, sekä Kokkolan lähistöllä Suojeluskunnat muodostuivat ensimmäisinä, 

kesä-lokakuun aikana. Tämä johtui paljolti siitä, että Kokkolasta liikkeelle lähteneet 

suojeluskuntien asiamiehet liikkuivat sen ympäristössä, ja kauempana sisämaassa vaikutus jäi 

vähäiseksi. Toinen syy myöhempään kehitykseen sisämaassa syntyneille Keski-Pohjanmaan 

suojeluskunnille oli paikallisten johtajien puute.72  

Vaikka Ullava ei sijainnut Kokkolan välittömässä läheisyydessä, ei se ollut kaukaisimpia 

sisämaapitäjiäkään. Ullavan suojeluskunta sai siis alkunsa perustamisvaiheen keskivaiheilla 

7.10.1917 tai Päivärinnan mukaan jo syyskuussa. Ullavan läheisyydessä oleviin pitäjiin 

suojeluskuntia perustettiin Niilo Herasalon mukaan seuraavalla lailla: Kaustinen 29.9.1917, 

Kälviä 10.9.1917, Halsua 17.2.1918, Toholampi 12.11.1917. Lähipitäjiin verrattuna Ullavan 

suojeluskuntaa ei perustettu ensimmäisten joukossa, mutta ei viimeisimpienkään.73 Tosin 

perustamisajankohdan epävarmuus tekee kunnollisen vertailun mahdottomaksi. 

Suojeluskuntien perustamisajankohtien suhteen on lähteiden kesken ristiriitaa, tai tarkka aika 

ei ole ollenkaan tiedossa. 

Suojeluskunnan perustamiseen Päivärinta oli ehkä saanut vaikutteita Keski-Pohjanmaalla 

kierteleviltä itsenäisyysaktivisteilta, jotka etsivät potentiaalisia johtomiehiä ja innostivat 

                                                           
69 Vähälä 1991, 293. 
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perustamaan suojeluskuntia pitäjiin. Joka tapauksessa Keski-Pohjanmaan suomenkielistä 

maaseutua kiertäneet suojeluskunta-aktivistit mainitsevat Ullavassa toimineen Päivärinnan 

tuolloin yhdeksi innokkaimmaksi mieheksi suojeluskuntatoiminnan suhteen.74 Vaikka 

suojeluskunta olisi syntynyt ilman aktivistien käyntiä pitäjässä, jo tieto heidän liikkeistään 

lähipitäjissä saattoi rohkaista Päivärintaa toimimaan oma-aloitteisesti, mutta samankaltaisista 

syistä kuin aktivistit.  

Suojeluskuntia perustettiin yleensä kolmen eri tahon toimesta. Ensimmäiset perustettiin 

yksityisten henkilöiden toimesta.75 Toinen tapa, joka ei saanut syrjäisissä pitäjissä vastakaikua, 

oli kunnallinen perustaminen.76 Kolmas oli niin sanotun Uuden Metsätoimiston aktivistien 

vaikutuksesta perustetut. Uusi Metsätoimisto oli peitenimellä toiminut Elmo Kailan johtama 

ryhmä. Se oli Aktivistisen Komitean työkalu taistelujärjestöinä toimivien suojeluskuntien 

perustamisessa. Uuden Metsätoimiston miesten ja AK:n77 tavoite oli perustaa taistelujärjestö 

Suomeen venäläisten sotilaiden karkottamiseksi maasta ja siten itsenäisyyden saavuttamiseksi. 

Tämän aktivistien toiminnan seurauksena perustettiin palokuntia, suojeluskuntia.78 Uuden 

metsätoimiston vaikutuksen kautta mahdollisesti Ullavan Suojeluskuntakin perustettiin. 

Perustamisen syyt ainakin olivat pitkälti yhtenäiset.  

Uusi Metsätoimisto oli tehokas ja toiminta organisoitua. Maa oli jaettu toimintapiireihin, 

joissa asiamiehet kokouksia järjestämällä vakuuttivat kuulijoita suojeluskunnan perustamisen 

välttämättömyydestä.79 Piirissä tuli olla alueen olot tunteva piiriasiamies, jonka tehtävä oli 

perustaa piirinjohto ja sen jälkeen pitäjäjärjestöjä. Tämä vaati sopivan henkilön löytämisen 

pitäjänpäälliköksi, jonka jälkeen alkoi herätystyö sekä jäsenten kokoaminen. Pitäjäpäällikön 

tehtävä oli järjestää harjoituksia, ja toiminta piti kytkeä palokunnan tai vastaavan nimen alle 

asian salaamiseksi.80  

Toiminnalle oli laaditut ylimalkaiset ohjeet, jotka jättivät piirille suuren vapauden. Ohjeissa 

korostettiin asian salaamista. Esimerkiksi tilastoja tai pöytäkirjoja ei tarvinnut pitää. Ohjeet 

korostivat myös täydellistä puolueettomuutta työväestön saamiseksi mukaan.81 Nämä ohjeet 
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huomioon ottaen on erikoista, että Ullavassa perustavassa kokouksestakin laadittiin 

pöytäkirja, vaikka se ei ole säilynyt. Muuten perustaminen tapahtui toimintaohjeiden 

kaltaisesti. 

Päivärinta ei siis perustanut suojeluskuntaa yksityisestä tarpeesta, ja vaikka hän olikin 

perustaja, oli idea tullut ilmeisesti muualta. Mitä ilmeisimmin hän on saanut vaikutusta 

alueella liikkuneilta Uuden Metsätoimiston aktivisteilta, jotka olivat kierrelleet Keski-

Pohjanmaan pitäjissä. Mahdollisesti hän on myös seurannut sanomalehtiä, joiden kirjoitukset 

kehottivat suojeluskunnan perustamiseen. Ainakin syyskuun alussa julkaistiin Kokkola – 

lehdessä kirjoitus, jossa pohditaan palokunnan perustamisen hyödyllisyyttä Kälviälle.82 

Ympäristöstä oli siis löytynyt runsaasti vaikutteita ja virikkeitä toiminnan luomiseksi. 

Herasalo mainitsee Ullavan suojeluskunnan olleen luonteeltaan aktivistinen, mikä tukee 

päätelmää.83 Päivärinnan toimintatapa muistuttaa paljon Uuden Metsätoimiston 

perustamistapaa. Kuulijat piti vakuuttaa kokouksessa, ja asian taakse piti saada ihmiset 

puoluerajoihin katsomatta. Mahdollisesti Uuden Metsätoimiston kautta toimineet aktivistit 

olivat ensin yhteydessä Päivärintaan ja vakuuttavat hänet suojeluskunnan perustamisen 

tarpeellisuudesta, tai mahdollisesti Päivärinta oli tietoinen aktivistien toiminnasta ja 

päämääristä jo ennen kuin varsinaiset aktivistit tapasivat hänet, ja Päivärinta oli jo kerennyt 

perustaa suojeluskunnan. 

Suojeluskunnan aktivistisen luonteen puolesta puhuu sekin, että yhteiskuntarauha ei 

Ullavassa paikallisella tasolla ollut uhattuna, koska punakaartia ei ollut, ja sosialismin kannatus 

oli pientä pitäjässä. Suurimmaksi uhaksi nähtiin maassa olevat venäläiset sotajoukot, ja eräs 

päämääristä oli heidän karkotuksensa.84 Venäjän vastainen kansannousu ei ollut kuitenkaan 

ainut syy perustamiselle missään aktivistien palokunnissakaan. Paikalliset syyt, olivat kaikki 

suojeluskunnat huomioon ottaen yleisin syy perustamiselle.85 Nämä paikalliset syyt 

Päivärintakin nosti esiin perustavassakokouksessa, puhuessaan yleisestä turvallisuudesta 

kaikenlaiset laittomuudet torjumalla.86 
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Toisin kuin useissa muissa Kesi-Pohjanmaan pitäjissä, Ullavassa ei ollut venäläisiä sotilaita. 

Syksyllä 1917 Keski-Pohjanmaan venäläisen varuskunnan miesluku oli noin 1400 sotilasta.87 

Sotilaiden läsnäolo maassa vaikutti varmasti Ullavaankin asti. Varsinkin vuonna 1917 tapahtui 

venäläisten sotilaiden tekemiä murhia ja erilaista mellastusta ympäri maata.88 Kun näistä 

tapahtumista luettiin lehdistä ja kuultiin huhuista, vakuuttui varmasti osa paikallisista 

venäläisten muodostamasta uhasta. 

Ullavan suojeluskunnan jäsenmäärä pysyi muistelmien mukaan perustamisestaan samana aina 

helmikuuhun 1918. Ainakaan suuria muutoksia jäsenien ja toiminnan suhteen ei tapahtunut, 

ennen kuin 1918 helmikuussa.89 Lähteitä jotka kertoisivat tästä syksyn 1917 ja helmikuun 

1918 välisestä ajasta, ei juuri ole. Jäsenmäärä pysyi 20 paikkeilla ilmeisesti siksi, että toiminta 

ei ollut kovin vakuuttavaa tai kiinnostavaa, kun aseita tai varoja toiminnalle ei ollut. Myös 

sosialistien uhkaukset kutsua paikalle venäläisiä sotilaita olivat ehkä hillinneet varovaisempien 

liittymishaluja. Vuoden 1918 alussa Kokkolan piirin suojeluskuntalaisten kokonaismäärä oli 

varovaisten arvioiden mukaan 2000:n paikkeilla.90 

Keski- ja Etelä-Pohjanmaan suojeluskunnat olivat saaneet suhteellisen paljon aseita Saksasta 

Equity-nimisen laivan tuodessa niitä loka- ja joulukuussa 1917, mutta Ullava oli jäänyt 

asejaosta täysin osattomaksi.91 Koska pitäjässä ei ollut venäläisiä sotilaitakaan, joilta ostaa 

aseita, oli aseiden saanti hyvin vaikeaa.92Aseeton harjoittelu nähtiin ehkä turhana ja epätasa-

arvo aseiden jaossa ei ainakaan nostanut intoa liittymistä kohtaan. Yhteiskunnalliset 

tapahtumat Suomessa eivät myöskään vielä olleet ajautuneet täyteen kriisiin, joten sekin 

varmasti rajoitti osallistumisen intoa rauhallisessa Ullavassa. Mistään valtavasta, koko pitäjän 

yli pyyhkäisseestä innostuksesta ei tuolloin ollut kyse. 

Ilmapiiri kiristyi Keski-Pohjanmaalla loppuvuodesta 1917, erityisesti se näkyi Kokkolassa, 

mutta tapahtumat heijastuivat ympäröivään maaseutuun huhupuheiden ja lehtikirjoitusten 

kautta. Joulukuussa 1917 Kokkolan talonomistajat ylläpitivät pimeän aikaan 

järjestystoimintaa kaupungilla, koska miliisin olisi pitänyt olla lakossa. Miliisi tulkitsi heidän 
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toimintansa rauhanrikkomiseksi ja pidätti järjestyksenpitäjiä.93  Suomen kaupunkien 

poliisilaitokset oli aikaisemmin korvattu kunnallisella miliisillä, joissa työväenjärjestöt olivat 

saaneet paljon omia miehiä virkoihin. Myöhemmin miliisi korvattiin kunnallisella 

poliisilaitoksella. Molempien järjestelmien ongelma oli, että niiden ylläpitämä järjestysvalta ei 

ollut poliittisesti neutraalia, eikä nauttinut kaikkien kunnioitusta.94 Nämä seikat olivat 

varmasti vaikuttaneet myös Kokkolan pidätyksiin. Pidätyksen jälkeen 22.12.1917 pidettiin 

Kokkolassa kansankokous asioiden hoitamiseksi rauhanomaisesti ja järjestäytyneesti. Tästä 

huolimatta sama väkijoukko alkoi väkivalloin vapauttaa vangittuja. Paikalla ollut venäläinen 

sotajoukko kuitenkin esti yrityksen ja väkijoukko hajosi. Kansankokouksen jälkeen 

epäjärjestystä ja kaaosta vastaan puhunut Juho Piirainen ammuttiin, eikä ampuja koskaan 

selvinnyt.95 Sovintoa hieromaan Kokkolaan saapui 26.12.1917 Vaasan läänin maaherra. 

Hänen avulla kaupunginhallitus ja työväenyhdistykset saivat aikaan sopimuksen järjestyksen 

palauttamisesta.96 Tilanne jäi edelleen kireäksi, koska kaupungissa oli edelleen venäläinen 

sotaväki joiden kanssa välit olivat kireät. 

Näistä tapahtumista Ullavassa voitiin lukea 29.12.1917 Keski-Pohjanmaa lehdessä 

julkaistussa värikkäällä kielellä kirjoitetusta artikkelista, mikäli se joillekin paikalliselle saapui. 

Artikkeli kirjottaa selkeästi sosialidemokraattien väkivallanteoista, joten epäselväksi ei jää 

millaiselle lukijakunnalle se oli suunnattu. Artikkeli kuvaa pitkästi ja yksityiskohtaisesti 

tapahtunutta väkivaltaa, ammuskelua, ilkivaltaa, uhkauksia, lukuisia ryöstöjä, sekä kohuttua 

salamurhaa. Myös miliisin väärinkäytöksistä kerrotaan ja lukija saa selvästi kuvan, että miliisi 

toimii työväestön puolella.97 Olipa lehden artikkeli liioittelua tai ei, se antoi lukijoille 

tietynlaisen kuvan tapahtuneista, jotka ovat kertoneet asiaa eteenpäin, mahdollisesti vielä 

omin lisäyksin. 

Vielä 8.1.1918 ilmestynyt Keskipohjanmaa-lehti kertoi venäläisten joukkojen ehkä poistuvan 

rauhallisesti. Samassa numerossa kuitenkin vielä todettiin, ettei maassa voi viettää 

itsenäisyysjuhlaa ennen kuin viimeinenkin venäläinen sotilas siirtynyt rajan taakse.98 
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1.2 Ullavan Suojeluskunta sisällissodan kynnyksellä 

Suojeluskuntatoiminta Ullavassa oli pysynyt samankaltaisena pienen joukon aseettomana 

harjoitteluna syksystä 1917 vuoden 1918 helmikuuhun, jolloin alkoi tapahtua. Syynä olivat 

valtakunnalliset tapahtumat, jotka vaikuttivat ympäri Suomea. Suojeluskunnat olivat 

kuitenkin vähitellen muuttumassa ympäri Suomen. Vuoden 1918 alkaessa ne olivat vielä 

paikallisia yksiköitä, eikä keskusjohtoista järjestöä tai laajasti verkostoitunutta järjestöä ollut 

olemassa. Yritystä Vaasan läänissä oli ollut maakunnan kattavan järjestön aikaansaamiseksi 

joulukuussa 1917 ja tammikuussa 1918, mutta työ oli jäänyt kesken.99 Suojeluskunnat olivat 

vuoden 1918 alussa hajallaan ja toimivat melko itsenäisesti, vaikka Ullavastakin oltiin jossain 

määrin yhteydessä Kokkolaan. 

Ullavassa pidettiin ennen sisällissodan alkua vielä kuntakokouksia, joissa käsiteltiin maan 

tilannetta, sekä perustettua vapaapalokuntaa. Vaikka suojeluskunnan perustaminen syksyllä 

1917 ei ollut aiheuttanut suurempaa vastustusta, myöhemmissä kyläkokouksissa sosialistit 

alkoivat vastustaa asiaa äänekkäämmin. Kokouksen tunnelmista kertoi Fritiof Virrankoski:  

Vaikkapa Ullava onkin syrjäinen pitäjä, niin meidän punainen aines tiesi hyvin kuka tätä maata hallitsee. 

Vaikkapa he olivatkin ennen vapaussotaa vähemmistönä, niin tämä seikka ei estänyt heitä esittämästä 

hyvin jyrkkäsävyisiä vaatimuksia ja uhkauksia. Niimpä kuntakokoukset olivat usein ristiriitaisia. 

Muistan erään viimeisistä kokouksista ennen vapaussotaa. Se pidettiin Aatu Sepän talossa. Mieliala oli 

niin sähköinen, että kaikki osaanottajat seisoivat, vaikka istuimia oli kaikille tarpeeksi. Järjestystä oli 

vaikea pitää, eikä pöytäkirjaan tehty minkäänlaista merkintää.100 

Kahakointia suojeluskuntien, punakaartien ja venäläisten sotilaiden välillä tapahtui Suomessa 

jo 1917 – 1918 vuodenvaihteessa. Eduskunta myönsi senaatille luvan järjestysvallan 

luomiseksi 12.1.1918 ja 16.1.1918 Mannerheim sai tehtäväksi järjestyksen palauttamisen 

maahan. Kaksi päivää tämän jälkeen maaherroille ilmoitettiin, että suojeluskuntien tulisi 

osallistua levottomuuksien ehkäisemiseen.101 Mannerheim matkusti Vaasaan, jossa perusti 

esikuntansa tammikuun 19 päivänä. Samoihin aikoihin erityisesti Itä-Suomessa oli levotonta. 

Senaatti nimitti Mannerheimin ylipäälliköksi 27.1.1918 ja samalla vahvistettiin päätös 

suojeluskuntien julistamisesta hallituksen joukoiksi.102 Vapaaehtoisten muodostamista 
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suojeluskunnista oli virallisesti syntynyt armeija, joka taisteli Suomen laillisen hallituksen 

puolesta. Tämä selvensi suojeluskuntien roolia ja etenkin johtosuhteita. 

Helsingissä punakaarti ryhtyi kapinaan laillista hallitusta vastaan 27 – 28.1.1918 välisenä yönä. 

Samana yönä suojeluskunnat alkoivat Mannerheimin käskystä riisua venäläisiä sotilaita aseista 

Pohjanmaalla. Karjalassa suojeluskunnat ja punakaartit olivat jo vastakkain ja sisällissodan 

luonne siten selvempi jo tässä vaiheessa.103  Tilanne oli johtanut sotaan, joka Pohjanmaalla 

alkoi venäläisiä vastaan. Mannerheim korosti senaatin kehotuksesta, että aseistariisunnassa ei 

ollut kyse sotatoimien aloittamisesta, vaan tarkoitus oli varmistaa venäläisten pysyminen 

puolueettomana suomalaisten sisäisessä konfliktissa.104  

Koko Pohjanmaan alueella oli noin 55 000 venäläistä sotilasta, kun sota tammikuun lopulla 

alkoi. Venäläiset muodostivat uhan senaatin tukialueelle, mutta varuskunnat oli riisuttava 

aseista siksikin, että niiltä saadut aseet olivat välttämättömiä suojeluskuntien aseistamisen 

kannalta.105 Venäläisten varuskunnat olivat usein pieniä ja hajalle sijoitettuja. Pääosa sotilaista 

oli nostoväkeä, joka vain halusi kotiin. Silti aseistariisunta oli huomattava riski, koska 

suojeluskuntalaisten koulutus ja aseistus oli heikkoa. Aseistariisunta alkoi menestyksekkäästi 

Etelä-Pohjanmaalla 27.1.1918.  106 Pian oli vuorossa Keski-Pohjanmaan varuskunnat. 

Keski-Pohjanmaalla haasteena oli Kokkolan venäläisen varuskunnan ja paikallisen 

punakaartin aseistariisunta. Paikallisista punaisista huolimatta venäläisvastaisuus oli niin 

suurta, että Kokkolan valtaaminen nähtiin ensisijaisesti taisteluna venäläisiä vastaan.107 

Kokkola oli tarkoitus vallata 28 – 29.1.1918. Kaupungissa majaili tuolloin noin eri arvioiden 

mukaan 500 – 700 venäläistä sotilasta, sekä toistasataa punaista. Suojeluskuntalaisia 

valtaukseen osallistui lähes 500. Suojeluskuntalaisten hyökkäysvalmisteluja ei ollut 

suunniteltu hyvin ja yhteistoiminta eri osastoilla ei onnistunut.108 Kokkolan ja lähiseutujen 

miehiä oli kokoontunut Kokkolan kaupungin ulkopuolelle. Hyökkäys alkoi aamulla 

29.1.1918. Ullavalaisia tässä valtausoperaatiossa oli muistelmatietojen mukaan 8 henkeä, ja 
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saman verran osallistui myöhemmin Oulun valtaukseen.109 Tosin Heikki Turusen mukaan 

taistelut olivat jo rauenneet ullavalaisten saapuessa paikalle.110 

Huonosti valmisteltu Kokkolan valtaaminen jäi yritykseksi venäläisten torjuessa hyökkäykset. 

Toista hyökkäystä ei kuitenkaan tarvittu, sillä epätoivoiseksi katsomassaan asemassa 

venäläiset antautuivat neuvottelujen jälkeen 30.1.1918.111 Taistelussa oli kaatunut viisi 

valkoista ja neljä venäläistä, haavoittuneita oli molemmin puolin huomattava määrä, sekä 

saatu sotasaalis oli merkittävä.112 

Kaikkien kahdeksan Kokkolan taisteluun osallistuneen, tai sinne matkanneen nimiä ei ole 

tiedossa. Mukana olivat ainakin Taimi Vähälä, Yrjö Vähälä ja Aatu Hirsikangas.113 

Mielenkiintoista on, että molemmat Vähälistä liittyivät Ullavan suojeluskuntaan vasta 

14.2.1918, eli Kokkolan taistelun jälkeen.114 Aatu Hirsikankaan liittymisestä ei ole tietoa, 

mutta on mahdollista, että hänkään ei tuolloin ollut jäsen. Hirsikangas oli osallistunut 

valtaukseen kälviäläisten mukana. Muiden Kokkolan valtauksessa olleiden mainitaan olleen 

mukana jääkäriluutnantti Karhulan joukkueessa.115  Osallistuminen Karhulan joukkueen 

mukana saattaa koskea vasta Oulun valtausta, sillä Turusen mukaan ullavalaiset eivät 

kerenneet Kokkolan taisteluun. 

Suojeluskuntatoiminta Ullavassa oli noihin aikoihin vähäistä, paikallista ja epämääräistä vapaa 

palokunta nimen alla. Ilmeisesti aktiivisempaan toimintaan kykenemättömän Ullavan 

suojeluskunnan vuoksi Kokkolassa mukana olleet miehet pyrkivät toimimaan aluksi toisten 

suojeluskuntien kautta, tai sitten he vain pyrkivät sinne, missä tapahtui. 

Virrankosken muistelmatiedoissa on epämääräinen maininta siitä, että punaisilla oli 

jonkinlaisia tietoja Ullavaan perustetusta vapaapalokunnasta, jonka vuoksi sillä ei ollut paljon 

toimintamahdollisuuksia.116 Paikallisten vähälukuisten punamielisten olisi itse ollut mahdoton 

estää suojeluskuntaa toimimasta. Heidän ainoa tapansa jarrutella toimintaa lienee ollut 

uhkaaminen lähialueiden venäläisillä, kuten Päivärintakin mainitsi heidän tehneen, vaikka 
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uhkaukset eivät toimintaan vaikeuttaneet.117 Kuitenkin Ullavan suojeluskunnan toiminta 

tuolloin oli vaikeaa, kenties suurempana syynä oli aseiden ja jäsenten puute. Päivärinnan, 

Oskari Vähälän ja Virrankosken muistelmien suhteen vallitsee ristiriita siitä kuinka sosialistien 

toiminta vaikutti toimintaan. Oskari Vähälän ja Päivärinnan mukaan sosialistien toiminta ei 

juuri vaikuttanut.118 Virrankoski sen sijaan näkee sosialistit toimintaa vaikeuttaneena.119  

1.3 Kansalaiskokouksia suojeluskunnan laajentamiseksi 

Suojeluskuntatoiminta alkoi saada vauhtia sodan sytyttyä. Jo syksyllä 1917 perustavassa 

kokouksessa mukana ollut Matti Köykkä matkusti Haapalasta Kirkonkylälle. Siellä yhdessä 

Fridiof Virrankosken kanssa he kutsuivat kansalaiskokouksen Matti Videnojan talolle 

tammikuun 29. päivän iltana. Saman päivän aamuna oli käyty Kokkolan taistelu. Sieltä tuli 

tuoreita tietoja, kun Kokkolassa mukana ollut poliisikonstaapeli Aatu Hirsikangas saapui 

paikalle. Kokouksessa valittiin väliaikainen toimikunta ja päätettiin ottaa yhteys Kokkolan 

esikuntaan. Tuolloin ilmoittautui Virrankosken mukaan seitsemän miestä uuteen Kokkolan 

valtausyritykseen. Kokkolan venäläisten antauduttua heidät lähetettiin Oulun valtaukseen.120 

Virrankoski mainitsee paikallisten punaisten iloinneen, kun he kuulivat uutisesta, jonka 

mukaan Oulun taisteluun matkanneiden keskipohjalaisten vapaaehtoisten juna oli räjäytetty. 

Tämän jälkeen Virrankoski kertoo, että punaisten puheista tehtiin loppu.121 Matkalla ollutta 

junaa ei myöskään räjäytetty, kyseessä oli ilmeisesti huhu. 

Virrankoski antaa punaisille suhteellisen paljon huomiota, vaikka heidän lukumääränsä on 

ollut pieni. Myös tuntemattoman kirjoittajan artikkelissa Suojeluskuntalaisen lehdessä vuonna 

1922 kiinnitetään melko runsaasti huomiota punaisiin. Mahdollisesti Virrankoski on saattanut 

olla kyseisen artikkelin kirjoittaja, sillä se muistuttaa hänen myöhempiä muistelmiaan Keski – 

Pohjanmaan vartio lehdessä. 

Ristiriitaisten muistelmatietojen mukaan on vaikea sanoa suojeluskunnan kokemasta 

vastustamisesta tarkemmin. Vastustus tuli kuitenkin ilmeisen suppealta sosialistien joukolta, 

eikä sen vaikutus ole ollut suurta, lukuun ottamatta ehkä alkuajan toimintaa, jolloin 

venäläisten uhka on ollut suurempi ja sillä uhkailu vakavammin otettavaa. Kokkolan 
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venäläisten antauduttua tällaisilta puheilta viimeistään lähti täysin pohja.  Joka tapauksessa 

vastustusta oli ja Virrankosken mukaan sitä esiintyi aina tammikuun 1918 lopulle saakka.  

Helmikuussa Ullavan suojeluskuntatoiminta alkoi aktivoitua ja innostus järjestöä kohtaan 

kasvoi. Valkoisten menestyksellinen sodankäynti oli varmasti eräs ratkaisevatekijä 

suojeluskunnan suosion kasvussa, varovaisemmatkin alkoivat uskaltautua mukaan 

toimintaan. 

Uusi kansalaiskokous järjestettiin 14.2.1918. Kokouksen aiheena oli suojeluskunnan 

laajentaminen, se järjestettiin Matti Herlevin talossa. Väkeä oli paikalla runsain joukoin. 

Kokouksen johtajaksi valittiin Pietari Päivärinta. Virrankosken mukaan Päivärinta oli vähän 

aikaisemmin matkannut Oulun taisteluun, mutta nyt hän oli joka tapauksessa takaisin 

Ullavassa. Kirjuriksi valittiin muistelmia kirjoittanut Fritiof Virrankoski.122  Virrankoski 

kertoo avanneensa kokouksen seuraavalla tavalla: 

Mainitsin puheessani siittä kohtalokkaasta ajasta, jota elämme, ja että nyt on tullut hetki, jolloin 

suojeluskunnan on otettava johto käsiinsä ja vastattava teoissaan isänmaalle ja Jumalalle. Kehoitin kaikkia 

niitä henkilöitä poistumaan jotka eivät aikoneet liittyä perustettavaan suojeluskuntaan. Joukko punaisia 

noudattikin kutsua.123 

Virrankosken mukaan joukko punaisina pidettyjä henkilöitä siis liittyi suojeluskuntaan. 

Kaikkiaan tilaisuudessa liittyi hänen mukaansa 40 miestä.124 Oskari Vähälän mukaan samassa 

kokouksessa liittyi 67 miestä ja 6 naista.125 Virrankosken ilmoittama luku kuulostaa enemmän 

summittaiselta arviolta, toisin kuin Vähälän antamat tarkat luvut. On vaikea sanoa, onko 

kumpikaan täsmälleen oikeassa. Virrankoski mainitsee kuitenkin, että Rahkosessa pidettiin 

toinen vastaava kokous, vaikka ei kerro siitä tarkemmin. Tämän kokouksen jälkeen hän 

mainitsee miehiä liittyneen niin, että jäseniä oli yli 60.126 Mikäli nämä molemmat kokoukset 

otetaan huomioon, ei jäsenluku poikkea kovin paljoa Vähälän kertomasta. 

Suurin ero kirjoituksissa on, että Virrankoski ei mainitse naisia liittyneen lainkaan. Varmaa 

on kuitenkin, että naisia Ullavan suojeluskuntaan liittyi. Naisten mukana olosta kertoo 

Ullavan Lotta Svärdin vuonna 1939 toiminnastaan tekemä historiikki, jossa mainitaan naisten 
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mukanaolo sodan aikana. Historiikin mukaan naiset auttoivat rintamalle lähteviä 

suojeluskuntalaisia heti sodan alusta saakka keräämällä ruokatarpeita ja valmistamalla erilaisia 

vaatteita. Joka kylässä kerrotaan järjestetyn monia päiviä kestäneitä kökkiä, joissa kävi 

kymmenittäin naisia valmistamassa vaatteita rintamalle. Suojeluskunnan miehet hoitivat 

tavaroiden lähetykset ja naiset valmistuksen.127 Naisia vaikuttaa olleen mukana innokkaasti ja 

melko paljon alusta saakka. 

Virallisesti Ullavan suojeluskunnan naistoiminta sai alkunsa 14.2.1918 Kirkonkylällä 

pidetyssä suojeluskunnan kokouksessa, jolloin perustettiin naisosasto. Tällöin liittyi kuusi 

naista jäseniksi. Tämä osoittaa Oskari Vähälän muistelmat kokouksessa liittyneistä naisista 

paikkansapitäväksi. Historiikin mukaan Ylikylällä oli kuitenkin jo aikaisemmin liittynyt naisia 

suojeluskuntaan, joten naisten jäsenmäärä on ollut enemmän kuin kuusi.128 Täsmällisiä lukuja 

naisten tuolloisesta jäsenmäärästä ei kuitenkaan lähteissä mainita.  

Liittyneiden naisten kokonaismäärä jää hämärän peittoon, mutta ilmeisesti valtaosa naisista 

toimi suojeluskuntaa tukevissa tehtävissä liittymättä järjestöön. Erityisesti monet varusteiden 

valmistukseen osallistuneista naisista olivat suojeluskuntaan kuulumattomia. Varmasti myös 

monet miehet ottivat osaa suojeluskuntaa tukevaan toimintaan kuulumatta järjestöön, sillä 

sota mobilisoi huomattavan osan kansaa tukemaan valkoisen Suomen joukkoja.129 

Sodanaikaisista naisjäsenistä ei henkilötietoja juuri ole säilynyt. Valkoisen Kirjan Keski-

Pohjanmaan osuuden kirjoittanut Hanna Lehtinen mainitsee sisällissodan aikana Ullavan 

naisten johdossa olleen Iida Päivärinta ja Hanna Hirsikangas.130 Muiden henkilöllisyys on 

hämäränpeitossa, mutta nämä kaksi naista ovat varmasti olleet naisosaston jäseniä, koska ovat 

toiminnan johdossa olleet. Iida Päivärinta oli Ullavan suojeluskunnan perustajan Pietari 

Päivärinnan vaimo ja Hanna Hirsikangas oli esikuntaan kuuluneen Aatu Hirsikankaan 

vaimo.131 Johtohahmot niin naisilla kuin miehillä tulivat siis samasta perheestä helmikuussa 

1918. Aatu Hirsikangas oli suojeluskunnan alkuaikoina keskeisiä jäseniä, kuuluen esikuntaan 

ja toimien paikallispäällikkönä 1918 – 1919 Päivärinnan lähdettyä maaliskuussa muihin 

                                                           
127 Lotta toiminnasta Ullavassa, Vuotiskertomukset, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
Kansallisarkisto. 
128 Lotta toiminnasta Ullavassa, Vuotiskertomukset, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
129 Selen 2001, 24. 
130 Lehtinen 1928, 133. 
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tehtäviin.132 Johto oli siis niin sanottujen suojeluskuntapariskuntien käsissä. Nämä 

suojeluskuntapariskunnat olivat eräänlainen esimuoto suojeluskuntalaisesta 

perheideologiasta, joka syntyi Lotta Svärdin perustamisen myötä 1920 – luvulla. Yhdessä 

järjestöt pyrkivät olemaan kansakuntaa edustava vertauskuvallinen perhe. Suojeluskuntalaiset 

edustivat isyyttä ja lotat äitejä. Myöhemmin perhettä täydensivät lapsuutta edustavat 

suojeluskuntapojat ja pikkulotat.133 Suojeluskuntaperhe oli Fanni Luukkosen 1930 – luvulla 

kehittämä termi. Suojeluskuntaperheen kautta maanpuolustusjärjestöihin oli tarkoitus saada 

mukaan mahdollisimman suuri osa kansaa. Perhe nähtiin oivana välineenä kasvattaa kansa 

isänmaalliseksi ja oikeanlaiseen aatteeseen.134 Ihanteellisessa suojeluskuntaperheessä Isä 

kuului suojeluksuntaan ja äiti lottiin, lapset järjestöjen nuoriso-osastoihin, joista he 

vartuttuaan liittyivät aikuisten järjestöihin. Tavoite oli saada mukaan tulevat sukupolvet, 

vaikka jäseneksi ei voinutkaan suoraan syntyä.135 

Koko maan ensimmäiset naisosastot oli suojeluskuntien yhteyteen perustettu jo elokuun 

lopulla 1917. Niiden toiminta oli alkanut pienimuotoisena ompeluseuratoimintana sekä 

suojeluskunnan harjoitusten muonittamisena.136 Talven myötä suojeluskuntatoiminnan 

kehittyessä naisten toiminta muuttui monimuotoisemmaksi. Naisille alettiin antaa myös 

lääkintäkoulutusta. Naisosastot, kuten suojeluskunnatkin syntyivät usein paikallisesta 

tarpeesta, eikä yhteyksiä Helsingissä toimineisiin naisaktivisteihin ollut.137  

Sisällissodan sytyttyä naisten toiminta alkoi laajeta lisää. Aluksi se tapahtui spontaanisti ja 

organisoimattomasti. Useimmiten naisosastot olivat pieniä ja täysin vapaaehtoisia, jotka 

omatoimisesti lähinnä vaatettivat omasta pitäjästään sotaan lähteviä suojeluskuntalaisia.138 

Juuri tämän kaltaista Ullavankin naisosaston toiminta näyttää olleen. Ullavasta naisia ei ollut 

toimissa rintamilla, vaikka Keski-Pohjanmaalta heitä rintamille lähtikin ainakin 43 naista.139 

Naisten toiminta kehittyi laajamittaisemmaksi helmikuussa 1918, samalla kun valkoisen 

armeijan huoltoa kehitettiin perustamalla siitä vastaava intendentuurilaitos. Se kehotti naisia 

kotirintamatyöhön muun muassa sanomalehtien kautta. Näin naistoiminta kehittyi 

                                                           
132 Ullavalaiset isänmaan aisalla 1917 – 1918, 1939 – 1945, 39. 
133 Nevala – Nurmi 2012, 291 – 292. 
134 Nevala – Nurmi 2012, 13 – 14. 
135 Latva – Äijö 2012, 401. 
136 Nevala-Nurmi 2012, 16. 
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138 Latva-Äijö 2004, 49. 
139 Tunkkari Kaisa 1968, 12. 
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vapaaehtoistoiminnaksi, jonka merkitys armeijan huollon ja joukkojen siirtojen suhteen 

kasvoi merkittäväksi.140  

Naisten toiminta jaettiin heti aluksi muonitus-, lääkintä-, keräys- ja varustustyöhön.141 Myös 

kaatuneiden huolto ja sankarihautajaisista vastaaminen tuli naisten tehtäväksi. Sodan ajan 

naisten huoltotyö oli silti kokonaisuudessaan aika järjestäytymätöntä, vaikka työtä 

keskitettiinkin jo olemassa oleville ja järjestäytyneille yhdistyksille, kuten Martoille.142  

Ullavan naiset toimivat sodan aikana vain kotipitäjässään. Halua naisille varattuihin tehtäviin 

rintamalle kuitenkin ilmeisesti oli. Siitä kertoo 27.2.1918 Ullavan suojeluskunnan esikunnalle 

lähetetty kirje: 

Kirjeenne johdosta saamme ilmoittaa, että naisille ei löydy rintamalla minkäänlaisia tehtäviä nykyään. 

Ehdotamme, että Ullavan naisetkin ahkeroisivat kotonaan valmistaen lämpimiä vaatteita etenkin sukkia 

suojeluskuntalaisille. Sellaista tavaraa otamme kiitollisuudella vastaan rajattomat määrät.143 

Suoraa lähdettä naisten halukkuudesta rintamatehtäviin ei ole säilynyt. Mikäli kirjeen asia olisi 

yleinen ohjeistus, josta olisi ilmoitettu kaikille alueen suojeluskunnille, olisi se lähetetty 

kiertokirjeenä. Kyseinen kirje sen sijaan on lähetetty vain Ullavan suojeluskunnalle ja 

osoitettu Ullavan naisille, joten Ullavan naisissa oli halukkaita lähteä tehtäviin rintamalle, 

mutta tehtäviä ei ollut tarjota. Naisten liittymiselle suojeluskuntaan Ullavassa ei tuolloin 

myöskään ollut mitään estettä. Päiväämättömässä Ullavan suojeluskunnan säännöissä 

mainitaan, että jäseniksi voi päästä mies- ja naispuolinen kansalainen.144  

Ilmeisesti nämä päiväämättömät säännöt ovat juuri toiminnan alkuajoilta, mahdollisesti 

vuoden 1918 alkupuolelta. Tätä tukee säännöissä mainittu asia, että suojeluskunta 

lakkautetaan, kun vaarat, joiden vuoksi se oli perustettu, eivät enää uhkaa.145 Tuossa vaiheessa 

ei vielä ollut selvää, että suojeluskunnat jäävät järjestönä elämään. Myöhemmin 

Suojeluskuntajärjestöön pääsi mukaan vain miehiä. Säännöissä ei myöskään mainita mitään 

                                                           
140 Latva-Äijö 2004, 49. 
141 Tunkkari Kaisa 1968, 11. 
142 Nevala-Nurmi 2012, 16. 
143 Kokkolan piiriesikunnalta Ullavan SK:n esikunnalle 27.2.1918, Ullavan suojeluskunta SK-2421/9, 
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144 1§, Ullavan suojeluskunnan säännöt, Veikko Saaren yksityinen kokoelma. 
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lotista omana järjestönään, joten sen täytyy olla ajalta ennen kuin Lotta Svärd oli perustettu 

tai valtakunnallista suojeluskunta – asetusta annettu. 

Verrattaessa Ullavan naisten sodan aikaista toimintaa Jurvan naisten toimintaan, näyttää 

toiminta olleen käytännössä identtistä.146 Osin tätä selittää se, että pitäjät olivat samankaltaisia. 

Joten ompeluseurojen järjestäminen, keräys ja muonitustoiminta ovat olleet ainutta 

toimintaa, jota paikkakunnilla on voitu tehdä valkoisen armeijan tukemiseksi. 

Ullavan suojeluskunnan kannalta monella tapaa merkittävä kokous pidettiin Kirkonkylällä 

14.2.1918, jolloin jäseniksi liittyi ehkä jopa yli 70 henkeä. Virrankosken mukaan Rahkosessa 

oli vielä toinen kokous samoihin aikoihin. Kokouksen pöytäkirjoja ei ole säilynyt, joten 

henkilöllisyys useimpien liittyneiden kohdalla jää arvoitukseksi. Säilyneiden kantakorttien 

perusteella mukaan liittyvät seuraavat henkilöt: 

Taulukko 4. Ullavan suojeluskuntaan 14.2.1918 liittyneet 

 Nimi Syntymävuosi Ammatti  

1. Vähälä Taimi 1895 Talokkaanpoika  

2. Vähälä Yrjö Alfred 1898 Talokkaanpoika  

3. Vähälä (etunimi epäselvä) epäselvä Talokkaanpoika  

4. Vähälä Uljas 1891 Talokkaanpoika  

5. Tikkanen Matti Miika 1895 Työmies  

6. Videnoja Konsta 1892 Talokkaanpoika  

7. Videnoja Vilho Antti 1902 Työmies  

8. Viitasalo Erkki 1894 Talokkaanpoika  

9. Viitasalo Oiva 1901 Talokkaanpoika  

10. Viitasalo Sakarias 1891 Talokkaanpoika  

11. Jääskä Friidi 1899 Työmies  

12. Jääskä Matti 1898 Työmies  

13. Jääskä Viljami 1897 Talokkaanpoika  

14. Koski Antti 1900 Talokas  
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15. Sikala Väinö 1894 Talokkaanpoika  

16. Rahikka Frans Jaakko 1899 Työmies  

17. Korpi Matti Miika 1892 Työmies  

147 

Muita muistelmalähteiden perusteella muita liittyneitä oli kokouksessa esikuntaan valitut 

poliisi Aatu Hirsikangas ja talollisen pojat Oskari Vähälä, sekä Fritiof Virrankoski.148 Näistä 

kaksi viimeistä ovat kirjoittaneet muistelmat, ja liittyivät jäseniksi viimeistään 14.2.1918 

kokouksessa. Yhteensä selviää 20 liittyneen henkilöllisyys. Liittyneistä 20 henkilöstä 13 oli 

talonpoikia, työmiehiä oli kuusi, ja yksi poliisikonstaapeli. Vähän kokouksen jälkeen 

esikuntaan liittyi vielä talollisenpoika Tyyko Rahkonen, joka nostaa talonpoikien luvun 

14:sta.149  

Liittyneistä Viitasalo Sakarias ja Viitasalo Erkki ovat veljeksiä.150Liittyneistä Matti Miika 

Tikkanen on jo syksyllä 1917 suojeluskuntaan liittyneen Aatu Tikkasen veli.151Muiden 

14.2.1918 liittyneiden suhteen ei ole lähisukulaisuutta, eli he eivät ole veljeksiä tai isiä ja poikia, 

vaikkakin etäisempiä sukulaisuuksia kyllä löytyy. 

Maaliskuussa 1918 liittyi kantakorttien mukaan vielä Aatu Kaunisvesi, hän oli syntynyt 1893 

ja ilmoitti olevansa työmies. Toinen maaliskuussa liittynyt oli 1898 syntynyt Iisakki Tienpää, 

työmies hänkin.152 Työväen määrä lisääntyi näin yhteensä kahdeksaan vuonna 1918 

liittyneissä. 

Mikäli jäseniä liittyi 14.2.1918 kokouksen yhteydessä jopa yli 70 ja muutamat muut tämän 

jälkeen, on kantakorttien avulla selvinneistä ammateista mahdoton tehdä kovin pätevää 

päätelmää jäsenten sosiaalisesta kerrostumisesta. Kuitenkin näiden selvillä olevien 

henkilöiden ammattien perusteella näyttää siltä, että työväkeen luettavat eivät arkailleet liittyä 

suojeluskuntaan. Kantakorteista selvinneissä työväen edustajia on jopa runsas kolmannes. 

                                                           
147Kantakortit, Veikko Saaren yksityinen kokoelma. 
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Kuitenkin kun ottaa huomioon pitäjän elinkeinorakenteen on todennäköistä, että suurin osa 

liittyneistä on ollut talonpoikia. Koska pitäjän elinkeinorakenne on ollut hyvin yksinkertainen, 

eivät ammattitaustat ole voineet olla kovin monimuotoisia. Siksi keskiluokkaan 

lukeutuneiden määrä on jäänyt alhaiseksi. Eniten jäseniä on todennäköisesti tullut 

talonpojista. Seuraavaksi eniten on ollut maalaistyöväkeä, ja vähiten keskiluokasta. 

Työväkeen kuuluneiden suurehko osuus jäsenistä kertoo, että sosiaaliselta kerrostumaltaan 

työväestöön Ullavassa kuuluneet eivät läheskään kaikki lukeutuneet poliittisesti 

työväenliikkeen kannattajiin. Tästä kertoo sekin, että ennen 1920 – lukua Ullavassa ei ollut 

omaa työväenyhdistystä.153 Sosialistien kannatus lähti vasta vuoden 1922 jälkeen Ullavassa 

nousemaan, vaikka se jäi edelleen selvästi maalaisliiton taakse, mutta ohitti kokoomuksen.154 

Suojeluskuntaan mainitaan liittyneen sellaisiakin, jotka eivät olleet enää asekuntoisia, mutta 

tukivat suojeluskuntatoimintaa muutoin ja kannattivat siis valkoista Suomea.155 Näihin 

henkilöihin kuului varmasti paljon iäkkäämpää väestöä, ja ehkä myös hyvin nuoria. 

Kantakorteista ilmi käyneet henkilöt ovat ikänsä puolesta kaikki asekuntoisia, vain muutaman 

ollessa hyvin nuori. 

Suurin osa suojeluskuntalaisista pysyi helmikuussa 1918 Ullavassa. Vain harvat olivat ottaneet 

osaa taisteluihin ja sotilaallisen koulutuksen taso lienee ollut alhainen. Oskari Vähälän 

mukaan kahdeksan miestä oli ollut mukana Oulun ja Kokkolan taisteluissa. Ilmeisesti ainakin 

Oulussa kerettiin mukaan taistelutapahtumiin. Oulun taistelun jälkeen oli kuusi miestä 

liittynyt Kokkolan vapaajoukkoihin, jonka mukana he taistelivat myöhemminkin muun 

muassa Vilppulassa, Ruovedellä ja Tampereella.156 Tässä kohtaa Vähälällä on ilmeisesti 

mennyt joukkoyksiköt sekaisin. Hän tarkoittanee Kokkolan lentävää osastoa. Sen listoilta 

löytyy kuuden ullavalaisen nimet, jotka olivat ilmoittautuneet tähän yksikköön helmikuun 

alussa, ja lähteneet sieltä eri rintamalohkoille.157 Kokkolan vapaajoukon listoilta löytyy sen 

sijaan vain yksi ullavalainen. Kokkolan vapaajoukko lähetettiin Viipurin suunnalle 

15.4.1918.158 
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Näiden lisäksi Kristiinan krenatööripataljoonaan oli perustamisesta saakka kuulunut 

seitsemän ullavalaista, jotka taistelivat pataljoonan mukana koko sodan. Kahdeksan 

vapaaehtoista oli lähdössä vielä maaliskuun alussa rintamalle. Heidät kuitenkin palautettiin 

koteihinsa odottamaan maaliskuun asevelvollisuuskutsuntoja, josta heidät ohjattaisiin 

määrättyihin joukkoihin.159  

Sodan syttyminen merkitsi suuria muutoksia suojeluskuntien epäyhtenäisille joukoille. 

Taistelujen alettua valkoisen armeijan organisointi oli pahasti kesken. Sodan alkuvaiheessa 

suojeluskunnista lähetetyt vapaaehtoisten lentävät osastot vastasivat taistelutoiminnasta, 

kunnes vakinaisemmat taisteluosastot olisi saatu aikaan.160 Juuri tämän kaltaisiin osastoihin 

kuuluivat edellä mainitut ullavalaiset, jotka lähtivät vapaaehtoisina tai värvättyinä Kokkolan 

Lentävään Osastoon tai Kristiinan Krenatööripataljoonaan. Valkoisen armeijan runko 

muodostui sodan alkuvaiheessa täysin vapaaehtoisista ja värvätyistä.161 

Halukkaita Lentäviin osastoihin olisi ehkä ollut enemmänkin. Vapaaehtoisista muodostettu 

suojeluskunta ei kuitenkaan voinut lähteä kokonaisuudessa rintamalle, koska varsinkaan 

aluksi aseistusta ei riittänyt jokaiselle, eivätkä kaikki liittyneet olleet taistelukelpoisia. 

Kotikunnan ja rintaman takaiset tehtävätkin sitoivat myös huomattavan paljon miehiä.162 

1.4 Ullavan suojeluskunta sisällissodan melskeissä 

Keski-Pohjanmaa oli rauhallista aluetta Kokkolan venäläisten ja punaisten kukistumisen 

jälkeen. Sota kuitenkin jatkui kiihtyen Etelä-Suomessa, hallituksen joukkojen tarvitessa 

kipeästi lisää sotilaita rintamille. Pelkästään vapaaehtoisuuteen ja värväykseen nojautuen 

armeijasta ei saatu tarpeeksi suurta. Tämän vuoksi senaatti julisti 18.2.1918 voimaan vuoden 

1878 asevelvollisuuslain, joka koski periaatteessa jokaista 21 – 40 vuotiasta miestä.163 

Asevelvollisuus tarkoitti kutsuntoja, jolloin kaikki sotapalvelukseen kelvolliset ja luotettavat 

miehet merkittiin kotipitäjänsä suojeluskunnan luetteloihin, suojeluskunnasta oli tullut osa 

kutsuntalaitosta. Näin jokainen kutsunnoissa otettu mies merkittiin suojeluskuntansa 

kirjoihin ja liitettiin osaksi valkoista armeijaa.164 Tässä vaiheessa kyse ei enää ollut 
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vapaaehtoisuudesta. Vapaaehtoisuus koski enää niitä, jotka eivät sisältyneet asevelvollisten 

ikäluokkiin. 

Asevelvollisuuden myötä osaksi valkoista armeijaa tuli sosialisteja ja punaiseksi katsottavia 

henkilöitä jotka eivät olleet suojeluskuntatoiminnan kannalla. Työväestön osuus valkoisten 

joukoissa kasvoikin huomattavasti pakollisen asevelvollisuuskutsunnan myötä vuonna 

1918.165 

Ullavan suojeluskunta kuului sisällissodan aikana Kokkolan suojeluskuntapiiriin, joka 

myöhemmin järjestön kehittyessä muuttui Keski-Pohjanmaan suojeluskuntapiiriksi. Eli 

ullavalaiset saivat käskyt ja muut tiedot Kokkolan piiriesikunnan kautta. Sisällissodan aikainen 

Kokkolan piiri käsitti kaikkiaan 24 kuntaa. Myöhemmin muodostettuun Keski-Pohjanmaan 

piirin kuului vain 15 kuntaa. Kaikkiaan noista 24 kunnasta osallistui aseelliseen 

sotapalvelukseen noin 4650 meistä.  Jos osallistuneet lasketaan myöhemmältä Keski-

Pohjanmaan piirin 15 kunnan alueelta, osallistujia oli reilut 2400 miestä.166 prosentuaalisesti 

tämä oli 4,7 % piirin miehistä. Prosentuaalisesti enemmän osallistui ainoastaan Vaasan piiristä 

luvulla 5,2 %.167 

Piirin alkuaika oli sekavaa joukkojen kokoamisen aikaa. Kokkolasta tiedusteltiin 

kiertokirjeitse kaikilta piiriin kuuluvilta suojeluskunnilta 22.2.1918 Kuinka monta miestä 

suojeluskunnasta oli vahtipalveluksessa, täydellistä nimiluetteloa rintamalle lähteneistä, 

täydellistä nimiluetteloa erilaisiin sotilaallisiin koulutuskeskuksiin lähteneistä, kuinka monta 

suojeluskuntalaista vielä oli paikkakunnalla, kuka heitä johti, millaiset varusteet heillä oli, oliko 

suojeluskunnalla esikuntaa tai hallitusta.168 Vielä helmikuun lopulla Kokkolan esikunnalla ei 

ollut kuin vaillinaisia tietoja piirinsä suojeluskunnista. Ensimmäinen täydellinen 

piiriesikunnan luettelo rintamalla olevista on maaliskuun puoliväliltä 1918. Tosin täysin 

täsmällisinä voidaan pitää vain kutsunnoissa otettujen lukuja.169 

Asevelvollisten kutsunta toimeenpantiin Ullavassa 6.3.1918. Tässä tarkastuksessa 

hyväksyttiin 68 miestä.170 Vapautuksia annettiin fyysisen vajaavaisuuden, perheolojen tai 
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epäluotettavuuden vuoksi. Kutsuntatarkastuksen yhteydessä monet ilmoittautuivat 

vapaaehtoisina heti lähtemään.171 Kaikkia ei kuitenkaan lähetetty rintamalle. Monet jäivät 

pitäjään vartiopalveluvelvollisina, hekin olivat paikallisen suojeluskunnan kirjoissa.172 

Kutsuntapäivänä Ullavaan saapui käsky sotavalan vannomisesta. Sen mukaan kaikkien 

suojeluskuntaan liittyneiden tai liittyvien tuli heti vannoa vala kirjeessä olleen kaavan 

mukaan.173 Toiminta muuttui koko ajan sotilaallisempaan ja järjestäytyneempään suuntaan. 

