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Lottien ja pikkulottien kuuluessa koronapandemian
eniten suojeltuun riskiryhmään, muuttui
kuntoutustoiminnan turvallinen järjestäminen ajoittain
haasteelliseksi. Tämä vaikutti toteutuneisiin
kuntoutusmääriin, mutta vastaavasti yhteydenpitoa
lottiin lisättiin mm. puhelimitse ja kirjeitse.

Lottien toiveesta Lotta Svärd Säätiön matka sodan tai
muun kriisin johdosta kärsimään joutuneiden
suomalaisten auttajana tulee jatkumaan pitkälle
tulevaisuuteen. Vuoden 2020 aikana tulevaisuuden
strategiaa lähdettiin konkretisoimaan edelleen.
Uudistetun strategian toimintojen käyttöönotto alkoi
vuoden 2020 aikana kokeiluilla, joiden kautta uusista
toiminnoista voidaan oppia ja samalla liukua vähitellen
kohti tulevaa. 

Säätiön hallituksen pitkäaikainen lottajäsen, Aune
Rahola, nukkui pois alkuvuodesta 2020. Säätiö on nyt
ensi kertaa tilanteessa, jossa tulevaisuus jatkuu ilman
päättävässä asemassa olevaa lottaa.

Vuotta leimasi myös huolellinen valmistautuminen Lotta
Svärd järjestön perustamisen 100 vuotisjuhlavuoteen,
jota vietetään vuonna 2021.

JOHDANTO

Vuosi 2020 oli Lotta Svärd Säätiön historiassa
suurten muutosten vuosi.

Arkisissa toiminnoissa tehtiin vuoden aikana suuri
muutos digitaaliseen suuntaan. Maaliskuussa 2020
maailmanlaajuinen koronapandemia toi leimansa
säätiön päivittäisiin toimiin koko loppuvuodeksi.
Uusia toimintamalleja kehitettiin koko talossa, kun
ihmisten tapaamista rajoitettiin. Koronan
aiheuttama kriisi myös velvoitti tarttumaan
toimeen, kun kriisin kohdanneet perheet tarvitsivat
apuamme. 

TAUSTAA

Lotta Svärd Säätiö on yleishyödyllinen säätiö. Kun lottajärjestön lakkauttaminen alkoi näyttää väistämättömältä,
lotat perustivat syksyllä 1944 Suomen Naisten Huoltosäätiön jatkamaan lottajärjestön huolto- ja
avustustoimintaa. Vuonna 2004 Suomen Naisten Huoltosäätiö vaihtoi nimekseen Lotta Svärd Säätiö.

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.
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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
nykyisellään Säätiön toiminnassa on lottien kuntoutus- ja
avustustoiminnassa ja Lottamuseon toiminnan
ylläpidossa.

TARKOITUKSEN
TOTEUTTAMINEN

ARVOT

Lotta Svärd Säätiön arvopohja juontaa juurensa 1920-luvun alussa alkaneesta
lottien historiasta ja työstä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Arvopohjan
perustana ovat koti, uskonto ja isänmaa. 

NÄIN TOTEUTAMME SÄÄTIÖN ARVOJA:

Isänmaallisuus: Kunnioitamme aiempien sukupolvien tekemää työtä ja uhrauksia. 
Kannustamme ajatteluun ja tekoihin, joissa yhteiskunnan etu asettuu yksilön
oman edun edelle.

Vastuullisuus: Huolehdimme ja välitämme niistä, ketkä apua tarvitsevat. 
 Säätiössä elämme ajan hengessä ja olemme valmiit mukautumaan yhteiskunnan
muutoksiin. Lotta Svärd Säätiö toimii vastuullisena työnantajana ja kannamme
tinkimättömästi oman vastuumme yhteiskunnasta.

