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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS V. 2011 
  
 
Säätiön tarkoitus 

 
Lotta Svärd Säätiön toiminta oli vuoden 2011 lopussa jatkunut 67 vuotta. 
 
Säätiön tarkoituksena on Lotta Svärd hengessä huoltaa ja avustaa Suomen 
kansalaisuutta olevia, sodan tai muun kriisin johdosta tai sen seurauksista kär-
simään joutuneita henkilöitä, jotka ovat kristillismielisessä hengessä toimineet 
kotien ja isänmaan hyväksi tai sellaisia yhteisöjä, jotka auttavat edellä mainittuja 
henkilöitä. 
Lisäksi säätiön tarkoituksena on avustaa naisten koulutusta toimintaan kriisitilan-
teissa sekä vaalia lottaperinteitä ja ylläpitää museo- ja näyttelytoimintaa. 

 
Tarkoituksen toteuttaminen 

 
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan  

• Avustamalla taloudellisesti lottia/pikkulottia 
• Kuntouttamalla lottia/pikkulottia 
• Tarjoamalla kohtuuhintaisia asuntoja lotille/pikkulotille 
• Tarjoamalla virkistys- ja lomaviikkoja Ruotsinmajalla 
• Tukemalla maanpuolustustyötä 
• Ylläpitämällä museotoimintaa 

 
Huolto-, kuntouttamis- ja avustustoiminta 

 
Säätiön tärkeimpänä toimintamuotona on vuoden aikana edelleen ollut Lotta 
Svärd järjestöön kuuluneiden lottien kuntouttaminen ja avustaminen. Avustuksia 
on edelleen jaettu myös eri järjestöjen kautta.  

 
Vuonna 2011 maksettiin avustuksia 2.986.481,68 euroa ja ne jakautuivat seu-
raavasti: 
- huolto-, sairaus- ja toiminta-avustukset 367.300,00 euroa 
- kuntoutukset 2.564.047,43 euroa, josta Suomen Lottaperinneliiton kautta järjes-
tettyjen ryhmäkuntoutusten osuus oli 49.504 euroa 
- kotiavustajan palveluita sai toimintavuoden aikana 32 säätiön vuokra-
asunnoissa asuvaa lottaa, yhteensä 55.134,25 euroa 
 
Säätiön avustustoimintaan on kuulunut edelleen edullisten asuntojen vuokraa-
minen lotille. Sotaveteraanien toimintaa on myös tuettu vuokraustoiminnassa pe-
rimällä toimistotiloista ainoastaan yhtiövastikkeen suuruista vuokraa.   
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Ruotsinmajalla Tuusulassa järjestettiin kesäaikana viikon pituisia eläkeläisten 
virkistysleirejä lotille. Tilivuoden aikana siellä kävi yhteensä 57 henkilöä virkistäy-
tymässä. Ruotsinmaja on keväällä 2011 peruskorjattu. 

 
Syvärannan Lottamuseo ja kanttiini  

 
Säätiö ylläpitää Lottamuseota Rantatiellä Tuusulassa. 
 
Näyttelytoiminta 
Päänäyttelyn ja kenttänäyttelyn lisäksi esillä oli Keski-Suomen museon tuottama 
erikoisnäyttely ”Se lasku kannatti maksaa”, joka kertoi sodan kustannuksista ja 
sen vaikutuksesta kansantalouteen ja ihmisten arkeen. Näyttelyn yhteydessä 
esiteltiin Työmaahuolto Oy:n toimintaa Syvärannan Lottamuseon kokoelmien 
kuvilla ja esineillä.  

