SUOMEN LOTTAPERINNELIITTO ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
Tavoitteena on sujuva, taloudellinen ja toiminnan muutoksiin sopeutuva jä rjestö toiminta
Vuosi 2021 kä ynnistyy hyvin poikkeuksellisen vuoden jä lkeen. Kevä ttalvella 2020
koronavirusepidemia halvaannutti kaiken jä rjestö toiminnan mukaan lukien lottien ja
pikkulottien kuntoutuksen sekä henkisen vireyden ja fyysisen hyvinvoinnin kurssit.
Osa nä istä tapahtumista siirtyy mahdollisuuksien mukaan vuodelle 2021.
Hallinto ja talous
Toimintavuoden kuluessa hallitus kokoontuu 5 - 6 kertaa. Osassa kokouksia voidaan
hyö dyntä ä myö s tietoliikenneyhteyksiä . Kullekin hallituksen jä senelle pyritä ä n
lö ytä mä ä n oma hallitustyö skentelyn vastuualue.
Työ valiokunta kokoontuu tarvittaessa ja sen kokoukset voidaan jä rjestä ä myö s tietoliikenneyhteyksin tai puhelimitse.
Jä senyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille lä hetetä ä n sähkö postilla jä sentiedote
liiton ja lottaperinnetoiminnan ajankohtaisista asioista 6 kertaa vuodessa.
Kunnia- ja henkilö jä senille sekä entisille puheenjohtajille lähetetä ä n tiedote
2 kertaa vuodessa.
Suomen Lottaperinneliitto ry:n toimintaa rahoitetaan jä senmaksuilla, toimintaavustuksilla ja lahjoituksilla sekä jä sentuotteiden myynnillä .
Järjestötoiminta
Vuonna 2021 toiminta tulee keskittymä ä n Lotta Svä rd 100 -juhlavuoteen ja siihen
liittyviin tapahtumiin. Erilaisten tapahtumien kautta sekä liitolla että jä senjä rjestö illä on
mahdollisuus nä kyvyyteen sekä tietoisuuden lisää miseen niin Lotta Svä rd -jä rjestö n
toiminnasta kuin lottaperinnetyö stä kin. Liitto kannustaa uusien jä senyhdistysten
perustamiseen sellaisilla alueilla, joilla lottaperinneyhdistystä ei vielä ole.
Liiton puheenjohtaja, pä ä sihteeri ja hallituksen jä senet vierailevat yhdistysten jä rjestä missä tilaisuuksissa puhujina ja esitelmien pitä jinä.
Liiton hallitus valmistelee strategiaa seuraavalle viidelle vuodelle. Lottaperinnetyö tulee
seuraavien vuosien aikana muuttumaan entistä voimakkaammin lottien ja pikkulottien
kuntoutuksen ja virkistystoiminnan jä rjestä misestä uuteen vaiheeseen. Perinnetyö n
rinnalle tulee voimistumaan sä ä ntö muutoksen myö tä toiminta maanpuolustusjä rjestö nä . Yhteistyö ssä Naisten Valmiusliiton (NVL) ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen

(MPK) kanssa tarjotaan jä senjä rjestö jen jä senille koulutusta, joka mahdollistaa toimimisen
kouluttajana sekä kurssin ja harjoituksen johtajana.
Lottien ja pikkulottien kuntoutus
Jä senyhdistykset jä rjestä vä t paikallista avokuntoutusta lotille ja pikkulotille Lotta Svä rd
Sää tiö n rahoittamana. Fyysisen ja henkisen vireyden kursseja jä senyhdistykset
jä rjestä vä t entiseen tapaan myö s Lotta Svä rd Sää tiö n rahoittamana.
Laitoskuntoutuksesta vastaa Lotta Svä rd Sä ä tiö .

Viestintä

Liitolla on kä ytö ssä v. 2020 laadittu viestintä suunnitelma. Liiton koti- ja facebooksivut pidetä ä n houkuttelevina ja ajantasaisina. Sä hkö isille viestimille ja lehdistö lle
tiedotetaan liiton toiminnasta tarpeen mukaan. Liitto on yksi Vapaussoturi-lehden
julkaisijayhteisö istä . Liiton ja yhdistysten tapahtumista kirjoitetaan lehteen artikkeleita.

Liiton yhteistyökumppanit
Yhteistyö Lotta Svä rd Sää tiö n ja Tuusulassa toimivan Lottamuseon kanssa on erityisen
tä rkeä ä. Liitto on jä senenä Naisten Valmiusliitossa ja Tammenlehvä n Perinneliitossa.
Liiton jä senyhdistysten edustajat toimivat NVL:n alueneuvottelukunnissa (ANK).
Puolustusvoimat on yksi liiton ja jä senyhdistysten tä rkeimmistä yhteistyö kumppaneista.
Liitto tekee yhteistyö tä myö s muiden vapaaehtoista maanpuolustustyö tä tekevien
jä rjestö jen kanssa.

Liiton järjestötilaisuudet
Jä senyhdistysten neuvottelupä ivä jä rjestetä ä n la 16.01.2021 Lahdessa.
Liitto jatkaa verkkosivukoulutuksia jä senyhdistyksille. Pyritä ä n myö s kehittä mä ä n
jatkokoulutuspaketti jo aiemmin kursseille osallistuneille.
Liittokokous ja lottaperinnepä ivä jä rjestetä ä n la 2. – su 3.10.2021 Vaasassa Vaasan
Lottaperinneyhdistys ry:n emä nnö imä nä .
Liitto kannustaa jä senjä rjestö jä perustamaan pop up -lottakanttiineja sekä jä rjestä mä ä n
muita Lotta Svä rd 100 -juhlavuositapahtumia.
Liitto kannustaa jä senjä rjestö jä jä rjestä mä ä n Ilmavalvontaa lottahengessä -tapahtuman
elokuussa.
Liitto jatkaa arjen turvallisuuskurssien jä rjestä mistä yhdistystensä jä senille yhdessä
MPK:n kanssa aiheinaan koti- , katu- ja kyberturvallisuus.
Yhteistyö tä koulujen, sotilasopetuslaitosten, kansalaisopistojen ja kirjastojen kanssa
kehitetä ä n.
Liitto kannustaa jä senyhdistyksiä ä n kehittä mää n kummitoimintaa alueen varuskuntien
kanssa.

PERINTEITÄ KUNNIOITTAEN - TULEVAAN TÄHYTEN!
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