Kokkolan piirin esikunnan luettelon mukaan aseellisessa palveluksessa Ullavasta oli 60 

miestä, joka oli prosenttimääränä asukkaista 4,0 %.  Kuten mainittu, nämä luvut eivät olleet 

tarkat.174  Ullavan prosenttiluku on melko selvästi alle Kokkolan piirin 4,7 % luvun. Muissa 

Keski-Pohjanmaan piirin pitäjissä luvut jakautuivat seuraavalla tavalla: 

Taulukko 5. sisällissotaan aseellisessa palveluksessa osallistuneet lukuina ja prosentteina 

kunnan asukasluvusta. 

Kunta lukumäärä Prosentti 

Halsua 51 3,2 

Himanka 193 6,2 

Kalajoki 308 5,1 

Kannus 259 5,6 

Kaustinen 170 4,6 

Kokkola(suom.) 115 7,5 

Kälviä 207 5,0 

Lestijärvi 58 3,2 

Lohtaja 182 4,8 

Perho 77 3,0 

Rautio 80 4,4 

Sievi 262 4,6 

Toholampi 227 4,6 

Ullava 60 4,0 

Veteli 202 4,4 
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 Yht. 2431 4,7 

175 

Väkiluvultaan pienemmissä pitäjissä ja kauempana sisämaassa olevissa osallistumisprosentti 

on jäänyt alhaisemmaksi. Todellinen aseelliseen palveluun osallistuneiden määrä lienee 

kuitenkin useimpien kuntien kohdalla hiukan suurempi. 

Kutsuntojen jälkeen miehet määrättiin palvelukseen kukin yksikköönsä. Asevelvolliset oli 

koottu nopeasti ja koulutettu nopeasti. Ullavalaiset kuten muutkin keskipohjalaiset palvelivat 

useissa eri joukkoyksiköissä.176 Rintamalle komennetut ottivat osaa taisteluihin Hämeen 

rintamalla muun muassa Tampereella ja sen ympäristössä, Hauholla ja Tuuloksella. Vaasan 

jääkäripataljoonaan asevelvollisina kuuluneet 11 miestä lähetettiin Tampereen jälkeen 

Karjalan rintamalle.177 

Osa asevelvollisista suoritti tehtäviään Ullavassa ja monet olivat vartiopalveluksessa 

Kokkolassa. Vapaussodan muistomitaleja jaettiin Oskari Vähälän mukaan 40 kappaletta.178 

Muistomitalien määrä ei kuitenkaan ole varma luku rintamalla palvelleista, sillä periaatteessa 

kyseinen mitali tuli jakaa jokaiselle valkoisen armeijan puolella osallistuneelle, siviilille tai 

sotilaalle.179 Näin ollen useita mitaleja jäi jakamatta. 

Oulun ja Kokkolan valtauksissa oli mukana kahdeksan henkilöä. Tämän jälkeen Kokkolan 

Lentävään Osastoon liittyi kuusi miestä. Juuri näissä henkilöissä on saattanut olla 

päällekkäisyyksiä. Yksi mies oli Kokkolan Vapaajoukoissa, seitsemän oli Kristiinan 

Krenatööripataljoonassa. Sandkvistin toimittamassa teoksessa Ullavan suojeluskunnan 

historiikin lopussa mainitaan ”vapaussotaan osallistuneet” joita on 20 henkilöä. Ilmeisesti 

nämä 20 olivat asevelvollisia. Näiden lukujen ja muistomitalien määrän perusteella 

rintamapalveluksessa oli 40 – 42 henkilöä. 

Huhtikuun lopulta 1918 on säilynyt Kokkolan Piiriesikunnassa leimattu tiedonanto Ullavan 

Suojeluskunnalta, koskien jäseniä ja aseita. Tässä rintamalla olevien lukumääräksi ilmoitetaan 

peräti 118 henkilöä. Kotipaikkakunnalla mainitaan vartiopalveluksessa olevan 20, ja 

                                                           
175 Sandkvist 1991, 124 
176 Turunen 2002, 59 – 60. 
177 Vähälä 1991, 294. 
178 Vähälä 1991, 295. 
179 Suomen senaatin päätös 1918 vuoden vapaussodan muistomitalin perustamisesta ja sen antamisen 
perusteista 10.9.1918, as.kok.1 70/1918. 
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harjoittamattomia miehiä 198. Kivääreitä oli ollut yhdeksän japanilaismallista, joihin 45 

patruunaa.180 Rintamalla olevien määrän täytyy olla liian suuri. Sen sijaan kotipitäjässä 

vahtipalvelusta suorittavien määrä voi hyvinkin pitää paikkansa, sillä aseellisessa 

palveluksessa oli Sandkvistin mukaan ainakin 60 ja mikäli 40 heistä oli rintamapalveluksessa, 

jää jäljelle 20 aseelliseen vartiopalvelukseen. Tosin kivääreitä ei ilmeisesti kaikille ole Ullavassa 

riittänyt. Omituista on miksi tämä tiedonanto ylipäätään on Ullavan Suojeluskunnan 

arkistossa, sillä se oli lähetetty Kokkolaan, jossa se oli leimattu saapuneeksi. Ehkä tämä 

ilmoitus oli lähetetty virheellisenä takaisin. Kokkolasta tiedusteltiinkin Ullavan 

suojeluskunnan jäsenmääriä ja muita lukuja useaan otteeseen kevään 1918 aikana. 

Sisällissodan taisteluissa kaatui ullavalaisia kolme henkilöä. Kaksi kaatui Tampereen 

taisteluissa ja yksi Hauholla.181 Haavoittuneiden määrästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta Oskari 

Vähälä mainitsee muistelmissaan nimeltä kuusi haavoittunutta.182 Sisällissodan kaatuneiden 

sankarihautajaisista muodostui suuri, lähes kaikkia pitäjäläisiä koskettanut tapahtuma. Ne 

olivat myös aikalaisille ennen kokematon tapahtuma. Sankarihaudoilla oli suuri merkitys sotaa 

käyvälle valkoiselle Suomelle. Yhteishautojen tarkoitus oli korostaa kaatuneiden tasa-arvoa. 

Sankarihautojen tuli myös kohottaa nuorten miesten sotaintoa. Myöhemmin sankarihaudat 

toimivat vapaustaistelun muistomerkkeinä.183 Sodan jälkeen sankarihaudoilla järjestettiin 

useita juhlia, joiden tarkoitus oli vahvistaa kansallistunnetta. Paikallisella tasolla yhteisiä 

sankarihautoja oli perustettu jo sodan alusta saakka, ja myöhemmin valkoisen Suomen 

kansanedustajat vaativat lehdissä yhteisiä hautoja kaatuneille. Sisällissodan 

sankarihautajaisista tuli malli myöhempienkin sotien sankarihautajaisille.184 

Ensimmäiset sankarihautajaiset vietettiin 16.4.1918 Ullavan kirkossa. Tuolloin haudattiin 

Tampereella kaatuneet Matti Vähälä ja Richard Asmundela. Oskari Vähälä muistelee, ettei 

vastaavia surujuhlia oltu aikaisemmin vietetty ja kirkko oli ääriään myöten täynnä. 

Tilaisuudessa pidettiin puheita ja läsnä oli Kälviänkin suojeluskuntalaisia. Kuukausi tämän 

jälkeen vietettiin vielä Jalmari Rahkolan sankarihautajaiset, joissa ohjelma oli samankaltainen 

ja väkeä paljon.185 Sankarihaudoilla käynti muodostui tärkeäksi osaksi suojeluskunnan ja 

                                                           
180 Tiedonanto Ullavan Suojeluskunnalta 30.4.1918, Ullavan suojeluskunta SK-2421/9, Kansallisarkisto. 
181 Ullavalaiset isänmaan asialla 1917. 1918, 1939 – 1945, 18. 
182 Vähälä 1991, 294 
183 Poteri 2009, 305 – 306. 
184 Poteri 2009, 305 – 308. 
185 Ullavalaiset isänmaan asialla 1917 – 1918, 1939 – 1918, 33. 
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lottien juhlallisuuksia Ullavassa. Kälviäläisten osallistumisesta ilmeisesti ensimmäisiin 

sankarihautajaisiin on säilynyt heidän lähettämänsä kirje. Sen mukaan tilaisuuteen otti osaa 

11 aseistettua suojeluskuntalaista, ja heidän johtajansa. Kaikki he olivat Välikylän 

haaraosastosta.186 Kaatuneista Matti Vähälä oli asiaa muistelleen ja esikunnassa toimineen 

Oskari Vähälä veli.187 

Paikallishallinnossa ei valkoisessa Suomessa tapahtunut juurikaan muutoksia, vaan se toimi 

lähes sotaa edeltäneellä tavalla. Usein kunnat tukivat sotaponnisteluja myöntämällä 

suojeluskunnille varoja.188 Näin tapahtui Ullavassakin kunnan myöntäessä sodan alussa 

suojeluskunnalle 10 000 markan lainan. Huomattava osa lainasta meni rintamalla olevien 

palkkoihin ja kyydityksiin. Rintamalla oleville maksettiin 3 markan päivärahaa.189 Muuten 

sodan aikana elettiin varmasti jännittäviä ja raskaita päiviä. Järjestyksen pidossa 

paikkakunnalla ei ilmennyt vaikeuksia. Joitakin ulkopaikkakuntalaisia poistettiin pitäjästä, ja 

Virrankosken mukaan omille punaisille annettiin suullinen varoitus, joka riitti. 

Suojeluskuntalaiset asettivat maanteille vartiot valvomaan liikennettä. Kokkolaan lähetettiin 

miehiä vartiopalvelukseen, sekä huolehdittiin erilaisista kyydityksistä Kälviän juna-

asemalle.190 Jurvan suojeluskunnan toiminta sodan aikana oli hyvin samankaltaista. Syynä oli 

ilmeisesti se, että molemmissa pitäjissä elettiin kaukana taisteluista, ja oman pitäjän 

pienilukuiset punaiset eivät muodostaneet uhkaa. 

Sodan aikana paikalliset keräsivät ruokaa ja valmistivat varusteita rintamalla oleville. 

Erityismaininnan toiminnan ja suojeluskunnan apuna toimimisesta Virrankoski antaa 

maanviljelijä Josef Vähälälle. Tiedossa ei ole, oliko hän suojeluskunnan jäsen.191 Mahdollisesti 

Josef on saattanut olla vain kutsumanimi, ja kyseessä on Huhtalan sukututkimuskirjan 

perusteella todennäköisesti Jooseppi Juhonpoika Vähälä, sillä muita mahdollisia Josef nimeen 

viittavia henkilöitä ei ole. Joosepin pojista ainakin Uljas Vähälä oli liittynyt suojeluskuntaan 

helmikuussa 1918 ja hänen tyttärensä Martta Vähälä puolestaan toimi myöhemmin 

Kirkonkylän lottien kyläosaston pitkäaikaisena sihteerinä.192 Oskari Vähälän mukaan 

avustustoiminta oli suurta, kun ottaa huomioon kunnassa olleen elintarvikepulan,, vaikka 

                                                           
186 Kälviän SK:n Välikylän haaraosastolta Ullavan SK:n esikunnalle, Ullavan Suojeluskunta SK-2421/9, KA 
187 Huhtala 1994 51. 
188 Suodenjoki 2009, 256.  
189 Ullavalaiset isänmaan asialla 1917 – 1918, 1939 – 1945, 34. 
190 Virrankoski Fritiof, ”Ullavan suojeluskunta” (art.). Keski-Pohjanmaan vartio, 1.4.1939. 
191 Virrankoski Fritiof, ”Ullavan suojeluskunta” (art.). Keski-Pohjanmaan vartio, 1.4.1939. 
192 Huhtala 1994, 51 – 52. 
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mitään tilejä keräyksistä ei ole säilynyt. Oskari Vähälä antaa myös huomattavaa tunnustusta 

keräystoimintaan osallistuneille naisille.193 Ullavan esikunnalle saapui huhtikuun alussa 

kiertokirje jossa huomautetaan keräyksien suhteen sotilaiden tarpeista: ”Samalla tahdomme 

huomauttaa, että sotilaat enemmän kärsivät tupakan, tulitikkujen ja puhtaiden alusvaatteiden puutetta.”194 

Tällä haluttiin tarkentaa, että yleisesti sotilaat tarvitsivat muutakin kuin muonaa. 

Yhteys rintamalle oli Virrankosken mukaan hyvä, joskin tiedot eivät aina vastanneet totuutta. 

Pitkänäperjantaina oli Ullavaan saapunut järkyttävä tieto, jonka mukaan kaikki ullavalaiset 

olivat kaatuneet tai haavoittuneet Tampereella. Myöhemmin tieto osoittautui perättömäksi.195 

Suojeluskunta hoiti Ullavassa paikallisia tehtäviään. Tähän kuului paikallisten asevelvollisten 

saaminen kutsuntoihin. Kaikki ullavalaiset eivät pitäjässä asuneet vaikka olivatkin kirjoilla, 

mutta ilmeisesti esikunta oli kiinnostunut heistä. Ullavan suojeluskunta tiedusteli Kokkolan 

maalaiskunnan esikunnalta maaliskuun alussa 1918 oliko Nestori Haapasalo niminen mies 

ollut siellä kutsunnoissa, mutta sai tähän erikoisesti muotoillun kieltävän vastauksen 

28.3.1918.196 Tämän jälkeen kyseisestä miehestä ei mainintoja ole, mutta hän oli ilmeisesti 

muuttanut Kokkolaan jossain vaiheessa.197 Ilmeisesti asevelvollisten kutsunta muuten 

onnistui hyvin, sillä muiden henkilöiden tiedusteluja asian suhteen ei ainakaan ole säilynyt. 

Suojeluskunnan johdossa tapahtui sodan aikana muutoksia. Jostain syystä Päivärinta luopui 

päällikkyydestään 10.3.1918. Uudeksi paikallispäälliköksi nimitettiin Aatu Hirsikangas.198 

Mahdollisesti Päivärinta oli lähdössä rintamalle tai muihin tehtäviin ja luopui päällikkyydestä 

tai sitten päivämäärä päällikönvaihdoksesta on väärä. Päivärinnan ainakin mainitaan olleen 

paikkakunnalla 16.4.1918 sankarihautajaisissa, jolloin hän ei olisi ollut enää päällikkönä.199 

Joka tapauksessa Päivärinta valittiin 21.4.1918 Ullavan suojeluskunnan edustajaksi 

rintamatoimistoon Tampereelle. Edustajan lähettäminen oli vapaaehtoista, ja kuluista vastasi 

suojeluskunta tai kunta.200 Tämä tehtävä huomioon ottaen on erikoista, että hän olisi 

luopunut johtajuudesta jo maaliskuussa. 

                                                           
193 Ullavalaiset isänmaan asialla 1917 – 1918, 1939 – 1945, 33. 
194 Kiertokirje 5.4.1918, Ullavan suojeluskunta SK-2421/9, KA. 
195 Virrankoski Fritiof, ”Ullavan suojeluskunta” (art.). Keski-Pohjanmaan vartio, 1.4.1939. 
196 Kokkolan maalaiskunnan esikunnalta Ullavan SK:n esikunnalle 28.3.1918, Ullavan Suojeluskunta SK-
2421/9, KA. 
197 Huhtala 1994, 211. 
198 Ullavalaiset isänmaan asialla 1917 – 1918, 1939 – 1945, 39. 
199 Ullavalaiset isänmaan asialla 1917 – 1918, 1939 -1945, 33. 
200 Kokkolan piiriesikunnalta Ullavan SK:n esikunnalle 24.4.1918, Ullavan suojeluskunta SK-2421/9, KA. 
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Vahtipalvelukseen Kokkolaan pyydettiin 18 miestä saapuvaksi 16.4.1918. Samalla 

vahtivuoron ilmoitettiin kestävän noin kaksi viikkoa, jonka jälkeen uusia miehiä tuli toimittaa 

tilalle.201 Kokkolassa vahtipalvelusta suorittaneisiin ullavalaisiin oli jo aiemmin kiinnitetty 

huomiota. Maaliskuun lopulla Kokkolasta valitettiin, että Ullavasta lähetetyt vahtimiehet 

olivat usein hyvin huonoissa varusteissa. Erityisesti kunnollisista jalkineista oli ollut puute. 

Varustuksen parantamiseen pyydettiin kiinnittämään huomiota.202 Ilmeisesti lämpimistä 

varusteista ullavalaisilla oli yleisesti pulaa, ja pitäjässä valmistetut varusteet lähetettiin 

rintamalle, joten niitä ei riittänyt vartiopalveluksessa oleville. 

Ullavalaisiin vahtimiehiin Kokkolassa kiinnitetään huomiota uudelleen, hieman sodan 

päättymisen jälkeen. Tuolloin pyydettiin yhdeksää vahtimiestä saapumaan 21.5.1918 

seitsemäksi tai kahdeksaksi päivää, jonka jälkeen tilalle tulisi uusia vahteja toisista kunnista. 

Kirjeessä pyydetään olemaan tarkkoja sen suhteen, että vahdit olisivat luotettavia, eivätkä 

missään tapauksessa punaisia.203 Tämän perusteella Ullavasta oli lähetetty kenties 

asevelvollisina otettuja punamielisiä henkilöitä vahtipalvelukseen. Ehkä kyseisten miesten 

luotettavuudesta on ollut näkemyseroja, tai muutaman punaisen joukossa ei ole Ullavassa 

katsottu olleen haitaksi. 

Kesäkuussa 1918 annettiin erikoinen vastaus kirjeeseen, jonka Ullavan esikunta oli lähettänyt. 

Vastaus koski Kokkolan Lentävän osaston kälviäläistä sotilasta, Akseli Kolaria204. Ullavasta 

lähetetty kirje ei ole säilynyt, mutta Kokkolan alue – esikunnan vastatessa kirjeeseen 

ilmoittavat he, että mainittu Kolari on riisuttava aseista, ja siitä ilmoitettava Kokkolan alue-

esikunnalle.205 Tämä erikoinen tapaus jää mysteeriksi, sillä asiasta ei löydy muita mainintoja. 

Ilmeisesti kyseinen sotilas on majaillut Ullavassa ja aiheuttanut jonkinlaisia ongelmia, ja 

Ullavasta on kysytty toimintaohjeita Kokkolan esikunnalta. 

Sodan päätyttyä Ullavan esikunnalle saapui useita erilaisia kiertokirjeitä, joissa pyydettiin 

muun muassa yksittäisten sotilaiden ottamien sotasaaliiden palauttamista. Eräässä kirjeessä 

Ullavan suojeluskuntaa varoitettiin metsien murhapoltoista, joihin kostonhimoiset punaiset 

                                                           
201 Kokkolan SK:n piiriesikunnalta Ullavan SK:n esikunnalle, 12.4.1918, Ullavan suojeluskunta SK-2421/9, 
KA. 
202 Kokkolan intendentuuripiirikonttorilta 25.3.1918, Ullavan suojeluskunta SK-2421/9, Kansallisarkisto. 
203 Kokkolan alue-esikunnalta Ullavan SK:n esikunnalle 17.5.1918, Ullavan suojeluskunta SK-2421/9, 
Kansallisarkisto. 
204 Sandkvist 1991, 147. 
205 Kokkolan alue-esikunnalta Ullavan SK:n esikunnalle 17.6.1918, Ullavan suojeluskunta SK-2421/9, 
Kansallisarkisto. 
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saattaisivat ryhtyä. Samassa kirjeessä lähettäjä kertoo metsäpalovakuutuksen tärkeydestä ja 

sen ottamisen kannattamisesta.206  

Sodan jälkeen suojeluskunnan tehtävät Ullavassa eivät heti loppuneet. Rintamalla 

palvelleetkaan eivät voineet heti palata koteihinsa, vaan he palvelivat vartijoina vankileireillä 

tai muualla. Pikkuhiljaa sodan jälkeen suojeluskunnat jäivät kuitenkin ilman varsinaista 

tehtävää. Vaikka suojeluskunnat olivat olemassa, edessä oli niiden uudelleenjärjestäminen.207 

Tämä tarkoitti varsinaisen valtakunnallisen sääntöihin sidotun suojeluskuntajärjestön 

perustamista.  

Aika oli sekava suojeluskuntien jatkotoiminnan suhteen. Kokkolan alue-esikunta lähetti 

kirjeen kaikille alueensa suojeluskunnille, joissa se ilmoittaa Suomen senaatin käskystä 

lakkautettavaksi kaikki piiri- ja aluepäällikkövirastot heinäkuun viimeisenä päivänä 1918. 

Kirjeen lopussa ilmoitetaan kuitenkin, että toimintaa on tarkoitus jatkaa yksityisenä 

yrityksenä, ja väliaikainen aluehallitus jo valmistelee ehdotusta tulevaa toimintaa varten. 

Samassa ilmoitettiin järjestettävästä kokouksesta, jonne haluttiin väkilukuun suhteutettu 

edustus kaikista alueen kunnista.208 Selvää siis oli, että suojeluskuntatoimintaa tullaan jossain 

muodossa jatkamaan, tai ainakin sitä halutaan jatkaa. Piiriesikunnan lähettämä kirje näytti 

toteen, että suojeluskunta – aate oli elossa, ja kannattajia asialle löytyi. Valtakunnallisen 

suojeluskuntajärjestön perustaminen sodan jälkeen oli kuitenkin vielä edessä. Epäselvää oli 

suojeluskunnan tuleva rooli ja tehtävät. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
206 Suomen metsänomistajain keskinäinen metsäpaloyhdistyksen kirje Ullavan SK:n esikunnalle 
18.6.1918. Ullavan suojeluskunta SK-2421/9, Kansallisarkisto. 
207 Selen 2001, 31. 
208 Kiertokirje Kokkolan alue-esikunnalta kaikille alueen SK:n esikunnille 27.7.1918, Ullavan 
Suojeluskunta SK-2421/9, KA. 
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2. Osaksi valtakunnallista suojeluskuntajärjestöä 

2.1 Suojeluskuntatoiminnan uudelleen järjestäminen 

Suojeluskunnan toiminnan jatkuminen ei ollut itsestään selvyys, vaikka monet sitä toivoivat. 

Toisaalta osa jäsenistäkin näki toiminnan sodan jälkeen turhaksi. Monet yksittäiset 

suojeluskunnat päättivät toiminnan jatkamisesta itsenäisesti jo kesällä 1918. Samaan aikaan 

monet suojeluskunnat miettivät toiminnan lakkauttamista.209 Tuolloin valtakunnallisesti ja 

virallisesti suojeluskuntien rooli sekä merkitys olivat vielä epäselviä. Suojeluskunnat toimivat 

vielä kesällä 1918 pitkälti itsenäisesti, päättäen omasta toiminnastaan ilman yleisiä ja yhteen 

sitovia sääntöjä, eikä toiminnan jatkoa ollut turvattu lailla.  

Sodan päättymisen jälkeen alkoi myös Suomen valtiojärjestelmän rakentaminen, sillä 

sisällissota oli estänyt toimivan valtiokoneiston rakentamisen aiemmin. Valtiolliset rakenteet 

aina hallitusmuodosta ja puolustusvoimista alkaen olivat alkutekijöissä.210 Valtiollisella tasolla 

tekemistä siis riitti, eikä suojeluskuntia nähty merkittävimpänä asiana. Eräs suurimmista 

kysymyksistä suojeluskuntien kannalta oli millaista toiminnan tulevaisuudessa tulisi olla, eli 

millaiseksi jo muodostetut suojeluskunnat tulisi kehittää. Tuleva rooli ja 

uudelleenjärjestäminen tulivat esiin yksityisestä aloitteesta järjestön sisältä ja myös valtiovallan 

puolesta. Sisältäpäin uudelleen järjestämistä pohdiskeli jo sodan aikana Rudolf Walden. 

Walden lähetti sodan aikaisten piirien päälliköille kirjeitä, joissa kehotti miettimään millaisia 

suojeluskuntien tulisi olla sodan jälkeen.211  

Toukokuun puolivälin jälkeen 1918 Walden asetti komitean miettimään järjestön 

tulevaisuutta. Komitea aikaansai muutamia merkittäviä periaatteellisia malleja tulevaa 

toimintaa ajatellen. Sen mukaan Suomi oli jaettava suojeluskuntapiireihin, jotka olisivat 

vastaavat kutsuntapiirien kanssa. Suojeluskunnan toiminta-alueena olisi yksi kunta, ne saivat 

valita paikallispäällikkönsä, ja ne rakennettaisiin vapaaehtoisuuden pohjalta. Valtio päättäisi 

järjestön ylimmästä päällystöstä, aseiden ja ammuksien kustannuksista, mutta muut menot 

jäisivät kunnille.212 
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Kesällä 1918 eri puolilla Suomea perustettiin itsenäisiä suojeluskuntia, joiden säännöt 

poikkesivat toisistaan. Esimerkkinä toiminnalle oli ollut Varsinais – Suomen suojeluskuntien 

toiminta, ne olivat päättäneet jatkaa toimintaa ja valinneet maakunnallisen ylihallituksen. 

Toiminta oli muuttumassa paikallisiksi ja alueellisiksi hankkeiksi.213 Kehitykseen oli tulossa 

muutos, kun Keski-Suomen yhdeksän suojeluskunnan esikunnat päättivät järjestää 

Jyväskylässä kokouksen 4 – 5.7.1918. Paikalle oli tarkoitus saada edustus kaikista silloisista 

suojeluskunnista. Tätä kokousta on pidetty alkuna yhtenäiselle suojeluskuntaliikkeelle. 214 

Kokouksessa oli tarkoitus keskustella suojeluskuntien tulevista tehtävistä ja työn 

jatkamisesta.215 Kokoustajat olivat saaneet tiedon 2.7.1918 senaatin päätöksestä, jonka 

mukaan sodanajan piiripäällikköjen virat lakkautettiin ja korvattaisiin sotakomissaareilla, jotka 

tulisivat kutsuntapiirien päälliköiksi. Kokouksen osallistujat pelkäsivät tämän tarkoittavan 

koko suojeluskuntajärjestön loppua.216 He siis tunsivat olevansa tärkeällä asialla, pelastamassa 

koko järjestöä. Edustus paikalle tuli 155 suojeluskunnasta. Mukana oli myös senaatin 

asettaman komitean edustajat. Komitea sai oivan tilaisuuden kuulla suojeluskuntalaisten 

käsityksiä toiminnasta, ja samalla komitea pystyi selostamaan omia mietteitään.217  

Kokouksessa esitettiin erilaisia näkemyksiä tulevaisuuden toiminnasta ja järjestelystä. Lopulta 

päästiin yksimielisyyteen toiminnan tavoitteista. Tehtäväksi katsottiin sotilaskoulutuksen 

antaminen jäsenille, armeijan reservinä toimiminen, poliisin avustaminen järjestyksen 

ylläpidossa tarpeen vaatiessa, edistää urheilua sekä kansalaiskunnon kasvattaminen. Jokaiseen 

kuntaan tuli myös perustaa SK ja maa piti jakaa SK-piireiksi.218 Erimielisyyksiä kuitenkin 

kokouksen pohjalta jäi. Kenties merkittävin niistä koski vapaaehtoisuutta. Enemmistö 

edustajista, erityisesti Länsi – Suomesta, Etelä – Suomesta, ja suurimmasta osasta 

Pohjanmaata kannattivat pakkojäsenyyttä.219 

Yhtä mieltä oltiin siitä, että suojeluskunnalle kuuluu sisäpoliittisia tehtäviä. Suojeluskunnat 

nähtiin isänmaallisena voimavarana, jonka tehtävä oli säilyttää vuoden 1918 sodan 
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saavutukset ja estää itsenäisyyteen sisältäpäin kohdistuvat uhat.220 Ulkoisen uhan torjumiseen 

ei tuolloin paljon kiinnitetty huomiota. 

Vaikka mitään asiaa Jyväskylässä ei virallisesti lyöty lukkoon, näytti kokous millainen 

suojeluskuntajärjestön tulisi sen jäsenten mielestä olla, ja sisäasiain- ja sota-asiaintoimikunnat 

kertoivat millainen se voisi olla. Lainmukaisia päätöksiä kokouksessa ei siis voitu tehdä. 

Jyväskylän kokouksen jälkeen komitea palasi Helsinkiin jatkamaan työtään, joka valmistui 

heinäkuun lopulla.2.8.1918. Senaatti antoi asetuksensa suojeluskunnista paljolti samanlaisena 

kuin toimikunta oli esittänyt.221 Asetus sisälsi useita kohtia, joista monet pysyivät sisällöltään 

muuttumattomina. Merkittävimpiä kohtia olivat yleiset säännökset, jotka olivat tulleet ilmi jo 

Jyväskylässä. Suojeluskunta – asetus kertoo järjestöstä seuraavaa: 

”1§ 

Suojeluskuntain tarkoituksena on maan hallituksen ohjeiden mukaan edistää kansan puolustustahtoisuutta 

sekä turvata laillista yhteiskuntajärjestystä. 

Tämän toteuttamiseksi suojeluskunnat: 

a) antavat sotilaallista kasvatusta suojeluskuntalaisille; 

b) edistävät voimistelua, urheilua ja kansalaiskunnon kasvattamista; 

c) toimivat tarvittaessa varsinaisen armeijan tukena ja 

d) avustavat pyydettäessä järjestysviranomaisia 

2§ 

Jäseniksi suojeluskuntiin otetaan sellaisiksi niihin pyrkiviä miehiä, joiden uskollisuuteen laillista 

yhteiskuntajärjestystä kohtaan voidaan luottaa ja jotka ovat täyttäneet seitsemäntoista vuotta. 

Poikkeustapauksessa voidaan jäseniksi suojeluskuntaan harkinnan mukaan ja vanhempain 

suostumuksella ottaa nuorempiakin.222  

Tämän lisäksi kerrottiin suojeluskuntapiirien olevan yhtenäiset kutsuntapiirien kanssa ja 

yhden suojeluskunnan toiminta-alue oli sen sijaintikunta. Paikallisen suojeluskunnan 

päällikkönä tuli toimia sotakomissarion määräämä valtion palkkaama alue – päällikkö, jonka 
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tukena oli esikunta. Kaikki maan suojeluskunnat yhdessä muodostaisivat valtakunnallisen 

suojeluskuntajärjestön. Paikallisen esikunnan osalta säädettiin vielä, että yhden jäsenen tuli 

toimia kanslia-, yhden kasvatus- ja yhden talouspäällikkönä.223 Näiden lisäksi oli vielä useita 

muita kohtia käytännöistä, järjestelyistä ja toiminnasta.  

Jäsenyyttä koskien asetuksen sanat on muotoiltu niin, että periaatteessa jäseneksi haluavan 

henkilökohtaiset poliittiset näkemykset ja mielipiteet eivät ole esteenä. Kuitenkin käytännössä 

jäsenen oli mahduttava vanhojen suojeluskuntalaisten määrittelemään näkemykseen 

luotettavuudesta ja isänmaallisuudesta sekä edustettava tietynlaista poliittisuutta. 

Vapaaehtoinen jäsenyys tarkoitti käytännössä sitä, että paikallisella suojeluskunnalla oli vahva 

poliittinen jäsenkontrolli.224 Jäsenkontrollin tarkoitus oli estää kommunistien punakaartien 

kanssa yhteistyötä tehneiden soluttautuminen järjestöön. Aktiivisesti suojeluskunta kävikin 

vain työväenliikkeen kommunistista suuntausta vastaan. Sodan perintö ja työväenliikkeen 

vastaisuus oli iskostunut suojeluskuntajärjestöön ja vaikutti jäsenistön koostumukseen.225 

Asetuksessa määritellyt tehtävät ja asiat olivat osin hyvin samankaltaisia tai samoja, kuin ne 

olivat olleet jo ennen sisällissotaa ja sen aikana. Ainoat täysin uudet asiat olivat liikunta ja 

valistustoiminta.226 Asetuksen kautta tuli myös viimein selväksi, että järjestöstä tuli 

vapaaehtoinen. 

Asetus tarkoitti valtakunnallisen ja säännönmukaisen suojeluskuntajärjestön perustamista.  Se 

pysäytti suojeluskuntatoiminnan kehittämisen paikallisten ja alueellisten hankkeiden 

pohjalta.227 Toiminnan kehittelyn suunnittelu alueelliselta pohjalta oli alkanut jo Keski – 

Pohjanmaallakin, mutta se pysähtyi nyt.228 Asetus ei ollut ongelmaton ja sitä jouduttiin 

myöhemmin muuttamaan useampaankin kertaan. Asetus itsessään oli melko ylimalkainen ja 

se takasi suojeluskunnille laajahkon itsehallinnon. Huomattavaa on, että asetus kytki järjestön 

puolustusvoimiin. Valtio oli myös takautunut tukemaan toimintaa rahallisesti, sekä 

luovuttamaan suojeluskunnille aseet ja ampumatarvikkeet.229 
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Asetus ei miellyttänyt kaikkia. Erityisesti vapaaehtoisuuteen suhteuduttiin paikoin kielteisesti. 

Esimerkiksi Varsinais-Suomessa maakuntapäällikkö kirjoitti sotaministeriölle 

pakkojäsenyyden tarpeesta, koska muuten jäseniä ei saataisi riittävästi. Pakosta muodostui 

sen mittakaavan ongelma, että sotaministeriö joutui erikseen kieltämään myös epäsuoran 

pakon, eli painostuksen käytön jäsenten hankkimiseksi.230 

Joka tapauksesta järjestö oli syntynyt ja tältä pohjalta se aloitti järjestäytyminen 

valtakunnalliskesi suojeluskuntajärjestöksi. Asetuksessa oli kyseessä virallinen tunnustus, joka 

varmisti toiminnan jatkumisen. Se ei silti tarjonnut valmiita organisaatiorakenteita taikka 

välttämättömimpiä resurssejakaan.231 Paljon tehtävää oli vielä edessä, ja paikallisten 

suojeluskuntien oli järjestäydyttävä uudelleen. 

Toiminnan helpottamiseksi ja selkeyttämiseksi sotaministeriö julisti syyskuun puolivälissä 10 

– sivuisen ohjesäännön kaikille suojeluskunnille. Ohjeistuksessa muun muassa jaettiin jäsenet 

toimiviksi ja tukeviksi, annettiin määräyksiä kokousten pidoista, ohjeistusta työnjakoon ja 

määriteltiin arvoasteet.232 Tältä pohjalta järjestö oli saatava toimimaan uudelleen sodan 

jälkeen. 

Koska asetuksen myötä suojeluskuntapiirien rajat olivat samat kutsuntapiirien kanssa, 

tarkoitti tämä, että Ullava tuli kuulumaan Vaasan läänin toiseen kutsuntapiiriin, jonka 

keskupaikkana oli Jyväskylä.233 Ratkaisu ei osoittautunut toimivaksi. 

2.2 Sekava tilanne sisällissodan jälkeen 1918 

Suojeluskunnan tehtävät vähenivät sodan päättymisen myötä. Ullava ja Keski – Pohjanmaa 

yleensäkin oli enimmäkseen säästynyt sodalta, siksi pitäjässä ei läpikäyty mitään sodan 

jälkiselvittelyjä. Tehtävät alkoivat suojeluskunnan osalta käydä vähiin, vartion pitämistäkään 

ei enää tarvittu. Tehtävät alkoivat siirtyä lähinnä suojeluskunnan esikunnalle. 

Ullavan Suojeluskunnan esikunnan tehtävät jatkuivat tärkeinä, ennen kaikkea kutsuntojen 

järjestämisenä. Kokkolan alue-esikunnasta lähetettiin heinäkuun alussa 1918 tiedote 

asevelvollisuusikäisten234 asevelvollisuuden loppuun suorittamista varten. Ilmoitus koski 
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erityisesti värvätyistä joukoista muihin joukkoihin ilman komennusta poistettuja, eli 

käytännössä miehiä vailla tehtäviä, sekä niitä asevelvollisuusikäisiä, joita ei vielä ollut 

tarkastettu kutsuntoja varten. Kutsunnoista oli ilmoitettu myös sanomalehdissä.235 

Tarkastamattomia henkilöitä tuskin Ullavassa oli ainakaan kovin paljoa. Asevelvollisuus koski 

kuitenkin monia sotaan osallistuneita paikallisia suojeluskuntalaisia, jotka saattoivat edelleen 

olla tehtävissä eri puolella Suomea, koska armeija oli edelleen sotakannalla. 

Maailmansota ja sisällissota olivat tuoneet mukanaan nälänhädän. Tämän vuoksi 

vapaaehtoisina rintamalle lähteneille oli myönnetty lomia pian taisteluiden päätyttyä. Uhkaava 

elintarviketilanne oli huomattu ja miehiä tarvittiin kotiin töihin. Kuitenkin vasta heinäkuussa 

kotiutettiin ennen vuotta 1892 ja jälkeen 1896 syntyneiden ikäluokat, eli ne joita 

asevelvollisuus ei koskenut.236 Joukkojen pääosan kotiutuminen tapahtui kuitenkin liian 

myöhään viljelystöiden kannalta.  Myös ullavalaiset suojeluskuntalaiset, asevelvollisuusikäisiä 

lukuun ottamatta, palasivat kotiin ilmeisesti viimeistään heinäkuussa 1918.  

Asevelvollisuusiän ulkopuolisia ullavalaisia palasi kotiin jonkin verran ainakin 5.7.1918. Tämä 

selviää sodassa mukana olleen Juho Mäkelän selonteossa. Mäkelä kertoo palvelleensa yhdessä 

kymmenen muun ullavalaisen kanssa, joista seitsemän oli tosin kaatunut tai haavoittunut 

Tampereella, Mäkelä itsekin lievästi. Mäkelä ja mahdollisesti muut hengissä selvinneet 

samassa joukkoyksikössä palvelleet palasivat Ullavaan 5.7.1918.237 Mäkelä kertoi palvelleensa 

koko sodan ajan omissa vaatteissaan, ja olleensa lomalla 6 – 25.6.1918, jolloin oli saanut 

valtiolta puvun ja kengät. Ilmeisesti kyseinen loma oli juuri viljelysloma. Valtion puvusta hän 

luopui Kokkolan asemalla, kun hänet heinäkuussa vapautettiin palveluksesta. Kokkolasta hän 

oli varusteiden luovutuksen jälkeen joutunut jatkamaan matkaansa avojaloin.238  

Sotaretkelle oli siis ominaista yhtenäisten varusteiden puute. Tämä koski melko varmasti 

useimpia muitakin ullavalaisia, sillä paikallisella suojeluskunnalla ei ainakaan sodan aikana 

ollut univormuja. Paikkakunnalla tapahtunut varusteiden valmistus sotilaille oli ollut 

enemmän alusvaatteiden ja täydentävien vaatekappaleiden valmistusta. Jotkut ovat saattaneet 

univormun saada palvellessaan sodanajan yksikössään, tai ainakin sodan jälkeen 

asepalveluksessa, kuten Mäkelä sai. Epäselvää on miksi ja milloin Mäkelä laati selontekonsa, 
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mutta siinä on 17 numeroitua kohtaa selontekoineen. Vaikuttaa siltä, että hän on laatinut 

kertomuksensa jonkin kaavakkeen pohjalta vastatessaan kyselyyn tai vastaavaan. Kotiin 

palanneita suojeluskuntatyö ei varmasti paljoa koskettanut, jos lainkaan, sillä ainoastaan 

esikunta näyttää olleen työssään. 

Kokkolan Suojeluskunnasta kannettiin huolta sodassa kaatuneiden ullavalaisten omaisista ja 

sodassa rampautuneista. Kokkolan aluepäällikön kirjeessä pyydetään luetteloa kaatuneista ja 

rampautuneista. Vaikeissa tapauksissa kehotettiin kuntaa tai suojeluskuntaa antamaan 

avustusta, kunnes kaatuneitten omaisten tai rampautuneiden hoito tulee valtion kautta 

järjestetyksi.239 Suojeluskunta tuskin kykeni avustamaan muuten kuin keräysten turvin, mutta 

lähteitä ei ole säilynyt, joten ei voi tietää oliko tukitoimintaa. Invalideja Ullavassa joka 

tapauksessa oli, samaten kolmen kaatuneen omaiset, yhdellä kaatuneista oli ollut vaimo ja 

poika.240 Huomion arvoista on, että suojeluskunta puuttuu kirjeen kautta myös kunnan 

elämään, toki vain kehottamalla kuntaa tukemaan sodasta kärsineistä. Kirje ei siis ole käsky 

edes paikalliselle suojeluskunnalle vaan ainoastaan kehotus. 

Asevelvollisuusiässä olevat olivat edelleen sotapalveluksessa. Tämä toi mukanaan erikoisen 

ongelman heidän palkkojensa maksun suhteen.  Heinäkuun loppupuolella lähetettiin kirje 

ilmeisesti Ullavan esikunnalle. Kirjeessä puututtiin ongelmaan, joka oli syntynyt kun 

Kokkolasta oli lähetetty valtakirjoilla varustettu virkailija nostamaan suojeluskuntalaisten 

palkkoja. Kirjeessä kerrottiin ongelmasta seuraavasti: 

Useamman epäonnistuneiden yritysten jälkeen nostaa palkkoja oheen liitetyillä valtakirjoilla olemme 

pakoitetut lähettämään valtakirjat takaisin. Lähettimme herra Sandströmmiä on kohdeltu sangen huonosti, 

kun hän on ollut matkalla palkkoja nostaakseen, onpa paikoittaan suorastaan ajettu ulos. Emme ikävä 

kyllä tiedä millä keinoin kysymyksessä olevat palkat saisi perittyksi.241 

Ullavassa oli ilmeisesti luottamuspula herra Sandströmmiin. Sikäli erikoista on, että edes 

sotilaiden itsensä kirjoittamat valtakirjat eivät ole auttaneet palkojen nostamisessa. 

Kesällä 1918 tiedusteltiin useaan otteeseen erilaisin kiertokirjein paikkakunnalla mahdollisesti 

olevasta sotasaaliista tai sotavankien omaisuudesta, sekä kadonneista tavaroista. Laskematta 
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yksittäisten sotilaitten sodan aikana saaliiksi ottamia tavaroita, Ullavaan tuskin on mitään 

suurempaa ja arvokkaampaa esineistöä päätynyt. Ainakaan lähteet eivät niistä kerro. 

Suojeluskuntatoiminnan kannalta merkittävä kirje lähetettiin Kokkolan Piiriesikunnalta 

7.8.1918, eli vähän valtakunnallisen järjestön perustamisen jälkeen. Alue-esikunta oli 

muuttunut nimeltään piiriesikunnaksi. Kirjeessä kävi ilmi, että järjestön toimintaa tullaan 

jatkamaan vaikka sota on päättynyt, sillä maan sisäinen ja ulkoinen tilanne on edelleen 

epävarma. Lisäksi käydään läpi suojeluskunnan merkitystä ja kehotetaan toiminnan 

jatkamiseen koska edellytykset siihen ovat paremmat. Kokkolan väliaikainen esikunta kutsuu 

kirjeessä sen alueeseen kuuluvien kuntien ja suojeluskuntien edustajat kokoukseen kaupungin 

raatihuoneelle 25.8.1918.242 Itse kokouksessa tultaisiin käsittelemään seuraavia asioita: 

1)Suojeluskuntien sisäinen järjestäminen 

2)Suojeluskuntien järjestyminen alueittain  

3)Aluejärjestöjen yhdistyminen piirijärjestöksi 

4)Kokkolan alueen määritteleminen; alue-esikunnan kokoonpano ja toimipaikka 

5)Piiriesikunnan kokoonpano 

6)Suojeluskuntien taloudellinen tukeminen 

7)Kuntien mahdollinen avustus alue- ja piiriesikunnan ylläpitämiseksi 

8)Muita mahdollisesti esiintyviä kysymyksiä243 

Vaikka Suojeluskuntajärjestön asema oli turvattu asetuksella 2.8.1918, järjestön 

organisoiminen käytännössä paikallis- ja piiritasolla oli vasta alkamassa, kuten kirjeestäkin 

kävi ilmi. 

Suojeluskuntajärjestö oli sekavassa tilassa, mutta työtä asioiden järjestämiseksi tehtiin. Tämä 

näkyi muun muassa siten, että suojeluskunnan jäsenistä ja aseista vaadittiin tekemään luettelot 

ja aakkosellinen hakemisto lokakuussa 1918. Jäsenten luettelointi oli aiheuttanut suuria 

epäselvyyksiä niiden laatijoille Vaasan läänin toisen kutsuntapiirin suojeluskunnissa, johon 
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Ullavakin kuului. Osasyynä luetteloinnin epäonnistumiseen oli ollut ilmeisesti epäselvät 

kaavakkeet.244 Tilanteeseen ei ainakaan äkisti tullut muutosta, sillä samasta asiasta valitettiin 

toistamiseen lokakuussa 1918. Kirjeessä todettiin ainoastaan muutamalta alueen 

suojeluskunnalta tulleen luettelot jäsenistä ja nekin yleensä puutteellisina.245 Ongelma oli siis 

ollut yleinen ja koskettanut enemmän tai vähemmän kaikkia kyseisen alueen suojeluskuntia. 

Kirjanpitotaidon heikkouden lisäksi kyseessä on voinut olla myös välinpitämättömyyttä, sillä 

toiminta saattoi paikoin olla lähes täysin lamaantunut esikuntia myöten.  

Jonkinlainen luettelo jäsenistä ja aseistuksista oli kuitenkin lopulta saatu aikaan ja lähetetyksi. 

Tästä kertoo lokakuun lopulla 1918 saapunut kirje, joka vaikuttaa olevan osoitettu juuri 

Ullavan Suojeluskunnan esikunnalle. Tälläkin kerralla valitetaan siitä, että aikaisemmissa 

luettelointia koskevissa kirjeissä ei ollut tehty selkoa taloudellisesta tilanteesta, johon nyt 

haluttiin selko.246 Jälkikäteen on vaikea sanoa, miksi Ullavan esikunnasta ei annettu selkeitä 

luetteloita kerralla. Osin on varmasti vaikuttaneet epäselvät kaavakkeet, osin ehkä 

kokemattomuus tämän kaltaisten asioiden hoidossa. Jos varoja ei ole ollut, on ehkä ajateltu, 

ettei siitä tarvitse erikseen ilmoittaa. Muutoin Ullavan Suojeluskunnan esikunnan toiminta 

jatkui edellisen kaltaisia juoksevia asioita hoitaessa.  

Sodasta kotiin palanneet näkyivät edelleen suojeluskuntansa jäsenluetteloissa vaikka olisivat 

ilmoittaneet erosta paikalliseen esikuntaan heti saavuttuaan. Näin oli siksi, että eroilmoituksen 

antamisesta piti kulua kolme kuukautta ennen kuin järjestöstä ero astui voimaan.247 Vaikka 

jäsenlistoja ei ole säilynyt, on edellä esitetty sääntö antanut varmasti vääristyneen kuvan 

toiminnasta, sillä osa jäsenistä oli mukana varmasti vain paperilla odottaen kolmen 

kuukauden täyttymistä. 

Sisällissodan päätyttyä oli naisten avustustoiminta suojeluskunnalle sodanaikaisessa 

muodossa Ullavassa päättynyt.248 Naisten sodan ajan toiminnalle ei enää ollut tarvetta, joten 

toiminta loppui tästä yksinkertaisesta syystä. Lotta Svärd järjestöä vielä ollut olemassa, joten 

toiminnan jatkamiselle ei ollut edellytyksiä, ja suojeluskunta-asetus oli tehnyt selväksi, että 
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järjestöön voi kuulua vain miehiä. Vapaaehtoisesti suojeluskuntaa saattoi toki tukea kuka 

tahansa. 

Marraskuussa Vaasan läänin II kutsuntapiirissä lähetettiin vielä huolestunut kiertokirje, joka 

oli tarkoitettu vain alueen esikuntien tietoon. Kirjeessä väläyteltiin mahdollisuutta uusille 

levottomuuksille, ja käskettiin pitämään silmällä epäilyttäviä henkilöitä.249 Levottomuuksista 

ei kuitenkaan ole mitään merkkejä asiakirjoihin jäänyt. 

2.3 Sekavat piirirajat ja lamaantunut toiminta 

Sodan päätyttyä suojeluskuntatoiminta oli Ullavassa lähes täysin lamaantunut. Pitäjässä oli 

vallalla käsitys, että Suojeluskunta oli täyttänyt tehtävänsä sodan aikana, eikä sitä enää 

tarvittu.250 Näin oli käynyt siitäkin huolimatta, että valtakunnallinen järjestö oli asetuksella 

luotu, ja toiminnan jatkamisen tärkeydestä oli Ullavan Suojeluskunnan esikuntaa tiedotettu 

kirjein. Ilmeisesti vain juuri esikunta jatkoi Ullavassa toimintaa. Esikunnan jäsenet 

varmaankin näkivät toiminnan edelleen tärkeänä. Innostus suojeluskuntatoimintaa kohtaan 

sodan jälkeen oli laantunut koko maassa, etenkin alueilla, joita sodan jälkiselvittelyt eivät 

koskeneet. Erityisesti näillä alueilla ei enää nähty tarvetta suojeluskunnalle vaan haluttiin 

palata takaisin arkeen.251 

Sisällissotaan Kokkolan piiristä oli osallistunut väkilukuun suhteutettuna toiseksi eniten 

suojeluskuntalaisia koko maasta, ainoastaan Vaasan piiri oli ollut edellä. Sodan päätyttyä 

toiminta ja jäsenmäärän Vaasan ja Kokkolan piireissä romahtivat. Toiminta Kokkolan piirissä 

oli lähes täysin lamassa useiden suojeluskuntien kohdalla.252 Keski – Pohjanmaalla 

toimintaedellytyksiä vaikeutti entisestään se, että ensimmäisen suojeluskunta-asetuksen 

myötä 2.8.1918 sodanaikainen sotilaspiiri jaettiin kahdenkutsuntapiirin kesken. Näin uuden 

piirin johto siirtyi kauaksi Jyväskylään. Vuoden 1918 loppuun tultaessa Kokkolan seudun 

suojeluskunnat olivat kutistuneet lähes olemattomaksi.253 

Pian suojeluskuntajärjestössä ympäri maan huomattiin, että kutsuntalaitokseen kytkemisestä 

oli ollut vain haittaa. Poikkeuksellisen huonosti kutsuntapiireihin pohjautuva piirijako toimi 
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Vaasan ja Oulun lääneissä, etenkin Vaasan läänin II piirissä, johon Ullavakin kuului.254 Tähän 

Vaasan läänin II kutsuntapiiriin kuului kaikkiaan 52 kuntaa.255 Kuntien aivan liian suuri määrä 

vaikeutti toiminnan johtamista. 

