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Suomen Lottaperinneliiton jäsenyhdistysten 

puheenjohtajille ja sihteereille 

 

 

Lottaperinneliiton jäsenyhdistysten perinteisessä neuvottelupäivässä la 19.01.2019 Helsingissä oli mukana 

21:n yhdistyksen edustajia 29:stä. Seuraavassa neuvottelupäivän antia: 

 

Liiton kuulumiset 

 

Neuvottelupäivänä liiton puheenjohtaja Kaija Vesala kertoi liiton viimeaikai-

sista kuulumisista, mm. verkkosivujen uudistamisesta ja facebook-sivujen 

avaamisesta, sekä valotti vuoden 2019 tulevaa toimintaa. Liiton sääntöjä aio-

taan uudistaa tulevaisuuteen tähdäten ja ne esitellään syksyllä Tampereella jär-

jestettävillä lottaperinnepäivillä. Myös liiton viestintäsuunnitelma valmistuu 

tänä vuonna. Liiton hallitus jalkautuu jäsenhankintakampanjan merkeissä kulu-

van vuoden aikana kaikkiin jäsenyhdistyksiin. Hallituksen jäsenet ottavat ke-

vään aikana yhteyttä yhdistysten puheenjohtajiin sopiakseen vierailuista kulle-

kin paikkakunnalle. Vierailut on tarkoitus sovittaa yhdistysten järjestämien ta-

pahtumien yhteyteen, jolloin on mahdollisuus tavata mahdollisimman paljon 

jäsenyhdistysten väkeä.  

 

 

Lottien siunaustilaisuuksien käytännöt 

 

Liittoon on tullut tiedusteluja liittyen lottien siunaustilaisuuksissa esiintymiseen ja Kaija Vesala antoi päivän 

myöhemmässä puheenvuorossaan vastauksia myös niihin. Jos poisnukkunut lotta on ollut rintamalotta, jolla 

on tammenlehvätunnus, lottaperinneyhdistykset voivat toimittaa haudalle havuseppeleen. Niitä toimittavat  

rintamalottien haudoille myös sotaveteraaniyhdistykset, joiden kanssa on mahdollista sopia myös yhteisestä 

seppeleestä. Jos kysymyksessä on muu lotta tai pikkulotta, havuseppeleen sijaan hankitaan kukkalaite. Lot-

tien hautajaisissa voivat lottaperinneyhdistysten edustajat esiintyä lottapuvussa asuun kuuluvine tunnusmerk-

keineen. Mikäli hautajaiset järjestetään hiljaisuudessa, yhdistykset voivat 

halutessaan lähettää omaisille adressin. Jotkut kunnat ja kaupungit maksavat 

havuseppeleet, muussa tapauksessa lottaperinneyhdistys.   

 

 

Lotta Svärd Säätiön kuulumiset 

 

Tärkeimmän yhteistyökumppanimme Lotta Svärd Säätiön puheenjohtaja Pirjo 

Björk kertoi Lotta Svärd Säätiön syntyvaiheista, nykypäivästä ja tulevaisuudes-

ta. Hän kertoi myös karun totuuden: lottia ja pikkulottia on elossa enää 6000 – 

7000 ja he tulevat pääosin siirtymään ajasta ikuisuuteen 3 – 5 vuoden sisällä. 

Lotta Svärd Säätiön strategia tuleekin muuttumaan. Säätiö palaa juurilleen, 

naisten vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan, ja tulee jatkossa järjestämään 



siihen liittyvää koulutusta niin omana toimintanaan kuin myös yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Säätiö 

on jakanut vuosittain avustuksia lotille 2,5 miljoonaa €/vuosi ja avustus-toimintaa tullaan jatkamaan lottien 

jälkeenkin. Avustuskohteita ei ole vielä päätetty, mutta on pohdittu vakavasti, voisivatko avustuksen 

kohteina olla lapset. Perinnetyötä käytännössä toteuttava Lottamuseo on jatkossakin Lotta Svärd Säätiön 

toiminnan kolmas painopiste. Säätiö ylläpitää ilman valtion apua toimivaa Lottamuseota, jonka kustannukset 

ovat vuosittain 700.000 – 800.000 €.  

 

 

Lotta Svärd –järjestön 100-vuotisjuhlallisuuksien valmistelu käynnistynyt 

 

Lotta Svärd Säätiö on yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa aloittanut v. 2021 järjestettävien 100-

vuotisjuhlallisuuksien suunnittelun. Kuten edellisessä jäsentiedotteessamme jo tuotiin esiin, tarkoitus on 

jalkautua suuren yleisön pariin esim. kauppakeskuksissa. Tähän tarvitaan jäsenyhdistystemme apua. Ideaan 

pitkin vuotta vuorotellen kaikilla jäsenyhdistyspaikkakunnillamme järjestettävistä lottakanttiineista 

suhtauduttiin neuvottelupäivillä myönteisesti. Lotta Svärd Säätiö tulee osallistumaan pop up –periaatteella 

toimivien lottakanttiinien rakennus- ja pystytyskustannuksiin ja muilta maanpuolustusjärjestöiltä saataneen 

tuohon työhön käytännön apua. Lottaperinneyhdistyksillä on mahdollisuus kanttiinikahvituksilla ja 

tuotemyynnillä kartuttaa niin kassaansa kuin jäsenmääräänsä. Lottakanttiinien lisäksi on keskusteltu myös 

esim. konserttien, seminaarien ja luentojen järjestämisestä juhlavuonna. 

