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Emeritusarkkipiispa Jukka Paarma Sotaveteraaniliiton valtuuston puheenjohtajaksi

Suomen sotaveteraaniliiton  valtuuston  puheenjohtajaksi  valittiin  lauantaina  Ylihärmässä emeritusarkkipiispa
Jukka Paarma.  Kaksivuotiskaudelle  valittu  Paarma pitää erityisen tärkeänä,  ettei  veteraaniperinne unohtuisi
veteraanisukupolven myötä.

- Perinnetyötä tehdään nimenomaan tuleville sukupolville, mutta sitä, mitä tuo perinne oikein on, pitäisi vielä
kirkastaa.  Lisäksi  olisi  löydettävä  tavat,  jotka puhuttelevat  nuorta  sukupolvea.  Voiko olla,  että  nuoremman
sukupolven  korostama  jatkuva  kansainvälistyminen  on  jopa  uhka  isänmaallisuudelle,  hän
pohtii.Sotaveteraanilehden haastattelussa tammikuussa 2018 Paarma kertoi  iloitsevansa siitä,  että  eläkkeelle
jäätyään  hänellä  on  ollut  mahdollisuus  omistaa  enemmän  aikaansa  hänelle  tärkeälle  veteraaniasialle.
Sotaveteraaniliiton neuvottelukunnassa hän on toiminut jo vuodesta 2011. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi
hänet valittiin 2017.

Oppitunnin  siitä,  mitä  veteraanityö  käytännössä  merkitsee,  Paarma  kertoo  saaneensa  jo  ensimmäisessä
työpaikassaan Keski-Lahden seurakunnassa. 

- Esimieheni seurakunnassa oli toiminut sodassa upseerina. Hän piti yhteyttä sotakavereihinsa ja oli minulle
erinomainen esimerkki siitä, mitä veljeä ei jätetä käytännössä tarkoittaa. Esimies kävi katsomassa kavereitaan
kun nämä sairastivat, ja antoi samalla nuorelle alaiselleen erinomaisen kuvan veteraanityöstä, hän muistelee.

Liiton puheenjohtajana jatkaa  Erkki Heikkinen, joka tuli  valituksi  uudelle  kaksivuotiskaudelle.  Heikkinen
kiitti kunniasta ja muistutti, että sotaveteraanijärjestöjen edunvalvontatyö jatkuu yhä. 

- Olemme selvästi edunvalvontaorganisaatio ja sellaisena tulemme pysymäänkin. Tärkein tavoitteemme on nyt,
että  eduskunta  päättää  pikaisesti  lain,  jolla  kaikille  sotien  1939-45  tunnuksen  omaaville  veteraaneille
toteutetaan 2019 alkaen samat kotipalvelut kuin sotainvalideille sotavammalain nojalla jo nyt korvataan.

Sunnuntaina liittopäivät jatkuvat liittojuhlan merkeissä. Juhlapuheen pitää entinen pääministeri Esko Aho.

-Antti-Jukka Paarma, s. 1.12.1942 Lappeenrannassa 

-ylioppilas 1961 Tampereen yhteiskoulusta 

-teologian kandidaatti ja pappisvihkimys 1967, 
teologian tohtori 1980 

-työura: Keski-Lahden srk:n kappalainen, 
Valkeakosken srk:n kirkkoherra, Turun tuomiorovasti 
1982-1998, arkipiispa 1998–2010 

-Naimisissa, kaksi aikuista tytärtä ja neljä lastenlasta 

-Sotaveteraaniliiton neuvottelukunnan jäsen vuodesta 
2011 ja puheenjohtaja vuodesta 2017 

Erkki Heikkinen, s. 16.5. 1949 Oulussa
- ylioppilas  1969 Oulun normaalilyseo
- filosofian maisteri 1981, Oulun yliopisto, Harvard 
Business School Strategy building 2004
-  Lehdistöneuvos 2007
- neljä lasta ja neljä lastenlasta
- Keskon viestintäjohtaja 1994-2005, Keskon 
brändijohtaja 2003-2005, Kesko-konsernin johtaja 
vastuualueenaan yhteiskuntasuhteet 2005-2006
- Sotaveteraaniliiton neuvottelukunnan ja hallituksen 
jäsen vuodesta 2004, liiton varapuheenjohtaja 2010-
2015 ja puheenjohtaja vuodesta 2016
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Suomen Sotaveteraaniliitto ry on Suomen sotiin 1939–1945 osallistuneita miehiä ja naisia yhdistävä valtakunnallinen järjestö. Liitto
valvoo ja parantaa sotiemme veteraanien yhteiskunnallisia etuja.

Sotaveteraanit ovat kunniakansalaisiamme. He ovat puolustaneet maamme itsenäisyyttä ja vapautta. Sotaveteraanit, heidän puolisonsa
ja leskensä haluavat elää mahdollisimman pitkään kotonaan. Sotaveteraanijärjestöjen tehtävänä on edistää toimia, joilla veteraanien
itsenäistä kotona selviytymistä parannetaan.
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