Sotaministeri Rudolf Walden, käytännössä silloinen suojeluskuntien ylipäällikkö, kutsui 

kutsuntapiirien edustajat Helsinkiin 14 – 15.12.1918 ratkomaan suojeluskunnan ongelmia.256 

Kokous päätti yksimielisesti, että suojeluskunnat itsenäistetään kutsuntapiireistä ja niille 

varattiin oma budjetti. Samalla pohdittiin tuliko suojeluskunnalle perustaa oma 

keskushallinto, vai jäisikö se sotaministeriön alaiseksi, ylin johto jäi sotaministeriölle.257 

Pian Waldenin kokouksen jälkeen sotaministeriö pyysi piiriesikunnilta ehdotuksia uusiksi 

piirirajoiksi. Hallitus päätti 23.12.1918 suojeluskuntapiirien itsenäistämisestä, eli 

suojeluskuntatyö erotettiin kutsuntaviranomaisista. Suojeluskuntiapiirejä tuli muodostaa 16 

ja kuhunkin piiriin asettaa sotaministeriön alainen piiripäällikkö. Sotaministeriön 

määriteltäväksi jäi milloin jako tulisi voimaan. Samalla päätettiin myös 

suojeluskuntapäällystön palkkaluokituksista ja piirien budjeteista vuodelle 1919.258 

Suojeluskuntajärjestö oli siis saanut omat piirit ja piiripäälliköt, mutta oli toimi 

sotaministeriön alaisuudessa. Toiminnan parantamiseksi tarvittiin kuitenkin vielä uusi 

suojeluskunta – asetus, jota valmistelemaan Walden asetti komitean tammikuussa 1919.259  

Uusi asetus tuli julki 14.2.1919, ja siinä oli useita kohtia. Asetus takasi suojeluskunnille 

oikeuden nimittää itse piiri- ja paikallispäällikkönsä, joille ei asetettu pätevyysvaatimuksia. 

Järjestön ylipäällikkö nimittäisi piiripäällikön, joka puolestaan nimittäisi paikallispäälliköt. 

Koko suojeluskuntain ylipäällikön ja tämän apulaisten nimittäminen puolestaan jätettiin 

sotavoimien ylipäällikölle. Järjestön edustajien kokouksesta tehtiin vain lausuntoja antava ja 

neuvotteleva elin. Suojeluskuntain ylipäällikkö puolestaan toimi sotaministerin alaisena.260  

Uusi asetus merkitsi järjestön selkeää sitomista valtiovaltaan. Se merkitsi järjestölle myös 

yliesikunnan ja keskushallinnon syntyä, ja siten ylipäällikön viran syntyä. Ensimmäiseksi 

suojeluskuntain ylipäälliköksi nimitettiin eversti von Essen 28.2.1919. Suojeluskuntajärjestö 
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oli saanut oman hallinnon, jonka ensimmäinen tehtävä oli kutsuntapiireistä irrallisen aluejaon 

luominen. Uusi piirijako ei kuitenkaan syntynyt kerralla, vaan asteittain.261 Muutokset alkoivat 

Keski – Pohjanmaalla, kun maaliskuussa 1919 Vaasan lääniin puoleiset pitäjät siirrettiin 

Jyväskylän piiristä Etelä – Pohjanmaan piiriesikunnan alaisiksi.262 Tämäkään ratkaisu ei 

osoittautunut toimivaksi. Von Essen määräsi 3.4.1919 suojeluskunnat jaettavaksi 19 piiriin. 

Jakoa piti muuttaa kuitenkin hyvin pian. Etelä – Pohjanmaan ja Raahen piirien väliin 

muodostettiin uusi, Keski – Pohjanmaan suojeluskuntapiiri.263 Virallisesti Keski – 

Pohjanmaan suojeluskuntapiiri vahvistettiin perustetuksi yliesikunnan kokouksessa 

24.4.1919.264 Siihen kuului 12 pitäjää Vaasan läänistä, mukaan lukien Ullava, ja kolme Oulun 

läänistä.265 Ei siis ole ihme, että toiminta oli aikaisemmin ollut vaikeaa ja epämääräistä. Nyt 

toiminta helpottui keskipohjalaisten saadessa oman piirinsä. 

Vuonna 1919 suojeluskuntapiirien määrä kohosi kaikkiaan 21:n. Seuraavan kerran uusi piiri 

muodostettiin vuonna 1925, jolloin määrä nousi 22:n. Tämä järjestelmä toimi aina vuoden 

1939 syksyyn saakka.266 

2.4 Suojeluskuntatyö herätetään uudelleen 1919 

Herasalo mainitsee Suojeluskuntain historia II:ssa toukokuun alussa 1919 Ullavan, Halsuan, 

Kaustisen ja Lestijärven suojeluskuntien olleen vielä perustamisasteella. Toimiviksi 

suojeluskunniksi Herasalo mainitsee piirissä kaikki muut 11. Yhteensä näissä 

suojeluskunnissa oli tuolloin 964 jäsentä.267 Tämän perusteella voi olettaa, ettei Ullavan 

Suojeluskunnalla tosiaan ollut minkäänlaista toimintaa sodan jälkeen, aina kevääseen 1919 

saakka, esikunnan toiminta pois lukien.  

Paikallisesikuntiin oli kyllä vedottu kirjeellä jo elokuussa 1918 toiminnan järjestämiseksi 

uuden asetuksen pohjalta. Toinen vastaavanlainen kirje lähetettiin vielä syyskuussa, jossa 

mainittiin, että suojeluskuntien tuli olla järjestäytynyt lokakuun puoleenväliin tultaessa 

elokuun asetuksen tavoin. Tuolloin olisi Jyväskylässä piirin edustajainkokous. Toivottu 
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uudelleen järjestely ei toteutunut jokaisessa pitäjissä, mutta useita uudelleenperustavia 

kokouksia järjestettiin pitkin syksyä ja muutamia alkuvuonna 1919.268  

Toimintaa yritettiin käynnistää Ullavassakin 27.10.1918. Uudesta toiminnan käynnistävästä 

kokouksesta ilmoitettiin Keski – Pohjanmaa lehdessä.269 Lehtimainoksesta huolimatta väkeä ei 

saatu tarpeeksi paikalle, sillä uudelleen järjestely onnistui vasta seuraavana vuonna. Yleisesti 

ottaen innostus suojeluskuntatoimintaa kohtaan oli piirin vuosikertomuksen mukaan vielä 

vuoden 1919 alussakin lamassa, vaikka uudelleenperustavia kokouksia oli pidetty pitkin 

edellisen vuoden syksyä.270 

Haluttomuutta suojeluskuntatoiminnan uudelleen käynnistämiseksi ilmeni Keski – 

Pohjanmaalla, kuten muuallakin edelleen. Erityisesti syrjäseuduilla oli köyhyyttä ja arjen työt 

veivät paljon aikaa, mikä vaikeutti suojeluskuntien toimintamahdollisuuksia. 271 Muita 

merkittäviä syitä toiminnan hitaalle uudelleen heräämiselle piirissä olivat piirijako, 

talousvaikeudet, sodasta johtuva väsymys ja asennevaikeudet.272 

Vaikka toiminnan alku oli Keski – Pohjanmaalla vaikeaa ja järjestö oli kokenut jäsenkadon, 

valtakunnallisesti järjestön jäsenmäärät olivat kasvaneet räjähdysmäisesti. Syksyllä 1918 

järjestössä oli ollut noin 40 000 jäsentä, vuodenvaihteessa 60 000 ja heinäkuussa 1919 jo 

kaikkiaan 100 000.273 Valtakunnallisesti tarkasteltuna järjestö oli vaikeuksista huolimatta hyvin 

suosittu, ja kesällä 1919 suosio alkoi Keski – Pohjanmaallakin kasvaa. Herasalo mainitsee 

vuoden 1919 lopussa Keski-Pohjanmaan piirin jokaisen 15 suojeluskunnan toimivaksi ja 

jäseniä niissä olleen kaikkiaan 1490.274 Jäsenmäärä oli kasvanut alkuvuodesta yli 500:lla.  

Ilmeisesti täsmälliset jäsenlistat oli saatu aikaiseksi, ja tähän mennessä ne, jotka sodan jälkeen 

eivät tunteneet tarvetta kuulua järjestöön olivat eronneet. 

Pienviljelysvaltainen Keski – Pohjanmaan piiri oli pieni. Piirin taloudellinen asema oli alusta 

alkaen tukala, ja sellaisena se tuli pysymäänkin. Alueen kuntienkaan taloudessa ei ollut 

kehumista, joten niiden avustukset paikallisille suojeluskunnille jäivät pieniksi tai tyystin 
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antamatta, vaikka valtuustot niissä olivat porvarillisvaltaisia.275 Ullavassa kunnalta ei 

rahoitusta saatu sisällissodan aikaista rahalainaa lukuun ottamatta. 

Toiminta siis aktivoitui keväällä 1919 Ullavassakin uudelleen. Asevelvollisuuden suorittaneilla 

1892 – 1896 syntyneillä oli tuolloin mahdollisuus osallistua kotipitäjänsä suojeluskunnan 

toimintaan, mikäli palvelus oli suoritettu. Varsinaisia jäsenlistoja ei ole Ullavan 

suojeluskuntalaisista vuodelta 1919 säilynyt. Kantakortitkin antavat vain vaillinaisetsi tietoa, 

mutta osa jäsenistä selviää muiden lähteiden kautta. Tämän kautta voidaan tehdä arvioita 

pysyvämmistä jäsenistä ja keitä uudet jäsenet olivat. 

Toiminnan uudelleen järjestely alkoi Oskari Vähälän mukaan 18.5.1919 pidetyssä 

kokouksessa, eli vain muutama viikko Keski – Pohjanmaan piirin muodostumisen jälkeen. 

Kokouksen tarkoitus on ollut toiminnan elvyttäminen ja uudelleenjärjestely. Kokouksessa 

valittiin Kansliapäälliköksi Pietari Päivärinta, harjoituspäälliköksi Tyyko Videnoja, 

talouspäälliköksi Oskari Vähälä, ja esikunnan neljänneksi jäseneksi Väinö Saari. Uusi 

paikallispäällikkö nimitettiin 1.6.1919. Tätä virkaa tuli hoitamaan Pietari Päivärinta.276 

Paikallinen esikunta oli valittu uudelleen ja johtosuhteet sekä vastuualueet olivat selkeät. 

Tämä antoi suotuisat edellytykset toiminnan käynnistämiselle. 

Kokouksesta 18.5.1919 muodostui aikaisempien kokousten tapaan liittymistilaisuus. 

Kokouksesta oli siis ilmeisesti ilmoitettu paikallisille. Säilyneiden kantakorttitietojen mukaan 

kokouspäivänä paikallisosastoon liittyi Seuraavat kuusi miestä: 

Taulukko 6. Ullavan suojeluskuntaan 18.5.1919 liittyneet. 

 Nimi Syntymävuosi Ammatti 

1. Aho Ilmari 1894 Maanviljelijä 

2. Korpi Tyyko 1899 Talokkaanpoika 

3. Viitasalo Tyykö 1898 Talokkaanpoika 

4. Tikkanen Eetu 1901 Työmies 

5. Tienpää Pertti 1901 Työmies 

6. Korpi Eino 1897 Talokkaanpoika 
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277 

Muitakin saattoi tässä kokouksessa liittyä, mutta heistä ei ole säilynyt tietoja. Kuitenkin 

kuusikin henkilöä on ollut varmasti tervetullut lisä jäsenistöön, joka on pohjautunut vuosina 

1917 ja 1918 liittyneisiin. Osa perustamisaikoina liittyneistä oli ehkä jättänyt järjestön kesään 

1919 tultaessa. Liittyneistä Eetu Tikkasen veljet Aatu ja Matti Miika olivat liittyneet 

suojeluskuntaan jo vuosina 1917 ja 1918.278 Eino Korpi ja Tyyko Korpi ovat veljeksiä ja 

heidän vanhempi veljensä Juho Aatu oli ilmeisesti liittynyt jo perustavassa kokouksessa 

1917.279  Tyykö Viitasalon kaksi veljeä olivat myös liittyneet suojeluskuntaan vuonna 1918.280 

Myöhemmin samana vuonna mukaan liittyi kantakorttien perusteella ainakin neljä seuraavaa 

henkilöä: 

Taulukko 7. Ullavan suojeluskuntaan vuonna 1919 liittyneitä. 

 Nimi Syntymävuosi Ammatti 

1 Kaunisvesi  Juho 1890 Työmies 

2 Pietilä Valfrid 1902 Työmies 

3 Päivärinta Juho 1887 Talokas 

4 Viitala Vilho 1897 Talokkaanpoika 

281 

Ylläolevan taulukon liittyneistä Juho Kaunisveden nuorempi veli Aatu oli liittynyt jo 

maaliskuussa 1918 suojeluskuntaan.282 

Vuonna 1919 liittyneistä vain kymmenen henkilön ammattitausta on selvinnyt. Heistä neljä 

oli maalaistyöväkeen kuuluvia ja loput kuusi talonpoikia. Koska ei ole tiedossa kuinka paljon 

uusia jäseniä vuonna 1919 liittyi, ei suuria johtopäätöksiä voi tehdä. Joka tapauksessa on 

selvää, että työväki ei edelleenkään epäillyt liittyä suojeluskuntaan. Jäsenistöön näyttää 

kuuluneen edelleen useita vuosina 1917 ja 1918 liittyneitä, joten jäsenistö on ollut 

talonpoikaispainotteista, mutta työväestöä on jonkin verran mukana ollut. 
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Oskari Vähälän mukaan toiminta alkoi toukokuun kokouksen jälkeen huomattavasti 

vilkastua. Sotilaallisia harjoituksia pidettiin kesän kuluessa ahkerasti. Harjoitukset järjestettiin 

erikseen kussakin kyläkunnassa, joille oli valittu omat harjoitusjohtajat.283 Kyläkunnilla lienee 

tarkoitettu kyläosastoja, ellei toimintaa ollut epävirallisesti jaettu vieläkin pienempiin osiin, 

mikä oli mahdollista. Suojeluskuntalaisen lehdessä tuntematon kirjoittaja puolestaan mainitsee, 

että harjoituksia ryhdyttiin pitämään säännöllisesti viikoittain, kolmessa eri kyläryhmässä, 

jossa kussakin oli omat kyläpäällikkönsä.284  

Kyläosastojen perustavista kokouksista ei ole säilynyt erillisiä dokumentteja. Joka tapauksessa 

useista lähteistä käy ilmi että tässä vaiheessa niitä oli kaksi. Toinen näistä teki niin sanotun 

paikallisosaston virkaa Alikylällä285. Alikylän lisäksi toimi Ylipään osasto, joista jälkimmäisen 

toiminta oli keskittynyt ilmeisesti Haapalaan. Suojeluskuntalaisen lehdessä mainitaan 

kuitenkin kolme kyläryhmää.286 Ilmeisesti toinen kyläosastoista oli jaettu etäisyyksien vuoksi 

kahteen eri harjoitusryhmään. 

Puolessa Keski – Pohjanmaan piirin suojeluskunnista jäsenmäärä oli kesällä 1919 noin 50 

paikkeilla.287 Täsmällisiä tietoja Ullavan jäsenmääristä ei tältä vuodelta ole. Suojeluskuntalaisen 

lehdessä nimetön kirjoittaja kertoo seuraavaa jäsenmääristä ja toiminnasta, tarkoittaen 

ilmeisesti vuotta 1919 ja 1920:  

Jäseniä oli tähän aikaan 70 – 80 (suurin prosenttimäärä) asukasluvusta Keski-Pohjanmaan 

maalaissuojeluskunnissa. Taloudellisessa suhteessa on s-kunta heikko. Juokseviin menoihin on varat 

hankittu enimmäkseen huvitilaisuuksilla. Varustarpeita ei ole kyetty hankkimaan.288 

Viime talvena saatiin yliesikunnalta 2,000mk avustus urheilukentän rakentamiseksi. Näillä rahoilla 

saatiin kentän rakennustyöt hyvälle alulle, vaikka tosin paljon on vielä keskeneräistä, mutta hyvällä 

tahdolla ja muutamilla talkoilla toivotaan kentän tulevan ensi kevännä välttävään kuntoon.289 

Mikäli jäsenmäärä on ollut kirjoittajan mainitsemat 70 – 80 on se ollut todella korkea, ja 

kirjoittajan mukaan se oli kuntien jäsenmäärään suhteutettuna prosentuaalisesti jopa piirin 
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korkein. Siitä millainen artikkelissa mainittu urheilukenttä oli ei ole tarkemmin tietoa, mutta  

se oli ilmeisesti melko vaatimaton, eikä siitä ole mainintoja muissa lähteissä. Harri Turusen 

mukaan Ullavan rata oli rakennettu vuokramaalle, samoin oli tehty Toholammilla, Sievissä ja 

Kannuksessa. 290 Urheilu ja urheilukilpailut olivat suojeluskunnalle tärkeitä tilaisuuksia, sillä 

ne vetivät paikalle yleisöä ja kilpailijoita muista pitäjistä, sekä työllistivät lottia. Urheilu toimi 

perustana muulle koulutukselle ja se oli tekijä, joka houkutti monet nuoret suojeluskuntaan.291 

Yleisurheilu ei kuitenkaan koskaan Keski-Pohjanmaalla ollut niin suosittu laji kuin hiihto.292 

Ullavalaisia suojeluskuntalaisia ja heidän lisäkseen suojeluskuntatyöstä kiinnostuneita naisia 

osallistui Kälviän suojeluskuntajuhlille 5 – 7.7.1919. Tilaisuudessa heräteltiin uudelleen 

naisten maanpuolustustyötä ja keskusteltiin maakunnallisen naisjärjestön luomisesta 

suojelukuntapiirin tueksi. 293 Valtakunnallista Lotta Svärd järjestöäkään ei tuolloin vielä ollut 

olemassa. Vaikka Keski – Pohjanmaalla oltiinkin asian suhteen eräänlaisia edelläkävijöitä, ei 

minkäänlaista suojeluskuntaa tukevaa naisosastoa tuolloin Ullavaan perustettu. 

Ullavan Suojeluskunta alkoi saada aseita vuonna 1919, mikä paransi toiminnan edellytyksiä. 

Kiväärien luovutuskuittien perusteella aseita ja ammuksia luovutettiin huomattavat määrät 

heinä ja elokuussa 1919. Säilyneitä aseenluovutuskuitteja löytyi kaikkiaan 24 eri henkilöstä.294 

Asemestareiksi kiväärien luovutuskuiteissa mainitaan esikunnan jäsenet Väinö Sikala ja 

Pietari Päivärinta.295 

Kiväärin luovutuskuiteissa huomattava osa henkilöistä on sellaisia, jotka ovat liittyneet 

suojeluskuntaan jo aiemmin vuosina 1917 tai 1918. Uusia henkilöitä, joiden nimi esiintyy 

suojeluskunnan yhteydessä ensi kertaa, on luovutuskuittien perusteella vain kuusi. Nämä 

kuusi ovat siis saattaneet liittyä edellä mainittujen kantakorttien perusteella liittyneiden 10 

henkilön lisäksi vuonna 1919, mutta asiasta ei ole varmuutta. Kaikki muut löytyvät joko 

aikaisemmin liittyneiden kantakorteista, tai he ovat matrikkeliteoksen mukaan ottaneet osaa 

sisällissotaan tavalla tai toisella, ja siten olleet jäseniä jo vuodesta 1918. 
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Näiden lisäksi selviää kahden kannattajajäsenen henkilöllisyys suojeluskunnan tilikirjasta 

vuodelta 1919. Heitä ovat A.Aho ja F.Videnoja.296 Muita kannattajajäseniä ei tuolloin 

ollutkaan, ainakaan tilikirjojen perusteella. Kyseiset kannattajajäsenet lienevät Anselm Aho ja 

Fridiof Videnoja, jotka myös olivat olleet jäseniä jo vuosilta 1917 ja 1918.297  

Kannattajajäsenet mukaan luettuna henkilöllisyys selviää vain noin 30 miehen osalta vuodelta 

1919. Näistä 30 jäsenestä 18 oli varmuudella liittynyt jo vuosina 1917 ja 1918, eli yli puolet 

selvinneistä jäsenistä oli ollut mukana jo alkuajoista saakka.  Joka tapauksessa jäseniä on ollut 

70 – 80 Suojeluskuntalaisen lehti kirjoituksen perusteella. Myöhempiin selvillä oleviin 

jäsenmääriin verrattuna vuoden 1919 jäsenmäärä olisi Ullavan suojeluskunnan historian 

korkein.298 Suojeluskunnan suosio oli siis vakiintunut useiden perustamis- ja alkuvaiheessa 

liittyneiden keskuudessa, koska he säilyivät jäseninä vielä kun toiminta aloitettiin uudelleen 

1919. 

Ensimmäiset suojeluskuntajuhlat pidettiin Haapalassa 1.8.1919. Oskari Vähälän mukaan 

juhlat onnistuivat hyvin. Noihin aikoihin nousi esiin ajatus muistopatsaasta sisällissodassa 

kaatuneiden haudalle.299 Juhlan sisällöstä tai osallistujista ei ole sen tarkemmin tietoa. Paikaksi 

on ilmeisesti valittu Haapala, koska siellä Ullavan suojeluskunta oli lähes kaksi vuotta 

aiemmin perustettu. Haapalassa myös asui paljon suojeluskuntalaisia, ja silloinen 

paikallispäällikkö Päivärinta. Juhlat ovat varmasti toimineet hyvänä värväystilaisuutena uusille 

jäsenille, ja siellä on saatettu kerätä varoja suojeluskunnalle.  

Ullavan Suojeluskunnan ensimmäinen tarkastus tapahtui piiripäällikkö jääkäriluutnantti 

Karhulan toimesta 9.8.1919.300  Karhulan yleinen huomio koko tarkastusmatkalta oli 

huonosti järjestetyt harjoitukset. Syyksi Karhula arveli työkiireet ja pätevän alipäällystön 

puutteen.301 

Suojeluskuntatoiminnan jatko Ullavassa oli turvattu vuonna 1919, kun toiminta järjestettiin 

uudelleen ja Keski – Pohjanmaan piiri oli muodostettu. Paikkakunnalla toiminnalle löytyi 

myös kannatusta, mikä näkyi vanhojen jäsenien pysymisenä jäseninä, ja uusien liittymisenä 

sekä tietysti piirin korkeimpana prosentuaalisena jäsenlukuna. Mitenkään ihanteellisena 

                                                           
296 Säästö vuodelta 1919, Ullavan Suojeluskunnan tilikirja, Sk-2486/52. 
297 Vähälä 1991, 293; Taulukko 3. 
298 Turunen 2002, 103. 
299 Vähälä 1991, 294. 
300 Vähälä 1991, 294. 
301 Turunen 2002, 123. 
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lähtökohtia suojeluskunnan toiminnalle ei kuitenkaan voi pitää vuonna 1919. Monet tekijät 

olivat vaikeuttamassa toimintaa, ennen kaikkea kangerteleva talous. Varojen puute heijastui 

kaikkialla Keski – Pohjanmaalla suojeluskuntien toimintaan. Ehkä näkyvimmin varojen puute 

näyttäytyi yhtenäisten univormujen, tai niiden puutteen suhteen. Vain Kokkolan ja 

Kannuksen suojeluskunnat olivat riittävän varakkaita vuonna 1919 hankkimaan pukuja 

jokseenkin riittävästi. Lohtajalla ja Kälviälläkin onnistuttiin hankkimaan muutamia kymmeniä 

pukuja. Kokonaistilanne oli kuitenkin Keski – Pohjanmaan piirin suojeluskunnissa 

univormujen suhteen surkea.302  

Ullavassa tilanne univormujen suhteen on varmasti ollut äärimmäisen puutteellinen, mitä se 

oli useimmissa muissakin piirin suojeluskunnissa. Univormujen puute ei ainakaan ole 

vahvistanut yhtenäisyyden tunnetta, jota sotilaalliset järjestöt vaativat. Julkisuuskuva 

järjestöllä ei siis pitäjässä ja piirissä ehkä näyttänyt ulospäin kovin järjestäytyneeltä eikä 

sotilaalliselta, mitä sen olisi pitänyt olla. Tilanne univormujen suhteen alkoi Keski-

Pohjanmaan piirissä parantua, kun piirijohtokunta tiedosti ongelman, mahdollisesti 

tarkastusten kautta. Loppuvuodesta 1919 yliesikunta luovutti piirin tarpeisiin 1000 metriä 

sarkaa täyttämään univormujen puutetta. Tästäkin huolimatta vielä vuonna 1921 mainitaan 

lakkien puuttuneen ainakin puolelta piirin miehistöltä. Pukuongelma ratkesi toistaiseksi vasta 

vuoden 1921 lopulla, jolloin yliesikunta lahjoitti piirille 1000 pukukertaa.303 

Tarkempia tietoja loppuvuoden 1919 toiminnasta ei ole säilynyt. Ilmeisesti loppuvuosi sujui 

harjoituksissa ja muissa suojeluskuntatyöhön liittyvissä asioissa. Mahdollisesti otettiin osaa 

Kokkolan manöövereihin ja urheilujuhliin syyskuussa.304 Todennäköisesti aloitettiin myös 

rahakeräys sankarivainajien haudalle pystytettävää Ullavan sankaripatsasta varten, sillä 

vuoden 1920 tilikirjoista ajalta ennen patsaan pystytystä ei löydy kuin marginaalisia 

lahjoituksia.305 

2.5 Hyvin alkanut suojeluskuntatyö jatkuu 1920 – 1921 

Muistelmalähteet eivät kerro paljoa vuosista 1920 – 1921. Kansallisarkiston lähteetkin antavat 

hyvin rajallisen kuvan tästä ajasta, sillä tuolta ajalta on säilynyt ainoastaan tilikirjat. 

                                                           
302 Herasalo 1962, 506. 
303 Herasalo 1962, 506. 
304 Herasalo 1962, 507. 
305 Tilivuosi 1920, Ullavan Suojeluskunnan tilikirja, Sk-2486/52. 
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Vuonna 1920 Suojeluskunnan varusteiden taso vaatetusten osalta alkoi parantua. Tilikirjoissa 

on useita merkintöjä erilaisten vaatteiden ostamisesta ja niiden myymisestä 

suojeluskuntalaisille. Erityisesti lakkeja, takkeja ja vöitä on ostettu.306 Aseiden lisäksi Ullavan 

suojeluskuntalaisilla alkoi nyt olla univormuja. Vaikka puvut tuolloin tuskin olivat jokaisella 

täydelliset, edes osittainen vaatetuksen samankaltaisuus loi yhteenkuuluvuuden ja 

sotilaallisuuden tunnetta. 

Merkittävä ja toimintaan vaikuttava tapahtuma oli, kun paikallisosaston ja Ullavan 

suojeluskunnan perustaja Pietari Päivärinta muutti paikkakunnalta. Tämä tarkoitti 

tarmokkaan johtohahmon poistumista. Tunnustukseksi toiminnastaan Päivärinta nimitettiin 

Ullavan Suojeluskunnan kunniajäseneksi.307 Oskari Vähälä muistelee Päivärintaa seuraavasti: 

Hän on se henkilö, joka tärkeimmän kasvatuksellisen työn on suojeluskunnan piirissä suorittanut. Häneltä 

ovat ne vanhemmat suojeluskunnan jäsenet, jotka alkuaikoina liittyivät, saaneet ensimmäisen herätyksen ja 

innostuksen suojeluskunnan ja isänmaan asioihin.308 

Päivärinta jätti tehtävänsä 1.4.1920, jonka jälkeen tehtäviä tuli hoitamaan Vilho Videnoja, 

ilmeisesti vain väliaikaisesti, sillä hän jätti tehtävänsä Väinö Saari309 jo 1.5.1920.310  Uusi 

paikallispäällikkö Väinö Saari oli ammatiltaan maanviljelijä, joka oli liittynyt suojeluskuntaan 

jo vuonna 1918. Sisällissotaan hän oli osallistunut kutsuntojen kautta ja haavoittunut 

Kalevankankaalla. Hänen sotilasarvoksi mainitaan vääpeli, mutta ylennysaika ei ole tiedossa. 

Väinö Saari oli ollut esikunnan jäsen jo 1919, joten työ oli hänelle jossain määrin tuttua.311 

Ilmeisesti hänen katsottiin olevan paras korvaaja Päivärinnalle. Väinö Saaren päällikkyys 

jatkui vuoteen 1926 saakka.312 

Paikallispäälliköt olivat tässä vaiheessa ensisijaisesti kouluttajia ja esimiehiä. Valtio maksoi 

heille palkan, mutta se oli niin pieni, että usein jouduttiin hankkimaan lisärahoitusta. Heidän 

pätevyystasonsa saattoi olla hyvin kirjava.313 Pelkällä valtion maksamalla paikallispäällikön 

palkalla ei voinut elättää itseään, kyseessä oli sivuansio. Näin asianlaita oli varmasti 

                                                           
306 Tilivuosi 1920, Ullavan Suojeluskunnan tilikirja, Sk-2486/52. 
307 Ullavalaiset isänmaan asialla 1917 – 1918, 19393 – 1945,”Ullavan suojeluskunnan historiaa”, 35. 
308 Ullavalaiset isänmaan asialla 1917 – 1918, 19393 – 1945,”Ullavan suojeluskunnan historiaa”, 35. 
309 Sukunimi oli alun perin Sikala, se muuttui myöhemmin Saareksi. Selvyyden vuoksi käytän nimeä Saari. 
310 Ullavalaiset isänmaan asialla 1917 – 1918, 19393 – 1945,”Ullavan suojeluskunnan historiaa”, 39. 
311 Ullavalaiset isänmaan asialla 1917 – 1918, 1939 – 1945, 20, 39. 
312 Uusi – Vähälä 1991, 39. 
313 Selen 2004, 185. 



69 
 

Ullavassakin. Paikallispäällikön viralla ei päässyt rikastumaan, jonkin verran se toi lisätuloja, 

mutta ylipäätään jäsenyys nähtiin varmasti ensisijaisesti kutsumuksena. 

Pätevyysvaatimukset paikallispäällikön virkaan yliesikunta julisti 1920. Kari Selen kertoo 

niistä seuraavaa: 

Paikallispäällikön tuli olla tehtävään sopiva, kiinnostunut suojeluskunta – aatteesta ja kykenevä 

suhtautumaan paikalliseen väestöön oikealla tavalla. Hänen piti olla vähintään 23 vuotta vanha ja 

elämäntavoiltaan säännöllinen. Sotilaalliset vaatimukset olivat joustavat. Ne ulottuivat armeijan upseerista 

ja vääpelistä jollain muulla tavalla osoitettuun vastaavaan pätevyyteen. Paikallispäällikön oli kyettävä 

tekemän harjoituksiin sopivia ja monipuolisia opetusohjelmia ja toteuttamaan ne ”miellyttävällä ja 

mukaansatempaavalla tavalla” Häneltä edellytettiin vielä kansakoulun suorittamista, hyvää käytöstä, 

tietoja kirjanpidossa ja kirjeenvaihdossa sekä ”muissa yleiseen kansalaissivistykseen kuuluvissa aineissa.314 

Näillä perustein Sikala oli varmaankin paikallisista vaihtoehdoista sopivin. Ei ole tiedossa, 

haettiinko virkaan henkilöitä lehti – ilmoituksella tai muuta kautta. Epätodennäköistä on, että 

paikkaan olisi etsitty virkailijaa muualta, sillä lisäpalkkaa ei ollut varaa maksaa, eikä Ullavan 

sijainti varmasti ollut mikään vetovoimatekijä, jolla houkutella hakijoita. Kokopäiväiselle 

päällikölle tuskin oli tarvettakaan, sillä niin suuri suojeluskunta ei ollut. 

Koko toimintakautenaan Ullavan suojeluskunnan päällikön virkaa tekivät paikalliset miehet, 

ainoastaan Päivärinta oli muualla syntynyt. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 

paikallispäällikkön viroista tuli Ullavassa myös pitkäaikaisia.  Vaihtuvuus tässä virassa oli 

yleisemmällä tasolla jopa haitallisen suurta.315 Ullavassa pidempään virassa viihtyneet 

paikallispäälliköt olivat ammattitaustaltaan kaikki maanviljelijöitä.316  

Kesällä paljastettiin sankarihaudoilla Ullavan sankaripatsas, jonka hankkimista oli alettu 

suunnitella vuotta aikaisemmin. Patsaan hinta oli 4000 markkaa, johon kunta lahjoitti 2300 

markkaa. Loput varat koostuivat keräyksistä ja pienistä lahjoituksista.317 Keräys ja 

lahjoitustoiminnan on täytynyt tapahtua vuoden 1919 puolella, koska 1920 vuoden 

tilikirjoissa ei ole lahjoituksista merkintöjä, yhtä 27 markan lahjoitusta lukuun ottamatta.318 

Tilikirjojen mukaan vietettiin 18.7.1920 juhla, tämän on täytynyt olla patsaanpaljastusjuhla. 

                                                           
314 Selen 2004, 186. 
315 Selen 2004, 185 – 186. 
316 Uusi – Vähälä et al. 1991, 20, 21, 81. 
317 Ullavalaiset isänmaan asialla 1917 – 1918, 19393 – 1945,”Ullavan suojeluskunnan historiaa”, 35. 
318 Tilikirja helmikuu 1920, Ullavan Suojeluskunnan tilikirja, Sk - 2486/52. 
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Juhlissa oli ilmeisesti jonkinlainen tarjoilu ja ohjelmaa, sillä se toi tuloja suojeluskunnalle 

89,75mk.319  

Tulon lähteitä Ullavan Suojeluskunnalla ei paljoa ollut. Loppu vuonna 1920 tuloja kertyi 

845,65mk juhlista ja iltamista, jotka pidettiin elo- ja marraskuussa. Yksityisten lahjoitukset 

jäivät aivan mitättömiksi, kyse oli muutamista kympeistä. Ylivoimaisesti suurin rahoitus tuli 

piiriesikunnan kautta, 1500mk, joka oli apurahaa valtiolta.320 Kuten muistelmissakin on 

mainittu, huvitilaisuudet olivat lähes ainoa tulonlähde, yliesikunnan tuen lisäksi. 

Tilanne oli samankaltainen kaikkialla Keski – Pohjanmaan piirissä koko 1920-luvun. Koko 

piirissä iltama, - ja huvitulot muodostivat 20 %, kuntien avustukset 9 %, kannatusmaksut 

2,5% kokonaistulosta. Itse hankittujen tulojen jäädessä näin vähälle, piirin toiminta tuli 

käytännössä riippuvaiseksi yliesikunnan tuesta.321 

Uusia jäseniä liittyi edelleen, vaikka lähteet heidän osaltaan ovatkin vähäiset. Säilyneiden 

kantakorttien mukaan tuona vuonna liittyi ainakin kaksi uutta jäsentä: 21.8.1920 maanviljelijä 

Matti Haapasalo, sekä toinen 1904 syntynyt henkilö, joka liittyi 2.12.1920.322 Jälkimmäisen 

nimi on kulunut lukukelvottomaksi.  

Vuonna 1920 koko piirin asetilanne parani, kun kaikki suojelukuntalaiset saivat venäläisen 

sotilaskiväärin.323 Ullavan suojeluskunnan kiväärien luovutuskuiteista vuodelta 1920 selviää 

vain kaksi nimeä, jotka ovat sellaisia joita ei aikaisemmin ole esiintynyt missään yhteydessä, 

joten he ovat saattaneet olla uusia jäseniä vuonna 1920. Nämä henkilöt olivat Toivo 

Hirsikangas ja Joni Haapala.324 Toivo Hirsikangas oli liittyessään vain 16 – vuotias, hänen 

isänsä oli ollut suojeluskunnassa mukana jo varhaisvaiheessa ja hänen äitinsä oli johtanut 

naisten tukitoimintaa sisällissodan aikana.325 

Uusia jäseniä siis liittyi, mutta tästä huolimatta jäsen määrä alkoi laskea edellisvuodesta. 

Toimivia jäseniä vuonna 1920 oli 63.326 Kannattajajäsenyysmaksua ei ainakaan tilikirjojen 

                                                           
319 Tilikirja heinäkuu 1920, Ullavan Suojeluskunnan tilikirja, Sk - 2486/52. 
320 Tilikirjat elo-, syys-, ja marraskuu 1920, Ullavan Suojeluskunnan tilikirja, Sk-2486/52. 
321 Herasalo 1962, 506. 
322 Kantakortit, Veikko Saaren yksityinen kokoelma. 
323 Turunen 2002, 103 
324Kiväärin luovutuskuitit 1920, Veikko Saaren yksityinen kokoelma. 
325 Huhtala 1994, 35; Uusi – Vähälä 1991, 39; Lehtinen 1928, 133. Toivo Hirsikankaan Vanhemmat olivat 
aikaisemmin mainitut Aatu ja Hanna Hirsikangas. 
326 Turunen 2002, 103. 
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mukaan tuona vuonna maksanut kukaan. Jäsenmäärää voi edelleen pitää korkeana, kun sen 

suhteuttaa pitäjän asukaslukuun, joka tuolloin oli 1187327. Prosentuaalinen jäsenluku olisi 

silloin 5,31 %, mikä on edelleen ollut varmaan piirin korkeimpia. 

Oskari Vähälä kertoo toiminnan hiljentyneen merkittävästi vuoden 1921 jälkeen. Tämä oli 

alkuaikojen toimintaa tarkastellen viimeinen aktiivisempi vuosi.328 Merkittävää on toiminnan 

väheneminen erityisesti Ylipään osastossa, joka oli kuitenkin ollut aikaisemmin vahvaa 

suojeluskuntalaisten aluetta. Sieltä koko Suojeluskuntatoiminta oli saanut alkunsa. Vuoden 

1921 toiminta ei poikkea paljoa edeltävästä vuodesta, ainakaan tilikirjojen perusteella, näiden 

lisäksi on vain hajanaisia lähteitä Erkki Saaren kokoelmista. 

Heti vuoden alussa saatiin toiminnalle välttämätön rahallinen tuki yliesikunnalta, 2000mk. 

Jonkinlainen huvitilaisuus pidettiin myös, jonka tuotto oli vain 36,25mk. Tämän lisäksi 

kannattajajäsenyyksiä maksoi helmikuussa K. Jatkonen, sekä toinen tuntemattomaksi 

jäävä..329 Kannattajajäsenien määrä nousi taas kahteen, jota se oli ollut vuonna 1919. 

Tilikirjojen mukaan seuraava mainittava tapahtuma on vasta kesällä, kun pidettiin iltamia 

lippurahan hyväksi. Ilmeisesti tällä tarkoitettiin rahaa, jota kerättiin suojeluskunnan omaa 

lippua varten. Tulos olivat melko vaatimaton 198,50mk.330 Mikäli kyse olo Ullavan 

suojeluskunnan lipusta, rahan keruu aloitettiin hyvissä ajoin, sillä itse lippu vihittiin käyttöön 

vasta vuonna 1926.331 

Loppuvuoden osalta merkittäviä tapahtumia on vain syyskuussa käynti Kälviän 

suojeluskuntajuhlilla, sekä joulukuussa maksettu matkaraha Kannuksen 

alipäällystökursseille.332 Tämä on ensimmäinen aineistosta löytyvä maininta, kun 

suojeluskuntalaisia lähetetään koulutukseen. Kurssit pidettiin jo marraskuussa ja niihin otti 

osaa Valfrid Pietilä, Eino Haapasalo, Konsta Videnoja ja Eetu Tikkanen.333   Näistä ainakin 

Pietilä on ottanut osaa seuraavana vuonna myös Vetelin 

alipäällystökurssille.334Alipäällystökurssista lähtien toiminta saanut lisää ammattimaisuutta ja 

                                                           
327 Väestön elinkeino, Tilastollisia tiedonantoja N:o 63, 255. 
328 Ullavalaiset isänmaan asialla 1917 – 1918, 1939 – 1945, ”Ullavan suojeluskunnan historiaa”, 35. 
329 Tilikirjat tammikuu ja helmikuu 1921, Ullavan Suojeluskunnan tilikirja, Sk-2486/52. 
330 Tilikirjat kesäkuu 1921, Ullavan Suojeluskunnan tilikirja, Sk-2486/52. 
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332 Tilikirjat syyskuu, joulukuu 1921, Ullavan Suojeluskunnan tilikirja, Sk-2486/52. 
333 Alipäällystökurssin todistus 3.12.1921, Erkki Saaren yksityinen kokoelma; Kuitti raha-avustuksesta 
31.12.1921, Erkki Saaren yksityinen kokoelma. 
334 Komennusasiakirja 12.11.1922, Ullavan Suojeluskunta, Erkki Saaren yksityinen kokoelma 
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harjoittelu oli muuttunut monimuotoisemmaksi sekä helpommin organisoitavaksi. Keski-

Pohjanmaan piirin kurssitoiminta oli alkanut jo 1920, mutta ei ole varmuutta oliko ullavalaisia 

mukana vielä tuolloin.335 

Suojeluskunnan alkuvuosina 1918 – 1920 koulutukselta oli puutunut päämäärät ja keinot. 

Päteviä kouluttajia oli aivan liian vähähän. Koulutus oli koostunut lähinnä sulkeis- ja 

avojärjestyksen käytännöllisestä ja teoreettisesta harjoittelusta. Ylipäätään koulutukselle oli 

ominaista epäyhtenäisyys.336 Ilman asiansa osaavaa alipäällystöä harjoitukset eivät yleensä 

toimineet. Alipäällystöltä puuttuikin yhtäläiset koulutusvaatimukset vuoteen 1921 saakka. 

Järjestötasolla yleisemmin koulutus sai suunnitelmallisuutta vuonna 1921. Tuolloin 

yliesikunnan suunnitelman mukaan keskityttiin enemmän taistelu- ja ampumakoulutukseen., 

suunta oli sotilaallisempi.337 Muutoksen tulokset eivät tietenkään näkyneet heti. 

Huvitilaisuuden tulot olivat jääneet laihoiksi, eikä tilaisuuksia ehkä sen vuoksi ole koko 

vuonna järjestetty kuin kaksi kertaa. Taloudellisesti Ullavan suojeluskunnan toiminta on 

nojannut ratkaisevan paljon yliesikunnan tukeen. Muut lahjoitukset ovat marginaalisia.338 

Jäsenistä löytyy hajanaisia ja osin epävarmoja tietoja varusteiden vastaanottokirjasta. Osasta 

kuiteista puuttuu päiväys ja osa on kulunut lukukelvottomaksi. Jostain syystä myös eri 

vuosien kuittauksia on tehty samoille sivuille, tämä kertonee jotain kirjanpidosta. Vuonna 

1921 varusteiden kuittauskirjan mukaan luovutettiin varusteita 7.8.1921 kaikkiaan yhdeksälle 

henkilölle, eikä heidän joukossaan esiinny uusia nimiä.339 Mahdollisesti luovutuksia oli 

enemmänkin, mutta asiakirjat eivät ole säilyneet. Jäsenmäärä ilmeisesti jatkoi laskuaan, eikä 

uusia tullut, ainakaan korvaamaan poistuneiden määrää. 

2.6 Vähenevä toiminta 1922 – 1923 

Vuoden 1921 jälkeen on suojeluskunnan toiminta useita vuosia hiljaista. Se toiminta mitä suojeluskunnalla 

oli, on ollut Alikylän kyläosaston toimintaa. Ullavan ylipäässä olevat suojeluskunnan jäsenet ovat osaksi 

eronneet, ja jäljellä olevat ottavat harvoin osaa harjoituksiin.340 Näin Oskari Vähälä kuvailee 

toiminnan jatkumista muistelmissaan. 

                                                           
335 Turunen 2002. 124. 
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337 Selen 2004, 322. 
338 Tilivuosi 1921, Ullavan Suojeluskunnan tilikirja, Sk-2486/52. 
339 Varusteiden kuittauskirja N:o1, No:3, Erkki Saaren yksityinen kokoelma. 
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Toiminta ei kuitenkaan ole voinut kokea täysin yhtäkkistä lamaantumista Ylikylän osastolla, 

tai Alikylältä. Sinänsä toiminnan laimeneminen sattui erikoiseen aikaan, koska juuri tuolloin 

piirissä oli ratkaistu suojeluskuntien pukuongelma. Vaikka toiminnan edellytykset 

varustetason ja koulutuksen suhteen paranivat, Ullava toiminta taantui. Valtakunnallisestikin 

tarkasteltuna jäsenmäärä oli 1920 – luvulla laskussa, ja se laski aina 1920 luvun puoliväliin 

saakka. Toiminnan hiipuminen ei siis ollut vain paikallistason ilmiö.341 Vuoden 1922 

toiminnan tutkimista Ullavassa vaikeuttaa lähteiden vähyys. Toisaalta, mikäli toiminta on 

ollut vähäistä, ei kirjallisia lähteitä ole syntynytkään paljoa.  

Toiminnan kannalta vuosi 1922 oli kuitenkin merkittävä, sillä silloin heräsi ajatus yhteisen 

talon rakentamisesta raittiusyhdistyksen kanssa Alikylälle.342 Kyseessä ei siis ollut pelkästään 

suojeluskuntatalo, vaan niin sanottu seurojentalo, joka tarjoaisi toimitilat useammalle 

järjestölle, muun muassa raittiusseuralle ja nuorisoseuralle. Molemmat mainituista järjestöistä 

olivat läheisissä suhteissa paikallisen suojeluskunnan kanssa. Ullavan suojeluskunnan ja 

myöhemmin myös lottien paikallisosaston monet keskeiset jäsenet olivat myös raittiusseuran 

jäseniä.343 Nuorisoseurojen välit suojeluskuntiin ja lottiin olivat maanlaajuisesti läheiset koko 

sotienvälisen ajan, ja monet lotat ja suojelukuntalaiset kuuluivat myös nuorisoseuraan.344  

Ullavan suojeluskunnan läheisistä väleistä nuorisoseuraan kertoo, että nuorisoseuran 

tilikirjoja oli tehty suojeluskunnan lomakkeisiin, ja ne löytyivät Ullavan suojeluskunnan 

arkistoista. Seurantalon tilikirjoja on ollut tarkastamassa Väinö Saari ja raittiusseuran Oskari 

Vähälä.345 Molemmat edellä mainitut henkilöt olivat keskeisiä toimijoita suojeluskunnassa ja 

raittiusseurassakin.346  

Vähälä kertoo, että rahaa seurojentaloa varten kerättiin eri liikelaitoksilta. Näitä varoja kertyi 

5000 mk edestä.347 Rahoja luovutettaessa raittiusyhdistykselle oli ehtona, että suojeluskunta 

voi käyttää taloa vapaasti omiin tarkoituksiinsa ilman vuokraa. Huomattavaa on, että 

raittiusseuran puolelta rahan kuittasi vastaanotetuksi Väinö Saari348 kassanhoitajana, sekä Yrjö 
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Koski – Vähälä puheenjohtajana.349 Molemmat heistä olivat Suojeluskunnan pitkäaikaisia ja 

merkittäviä jäseniä. Saari oli useana vuonna paikallispäällikkönä, myös rahoja 

luovutettaessa.350 Keskeiset jäsenet olivat siis järjestöissä samoja. Ei ole ihme, että järjestöillä 

oli yhteisiä intressejä rakentaa yhteinen talo toimintaansa varten. Yhteistyö ja asioiden hoito 

lienee ollut helppoa, kun päättäjinä on molemmissa järjestöissä ollut samoja henkilöitä. 

Ullavan suojeluskunnan läheisistä väleistä raittiusseuraan kertoo vielä toukokuussa 1922 

järjestetyt yhteiset iltamat.351  

Nuorisoseuran ja Suojeluskunnan yhteistoiminta ei ollut mitenkään epätavallista. Mikäli 

suojeluskunnalla ei ollut omaa suojeluskuntataloa, oli tyypillistä, että kokoonnuttiin 

nuorisoseurantalolla. Erityisesti maaseudulla molempien järjestöjen porvarillinen leima oli 

vahva.352  Ei siis ole ihme, että ne vetivät puoleensa samoja henkilöitä ja monet 

suojeluskuntalaiset kuuluivat myös nuorisoseuraan. Nuorisoseuran jäsenmäärän kasvu 

Suojeluskunnan ja Lottien lakkauttamisen jälkeen kertoo myös siitä, että ne olivat vieneet 

osan nuorisoseuran potentiaalisista jäsenistä.353 

Iltamia järjestettiin yleensä kahdesta syystä, haluttiin kerätä paikalliselle suojeluskunnalle 

rahaa ja harjoittaa valistustoimintaa. Valistustoiminta tarkoitti suojeluskunta – aatteen 

vahvistamista sen jo omaksuneille, sekä aatteen levittämistä ulkopuolisille, jotka olivat tulleet 

paikalle.354 Iltamat sisälsivät monenlaista ohjelmaa, esimerkiksi näytelmiä, arpajaisia, tanssia, 

musiikkia, runonlausuntaa ja muuta vastaavaa.355 Iltamien viihteellisimmät osat toimivat 

houkuttimina järjestön ulkopuolisille, mutta tämän lisäksi oli valistusta ja isänmaallisia 

puheita, jolla propagoitiin suojeluskunta järjestöä.356 Vakiintuneita perusjuhlia 1920 ja 1930 – 

luvulla olivat 16.5 vapaussodan voitonjuhla, itsenäisyyspäivä, joiden ohjelma oli 

vakavahenkisempää. Edellä mainittujen lisäksi oli vielä kesä- ja talvijuhlat, joiden aikana 

järjestettiin tärkeimmät urheilukilpailut.357  

                                                           
349  Kuitti SK:n rahalahjoituksesta Raittiusyhdistys Korven Vesalle 15.9.1923, Erkki Saaren yksityinen 
kokoelma. 
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351 Tilikirja toukokuu 1922, Ullavan Suojeluskunnan tilikirja, Sk-2486/52. 
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354 Alapuro 1998, ”Suojeluskuntain valistus-, urheilu- ja poikatoiminta” Erkki Vasara, 127. 
355 Selen 2004, 102. 
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357 Alapuro 1998, ”Suojeluskuntain valistus-, urheilu- ja poikatoiminta” Erkki Vasara, 127. 
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Tilikirjojen perusteella vuonna 1922 ei ole tapahtunut mitään muuta merkittävää. Tästä voi 

päätellä, kuten Oskari Vähälä muistelmissaankin kertoo, että toiminta on tosiaan ollut 

vähäistä. Toiminta on varmaankin ollut edellisten vuosien kaltaista, mutta tapahtunut 

harvemmin ja osanottajien määrä ollut vähäisempi. 