Kumppanuus: Teemme yhdessä, kannustamme, autamme ja arvostamme
asiakkaitamme,  yhteistyökumppaneitamme ja työyhteisöämme. Kumppanuus on
perusedellystys vaativan tehtävämme täyttämiselle.
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STRATEGIA

lottien ja pikkulottien kuntoukseen ja avustamiseen
kriisin kohdanneiden lasten avustamiseen
naisten vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja arjen turvallisuuden ja
kriisivalmiuden kehittämiseen,
lottien historian ja perinnön vaalimiseen.

Säätiön strategiana on jatkaa lottien sille antamaa alkuperäistä tehtävää
keskittyen tulevaisuudessa:

Säätiölaki ja säätiön säännöt ohjaavat ja säätelevät säätiön toimintaa.
Strategiaa toteutetaan vaiheittain, kun tulevaisuuteen tähtäävä työ
vähitellen alkaa.

VISIO

Lotta Svärd Säätiö on isänmaallisia arvoja kunnioittava, eettisesti toimiva
yhteiskuntavastuun kantaja ja hyväntekijä. 
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kuntoutukset lotille ja pikkulotille 1.333.759,62
euroa 
yksilöavustukset vähävaraisille lotille ja
pikkulotille 341.850,00 euroa 
toiminta-avustukset maanpuolustustyöhön eri
järjestöjen kautta 161.569,00 euroa 
koronakriisin johdosta kärsimään joutuneiden
avustaminen 113.170,00 euroa, pääkohteena
lapsiperheet 
kotipalvelu ym. 17.736,20 euroa

Elossa olevia lottia ja pikkulottia on 2021 vuoden
alkupuolella päivitetyn rekisterimme mukaan 6218
henkilöä, joista lottia 1490 kpl ja pikkulottia 4728
kpl.
Lottakuntoutuksia ja -avustuksia on maksettu
vuosina 1997 – 2020 yhteensä 53,7 miljoonaa
euroa.

Säätiön tärkeimpänä toimintamuotona on vuoden
aikana edelleen ollut Lotta Svärd järjestöön
kuuluneiden lottien kuntouttaminen ja avustaminen
sekä eri maanpuolustusta tukevien järjestöjen
avustaminen. Uutena avustusmuotona toimitettiin
mm. ruoka-apua koronakriisin johdosta vaikeuksiin
joutuneille lapsiperheille. 
 
Vuonna 2020 jaettiin kuntoutuksina ja avustuksina
1.968.084,82 euroa ja ne jakautuivat seuraavasti: 

Lisäksi säätiö osallistui mm. koronakriisistä
johtuen lentoemäntien kouluttamiseen
sairaanhoidon avustaviin tehtäviin, lottien
kotipalveluihin sekä sotaveteraanien ja
sotainvalidien lounaskuljetuksiin Keski-Uudenmaan
alueella. 

Yksilöllisiä lottakuntoutuksia myönnettiin vuonna
2020 yhteensä 1431 kpl, joista laitoskuntoutusten
osuus oli 27 % ja avokuntoutusten 73 %.
Laitoskuntoutuksilla tarkoitetaan
kuntoutuslaitoksessa vietettyä 10 päivän jaksoa. 

Suomen Lottaperinneliiton kautta järjestettyjen
ryhmäkuntoutusten osuus kuntoutuksista oli 61
339,70 euroa. Lottaperinneliiton
paikallisyhdistysten organisoimiin
avokuntoutusryhmiin osallistui 48 henkilöä ja
henkisen ja fyysisen vireyden kursseille osallistui 83
henkilöä.  Keväällä 2020 leviämään alkaneen
koronaviruksen takia Suomen Lottaperinneliiton
paikallisyhdistykset joutuivat siirtämään
suurimman osan vuodelle 2020 suunnittelemistaan
kursseista lottien ja pikkulottien hyvinvoinnin ja
turvallisuuden takia. Nämä toteutetaan seuraavalla
toimintakaudella heti, kun kokoontuminen on
turvallista.
 
Kuntoutuksia ja avustuksia toteutui toimintavuoden
aikana yhteensä 2 376:lle lotalle ja pikkulotalle.
Kuntoutuksia jäi toteutumatta koronarajoitusten
vuoksi.

