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1 Piirin neuvottelupäivät

Piirin neuvottelupäivät pidetään Jyväskylän Kaupunkiseurakunnan Vesalan 
leirikeskuksessa Vesangassa to 20.10.2011 klo 08.00 alkaen kahvituksella ja 
varsinainen ohjelma alkaa klo 09.00. Tilaisuus painottuu ajankohtaisten asioiden 
lisäksi sosiaaliasioihin, mukana on Anni Grundström liitosta. Tilaisuus päättyy klo 
16.00 mennessä
 
Yhdistyksiä, jotka tarvitsevat liiton myyntituotteita, pyydetään tekemään 
tilauksensa piiriin. Tilatut tuotteet toimitetaan neuvottelupäivien yhteydessä, näin 
vältämme turhia postikuluja.
 

2 Peurungan joulu
Peurungan kuntoutuskeskus lahjoittaa tänäkin vuonna 3 – 4 vuorokauden 
joulupaketin muutamalle tunnuksen omaaville veteraaneille, jotka muutoin 
joutuisivat viettämään joulun yksin. Yhdistyksiltä pyydetään esityksiä 
tällaiseen joulunviettoon halukkaista veteraaneista neuvottelupäiville. 
Ensimmäistä kertaa Perunkaan esitettävät ovat etusijalla valittaessa 
joulunviettäviä.
 

3 Kansallinen Veteraanipalkinto
Yhdistyksiä pyydetään tekemään esityksiä Kansallisen Veteraanipalkinnon 
saajiksi, palkinto on suuruudeltaan 2000 €. Esitettävällä tulee olla yli 20 
vuotta veteraanien hyväksi tehtyä työtä, ja palkintoa ei tule esittää pelkästään 
järjestöansioilla.
 

4 Tulevaisuussuunnitelman päivittäminen
Sotaveteraaniliitto edellyttää, että päivitämme piirin tulevaisuussuunnitelman 
Tampereen liittokokoukseen. Tätä työtä varten yhdistyksiä pyydetään täyttämään 
oheinen kyselylomake ja tuomaan se mukanaan neuvottelupäiville.
 

5 Joulukorttien tilaaminen
Ohessa on Sotaveteraaniliiton joulukorttiesite. Tilaamalla joulukortit 12.10.2011 
mennessä piirin kautta, saa ne ilman postimaksuja. Kortit toimitetaan 
neuvottelupäiville. 12.10.2011jälkeen tehtävät tilaukset tehdään suoraan liittoon.
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6. Haastattelunauhojen digitointi
Veteraanien haastatteluja tehtiin piirin alueella pääosin 1990 -luvulla. Niiden 
muuntaminen C-kaseteilta digitaaliseen muotoon käynnistyy loppuvuodesta. 
Nauhojen pääosa on Jyväskylän Maakunta-arkistossa. Mikäli yhdistyksillä on 
vielä nauhoja hallussaan, pyydetään ne toimittamaan piirille neuvottelupäivien 
yhteydessä. 
 

7. Maksulliset toimi- ja/tai kokoustilat
Sosiaalineuvojamme Maria Kiviaho tekee liiton toimeksiannosta selvitystä 
yhdistysten kokouksiinsa ja tilaisuuksiinsa käyttämien toimitilojen mahdollisesta 
maksullisuudesta. Yhdistyksiä pyydetään ilmoittamaan Marialle joko puhelimitse 
tai sähköpostilla joutuvatko he maksamaan käyttämistään tiloista.
 

8. V 2012 veteraaniperinnematkat
Ohessa suunniteltujen matkojen ennakko esite. Paikat matkoille täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä.  Kannattaa tehdä varaus mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa, esim tämän syksyn Salla-Petsamo matka varattiin 
loppuun jo ennen v 2011 alkua.
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