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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS V. 2014

Säätiön tarkoitus
Lotta Svärd Säätiön toiminta oli vuoden 2014 lopussa jatkunut 70 vuotta.
Säätiön tarkoituksena on Lotta Svärd hengessä huoltaa ja avustaa Suomen kansalaisuutta
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 lotille ja pikkulotille 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 2014 avustuskulut olivat 2.412.697,58 euroa ja ne jakautuivat seuraavasti:
- huolto-, sairaus- ja toiminta-avustukset maanpuolustustyöhön eri järjestöjen kautta
394.782,42 euroa,
- kuntoutuksia myönnettiin yhteensä noin 2,5 miljoonalla eurolla ja toteutui 1.983.548,14
euroa, josta Suomen Lottaperinneliiton kautta järjestettyjen ryhmäkuntoutusten osuus
oli 150.756 euroa. Lottaperinneliiton paikallisyhdistysten organisoimille 16:sta avokuntoutusryhmään osallistui 135 henkilöä. Henkisen ja fyysisen vireyden kursseille osallistui
230 henkilöä.
- kotiavustajan palveluita sai toimintavuoden aikana 19 säätiön vuokra-asunnoissa asuvaa
lottaa ja pikkulottaa, yhteensä 34.367,02 euroa.
Säätiön avustustoimintaan on kuulunut edelleen edullisten asuntojen vuokraaminen lotille. Sotaveteraanien toimintaa on myös tuettu tarjoamalla edullista toimistotilaa.
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Ruotsinmajalla Tuusulassa järjestettiin kesäaikana viikon pituisia eläkeläisten virkistysleirejä lotille. Tilivuoden aikana siellä kävi yhteensä 69 henkilöä virkistäytymässä. Ruotsinmaja peruskorjattiin keväällä 2011.
Lottamuseo ja kanttiini
Säätiö ylläpitää Lottamuseota Rantatiellä Tuusulassa. Lottakanttiini uudistuneine palveluineen avautui maaliskuussa 2014. Lasten leikkialue Pikku-Fannin puisto avattiin yleisölle
toukokuussa. Marraskuussa Lottamuseo julkisti verkossa historian opetuspaketin ja vaihtuvan näyttelyn. Lottamuseolla järjestettiin yli kolmekymmentä erilaista tapahtumaa
vuoden 2014 aikana.

Verkkonäyttelyt ja kiertonäyttely veivät viestiä ympäri Suomea
Lottamuseolla ja verkossa avattiin 21.11.2014 näyttely Mitä jälkeen jää – Lakkautettu Lottajärjestö. Näyttely kertoo, mitä lottajärjestössä tapahtui Moskovan välirauhan sopimuksen rauhan ehtojen astuttua voimaan syksyllä 1944. Museon tutkijahenkilöstö suunnitteli näyttelyn ja tuotti sisällön. Näyttely suunniteltiin suoraan verkossa toimivaksi. Tällä haluttiin taata viestin yhtäaikainen laajamittainen leviäminen. Näyttelystä tiedotettiin koko maan kattavasti.
Vuodesta 2012 museon ala-aulassa esillä ollut Elämää Syvärannassa -näyttely toimitettiin verkkonäyttelyksi.
Vuoden 2013 lopulla valmistunut kiertonäyttely Lotta Svärd – Naisten vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö oli vuoden 2014 aikana esillä Tuusulassa, Järvenpäässä, Hyvinkäällä, Haminassa,
Hämeenkyrössä, Salossa, Porissa, Hämeenlinnassa ja Kouvolassa. Näyttelyn viesti saavutti hyvin
yleisönsä, sillä sen näki arviolta noin 4 000 ihmistä.
Kokoelmatyö
Museaalinen tutkimus painottui kokoelmatutkimuksen ohella lakkautusnäyttelyn sekä verkkopalvelun sisältöjen tuotantoon. Lottajärjestön lakkautuksesta kertovaan näyttelyyn tehtiin runsaasti
taustatutkimusta sekä toimitettiin kuvia ja tekstejä. Elämää Syvärannassa -näyttely dokumentoitiin purkamisen yhteydessä.
Kokoelmien saavutettavuutta lisättiin ottamalla opetuskokoelmaan entistä enemmän esineitä ja
tuottamalla materiaalia verkkosivujen Kokoelmat kertovat -osioon. Kyseisessä osiossa esiteltiin
Museoliiton kuuluttamia ”kokoelmien ihmeitä”, kuten lottakruunu, mutta myös arkisempia objekteja, joihin liittyy mielenkiintoisia taustatietoja ja koskettavia tarinoita.
Lottamuseo jatkoi työtä valtakunnallisessa museoiden tallennuksen ja kokoelmahoidon yhteis-

