KOUVOLAN SEUDUN LOTTAPERINNEYHDISTYS RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

I YLEISTÄ
Alkavana vuonna, helmikuussa, on kulunut 80 vuotta, 105 päivää
kestäneen Talvisodan päättymisestä.
Talvisodan merkitys on ollut maallemme monitahoinen; sodan ja
jatkosodan rauhanneuvottelujen tulos oli raskas. Rakas alue, Karjala,
menetettiin, siirtolaiset otettiin vastaan, sotakorvaukset vaativat
suuria ponnistuksia. Sankariristien rivit hautausmaillamme kertovat
uskollisuudesta ja isänmaan rakkaudesta.
Samalla kansamme saavutti yhtenäisyyden; yhteä miehenä lähdettiin
vihollista vastaan. Sotien aikaiset kansalaiset ovat kunniakansalaisia,
joita historiamme ei saa unohtaa.
Yhdistys toteuttaa toiminnassaan sääntöjen mukaista tehtävää:
ylläpitää Lotta Svärd järjestön ihanteita, säilyttää lottien muisto
ja lottien henkinen perintö sekä lujittaa maanpuolustustahtoa
ja levittää maanpuolustustietoa. Toiminnan tarkoituksen toteuttamiseksi
yhdistys järjestää alkavanakin vuonna monipuolista ohjelmaa
lottien perinteen esille tuomiseksi, henkisen ja fyysisen kunnon,
ylläpitämiseksi sekä kulttuurielämyksiä mielen virkistykseksi ja
yksinäisyyden hälventämiseksi.
II TOIMINNAN TAVOITTEET JA TOTEUTUS
1. Lottaperinteen vaaliminen
- lottamuistojen ja perinteen kerääminen ja niiden
luettelointi sähköiseen muotoon
- lottaesineiden säilyttäminen
- maanpuolustustiedon levittäminen

2. Jäsenmäärän lisääminen
- jäsenmäärä v 2020 on 200 jäsentä
3. Lottienja pikkulottien kuntouttaminen
- Henkisen ja fyysisen vireytymisen kurssi syksyllä
4. Virkistys ja yksinäisyyden häivyttäminen
- Lottaillat, matkat ja retket
III LOTTAILLAT, MATKAT JA RETKET
- 28.01. Kevätkauden avaus, poisnukkuneiden
muistaminen,
ohjelman esittely, musiikkia
- 25.02. Runebergin päivän juhlistamien
Monologi lottien monitustehtävä, Merja Nieminen
- 24.03. Apuvälineet, asiantuntija Teija Lifflander, Kymsote
- 28.04. Sotilaspappien toiminta rintamalla
- 26.05. Keväinen puutarha
- 25-28.05. Liiton matka Viroon
- kesäkuu kesäretki
- 29.07. Konsertti Salmelassa
Syyskauden ohjelmaa valmistellaan kevään kuluessa.

IV LIITON TILAISUUDET
- 18.01.2020 Liiton koulutuspäivä Helsingissä
- 03-04.10.2020 Liittokokous Kajaanissa

V YHTEISTYÖ LÄHIYHDISTYSTEN KANSSA
- Lahden Lottaperinneyhdistys ry

- Kymenseudun Lottperinneyhdistys ry
- Kaakonkulman Lottaperinneyhdistys ry
VI VUODEN 2021 OHJELMAN SUUNNITTELU
Vuonna 2021 on Lotta Svärd järjestön 100 v-juhla.
Yhdistys perustaa Lottakahvilan juhlavuoden kunniaksi.
VII TALOUS /TULOJENHANKINTA
-

jäsenmaksut
avustukset
kirpputori
arpajaiset
myynti

VIII LOPUKSI
Hallitus toivoo jäseniltä aktiivista osallistumista eri tilaisuuksiin, kuten
kuluvanakin vuonna on tapahtunut. Yhteisönä olemme vahva lottaperinteen
vaalija.

Hallitus
26.11.2019

