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54. Valtakunnallinen Sotaveteraaniviikko muistuttaa: naiset muodostavat Suomessa
veteraaneista paikoin jopa 70%
Talvisodan päättymispäivän ympärille ajoittuvan viikon avajaisia vietetään tänä vuonna 7.3. Oulussa,
päätösjuhlaa puolestaan 13.3. Lappeenrannassa järjestettävän upean konsertin yhteydessä
Sotaveteraaniliiton nyt jo 54. kertaa järjestämällä Sotaveteraaniviikolla kunnioitetaan kaikkia sodassa olleita
miehiä ja naisia, nuorempia polvia unohtamatta, sillä sota vaati uhrinsa koko kansalta. Viikko ajoittuu vuosittain
Talvisodan päättymispäivän 13.3. ympärille.
- Tämä on tietoinen valinta. Haluamme korostaa Talvisodan aikaisen yksimielisyyden ja yhteisvastuun merkitystä.
Samalla haluamme suunnata kansalaisten ja median huomioita sotaveteraanien tarpeisiin ja toiveisiin. Riittävät
kotipalvelut ja rintamalisän korotus 200 euroon ovat nyt veteraanien tärkeimmät tavoitteet, mainitsee
Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen avajaispuheessaan ja kiittelee marraskuussa voimaan
astunutta, veteraaniliittojen aikaan saamaa lakimuutosta, jolla kaikille turvataan kaikille veteraaneille samat
maksuttomat kotipalvelut.
- Rintamalla veljeä ei jätetty. Nyt tämä tarkoittaa sitä, että kaikille sodan käyneille tarjotaan samat yhteiskunnan
edut. Marraskuun alusta alkaen veteraanien kotipalvelut ovat kaikille samat. Valtio lähetti miehet sotaan. Valtio
hoitaa tämänkin elämävaiheen.
Veteraaniasiassa ollaan nyt uudessa tilanteessa: tänään naiset muodostavat enemmistön elossa olevista
veteraaneistamme. Veteraaniviikon avajaisia isännöivästä Oulusta pohjoiseen heidän osuutensa on
poikkeuksellisen korkea: jopa 70%. Tämä johtuu siitä, että Lapin sodan aikaan koko Pohjois-Suomi oli
sotatoimialuetta ja naiset olivat tärkeässä roolissa mm. alueella toteutetuissa mittavissa evakuointioperaatioissa.
Kaikkiaan Suomen sotatoimiin osallistui 100.000 naista.
Naiset ovat aikaisempaa suuremmassa roolissa myös veteraaniliittojen edunvalvontatyössä.
- He ovat seisseet veteraaninsa rinnalla ja tukena kaikki nämä vuosikymmenet. Monen veteraanin kohdalla sota
jatkui vielä vuosien rauhansopimuksen jälkeenkin, Heikkinen muistuttaa.
Heikkisen lisäksi avajaisissa kuullaan myös Sotaveteraaniliiton kunniapuheenjohtajaa, oululaista Aarno
Strömmeriä – sotaveteraani itsekin.
Talvisodan päättymisen 80.vuotismuistovuonna tilaisuuksiin on panostettu tavanomaista enemmän. Seppo
Hovin juontamassa päätöskonsertissa Lappeenrannassa nähdään lavalla mm. Mari Palo ja Ville Rusanen.
Tilaisuus huipentuu yli 200-henkisen kuoron esittämään Veteraanin Iltahuutoon, johon myös yleisö saa yhtyä.
Sotaveteraaniviikkoa vietetään tänä vuonna nykymuodossaan viimeistä kertaa – ensi vuodesta eteenpäin sitä
vietetään Kansallisen veteraanipäivän yhteydessä.
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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.
www.sotaveteraaniliitto.fi
Sotaveteraaniliitto Facebookissa
Sotaveteraaniliitto Twitterissä
Sotaveteraanit Youtubessa