työryhmässä, TAKO:ssa. WebMusketti -tietokantaan luetteloitiin 159 valokuvaa, 199 esinettä,
179 asiakirjaa ja 10 kirjaa eli yhteensä 547 yksikköä. Luetteloinnin yhteydessä saatettiin skannaamalla sähköiseen muotoon 150 valokuvaa. WebMusketti-tietokantaan tehtiin 293 uutta hankintaerää.
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Tarja Halonen lahjoitti museolle Rintamanaisilta presidenttikaudellaan saamansa lottanuken.
Raimo Salon toteuttamat lottahaastattelut diarioitiin ja asiasanoitettiin. Salon keräämistä haastatteluista litteroitiin 45 haastattelua. Lisäksi haastatteluiden filminauhat otettiin arkistoon jo
aiemmin kokoelmiin tallennettujen ääniraitojen lisäksi.
Vuoden aikana kokoelmatutkijat palvelivat asiakkaita vastaamalla useaan sataan kyselyyn ja tiedusteluun sekä toimittamalla 10 asiakkaalle digitoituja valokuvia. Tämän lisäksi tutkijat tarjosivat
kokoelmapalveluja paikan päällä museossa 12 asiakkaalle.
Lottamuseon Laatukäsikirja sai Matkailun Edistämiskeskuksen ja Haaga-Perhon matkailuyritysten
Laatutonni-sertifikaatin kolmantena museona Suomessa. Sertifikaatin myötä Lottamuseo on sitoutunut toimintansa jatkuvaan laadun tarkkailuun ja parantamiseen. Aiempina vuosina suomalaisista museoista Laatutonni-diplomin ovat saaneet Suomenlinnan lelumuseo ja Tekniikanmuseo. Vuonna 2014 diplomeja jaettiin 24 kappaletta, ja museoita oli mukana Lottamuseon lisäksi
kolme: Suomen Urheilumuseo, Serlachius-museot ja RIISA - Suomen ortodoksinen kirkkomuseo.
Museopedagogiikka
Lottakanttiinin avajaisten yhteydessä lanseerattiin aikuisille suunnattu työpaja Kauneutta kotikonstein. Erittäin suosittu työpaja vie 1930-luvun kauneudenhoidon maailmaan ja avaa tätä kautta naisten historiaa.

Vuonna 2014 lanseerattiin Kauneutta kotikonstein -työpaja.

