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Menneenä kevättalvena TV 1:ssä esitet-
tiin MOT-ohjelma, joka käsitteli Lotta 
Svärd Säätiötä. MOT- ohjelma on tunnet-
tu siitä, että se pyrkii nostamaan esiin yh-
teiskunnan epäkohtia – monesti hieman 
sensaatiohakuisesti. Ohjelman jälkeen 
olen saanut selvittää useampaan kertaan, 
miten Suomen Lottaperinneyhdistys ja 
Lotta Svärd Säätiö eroavat toisistaan.  
 Syksyllä 1944 sodan loputtua 
perustettiin Lotta Svärd -järjestön toimes-
ta Suomen Naisten Huoltosäätiö, jonka 
tarkoituksena oli huoltaa ja avustaa so-
dassa kärsineitä naisia ja lapsia. Tällä ri-
peällä toiminnalla keskustoimikunta loi 
pohjan tulevalle toiminnalle. Säätiölle pys-
tyttiin lahjoittamaan osa jäsenyhdistysten 
varoista, ennen kuin koko järjestö oli lak-
kautettava. Suomen Naisten Huoltosäätiö 
pystyi säilyttämään ainakin osittain Lotta 
Svärd varallisuutta. Vuonna 2004 säätiö 
muutti nimekseen Lotta Svärd Säätiö.  
 Aikojen kuluessa ja taidokkaas-
ti omaisuutta hoitaen Lotta Svärd Säätiö 
on kartuttanut omaisuusmassaansa sijoit-
tamalla muun muassa kiinteistöihin, joista 
MOT-ohjelmassa kerrottiin. Säätiön tar-
koituksena on edelleen sijoitustoiminnan 
tuotoilla avustaa lottia ja pikkulottia mm. 
tukemalla kuntoutustoimintaa, tarjoamalla 
Ruotsinmajan virkistysviikko kesäisin tai 
antamalla yksittäisiä avustuksia esim. sil-
mälaseihin. Kysymys kuuluukin, jaetaan-
ko tukea tässä vaiheessa tarpeeksi lotille 
ja pikkulotille. Ja tarvitseeko pääomaa 
säästää tuleville sukupolville? 
 Lottaperinneyhdistyksiä Suo-
meen alkoi ilmestyä noin 30 vuotta sitten. 
Yhdistykset perustetaan ”tyhjästä” ja 
omalla varainhankinnalla ja jäsenmaksuil-
la kukin yhdistys rahoittaa toimintansa.  
 
 

 
Tällöin on ymmärrettävää, että ei puhuta 
suurista rahamääristä ja esimerkiksi re-
surssit antaa kuntoutusta tai järjestää ko-
tiin palveluita ovat olemattomat. Oma yh-
distyksemme kyllä hoitaa käytännön jär-
jestelyt ja antaa henkilöresurssia avokun-
toutukseen, mutta itse kuntoutuksen mak-
saa Lotta Svärd Säätiö. Yhdistyksen oma 
kuntoutustiimi (Airi, Leena ja Lea) on kul-
taakin arvokkaampi yhdistyksellemme.  
 Lyhyesti sanottuna, kun puhu-
taan lottien ”suurista” rahoista, tarkoite-
taan Lotta Svärd Säätiötä. Oma yhdistys-
toimintamme järjestetään yhdistyksen 
omilla varoilla. Yhdistyksen hallitus on 
keskustellut asiasta perusteellisesti oh-
jelman jälkeen ja toivoo, että Säätiö olisi 
aloitteellinen laajempaan keskusteluun 
lottaperinneyhdistysten kanssa ja huo-
maisi meidän voimavaramme mm. linkki-
nä Säätiön ja paikallisten lottien ja pikku-
lottien välillä. Yhdessä saisimme vieläkin 
enemmän aikaan. 
Pia Lindell, puheenjohtaja 

OHJELMA SYYSKAUDELLA 2018 
 
4.9.     Luento: Topeliuksen jäljillä 
6.9.     Lottalan avoimet ovet 
18.9.   Tutustuminen Humanisticumiin 
4.10.   Lottalan avoimet ovet 
6.–7.10. Liittokokous ja perinnepäivä 
9.10.   Lottamuistoja-ilta 
28.10. Henrikinkirkon musiikkitilaisuus 
1.11.   Lottalan avoimet ovet 
13.11. Terveiset NASTA-harjoituksesta 
24.11. Vuosikokous 
29.11. Lottalan avoimet ovet 
4.12.   Joulujuhla Piikkiössä 
6.12.   Seppeleenlasku lottapatsaalla 


