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Teksti Laura Koljonen Kuva Aune Raholan albumi

alokuvassa hymyilee nuori tyttö. 
Niin nuori, ettei silmäkulmiin ru-

tistu edes naururyppyjä. Tyttö on 
17-vuotias Aune.

Aunella on kuvassa harmaa mek-
ko ja valkoiset kaulukset, eli perintei-

nen puuvillakankainen lottapuku.
Aune oli yksi 200 000:sta talvi- ja jat-

kosodassa palvelleesta lotasta. Heistä 
elossa on noin 20 000.

88-vuotiaan Aune Raholan hymy on edelleen 
tunnistettava.

Raholan kodin makuuhuoneessa roikkuu uu-
si lottapuku, jota Rahola käyttää tietyissä lottien 
juhlatilaisuuksissa. Viereisen työhuoneen nur-
kassa komeilee tietokone.

”Joskus, jos en saa esimerkiksi printteriä toi-
mimaan, lapseni ottavat etäyhteyden koneeseen 
ja laittavat sen kuntoon”, Rahola esittelee.

Työhuoneessa ovat myös kolme ja puoli vuotta 
sitten kuolleen aviomiehen, Ollin, arkistot. Raho-
la sanoo, ettei raaski heittää niistä mitään pois.

”Lapset voivat joskus käydä ne läpi ja tehdä 
niillä, mitä haluavat.”

Raholan Espoon Tapiolassa sijaitseva rivi-
taloasunto on kuin museo: takan päällä 
on arvokkaita viirejä ja kuva, jossa Rahola 

esittelee vuonna 2008 saamaansa 4. luokan Va-
paudenristiä. Risti on arvostetuimpia kunnia-
merkkejä, sen myöntää tasavallan presidentti. 
Rahola sai kunniamerkin ansioistaan lottana ja 
sotilaskotisisarena.

Olohuoneessa on taulu, johon on kerätty lot-
tien säännöt, kuten ”vaadi aina enin itseltäsi”.

Museosta Raholan kodin erottaa kahvipöydäl-
lä lojuva uusin Time-lehti, jonka kannessa mul-
koilee Libyan diktaattori Muammar Gaddafi.

Aina Rahola ei ehdi lukea koko lehteä. Hän 
työskentelee edelleen Lotta Svärd Säätiön hal-
lituksessa, jossa hänen tehtävänään on muun 
muassa varmistaa, että kaikki säätiöltä kuntou-
tustukea hakevat ovat varmasti lottia. Säätiön pe-
rustamisesta tulee tänä vuonna 90 vuotta.

Joskus Rahola käy myös peruskouluissa ker-
tomassa sota-ajasta. Rehtori saattaa pahoitella 
Raholalle levottomia teinejä, mutta useimmi-
ten mölisevä luokka hiljenee, kun Rahola aloit-
taa kertomuksensa: ”Kun sota syttyi, olin juuri 
teidän ikäisenne.”

Silloin pipopäiset, lökäpöksyiset ja ylimeika-
tut teinit ojentautuvat tuoleissaan. Ehkä tuolla 
todella on jotakin kerrottavaa.

V uonna 1939 Tampereella asunut Aune ki-
pitti oppikouluun kuten muutkin 16-vuo-
tiaat. Kesä oli ollut ihana ja lämmin.

Kesän muistot haihtuivat nopeasti, kun Neu-
vostoliitto alkoi syksyllä vaatia Suomelta alueluo-
vutuksia. Miehet kutsuttiin ylimääräisiin harjoi-
tuksiin, karjalaisia alettiin evakuoida ja koulut 
suljettiin.

Aune liittyi lottiin, niin kuin melkein kaikki 
hänen luokkakaverinsakin. Myös Aunen äiti oli 
ollut lottana vuoden 1918 vapaussodassa ja isä 
toimi aktiivisesti suojeluskunnassa.

”Lottiin liittyminen oli ihan normaalia silloin, 
ei se ollut mikään uhraus”, Rahola sanoo.

Oikeasti Aune olisi kuulunut ikänsä puolesta 
pikkulottiin, mutta hänet otettiin aikuisten töi-
hin, sillä hän täytti 17 puolen vuoden kuluttua.

Vaikka varusteluja tehtiin, kukaan ei halunnut 
uskoa, että sota tulee. Pikku hiljaa koulut avat-
tiin ja ihmiset palasivat töihin.