 
Uuden päänäyttelyn suunnittelu jatkui toimintavuonna 2011. Museolle palkattiin 
projektikoordinaattori hoitamaan näyttelyn uudistusta. Uudeksi näyttelyarkkiteh-
diksi valittiin maaliskuussa Heli Kauhanen ja Spoonfull -design sekä Marko 
Luoma ja Luomakonttori. Raimo Salo ja Esa Sironen aloittivat lokakuussa lotta-
dokumenttielokuvan tekemisen uuteen näyttelyyn. Ilmari Hakala on toiminut asi-
antuntija-apuna näyttelyn sisällöntuotannossa. Koko museon henkilökunta on 
työskennellyt näyttelyn sisällön parissa; tuottanut tekstejä, toimittanut kuvia ja 
esineitä. Museon vanha perusnäyttely purettiin joulukuussa ja siinä olleet esineet 
pakattiin sekä sijoitettiin säilytystiloihin.   

 
Museon kiertonäyttelyistä ”ilon hetkiä” on ollut vuokrattuna mm. Vantaan maan-
puolustusjärjestöille.  

 
Kävijät 
Syvärannan Lottamuseossa oli kävijöitä 8 854. Museossa järjestettiin opastettuja 
kierroksia yhteensä 169. Lottavakka Oy:n ylläpitämän kanttiinin kävijämäärä oli 
31 981 henkeä. 
Draamaopastus ”Ilmavalvontakurssi Syvärannan Lottaopistossa 1943” jatkoi 
museon ohjelmistossa myös vuonna 2011. Draamaopastuksen kanssa myytiin 
edellisenä vuonna suunniteltua aamiaispakettia, joka sisältää pula-ajan aamiai-
sen ja draamaopastuksen. Lisäksi erikoisopastuksissa jatkoi lapsille ja perheille 
suunniteltu Esteri Laineen -arvoitus.   
 
Museo on ollut avoinna touko-elokuussa ti–su 11–18, huhtikuussa ja syyskuussa 
ke–su 11–17 ja loka- maaliskuussa varauksesta. Kanttiini on ollut avoinna touko-
elokuussa ti – su 11–18 ja syys-huhtikuussa ke–su 11–17.  Museo suljettiin re-
montin ja näyttelyn vaihdon vuoksi 12.12.  
 
Kanttiini 
Kanttiini on toiminnallaan pyrkinyt kehittämään museon toimintaan kytkeytyviä 
palveluita. Palveluihin on yhteistyössä museon kanssa rakennettu aiheisiin sopi-
via ja ajankuvallisia tuotteita. Kävijämäärän huomioiden linjaus palveluiden sisäl-
lön suhteen on onnistunut. 
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Tapahtumat 
Tapahtumien saralla Syvärannan Lottamuseo osallistui Tuusulanjärven matkai-
luyhdistyksen järjestämään Tuusulanjärven talvitapahtumaan sunnuntaina 13.2. 
Lottamuseolla tapahtuman osallistujat saivat suorittaa lottien hiihto- ja kävely-
merkin. Museon henkilökunta osallistui Lotta Svärd Säätiön ja Lottaperinneliiton 
järjestämään Lotta Svärd 90-vuottajuhlan järjestelyihin.  
 
Äitienpäivänä 8.5. esiintyi lauluyhtye Singerit Tuusulasta. Äitienpäivää vietettiin 
perinteisesti. Äideille jaettiin ruusuja ja juhlavieraille tarjottiin kakkukahvit. Lotan 
päivänä 12.5. ja kansainvälisenä museopäivänä 18.5. museo tarjosi ilmaisen si-
säänpääsyn näyttelyihin. Lisäksi kansainvälisenä museopäivänä tarjottiin ta-
rinaopastus lapsikävijöille. Myös Tuusula-päivänä 22.7. kävijöille tarjottiin ilmai-
nen sisäänpääsy.  
 
Tuusulan Taiteiden yössä puheen piti Tuusulan kunnan sivistys- ja kulttuuritoi-
menjohtaja Esa Ukkola, musiikista vastasi Korsutöpinä -orkesteri Kankaanpääs-
tä, lapsille tarjottiin ilmainen Esteri Laineen arvoitus -opastus.  
 