Varustetaso parantui edelleen vuonna 1922. Varusteiden kuittauskirjan perusteella voi 

olettaa, että yliesikunnan vuoden 1921 lopulla piirille lähettämät puvut löysivät perille ja 

ullavalaisten pukuasia oli kunnossa. Tuolloin varusteita oli säilyneiden lähteiden mukaan 

vastaan ottanut ainakin 15 henkilöä.358 Näistä 15 henkilöstä kuuden nimi esiintyy lähteissä 

ensikertaa, eli on mahdollista, että he ovat liittyneet kyseisenä vuonna.  

Tuli uusia jäseniä tai ei, heitä joka tapauksessa poistui rivistä. Vuonna 1923 toimivia jäseniä 

oli 54.359 Jäsenkato oli 9 henkeä vuodesta 1920. Kannattavista jäsenistä ei ole tietoja, mutta 

heitä tuskin on ollut montaa. Prosenttiluku suhteessa pitäjän väkilukuun on kuitenkin 

edelleen ollut kohtuullinen. Koko piirissä toimivien jäsenmäärä oli pienentynyt kahdeksassa 

suojeluskunnassa ja noussut seitsemässä.360 

Vuoden 1923 toiminta on pitkälti hämärän peitossa. Harjoituksia varmaankin järjestettiin, 

vaikka osallistuminen niihin lienee ollut vähäisempää ja keskittynyt Alikylälle, kuten Oskari 

Vähälä mainitsi. Vuonna 1923 kuitenkin valmistui raittiusseuran, nuorisoseuran ja 

suojeluskunnan yhteinen talo. Suojeluskunnan toiminta keskittyi tämän talon ympärille, ja se 

palveli paikallisosaston esikuntana.361 Vaikka muissa piirin pitäjissä suojeluskunnille 

rakennettiin useimmiten omat ja ehkä lottien käyttöön varatut talot, tapahtui tämä vasta 1930- 

luvulla, muutamien kohdalla vasta 1940-luvulla sotavuosien aikaan.362 

Yleisesti ottaen läheskään jokaisella suojeluskunnalla ei ollut omaa taloa käytössä, vaikka 

toisaalla saattoi kyläosastoillakin olla omat tilansa. Harvinaista ei ollut myöskään käytäntö, 

että talolla oli useita omistajia, kuten Ullavassa. Tällaisia usean omistajan taloja kutsuttiin 

yleensä nimellä seuratalo.363 

                                                           
358 Varusteiden kuittauskirja 1921 – 1922 N:o3, N:o4, Erkki Saaren yksityinen kokoelma. 
359 Turunen 2003, 103. 
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Toiminta oli varmaankin edellisen vuoden kaltaista, perinteisen juhlien järjestämistä ja ehkä 

pidettiin muutamat iltamat, sekä harjoituksia. Iltamia tuskin kuitenkaan oli monia, sillä 

aikaisempinakin vuosina niitä oli vain muutamat vuodessa ja tuotto vähäistä. Ylipäätään 

juhlien järjestämisen suhteen suojeluskunnat poikkesivatkin toisistaan merkittävästä samassa 

piirissäkin.364 

Aseita oli kuittien perusteella edelleen luovutettu. Tämä tarkoittanee sitä, että ainakin 

ampumaharjoitukset ovat jatkuneet. Harjoitukset olivatkin Vähälän mukaan olleet pääasiassa 

ampumaharjoituksia.365 Sukunimien perusteella aseita on luovutettu pääasiassa juuri Alikylän 

osastossa toimineille. Lähteiden vähyyden vuoksi isompia päätelmiä vuoden 1923 jäsenistä 

tai toiminnasta ei voi tehdä. Jäsenmäärä on edelleen kuitenkin laskenut, kuten Oskari 

Vähäläkin muistelee.366 Myös Keski-Pohjanmaan vartio lehdessä ilmoitetaan harjoituksien 

pitämisestä Ali- ja Ylikylällä.367 

Ylikylällä kuitenkin oli jonkin verran toimintaa, tämän puolesta puhuu vuodelta 1923 

säilyneet ampumaharjoituspöytäkirjat ja ampumakilpailupöytäkirjat. Kilpailuissa ja 

harjoituksissa oli säilyneiden asiakirjojen mukaan Ylikylältä osaan ottajia vaihtelevasti 

seitsemän ja yhdeksän henkilöä. Vastaavissa kisoissa ja harjoituksissa Alikylän 

osanottajamäärä oli sekin vain kahdeksan ja yhdentoista välillä.368 

Harjoitusten muodostuessa pääasiassa ampumaharjoituksista, olivat ne ehkä yksi syy suosion 

väheneminen. Aina samankaltaiset itseään toistavat harjoitukset tekivät toiminnasta 

yksitoikkoista. Puutteelliset harjoitukset johtuivat ensisijaisesti puutteellisesta johdosta. 

Osallistumisaktiivisuus harjoituksiin riippui pitkälti toiminnan vetäjistä.369 

Eräs asia, joka on saattanut vaikuttaa suojeluskunnan toiminnasta poisjäämiseen ja 

aktiivisempaan osallistumiseen on ollut henkilökohtaisen elämän muutos. Monet 1919 – 

1922 järjestöön kuuluneista olivat nuoria miehiä, jotka sisällissodan jälkeen kuuluivat 

ensimmäiseen asevelvollisuusluokkaan, ja osa oli nuorempiakin. Monet näistä ovat vasta 1920 

– luvun alussa perustaneet perheen, jonka jälkeen aika ei ole enää suojeluskunnalle riittänyt, 
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vaikka hengessä olisi oltu mukana. Ylipäätään suurin osa suojeluskuntien ja lottien 

maailmankatsomuksen jakaneista ei koskaan liittynyt järjestöihin.370 Suojeluskunnalle 

myönteinen ilmapiiri ei siis taannut suurta jäsenmäärää ja aktiivista toimintaa. 

Keski – Pohjanmaan piiriesikunta teki vuonna 1923 tarkastus- ja propagandamatkoja piirin 

suojeluskuntiin. Tämän yhteydessä järjestettiin illanviettoja ja neuvottelutilaisuuksia. 

Tarkoitus oli nostaa innostusta suojeluskuntia kohtaan ja parantaa taloustilannetta.371 Ei ole 

tiedossa järjestettiinkö Ullavassa tähän liittyen illanviettoja tai muuta, mutta luultavasti 

ainakin tarkastusmatkoilla Ullavassa on käyty. Kuitenkaan nämä tapahtumat eivät nostaneen 

suosiota ainakaan välittömästi.  

Piirijohto oli todennut koulutustoiminnan laimentuneen koko piirissä vuonna 1923. Syykin 

selvisi, sitä pidettiin paikallispäälliköitten kykenemättömyytenä ja saamattomuutena. 

Samoihin asioihin oli kiinnitetty huomiota jo aiemmin.372 

Vuonna 1920 piirin jäsenmäärä oli ollut huipussaan 1592 jäsenellä. Vuoteen 1923 tultaessa 

jäseniä oli enää 1300.373 Taantumuksen vuodet koskivat yleisesti Keski – Pohjanmaan piiriä, 

ei vain Ullavaa. Jäsenmäärä oli laskenut lähes 300 hengellä kolmessa vuodessa. Koska 

jäsenkortteja vuoden 1920 jälkeen liittyneistä ei ole, ei myöskään heidän ammattitaustoistaan 

voi sanoa mitään. Osan kohdalla on vaikea sanoa ovatko he edes liittyneet vuoden 1920 

jälkeen, mutta se on ensimmäinen kerta, kun heidän nimensä mainitaan suojeluskunnan 

yhteydessä. 

Suojeluskunnasta ei Ullavassa kuitenkaan muodostunut 1920-luvun alussa vapaussoturien 

asevelikerhoa. Tämän varmistavat ne useat henkilöt, jotka olivat liittyneet vuonna 1919 

tapahtuneen paikallisen suojeluskunnan uudelleen järjestämisen jälkeen. Toisaalta järjestön 

suosio kuitenkin säilyi myös vapaussoturien keskuudessa, sillä huomattava osa jäsenistä oli 

heitä.374 

Tarkasteltaessa valtakunnallisesti maalaissuojeluskuntiin liittyneitä ajalla syksystä 1918 

vuoden 1922 loppuun, talonpoikia liittyneistä oli 63 %. Keskiluokan osuus oli yhteensä 24 %. 
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Työväestön prosenttiosuus puolestaan oli 12 %. Eliitin osuus maaseudun liittyneistä oli vain 

0,1 %.375 Koska samalta ajalta Ullavassa liittyneistä on olemassa vain erittäin puutteellisesti 

tietoja, ei isoja johtopäätöksiä voi tehdä. 1918 – 1922 väliseltä ajalta tiedossa on varmuudella 

11 liittynyttä ammatteineen. Heistä seitsemän oli talonpoikia ja neljä työmiehiä.376  

Talonpoikia uusista liittyneistä oli lopulta seitsemän ja työväkeä neljä. Kunnan 

elinkeinorakenne huomioiden nämä ovat todennäköisesti olleet kaksi suurinta sosiaalista 

kerrostumaa suojeluskunnassa, talonpoikien ollessa kuitenkin selvästi suurin ryhmä. 

Keskiluokkaan kuuluvia on varmasti ollut jonkin verran, mutta koska siihen luettavia 

ammatteja pitäjässä on vähän, on heidänkin osuutensa jäänyt vähäiseksi. Opettajia ei 

Päivärinnan jälkeen ole ehkä ollut lainkaan. Tämä selittynee pitkälti siltä, että useimmat 

kansakoulunopettajista Ullavassa olivat naisia.377 

Maaseudun suojeluskunnat olivat rakentuneet perustamisestaan lähtien korostuneesti 

talonpoikien ympärille. Talonpojat olivat olleet jo perustusvaiheen ydinjoukko, ja sitä he 

olivat edelleen 1918 – 1922 välisenä aikana. Tuona aikana myös työväestön osuus liittyneistä 

kasvoi huomattavasti.378 

2.7 Ullavan suojeluskunnan uusi nousukausi 1924 – 1926 

 Valtakunnallisetsi tarkasteltuna suojeluskuntien jäsenmäärä jatkoi laskua aina vuoteen 1926 

saakka. Monet alkuaikoina liittyneet eivät olleet tarkasti tietoisia, mitä mukana olo vaati, ja 

tämä johti eroamisiin. Sotalaitoksen määräävät tahot olivat alkuaikoina myös suhtautuneet 

liioittelevan ynseästi suojeluskuntien antamaan sotilaskoulutukseen. Tämä oli luonut huonoa 

kuvaa eikä innostanut liittymään. Kolmas suuri syy laimeaan innostukseen oli, että 

valistustyöstä huolimatta monet eivät olleet sisäistäneet suojeluskuntien pääasiallista tehtävää, 

valmistautumista ulkoisen uhan torjumiseen. Monet uskoivat kyseessä olevan kotimaisen 

vasemmiston vastaisen taistelun.379 

Vuoden 1924 alusta otettiin käyttöön uusi aluepäällikköjärjestelmä. Tämän seurauksena 

Ullavan suojeluskunta tuli kuulumaan piirin II suojeluskunta – alueeseen yhdessä Lestijärven 
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376 Varusteiden kuittauskirja 1921 N:o3, Kuitti n:o31 aseen vastaanotosta 26.4.1923, Erkki Saaren 
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ja Toholammin kanssa.380Aluejärjestelmää oli kokeiltu jo vuonna 1921 Kaustisella, Halsualla 

ja Vetelissä, mutta aika ei tuolloin ollut vielä kypsä.381 

Aluejakojärjestelmän yksi tarkoitus oli parantaa piiriesikunnan ja paikallistensuojeluskuntien 

välistä yhteistyötä. Vuoden 1924 jälkeen aluejako muuttui Keski – Pohjanmaalla vielä usein, 

kun uusia alueita perustettiin, mutta Ullavan suhteen muuttui ainoastaan alueen numero.382 

Aluepäällikön viralla oli suuri merkitys alueensa suojeluskunnille. Aluepäällikön tehtävä oli 

alueensa suojeluskuntien sotilaallisen ja urheilutoiminnan johtaminen. Sen lisäksi 

aluepäällikkö oli kaikkien alueensa suojeluskuntalaisten esimies. Ohjesäännön mukaan hän 

vastasi alueensa suojeluskuntien toiminnasta ja hänen tuli valvoa niiden hoitoa. 

Suojeluskunnan toiminnasta kokonaisuutena hänen ei tarvinnut vastata ja valvoa.383 

Alueeseen liityttyä paikallispäällikön tehtäviksi jäi: ”Järjestää ja vastata suojeluskunnan kanslian, 

raha – asioitten, varusteiden ja taisteluvälineiden hoidosta sekä huolehtia suojeluskuntalaisten siveellisestä 

kasvatuksesta.”384 Apuna näiden asioiden hoidossa toimi paikallinen esikunta. Tämä tarkoitti, 

että paikallispäällikkö ei ollut enää ensisijainen sotilaallinen johtaja, vaan vastuu siitä oli 

siirtynyt aluepäällikölle. Aluepäällikköjärjestelmän muodostaminen oli yksittäisille 

suojeluskunnille huomattava edistysaskel sotilaskoulutuksellisessa mielessä. Tämän lisäksi se 

selvensi työkenttää ja soi paremmat edellytykset hoitaa muita kuin sotilaallisen toiminnan 

alueita.385 Tästä muutoksesta alkoikin Ullavan suojeluskunnan nousukausi. Oskari Vähälän 

mukaan uusia jäseniä liittyi, harjoitukset muuttuivat säännöllisemmiksi ja monipuolisemmiksi 

samalla sotilaallisen tason kuin innostuksenkin kasvaessa.386 Tämä kaikki oli epäilemättä 

aluepäällikköjärjestelmän ansiota, kun vastuu koulutuksen sisällöstä siirtyi sotilaallisille 

ammattihenkilöille. 

Suojelukuntalaisille pystyttyiin tarjoamaan parempaa koulutusta kuin aikaisemmin ja 

kiinnostus järjestöä kohtaan kasvoi. Aikaisemmin pitäjän suojeluskuntapäällystön 

koulutustaso ei siis ollut tarpeen vaativalla tasolla, vaan pätevät kouluttajat oli saatava 

ulkopuolelta. Vastaava ongelma oli ollut erittäin yleinen. Aluepäällikköjärjestelmä tulikin 
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koko maan kattavaksi vuoteen 1928 tultaessa.387 Halua Ullavassa toiminnalle oli siis ollut, se 

vain vaati sytykkeen ulkoapäin. 

Oskari Vähälän mainitsemista uusista jäsenistä tai heidän määristään ei ole tarkempia tietoja. 

Vaikka toiminta olikin aktivoitunut ja muuttunut parempaan suuntaan, jäsenten 

kokonaismäärä laski edelleen. Toimivia jäseniä oli 44 vuonna 1924. Kahdessa vuodessa 

jäsenmäärä oli laskenut kymmenellä.388 

Harjoitustoimintaa paransi edelleen 1920 – luvun puolessavälissä seurakunnalta vuokrattu 

alue ampumarataa varten. Ampumarata rakennettiin talkoovoimin, koska varoja ei ollut.389 

Ampumaradan tarkemmasta vuokra- tai käyttöönotto ajasta ei ole tietoa, sillä vuokrasopimus 

oli suullinen. Ainoa siihen viittaava asiakirja on sopimuksen purkamista koskeva.390 Kehitys 

oli yhteydessä koko järjestön ampumatoiminnan kehitykseen, joka alkoi 1920 – luvun 

puolivälissä. Vuodesta 1925 lähtien piirit saivat avustuksia paikallisten ampumaohjaajien 

koulutukseen.391 

Ampumarata oli suojeluskuntatoiminnan kannalta kaikkein välttämättömin investointi, jopa 

omaa taloa tärkeämpi. Monilla suojeluskunnilla oli käytössään vain luonnonrata, jotka olivat 

aukeita ja maalialueella oli jokin luonnon muovaama este.392 ilmeisesti tämän kaltaisilla 

paikoilla oli harjoiteltu Ullavassa ennen omaa ampumarataa. Yleensä ampumaradoille saatiin 

tontti edullisesti tai ilmaiseksi, ja varsinkin toiminnan alkuvaiheessa ne rakennettiin talkoilla, 

kuten Ullavassakin.393 Ei ole ihme, että ampumarata-alueen vuokraajaksi löytyi seurakunta, 

sillä vaikka papit usein joutuivat pidättäytymään suojeluskunnan jäsenyydestä, se ei 

vaikuttanut heidän asennoitumiseensa suojeluskuntiin. Vain joitain poikkeuksia 

huomioimatta papisto oli yleensä hyvin suojeluskuntahenkistä.394  

Jos aktiivisuuden kasvu ei näkynyt jäsenmäärän kasvuna, se näkyi kunnianosoituksina. 

Vuonna 1925 Ullavan suojeluskunnalle myönnettiin piirin kunniakirja, koska osanotto 

maakuntajuhlille oli prosentuaalisesti korkeinta. Toinen kunniakirja tuli, kun 
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osanottoprosentti oli suurinta myös piirin syysmanoovereillä. Lisäksi voitettiin Kannuksen 

leiripäivienleiri- ja kuntoisuushaarikka vuonna 1926. Ilmeisesti samoihin aikoihin voitettiin 

vielä kiertopalkintona tarkastuspokaali, joka myönnettiin isoimmasta osanottaja prosentista 

piiripäällikön vuosikatselmuksessa.395 Tämä osoittaa aktiivisuuden merkittävän kasvun ja 

paikallisten potentiaalin. 

Vuonna 1924 voimaan tullut aluepäällikköjärjestelmä vaikutti myönteisesti koko piirin tasolla. 

Vuotta 1925 pidetään piirissä käänteentekevänä, kun vaikutukset alkoivat näkyä. 

Harjoituksiin osallistuttiin yhä aktiivisemmin koko piirissä. Ampumaharjoitusten tulokset 

paranivat, ja uusia kivääreitä saatiin. Koko ampumatoiminta oli muuttunut 

järkiperäisemmäksi ampumakirja – ammuntojen myötä. Aseen hoito- ja käsittelytaitojen 

mainitaan muutenkin parantuneen.396 Myös osallistuminen leiri- ja koulutuspäiville kasvoi 

koko piirissä.397 

Ampumaharjoittelun uudistuminen näkyi Ullavan suojeluskunnan tuloksissakin. Ullavan, 

Toholammin ja Lestijärven suojeluskuntien järjestämissä juoksu- ja ampumakilpailuissa 

syyskuussa 1925 ullavalainen Yrjö Koski – Vähälä selviytyi voittajaksi.398 

Ampumaharrastus oli suosiossa Ullavassa erityisesti Alikylällä. Piiriä ja koko maatakin 

koskevissa kilpailuissa kunnostauduttiin. Vuonna 1935 Vilho Vähälä ja Toivo huhtakangas 

vuonna 1937 voittivat pokaalit sotilasotteluissa.399 

Vuoden 1926 kesällä Ullavan suojeluskunta sai oman lipun. Lipun käyttöön vihkiminen 

20.6.1926 oli suuri juhlatilaisuus. Lipun oli valmistanut kokkolalainen Hanna Lehtinen, joka 

tunnettiin Keski – Pohjanmaan lottatyön äitihahmona. Lahjoittajina toimivatkin Hanna 

Lehtinen ja Ullavan lotat, jotka oli perustettu saman vuoden alussa. Juhlatilaisuus järjestettiin 

Ullavan kirkossa pastori Bertel Mustosen saarnatessa tilaisuudessa, Keski – Pohjanmaan 

suojeluskuntain piiripäällikkö Hugo Piipon pitäessä lipun luovutuspuheen ja Oskari Vähän 

pitäessä vastaanottopuheen.400 
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Ullavan suojeluskunnan asiat olivat menneet selvästi parempaan suuntaan. Uusien jäsenien 

määrästä nousukaudelta ei ole olemassa mitään lukuja. Kuitenkin toimivien jäsenten 

kokonaismäärä jatkoi laskuaan, vuonna 1926 toimivia jäseniä oli 40. Vuodesta 1924 laskua 

oli tullut neljän jäsenen verran.401 Joka tapauksessa toiminnan laatu oli parantunut. 

Ullavan suojeluskunnan nousukauden merkittävin seuraus oli oman Lotta Svärd yhdistyksen 

perustaminen vuonna 1926. Suojeluskunnan toiminta oli ilmeisesti kasvanut niihin mittoihin, 

että lottien toiminta alettiin nähdä jo välttämättömänä.   Suojeluskuntainnostuksen kasvaessa 

uuden nousukauden myötä, oli luonnollinen seuraus, että innostus tarttui pitäjän naisiin. 

Naiset halusivat ottaa osaa maanpuolustustyöhön ja antaa tukensa paikalliselle 

suojeluskunnalle. Oli tullut aika perustaa Ullavan Lotta Svärd yhdistys. 
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3. Ullavan lottien ensimmäiset vuodet 1926 – 1930 

3.1 Lotta Svärdin alkutaival 1918 – 1925 

Rauhanajan ensimmäiset maanpuolustukselliset naisyksiköt muodostuivat sodan jälkeen 

Karjalan maakunnassa jo kesällä 1918. Kyseessä oli Sotamartoiksi kutsuttu järjestö, jota on 

pidetty Lotta Svärd järjestön siemenenä. Sototamarttojen toiminta ei päättynyt sodan 

loppumiseen, vaan järjestö jäi elämään ja alkoi laajeta. Järjestäytyminen ei jäänyt 

paikallistasolle, se muodosti kokonaisuuden yli pienyhteisöjen rajojen. Sotamartoilla oli myös 

keskitetty johto, kuten Lotta Svärdillä myöhemmin.402 

Sotamarttojen lisäksi syksyllä 1918 Satakunnassa syntyi useita pitäjäkohtaisia Suojeluskuntain 

ompeluseuroja. Näille oli olennaista paikallisuus ja suojeluskuntasidonnaisuus, jonka osana 

ne toimivat. Marraskuussa 1918 pidetystä kokouksesta lähtien 18 alueen seuraa toimi yhteisen 

nimen alla, Suojeluskuntain Ompeluseura.403 Yhteinen nimi ja alueellisuus oli Satakunnan 

osastojen suurin yhdistävä tekijä. 

Keski – Pohjanmaalla oli laajahkoa naistoimintaa jo ennen Lotta Svärd järjestöä. 

Keskipohjalaiset naiset järjestäytyivät Suojeluskuntain Naisjärjestö nimellä 

Suojeluskuntapiirin kesäjuhlissa heinäkuussa 1919. He muodostivat heti koko maakunnan 

kattavan toimintayksikön. Toisinaan tätä on jopa pidetty ensimmäisenä lottapiirinä, ja 

piiriorganisaation ensimmäisenä ilmentymänä.404  

Naisten maanpuolustustyö muodostui alueen suojeluskuntatoiminnan vanavedessä. Keski – 

Pohjanmaan suojeluskuntapiiri oli perustettu vasta keväällä 1919. Tätä ennen suojeluskuntien 

toiminta oli ollut hyvin vähäistä, siksi naisten toimintakaan ei voinut alkaa aikaisemmin. 

Suojeluskunnan paikallinen aktiivisuus sääteli naisten maanpuolustus toiminnan 

käynnistämisen mahdollisuudet.405 

Vuoden 1919 lopulla kymmenessä Keski – Pohjanmaan pitäjässä oli perustettu 

suojeluskuntain naisjärjestö. Toimijana tuolloinen järjestö oli kuitenkin erittäin heikko. 

Kyseessä oli enemmänkin periaatteellinen kokonaisuus, jonka tavoite oli paikallisten 

                                                           
402 Latva – Äijö 2004, 66. 
403 Latva – Äijö, 2004, 71 – 72,74. 
404 Latva – Äijö, 2004, 80. 
405 Latva – Äijö 2004, 83. 
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naisyksikköjen perustaminen. Pitäjärajojen ylittävää ja yhdistävää toimintaa ei varsinaisesti 

ollut, kuten Karjalan Sotamartoilla.406 

Tämän kaltainen pitkälti toisistaan riippumaton pitäjäkohtainen naisten 

maanpuolustustoiminta alkoi muodostua ympäri maata suojeluskuntien vanavedessä. 

Organisaatiolta ja toiminnaltaan ne olivat suojeluskuntasidonnaisia.407 Naisten 

valtakunnallisen maanpuolustusjärjestön, Lotta Svärdin, perustamisprosessi sai alkunsa 

29.8.1919. Tuolloin suojeluskunnan ylipäällikkö von Essen antoi päiväkäskyn 

naistoiminnasta. Von Essen vetosi naisten suojeluskuntavelvollisuuksiin, jotka olisi parhaiten 

täytettävissä Lotta Svärd yhdistyksiä perustamalla. Yhdistykset tuli perustaa paikallisen 

suojeluskunnan yhteyteen, ja ne lukeutuisivat paikallisiin esikuntiin. Tehtäviksi julistettiin 

lähinnä erilaiset huolto- ja tukitehtävät, sekä varojen keruu.408 Kaikkien olemassa olevien ja 

perustettavien suojeluskuntien naisosastojen oli muutettava nimensä Lotta Svärdiksi. Käsky 

tarkoitti myös vapaamuotoisen seuratoiminnan korvaamista yhdistystoiminnalla.409 Yleisnimi 

Lotta Svärd naisosastoille oli syntynyt, vaikka naisten omaa Lotta Svärd- järjestöä ei vielä 

ollut. 

Vuoteen 1920 mennessä naisten toiminta oli kasvanut räjähdysmäisesti. Nopea kasvu oli 

johtanut hallinnollisen sekasotkun syntymiseen suojeluskunnan saniteettiosaston johdon 

tasolla. Tämän ongelman ratkaisuksi tuli lopulta naisten oman valtakunnallisen järjestön, 

Lotta Svärdin perustaminen.410 Lottatoiminnan uusi sääntöehdotus valmistui joulukuussa 

1920. Sääntöjen mukaan oli tarkoitus perustaa Lotta yhdistyksistä koko maan kattava 

järjestökokonaisuus, jolla oli oma hallinto, ja hierarkkinen organisaatio. Päämäärä oli 

suojeluskunnasta erillinen oma järjestö.411 

Kehotus perustaa Lotta piirit sai alkunsa 17.2.1921 Lotta Svärdin keskusjohtokunnan 

suojeluskuntapiireille lähettämän kirjeen kautta. Perustettavien piirien oli valittava 

edustajansa maaliskuun valtakunnalliseen kokoukseen, jossa järjestön säännöt hyväksyttäisiin 

ja valtakunnallinen Lotta Svärd järjestö tuli muodollisesti perustetuksi.412 Muodollisesti 

                                                           
406 Latva – Äijö 2004, 84. 
407 Latva – Äijö 2004, 85. 
408 Latva – Äijö 2004, 99. 
409 Latva – Äijö 2004, 100. 
410 Latva – Äijö 2004, 109. 
411 Latva – Äijö 2004, 113. 
412 Latva – Äijö 2004, 115 – 116. 
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perustavakokous pidettiin 22 – 23.1921, jolloin paikalla oli vasta muodostettujen piirien 

edustajakokous. Suojeluskuntapiirejä vastaavat lottapiirit perustettiin koko maahan 

maaliskuuhun mennessä.413 Myöhemmin ne muuttuivat aina suojeluksuntapiirien 

muuttuessa. 

Keski – Pohjanmaan lottapiiri oli perustettu maan ensimmäisenä, jo 21.10.1920 Kannuksessa 

pidetyssä kokouksessa. Siellä oli valittu piirijohtokunta, jonka toiminta alkoi välittömästi 

piirijohtokunnan kokouksella.414  Keski – Pohjanmaan piiri oli siis jo olemassa ennen 

kehotusta muodostaa sellainen. 

Tämä kaikki ei kuitenkaan tarkoittanut, että jokaisen suojeluskunnan rinnalle olisi yhtäkkiä 

syntynyt paikallinen Lotta Svärd yhdistys. Paikalliset lottaosastot syntyivät pikku hiljaa 

useiden vuosien saatossa. Lotat perustettiin ensisijaisesti paikallisen suojeluskunnan 

tarpeesta. Tietysti paikallisten naisten innostus asiaan vaikutti myös ratkaisevasti. 

Keski – Pohjanmaalla Lotta Svärdin paikallisosastoja perustettiin seuraavalla tavalla. Vuonna 

1919 aikana perustettiin Kokkolan, Sievin, Kälviän, Kannuksen, Lohtajan ja Vetelin 

osastot.415 Nämä olivat aluksi suojeluskuntain naisosastoja, mutta paikalliset lottaosastot 

katsoivat toimintansa alkaneen niistä, ja pitivät näitä perustamisajankohtina. 

Toholammille, Kalajoelle, Halsualle ja Kaustiselle paikallisosastot perustettiin vuoden 1920 

kuluessa. Osa näistä aloitti myös toimintansa Suojeluskuntain naisosaston nimellä. Loput 

paikallisosastot perustettiin eri vuosina, Perhoon 1924, Himangalle 1925, Ullavaan 1926, 

Sievin Kirkonkylälle 1927, Marinkaisiin 1929, Rautioon 1929 ja Lestijärvelle 1929.416 

Lotta Svärd-järjestö muuttui 1920 – luvun alussa paljon. Läheskään kaikki paikallisosastot tai 

piirit eivät olleet hyväksyneet välittömästi valtakunnallisia sääntöjä ja halusivat säilyttää laajan 

autonomian. Vuoteen 1925 mennessä sääntöjä vastaan kapinoineet piirit olivat kuitenkin 

alistuneet osaksi valtakunnallista järjestöä keskusjohtokunnan alaisuuteen, järjestö oli 

yhtenäistynyt.417 Järjestöä johdettiin nyt selkeästi ylhäältä alas, ja paikallisia erityisvapauksia 

sallittiin vain poikkeustapauksissa418 

                                                           
413 Latva – Äijö 2004, 117 – 118. 
414 Tunkkari 1968, 16; Latva – Äijö & Pohls 2009, 89. 
415 Tunkkari 1968, 22. 
416 Tunkkari 1968, 22. 
417 Latva – Äijö 2004, 228. 
418 Latva – Äijö 2004, 227, 229. 
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Vuonna 1925 järjestön säännöissä tapahtui useita merkittäviä muutoksia. Toimen- ja 

huoltolottien välinen ero oli hälventynyt. Ylipäätään vapaaehtoisuus tehtäviin nähden laski ja 

pakonalaisuus lisääntyi. Univormu muuttui pakolliseksi, ja sen käyttö oli tarkoin säädeltyä. 

Mukaan tulivat myös säännöt tervehtimisestä.419 Jaostojako ja toimenlotta instituutio 

säädettiin pakolliseksi. Lotta Svärd oli luonteeltaan muuttunut sotilaallisempaan suuntaan ja 

se oli olemassa selkeästi sodan varalta.420 Vaikka Lotta Svärd- järjestö oli virallisesti itsenäinen, 

suojeluskunta säilytti siihen kontrollin aina valtakunnalliselta paikalliselle tasolle asti.421 

3.2 Ullavan lottien vaivalloinen aloitusvuosi 1926 

Kun Ullavan lottien paikallisosasto perustettiin, järjestön muodot ja toimintatavat olivat jo 

vakiintuneet, eikä ennen sotia järjestötasolla organisaatiossa tai säännöissä tapahtunut kovin 

suuria muutoksia.422 Tässä mielessä lottien oli edullisempi aloittaa toimintansa Ullavassa, kuin 

suojeluskunnan, jonka toimintaa oli vaikeuttanut valtakunnallisen toiminnan epäselvä 

organisaatio ja monet muut seikat. 

”Useiden vuosien aikana avustivat naiset harjoitustilaisuuksissa muonituksen järjestämisessä ja 

juhlatilaisuuksissa ravintolassa ja koristelussa.”423 Näin suojeluskuntaa tukevaa toimintaa kuvattiin 

Ullavan lottien historiikissa. Järjestäytymätöntä naisten tukitoimintaa suojeluskunnalle oli 

Ullavassa siis ollut jo vuosien ajan ennen paikallisosaston perustamista. Tämä kertoo, että 

asialle innostuneita pitäjästä löytyi. 

Tammikuun 30 päivä 1926 suojeluskunnan valistustilaisuudessa perustettiin Lotta Svärd 

yhdistyksen kyläosasto Haapalaan. Seuraavana päivänä vastaava osasto perustettiin Alikylälle. 

Toiminnan käynnistäjänä osastoille toimi rouva Esteri Aulanko. Kumpaankin liittyi heti 

kymmenen jäsentä.424 

Alikylän perustavassa kokouksessa seurojentalolla425 valittiin johtokunta. Puheenjohtajaksi 

valittiin Betty Koski – Vähälä, sihteeriksi Emma Saari, varastonhoitajaksi Marjatta saari. 

                                                           
419 Latva – Äijö 2004, 226. 
420 Latva – Äijö 2004, 227. 
421 Nevala – Nurmi 2012, 21. 
422 Latva – Äijö 2004m 226 – 227. 
423 Ullavan lottien toiminnasta, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
424 Historiikki, Vuotiskertomukset, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
425 Kyseessä oli sama talo, jossa suojeluskunta toimi. Samalla se teki lottien talon virkaa. 
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Tilaisuudessa päätettiin kokoontua kaksi kertaa kuukaudessa.426 Esteri Aulanko ei ollut, 

paikallisosaston jäsen, hän oli vain käynnistämässä toimintaa. Aulanko kuului Keski – 

Pohjanmaan lottien piirijohtokuntaan.427  

Osastoista Alikylän osasto tuli tekemään paikallisosaston virkaa. 428Haapalan eli Ylikylän 

osastosta toimi kyläosastona. Tämä oli luonnollista, sillä Alikyssä toimi myös suojeluskunnan 

paikallisosasto. Haapalan kyläosaston toiminnasta ei ole säilynyt mitään kirjallisia lähteitä. Sen 

toimikausi jäi lyhyeksi, sillä se lopetti toimintansa vuoden kuluttua, ilmeisesti jo vuoden 1926 

lopulla, koska jäseniä ei näy tilastoissa seuraavana vuonna.429 Ilmeisesti toimintaympäristö ei 

ollut tarpeeksi suotuisa lottatoiminnalle Haapalassa. Kun Haapalan kyläosasto perustettiin 

myöhemmin uudelleen, mainitaan tässä yhteydessä ilmapiirin Haapalassa olleen vastustavalla 

kannalla suojeluskunta- ja lottatyölle.430 Mahdollisesti ilmapiiri oli vuonna 1926 ollut 

samankaltainen, eikä aika ollut kypsä omalle kyläosastolle. 

Ensimmäisiä tehtäviä oli varojen hankkiminen Hanna Lehtiselle Ullavan suojeluskunnan 

lipun valmistamisesta. Tehtävänä oli myös valmistaa 30 kpl suojeluskunnan paraatinauhoja, 

joista puolet lähetettiin Haapalan osaston valmistettavaksi. Vielä päätettiin Alikylän lottien 

kokouksessa iltamien järjestämisestä 23.5.1926 suojeluskunnan tiloissa.431 Lipun 

valmistaminen tai hankkiminen oli usein lottien ensimmäinen tehtävä.432 

Suojeluskunnan lipun vihkimistilaisuuden järjestäminen oli ensimmäisen vuoden toiminnan 

merkittävin tapahtuma. Päävastuu ja tehtävät kaikkineen tarjoilusta koristeluun ja muuhun 

näyttää olleen lottien vastuulla. Kesäkuussa päätettiin valmistaa myös lottapuvut. Puvut olivat 

tärkeä yhteenkuuluvuuden tunteen kannalta.433 Loppu vuonna lotat päättivät jatkaa viime 

talvena aloitettua ompeluseuratoimintaa, lottia ei jaettu jaostoihin vähäisen jäsenmäärän 

vuoksi.434 Lottatoiminta oli vääntöjen mukaan jaettu neljään eri jaostoon. Sairashoito-, 

                                                           
426 Pöytäkirja Alikylän kyläosaston perustavakokous 31.1.1926, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA. 
427 Tunkkari 1968, 41. 
428 Sopimuskirja 31.1.1926, Yhdistysrekisteriasiat, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
429 Historiikki, Vuotiskertomukset, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
430 Ullavan lottien vuosikertomus 1934, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
431 Alikylän kyläosaston kokouksen pöytäkirja 1.5.1926, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
432 Nevala – Nurmi 2012, 132. 
433 Alikylän kyläosaston kokouksen pöytäkirja kesäkuu 1926, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA. 
434 Pöytäkirja Ullavan lottien piirijohtokunnan edustajien neuvottelukokouksessa 3.10.1926, Lotta Svärd 
Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
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muonitus-, varus-, keräys – ja kansliajaostoon, tämä jako toimi talvisotaan saakka. Pienissä 

paikallisosastoissa jaostot toimivat yleensä yhdessä. Käytännössä jaostot eivät toimintaan 

vaikuttaneet, vaikka ne muodollisesti olivat olemassa.435  Näin oli asia Ullavan lotillakin, eli 

jaostot näkyivät vain paperilla, mutta eivät toimineet käytännössä. Jaostojako toteutettiin 

Ullavassa kunnolla vasta 1930 – luvulla.436 

Toiminnankuvausta ensimmäiseltä vuodelta ei ole tehty, tai se ei ole säilynyt. Suojeluskuntaa 

avustettiin kuitenkin harjoituksissa viisi kertaa, ja juhlissa huolehdittiin tarjoilusta kolme 

kertaa. Omia työiltoja oli järjestetty kymmenen.437 Juhlissa on ilmeisesti 

lipunvihkimistilaisuuden lisäksi ollut kyse vapaussodan päättymisjuhlista, sekä 

itsenäisyysjuhlista.  

Piirijohtokunnasta pitäjässä vieraili 3.10.1926 Piirijohtokunnan puheenjohtaja Lyydia 

Pohjanpalo ja piirisihteeri Tyyne Pohjanpalo, sekä kaksi muuta lottaa Kokkolasta. 

Vierailijoiden kanssa pidettiin yhteinen neuvottelukokous.438 Kyse oli ilmeisesti jonkinlaisesta 

valistustilaisuudesta, jossa opastettiin paikallisia lottia lottatyöhön. Paikallisosastojen johtajille 

ja jaostopäälliköille järjestettiin erikseen neuvottelu ja neuvontatilaisuuksia piireissä. 

Valistustyön erityinen muoto oli tammikuun lopussa järjestetty suojeluskuntaviikko, johon 

lotat olivat omalla propagandatyöllään ottaneet osaa vuodesta 1925 lähtien. 

Suojeluskuntaviikon aikana paikallisosastoissa kiertelivät puhumassa piirin merkittävät 

lottahenkilöt tai muut järjestön keskeiset vaikuttajat. Tämän lisäksi piirijohtokunta järjesti 

yleensä suojeluskuntien leiripäivien yhteydessä lotille valistustilaisuuksia.439 

Paikallisosastoissa vakiintuneita juhlia olivat itsenäisyyspäivän juhla ja 16. toukokuuta vietetty 

vapaussodan päättymisen päivä, joka 1920 – ja 1930 – luvuilla oli juhlista tärkeämpi 

kansallinen juhlapäivä. Muuten tavallisia juhlia olivat pikkujoulut, juhannus, vappu, Lotan 

päivä, paikallisosastojen merkkivuodet, mutta luonteeltaan ne olivat kevyempiä kuin 

itsenäisyyspäivä ja vapaussodan päättymisjuhla.440 
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437 Vuositilastot 1926, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
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Ensimmäistä toiminnan vuotta ei voi luonnehtia menestykseksi, koska Haapalan kyläosasto 

lopetti toimintansa. Menestykseksi toiminta ei Alikylälläkään muodostunut, sillä jo keväällä 

erosi kolme henkilöä, vaikka loppuvuodesta yksi liittyi lisää. Vuoden 1926 loppuessa 

järjestöllä oli vain yksi osasto, jossa kahdeksan toimivaa jäsentä.441 Kannattajajäseniä ei ollut 

ainuttakaan.  

Jäsenmäärä oli vuodenlopussa vähäinen, kahdeksaa lottaa 40 suojeluskuntalaista kohden.442 

Yksin lottien johtokunta vastasi melkein puolta jäsenistä. Piirin tasolla perustaminen osui 

sekin jäsenten suhteen pienoiseen taantumakauteen 1926 – 1927.443 Vähäistä jäsenmäärää 

alkuvaiheen toiminnalle selittää osittain väestön pienuus. Lisäksi vaikuttivat syrjäisyys, 

huonot kulkuyhteydet ja varojen puute.444 Toimintaan vaikutti siis pitkälti samat asiat kuin 

suojeluskunnan alkuvaiheen toimintaan. 

Henkilötiedot lyhytaikaisista jäsenistä, jotka erosivat jo perustamisvuoden aikana, eivät ole 

säilyneet. Ilmeisesti he erosivat jo koeajan aikana, eikä tietoja siksi ole. Kahdeksan 

pysyvämmäksi jäänyttä vuonna 1926 liittynyttä jäsentä olivat henkilökorttiluettelon mukaan: 

Taulukko 8. Ullavan Lotta Svärd paikallisosastoon liittyneet 1926. 

 Nimi Syntymävuosi Ammatti 

1 Koski – Vähälä Betty 1907 Opettajatar 

2 Saari Emma 1906 Talollisen tytär 

3 Saari Martta 1899 Ompelijatar 

4 Huhtakangas Martta 1900  

5 Keski – Vähälä Eevi 1907 Karjakko 

6 Keski – Vähälä Kaarina 1910  

7 Olkkonen Aili 1911  

8 Honkala Venla 1909 Konekutoja 

445 
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Keski – Vähälä Eevi ja Martta ovat sisaruksia, samoin kuin Saari Martta ja Emma.446 

Toiminnan alkuvaiheessa lottien ja suojeluskuntienkin toiminta saattoi paikallisosastoissa olla 

muutaman aktiivisen perheen varassa.447 Näin näyttää olleen Ullavassakin, etenkin lottien 

suhteen.  

Huomiota herättävää on, että monet liittyneistä lotista olivat hyvin nuoria. Yli 20 – vuotiaita 

oli vain kaksi, nuorimman ollessa vasta 15 – vuotias. Liittymiseen edellytettiin 17 vuoden 

ikää. Alaikäisillä oli kuitenkin mahdollisuus liittyä järjestöön, mikäli tällä oli huoltajan 

suostumus.448 Ilmeisesti Ullavan johtokunta ei nähnyt alle 17-vuotiaiden jäsenyyttä 

ongelmana, sillä jäsenmäärä oli tässä vaiheessa niin pieni, että toimintaan haluttiin ehkä 

mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet. 

Johtajana toimineen Betty Koski – Vähälän tausta ensimmäiseksi paikallisosaston johtajaksi 

on hyvin tyypillinen. Yleensä opettajat olivat toiminnan käynnistäjiä ja toimivat keskeisessä 

asemassa paikallisosastossa.449  Betty Koski – Vähälä jätti kuitenkin tehtävänsä jo samana 

vuonna, kun hän muutti pois paikkakunnalta. Uudeksi Puheenjohtajaksi valittiin 3.10.1926 

Martta saari.450 Tässä vaiheessa maksua Ullavassa ei näytetä perityn, eikä kannattavia jäseniä 

ollut. 

Jäsenet paikallisosastoissa jaettiin toimiviin ja kannattaviin jäseniin. Toimivien jäsenien 

jäsenmaksut olivat osastokohtaisia, jäsenmaksuja ei kerätty, mikäli paikallisosasto ei niin 

kokouksessaan päättänyt. Yleensä Keski – Pohjanmaan piirissä ei toimivilta jäseniltä 

jäsenmaksua kerätty, mutta mikäli kerättiin, oli maksu useimmiten 5mk. Kannattavien 

jäsenmaksu oli yleensä 15 – 20mk.451 Täysin ilmaista toiminta ei kuitenkaan ollut. 

Paikallisosastot oli määrätty maksamaan piirijohtokunnalle piiriveroa, jonka kerääminen 

perustui jäsenlukuun. Vuonna 1926 piirivero oli 1,5mk per jäsen. Vuosina 1927 – 1941 vero 

nousi 3mk jäseneltä, ja 1942 – 44 5mk jäseneltä.452  Mikäli piiriveron lisäksi olisi täytynyt 

maksaa erillistä jäsenmaksua, olisi tämä saattanut vähentänyt naisten halukkuutta liittyä 

lottiin. 

                                                           
446 Juuret Kälviällä, Ullavan kappeli ja seurakunta 1994, 54, 118. 
447 Nevala – Nurmi 2012, 143. 
448 Olsson 1999, 78. 
449 Nevala – Nurmi 2012, 134. 
450 Lottatoiminnasta Ullavassa, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
451 Tunkkari 1968, 51. 
452 Tunkkari 1968, 51. 
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Paikallisosastojen johtokunnilla oli vahva jäsen kontrolli, kuten suojeluskunnissakin. 

Sääntöjen mukaan johtokunta saattoi hyväksyä jäseneksi ”jokaisen, lailliselle 

yhteiskuntajärjestykselle uskollisen naisen, jolla on kahden tunnetun ja luotettavan henkilön suositus.”453 

Järjestelmä oli samanlainen kuin suojeluskunnalla. Mahdollista on, että pienissä pitäjissä, 

kuten Ullavassa, jossa kaikki suurin piirtein tunsivat toisensa, suosituksia ei tarvittu. 

Poikkeuksena oli ehkä paikkakunnalle muuttaneet, entuudestaan tuntemattomat. Kuitenkaan 

mitään suosituksia tai niihin viittaavaakaan ei ole säilynyt edes alaikäisiltä. 

Toimivat jäsenet jaettiin toimen- ja huoltolottiin. Toimenlotiksi hyväksyttiin lääkintä- ja 

muonitusjaoston lottia. Annettuaan lottalupauksen toimenlottien velvollisuus oli aina olla 

valmiina suojeluskunnan palvelukseen.454 Välirauhan aikana toimenlottien nimi muutettiin 

kenttälotaksi.455 Tässä vaiheessa jaostot eivät vielä Ullavassa toimineet erikseen, joten 

toimenlottien merkitys tuli voimaan vasta myöhemmin. Ylipäätään Keski – Pohjanmaan 

piirissä toimenlottia oli vähän. Heidän osuutensa jäsenmäärän kasvun myötä laski. Kaisa 

Tunkkarin mukaan koko jako on piirissä menettänyt merkityksensä vuoden 1935 jälkeen, kun 

heitä ei ole enää merkitty erikseen.456 

Ullavan Lottien paikallisosasto perustettiin piirin viimeisimpien joukossa. Todennäköisin syy 

myöhäiseen perustamiseen oli aikaisempien vuosien vaimea suojeluskuntatoiminta. Eräs 

myöhäiseen perustamiseen vaikuttanut tekijä saattoi olla naisten erillisjärjestötoiminnan 

aikaisempi puuttuminen pitäjältä, eli paikallisia esikuvia toiminnalle ei ollut.457 Yksi syy 

myöhäiselle perustamiselle saattoi olla maaseudulla vahvana elänyt yhteisöjärjestöperinne. Se 

järjestötoiminta mitä aikaisemmin oli ollut, oli usein ollut yhteistoimintaa. Siksi monet naiset 

eivät nähneet eriytymistä tarpeellisena, tai edes toivottavana.458 

Toiminta oli kuitenkin suojeluskunnalle tärkeää, sen merkitys korostui ensimmäisestä 

vuodesta alkaen taloudellisen tuen antajana suojeluskunnalle. Ensimmäisenä toiminnan 

vuonna lahjoitettiin suojeluskunnalle 1365mk, joista 445mk koostui rahaksi arvioidusta 

                                                           
453 Olsson 1999, 78. 
454 Tunkkari 1968, 51 – 52. 
455 Nevala – Nurmi 2012, 134. 
456 Tunkkari 1968, 52. 
457 Nevala – Nurmi 2012, 131. 
458 Nevala – Nurmi 2012, 168. 
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muonasta.459 Lottien taloudellinen tuki korostui yleisesti ottaenkin niissä pitäjissä, joissa kunta 

ei rahoittanut suojeluskuntaa.460 

3.3 Hiljaisista vuosista Kirkonkylän kyläosaston perustamiseen 1927 – 1930 

Vuodelta 1927 pöytäkirjoja on säilynyt ainoastaan yhdestä kokouksesta. Tältä vuodelta on 

kuitenkin tehty ensimmäinen paikallisosaston vuosikertomus, joka muuten tuli laatia joka 

vuosi. Johtokunnassa ei tapahtunut muutoksia. Puheenjohtajaksi ja rahastonhoitajaksi 

valittiin uudelleen, jo viime vuoden syksynä kesken toimikauden valittu Martta Saari. 

Sihteerin virassa jatkoi Emma Saari. Kokouksia yhdistyksellä oli vain kaksi, ja toiminta 

koostui lähinnä suojeluskunnan muonittamisesta. Muona oli hankittu kyläläisiltä 

keräämällä.461 Yleensä keräystoiminta kuului keräysjaostolle, vaikka siihen osallistuikin lottia 

yli jaostojen, mutta Ullavassa ei jaostojakoa vielä ollut tehty. Keräystoiminnalla tavoiteltiin 

erilaisia tarpeita omaa toimintaa varten, ja suojeluskunnan tukemiseen sekä muonittamiseen. 

Paikallisosastoissa kerääminen kyläläisiltä oli äärimmäisen yleistä ja säännöllistä toimintaa. 

Suojeluskunnan lisäksi keräyksiä tehtiin muille isänmaallisille tahoille, kuten invalideille. 

Keräämisen lisäksi saatettiin kiertää myymässä arpoja, merkkejä tai muuta vastaavaa.462 

Paikallisosaston johdon vakiintuminen oli merkittävä, sillä järjestön johdossa olivat 

sisarukset, jotka toimivat yhtäjaksoisesti puheenjohtajan ja sihteerin toimissa lähes koko 

järjestön olemassaolon ajan. Martta Saari toimi paikallisosaston puheenjohtajana järjestön 

lakkauttamiseen saakka ja Emma Saari toimi sihteerinä vuoteen 1942 saakka.463 Näin 

vakiintunut johto oli piiritasolla poikkeuksellinen. Johtokuntiin valittiin usein kyllä samoja 

henkilöitä, mutta tehtäviä kierrätettiin.464 

Uusia jäseniä liittyi vuoden kuluessa neljä, eikä vanhoja eronnut. Jäsentenmäärä kohosi siis 

12 lottaan, mutta kannattavia jäseniä ei edelleenkään ollut.465 Jäsenyys oli siis pienoisessa 

kasvussa. Uusia jäseniä vuonna 1927 olivat: 

                                                           
459 Lahjoituksia suojeluskunnalle 1926, vuositilastot, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
460 Nevala – Nurmi 2012, 135. 
461 Vuosikertomus 1927, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
462 Latva – Äijö & Pohls 2009, 179 – 181. 
463 Pöytäkirja Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston johtokunnan kokouksesta 15.3.1942, Lotta Svärd 
Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
464 Tunkkari 1968, 47, 46. 
465 Ullavan lottien vuosikertomus 1927, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
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Taulukko 9. Ullavan Lotta Svärd paikallisosastoon 1927 liittyneet. 

 Nimi Syntymävuosi Ammatti 

1 Tukkimäki Aune - Opettajatar 

2 Tukkimäki Aino -  

3 Vähälä Elma 1905  

4 Honkala Aune 1911  

466 

Uusista jäsenistä kaksi oli antanut lottalupauksen. Tilaisuuksia lottalupausten antamiseen ei 

järjestetty Ullavassa kovinkaan usein, joten mahdollisesti nämä lupaukset on annettu muualla 

kuin Ullavassa. Vuoteen 1927 mennessä lupaustilaisuuksia ei ollut vielä Ullavassa lainkaan 

järjestetty. Ilmeisesti lupauksen antaneet olivat Aune ja Aino Tukkimäki. Aune Tukkimäki 

toimi Alikylässä opettajana 1926 – 1928. Vuonna 1928 hän muutti pitäjästä pois ja erosi 

paikallisosastosta.467 Aino on ilmeisesti ollut hänen sisarensa, ja he ovat antaneet lupauksen 

aikaisemmin jossain muualla. 

