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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS V. 2019 
  
 
 
 

 
 
Säätiön tarkoitus ja tehtävät 

 
Lotta Svärd Säätiön toiminta oli vuoden 2019 lopussa jatkunut 75 vuotta. 
 
Säätiön tarkoituksena on Lotta Svärd hengessä huoltaa ja avustaa Suomen kansalaisuutta 

olevia, sodan tai muun kriisin johdosta tai sen seurauksista kärsimään joutuneita henki-

löitä, jotka ovat kristillismielisessä hengessä toimineet kotien ja isänmaan hyväksi tai sel-

laisia 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 nykyi-

sellään Säätiön toiminnassa on lottien kuntouttamisessa ja Lottamuseon toiminnan ylläpi-

dossa. 

 

Säätiö toimii aktiivisessa ja avoimessa vuorovaikutuksessa yhteistyökumppaneidensa 

kanssa. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ennakoidaan mahdollisimman var-

haisessa vaiheessa ja muutoksiin varaudutaan toimintoja säätelemällä. Toiminnan kan-

nalta keskeiset riskitekijät pyritään tunnistamaan ja arvioimaan niiden merkittävyys.  

 

Arvot 
Säätiön arvopohja juontaa juurensa 1920-luvun alussa alkaneesta lottien historiasta ja 

työstä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Arvopohjan perustana ovat koti, uskonto ja 

isänmaa. Säätiön päämääränä on jatkaa lottien viitoittamaa toimintaa. Kolmannen sekto-

rin toimijana säätiöllä on valmius kantaa vastuuta tulevaisuudesta. 
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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 kuntoukseen ja avustamiseen 

• naisten vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja arjen turvallisuuden ja kriisivalmiu-

den kehittämiseen, 

• naisten kouluttamiseen vahvana toimijana ja tukena, 

• sekä hyväntekeväisyyteen ja perinnetyöhön. 

 

Säätiön säännöt ja Säätiölain velvoittavuus ohjaavat säätiön toimintaa jatkossakin kulloi-

senkin ajan vaatimalla tavalla. Strategia jalkautuu tulevaisuuteen tähtäävän työn alkaessa 

vähitellen.  

 

Elossa olevia lottia ja pikkulottia on 2020 vuoden alussa päivitetynn rekisterimme mukaan 

6370 kpl, joista lottia 1754 kpl ja pikkulottia 4616 kpl. 

Lottakuntoutuksia ja -avustuksia on maksettu vuosina 1997 – 2019 52 miljoonaa euroa. 

 

Visio 2027 
 

Lotta Svärd Säätiö on isänmaallisia arvoja kunnioittava, eettisesti toimiva yhteiskuntavas-
tuun kantaja ja hyväntekijä.  
  

Avustus- ja kuntoutustoiminta 
 
 
Säätiön tärkeimpänä toimintamuotona on vuoden aikana edelleen ollut Lotta Svärd jär-
jestöön kuuluneiden lottien kuntouttaminen ja avustaminen sekä eri maanpuolustusta 
tukevien järjestöjen avustaminen. 
 
Vuonna 2019 jaettiin kuntoutuksina ja avustuksina 2 806 445,62 euroa ja ne jakautuivat 
seuraavasti: 

• kuntoutukset lotille ja pikkulotille 2 343 800,12 euroa 

• yksilöavustukset vähävaraisille lotille ja pikkulotille 317 835,50 euroa 

• toiminta-avustukset maanpuolustustyöhön eri järjestöjen kautta 144 810 euroa 
 
Yksilöllisiä lottakuntoutuksia myönnettiin vuonna 2019 yhteensä 1651 kpl, joista laitos-
kuntoutusten osuus oli 37 % ja avokuntoutusten 63 %. Laitoskuntoutuksilla tarkoitetaan 
kuntoutuslaitoksessa vietettyä 10 päivän jaksoa.  
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Suomen Lottaperinneliiton kautta järjestettyjen ryhmäkuntoutusten osuus kuntoutuk-
sista oli 216 837,86 euroa. Lottaperinneliiton paikallisyhdistysten organisoimiin avokun-
toutusryhmiin osallistui 86 henkilöä ja henkisen ja fyysisen vireyden kursseille osallistui 
538 henkilöä.  
 
