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Sotaveteraaniliiton Liittokokous vaatii kaikille veteraaneille tasapuolisia palveluja
Kahden vuoden välein järjestettävä liittokokous järjestettiin koronatilanteen vuoksi tänä vuonna yksipäiväisinä
21.9.2020 Helsingissä. Tilaisuus striimattiin livenä netin välityksellä. Netin kautta tervehdyksensä juhlayleisölle
toivat sotaveteraanit, jotka esittivät vetoomuksen, ettei veteraanisukupolven perinnön annettaisi unohtua
siinäkään vaiheessa, kun veteraaneja ei enää keskuudessamme ole.
Veteraanikenttä on läpikäymässä rakennemuutosta ja muuntumassa lähivuosina tukityöstä perinnetyön
toteuttajaksi. Kokouksessa korostettiin sotasukupolven merkitystä Suomen kansan tarinalle. Perinnetyötä tehdään
tiiviissä yhteistoiminnassa muiden veteraaniliittojen ja Tammenlehvän Perinneliiton jäsenjärjestöjen kanssa.
Edunvalvontatyö veteraaniväestön hyväksi on edelleen Sotaveteraaniliiton toiminnan keskiössä. Liittokokouksen
julkilausumassa vaaditaan, että veteraaniliittojen aikaansaaman lakimuutoksen takaamissa kotiin tuotavissa
palveluissa kuntatien välillä ilmenneeseen epätasaisuuteen puututaan ja että rintamalisää korotetaan
veteraaniliittojen esityksen mukaisesti 200 euroon kuukaudessa.
Heikkinen ja Paarma jatkavat liiton johdossa
Liittokokous valitsi seuravaksi kaksivuotiskaudeksi liiton puheenjohtajat. Valtuuston puheenjohtajana jatkaa
emeritusarkkipiispa Jukka Paarma Turusta, hallituksen ja liiton puheenjohtajana lehdistöneuvos Erkki
Heikkinen Espoosta.
Liittokokouksessa palkittiin Sotaveteraaniliiton pienoislipulla liiton hallituksen varapuheenjohtaja, eversti evp
Pertti Suominen.
Liiton kunniajäseniksi kutsuttiin maanviljelysneuvos Eeri Hyrkkö Nousiaisista, yli-insinööri Eero Lehtonen
Lahdesta, insinööri Timo Salokannel Tampereelta sekä kenraali Jaakko Valtanen Espoosta.
Suomen Sotaveteraaniliiton XXIX Liittokokouksen julkilausuma
Sotaveteraaniliiton liittokokous vaatii veteraaneille tasa-arvoisia kotipalveluja.
Sotaveteraaniliitto on tyytyväinen marraskuussa vuonna 2019 voimaan astuneesta lakipäivityksestä, joka nosti
vammautumattomien veteraanien kotiin vietävät palvelut samalle tasolle kuin sotainvalideilla. Lain
jalkautumisessa on kuitenkin havaittu eriäviä käytäntöjä, ja liittokokous vaatiikin kunnasta ja kuntayhtymästä
riippumatonta tasapuolista lakisääteistä kotipalveluiden tuottamista kaikille veteraaneille.
Edellä mainittu lakipäivitys jättää edelleen veteraanin korvattavaksi muun muassa lääkekulut ja silmälasien
hankinnan sekä hoivapäivämaksut. Sotaveteraaniliitto vaatii rintamalisän korottamisen nykyisestä 125 eurosta
200 euroon kuukaudessa kattamaan terveydelle ja arjen hyvinvoinnille tarvittavia kuluja.
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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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