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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS V. 2018
Säätiön tarkoitus ja tehtävät

Lotta Svärd Säätiön toiminta oli vuoden 2018 lopussa jatkunut 74 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 siten, että hallitus harkintansa mukaan anomuksesta tai
omasta aloitteestaan jakaa käytettävänä olevista varoista kertaluonteista tai jatkuvaa
avustusta tai toimii muuten Säätiön sääntöjen mahdollistamalla tavalla. Pääpaino Säätiön
toiminnassa on lottien kuntouttamisessa ja Lottamuseon ylläpidossa.
Säätiö toimii aktiivisessa ja avoimessa vuorovaikutuksessa yhteistyökumppaneidensa
kanssa. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ennakoidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja muutoksiin varaudutaan toimintoja säätelemällä. Toiminnan kannalta keskeiset riskitekijät pyritään tunnistamaan ja arvioimaan niiden merkittävyys.
Arvot
Säätiön arvopohja juontaa juurensa 1920-luvulla alkaneesta lottien historiasta ja työstä
suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Arvopohjan perustana ovat koti, uskonto ja isänmaa.
Säätiön päämääränä on jatkaa lottien viitoittamaa toimintaa. Kolmannen sektorin toimijana säätiöllä on valmius ottaa kantaa ja vastuuta tulevaisuudesta.
Strategia
Strategiassa määritetään säätiön painopistealueet sekä toimintaan tarvittavat resurssit ja
asiantuntemus. Säätiön strategian tehtävänä on jatkaa lottien sille antamaa alkuperäistä
tehtävää keskittyen tulevaisuudessa:
• lottien ja pikkulottien kuntoutus ja avustaminen
• naisten vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja arjen turvallisuuden ja kriisivalmiuden kehittämiseen,
• naisten kouluttamiseen vahvana toimijana ja tukena,
• sekä hyväntekeväisyyteen ja perinnetyöhön.
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Säätiölain velvoittavuus sekä lakien kunnioittaminen ohjaavat säätiön toimintaa jatkossakin kulloisenkin ajan vaatimalla tavalla. Strategia jalkautuu tulevaisuuteen tähtäävän työn
alkaessa vähitellen.
Lottia/pikkulottia arvioidaan toimintavuoden lopussa olevan elossa noin 7000 – 8000.
Lottakuntoutuksia ja -avustuksia on maksettu vuosina 1997 – 2018:
Laji
Kuntoutukset
Avustukset

Henkilömäärä
yli 2.000 vuosittain
9937

Miljoonaa euroa
44,5
4,8

Visio 2027
Lotta Svärd Säätiö on isänmaallisia arvoja kunnioittava, eettisesti toimiva yhteiskuntavastuun kantaja ja hyväntekijä.
Kuntouttamis- ja avustustoiminta
Säätiön tärkeimpänä toimintamuotona on vuoden aikana edelleen ollut Lotta Svärd järjestöön kuuluneiden lottien kuntouttaminen ja avustaminen sekä eri maanpuolustusjärjestöjen tukeminen.
Vuonna 2018 jaettiin avustuksina 3.326.621,55 euroa ja ne jakautuivat seuraavasti:
• kuntoutukset lotille ja pikkulotille 2.680.371,55 euroa, myönnetty 2242 kpl
• yksilöavustukset lotille ja pikkulotille 496.400 euroa, saajia 909 henkilöä
• toiminta-avustukset maanpuolustustyöhön eri järjestöjen kautta 149.850 euroa
Kuntoutuksia myönnettiin vuonna 2018 yhteensä 2242 kpl, joista laitoskuntoutusten
osuus oli 41 % ja avokuntoutusten 59 %. Laitoskuntoutuksilla tarkoitetaan kuntoutuslaitoksessa vietettyä 10 päivän jaksoa. Kuntoutus toteutetaan hakijaa lähellä olevassa tarkoitukseen soveltuvassa kuntoutuslaitoksessa 10 vuorokauden laitoskuntoutuksena, 10
päivän päiväkuntoutuksena tai avokuntoutuksena kuntoutujan lähellä olevassa fysikaalisessa hoitolaitoksessa. Avokuntoutus voidaan toteuttaa myös kotona tapahtuvana koulutetun henkilön antamana kuntoutuksena tai tuettuna kotikuntoutuksena kuntoutuslaitoksilta. Tuettu kotikuntoutus toteutuu Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaan kuntoutuslaitoksen nimeämän koulutetun henkilön kotikäynteinä hoitosuunnitelman mukaisesti.
Suomen Lottaperinneliiton kautta järjestettyjen ryhmäkuntoutusten osuus kuntoutuksista oli 178.439,36 euroa. Lottaperinneliiton paikallisyhdistysten organisoimiin avokuntoutusryhmiin osallistui 90 henkilöä ja henkisen ja fyysisen vireyden kursseille osallistui
485 henkilöä.
Kuntoutuksia ja avokuntoutuksia myönnettiin lotille/pikkulotielle yhteensä 2817 kpl.
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Kotiavustajan palveluita sai toimintavuoden aikana 11 säätiön vuokra-asunnoissa asuvaa
lottaa ja pikkulottaa, kustannukset yhteensä 38.747,94 euroa.
Säätiön avustustoimintaan on kuulunut edelleen edullisten asuntojen vuokraaminen lotille. Sotaveteraanien toimintaa on myös tuettu tarjoamalla toimistotilaa yhtiövastikkeen
suuruisella vuokralla.
Ruotsinmajalla Tuusulassa järjestettiin kesäaikana arkiviikon pituisia lottien ja pikkulottien virkistysviikkoja. Toimintavuoden aikana Ruotsinmajalla vietti lomaa yhteensä 40 lottaa/pikkulottaa. Lomatoiminnan kustannukset olivat 30.004,56 euroa.
myönnetty