Kuntoutuksia ja avustuksia toteutui toimintavuoden aikana yhteensä 2 858:lle lotalle ja 
pikkulotalle 
 
Kotiavustajan palveluita sai toimintavuoden aikana yhdeksän (9) säätiön vuokra-asun-
noissa asuvaa lottaa ja pikkulottaa, kustannukset yhteensä 23 222 euroa.  
 
Säätiön avustustoimintaan on kuulunut edelleen edullisten asuntojen vuokraaminen lo-
tille. Sotaveteraanien toimintaa on myös tuettu tarjoamalla toimistotilaa yhtiövastikkeen 
suuruisella vuokralla.  
 
Ruotsin Majalla Tuusulassa järjestettiin kesäaikana arkiviikon pituisia lottien ja pikkulot-
tien virkistysviikkoja. Toimintavuoden aikana Ruotsinmajalla vietti lomaa yhteensä 45 lot-
taa/pikkulottaa. Lomatoiminnan kustannukset olivat 26 472,11 euroa.  
 

myönnetty kpl käytetty kpl

Laitoskuntoutukset 1 333 701,00 611

Avokuntoutukset 909 080,00 1 053

Suomen Lottaperinneliiton kautta

- avokuntoutukset ja kurssit 216 837,86 624

Yksilöavustukset 317 836,00 583

Yhteisöavustukset 144 810,00 18

Yhteensä 2 242 781,00 1 664 2 806 446,12 2 876

2 126 962,26 1 651

 
 
Lotta Svärd Säätiö lahjoitti toimintavuonna pyynnöstä hautareliefit kaikille vuonna 2019 
edesmenneille lotille. 
 

Sijoitustoiminta 
 

Säätiön varallisuus muodostuu pääasiassa koti- ja ulkomaisista osake- ja rahastosijoituk-
sista sekä aktiivisessa vuokrauskäytössä olevista asuinkiinteistöistä.  
 
Sijoitusmaisuuden hoidosta vastaavat Nordea Private Banking ja OP Varainhoito hoidetta-
vinaan olevien kansainvälisten sijoitussalkkujen osalta. Säätiön hallitus päättää kotimai-
sista osakesijoituksista hyväksytyn sijoitusstrategian puitteissa. 

 
Säätiö noudattaa vastuullisen sijoittamisen periaatteita sijoitustoiminnassaan. Varainhoi-
tajina toimivilta edellytetään, että he ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen 
periaatteet. Ihmisoikeuksiin, työehtoihin, ympäristöön ja liiketoiminnan etiikkaan liittyvät 
kysymykset halutaan huomioida sijoitustoiminnassa. 
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Pörssiyhtiöiden vahvan tuloskehityksen seurauksena vuoden 2019 osinkotulot toteutui-
vat ennakoidun mukaisesti ja olivat yhteensä 1.253.923,92 euroa. 
 

Vuokraustoiminta 
 
Säätiö omistaa 386 asuntoa sekä 19 ko. asuinkiinteistöihin liittyvää liike-/toimistohuo-
neistoa ja 3 varastoa, jotka kaikki olivat vuokrattuina toimintavuoden päättyessä. Asun-
not sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Tuusulassa.  
 
Säätiöllä on lisäksi omistuksessaan Tuusulassa sijaitsevan Lottamuseon alue ja 50 %:n 
omistusosuus Espoon Nupurissa sijaitsevasta n. 88 ha:n maa-alueesta. Alue sijaitsee Poh-
jois-Espoossa alueella, jonka yleiskaavan laadintaprosessi on käynnistynyt. 
 
Säätiö on vastuullinen ja luotettava kiinteistönomistaja ja vuokranantaja, joka huolehtii 
omistamistaan kiinteistöistä pitkäjänteisesti ja ammattimaisesti, huomioiden ympäristö-
vaikutukset ja kestävän kehityksen vaatimukset. Asuntokannan kehittämisestä, ylläpi-
dosta ja korjaustoiminnasta huolehditaan suunnitelmallisesti.  
 
