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1 Keräysvaroilla kustannettavat etuudet/palvelusetelit

Kaikkia niitä yhdistyksiä, joilla on käytössään palveluseteli (vast) pyydetään 
varmistamaan, että siinä ilmenee saajan nimi ja teksti: TÄMÄ ON 
HENKILÖKOHTAINEN, EI VOI SIIRTÄÄ TOISELLE HENKILÖLLE.
 
Yhdistysten ei pitäisi jakaa palveluseteleitä (vast) niille, jotka samaan 
tarkoitukseen saavat jo vastaavaa tukea toiselta veteraanijärjestöltä (vrt. ei KELA 
eikä vakuutusyhtiötkään tue/korvaa kahteen kertaan).
 

2 Puuttuvat ilmoitukset
Yhdistyksiä pyydetään toimittamaan v 2010 keräysvarojen tilityksensä piirille 
mahdollisimman pian.
 
Muutamilta yhdistyksiltä puuttuu myös tiedotteella 1/2011 pyydetty listaus 
tunnuksen omaavien sodan ajan joukosta/tehtävästä. Saisimme asian hoidettua 
ilman käsin tapahtuvaa tiedon tallennusta, jos saamme tiedot kerättyä. 
Tietojen saaminen, pl. Jyväskylän, on suhteellisen helppoa olemassa olevista 
matrikkeleista.
 

3 Hakeutuminen puolisojen ja leskien virkistyslomille
Puolisojen ja leskien virkistyslomat eivät ole järjestötyöpalkintoja. Nyt on tullut 
Maria Kiviaholle hakemuksia, joissa lomalle pääsemisen ainoina perusteluina 
on mm. hallituksen jäsen, naisjaoston jäsen, edesmenneen puolison hallituksen 
jäsenyys, yksinäinen kahden hallituksen jäsen. Kyseiset hakemukset jäävät 
valitettavasti pöydälle, koska niillä ei lisätä Anni Grundströmin työmäärää 400 
hakemuksen joukossa. 
 
Niille hakijoille, jotka eivät täytä kriteerejä, kannattaa kertoa piirin kesäleireistä, 
joihin kaikki ovat mahtuneet aina mukaan, jos eivät ole asettaneet tiettyä paikkaa 
ainoaksi vaihtoehdoksi. Mukavia ja leppoisia lomia tarjolla hyvän ruuan ja ihanan 
porukan kanssa!  Omavastuu vain 30 e / 4-5 vrk.
 
Yhdistyksissä tulee etsiä jäsenistöä, jotka täyttävät hakukriteerit.
Hakemuksesta Sotaveteraaniliiton järjestämille puolisojen ja leskien 
virkistyslomille tulee ilmetä:
- hakija Sotaveteraaniliiton jäsenyhdistyksen jäsen,
- bruttotulot, jos bruttotulot ovat 1500 e, ei kannata hakea,
- leski tai omaishoitajapuoliso, jolla ei muuten ole kuntoutusoikeutta tai 
mahdollisuutta siihen,
- lyhyt kuvaus elämäntilanteesta,
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- yhteystiedot,
- jos hakijalla avuntarvetta esim. liikkumisessa, maininta hakemukseen, muutoin 
selviydyttävä omatoimisesti,
- lomapaikka, johon ensisijaisesti toivoo pääsevänsä,
- ensikertalainen
 
Ottakaa yhteyttä Maria Kiviahoon, jos kysyttävää. Yritetään yhdessä etsiä niitä 
maan hiljaisia, jotka eivät ole koskaan hakeneet ja/tai päässeet mihinkään. 
Muistuttakaa, että hankalat kulkuyhteydet eivät saa olla esteenä hakemiselle, 
vaan pyritään ratkaisemaan yhdessä ne ongelmat. Kiviahon Maria on menossa 
aika monelle noista lomista, joten aikatauluja sovittamalla voi kyydissä päästä. 
Kähkölän Raija menee Kankaanpäähän.
 

4 Rauhanturvaajien Faitteri – soittokunnan ja Jyväskylän Sotaveteraanikuoron 
konsertti
 Konsertti järjestetään Jyväskylässä keskusseurakuntatalolla 2.4.2011 klo 13.00 
alkaen. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Järjestäjät toivovat veteraanien runsasta 
osanottoa.
 

5 Jatkosotaan lähdön muistotilaisuus 21.6.2011
 Tilaisuus järjestetään Jyväskylän Yliopiston alueella. Alustavasti ohjelma on 
suunniteltu alkavaksi klo 13.00 Seminaarinmäellä sijaitsevalla JR 48 sotaan 
lähdön muistomerkin luota, sieltä siirrytään yliopiston sisätiloihin lyhyeen 
kahvitilaisuuteen ja juhlatilaisuuteen. Tilaisuudessa ovat kaikki sotiemme 
veteraanit kunniavieraina. tarkemmin seuraavassa tiedotteessa.
 

6 Kunniamerkkiesitykset
Esitykset piirille 30.4.2011 mennessä. Lomake on tämän tiedotteen 
sähköpostiversion mukana. Paperilomakkeita saa tilaamalla puhelimitse piiristä.
 

7 Ansiomerkit ja –ristit
Toimivan tunnusmerkistöön kuuluu toimiva ja käytetty palkitsemisjärjestelmä. 
Viime vuoden aikana on ansiomerkkien ja ristien esittäminen vähentynyt 
huomattavasti. Yhdistyksiä muistutetaan, ettei palkitsemista tulisi suorittaa vain 
juhlatilaisuuksiin liittyen. Merkkitilaston myönnetyistä merkeistä, esityslomakkeita 
ja myöntösäännöt saa tilaamalla sotaveteraanipiiristä.
 
Merkinnät jäsenille myönnetyistä merkeistä tullaan tämän kevään aikana 
siirtämään liiton sähköiseen jäsenrekisteriin.
 

8 Konsertti Viitasaarella
Viitasaarella järjestetään 30.10.2011 klo 14.00 alkaen Sinisiä Säveliä Konsertti, 
solistina tenoriluutnantti Raimo Salo. Konsertin tuotto käytetään veteraanien 
hyväksi. Yhdistyksiä pyydetään huomioimaan toimintasuunnitelmissaan tämä, 
tarkempia tietoja lähempänä.
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