
Lapin Lottaperinneyhdistys ry 
 
 
 

TOIMINTAKERTOMUS v. 2020 
 
 

Perustamisvuosi 2002 
Jäsenmäärä 31.12.2020; 160 jäsentä, 2 kannattajajäsentä sekä 12 kunniajäsentä 

 
Hallinto ja tiedotus 
Hallituksen jäsenet: Helka Urponen pj, vpj Eija Räihä, Bertta Niemi, Kaisa Ainasoja 
Rovaniemi , Tuula Karjalainen Posio, Marja-Leena Laitinen Kemi, Hilkka Naakka, Riitta 
Vihriälä Kemijärvi, Salme Pihlajamaa, Ilta Rintala Tornio, Hannele Simonen sihteeri ja 
rahastonhoitaja Eila Kela Rovaniemi. 

 
Hallitus kokoontui 4 kertaa, 2 kertaa sähköpostin välityksellä, Vuosikokoukset; kevät- ja 
syyskokous pidettiin yhdistettynä Rovaniemellä, kahvitauko erotti kokoukset. Kokoukset 
pidettiin 7.10.2020 Lapin Ortodoksisen seurakunnan 
Petsamo-salissa, paikalla oli 20 jäsentä, vierailijana Lotta Svärd Säätiön uusi 
toiminnanjohtaja Anne Nurminen. Jäsenkirjeitä lähetettiin vuoden aikana kaksi 
2.2 sekä 22.8.2020. 

 
Kuntoutusta ja virkistys 
Korona epidemia on ollut esteenä kuukausitapaamisiin. Paikallisia lottien ja pikkulottien 
kuukausitapaamisia (avokuntoutus) järjestettiin Kemijärvellä, Torniossa ja Posiolla alku 
vuodesta. Epidemian vuoksi syystapaamiset on jouduttu peruuttamaan. Kemijärven 
ryhmää vetivät Hilkka Naakka ja Riitta Vihriälä. Ryhmässä on ollut 15 henkilöä ja se on 
kokoontunut 5 kertaa. Vaihteleva ja monipuolinen ohjelma arvioitiin virkistäväksi ja hyväksi. 

 
Meri-Lapin alueen lotat ja pikkulotat kokoontuivat Tornion Saarenvireessä vetäjinään 
Marja-Leena Laitinen ja Salme Pihlajamaa. Alku vuodesta he ehtivät kokoontua  2     
kertaa, mukana ollut 10 henkilöä. 

 
Posion lottaryhmä kokoontui Tuula Karjalaisen johdolla. Aktiivisia osallistujia on ollut 
vaihdellen 5 - 11 lottaa ja pikkulottaa. He ehtivät kokoontua 2 kertaa  keväällä ja syksyllä 
myös 2 kertaa ennen epidemian laajenemista.   
Talvisodan päättymisen 80 vuotta -tilaisuus sankarihaudalla, puheen piti sankarihaudalla 
Tuula Karjalainen. Kemijärveläiset yhdistyksen jäsenet sytyttivät perinteen mukaisesti 23.11        
kaatuneiden lottien haudoille sekä sankaripatsaalle, mukana 21 henkilöä. 

 
          Yhdistyksen perinteinen jäsenten retki jäi myös tekämättä korona epidemian takia. 
 

Muut tilaisuudet ja muu toiminta 
 
          Yhdistys lähettää 90 vuotispäiväksi ja sen jälkeen joka vuosi syntymäpäivinä   

onnittelutervehdykden. 
 

Omaisten toivomuksesta yhdistyksen hallituksen edustajat ovat osallistuneet 
mahdollisuuksien mukaan lottien ja pikkulottien  siunaustilaisuuksiin.  Ylitornion 
Sotaveteraanit ovat lainanneet yhdistyksen lippua, lottien siunaustilaisuuksiin 
Ylitorniolla. 
 

         Koronaepidemian vuoksi yhteistyö muiden järjestöjen kanssa on ollut 
         minimissä, eli seppeleenlaskut normaalin käytännön mukaan. 
 