Lottalupauksia kuin lottapukuakin oli alettu vaatimaan vuoden 1925 sääntöuudistuksessa 

kaikilta jäseniltä.468 Ullavassa asia edistyi tähän nähden melko hitaasti. Lupaukset ja pukujen 

puute eivät kuitenkaan estäneet toiminnan aloittamista. Uusista jäsenistä Aune Honkala oli 

edellisenä vuonna liittyneen Venla Honkalan sisko.469 Näyttää siltä, että alkuvuosien 

lottatoiminta on vetänyt erityisesti puoleensa sisaruksia. 

Muuten vuoden toiminnassa ei ollut mitään erikoista, syksyllä pidettiin iltama, jonka varat 

käytettiin talvella järjestettävän ompeluseuran tarpeisiin. Ompeluseuralla oli viisi iltaa, joihin 

osallistui 10 lottaa, eli jäsenmäärään nähden paljon. Suojeluskuntaa tuettiin edelleen 

ruokatarpeiden muodossa.470 Lotat ja suojeluskuntalaiset toimivat vakiintuneen suomalaisen 

yhdistystoiminnan mukaisesti, jolloin iltamat, arpajaiset ja erilaiset retket olivat olennainen 

osa toimintaa ja varojen hankintaa. Muusta yhdistystoiminnasta poiketen järjestöt ohjeistivat 

tarkasti paikallisosastoja tilaisuuksien järjestämisessä. Lottien keskusjohtokunnassa toimi 

oma työryhmä suunnitellen kursseja, valistusmateriaalia ja tilaisuuksia sekä iltamien ohjelmaa. 

                                                           
466 Ullavan lottien vuosikertomus 1927, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
467 Keski – Vähälä et al. 1997, 102. 
468 Nevala – Nurmi 2012, 172. 
469 Juuret Kälviällä, Ullavan kappeli ja seurakunta 1994, 286. 
470 Ullavan lottien vuosikertomus 1927, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
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Useimmat iltamat ja muutkin juhlat olivat avoimia kaikille, mutta osa juhlista saattoi olla 

lottien ja suojeluskuntalaisten sisäisiä juhlia, tällaisia oli esimerkiksi perhe- ja joulujuhlat. 

Useimmiten lottien juhlat pyrittiin yhdistämään johonkin muuhun samanaikaiseen 

tapahtumaan, kuten suojeluskuntien urheilukilpailuihin.471 Iltaman tarkoitus oli kerätä varoja 

paikallisosastojen toimintaa varten, mutta myös levittää lotta- ja suojeluskunta – aatetta sekä 

kertoa heidän perusarvoistaan.472 Näin ollen lottien iltamat eivät perusperiaatteeltaan 

poikenneet aiemmin käsitellyistä suojeluskuntalaisten iltamista. 

Vuoden 1928 vuosikertomus on kadonnut, joten toiminnasta ei saa kattavaa kuvaa. Se tuskin 

on poikennut paljoa aikaisemmista vuosista. Edustajaksi piirin vuosikokoukseen valittiin 

Martta Saari, mikä oli luonnollinen valinta, sillä hän oli johtokunnan puheenjohtaja. 

Tilintarkastajiksi valittiin Martta Huhtakangas, Aune Honkala, ja varalle Venla Honkala sekä 

Elma Vähälä. Merkittävä on kokouksen pöytäkirjan viimeinen kohta, jossa todetaan päätetyn, 

että jäsenmaksua ei kerätä lainkaan.473  Ompeluseuratoiminta loppui vuonna 1928 toistaiseksi, 

mutta se aloitettiin myöhemmin pian uudelleen.474 Ompeluseurat ja erilaiset työillat olivat 

paikallisosastojen keskeisin työmuoto. Ompeluseuroissa tehtiin paljon muutakin kuin 

työskenneltiin, se oli sosiaalinen tapahtuma, jossa myös laulettiin ja luettiin. Miehet saattoivat 

myös osallistua tekemällä puukäsitöitä tai vastaavia tuolloin miehille sopivia töitä, mutta 

miehet työskentelivät naisista erillään.475 Kyseiset työillat ja lottatoiminnan velvollisuudet 

saattoivat etenkin pienissä pitäjissä vaikuttaa liittymiseen. Lottien työvelvoite kuitenkin 

rajoitti monia osallistumasta toimintaan, sillä monien aika ei riittänyt säännölliselle lottatyölle 

vaikka kiinnostusta olisi ollut. Mitä köyhemmästä perheestä oli kotoisin, usein oli sitä 

vähemmän vapaa – aikaa, myös etäisyydet vaikeuttivat mahdollisuutta osallistua.476 

Epäilemättä etäisyydet vaikeuttivat tässä vaiheessa Ullavassa osallistumista lottatyöhön. 

Koska lottaosasto toimi ainoastaan Alikylällä, oli ainoastaan Alikyläläisillä ja muilla lähellä 

asuneilla naisilla käytännön mahdollisuus ottaa osaa toimeen säännöllisesti. Vuosi 1928 

näyttää olleen paikallisosaston jäsenkehityksenkehityksen kannalta pysähtyneisyyden aikaa, 

sillä uusia jäseniä ei liittynyt eikä vanhoja eronnut.477 

                                                           
471 Latva – Äijö  & Pohls 2009, 114 – 116. 
472 Latva – Äijö & Pohls 2009, 116. 
473 Alikylän lottien vuosikokouksen pöytäkirja 27.1.1928, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
474 Lottatoiminnasta Ullavassa, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
475 Latva – Äijö & Pohls 2009, 113. 
476 Latva – Äijö & Pohls 2009, 114. 
477 Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
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Vuoden 1929 Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston toimintakertomuksen mukaan toiminta 

on ollut hyvin vähäistä. Ainoaksi toiminnaksi mainitaan suojeluskunnan avustaminen 

harjoituksissa kaksi kertaa, sekä suojeluskunnan iltamissa tarjoilusta huolehtiminen neljästi. 

Ruokatarpeet oli edelleen hankittu kylän taloista keräämällä tai ostamalla. Kokouksia osastolla 

on koko vuonna ollut vain yksi.478 Toiminta on siis ollut hyvin vähäistä. Tästä päätellen 

paikallisen suojeluskunnan toimintakaan ei ole ollut kovin aktiivista, tai toiminnan muodot 

ovat ainakin olleet sellaisia, jotka eivät ole vaatinet kovin usein lottien tukea. Tästä huolimatta 

lottien toiminta kyseisenä vuonna muodostui lähes täysin juuri suojeluskunnan tukemisesta. 

Vuosikokouksen 1929 pöytäkirjojen mukaan johtokunnassa ei ole tapahtunut minkäänlaisia 

muutoksia. Vuosikokouksessa ei muutenkaan ole käyty läpi kuin jokavuotiset toiminnan 

suhteen pakolliset asiat. Edellisvuoteen verrattuna ainoa ero on, että piirin vuosikokouksen 

edustajaksi on valittu Martta Saaren sijaan Emma Saari.479 Näiden kahden henkilön 

vuorottelu edustajana jatkuu useita vuosia. 

Vuoden 1929 vuosikertomuksen mukaan jäseniä erosi kolme, ja liittyi kolme toimivaa, sekä 

yksi kannattava jäsen. Vuoden lopussa jäseniä oli yhteensä 13.480 Merkillistä on, että 

vuosikertomuksessa ei oteta lainkaan huomioon lokakuussa 1929 perustettua Kirkonkylän 

kyläosastoa. Vuosikertomuksen jäsenmäärä koskee siis ainoastaan Alikylää. Uusia toimivia 

jäseniä Alikylällä olivat Vieno Haapasalo, Alma Vähälä syntynyt 1906 ja Aina Vähälä syntynyt 

1912.481 Uusista jäsenistä Alma ja Aina olivat siskoja, heidän siskona oli myös jo vuonna 1927 

liittynyt Aina Vähälä.482 Sukulaisuussuhteet näyttävät vaikuttaneen suuresti liittymiseen 

toiminnan alkutaipaleella. 

Syyksi vuoden laimealle toiminnalle mainitaan olosuhteet. Tällä tarkoitetaan pientä 

jäsenmäärää, joista kolmasosa oli talvikaudet poissa Ullavasta, joten työt kuormittuivat 

muutamien vastuulle. Vähäisyydestä huolimatta työn katsottiin olevan eduksi isänmaalle ja 

kotipitäjän suojeluskunnalle.483 Vaikka vuosi 1929 näyttää perin hiljaiselta vuosikertomuksen 

mukaan, perustettiin tuolloin Kirkonkylän kyläosasto. Uusi kyläosasto tarkoitti toiminnan ja 

                                                           
478 Vuosikertomus 1929,, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
479 Ullavan Lotta Svärd yhdistyksen vuosikokous 10.2.1929, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
480 Vuosikertomus 1929, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
481 Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
482 Huhtala 1994, 54; Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
483 Vuosikeromus 1929, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
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jäsenmäärän huomattavaa kasvua, joten on ihme, ettei vuosikertomus mainitse siitä 

sanallakaan. 

Kirkonkylän kyläosaston perustavakokous pidettiin 5.10.1929 kirkonkylän kansakoululla. 

Paikalla kokouksessa oli 40 henkilöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ilmi Suvanto, ja 

sihteerinä Martta Vähälä. Pöytäkirjassa mainitaan, että kyläosasto on perustettu olojen 

vaatimuksesta. Kokous puolestaan on pidetty muutamien lotta – asiaa harrastavien 

kehotuksesta484 Tämä tarkoittanee sitä, että suojeluskunnan toiminta kirkonkylän alueella oli 

ollut niin aktiivista, että se oli vaatinut lotilta tukevaa toimintaa. Suojelusunta – aktiivisuuden 

lisäksi kirkonkylällä on täytynyt olla Lotta – asiasta kiinnostuneita naisia. kehotus kokoukselle 

oli mahdollisesti tullit Alikylän lotilta. 

Ilmi Suvannon innostavan ja isänmaallisen puheen jälkeen syntyi päätös perustaa kirkonkylän 

kyläosasto. Kokouksessa liittyi 22 jäsentä, joista yhdeksän oli toimivia ja 13 kannattavia 

jäseniä. Osaston puheenjohtajaksi valittiin Ilmi Suvanto ja sihteeriksi Martta Vähälä. 

Harjoituspäälliköksi valittiin Hellin Hirsikangas. Johtokuntaan valittiin jäseniksi myös Hellevi 

Hirsikangas, Vieno Puumala, Maija Videnoja ja Maria Videnoja.485 Kyläosasto merkitsi todella 

suurta toiminnan ja jäsenmääränkasvua Ullavan lottien paikallisosastolle. 

Ilmi Suvanto toimi Kirkonkylän osastonpuheenjohtajana aina vuoteen 1939 saakka, jolloin 

muutti pitäjästä.486 Martta Vähälä näyttää toimineen Kirkonkylän osaston sihteerinä 

yhtäjaksoisesti järjestön lakkauttamiseen saakka, ainakaan muista sihteereistä ei säilyneissä 

lähteissä ole mainintoja. 

Alikylän toiminnasta Kirkonkylän toiminta erosi vaadittavilta jäsenmaksuilta. Toimivien 

jäsenmaksuksi tuli 5mk ja kannattavien 10mk.487 Ainakaan perustavassakokouksessa 

kokouksessa jäsenmaksut eivät näytä olleen esteenä liittymiselle. Liittyneiden kannattavien 

jäsentenmäärä on suuri. Vasta samana vuonna Alikylän osasto oli saanut ensimmäisen 

kannattavan jäsenensä, kun kirkonkylällä niitä tuli kerralla 13. Koko maassa kannattavia 

jäseniä oli lotista järjestön toimiaikana 20 – 28 %, mikä oli jopa kaksi kertaa enemmän kuin 

                                                           
484 Pöytäkirja 5.10.1929 kirkonkylän kyläosaston perustavakokous, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 
894, KA. 
485 Pöytäkirja 5.10.1929 kirkonkylän kyläosaston perustavakokous, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 
894, KA. 
486 Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
487 Pöytäkirja 5.10.1929 kirkonkylän kyläosaston perustavakokous, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 
894, KA. 
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Keski – Pohjanmaan piirissä. Piirissä kannattajajäsenten määrät pysyivät alhaisina, koska 

Keski – Pohjanmaa oli vähävaraista ja syrjäistä seutua, jossa monilla ei ollut varaa antaa 

taloudellista apua.488 Kannattavat jäsenet olivat usein vanhempia ja kannattavaksi siirryttiin, 

kun oma aika ei enää riittänyt toimintaan.489 

Kirkonkylän toiminta oli siinä määrin edistyksellistä, että se jakoi jäsenensä jaostoihin, 

saniteettijaostoon ja talousjaostoon. Jaostojen nimet ovat erikoiset sillä ne eivät vastaa mitään 

tuolloin virallisesti käytössä ollutta jaostoa. Erikoisista nimistä huolimatta nämä jaostot ovat 

vastanneet lääkintä ja huoltojaostoja.490 Mahdollisesti tämä kirkonkylän jaostojako olikin 

epävirallinen. Mahdollisesti käytännössä jaostojen toiminta ei juuri näkynyt Kirkonkylällä. 

Kirkonkylän perustavista jäsenistä on pöytäkirjassa lista, vaikka se onkin ristiriidassa 

pöytäkirjassa aiemmin mainittuun jäsenmääriin, joka oli 22. Listan mukaan toimivia jäseniä 

on 10 ja kannattavia 14, eli yhteensä jäseniä onkin 24, tämä määrä näyttää oikealta, kun sitä 

vertaa vuoden 1930 jäsenmäärään. Liittyneistä ei kerrota kuin nimet, ja muutama heistä 

ilmeisesti erosi melko pian, sillä heidän nimiään ei esiinny enää muissa yhteyksissä. Liittyneitä 

toimivia jäseniä olivat: 

Taulukko 10. Ullavan Lotta Svärd Kirkonkylän kyläosastoon liittyneet 1929. 

 Nimi Syntymävuosi Ammatti Jaosto 

1 Suvanto Ilmi 1899 Opettajatar  

2 Vähälä Martta 1907   

3 Hirsikangas Hellevi 1912   

4 Puumala Vieno (Valtonen) 1913   

5 Videnoja Alli 1911  Saniteettijaosto 

6 Puumala Kaino (sikala) 1914  Saniteettijaosto 

7 Yritys Elsa 1914  Saniteettijaosto 

8 Yritys Laura 1912  Saniteettijaosto 

9 Hyyppä Lyyli   Saniteettijaosto 

10 Niskala Aini 1909  Talousjaosta 

                                                           
488 Tunkkari 1968, 54. 
489 Latva – Äijö 2012, 134. 
490 Vuosikertomus 1930, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
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491 

Kannattavista jäsenistä ei näy tietoja henkilökorttiluettelossa tai muuallakaan lähteissä. Osan 

kannattavien jäsenten syntymävuosiin on syytä suhtautua varauksella, sillä ne on tehty 

nimestä päättelemällä Huhtalan Juuret Kälviällä. Ullavan kappeli ja seurakunta kirjasta. 

Taulukko 11. Ullavan Lotta Svärd Kirkonkylän kyläosastoon 1929 liittyneet kannattavat 

jäsenet. 

 Nimi Syntymävuosi Ammatti 

1 Olkkonen Riikka   

2 Asmundela Loviisa 1862  

3 Videnoja Maija   

4 Videnoja Maria   

5 Videnoja Sylvi   

6 Videnoja Eedit   

7 Videnoja Aili   

8 Vähälä Aune   

9 Videnoja Lilja 1898  

10 Peltoniemi Maria 1908  

11 Puumala Eliina 1892  

12 Hirsikangas Hanna 1882  

13 Hirsikangas Elsa   

14 Herlevi Selma   

492 

Kannattaja jäsenistä Hanna Hirsikangas, on sama henkilö, joka sisällissodan aikana oli toinen 

naisten toiminnan johtajista pitäjässä. Hän on tiettävästi ainut linkki sisällissodassa 

toimineiden naisten ja lottien välillä. Hän oli myös suojeluskunnan alkuaikoina esikunnassa 

ja päällikkönäkin toimineen Aatu Hirsikankaan vaimo.493 

                                                           
491 Pöytäkirja 5.10.1929 kirkonkylän (KK:n) kyläosaston perustavakokous, Lotta Svärd Ullavan 
paikallisosasto C 894, KA;  Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA; Juuret 
Kälviällä, Huhtala 1994, 320. Suluissa olevat sukunimet tarkoittavat myöhemmin vaihtuneita sukunimiä. 
492   Pöytäkirja 5.10.1929 KK:n kyläosaston perustavakokous, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA; Huhtala 1994, 35, 185, 20, 21 
493 Huhtala 1994, 35. 
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Kirkonkylän kyläosasto sai alkunsa tyypilliseen tapaan. Perustajana toimi ulkopaikkakunnalta 

muuttanut opettaja Ilmi Suvanto, josta tulikin monivuotinen puheenjohtaja Kirkonkylälle.494 

Keski – Pohjanmaan piirissä lotta osastojen johtajista suurin osa oli opettajia.495 Toiminnan 

käynnistäjät olivat yleensä juuri opettajat. Ullavalaiset saivat muualta muuttaneen opettajan ja 

aktiivisen lotan, Ilmi Suvannon, joka ensi töikseen perusti uuden kyläosaston. Ullavassa ei 

ilmeisesti tuolloin ollut paikallisia johtohahmoja, jotka kokivat olevansa tarpeeksi päteviä 

perustamaan kyläosastoa ja ottamaan sen johtamisen vastuulleen. Toiminnan kantava ja 

perustava henkilö tuli siis pitäjän ulkopuolelta, tämä sama kaava toistui vielä myöhemmin 

useasti uudelleen johtajien suhteen. 

Kansakoulun opettajilla oli vahva edustus Ullavan lotissa koko sen toimikauden ajan. Tämä 

oli yleistä koko maassa, sillä opettajat olivat ikään kuin valkoisen Suomen puolestapuhujia. 

Tämän kaltaiseen toiminnan edistäminen onnistui hyvin lotta- ja suojeluskuntajärjestöissä, 

joissa kansakoulunopettajien rooli vaikuttajina ja toiminnan käynnistäjinä oli korostunut.496  

Kirkonkylän osasto alkoi toimia ripeästi. Seuraava kokous oli 12.11.1929 kirkonkylän 

kansakoululla. Kokouksessa suunniteltiin itsenäisyyspäivän viettoa sekä 

ompeluseuratoiminnan aloittamista Joulun jälkeen. Suojeluskuntalaiset ja lotat päättivät 

yhteisen seppeleen ostamisesta sankarihaudalle, seppelettä varten suoritettiin varojenkeräys. 

Itsenäisyyspäivänä lotat ja suojeluskuntalaiset kokoontuisivat kansakoululle, josta yhdessä 

marssittaisiin sankarihaudoille. Tämän jälkeen päätettiin pitää kansakoululla päiväjuhla. 

Juhlan ohjelmistoon kuului muun muassa puhe ja lausuntaa Ilmi Suvannolta, hartaus Hanna 

Hirsikankaalta, esitelmä Oskari Vähälältä, sekä laulua ja kuvaelma.497 Paikalla oli siis 

kokoustamassa myös suojeluskuntalaisia, koska on sovittu yhteisistä suunnitelmista. Lottien 

ja suojeluskuntien juhlat noudattivat pitkälti samankaltaista kaavaa 1920 ja 1930 – luvulla. 

Vuoden 1929 itsenäisyyspäiväjuhlan suunnitelmat ovat sisällöltään tyypilliset yhteisjuhlat 

opettajien pitämine puheineen, esitelmineen ja hartauksineen, kun kevyempään ohjelmaan 

kuului laulua ja kuvaelma.498 

Vuoden 1930 toimintakertomus alkaa hieman lohdullisemmin kuin aikaisemmat. Toiminnan 

kerrotaan hieman vilkastuneen. Osaltaan tähän nähdään selityksenä edellisen vuoden lopulla 

                                                           
494 Nevala – Nurmi 2012, 134. 
495 Tunkkari 1968, 59. 
496 Nevala – Nurmi 2012, 146 – 147, 134. 
497 KK:n kyläosaston kokous 12.22.1929, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
498 Nevala – Nurmi 2012. 138. 
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perustettu kirkonkylän kyläosasto.499 Toiminta oli sisällöltään vuonna 1930 pitkälti 

aikaisempien vuosien kaltaista. Suojelukuntaa oli avustettu muonittamalla neljäkertaa. Lisäksi 

oli oltu kerran mukana suojeluskunnan harjoituksissa, Kolmipäiväisillä kursseilla, kahdesti 

leiripäivillä, joista suojeluskunta – alueen leiripäivät kestivät neljä ja paikallisen 

suojeluskunnan omat kolme päivää. Nämä tilaisuudet työllistivät keskimäärin yhdeksän lottaa 

per päivä. Tunneissa työaika oli yhteensä noin 720. Mielenkiinoista on, että mukana 

avustamassa on ollut myös kolme järjestöön kuulumatonta naista. Alueen leiripäiville 

Toholammille osallistui kolme lottaa Ullavasta.500 Ulkopuolisten avustajien henkilöllisyys ei 

lähteistä selviä, mutta ehkä kyseessä oli toiminasta kiinnostuneita, jotka halusivat nähdä 

millaista toiminta käytännössä oli. Toinen mahdollisuus on, että hätätilanteessa on palkattu 

ulkopuolisia avustajia. Aikaisempiin vuosiin verrattuna työmäärä näyttää kasvaneen selvästi 

ja työtä kuvataan tarkemmin sekä monipuolisemmin. Toiminnan kasvu ja 

monipuolistuminen oli pitkälti sidoksissa suojeluskuntatoiminnan kasvuun. 

Suojeluskunnan juhlatilaisuuksissa tarjoilu on järjestetty kolmesti. Kirkonkylän osasto järjesti 

yhden iltaman ja piti ompeluseuraa.501 Kyseessä oli lottien iltama, joka pidettiin toisena 

pääsiäispäivänä. Ohjelma oli tyypillistä iltamatoimintaa puheineen, kertomuksineen, 

lauluineen ja arvontoineen.502 Sinänsä iltamat eivät poikenneet suojeluskuntailtamista 

juurikaan, ja niiden päätarkoitukset olivat samat. 

Ilmi Suvannon mukanaan tuoma aktiivisuus näkyy muun muassa ompeluseurojen 

järjestämisenä. Ennen häntä ompeluseurat olivat toimineet muutamana vuonna, mutta 

toiminta oli sittemmin jäänyt Alikylällä järjestämättä. Kirkonkylän ompeluseura toimi 

tehokkaasti, sillä kyläosaston johtokunnan kokouksessa päätettiin pitää myyjäiset 2.6.1930 

kansakoululla. Myyjäisissä myytiin ompeluseurassa valmistettuja käsitöitä, sekä järjestettiin 

kahvitarjoilu yleisölle. Pöytäkirjassa luodaan pieni katsaus viime vuoden toimintaan. Toiminta 

nähdään pienenä ja vaatimattomana, mutta suhteellisesti hyvin onnistuneena. 

Yhteenkuuluvuuden tunteen katsotaan muodostuneen vahvaksi, samoin kuin toiminta 

suojeluskunnan kanssa käyneen läheisemmäksi.503 Mikäli ompeluseurassa ei valmistettu 

varusteita suojeluskuntalaisille, tehtiin yleensä tuotteita myyjäisiin. Myyjäisiä mainostettiin 

                                                           
499Vuosikertomus 1930, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
500Vuosikertomus 1930, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
501Vuosikertomus 1930, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
502 Pöytäkirja KK:n kyläosaston kokouksesta 22.2.1930, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
503 Pöytäkirja KK:n kyläosaston kokouksesta 22.2.1930, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
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usein paikallisissa lehdissä. Varoja myyjäisissä ei kerätty kuitenkaan pelkästään ompeluseuran 

töitä myymällä, vaan yleisölle järjestettiin erilaisia huvituksia. 1920 ja 1930 – luvulla huvitukset 

usein nousivat jopa myyntitoimintaa tuottavammaksi. Huvitukset saattoivat koostua 

ampumakilpailusta, tikanheitosta, tai arpajaisista tai erilaisista ohjelmanumeroista, kuten 

kuorolaulusta.504 Huvituksista ainakin arpajaisia näyttää Ullavassa järjestetyn usein myyjäisten 

yhteydessä.505 

Vuonna 1930 jäseniä erosi kaksi. Uusia toimivia jäseniä liittyi 13 ja kannattavia jäseniä myös 

13. Jäseniä oli vuoden lopulla yhteensä 37, näistä 23 oli toimivia ja loput 14 kannattavia. Syy 

jäsenryntäykselle oli Kirkonkylän kyläosaston perustaminen, vaikka osasto oli perustettu jo 

loppuvuonna 1929, näkyi se paikallisosaston tilastoissa vasta nyt. Ristiriita kirkonkylän 

jäsenten määrästä jatkuu. Nyt toimiviksi jäseniksi mainitaan kahdeksan, ja kannattaviksi 13.506 

Ristiriidan saattaa selittää, että osa Kirkonkylän jäsenistä on eronnut toiminnasta hyvin pian, 

eivätkä he enää näy vuoden 1930 jäsenluvuissa. Tämä tarkoittaisi, että kaksi toimivaa jäsentä 

ja yksi kannattava jäsen jäivät lyhytaikaisiksi. 

Suurin osa vuoden 1930 uusista jäsenistä olivat jo yllä mainitut Kirkonkylän osastoon 1929 

liittyneet. Henkilökorttiluettelosta löytyy vuoden 1930 puolella liittyneitä jäseniä neljä. 

12. Ullavan Lotta Svärd paikallisosastoon liittyneet 1930. 

 Nimi Syntymävuosi Ammatti 

1 Heiniluoma Sylvia 1912  

2 Salo Iida   

3 Keski – Vähälä Rebekka 1914  

4 Koski – Vähälä Tyyne 1914  

507 

Uusista jäsenistä Tyyne Koski – Vähälä oli vuonna 1926 lyhyen aikaa paikallisosaston 

puheenjohtajana toimineen Betty Koski – Vähälän sisko.508 

                                                           
504 Olsson 1999, 141 – 142. 
505 Pöytäkirja KK:n kyläosaston kokouksesta 22.2.1930, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
506 Vuosikertomus 1930, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
507 Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
508 Huhtala 1994, 53. 
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Ullavan väkiluku oli 1386 henkilöä vuonna 1930. Tämä tarkoittaa, että lottien prosenttiosuus 

väestöstä on ollut 2,67 %. Koko piirissä oli tuona vuonna 1033 jäsentä, piirin prosenttiluvun 

ollessa 1,9 %. Ullava ylitti melko selvästi piirin prosenttiluvun. Piirin 22 pitäjästä Ullava oli 

asukasluvultaan toiseksi pienen vuonna 1930. Piirin paikallisosastoista Ullavan lottien 

jäsenmäärä oli prosentuaalisesti viidenneksi korkein. Edellä olivat Kälviä 4,01 %, Lohtaja 

3,71 %, Kannus 2,83 % ja Sievi 2,71 %.509 

Ullavan suojeluskuntalaisten määrästä vuodelta 1930 ei ole tarkkoja tietoja. Suojeluskunnan 

31.12.1930 laaditussa inventaarioluettelossa kuitenkin kerrotaan, että sarkatakkeja, 

sarkahousuja ja sarkalakkeja oli kutakin jaettuna 51 kappaletta miehistölle.510 Kaikkiaan 

jäseniä ei ehkä ole ollut 51:ä henkilöä, sillä joillain jäsenillä samoja vaatekappaleita on 

ilmeisesti ollut useampia. Näin oli ainakin vertailtaessa vuoden 1934 jaossa olleiden 

varusteiden määrää, ja Harri Turusen ilmoittamaa toimivien jäsenten määrää Ullavassa. 

Tuolloin takkeja ja lakkeja miehistöllä oli 47 kpl jäsenmäärän ollessa 40.511 Varovaisesti 

arvioiden voi olettaa, että toimivia suojeluskuntalaisia oli vuonna 1930 noin 40 – 51 henkilöä. 

Mikäli pienempikin luku olisi oikea, olisi suojeluskuntalaisia ollut huomattavasti enemmän 

kuin toimivia lottia, joita tuolloin oli yllä mainitut 23. 

Vuoden 1930 tulot olivat suuremmat kuin koskaan aikaisemmin. Tuloja oli 3740,15mk 

menojen oltua 3307,25mk. Tuloja selittää osaltaan perityt jäsenmaksut ja liittyneiden suuri 

määrä, sekä muun muassa kirkonkyläläisten järjestämät myyjäiset. Suojeluskunnalle sen sijaan 

lahjoitettiin rahaksi arvioituna edellisvuosia selvästi vähemmän, vain 457,50mk.512 

Mahdollisesti pitäjässä ei pidetty sen tyyppisiä harjoituksia, jotka olisivat vaatineet kovin 

suuria määriä muonalahjoituksia. Oman toiminnan toivottiin jatkossa vilkastuvan ja 

monipuolistuvan, ja se nähtiin suurempiin osastoihin verrattuna vähäisenä..513 

Vuosina 1926 – 1930 liittyneiden ammattitaustaa ei ole ilmoitettu kuin muutamissa 

tapauksissa, joten tarkkoja päätelmiä ei voi tehdä tai lukuja antaa. Rivijäsenistä suurin osa 

Keski – Pohjanmaalla oli emäntiä, talontyttäriä, rouvia ja neitejä, joiden ammattia ei 

                                                           
509 Tunkkari 1968, 55. 
510 Inventaarioluettelo vaatetus- ja varustusesineistä 31.12.1930, Erkki Saaren yksityinen kokoelma. 
511 Turunen 2002, 103; Inventaarioluettelo vaatetus- ja varustusesineistä 31.12.1931, Erkki Saaren 
yksityinen kokoelma. 
512 Vuosikertomus 1930, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
513 Vuosikertomus 1930, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
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tarkemmin määritellä.514 Huomioon ottaen Ullavan lottien yleensä nuoren iän ja pitäjän 

elinkeinorakenteen, on todennäköistä, että hyvin monet jäsenistä olivat talontyttäriä ja neitejä. 

Neitien sijoittaminen johonkin yhteiskuntaluokkaan on vaikeaa, sillä mitään tarkempaa 

ammattia ei ole ilmoitettu. 

Ilmi Suvannon saapumisen myötä lottien koulutustaso ja ammattitaito nousivat. Vuonna 

1930 vuositilaston mukaan järjestössä oli yksi piirikurssin suorittanut lääkintälotta, hän oli 

samalla ainut koulutettu lotta.515 Kyseessä on täytynyt olla Ilmi Suvanto. Tätä tukee Martta 

Vähälän kirjoittama päiväämätön kirje, joka oli osoitettu paikallisosaston puheenjohtalle. 

Kirjeessä Martta Vähälä kertoo nähneensä ”opettajan” kaksi todistusta saniteettikursseista, 

joista varhaisin oli vuodelta 1918, samalla hän toteaa paikallisosastossa olevan nyt yksi 

koulutettu lotta.516 Opettajia ei tuolloin Ilmi Suvannon lisäksi ollut jäseninä, joten on selvää 

ettei kyseessä voinut olla kukaan muu. 

Vuoteen 1930 tultaessa toiminta oli laajentunut ja jäsenmäärä kasvanut. Toiminta oli myös 

alkanut järjestäytymään paremmin, joskin vain Kirkonkylällä jossa alkeellinen jaostojako oli 

suoritettu. Lotat olivat piiritasolla tarkasteltuna suosittu järjestö Ullavassa. Kirkonkylän 

osaston perustamisessa voi katsoa olleen kyse jonkinlaisesta jäsenryntäyksestä ja innostuksen 

aallosta lotta järjestöön. Vuodet 1929 – 1931 olivat valtakunnallisestikin tarkasteltuna Lotta 

Svärd – järjestön jäsenmäärän nousukautta, tuolloin jäsenluku kasvoi vuodessa noin 6000:lla. 

Myöhemmin 1930 – luvulla sotaa edeltäneenä aikana vuotuinen jäsenlisäys oli noin 4000 

jäsentä vuodessa.517 

 

 

 

 

 

                                                           
514 Tunkkari 1968, 59. 
515 Jäsenet 31.12.1930, Vuositilastot, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
516 Päiväämätön Martta Vähälän kirje, Saapuneet kirjeet, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
517 Tunkkari 1968, 54. 
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4. Lottien toiminta laajenee pulakaudesta huolimatta 1931 – 1938 

4.1 Ullavan lottien toimintaa jarruttanut pulakausi 1931 – 1933  

Käsiteltävän ajanjakso oli Lotta ja suojeluskuntajärjestölle merkityksellinen monellakin tapaa. 

Järjestöjen toimintaan ja kaikkien ihmisten arkeen vaikutti kansainvälinen lama ja siitä 

johtunut pulakausi. Tämän lisäksi maanpuolustusjärjestöjä ravisteli niin sanottu Mäntsälän 

kapina, talonpoikaismarssi, Lapuan liike ja muilutukset sekä muut poliittisluontoiset 

levottomuudet.518 Kyseessä oli voimakkaiden sisäpoliittisten tapahtumien jakso, joka lopulta 

johti lokakuussa 1930 kaikkien kommunistisiksi katsottujen järjestöjen kieltämiseen. 

Käytännössä tämä johti kommunistien, ja sellaiseksi uskottujen vainoon.  Suojeluskunta-

aatteen silmissä eräs sen suurimmista uhkatekijöistä oli poistunut julkiselta poliittiselta 

kentältä.519 

Suojeluskunta joutui huomauttamaan jo kesäkuussa 1930, ettei se järjestönä ole mukana 

Lapuan liikkeen toiminnassa millään tavoin. Yksittäiset suojeluskuntalaiset saattoivat kyllä 

osallistua Lapuan liikkeen toimintaan, mutta vain yksityishenkilöinä ja omalla vastuullaan.520 

Lapuan liikkeen merkitys Ullavassa jäi kuitenkin vähäiseksi. Ullava ei ollut niin sanottu 

etappipaikkakunta, eli se ei sijainnut Keski – Pohjanmaan etappipien varrella, jota pitkin 

kaapattuja kuljetettiin kohti Neuvostoliiton rajaa.  Ullavalaisia suojeluskuntalaisia ei 

myöskään syyllistynyt, tai heitä ei epäilty kyydityksiin liittyvistä rikoksista.521 

Paikallisosaston vuosikertomus alkaa pula – ajasta huolimatta myönteisesti. Toiminta 

nähdään joltain osin olevan nousussa verrattuna aikaisempiin vuosiin. Pula – ajan mainitaan 

kyllä vaikuttaneen lottatoimintaankin kielteisesti, kaikkea toimintaa ei ole voitu järjestää 

suunnitelmien mukaisesti. Enimmäkseen toiminta oli kuitenkin ollut aikaisempien vuosien 

kaltaista, eli suojeluskunnan muonittamista harjoituksista, ja tarjoilun järjestämistä juhlissa. 

Suojeluskunnan ampumaradan talkoihin lotat osallistuivat myös muonittamisen merkeissä. 

Ilmeisesti ampumarataa on kunnostettu tai laajennettu. Tämän lisäksi valmistettiin ja 

lahjoitettiin kiväärinpuhdistuspusseja 60 kappaletta suojeluskuntalaisille. Lahjoituksien 

                                                           
518 Selen 2001, 331 – 335, 337 – 339, 342 – 343. 
519 Upton 1970, 109. 
520 Selen 2001, 331 – 332. 
521 Siltala 1985, 313. 
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yhteismäärä rahaksi arvioituna oli 1483mk.522 Lahjoitukset olivat hieman yli 1000mk 

enemmän kuin edellisenä vuonna, joten tämä yksistään kertoo toiminnan olleen vilkkaampaa. 

Kirkonkylän lotat keräsivät villoja, ja pitivät kaksi kökkää523, jossa valmistivat lankoja. Langat 

jaettiin myöhemmin lotille, joista heidän tuli valmistaa erilaisia vaatekappaleita, ilmeisesti 

suojeluskunnan käyttöön.524 

Iltamia järjestettiin ainoastaan kahdet. Ensimmäiset iltamista pidettiin huhtikuussa Alikylällä. 

Syksyllä kirkonkylän lotat järjestivät ”vierailuiltaman” Rahkosessa. Voitot tilaisuuksista olivat 

niin mitättömät, ettei useampia iltamia enää kyseisenä vuonna järjestetty.525 Rahkosen 

vierailuiltama on ilmeisesti järjestetty lotta – aatteen levittämisen merkeissä, sillä Rahkosessa 

ei omaa kyläosastoa ollut. Pula – aika näkyi iltamien kannattamattomuutena, paikallisilla ei 

ollut enää varoja käytettäväksi iltamiin kuten aikaisemmin. Iltamien huono tuotto heijastui 

myös ompeluseurattomintaan, sillä paikallisosaston vuosikokouksessa todettiin, ettei isoja 

töitä kannattanut tehdä, koska niistä ei saanut kunnollista hintaa. Tämän vuoksi tuli pitäytyä 

pienissä töissä.526 

Itsenäisyyspäivänjuhlat sujuivat tuttuun tapaan yhdessä suojeluskuntalaisten kanssa. Niihin 

osallistuminen oli ollut runsasta, sillä lähes kaikkien mainitaan olleen paikalla. Kunniavieraina 

juhlassa oli paikalliset invalidit.527 Piirijohtokunnasta paikallisosastossa vieraili 23.10.1931 

piirisihteeri Ida Vaahtola ja Esteri Aulanko, samassa yhteydessä pidettiin 

neuvottelukokous.528 

Pula – aika vaikutti lottien toimintaan muutoinkin kuin iltamatulojen pienenemisenä. Lotat 

avustivat hätää kärsiviä keräämällä Kirkonkylällä ja Alikylällä viikon ajan ruokatarpeita, 

vaatteita, rahaa ja muuta yleishyödyllistä. Keräyksien tulokset olivat huomattavat: Leipää 32 

kg, lihaa 20 kg, 133 litraa perunoita, 1,25kg voita, 2 kg riisiryyniä, 2 kg ohrajauhoja, 4 kg 

vehnäjauhoja, 1 kg kahvia, 1 kg sokeria, 1kg kauraryynejä, 11 litraa jyviä, 266mk rahaa sekä 

luetteloimattoman määrän vaatteita. Kerätyt avustukset jaettiin jouluksi apua tarvitseville. 529 

                                                           
522 Paikallisosaston vuosikertomus 1931, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
523 Kökkä on murresana, jolla yleisesti tarkoitetaan talkoita, mutta Ullavan lottien suhteen kyse on ollut 
yleensä tekstiileihin liittyvästä työstä. 
524 Paikallisosaston vuosikertomus 1931, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
525 Paikallisosaston vuosikertomus 1931, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
526 Paikallisosaston vuosikokouksen pöytäkirja 1.3.1931, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
527 Paikallisosaston vuosikertomus 1931, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
528 Ullavan lottien toiminnasta, Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
529 Paikallisosaston vuosikertomus 1931, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 



106 
 

Tällainen yleishyödyllinentoiminta ei ollut paikallisosastoille vierasta. Usein apu kohdistettiin 

avuntarpeessa olleisiin isänmaallisiin tahoihin, kuten sotainvalideihin, mutta 1930 – luvun 

lamavuosina lotat ympäri Suomen järjestivät laajamittaista avustustoimintaa hädänalaisille.530 

Työtilaisuuksia lotilla oli 18, ja niihin osallistui yhteensä 20 lottaa. Työtuntien määrä kohosi 

503,5 tuntiin. Suojeluskunnan leiripäiville Kalajoelle osallistui avustustehtäviin viisi lottaa.531 

Paikallisosaston toimintaa kuvataan vuosikertomuksessa 1931 seuraavasti: 

Vaikka paikallisosastomme toiminta onkin ollut näin vaatimatonta, osoittaa se, että syrjäisilläkin seuduilla 

voi elää uhrautuva lottahenki. Luottaen siihen, että vähäisetkin saavutuksemme ovat eduksi kotiseutumme 

suojeluskunnalle, sekä koko Lotta Svärd järjestölle, alkavat Ullavan lotat uuden työvuotensa.532  

Vaikka toiminta on pitkälti ollut suojeluskunnan ompeluseurana olemista ja muonittamista, 

vaikuttavat lotat olevan liioittelevan vaatimattomia oman toimintansa suhteen kuluneena 

vuonna. 

Paikallisosaston johtokunnan jäsenistö laajeni, sillä siihen valittiin nyt ensimmäistä kertaa 

edustajat Kirkonkylältä. Kirkonkylän edustajat olivat oman osastonsa keskeiset vaikuttajat, 

puheenjohtaja Ilmi Suvanto, sihteeri Martta Vähälä ja Hellin Hirsikangas.533 

Paikallisosaston vuosikokouksessa päätettiin, ehkä Kirkonkylän osaston innoittamana, 

jäsenmaksun keräämisestä. Toimiville jäsenille maksu tuli 5 mk ja kannattavilta 15 mk. 

Samalla lottien urheilutoiminta heräsi, sillä päätettiin alkaa suorittamaan hiihto ja 

kävelymerkkejä kuluneena vuonna.534 Suojeluskuntien toimintaan urheilu oli kuulunut alusta 

saakka, mutta lottien toimintaan se tuli mukaan verrattain myöhään, vasta 1920 – luvun 

puolivälissä. Hiihto ja kävelymerkit kehitettiin urheilutoiminnan edistämiseksi 

paikallisosastoille vuonna 1925. Suurin osa Lotta järjestöön kuuluneista ei koskaan 

suorittanut urheilumerkkejä. Urheilu oli poikkeuksellisesti vapaaehtoispohjaista, toisin kuin 

esimerkiksi jaostotyöskentely. Vapaaehtoisuuteen nähden urheilutoiminta oli kuitenkin 

valtakunnallisella tasolla kohtuullisen aktiivista.535 Urheilu saattoi olla hyvinkin 

monimuotoista, ja joissain paikallisosastoissa perustettiin urheilutoimikuntia tai nimitettiin 

                                                           
530 Olsson 1999, 186. 
531 Paikallisosaston vuosikertomus 1931, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
532 Paikallisosaston vuosikertomus 1931, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
533 Paikallisosaston vuosikokouksen pöytäkirja 1.2.1931, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
534 Paikallisosaston vuosikokouksen pöytäkirja 1.2.1931, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
535 Latva – Äijö & Pohls 2009, 116 – 117. 
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urheiluohjaaja edistämään urheilua.536 Ullavassa näyttää harrastetun ainoastaan kävelyä ja 

hiihtoa. Ullavan osastoilla ei näytä myöskään olleen erikseen urheiluohjaaja tai 

urheilutoimikuntaa missään vaiheessa. 

Järjestäytymisen kannalta vuosi 1931 oli merkittävä, sillä tuolloin jaostojako toteutettiin koko 

paikallisosaston tasolla. Jaostojako toimeenpantiin paikallisosaston kokouksessa Kirkonkylän 

kansakoululla 4.11.1931. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilmi Suvanto.537 Tämä antaa 

vaikutelman, että Ilmi Suvannolla on ollut kokemusta jaostotehtävistä, ja että hän on ollut 

jaostojakoa eteenpäin vievä voima. Jaostoille valittiin rivijäsenten lisäksi johtajat. 

Lääkintäjaoston johtajaksi tuli Ilmi Suvanto, Muonitusjaoston johtajaksi Martta Saari, Keräys 

ja Kansliajaoston johtajaksi Kaino Puumala, Varustusjaon johtoon Linda Honkala.538  

Jäsenien liittymisistä tai eroamisista ei mainita kyseisenä vuonna pöytäkirjoissa, eikä 

vuositilastoja tältä vuodelta ole säilynyt. Oman toimintansa historiikissa jäsenluvuksi 

kuitenkin kerrotaan vuonna 1931 toimivien osalta 33 ja kannattavien osalta 11.539 Edeltävästä 

vuodesta toimivien määrä oli siis lisääntynyt peräti kymmenellä. Kannattavien jäsenten määrä 

oli laskenut kolmella. Joka tapauksessa lottien yhteismäärä oli 44, joka oli koko rauhanajan 

toimintakauden suurin. Erityisesti toimivien osalta jäsenmäärän kehitystä voi pitää erittäin 

myönteisenä. Kannattavien jäsenmäärän laskuun oli ehkä vaikuttanut juuri pula – aika, eli 

kannattavien jäsenmaksua ei haluttu maksaa, vaan rahat käytettiin muualle. Kannattavien 

jäsenten vuosimaksujen suhteen näyttää olleen muutenkin ongelmia. Kirkonkylän vuodelta 

1931 säilyneessä tilikirjassa mainitaan saadun vielä vuoden 1929 jäsenmaksuja.540 

Jäsenmaksuja on siis maksettu reilusti myöhässä.  

13. Ullavan Lotta Svärd paikallisosastoon 1931 liittyneet. 

 Nimi Syntymävuosi Ammatti 

1. Yritys Rauha   

2. Huhta Anna 1914  

3. Vilander Saima   

4. Hirsikangas Alma 1906 Karjakko 

                                                           
536 Olsson 1999, 161 – 163. 
537 Paikallisosaston vuosikokouksen pöytäkirja 4.11.1931, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
538 Paikallisosaston vuosikokouksen pöytäkirja 4.11.1931, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
539 Lotta toiminnasta Ullavassa, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
540 KK:n kyläosaston tilit 1931, Talous- ja tiliasioita, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
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5. Lyyli Norppa   

6. Aune Norppa (os. Lehtonen) 1906 Opettajatar 

7. Ojala Helli    

8. Elvi Vähälä 1915  

9. Virrankoski Linnea 1913  

10. Hyyppä Tyyne   

11. Honkala Linda 1914  

541 

Uusista jäsenistä Elvi Vähälällä oli järjestössä kolme siskoa, jotka olivat liittyneet 1920 – luvun 

puolella, he olivat Elma, Alma ja Aina Vähälä.542 Linda Honkala oli järjestöön kahtena 

ensimmäisenä vuonna mukaan liittyneiden Venla ja Aune Honkalan sisko.543 

Vuosi 1932 alkoi perinteisesti paikallisosaston vuosikokouksessa. Kokouksessa jäsenmaksua 

päätettiin alentaa, toimivien maksuksi tuli 3mk ja kannattavien 10mk. Toimivien jäsenmaksu 

siis halpeni edeltäneestä vuodesta 2 mk ja kannattavien 5mk.544 Ehkä maksuvaikeudet, 

kannattavien jäsenten väheneminen ja ennen kaikkea pula – aika oli otettu huomioon, kun 

maksuja pienennettiin.  

Paikallisosaston johtokunnan kokous pidettiin tammikuun lopulla 1932. Johtokunnassa sen 

paremmin kuin jaostojen johtajissa ei tapahtunut muutoksia.545 Kaikkien jaostojen mukaista 

toimintaa ei myöskään järjestetty, vaan kaikki toimivat yhdessä muonitustehtävissä.546 

Muonitusjaosto oli siis ainoa jaosto, joka tässä vaiheessa toimi käytännössä. Keski – 

Pohjanmaalla muonitusjaostoon kuului vuosina 1926 – 1939 Kaisa Tunkkarin mukaan noin 

60 % toimivista lotista. Joissain pienissä paikallisosastoissa lotta oli jaettu ainoastaan 

muonitusjaostoon, muita jaostoja ei ollut edes paperilla.547 

Vuoden 1932 Ullavan lotat näkivät toimintansa suhteen ristiriitaisena, sillä toiminta oli 

osaltaan vilkastunut, mutta myös taantunut. Pula-ajan vuoksi vuoden toimintasuunnitelmista 

                                                           
541 Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA; Huhtala 1994, 54, 226. 
542 Huhtala 1994, 54; Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA; Huhtala 1994, 
54. 
543 Huhtala 1994, 286. 
544 Paikallisosaston vuosikokouksen pöytäkirja 27.1.1932, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
545 Paikallisosaston johtokunnan kokouksen pöytäkirja 31.1.1932, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 
894, KA. 
546Paikallisosaston vuosikertomus 1932, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
547 Tunkkari 1968, 57. 
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jouduttiin poikkeamaan. Suunniteltuja lottien iltamia ja myyjäisiä ei pystytty järjestämään 

lainkaan. Suojeluskunnan harjoituksissa ja muissa tilaisuuksissa sen sijaan oli avustettu entistä 

useammin, yhteensä 11 kertaa, suojeluskunnan tilaisuuksien lukumäärä oli kasvanut.548 

Suojeluskunnan iltamat ja juhlat näyttävät menestyneen pula-aikana lottia paremmin, sillä 

niitä järjestettiin kuluneena vuonna yhteensä neljät, joissa lotat huolehtivat tarjoilusta. 

Harjoitusten tukeminen onnistui ruokatarpeiden keräämisen ansiosta, jonka puolestaan 

kerrotaan olleen mahdollista paikallisten myönteisen asenteen vuoksi keräilijöitä kohtaan. 

Piirin kenttäsairaalalle valmistettiin vielä 18 paria sukkia.549  

Kirkonkylän kyläosaston vuosikertomuksessa kerrotaan toiminnan taantumisesta hieman 

tarkemmin. Sen mukaan heidän osastonsa toiminta oli ollut hyvin vähäistä, syyksi tähän he 

näkivät taloudelliset asiat. Tämän lisäksi he näkivät innostuksen paikkakunnalla lotta – asiaa 

kohtaan yleisesti laantuneen muiden harrastusten syrjäyttämänä.550 Kertomus ei tarkemmin 

määrittele mikä harrastus kilpaili lottien kanssa. Jäsenten määrä oli kirkonkylällä kuitenkin 

pysynyt hyvänä. Vuoden lopussa Kirkonkylällä oli 12 toimivaa ja kuusi kannattavaa jäsentä. 

Laskua oli siis tapahtunut ainoastaan kannattavien suhteen.551 

Kesäkuussa 1932 lotat järjestivät voileipätarjoilun myös reserviläisten valvontakokouksessa. 

Kyseinen tarjoilu järjestettiin piirijohtokunnan määräyksestä. Piirijohtokunta oli kehottanut 

järjestämään saman tilaisuuden yhteydessä iltamat, mutta tämän ajatuksen Ullavan lotat olivat 

hylänneet kannattamattomana.552 Perinteisiin juhliin otettiin osaa tuttuun tapaan, lotat 

huolehtivat koristeluista, ohjelmanumeroista ja hankkivat seppeleen sankarihaudalle. 

Kahdeksan lotan mainitaan antaneen lottalupauksen itsenäisyyspäivänä kirkossa.553 Tämä on 

ensimmäinen kerta kun lupauksenanto tilaisuudesta Ullavassa mainitaan. Tilaisuus oli ehkä 

ensimmäinen laatuaan Ullavassa, mutta muutamat lotat olivat henkilökorttitietojen mukaan 

antaneet lupauksen jo vuonna 1930.554 Ehkä nämä lupaukset oli annettu jossain muualla. 