Syvärannan Lottamuseo osallistui Naistenpankin tapahtumaan ”kävele naiselle 
ammatti” 4.9. Tapahtuma alkoi museon pihasta, jossa oli alkujumppa ja naisten-
pankki jakoi tietoa toiminnastaan. Kävelytapahtuman jälkeen osallistujille tarjot-
tiin ilmainen sisäänpääsy museon näyttelyihin.  
 
”Se lasku kannatti maksaa” -näyttelyyn liittyen järjestettiin syyskuussa luentosar-
ja. Maritta Pohls luennoi 7.9. Suomen Naisten Huoltosäätiön synnystä. Veteraa-
niperinteen pitkistä juurista luennoi 14.9. Erkki Fredriksson. Ilkka Nummela luen-
noi sodan kustannuksista 21.9.  
 
Syvärannassa järjestettiin ja kuvattiin syyskuussa artisti Kaija Koon karsintalaulut 
televisio kanava 4:llä esitettyyn Kuorosota -ohjelmaan.  

 
Lokakuussa 4.-7. museo osallistui Museoliiton järjestämään ”Mennään muse-
oon” -tapahtumaan, joka oli suunnattu koululaisille. Viikon aikana museo tarjosi 
kaikille koululaisille ja opiskelijoille ilmaisen sisäänpääsyn sekä perusopastuk-
sen.  
 
Itsenäisyyspäivän juhlassa esiintyivät Seppo Hovi ja Taina Piira. Vuoden lotaksi 
Lotta Svärd Säätiö nimesi ministeri Elisabeth Rehnin.  

 
Sidosryhmätoiminta 

 
Tammenlehvän perinneliitto myönsi Syvärannan Lottamuseolle Veteraaniperin-
teen vaalija -kilven, joka luovutettiin museolle maaliskuussa. Kilpi myönnetään 
perinnetyötä tekeville yhteisöille huomionosoituksena vuosien 1939–1945 sotien 
veteraaniperinteen vaalimiseksi tehdystä työstä.  
 
Lottamuseon edustaja on osallistunut Tammenlehvän perinneliiton naisten perin-
teen työryhmään. Museolla on hallituspaikka Tuusulanjärven matkailu ry:ssä, 
jonka toiminnan puitteissa järjestetään matkailun edistämistapahtumia, osallistu-
taan matkamessuille ja kehitettään alueen matkailullista tiedottamista ja markki-
nointia.  
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Kokoelmatyö 
Museolla on vuoden 2011 aikana siirrytty kokoelmien hallinnassa WebMusketin 
käyttöön. Henkilökunta sai pikaisen koulutuksen uuden ohjelman käyttöön. Ko-
koelmien diaariointijärjestelmää muutettiin WebMusketin käyttöönoton yhteydes-
sä.  
Kokoelma-amanuenssi inventoi koko perusnäyttelyssä olleen esineistön selvittä-
en diaari- ja deponointinumerot. Tiedot tallennettiin Lottamuseon yhteiseen tie-
tokantaan. 
Museolle on tullut vuoden aikana runsaasti lahjoituksia. Museo sai lahjoituksina 
noin 390 esinettä, 450 valokuvaa, 75 kirjaa ja 2,5 hyllymetriä arkistomateriaalia. 
Museon kokoelmia kartuttaneesta materiaalista voidaan mainita mm. Elisabeth 
Rehnille kuulunut pikkulottapuku, Syvärannan Lottamuseon puutarhan kunnos-
tuksen yhteydessä tehdyt maalöydöt sekä Turun Seudun Lottaperinneyhdistyk-
sen monipuolinen lahjoitus. Museon kokoelmapalvelut toimittivat vuoden aikana 
valokuvia ja tietoja useille eri toimijoille mm. kirjojen, näyttelyiden ja elokuvan te-
kijöille. Perusnäyttelyn uusimisen vuoksi kokoelmapalvelut suljettiin heinäkuussa 
2011. Remontin ajaksi kokoelmien säilytystä varten vuokrattiin Vantaan Rekolas-
ta säilytystilaa. 
 