Oppilaitosyhteistyötä museopedagogiikan saralla tehtiin erityisesti lähialueen ammatillisten oppilaitosten kanssa. Lähiyhteistyökumppaneille tuotettiin räätälöityjä palveluita. Onnelan näkövammaisryhmille suunniteltiin keskusteleva museo-opastus, joka hyödyntää opetuskokoelman
materiaalia, jota voi kosketella ja tutkia opastuksen aikana. Keskusteluopastuksissa kävi noin 160
näkövammaista museovierasta.
Museopedagogiikan suurin työsarka oli Rauhan 1944 jälkeen -verkkopalvelun sisällöntuotanto.
Sotamuseon kanssa tuotettu sivusto vaati Lottamuseolta runsaasti tutkijaresursseja, selvityksiä,
tutkimusta ja taustatyötä sekä suunnittelua. Verkkopalvelussa on 22 teemaa, joiden kautta välittyy sodan jälkeisen yhteiskunnan eheytymisprosessi. Sisältökokonaisuudessa käsitellään mm. Lapin sotaa, asekätkentää, sotasyyllisyyttä, sotainvalideja, evakoita ja Porkkalaa. Rauhan 1944 jälkeen -verkkopalvelu on koottu laajasta ja monipuolisesta lähdemateriaalista. Se sisältää yli 350
diaa, joissa on tekstin lisäksi valokuvia, lehtileikkeitä, äänileikkeitä ja elävää kuvaa. Sotamuseossa
tehtiin verkkopalvelun sisällön tarkastusta ja ruotsinkielen käännös.
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Markkinointi
Vuonna 2014 Lottamuseolla on panostettu markkinointiin. Viestinnän keskiössä on ollut kohdennettu markkinointi ja uusasiakashankintaan tähtäävä ohjelmallisten markkinointitapahtumien järjestäminen.
Tärkeä osa museon markkinointiviestintää on museon verkkotuotanto, joka mahdollistaa museon viestin välittämisen valtakunnallisella tasolla. Vuoden 2014 aikana museo on panostanut verkkotuotantoon. Rauhan 1944 jälkeen -verkkopalvelussa on vieraillut runsaan kahden kuukauden
aikana yli 2 500 kävijää ja Mitä jälkeen jää -lakkautettu Lottajärjestö on samassa ajassa kerännyt
noin tuhat kävijää.
Tapahtumatuotanto
Museon keskiviikkoiltojen ohjelmat toivat hyvin kävijöitä. Keskiviikkoilloissa mm. kuultiin asiantuntijaluentoja, laulettiin, katsottiin elokuvia ja tehtiin käsitöitä.
Naistenpäivänä 8.3. vietettiin uudistuneen Lottakanttiinin avajaisia. Tapahtumapäivänä esiteltiin
yleisölle myös museon uusi työpaja Kauneutta kotikonstein. Tapahtumapäivään osallistui lähes
300 henkilöä.
Lottamuseon puutarhaan rakennettiin leikkimökki, jonka yhteyteen rakennettiin lapsille keinut,
liukumäki ja karuselli. Leikkialue nimettiin Pikku-Fannin puistoksi.
Museon puutarhassa sijaitseva suihkuallas otettiin asiakkaiden iloksi jälleen käyttöön puutarhan
avajaisten yhteydessä. Lisäksi puutarhaan tehtiin pieni hyötymaa yhteistyössä Tuusulan 4Hyhdistyksen kanssa. Lottakanttiini käyttää tuotteissaan hyötymaan antia. Puutarhasuunnittelussa
oli mukana puutarha-arkkitehti Marja Mikkola.
Lottamuseolla vietettiin Itsenäisyyspäivää 6.12., ja nimettiin Vuoden Lotaksi Aura Aumo .
Lottamuseo on ollut tiivisti mukana Suomen Museoliiton toiminnassa osallistumalla mm. valtakunnalliseen museoviikkoon ja erilaisiin muihin tapahtuma-, tiedotus- ja markkinointikampanjoihin. Museo on jatkanut tiivistä yhteistyötä mm. paikallisten veteraaniyhteisöjen, Tuusulan Taiteidenyö ry:n, Tuusula-Seuran, Naisten valmiusliiton ja Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistyksen
kanssa. Lottamuseo on aktiivisesti ollut mukana Tuusulanjärven matkailuyhdistyksessä kehittämässä alueellista matkailuyhteistyötä. Yhteistyö on jatkunut edellisvuosien tapaan Kirkon ulkomaanavun Naisten Pankin kanssa ja Vetres Keski-Uudenmaan perinnetoimikunnassa. Lisäksi Keski-Uudenmaan musiikkiopiston kanssa jatkettiin yhteistyötä ohjelmatuotannossa. Tapahtumissa