Säätiö hoitaa itse kiinteistöjensä hallinnollisen isännöinnin, ainoastaan tekninen isän-
nöinti on ulkoistettu ja siitä vastasi Isännöintitoimisto Westerstråhle/Tapani Aarnivuo.   
Asuntojen vuokraustoiminta on ulkoistettu Vuokraturva Oy:lle.  Säätiön vuokra-asuntojen 
vuokrausaste pysyi hyvällä tasolla koko toimintavuoden ajan. Kokonaisvaihtuvuus oli nor-
maalitasolla eli 16,4 %. 
 
Säätiö toteutti toimintavuoden aikana yhteistyössä Good Housen kanssa laajamittaisen 
asukastyytyväisyystutkimuksen kaikkien vuokralaistensa keskuudessa.  Tutkimuksella sel-
vitettiin asukkaiden kokemuksia sekä omasta asunnosta että taloyhtiöstä, säätiön ja sen 
käyttämien yhteiskumppaneiden asiakaspalvelun toimivuudesta sekä asukkaiden näke-
myksiä kehittämiskohteista. Yleisesti asukastyytyväisyys koettiin hyväksi tai erittäin hy-
väksi. 
 
Konsernin vuokratuotot olivat yhteensä 4.246.209,61 euroa, poistot 1.085.450,47 euroa 
ja huoneistojen korjauskulut 615.666,99 euroa.   
 
 

Talous  
Konsernin varsinaisen toiminnan alijäämä oli 4.486.449,96 euroa, josta avustus- ja kuntou-
tustoiminnan osuus oli 2 806 445,62 euroa ja Lottamuseon osuus 841.930,59 euroa. Varsi-
naisen toiminnan alijäämä katettiin konsernin sijoitustoiminnan nettotuotoilla ja omaisuu-
den realisoinnilla, jotka olivat 5.348.637,74 euroa. 
 

Tilinpäätös osoittaa ylijäämää Säätiössä 1.803.670,16 euroa ja konsernissa 862.187,78 

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

säykseksi, minkä jälkeen Säätiön toimintapääoma on 62.359.307,72 euroa. 
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Tunnusluvut 

2019 2018 2017 2016

Kokonaistuotot

Säätiö 7 362 525,62 6 260 777,96 7 718 563,35 6 319 084,72

Konserni 7 954 087,13 6 828 981,90 9 958 555,54 6 501 456,45

Lottamuseon kulut % 
Säätiön kokonaistuotoista

10 % 12 % 9 % 12 %

Tilikauden yli-/alijäämä

Säätiö 1 803 670,16 -1 741 444,14 1 409 800,90 -741 920,96

Konserni 862 187,78 -2 878 763,27 1 947 464,96 -3 755 617,44

Omavaraisuusaste

Säätiö 95 % 95 % 95 % 95 %

Konserni 93 % 92 % 92 % 88 %

Henkilöstö keskimäärin tilikaudella

Säätiö 19 19 19 17

Konserni 28 27 26 25

Palkat ja palkkiot

Säätiö 836 427,47 763 915,69 772 872,73 738 683,83

Konserni 1 187 008,20 1 050 421,53 1 052 642,56 1 011 296,75

 
 

Tilikauden jälkeiset kehitysnäkymät, riskit ja epävarmuustekijät vuonna 2020 
 
Vuosi 2020 on alkanut kriisin merkeissä, kun koronaviruksen aiheuttamat maailmalaajui-

set huolet ovat saaneet pörssikurssit syöksyyn. Vastatoimet ja elvytys ovat kattavat ja 

vielä on ennenaikaista sanoa, kuinka suuri negatiivinen taloudellinen vaikutus epidemialla 

tulee olemaan. Joka tapauksessa viimevuoden kaltaista erittäin positiivista kehitystä fi-

nanssimarkkinoilla ei voida odottaa. 

