
Järjestöt ja verkostot yhteiskunnan rakentajina  
 

P. E. Svinhufvudin muistosäätiön ja Kotkaniemi-säätiön kesäpäivässä keskustellaan järjestöjen ja 
verkostojen merkityksestä 2020-luvun Suomessa Lotta Svärd järjestön perustamisen 100-

vuotisjuhlan tiimoilta.  
Tervetuloa Kotkaniemeen lauantaina 7.8.2021 klo 13.30  

 

Ohjelma 
Tervetulotoivotus 

varatuomari Eino Svinhufvud ja yllätysvieraat menneisyydestä 
 

Paneelit  
Naiset politiikan ja elinkeinoelämän uudistajina  

Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala  
Mothers in Business MiB ry:n puheenjohtaja Susanna Mikkonen. 

Järjestöt arjen ja työn parantajana  
Martta-liiton puheenjohtaja, emerita ja Savonlinnan kaupunginvaltuutettu Lea Sairanen  

Alueasiantuntija Anu Pohjamo OAJ Etelä-Karjala 
Some ja kansainväliset verkostot yhteiskunnan kehittäjinä 

Taavetin lukion ylioppilaskunnan puheenjohtaja Solja Kainlauri  
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan toiminnanjohtaja Arttu Kaukinen 

Aiesec Finland hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Sofia Pohls  
 

moderaattoreina tohtori Kati Katajisto ja maisteri Marjo Timonen 
 

Lotta Svärd ja yhteiskunnan rakentaminen tänään  
Lotta Svärd Säätiön toiminnanjohtaja Anne Nurminen 

 
Lotta Svärd säätiö tarjoaa seminaariin osallistujille Ellen-leivoksen kahvin kera. 

 
Seminaariin ilmoittautuminen info@svinhufvudinmuistosaatio.fi  

 
Kahvila Ellen tarjoaa lounasta klo 12 lähtien. Samalla voi tehdä kierroksen Kotkaniemessä ja 

Ellen Svinhufvudin ihanassa puutarhassa. 
Lounaan hinta on 14,80 € / henkilö: Kermainen lohikeitto, leipälajitelma ja levitteet, suolakurkku, 

tuorekurkku ja juusto, ruokajuomat, kahvi/tee 
Lounasvaraus omalla viestillä viimeistään 30.7. sähköpostiin kahvilaellen@gmail.com  

 
Tilaisuus järjestetään koronaturvallisesti Kotkaniemen pihapiirissä ja seminaariin otetaan 

rajattu määrä osallistujia, mutta suosittelemme maskien käyttöä. 
 

P. E. Svinhufvudin muistosäätiö 
Kotkaniemi säätiö 

 

mailto:info@svinhufvudinmuistosaatio.fi
mailto:kahvilaellen@gmail.com


Ellen Svinhufvud 
Lotta Linnanemäntä 

 

  
Museovirasto. 

 
Ellen Svinhufvud oli aktiivinen järjestönainen. Hän kuului muun muassa lottiin ja marttoihin. 

Hänen nimensä oli ensimmäisenä, kun alettiin kerätä varoja Kalevalaisten Naisten 
muistomerkkiin. Hän toimi tuberkuloottisten naisten hyväksi perustetun Kultatähkä-

yhdistyksen suojelijana. Hän antoi mielellään aikaansa yhdistysten toiminnan tukemiseen. 
 

Vuonna 1931 Ellen Svinhufvud kutsuttiin Lotta Svärd järjestön toiseksi kunniajäseneksi. 
Ensimmäinen oli heti järjestön perustamisvaiheissa kutsuttu tohtori Jenny af Forselles. Ellen 

Svinhufvud oli mukana Luumäen lottaosaston toiminnassa 1920-luvulta lähtien, milloin 
tiskaamassa milloin kestitsemässä korkeita vieraita. Ellen Svinhufvudin asema Lotta 

Linnanemäntänä kertoi Fanni Luukkosen mukaan, että ”voi olla uskollinen harmaan puvun 
velvoitukselle, olipa sitä kannettava työn arkisina hetkinä tai valtain saleissa”.  

Kuvassa Ellen Svinhufvud emännöi Ruotsin Landstormskvinnor, Viron Naiskodukaitse ja 
Suomen Lotta Svärd järjestöjen edustajia vuonna 1938.  

 
Tervetuloa Kotkaniemeen lauantaina 7.8.2021! 

 

 