käytettiin myös useita asiantuntijaluennoitsijoita.
Lottamuseossa oli vuoden 2014 aikana 13 459 kävijää. Näistä kävijöistä 5 059 kävi erilaissa opastuksissa ja työpajoissa. Tapahtumat toivat 2 216 kävijää. Kanttiinissa kävi 33 599 asiakasta.
Museomyymälä
Museomyymälän tuotteilla pyritään tukemaan teemallisesti museon esittelemiä aiheita ja tapahtumia. Museomyymälän verkkokaupan kehittäminen jatkuu vuonna 2015.
Lottakanttiini
Lottamuseon suurin muutos alkuvuoden aikana oli Lottakanttiinin remontti ja sen mahdollistamat palvelutarjonnan muutokset. Laajennus mahdollisti ruuan valmistamisen, uusittujen uunien
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myötä myös paistokapasiteetti kasvoi ja työolot paranivat vaaditulle tasolle. Lottakanttiini avattiin remontin jälkeen Naisten päivänä 8.3.15.
Uudistuksessa tarjoiluja muutettiin aiempaa terveellisemmiksi. Tarjontaa jaksotettiin ja päiväkohtaista valikoimaa supistettiin. Uutena palveluna tuli keittolounas, jota tarjoillaan kaikkina aukiolopäivinä. Lounasmenekki on vaihteleva. Päivästä riippuen lounaita myydään 5-50 annosta päivässä. Sesonkiaikana palvelu on ryhmille hyvä, ja parhaimpina päivinä ryhmämyynnin kautta
myydään yli 100 lounasta.
Kiinteistöt ja asunto-osakeyhtiöt
Säätiön kiinteistö Tuusulan Rantatiellä Syvärannan tilalla toimii museo- ja kahvilatoiminnan käytössä.
Säätiö ja OP-Pohjola omistavat yhdessä puoliksi 88 hehtaarin alueen Espoon Nupurissa. Näille
alueille teetettiin syksyllä 2013 vuoteen 2024 saakka ulottuvan metsäsuunnitelman, jonka tarkoituksena on hoitaa alueen metsää metsätaloudellisin periaattein karsimalla vanhaa puustoa ja istuttamalla uutta taimikkoa. Käytännön toimenpiteistä vastaa Etelä-Suomen Metsäreviiri.
Säätiö omistaa As Oy Mannerheimintie 93:n osakekannasta noin 60 %. Toimintavuoden aikana As
Oy Mannerheimintien hallitus valmisteli kiinteistön vanhimman osan, eli A-siiven julkisivusaneerausta kilpailuttamalla urakan. Julkisivusaneeraus tulee alkamaan helmikuussa 2015 ja kestää
huhtikuuhun 2016.
Säätiön omistama asuntokanta Helsingissä, Espoossa ja Tuusulassa on kokonaisuudessaan vuokrakäytössä. Vuonna 2014 säätiön omistamien vuokra-asuntojen vuokratasoa tarkistettiin kustannustason muutosta vastaavasti. Käyttöaste on ollut edelleen lähes 100 % ja vuokralaisten vaihtuvuus on noin 16,5 %.
Säätiön kaikista kiinteistöistä teetettiin kokonaiskuntoarviot v. 2014 syksyllä ja laadittiin kunnostussuunnitelma jaksotettuna kymmenelle seuraavalle vuodelle.
Säätiökonsernin omistamiin asuntoihin ja yhteisiin tiloihin tehtiin korjauksia ja huoneistoremontteja yhteisarvoltaan 537.921,46 euroa.
Kaavoitus ja rakentaminen
Säätiön aloitteesta käynnistettiin Suonotkontie 4 tontin kaavoitus v. 2008. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen kokouksessaan tammikuussa 2014. Säätiö sai tontilleen lisärakennusoikeuden yhdelle kerrostalolle, johon uusia asuntoja voidaan rakentaa 35 kpl. As
Oy Suonotkontie 4:n tontti on Helsingin kaupungin vuokratontti.
Säätiön aloitteesta käynnistettiin myös Syvärannan tilan asemakaavoitusmuutostyö Tuusulan
kunnan kanssa elokuussa 2013 allekirjoitetulla sopimuksella. Tuusulan kunnanvaltuusto hyväksyi
asemakaavamuutoksen joulukuussa 2014.Päätös on lainvoimanen. Vahvistettava kaava mahdollistaa Syvärannan tilalle kolmen paritalon rakentamisen sekä museotoimintaa palvelevan kokoelmakeskuksen.
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Muut osakkeet
Säätiö omistaa Lottavakka Oy:n koko osakekannan, 40 osaketta. Säätiö ja osa asuntoosakeyhtiöistä ovat ostaneet taloushallinto- ja isännöintipalveluita Lottavakka Oy:ltä.