 

Markkinamyllerrys on alkuvuonna 2020 aiheuttanut Säätiön osakevarallisuuden mark-

kina-arvoissa voimakasta laskua. Säätiön finanssivarallisuudesta valtaosa, yli 90 %, on si-

joitettuna osakkeisiin, mikä omaisuusluokkana on laskenut voimakkaimmin. Vuoden 2020 

alusta laskettuna maaliskuun puoleen väliin, on Säätiön sijoitusten arvo laskenut n. 17 %. 

Suurinta lasku on ollut kotimaisissa osakkeissa. Säätiö on kuitenkin pitkäjänteinen sijoit-

taja, joka sijoitusstrategiansa mukaisesti ei tee sijoituspäätöksiä lyhytaikaisten kurssimuu-

tosten pohjalta. Sijoitukset on hajautettu laajasti eri toimialoille ja markkinoille, eikä mer-

kittäviä riskikeskittymiä tältä osin salkussa ole. 

  

Suurin osa Säätiön vuotuisista tuloista kertyy vuokratuloista, joiden uskotaan poikkeusti-

lanteesta huolimatta, säilyvän suhteellisen hyvällä tasolla myös vuonna 2020. Kokonai-

suutena vuokratulojen nettomäärä tulee kuitenkin jäämään jonkin verran viimevuotista 

pienemmäksi, koska asuntojen vuokria ei pystytä vallitsevasta taloustilanteesta johtuen 
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korottamaan kustannustason nousua vastaavasti. Lisäksi liiketilojen vuokralaisina olevien 

yritysten vuokranmaksukyky on heikentynyt oleellisesti koronatilanteen takia.  

 

Arviomme mukaan markkina-arvojen laskulla ei ole lyhyellä aikavälillä vaikutusta Säätiön 

mahdollisuuksiin tarjota kuntoutuspalveluja ja avustuksia. Säätiön maksuvalmius on säily-

nyt hyvänä, minkä lisäksi Säätiö on varautunut lyhyen koron sijoituksin tukemaan maksu-

valmiutta edelleen, mikäli esimerkiksi osinkotuotot viivästyisivät tai niitä leikattaisiin. Li-

säksi Säätiön merkittävin kohderyhmä, Lotat ja pikkulotat, kuuluvat riskiryhmään, joka ei 

voi epidemian aikana käyttää kuntoutuspalveluja. Näin ollen myös kustannustilanne on 

helpompi. Riskinä on tilanteen pitkittyminen ja tällöin Säätiön mahdollisesti tulee varau-

tua toimiin kulujen pienentämiseksi. 

 

Kokonaisuudessaan sijoitustuotot mahdollistavat lottien kuntoutusten ja muun tuen 

myös tulevana vuotena. 

 

Viestintä ja kansainvälinen yhteistyö 
  

Viestinnässä on toimintavuoden aikana panostettu erityisesti sähköisen viestinnän kehit-
tämiseen ja asiakkaiden palveluun ja tavoitettavuuteen sähköisissä kanavissa.  
 
Visuaalinen ilme 
Lotta Svärd Säätiölle, Lottamuseolle ja Lotta Svärd 100 -juhlavuodelle on valmistunut uusi 
visuaalinen ilme ja graafinen ohjeistus. Uusi visuaalinen ilme on otettu muun muassa lo-
gojen, lomakkeiden ja museon myyntituotteiden osalta porrastetusti käyttöön.  
 
Lottakirja 
Toimintavuoden aikana on valmistunut Lottakirjan käsikirjoitus. Teksti on käännätetty 
ruotsiksi ja englanniksi. Lottakirjan kuvatoimitus aloitettiin toimintavuoden aikana.  

 
Verkkosivut 
Lotta Svärd Säätiö -konsernilla on ollut toiminnassa lottasaatio.fi, lottamuseo.fi, nostalgi-
setnaiset.fi ja lottasvard.fi verkkosivut.  
 
