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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS V. 2012 

  
 

Säätiön tarkoitus 
 
Lotta Svärd Säätiön toiminta oli vuoden 2012 lopussa jatkunut 68 vuotta. 
 
Säätiön tarkoituksena on Lotta Svärd hengessä huoltaa ja avustaa Suomen kansalai-

suutta olevia, sodan tai muun kriisin johdosta tai sen seurauksista kärsimään 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 kriisitilanteissa 

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 jär-

jestöön kuuluneiden lottien kuntouttaminen ja avustaminen. Avustuksia on edelleen ja-

ettu myös eri järjestöjen kautta.  

 

Vuonna 2012 maksettiin avustuksia 2.974.340,72 euroa ja ne jakautuivat seuraavasti: 

- huolto-, sairaus- ja toiminta-avustukset 447.314,90 euroa 

- kuntoutukset 2.478.624,67 euroa, josta Suomen Lottaperinneliiton kautta järjestettyjen 

ryhmäkuntoutusten osuus oli 114.571,60 euroa 

- kotiavustajan palveluita sai toimintavuoden aikana 25 säätiön vuokra-asunnoissa asu-

vaa lottaa, yhteensä 48.401,15 euroa 

 

Säätiön avustustoimintaan on kuulunut edelleen edullisten asuntojen vuokraaminen lotil-

le. Sotaveteraanien toimintaa on myös tuettu tarjoamalla edullista toimistotilaa.  

 

Ruotsinmajalla Tuusulassa järjestettiin kesäaikana viikon pituisia eläkeläisten virkistys-

leirejä lotille. Tilivuoden aikana siellä kävi yhteensä 68 henkilöä virkistäytymässä. 
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Syvärannan Lottamuseo ja kanttiini  
 
Säätiö ylläpitää Lottamuseota Rantatiellä Tuusulassa. 
 
Kokoelmatyö 
Kokoelmatyössä alkuvuoden tutkimusresurssit painottuivat uusiin näyttelyihin. Tämän 
jälkeen kokoelmatyössä keskityttiin dokumentointiin, valokuvien digitointiin ja Musketti-
tietokantaan luettelointiin. Kokoelmien karanteenihuonetta on monen vuoden tauon jäl-
keen lähdetty purkamaan ja materiaalia luetteloimaan. Kokoelmat ja arkistot ovat palvel-
leet ulkopuolisia tutkijoita. Esinekokoelmien kartunta toimintavuonna oli 36 lahjoitusta 
(260 esinettä). Asiakirjalahjoituksia saatiin 55 (noin 350 asiakirjaa) ja valokuvalahjoituk-
sia 50 (noin 1500 valokuvaa).  
 
Näyttelyt 
Professori Tiina Kinnunen tuotti näyttelyn ”Lotan tarina – vaadi aina enin itseltäsi” alku-
peräisen tekstin, jota museon tutkijahenkilöstö muokkasi. Lottamuseon tutkijat vastasi-
vat näyttelyn kokonaisvaltaisesta sisällöntuotannosta. Päänäyttelyssä on nykyaikaista 
näyttelytekniikkaa ja näyttelyyn tuotettiin useita multimediaohjelmia. Museon albumeista 
tuotettiin seitsemän kosketusnäytöllä toimivaa ohjelmaa. Päänäyttelyn ns. pienoismalli 
eli multimediaohjelma yhdistävät kahden lotan tarinat. 
 
Näyttelyn avaajana ja suojelijana toimii Tasavallan Presidentin puoliso, maisteri Jenni 
Haukio. 
 
Tapahtumat 
Museon ja tapahtumien markkinointia on tehty aiempaa suunnitelmallisemmin ja pitkän 
tähtäyksen tavoitteilla. Museo on ollut esillä lukuisissa valtakunnallisissa sanomalehdis-
sä, radiokanavilla ja Ylen televisiolähetyksissä ja Radio Suomen suorassa Lotta-illassa 
toukokuussa sekä Iltalehdessä, Iltasanomissa, Metro-lehdessä, Savon Sanomissa ja 
Maaseudun tulevaisuudessa sekä lukuisissa paikallislehdissä. Facebookin kautta tiedot-
taminen on tavoittanut erittäin hyvin uusia asiakasryhmiä niin valtakunnallisesti kuin 
kansainvälisesti.   
 