Talous
Konsernin varsinaisen toiminnan alijäämä oli 4.094.799,59 euroa josta avustus- ja kuntoutustoiminnan osuus oli 2.412.697,58 ja Lottamuseon osuus 770.160,55 euroa.
Suurin osa varsinaisen toiminnan alijäämästä katettiin konsernin sijoitustoiminnan nettotuotoilla,
jotka olivat 3.945.311,39 euroa. Pysyvien vastaavien sijoituksista tehtiin 283.938,01 euron suuruiset arvonalennusten palautus- ja 257.760,02 euron suuruiset arvonalennuskirjaukset.

Riskit ja epävarmuustekijät
Julkisen talouden alijäämän ennakoidaan pysyvän merkittävänä.
Euroalueen ongelmat ovat olleet suurelta osin poliittisia ja päätöksenteko ongelmien ratkaisemiseksi on ollut hyvin monimutkaista ja aikaa vievää. Lisäksi vuoden 2014 aikana kärjistynyt maailmanpoliittinen tilanne sekä lähialueen kriisit, mm. Ukrainan sota, tekevät Suomen ja koko Euroopan taloustilanteen epävarmaksi arvioitaessa talouspakotteiden vaikutuksia.
Pörssiyhtiöiden osingonjako-odotuksia toimintavuodelta pidetään hyvinä.
Säätiön vakavaraisuus on hyvä ja maksuvalmius on säilynyt v. 2014 tyydyttävänä. Lottien kuntouttamiseen ja taloudellisen tukeen varataan edelleen 2,5 miljoonaa euroa. Epävarmuustekijöinä ovat mainittava sijoitusten arvonnousun kehittyminen ja osinkotulojen määrä tulevina vuosina. Vuositasolla sijoitetun pääoman koko tuotto jaetaan avustuksina huomioiden varsinaisen
toiminnan kulut ja investoinnit.

Lotta Svärd yhdistyksen lakkauttamisen 70-vuotismuistovuosi
23.11.2014 tuli kuluneeksi 70 vuotta Lotta Svärd yhdistyksen lakkauttamisesta osana Moskovan
välirauhansopimusta. Säätiön hallitus päätti, että säätiö ei järjestä muistovuotena varsinaisia juhlallisuuksia, mutta osallistuu yhteistyökumppaneidensa kanssa tilaisuuksiin ja tukee niitä järjestelyissä.
Merkittävänä merkkivuoden tapahtumana säätiön ylläpitämä Lottamuseo tuotti Suomen kouluille verkko-opetusmateriaalia nimeltään ”Rauhan 1944 – jälkeen”. Opetuspaketista kertova tietosisältö sekä vuonna 2005 valmistunut ”Lupaus” –elokuva toimitettiin kaikkiin Suomen yläkouluihin
ja lukioihin, jakelu oli noin 1400 kpl. Samoin elokuva toimitettiin Suomen sotilaskoteihin varusmiesten katsottavaksi.
Toimintavuoden aikana valmistui myös webbiportaali Lotta Svärdin ja Suojeluskuntien historiasta
ja perinteestä yhteistyössä Suojeluskunta ja Lotta Svärdin Perinteiden Liiton ja Suomen Lottaperinneliiton kanssa. Säätiö osallistui yhdessä Yleisradion, Elokuvasäätiön, Puolustusvoimien ja Sotaveteraaniliiton ”Sotasankarit” dokumentin tuottamiseen. sekä tuki sotaveteraanien hyväksi järjestettyä konserttia. Yhteistyössä Tammenlehvän Perinneliiton kanssa tuotettiin naisveteraanien
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haastattelujen digitointi; mukana oli noin 100 lottaa. Talvella 2014 – 2015 yhteistyössä Rintamaveteraaniliiton kanssa säätiö tuottaa ”Askelten kaiku” –dokumentin.
Säätiön, Suomen Lottaperinneliiton ja Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin Perinteiden Liiton yhteistyönä järjestettiin Helsingin vanhassa kirkossa sunnuntaina 23.11.2014 lakkauttamisen muistojumalanpalvelus. Perinneliittojen paikallisyhdistykset järjestivät säätiön tuella maakunnissa monenlaisia muistotilaisuuksia.
Tasavallan Presidentin puoliso, rouva Jenni Haukio julkisti yhdistyksen perustamisen muistolaatan
Katajanokan kasinolla 12.9.2014.
Säätiön tuella Fanni Luukkosen muistolaatta kiinnitettiin Oulussa Heinätorin koulun seinään. Fanni Luukkonen työskenteli ko. koulussa opettajana ennen siirtymistään Sortavalaan.
Toimintavuonna säätiö tuki myös Uusi Lastensairaala 2017 –hanketta.