Syvärannan puutarhassa olevan Josefina-patsaan konservoi T. Sonninen Oy:n 
konservaattori Sari Pouta. Puutarhan hämähäkinseitti-portin on kunnostanut 
seppämestari Jouko Nieminen. Puutarhan suihkulähdealtaan kunnostustyöt aloi-
tettiin kesällä 2011. Ennaltaehkäisevän konservoinnin periaatteiden mukaisesti 
Lottamuseon esineistöä desinfiointipakastettiin Vantaan kaupunginmuseon esi-
nepakastimessa. Museon kuva-arkiston kuva-albumit on reprokuvattu digitaali-
seen muotoon valokuvaaja Pekka Vainosen toimesta. Kuvia saatiin sähköiseen 
muotoon 8848 kappaletta. 

 
 
Kiinteistöt ja asunto-osakeyhtiöt 

 
Säätiön kiinteistö Tuusulan Syvärannassa toimii museo- ja kahvilatoiminnan käy-
tössä. Vahinkovakuutusyhtiö Pohjolan kanssa puoliksi omistetut tilat Espoon 
Nupurissa ovat edelleen v. 2011 olleet osana Espoon kaupungin kaavoituspro-
sessia eikä maiden suhteen ole odotettavissa nopeita ratkaisuja. 
 
Säätiön asunto-osakkeet Helsingissä, Espoossa ja Tuusulassa ovat kaikki vuok-
rattuja. Vuonna 2011 vuokratasoa on kyetty nostamaan kustannustason nousua 
vastaavasti kuitenkin siten, että vuokralaisten vaihtuvuus on pysynyt alle 14 
%:ssa. 

  
Säätiön kaikista kiinteistöistä teetettiin kuntoarviot v. 2010 aikana. Vuoden 2011 
aikana on aloitettu suunnitellusti korjausohjelman toteuttaminen, ensimmäisenä 
Maunulassa sijaitsevan As Oy Suonotkontie 4:n linjasaneerauksen ja hissien ra-
kentamisen suunnittelu. Varsinainen vuoden kestävä remontointi aloitetaan syk-
syllä 2012, ja sen kokonaiskustannusarvio on n. 3 miljoonaa euroa. Säätiön hal-
litus ottaa erikseen kantaa rahoitukseen keväällä 2012.  
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Huoneistoremontteja tehtiin 32 kpl. Huoneistokohtaiset kustannukset vaihtelivat 
1.000 eurosta 18.000 euroon ollen yhteensä 232.254,04 euroa (budjetoitu 
247.500 e). 

 
Muut osakkeet 
 

Säätiö omistaa Lottavakka Oy:n koko osakekannan, 40 osaketta. Säätiö ja osa 
asunto-osakeyhtiöistä ovat ostaneet taloushallinto- ja remonttipalveluita Lotta-
vakka Oy:ltä.   

 
Talous  

Konsernin varsinaisen toiminnan alijäämä oli 4.471.232,85 euroa (ed.v. 
2.577.633,55), josta avustus- ja kuntoutustoiminnan osuus oli 2.986.481,68 
(ed.v. 1.279.568,50) ja lottamuseon osuus 602.841,45 euroa (ed.v. 420.779,54).  

 
Osa varsinaisen toiminnan alijäämästä katettiin konsernin sijoitustoiminnan net-
totuotoilla, jotka olivat 1.233.272,13 euroa (ed.v. 3.878.970,64). Pysyvien vas-
taavien sijoituksista tehtiin 54.436,99 euron (ed.v. 1.242.431,35) suuruiset ar-
vonalennusten palautus- ja 2.445.425,17 euron (ed.v. 34.275,97) suuruiset ar-
vonalennuskirjaukset.  

 
Riskit ja epävarmuustekijät 
 

Toimintavuotta hallitsi euroalueen velkakriisi. Talouskasvuodotukset ovat vuoden 
aikana painuneet yhä heikommalle tasolle, joskin pörssiyhtiöiden –osingonjako-
odotuksia toimintavuodelta pidetään hyvinä.  
 