Museon uusi päänäyttely Lotan tarina – vaadi aina enin itseltäsi ja erikoisnäyttely Elä-
mää Syvärannassa avattiin 12.5.2012. 
Museo osallistui kansainväliseen museopäivään 18.5., Tuusula-päivään 22.7., Tuusulan 
taiteiden yöhön 10.8., Naisten pankin tapahtumaan Kävele naiselle ammatti 9.9. Muse-
olla järjestettiin 6.12. Lotta Svärd Säätiön itsenäisyyspäivänjuhla ja Vuoden lotan julkis-
tamistilaisuus.  
 
Heinäkuussa sunnuntaisin järjestettiin ilmaisia yleisöopastuksia. Loka-marraskuussa 
keskiviikkoiltaisin järjestetyt konsertit olivat erittäin suosittuja, samoin joulukuun alussa 
järjestetty joulukonsertti. Wanhanajan Joulumyyjäisissä 9.12. oli noin 600 kävijää. Tuol-
loin museo tarjosi lapsille askartelutyöpajan, jossa kävi yli sata lasta.    
 
Museopedagogiikka 
Uusia näyttelyitä varten käsikirjoitettiin museo-opastus, joka käännettiin ruotsin ja eng-
lannin kielille. Uutta päänäyttelyä varten tuotettiin uusi draamaopastus, Lotta-Karvisen 
muonituskurssi. Vanhoista palvelutuotteista ohjelmistossa jatkoi edelleen ilmavalvonta-
draama. Tarinaopastus Esteri Laineen -arvoitus sijoitettiin uuteen päänäyttelyyn.  
Syksyllä käynnistettiin alakoululaisille suunnattu työpajatoiminta. Museo osallistui Suo-
men museoliiton organisoimalle Mennään museoon! -viikolle (9.-12.10) järjestämällä 
Konsteja ja korvikkeita -työpajoja. Viikon aikana työpajoissa kävi yhteensä 94 alakoulu-
laista tutustumassa pula-aikaan.  
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Sidosryhmätoiminta 
Sidosryhmistä tiivis yhteistyö on jatkunut veteraanien kanssa. Museo on tehnyt yhteis-
työtä Lottaperinneliiton kanssa, Tammenlehvän perinneliiton, Rintamanaisten liiton, alu-
een muiden toimijoiden ja Tuusulanjärven matkailuyhdistyksen kanssa. Sidosryhmistä 
tärkeitä ovat muut ammatilliset museot, Suomen museoliitto, Museovirasto sekä Tuusu-
lan ja Järvenpään alueen muut museot.  
Museo sai Ruotsin suurlähetystöltä sotiemme aikana ruotsalaisten vapaaehtoisten ja 
kansalaisten avun kunniaksi taiteilija Sture Gripenbergin muistotaulun, joka sijoitettiin 
Ruotsin Majalle.  
Ilmatorjuntasäätiö myönsi ilmatorjunnan vuosipäivänä 30.11. Lottamuseolle lottien suo-
rittaman ilmavalvonnan ja museon ilmavalvonnan perinteen tallentamisen kunniaksi Il-
matorjuntaristin. 
Museo sai kunnian osallistua Ruotsin suurlähetystön järjestämään seppeleidenlaskuti-
laisuuteen Hietalahden Sankarihautausmaalla, jossa kunnioitettiin seppelein ja kynttilöin 
sankarihautoihin haudattuja sankarivainajia ja lottia.  
 
Kävijät 
 
Museossa oli kävijöitä 12.5.–9.12. yhteensä 10 882 ja kanttiinissa 13.4.–9.12. yhteensä 
26 475. Kävijöissä huomattava kasvu on lapsien ja koululaisten ryhmä, joille tarjottiin 
työpajatoimintaa lokakuusta lähtien.  
 
Kanttiini ja museomyymälä  
 
Kanttiini avattiin pintaremontin jälkeen 13.4. Kanttiinin tuotevalikoimaa kehitettiin mukai-
lemaan museon palveluita.  
 
Museomyymälä sai remontin myötä aiempaa laajemmat tilat, joissa tuotevalikoima on 
hyvin asiakkaiden nähtävillä. Tuotevalikoimaan tuotiin muutamia uusia tuotteita.  
 