Uusia toimivia jäseniä oli vuoden 1932 kuluessa liittynyt neljä ja kannattavia kolme. Eronneita 

jäseniä oli yhteensä kuusi, joista yksi oli kuollut. Vuoden 1932 lopussa toimivia jäseniä oli 32 

                                                           
548 Paikallisosaston vuosikertomus 1932, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
549 Paikallisosaston vuosikertomus 1932, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
550 KK:n kyläosaston vuosikertomus 1932, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
551 KK:n kyläosaston vuosikertomus 1932, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
552 Ullavan Lotta Svärd paikallisyhdistyksen kokous 23.6.1932, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA. 
553 Paikallisosaston vuosikertomus 1932, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
554 Martta ja Emma Saaren henkilökortit, Ullavan Kirkonkylän kirjasto. 
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ja kannattavia 11, eli yhteensä 43 lottaa.555 Edellisvuoteen verrattuna laskua oli tapahtunut 

vain yhden toimivan lotan verran. Toimivista lotista 20 oli toimen lottaa ja loput 12 

huoltolottia. Heidät oli jaettu lääkintäjaostoihin ja muihin, mutta niitä ei ole syytä käydä läpi, 

koska kaikki toimivat käytännössä muonitustehtävissä.556  

Taulukko 14. Ullavan Lotta Svärd paikallisosastoon 1932 liittyneet. 

 Nimi Syntymävuosi Ammatti 
1 Helli Vähälä 1903  
2 Anna Vähälä 1905  
3 Sanelma Koski – Vähälä 1915  
4 Alli Tikanoja  Opettajatar 

557 

Uusista jäsenistä Helli ja Anna olivat sisaruksia. He olivat myös suojeluskunnan 

paikallispäällikkönä tuolloin toimineen Taimi Vähälän siskoja. Taimi Vähälä oli Ullavan 

paikallispäälliköistä kaikkein pitkäaikaisin, hänen ensimmäinen toimikautensa kattoi vuodet 

1926 – 1936.  Toinen kausi kesti loppuvuodesta 1939 – 1940 ja kolmas 1941 – 1944 aina 

järjestön lakkauttamiseen.558 Liittyneistä Sanelma Koski – Vähälän näyttää myös olleen 

suojeluskunnan esikuntaan 1920 – luvun puolivälissä kuuluneen Yrjö Koski – Vähälän 

sisko.559 Opettajatar Alli Tikanojan toimikausi jäi lyhyeksi, sillä erosi Ullavan lotista jo 

seuraavana vuonna muuttaessaan pitäjästä.560 

Lottien jäsenmäärä ei siis ollut merkittävästi muuttunut edellisestä vuodesta, vaikka lotta 

toiminta olikin vaikeuksissa pitäjässä. Paikallisen suojeluskunnan toiminta näyttää sen sijaan 

olleen nousussa, sillä harjoituksia, iltamia ja tilaisuuksia oli järjestetty ja toimivien 

jäsentenmäärä oli noussut 51 mieheen.561 Toimivia suojeluskuntalaisia oli siis 19 enemmän 

kuin lottia. Vaikka suojeluskunnan jäsenmäärä oli Ullavassa laskenut 1920 – luvulla, oli 

toiminta aktivoitunut, ja jäsentenmäärä oli nousussa 1920 – luvun loppuun verraten.562 

Käytössä olevien lähteiden perusteella kyseinen toimintavuosi olikin Ullavan suojeluskunnan 

                                                           
555 Paikallisosaston vuosikertomus 1932, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
556 Vuoden 1932 tilasto, jäsenet 31.12.1932, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
557 Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
558 Huhtala 1994, 52; Uusi – Vähälä 1991, 39 – 40. 
559 Huhtala 1994, 53; Uusi – Vähälä 1991, 39. 
560 Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
561 Turunen 2002, 103. 
562 Turunen 2002, 103. 
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jäsentenmäärän suhteen koko 1930 – luvun korkein.563 Näyttää siltä, että Mäntsälän kapina 

jälkipyykkeineen ei ollut vaikuttanut Ullavan suojeluskuntaan, ainakaan huomattavana 

jäsenkatona. Toisin oli ollut esimerkiksi naapuripitäjässä Kälviällä, jossa hieman yli 30 

suojeluskuntalaista oli eronnut vastalauseena paikallispäällikön lapualaisuudelle.564 

Lottien vuosikertomus 1933 alkaa seuraavalla tavalla: 

Ullavan lottien toiminta kuluneena vuonna on ollut entiseen tapaan hyvin hiljaista. Mitään kuolemisen 

merkkejä ei kuitenkaan ole, sillä melkein kaikki lotat ovat vuorollaan suorittaneet tehtävänsä.565 

Lotat ottivat siis tunnollisesti ja sankoin joukoin osaa työtehtäviinsä, vaikka tehtävien määrä 

oli koettu vähäiseksi. Toiminta oli sisällöltään pitkälti edellisten vuoden kaltaista. Vaikka 

vuosikertomuksessa toiminta nähdään hyvin hiljaisena, oli toiminnan määrä kuitenkin 

enemmän kuin kaksinkertaistunut vuodesta 1932, jolloin 28 lottaa työskenteli muonitustyössä 

yhteensä 506 tuntia.566 Vuonna 1933 muonitustyöhän otti osaa 24 lottaa ja työtunteja kertyi 

1322,5 tuntia, joka työpäiviksi laskettuna oli 90 päivää.567 Vaikka toiminta on vaatimattomasti 

nähty vähäisenä, oli muonitustyön suhteen tapahtunut kasvu huomattavaa. Erikoista on, että 

työmäärän kasvuun vuosikertomuksessa kiinnitetä mitään huomiota, ehkä siksi että työmäärä 

ei kuitenkaan ole korkea, vaikka sen entiseen nähden oli lisääntynyt. Joka tapauksessa 

työmäärä kertoo, että suojelusuntatoiminta oli vilkasta.  

Työtunneista oli keskusteltu paikallisosaston kokouksessa 16.2.1933. Tuolloin oli saatu kirje 

keskusjohtokunnan asettamalta valiokunnalta, jossa käskettiin pohtimaan minimi tuntimäärä 

työiltojen suhteen. Kokouksessa kannatettiin alustuksessa ehdotettua 70 tunnin minimiä per 

toimiva jäsen. Tosin heti perään todettiin, että paikallisosastossa oli mahdoton saavuttaa 

kyseistä tuntimäärää. Tämä johtui siitä, että töitä ei yksinkertaisesti ollut niin paljon tarjolla 

jokaiselle lotalle.568 Samassa kokouksessa kannatettiin myös harrastemerkin käyttöönottoa. 

Keskusjohtokunnan valiokunnan ehdottamaa 100 tunnin minimiä harrastemääräksi 

                                                           
563 Turunen 2002, 103. 
564 Turunen 2002, 106. 
565 Paikallisosaston vuosikertomus 1933, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
566 Paikallisosaston vuosikertomus 1932, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894. KA. 
567 Paikallisosaston vuosikertomus 1933, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
568 Paikallisosaston kokous 16.3.1933, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 



112 
 

kannatettiin.569 Harrastemäärät oli helpompi saada kokoon, koska kyse oli lähinnä 

vapaaehtoisuuteen liittyvästä toiminnasta. 

Paikallisosaston huonosta taloudellisesta tilanteesta kertoo, kun paikallisosaston kokouksessa 

keskusteltiin jäsenille järjestettävistä erikoiskursseista, tai jäsenten lähettämisestä muille 

paikkakunnille kursseille. Kursseihin suhtauduttiin kielteisesti, koska pitäjässä ei ollut päteviä 

ohjaajia kursseja järjestämään, ja paikallisosasto oli niin köyhä, ettei voinut lähettää jäseniään 

muualle kursseille.570 Paikallisosaston köyhyys oli todella kehitystä jarruttava tekijä. 

Varallisuus kului lähinnä suojeluskunnan ja oman toiminnan pyörittämiseen.571 

Kirkonkylän kyläosasto kärsi taloustilanteen lisäksi jäsenten vähäisestä määrästä. Vuonna 

1933 toimivien jäsenten määrä oli kahdeksan lottaa, sama kuin edellisenä vuonna, mutta 

kannattavia jäseniä ei ollut enää ainuttakaan. Koska jäseniä oli niin vähän, joutuivat samat 

lotat olemaan aina mukana kaikessa toimessa, kun vaihtelun varaa ei ollut. Vuosikertomuksen 

yhteydessä on asiakirja jäsenistä ja heidän suorittamistaan työtunneista. Kyseisen asiakirjan 

perusteella työtunnit ovat pääasiassa jakautuneet vain neljälle jäsenelle kahdeksasta.572 

Toiminta oli siis Kirkonkylällä kuormittunut muutaman jäsenen niskaan. 

Pula-aika löi edelleen leiman toiminnalle, sillä iltamia ei edellisen vuoden heikon tuloksen 

vuoksi päätetty järjestää lainkaan. Ainoastaan pienet myyjäiset oli pidetty keväällä. 

Paikallisosaston johtokunnassa ainoa huomattava muutos on, että varapuheenjohtaja valittiin 

ensi kerran, virkaan valittiin kaksi vuotta aikaisemmin liittynyt opettajatar Aune Norppa. 573 

Jäsenmäärä oli lähtenyt laskemaan, sillä kuluneena vuonna järjestöstä erosi neljä, ja liittyi 

ainoastaan yksi jäsen. Liittynyt uusi jäsen oli vuonna 1904 syntynyt opettajatar Fanny 

Nordberg, hänenkin jäsenyytensä kesti vain kaksi vuotta, hänen muuttaessa 

paikkakunnalta.574 Vuoden 1933 lopulla toimivia jäseniä oli kaikkiaan 29 ja kannattavia 5 

jäsentä, eli yhteensä 34 lottaa.  

Koska Ullavan paikallisosastoon liittyneet lotat eivät olleet ilmoittaneet ammattejaan 

liittyessään vuoteen 1933 mennessä, kuin joissain tapauksissa, on mahdotonta sanoa 

                                                           
569 Paikallisosaston kokous 16.3.1933, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
570 Paikallisosaston kokous 16.3.1933, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
571 Paikallisosaston kassayhteenveto 31.12.1933, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
572 KK:n kyläosaston vuosikertomus 1933, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
573 Paikallisosaston vuosikertomus 1933, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
574 Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
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tarkalleen millaisen ammatin harjoittajia ja millaisesta sosiaalisesta kerrostumasta he olivat. 

Suojeluskuntien vähäinen materiaali tekee tässä suhteessa poikkeuksen, sillä suojeluskuntain 

yliesikunnan valistusosasto keräsi vuonna 1933 tiedot kaikkien toimivien suojeluskuntalaisten 

ammateista. Ammatit oli ryhmitelty niin, että muun muassa maanviljelijät ja kalastajat 

laskettiin samaan ryhmään, heitä oli Keski – Pohjanmaan piirissä 66,65 % ja koko maassa 

57,28 %. Ullavassa vuoden 1933 ammattitausta ilmoitettiin maanviljelijöiden ja kalastajien 

osalta olevan 100 %, joista oletettavasti kaikki olivat maanviljelijöitä. Koko piiristä ei löytynyt 

kuntaa, joiden ammattitausta olisi koostunut pelkästään maanviljelijöistä ja kalastajista.575 

Mahdollisesti näin yksinkertainen elinkeinotausta on ollut jopa koko maan suojeluskunnat 

huomioon ottaen harvinainen. Luvuista voi pääteellä, että koko järjestö oli vahvasti 

talonpoikainen. 

Jäsenten suhteen vuonna 1933 sattui poikkeava tapahtuma, kun kannattavista jäsenistä 

erotettiin kuusi henkilöä.576 Tämä on ensimmäinen ja ainut kerta kun jäseniä mainitaan 

erotetun. Erottamisen syytä ei erikseen mainita, mutta koska kyseessä oli kannattavat jäsenet, 

ja pula-ajan vaikutus oli edelleen tuntuva, heidät li ehkä erotettu suorittamattomien 

kannatusmaksujen vuoksi. Jäsenmaksujen kanssa oli ollut ainakin ollut ongelmia, tästä kertoo 

epäselvä kirje vuodelta 1933, joka oli ilmeisesti paikallisosaston sihteeri Emma Saaren 

lähettämä Kirkonkylän kyläosaston sihteeri Martta Vähälälle. Kirjeen mukaan jäsenmaksuja 

oli maksamatta piirijohtokunnalle aina vuodesta 1931 vuoteen 1933 saakka. Yhteensä 

maksamattomia jäsenmaksuja oli 192 mk edestä, ja tämän lisäksi oli muutama muukin pieni 

lasku.577  

4.2 Haapalan lottien kyläosasto perustetaan uudelleen 1934 

Paikallisosaston vuosikertomus ei vuonna 1934 ala kovin myönteiseen sävyyn: 

Vertaillessamme paikallisosaston toimintaa edellisen vuoden saavutuksiin, huomaamme tuloksien paljon 

laskeneen edellisistä. Toisaalta voimme hyvänä saavutuksena pitää sitä, että vuoden alussa perustettiin 

kyläosasto Haapalaan, joten toimintamme tulee nyt paremmin koko kuntaa käsittäväksi, sen sijaan, että 

toimintaa ennen on ollut vain Kirkonkylällä ja Alikylällä.578  

                                                           
575 Turunen 2002, 101. 
576 Paikallisosaston vuosikertomus 1933, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
577 Kirje Martta Vähälälle Emma Saarelta 27.7.1933, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
578 Paikallisosaston vuosikertomus 1934, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
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Haapalan kyläosaston perustava kokous pidettiin tammikuussa 1934. Ilmeisesti 

epähuomiossa kokouksen päivämäärä on jäänyt pöytäkirjaan kirjaamatta. Kokouksen avasi 

opetta Aune Korpi, jonka jälkeen hänet valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen 

sihteeriksi valittiin Eeva Jänkä.579 Aune Korpi oli toiminut kansakoulunopettajana Haapalassa 

jo vuodesta lähtien 1930.580 Mahdollisesti hän oli tarkkailut tilannetta Haapalassa ja katsoi, 

että aika perustamiselle oli nyt kypsä. Kyläosaston puheenjohtajaksi valittiin opettaja Kerttu 

Sihvonen, ja Aune Korpi valittiin varainhoitajaksi.581 Kerttu Sihvonen oli myös toiminut 

opettajana Haapalan kansakoululla vuodesta 1929 lähtien.582 

Aune Korpi lähetti päiväämättömässä kirjeessään Haapalan osaston ensimmäisen vuoden 

epävirallisen toimintakuvauksen paikallisosaston sihteeri Emma Saarelle. Kirjeessä kerrotaan, 

että perustava kokous oli 18. tammikuuta, ja että mitään virallista toimintakertomusta ei ole, 

koska toiminta oli niin vähäistä. Perustavan kokouksen lisäksi muita kokouksia ei 

ensimmäisenä vuonna pidetty. Huhtikuussa Haapalan lotat suorittivat 10km 

prosenttihiihdon, johon osallistuivat kaikki kyläosaston lotat. Kirjeen mukaan juuri muuta 

toimintaa ei ollut. Tilejäkään Haapalan osastolla ei ollut, koska ei ollut tilittämistä, eli 

jäsenmaksujakaan ei kerätty.583 Koko paikallisosastossa prosenttihiihtoon osallistuu 25 lottaa, 

eli 80,64%.584 Prosenttihiihto oli omaksuttu suoraan suojeluskuntajärjestöltä. Vaikka hiihto 

oli merkittävimmässä osassa, prosenttikilpailuja harjoitettiin myös muissa urheilu muodoissa, 

lotilla erityisesti prosenttikävely oli suosiossa. Prosenttikipailuissa kilpailtiin suurimmasta 

osanottajamäärästä.585 

Syyksi Haapalan kyläosaston vähäiseen toimintaan Aune korpi kertoo, että lotta puvut tulivat 

jäsenille liian kalliiksi ja ilman niitä he eivät olleet halukkaita toimimaan. Kirjeen lopussa hän 

kysyy olisiko kyläosastolla mahdollisuutta saada avustusta pukujen hankintaan.586 

Paikallisosaston vuosikertomuksessa puolestaan kerrotaan Haapalan toiminnan vaikeudesta 

seuraavasti: 

                                                           
579 Haapalan kyläosaston perustava kokous tammikuu 1934, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA 
580 Keski – Vähälä et al. 1997,102. 
581 Pöytäkirja Haapalan kyläosaston vuosikokouksesta 12.1.1943, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 
894, KA. 
582 Keski – Vähälä et al. 1997,102. 
583 Aune Korven Kirje Emma Saarelle 1934, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
584 Paikallisosaston vuosikertomus 1934, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
585 Vasara 1997, 296; Olsson 1999, 163. 
586 Aune Korven Kirje Emma Saarelle 1934, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
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Haapalan kyläosasto ei ole voinut toimia juuri ollenkaan, sillä yleinen mielipide siellä on vastustavalla 

kannalla lotta- ja suojeluskuntatyölle, joten esim. suojelusk. harjoituksia ei voida sinne järjestää, eivätkä 

lotat pitkän matkan takia voi muualla ottaa osaa tehtäviin.587 

Tästä voi päätellä, että myös suojeluskuntatoiminta Haapalassa oli tuolloin vähäistä. Haapalan 

kyläosastoon liittyi vuonna 1934 kahdeksan seuraavaa henkilöä: 

Taulukko 15. Ullavan Lotta Svärd Haapalan kyläosastoon liittyneet 1934. 

 Nimi Syntymävuosi Ammatti 
1 Toini Aho 1913 Talollisen tytär 
2 Venla Aho 1911 Talollisen tytär 
3 Eeva Jänkä 1914 Rouva 
4 Tyyne Viitasalo 1903 Talollisen tytär 
5 Linnea Viitasalo 1915 Talollisen tytär 
6 Kerttu Sihvonen 1908 Opettajatar 
7 Aune Korpi 1908 Opettajatar 
8 Emmi Hakala 1910 Palvelija 

588 

Toini ja Venla Aho ovat Anselm Ahon tyttäriä, joka oli ollut poikansa Väinön kanssa 

perustamassa Ullavan suojeluskuntaa syksyllä 1917.589 Heillä oli siis sukulaisuuden mukanaan 

tuoma vankka tausta maanpuolustustyölle, ja Ahon suojelukuntaperhe jatkui vahvasti toisessa 

sukupolvessa. 

Paikallisosastosta erosi vuoden kuluessa neljä henkilöä, mutta uusia liittyi kahdeksan. Kaikki 

uudet jäsenet olivat edellä mainitut Haapalan kyläosastosta. Vuoden 1934 lopussa toimivia 

jäseniä oli 33 ja kannattavia viisi, eli yhteensä 38 lottaa.590 Jäsenten määrä oli edellisestä 

vuodesta lähtenyt selkeään nousuun. Samaan aikaan suojeluskuntalaisten määrä oli laskenut 

käytettävissä olevien lähteiden mukaan alimmilleen, 40 toimivaan jäseneen.591 Lottien määrä 

lähestyi suojeluskuntalaisten määrää, se teki tukitoiminnasta helpompaa, ainakin 

periaatteessa. Suojeluskuntalaisten määrä näyttää laskeneen useimmissa Keski – Pohjanmaan 

suojeluskunnissa vuonna 1934. Keskipohjalaisten suojeluskuntalaisten kokonaismäärä oli 

                                                           
587 Paikallisosaston vuosikertomus 1934, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
588 Haapalan kyläosaston kirje 8.2.1934 Emma Saarelle, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA; 
Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
589 Huhtala 1994, 201; Kantakortit, Veikko Saaren yksityinen kokoelma. 
590 Paikallisosaston vuosikertomus 1934, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
591 Turunen 2002, 103. 
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käytettävissä olevien lähteiden mukaan vuonna 1934 koko kolmekymmentäluvun alhaisin.592 

Ei ole tiedossa miksi suojeluskuntalaisten määrä laski Ullavassa ja koko Keski-Pohjanmaalla 

kyseisenä vuonna. Pääpiirteittäin jäsenkehitys Keski-Pohjanmaalla oli seurannut 

valtakunnallisen kehityksen linjoja. Usein sen hetkinen poliittinen ilmasto heijastu 

jäsenmäärään. Asepalvelukseen astuvan miehen oli myös erottava suojeluskunnasta. 

Asepalveluksen päätyttyä hän saattoi liittyä takaisin, mutta monilla erosta tuli lopullinen.593 

Vuonna 1934 Ullavan lottien koulutustaso alkoi parantua. Piirin järjestämälle 

muonituskurssille Kannukseen osallistui yksi lotta. Aikaisemmin koko paikallisosastoon oli 

kuulunut vain yksi piirinlääkintäkurssin suorittanut lotta.594  Kurssin käyneitä lottia oli nyt 

paikallisosastossa yhteensä kaksi, eikä määrä kasvanut Ullavan lottien kirjoittaman historiikin 

mukaan vuoteen 1939 mennessä.595 Kaisa Tunkkarin mukaan ullavalaisia muonituskurssin 

käyneitä lottia oli kuitenkin vuonna 1934 kuusi, vuonna 1935 peräti 11, ja vuonna 1936 viisi. 

Muista kolmekymmentäluvun loppuvuosista hänellä ei ole lukuja.596Arvoitukseksi jää mistä 

näin suuret erot muonituskurssinkäyneistä johtuvat. 

Keskusjohtokunnan ja piirien järjestämä toiminta valistuspäivineen ja 

koulutustilaisuuksineen oli koko valtakunnallisen lottatyön runko. Koulutus oli kolmitasoista, 

ensimmäinen ja vaatimattomin oli paikallisosastojen pitämät alkeiskurssit. Seuraavana oli 

lähinnä toimenlotille suunnatut kahden viikon mittaiset piirikurssit. Korkeimman 

koulutuksen tasoa edustivat Tuusulan leiri- ja valistuspäivät.597 

Vuoden 1934 toiminta oli edellisvuosien kaltaista, eli suojeluskunnan tukemista sen 

tilaisuuksissa ja yhteisten juhlatilaisuuksien järjestämistä. Lottien iltamatoiminta käynnistettiin 

uudelleen järjestämällä yhdet iltamat, jonka tulot kuitenkin jäivät vähäisiksi.598 Ensimmäisen 

kerran lähteissä mainitaan vuonna 1935 paikallisosaston vuosikokouksessa niin sanotut 

”maanantai markat”. Tuolloin mainitaan, että maanantai markka laatikkojen tyhjentämisen 

jätetään myöhemmälle, koska markkoja on kertynyt niin vähän.599 Maanantaimarkka 

                                                           
592 Turunen 2002, 103. 
593 Turunen 2002, 101, 106. 
594 Paikallisosaston vuosikertomus 1934, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
595 Lottatoiminnasta Ullavassa, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
596 Tunkkari 1968, Liite Iva. 
597 Latva – Äijö & Pohls 2009, 106. 
598 Paikallisosaston vuosikertomus 1935, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
599 Ullavan Lotta Svärd Paikallisosaston vuosikokouksen pöytäkirja 28.1.1934, Lotta Svärd Ullavan 
paikallisosasto C 894, KA. 
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keräykset oli Keski – Pohjanmaan piirissä aloitettu jo vuonna 1929. Niiden tarkoitus oli kerätä 

lottien henkilökohtaisilla lahjoituksilla paikallisille suojeluskunnille rahaa.600 Vähävaraisessa 

Ullavassa toiminta ei kuitenkaan näytä olleen tuottoisaa. 

4.3 Ullavan lottien tyttöosasto perustetaan 1935 

Tyttötyöstä, eli alle 17 – vuotiaille suunnattujen nuoriso-osastojen perustamisesta oli 

keskusteltu jo Lotta Svärdin perustavassa kokouksessa vuonna 1921, mutta tyttöosastoa ei 

perustettu. Vuodesta 1929 alkaen on tietoja tyttötyöstä eri puolelta Suomea, mutta 

valtakunnallisen järjestön ohjelmaan se ei vielä sisältynyt. Tyttötyö oli siis alkanut 

kehittymään paikallistasolla itsenäisesti.601 Kuten aikaisemin on todettu, Ullavan 

paikallisosastossa oli useita alle 17 – vuotiaita lottia, mutta mistään nuoriso – osastojen 

toiminnasta ei 1920 – luvulla tai 1930 – luvun ole mitään mainintoja. 

Mallina tyttötyölle toimi suojeluskuntien poikatoiminta, joka alkoi virallisesti 

säännönmuutoksen yhteydessä vuonna 1928. Jäseneksi poikaosastoon pääsi vanhemman 

suostumuksella, jäsenen tuli olla 12 – 16 vuotta. Poikatoiminta suunniteltiin perustuvaksi 

erityisesti urheiluun. Urheilun lisäksi opetettiin isänmaan historiaa ja maasto-oppia. 

Ammuntaa voitiin opettaa pienoiskiväärillä 14 – vuotta täyttäneille. Erilaista sotilaallista 

alkeiskasvatusta annettiin myös. Tämän lisäksi toimintaan kuului laulua ja vastaavanlaista 

puuhastelua.602 Molempien nuorisojärjestöjen tavoite oli kasvattaa uusia lottia ja 

suojeluskuntalaisia.603 Kyse oli siis suojeluskuntalaiseksi valmentamisesta, jossa poikatyö 

onnistuikin erinomaisesti. Erkki Vasaran mukaan vuonna 1935 yli 70 % pojista siirtyi 

suojeluskuntaan tultuaan vaadittavaan ikään. Kehitys jatkui vastaavana koko 1930 – luvun 

lopun.604 

Tyttötyö sai alkunsa Fanni Luukkosen ideasta. Toiminnan aloittaminen varmistettiin 

maaliskuussa 1931 Lotta Svärd yhdistyksen vuosikokouksessa, jolloin päätettiin suositella 

paikallisosastoille tyttöosastojen perustamista. Tyttöosastoja perustettiinkin nopeaan tähtiin 

etenkin maaseudulle.605 Tyttötyön toiminta ja tavoitteet määriteltiin ohjesäännöissä. 

                                                           
600 Tunkkari 1968, 101. 
601 Olsson 1999, 198. 
602 Olsson 1999, 1999. 
603 Nevala – Nurmi 2012, 275. 
604 Vasara 1997, 598. 
605 Olsson 1999, 1999. 



118 
 

Sääntöjen mukaan päämäärä oli opettaa tyttöjä rakastamaan kotia, uskontoa ja isänmaata.606 

Käytännössä pikkulottiin haluttiin jo varhain iskostaa aikuisten lottien tapaan uhrimieltä ja 

pyyteetöntä palvelushenkeä. Tyttöosastojen alkuvaiheessa tavoitteena oli ollut ensisijaisesti 

toimia sisarjärjestönä suojeluskunnan poikaosastoille.607 Käytännössä pikkulottien työ 

muistutti aikuisten lottien työtä, ja usein työskenneltiin yhdessä. Työn lisäksi oli kevyempää 

harrastustoimintaa, kuten aikuisillakin, tämä sisälsi kuoroja, leikkejä, pelejä, näytelmiä ja 

muuta vastaavaa puuhaa. Aikuisten tapaan tytöilläkin oli lottapuku.608 

Kuten poikaosastoihin, tyttöosastoon saattoi liittyä jokainen tyttö vanhemman luvalla. vaikka 

kommunistien soluttautumista pelättiin, päätettiin jokainen tyttö hyväksyä mukaan.609 

Toisaalta molemmissa nuorisojärjestöissä myös tavoiteltiin jäseniksi lapsia perheistä, joissa ei 

ollut isänmaalista henkeä, tai jotka katsottiin vasemmistolaisiksi, sillä näin heidän katsottiin 

voivan muuttua isänmaallisiksi ja kunnon kansalaisiksi.610 Aluksi vaadittava ikäraja oli 10 – 

vuotta, mutta se laskettiin vuonna 1934 kahdeksaan vuoteen. Tytöt jaettiin yleensä ryhmiin 

iän perusteella, nuorempaan ryhmään kuului 8 – 13 vuotiaat ja vanhempaan 14 – 16 vuotiaat. 

Usein oli vielä edelliseen jakoon perustuvat toimintaryhmät, jotka muodostuivat 7 – 8 

pikkulotasta ja ryhmää johti hieman vanhempi ryhmäpäällikkö.611 

Ullavan tyttöosastojen perustamisesta Alikylälle ja Kirkonkylälle päätettiin paikallisosaston 

johtokunnan kokouksessa maaliskuussa 1935. Alikylän tyttötyönjohtajiksi valittiin opettaja 

Aune Norppa ja neiti Aina Vähälä. Kirkonkylällä tyttötoiminnan vetäjiksi valittiin opettajat 

Ilmi Suvanto ja Fanny Nordberg. Toiminnan järjestäminen jätettiin edellä mainittujen 

johtajien huoleksi. Haapalasta ei kokouksessa edustajaa ollut, eikä tyttöosastoakaan 

perustettu.612 Ei ole sattumaa, että tyttötyön vetäjiksi Ullavassa valikoitui pääasiassa opettajia. 

Keski – Pohjanmaan lottien piirijohtokunta oli vedonnut alueensa paikallisosastoihin 

kuuluneisiin opettajiin jo vuonna 1932, että he ryhtyisivät tyttötyön ohjaajiksi.613 

Ensimmäiset tyttöosastot oli Keski – Pohjanmaalla perustettu jo vuonna 1932. Tuolloin 

osastot perustettiin Himangalle, Kalajoelle, Kokkolaan, Lohtajalle ja Sievin Kirkonkylälle. 
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Vuonna 1933 osastot perustettiin Halsualle ja Veteliin. Vuonna 1934 tyttöosastot perustettiin 

Sievin Asemakylälle ja Kaustiselle. Vuonna 1935 päivänvalon näki Ullavan tyttöosaston 

lisäksi Kälviän, Raution ja Toholammin tyttöosastot. Viimeisimmät tyttöosastot perustettiin 

Perhoon 1936 ja Lestijärvelle 1939.614 Nopeinta tyttöosastojen jäsenmäärän kasvu Keski – 

Pohjanmaalla oli vuosina 1935 ja 1938, vaikka koko järjestön jäsenmäärän kasvu ei samoina 

vuosina ollut kovin suurta. Keski – Pohjanmaalla tyttöosastojen toiminta oli 1930 – Luvun 

lopulla suosittua, sillä piirin osastot olivat suhteellisesti suurempia kuin valtakunnallisella 

tasolla. Esimerkiksi vuonna 1938 pikkulottien määrä Keski – Pohjanmaalla oli kolmannes 

aikuisista lotista, kun se valtakunnallisesti oli noin viidennes.615 

Merkillistä on, että Ullavan suojeluskunnan poikaosastosta ja sen osallistumisesta juhliin tai 

muuhunkaan ei mainita juuri lainkaan. Ullavan poikaosaston perustamisen ajankohdasta ei 

ole tietoa, sillä kirjallista materiaalia ei juuri ole säilynyt. Poikatoiminta oli kuitenkin alkanut 

ennen tyttötoimintaa, sillä järjestöjen toiminta perustui sukupuolihierarkiaan, joten tyttöjen 

toiminta tuskin olisi edes voinut alkanut ennen poikatoimintaa.616 Ullavan poikatoiminnasta 

on Heikki Peltoniemen kirjoittama, pääasiassa muistitietoon perustuva kuvaus teoksessa Pojat 

pohjanmaan, teit isäin astumana. Hänen mukaansa Ylikylällä eli pääasiassa Rahkosessa ja 

Haapalassa ohjaajana toimi Olavi Rahkola. Kirkonkylän suunnalla vaikuttajaksi hän mainitsee 

Pauli Joensuun. Peltoniemen mukaan Keski-Pohjanmaan vartio lehdessä piiripäällikön käskyllä 

poikatoiminnan johtajiksi oli määrätty Pekka Saari ja Taimi Vähälä, ilmeisesti vuosina 1939 – 

1941.617 Peltonimi kuului itsekin sotilaspoikiin. Peltoniemi kertoo, että Herlevin618 kylässä, 

jossa hän asui, oli 1930 – luvun loppupuolella mukana poikia jokaisesta talosta, jossa poikia 

asui. Yhteensä heitä oli yhdeksän poikaa kahdeksasta talosta. Peltoniemi antaa kuitenkin 

ymmärtää, että poikatoiminta olisi alkanut jo 1920 – luvulla, sillä hän kertoo, että Herlevistä 

jo ennen 1930 – lukua poismuuttaneet poikaosastolaiset olivat olleet piiritason urheilijoita. 

Hänen mukaansa ainakin kaksi poikaosastolaista oli vapaussoturien poika.619 Peltoniemen 

kertomukseen perustuen poikaosasto oli siis ollut olemassa jo useita vuosia ennen 

tyttöosaston perustamista.  
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Alikylän pikkulottien ensimmäisessä kokouksessa 22.5.1935 osastoon liittyi 18 tyttöä. 

Ryhmäjako tehtiin hyvin pieneksi, yhdessä ryhmässä toimi vain 3 henkilöä. Kokouksessa 

päätettiin perustaa ompeluseura, jonka tarpeet he hankkisivat myymällä. Työilta päätettiin 

pitää kun työtarpeet on hankittu.620 Suunnitellusta ompeluseuraillastakin tehtiin pöytäkirjat, 

vaikka mitään päivämääriä siihen ei merkitty. Paikalla oli Aune Norpan johdolla 13 tyttöä. 

Illassa ommeltiin käsitöitä kahden tunnin ajan, jonka jälkeen pelattiin neljää maalia. 

Seuraavaan ompeluiltaan valittiin muonittajat ja lopuksi laulettiin ”kansalaislaulu”.621 Elokuun 

lopussa Alikylän pikkulotat kävivät vielä Kälviällä lottakokouksessa. Saman matkan 

yhteydessä vierailtiin Kälviän Kirkossa, matkalle osallistui 17 pikkulottaa.622  

Kirkonkylän tyttöosastoon liittyi samana vuonna 13 tyttöä. Yhteensä pikkulottia oli siis 31, 

eli toiminta oli suosittua alusta saakka. Pikkulotat toimivat aktiivisesti, sillä vuoden aikana 

molemmat osastot kokoontuivat yhteensä 26 kertaa ja pitivät yhteensä kolmet juhlat, joista 

kaksi piti kirkonkylän osasto.623 

Aikuisten lottien toiminta jatkui entiseen tapaansa hiljaisena. Miltei ainut työmuoto oli, kuten 

aikaisempinakin vuosina, suojeluskunnan muonittaminen harjoituksissa ja muissa 

tilaisuuksissa. Johtokunnassa ei tapahtunut mainittavia muutoksia. Yhteisiä kokouksia 

paikallisosasto oli pitänyt kaksi, ja kaksi oli jäänyt pitämättä, koska lottia ei ollut saapunut 

kokoukseen.624  

Itsenäisyysjuhlaan osallistui lottien lisäksi vuonna 1936 myös pikkulotat. Illan juhlissa lotat ja 

pikkulotat suorittivat ohjelmia. Suojeluskuntien iltamissa ja valistustilaisuudessa avustettiin 

ohjelman suorituksessa. Kirkonkylän lotat järjestivät äitienpäiväjuhlan, jossa myös 

pikkulotilla oli omaa ohjelmaansa. Prosenttihiihto järjestettiin osallistumisprosentin oltua 

70,58 %. Joulun aikana myytiin Joulu lotta lehteä, lottapostikortteja ja lotta-arpoja.625  

Äitienpäivää näyttää lottien toiminnassa juhlitun ensimmäisen kerran kyseisenä vuonna. 

Äitienpäiväjuhlien järjestäminen oli yleishyödyllistä ohjelmaa, jonka viettäminen 
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paikallisoastoissa oli tavallista. Myös isäinpäiviä vietettiin, vaikka Ullavassa lotat eivät 

isäinpäiväjuhlia lähteiden perusteella järjestäneet.626  

Keskusjohtokunta omisti oikeudet edellä mainittuun Joulu – lotta lehteen. Lehdestä 

muodostui keskusjohtokunnalle erittäin tuottoisa julkaisu. Lehdet oli suunnattu lotille ja ne 

edustivat Lotta Svärd järjestöä. Jokainen piiri ja paikallisosasto oli velvoitettu tilaamaan tietty 

määrä Joulu – lottaa, menivät ne kaupaksi tai ei. Paikallisosasto sai lehden myyntituotoista 

25 %, piiri jossa lehti oli myytiin sai 10 % ja keskusjohtokunta loput.627 mahdollisesti Joulu – 

Lotan myynti oli alkanut jo aikaisemmin, koska paikallisosastot velvoitettiin tilaamaan sitä. 

Kaisa Tunkkari mainitsee Joulu – Lotan myynnin alkaneen Keski – Pohjanmaan 

paikallisosastoissa jo vuonna 1922. Myynnin tuloksista tuli kertoa aina vuosikertomuksissa, 

joten siihen nähden on erikoista, että tämä on ensimmäinen kerta kun niistä mainitaan 

Ullavan paikallisosaston vuosikertomuksessa.628 Vuonna 1935 Keski – Pohjanmaan piirissä 

oli kilpailu siitä, mikä paikallisosastoista myy eniten Joulu – Lotta, kilpailun voitti Kalajoen 

osasto. Keski – Pohjanmaan, Kainuun ja Raahen piireissä Joulu – Lotan tilausmäärät olivat 

koko maan alhaisimmat. Syyksi alhaisiin tilausmääriin Keski – Pohjanmaalla kerrottiin olleen 

vähävaraisuus.629 

Jäseniä oli vuoden 1935 kuluessa eronnut viisi, ja uusia oli liittynyt viisi. Jäsenmäärä pyysi siis 

ennallaan, toimivia jäseniä oli 33 ja kannattavia 5.630  

Taulukko 16. Ullavan Lotta Svärd paikallisosastoon 1935 liittyneet. 

 Nimi Syntymävuosi Ammatti 
1 Esteri Puumala 1918 Talollisen tytär 
2 Fanni Uusi-Vähälä (os. Haapala) 1913 Talollisen tytär 
3 Aili Ämmänen 1918 Palvelija 
4 Agda Haapala 1918 Talollisen tytär 
5 Aili Olkkkonen 1911 Konttoristi 

631 

                                                           
626 Olsson 1999, 189. 
627 Latva – Äijö & Pohls 2009, 125 – 127. 
628 Tunkkari 1968, 99. 
629 Tunkkari 1968, 100. 
630 Paikallisosaston vuosikertomus 1935, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
631 Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
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Fanni Haapala avioitui vuonna 1940 Vilho Uusi – Vähälän kanssa, joka on Ullavan 

veteraanimatrikkeliin kirjoittanut osion Ullavan suojeluskunnan historiasta.632 

Poikkeuksellisesti vuonna 1935 liittyneillä ei lähempiä sukulaisuussuhteita keskenään ole. 

Kolme liittyneistä oli 17 – vuotiaita, eli juuri liittymiseen vaadittavan iän täyttäneitä. Jos lotat 

olivat aikaisemmin vetäneet puoleensa nuoria naisia, niin ne vetivät edelleen.  

4.4 Vähäistä ja vakiintunutta lottatyötä 1936 – 1938 

Vuoden 1936 toiminta on ollut perinteistä suojeluskunnan tukemista. Harjoituksia 

muonitettiin kolmesti, kilpailuja kerran ja iltamissa tarjoilu järjestettiin kahdesti. Vakiintuneet 

juhlat pidettiin normaaliin tapaan. Toukokuun 24 päivänä 1936 pidettiin paikallisosaston 

kymmenvuotis juhla. Tämän lisäksi järjestettiin edelleen äitienpäiväjuhlat, jotka näyttävät 

tulleen osaksi vakiintuneita juhlia.633 Vieraaksi kymmenvuotis vuosijuhlaan saatiin piirisihteeri 

Ida Vaahtola.634Urheilutoiminta jatkui edellisen vuoden tapaan, tosin prosenttihiihdon 

prosenttiosuus laski edelleen, osallistumisprosentti oli 62,85 %. Tämän lisäksi kaksi lottaa 

osallistui Piirin hiihtokilpailuihin Kannuksessa. Yleishyödyllinen toiminta jatkui myymällä 

Vapaussodanrintamamiesliiton merkkejä vähävaraisten rintamamiesten hyväksi. Vuoden 

kuluessa oli eronnut neljä jäsentä ja liittynyt seitsemän uutta. Vuoden 1936 lopulla toimivia 

jäseniä oli 36 ja kannattavia jäseniä viisi, eli yhteensä 41.635 Suojeluskunnan toimivien 

jäsentenmäärä samana vuonna oli pitäjässä 46 miestä, eli 10 enemmän kuin lottia.636 

Jäsenmäärä oli lotilla edellisestä vuodesta lähtenyt pienoiseen nousuun, toimivien määrä oli 

kasvanut kolmella ja kannattavien määrä oli ennallaan. Henkilökorttiluettelon mukaan uusia 

jäseniä vuonna 1936 oli kuitenkin kahdeksan, he olivat seuraavat: 

Taulukko 17. Ullavan Lotta Svärd paikallisosastoon 1936 liittyneet. 

 Nimi Syntymävuosi Ammatti 
1 Ella Poutanen 1915 Opettajatar 
2 Alli Korpi 1915 Karjakko 
3 Emmi Aho 1916 Talollisen tytär 
4 Bertta Ali – Haapala 1919 Talollisen tytär 
5 Hilkka Hirsikangas 1919 Talollisen tytär 
6 Aino Virrankoski 1911 Karjakko 
7 Aune Keski – Vähälä 1898 Emäntä 

                                                           
632 Huhtala 1994, 55, 202. 
633 paikallisosaston vuosikertomus 1936, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
634 Ullavan lottien toiminnasta, Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
635 paikallisosaston vuosikertomus 1936, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
636 Turunen 2002, 103. 
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8 Sylvia Videnoja 1899 Emäntä 
637 

Ilmeisesti kahdeksas liittynyt oli unohtunut vuosikertomuksen kirjoittajalta. Liittyneet jäsenet 

ovat edelleen pääasiassa nuoria 17 – 25 vuotiaita. Mukana oli kuitenkin kaksi emäntää, jotka 

olivat selvästi vanhempia mitä liittyneet yleensä. Heidän liittymisensä rikkoo kaavaa, jonka 

mukaan liittyvät toimivat jäsenet olivat yleensä nuoria, selvästi alle 30 – vuotiaita naisia. 

Henkilökorttiluettelon perusteella liittyneestä Aune Keski – Vähälästä tuli tuolloin koko 

paikallisosaston vanhin toimiva lotta. Toisen vanhemman liittynen, Sylvia Videnojan kanssa 

saman ikäisiä järjestössä olivat ainoastaan Martta Saari ja Ilmi Suvanto.638 Uusista jäsenistä 

Hilkka Hirsikangas oli Ullavan suojeluskunnan alkuvaiheissa esikunnassa toimineen ja hetken 

paikallispäällikkönä toimineen Aatu Hirsikankaan ja hänen Vaimonsa Hanna Hirsikankaan 

tyttö. Hanna Hirsikangas oli sisällissodan aikana ollut Ullavassa naistoiminnan toinen johtaja, 

ja myöhemmin ollut ainakin jonkin aikaa kannattajajäsenenä Kirkonkylän osastossa.639 

Heidän osaltaan voi puhua suojeluskuntaperheestä, kun työ jatkui nyt toisessa sukupolvessa. 

Vuonna 1936 ei Ullavan lottien suhteen tapahtunut mitään erikoista, lukuun ottamatta 

paikallisosaston vuosikokousta 2.2.1936. Kokous sujui muuten tavalliseen tapaan, mutta 

käsiteltävänä oli paikallisostolle lähetetty kiertokirje, jossa kysyttiin hieman epäselvin 

sanankääntein, pitävätkö paikallisosastot iltamaohjeissaan tanssin, vai voiko siitä luopua.640 

Kokouksessa yhteiseksi mielipiteeksi tuli, että ”tanssista iltamaohjelmassa voidaan yhtä hyvin 

luopua, kuin pitää se ohjelmassa.”641 Asia on ilmaistu epäselvästi, mutta kokouksen 

lopputuloksena oli kuitenkin, että tanssista ollaan ainakin valmiita luopumaan. Lottien 

keskusjohtokunnan mukaan lottien iltamien ja muiden tilaisuuksien tuli olla arvokkaita ja 

vakavia, tämän vuoksi perusperiaatteena oli, että lottien iltamissa ei tanssittu. Tästä 

huolimatta lottienkin iltamissa usein tanssittiin, vaikka joissain pitäjissä tanssit kiellettiin aika 

ajoin. Mahdollisesti Ullavassakin tanssit saatettiin tuolloin kieltää, vaikka ne aikaisemmin 

olivat ehkä olleet osa lottienkin iltamia. Lähteissä tanssista iltamaohjelmissa ei kuitenkaan ole 

erikseen mainintoja. Tanssin salliminen tai kieltäminen iltamissa oli yleinen keskustelun aihe 

                                                           
637 Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
638 Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
639 Huhtala 1994,  
640 Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikokous 2.2.1936, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA. 
641 Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikokous 2.2.1936, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA. 
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paikallisosastojen kokouksissa, eikä kyse ollut mistään pikku asiasta, jos tanssit järjestettiin 

ne, pidettiin viimeisenä ohjelmanumerona. Toinen vaihtoehto oli järjestää iltamat 

suojeluskunnan nimissä, jolloin tanssi ohjelmanumerona ei ollut ongelma.642 

Vuosi 1937 ei ole juuri poikennut aikaisemmasta vuodesta, toimintaa oli ollut vähän ja se oli 

pääasiassa suojeluskunnan muonittamista ja tarjoilun järjestämistä eri tilaisuuksissa. 

Työpäiviä suojeluskunnan tukitoiminnasta kertyi vuonna 1937 yhteensä 41 päivää.643 Määrä 

ei ollut korkea, ja se oli laskenut aikaisemmista. Esimerkiksi vuonna 1933 työpäiviä oli ollut 

yhteensä 90 päivää, eli yli kaksi kertaa enemmän. Tästä voi päätellä, että suojeluskunnan 

toiminta oli vähentynyt 1930 – luvun alusta.644 Ainut tavallisesta poikkeava tilaisuus oli 

10.10.1937 järjestetty suojeluskunnan 20 – vuotisjuhla. Lotat auttoivat juhlan järjestelyssä, 

sekä suorittivat siellä ohjelmaa yhdessä suojeluskuntalaisten kanssa.645 Tavanomaisuudesta 

poikkeava oli myös työsuunnitelmassa hyväksytty lottien yhteinen retki Rahkoseen, kylälle 

jossa ei vielä ollut omaa kyläosastoa.646 Retkestä ei ole säilynyt mitään kuvauksia, mutta 

luultavasti tarkoitus oli levittää lotta – aatetta Rahkoseen ja saada sikäläiset naiset 

kiinnostumaan asiasta ja perustamaan oma kyläosasto. 

Vuonna 1937 Alikylällä aloitettiin pitkän tauon jälkeen ompeluseuratoiminta. 

Ompeluseuratoiminta olikin aktiivista, sillä lähes kaikkien Alikylän lottien mainitaan ottaneen 

siihen osaa, työiltoja heille kertyi yhteensä 20. Ompeluseuran työiltojen tulokset myytiin 

myyjäisissä joulukuun alussa. Ompeluseuran koko vuoden tuloiksi nousi noin 1000mk.647 

Tulos oli Ullavan lottien tulot ottaen suhteellisen paljon, varsinkin kun vertaa että 1930 – 

luvun alkuvuosiin ja puoleenväliin, jolloin myyjäiset ja iltamatoiminta olivat 

kannattamattomina lamaannuksissa tai niitä oli järjestetty huonoilla tuloksilla. Lottien 

taloudellinen toiminta oli elpymässä, mikä tarkoittaa, että myös kyläläisten ostovoiman oli 

täytynyt parantua. 

Yksi toimiva ja yksi kannattava jäsen erosi vuoden 1937 kuluessa. Uusia jäseniä liittyi 

puolestaan neljä, niin että vuoden lopussa toimivien lottien määrä oli 39 ja kannattavien neljä, 

                                                           
642 Latva – Äijö & Pohls 2009, 116. 
643 Paikallisosaston vuosikertomus 1937, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
644 Paikallisosaston vuosikertomus 1933, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
645 Paikallisosaston vuosikertomus 1933, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
646 Paikallisosaston vuosikokous 31.1.1937, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
647 Paikallisosaston vuosikertomus 1937, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
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eli yhteensä 43 lottaa.648 Jäsenmäärä jatkoi hidasta ja tasaista kasvuaan. Uusia jäseniä vuonna 

1937 olivat seuraavat: 

 Nimi Syntymävuosi Ammatti 
1 Eeva Joki – Vähälä 1920 Talollisen tytär 
2 Aino uusi – Vähälä 1920 Talollisen tytär 
3 Irja Videnoja 1920 Talollisen tytär 

649 

Neljännen liittyneen henkilöllisyyttä ei jostain syystä ollut merkitty henkilökorttiluetteloon. 

Kolmea tuolloin liittynyttä yhdistää kuitenkin heidän nuori ikänsä. Kaikki heistä täyttivät 

tuona vuonna 17 – vuotta, eli he liittyivät järjestöön heti kun iän puolesta oli mahdollista.  

Toimen ja huoltolottien suhteen näyttää tapahtuneen muutos. Toimen lottien määrä näyttää 

suorastaan romahtaneen vuonna 1937, sillä tuolloin heidän määräkseen kirjattiin yksi henkilö, 

joka oli suorittanut kahden viikon kurssin. Kaikki loput olivat huoltolottia.650 

Ullavan suojeluskunnan johtosuhteissa tapahtui vuonna 1937 huomattava muutos. Tuolloin 

10 vuotta paikallispäällikkönä Toimineen Taimi Vähälän tilalle valittiin Pekka Saari, jonka 

toimikausi kesti vuoden 1939 ylimääräisiin harjoituksiin. Talvisodan jälkeen hän toimi 

ilmeisesti jonkin aikaa paikallispäällikkönä vielä välirauhan aikana, kunnes lähti jatkosotaan 

vuonna 1941.651 Pekka Saari oli Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston puheenjohtajan Martta 

Saaren ja Sihteeri Emma Saaren nuorempi veli.652 Vuodesta 1937 paikallisosastojen johto oli 

keskittynyt sisarusten käsiin. 

Vuoden 1938 vuosikertomus alkaa seuraavalla tavalla: 

Paikallisosastomme toiminta v.1938 on entiseen tapaan ollut hyvin vähäistä. Syrjäisellä, vähävaraisella 

paikkakunnalla eivät olosuhteet ole työllemme edulliset. Mitään sopivia liikeyrityksiä ei ole voitu järjestää, 

sillä sellaisia, käytännöllisesti ajatellen on jo liikaakin, joten kannatuksesta ei ole mitään toivoa.653 

Lottatoiminta oli keräys- ja kansliajaoston osalta laajentunut 1930 – luvun puolenvälin jälkeen 

käsittämään yhä enemmän oman liiketoiminnan järjestämistä. Tarkoituksena oli siirtyä 

                                                           
648 Paikallisosaston vuosikertomus 1937, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
649 Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
650 Vuositilasto vuosi 1937, jäsentilasto jaostoittain, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
651 Uusi – Vähälä 1991, 39 – 40. 
652  Huhtala 1994, 118. 
653 Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikertomus 1938, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA. 



126 
 

varojen keräämisestä järjestäytyneeseen liiketoimintaan. Jaostokurssien opetusohjelmaan 

lisättiin 1930 – luvun loppupuolella paljon yrityksen hoitoon liittyviä kysymyksiä. 