Säätiön avustustoimintaan on kuulunut edelleen
edullisten asuntojen vuokraaminen lotille.
Sotaveteraanien toimintaa on myös tuettu
tarjoamalla toimistotilaa yhtiövastikkeen
suuruisella vuokralla. 
 
Ruotsin Majalla Tuusulassa ei pystytty
järjestämään lomatoimintaa vallitsevien
koronarajoitusten vuoksi. Lomatoiminta jatkuu
kesällä 2021. 
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koronaviruksen takia Suomen Lottaperinneliiton
paikallisyhdistykset joutuivat siirtämään
suurimman osan vuodelle 2020 suunnittelemistaan
kursseista lottien ja pikkulottien hyvinvoinnin ja
turvallisuuden takia. Nämä toteutetaan seuraavalla
toimintakaudella heti, kun kokoontuminen on
turvallista.

Kuntoutuksia ja avustuksia toteutui toimintavuoden
aikana yhteensä 2 376:lle lotalle ja pikkulotalle.
Kuntoutuksia jäi toteutumatta koronarajoitusten
vuoksi.

Säätiön avustustoimintaan on kuulunut edelleen
edullisten asuntojen vuokraaminen lotille.
Sotaveteraanien toimintaa on myös tuettu
tarjrjr oamalla toimistotilaa yhtiövastikkeen
suuruisella vuokralla.

Ruotsin Majalla Tuusulassa ei pystytty
järjrjr estämään lomatoimintaa vallitsevien
koronarajoitusten vuoksi. Lomatoiminta jatkuu
kesällä 2021.

AVUSTUS- JA
KUNTOUTUSTOIMINTA
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Lotta Svärd Säätiö
lahjoitti toimintavuonna

omaisen pyynnöstä
hautareliefit

edesmenneiden lottien ja
pikkulottien hautakiviin.

SIJOITUSTOIMINTA

Säätiön varallisuus muodostuu pääasiassa koti- ja
ulkomaisista osake- ja rahastosijoituksista sekä
aktiivisessa vuokrauskäytössä olevista
asuinkiinteistöistä. 

 
Sijoitusomaisuuden hoidosta vastaavat Nordea
Private Banking ja OP Varainhoito hoidettavinaan
olevien kansainvälisten sijoitussalkkujen osalta.
Säätiön hallitus päättää kotimaisista
osakesijoituksista hyväksytyn sijoitusstrategian
puitteissa.

Lotta Svärd Säätiön sijoitussalkun
vastuullisuusarvosana on kiitettävä. Salkku
koostuu keskimäärin yrityksistä, jotka hallitsevat
vastuullisuusriskejä ja -mahdollisuuksia
kiitettävästi.

Tilikauden aikana vastuullisuusnäkökulma vaikutti
vahvasti sijoituspäätöksiin. Varainhoitajina toimivilta
edellytetään, että he ovat allekirjoittaneet YK:n
vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Ihmisoikeuksiin,
työehtoihin, ympäristöön ja liiketoiminnan etiikkaan
liittyvät kysymykset halutaan huomioida
sijoitustoiminnassa.
 
Vuoden 2020 osinkotulot olivat yhteensä 979.981,41
euroa. Tuotot olivat merkittävästi ennakoitua
pienemmät.
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TALOUS

Säätiö omistaa 386 asuntoa sekä 18 ko. asuinkiinteistöihin liittyvää
liike-/toimistohuoneistoa ja 3 varastoa, jotka kaikki olivat vuokrattuina
toimintavuoden päättyessä. Asunnot 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 Pohjois-Espoossa alueella, jonka yleiskaavan
laadintaprosessi on käynnistynyt.
Säätiö käynnisti toimintavuoden aikana kaikkien omistamiensa kiinteistöjen
kuntokartoitukset tavoitteena päivittää pitemmän aikavälin korjaus- ja
kunnossapitotarpeet koko kiinteistökannassa. Koronasta johtuen
kartoitukset kohdistuivat tässä vaiheessa vain kiinteistöjen ulkopuolisiin
rakenteisiin ja yhteistiloihin. Kartoitusta jatketaan asuntojen sisätilojen
osalta korona-ajan jälkeen. Kiinteistöjen ja niissä olevan huoneistojen
korjaus- ja kunnostustöihin käytettiin vuonna 2020 yhteensä 286.526,47
euroa. Säätiö varautuu kuntokartoitusten perusteella huomattaviin
kiinteistöjen korjauskustannuksiin tulevina vuosina.