Marraskuun lopussa vuonna 1939 oli poutai-
nen ja lumeton päivä. Aune meni kouluun kah-

Aune Rahola
Vuoden lotta uskoo, ettei ihmiselle ole  
hyväksi saada asioita liian helpolla.
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L Parikymppinen 
Aune Rahola Sorta-
valan Kuhavuoren 
näköalatornissa 
helmikuun lopussa 
1943. ”Tuolla reis-
sulla tuleva avio-
mieheni vei minut 
tapaamaan äitiään, 
mistä hän ei tieten-
kään ollut mainin-
nut etukäteen. Olin 
kauhuissani.”
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deksalta. Aamupäivällä oli hartaushetki, äi-
dinkieltä ja matematiikkaa.

Kello yhdeltätoista oli ruokatunti ja op-
pilaat menivät koteihinsa syömään, kuten 
silloin oli tapana.

”Kun tulin takaisin koululle, vahtimes-
tari oli vastassa ja sanoi, että ’menkää kii-
reesti kotiin, sota on syttynyt’.”

Seuraavana aamuna puhelin soi seitse-
mältä ja sieltä kuului ”hiljainen hälytys”. 
Se tarkoitti sitä, että Aunen oli lähdettävä 
saman tien väestönsuojelukeskukseen. 
Mukaansa hän otti itse tehdyn kaasunaa-
marin, joka oli valmistettu flanellista ja hii-
lestä.

”Olimme harjoitelleet kaasusotaa, jota ei 
onneksi koskaan tullut.”

Aunen komennuspaikaksi määrättiin 
Tampereen väestönsuojelukeskus. Hän 
päivysti lottatoveriensa kanssa puhelinta ja 
vapaa-aikana muonitti ja auttoi eva kuoituja 
Tampereen asemalla.

Jatkosodan alussa vuonna 1941 Rahola 
koulutettiin radistin tehtäviin ja hän sai ko-
mennuksen rintamalle Viteleen Laatokan 
rannalle.

Rahola matkusti junalla radistiksi ran-
nikkotykistörykmentti 13:n esikuntaan. 
Hän oli pimeänä ajavassa junassa vaunun 
ainoa nainen. Sotilaat puhuttelivat sisa-
reksi.

A une Raholan kupissa on tiukkaa 
kahvia. 70 vuotta sitten kupissa oli-
si ollut maitoa ja kuumaa vettä, ho-

peateetä, tai vastaavasti voikukan lehdistä 
uutettua teetä.

”Kun sodan jälkeen saimme ystäväni su-
kulaiselta Amerikasta kahvia, joimme sitä 
pannukaupalla ja menimme ihan sekaisin. 
Emme olleet tottuneet kahviin”, Rahola sa-
noo.

Tuntuu oudolta kuunnella Raholan 
muistoja sodasta, sillä ne ovat pääasiassa 
myönteisiä. Ihan kuin kuuntelisi kenen 
tahansa kesäleirimuistoja. Rahola kertoo 
ystävyyssuhteista, joita rintamalla solmit-
tiin, huolettomista sieniretkistä, joista tuli 
huutia, sillä alueelle oli pudotettu vakoojia, 
desantteja. Erityisen miellyttäviä muistoja 
Raholalla on tietystä tiedustelu-upseerista, 
Olli Raholasta.

”Kyllä minäkin kuolleita näin, ja se oli ai-
na yhtä kamalaa. Etenkin jos siellä oli tut-
tuja poikia. Sen jälkeen minusta tuntui, et-
tä tunsin ruumiin hajun nenässäni vuosia. 
Kalman hajua ei voi selittää.”

Rahola oli radistina rutiinihommissa, 
mutta osa lotista hoiti sodassa myös ras-
kaimmat tehtävät: kaatuneiden huoltami-
sen, arkutuksen sekä kotiseudulle lähettä-
misen.

Rahola kertoo, että kaatuneiden eva       - 
ku oin    tikeskuksessa, KEK:issä, työskennel-
leet lotat olivat yleensä sairaanhoitajia tai 
muuten tottuneet näkemään vainajia. Työ 
oli henkisesti niin raskasta, etteivät mie-
hetkään halunneet tehdä sitä.