Tunnusluvut
2014
Kokonaistuotot
Säätiö
6 289 292,62
Konserni
6 633 412,74
Tilikauden yli-/alijäämä
Säätiö
-29 377,40
Konserni
-149 488,20
Omavaraisuusaste
Säätiö
95 %
Konserni
90 %
Henkilöstö keskimäärin tilikaudella
Säätiö
19
Konserni
26
Palkat ja palkkiot
Säätiö
731 818,02
Konserni
1 019 940,22

2013

2012

2011

5 798 878,84
6 125 864,14

6 452 693,63
6 735 820,40

5 507 051,57
5 792 827,41

-336 462,87
-500 743,98

512 972,69
416 108,12

-4 029 378,14
-4 059 304,97

93 %
88 %

93 %
88 %

98 %
96 %

18
25

17
21

16
21

698 591,39
989 752,35

697 707,72
972 173,13

672 953,20
969 910,54

Tilinpäätös osoittaa alijäämää säätiössä 29.377,40 euroa ja konsernissa 149.488,20 euroa. Hallitus esittää, että säätiön tilikauden alijäämä siirretään toimintapääoman vähennykseksi, minkä
jälkeen säätiön toimintapääoma on 60.137.562,05 euroa.
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Säätiön hallitus ja toiminnanjohtaja
Lotta Svärd Säätiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä on vastannut hallitus, johon on kuulunut yhdeksän varsinaista jäsentä.

Säätiön hallitukseen kuuluivat v. 2014 varsinaisina jäseninä:

Björk Pirjo
Kouri Suvi
Lemberg Irmeli
Mäkeläinen Anja
Mäki-Turja Leena
Pakkala Kirsti
Rahola Aune
Ramm-Schmidt Marja
Saloheimo Missu

jäsen vuodesta
Helsingistä
1998
Helsingistä
2013
Helsingistä
1995
Espoosta
2008
Helsingistä
2014
Helsingistä
2009
Espoosta
2004
Espoosta
2007
Helsingistä
2006

toimikausi
1.1.2009-31.12.2018
1.1.2013–31.12.2017
1.1.2011-31.12.2015
1.1.2009-31.12.2018
24.3.2014-31.12.2019
1.1.2010-31.12.2014
1.1.2010-31.12.2014
1.1.2013-31.12.2017
1.1.2012-31.12.2016

Toiminnanjohtajana on toiminut Tarja Björkling-Pakarinen.
Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Aune Rahola ja Kirsti Pakkala valittiin yksimielisesti uudelleen 1.1.2015 alkavalle viisivuotiskaudelle. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin 24.3.2014 ekonomi Leena Mäki-Turja.
Säätiön hallituksen puheenjohtajana on kuluneen vuoden aikana toiminut Pirjo Björk. Varapuheenjohtajana on toiminut Anja Mäkeläinen. Sihteerinä on jatkanut Tarja Björkling-Pakarinen.
Lotta Svärd Säätiön hallituksen sääntömääräiset vuosikokoukset pidettiin Helsingissä 22.5.2014 ja
8.12.2014. Lisäksi hallitus kokoontui kolme (3) muuta kertaa.

Hallituksen työvaliokunta
Työvaliokuntaan kuuluvat sääntöjen mukaan säätiön hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä heidän lisäkseen kaksi tai kolme hallituksen valitsemaa jäsentä. Työvaliokuntaan ovat
Pirjo Björkin ja Anja Mäkeläisen lisäksi kuuluneet Aune Rahola, Kirsti Pakkala ja Marja RammSchmidt.
Työvaliokunta kokoontui tilikauden aikana kahdeksan (8) kertaa.

