
SUOMEN LOTTAPERINNELIITTO ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

Tavoitteena on sujuva, taloudellinen ja toiminnan muutoksiin sopeutuva ja� rjesto� toimin-
ta
Vuosi 2021 ka�ynnistyy hyvin poikkeuksellisen vuoden ja� lkeen. Keva� ttalvella 2020 
koronavirusepidemia halvaannutti kaiken ja� rjesto� toiminnan mukaan lukien lottien ja 
pikkulottien kuntoutuksen seka�  henkisen vireyden ja fyysisen hyvinvoinnin kurssit. 
Osa na� ista�  tapahtumista siirtyy mahdollisuuksien mukaan vuodelle 2021.

Hallinto ja talous

Toimintavuoden kuluessa hallitus kokoontuu 5 - 6 kertaa. Osassa kokouksia voidaan 
hyo� dynta� a�  myo� s tietoliikenneyhteyksia� . Kullekin hallituksen ja� senelle pyrita� a�n
lo� yta�ma�a�n oma hallitustyo� skentelyn vastuualue.

Tyo� valiokunta kokoontuu tarvittaessa ja sen kokoukset voidaan ja� rjesta� a�  myo� s tieto-
liikenneyhteyksin tai puhelimitse. 

Ja� senyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille la�heteta� a�n sa�hko� postilla ja� sentiedote
liiton ja lottaperinnetoiminnan ajankohtaisista asioista 6 kertaa vuodessa. 

Kunnia- ja henkilo� ja� senille seka�  entisille puheenjohtajille la�heteta� a�n tiedote 
2 kertaa vuodessa.

Suomen Lottaperinneliitto ry:n toimintaa rahoitetaan ja� senmaksuilla, toiminta-
avustuksilla ja lahjoituksilla seka�  ja� sentuotteiden myynnilla� .

Järjestötoiminta

Vuonna 2021 toiminta tulee keskittyma�a�n Lotta Sva� rd 100 -juhlavuoteen ja siihen 
liittyviin tapahtumiin. Erilaisten tapahtumien kautta seka�  liitolla etta�  ja� senja� rjesto� illa�  on
mahdollisuus na�kyvyyteen seka�  tietoisuuden lisa�a�miseen niin Lotta Sva� rd -ja� rjesto� n 
toiminnasta kuin lottaperinnetyo� sta�kin. Liitto kannustaa uusien ja� senyhdistysten 
perustamiseen sellaisilla alueilla, joilla lottaperinneyhdistysta�  ei viela�  ole.

Liiton puheenjohtaja, pa� a� sihteeri ja hallituksen ja� senet vierailevat yhdistysten ja� rjesta� -
missa�  tilaisuuksissa puhujina ja esitelmien pita� jina� .

Liiton hallitus valmistelee strategiaa seuraavalle viidelle vuodelle. Lottaperinnetyo�  tulee
seuraavien vuosien aikana muuttumaan entista�  voimakkaammin lottien ja pikkulottien
kuntoutuksen ja virkistystoiminnan ja� rjesta�misesta�  uuteen vaiheeseen. Perinnetyo� n 
rinnalle tulee voimistumaan sa� a�nto� muutoksen myo� ta�  toiminta maanpuolustusja� rjesto� -
na� .  Yhteistyo� ssa�  Naisten  Valmiusliiton  (NVL)  ja  Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen



(MPK) kanssa tarjotaan ja� senja� rjesto� jen ja� senille koulutusta, joka mahdollistaa toimimi-
sen 
kouluttajana seka�  kurssin ja harjoituksen johtajana. 

Lottien ja pikkulottien kuntoutus

Ja� senyhdistykset ja� rjesta� va� t paikallista avokuntoutusta lotille ja pikkulotille Lotta Sva� rd 
Sa�a� tio� n rahoittamana. Fyysisen ja henkisen vireyden kursseja ja� senyhdistykset 
ja� rjesta� va� t entiseen tapaan myo� s Lotta Sva� rd Sa�a� tio� n rahoittamana. 
Laitoskuntoutuksesta vastaa Lotta Sva� rd Sa� a� tio� . 

Viestintä Liitolla on ka�yto� ssa�  v. 2020 laadittu viestinta� suunnitelma. Liiton koti- ja facebook-
sivut pideta� a�n houkuttelevina ja ajantasaisina. Sa�hko� isille viestimille ja lehdisto� lle 
tiedotetaan liiton toiminnasta tarpeen mukaan. Liitto on yksi Vapaussoturi-lehden 
julkaisijayhteiso� ista� . Liiton ja yhdistysten tapahtumista kirjoitetaan lehteen artikkeleita. 

Liiton yhteistyökumppanit

Yhteistyo�  Lotta Sva� rd Sa�a� tio� n ja Tuusulassa toimivan Lottamuseon kanssa on erityisen
ta� rkea� a� . Liitto on ja� senena�  Naisten Valmiusliitossa ja Tammenlehva�n Perinneliitossa. 
Liiton ja� senyhdistysten edustajat toimivat NVL:n alueneuvottelukunnissa (ANK). 
Puolustusvoimat on yksi liiton ja ja� senyhdistysten ta� rkeimmista�  yhteistyo� kumppaneista.
Liitto tekee yhteistyo� ta�  myo� s muiden vapaaehtoista maanpuolustustyo� ta�  tekevien 
ja� rjesto� jen kanssa. 

Liiton järjestötilaisuudet

Ja� senyhdistysten neuvottelupa� iva�  ja� rjesteta� a�n la 16.01.2021 Lahdessa.
Liitto jatkaa verkkosivukoulutuksia ja� senyhdistyksille. Pyrita� a�n myo� s kehitta�ma�a�n 
jatkokoulutuspaketti jo aiemmin kursseille osallistuneille. 
Liittokokous ja lottaperinnepa� iva�  ja� rjesteta� a�n la 2. – su 3.10.2021 Vaasassa Vaasan 
Lottaperinneyhdistys ry:n ema�nno� ima�na� .
Liitto kannustaa ja� senja� rjesto� ja�  perustamaan pop up -lottakanttiineja seka�  ja� rjesta�ma�a�n
muita Lotta Sva� rd 100 -juhlavuositapahtumia.
Liitto kannustaa ja� senja� rjesto� ja�  ja� rjesta�ma�a�n Ilmavalvontaa lottahengessa�  -tapahtuman
elokuussa.
Liitto  jatkaa  arjen  turvallisuuskurssien  ja� rjesta�mista�  yhdistystensa�  ja� senille  yhdessa�
MPK:n kanssa aiheinaan koti- , katu- ja kyberturvallisuus.
Yhteistyo� ta�  koulujen, sotilasopetuslaitosten, kansalaisopistojen ja kirjastojen kanssa 
kehiteta� a�n. 
Liitto kannustaa ja� senyhdistyksia� a�n kehitta�ma�a�n kummitoimintaa alueen varuskuntien
kanssa. 

PERINTEITÄ KUNNIOITTAEN  - TULEVAAN TÄHYTEN!
HALLITUS 