Säätiö hoitaa itse kiinteistöjensä hallinnollisen isännöinnin, ainoastaan
tekninen isännöinti 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 normaalitasolla eli 16,9 %.

Konsernin vuokratuotot olivat yhteensä 4.290.838,90 euroa, poistot
1.008.092,17 euroa ja huoneistojen korjauskulut 455.359,34 euroa.
Toimintavuoden aikana koronatilanteesta johtuen vuokria ei korotettu ja
säätiön kiinteistöissä toimiville yritysvuokralaisille sovittiin
vuokrahelpotuksia yleisen taloustilanteen vaikeutumisen vuoksi.

Konsernin varsinaisen toiminnan alijäämä oli 3.853.908,41 euroa, josta
avustus- ja kuntoutustoiminnan osuus oli 1.968.084,82 euroa ja
Lottamuseon osuus 850.368,17euroa. Varsinaisen toiminnan alijäämä
katettiin konsernin sijoitustoiminnan nettotuotoilla ja omaisuuden
realisoinnilla, jotka olivat 4.443.669,40 euroa.

Tilinpäätös osoittaa ylijäämää Säätiössä 1.432.208,15 euroa ja konsernissa
589.760,99 euroa. 

Hallitus esittää, että säätiön tilikauden ylijäämä siirretään toimintapääoman
lisäykseksi, minkä jälkeen Säätiön toimintapääoma on 63.791.515,87 euroa.

VUOKRAUSTOIMINTA
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TUNNUSLUVUT
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TILIKAUDEN JÄLKEISET
KEHITYSNÄKYMÄT,  RISKIT JA

EPÄVARMUUSTEKIJÄT VUONNA
2021

Säätiön sijoitusvarallisuus on kehittynyt alkuvuonna 2021 positiivisesti nousevien osakekurssien
vanavedessä. Säätiön osakesijoituksista merkittävä osa on sijoitettu suomalaisiin yhtiöihin, jotka ovat
alkuvuonna menestyneet hyvin. Syklisenä pörssinä Helsinki on hyötynyt myös meneillään olevasta
toimialakäänteestä. Suomen talous on selvinnyt koronasta melko vähin vaurioin ja rajoitustoimet ovat
olleet muuta Eurooppaa maltillisemmat. Kotitalouksien ostovoima on lisäksi säilynyt hyvänä. Edellytykset
hyvälle sijoitusvuodelle ovat kaiken kaikkiaan hyvät ja uskomme säätiön pitkäjänteisen sijoituspolitiikan
tukevan parhaiten Säätiön tarkoituksen toteuttamista.

Suurin osa Lotta Svärd Säätiön vuotuisista tuloista kertyy vuokratuloista, joiden uskotaan vuokra-asuntojen
markkinatilanteen heikentymisestä huolimatta säilyvän lähes vuoden 2020 tasolla myös vuonna 2021. 
Koronasta johtuvan poikkeustilanteen jälkeen Säätiö käynnistää koko kiinteistökantaa koskevat asuntojen
kuntokartoitukset märkätilatutkimuksineen. Asuntojen korjaus- ja kunnostuskustannukset pienentävät
tulevina vuosina Säätiön saamaa vuotuista nettovuokratuottoa.

Säätiön maksuvalmius on säilynyt haastavasta koronavuodesta huolimatta hyvänä, minkä lisäksi säätiö on
varautunut lyhyen koron sijoituksin tukemaan maksuvalmiutta tarpeen mukaan. Osinkotuottojen odotetaan
palautuvan koronaa edeltävälle tasolle. 

