
Suomen Lottaperinneliitto ry:n huomionosoitusten
 myöntämisperusteet

Lottaperinneliiton huomionosoitukset ovat ansiomerkki, ansioristi, standaari, pienoislippu ja 
lottapatsasmitali.
Lottaperinneliiton puheenjohtajan kääty on koko lottaperinnejärjestöä yhdistävä symboli.
(Suomen Lottaperinneliiton hallituksen päätös 19.3.2018)

Suomen Lottaperinneliiton ansiomerkki

Ansiomerkin on suunnitellut kuvanveistäjä, Lottaperinneliiton kunniajäsen 
Aila Salo v. 2005
Suomen Lottaperinneliitto voi myöntää ansiomerkin oma-aloitteisesti tai 
jäsenyhdistyksen anomuksesta jäsenelle, joka on ollut vähintään 10 vuotta 
järjestön jäsen ja joka on toiminut ansiokkaasti liiton ja jäsenyhdistyksen 
päämäärien hyväksi vastuullisissa järjestön organisointiin, talouteen, 
hallintoon ja toiminnan kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.
Päätöksen ansiomerkin saajasta tekee Lottaperinneliiton hallitus.

Ansiomerkkiin liittyy kunniakirja.

Suomen Lottaperinneliiton ansioristi

Ansioristin on suunnitellut arkkitehti Lauri Hollmén v. 2007

Ansioristi myönnetään tunnustuksena liiton tai sen jäsenyhdistyksen 
päämäärien hyväksi tehdystä erityisen ansiokkaasta työstä järjestön 
jäsenelle, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti 
johtotehtävissä tai muissa vaativissa tehtävissä paikallisella tai 
valtakunnallisella tasolla ja näin tukenut mallikkaasti 
lottaperinnetyötä.

Ansioristi voidaan myöntää myös järjestön ulkopuoliselle henkilölle tai 
yhteisölle, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti maanpuolustuksen hyväksi 
ja Lottaperinneliiton tarkoitusperien edistämiseksi.

Esityksen ansioristin saajasta voi tehdä Lottaperinneliiton tai 
jäsenyhdistyksen hallitus.

Päätöksen ansioristin saajasta tekee Lottaperinneliiton hallitus.

Ansioristiin liittyy kunniakirja.



Suomen Lottaperinneliiton standaari

Standaarin on suunnitellut kuvanveistäjä, Lottaperinneliiton 
kunniajäsen Aila Salo v. 1998.
Standaari voidaan myöntää järjestön jäsenelle tai lottaperinne- 
yhdistykselle lottaperinnetyön mukaisesta toiminnasta sekä 
ulkopuoliselle henkilölle tai yhteisölle järjestön työn merkittä- 
västä tukemisesta. Standaarin jalustaan kiinnitetään laatta, johon 
merkitään saajan nimi tai yhteisö sekä standaarin luovuttamis- 
päivä.

Lottaperinneyhdistykset voivat käyttää standaaria kokous- ja juhlatilaisuuksissa.

Suomen Lottaperinneliiton pienoislippu

Pienoislipun on suunnitellut Helsingin Lipputehdas/ Jukka Holopainen v. 2015.

Lottaperinneliiton pienoislippu on arvokas huomion- ja kunnianosoitus. 
Pitkäaikainen, uskollinen ja lottaperinteen hengen mukainen tai sitä tukeva 
ansiokas toiminta on peruste pienoislipun myöntämiselle. 
Pienoislippu voidaan myöntää järjestön jäsenelle tai lottaperinneyhdistykselle 
tai ulkopuoliselle henkilölle tai yhteisölle erityisen ansiokkaasta toiminnasta 
lottaperinteen hyväksi.

Pienoislipun myöntää Lottaperinneliiton hallitus oma-aloitteisesti tai 
lottaperinneyhdistyksen anomuksesta.

Pienoislipun jalustaan kiinnitetään laatta, johon merkitään saajan nimi tai yhteisö 
sekä pienoislipun luovutuspäivä.

Lottapatsasmitali

Lottapatsasmitalin on suunnitellut taiteilija Nina Sailo 1985

Talousneuvos Pauli Talvio lahjoitti yhdessä Mannerheim-ristin 
ritarien avustamana Lottapatsaan Lappeenrantaan. Patsaan on 
suunnitellut taiteilija Nina Sailo ja se paljastettiin 7.9.1985 Pauli 
Talvion 75-vuotispäivänä. Patsaassa lukee ”Suomen lotille 
1939-1944, Aseveljet” ja ”Muista menneitten sukupolvien työ”.
Lottapatsaan varainkeräystä varten patsastoimikunta oli lyöttänyt 
Lottapatsasmitalin, jota jäi melko paljon yli. Lottaperinneliitto ja 
Naisten Valmiusliitto lunastivat jäännöserän. Lottaperinneliitto ja 
lottaperinneyhdistykset voivat palkita Lottapatsasmitalilla omia 
jäseniään ja antaa sitä lahjana yhteistyökumppaneiden edustajille.



Käätyä käyttää Lottaperinneliiton puheenjohtaja arvokkaissa Lottaperinneliiton, 
jäsenyhdistysten sekä muiden maanpuolustustyötä tekevien järjestöjen ja 
yhteisöjen arvokkaissa juhlatilaisuuksissa.

Käädyn symboliikka

Käädyn riipusta kantaa Suomen Lottaperinneliiton tunnuskuvioista rakentuva ketju: 
kaksikymmentäkahdeksan (28) kuviota kuten jäsenyhdistyksiä liitossa vuonna 2017. Riipuksessa 
kolmen kehän ympäröimän ydinkuvion muodostaa taiteilija Akseli Gallen-Kallelan Lotta Svärd-
järjestölle suunnittelema tunnuskuva, jossa havunoksan kantama S-kirjain kertoo Suojeluskunta- ja 
Lotta Svärd-järjestöjen yhteistyöstä.

Kuvion keskellä hakaristi, ikivanha menestyksen symboli, sodanjumala Thorin vasaranjälki. Viittaa 
isänmaan puolustamisen ja vaalimisen velvoitukseen. Yhdeksän ruusukuviota mielletään Suomen 
maakunniksi – isänmaaksi. Sydän ja tynnyri kuvannevat halua ja keinoa auttaa lähimmäistä. 
Ydinkuviota ympäröivä tähtikehä viestii Lotta Svärd-perinteen vaalinnan arvosta ja tiedottamisen 
merkityksestä perinneliiton toiminnassa. Himmeä keskikehä muistuttaa Lotta Svärd-historian 
vaietuista vuosista.  Ulkokehä nuolinkärkineen kertoo Suomen Lottaperinneliiton laajalle 
suuntautuvasta toiminnasta. Nuolenkärjet kertovat halusta ja innosta toimia noudattaen Lotta Svärd-
järjestön johtotähteä

USKONTO – KOTI – ISÄNMAA.

Käädyn tarkoituksena on yhdistää kaikki liittoon kuuluvat yhdistykset 
ylläpitämään niitä ihanteita, joiden varaan Lotta Svärd-toiminta rakentui vuosien 
1921-1944 aikana sekä toimimaan Suomen 
Lottaperinneliiton tarkoituksen ja keskeisten tavoitteiden mukaisesti.

Käädyn on suunnitellut kuvanveistäjä, Lottaperinneliiton kunniajäsen Aila Salo v. 2017. 

Käädyn on suunnitellut kuvanveistäjä, Lottaperinneliiton kunniajäsen Aila Salo 
v. 2017.

 Suomen Lottaperinneliiton puheenjohtajan kääty


