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1. Lähtökohtia
Rintamaveteraanien lukumäärä suunnittelukaudella laskee 12 500:sta noin 7 200:een.
Veteraanien keski-ikä ylittää 95 vuotta vuonna 2020. Liiton jäsenyhdistyksiin
kuuluvien sotaveteraanien määrä vähenee noin 5 000:een.
Sotaveteraanien määrän pieneneminen edellyttää aikaisempaa enemmän
näkyvyyttä, jotta veteraanit tulisivat kohdelluiksi jatkossakin erityisryhmänä
erityisetuineen. Sotaveteraaniyhteisöjen mahdollisuudet saada henkistä ja taloudellista
tukea myös tulevina vuosina edellyttää aikaisempaa enemmän toimenpiteitä.
Suomen Sotaveteraaniliitto osallistuu edelleen aktiivisena toimijana Suomen
veteraaniliittojen valtuuskunnan, Tammenlehvän Perinneliiton ja Veteraanivastuun
kanssa yhteisiin hankkeisiin sekä valmistautuu perinneaikaan yhdessä muiden
veteraanijärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
Liiton ja sen jäsenyhdistysten yhteistyökykyinen ja päämäärätietoinen linja jatkuu.
2. Veteraanien vierellä viimeiseen iltahuutoon
Sotien 1939-1945 veteraanien kotona selviytymisen ja turvallisen vanhuuden kannalta
haastavin vaihe on menossa.
Tämä edellyttää Valtion talousarviossa lisävaroja kotipalveluihin ja kuntoutukseen.
Yhteistyössä pyritään vaikuttamaan kuntien, kaupunkien, maakuntien sekä säätiöiden
ja muiden yhteisöjen antamien etuuksien ja tukien säilymiseen sekä kohdistamaan
liiton ja jäsenyhdistysten kokonaisvaltainen tuki veteraaneille, heidän puolisoilleen ja
leskilleen.
Sotaveteraaniliitto kaikilla tasoillaan edistää palveluista ja eduista tiedottamista
päätöksentekijöille veteraanien muuttuvista kuntoutus- ja palvelutarpeista sekä
varmistaa yhteydenpidollaan veteraaneihin sen, ettei kukaan jää tarvitsemaansa apua
vaille.
Sotaveteraanien puolisoita ja leskiä on moninkertainen määrä veteraaneihin
verrattuna. Erityisesti veteraanien leskien tukeminen otetaan painopistealueeksi, kun
sotaveteraanien kotipalvelut on saatu kunnolliselle tasolle.
Liiton ja jäsenyhdistysten työn tavoitteet
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– varmistaa yhteistyössä kuntien vastaavien kanssa, että veteraanien kuntoutus ja
kotiin vietävät palvelut kohdistuvat kaikille sotaveteraaneille heidän tarpeidensa
mukaisesti
– edistää kuntien/kuntayhtymien/maakuntien kanssa tehtävää yhteistoimintaa
– edistää valtion etuuksien saamista sotaveteraaneille ja heidän leskilleen
– edistää pienituloisten veteraanien puolisoiden ja leskien tukitoimintaa
– edesauttaa huolenpidollisen hoivan järjestämistä silloin, kun kotona selviytyminen ei
tukitoimista huolimatta ole mahdollista
– olla vierellä silloinkin kun veteraanin voimat ovat uupuneet
3. Järjestötoiminta
Sotaveteraaniliitto ja sen jäsenyhdistykset jatkavat toimintaansa Ylihärmässä 2018
vahvistetun toimintalinjauksen mukaisesti. Liittokokouksessa saatavien kokemusten
mukaisesti järjestetään liittokokouksen yhteydessä vuonna 2020 järjestön tulevaa
toimintaa käsittelevä tapahtuma.
Ylihärmässä liittokokouksessa hyväksyttävät toimintalinjaukset edellyttävät järjestön
työpanoksen lisäämistä alueellisen perinnetyön konkretisoimiseen yhteistyössä
Tammenlehvän Perinneliiton ja muiden veteraanijärjestöjen kanssa.
Yhteistyön suunnittelua jatketaan erityisesti Rintamaveteraaniliiton kanssa.
Suunnittelun lähtökohtana on molempien järjestöjen itsenäisyys.
Järjestötoiminta säilytetään elävänä ja toimintaa jatketaan seuraavin toimin:
•

