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14.10.2016

Sotaveteraaniliiton ja sen jäsenyhdistysten, sotaveteraanipiirien ja -yhdistysten keskeisin tehtävä on
sotaveteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä tukeminen sekä edunvalvonta.
Joensuussa 8.6.2016 pidetyssä liittokokouksessa tehdyt yksimieliset linjaukset antavat suuntaviivat
liiton ja sen jäsenyhdistysten toimille.
Rintamaveteraanien lukumäärä on vuoden 2017 alussa 17 500. Heistä on sotainvalideja noin 2500.
Veteraanien keski-ikä on 92 vuotta. Liiton jäsenyhdistyksiin kuuluu varsinaisia jäseniä 12 000 ja
puoliso- ja leskijäseniä 11 500. Kannattajajäsenten määrä on yli 30 000.

I Sotaveteraaniyhteisöjen painopistealueet 2017
1. Sotaveteraanien edunvalvonnan tehostaminen kaikilla tasoilla
2. Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhlavuoden toimet
3. Perinnetyön ja tukityön hallinnollisten ja toiminnallisten rakenteiden
kehittäminen
1.

Sotaveteraanien edunvalvonnan tehostaminen kaikilla tasoilla
1.1. Sotaveteraaniliitto kaikilla tasoillaan edistää palveluista ja eduista tiedottamista
jäsenistölleen, medialle ja päätöksentekijöille.
1.2. Seurataan veteraanien saamia palveluita, kuntien käytäntöjä sekä määrärahojen käyttöä
sekä niiden riittävyyttä kaksi kertaa vuodessa.
1.3. Varmistetaan yhteistyössä liiton jäsenyhdistysten ja kuntien vastaavien kanssa, että
veteraanien kuntoutus- ja kotipalvelujen määrärahat, Sipilän lupaamat määrärahat,
kohdistuvat veteraanien tarpeiden mukaisesti ja tulevat käytetyiksi.
1.4. Päivitetään sotaveteraanipiirien toimijoiden kanssa kuntakentän yhteystiedot 31.10.2016
mennessä, pidetään ne ajan tasalla ja viestitään heille ajankohtaisia teemoja.

2.

Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhlavuoden toimet
2.1. Jäsenyhdistykset tapaavat jokaisen rintamatunnuksen omaavan jäsensotaveteraanin
liiton vuosipäivän 29.9.2017 lähellä
2.2. Sotaveteraanipiirit ja -yhdistykset yhdessä kumppaniensa kanssa organisoivat
kunniakäynnin sankarihaudoilla koko maassa 29.9.2017 klo 11.00.
2.3. Onnistunut liiton 60-vuotisjuhla 29.9.2017
2.4. Viestintätoimet

* Sotaveteraanit esiin
* Sotaveteraanien elinolot ja palvelutarpeet tietoisuuteen
* Sotaveteraaniyhteisöjen vapaaehtoistyön tunnetuksi tekeminen

3. Perinnetyön hallinnolliset ja toiminnalliset mallit
3.1. Perinneyhdistysten toimintaohjelmat, säännöt ja hallintorakenteet pohdittu valmiiksi
vuoden 2018 liittokokousta varten
3.2. Perinneyhdistykset esitellään julkisesti
3.3. Kansallisen veteraanipäivän uusimuotoisen vieton suunnittelu vuodelle 2018
3.4. Perinnepäivän suunnittelun aloittaminen
3.5. Hankitaan jäseniä erityisesti perinneajalle
3.6. Liitto ja piirit rakentavat yhteistyössä perinneajan järjestörakenteen

II Suomen Sotaveteraaniliiton etuustavoitteet vuodelle 2018
* Rintamaveteraanien kotipalvelut samalle tasolle kuin sotainvalideilla.
* Kuntoutukseen kohdistetun määrärahan pitäminen vähintään vuoden 2016 tasolla
* Valmistautuminen Sote-aikaan 18 maakunnan pohjalta

III Kuntoutuksen määrärahat 2015-2017
Eduskunnan hyväksymissä talousarvioissa on rintamaveteraanien kuntoutukseen osoitettu seuraavat
määrärahat:
vuonna 2015
vuonna 2016
vuonna 2017

30,6 milj. euroa (sisältää 10,0 milj. euroa kotiin vietäviin palveluihin)
29,4 milj. euroa (sisältää 10,0 milj. euroa kotiin vietäviin palveluihin)
41,3 milj. euroa (sisältää 30,0 milj. euroa kotipalveluihin)

Vuodelle 2017 ehdotetulla määrärahalla voidaan antaa kuntoutusta pienemmälle määrälle kuin
vuonna 2016. Tavoitteena on Valtiokonttorin ohjeen mukainen kuntoutusjakso vuosittain.
Varaudutaan lisärahan anomiseen.