Liiketoiminta muodostui nopeasti hyvin tuottoisaksi useimmissa lottapiireissä, poikkeuksena 

oli kuitenkin Keski – Pohjanmaa.654 Hanna Lehtinen johti Keski – Pohjanmaan piirin keräys 

– ja kansliajaostoa, sen toiminta oli sujunut kohtuullisen hyvin 1930 – luvun alkupuolelle 

saakka. Kuitenkin 1920 – luvun lopulla aloitettu liiketoiminta ei ottanut onnistuakseen. 

Esimerkiksi Kokkolan suojeluskuntatalossa ollut ravintola piti lopettaa kannattamattomana 

ja samoin kävi keskustan puistoravintolalle vuonna 1931, jolla oli pyritty paikkaamaan 

suojeluskuntatalon ravintolan tappiollista toimintaa.655  Mikäli lottien yritystoiminta ei 

onnistunut maakunnan keskuksessa Kokkolassa, ei ole ihme, että sille ei ollut edellytyksiä 

syrjäisessä Ullavassakaan, eikä toimintaa yritetty käynnistää. 

Jäsenmaksut pysyivät vuonna 1938 toimivien osalta 3 mk ja kannattavien osalta 10 mk. 

Työsuunnitelmaan otettiin edellisen vuoden tapaan ompeluseura, ja iltamia päätettiin järjestää 

mahdollisuuksien mukaan. Samassa kokouksessa päätettiin, että hiihtäjälotille ei hankita 

yhdenmukaista hiihtopukua.656 Syynä oli ilmeisesti paikallisosaston vähäiset varat, jotka 

haluttiin kohdentaa muualle. 

Vuonna 1938 lahjoitukset suojeluskunnalle rahaksi arvioituna olivat ennätyksellisen pienet, 

vain 198 mk. Näin ollen suojeluskunnan toimintakin oli vähäistä. Edellisenä vuonna vastaava 

summa oli ollut 570mk, joten lasku oli huomattava, vaikka edellisen vuodenkin summaa voi 

pitää pienenä.657 Tästä huolimatta taloudellisen aseman kerrottiin vuoden kuluessa 

huomattavasti parantuneen. Koko vuonna 1938 pidettiin ainoastaan yksi paikallisosaston 

kokous. Paikallisosastoa koskevista asioista keskusteltiin epävirallisemmin työilloissa, joista 

ei tehty pöytäkirjoja. Lottalupauksia ei myöskään kyseisenä vuonna järjestetty, mutta 

lupauksen antaneiden määrän mainitaan paikallisosastossa olleen 14 lottaa.658  

Jäsenmäärä pysyi edellisestä vuodesta muuttumattomana, eli toimivia lottia oli 39 ja 

kannattavia neljä. Alikylällä toimivia jäseniä oli 17 ja siellä olivat koko pitäjän ainoat neljä 

                                                           
654 Latva – Äijö & Pohls 2009, 181 – 182. 
655 Latva – Äijö & Pohls 2009, 182; Tunkkari 1968, 102. 
656 Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikokous 30.1.1938, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA. 
657 Lottatoiminnasta Ullavassa, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
658 Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikertomus 1938, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA. 
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kannattavaa jäsentä. Kirkonkylällä toimivia lottia oli 10 ja Haapalassa 12 lottaa.659 Ilmeisesti 

vuoden kuluessa kuitenkin kolme toimivaa lottaa oli eronnut, sillä samana vuonna liittyi 

kolme uutta toimivaa lottaa kokonaismäärän muuttumatta.  

Taulukko 18. Ullavan Lotta Svärd paikallisosastoon 1938 liittyneet. 

 Nimi Syntymävuosi Ammatti 
1 Mirjam Ahokangas 1919 Talollisen tytär 
2 Kaino Puumala 1920 Kauppa – apulainen 
3 Aino Haapala 1920 Talollisen tytär 

660 

Uudet jäsenet olivat edelleen nuoria 18 – 19 vuotiaita. Uusien jäsenten määrä oli matala, mikä 

kertoo siitä, että valtaosa niistä naisista, jotka ikänsä puolesta olivat oikeutettuja liittymään ja 

olivat toiminnasta kiinnostuneet tai heillä muuten oli siihen mahdollisuus, olivat jo järjestössä 

mukana. Liittyneistä Aino Haapala on vuonna 1935 liittyneen Agda Haapalan sisko.661 

Samaan aikaan suojeluskuntalaisten määrä laski edelleen pitäjässä toimivien jäsenten osalta 

41 yhteen mieheen. Tämä oli lukumääräisesti vähiten koko piirissä, mutta asukaslukuun 

suhteutettuna monen pitäjän prosentuaalinen luku oli pienempi.662 Miltei jokaista toimivaa 

suojeluskuntalaista kohden oli vuonna 1938 yksi toimiva lotta, tämä on taannut ainakin hyvän 

tukitoiminnan. 

Pikkulottien toiminta on jatkunut tavalliseen tapaan. He järjestivät vuonna 1938 kaksi 

isänmaallista juhlaa, ja pikkujoulut Alikylällä ja Kirkonkylällä, missä osastot olivat. 

Suojeluskuntalaisten ja lottien mukana he ottivat osaa vakiintuneisiin juhlapäiviin joulukuun 

kuudentena ja toukokoon 16 päivänä. Pikkulotat järjestivät myös prosenttihiihdon, johon 

osallistui 58,62 % tytöistä. Alikylän pikkulotat pitivät ompeluseuraa aikuisten lottien 

yhteydessä. Työilloissa ja pidetyissä myyjäisissä tyttöosasto järjesti ohjelma johon kuului 

muun muassa laulua ja lausuntaa. Syksyllä he järjestivät vielä puolukkaretken, jonka tulot 

olivat 100mk. Pikkulottien mainitaan avustaneen kuluneena vuonna aikuisia lottia kiitettävällä 

tavalla suojeluskunnan muonituksessa, tarjoiluissa ja keräyksissä. Kokonaisuudessaan 

                                                           
659 Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikertomus 1938, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA. 
660 Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
661 Huhtala 1994, 204; Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
662 Turunen 2002, 103. 
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toiminnan todetaan kuitenkin olleen heikkoa ja vajavaista. Jäseniä oli vuoden aikana eronnut 

kolme. Vuoden lopussa jäseniä oli Alikylällä 14 ja Kirkonkylällä 12.663 

Lottien koulutustasossa ei tapahtunut muutoksia. Koulutettuja lottia oli edelleen vain kaksi, 

heistä toinen oli lääkintäkurssin suorittanut, ja toinen muonituskurssin suorittanut.664 Syyksi 

vähäiseen kurssien käyneiden määrään ilmoitetaan paikallisosaston vähävaraisuus, jonka 

vuoksi lottia ei ole voitu lähettää muualle kursseille, eikä kursseja järjestää paikallisosastossa. 

Jaostojako toimi edelleen vain paperilla, ja lotat toimivat yhdessä pääasiassa 

muonitustehtävissä.665  

Ullavan lottien omasta toiminnastaan kirjoittama historiikki päättyy vuoteen 1938. 

Viimeisessä lauseessa kuvataan koko toimintakautta 1926 – 1938 seuraavalla tavalla: 

Pienestä on työmme alkanut ja pienenä pysynyt, pienellä paikkakunnalla pienin voimin suoritettu. Toivoen, 

että pienetkin saavutuksemme ovat edistäneet yhteistä lottatyötämme, kantakaamme vähäiset kortemme 

yhteiseen suureen kekoon.666 

Yllä oleva kuvaus kertoo kuinka pienenä ja vaatimattomana oman paikallisosaston toiminta 

nähtiin. Vaikka toiminta olikin pysynyt vähäisenä, oli se kuitenkin vuosien myötä selvästi 

kasvanut ja se näkyi erityisesti uusien kyläosastojen perustamisena Kirkonkylälle ja 

Haapalaan. Pienuudestaan huolimatta oma toiminta nähtiin arvokkaana, ikään kuin yhtenä 

palasena mosaiikissa, joka muodosti suuren ja tärkeän kokonaisuuden. 

 

 

 

 

 

                                                           
663 Vuosikertomus Ullavan tyttöosastojen toiminnasta 1938, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA. 
664 Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikertomus 1938, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA. 
665 Ullavan lottien toiminnasta, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA; Ullavan Lotta Svärd 
paikallisosaston vuosikertomus 1938, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
666 Lottatoiminnasta Ullavassa, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
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5. Sotavuosista lottien ja suojeluskuntien lakkauttamiseen 1939 – 1944 

5.1 Talvisota mullistaa Ullavan lottien toiminnan 1939 

Paikallisosastomme toiminta v. 1939 oli hyvin hiljaista. Vasta lokakuulla ylimääräisten 

kertausharjoitusten alettua toiminta vilkastui, saaden uusia toimintamuotoja. Kertausharjoitusten alettua ja 

sodan sytyttyä on toiminta ollut vilkasta ja monipuolista.667  

Toiminta on alkanut tavalliseen hiljaiseen tapaansa ja sodan yllätyksellisyys näkyy toiminnan 

äkillisenä vilkastumisena ja monipuolistumisena loppuvuodesta. Lotta Svärd järjestö alkoi 

kaikkialla Suomessa toimia tehtävää varten, jonka vuoksi se oli olemassa, sotaa varten. 

Alkanut sota merkitsi vakiintuneen suojeluskuntatyön edellytysten päättymistä. Ylimääräisten 

harjoitusten aikaan suojeluskuntien toiminta kautta maan väheni olemattomiin, sillä 

kotirintamalle jäi enää yli-ikäisiä tai asepalvelukseen liian nuoria suojeluskuntalaisia. Myös 

poikaosastojen toiminta vaikeutui merkittävästi, sillä työn ohjaajat olivat yleensä rintamalla. 

Ylipäätään suojeluskuntien toiminta laimeni sotavuosien 1939 – 1944 aikana. Suojeluskunnan 

tehtäviksi muodostui lähinnä armeijan kotirintaman työt, urheilu ja muu koulutustyöt jäivät 

hyvin vähäiseksi järjestön koko loppuajaksi.668 Paikallistasolla suojeluskuntien tärkeä tehtävä 

oli tiedon levittäminen asepalvelukseen kutsuttaville, sekä heidän matkojensa järjestäminen 

koulutus- ja kokoontumispaikoille. Ilmapuolustustehtävät työllistivät sotien aikana yhdessä 

suojeluskuntalaisia, sotilaspoikia ja lottiakin. Tämän lisäksi suojeluskuntalaiset ja sotilaspojat 

vartioivat merkittäviä kohteita, etsivät desantteja, alas ammuttuja lentäjiä ja rintamakarkureita. 

Lyhyesti ilmaistuna he vastasivat määrätyn alueen turvallisuudesta.669 

Sota merkitsi muutosta myös lotille aina paikalliselta tasolta valtakunnalliselle tasolle saakka. 

Toimenlotat, jotka olivat antaneet lupauksen kutsuttaessa saapua palvelukseen, joutuivat 

työhön ennalta määrättyihin tehtäviin. Pian huomattiin, että toimen lottia oli liian vähän, ja 

koulutus ei ollut vastannut kaikkia sota-ajan tarpeita, joten lottia alettiin kouluttamana 

nopeasti vaadittaviin tehtäviin. Useimmat 1930 – luvulla tehdyt lottien työsuunnitelmat 

kuitenkin osoittautuivat toimivan sotatilassakin.670 Sodan sytyttyä lääkintälotat lähtivät 

kenttäsairaaloihin tai kotialueen sairaaloihin. Muonituslotat vastasivat joukkojen 

                                                           
667 Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikertomus 1939, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA. 
668 Nevala – Nurmi 2012, 311, 313. 
669 Nevala – Nurmi 2012, 314 – 315. 
670 Nevala – Nurmi 2012, 314. 
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muonittamisesta niiden kokoontumis- tai perustamispaikoilla. Varustusjaoston työ koostui 

lähinnä armeijan varustamisesta ja tarvikkeiden keräämisestä. Keräys- ja kansliajaoston lotat 

työskentelivät esikunnissa kansliatehtävissä, mutta myös muissa toimistoissa ja vastaavissa 

paikoissa. Kotirintaman yksi tärkeimmistä tehtävistä oli kenttäarmeijan huoltaminen.671  

Sodan yllätyksellisyys näkyi Ullavassa siinä, että vuoden 1939 puolella jäsenmäärät eivät vielä 

lähteneet jyrkästi nousemaan. Alikylän osastoon kuului 18 toimivaa lottaa ja 4 kannattavaa. 

Kirkonkylän osastoon kuului 11 toimivaa ja Haapalan osastoon 10 toimivaa lottaa. Yhteensä 

toimivia jäseniä oli 39 ja kannattavia neljä, yhtä paljon kuin edeltävänä vuonna. Vuoden 

kuluessa eronneita oli neljä ja muihin osastoihin siirtyneitä neljä, mutta tilalle liittyi kahdeksan 

uutta, joten jäsenmäärä pysyi samana.672  

Taulukko 19. Ullavan Lotta Svärd paikallisosastoon 1939 liittyneet. 

 Nimi Syntymävuosi Ammatti 
1 Fanni Huhta 1901 Emäntä 
2 Inkeri Huhta 1921 Talollisen tytär 
3 Sylvi Korvela 1919 Talollisen tytär 
4 Hilja Paasonen 1879  
5 Kerttu Korpi 1921 Talollisen tytär 
6 Aino Karvonen 1920 Talollisen tytär 
7 Signe Ali – Haapala 1923 Talollisen tytär 
8 Elvi Videnoja  1923  Talollisen tytär 

673 

Liittymisajankohtia ei ole merkitty ylös tarkemmin, joten ei voi tietää tapahtuivatko liittymiset 

loppuvuodesta sodan sytyttyä, vai jo aikaisemmin kyseisenä vuonna. Mahdollista on 

kuitenkin, että sota oli monille ratkaiseva syy liittymiselle. Liittyneistä Kerttu Korven 

velipuoli, Antti Otto Korpi oli liittynyt suojeluskuntaan jo perustavassa kokouksessa 1917, 

myös hänen sisarpuolensa Alli Korpi oli liittynyt lottiin 1936, ja oli järjestössä vuonna 1940 

sattuneeseen kuolemaansa saakka.674 Uusista jäsenistä Signe Ali – Haapala oli vuonna 1936 

                                                           
671 Nevala – Nurmi 2012, 314. 
672   Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikertomus 1939, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA. 
673 Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
674 Kantakortit, Veikko Saaren yksityinen kokoelma; Huhtala 1994, 250; 
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liittyneen Bertta Ali – Haapalan sisko.675  Liittyneistä Sylvi Korvela oli Ullavan 

suojeluskunnan tuolloisen paikallispäällikön Pekka Saaren vaimo.676 

Toiminta on ollut hyvin tavanomaista syksyyn saakka. Iltamat pidettiin Haapalassa ja Lotan 

päivänä yhteinen perheilta suojeluskuntalaisten kanssa. Piirin 20 – vuotisjuhliin osallistui 

Ullavan edustajana Aune Norppa. Lokakuun 26 – 27 päivänä lotat avustivat ohjelman 

suorittamisessa suojeluskunnan valistustilaisuudessa. Työpäiviä suojeluskunnan 

muonittamisesta harjoituksissa ja tarjoilujen järjestämisisistä kertyi yhteensä 83 päivän edestä. 

Suojeluskuntaa muonitettiin harjoituksissa vain kolmesti, ja rahaksi arvioituna muonitus oli 

arvoltaan vain 120mk. Jaostojen toimintaa ei vielä vuoden 1939 puolella erikseen järjestetty 

varojen puutteen ja jäsenten vähäisen määrän vuoksi.677 

Lokakuussa ylimääräisten harjoitusten myötä Ullavan lotilla alkoi uusi toimintavaihe. Aluksi 

lotat toimivat vuorollaan päivystäjinä suojeluskunnan esikunnassa. Asevelvollisille kerättiin 

erilaisia varusteita ja piirijohtokunnan käskystä suoritettiin villalumppujen keräys, jonka tulos 

jäi vaatimattomaksi, sillä lähes kaikki pitäjäläiset olivat lumppunsa vaihtaneet jo omia 

tarpeitaan varten.678  

Sodan myötä lottien tukitoiminnan kohde muuttui, enää ei työskennelty suojeluskunnalle 

vaan ensisijaisesti puolustusvoimille. Reserviläisille Ullavan lotat valmistivat ja lähettivät 

sukkia 39 paria, käsineitä 16 paria ja 12 flanellista alusvaatekertaa. Mukana oli muitakin 

yleishyödyllisiä tavaroita, kuten nenäliinoja. Joululahjapaketteja lähetettiin Ullavan 

reserviläisille 70 kappaletta. Ne sisälsivät erilaisia vaatteita, ja yksityisten henkilöiden 

lahjoittamaa sokeria, jota oli saatu 9 kg. Tämän lisäksi paketeissa oli yksityisiltä lahjoituksena 

tullutta tupakkia, makeisia ja kirjoituspaperia. Lahjapaketteja varten lahjoitti Osuuskauppa 

KPO 500 mk. Koska kaikkien Ullavan reserviläisten osoitteita ei ollut tiedossa, osa paketeista 

lähetettiin tuntemattomille sotilaille. Lotta lupauksen antamistilaisuus oli suunniteltu 

järjestettäväksi kirkossa 6.12.1939, mutta sodan aiheuttaman kokoontumiskiellon vuoksi 

tilaisuus peruttiin. Joulukuussa lotat saivat 22 pakkaa lumipukukangasta, jotka jaettiin 

kyläosastoille valmistettavaksi, mutta valmistus siirtyi suurimmaksi osaksi seuraavalle 

                                                           
675 Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA; Huhtala 1994, 203. 
676 Huhtala 1994, 118. 
677 Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikertomus 1939, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA. 
678 Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikertomus 1939, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA. 
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vuodelle.679 Ompeluseuratoiminta alkoi laajamittaisena koskien jokaista kyläosastoa, kun 

varusteiden valmistus jaettiin edellä kuvatulla tavalla kaikille kyläosastoille. Pikkulotat 

toimivat aikuisten mukana ja ottivat osaa erityisesti keräyksiin.680 

Keski – Pohjanmaan Osuuskauppaan liittymisestä oli päätetty jo tammikuussa 1939 pidetyssä 

paikallisosaston kokouksessa. Liittymisen perusteena oli, että varoja saadaan talletetuksi 

osuuskassaan. Talletuksia tehtiinkin heti 1000 mk verran, ja ne oli tarkoitus käyttää lottien 

koulutukseen.681  

5.2 Talvisodan työllistämä vuosi 1940 ja jäsenryntäys 

Vuosi 1940 alkoi meille kaikille poikkeuksellisissa oloissa. Maassamme riehui ankara sota, joka vaati 

kaikki maamme asekuntoiset miehet rintamapalvelukseen. Kun isät, pojat, puoliset ja veljet taistelivat 

tulilinjoilla vihollista vastaan, koettivat kotirintaman väki täyttää velvollisuutensa kotoisissa töissä. 

Ankara aika vaati paljon työtä ja uhrauksia meiltä kaikilta.682  

Ullavan lottien vuosi 1940 oli alkanut yllä olevan vuosikertomuksen perusteella sotaisissa ja 

työntäyteisissä tunnelmissa. Työpäivät yksistään eivät riittäneet, vaan lepopäivätkin jouduttiin 

käyttämään töihin. Työ koostui enimmäkseen varusteiden valmistamisesta sotilaille. Alikylän 

koululle oli järjestetty vuoden vaihteessa työtupa, jossa kahdeksan ompelukoneen avulla 

valmistettiin aamusta iltaan lumipukuja, tähän työhön osallistuivat myös pikkulotat. Useiden 

päivien ajan työskenteli kerralla 15 – 20 lottaa, joiden toimintaa kyläläiset tukivat kahvi ja 

pullalähetyksin. Vastaavanlainen työtupa toimi myös Haapalan koululla. Kankaiden loputtua 

työtuvat lopetettiin, kun kankaita myöhemmin tuli lisää lotat ompelivat loput työt 

kotonaan.683 

                                                           
679 Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikertomus 1939, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA. 
680 Ullavan Alikylän tyttöosaston vuosikertomus 1939, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
681 Pöytäkirja Ullavan paikallisosaston vuosikokouksesta 22.1.1939, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 
894, KA. 
682 Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikertomus 1940, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA. 
683 Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikertomus 1940, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA. 
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Suojeluskunnan tekemisistä vuodelta 1940 ei ole säilynyt juurikaan materiaalia. Kassakirjoista 

kuitenkin näkee, että Ullavan seurakunta lahjoitti paikalliselle suojeluskunnalle 10 000 mk.684 

Tämä kertoo, että suojeluskunnan välit seurakuntaan ovat läheiset. 

Yhteensä Paikallisosasto ompeli lumipukuja 156 kappaletta ja alusvaatekertoja 26 kappaletta. 

Tämän lisäksi talvella kerättiin villoja joista valmistettiin sukkia, kintaita ja muita vaatteita, 

joita lähetettiin piiriesikunnalle. Rintamalle lähteville annettiin mukaan valmistettuja vaatteita 

ja lähetettiin varusteita tutuille ja tuntemattomille sotilaille. Maaliskuussa 1940 järjestettiin 

varusteiden keräys sotasairaaloita varten. Sotasairaaloille kerättiin muun muassa lakanoita, 

tyynyjä, pyyheliinoja ja muita tarpeellisia varusteita.685  Kaisa Tunkkarin mukaan sota – aikana 

työtuvissa ja ompeluseuroissa toimi lottien rinnalla lähes kaikki pitäjän naiset.686 Ullavan 

paikallisosaston vuosikertomus ei talvisodan ajalta mainitse erikseen pitäjän muiden naisten 

osallistuneen työiltoihin, mutta mahdollisesti he olivat mukana, tai suorittivat töitä kotonaan. 

Talvisodan aikana neljä paikallisosaston lottaa oli Kokkolan varuskuntaruokalassa 

muonitustyössä. Maaliskuun lopussa yksi lotta lähti vielä Kokkolan sotasairaalaan avustajaksi 

kuudeksi viikoksi. Kokkolan sotasairaala lopetti toimintansa kesäkuussa 1940, siellä 

työskenteli kaikkiaan 91 lottaa, joista suurin osa oli Keski – Pohjanmaan piiristä. 

Piirijohtokunnan mukaan sotasairaalaan saapuneille lotille oli pettymys heidän huomatessaan, 

että valtaosa potilaista oli venäläisiä sotavankeja.687   

Komennuksille lähteminen oli lotille sodan tuoma uusi toiminnan muoto. Sotatoimialueen 

lottatyövoiman käyttöä organisoi Rajatoimisto, joka sijoitti lotan määrättyihin tehtäviin 

määrättyyn paikkaan. Kaikkiaan neljännes komennuksen saaneista lotista työskenteli 

kotialueella ja loput sotatoimialueella. Komennukset tarjosivat naisille mahdollisuuden 

tutustua kotipitäjän ulkopuoliseen elämään, ja erityisesti sotatoimialueiden kokemukset 

kiinnostivat. Seikkailuhalu oli kaikkialla yleinen syy komennukselle lähtöön.688 Talvisodan 

aikana ullavalaisia muonituslottia oli komennuksella yhteensä yhdeksän, tämä lienee myös 

komennuksella olleiden kokonaismäärä. Muissakaan paikallisoastoissa muonituslotat eivät 

                                                           
684 Ullavan suojeluskunnan kassakirja 1940 helmikuu, Ullavan suojeluskunta T-1584/5. 
685 Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikertomus 1940, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA. 
686 Tunkkari 1968, 123 
687 Tunkkari 1968, 11; Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikertomus 1940, Lotta Svärd Ullavan 
paikallisosasto C 894, KA. 
688 Nevala – Nurmi 2012, 326. 
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olleet komennuksella runsaslukuisesti, ainoastaan kahdesta paikallisosastosta komennuksella 

oli enemmän kuin kymmen lottaa. Ylipäätään muonitustoiminta talvisodassa keskittyi lähinnä 

kotialueelle. Paikallisosastojen muonitustyö oli talvisodassa pääasiassa vartijaosastojen, 

siirtoväen ja rintamalta palaavien muonittamista.689  

Syyskuussa 1940 välirauhan aikana neljä lottaa sai komennuksen rajalle JR 24690 kanttiinille, 

jossa he työskentelivät kuusi viikkoa.691 Yleensä linnoitustöihin lähti paikallisosastoista 

kerralla neljä tai kuusi lottaa, ja työkausi kesti kaksi tai kolme viikkoa. Tähän nähden 

ullavalaiset olivat pitkään komennuksellaan. Kohteena olleen JR 24 sijoituspaikkana oli 

Ruokolahti. Marraskuusta lähtien linnoitustöihin osallistuneille lotille maksettiin 10 mk 

päivärahaa.692 Vielä joulukuussa kolme lottaa komennettiin muonitustyöhon 

linnoitustyömaalle, heidän toimensa jatkui aina seuraavan vuoden puolelle.693 Sodan 1939 – 

1940 muistomitaliehdotus tehtiin yhdelletoista lotalle, ja he myös mitalin saivat, sillä ehdotus 

on lähetetty päämajan leimaamana takaisin ja siihen oli merkitty millainen mitali henkilöille 

myönnetään.694  

Ensimmäiset sankarihautajaiset järjestettiin 31.3.1940. Tuolloin haudattiin Urho Vähälä, 

hänen neljä siskoaan olivat liittyneet lottiin jo 1920 – ja 1930 – luvulla.695 Seuraava ja 

talvisodan suhteen viimeiset sankarihautajaiset pidettiin 1.5.1940 jolloin haudattiin Reino 

Vilander. Lähes kaikkien lottien mainitaan osallistuneen hautajaisiin kunniakujassa seisoen. 

Kirkonkylän lotat huolehtivat kirkon ja kansakoulun koristelemisesta, jossa järjestettiin 

muistotilaisuus kaatuneille.696 Sankarihautajaisten järjestämisessä toimivat yhteistyössä 

seurakunta, lotat ja suojeluskunta. Hautaamisen yhteydessä ei tehty eroa sille oliko haudattava 

suojeluskunnan jäsen vai ei, yhteisen kansakunnan ideologia heijastui vahvana 

sankarihautajaisiin.697 Rauhan tultua mainitaan lottien tehtävien pikku hiljaa vähentyneen. 

                                                           
689 Tunkkari 1968, 118, 115. 
690 Jalkaväkirykmentti 24 
691 Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikertomus 1940, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA. 
692 Tunkkari 1968, 115. 
693 Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikertomus 1940, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA. 
694 Lotta Svärd- yhdistyksen Ullavan paikallisosaston sodan 1939 – 1940 muistomitaliesitys, Lotta Svärd 
Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
695 Huhtala 1994, 54; Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
696 Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikertomus 1940, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA. 
697 Nevala – Nurmi 2012, 318. 
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Jaostojen toimintaa ei ollut edelleenkään erikseen järjestetty, vaan lotat toimivat tarpeen 

vaatiessa eri tehtävissä, mutta enimmäkseen toiminta oli varusjaostolle kuulunutta toimintaa. 

698 

Juhannuksena 1940 lotat järjestivät yhdessä suojeluskuntalaisten kanssa tervetuliaisjuhlat 

kotiutetuille reserviläisille. Juhlaan osallistui reserviläisten omaisia ja vapaussodan invalideja 

sekä rintamamiehiä omaisineen.699 Vaikka monet palanneista reserviläisesti olivat varmasti 

suojeluskuntalaisia, ei suojeluskunnan toiminta enää koskaan palannut entiselleen. 

Sotilaallinen toiminta jäi välirauhan aikana suojeluskunnilta käytännössä kokonaan, koska 

talvisodan aikana armeijalle luovutettuja aseita ja varusteita ei saatu takaisin. Suojelukuntien 

jäsenmäärä kuitenkin nousi välirauhan aikana koko maassa huomattavasti.700 

Itsenäisyyspäivänä juhlien yhteydessä pidettiin tilaisuus lottalupausten antamiselle, joka oli 

edellisenä vuonna sodan vuoksi peruttu. Nyt lupauksen antoi 14 lottaa. Loppuvuoden 

toiminta näyttää muuten olleen tavanomaista rauhanajan toimintaa pikkujouluineen ja 

suojeluskuntien tilaisuuksineen. Työiltoja oli pidetty Haapalassa ja Rahkosessa, mutta syksyllä 

niitä ei enää pidetty paloöljyn puutteen vuoksi.701 

Tyttötyö jatkui Alikylällä ja kirkonkylällä. Yksi lotta paikallisosastosta oli keskusjohtokunnan 

järjestämällä tyttötyönjohtajakurssilla Tuusulassa. Vuoden 1940 lopulla tyttöosastoihin kuului 

yhteensä 34 jäsentä. Vuoden kuluessa viisi pikkulotista oli eronnut liittyäkseen aikuisten 

osastoihin.702 Vuoden kuluessa saatiin runsaasti myös raha- ja vaatelahjoituksia eri tahoilta, 

yrityksistä aina yksityisiinhenkilöihin. Saadut lahjoitukset käytettiin vuoden kuluessa13 

reserviläisperheen, invalidiperheen, 13 siirtolaisperheen ja kahden kaatuneen omaisten 

hyväksi.703 Oli hyvin tyypillistä että muualta kuin järjestöltä saadut lahjoitukset ohjattiin apua 

tarvitseville lottien kautta. Lotat antoivat valtakunnallisesti merkittävän panoksen myös 

siirtoväen huoltamiseen.704 Lotta Svärd-järjestö oli hieman ennen talvisotaa tehnyt aloitteen 

                                                           
698 Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikertomus 1940, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA. 
699 Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikertomus 1940, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA. 
700 Nevala – Nurmi 2012, 311. 
701 Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikertomus 1940, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA. 
702 Tilastotiedot tyttöosastojen toiminnasta 1940, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
703 Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikertomus 1940, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA. 
704 Nevala – Nurmi 2012, 325. 
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huolto- ja avustustoiminnan aloittamisesta, jonka kohteena olivat erityisesti vähävaraisten 

reserviläisten perheet ja siirtolaiset.705 

Vuoden 1939 loppupuolella pois muuttaneen ja Kirkonkylän kyläosaston puheenjohtajana 

kymmenen vuotta toimineen Ilmi Suvannon tilalle paikallisosaston johtokuntaan valittiin 

Aune Korpi, hänestä tuli myös Haapalan kyläosaston puheenjohtaja.706  

Rahkosen707 kyläosaston perustava kokous pidettiin Rahkosen nuorisoseurantalolla 

14.4.1940. Kyläosaston puheenjohtajaksi valittiin Hellin Rahkonen ja sihteeriksi Elvi Puskala. 

Viimeksi mainittu valittiin myös jäsenten kerääjäksi Irina Siirilän lisäksi. Toiminta päätettiin 

aloittaa vasta kun jäsenten keräys on saatu kunnolla tehdyksi.708  

Taulukko 20. Ullavan Lotta Svärd Rahkosen kyläosastoon 1940 liittyneet. 

 Nimi Syntymävuosi Ammatti 
1 Hellin Rahkonen 1921 Talollisen tytär 
2 Vilma Järvelä 1917 Neiti 
3 Laura Klemola 1923 Neiti 
4 Toini Rahkola 1922 Neiti 
5 Suoma Siirilä 1919 Talollisen tytär 
6 Elma Häkkilä   
7 Aino Luomala 1921 neiti 
8 Elvi Puskala 1914 Neiti 
9 Alli Puskala 1916 karjakko 

709 

Elma Häkkilää lukuun ottamatta muut löytyvät henkilökorttiluettelosta. Elvi Puskala lähetti 

myöhemmin kokouksessa kerätyt jäsenmaksut Paikallisosaston sihteeri Emma Saarelle, ja 

kertoi samalla hieman kokouksesta. Kirjeen mukaan kokous ei ehkä mennyt 

kokouskäytäntöjen mukaan, koska kaikki olivat asian suhteen vielä niin kokemattomia. 

Kirjeessä kerrotaan vielä, että kokouksen osanottajien määrä jäi vähäiseksi huonon sään 

                                                           
705 Nevala – Nurmi 2012, 325. 
706 Pöytäkirja Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikokouksesta 4.2.1940, Pöytäkirja Ullavan Lotta 
Svärd paikallisosaston vuosikokouksesta 2.2.1941, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA; 
Haapalan kyläosaston vuosikertomus 1940, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
707 Rahkosen kyläosastoon kuului myös muita sen lähellä olevia kyliä. Kyläosastojen rajat eivät olleet 
selvästi määritellyt. 
708 Pöytäkirja Rahkosen Lotta Svärd kyläosaston perustavasta kokouksesta 14.4.1940, Lotta Svärd 
Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
709 Pöytäkirja Rahkosen Lotta Svärd kyläosaston perustavasta kokouksesta 14.4.1940, Lotta Svärd 
Ullavan paikallisosasto C 894, KA; Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
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vuoksi, mutta halukkaita jäseniä löytyisi Rahkosesta enemmänkin, koska seudulla oli asialle 

hyvin innokkaita henkilöitä.710 

Taulukko 21. Ullavan Lotta Svärd paikallisosastoon 1940 liittyneet. 

 Nimi Syntymävuosi Ammatti 
1 Esteri Koski – Vähälä 1919 Talollisen tytär 
2 Linda Koski – Vähälä 1918 Talollisen tytär 
3 Bertta Huhta 1923 Talollisen tytär 
4 Anna Huhta 1914 Kerhoneuvoja 
5 Marjatta Herlevi 1918 Ompelijatar 
6 Anja Herlevi 1922 Talollisen tytär 
7 Emmi Virrankoski 1921 Talollisen tytär 
8 Maiju Videnoja 1923 Talollisen tytär 
9 Elsa Kalliokoski 1915 Palvelija 
10 Lempi Vähälä 1924 Neiti 
11 Ensi Norppa 1922 Neiti 
12 Kaisu Puumala 1922 Neiti 
13 Emmi Pesola 1923 Neiti 
14 Elli Savonen 1920 Talollisen tytär 
15 Rauha Honkala 1923 Talollisen tytär 
16 Helli Rahkola 1923 Talollisen tytär 

711 

Liittyneistä Esteri Koski – Vähälän sisko Betty Koski – Vähälä oli lyhyen aikaa vuonna 1926 

paikallisosaston puheenjohtaja, ja hänen toinen siskonsa Tyyne oli liittynyt paikallisosastoon 

vuonna 1930.712  Liittyneistä Linda Koski – Vähälän sisko Sanelma oli liittynyt 

paikallisosastoon vuonna 1932.713 Liittyneistä Marjatta ja Anja Herlevi ovat sisaruksia.714  

Uusista jäsenistä myös Maiju Videnojan sisko Alli oli liittynyt järjestöön jo 1929, mutta hänen 

jäsenyytensä päättyi kuolemaan vuonna 1932.715 Liittyneellä Kaisu Puumalalla oli kolme 

siskoa paikallisosastossa, joista yksi oli siirtynyt muualla 1935.716 Rauha Honkalalla oli lotissa 

mukana jo kolme vanhempaa sisarusta.717 Syntymävuoden perusteella liittyneistä Lempi 

                                                           
710 Elvi Puskalan kirje Emma Saarelle 16.4.1940, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
711 Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
712 Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA; Huhtala 1994, 53. 
713 Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA; Huhtala 1994, 53. 
714 Huhtala 1994, 18. 
715 Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA; Huhtala 1994, 37. 
716 Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA; Huhtala 1994, 21; Huhtalan 
Kirjassa Kaisu on kirjoitettu ”Kaisa”, hänen lottiin kuuluneet siskonsa olivat Vieno Puumala (v.1932 
Valtonen), Kaino Puumala (v.1937 Sikala), Esteri Puumala joka siirtyi paikallisosastosta 1935. 
717 Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA; Huhtala 1994, 286. Rauha 
Honkalan siskot olivat jo 1920 – luvulla liittyneet Venla, Aune ja Linda Honkala. Huhtalan kirjassa Aune 
on kirjoitettu ”Anne”. 
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Vähälä oli alaikäinen liittyessään 16 – vuotiaana. Lempi Vähälän liittymisestään ei ole mitään 

erityisiä asiakirjoja, mutta ehkä ajateltiin, ettei hänen kannata liittyä lyhyeksi aikaa 

tyttöosastoon, vaan hänet on otettu suoraan aikuisten osastoon. 

Uusia toimivia jäseniä liittyi vuoden 1940 kuluessa kaikkiaan 25 henkilöä. Tämä oli 

huomattavasti enemmän kuin koskaan aikaisemmin oli vuoden aika liittynyt tai tuli liittymää. 

Vain yksi lotta erosi järjestöstä kuluneena vuonna ja kaksi jäsentä kuoli. Kannattavien 

jäsenten määrä pysyi neljässä. Toimivia lottia paikallisosastossa oli vuoden 1940 lopulla 61 

henkilöä ja kannattavat mukaan lukien kokonaismäärä kohosi 65 jäseneen. Alikylällä näistä 

lotista oli 24 toimivaa ja neljä kannattavaa. Kirkonkylällä oli 19 toimivaa, Haapalassa 

kahdeksan toimivaa ja Rahkosessa kymmenen toimivaa lottaa.718 Talvisota oli aiheuttanut 

paikallisosastolle todellisen jäsenryntäyksen ja johtanut uuden kyläosaston perustamiseen. 

Yksikään vuonna 1940 liittyneistä ei ainakaan henkilökorttiluettelon perusteella näytä 

eronneen paikallisosastosta, tai edes siirtyneen toiseen osastoon.719  

Ullavan asukasluku vuonna 1940 oli 1471 henkeä, prosentteina asukasluvusta lottien määrä 

oli 4,42 %. Kymmenen vuoden takainen prosenttiluku Ullavasta oli 2, 67 % eli määrä oli siis 

lisääntynyt huomattavasti. Vuonna 1940 piirissä oli yhteensä 22 paikallisosastoa, joista 

Ullavan prosenttiosuus pitäjän väestöstä oli seitsemänneksi suurin.720 

5.3 Ullavan lottien vuodet jatkosodassa 1941 – 1942 

Jatkosodan aikana suojeluskuntalaisuuden merkitys yleisesti ottaen väheni entisestään 

verrattuna talvisotaan. Monilla muillakin kuin suojeluskuntalaisilla oli nyt osaamista, jota 

tarvittiin kotirintamalla, joka talvisodan aikana oli ollut pääasiassa suojeluskuntalaisilla. 

Ylipäätään sotavuodet lähensivät ihmisiä kotirintamalla ja ero muiden ja suojeluskuntalaisten 

sekä lottien välillä väheni, tämä myös madalsi kynnystä liittyä järjestöihin.721 

Syystä tai toisesta jatkosodan vuosilta ei ole säilynyt yhtään paikallisosaston vuosikertomusta, 

paikallisosaston kokousten pöytäkirjat ovat kuitenkin säilyneet, joten niistä saa kuvaa siitä 

                                                           
718 Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikertomus 1940, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, 
KA. 
719 Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
720 Tunkkari 1968, 55. Sievissä ja Lohtajalla toimi poikkeuksellisesti kaksi paikallisosastoa. Näiden 
poikkeuksellisten osastojen kohdalla jäsenet on kuitenkin laskettu yhteen, ja prosenttiosuus on laskettu 
kunnan väkiluvusta. 
721 Nevala – Nurmi 2012, 321. 
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millaista toiminta oli. Kyläosastoilta on säilynyt muutama vuosikertomus, ja kokousten 

pöytäkirjoja, jotka täydentävät jatkosodan aikaista toimintaa. 

Ullavan lottien paikallisosaston vuosikokous pidettiin 2.2.1941 Kirkonkylän kansakoulussa. 

kokoukseen osallistuttiin runsaslukuisesti, sillä paikalla oli kolmeneljäsosaa toimivista 

jäsenistä. Kokouksessa käytiin tavalliseen tapaan läpi edellisen vuoden vuosikertomukset ja 

tili- ja talousasiat. Johtokunnassa ei tapahtunut huomattavia muutoksia. Rahkosen 

kyläosastoa lukuun ottamatta jokaisella kyläosastolla oli johtokunnassa edustajansa.722 

Kokouksessa päätettiin järjestää työiltoja jokaisessa kyläosastossa. Iltamia päätettiin myös 

järjestää. Iltamien yhteydessä mainitaan ensi kerran iltamatoimikunta, johon valittiin 12 

henkilöä, edustajia tuli jokaisesta kyläosastosta.723 Iltamatoimikunnasta ei ole jäänyt jälkeen 

muita asiakirjoja, joten sen toiminnasta ei voi sanoa mitään. Suojeluskunnan ja 

rintamamiesten terveiset kokoukseen toi Oskari Vähälä ja Atte Heikkilä, joka kiitti lottia 

rintamamiesten ja suojeluskunnan puolesta tehdystä työstä.724 

Kokouksessa otettiin esille paikallisosaston nimen muutos asia, joka oli tehtävä uuden 

piirijaon vuoksi. Nimi päätettiin muuttaa muotoon Lotta – Svärd yhdistyksen Kokkolan 

piirin Ullavan paikallisosasto r.y.725 Taustalla oli Keski – Pohjanmaan suojeluskuntapiirin 

muutos. Keski – Pohjanmaan suojeluksuntapiiriin hetken aikaa kuulunut Kinnula siirrettiin 

Raahen piiriin jo kesällä 1939. Kesällä 1940 Raahen suojeluskuntapiiriin kuuluneet Ylivieska, 

Alavieska, Nivala, Haapajärvi, Reisjärvi siirrettiin Kokkolan suojeluskuntapiiriksi muutettuun 

entiseen Keski – Pohjanmaan suojeluksuntapiiriin. Muutoksen taustalla oli talvisodan 

kokemukset, joiden vaikutuksesta suojeluksuntapiirien johtajille ja esikunnille annettiin myös 

sotilaspiirien tehtävät. Järjestelyt täsmentyivät vielä alkuvuoden 1941 aikana, mutta niiden 

perimmäinen tarkoitus oli parantaa liikekannallepanon järjestämistä.726 Koska lottien piirijako 

noudatti suojeluskuntien piirijakoa, ne muutettiin samalla. Virallisesti uusi piirijako tuli lottien 

osalta voimaan vuoden 1941 puolella, jolloin myös nimi muuttui Kokkolan piiriksi. 

                                                           
722 Pöytäkirja Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikokouksesta 2.2.1941, Lotta Svärd Ullavan 
paikallisosasto C 894, KA. 
723  
724 Pöytäkirja Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikokouksesta 2.2.1941, Lotta Svärd Ullavan 
paikallisosasto C 894, KA. 
725 Pöytäkirja Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikokouksesta 2.2.1941, Lotta Svärd Ullavan 
paikallisosasto C 894, KA. 
726 Turunen 2002, 241 – 242. 



140 
 

Käytännöllisesti uudet paikallisosastot olivat lähettäneet asiakirjansa Kokkolaan jo vuonna 

1940.727 

Vuosikokouksessa päätettiin sankarihaudan kunnostamisesta yhteisvoimin. Valistustoimintaa 

kehitettiin eteenpäin, sillä suojeluskunnan ja lottien yhteiseen valistustoimikuntaan valittiin 

opettajat Aune Norppa ja Ella Poutanen.728 Tämä on ensimmäinen kerta kun kyseinen 

valistustoimikunta mainitaan ja ilmeisesti se perustettiin vasta tuolloin. Hämärän peittoon jää 

ketä valistustoimikuntaan kuului suojeluskunnan puolelta. Tämä kuitenkin kertoo yhä 

enemmän tiivistyvästä yhteistyöstä paikallisosastojen välillä. Talvisodan kokemukset ja 

maailman kiristynyt tilanne olivat muuttaneet valistustilaisuuksien luonnetta. Vuonna 1941 

alkanut jatkosota muutti valistustoimintaa edelleen, kun iltamat ja vastaavat kevyet juhlat 

jäivät vakavamielisempien tilaisuuksien vallatessa alaa. Tärkeäksi osaksi valistustyötä tuli 

yhteiskuntapiirien suhteiden eheyttäminen.729 Talvisodan luomaa kansallista yhtenäisyyttä 

haluttiin pitää yllä. Keski – Pohjanmaan suojeluskuntapiirin mukaan kansallinen yhtenäisyys 

oli maakunnassa jo syksyllä 1939 ollut hyvin vahvaa ja työväenjärjestöjen edustajat 

osallistuivat moniin syksyllä 1939 pidettyihin maanpuolustusjuhliin. Tämän lisäksi 

myöhemmin sodan aikana hyvin tärkeäksi osaksi muodostui myös koti- ja sotarintaman 

välinen yhteyden pito.730 Yhteistyö suojeluskunnan kanssa oli kasvanut edelleen, kun 

suojeluskunnan ja eri järjestöjen yhteiseen sankaripatsastoimikuntaan valittiin lottien 

edustajiksi Martta Vähälä ja varalle Aino Uusi – Vähälä.731 Toimikunta oli ilmeisesti uusi, ja 

siinä oli mahdollisesti kyse talvisodan sankarivainajille pystytettävästä patsaasta. 

Urheilutoimintaa päätettiin jatkaa hiihto- ja kävelymerkkejä suorittamalla, koska siihen 

halukkaita löytyi. Lottatoiminta näyttää muuttuneen vakavammaksi, sillä jokaiseen 

kyläosastoon päätettiin järjestää sääntöselostukset ja niiden jälkeen kuulustelut.732 Sota oli 

muuttanut toimintaa vakavammaksi, tärkeämmäksi ja huomattavasti aktiivisemmaksi, joten 

siitä, että kaikki osaavat toimia säännönmukaisesti.  Työiltoja vuonna 1941 järjestettiin 34 ja 

                                                           
727 Tunkkari 1968, 34. 
728 Pöytäkirja Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikokouksesta 2.2.1941, Lotta Svärd Ullavan 
paikallisosasto C 894, KA. 
729 Turunen 2002, 246 – 247; Nevala – Nurmi 2012, 310. 
730 Turunen 2002, 246 – 247. 
731 Pöytäkirja Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikokouksesta 2.2.1941, Lotta Svärd Ullavan 
paikallisosasto C 894, KA. 
732 Pöytäkirja Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikokouksesta 2.2.1941, Lotta Svärd Ullavan 
paikallisosasto C 894, KA. 
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myyjäisiä ja perheiltoja yhdet kumpiakin. Suunnitellut iltamat jäivät ehkä sodan vuoksi 

pitämättä, sillä ainakaan vuoden 1941 toiminnan laadun tilastoon iltamaa ei ollut merkitty.733  

Helmikuun toisena päivänä 1941 pidetiin paikallisosaston johtokunnan kokous. Tyttötyön 

johtajaksi valittiin kokouksessa Ella Poutanen ja Alikylälle Aino Uusi – Vähälä. Muuten 

huomattavia vaihdoksia ei virkailijoissa tapahtunut. Jaostojakoon jouduttiin tekemään 

muutos, sillä miltei kaikkien uusien jäsenten mainitaan liittyneen muonitusjaostiin, johon 

kuului kolmeneljäsosaa koko paikallisosaston lotista. Jaosto oli siis kasvanut kohtuuttoman 

suureksi ja lotat päätettiin jakaa uudelleen eri jaostoihin seuraavassa kokouksessa.734 Säännön 

muutos, jonka mukaan lotat jaettiin parhaiten pätevyyttään vastaavaan jaostoon, saatiin 

aikaiseksi vasta vuonna 1942.735 Ilmeisesti sota – aika oli viimeinkin tehnyt jaostojaosta 

merkittävän Ullavassa, jossa lotat olivat aina aikaisemmin toimineet muonitusjatoston 

nimissä. Suunnitellusta kokouksesta ei pöytäkirjoja ole säilynyt. Ilmeisesti uusi jaostojako 

kuitenkin tehtiin, sillä vuoden 1941 lopussa tehdyn jäsentilaston mukaan toimivia jäseniä oli 

63 lottaa, heistä 33 kuului muonitusjaostoon, 18 varustusjaostoon, kahdeksan keräys- ja 

kansliajaostiin ja neljä lääkintäjaostoon.736 Muonitusjaosto säilyi edelleen suurimpana ja 

syystäkin, sillä muonitus oli edelleen ylivoimaisesti yleisin työmuoto.737 

Koulutettuja lottia oli vain yksi, hän oli tyttötyönjohtajakurssin suorittanut.738 Ilmeisesti kyse 

oli tyttöosaston johtaja Ella Poutasesta. Kannattavia jäseniä oli vuoden 1941 lopulla edelleen 

neljä.739 Vuonna 1941 ei siis tapahtunut enää suurta jäsenryntäystä, joka oli tapahtunut 

talvisodan myötä edellisenä vuonna. Vanhoja jäseniä oli kuitenkin poistunut rivistä, sillä uusia 

jäseniä liittyi henkilökorttiluettelon perusteella kahdeksan tai yhdeksän, mutta toimivien 

lottien kokonaismäärä kasvoi vain kahdella. Yhdeksännen liittymisajankohtaa ei oltu 

merkitty, siksi kokonaismäärä uusista jäsenistä on epävarma vuonna 1941. 

Taulukko 22. Ullavan Lotta Svärd paikallisosastoon 1941 liittyneet. 

 Nimi Syntymävuosi Ammatti  
1 Aino Aho 1913 Neiti  
2 Alli Rahkonen 1917 Kätilö  

                                                           
733 Toiminnan laatu v.1941, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
734 Pöytäkirja Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston johtokunnan kokouksesta 2.2.1941. 
735 Laita – Äijö & Pohls 2009, 218. 
736 Vuositilasto v.1941, jäsentilasto jaostoittain, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
737 Laita – Äijö & Pohls 2009, 226. 
738 Vuositilasto v.1941, jäsentilasto jaostoittain, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
739 Vuositilasto v.1941, jäsentilasto jaostoittain, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 



142 
 

3 Aili Uusi - Vähälä 1925   
4 Anna Uusi-Vähälä 1924 Ompelija  
5 Elli Männistö 1916 Talollisen tytär  
6 Elma Klemola 1922 Talollisen tytär  
7 Bertta Rahkola 1924  Talollisen tytär  
8 Maire Korpi 1923  Talollisen tytär  
9 Briitta Ahokangas 1923 Talollisen tytär  

740 

Liittyneistä ainakin Maire Korven velipuoli, siskopuoli ja sisko olivat olleet järjestöissä 

mukana.741 Anna Vähälä oli matrikkeliteokseen Ullavan suojeluskunnan historian 

kirjoittaneen Vilho Uusi – Vähälä sisko, Vilhon Vaimo Fanni Vähälä oli myös lottien jäsen.742 

Kuten edellisenä vuonnakin, edelleen oli mukana alaikäisenä liittynyt, hän oli 16 – vuotiaana 

mukaan liittynyt Aili Uusi – Vähälä. 