 

Kiinteistöt ja asunto-osakeyhtiöt 
 
Säätiön kiinteistö Tuusulan Rantatiellä Syvärannan tilalla toimii museo- ja kahvilatoimin-

nan käytössä. Vuoden 2012 aikana Espoon Histan aluetta koskeva kaavoitus on jäädy-

tetty. Tästä seuraa, että säätiön ja Pohjolan yhdessä omistamien alueiden kaavoitus ei 

tällä hetkellä etene. 

  

Säätiön omistama asuntokanta Helsingissä, Espoossa ja Tuusulassa on kokonaisuu-

dessaan vuokrakäytössä. Vuonna 2012 säätiön omistamien vuokra-asuntojen vuokrata-

soa on tarkistettu kustannustason muutosta vastaavasti. Käyttöaste on ollut lähes 100 

% ja vuokralaisten vaihtuvuus on alle 15 %:ssa. 

  

Säätiön kaikista kiinteistöistä teetettiin kuntoarviot v. 2010. Vuoden 2012 aikana aloitet-

tiin suunnitellusti kunnostusohjelman toteuttaminen, ensimmäisenä Maunulassa sijait-

sevan As Oy Suonotkontie 4:n linjasaneeraus ja hissien rakentaminen syyskuussa 

2012. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 2,5 milj. euroa ja kohde valmistuu 

huhtikuussa 2013. 
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Säätiö osti toimintavuoden aikana Vakuutusyhtiö Eläke-Fennian 20 asunnon osuuden 
As Oy Helsingin Auringosta Helsingin Vuosaaressa. Kaupan jälkeen säätiö omistaa ko-
konaisuudessaan asunto-osakeyhtiön 43 huoneiston osakekannan.  
 

Säätiö myi vuoden aikana kaksi omistamaansa palvelutalo-osakehuoneistoa As Oy Es-

poon Kotimäestä sekä yhden osakehuoneiston palvelukoti As Oy Helsingin Sofiasta. 

 

Säätiön omistamiin asuntoihin tehtiin huoneistoremontteja 30 kpl, yhteisarvoltaan 
250.358,15 euroa.  
 

Kaavoitus ja rakentaminen 
 
Säätiön aloitteesta käynnistettiin Suonotkontie 4 tontin kaavoitus v. 2008. Hanke edistyi 
suotuisasti v. 2012 siten, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 
helmikuussa 2013. Parhaimmillaan kaava voisi olla vahvistettu kaikkien kuulemis- ja val-
tuustokäsittelyjen jälkeen vuodenvaihteessa 2013 - 2014. Mikäli neuvotteluissa keskus-
tellut periaatteet toteutuvat, on mahdollista, että Asunto Oy Suonotkontie saa vuokraton-
tilleen lisärakennusoikeutta 1 – 2 lisärakennukselle, kerroksiltaan 1-4- ja 1-5-
kerroksiset, uusia asuntoja 35 kpl, keskimääräiset huoneistokoot 51,5 m².  
 

 

Muut osakkeet 
 

Säätiö omistaa Lottavakka Oy:n koko osakekannan, 40 osaketta. Säätiö ja osa asunto-

osakeyhtiöistä ovat ostaneet taloushallinto- ja isännöintipalveluita Lottavakka Oy:ltä.   

 

Talous Konsernin varsinaisen toiminnan alijäämä oli 4.929.966,62 euroa josta avustus- ja kun-

toutustoiminnan osuus oli 2.974.340,72 ja lottamuseon osuus 1.083.781,53 euroa  

 

Varsinaisen toiminnan alijäämä katettiin konsernin sijoitustoiminnan nettotuotoilla, jotka 

olivat 5.346.074,74 euroa. Pysyvien vastaavien sijoituksista tehtiin 989.382,10 euron 

suuruiset arvonalennusten palautus- ja 270.874,10 euron suuruiset arvonalennuskirja-

ukset.  

 

Riskit ja epävarmuustekijät 

 

Toimintavuotta hallitsi edelleen euroalueen velkakriisi. Velkakriisi on yhä vailla pitkäai-

kaista ratkaisua, joskin pörssiyhtiöiden osingonjako-odotuksia toimintavuodelta pidetään 

hyvinä.  

