Toimintakertomus
vuodelta 2018

Yleistä
Vuosi 2018 oli Suomen Lottaperinneliiton 26. toimintavuosi.

Järjestön henkilöjäsenten määrä vuoden 2018
päättyessä oli kaikkiaan 3986 jäsentä.

Jäsenistö
Suomen Lottaperinneliittoon kuului vuoden
2018 lopussa 29 jäsenyhdistystä ja 5 yhdistys
ten alaosastoa. Vuonna 2018 perustettiin Ou
laisten Seudun Lottaperinneyhdistys ry, joka
merkittiin yhdistysrekisteriin 6.6.2018.
Lottaperinneliiton hallitus hyväksyi ko. yhdistyk
sen liiton jäseneksi kokouksessaan 15.8.2018.
Kymenseudun Lottaperinne ry:n alaosastoksi
perustettiin 8.9.2018 Virolahden Lottaperinneyh
distys.Yhdistyksissä oli 31.12.2018 kaikkiaan
3965 jäsentä. Liiton kunniajäseniä oli 6 ja henki
löjäseniä 15.

Kunniajäsenet
Lottaperinneliiton
kunniajäsenet:
ministeri
Elisabeth Rehn (1994), kuvanveistäjä, pikkulotta
Aila Salo (2002), valtioneuvos Riitta Uosukainen
(2015), varatuomari Irmeli Lemberg (2015),
opetusneuvos Raili Malmberg (2015) ja FM
SirkkaLiisa Hollmén (2017).
Kunniajäsen kirjailija Inkeri Kilpinen (2001) me
nehtyi 14.11.2018.

