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Ohjeet Suomen Lottaperinneliitto Ry:n
jäsenyhdistyksille
Avokuntoutusryhmien ja henkisen ja fyysisen vireyttämisen kurssien
järjestämiseen sekä avustuksen hakemiseen

Yhteistyökumppanit
Suomen Lottaperinneliitto ry ja sen jäsenyhdistykset sekä Lotta Svärd Säätiö.

Roolit
Suomen Lottaperinneliitto ry tiedottaa liiton jäsenyhdistyksille lottakuntoutusten eri
muodoista.
Jäsenyhdistykset pyytävät kuntoutuslaitoksilta tms. hoivaa ja vireyttä tarjoavilta
organisaatioilta eritellyt tarjoukset ja ohjelman, keräävät kuntoutuja-/vireytyjäryhmät,
järjestävät kuljetukset.


Tarjouksen erittelyssä: Osallistujien määrä, kuntoutuspalveluiden sisältö,
kuntoutuspaketin hinta.

Lotta Svärd Säätiö avustaa taloudellisesti lottien avokuntoutusryhmien ja henkisen
ja fyysisen vireyttämisen kurssien toteuttamista alla olevien periaatteiden mukaisesti
talousarvionsa määrärahan puitteissa:

Avokuntoutusryhmät
Lotta Svärd Säätiön sitovien voimassa olevien ohjeiden mukaan säätiö voi myöntää
tukea Lottaperinneliiton jäsenyhdistysten organisoimiin avokuntoutusryhmiin
korkeintaan kaksi (2) ryhmää/paikallisyhdistys/vuosi. Hakuajat ovat kaksi (2) kertaa
vuodessa. Syksyn kurssien hakemukset lähetetään Lotta Svärd Säätiölle toukokuun
loppuun mennessä ja kevään kurssien hakemukset syyskuun loppuun mennessä.
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Sovittujen periaatteiden mukaisesti Perinneliiton avokuntoutusryhmän hinta voi olla
korkeintaan 720€/kuntoutuja sekä mahdollinen kuljetustuki 800€/ryhmä. Hinnat
sisältävät arvonlisäveron. Toteutuneet matkakulut tulee toimittaa säätiölle
koontimatkalaskuna. Mikäli yhdistys arvelee tarvitsevansa kuljetustukea, tulee se
mainita hakemuksessa.
Lähtökohtaisesti avokuntoutusryhmään voi kuulua 8 – 12 lottaa tai pikkulottaa.
Avokuntoutusjakso sisältää kymmenen (10) käyntikertaa.
Hakemuksessa tulee olla kuntoutuslaitoksen tarjous sekä osallistujamäärä.
Hakemukseen tulee liittää osallistujien nimiluettelo henkilötunnuksineen.
Perinneliiton kuntoutusryhmiin osallistuville lotille ja pikkulotille on hyvä kertoa, että
Perinneliiton avokuntoutusryhmiin osallistuja ei voi saada muuta säätiön
myöntämää kuntoutusta ennen kuin meneillään olevasta kuntoutuksesta on lotan
osalta kulunut vähintään vuosi ja pikkulotan osalta vähintään kaksi vuotta.
Avokuntoutus ei poissulje HFV kurssille osallistumista.
Alkoholiannoksia ei voi sisällyttää Lotta Svärd Säätiön maksaman kuntoutuskurssin
kurssihintaan.

Henkisen ja fyysisen vireyttämisen kurssi
Henkisen ja fyysisen vireyttämisen kurssi on v. 2012 keväällä päätetty tukimuoto
lotille ja pikkulotille. Kurssille myönnetään tukea enintään yksi (1)
kerta/vuosi/paikallisyhdistys. Hakuajat ovat kaksi (2) kertaa vuodessa. Syksyn
kurssien hakemukset lähetetään Lotta Svärd Säätiölle toukokuun loppuun mennessä
ja kevään kurssien hakemukset syyskuun loppuun mennessä.
Kurssin kesto on vähintään kolme (3) päivää, ja Lotta Svärd Säätiön tuki on enintään
340€/osallistuja sekä mahdollinen kuljetustuki 500€/ryhmä. Hinnat sisältävät
arvonlisäveron. Kurssille voi osallistua enintään 30 lottaa. Ryhmään voi osallistua
omainen, saattaja, ystävä tai muu omalla kustannuksella.
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Henkisen- ja fyysisen vireyttämisen kurssille voi valita tarvittaessa tukihenkilön
säätiön tuella. Säätiö kustantaa yhden avustajan 1-10 osallistujaa, kaksi avustajaa
11-20 osallistujaa jne kohden. Tukihenkilöt täytyy nimetä erikseen nimilistaan.
Hakemuksessa tulee olla kuntoutuslaitoksen tarjous sekä osallistujamäärä.
Hakemukseen tulee liittää osallistujien nimiluettelo osoitteineen sekä
henkilötunnuksineen. Mikäli yhdistys arvelee tarvitsevansa kuljetustukea, tulee se
myös mainita hakemuksessa.
Toteutuneet matkakulut tulee toimittaa säätiölle koontimatkalaskuna.
Alkoholiannoksia ei voi sisällyttää Lotta Svärd Säätiön maksaman HFV-kurssin
kurssihintaan.
Henkisen ja fyysisen vireyttämisen kurssille osallistuja ei menetä mahdollisuuttaan
saada säätiöltä muuta kuntoutusta.

Tuen hakeminen
Jäsenyhdistykset voivat hakea tukea em. kurssien järjestämiseksi alla oleviin
hakuaikoihin mennessä. Hakemukset käsitellään säätiön työvaliokunnassa kaksi (2)
kertaa vuodessa.
hakuajat ovat kaksi kertaa vuodessa: syyskaudeksi 31.5. mennessä (päätökset
kesäkuussa) ja kevätkaudeksi 30.9. mennessä (päätökset lokakuussa).

Muu ohjeistus


Tukihakemukset tulee toimittaa säätiölle ja saada myönteinen päätös ennen
kuntoutuksen/vireytymisen aloittamista.



Osallistujien tulee olla kuulunut Lotta Svärd järjestöön.



Osallistujille tulee kertoa, että Lotta Svärd Säätiö tukee taloudellisesti
kuntoutuksen/vireyttämiskurssin järjestämistä.

Ohjeiden tarkoitus on helpottaa hakemusten käsittelyä; samassa kokouksessa
työvaliokunta käsittelee kaikkien paikallisyhdistysten hakemukset ja pystymme
myös seuraamaan toteutuneiden ryhmien kustannuksia tehokkaammin.

Säätiö kiittää Lottaperinnettä ansiokkaasta työstä lottiemme hyväksi!
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Yhteystiedot
Lotta Svärd Säätiö
Mannerheimintie 93
00270 Helsinki

Heli Niemelä
kuntoutussuunnittelija
Puhelin: (09) 4770 2886 / heli.niemela@lottasaatio.fi / www.lottasaatio.fi
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