 

Säätiön vakavaraisuus on hyvä ja maksuvalmius on säilynyt v. 2012 tyydyttävänä. Vuo-

den 2012 keväällä valmistunut museon päänäyttelyn ja museon talotekniikan valmistu-

minen sitoivat runsaasti säätiön kassavaroja. Lottien kuntouttamiseen ja taloudellisen 

tukeen varataan edelleen 2,5 miljoonaa euroa. Epävarmuustekijöinä on mainittava sijoi-

tusten arvonnousun kehittyminen ja osinkotulojen määrä tulevina vuosina, toisaalta sää-

tiön asunto-osakeyhtiöiden arvot noussevat. Vuositasolla sijoitetun pääoman koko tuotto 

jaetaan avustuksina huomioiden varsinaisen toiminnan kulut ja investoinnit.  
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2012 2011 2010 2009
Kokonaistuotot

Säätiö 6 452 693,63 5 507 051,57 4 454 296,51 4 185 160,53
Konserni 6 735 820,40 5 792 827,41 4 733 127,97 4 449 111,57

Tilikauden yli-/alijäämä
Säätiö 512 972,69 -4 029 378,14 1 556 727,78 2 321 753,95
Konserni 416 108,12 -4 059 304,97 1 301 337,09 2 015 777,18

Omavaraisuusaste
Säätiö 93 % 98 % 99 % 99 %
Konserni 88 % 96 % 98 % 98 %

Henkilöstö keskimäärin tilikaudella
Säätiö 17 16 15 15
Konserni 21 21 20 20

Palkat ja palkkiot
Säätiö 697 707,72 672 953,20 609 964,17 577 089,41
Konserni 972 173,13 969 910,54 877 020,41 848 512,15  

 
Tilinpäätös osoittaa ylijäämää säätiössä 512.972,69 euroa ja konsernissa 416.108,12 

euroa. Hallitus esittää, että säätiön tilikauden ylijäämä siirretään toimintapääoman lisä-

ykseksi, minkä jälkeen säätiön toimintapääoma on 60.503.402,32 euroa.  

 

Säätiön hallitus ja toiminnanjohtaja  
 
Lotta Svärd Säätiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä on vastannut hallitus, johon 

on kuulunut yhdeksän varsinaista jäsentä.  

 
Säätiön hallitukseen kuuluivat v. 2012 varsinaisina jäseninä: 
 
   jäsen vuodesta  toimikausi 

Björk Pirjo  Helsingistä  1998    1.1.2009-31.12.2013 
Hakkila Riitta  Helsingistä 1983    elinikäinen 

Hämäläinen Marja  Espoosta   2003  1.1.2009-29.5.2012  

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 Marja Ramm-Schmidt valittiin yksimielisesti uudel-

leen 1.1.2013 alkavalle toiselle viisivuotiskaudelle.  

 

Uudeksi hallituksen jäseneksi 1.1.2013 alkavalle toimikaudelle valittiin Suvi Kouri. 

 

Säätiön hallituksen puheenjohtajana on kuluneen vuoden aikana toiminut Irmeli Lem-

berg 29.5.2012 saakka, jonka jälkeen Pirjo Björk. Varapuheenjohtajana Marja Hämäläi-
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nen 29.5.2012 saakka, jonka jälkeen Anja Mäkeläinen. Sihteerinä on jatkanut Tarja 

Björkling-Pakarinen. 

 

Lotta Svärd Säätiön hallituksen sääntömääräiset vuosikokoukset pidettiin Helsingissä 

29.5.2012 ja 11.12.2012. Lisäksi hallitus kokoontui neljä (4) kertaa. 

 

Hallituksen työvaliokunta 

 

Työvaliokuntaan kuuluvat sääntöjen mukaan säätiön hallituksen puheenjohtaja, varapu-

heenjohtaja ja varainvalvoja sekä heidän lisäkseen kaksi tai kolme hallituksen valitse-

maa jäsentä. Työvaliokuntaan ovat 29.5.2012 saakka kuuluneet Irmeli Lembergin, Mar-

ja Hämäläisen ja Pirjo Björkin lisäksi Aune Rahola ja Anja Mäkeläinen.  

