SUOMEN LOTTAPERINNELIITTO ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Hallinto ja talous
Tavoitteena sujuva, taloudellinen ja toiminnan muutoksiin sopeutuva järjestötoiminta
Lottaperinnetyö on toimintansa taitekohdassa. Lottia ja pikkulottia on enää noin 6.000. Liiton hallitus on
päättänyt, että toiminta jatkuu senkin jälkeen, kun lottia ei enää keskuudessamme ole. Lottaperinneliiton
sääntöjä ollaan muuttamassa siten, että perinnetyön lisäksi liitto jäsenyhdistyksineen tulee olemaan
maanpuolustusjärjestö, joka edistää jäsenyhdistystensä valmiuksia parantaa kansalaisten kriisivalmiustaitoja
ja selviytymistä poikkeusoloissa. Liiton hallituksen jäsenet ovat vuoden 2019 aikana käyneet
jäsenyhdistyksissä kertomassa liiton suunnittelemista tulevista muutoksista ja tätä toimintaa jatketaan
vuoden 2020 aikana.
Hallitus velvoitetaan perustamaan työryhmän liiton toiminnan laajentamiseksi ja kehittämiseksi.
Sääntömuutos on tarkoitus tuoda liittokokouksen hyväksyttäväksi vuonna 2020.
Toimintavuoden aikana liiton hallitus kokoontuu 5 – 6 kertaa.
Työvaliokunnan kokoukset tai puhelin- ja nettikokoukset tarpeen mukaan.
Jäsenkirje jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille jokaisen liiton hallituksen kokouksen jälkeen sekä
aina silloin, kun jotakin tiedotettavaa ilmenee – noin 10 kirjettä/vuosi.
Kannattaja- ja muille henkilöjäsenille sekä entisille puheenjohtajille kirje vähintään kaksi - kolme kertaa
vuodessa.
Suomen Lottaperinneliiton toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, toiminta-avustuksilla ja lahjoituksilla sekä
erilaisten tuotteiden myynnillä.
Järjestötoiminta
Tavoitteena myönteinen, iloinen ja hyvinvoiva jäsenistö
Hyödynnetään hallituksen jäsenten yhdistyksiin jalkautumisen yhteydessä saatua palautetta koko
järjestökentän hyväksi.
Liiton puheenjohtaja, pääsihteeri ja hallituksen jäsenet vierailevat yhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa
puhujina ja esitelmien pitäjinä.
Huolehditaan järjestön sisäisestä yhteisöllisyydestä ja hyvästä harrastustoiminnasta sekä luodaan pohja
uusien jäsenyhdistysten saamiseksi sellaisille alueille, joilla lottaperinneyhdistystä ei vielä ole.
Järjestetään perehdyttämiskoulutus uuden lottaperinneyhdistyksen perustamisen jälkeen ko. yhdistyksen
hallituksen jäsenille lottaperinnejärjestön toiminnasta.
Kehitetään v. 2019 alkanutta verkkokauppaa ja hankitaan lisää järjestömyyntiin sopivia tuotteita.

Lottien ja pikkulottien kuntoutus
Tavoitteena kuntoutettavien hyvä henkinen ja fyysinen hyvinvointi
Jäsenyhdistykset järjestävät paikallista avokuntoutusta lotille ja pikkulotille Lotta Svärd Säätiön
rahoittamana.
Fyysisen ja henkisen vireyden kursseja jäsenyhdistykset järjestävät entiseen tapaan Lotta Svärd Säätiön
rahoittamana.
Laitoskuntoutuksesta vastaa Lotta Svärd Säätiö.
Viestintä
Tavoitteena ajanmukainen ja avoin viestintä
Liitolle laaditaan viestintäsuunnitelma joka on tarkoitus hyväksyä vuoden 2020 liittokokouksessa.
Liitto on yksi Vapaussoturi-lehden julkaisijayhteisöistä. Liiton ja yhdistysten tapahtumista kirjoitetaan
lehteen artikkeleita.
Liiton jäsenyhdistykset voivat käyttää lehteä ulkoiseen tiedotukseen lottatoiminnasta ja lottaperinnetyöstä.
Sähköisille viestimille ja lehdistölle tiedotetaan liiton toiminnasta tarpeen mukaan.
Liiton kotisivut ja facebook-sivut pidetään houkuttelevina ja ajantasaisina.
Liiton taskutietokalenteri julkaistaan edelleen lisättynä tulevilla tapahtumilla.
Liiton yhteistyökumppanit
Tavoitteena avoin ja tuloksekas yhteistyö eri sidosryhmien välillä
Yhteistyö Lotta Svärd Säätiön ja Tuusulan Lottamuseon kanssa on erityisen tärkeää.
Puolustusvoimat on yksi liiton ja jäsenyhdistysten tärkeimmistä yhteistyökumppaneista.
Liitto on jäsenenä Naisten Valmiusliitossa ja Tammenlehvän Perinneliitossa. Liiton jäsenyhdistysten
edustajat toimivat NVL:n alueneuvottelukunnissa (ANK).
Liitto tekee yhteistyötä myös muiden vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien järjestöjen kanssa.
Liitto huolehtii yhteistyöstä ministereihin ja eduskuntaan.
Liiton järjestötilaisuudet
Tavoitteena lottatietouden lisääminen ja onnistuneet koulutustapahtumat
Neuvottelupäivä liiton hallitukselle ja jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille järjestetään 18.1.2020.
Liitto järjestää jäsenmatkan Viroon 25.5. - 28.5.2020.
Liitto järjestää arkistointikurssin jäsenyhdistysten sihteereille/arkistoinnista vastaaville.
Liitto järjestää kotisivukoulutusta tarpeen mukaan jäsenyhdistysten kotisivuista vastaaville.
Jos perustetaan uusi lottaperinneyhdistys, liitto järjestää perehdyttämiskoulutuksen perustetun yhdistyksen
hallituksen jäsenille.

Liittokokous ja lottaperinnepäivä järjestetään 3.-4.10.2020 Kainuun Lottaperinneyhdistys ry:n
emännöimänä.
Liitto jatkaa arjen turvallisuuskurssien järjestämistä yhdistystensä jäsenille aiheinaan kotiturvallisuus,
katuturvallisuus ja kyberturvallisuus yhdessä MPK:n kanssa.
Yhteistyötä koulujen, sotilasopetuslaitosten, kansalaisopistojen ja kirjastojen kanssa kehitetään.
Liitto kannustaa jäsenyhdistyksiään kehittämään yhteistyötä alueen varuskuntien kanssa.
Liitto tiivistää yhteistyötä Ruotsin lottien kanssa järjestämällä yhteisen koulutus- ja luentotilaisuuden
Suomessa Lotta Svärd Säätiön kanssa.
Lopuksi
Suomen Lottaperinneliitto ry jäsenyhdistyksineen tulee terävöittämään arjen turvallisuuteen liittyvää
koulutusta sekä omille jäsenilleen että muille asiasta kiinnostuneille kansalaisille. Tärkeää on henkisiin
taitoihin perustuva opetus, jolla tuetaan kansalaisten vuorovaikutuskykyä selviytyä traumatisoivissa
tilanteissa. Tämän kaiken pohjana on tieto siitä, että myös lottien onnistumisen takana oli rauhan oloissa
saatu koulutus ja valmentautuminen kriisiajan tehtäviin.
HALLITUS

