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1 Joululehtiasiaa

Kirjoituksia joululehteen otetaan edelleen vastaan. Varsinkin naisten, lasten ja 
evakkojen näkökulmasta kirjoitetut jutut sekä runot olisivat tervetulleita.
 
Ilmoitusaineistot pyydetään toimittamaan heti niiden valmistuttu piiriin, 
viimeistään 21.9.2012 mennessä.
 
Viimeiseen iltahuutoon kutsuttujen luettelon 1.10.2011 – 30.9.2012 ja yhdistysten 
joululehtitilaukset on ilmoitettava piiritoimistolle 10.10.2012 mennessä.  
Aikataulun noudattaminen on tärkeää, jotta saamme lehden ajoissa valmiiksi.
 

2 Piirin työvaliokunnan kokous ja piirihallituksen kokous
Työvaliokunnan kokous pidetään Jyväskylän Sotaveteraanien toimistolla   
18.9.2012 klo 10.00 alkaen.
 
Piirihallituksen kokous pidetään syksyn neuvottelupäivien yhteydessä  
11.10.2012.
 
Kokoukset painottuvat ensi vuoden toiminnan ja talouden suunnitteluun ja 
ajankohtaisiin asioihin. Yhdistyksiä pyydetään tekemään esityksiä v 2013 
tapahtumiksi.
 

3 Seutukunnalliset kirkkopyhät 
Yhdistyksiä pyydetään seutukunnittain sopimaan keskenään v 2013 pitopaikat ja 
ilmoittamaan ne piiriin 11.10.2012 piirin neuvottelupäiviin mennessä.
 
Tavoitteena on, että ne kiertävät eri kirkoissa seutukunnalla
 

4 Merkkipäiväluettelo vuodelle 2013
Oheisena on liiton jäsenrekisteristä tulostetut merkkipäiväluettelot. V 2011 
alkaen onnitellaan yli 100 vuotiaita, 95- ja 90 vuotispäivänä sekä yhdistyksen niin 
halutessa 85, 80, ja 70 vuotta täyttäviä.
 
 Yhdistyksiä pyydetään tarkistamaan luetteloista ketä haluavat onniteltavan 
ja palauttamaan ne 14.9. mennessä piiriin. Samalla pyydetään ilmoittamaan, 
jos aikaisemmilta vuosilta on jäänyt onnitteluadressien kansia, jotta niitä ei 
tarpeettomasti lähetettäisi.
 
 Adressit toimitetaan joululehtien mukana marraskuun lopulla.
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5 Piirin neuvottelupäivät
Piirin neuvottelupäivät pidetään to 11.10.2012 Jyväskylän Kaupunkiseurakunnan 
Vesalan leirikeskuksessa Vesangassa. Tilaisuus painottuu ajankohtaisten 
asioiden lisäksi sosiaaliasioihin, mukana on Anni Grundström liitosta. 
Piirin maksaa kolmen osanottajan/yhdistys osanottokustannukset (ei 
matkakustannuksia), yksi näistä olisi oltava yhdistyksen sosiaaliasioita hoitava 
henkilö.  Mikäli yhdistyksestä osallistuu enemmän, on määrä ilmoitettava 5.10. 
mennessä piiriin. Tarkempi ohjelma toimitetaan myöhemmin.
 

6 Joulukortit
Liitteenä liiton joulukorttien mallit. Yhteystilausta varten pyydetään yhdistyksiä 
tekemään tilauksensa piirille 14.9.2012 mennessä. Kortit pyritään toimittamaan 
neuvottelupäivien yhteydessä. Yhdistykset voivat tilata kortteja ko päivämäärän 
jälkeen suoraan liiton myyntitoimistosta, puh (09) 6126 2014. Piirillä ei ole omaa 
korttivarastoa. 
 

7 Mottimerkki
Veteraanivastuun tämän syksyn myyntituote on Mottimerkki. Yhdistykset voivat 
tehdä merkillä varainhankintaa myymällä sitä. Merkin hinta yhdistykselle on 
7 € ja sen myyntihinta on 25€, joten yhdestä merkistä jää yhdistykselle 18 €. 
Merkkitilaukset suoraan Veteraanivastuun varainhankkijalta, puh (09)  678 430, 
sähköposti riitta.suoanttila@sotiemmeveteraanit.fi.
 

8 Veteraanikävely eli YK:n Rauhanpäivänkävely 21.9.Jämsässä
Tapahtuma alkaa Paunun Koululla Jämsän ydinkeskustan tuntumassa perjantai 
21.9.2012 klo 12.00. Kuljetuksia Jämsän seutukunnalta järjestellään vielä 
tukipyynnöllä Ilmavoimien Teknilliseen kouluun ja paikallisesti,  muualta 
toivotaan veteraaneja tuotavan henkilöautoilla liikuntatapahtumaan.
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