kpl

Laitoskuntoutukset

1 954 343,40

914

Avokuntoutukset

1 114 950,00

1 328

käytetty
2 680 371,55

kpl
yli
2000

Suomen Lottaperinneliiton kautta
- avokuntoutukset ja kurssit

178 439,36

575

Lotta Svärd Säätiö lahjoittaa pyynnöstä hautareliefit kaikille edesmenneille lotille ja pikkulotielle.
Lottaperinnetyö
Lotta Svärd Säätiö ylläpitää Lottamuseota Tuusulassa, Rantatiellä. Lottamuseon ylläpitämiseen käytettiin vuoden 2018 aikana 734.313,51 euroa.
Lottamuseon toiminta 2018
Lottamuseon erikoisnäyttely Avaa Sydämesi! ja päänäyttely Lotan tarina olivat avoinna
yleisölle joulukuuhun saakka. Näyttelytyössä keskityttiin vuonna 2019 avattavan Harmaat
sisaret – lääkintälottien tarina -näyttelyn sisällöntuotantoon ja suunnitteluun. Ulkonäyttely avattiin uudistettuna tulevan erikoisnäyttelyn teeman mukaisesti syyskuun lopussa.
Opastuspalveluista asiakkaille tarjottiin Evakko tiellä -museo-opastusta, lotta Karvisen
muonituskurssia ja dokumenttielokuva Rivilottaa. Museo järjesti paljon erilaista tapahtumia. Suosituimpia tapahtumia olivat Lasten Lauantait. Museopedagogiikassa valmisteltiin
uusia opastuotteita vuotta 2019 varten.
Kanttiinin hyvästä kävijämäärästä huolimatta vuoden 2018 Lottavakka Oy:n tilinpäätös on
alijäämäinen.
Lottamuseon kokoelmatyössä keskityttiin vuonna 2018 esinekokoelmien siirtoon Museovirastolta vuokrattuihin kokoelmatiloihin. Muuton yhteydessä esineet luetteloitiin sähköiseen kokoelmanhallintajärjestelmään.
Lottamuseon markkinointiviestinnän sisältöjä olivat museon tuottamat tapahtumat, museokahvila Lottakanttiini ja vuoden 2019 erikoisnäyttely Harmaat sisaret -Lääkintälottien
tarina sekä siihen liittyvät palvelutuotteet. Vuoden 2018 aikana tuotettiin Lottamuseolle
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uudet verkkosivut. Museon tuottamat verkkopalvelut saavuttivat yli 80.000 asiakasta.
Lottamuseo teki laajasti yhteistyötä museokentällä, lottaperinnetoimijoiden keskuudessa,
alueen matkailu- ja veteraanitoimijoiden kanssa sekä kansainvälisellä tasolla. Lottamuseon Lottaperineyhdistys toimii museon ystäväyhdistyksenä. Yhdistyksellä oli jäseniä vuoden 2018 lopussa 92.
Lottamuseo
2018