Kuntouttamistoiminta
Kuntoutuspäätökset käsitellään kuntoutustoimikunnassa, johon kuuluvat Kirsti Pakkala (pj.), Aune
Rahola sekä kuntoutussuunnittelija. Hallituksen jäsen Aune Rahola on tarkastanut kuntoutusta
hakevien lottatoiminnan. Vuoden 2014 aikana myönnettiin yhteensä 1758 kuntoutusta, joista
avokuntoutuksia oli 186 ja avo-kotona -kuntoutuksia 586. Kuntoutuksia myönnettiin vuoden aikana 2,5 miljoonalla eurolla ja toteutuneiden kuntoutusten summa on yhteensä 1.983.548,14
euroa.

LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ

sivu 11

Säätiön kustantamille Suomen Lottaperinneliiton organisoimille avokuntoutus- sekä fyysisen ja
henkisen vireyden päiville osallistui noin 365 lottaa kustannusten ollessa 150.756 euroa.
Kuntouttamistoimikunta kokoontui tilikauden aikana seitsemän (7) kertaa.

Avustustoiminta
Avustustoimikuntaan kuuluvat Pirjo Björk (pj.) sekä Kirsti Pakkala. Vuoden aikana myönnettiin taloudellista tukea lottien/pikkulottien yksilötarpeisiin yhteensä 377 henkilölle avustussumman ollessa yhteensä 207.589,25 euroa.
Toimintavuoden aikana säätiö tuki edelleen pienituloisia lottia vuonna 2012 saadusta testamenttilahjoituksesta. Testamenttiavustuksia jaettiin vuoden 2014 aikana 119 henkilölle yhteensä
58.545,75 euroa. Testamenttilahjoitusten turvin kyettiin jakamaan suurempaa taloudellista tukea
useammille lotille kuin säätiön tavanomainen avustusohjeistus on mahdollistanut.
Avustustoimikunta kokoontui tilikauden aikana kuusi (6) kertaa.

Kiinteistö- ja asuntotoimikunta
Kiinteistö- ja asuntotoimikunta on toimintavuoden aikana kokoontunut kahdeksan (8) kertaa.
Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Anja Mäkeläinen ja hallituksen valitsemana jäsenenä
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 viihtyvyyteen liittyviä kysymyksiä.

Kaava- ja rakentamistoimikunta
Kaava- ja rakentamistoimikunnan puheenjohtaja on toimintavuoden aikana toiminut Anja Mäkeläinen ja hallituksen valitsemana jäsenenä Pirjo Björk. Muina jäseninä ovat olleet tekninen isännöitsijä ja toiminnanjohtaja sekä tarpeellinen määrä ulkoisia asiantuntijoita. Toimikunta on toimintavuoden aikana käsitellyt Tuusulassa sijaitsevan Syvärannan tilan kaavoituskysymyksiä.
Toimikunta kokoontui tilikauden aikana neljä (4) kertaa.

Sijoitusstrategiatoimikunta
Sijoitusstrategiatoimikunnan puheenjohtajana on toiminut Pirjo Björk ja hallituksen valitsemina
jäseninä Anja Mäkeläinen, Kirsti Pakkala, Marja Ramm-Schmidt ja sihteerinä toiminnanjohtajana.
Sijoitusstrategia vahvistettiin hallituksessa joulukuussa 2014.
Toimikunta kokoontui tilikauden aikana kerran.
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Tilintarkastajat
Toimintavuonna säätiön tilintarkastajina ovat toimineet ekonomi, KHT Marja-Leena Turunen ja
KHT-yhteisö Signia Tilintarkastus Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KTM, KHT Juhani Imponen.