Säätiön vakavaraisuus on hyvä ja rahoitusvalmius on säilynyt v. 2011 hyvänä. 
Vuoden 2012 keväällä valmistuva museon päänäyttelyn ja museon talotekniikan 
valmistuminen sitovat runsaasti säätiön kassavaroja, ja hallitus päätti vuoden 
2012 talousarviosta päättäessään avata tililimiitin turvaamaan säätiön maksu-
valmiutta. Lottien kuntouttamisesta ja taloudellisesta tuesta ei kuitenkaan tingitä 
ja kuntoutusmääräraha pidetään edelleen 2,5 miljoonassa eurossa. Epävar-
muustekijöinä on mainittava sijoitusten arvonnousun kehittyminen ja osinkotulo-
jen määrä tulevina vuosina. Vuositasolla sijoitetun pääoman tuotto jaetaan avus-
tuksina huomioiden varsinaisen toiminnan kulut ja investoinnit, joten on tärkeätä 
toimia säätiön sijoitusstrategian linjausten mukaisesti avustustoiminnan turvaa-
miseksi. Vuokraustoiminnan kannattavuutta seurataan jatkuvasti kassavirtojen 
riittävyyden turvaamiseksi. Toimintavuoden aikana on vuokratasoa nostettu ylei-
sen vuokraindeksin verran. Säätiön vuokra-asuntojen käyttöaste on ollut hyvä ja 
vaihtuvuus asunnoissa 13,17 % (v. 2010 = 14,04 %).  
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Tunnusluvut 

2011 2010 2009 2008
Kokonaistuotot

Säätiö 5 507 051,57 4 454 296,51 4 185 160,53 5 238 937,87
Konserni 5 792 827,41 4 733 127,97 4 449 111,57 5 496 284,88

Tilikauden yli-/alijäämä
Säätiö -4 029 378,14 1 556 727,78 2 321 753,95 -5 781 651,20
Konserni -4 059 304,97 1 301 337,09 2 015 777,18 -5 987 273,37

Omavaraisuusaste
Säätiö 98 % 99 % 99 % 99 %
Konserni 96 % 98 % 98 % 99 %

Henkilöstö keskimäärin tilikaudella
Säätiö 16 15 15 15
Konserni 21 20 20 21

Palkat ja palkkiot
Säätiö 672 953,20 609 964,17 577 089,41 573 270,02
Konserni 969 910,54 877 020,41 848 512,15 832 887,76  

 
Tilinpäätös osoittaa alijäämää säätiössä 4.029.378,14 euroa ja konsernissa 
4.059.304,97 euroa. Hallitus esittää, että säätiön tilikauden alijäämä siirretään 
toimintapääoman vähennykseksi, minkä jälkeen säätiön toimintapääoma on 
59.990.429,63 euroa.  

 
Säätiön hallitus ja toiminnanjohtaja  

 
Lotta Svärd Säätiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä on vastannut halli-
tus, johon on kuulunut yhdeksän varsinaista jäsentä.  

 
Säätiön hallitukseen kuuluivat v. 2011 varsinaisina jäseninä: 
 
   jäsen vuodesta  toimikausi 

Björk Pirjo  Helsingistä  1998    1.1.2009-31.12.2013 
Hakkila Riitta Helsingistä 1983    elinikäinen 
Hämäläinen Marja  Espoosta   2003    1.1.2009-31.12.2013  
Lemberg Irmeli Helsingistä 1995  1.1.1996-31.12.2015 
Mäkeläinen Anja Espoosta 2008  1.1.2009-31.12.2013 
Pakkala Kirsti  Helsingistä 2009  12.5.2009-31.12.2014 
Rahola Aune Espoosta 2004  1.1.2010-31.12.2014  
Ramm-Schmidt Marja Espoosta 2007  1.1.2008-31.12.2012 
Saloheimo Missu Helsingistä 2006  1.1.2012-31.12.2016 

 
Toiminnanjohtajana on toiminut Tarja Björkling-Pakarinen. 

