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Lottamuseon teemasyksyssä Tuusulan Rantatiellä la 21.11. klo 13 – 15.15: 
 
Naisten merkitys maanpuolustuksessa 1939–1945 –seminaari 
 

13.00 Martat ja sota, Kirsi Vesterbacka  
Sodan aikana martat olivat monilla paikkakunnalla aktiivisessa roolissa mm. poistamassa pulaa, kotouttamassa 
siirtolaisia ja auttamassa rintamasotilaita esimerkiksi pyykinpesussa tai tarjoamalla lepopaikkoja heidän 
matkatessaan rintamalta kotilomalle. 
Kirsi Vesterbacka on marttahistorioitsija vuodesta 2001. 
 
13.30 Sotilaskotisisarten toiminta sodan aikana, Kirsi Tulkki, valmiuspäällikkö  
Kirsi Tulkki on toiminut 23 vuotta Sotilaskotijärjestössä vapaaehtoisena sisarena. Viimeisen 11 vuoden ajan hän on 
ollut mukana poikkeusolojen toiminnan suunnittelussa ja perehtynyt tämän myötä laajasti järjestön historiaan. 
 
14.00 tauko 
 
14.15 Naiset SPR:n toiminnassa sodan aikana, Martti Vepsäläinen  
Sotien 1939-1945 aikana naiset osallistuivat merkittävästi ja monin eri tavoin Punaisen Ristin toimintaan.  
Kansainvälisen Punaisen Ristin liikkeen jäsenenä Suomeen ohjautui talvisodasta alkaen mm. kansallisten 
sisaryhdistysten ambulansseja sekä muuta lääkintähenkilöstöä. Naisten osuus ei ollut vähäinen. 
Suomessa Punaisen Ristin toiminnoissa naisia työskenteli sekä palkattuna (mm. SPR:n sairaalat) että ennen kaikkea 
vapaaehtoisena eri tehtävissä. Punaisen Ristin huolehti mm. yhteistyössä Suomen Huollon kanssa siviiliväestön, 
myös sotaleskien ja –orpojen välittömästä, tilapäisluonteisesta avustamisesta sekä terveydenhuollosta ja työtuvista.  
SPR:n tehtävien hoitaminen ei olisi ollut mahdollista ilman tuhansien ja taas tuhansien aktiivisten, toimintaan 
sitoutuneiden naisten työpanosta.  
Martti Vepsäläinen on työskennellyt Punaisen Ristin kotimaisissa ja kansainvälisissä tehtävissä 1973-2005, viimeksi 
Lapin piirin toiminnanjohtajana, josta jäi eläkkeelle. Historian ja sukuhistorian pitkäaikainen harrastaja ja tutkija. 
 
14.45 Lotat rintamalla ja kotirintamalla, Lasse Lehtinen  
FT Lasse Lehtinen on väitellyt, luennoinut ja kirjoittanut sota-ajan ja sodanjälkeisen Suomen henkisestä ilmapiiristä 
ja politiikasta. 
 
15.15 Lottamuseo tarjoaa seminaarikahvin ennakkoon ilmoittautuneille (info@lottamuseo.fi)  
Seminaarin juontaa historioitsija, FM, VETRES Keski-Uusimaan varapuheenjohtaja Juhani Vakkuri Tuusulan 
Reserviupseerikerhosta.    
 
Seminaaria voi seurata verkossa: Liity Skype-kokoukseen  
___________________________________________________________________________________________ 
       

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS KE 25.11. KLO 19 
 
Järvenpään Sotaveteraanien Veljesmajalla Vanhankylänniemessä. 
 

• SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT: Henkilövalinnat, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 
sekä kerhostrategia 2016-2020, luettavissa kerhon nettisivuilta viimeistään tulevana viikonloppuna, 
www.rul.fi/jarvenpaa > Dokumentit. 

• ESITELMÄ: ”Sotilaallinen kriisinhallinta – kokemuksia Afganistanista Balkanille” - Aku 
Lindström.     
 
KAHVITARJOILU – TERVETULOA 
 

Ajo-ohje: Tuulimyllyntieltä veteraanimuistomerkin kohdalta vasemmalle vievää tietä noin 200 m.  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Maanpuolustusterveisin - Veikko 


