
”Rakkautta yli sukupolvien” Lotta Svärd 100 -juhlamessu 
– kokoonnutaan yhdessä juhlimaan Suomen rakentajia!

Lottien 100-vuotisjuhla huipentuu valtakunnalliseen Lotta Svärd 100 -juhlamessuun, joka järjestetään 

10.10.2021 klo 10–11.30 Helsingin tuomiokirkossa. Juhlamessu lähetetään YLE1:llä suorana kello 10. 

Messun liturgina toimii kirkkoherra Marja Heltelä ja saarnan pitää Lotta Svärd 100 -juhlavuoden suojelija 

tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio. Messussa avustavat lotta Asta Heickel, 8-vuotias Emma 

Nurminen ja 17-vuotias Verna Arajuuri edustaen lottajärjestössä toimineita sukupolvia. 

Jumalanpalveluksessa laulaa Candomini-lapsikuoro johtajanaan Viena Kangas. 

Lotta Svärd -järjestö oli väkilukuun suhteutettuna maailman suurin vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö, 

johon kuului enimmillään 240 000 naista ja tyttöä.

Kannustamme kaikkia juhlistamaan lottajärjestön perustamisen 100-vuotisjuhlaa juhlamessun äärellä. 

- Meistä jokainen elää nyt sitä tulevaisuutta, jonka lotat työllään rakensivat. Heidän rakkautensa 

lähimmäistä ja maatamme kohtaan on esimerkki meille. Yhdessä vastuuta kantaen mekin selviämme 

tulevista haasteista. Ja meidän tehtävämme on siirtää tämä vahvuus lapsillemme. Televisiointi 

mahdollistaa sen, että koko Suomi voi yhdessä kiittää ja juhlia näitä upeita naisia. Keitä kahvit, kata 

kauniisti, sytytä kynttilä ja liity juhlamessun viettäjien joukkoon, kirkkoherra Marja Heltelä kannustaa.

Seurakuntia ja palvelutaloja kannustetaan järjestämään tilaisuuksia, joissa voi yhdessä kerääntyä 

katsomaan juhlamessua esimerkiksi pyhävaatteet päällä ja yhdessä juhlavasti kahvitellen.

Uskonto, koti ja isänmaa – lähetä terveisesi lotille

Vuonna 1921 perustetun lottajärjestön arvot kiteytyivät uskonnon, kodin ja isänmaan ympärille. Järjestö 

kunnioitti suuresti aikaisempien sukupolvien työtä. Niinpä juhlavuoden kunniaksi Lotta Svärd Säätiö 

aukaisi sivuston, jonne jokainen voi käydä jättämässä oman kiitoksensa tai tervehdyksensä. Kiitoksia 

julkaistaan läpi juhlavuoden Lotta Svärd Säätiön sosiaalisen median kanavissa ja juhlavuoden 

verkkosivustolla. Tervehdykset voi jättää osoitteessa www.lottasvard.fi.

Katso video lotille lähetetyistä tervehdyksistä https://www.youtube.com/watch?v=uciVVEfFugQ

https://www.youtube.com/watch?v=uciVVEfFugQ


Osallistu juhlaviikonloppuna myös Lotta Svärd 100 -juhlawebinaariin! 

Lottien työ jätti pysyvät jäljet suomalaiseen yhteiskuntaan. Mutta keitä olivat nämä voimanaiset ja miten 

heidän työnsä näkyy eri sukupolville? Sitä avataan yleisölle avoimessa Lotta Svärd 100 -juhlawebinaarissa 

8.10.2021 kello 10-12.30. Webinaarin teemana on lottajärjestön edelläkävijät, esikuvat ja vaikuttajat. 

Webinaarin ohjelma löytyy  https://www.lottasvard.fi/lotta-svard-100/juhlawebinaari/

Webinaarin osallistumislinkki tulee Lotta Svärd 100 -verkkosivustolle lähempänä tapahtuman ajankohtaa 

osoitteeseen www.lottasvard.fi  ja se aktivoituu puoli tuntia ennen tapahtuman alkua eli pe 8.10. klo 09.30. 

Lisätietoa ja ajankohtaista Lotta Svärd 100 -juhlamessusta ja Lotta Svärd 100 -juhlawebinaarista löytyy 

Lotta Svärd Säätiön sosiaalisen median kanavista. Tervetuloa mukaan seuraamaan vaikuttavia 

puheenvuoroja!

Lotta Svärd Säätiö sosiaalisessa mediassa

https://www.facebook.com/lottasvardsaatio

https://www.youtube.com/channel/UCCssY4-rAfCGgH5i5XCPEPw

Instagram @lottasvardofficial
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