Liiton hallitus
Hallitukseen ovat toimintavuoden aikana kuuluneet:
Varsinaiset jäsenet:
Kaija Vesala, puheenjohtaja, Kouvolan Seudun Lottaperinneyhdistys ry
Maija Fredrikson, I varapuheenjohtaja, KeskiSuomen Lottaperinneyhdistys ry
Pia Lindell, II varapuheenjohtaja, Turun Seudun Lottaperinneyhdistys ry
Tuula Harjunpää, Vaasan Lottaperinneyhdistys ry
Aili Huhtinen, Pirkanmaan Lottaperinne ry
Anneli Lappalainen, Kymenseudun Lottaperinne ry
Kristiina Mustakallio, Uudenmaan Lottaperinneyhdistys ry
Sirkka Puolanne, Lahden Seudun Lottaperinneyhdistys ry
Tuula Rajander, Kainuun Lottaperinneyhdistys ry
Anneli RintaKnuuttila, Isonkyrön Lottaperinne ry
SirkkaLiisa Saastamoinen, Kuopion Lottaperinneyhdistys ry
Hannele Simonen, Lapin Lottaperinneyhdistys ry
Anneli Tuomisto, Lottaperinne – Rauma ry
Varajäsenet
Pirjo Koskela, Hämeenlinnan Seudun Lottaperinneyhdistys ry
Kaarina Laasonen, Uudenmaan Lottaperinneyhdistys ry
Laura Noreila, Uudenmaan Lottaperinneyhdistys ry
Työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtaja Kaija Vesala, I varapuheenjohtaja Maija Fredrikson,
II varapuheenjohtaja Pia Lindell sekä pääsihteeri.
Liiton sääntömuutosta varten perustettuun sääntötyöryhmään ovat kuuluneet Kaija Vesala, Pia
Lindell, Kristiina Mustakallio ja pääsihteeri.
Liiton viestintäsuunnitelmatyöryhmän jäsenet ovat Maija Fredrikson (puheenjohtajana) ja muina
jäseninä Pia Lindell ja pääsihteeri.
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Toimihenkilöt
Liiton pääsihteerinä on toiminut Irma Törnström
01.01.2018 – 31.05.2018 ja Riitta Kokko
Parikka 01.06.2018 alkaen. Rahastonhoitaja/
kirjanpitäjä on ekonomi Kirsti Saarinen JS
Ekonomia Oy:stä. Toiminnantarkastajana on
toiminut Tuula Ariluoma ja varatoiminnantar
kastajana Eija Mänty.
Pääsihteeri
Lottaperinneliiton pääsihteerinä 19 vuoden ajan
toiminut Irma Törnström jäi ansaitsemilleen elä
kepäiville 1.6.2018 lukien. Liitto on saanut vuo
sikaudet hyödyntää Irman vahvaa osaamista ja
ammattitaitoa kaikissa liiton hallintoon liittyvissä
asioissa. Liitto järjesti Irmalle läksiäiset
15.8.2018.
Tilaisuuteen kutsuttiin Irman sukulaisia, ystäviä
sekä liiton yhteistyökumppaneita viettämään
kahvihetkeä ja keskustelemaan Irman ja liiton
hallituksen jäsenten kanssa ja samalla tutustu
maan liiton uuteen pääsihteeriin Riitta Kokko
Parikkaan. Vieraita kävi kaikkiaan 70 henkeä ja
kahvitarjoilusta vastasi Helsingin Sotilaskoti
yhdistys. Vieraiden joukossa oli mm. puolustus
ministeri Jussi Niinistö ja liiton kunniajäsen, mi
nisteri Elisabeth Rehn. Liitto luovutti Irma Törn
strömille
lottaperinneliiton
ansioristin
ja
lahjakortin kiitokseksi erittäin mittavasta työstä
lottaperinneliiton hyväksi.
Tiedotus
Tiedotuksessa siirryttiin pääsihteerin vaihdok
sen jälkeen pääosin sähköpostin käyttöön.
Jäsenyhdistyksille lähetettiin vuoden aikana 7
jäsentiedotetta ja henkilö ja kunniajäsenille 4
jäsentiedotetta.
Suomen Lottaperinneliitolla on omat kotisivut
www.suomenlottaperinneliitto.fi. Niiden ulkoasu
a uudistettiin ja liitolle avattiin omat facebook
sivut syksyllä 2018. Kävijöitä facebooksivuilla
on ollut kiitettävästi, mikä lisää liiton ja sen yh
distysten tunnettuutta.
Taskutietoaesite julkaistiin edellisien vuosien
tapaan ja sitä on jaettu erilaisten yleisötapah
tumien yhteydessä.
Suomen Lottaperinneliitto on yksi Vapaussoturi
lehden julkaisijajärjestöistä. Lehti julkaisee sekä
liiton että jäsenyhdistysten toimittamia uutisia ja
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artikkeleita.
Liiton edustus muissa järjestöissä
Liiton puheenjohtaja Kaija Vesala on toiminut
Naisten Valmiusliiton hallituksen jäsenenä ja
liiton hallituksen jäsen Kristiina Mustakallio
varajäsenenä. Valmiusliiton vuosikokouksessa
Lottaperinneliittoa on edustanut Pia Lindell.
Tammenlehvän Perinneliiton kokouksissa edus
tajana on ollut Kristiina Mustakallio. Kaija
Vesala on Tammenlehvän Perinneliiton neuvot
telukunnan jäsen.
Tammenlehvän Perinneliiton naistyöryhmässä,
joka on toiminut vuodesta 2016 lähtien, ovat
Lottaperinneliittoa edustaneet Pirkko Nousi
ainen puheenjohtajana, Kaija Vesala työryhmän
jäsenenä ja pääsihteeri Irma Törnström, myöh.
Riitta KokkoParikka työryhmän sihteerinä.
Naistyöryhmä otti tehtäväkseen kartoittaa, mitä
vapaaehtoiset kansalaisjärjestöt tekivät sodan
ja jälleenrakennuksen aikana. Kartoituksen
tuloksena on syntynyt käsikirjoitus teokseen
”Kansalaisjärjestöt, naiset ja sota”. Kirjoittajina
ovat toimineet työryhmän jäsenet ja muutama
työryhmän ulkopuolinen kirjoittaja. Työryhmän
työtä on johtanut professori Aura Korppi
Tommola. Tammenlehvän Perinneliitto painattaa
teoksen ja se valmistuu vuoden 2019 alkupuo
lella.
Viro 100 vuotta
Puheenjohtaja Kaija Vesala ja pääsihteeri Irma
Törnström osallistuivat Suomi Poikien Perin
neliiton kutsumina Viron Tasavallan 100vuotis
päivän juhlatilaisuuksiin Tallinnassa 17.2.2018.
Juhlapäivä alkoi kirkossa käynnillä. Bussit
kuljettivat vieraat Metsäkalmiston hautausmaal
le, jossa kunnioitettiin Suomen talvi ja jatkoso
dassa mukana olleiden virolaisten muistoa ja
laskettiin useita kukkalaitteita. Pääjuhlaa
vietettiin Estoniateatterin talvipuutarhassa,
jossa nautittiin juhlalounaasta, kauniista kan
telemusiikista sekä puheista.

