
KOUVOLAN SEUDUN LOTTAPERINNEYHDISTYS RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

I YLEISTÄ
 
Kevättalvella 2020 koronavirusepidemia keskeytti järjestötoiminnan mukaan lukien kuntoutuksen 
ja henkisen vireyen ja fyysisen hyvinvoinnin kurssit.

Tuleva vuosi 2021 on Lotta Svärd järjestön perustamisen100-vuotisjuhlavuosi. Jo ennen järjestön 
perustamista, olivat naiset muodostaneet suojeluskuntien rinnalle
yhdistyksiä eri nimillä. Marsalkka Mannerheim oli historian mukaan ensimmäisenä käyttänyt 
sanaa, lotta, puhuessaan naisten maanpuolustustehtävistä.
Me tunnemme maineikkaan Lotta Svärd järjestön kohtalokkaan historian. Sen lehdiltä kumpuaa 
kunnioitus lotta-toiminnalle.
Juhlavuosi antaa yhdistyksellemme erityisen tehtävän toimia tavoitteidemme mukaan lottien ja 
pikkulottien työn kunnioittamiseksi perinteitä vaalien.

Monesti on esitetty kysymys: Miksi Lotta Svärd- järjestö on ollut niin merkityksellinen. Vastauksena
siihen ovat esim tehokas organisaatio, koulutetut johtajat, isänmaallisuus sekä se, että naiset 
halusivat olla mukana nuoren valtion itsenäisyystaistelussa. Lisäksi mittava kurssitoiminta, 
velvollisuuden tunto ja toimiva tiedotus tukivat toimintaa.

Yhdistyksemme hallitus on suunnitellut juhlavuoden ohjelmia ja tapahtumia lottaperinnettä 
kunnioittaen. Tässä mainittakoon mm lottakanttiinin perustaminen
sekä Lotta Svärdin 100-vuotisjuhlan järjestäminen keväällä. Juhlapäivänä osallistumme 
juhlajumalanpalvelukseen sekä paljastamme Muistokiven Lääninpuistossa.

Lisäksi tulevan vuoden aikana yhdistys tarjoaa ohjelmaa henkisen ja fyysisen vireyden 
ylläpitämiseksi sekä kulttuurielämyksiä mielen virkistykseksi ja yksinäisyyden hälventämiseksi.

II TOIMINNAN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

1. Lottaperinteen vaaliminen
- lottamuistojen ja perinnetiedon kerääminen ja luettelointi 
- lottaesineiden säilyttäminen
- Lotta Svärd järjestön toiminnan esillä pitäminen
- toiminta maanpuolustusjärjestönä

2. Jäsenmäärän lisääminen
- Jäsenmäärän tavoite v 2021 lopussa on 190 jäsentä
- Viestinnän tehostaminen yhdistyksen tunnettuuden lisäämiseksi

3. Kuntoutus
- Henkisen ja fyysisen vireyttämisen kurssi 12-14.04.2021

lotille ja pikkulotille Puhjonrannan leirikeskuksessa



4. Virkistystoiminta ja yksinäisyyden häivyttäminen
- Lottaillat, matkat, retket

III LOTTAILLAT, MATKAT, RETKET

- 26.01. kevätkauden avaus perinteineen
- 23.02. kevätkokous/ Esitelmä: Kotivara
- 23.03. 
- 25.05.Musiikki-ilta
- 27.07. konsertti Salmelassa

Syyskauden ohjelma valmisteellaan kevään kuluessa.

IV LIITON TILAISUUDET

1. Liiton koulutuspäivä 16.01.2021 Lahdessa
2. Liittokokous Vaasassa 02-03.10.2021
3. Lotta Svärd 100 v. tilaisuudet:

Lotta Svärd Säätiön laatimat tavoitteet juhlavuodelle:
 Juhlistaa lottien tekemää arvokasta satavuotista työtä yhteiskuntamme hyväksi.
 Kannustaa ihmisiä kantamaan oma yhteiskuntavastuunsa Lotta Svärd hengessä.
 Nostaa esiin lottien tekemä työ ja kiittää lottia heidän tekemästään työstä.
 Tuoda esiin lottien oma toive lottatoiminnan tulevaisuudesta ja julkaista Lotta Svärdin

tulevaisuuden toiminnan suuntalinjat.

- 27.01. Isänmaan tyttäret-ooppera, Temppeliaukion kirkko
- 05.02. ”Lotta Svärd-100 v. Yhteiskuntavastuuta”, Uuden museo-

näyttelyn avajaiset Lottamuseolla
- 12.05. Lotan päivä, Lottamuseon ulkonäyttely avataan:

Teemana Lottakanttiinit lottatoiminnassa
- Suomi Areena Porissa 12-16.07.
- 08.10. Lotta Svärd 100 v Juhlaseminaari Helsingissä
- 10.10. Valtakunnallinen juhlajumalanpalvelus Helsingin Tuomiokirkossa,

televisioidaan. 

V YHTEISTYÖ

1. lähiyhdistykset
2. Puolustusvoimat/kummitoiminta
3. koulut
4. muut paikkakunnan mp-järjestöt



VI LOTTA SVÄRD 100 V /YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄT  TILAISUUDET

       Yhdistyksen hallitus on suunnitellut juhlavuoden tapahtumia lottaperinnettä kunnioittaen.
       Perustamme mm Lottakanttiinin touko-kesäkuuksi sekä järjestämme Lotta Svärd 100 v-juhlan 
huhtikuussa.
       Juhlapäivä alkaa osallistumisella juhlajumalanpalvelukseen, jonka jälkeen paljastamme 
Muistokiven Lääninpuistossa.
       
VII TALOUS/VARAINHANKINTA

1. jäsenmaksut
2. avustukset
3. arpajaiset
4. kirpputori
5. myynti

V111 LOPUKSI

       Vuosi 2021 on merkittävä lotta-toiminnan historiassa. Huolimatta Lotta Svärd-järjestön 
lakkauttamisesta kesken sen kunnioitettavan toiminnan, on perinnetyö sekä       
       Lotta Svärd Säätiön tuki ylläpitänyt lottien henkistä ja toiminnallista perintöä.  Sitä  työtä  
yhdistyksemme jatkaa.

      27.10.2020
      Hallitus

       


