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Suomen Sotaveteraaniliitto jakoi syksyn huomionosoituksensa
Suomen Sotaveteraaniliiton hallitus on myöntänyt syksyn huomionosoituksissaan Sotaveteraaniliiton
ansiomitalin 22 henkilölle.
Huomioitujen joukossa on sotaveteraanityön päämäärien hyväksi toimineita ihmisiä yksityishenkilöistä politiikan,
kulttuurin ja liike-elämän saralla vaikuttaviin tahoihin. Ansiomitalin saivat mm.
Kiitos veteraaniasian edistämisestä
Sotaveteraaniliiton ansiomitali voidaan myöntää sotaveteraanityön päämäärien hyväksi kauan ja ansiokkaasti tai
muutoin merkittävästi toimineelle henkilölle. Tämän syksyn saajien joukosta löytyy esimerkiksi Suomen
valtakunnallisten veteraanitapahtuminen suunnittelussa ja toteutuksessa ansioitunut tuotantopäällikkö TiinaKaisa Laakso-Liukkonen Valtioneuvoston kansliasta sekä veteraanikentän vahvana asiantuntijatukijana
profiloitunut, Puolustusministeriössä palveleva everstiluutnantti Sami Roikonen.
Palkituissa myös somevaikuttaja
Palkittujen joukossa on huomioitu myös kulttuurielämän vaikuttajia, kuten niin kansanedustajana kuin Yleisradion ja Suomen Elokuvasäätiön johdossa toiminut kulttuurineuvos Jouni Mykkänen, samoin kuin mm. Jatkosodassa Suomen armeijassa palvelleisiin virolaisvapaaehtoisiin, Suomen-poikiin, perehtynyt dokumenttitoimittaja Juha-Matti Martikainen.
Unohdettu ei ole myöskään uuden polven tekijöitä, joita edustavan sisällöntuottaja Jussi Luostarisen @jhlcolorizing-somekanaviinsa tuottama sisältö on herättänyt kymmenistä tuhansista ihmisistä koostuvan yleisön kiinnostuksen sotahistoriaan ja veteraaniperinteeseen.
Liitto luovuttaa ansiomitalejaan kaksi kertaa vuodessa. Kevään huomionosoitukset annetaan valtakunnallisen
sotaveteraaniviikon tietämillä, syksyn ansiomerkit taas liiton vuosipäivän yhteydessä.
Sotaveteraaniliiton ansiomitalin saajat:
Jouko Henttinen, kirkkoherra, Masku
Jarno Kuivala, toimistoaliupseeri, Turku
Hannu Kuusela, kaupunginjohtaja, Harjavalta
Mika Laakso, ketjujohtaja, Hollola

Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, projektipäällikkö, Helsinki
Erkki Lehmus, toiminnanjohtaja, Raisio
Taru Leime, toimistosihteeri, Koski TL
Jouko Leppänen, lääkäri, Kouvola
Jussi Luostarinen, sisällöntuottaja, Helsinki
Juha-Matti Martikainen, dokumenttitoimittaja, Tampere
Katariina Martikainen, johdon assistentti, Hollola
Jouni Mykkänen, kulttuurineuvos, Espoo
Pasi Nieminen, diakoniajohtaja, Porvoo
Juhani Närkki, kiinteistövälittäjä, Iitti
Ahti Pohjonen, laatupäällikkö, Espoo
Katja Pukkila, lepokodin johtaja, Florida
Sami Roikonen, everstiluutnantti, Helsinki
Maarit Roschier, vastaava tuottaja, Helsinki
Seppo Seppänen, Porvoo
Ann-Sofie Silvennoinen, sosiaali- ja terveysjohtaja, Porvoo
Patrik Wackström, toimitusjohtaja, Porvoo
Merja Ylitalo, fysioterapeutti, Oulu
__________________________
Lisätietoja:
Sakari Martimo, toiminnanjohtaja
Suomen Sotaveteraaniliitto
sakari.martimo@sotaveteraaniliitto.fi
p. 0400 800 290
Linkki kuvakansioon
____________________________
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