VIESTINTÄ JA KANSAINVÄLINEN
YHTEISTYÖ

Toimintavuoden aikana Lotta Svärd Säätiö -konsernille on
valmistunut viestintästrategia, joka ohjaa konsernin
viestintätyötä. Lotta Svärd Säätiö -konsernin viestintätyössä
on keskitytty valmistelemaan Lotta Svärd 100 -juhlavuoden
viestintää sekä palvelemaan sidosryhmien ja median
edustajia. Sisäisen viestinnän toimintamalleja on kehitetty
osana Säätiön toimintojen digitalisoimista.

LOTTAKIRJA

Toimintavuoden aikana päivitettiin ja viimeisteltiin Lottakirja.
Kirja painettiin suomen- ja ruotsinkielisenä. Lottakirjan
englanninkielinen teksti lisättiin Lotta Svärd 100 -
verkkosivustolle.

Viestinnässä valmistauduttiin tulevaan juhlavuoteen 
mm. valmistelemalla sisältöä eri kanaviin.
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SOSIAALISEN MEDIAN KANAVAT
Toimintavuoden aikana sosiaalisen median kanavista
Lotta Svärd Säätiö -konsernissa on ollut aktiivisessa
käytössä kaksi Facebook -profiilia ja Instagram-tili.
Yhteensä näillä sosiaalisen median kanavilla on
seuraajia 5687. Facebookissa seuraajamäärä on
kasvanut 39% ja Instagramissa 67% vuodesta 2019.

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
Kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on
toimintavuonna ollut luoda, ylläpitää, kehittää ja
tehostaa yhteydenpitoa kansainvälisten toimijoiden
kanssa erityisesti Ruotsissa (Svenska Lottakåren) ja
Virossa (Naiskodukaitse). Säätiö osallistui Saksassa
Hoenlockstedissa järjestettyyn Jääkäreiden 105 -
vuotisjuhlaan.

Vuonna 2020 Lottamuseolla valmistauduttiin Lotta Svärd 100v
juhlavuoteen. 

Juhlavuoteen liittyvän päänäyttelyn uudistamisen lähtökohtana on
avata lottajärjestön ja siinä toimineiden naisten vapaaehtoista työtä
ja aktiivista roolia suomalaisessa yhteiskunnassa. Näyttelyn ja
samalla koko juhlavuoden kantavaksi teemaksi päätettiin: ”Lotta
Svärd – 100 vuotta yhteiskuntavastuuta”. 

Museon yleisötyö koki muutoksia pandemian myötä.  Kesäsesonkia
varten tuotettiin ulkoilmaopastus Lotta Svärd ja Syväranta. Uutena
tapahtumamuotona aloitettiin lukupiiri verkossa. 

Vuonna 2020 lahjoitustarjouksia museokokoelmiin tuli aiempia
vuosia enemmän. Lottamuseon tutkijat ja kokoelmat palvelivat
laajasti asiakkaita ja ulkopuolisia tutkijoita.
Museokävijöitä oli vuoden 2020 aikana yhteensä 17 706 henkilöä. 

VERKKOSIVUT
Vuoden aikana lottasvard.fi -verkkosivusto on uusittu
vastaamaan Lotta Svärd 100 -juhlavuoden tarpeita. 
Lottasaatio.fi, lottamuseo.fi, nostalgisetnaiset.fi ja
lottasvard.fi -verkkosivujen kautta tavoitettiin vuoden aikana
107 611 käyttäjää, noin 20% enemmän kuin vuonna 2019. 

LOTTAMUSEON TOIMINTA JA
LOTTAPERINNETYÖ: 

100 VUOTTA YHTEISKUNTAVASTUUTA

Lottamuseo Tuusulan Taiteiden 
yössä elokuussa 2020

Lähestyvä juhlavuosi kiinnosti myös mediaa. Kuva Ylen Aamu-
lähetyksestä 4.12.2020
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Lottakanttiinissa toteutettiin uudenlaista toimintaa,
kun koronapandemiasta johtuva ravintoloiden
sulkeminen käynnisti lounaiden nouto- ja
kuljetuspalvelun maaliskuussa. Palvelu muodostui
nopeasti suosituksi. Erityisesti palveltiin
riskiryhmään kuuluvia ikäihmisiä. Toimitimme
kevään poikkeustilan ajan lounaat alueen
sotaveteraaneille ja sotainvalideille sekä heidän
puolisoilleen yhteistyössä paikallisten
veteraanijärjestöjen kanssa. Lotta Svärd Säätiö
avusti veteraanijärjestöjä veteraanien lounaiden
kustannuksissa.