Suomen Lottaperinneliiton liittokokous ja
lottaperinnepäivät
Vuoden 2018 Lottaperinnepäivät järjestettiin 06.
– 07.10.2018 Helsingissä. Niiden järjestelyistä
vastasi Uudenmaan Lottaperinneyhdistys ry yh
dessä Lottaperinneliiton kanssa.
Sääntömääräinen liittokokous järjestettiin Hesin
gissä
Hotelli
Presidentissä
lauantaina
06.10.2018. Liittokokouksen puheenjohtajana
toimi suurlähettiläs Marjatta Rasi Helsingistä.
Liittokokouksessa oli edustettuna 22 jäsenyh

distystä, joilla oli virallisia edustajia 35. Vuoden
teoksi oli liiton hallitus valinnut Hämeenlinnan
Seudun Lottaperinneyhdistys ry:n kummiluokka
toiminnan. Vuoden teko julkistettiin liittokokouk
sen yhteydessä.
Liittokokousesitelmän aiheesta ”Vapaaehtoista
maanpuolustusta koskeva lainsäädäntöhanke”
piti kommodori Pasi Rantakari Puolustusminis
teriöstä. 106vuotias Saara Kanerva Torniosta
tervehti kauniilla puheellaan liittokokousväkeä
netin kautta.

Lottailtamat
Illalla 6.10.2018 Uudenmaan Lottaperinneyhdis
tys ry järjesti lottailtamat hotelli Presidentissä.
Ohjelmassa kuultiin Puhallinorkesteri Wiipurin
musiikkia kapellimestari Jouko Terävän johdolla.

Tervehdyksen iltamiin toi kansanedustaja Veera
Ruoho. Maukkaan Buffetiltapalan jälkeen oli
yhteislaulutuokio johtajanaan Kaisa ja Ari Pär
nänen.
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Messu Temppeliaukion kirkossa
Sunnuntain 7.10.2018 ohjelma alkoi hiljenty
mällä messuun Temppeliaukion puhuttelevan
kauniissa kirkossa, Messussa saarnasi pastori
Marianne Heikkilä, liturgina toimi kirkkoherra
Auvo Naukkarinen. Musiikista vastasi Sibelius

lukion kamarikuoro johtajanaan Reijo Aittokum
pu ja päivän tekstin luki Lotta Irma Lähdesmäki.
Seppelpartio Hietaniemen sankarihautausmaal
le lähetettiin Narvan marssin soidessa kunioitta
maan lottien ja sotavetaraanien muistoa.

Lottaperinnejuhla
Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalissa
Lottaperinnepäivät päättyivät mieliinpainuvaan
lottaperinnejuhlaan 7.10.2018. Juhlapuheen piti
opetusministeri Sanni GrahnLaasonen, terveh
dyksiä toivat Uudenmaan Lottaperinneyhdistyk
sen puheenjohtaja Kristiina Kokko, lääkintälotta
Helmi Kotkanen, rehtori kenraalimajuri Jari
Kallio ja vuoden pakolaisnainen Sirwa Farik.
Vaikuttavan esityksen aiheesta ”Ankarat vuodet,
tarinaa ja musiikkia viime sotiemme ajalta” esitti
musiikkineuvos Seppo Hovi, musiikista vastasi
Kaartin soittokunta johtajanaan musiikkimajuri
Tomi Väisänen.

