
SUOMEN LOTTAPERINNELIITTO ry 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022 

 

 Tavoitteena on sujuva, taloudellinen ja toiminnan muutoksiin sopeutuva järjestötoimin

 ta. 

Vuosi 2022 käynnistyy lähes kahden hyvin poikkeuksellisen vuoden jälkeen. Jo kevättal-

vella 2020 alkanut koronavirusepidemia halvaannutti lähes kaiken järjestötoiminnan mu-

kaan lukien lottien ja pikkulottien kuntoutuksen sekä henkisen vireyden ja fyysisen hy-

vinvoinnin kurssit. Lotta Svärd -järjestön perustamisen 100 vuotisjuhlavuodelle 2021 yh-

distykset tekivät moninaisia juhlasuunnitelmia, joita sitten jouduttiin siirtämään ja muut-

tamaan.  

Jo vuoden 2020 tapahtumia siirrettiin seuraavalle vuodelle ja osa näistä on jouduttu edel-

leen siirtämään vuodelle 2021. 

 

Hallinto ja talous 

 

Toimintavuoden kuluessa hallitus kokoontuu 5 - 6 kertaa. Osassa kokouksia voidaan hyö-

dyntää myös tietoliikenneyhteyksiä. Kullekin hallituksen jäsenelle pyritään löytämään 

oma hallitustyöskentelyn vastuualue. 

 

Työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa ja sen kokoukset voidaan järjestää myös tieto- 

liikenneyhteyksin tai puhelimitse.  

 

Jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille lähetetään sähköpostilla jäsentiedote 

liiton ja lottaperinnetoiminnan ajankohtaisista asioista 6 kertaa vuodessa.  

 

Kunnia- ja henkilöjäsenille sekä entisille puheenjohtajille lähetetään tiedote  

2 kertaa vuodessa. 

 

Suomen Lottaperinneliitto ry:n toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla, toiminta- 

avustuksilla ja lahjoituksilla, jäsentuotteiden myynnillä sekä Suomen Rauhanturvaaja-

liitto ry:n kanassa solmitun palvelusopimuksen perusteella. 

 

Järjestötoiminta 

 

Vuonna 2022 toiminta tulee toivottavasti normalisoitumaan ja liitto sekä yhdistykset pys-

tyvät toimimaan ja kokoontumaan suunnitelmien mukaan.  

 

 

Suomen Lottaperinneliitto pyrkii tukemaan jäsenyhdistyksiä toteuttamaan tapahtumia, 

jotka mahdollistavat sekä lottatietoisuuden että lottaperinnetyön näkyvyyden lisäämisen.  

Liitto kannustaa yhdistyksiä hyödyntämään sähköisiä kanavia ja lisäämään virtuaalista 

toimintaa. Uusien toimintatapojen käyttämiseen liitto järjestää tarvittavaa koulutusta. 
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Liitto kannustaa uusien jäsenyhdistysten perustamiseen sellaisilla alueilla, joilla lottape-

rinneyhdistystä ei vielä ole. 

 

Liiton puheenjohtaja, pääsihteeri ja hallituksen jäsenet vierailevat yhdistysten järjestä-

missä tilaisuuksissa puhujina ja esitelmien pitäjinä. 

 

Liiton hallitus jatkaa strategian valmistelua seuraavalle viidelle vuodelle. Lottaperinnetyö 

tulee seuraavien vuosien aikana muuttumaan entistä voimakkaammin lottien ja pikkulot-

tien kuntoutuksen ja virkistystoiminnan järjestämisestä uuteen vaiheeseen. Perinnetyön 

rinnalle tulee voimistumaan sääntömuutoksen myötä toiminta maanpuolustusjärjestönä. 

Yhteistyössä Naisten Valmiusliiton (NVL) ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) 

kanssa tarjotaan jäsenistölle koulutusta, joka mahdollistaa toimimisen kouluttajana sekä 

kurssin ja harjoituksen johtajana.  

 

Lottien ja pikkulottien kuntoutus 

 

Jäsenyhdistykset järjestävät paikallista avokuntoutusta lotille ja pikkulotille Lotta Svärd 

Säätiön rahoittamana. Fyysisen ja henkisen vireyden kursseja jäsenyhdistykset järjestä-

vät entiseen tapaan myös Lotta Svärd Säätiön rahoittamana. Liiton kuntoutustyöryhmä 

jatkaa toimintaansa ja on aktiivisesti yhteydessä Lotta Svärd Säätiön kanssa. Laitoskun-

toutuksesta vastaa Lotta Svärd Säätiö.  

 

 

Viestintä  

 

Liitolla on käytössä v. 2020 laadittu viestintäsuunnitelma. Liiton koti- ja facebook-sivut 

pidetään houkuttelevina ja ajantasaisina. Sähköisille viestimille ja lehdistölle tiedotetaan 

liiton toiminnasta tarpeen mukaan. Liitto on yksi Vapaussoturi-lehden julkaisijayhtei-

söistä. Liiton ja yhdistysten tapahtumista kirjoitetaan lehteen artikkeleita.  

 

Liiton yhteistyökumppanit 

 

Yhteistyö Lotta Svärd Säätiön ja Tuusulassa toimivan Lottamuseon kanssa on erityisen 

tärkeää. Liitto on jäsenenä Naisten Valmiusliitossa ja Tammenlehvän Perinneliitossa.  

Liiton jäsenyhdistysten edustajat toimivat NVL:n alueneuvottelukunnissa (ANK). Uutena 

yhteistyökumppanina toimii Suomen Rauhanturvaajaliitto ry (SRTL), jonka kanssa on sol-

mittu palvelussopimus. Sopimuksen perusteella Suomen Lottaperinneliitto myy sihteeri-

palveluja SRTL:lle, 

Puolustusvoimat on yksi liiton ja sen jäsenyhdistysten tärkeimmistä yhteistyökumppa-

neista. Liitto tekee yhteistyötä myös muiden vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien 

järjestöjen kanssa.  

 

 

Liiton järjestötilaisuudet 

 

Jäsenyhdistysten neuvottelupäivä järjestetään tammikuussa Helsingissä. 

Liitto jatkaa verkkosivukoulutuksia jäsenyhdistyksille. Pyritään myös kehittämään  



3 
 

jatkokoulutuspaketti jo aiemmin kursseille osallistuneille.  

Uutena koulutuksena jäsenyhdistyksille pyritään järjestämään arkistointikoulutusta. 

Liittokokous ja lottaperinnepäivä järjestetään lokakuussa 2022 Kajaanissa Kainuun 

Lottaperinneyhdistys ry:n emännöimänä. 

Liitto kannustaa jäsenjärjestöjä järjestämään Ilmavalvontaa lottahengessä -tapahtuman 

elokuussa. 

Liitto jatkaa arjen turvallisuuskurssien järjestämistä yhdistystensä jäsenille yhdessä 

MPK:n kanssa aiheinaan koti-, katu- ja kyberturvallisuus. 

Yhteistyötä koulujen, sotilasopetuslaitosten, kansalaisopistojen ja kirjastojen kanssa ke-

hitetään.  

Liitto kannustaa jäsenyhdistyksiään kehittämään kummitoimintaa alueensa koulujen ja 

varuskuntien kanssa.  

 

 

 PERINTEITÄ KUNNIOITTAEN  - TULEVAAN TÄHYTEN! 
 

HALLITUS  