Syksyllä 1941 toimeenpantiin vaatekeräys rintamamiehille, josta saatiin piirijohtokunnalta 

kiertokirjeen muodossa kehotus.743 Rahkosen kyläosastosta kolme lottaa ilmoitti 

marraskuussa halukkuutensa päästä lottatöihin oman suojeluskuntapiirin ulkopuolelle.744 

Tarkempia asiakirjoja siitä pääsivätkö he komennukselle, ei lähteissä ole. Useimmiten 

kenttälotat olivat nuoria naisia, kuten nämä kolme hakijaakin. Komennukselle lähtevät 

koulutettiin työhönsä ja maalaistalojen tytöille tämä saattoi olla ainut 

lisäkoulutusmahdollisuus, joten koulutus oli komennusten suhteen houkutusta lisäävä 

tekijä.745 Joka tapauksessa vuonna 1941 komennuksella oli ollut kahdeksan muonituslottaa, 

mutta vuoden 1942 määristä ei ole tietoja. Sen sijaan Kaisa Tunkkarin mukaan lääkintälottia 

ei Ullavasta komennuksella ollut vuosina 1941 ja 1942 ollut ainuttakaan. Muutamaa 

poikkeusta lukuun ottamatta paikallisosastojen komennuksella olevien lottien määrä vuosina 

1941 – 1942 oli yleensä 2 – 16 välillä746 Ullavan lottien jäsenmäärään suhteutettuna ja 

verrattuna muihin osastoihin komennuksilla on käyty kohtuullisen ahkerasti, ainakin mitä 

                                                           
740 Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
741 Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA; Kantakortit, Erkki Saaren 
yksityinen kokoelma; Huhtala 1994, 250;  Maire korven järjestöissä vaikuttaneet sisaret olivat Antti Otto 
Korpi, Alli Korpi ja Kerttu Korpi. 
742 Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA; Huhtala 1994, 55.Fanni Vähälän 
tyttösukunimi oli Haapaniemi. 
743 Lotta Svärd Kokkolan piirijohtokunnan kiertokirje N.o 2655/41. 15.10.1941, Lotta Svärd Ullavan 
paikallisosasto C 894, KA. 
744 Elvi Puskalan kirje 13.12.1941 Ullavan Lotta Svärd-yhdistyksen paikallisosastolle, Vuositilasto v.1941, 
jäsentilasto jaostoittain, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
745 Nevala – Nurmi 2012, 329. 
746 Tunkkari 1968, 113, 117 – 118. 
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tulee muonituslottiin. Vuonna 1941 Keski – Pohjanmaan lottien tekemistä työpäivistä 16 % 

tapahtui rintamalla ja loput kotialueella.747 

Säilyneissä lähdemateriaaleissa pienelle huomiolle jäänyt suuri tehtävä vuonna 1941 

Ullavankin paikallisosastossa oli sotilasleivän leipominen. Heinäkuusta vuoden 1941 loppuun 

Kokkolan piirissä leivottiin yhteensä 258 000 kg sotilasleipää.748 Ullavassa leivotun leivän 

määrä vuonna 1941 ei lähteistä ilmene. 

Vuosi 1942 alkoi paikallisosaston vuosikokouksella Kirkonkylän kansakoululla 25.1.1942, 

toimivista lotista läsnä oli kaksiviidesosaa. Mukana oli myös paikallisen suojeluskunnan 

päällikkö Taimi Vähälä. Johtokunnassa ei edelleenkään tapahtunut mainittavia muutoksia. 

Tulevan vuoden työsuunnitelmasta keskusteltiin, mutta mitään tarkempaa suunnitelmaa ei 

tehty. Toiminnan suhteen päätettiin vain leipoa, neuloa sukkia ja muita armeijan vaatteita.749 

Kokouksessa päätettiin sotakummivaliokunnan perustamisesta, jonka jäsenistö valittiin 

samalla paikalla olleista lotista. Sotainvalidien ehdotuksesta lasten vaatteiden keräämiseen, 

ompelemiseen ja paketoimiseen kieltäydyttiin, koska Ullavan katsottiin olevan niin pieni ja 

vähävarainen kunta, että tulokset jäisivät mitättömiksi.750  

Ullavan lottien johtokunnan kokous pidettiin paikallisosaston vuosikokouksen jälkeen 

samana päivänä. Kirkonkylän tyttöosaston johtajana jatkoi Ella Poutanen ja Alikylällä jatkoi 

edellisenä vuonna valittu Aino Uusi – Vähälä. Keräys- ja kansliajaoston johtajaksi valittiin 

Aune Korpi. Muiden jaostojen mainittiin toimineen paikallisosaston pienuuden vuoksi 

yhdessä, mutta pääasiassa vain muonitus ja varusjaosto oli toiminnassa puheenjohtaja Martta 

Saaren johdossa.751 Paikallisosastolla ei ilmeisesti ollut tehtäviä juuri muille kuin muonitus- ja 

varusjaostoille. 

Paikallisosaston johtokunta kokoontui uudelleen maaliskuussa, jolloin se päätti 

keskusjohtokunnan myöntämän 2000 mk lahjavaran jakamisesta. Varoista 500 mk jaettiin 

                                                           
747 Latva – Äijö & Pohls 2009, 227. 
748 Tunkkari 1968, 117. 
749 Pöytäkirja Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikokouksesta 25.1.1942, Lotta Svärd Ullavan 
paikallisosasto C 894, KA. 
750 Pöytäkirja Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston vuosikokouksesta 25.1.1942, Lotta Svärd Ullavan 
paikallisosasto C 894, KA. 
751 Pöytäkirja Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston johtokunnan kokouksesta 25.1.1942, Lotta Svärd 
Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
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siirtoväelle ja 1500 mk Ullavan reserviläis- ja invalidiperheille.752 Vielä lokakuussa johtokunta 

kokoontui, tuolloin päätettiin kirjojen keräämisestä rintamamiehille. Keskusjohtokunta oli 

myöntänyt ilmeisesti lisärahaa jaettavaksi apua tarvitseville, sillä kokouksessa päätettiin 2000 

mk jakamisesta. Kokouksessa valittiin paikallisosaston uudeksi sihteeriksi Linda Koski – 

Vähälä.753  Ei ole tiedossa miksi sihteeri vaihdettiin. Mahdollista on, että tehtäviin haluttiin 

kouluttaa joku muu, sillä entinen sihteeri Emma Saari lähti seuraavana vuonna 

komennukselle.754 Mahdollisesti hänen lähettämistään komennukselle oli jo alettu 

miettimään, tai sitten yksinkertaisesti 15 vuoden jälkeen Emma Saari halusi jo luopua 

sihteerin tehtävistään. 

Ullavan lottien toiminnasta kertoo Kirkonkylän kyläosaston säilynyt vuosikertomus vuodelta 

1942. Toimintaa kuvataan seuraavan laisesti: 

Vuosi 1942 kului sodan merkeissä. Talvikuukausina kyläosastomme samoin kuin muuallakin, kudottiin 

ahkerasti sukkia armeijalle. Jokainen kutoi osuutensa kotonaan, kun valon puutteen vuoksi ei voitu yhteisiä 

ompeluiltoja järjestää.755  

Lisäksi mainitaan leivotun satoja kiloja leipää, jotka kuivattiin ja lähetettiin rintamalle. 

Leipäpaketteihin liitettiin mukaan pieni tervehdyskirje. Vuoden 1942 sotilasleivän leivonta ei 

ollut niin suurimittaista kuin se oli ollut edellisenä vuonna.756 Ullavan lotat saivat 

leivontatyöstään kirjeen kesällä 1942, jossa todettiin leivontatuloksen olleen keskinkertaista 

heikompi, mutta mitään erehdystä asian suhteen ei epäilty.757 

Sankarihautajaisiin kirkonkylän lotat osallistuivat kolmesti ja järjestivät sankarivainajien 

muistojuhlan 19 päivä toukokuuta, mukana olivat myös Kirkonkylän pikkulotat.758 

Sankarihautajaiset tuskin olivat vuonna 1942 enää niin huomiota herättävä tapahtuma, sillä 

niihin oli varmasti totuttu vuoden 1941 aikana, jolloin matrikkeliteoksen mukaan kaatui 16 

                                                           
752 Pöytäkirja Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston johtokunnan kokouksesta 15.3.1942, Lotta Svärd 
Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
753 Ullavan Lotta Svärd paikallisosaston johtokunnan kokous 4.10.1942, Lotta Svärd Ullavan 
paikallisosasto C 894, KA. 
754 Emma Saaren Komennustodistus 28.8.1943, Ullavan Kirkonkylän kirjasto. 
755 Ullavan KK:n kyläosaston vuosikertomus 1942, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
756 Tunkkari 1968, 117. 
757 Elintarvikevarikko 7 N:o 4135/6 Kirje Ullavan Lotta-Svärdille 1.7.1942, Lotta Svärd Ullavan 
paikallisosasto C 894, KA. 
758 Ullavan KK:n kyläosaston vuosikertomus 1942, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA; 
Kirkonkylän tyttöosaston vuosikertomus 1942, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
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ullavalaista.759 Vuoden 1942 alusta kesäkuuhun saakka oli yksi Kirkonkylän lotta ollut 

paikallisen suojeluskunnan esikunnassa kansliatehtävissä. Tuntemattomille sotilaille 

lähetettiin 11 joulupakettia, ja kirkonkyläläisille rintamamiehille 29 pakettia. Rintamalla 

mainitaan komennuksella olleen Kirkonkylän osastosta yhden lotan.760 Muonituslottia 

Ullavasta oli komennuksella 8 lottaa vuonna 1942. Rintamalla tai komennuksella olleiden 

kokonaismäärä Ullavasta ei ole tiedossa sodan vuosilta. Koko Kokkolan piirin lottien 

suorittamista työpäivistä 63 % tapahtui rintamalla vuonna 1942.761 

Tyttöosastot toimivat edelleen Alikylällä ja Kirkonkylällä. Vuoden 1942 lopulla niissä oli 

yhteensä 35 jäsentä. Vuoden kuluessa viisi oli eronnut liittyäkseen aikuisten osastoihin. 

Isommat tytöistä osallistuivat leivän leivontaan, ja leipien pakkauksesta huolehtivat yksin 

pikkulotat. Maatalouskerhoon kuului 20 tyttöä, jotka viljelivät juurikasveja sikuria 

kotikäyttöön ja myytäväksi. Syksyllä tytöt keräsivät huomattavan paljon sieniä kotikäyttöön 

ja myytäväksi, marjasato puolestaan oli huono. Tyttöjen mainitaan osallistuneen hyvinkin 

raskaisiin töihin, kuten kylvöön ja halonajoon talvella, koska työväkeä oli pitäjässä niin vähän 

miesten ollessa rintamalla.762 

Vuonna 1942 ei henkilökorttiluettelon perusteella ollut kuin kaksi liittynyttä. Tämä on 

erikoista, koska yllä pikkulottien vuosikertomuksessa mainitaan viiden lotan liittyneen 

aikuisten osastoihin. Yksi mahdollisuus on, että kyseessä olevan viiden pikkulotan liittyminen 

aikuisten osastoihin tapahtui vasta vuoden 1943 puolella, ja siksi vuonna 1942 on näin vähän 

liittyneitä. Uusia jäseniä oli henkilökorttiluettelon mukaan vuonna 1923 syntynyt Talollisen 

tytär Aune Kolkka ja vuonna 1910 syntynyt kauppa-apulainen Meeri Harju.763 Liittyneistä 

Aune Kolkka oli ilmeisesti Ullavaan sodan vuoksi tullut siirtolainen, sillä hänen 

kotipaikkakuntansa on Salla.764  

5.4 Ullavan lottien viimeiset vuodet 1943 – 1944 

Paikallisosaston vuosikokous järjestettiin ensimmäistä kertaa Haapalassa 31.1.1943. 

Kokoukseen otti osaa 21 lottaa. Emma Saaren aikomus lähteä komennukselle näytti olleen 

                                                           
759 Uusi – Vähälä et al. 1991, 50 – 51. 
760 Ullavan Kirkonkylän kyläosaston vuosikertomus 1942, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
761 Latva – Äijö Pohls 2009, 227. 
762 KK:n tyttöosaston vuosikertomus 1942, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
763 Henkilökorttiluettelo, KK:n tyttöosaston vuosikertomus 1942, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 
894, KA; Huhtala 1994, 55. 
764 Uusi – Vähälä et al. 1991, 208. 
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suunnitelmissa, sillä hänet tilalleen johtokuntaan valittiin Linda Koski – Vähälä, tätä 

aikaisemmin Emma Saari oli johtokunnassa joka vuosi. Työsuunnitelmaa tulevalle vuodelle 

ei ollut, mutta kokouksessa päätettiin lähettää rintamamiehille tervehdys radion välityksellä.765 

Samana päivänä pidettiin vielä johtokunnan kokous, joka jatkoi virkailijoiden valitsemista 

kuluvalle vuodelle, mutta merkittäviä muutoksia ei tapahtunut. Invalidien yhdyslotaksi 

valittiin edelleen Aune Korpi.766 Kyseisen virkailijan valinnasta ei aikaisemmista kokouksista 

löydy merkintöjä, mutta virka oli olemassa jo aikaisemmin, ehkä jo vuodesta 1940 saakka 

jolloin sodan vuoksi tuli uusia invalideja. 

Vuodelta 1943 on säilynyt kyläosastojen pöytäkirjoja, mutta ne eivät tuo ilmi mitään uutta tai 

oleellista. Kirkonkylän tyttöosastolta on vuosikertomus 1943, mutta sisällöltään se on 

enemmän löyhä yhteenveto kaikilta siihen astisilta kahdeksalta vuodelta. Vuodesta 1943 

tyttöosaston vuosikertomuksessa mainitaan, että toimintaa ei ole sanottavasti ollut. 

Muutenkin mainitaan ”viimeksi kuluneiden” vuosien aikana toiminnan olleen vähäistä. 

Talvisin ei työiltoja ollut voitu järjestää valojen puutteen vuoksi ollenkaan. Osasyynä 

toiminnan lamaantumiseen mainitaan johtajan puute, sillä vuosina 1936 – 1943 tyttöosaston 

pidetty johtaja Ella Poutanen muutti pitäjästä. Paikkakunnalle ei koulutustilaisuuksia ole 

järjestetty, ainoastaan työilloissa käyty sääntöjä ja kultaisia sanoja läpi.767 Erikoista on, että 

kertomuksessa kerrotaan viime vuosien toiminnan olleen vähäistä, sillä sodan olisi täytynyt 

lisätä niitä. Kenties tällä tarkoitetaan varsinaista tyttöosastojen perinteistä toimintaa, joka 

heiltä jäi kun he pääasiassa avustivat aikuisia lottia ja ottivat osaa kotirintamatyöhön. 

Tyttöosaston vuosikertomuksessa mainitaan jäsenmäärän vaihdelleen toimikauden aikana 12 

– 42 välillä, vaikka jatkuvasti kaikki eivät ottaneet toimintaa osaa. Työilloissa mainitaan 

kerralla olleen yleensä 10 – 25 tyttöä. Vuonna 1943 helmikuussa pidetyssä kokouksessa 

mainitaan olleen mukana 17 tyttöä, jotka olivat halukaita jatkuvaan toimintaan. Tyttöosaston 

jäsenmäärä oli siis laskussa edeltävistä vuosista. Vuosikertomuksessa todetaan, että 

paikallisosastoon liittyneistä lottatytöistä kirjoissa mainitaan vain kolme.768 Määrä 

paikallisosastoon liittyneistä on ristiriidassa tyttöosaston vuoden 1942 toimintakertomuksen 

kanssa, jonka mukaan pelkästään sinä vuonna viisi pikkulottaa oli liittynyt paikallisosastoon. 

                                                           
765 Pöytäkirja paikallisosaston vuosikokouksesta 31.1.1943, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
766 Pöytäkirja paikallisosaston johtokunnan kokouksesta 31.1.1943, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 
894, KA. 
767 KK:n tyttöosaston vuosikertomus 1943, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
768 KK:n tyttöosaston vuosikertomus 1943, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
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Vuosikertomuksessa 1942 kerrottiin tyttöosastossa olleen jäseniä 35, joten jos vuoden 1943 

kertomus 17 jäsenestä pitää paikkansa, on jäsenmäärä enemmän kuin puolittunut.769 

Vuodelle 1944 Kirkonkylän tyttöosaston johtajaksi mainitaan valituksi Laura Huhtala ja 

sihteeriksi Pirkko Videnoja. Vuosikertomuksen kirjoittaja epäilee päiväkirjoihin merkittyjen 

työiltojen määrää aikaisemmilta vuosilta liian vähäisiksi. Päiväkirjat eivät ole tähän päivään 

säilyneet, mutta ilmeisesti ne ovat olleet jo aikanaan puutteelliset. Itsenäisyyspäivänä 1943 

lottatytöt laskivat valmistamansa seppeleen Ullavan 25.lle sankarivainajalle.770  

Kertomuksen laatinut tyttöosaston puheenjohtajan virkaa tehnyt lotta Saimi Kuivinen kertoo 

työn mahdollisuuksista ja toiveista seuraavasti: 

Mikä olisikaan toivottavampaa, kuin saada juurtumaan ja vakiintumaan tyttötyö tällaisilla hiljaisilla 

sydänmailla, jossa väestö on luotettavaa ja isänmaallista. Pelto on pehmeää, mutta johtavia ja koulutettuja 

työntekijöitä on vähän, varsinkin nykyään, kun kotirintamatyö sitoo lujasti monen asiaan innostuneen ison 

lotan kädet ja ajatukset muualle ja kodin piiriin.771  

Pätevien johtajien ja kouluttajien puute siis esti tyttötyötä toteutumasta kunnolla, vaikka 

pitäjässä nähtiin olevan potentiaalisia jäseniä. Vuodelle 1944 tyttöosasto oli suunnitellut 

varojen keräystä, sääntöihin, käyttäytymiseen, pukeutumiseen ja varusteiden hoitoon 

tutustumista. Tavoitteena oli myös sankarihauta rakkauden herättäminen.772 

Vuonna 1943 Lotta Svärd- järjestö oli suurien vaikeuksien edessä. Työvoimapula oli 

pahentunut ja lottien tarve rintamalla kasvanut. Keskusjohtokunta käynnisti kampanjan 

vuoden 1943 keväällä, jonka tavoite oli nostaa jäsenmäärää kymmenellä prosentilla. 

Käytännössä tämä merkitsi myös vaatimustason laskua. Jäseneksi järjestöön pääsi 

helpommin ja kenttälotaksi hakeminenkin helpottui. Järjestö mobilisoi tuolloin lähes kaikki 

käytettävissä olleet voimavarat, joka johti osaamistason osittaiseen laskuun. Vaikka 

kurinpidolliset toimet järjestössä nousivat sodan loppua kohden, jäi niiden kokonaismäärä 

kuitenkin pieneksi.773 Ullavan Lotta Svärdin lähdeaineistoissa ei ole mitään mainintoja 

minkäänlaisten kurinpidollisten toimien suorittamisesta koko ajalta. Kuitenkin 

keskusjohtokunnan tavoitteen myötä Ullavankin osasto oli saanut tavoitteekseen värvätä 

                                                           
769 KK:n tyttöosaston vuosikertomus 1942, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
770 KK:n tyttöosaston vuosikertomus 1943, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
771 KK:n tyttöosaston vuosikertomus 1943, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
772 KK:n tyttöosaston vuosikertomus 1943, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
773 Nevala – Nurmi 2009, 392; Annika – Latva – Äijö & Pohls 2009; 351. 
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uusia jäseniä. Lähteet eivät paljasta kuinka moni Ullavan lotista oli komennuksella tuolloin, 

mutta mahdollisesti heitä on ollut enemmän kuin aikaisemmin, koska vuonna 1943 Kokkolan 

piirin lottien suorittamista työtunneista 90 % tapahtui rintamalla.774 

Vuoden 1943 lopulla paikallisosastossa oli toimivia jäseniä 68 ja kannattavia jäseniä edelleen 

neljä. Jäsenmäärä oli jatkanut hidasta nousuaan. Edellisestä vuodesta toimivien määrä oli 

lisääntynyt viidellä. Muonitusjaostokurssin suorittaneita oli yksi, ja muun kurssin suorittaneita 

yksi. Muonitusjaostokurssin suorittaja oli Emma Saari, hän sai erikoiskoulutuksen 

kanttiinityöhön ja lähti komennukselle 1.9.1943.775 Kurssin suorittaneita on täytynyt 

kokonaisuudessa olla enemmän, sillä komennuksille ei voitu lähettää ilman koulutusta.  

Henkilökorttiluettelon mukaan vuonna 1943 liittyi uusia jäseniä 11, joten vanhoja on täytynyt 

erota tai siirtyä muualle.  

Taulukko 23. Ullavan Lotta Svärd paikallisosastoon 1943 liittyneet. 

 Nimi Syntymävuosi Ammatti 
1 Esteri Jääskä 1923 Palvelija 
2 Eeva Puumala 1926 Talollisen tytär 
3 Kaino Teerikangas 1924 Talollisen tytär 
4 Taimi Erkkilä 1915 Opettajatar 
5 Helvi Videnoja 1924 Talollisen tytär 
6 Anna Koski – Vähälä 1925 Talollisen tytär 
7 Anna Saari 1926 Talollisen tytär 
8 Alli Uusi – Vähälä  1926 Talollisen tytär 
9 Martta Sikala 1924 Talollisen tytär 
10 Sirkka Vähälä 1925 Talollisen tytär 
11 Eeva Aho 1921 Talollisen tytär 

776 

Liittyneistä Eeva Puumalalla oli, tai oli ollut, lotissa jo neljä siskoa, mikä merkitsi, että kaikki 

hänen sisaruksensa, jotka olivat ikänsä puolesta oikeutetut liittymään olivat liittyneet.777 Alli 

Uusi – Vähälällä oli myös kaksi vanhempaa siskoa, jotka olivat jo jäseniä778 Helvi Videnojan 

nuorempi sisko Pirkko Videnoja oli ilmeisesti valittu 1944 Kirkonkylän tyttöosaston 

sihteeriksi, ja heidän äitinsä Sylvia Videnoja oli liittynyt lottiin vuonna 1936, eli lotta työ kulki 

                                                           
774 Latva – Äijö & Pohls 2009, 227. 
775 Vuositilasto 1943 jäsentilasto jaostoittain, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA; Emma 
Saaren kurssitodistus rajatoimiston järjestämästä kertausmuonituskurssista 28.2 – 13.2.1943, Ullavan 
Kirkonkylän Kirjasto; Lotta Emma Saaren Komennustodistus 28.8.1943, Ullavan Kirkonkylän kirjasto. 
776 Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
777 Huhtala 1994, 21; Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
778 Huhtala 1994, 55; henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
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jo toisessa sukupolvessa.779 Esteri Jääskällä oli häntä huomattavasti vanhempi velipuoli Viljam 

Jääskä, joka oli liittynyt suojeluksuntaan jo vuonna 1918.780 

Viimeisen toimintavuoden vuosikokous pidettiin 31.1.1944, jossa paikalla oli 22 lottaa. 

Jäsenmaksu kokouksessa määrättiin toimivilta jäseniltä 10 mk ja kannattavilta 25 mk.781 

Koskaan aikaisemmin maksu ei ollut näin korkea, ilmeisesti rahalle oli kova tarve. 

Kokouksessa käsiteltiin myös erään ullavalaisen sotilaan pakettilähetykset rintamalle. Lotat 

päättivät, että jokainen kyläosasto vuorollaan lähettää kyseiselle sotilaalle paketin per 

kuukausi. Lottakouluttajaksi valittiin Aune Norppa ja inkeriläishuoltolotaksi Aune Korpi.782 

Muutoin kokouksessa käsiteltiin joka vuotisia asioita. Mahdollisesti paikkakunnalla oli 

tarkoitus aloittaa jonkinlainen kurssitoiminta, koska valittiin lottakouluttaja. Aikaisemmin 

lottakouluttajaa paikallisosastosta ei ollut valittu, eikä mikään lähde kerro, että kurssitoimintaa 

olisi pitäjässä järjestetty. 

Paikallisosaston johtokunnan kokous pidettiin samana päivänä kuin vuosikokous. 

Kokouksessa valittiin virkailijat kuluvalle vuodelle. Viimeiselle toimintavuodelle sihteeriksi 

valittiin Aili Vähälä, hänestä tuli paikallisosaston kolmas sihteeri koko sen historian aikana. 

Tyttötyön johtajaksi valittiin Anna Koski – Vähälä ja Linda Koski – Vähälä. Kirkonkylälle 

tyttötyön apulaisohjaajaksi valittiin opettaja Saimi Kuivinen.783  Saimi Kuivinen lienee liittynyt 

vasta vuonna 1944, sillä hänen nimeään ei löydy henkilökorttiluettelosta, johon ei ole 

muutenkaan merkitty enää ketään vuoden 1944 puolella liittynyttä. Tämän vuoksi jää 

arvoitukseksi kuinka monta ja keitä vuonna 1944 liittyi. 

Alkava syksy 1944 oli koko Lotta Svärd-järjestölle kiihkeää aikaa. Aselepo Neuvostoliiton 

kanssa oli tehty 4.9.1944 ja välirauhansopimus solmittu 19.9.1944 raskaine rauhanehtoineen. 

Välirauhanehdot sisälsivät artiklan 21, jonka mukaan fasisminluonteiset poliittiset, 

sotilaalliset ja sotilaallisluontoiset järjestöt tuli lakkauttaa, tämän perusteella suojeluskunnat ja 

lotat molemmat tultiin lakkauttamaan.784. Keskusjohtokunta kokoontui 22.9.1944 

keskustelemaan toiminnan jatkumisesta välirauhansopimuksen myötä. Kyseisessä 

                                                           
779 Henkilökorttiluettelo, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA; Huhtala 1944, 38; KK:n 
tyttöosaston vuosikertomus 1943, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA 
780 Kantakortit, Erkki Saaren yksityinen kokoelma; Huhtala 1994, 136. 
781 Paikallisosaston vuosikokous 31.1.1944, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
782 Paikallisosaston vuosikokous 31.1.1944, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
783 Paikallisosaston johtokunnan kokous 31.1.1944, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
784 Latva – Äijö & Pohls 2009, 396; Selen 2001, 520. 
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kokouksessa valmistuttiin jo sen varalle, että pahimmassa tapauksessa järjestö saatettaisiin 

lakkauttaa.785 Kokouksessa todettiin, että armeijan siirtyessä rauhanajan kannalle 

puolustusvoimien palveluksessa olevat lotat vapautetaan. Tämä tarkoitti käytännössä, että 

lotat piti nopeasti sijoittaa muihin tehtäviin. Aselevon jälkeen lotat jatkoivat yleensä omissa 

asemapaikoissa, sillä erityisesti sotasairaalat vaativat edelleen työtä. Puolustusvoimien 

siirryttyä rauhankannalle 8.10.1944 alkoi lottien kotiutus. Useimmat lotat oli kotiutettu 

marraskuun puoliväliin mennessä, mutta kotialueella työ jatkui tavalliseen tapaan.786 

Ullavan paikallisosaston johtokunta kokoontui 8.10.1944. Tällöin keskusteltiin 

kunniamerkkien jakamisesta, ja päätettiin pyytää Lotta Svärd ansioristiä Martta Saarelle, joka 

oli toiminut ansioituneesti paikallisosaston puheenjohtajana 16 vuotta.787 Ilmeisesti mukaan 

laskettiin vain täydet kaudet, sillä Martta Saaresta oli tehty puheenjohtaja jo kesken 

ensimmäistä toimivuotta 1926. Todellisuudessa hän kerkesi hoitaa virkaansa siis lähes 18 

vuotta, häntä ennen virassa oli vain lyhyen aikaa yksi henkilö. Ansioristiä ei ilmeisesti tullut, 

mutta ansiomitali Martta Saarelle myönnettiin 20.11.1944.788 Järjestötoiminta jatkui 

normaalisti ja Lotta Svärd- lehdessä julkaistiin uutisia tulevasta toiminnasta. Paikallisosastojen 

toiminta oli tuolloin etupäässä sotainvalidien ja siirtolaisperheiden avustamista sekä 

paluujuhlien järjestämistä sotilaille.789 

Suojeluskuntajärjestö oli tulossa tiensä päähän. Toiminnan lopettamista itsenäisesti oli 

pohdittu jo syksyllä, mutta tälle ei jäänyt aikaa, kun Neuvostoliiton edustaja ilmoitti 

vaatimuksen, jonka mukaan suojeluskunta oli lakkautettava viimeistään 7.11.1944 mennessä. 

Laki suojeluskunnan lakkauttamisesta astui voimaan 4.11.1944. Suojeluskuntia ei enää ollut, 

ja sen kaikki virat oli lakkautettu. Piiritasolla suojeluskuntapiirin henkilöstö tosin muuttui 

sotilaspiirin henkilökunnaksi.790  

Ullavan lottien Paikallisosastossa ylimääräinen kokous pidettiin 19.11.1944. Tuolloin 

käsiteltiin sääntöjen muutosehdotuksia, jotka hyväksyttiin. Kokouksessa valittiin edustaja 

piirin ylimääräiseen kokoukseen, johon valittiin edustajaksi Olivia Uusi – Vähälä.791 

                                                           
785 Latva – Äijö & Pohls, 2009, 394, 396. 
786 Latva – Äijö & Pohls, 2009, 394, 396 – 397. 
787 Paikallisosaston johtokunnan kokous 8.10.1944, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
788 Martta Saaren ansiomitalin luovutuskirja 20.11.1944, Ullavan Kirkonkylän kirjasto. 
789 Latva – Äijö & Pohls 2009, 397. 
790 Selen 2001,517 – 520, 522. 
791 Paikallisosaston ylimääräinen kokous 19.11.1944, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
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Keskusjohtokunta oli määrännyt piirien ylimääräisestä kokouksesta, ja käski piirien kutsua 

paikallisosastoistaan edustajat kyseiseen kokoukseen. Kokouksessa oli tarkoitus keskustella 

uusista sääntömuutoksista, jossa muun muassa poistettiin viittaukset suojeluskuntiin ja 

maanpuolustukseen.792 Tämän lisäksi kokouksessa päätettiin, että paikallisosasto osallistuu 

1.12.1944 pidettävään rintamamiesten kotouttamisjuhlaan.793 Kokkolan kokoukseen 

paikallisosaston edustaja ei kuitenkaan kerennyt osallistumaan, eikä paikallisosasto kerennyt 

osallistumaan rintamamiesten paluujuhlaan, sillä Lotta Svärd- järjestö lakkautettiin 

valtioneuvoston päätöksellä 23.11.1944. Komennuksella olleet kotiutettiin, lottapukujen ja 

järjestön tunnusten kantaminen kiellettiin ja järjestön omaisuus kuului lakkauttamispäivästä 

valtiolle.794 Piirit ja paikallisosastot olivat kuitenkin yleensä hyvin varautuneet 

lakkauttamiseen. Keskusjohtokunta oli ilmeisesti ollut yhteydessä piireihin, jotka puolestaan 

olivat tiedottaneet asiasta paikallisosastoille. Samoin oli asia ollut ilmeisesti suojeluskunnan 

suhteen. Yleensä lottien paikallisosastot olivat suunnitelleet ja siirtäneet suurimman osan 

omaisuuttaan ennen lakkauttamista jonkin toisen tahon nimiin.795  

Ullavan paikallisosasto näyttää tienneen järjestön lakkautusuhasta, sillä se toteutti 

omaisuuden siirtoa vuonna 1944. Paikallisosasto lahjoitti omistamansa ruokailuvälineet 

Ullavan Alikylän kansakoulun keittolalle 21.11.1944.796 Lahjoitus tapahtui kuitenkin 

huomattavan myöhään, vain kaksi päivää ennen järjestön lakkauttamista. 

Epämääräisemmässä myyntiluettelossa vuodelta 1944, jossa päivämääriä ei ole merkitty, 

mainitaan, että manttelit, reput ja lumivaipat oli jaettu.797 Koska lähde on epäselvä, on vaikea 

sanoa, mitä tällä tarkoitetaan, mutta samassa yhteydessä mainitaan myös ruokailuvälineiden 

luovutus koulukeittolalle, joten ehkä edellä mainitut varusteet luovutettiin lotille. Vaikka lotta 

asusteita ja merkkejä ei saanut kantaa, sai vaatteista pienillä muokkauksilla varmasti hyviä 

vaatteita. Muita lahjoitusasiakirjoja ei ole säilynyt, mutta ilmeisesti suurin osa Ullavan lottien 

varoista oli luovutettu Suomen Naisten huoltosäätiölle.798 Suojeluskunnan paikallisosastojen 

omaisuudet puolestaan menivät yleensä lukuisille eri tahoille. Järjestön koko omaisuuden jako 

                                                           
792 Latva – Äijö & Pohls 2009, 398 – 399. 
793 Pöytäkirja paikallisosaston ylimääräisestä kokouksesta, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
794 Latva – Äijö & Pohls 2009, 400. 
795 Latva – Äijö & Pohls 2009, 400 – 401. 
796 Lahjakirja Paikallisosaston ruokailuvälineiden luovutuksesta, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 
894, KA. 
797 Myyntitavara luettelo 1944, Lotta Svärd Ullavan paikallisosasto C 894, KA. 
798 Latva – Äijö & Pohls 2009, 401. 
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sen sijaan venyi useiden vuosien mittaiseksi projektiksi.799 Asiakirjoista ei selviä minne 

Ullavan suojeluskunnan omaisuudet lahjoituksina menivät. 
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Loppulause 

Ullavan suojeluskunta perustettiin syksyllä 1917 takaamaan järjestys ja turvallisuus 

paikkakunnalla. Turvallisuusuhaksi nähtiin maassa ollut venäläinen sotaväki. Tämän lisäksi 

merkittävä syy perustamiselle oli Venäjästä irrottautuminen, itsenäisyys ja sen turvaaminen 

tarvittaessa asevoimin. Syyt perustamiselle olivat samat kuten useimmissa muissakin Keski – 

Pohjanmaan suojeluskunnissa. Alkuajan toiminta oli haparoivaa, eikä se saanut taakseen 

suuria joukkoja. Suuremmissa määrin paikalliset alkoivat liittymään suojeluskuntaan 

sisällissodan syttymisen jälkeen, jolloin Pohjanmaan venäläiset ja punaiset oli kukistettu. 

Paikallisen suojeluskunnan työ oli alkuaikoina kotipitäjän miesten kouluttamista, mutta ennen 

kaikkea jäsenten keräämistä suojeluskuntaan. Asevelvollisuus kutsuntojen myötä 

suojeluskuntien tehtäväksi muodostui kutsuntojen järjestämisestä paikalle, ja sen tuli 

huolehtia kutsuttavien saapumisesta tilaisuuteen. Tehtävät olivat pitkälti samat kuin muillakin 

suojeluskunnilla. 

Ensimmäiset suojeluskuntalaiset olivat Haapalasta, koska siellä suojeluskuntatoiminta syntyi. 

Käytettävissä olleiden lähteiden perusteella mukaan liittyi talonpoikia ja työmiehiä 

suojeluskunnan johdon ja perustamisen tapahtuessa paikallisen kansakoulunopettajan 

toimesta. Alusta saakka talonpojat olivat jäsenistön suurin ryhmä, maalaistyöväen ollessa 

toiseksi suurin ja keskiluokan jäädessä pieneksi pitäjän elinkeinorakenteen vuoksi.  

Ullavan suojeluskunnan perustajana toiminut opettaja Pietari Päivärinta ei ollut syntyjään 

ullavalainen, kuten eivät olleet 1910 – 1930 luvuilla monet muutkaan pitäjässä 

työskennelleistä opettajat. Toiminnan aloittaja tuli siis pitäjään ulkoapäin, vaikka hän asuikin 

pitäjässä jo perustamisen aikoina. Helmikuussa 1918 suojeluskuntatoiminta levisi Haapalan 

ulkopuolelle ja mukaan alkoi liittyä miehiä ja naisia pitkin pitäjää. Edelleen suurin liittyneiden 

ryhmä oli talonpojat, mutta mukana oli myös huomattava määrä maalaistyöväkeä. Syksyllä 

1917 ja talvella 1918 liittyneiden kesken on havaittavissa sukulaisuussuhteita, jotka olivat 

merkittävä liittymiseen vaikuttava tekijä. Tyypillistä oli, että sisarukset liittyivät 

suojeluskuntaan joko yksitellen tai useampi kerrallaan. Mukaan liityttiin myös isä ja poika 

asetelmalla, sekä pariskunnittain. Suojelusunnan ja naistoiminnan johto olikin heti toiminnan 

alussa toisiinsa kietoutunut, sillä suojeluskunnan johtohahmot olivat naimisissa naisten 

toimintaa johtaneiden kanssa. Sosiaalinen verkosto liittyneiden kesken oli alkuaikoina tiivis, 

sillä mukaan liityttiin kyläkunnittain, jolloin henkilöt tunsivat toisensa. Liityttiin tapahtui 

vapaussodan huumassa, mutta varmasti myös sosiaalisesta paineesta, eli ei voitu jäädä pois 
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koska moni sukulainen ja ystävä oli mukana. Mahdollisesti myös painostusta on tapahtunut. 

Maaliskuussa 1918 asevelvollisuuskutsuntojen myötä mukaan joutui pakolla moni 

sellaisenkin, joka ei toimintaan muutoin olisi ottanut osaa. 

Sisällissodan syttymisen myötä syntyi Ullavassa naisten maanpuolustustoiminta, jonka 

tehtävät sisällissodan aikana koostuivat paikallisen suojeluskunnan tukemisesta, sekä 

myöhemmin valkoisen armeijan tukemisesta. Naisten työn sisältö koostui pääasiassa 

varusteiden valmistamisesta ja niiden keräämisestä suojeluskunnalle, joka lähetti varusteet 

eteenpäin. Tähän toimintaan osaa ottaneiden henkilöllisyys jää lähes täysin arvoitukseksi, 

samoin se kuinka suurin joukoin mukana oltiin. 

Sisällissodan jälkeen suojeluskunnan naistoiminta lakkasi tarpeettomana, ja suojeluskunta 

käytännössä lakkasi toimimasta esikuntaa lukuun ottamatta. Esikunnan toimintakin oli hyvin 

vähäistä. Samoin oli käynyt muille suojeluskunnille Keski – Pohjanmaalla. Toimintaa yritettiin 

käynnistää uudelleen jo syksyllä 1918 kun valtakunnallinen säännönmukainen 

suojeluskuntajärjestö perustettiin. Uudelleen suojeluskuntatyö saatiin järjestettyä pitäjässä 

vasta toukokuussa 1919 kun Keski – Pohjanmaan oma suojeluskuntapiiri oli perustettu. 

Toimintaa oli vaikeuttanut sekavat piirirajat, mutta myös käsitys siitä että suojeluskunnat 

olivat tarpeettomia. Suojeluskuntatyön kantavaksi voimaksi tuli edelleen opettaja Päivärinta 

syntyperäisten ullavalaisten täyttäessä esikunnan muut paikat. Suojeluskunta oli ensimmäisinä 

vuosina Ullavassa hyvin suosittu, sillä väkilukuun suhteutettuna se oli piirin 

maalaissuojeluskunnista suurin vuoden 1920 paikkeilla. Vapaussotahuuma oli kenties 

edelleen vaikuttava tekijä, mutta mukaan liittyi kokoajan uusia miehiä, jotka eivät olleet 

ottaneet sisällissotaan osaa, näin ollen suojeluskunnasta ei muodostunut pelkästään 

vapaussoturien asevelikerho. 

Suojeluskunnan jäsenmäärät ja suosio alkoivat laskemaan nopeasti 1920 – luvun alkuvuosina. 

Suurin syy oli pätevän johdon puute. Tuolloin myös paikallispäällikkönä toiminut Päivärinta 

muutti pitäjästä, jonka jälkeen paikallisosaston johto oli paikallisten käsissä koko järjestön 

loppuajan. Toiminta oli vähäistä ja harjoitukset puutteellisesti järjestettyjä jäsenmäärän 

laskiessa. Suojeluskunnan suosio laski erityisesti Haapalassa ja keskittyi enemmän Alikylälle 

1920 – luvulla.  

Toiminta lähti uuteen nousuun vuonna 1924. Syy uuteen kukoistukseen oli 

aluepäällikköjärjestelmä, joka tarkoitti, että vastuu sotilaallisista harjoituksissa siirtyi 
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paikallisosaston ulkopuolisen aluepäällikön käsiin, joka oli yleensä ammattisotilas. 

Harjoitukset järkiperäistyivät ja muuttuivat säännöllisemmäksi. Jo hieman tätä ennen 

paikallisosaston alipäällystön koulutus oli alkanut, joten edellytykset toiminnalle olivat 

paremmat. Paikallisessa väestössä oli potentiaalia, mutta ammattitaito ei sotilaallisten 

harjoitusten järjestämisen suhteen ollut vaadittavalla tasolla, kuten ei useimmissa muissakaan 

suojeluskunnissa, joten toiminnan kantava voima tuli pitäjään ulkopuolelta. Vaikka 

jäsenmäärät laskivat koko 1920 – luvun toiminta itsessään kasvoi huomattavasti. 

Sukulaisuussuhteet näyttelivät vuodesta toiseen merkittävää roolia suojeluskunnan jäsenten 

keskuudessa, valtaosalla järjestöön kuului tai oli kuulunut perheenjäsen. Talonpoikaisuus oli 

myös leimallista Ullavan suojeluskunnille. Vaikka materiaalia jäsenistä on säilynyt vähän, oli 

jäsenistön yleisin ammatti jo pitäjän elinkeinorakenteenkin vuoksi maanviljelijä. 

Paikallisella suojeluskunnalla oli hyvät suhteet paikalliseen seurakuntaan, kun se sai vuokrata 

seurakunnalta maa – alueen ampumaradan rakentamista varten ja talvisodan aikana 

suojeluskunta sai seurakunnalta huomattavan rahalahjoituksen. Tämän lisäksi erittäin läheiset 

suhteet olivat paikalliseen raittius- ja nuorisoseuraan, tämä näkyi yhteisen seurojentalon 

rakentamisessa, jossa kaikki järjestöistä toimivat saman katon alla ja järjestivät yhteisiä iltamia. 

Myös monet keskeisistä suojeluskunnan ja lottienkin jäsenistä kuuluivat muihin edellä 

mainittuihin järjestöihin. 

Lottien paikallisosasto sai alkunsa melko myöhään, vuonna 1926. Syynä toiminnan 

myöhäiselle alulle oli suojeluskunnan vähäinen toiminta. Lottien paikallisosasto perustettiin 

Alikylälle, jossa toimi myös suojeluskunnan paikallisosasto, joten Alikylän lottien osasto on 

perustettu suojeluskunnan tarpeen vaatimuksesta. Samaan aikaan perustettiin lottaosasto 

Haapalaan, mutta toiminta lakkasi jo vuoden kuluessa, sillä kyläläisten asenne lotta ja 

suojeluskuntatoimintaa kohtaan ei ollut suopea. Suojeluskunta Haapalassa toimi, mutta 

toiminta on ollut vähäistä kielteisen ilmapiirin vuoksi. 

Lottatoiminta sai alkunsa tyypilliseen tapaan, toiminnan käynnisti ulkopuolinen vaikuttaja, 

joka oli Keski – Pohjanmaan lottapiirin johtokunnasta. Paikallisten lottien johto valikoitui 

tyypillisesti, johdon otti käsiin kansakoulun opettaja. Ensimmäisenä vuonna liittyneiden 

määrä jäi hyvin vähäiseksi. Ensimmäiset mukaan liittyneet olivat enimmäkseen sisaruksia, 

joten sukulaisuuden merkitys oli korostunut. Johdossa tapahtui muutos jo ensimmäisenä 

vuonna, jolloin valittiin uusi puheenjohtaja vanhan muutettua pitäjästä. Tuolloin johto 

vakiintui pitkäksi aikaa, kun puheenjohtajan tehtäviä ja sihteerin tehtäviä tulivat hoitamaan 
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siskokset, joista puheenjohtaja toimi virassaan koko järjestön loppuajan, ja sihteerikin 15 

vuotta. Poikkeuksellisesti johtavilla sisaruksilla ei ollut opettajan ammattitaustaa. Lottien 

johto oli Ullavassa poikkeuksellisen vakiintunut samoille henkilöille, ja sukulaisuussuhde 

vaikutti siinäkin vahvasti. 

Lottien toiminta oli tyypillistä suojeluskunnan muonittamista ja tarjoilun järjestämistä 

tilaisuuksissa, sekä ompeluseuratoimintaa, joka tosin toimi vain parina vuotena alkuaikoina. 

Ompeluseura toimi 1920 – 1930 luvulla muutamana vuonna satunnaisesti, kunnes käynnistyi 

kunnolla vasta sotavuosina. Tosin talkootyöiltojen, eli niin sanottujen kökkien ero 

ompeluseuratoimintaan näyttää olleen veteen piirretty viiva.  

Lottien toiminta jatkui vähäisenä ja jäsenmäärät pysyivät alhaisina, aina vuoteen 1929 jolloin 

Kirkonkylän lottien kyläosasto perustettiin. Kirkonkylän perustaminen tapahtui 

samankaltaisesti kuin suojeluskunnan perustaminen 1917. Kyläosaston perustaja oli 

paikkakunnalle muuttanut jo aikaisemmin lottatoiminnassa mukana ollut kansakoulun 

opettaja. Jäsenmäärä kasvoi huomattavasti Kirkonkylän kyläosaston myötä ja toiminta 

muuttui organisoidummaksi, vaikka jaostot eivät käytännössä toimineetkaan ennen kuin sota 

– aikana ja silloinkin toiminta oli lähinnä muonitus ja varusjaoston toimintaa. Edelleen 

järjestö veti puoleensa sisaruksia. Sisaret liittyivät joko samaa aikaa, tai toinen sisar oli liittynyt 

aikaisemmin. Huomattavaa on myös, että valtaosa liittyjistä oli hyvin nuoria, mukaan oli 

liittynyt jopa selvästi alle 17 – vuotiaita, jota pidettiin suositeltavana alaikärajana liittymiselle. 

Toiminta jatkui koko kolmekymmentäluvun melko vähäisenä, vaikka jäsenmäärä kasvoikin 

pikkuhiljaa, mutta suuria notkahduksia ei tapahtunut ennen talvisotaa. Toiminta koostui 

pääasiassa suojeluskunnan muonittamisesta, mutta myös omien iltamien järjestämisistä, 

työilloista, myyjäisistä, perinteisistä itsenäisyysjuhlista ja vapaussodan voitonjuhlasta, sekä 

järjestön sisäisistä perhe- ja joulujuhlista. Toimintakuvauksissa jatkuu vuodesta toiseen 

toiminnan vähyys, tämä tarkoittaa sitä, että myös suojeluskunnan toiminta on ollut vähäistä. 

Toiminnan kasvua, jopa yli kaksinkertaistumista ei oteta vuosikertomuksissa huomioon, sillä 

kokonaisuudessaan toiminta oli edelleen vähäistä, eikä työtunteja kertynyt kovin paljoa. 

Huomattavaa oli kuitenkin, että työt jakautuivat epätasaisesti. Toiminnan sisältö oli siis 

erittäin tyypillistä, lähinnä muonitusjaoston toimintaan liittynyttä. 

Kolmekymmentä luvun lamavuodet vaikeuttivat toimintaa, sillä tuolloin iltamat muuttuivat 

kannattamattomaksi, mutta lottien jäsenmäärä nousi kuitenkin korkeaksi. Tuolloin mukaan 
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tuli hyväntekeväisyystoiminta, jolloin tuettiin hätää kärsiviä keräyksin. Yleensä 

hyväntekeväisyystoiminta oli muulloin järjestöä lähellä olevien tahojen tukemista, kuten 

sotainvalidien. Toiminnan vilkastumisesta ja järjestön suosion leviämisestä 1930 – luvulla oli 

kyläosaston perustaminen uudelleen Haapalaan 1934 ja tyttöosaston perustaminen 1935. 

Järjestön sosiaaliset verkostot suojeluskunnan kanssa ovat olleet tiiviit, ainakin 

kyläosastoittain. Erityisesti tiiviit sosiaaliset verkostot näkyivät järjestöjen johdossa, sillä 

vuonna 1937 suojeluskunnan paikallispäällikön virkaan astui lottien paikallisosaston 

puheenjohtajan ja sihteerin veli. Johto oli siis keskittynyt samasta perheestä lähtöisin olevien 

käsiin. Myöhemmin suojeluskunnan paikallispäällikön vaimo liittyi vielä lottiin. Toiminta 

jatkui hiljaisena ja se näyttää molempien järjestöjen suhteen vähentyneen 1930 – luvun 

loppupuolella. Paikallisosastot olivat tavoittaneet suurimman osan potentiaalisista rauhanajan 

jäsenistään. 

Talvisota kuitenkin mullisti asiat, ja uusia jäseniä alkoi liittyä. Todellinen jäsenryntäys tapahtui 

vuonna 1940, jolloin liittyi selkeästi enemmän lottia kuin koskaan ennen tai sen jälkeen. 

Vuonna 1940 perustettiin vielä uusi kyläosasto Rahkoseen. Rahkosessa oli tehty 

propagandatyötä jo aikaisemmin perustamisen puolesta, mutta sota oli ratkaiseva tekijä 

perustamiselle. 

Edelleen sota – aikana uusien jäsenten sukulaisuussuhteet olivat vahvat. Sisarukset liittyivät 

yhdessä, mutta yhä enemmän oli havaittavissa, että monilla liittyvillä oli ollut vanhempia 

sisaruksia tai omia vanhempia järjestöissä jo aikaisemmin. Sotavuosina paikallisen 

suojeluskunnan ja lottien yhteistyö tiivistyi edelleen, kun perustettiin yhteisiä toimikuntia. 

Sota – aikana toiminta monimuotoistui ja lisääntyi huomattavasti, kun tukemisen kohteeksi 

tuli suojeluskunnan sijalle puolustusvoimat. Lotat tekivät kotirintamatyötä valmistaen 

varusteita ja leipoen leipää armeijalle. Uusi toiminta muoto oli komennukselle lähtö. 

Komennukselle lähdettiin niin kotialueelle kuin rintamallekin. Jatkosodan aikana jäsenmäärä 

saavutti huippunsa, kohoten kannattavat jäsenet mukaan luettuina hieman yli 

seitsemänkymmenen jäsenen. Sota oli ollut olennainen syy liittymiseen. 

Ullavan lottien ammattitaustoja alkuajoilta ei ilmoitettu kuin poikkeustapauksissa. Silti 

useimmat keskeisissä asemissa toimineista olivat ammatiltaan opettajia. Paikallisosastossa 

toimiville opettajille oli tyypillistä, että he eivät olleen syntyperäisiä ullavalaisia. Liittyneiden 

lottien ilmoitetuista ammateista selvästi yleisin oli ”talollisen tytär”, mikä selittyy pitäjän 
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elinkeinorakenteella. Koko toimikautena 1926 – 1944 uusia jäseniä yhdistävä tekijä on nuori 

ikä. Lotta Svärd- järjestö oli ylipäätään tunnettu nuorten naisten järjestönä, ja sitä se näytti 

olleen Ullavassakin. Paikallisosastolle oli leimallista koko toimikauden ajan myös 

koulutettujen lottien vähyys, sekä vähävaraisuus. Molemmilla edellä mainituilla asioilla oli 

kielteinen vaikutus toiminnalle. 

Kokonaisuutena ajatellen molempien järjestöjen toiminta oli hyvin tavanomaista lottien ja 

suojeluskuntien toimintaa. Oma toiminta nähtiin aina pienenä ja vähäpätöisenä, mutta 

kuitenkin tärkeänä osana suurta kokonaisuutta, eikä missään vaiheessa epäilty toiminnan 

hyviä päämääriä, vaikka tulokset eivät aina olleet sitä mitä niiden olisi paikallistasolla haluttu 

olla. Toiminta nähtiin kokoajan hyvin pienenä ja vähäisenä. Jatkuva tavoite oli toiminnan 

lisääminen ja aktivoiminen kaikella mahdollisella tavalla, sillä toimintaympäristö nähtiin 

potentiaalisena. 
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