Päätössanoissaan liiton puheenjohtaja Kaija
Vesala kiitti kaikkia juhlaan vaikuttaneita tahoja,
mutta osoitti erityisen kiitoksensa puolustusvoi
mille onnitellen ensin puolustusvoimia sen viet
täessä 100vuotisjuhliaan teemalla ”Maanpuo
lustus kuuluu kaikille”. ”Tämä päivä kulje
tuksineen, ruokailuineen, juhlapaikkoineen ja
lähtökahveineen on puolustusvoimien suuriar
voinen tuki Suomen Lottaperinneliiton toimin
nalle, mistä lausun meidän kaikkien puolesta
nöyrän kiitokseni”, sanoi Vesala lopuksi.
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levät yksipäiväiset Arjen turvallisuuskurssit.
Ensimmäiset kurssit järjestettiin Haminassa (14
osallistujaa), Porissa (30 osallistujaa) ja Pirkka
lassa (24 osallistujaa). Kurssit jatkuvat vuoden
2019 aikana eri puolella Suomea.

Liiton neuvottelupäivä
Perinteinen liiton järjestämä neuvottelupäivä lot
taperinneyhdistysten puheenjohtajille ja sihtee
reille sekä liiton hallituksen jäsenille pidettiin
20.01.2018 Helsingissä, Maanpuolustusjärjestö
jen talon auditoriossa. Tilaisuudessa kuultiin FT
Maritta Pohlsin esitys aiheesta Sotavuodet
naisten kertomana  pelkoa, odotusta ja selviy
tymistä sekä kasvatustieteen tohtori, Lottape
rinneliiton hallituksen jäsenen Aili Huhtisen
esitys aiheesta Lotan perinnöstä naisten maan
puolustus
ja
turvallisuuskoulutukseen
–
Näkyvätkö trauman jäljet? Neuvottelupäivässä
oli edustus 17 jäsenyhdistyksestä ja paikalla 40
henkilöä.

Lotta Svärd Säätiö
Lotta Svärd Säätiön ja lottaperinneliiton yhteis
työ on hyvää ja toinen toistansa kunnioittavaa.
Säätiö kutsui liiton hallituksen yhteiseen neu
votteluun 20.11.2018 Tuusulan lottamuseolle.
Säätiön puheenjohtaja Pirjo Björk piti erinomai
sen esityksen säätiön toiminnasta ja säätiön
hallituksen jäsen selvitti niitä perusteita, joiden
mukaan säätiö rahoittaa lottaperinneliiton jär
jestämiä ”Henkisen ja fyysisen vireyttämisen”
kursseja ja avokuntoutusta. Liiton puheenjohtaja
Kaija Vesala toi esille lottiin ja pikkulottiin liittyviä
asioita, joita liiton toimisto joutuu käsittelemään.
Yhtenä tärkeänä asiana oli mm. lottien hautajai
siin liittyvät asiat.
Asioista keskusteltiin vilkkaasti ja lopuksi
todettiin, että hallitusten yhteinen neuvottelutuo
kio säännöllisesti järjestettynä on tiedonkulun
kannalta hyödyllinen.

Suomi Areenaan osallistuminen
Lottaperinneliitto oli mukana Porissa 18.07.2018
järjestetyssä Suomi Areenan keskustelutilaisuu
dessa yhdessä viiden muun maanpuolustusjär
jestön
(Naisten
Valmiusliiton
(NVL),
Maanpuolustusnaisten Liiton (MPN), Suomen
Reserviupseeriliiton (RUL), Maanpuolustuskou
lutusyhdistyksen (MPK) ja Reserviläisliiton
(RES)
kanssa. Aiheesta
”Yhteiskunnan
turvallisuus – mihin vapaaehtoisia tarvitaan” oli
liiton puolesta keskustelemassa liiton kunnia
jäsen, ministeri Elisabeth Rehn. Pääsihteeri
Riitta KokkoParikka oli Lottaperinne Porin
ylläpitämässä lottakanttiinissa yhdistyksen väen
apuna esittelemässä lottaperinnettä.