TOIMIKUNNAT

Vuoden 2021 lotta on Aira Samulin
Helsingistä. Vuoden Lotta valittiin 15. kerran. 

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.

HALLITUKSEN TYÖVALIOKUNTA
Työvaliokuntaan kuuluvat sääntöjen mukaan
säätiön hallituksen puheenjohtaja, vara-
puheenjohtaja sekä heidän lisäkseen kaksi tai
kolme hallituksen valitsemaa jäsentä.
Työvaliokuntaan ovat Pirjo Björkin ja Anja
Mäkeläisen lisäksi kuuluneet Leena Mäki-Turja,
Kirsti Pakkala ja Marja Ramm-Schmidt. 

Työvaliokunta kokoontui tilikauden aikana
kymmenen (10) kertaa.

VUODEN LOTTA

KUNTOUTUSTOIMIKUNTA
Kuntoutuspäätökset vahvistetaan
kuntoutustoimikunnassa, johon kuuluvat Kirsti
Pakkala (pj.), Anne Nurminen sekä
kuntoutussuunnittelija Heli Niemelä. 

Kuntoutustoimikunta kokoontui tilikauden aikana
12 kertaa. 

11
Lottamuseo Tuusulan Taiteiden 

yössä elokuussa 2020

Lottakanttiinin lounaskuljetuksia valmistellaan. Poikkeusoloihin
mukautuminen tapahtui nopeasti.



AVUSTUSTOIMIKUNTA
Avustustoimikunta valmistelee vähävaraisille lotille
ja pikkulotille myönnettävät taloudelliset tuet.
Toimikuntaan kuuluvat Kirsti Pakkala (pj.) Salla Ala-
Jääski sekä Anne Nurminen.

Avustustoimikunta kokoontui tilikauden aikana 12
kertaa. 

KIINTEISTÖ- JA ASUNTOTOIMIKUNTA
Toimikunta käsittelee 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 ja
toiminnanjohtaja. Kiinteistö- ja asuntotoimikunta
on toimintavuoden aikana kokoontunut seitsemän
(7) kertaa.

VIESTINTÄTOIMIKUNTA
Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Marja
Ramm-Schmidt ja muina jäseninä
viestintäpäällikkö, toiminnanjohtaja sekä
Lottamuseon johtaja. Viestinnän toimintaa
uudistettiin siten, että säätiön viestintää johtaa
toiminnanjohtaja viestintätiimin avustuksella.

Syksyllä Säätiölle valmistui viestintästrategia,
jonka mukaisesti toimintaa kehitetään edelleen.

TALOUSTOIMIKUNTA
Säätiön Taloustoimikunta on vuoden aikana
käsitellyt Säätiön taloustilanteeseen ja
finanssivarallisuuteen 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. Toiminnanjohtaja on
mukana kokouksissa. Taloustoimikunta on
kokoontunut toimintavuoden aikana kolme (3)
kertaa.

Asuntotoimikunnan tehtävänä on huolehtia
 sekä kiinteistöjen kunnosta että asukastyytyväisyydestä.

KANSAINVÄLINEN TOIMIKUNTA
Toimikunnan tehtävä on ylläpitää ja kehittää yhteistyötä
kansainvälisten toimijoiden kanssa erityisesti Ruotsissa
(Svenska Lottakåren) ja Virossa (Naiskodukaitse).

