
  

 

 

                             Mediatiedote 02.09.2019 

 

Mitkä ovat veteraaniliittojen edunvalvonnan seuraavat tavoitteet? 

 
Veteraaniliitot kokoontuvat yhteisille neuvottelupäiville Tuusulan Gustavelundiin 4.-5.9.2019 – media 

tervetullut paikan päälle! 

 
Sotaveteraaniliiton ja Rintamaveteraaniliiton kenttäjohto kokoontuu tänä vuonna toista kertaa yhteisille 

neuvottelupäiville. Viime vuonna kaksipäiväiset neuvottelupäivät huipentuivat historiallisen 

yhteistyöpöytäkirjan allekirjoittamiseen. Tänä vuonna yhteistä rintamaa tiivistetään entisestään piirien 

toiminnanjohtajien, puheenjohtajien ja sosiaalineuvojien kerääntyessä pohtimaan niin veteraaniliittojen 

edunvalvonnan tulevia tavoitteita kuin suunnittelemaan tulevaa perinneaikaa. 

 

Tiiviin yhteistyön ansiosta on tehostunut myös edunvalvonta, Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Erkki 

Heikkinen muistuttaa.  

 

- Sotaveteraanien sekä heidän puolisoiden ja leskien asiaa on saatu edistettyä ministeriöissä, eduskunnassa ja 

mediassa.  

 

Yksi esimerkki tästä on marraskuun alussa voimaan tuleva, veteraaniliittojen yhdessä aikaan saama 

lakimuutos, joka turvaa kaikille sotaveteraaneille samat kotiin tuotavat palvelut, mitkä sotainvalideille on 

taattu lakisääteisesti jo vuosikymmeniä. Kuluneen vuoden ajan veteraaniliittojen koulutuskiertue on 

kiertänyt Suomea jalkauttamassa kuntiin osaamista lain sisällöstä ja edellytyksistä.  

 

- Tarve tälle oli ilmeinen, sillä tähän saakka alueelliset erot niin veteraaniemme saaman tuen määrässä kuin 

laadussa ovat olleet suuret, kertoo Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Sakari Martimo.  

 

Vaan jos ei jätetä veljeä, niin ei jätetä siskoakaan. Yksi neuvottelupäivillä puhuttavista asioista on 

veteraanien puolisoiden ja leskien tilanne.   

 

- Veteraanijärjestöt ovat omissa ohjelmissaan luvanneet huolehtia paitsi veteraaneista myös heidän 

puolisoistaan ja leskistään, joiden asema julkisen puolen palveluissa on jäänyt liian vähälle huomiolle, 

huomauttaa Rintamaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Heikki Karhu. 

 

Median edustajat ovat tervetulleita keskiviikkona klo 12.15 alkavalle lounaalle, jossa paikalla ovat 

liittojen toiminnanjohtajien lisäksi myös puheenjohtajat Erkki Heikkinen (SVL) sekä Matti 

Louekoski (RVL). 

 

______________________________ 

 

Neuvottelupäivien ohjelma 
 



Paikka:  Kokoushotelli Gustavelund, osoite Kirkkotie 36, 04310 Tuusula 

   

Keskiviikko 4.9.2019 

 

klo. 10.00  Kokoontuminen, kahvi 

  

klo. 10.30 Neuvottelupäivien avaus 

Pj. Erkki Heikkinen 

 

Sotaveteraaniliiton edunvalvonnan seuraavat tavoitteet, Leena Seppälä 

 

Veteraanilain jalkauttaminen, koulutusprojektin jatkosuunnitelma, Sakari Martimo 

  

klo. 11.30 Veteraanivastuu  

- Keräys 2020-2021, Pia Mikkonen 

- Hengellisen työn tuki, henkinen hyvinvointi, raportointi, Seppo Väätäinen 

 

klo. 12.15 Lounas  

 

klo. 13.30 Kohti perinneaikaa, tilannekatsaus 

Pertti Suominen 

 

klo. 13.45 TR-keskustelut, aika sisältää kahvitauon 

1. Sotaveteraaniliitto askelmerkit vuoteen 2025, PJt ja muu johto 

2. Perinneajan valmistelut piirien näkökulmasta, TJt, TMKien PJt  

3. Puolisoiden ja leskien aseman parantaminen sekä tilanne Ruotsissa, Sos-neuvojat 

 

klo. 16.00 Yhteiskeskustelu työryhmien havainnoista ja tuloksista  

 

klo. 17.00 Virkistystauko 

 

klo. 18.00 Yhteinen ruokailu    

 

Torstai 5.9.2019 

 

klo. 07.00 Aamupala 

 

klo. 08.30 Rintamaveteraaniliiton ja Sotaveteraaniliiton yhteistoiminta 

- Tilannekatsaus ja askelmerkkejä jatkolle, Pj. Matti Louekoski 

- Yhteiset toimikunnat, a’ 5 - 10 min, PJ tai edustaja/toimikunta 

- Kenttäpostia-lehti, 5 min, Sakari Martimo 

 

klo. 09.45 Kahvitauko 

 

klo. 10.15 Viestintä 

- Viestinnän suunnittelu: toimenpideluettelo 2020, Ilkka Juva/Sakari Martimo 

- Tilannekuva liittojen viestintätyökalujen käytöstä, Ariela Säkkinen 

- Ohjeita lehden kirjoituksiin ja SOMEn käyttöön, Ariela Säkkinen 

 

klo. 11.30 Liittopäivät ja -kokous 2020, Sakari Martimo, Rauno Loukkola 

 

klo. 11.45 Päätöskeskustelu ja tilaisuuden päättäminen 

 

klo. 12.15 Lounas ilmoittautuneille 

 



______________________________ 

 
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: 
 
Sakari Martimo, toiminnanjohtaja    Heikki Karhu, toiminnanjohtaja 

Suomen Sotaveteraaniliitto     Rintamaveteraaniliitto 
sakari.martimo@sotaveteraaniliitto.fi p. 0400 800 290  heikki.karhu@rintamaveteraaniliitto.fi p. 044 331 4483 

 
______________________________ 

 
Suomen Sotaveteraaniliitto ja Rintamaveteraaniliitto ovat Suomen sotiin 1939–1945 osallistuneita miehiä ja naisia yhdistäviä valtakunnallisia 

järjestöjä. Liitot valvovat ja parantavat sotiemme veteraanien yhteiskunnallisia etuja. 

Veteraanit ovat kunniakansalaisiamme. He ovat puolustaneet maamme itsenäisyyttä ja vapautta. Veteraanit, heidän puolisonsa ja leskensä 

haluavat elää mahdollisimman pitkään kotonaan. Veteraanijärjestöjen tehtävänä on edistää toimia, joilla veteraanien itsenäistä kotona 

selviytymistä parannetaan. 

www.sotaveteraaniliitto.fi         www.rintamaveteraaniliitto.fi 

Sotaveteraaniliitto Facebookissa 

Sotaveteraaniliitto Twitterissä 

Sotaveteraanit Youtubessa 

mailto:sakari.martimo@sotaveteraaniliitto.fi
mailto:heikki.karhu@rintamaveteraaniliitto.fi
http://www.sotaveteraaniliitto.fi/
http://www.rintamaveteraaniliitto.fi/
https://www.facebook.com/sotaveteraaniliitto/
https://twitter.com/sotaveteraanit?lang=fi
https://www.youtube.com/channel/UCyMWAUpB4a1KpLtQKCChDUQ