Sosiaalisen median kanavat 
Toimintavuoden aikana sosiaalisen median kanavista Lotta Svärd Säätiö -konsernissa on 
ollut aktiivisessa käytössä kaksi Facebook -profiilia ja Instagram-tili.  
 
Kansainvälinen yhteistyö 
Kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on toimintavuonna ollut luoda, ylläpitää, kehittää 
ja tehostaa yhteydenpitoa kansainvälisten toimijoiden kanssa erityisesti Ruotsissa 
(Svenska Lottakåren) ja Virossa (Naiskodukaitse). Toimintavuoden aikana lottamuseolla 
on vieraillut tutustumassa useita kansainvälisiä ryhmiä Ruotsista, Virosta ja Kiinasta. Sää-
tiön kansainvälinen toimikunta on käynyt toimintavuonna tutustumassa Ruotsin lottajär-
jestön toimintaan. 
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Lottamuseon toiminta ja lottaperinnetyö 
 

Lotta Svärd Säätiö ylläpitää Lottamuseota Tuusulassa, Rantatiellä. Lottamuseon ylläpitämi-
seen käytettiin vuoden 2019 aikana 752 420,53 euroa. 

Vuoden 2019 Lottamuseolla toiminnan fokuksessa oli uusi lääkintäaiheinen erikoisnäyt-
tely ja siihen liittyvät opaspalvelut, kokoelmien muutto Museoviraston kokoelmatiloihin 
sekä Lottakanttiinin toiminnan kehittäminen. Vuonna 2019 aloitettiin juhlavuoden 2021 
valmistelut kaikilla toiminnan saroilla. Lottamuseossa kävi 19 031 vierailijaa ja Lottakant-
tiinissa 56 636 asiakasta. Kävijämäärät kasvoivat museossa 16% ja kanttiinissa 10% edelli-
seen vuoteen verrattuna. 

Vuoden Lotta 
 

Vuoden Lotta valittiin 14. kerran. Vuoden 2020 lotta on pikkulotta Aila Salo Raumalta.  
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 esiku-
vana lottien kunnioittamien arvojen välittämisessä nykypäivän naisille. 

 

Vuoden Lotaksi voidaan nimetä myös yhteisö, joka täyttää edellä luetellut kriteerit. 
 

Toimikunnat 
 

Hallituksen työvaliokunta 
Työvaliokuntaan kuuluvat sääntöjen mukaan säätiön hallituksen puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja sekä heidän lisäkseen kaksi tai kolme hallituksen valitsemaa jäsentä. Työva-
liokuntaan ovat Pirjo Björkin ja Anja Mäkeläisen lisäksi kuuluneet Aune Rahola, Kirsti Pak-
kala ja Marja Ramm-Schmidt.  
 
Työvaliokunta kokoontui tilikauden aikana kahdeksan (8) kertaa. 
 
Kuntoutustoimikunta 
Kuntoutuspäätökset käsitellään kuntoutustoimikunnassa, johon kuuluvat Kirsti Pakkala 
(pj.), Aune Rahola (sijaisenaan Tarja Björkling-Pakarinen) sekä kuntoutussuunnittelija Va-
namo Määttä ja hänen jäätyään eläkkeelle seuraajansa Heli Niemelä. Kuntoutustoimikun-
nan tehtävien vaihtuessa kuntoutuskäsittelyissä oli apuna kokenut veteraanikuntoutus-
ten asiantuntija, veteraanineuvoja Anni Grundström.  
 
Kuntoutustoimikunta kokoontui tilikauden aikana neljätoista (14) kertaa.  
 
Avustustoimikunta 
Avustustoimikunta valmistelee vähävaraisille lotille ja pikkulotille myönnettävät taloudel-
liset tuet. Toimikuntaan kuuluvat Kirsti Pakkala (pj.) Salla Ala-Jääski sekä Tarja Björkling-
Pakarinen.  
 