Kansainvälisen toimikunnan puheenjohtajana on toiminut
Marja Ramm-Schmidt, jäseninä Salla Ala-Jääski ja
toiminnanjohtaja. 
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Säätiön hallituksen puheenjohtajana on kuluneen vuoden ajan toiminut Pirjo Björk, varapuheenjohtajana Anja
Mäkeläinen ja sihteerinä Säätiön toiminnanjohtaja Anne Nurminen.

Hallituksen sääntömääräiset vuosikokoukset pidettiin Helsingissä 3.4.2020 ja 14.12.2020. Lisäksi hallitus kokoontui
kuusi (6) muuta kertaa.

TILINTARKASTAJAT
Toimintavuonna Säätiön tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastusyhteisö Signia Tilintarkastus Oy, päävastuullisena
tilintarkastajana KTM, KHT Juhani Imponen. 

HENKILÖKUNTA
Vuonna 2020 Lotta Svärd Säätiö-konsernin palveluksessa oli yhteensä 27 henkilöä. Työtehtävät sijoittuvat hallinto-
museo- kanttiini- ja kiinteistön ylläpitotehtäviin.

SÄÄTIÖN HALLINTO 

Lotta Svärd Säätiökonsernin palveluksessa on yhteensä 27 henkilöä.
Kuvassa Lotta Svärd Säätiön henkilökuntaa syksyllä 2020 Lottamuseolla. 13

JÄSEN  VUODESTA                       

Björk Pirjo
Ala-Jääski Salla
Haarma Kai
Mäkeläinen Anja
Mäki-Turja Leena
Pakkala Kirsti
Ramm-Schmidt Marja

Helsinki
Kirkkonummi
Helsinki
Espoo
Helsinki
Helsinki 
Espoo

 

1998
2019
2020
2008
2014
2009
2008

 

1.1.2019-31.12.2023
1.1.2019-31.12.2023
1.1.2020-31.12.2024
1.1.2019-31.12.2023
1.1.2020-31.12.2024
1.1.2020-31.12.2024
1.1.2017-31.12.2022

 

TOIMIKAUSI                       

SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN KUULUIVAT V. 2020 VARSINAISINA JÄSENINÄ:



Säätiön ja sen tytäryhtiöiden lähipiiriin ovat kuuluneet hallituksen jäsenet,
toiminnanjohtaja, tekninen isännöitsijä, hallinnollinen isännöitsijä ja
tilintarkastajat perheineen sekä heidän vaikutusvallassansa 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.
Hallituksen jäsenet osallistuvat myös säätiön operatiiviseen toimintaan. 

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 sidon-
naisuudet 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.

Lähipiirille (sisältäen hallituksen jäsenet ja toiminnanjohtaja) on maksettu
palkkoina ja palkkioina yhteensä 373.433,88 euroa. 

Kokonaan tai osittain vastikkeettomia etuja heille on maksettu 1 141,15
euroa. Huoneistojen vastikkeet ja vuokrat muodostuvat LSS-konserniin
kuuluvan As Oy Mannerheimintie 93:n vuokrista ja vastikkeista. Lähipiiri on
maksanut huoneistojen vastikkeita ja vuokria yhteensä 11.532,64 euroa. 

Konsernin tilintarkastus on toteutettu ostopalveluna, konserni on ostanut
tilintarkastuspalveluita yhteensä 24.688,72 eurolla toimintavuoden aikana.
Tilintarkastusyhteisö on maksanut konsernille vuokraa ja vastiketta
13.398,66 euroa ja isännöitsijä 1.464,00 euroa. LSS konserni on ostanut
tytäryhtiöiltään palveluita yhteensä 157.467,79 euroa ja isännöinnistä
125.631,50 euroa.  Tytäryhtiöt ovat maksaneet konsernille huoneistojen
vastikkeina ja vuokrina 1.508.080,94 euroa. Vuokrat ja vastikkeet on peritty
käypään hintaan.

LÄHIPIIRITOIMET
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TOIMINNAN TAVOITTEIDEN
SAAVUTTAMINEN
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LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ
 

 Mannerheimintie 93, 00270 Helsinki
Y-tunnus: 0215 295-6
Kotipaikka: Helsinki