Museon kävijät
16.368

Kanttiinin kävijät
51.531

Esinekokoelma
9.672

Valokuvakokoelma
24.288

Vuoden Lotta
Vuonna 2018 Vuoden Lotta valittiin 13. kerran. Hän on Aune-Leea Huotari Kajaanista.
Vuoden Lotaksi voidaan nimetä henkilö, joka on ansioituneesti työskennellyt uupumatta
lottaperinteen tunnetuksi tekemiseksi tai toiminut vapaaehtoisen maanpuolustuksen
sekä kriiseihin ja poikkeusoloihin varautumisen hyväksi sekä ollut kannustavana esikuvana lottien kunnioittamien arvojen välittämisessä nykypäivän naisille.
Vuoden Lotaksi voidaan nimetä myös yhteisö, joka täyttää edellä luetellut kriteerit.
Viestintä
Toimintavuoden aikana asetettiin viestintätoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii
Marja Ramm-Schmidt ja jäseninä Pirjo Björk, Saija Ylitalo, Tarja Björkling-Pakarinen sekä
asioiden valmistelijana ja esittelijänä viestintäpäällikkö Miia-Susanna Koski.
Ulkoinen tiedottaminen
Säätiössä jatkettiin edelleen yhteistyökumppaneiden aktiivista tapaamista.
Mahdollisuuksien mukaan käytiin esitelmöimässä Lotta Svärd Säätiön toiminnasta. Kontakteissa hyödynnettiin Säätiön yhteyksiä mm. maanpuolustusta lähellä oleviin yhteisöihin.
Toimintavuonna avattiin uudistetut Lotta Svärd Säätiö -konsernin www.lottasaatio.fi ja
www.lottamuseo.fi -sivustot.
Sisäinen tiedottaminen
Lotta Svärd Säätiössä on otettu käyttöön vuonna 2018 sisäisen viestinnän työkalu
Yammer. Yammer on sähköinen alusta, joka mahdollistaa organisaatioon kuuluvien henkilöiden välisen avoimen kommunikaation. Yammerin jalkauttaminen henkilöstön keskuuteen on vielä kesken. Aktiivisempi Yammerin käyttö tehostaisi sisäistä viestintää ja takaisi
tiedon tasapuolisemman saavutettavuuden.
Vuoden 2018 syksyllä päätettiin sisäistä viestintää parantaa järjestämällä kahdesti vuodessa koko organisaation henkilöstölle tarkoitettu viestinnän ajankohtaispäivä. Ensimmäistä viestinnän ajankohtaistamispäivää vietettiin syyskuussa 2018 Lottamuseolla, ja
tässä yhteydessä seuraavan ajankohtaistamispäivän ajankohdaksi sovittiin toukokuu
2019.
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Kansainvälinen yhteistyö
Toimintavuoden lopussa asetettiin kansainvälinen toimikunta, jonka puheenjohtaja toimii
Marja Ramm-Schmidt ja jäseninä Salla Ala-Jääski ja Sini Näppä. Toimikunta kokoontuu
kaksi – kolme kertaa vuodessa.
Säätiön tärkeitä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ovat Ruotsin Svenska Lottakåren ja
Viron Naiskodukaitse. Myös ministeri Elisabeth Rehnin perustama kansainvälinen Bank of
Ideas on viime vuosina ollut keskeinen yhteistyökumppani. Yhteistyötä tehtiin muun muassa suunnittelussa ja museotoiminnassa.
Henkilökohtaiset kontaktit koetaan yhteistyössä tärkeänä.