 
Erovuorossa ollut hallituksen jäsen Missu Saloheimo valittiin yksimielisesti uudel-
leen 1.1.2012 alkavalle toiselle viisivuotiskaudelle.  
 
Säätiön hallituksen puheenjohtajana on kuluneen vuoden aikana toiminut Irmeli 
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Lemberg ja varapuheenjohtajana Marja Hämäläinen. Varainvalvojana on edel-
leen toiminut Pirjo Björk ja sihteerinä Tarja Björkling-Pakarinen. 
 
Lotta Svärd Säätiön hallituksen sääntömääräiset vuosikokoukset pidettiin Hel-
singissä 12.5.2011 ja 8.12.2011. Lisäksi hallitus kokoontui 10.10.2011. 
 

Hallituksen työvaliokunta 
 

Työvaliokuntaan kuuluvat sääntöjen mukaan säätiön hallituksen puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja varainvalvoja sekä heidän lisäkseen kaksi tai kolme halli-
tuksen valitsemaa jäsentä. Työvaliokuntaan ovat koko toimintavuoden kuuluneet 
Irmeli Lembergin, Marja Hämäläisen ja Pirjo Björkin lisäksi Aune Rahola ja Anja 
Mäkeläinen.  

 
Työvaliokunta kokoontui tilikauden aikana 10 kertaa. 

 
Kuntouttamistoiminta 
 

Kuntoutuspäätöksiä tilivuoden aikana ovat tehneet lääkärit Eija Kiuru ja Helena 
Virtanen. Työvaliokunnan jäsen Aune Rahola on tarkastanut kuntoutusta hake-
vien lottatoiminnan. Vuoden 2011 aikana myönnettiin yhteensä 2300 kuntoutus-
ta, joista avokuntoutuksia oli 162 ja avo-kotonakuntoutuksia 517. Kuntoutustuki-
en summa on yhteensä noin 3,203 miljoonaa euroa.  
 

Strategiatyöryhmä 
 

Työryhmä kokoontui vuoden 2011 aikana 4 kertaa Jäseninä toimi koko hallitus. 
Toimikunnan puheenjohtajana toimii Anja Mäkeläinen.  

 
Tilintarkastajat 
 

Varsinaisina tilintarkastajina ovat kuluneen vuoden aikana toimineet ekonomi 
Marja-Leena Turunen (KHT) ja ekonomi Leena Rajala (KHT), sekä varatilintar-
kastajina ekonomi Sari Airola (KHT) ja ekonomi Kari Miettinen (KHT).  
 
Hallituksen tulee valita v. 2012 eläkkeelle jäävän Leena Rajalan tilalle toinen ti-
lintarkastaja ja hänelle varahenkilö. 

 
Säätiön toimisto ja henkilökunta 
 

Toimisto on Helsingissä Mannerheimintie 93:ssa. Säätiön henkilökunnan määrä 
on ollut keskimäärin kuusitoista ja konsernin kaksikymmentäyksi henkilöä. Toi-
mistossa työskentelee myös isännöitsijä Timokon Oy:stä. Toimistossa on hoidet-
tu säätiön hallituksen, työvaliokunnan ja kuntouttamistoimikunnan määräämät 
juoksevat asiat. Säätiön tiloissa toimiva Lottavakka Oy on hoitanut säätiön, Lot-
tavakka Oy:n, As.Oy Ruutikadun, As.Oy Ruutikatu 5:n, As.Oy Suonotkontie 4:n, 
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As.Oy Tuusulan Syvärannankujan, As.Oy Helsingin Lottahovin, As.Oy Helsingin 
Ilta-auringon, As.Oy Tuusulan Lottakodin ja As.Oy Helsingin Auringon maksulii-
kenteen ja kirjanpidot, sekä säätiön omistamien kiinteistöjen ja asunto-
osakkeiden vuokrien kannon.  
 