”Talvella kaatuneet vietiin saunaan, jotta 
jäätyneet jäsenet saatiin oiottua arkkua var-
ten. Kesällä ruumiit haudattiin ensin isoi-
hin yhteishautoihin, etteivät ne olisi alka-
neet mädäntyä.”

”En silti oikein osannut pelätä kuolemaa. 
Nuorenahan sitä kuvittelee olevansa kuole-
maton, vaikka muille kävisi mitä tahansa. 
Minähän en myöskään menettänyt sodassa 
ketään läheistä, sillä veljeni oli aluksi liian 
nuori palvellakseen ja isäni liian vanha.”

Raholan aika rintamalla jäi vuoden mit-
taiseksi, sillä hänen isänsä kuoli verenmyr-
kytykseen ja Aune lähti äitinsä tueksi. Hä-
nen lotta-toimintansa jatkui kotirintamalla 
paikallisosaston johtokunnan työssä.

Rintamalle jäi kuitenkin kaikista rak-
kain, tuleva aviomies. 

A une ja tiedustelu-upseeri Olli Rahola 
menivät naimisiin jatkosodan aika-
na vuonna 1943.

”Silloin ei paljon aikailtu. Jokainen päivä 
saattoi olla viimeinen, joten kaikki päätök-
set piti tehdä heti.”

Aune kävi katsomassa miestään rinta-

malla, vaikka se ei periaatteessa ollut sal-
littua.

Jokaisen loman päätteeksi Aune saattoi 
miehensä junaan eikä tiennyt, näkivätkö he 
toisensa viimeisen kerran.

Eräänä alkusyksyn aurinkoisena iltana 
1944, kun Olli oli palaamassa lomilta rinta-
malle, radiossa kerrottiin ilouutinen: Suo-
mi ja Venäjä olivat solmineet välirauhan.

”Tietenkin oli ihanaa, että puoliso sääs-
tyi, vaikka kotiuttamiseen menikin vie-
lä monta kuukautta. Olin nähnyt paljon  
painajaisia, joissa miehelle sattui jotakin. 
Mutta kyllä siinä itku tuli, kun saimme tie-
tää, mitä menetimme Neuvostoliitolle. Pet-
samon, Karjalan kannaksen ja Porkkalan 
50 vuodeksi. Päälle tulivat vielä valtavat so-
takorvaukset.”

Tuo muisto itkettää Raholaa vieläkin.
Sodan loputtua asiaa ei ollut aikaa miet-

tiä kovin kauan, sillä arki puski päälle. Au-
nekin alkoi odottaa pariskunnan ensim-
mäistä lasta. 

Helsingissä oli pommitusten jäljiltä jär-
kyttävä asuntopula, joten perhe Rahola 
muutti miehen vanhempien luokse – seu-
raavaksi kymmeneksi vuodeksi.

”Ensin asuttiin yhdessä huoneessa, mut-
ta kun käly muutti pois, saimme toisenkin 
huoneen.”

Valtiolta sai perheenperustamistukea, 
jolla sai ostaa huonekaluja. Summalla sai 
muun muassa pöydän, neljä tuolia ja sän-
gyn.

Lotta Svärd -järjestö lakkautettiin. Vara-
kas järjestö ehti siirtää osan omista rahois-
taan itselleen ja muutti nimensä Suomen 
Naisten Huoltosäätiöksi. Lottina työsken-
nelleet kuitenkin kelpasivat muonittamaan 
jälleenrakennustyömaita sekä urheilijoita 
ja kisavieraita Helsingin olympialaisissa 
vuonna 1952.

”Lotta Svärdin lakkautusta ei silloin voitu 
vastustaa. Ihmiset olivat muutenkin hen-
kisesti kyyryssä valvontakomission takia.”

Rahola teki sodanaikaisesta lottamant-
telistaan lapselleen ulkoiluhaalarin, jota 
ystävä kommentoi, että ”sehän on kuin su-
kelluspuku”.

 ’A lussa jouduimme mieheni kanssa 
ponnistelemaan melkoisesti. Kai-
kesta oli pulaa, mutta niin oli kai-

killa muillakin. Se oli hyvää elämänoppia. 
Ihmisen ei ole hyvä saada kaikkea liian hel-
polla. Jos saa, ei tule tunnetta, että kyllä mi-
nä selviän”, Rahola sanoo.

Aune ja Olli saivat kuusi lasta. Vuonna 
1970 he muuttivat Tapiolaan. Olli työsken-
teli diplomi-insinöörinä ja Aune oli kotona 
lasten kanssa.