Säätiön toimisto ja henkilökunta
Toimisto on Helsingissä Mannerheimintie 93:ssa. Säätiön henkilökunnan määrä on ollut keskimäärin kaksitoista ja konsernin kahdeksantoista. Säätiön tekniset isännöintipalvelut on ostettu
SIKRE Isännöinti Oy:stä. Toimistossa on hoidettu säätiön hallituksen, työvaliokunnan, kuntouttamistoimikunnan, avustus-, 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.
Toimintavuoden aikana säätiön ostolaskujen käsittely sähköistettiin. Ainoastaan kuntoutuslaskut
liitteineen käsitellään manuaalisesti. Vuoden 2015 aikana pyritään siirtämään myös kuntoutuslaskut sähköiseen muotoon. Tämä vaatii ns. Kela-yhteyden ongelmien ratkaisemista.

Näkymät vuodelle 2015
Säätiön toiminta painottuu edelleen lottien avustus- ja kuntouttamistoimintaan. Talousarviossa
tähän tarkoitukseen on hyväksytty käytettäväksi yhteensä 3,0 miljoonaa euroa.
Säätiön maa-alueiden käytön ja kiinteistöjen kehittämisen suunnittelu jatkuu yhteistoiminnassa
kaavoituksesta päättävien viranomaisten kanssa. Kiinteistöjen perusparannusta jatketaan kuntoarvioiden pohjalta kiireellisyysjärjestyksessä. Suurimpina hankkeina ovat Espoon Leppävaarassa
sijaitsevien Asunto Oy Ruutikatu 4 ja Ruutikatu 5 sekä Helsingin Maunulassa sijaitsevan Asunto
Oy Suonotkontie 4 vesikattojen uusiminen. Vuonna 2015 aloitetaan myös Asunto Oy Mannerheimintie 93:ssa mittava julkisivusaneeraus. Lottamuseon hissi uusitaan.
Säätiön Espoon Nupurissa sijaitsevan maa-alueen kaavoituksen ei ennakoida etenevän lähivuosina.
Säätiön omistamien Tuusulassa sijaitsevien maa-alueiden asemakaavamuutos on vahvistettu joulukuussa 2014. Vuoden 2015 aikana on tarkoitus suorittaa tontinmuodostus.
Helsingin Maunulassa, Suonotkontie 4:n asemakaavamuutos vahvistettiin 29.1.2014. Hallitus
päättää kaavamuutosta seuraavan rakennusoikeuden käyttämisestä lähivuosina.
Syvärannan tilalle Lottamuseon läheisyyteen keskipitkällä aikavälillä rakennettavan kokoelmakeskuksen suunnittelu ratkaistaan arkkitehtisuunnittelukilpailun kautta mahdollisesti vuosina
2016 – 2017.
Museon palvelut säilytetään korkeatasoisina mm. kehittäen uusia draamaopastustapahtumia ja
ottamalla puutarha osaksi tapahtumatarjontaa.
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Säätiön sijoitusstrategia valmistui vuonna 2014. Vuonna 2015 salkkujen sisältö päivitetään vastaamaan hyväksyttyä sijoitusstrategiaa.
Uusi säätiölain muutos astunee voimaan aikaisintaan loppuvuonna 2015. Siten on mahdollista,
että säätiön sääntöjä tarkistetaan eräiltä osin vastaamaan uuden säätiölain säännöksiä.
Lotta Svärd yhdistyksen perustamisesta tulee vuonna 2016 kuluneeksi 95 vuotta.
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Kuvia vuoden varrelta.
Vuoden Lotta Aura Aumo Iittalasta.

Presidentti Tarja Halonen luovutti 27.3.2014 lottanuken Lottamuseolle.

Lotta Svärd yhdistyksen lakkauttamisen muistojumalanpalvelus Helsingin vanhassa kirkossa 23.11.2014.
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Tasavallan Presidentin puoliso, rouva Jenni Haukio julkisti 12.9.2014 Katajanokan Kasinolla Lotta
Svärd yhdistyksen perustamisen muistolaatan. Kuvassa rouva Haukio säätiön hallituksen kanssa.

Rauhan 1944 jälkeen –verkkopalvelun hakuvalikko: www.lottamuseo.fi/rauhan-jalkeen/.

Lottakanttiinin laajennusosa valmistui maaliskuussa.
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Tilastotietoa

Avustukset 1997-2014