Lotta Svärd yhdistyksen perustamisen 90-vuotisjuhla 
 
Maaliskuun 23. päivänä juhlistettiin yhdistyksen perustamisen 90-vuotispäivää 
Suomen Kansallisoopperassa. Noin 800 juhlavierasta seurasi säätiön omana 
tuotantona kirjoittua ”Lotan tarina” musiikkinäytelmää. Juhlan järjestelyistä vas-
tasivat yhteistyössä säätiö ja Suomen Lottaperinneliitto. Tasavallan Presidentti 
Tarja Halonen kunnioitti juhlatilaisuutta läsnäolollaan. Oopperassa järjestetyn 
kansallisen juhlan lisäksi järjestettiin alueelliset juhlat Turussa, Rovaniemellä, 
Joensuussa, Kuopiossa ja Kouvolassa. Juhlallisuuksiin osallistui kaikkiaan noin 
3000 henkilöä. 
 
 
Kuvia vuoden varrelta. 
 
 

 
 
Sotien 1939 – 1945 Veteraaniperineen vaalija –kilpi luovutettiin lottamuseolle 15.3.2011. 

 
Lotta Svärd yhdistyksen perustamisen 90-vuotisjuhlallisuuksia Suomen Kansallisoopperan tiloissa 23.3.2011. 
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Valtioneuvos Riitta Uosukainen Fanni Luukkosen roolissa. 

 

 
Keskuskauppakamarin myöntämät ansiomerkit 20-vuotisesta palveluksesta säätiön hyväksi luovutettiin 10.5.2011 Hilkka Syrjälälle ja Pirjo 
Kauhaselle. 
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Taiteiden yö –tapahtuma lottamuseolla 12.8.2011. Kanttiinin emäntä Tuija Keskinen soppatykkinsä ääressä. 
 

 
 

 
 

Vuoden Lotta Elisabeth Rehn. 
 

 
 

Hallitus tammikuussa 2012. 
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Näkymät vuodelle 2012 
 

Säätiön toiminta painottuu edelleen lottien avustus- ja kuntouttamistoimintaan. 
Talousarviossa tähän tarkoitukseen on hyväksytty käytettäväksi yhteensä 2,6 
miljoonaa euroa. Vuonna 2012 otetaan käyttöön tarkistetut kuntoutusohjeet, jot-
ka mahdollistavat entistä useammalle lotalle toistuvaa kuntoutusta. 

 
Säätiön maa-alueiden käytön ja kiinteistöjen kehittämisen suunnittelu jatkuu yh-
teistoiminnassa kaavoituksesta päättävien viranomaisten kanssa. Kiinteistöjen 
perusparannusta jatketaan kuntoarvioiden pohjalta kiireellisyysjärjestyksessä. As 
Oy Suonotkontie 4 linjastosaneeraus ja hissien rakentaminen aloitetaan syksyllä 
2012, ja remontti on valmis vuoden 2013 loppupuolella.  

 
Lottamuseossa jatkuu uuden päänäyttelyn rakentaminen. Näyttely avataan tou-
kokuussa 2012. Museon palvelut säilytetään korkeatasoisina mm. kehittäen uu-
sia draamaopastustapahtumia ja ottamalla puutarha osaksi tapahtumatarjontaa. 
Myös kahvilan toimintaa kehitetään lisäämällä uusia palvelupaketteja. Kahvilan 
keittiön laajennus suunnitellaan vuoden 2012 aikana ja toteutetaan talven 2013 
– 2014 aikana terveysviranomaisten lausunnon johdosta. Lisätilaa keittiöön saa-
daan noin 25 m2. 
 
Museon tutkimus- ja kokoelmatilan suunnittelua varten on nimetty toimikunta. 
Uusi kokoelmatila toteutetaan keskipitkällä aikavälillä kanttiinin keittiön laajen-
nuksen jälkeen. 
 
Säätiökonsernin hallinnon kehittämiseksi on nimetty toimikunta, jonka tehtävänä 
on vuoden 2012 aikana tarkastella säätiön sääntöjä ja tehdä esitys uusiksi 
säännöiksi sekä valmistella toimintaohjeet ja/tai johtosäännöt.   
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