•
•
•
•

•

Sotaveteraanipiirien puheenjohtajille ja toiminnanjohtajille järjestetään vuosittain
neuvottelupäivät. Suunnittelussa on järjestää neuvottelupäivät yhteisenä
Rintamaveteraaniliiton kenttäverkoston kanssa syksyllä 2018. Lisäksi piirien
toiminnanjohtajille, sosiaalineuvojille ja alueellisten perinneyhdistysten edustajille
järjestetään oma vuosittainen neuvottelutilaisuus.
Sotaveteraanipiirien sosiaalineuvoja -toimintamallia kehitetään
yhdistyspainotteiseksi veteraaniyhdyshenkilöiden neuvonta- ja palveluohjaukseksi
yhteistoiminnassa kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa
(Helsingin seudun Sotaveteraanipiiri) yhdessä Sotaveteraaniliiton kanssa järjestää
XXIX liittopäivät Helsingin seudulla kesäkuussa 2020
Sotaveteraaniviikkoa vietetään vuosina 2019 ja 2020, 53. ja 54. kerran.
Juhlatilaisuuksiin kutsutaan vieraiksi myös veteraaneja nuorempia osanottajia.
Sotaveteraani─Krigsveteranen -lehteä julkaistaan kuusi numeroa vuodessa. Osa
lehden sisällöstä julkaistaan äänikasettina ja lehti on luettavissa internetissä.
Vuodesta 2019 lukien suunnitellaan toteutettavaksi Sotaveteraani ja Veteraani lehtien yhdistämisen.
Liiton harjoittama tiedotustoiminta kohdistetaan sekä sotaveteraaneihin että
tukijoihin ja päätöksentekijöihin, jäsenyhdistyksiin ja koko väestöön.

4. Siirtolaisveteraanit ja ulkomaalaiset vapaaehtoiset
Liitto jatkaa yhteistyötä suomalaisten sotaveteraanien muissa maissa perustamien
yhteisöjen kanssa sekä pitää yhteyttä viime sodissa puolustusvoimissamme
palvelleisiin vapaaehtoisiin ja heidän yhteisöihinsä. Liitto hankkii ja välittää
tarvittaessa taloudellista tukea jäsenyhdistyksiensä veteraaneille ja heidän leskilleen
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sekä tarvittaessa varmistaa yhdistysten toiminnan jatkumisen taloudellisesti, mikäli
muut edellytykset sille ovat olemassa.
5. Kotimainen yhteistyö
Liitto toimii kiinteässä yhteistyössä eduskunnan, valtioneuvoston, ministeriöiden,
Puolustusvoimien, Kansaneläkelaitoksen, Sotaveteraanien tuki- ja perinnesäätiön,
Tammenlehvän Perinneliiton, Kaatuneiden Muistosäätiön, Sotavahinkosäätiön, Eileen
Starckjohann ja Thelma Starckjohann-Bruunin säätiön ja Lotta Svärd Säätiön kanssa.
Muita keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat muut veteraanijärjestöt, Suomen
veteraaniliittojen valtuuskunta (Veva), Rintamaveteraaniasian neuvottelukunta,
Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallinen päätoimikunta, Kirkkohallitus ja
seurakunnat, Suomen Kuntaliitto, maanpuolustusjärjestöt, Rauhanturvaajaliitto,
Suomen Lions liitto, Suomen Rotary sekä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys.
Valtakunnallisen rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan toimikausi jatkuu
nykyisessä muodossa 30.9.2018 saakka. Veteraanijärjestöt ovat esittäneet sosiaali- ja
terveysministeriölle rintamaveteraaniasian neuvottelukunnan toiminnan jatkamista
2018-2021 sekä nimeämään vastaavanlaisen toimielimen perustettaviin maakuntiin.
6. Kansainvälinen yhteistyö
Liitto toimii jäsenenä Maailman Veteraanijärjestössä ja osallistuu kahdenkeskiseen
yhteistyöhön lähinnä naapurimaiden kanssa. Suomen Rauhanturvaajaliitto hoitaa
aikaisemmin veteraanijärjestöjen hoitamat tehtävät Maailman Veteraanijärjestössä
(MVJ:ssä).
7. Talous
Liitto jatkaa toiminnan tukemista hankkimillaan tai lahjoitusvaroilla. Keräysten ja
varainhankinnan tuloksellisuuteen kiinnitetään huomiota.
Sotaveteraaniliiton toimiston työtapoja ja resursseja uudistetaan niin, että ne
mahdollisimman hyvin vastaavat liiton hallinnon tarpeita.

Helsingissä 9.4.2018

Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n hallitus
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