IV Vuoden 2017 toimintaa ja tapahtumia:

51. sotaveteraaniviikko
- avausjuhla on 11. maaliskuuta Eurassa. Se on samalla Euran Sotaveteraanien 50vuotisjuhla.
- päätösjuhla on 19. maaliskuuta Hartolassa. Se on samalla Hartolan sotaveteraanien
50-vuotisjuhla.
Järjestöviikollaan liitto ja sen jäsenyhteisöt korostavat talvisodan merkitystä sekä
kertovat päämääristään ja toiminnastaan. Tilaisuuksiin kutsutaan veteraanien lisäksi
myös tukijoita.
31. Kansallinen veteraanipäivä
- valtakunnallinen päätilaisuus on 27. huhtikuuta Lahdessa.
Liitto on mukana kansallisen veteraanipäivän suunnittelussa osallistumalla
päätoimikunnan toimintaan sekä osallistumalla järjestelytoimikunnan työskentelyyn.
Seutukunnalliset kirkkopäivät
Seutukunnallisia kirkkopäiviä järjestetään noin 35 paikkakunnalla. Toimintaa ohjaa
Veteraanivastuu ry:ssä hengellisen työn toimikunta.
Liitto osallistuu veteraaniliittojen yhteisten kirkkopäivien järjestämiseen.
Liiton hengellinen toimikunta jatkaa hengellisen työn suunnittelua ja ohjausta.
Hengellisen työn virikepäivät järjestetään 6.-7.4.2017 Etelä-Karjalassa Marjolassa
Kunto- ja virkistyskurssit
Sotaveteraanien omaishoitajina toimiville puolisoille sekä leskille järjestetään 5-6
kuntoviikkoa ja muuta virkistävää toimintaa. Hanketta tukee taloudellisesti
Kaatuneiden Muistosäätiö.
Leskeytyneille sotaveteraanimiehille järjestetään yhteistyössä seurakuntien ja
Sotaveteraanien tuki- ja perinnesäätiön kanssa vertaistukiviikkoja.
Yhteistyökumppaneina toimivat Rauhanturvaajaliitto, Naisten Valmiusliitto sekä
seurakunnat.
Neuvottelupäivät:
- kenttäjohdolle järjestetään perinteiset neuvottelupäivät syyskuussa.
- piirien toiminnanjohtajille järjestetään neuvottelutilaisuus tammikuussa ja piirien
sosiaalineuvojille kahdesti vuodessa.
- tulevien perinneyhdistysten yhteyshenkilöille järjestetään kaksi neuvottelutilaisuutta

Toteutuma 2015 ja talousarvio 2016 ja
2017
Tot 2015

Tal.arvio
2016

Tal.arvio
2017

Varsinaisen toiminnan kulut
yhteensä

-520 794

-468 200

-583 700

Sotaveteraani-lehden tuotot yhteensä
Sotaveteraani-lehden kulut yhteensä

579 794
-407 258

609 000
-423 000

544 000
-363 000

Myyntituotot
Muut tuotot yhteensä
Kulut yhteensä

170 597
7 189
-148 928

170 000
4 000
-125 000

155 000
4 000
-121 000

Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä
Sijoitustoiminnan kulut yhteensä

Saadut avustukset ja varainhankinta
yhteensä
Maksetut avustukset ja varainhankinnan
kulut

83 342

63 000

50 000

-18 843

-6 500

-5 000

818 351

760 000

833 000

-500 693

-666 000

-642 000

-82 700

-118 700

Siirrot

-70 000

Liiton tulos

-75 039

