Suomen Lottaperinneliitto ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Talvisodan alkamisesta 80 vuotta 2019

Hallinto ja talous
Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana 5 – 6 kertaa.
Työvaliokunnan kokoukset tai puhelin- ja nettikokoukset pidetään tarpeen mukaan.
Jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille jäsenkirje heti jokaisen liiton hallituksen kokouksen
jälkeen joko kirjeitse tai sähköpostitse sekä aina silloin, kun jotakin tiedotettavaa yhdistyksille
ilmenee, noin 10 kirjettä/vuosi.
Kannattaja- ja muille henkilöjäsenille sekä entisille puheenjohtajille kirje vähintään 3 kertaa
vuodessa.
Laaditaan liitolle viestintäsuunnitelma.
Sähköisille viestimille ja lehdistölle tiedotetaan liiton toiminnasta tarpeen mukaan.
Liiton kotisivut ja avattavat facebook-sivut pidetään houkuttelevina ja ajantasaisina.
Liiton taskutietokalenteri julkaistaan edelleen, siihen lisätään historiaosuutta ja tulevat tapahtumat.
Liiton yhteistyökumppanit
Liitto on yksi Vapaussoturi-lehden julkaisijayhteisöistä. Liiton toiminnoista kirjoitetaan lehteen
artikkeleita. Liiton jäsenyhdistykset voivat käyttää lehteä ulkoiseen tiedotukseen lottatoiminnasta ja
lottaperinnetyöstä.
Yhteistyö Lotta Svärd Säätiön kanssa on erityisen tärkeää.
Puolustusvoimat on yksi liiton ja jäsenyhdistysten tärkeimmistä yhteistyökumppaneista.
Liitto on jäsenenä Naisten Valmiusliitossa ja Tammenlehvän Perinneliitossa.
Liitto tekee yhteistyötä myös muiden vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien järjestöjen kanssa.
Liitto huolehtii yhteistyöstä ministereihin.
Liiton järjestötilaisuudet mennyttä kunnioittaen ja katse tulevaisuuteen luoden
Neuvottelupäivä järjestetään liiton hallitukselle sekä jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille
19.01.2019.
Liiton jäsenille järjestetään kesällä 2019 jäsenmatka.
Liiton seminaari siitä, että Lotta Svärd järjestö tuli osaksi Puolustusvoimia heinäkuussa 1941
jatkosodan alkaessa ja Päämajan komento-osaston yhteyteen perustettiin lotta-asiaintoimisto
23.5.1942.
Järjestetään talvisota-aiheinen seminaari.
Liittokokous ja Lottaperinnepäivä järjestetään 5. - 6.10.2019 Tampereella Pirkanmaan Lottaperinne
ry:n emännöimänä.
Liitto jatkaa arjen turvallisuuskurssien järjestämistä yhdistystensä jäsenille aiheinaan
kotiturvallisuus, katuturvallisuus ja kyberturvallisuus yhdessä MPK:n kanssa.
Yhteistyötä koulujen, sotilasopetuslaitosten, kansalaisopistojen ja kirjastojen kanssa kehitetään.
Liitto kannustaa jäsenyhdistyksiä kehittämään kummitoimintaa alueen varuskuntien kanssa.
Kehotetaan jäsenyhdistyksiä järjestämään ”Lottalaulukonsertteja” omilla paikkakunnillaan.
Tiivistetään yhteistyötä Ruotsin lottien kanssa järjestämällä yhteinen koulutus- ja luentotilaisuus
Suomessa yhdessä Lotta Svärd Säätiön kanssa.

Muut tapahtumat
Vuosi 2019 tulee olemaan liiton ja jäsenyhdistysten jäsenkampanjavuosi. Liiton hallituksen jäsenet
jalkautuvat jäsenyhdistyksiin niin että kukin jäsen käy vuoden aikana kahden yhdistyksen
tilaisuudessa. Käyntipaikat määritetään arpomalla. Liitto valmistelee tietopaketin lotista ja liitosta
painottaen erityisesti uusien, nuoren sukupolven perinnelottien saamista yhdistysten jäseniksi.
Lottien ja pikkulottien kuntoutus
Jäsenyhdistykset järjestävät paikallista avokuntoutusta lotille ja pikkulotille Lotta Svärd Säätiön
rahoittamana.
Fyysisen ja henkisen vireyden kursseja järjestetään entiseen tapaan lotille ja pikkulotille.
Laitoskuntoutuksesta vastaa Lotta Svärd Säätiö.
Toiminnan rahoitus
Suomen Lottaperinneliiton toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, toiminta-avustuksilla ja
lahjoituksilla sekä erilaisten tuotteiden myynnillä.
HALLITUS