 

Työvaliokuntaan ovat 29.5.2012 jälkeen kuuluneet puheenjohtaja Pirjo Björk, varapu-

heenjohtaja Anja Mäkeläinen sekä hallituksen valitsemina Aune Rahola, Kirsti Pakkala 

ja Marja Ramm-Schmidt. 

 

Työvaliokunta kokoontui tilikauden aikana kahdeksan (8) kertaa. 

 

Kuntouttamistoiminta 

 

Kuntoutuspäätöksiä tilivuoden aikana ovat tehneet lääkärit Eija Kiuru ja Helena Virta-

nen. Työvaliokunnan jäsen Aune Rahola on tarkastanut kuntoutusta hakevien lottatoi-

minnan. Vuoden 2012 aikana myönnettiin yhteensä 2083 kuntoutusta, joista avokuntou-

tuksia oli 201 ja avo-kotona -kuntoutuksia 496.  

 

Avustustoiminta 
Avustuspäätöksiä ovat tilivuoden aikana tehneet hallituksen jäsenet Pirjo Björk ja Marja 

Hämäläinen 29.5.2012 saakka, jonka jälkeen hallituksen perustamassa avustustoimi-

kunnassa Pirjo Björk ja Kirsti Pakkala. Vuoden aikana myönnettiin taloudellista tukea 

lottien/pikkulottien yksilötarpeisiin yhteensä 525 henkilölle avustussumman ollessa yh-

teensä 220.114,90 euroa.  

 

Toimintavuoden aikana säätiö sai kaksi testamenttilahjoitusta, yhteisarvoltaan noin 

234.000 euroa kohdistettavaksi vanhusten palveluiden järjestämiseen ja pienituloisten 

lottien tukemiseen. Testamenttilahjoitusten turvin on kyetty jakamaan suurempaa talou-

dellista tukea useammille lotille kuin säätiön tavanomainen avustusohjeistus on mahdol-

listanut. Testamenttivarat saatiin säätiön tilille loppuvuonna 2012, joten niiden kohden-

taminen tapahtuu pääasiassa vuoden 2013 aikana. 

 

Kiinteistö- ja asuntotoimikunta 
 Kiinteistö- ja asuntotoimikunta on toimintavuoden aikana kokoontunut 11 kertaa. Toimi-

kunnan puheenjohtajana on toiminut Anja Mäkeläinen ja hallituksen valitsemana jäse-

nenä Pirjo Björk. Muina jäseninä ovat olleet tekninen isännöitsijä, toiminnanjohtaja sekä 

tarpeellinen määrä sisäisiä asiantuntijoita. Toimikunta on käsitellyt säätiökonsernin 

asunto-osakeyhtiöiden asumiseen, remontoimiseen, vuokraukseen ja yleiseen viihtyvyy-

teen liittyviä kysymyksiä. 
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Kaava- ja rakentamistoimikunta 
 Kaava- ja rakentamistoimikunnan puheenjohtajana on toimintavuoden aikana toiminut 

Anja Mäkeläinen ja hallituksen valitsemana jäsenenä Pirjo Björk. Muina jäseninä ovat 

olleet tekninen isännöitsijä ja toiminnanjohtaja sekä tarpeellinen määrä ulkoisia asian-

tuntijoita. Toimikunta on toimintavuoden aikana käsitellyt mm. Suonotkontie 4 kiinteistön 

ja Tuusulassa sijaitsevan Syvärannan tilan kaavoituskysymyksiä. 

 

Hallinnon kehittämisen toimikunta 
Hallitus asetti kokouksessaan 10.12.2011 Hallinnon kehittämisen toimikunnan, jonka 
tehtäviksi määrättiin 
• Säätiön sääntöjen tarkastaminen ja esitys uusiksi säännöiksi 
• Säätiön toimintaohjeiden ja/tai johtosäännön valmistelu 
• Säätiön tarpeiden määrittely toimielinten kokoonpanon suhteen 
Toimikunnan puheenjohtajana toimi Marja Ramm-Schmidt ja jäseninä Pirjo Björk, Anja 

Mäkeläinen, Kirsti Pakkala ja Tarja Björkling-Pakarinen (sihteeri). Toimikunnan työsken-

telylle varattiin aikaa vuosi 2012 ja kokoontumia oli yhdeksän (9). 

