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Republikens presidents och fru Haukios hedersdiplom överlåtes till medlemsveteraner i det 60-åriga
Krigsveteranförbundet.
Envar krigsveteranmedlem som innehar frontveterantecknet kan emotse en överraskning under september
månad, när representanter för de lokala krigsveteranföreningarna hälsar på hos dem personligen. Besökarna
överlämnar samtidigt åt veteranerna ett hedersdiplom som undertecknats av försvarsmaktens överbefälhavare,
republikens president Sauli Niinistös och fru Jenni Haukio.
Besöket erbjuder samtidigt föreningarnas representanter möjligheten att personligen höra sig för angående hur
veteranrna mår. Föreningarna kan kontrollera, huruvida veteranerna på deras eget område erhållit den
rehabilitering och service de behöver från kommunen.
Besöksprogrammet är omfattande, ty antalet medlemsveteraner som innehar frontveteranteckenet är nästan
10.000. Deras medelålder är 93 år. Föreningarna hälsar på hos alla veteraner, som önskar och kan ta emot
gästerna.
Att göra ett besök och hälsa på tillika med hedersdiplomet är en del av programmet under Finlands
Krigsveteranförbunds jubileumsår. Förbundet fyller 60 år i slutet av september. Krigsveteranförbundets
föregångarförening, Frontmännens Bostadsförbund, grundades 29.9.1957.
Kransnedläggning vid hjältegravarna 29.9.2017 kl. 11.00
Krigsveteransamfunden, försvarsmaktens folk och eleverna nedlägger gemensamt under jubileumsdagen
kransar på landets 622 hjältegravgårdar. Efter kransnedläggningen håller en representant för ungdomen ett
anförande.
Förbundets 60-års jubileumsfest i Helsingfors
Till förbundets 60-års jubileumsfest har som hedersgäster inbjudits krigsveteraner från hela landet. De firar
tillsammans med övriga inbjudna gäster på årsdagen den 29.9.2017.
En konsert för hela familjen i Finlandia-huset 22.10.2017
De kompositioner som lyckats bäst i Krigsveteranförbundets två tävlingar under jubileumsåret framförs i
Finlandia-huset 22.10.2017. Konserten begynner kl. 15.00.
Den ena tävlingskompositionen var ämnad för under 35 år varande kompositörer och sångtextförfattare, av
vilka man emotsåg stycken lämpliga för barn och ungdomar. I den andra tävlingen emotsågs en komposition till
Anna-Mari Kaskinens veterandikt.

I Finlandia-huset publiceras också ett studiepaket, i vilket lärarna förses med material för att undervisa
angående traditionerna i daghemmen, lågstadierna och högstadierna. Studiepaketet har utarbetats av eleverna
vid lärarutbildningscentralen i Raumo under uppsyn av sina lärare.
Samma hemtjänster åt alla veteraner
Finlands Krigsveteranförbund kräver under sitt jubileumsår ett lagförslag från regeringen, genom vilket åt alla
veteraner som innehar emblem för krigen 1939-1945 från början av år 2018 samma hemtjänster som
krigsinvaliderna får redan nu på basen av krigsskadelagen.
Enligt krigsveteranförbundets ordförande Erkki Heikkinen betyder detta, att alla som deltagit i kriget erhåller
samma av samhället erbjudna hemtjänster.
"Staten inkallade männen till krig. Staten bör omhänderta även detta livsskede", betonar Heikkinen.
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