 

 

Tammenlehvän Perinneliiton naistyöryhmän työn viimeisimmät tulokset 

Aura Korppi-Tommola esitteli neuvottelupäivässä liiton aloitteesta perustetun 

Tammenlehvän Perinneliiton naistyöryhmän viimeisimmän projektin tuloksia. 

Sen tehtävänä on ollut kartoittaa, mitä vapaaehtoiset kansalaisjärjestöt tekivät 

sodan ja jälleenrakennuksen aikana. Eri järjestöjen naisedustajista koostuneen 

työryhmän, jonka puheenjohtajana on toiminut Pirkko Nousiainen Suomen 

Lottaperinneliitosta, jäsenet ovat kirjoittaneet omien järjestöjensä historiasta ja 

toiminnasta noina yhteisten voimainponnistusten aikoina. Työtä ovat olleet 

koordinoimassa filosofian tohtorit Aura Korppi-Tommola ja Maritta Pohls ja 

valmisteilla on heidän toimittaminaan teos Kansalaisjärjestöt, naiset ja sota.  

 

Jäsenyhdistyksille tarjottava kotisivukoulutus 

Kolmas neuvottelupäivän vieraileva esiintyjä oli tietotekniikka-asiantuntija 

Seppo Liimatainen Kouvolan Seudun Lottaperinneyhdistyksestä. Hänen aihee-

naan oli Jäsenjärjestöt internetissä. Liiton tavoitteena on edistää jäsenyhdistys-

ten jäsenhankintaa ja siinä merkittävänä apuna on somenäkyvyys. Toistaiseksi 

monellakaan lottaperinneyhdistyksellä ei ole omia koti- ja facebook-sivuja. 

Liitto tarjoaakin jäsenyhdistyksilleen kotisivukoulutusta, mihin yleisön joukos-

sa suhtauduttiin myönteisesti. Maksutonta koulutusta on tarkoitus järjestää vuo-

den 2019 aikana Helsingissä maanpuolustusjärjestöjen talon auditoriossa ja 

kouluttajana toimii Seppo Liimatainen. Jokaisesta jäsenyhdistyksestä mukaan 

koulutukseen toivotaan kahta mielellään hieman tietotekniikkaa tuntevaa 

henkilöä, jotka ovat valmiita jatkossa päivittämään ja ylläpitämään oman 

yhdistyksensä kotisivuja. Koulutusta ei tarvitse pelätä, jokaista opastetaan 

kädestä pitäen! Olisi hienoa saada kotisivut ja samalla roimasti lisää 

verkkonäkyvyyttä kaikille jäsenyhdistyksillemme. Toteutetaan tämä tavoite 

yhdessä! Tiedotamme aikatauluista, kun koulutussuunnitelma valmistuu.  



 

Liiton verkkosivujen yhdistyksille tarjoamat mahdollisuudet 

Muistattehan ilmoittaa kaikki tulevat tapahtumanne ja toimintasuunnitel-

manne vuodelle 2019 Riitalle toimisto@suomenlottaperinneliitto.fi, niin 

saadaan jäsenyhdistysten yhteinen tapahtumakalenteri liiton kotisivuilla 

www.suomenlottaperinneliitto.fi kattavaksi! Useimmat yhdistykset lähet-

tänevät jäsenilleen jäsenkirjeitä ja –tiedotteita, lisäättehän sähköiseen 

postituslistaanne myös Suomen Lottaperinneliiton! Liiton facebook-

sivuille otetaan myös riemumielin vastaan kuvia ja juttuja tapahtumistan-

ne. Ne voi lähettää joko sähköpostilla Riitalle, joka siirtää ne sivustolle, 

tai jäsenyhdistyksen edustaja voi ilmoittautua Riitalle liiton facebook-

sivuston yhdeksi ylläpitäjäksi, jolloin hän saa oikeuden päivittää itse yh-

distyksensä uutisia.  
 

 

Liiton kesäretki Karjalan Kannakselle ti 11. – 14.06.2019 

 

Jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille on lähetetty sähköpostilla 17.01.2019 tietoa kesäretkestä 

Karjalan Kannakselle. Ohessa on vielä uudestaan kesäretken ohjelma. Yli puolet paikoista on jo varattu, 

varaattehan pian omanne osoitteesta toimisto@suomenlottaperinneliitto.fi, ettette jää ilman! 
 

 

Yhdistyksenne jäsenmäärä 31.12.2018? 

 

Pyydämme teitä ilmoittamaan sähköpostilla toimisto@suomenlottaperinneliitto.fi viimeistään 15.02.2019, 

mikä oli yhdistyksenne kokonaisjäsenmäärä 31.12.2018. Jäsenmäärien perusteella yhdistyksille lähetetään 

sähköpostilla jäsenmaksulaskut helmikuun lopulla ja eräpäivä tulee olemaan maaliskuun puolessavälissä. 

Mikäli yhdistykseenne kuuluu alaosastoja, ilmoitattehan myös niiden jäsenmäärän sekä tiedon siitä, 

laskutetaanko jäsenmaksu pääyhdistykseltä vai alaosastolta. Jäsenyhdistysten liitolle maksettavan 

jäsenmaksun suuruushan on edelleen 5 €/jäsen. Jäsenmäärään lasketaan kaikki jäsenet, myös kunniajäsenet 

sekä ne, joilta yhdistys mahdollisesti ei peri jäsenmaksua (esim. yli 90-vuotiaat).  
 

 

 Talviset terveiset lumisesta Helsingistä toivottelee Riitta! 

 

Riitta Kokko-Parikka 
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