
KESKI-SUOMEN SOTAVETERAANIPIIRI
Vesankajärventie 131 41940 Vesanka
puh 050-5680 396
E-mail keski-suomen.svp@sotaveteraaniliitto.fi TIEDOTE  3/2012

 
 
 
 
 
 
Jyväskylä  12.3.2012

 
 

 
 
 
 
1 Sotaveteraanipiirin vuosikokous ja neuvottelupäivät

Sotaveteraanipiirin vuosikokous pidetään Martin Kievarissa 29.3.2012 klo 
09.00 alkaen. Kahvitarjoilu klo 08.00 alkaen. Vuosikokousasiakirjat lähetetään 
yhdistyksille seuraavien tiedotteiden mukana. Liitteenä piirihallituksen 1.3.2012 
vahvistama piirihallituksen jäsenten aluejako ja tiedot erovuoroista piirihallituksen 
jäsenistä.  Yhdistyksiä pyydetään sopimaan hyvissä ajoin esityksistä 
piirihallituksen erovuoroisiin paikkoihin esitettävistä.
 
Tämän tiedotteen mukana jaetaan piirin vuosikokouksessa käsiteltävät 
toimintakertomus ja tilinpäätös asiakirjat v 2011 sekä toimintasuunnitelma 
ja budjetti v 2012. Yhdistysten vuosikokous edustajia pyydetään ennakolta 
tutustumaan asiakirjoihin ja ottamaan ne mukaansa kokoukseen, kokouksen 
sujuvoittamiseksi. Kokouspaikalla jaetaan vain esityslista.
 
Päivää jatketaan vuosikokouksen jälkeen järjestöasioihin keskittyvällä 
neuvottelupäivä osalla.
 

2 V 2011 keräysvarojen tilitykset
Tilitys koskee vuonna 2011 kerättyjen varojen käyttöä 31.3.2012 mennessä. 
Mikäli yhdistys on käyttänyt varoja keräysluvan mukaisiin tarkoituksiin 
yli keräyksestä saadun summan, tilitetään vain lomakkeessa oleva 
keräyssumma. Tarkkuus tässä tilityksessä on 1 sentti. Jos pyöristetään, se 
johtaa laskelman jossain kohdassa ongelmiin.
 
Yhdistyksiä pyydetään palauttamaan liitteenä oleva tilitys 15.4.2012 
mennessä piirille. Niillä yhdistyksillä, joille ei ole tilityslomaketta liitteenä, ei ole 
tilitettävää.
 

3 Ilomantsin taisteluja koskeva seminaari
21.Prikaatin perinneyhdistysjärjestää Ilomantsin taisteluja koskevan seminaarin 
Ilmantsissa 1.6.2012. Sotaveteraanipiirin järjestää tilaisuuteen matkan. Mukaan 
tulevat maksavat matkasta aiheutuneet kustannukset. Kutsu Seminaariin 
liitteenä.

 
4 Veteraaniperinnematkat

Piirihallitus päätti kokouksessaan 1.3.2012, että veteraanien, heidän 
puolisojensa ja leskien matkoja tuetaan 100 €/hlö piirin varoista.
 
V 2012 kesäkuun matkalla vielä paikkoja vapaana, syyskuun matka on varattu 
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täyteen.
 

5 Yhdistysten toimihenkilöt
Yhdistyksiä pyydetään täyttämään oheinen toimihenkilöiden tietoja koskeva 
lomake, jolla päivitetään liiton jäsenrekisterissä olevat yhdistysten yhteystiedot 
sekä seuraavan tiedotteen mukana jaettava piirin puhelinluettelo. Liiton 
toimihenkilökyselylomaketta ei tarvitse lähettää, koska tiedot päivitetään piiristä 
rekisteriin. Lomake tulee täyttää, vaikka toimihenkilöiden nimissä ei olisikaan 
tapahtunut muutoksia, koska tällöin tulee tarkistettua piirin tiedossa olevat 
puhelinnumero ja osoitetiedot.
 

6 Kunniamerkkiesitykset
6.12.2012 myönnettäväksi esitettävistä kunniamerkeistä on tehtävä esitykset 
30.4.2012 mennessä piiriin. Ohessa on sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet 
esityksen tekemiseen ja esityslomake. Lomake löytyy myös internetistä 
osoitteesta: http://www.ritarikunnat.fi/hakulomake.pdf 
 

7 Summassaaren virkistysloman omavastuulasku
Lomanjärjestäjän vaihdoksesta johtuen Summassaaren virkistyslomalle 
hyväksytyille on Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n toimesta lähetetty 
lasku loman omavastuusta. Lasku ylittää hakijoille ilmoitetun 50 €  omavastuun. 
Sotaveteraanipiiri maksaa erotuksen loman jälkeen osallistujien tileille.. Maksuun 
tarvittavat tilitiedot kerätään loman aikana Summassaressa.
 

8 Keräyslippaiden palautus
Yhdistyksiä, joilla on hallussaan vielä markkakeräyksessä käytettyjä lippaita, 
pyydetään palauttamaan ne viimeistään piirikokouksen yhteydessä.
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