Avustustoimikunta kokoontui tilikauden aikana kahdeksan (8) kertaa.  
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Kiinteistö- ja asuntotoimikunta 
Toimikunta on käsitellyt Lotta Svärd säätiökonsernin asunto-osakeyhtiöiden kunnossapi-
toon, 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 isän-
nöitsijä, toiminnanjohtaja sekä tarpeellinen määrä asiantuntijoita. Kiinteistö- ja asuntotoi-
mikunta on toimintavuoden aikana kokoontunut seitsemän (7) kertaa. 

  
Viestintätoimikunta 
Toimintavuoden aikana Lotta Svärd Säätiön viestintätoimikunta on kokoontunut viisi (5) 
kertaa. Viestinnän strategisia linjauksia koskevat kysymyksen on esitelty Lotta Svärd Sää-
tiön työvaliokunnassa.  
 
Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Marja Ramm-Schmidt ja hallituksen valitse-
mana jäsenenä Pirjo Björk sekä muina jäseninä viestintäpäällikkö ja Lottamuseon johtaja. 
 
Taloustoimikunta 
Säätiön Taloustoimikunta on vuoden aikana käsitellyt Säätiön taloustilanteeseen ja fi-
nanssivarallisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä tarvittaessa tehnyt hallitukselle sen osalta 
toimenpide-ehdotuksia.   
 
Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Leena Mäki-Turja ja hallituksen valitsemina 
jäseninä Pirjo Björk ja Anja Mäkeläinen.  Taloustoimikunta on kokoontunut toimintavuo-
den aikana kaksi (2) kertaa. 

 
Kansainvälinen toimikunta 
Toimikunnan on käsitellyt yhteydenpitoa kansainvälisten toimijoiden kanssa erityisesti 
Ruotsissa (Svenska Lottakåren) ja Virossa (Naiskodukaitse). 
 
Kansainvälisen toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Marja Ramm-Schmidt sekä 
säätiön edustajana Salla Ala-Jääski ja Lottamuseon edustaja. Toimikunta kokoontui vuo-
den 2019 aikana kaksi (2) kertaa. 

 
Säätiön hallinto ja yleiset toimistopalvelut 
 

Säätiön hallitukseen kuuluivat v. 2019 varsinaisina jäseninä: 
 

jäsen vuodesta  toimikausi  
Björk Pirjo  Helsinki  1998  1.1.2019-31.12.2023 
Ala-Jääski Salla Kirkkonummi 2019  1.1.2019-31.12.2023 
Mäkeläinen Anja Espoo  2008  1.1.2019-31.12.2023 
Mäki-Turja Leena Helsinki 2014  1.1.2020-31.12.2024 
Pakkala Kirsti  Helsinki 2009  1.1.2020-31.12.2024 
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Rahola Aune  Espoo 2004  1.1.2015-31.12.2019 
Ramm-Schmidt Marja Espoo 2008  1.1.2018-31.12.2022 
 
Erovuoroiset hallituksen jäsenet Kirsti Pakkala ja Leena Mäki-Turja valittiin uudelleen ja 
Aune Raholan tilalle valittiin Kai Haarma. Aune Rahola nimitettiin hallituksen kunniajäse-
neksi. 
 
Säätiön hallituksen puheenjohtajana on kuluneen vuoden ajan toiminut Pirjo Björk, vara-
puheenjohtajana Anja Mäkeläinen ja sihteerinä Säätiön toiminnanjohtaja Tarja Björkling-
Pakarinen. 
 
Hallituksen sääntömääräiset vuosikokoukset pidettiin Helsingissä 11.4.2019 ja 2.12.2019. 
Lisäksi hallitus kokoontui kuusi (6) muuta kertaa. 

 
 Tilintarkastajat 

Toimintavuonna Säätiön tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastusyhteisö Signia Tilintar-
kastus Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KTM, KHT Juhani Imponen.  
 
Henkilökunta 
Vuonna 2019 Lotta Svärd Säätiö -konsernin palveluksessa oli toimistolla viisi henkilöä ja 
museolla kahdeksan henkilöä sekä tuntityöntekijöitä museo-opastuksissa. Lottakanttii-
nissa työskenteli kolme vakituista henkilöä ja sesonkityöntekijöitä tarpeen mukaan.  
 