Pariskunta oli tiiviisti tekemisissä sota-
aikaisten ystäviensä kanssa.

”Lapsille emme sotamuistoja tuputta-
neet, ellei heitä kiinnostanut.”

Nyt Aunella on 15 lastenlasta ja 11 las-
tenlastenlasta. Olli menehtyi Alzheimerin 
tautiin vuonna 2007. Useimmat Raholan  
ystävätkin ovat kuolleet.

Hän alkaa olla viimeisiä elossa olevia lottia. 
Fasistiseksi väitetyn järjestön maineen palau-
tus tapahtui viimeistään vuonna 2004, jolloin 

sen nimi muuttui Suomen Naisten Huolto-
säätiöstä jälleen tuttuun, sodanaikaiseen 
muotoonsa.

Rahola tekee edelleen töitä Lotta Svärd 
Säätiölle. Hän osallistuu hallitustyösken-
telyyn ja työvaliokunnan toimintaan. Tah-
tia on kuitenkin hiljentänyt viimekesäinen 
aivoinfarkti.

”Sairaalassa päätin, että on aika luopua 
tästä 50 vuotta kestäneestä sotilaskotityös-
tä. Soitin säätiöön ja sanoin, että nyt taisi-
vat jäädä nämä juhlienjärjestämishommat. 
Nyt olen enää tällainen koristus”, Rahola 
nauraa.

Muutama vuosi sitten Raholan per-
he keksi, että lapsenlapsethan voi-
sivat haastatella Aunea tietääk-

seen, missä mummo on ollut mukana. 
Rahola kertoo, että kerran haastattelude-
legaatio saapuikin.

”Sitten haastattelijoille tuli kaikenlaista 
menoa, kuten uusia tyttö- ja poikaystäviä. 
Ymmärtäähän niitä nuorten menoja.”

Nyt nauhuri on Aunella. Hän aikoo nau-
hoittaa tarinansa itse.

”Tosin en ole varma, sekoittuvatko muis-
tot. Olen elänyt niin kauan, että menneisyys 
tulee vain välähdyksinä.”

Rahola on jo testannut nauhuria:
”Sanoin nauhalle: ’Minä olen Aune Ra-

hola…” SK

Lotta Svärd Säätiön perustamisen 90-vuotis-
juhlat Helsingissä keskiviikkona 23.3. klo 13 
Kansallisoopperassa. Jutun lähteenä käytet-
ty myös Raholan ja hänen miehensä muistiin-
panoja. 
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EKuka?
▶E Aune▶Rahola▶(os.▶Purra)
▶E Ikä:▶88
▶E Syntymäpaikka:▶Kemi
▶E Kotipaikka:▶Espoo
▶E Työ:▶kotiäiti
▶E Perhe:▶6▶lasta,▶15▶lastenlasta,▶

11▶lastenlastenlasta
▶E Harrastukset:▶yhdistystoi-

minta,▶konsertit,▶lukeminen,▶
teatteri▶

▶E Huomionosoituksia:▶Suomen▶
Valkoisen▶Ruusun▶mitali,▶kiertä-
vä▶Ritarimalja▶2001,▶4.▶luokan▶
Vapaudenristi▶2008,▶Vuoden▶
lotta▶2010

”Vuosi▶on▶1943▶ja▶olen▶lähdössä▶
rintamalta▶kotiin.▶Isäni▶kuoli,▶jolloin▶
ajattelin,▶että▶on▶parempi▶mennä▶äidin▶
avuksi▶kotiin.▶Edessä▶oli▶iso▶elämän-
muutos.▶Mietin▶kauan,▶olisinko▶sit-
tenkin▶jäänyt▶rintamalle.▶Esikunta▶oli▶
täynnä▶ystäviäni▶ja▶rintamalle▶jäi▶myös▶
tuleva▶aviomieheni.▶Kuvassa▶kanssani▶
kotiin▶lähdössä▶lotta▶Liisa▶Liukkonen▶
(vas.),▶jota▶kutsuttiin▶Myrkkyläiseksi.”
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Jokainen päivä saattoi olla viimeinen,  joten kaikki päätökset piti tehdä heti.”

L ”Rintamalla solmittiin elinikäisiä 
ystävyyssuhteita”, Aune Rahola sanoo.