Sijoitus-, rahoitus- ja vuokraustoiminta
Toimintavuonna asetettiin sijoitustoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii Leena MäkiTurja ja jäseninä Pirjo Björk ja Anja Mäkeläinen. Toimikunta kokoontuu noin kaksi kertaa
vuodessa.
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat 6.388.005,87 euroa, josta vuokratuottojen
osuus oli 4.187.836,77 euroa. Säätiö omisti toimintavuoden lopussa 401 asuin- ja liikehuoneistoa. Säätiön omistamien vuokra-asuntojen vuokrausaste on pysynyt hyvällä tasolla. Kokonaisvaihtuvuus oli 10,2 %, kun vuotta aikaisemmin se oli 14,1 %. Vuokraustoiminta on ulkoistettu Vuokraturva Oy:lle.
Toimintavuonna Säätiö myi As Oy Tuusulan Syvärannankujan koko osakekannan, 6 huoneistoa sekä As Oy Tuusulan Sillanpäänpolun 3 huoneistoa, yksi huoneisto on vielä myynnissä vuoden 2019 alussa.
Kiinteistöjen kehittämisen jatkumona loppuvuodesta 2018 myyntiin asetettiin As Oy Tuusulan Onnelantie 2:n tontti, jossa on vahvistettua rakennusoikeutta 3:lle paritalolle.
Pörssiyhtiöiden vahvan tuloskehityksen seurauksena kevään 2018 osingot toteutuivat arvioitua parempina, 1.056.197,89 euroa.
Sijoitustoiminnan kulut olivat 4.248.375,31 euroa, josta poistot muodostivat 1.197.211,09
euroa ja huoneistojen korjauskulut 580.866,71 euroa.
Suomessa ennakoidaan talouskasvun pientä hidastumista, mutta tahti riittää kuitenkin
edelleen tukemaan tuloksia. Osakekurssit ovat heilahdelleet vuoden aikana voimakkaasti
ja kurssinousu on jäänyt vaatimattomaksi.
Säätiön hallitus päättää kotimaisista osakesijoituksista. Muut sijoitussalkut on jaettu Nordea Private Bankingin ja OP Varainhoito Oy:n kesken.
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Talous
Säätiön vakavaraisuus oli koko toimintavuoden hyvä.
Konsernin varsinaisen toiminnan alijäämä oli 5.018.393,83 euroa, josta avustus- ja kuntoutustoiminnan osuus oli 3.365.369,49 ja Lottamuseon osuus 783.952,09 euroa.
Varsinaisen toiminnan alijäämästä katettiin osa konsernin sijoitustoiminnan nettotuotoilla, jotka olivat 2.139.630,56 euroa.
Tilinpäätös osoittaa alijäämää Säätiössä 1.741.444,14 euroa ja konsernissa 2.878.763,27
euroa. Hallitus esittää, että säätiön tilikauden alijäämä siirretään toimintapääoman vähennykseksi, minkä jälkeen Säätiön toimintapääoma on 60.555.637,56 euroa.
Tunnusluvut

2018
Kokonaistuotot
Säätiö
Konserni
Lottamuseon kulut %

6 260 777,96
6 828 981,90

Säätiön kokonaistuotoista

12 %

Tilikauden yli-/alijäämä
Säätiö
-1 741 444,14
Konserni
-2 878 763,27
Omavaraisuusaste
Säätiö
95 %
Konserni
92 %
Henkilöstö keskimäärin tilikaudella
Säätiö
19
Konserni
27
Palkat ja palkkiot
Säätiö
763 915,69
Konserni
1 050 421,53

2017
7 718 563,35
9 958 555,54
9%
1 409 800,90
1 947 464,96

2016
6 319 084,72
6 501 456,45
12 %
-741 920,96
-3 755 617,44

2015
8 183 267,48
8 592 433,89
8%
1 491 639,71
1 287 788,63

95 %
92 %

95 %
88 %

95 %
89 %

19
26

17
25

19
25

772 872,73
1 052 642,56

738 683,83
1 011 296,75

777 513,33
1 035 935,13

Kiinteistöjen ylläpito ja isännöintitoimi
Säätiön omistamissa asuinkiinteistöissä suoritettiin Talokeskus Oy:n suosittamat korjaustoimet kiireellisyysjärjestyksessä.
Tekninen isännöinti on ulkoistettu. Isännöitsijänä jatkoi Tapani Aarnivuo Isännöintitoimisto
Westerstråhle Oy:stä. Hallinnollinen isännöinti hoidettiin Säätiön toimiston henkilökunnan
työnä.
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Kaavoitus ja rakentaminen
Säätiöllä on 50 %:n osaomistus OP-Pohjola yhtiöiden kanssa Espoon Nupurissa sijaitsevaan n. 88 ha:n tilaan. Toimintavuonna osallistuttiin Espoossa sijaitsevan Nupurin alueen
kaavoituskokouksiin.
Säätiön hallinto ja yleiset toimistopalvelut
Säätiön hallitukseen kuuluivat v. 2018 varsinaisina jäseninä:

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

jäsen vuodesta
Helsingistä 1998
Helsingistä 2013
Espoosta
2008
Helsingistä 2014
Helsingistä 2009
Espoosta
2004
Espoosta
2008

toimikausi
1.1.2014-31.12.2018
1.1.2018–31.12.2018
1.1.2014-31.12.2018
24.3.2014-31.12.2019
1.1.2015-31.12.2019
1.1.2015-31.12.2019
1.1.2014-31.12.2018

Erovuoroiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen. Suvi Kouri erosi hallituksen jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.
Säätiön hallituksen puheenjohtajana on kuluneen vuoden ajan toiminut Pirjo Björk, varapuheenjohtajana Anja Mäkeläinen ja sihteerinä on jatkanut Säätiön toiminnanjohtaja
Tarja Björkling-Pakarinen.
Hallituksen sääntömääräiset vuosikokoukset pidettiin Helsingissä 14.5.2018 ja
18.12.2018. Lisäksi hallitus kokoontui neljä (4) 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 Ramm-Schmidt. Työvaliokunta kokoontui tilikauden aikana kahdeksan (8)
kertaa.
Kuntoutustoimikunta
Kuntoutuspäätökset käsitellään kuntoutustoimikunnassa, johon kuuluvat Kirsti Pakkala
(pj.), Aune Rahola sekä kuntoutussuunnittelija Vanamo Määttä. Hallituksen jäsen lotta
Aune Rahola on tarkastanut kuntoutusta hakevien lottatoiminnan. Kuntoutustoimikunta
kokoontui tilikauden aikana kahdeksan (8) kertaa.
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Avustustoimikunta
Avustustoimikunta valmistelee vähävaraisille lotille ja pikkulotille myönnettävät taloudelliset tuet. Toimikuntaan kuuluvat Pirjo Björk (pj.) sekä Kirsti Pakkala.
Avustustoimikunta kokoontui tilikauden aikana yhdeksän (9) kertaa.
Kiinteistö- ja asuntotoimikunta
Toimikunta on käsitellyt Lotta Svärd säätiökonsernin asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitoon, kiinteistöjen kehittämiseen, asumiseen, asuntojen remontoimiseen, vuokraukseen
ja yleiseen viihtyvyyteen liittyviä kysymyksiä.
Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Anja Mäkeläinen ja hallituksen valitsemana
jäsenenä Pirjo Björk. Muina jäseninä ovat olleet tekninen isännöitsijä, hallinnollinen isännöitsijä, toiminnanjohtaja sekä tarpeellinen määrä asiantuntijoita. Kiinteistö- ja asuntotoimikunta on toimintavuoden aikana kokoontunut seitsemän (7) kertaa.
Muut toimikunnat: Viestintä-, sijoitus- ja kansainvälinen toimikunta.
Tilintarkastajat
Toimintavuonna Säätiön tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastusyhteisö Signia Tilintarkastus Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KTM, KHT Juhani Imponen.
Henkilökunta
Vuonna 2018 Lotta Svärd Säätiö -konsernin palveluksessa oli toimistolla viisi henkilöä ja
museolla kahdeksan henkilöä sekä tuntityöntekijöitä museo-opastuksissa. Lottakanttiinissa työskenteli kolme vakituista ja sesonkityöntekijöitä tarpeen mukaan.
Tilikauden jälkeiset kehitysnäkymät, riskit ja epävarmuustekijät vuonna 2019
Suomessa ennakoidaan talouskasvun pientä hidastumista, mutta tahti riittää kuitenkin
edelleen tukemaan tuloksia. Eurooppalainen korkotaso on edelleen matalalla tasolla ja
tilanteen uskotaan jatkuvan vuonna 2019.
Pörssiyhtiöiden vahvan tuloskehityksen seurauksena kevään 2019 osinkojen odotetaan
toteutuvan hyvällä tasolla.
Asuntojemme vuokrausasteen odotetaan säilyvän hyvänä. Sijoitustuotot mahdollistavat
lottien kuntoutusten ja muun tuen myös tulevana vuotena.
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Lähipiiritoimet
Säätiön ja sen tytäryhtiöiden lähipiiriin ovat kuuluneet hallituksen jäsenet, toiminnanjohtaja, tekninen isännöitsijä, hallinnollinen isännöitsijä ja tilintarkastajat perheineen sekä
heidän vaikutusvallassa olevat yritykset.
Säätiön lähipiiriin kuuluville ei ole myönnetty avustuksia, rahalainoja eikä heidän puolestaan ole annettu vastuusitoumuksia.
Yleiskuvaus hallituksen tehtävistä
Säätiön hallitukseen kuului toimintavuonna seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenet edustavat säätiön toiminnan kannalta keskeistä osaamista. Säätiön sijoitustoiminnan osalta
sijoitussalkun ja kiinteistöomaisuuden asiantuntijat hallituksessa ovat ekonomisteja ja juristeja. Kuntoutus- ja avustustoiminnan osalta asiantuntijajäsen on lääkäri ja muita asiantuntijoita lisäksi ovat teologian ja sosiologian korkeakoulutuksen saanut henkilö sekä
lotta. Hallituksen jäsenet osallistuvat laaja-alaisesti myös säätiön operatiiviseen toimintaan. Tästä johtuen jäsenet ovat osin samojen henkilökuntaetuuksien piirissä kuin muutkin työntekijät.
Hallituksen jäsen tai säätiön toimihenkilö ei osallistu säätiössä asian valmisteluun, käsittelyyn eikä päätöksentekoon, jos kysymyksessä on säätiön ja edellä mainitun henkilön välinen sopimus tai muu oikeustoimi tai jos henkilöllä on muutoin odotettavissa asiassa olennaista, säätiön edun kanssa mahdollisessa ristiriidassa olevaa etua.
Hallituksen jäsen tai toimihenkilö ei osallistu avustusta tai muuta vastikkeetonta etua koskevan asian käsittelyyn, jos edunsaajana on hän tai hänen perheenjäsenensä, muu lähisukulaisensa tai heidän määräysvallassaan oleva yhteisö tai säätiö. Hallituksen jäsenet
ilmoittavat ennen asian valmistelua mahdolliset päätöksentekoon vaikuttavat sidonnaisuudet ja eturistiriidat. Esteellinen henkilö ei osallistu myöskään tehdyn päätöksen toimeenpanoon, mikäli asia ei sitä välttämättä vaadi. Mitä edellä on todettu hallituksen jäsenestä, sovelletaan vastaavasti toiminnanjohtajaan.

LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ
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Lähipiirille maksetut taloudelliset edut sekä niiden taloudellinen arvo (sis. tytäryhtiöt):

Hallitusten jäsenet ja toiminnanjohtaja
Isännöitsijät
Tilintarkastaja/tilintarkastusyhteisö
Tytäryhtiöt

Palkat,
palkkiot ja
luontoisedut €

Kokonaan tai osittain vastikkeettomat edut €

264.972,93

2.368,22

Ostetut palvelut ja
tuotteet €
sis. alv 24%

Lähipiirin maksamat huoneistojen vastikkeet ja
vuokrat
26.353,31

128.206,09

1.282,80

24.800,00

14.213,06

147.571,65

1.594.196,11

Huoneistojen vastikkeet ja vuokrat muodostuvat LSS-konserniin kuuluvan As Oy
Mannerheimintie 93:n vuokrista ja vastikkeista. Vuokrat ja vastikkeet on peritty
käypään hintaan.
Kuvia vuoden varrelta

Pikkulottien leikit -kirjan
”Kunnioita mennyttä ja usko tulevaisuuteen.”
julkaisutilaisuus Lottamuseolla. Lottapatsaan paljastaminen Taidekeskus
Salmelassa

Muurame Oy lahjoitti osan Vappu
Pimiän suunnitteleman emaliastiastosarjan
tuotosta lottien hyväksi.