Säätiön uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin 1.1.2020 alkaen Anne Nurminen edellisen 
toiminnanjohtajan jäädessä eläkkeelle. 
 

 

Lähipiiritoimet 
 

Säätiön ja sen tytäryhtiöiden lähipiiriin ovat kuuluneet hallituksen jäsenet, toiminnanjoh-

taja, tekninen isännöitsijä, hallinnollinen isännöitsijä ja tilintarkastajat perheineen sekä 

heidän vaikutusvallassansa olevat yritykset. 

 

Säätiön lähipiiriin kuuluville ei ole myönnetty avustuksia, rahalainoja eikä heidän puoles-

taan ole annettu vastuusitoumuksia. 

 

Yleiskuvaus hallituksen tehtävistä 

Säätiön hallitukseen kuului toimintavuonna seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenet edus-

tavat säätiön toiminnan kannalta keskeistä osaamista. Hallituksen jäsenet osallistuvat 

laaja-alaisesti myös säätiön operatiiviseen toimintaan.  

 

Hallituksen jäsen tai säätiön toimihenkilö ei osallistu säätiössä asian valmisteluun, käsitte-

lyyn eikä päätöksentekoon, jos kysymyksessä on säätiön ja edellä mainitun henkilön väli-

nen sopimus tai muu oikeustoimi tai jos henkilöllä on muutoin odotettavissa asiassa olen-

naista, säätiön edun kanssa mahdollisessa ristiriidassa olevaa etua.  
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Hallituksen jäsen tai toimihenkilö ei osallistu avustusta tai muuta vastikkeetonta etua kos-

kevan asian käsittelyyn, jos edunsaajana on hän tai hänen perheenjäsenensä, muu lähi-

sukulaisensa tai heidän määräysvallassaan oleva yhteisö tai säätiö. Hallituksen jäsenet 

ilmoittavat ennen asian valmistelua mahdolliset päätöksentekoon vaikuttavat sidon- 

naisuudet ja eturistiriidat. Esteellinen henkilö ei osallistu myöskään tehdyn päätöksen toi-

meenpanoon, mikäli asia ei sitä välttämättä vaadi. Mitä edellä on todettu hallituksen jä-

senestä, sovelletaan vastaavasti toiminnanjohtajaan. 

 
Lähipiirille (sisältäen hallituksen jäsenet ja toiminnanjohtaja) on maksettu palkkoina ja 
palkkioina yhteensä 253 014,02 euroa. Kokonaan tai osittain vastikkeettomia etuja heille 
on maksettu 1 208,78 euroa. Huoneistojen vastikkeet ja vuokrat muodostuvat LSS-konser-
niin kuuluvan As Oy Mannerheimintie 93:n vuokrista ja vastikkeista. Lähipiiri on maksanut 
huoneistojen vastikkeita ja vuokria yhteensä 11 563,70 euroa. Konsernin tilintarkastus on 
toteutettu ostopalveluna, konserni on ostanut tilintarkastuspalveluita yhteensä 26 957,60 
eurolla toimintavuoden aikana. Tilintarkastusyhteisö on maksanut konsernille vuokraa ja 
vastiketta 14 497,32 euroa ja isännöitsijä 1 392,00 euroa. LSS konserni on ostanut tytäryh-
tiöiltään palveluita yhteensä 156 349,45 euroa ja isännöinnistä 117 268,28 euroa.  Tytär-
yhtiöt ovat maksaneet konsernille huoneistojen vastikkeina ja vuokrina 1 448 273,94 eu-
roa. Vuokrat ja vastikkeet on peritty käypään hintaan. 

 
 

Kuvia vuoden varrelta 
 

Irmeli Lembergin muistoa ja elä-
mäntyötä kunnioittaen 
 

 
 
Säätiön pitkäaikainen hallituksen 
jäsen ja kunniapuheenjohtaja Ir-
meli Lemberg menehtyi yllättäen 
sairaskohtaukseen kotonaan tam-
mikuussa 2019.  
 
 
 

 

 

 
 
Vuoden Lotta Aila Salo 

 