Muuta
Lottaperinneliiton huomionosoitukset ovat liiton
ansiomerkki, liiton ansioristi, liiton standaari ja
liiton pienoislippu. Huomionosoitusten jakope
rusteita ei ole määritelty ja niissä on ollut
näkemyseroja. Liitolle laadittiin Suomen Lotta
perinneliiton huomionosoitusten jakoperusteet
Lottien ja pikkulottien kuntoutus
Lottaperinneyhdistysten lotille ja pikkulotille jär niminen asiakirja, joka hyväksyttiin hallituksen
jestämiä henkisen ja fyysisen vireyden kursseja kokouksessa 19.3.2018.
sekä avokuntoutuksia on järjestetty edelleen eri
Liitolle laadittiin tietosuojaseloste, jonka hallitus
puolilla Suomea.
Lottaperinneyhdistysten järjestämistä kuntou hyväksyi 19.11.2018. EU:n yleinen tietosuoja
tustilaisuuksista johtuvat kustannukset on suo asetus hyväksyttiin 14.4.2016 (2016/679) Eu
rittanut Lotta Svärd Säätiö. Vuoden 2018 roopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä.
aikana Säätiö käytti rahaa ko. kuntoutuksiin Sitä on ryhdytty soveltamaan kaikissa EUmais
178.439,36
euroa.
Lottaperinneyhdistysten sa 25.5.2018.
järjestämiä avokuntoutuksia oli 8, osallistujia 90 Ks. Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §.
sekä henkisen ja fyysisen vireyden kursseja 20
ja osallistujia 485. Yhteensä osallistui vuoden Kesälle 2018 suunniteltu jäsenmatka Suomeen
2018 aikana 28 kurssille siis 575 lottaa ja pikku ei toteutunut lähtijöden vähäisyyden vuoksi.
lottaa.
Arjen turvallisuuskurssit
Yhdessä
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
kanssa aloitettiin lottaperinneväelle tarkoitetut
koti, katu ja kyberturvallisuusasioita käsitte
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Myönnetyt huomionosoitukset
Ansioristi
Irma Törnström
Suomen Lottaperinneliiton pääsihteeri 1999 – 2018
Ansiomerkki
Bertta Niemi
Hilkka Naakka