 

Työskentelyn lopputuloksena säätiöön laadittiin uudistetut 

1) Säännöt 
2) Organisaatiokaavio 
3) Museon johtosääntö 
4) Toimisääntö 
5) Toiminnanjohtajan toimenkuvaus 
6) Luottamushenkilöiden toimenkuvaukset 

 

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi säännöt tammikuussa 2013. 

 

Tilintarkastajat 

 

Varsinaisina tilintarkastajina ovat kuluneen vuoden aikana toimineet ekonomi Marja-

Leena Turunen (KHT) ja ekonomi Leena Rajala (KHT, 29.5.2012 saakka), ekonomi Ju-

hani Imponen (KHT, 29.5.2012 alkaen) sekä varatilintarkastajina KHT Marko Reponen 

ja KHT Kari Miettinen.  

 

Säätiön toimisto ja henkilökunta 

 

Toimisto on Helsingissä Mannerheimintie 93:ssa. Säätiön henkilökunnan määrä on ollut 

keskimäärin seitsemäntoista ja konsernin kaksikymmentäyksi henkilöä. Säätiön isän-

nöintipalvelut on ostettu Timokon Oy:stä. Toimistossa on hoidettu säätiön hallituksen, 

työvaliokunnan, kuntouttamistoimikunnan, asunto- ja kiinteistötoimikunnan ja kaava- ja 

rakentamistoimikunnan määräämät juoksevat asiat. Säätiön tiloissa toimiva Lottavakka 

Oy on hoitanut säätiön omistamien asunto-osakeyhtiöiden maksuliikenteen, kirjanpidot 

ja vuokrien kannon.  
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Kuvia vuoden varrelta. 
 

 

 
Hallituksen jäsen Riitta Hakkila vietti 90-vuotispäiviään toukokuussa. 

 
 

 
Lottamuseon uuden näyttelyn avajaisissa 12.5.2013 hallituksen jäsen Aune Rahola, museonjohtaja Saija Ylitalo sekä 
näyttelyn suojelija, maisteri Jenni Haukio.  

 

 Säätiön nimikkokoira ”Lotta” työssään Vaalimaan raja-asemalla. 
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Näkymät vuodelle 2013 
 

 

Säätiön toiminta painottuu edelleen lottien avustus- ja kuntouttamistoimintaan. Talous-

arviossa tähän tarkoitukseen on hyväksytty käytettäväksi yhteensä 3,0 miljoonaa euroa. 

Vuonna 2013 otetaan käyttöön tarkistetut kuntoutusohjeet, jotka mahdollistavat entistä 

useammalle lotalle toistuvaa kuntoutusta joustavasti. 

 

Säätiön maa-alueiden käytön ja kiinteistöjen kehittämisen suunnittelu jatkuu yhteistoi-

minnassa kaavoituksesta päättävien viranomaisten kanssa. Kiinteistöjen perusparan-

nusta jatketaan kuntoarvioiden pohjalta kiireellisyysjärjestyksessä. As Oy Suonotkontie 

4 linjasaneeraus ja hissien rakentaminen on valmis huhtikuussa 2013.  

 

Säätiö aloittaa Tuusulassa sijaitsevien maa-alueidensa käytön ja kiinteistöjen kehittämi-

sen suunnittelun yhteistyössä kunnan kaavoitustyöstä vastaavien ja päättäjien kanssa. 

Tuusulassa sijaitsevan Syvärannan tilan kaavoitus on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 

2013 aikana. 

 

Lottakanttiinin keittiön remontin suunnittelu alkaa vuoden 2013 alussa, rakennusluvat 

haetaan keväällä ja töiden kilpailutus tehdään kesän aikana. Remontti ja muutostyöt al-

kavat ulkona lokakuussa, sisätyöt alkavat joulukuussa. Remontti valmistuu tammi-

helmikuussa 2014. 

 

 

Museon palvelut säilytetään korkeatasoisina mm. kehittäen uusia draamaopastustapah-

tumia ja ottamalla puutarha osaksi tapahtumatarjontaa.  

 

 

Museon tutkimus- ja kokoelmatilan suunnittelua varten on nimetty toimikunta. Uusi ko-

koelmatila toteutetaan keskipitkällä aikavälillä kanttiinin keittiön laajennuksen jälkeen. 

 

 
 