Lapin Lottaperinneyhdistys ry
Lapin Lottaperinneyhdistys ry

15.08.2018

20.01.2018
20.01.2018

Tilaisuuksia, joissa puheenjohtaja Kaija Vesala on ollut edustamassa liittoa
01.01.2018
Puolustusministeri Jussi Niinistön vastaanotto Säätytalossa
10.01.2018
Vapaussodan Perinneliiton 100vuotisjuhlatoimikunnan kokous
Helsingissä
16.01.2018
Puolustusvoimat 100 vuotta, juhlaseminaari Finlandiatalossa
Helsingissä
19.01.2018
Jääkärimarssi 100 vuotta, juhlakonsertti Helsingin Yliopiston
juhlasalissa
07.02.2018
Puolustusvoimien kirkkojuhla Helsingin tuomiokirkossa
16.17.02.2018 Viro 100 vuotta, kirkkojuhla, seppeleenlasku ja juhla Tallinnassa
05.03.2018
Vapauden Ristin Ritarikunta 100 vuotta, juhla Säätytalossa Helsingissä
09.04.2018
PohjoisKarjalan Lottaperinneyhdistys 25 vuotta, puhe
16.04.2018
EteläKarjalan Viipuriseuran tilaisuus Lappeenrannassa, esitelmä Lotta
Svärdistä
16.04.2018
Lappeenrannan kirjastossa illalla esitelmä Lotta Svärdistä
21.04.2018
NVL:n Nastaharjoitus Dragsvikissä, Suomalainen nainen maanpuo
lustajana, esitys
05.06.2018
Lottapatsaan paljastus Salmelassa Mäntyharjulla, paljastuspuhe
19.06.2018
Pääesikunnan päällikön eläkkeellelähtöjuhla Pääesikunnassa
30.06.2018
UukuniemiSeuran kesäjuhla Uukuniemellä, esitelmä Lotta Svärdistä
31.07.2018
EteläKymenlaakson Sotilaspoikien perinnekillan juhla ja kirjan
julkistaminen Haminassa, tervehdys
02.08.2018
Suojeluskunnat 100 vuotta, juhlaseminaari Taistelukoululla Tuusulassa
25.08.2018
Kaakonkulman Lottaperinneyhdistyksen 10vuotisjuhla Klamilassa,
juhlapuhe
10.09.2018
Neuvottelu Lotta Svärd Säätiön kanssa lottien HFVkursseista ja
avokuntoutuksesta
06.07.10.2018 Lottaperinneliiton liittokokous ja lottaperinnepäivät Helsingissä
15.10.2018
Lottien Henkisen ja fyysisen vireyden kurssilla Valkealassa esitys Lotta
Svärdistä
10.11.2018
NVL:n alueneuvottelukuntien koulutuspäivä Helsingissä, esitelmä
Yhdistyslaki ja hallituksen jäsenten vastuut ja velvollisuudet
11.11.2018
Helsingin Sotilaskotiyhdistyksen 100vuotisjuhla, tervehdys
23.11.2018
Tammenlehvän Perinneliiton Veteraaniperinteen seminaari Helsingin
Yliopistossa
23.11.2018
Maanpuolustuksen Kannatussäätiön seminaari Säätytalossa
Helsingissä
03.12.2018
Ritarikunnat 100 vuotta, juhla ja juhlanäyttely Kansallisarkistossa
Helsingissä
11.12.2018
Kouvolan Seudun Lottaperinneyhdistyksen joulujuhla Kouvolassa,
runoja
13.12.2018
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 25vuotisjuhla Ritarihuoneella
Helsingissä
14.12.2018
Pirkanmaan Lottaperinne ry:n joulujuhla Tampereella, puhe
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Liiton talous
Tilinpäätöksestä on erillinen kertomus.
Vuoden tilikauden tulos muodostui 3.036,71
euroa ylijäämäiseksi, mikä siirretään toiminta
pääomaan.
Lotta Svärd Säätiö on lottien ja pikkulottien
kuntoutuksen lisäksi tukenut Lottaperinneliiton
toimintaa 16.000 eurolla vuoden aikana.
Lotta Svärd Säätiö lahjoitti 2017 liiton 25
vuotislahjana 5.000 euroa kohdennettuna järjes
tön jäsenten turvallisuuskoulutukseen.
Koska kyseistä summaa ei ole vielä käytetty, se
siirretään tilinpäätöksessä vapaaehtoisiin va
rauksiin vuodelle 2019. UrlusSäätiö on tukenut
liiton toimintaa myöntämällä merkittävän vuok
raavustuksen 10.000 euroa.
Maanpuolustuksen Kannatussäätiö on myön
tänyt vuonna 2017 10.000 euron apurahan
Arjen turvallituuskurssien järjestämiseen.
Vuonna 2018 rahaa on käytetty 1.400 euroa.
Loppusumma 8.600 euroa on tilinpäätöksessä
kirjattu saatuihin ennakoihin.
Vapaussodan ja Invalidien Muistosäätiö sr on
myöntänyt 2018 liiton anomuksesta 2000 euroa

Tammenlehvän naistyöryhmän v. 2019 painetta
van teoksen ”Kansalaisjärjestöt, naiset ja sota”
toimituskuluihin. Koska avustus käytetään vasta
v. 2019, tilinpäätöksessä ko. summa on kirjattu
myös saatuihin ennakoihin.
Lottaperinne Rauman aloitteesta liitolle teetettiin
vuonna 2017 hopeinen puheenjohtajan kääty,
jonka kustannuksiin yhdistykset ovat voineet
osallistua. Vuoden 2018 aikana käädyn kustan
nuksiin ovat osallistuneet Lottaperinne Pori ry,
Lapin Lottaperinneyhdistys ry ja Lahden Seu
dun Lottaperinneyhdistys ry.
Lopuksi
Suomen Lottaperinneliitto lausuu sydämellisen
kiitoksen lottaperinneyhdistyksille ja yhdistysten
jäsenille lottaperinteen hyväksi tehdystä suuri
arvoisesta työstä. Lämmin kiitos kaikille yhteis
työkumppaneille yhteisistä hetkistä ja työstä
vapaaehtoisen maanpuolustuksen parissa.
HALLITUS

Kuvat: Seppo Liimatainen
Kannen kuva: Pääsihteeri Irma Törnströmin läksiäisiä vietettiin liiton
hallituksen ja runsaan ystäväjoukon kanssa elokuussa 2018.
Santahaminan kuva: Puolustusvoimat
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