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Yhteistyö Sotiemme Veteraanit -keräyksen avain
Sotiemme Veteraanit - keräyksen tuoton palautus keräysalueen
yhdistysten sopimusten mukaan
vauhditti yhteisyötä myös Pohjois-Karjalassa.
Keräystoimen juridisen ”sateenvarjon” muodostaa EteläSuomen lääninhallituksen päätös,
joka sisältää mm. tuoton käytön
ohjeistuksen.
Rahaliikenteen tilit ja kirjanpidon hoitaa keskitetysti yksi
valtakunnallinen tilitoimisto.
Jokaisella piirillä on oma tilinsä.
Piirit on jaettu maakunnassamme
alueisiin ”vanhan” kuntajaon
mukaan. Jokaisella näistä on
omat viitenumeronsa, kullekin
kuudelle keräyslajille erikseen.
Näiden perusteella keräysvarat
osoitetaan yhdistysten sopimusten mukaan.
Keräystoimikuntien tuli laatia
keräysluvan edellyttämä keräyssopimus, joka sisälsi mm.
tuotonjakosopimuksen. Piiripäälliköllä on vastuu, että yhdistysten
keskenään tekemät sopimukset
toimitetaan valtakunnalliselle
keräysjohdolle.

Piiripäällikön tehtäviä
Uuden ns. kuntamallin toteutus
alkoi vuonna 2008. Maakunnallisilla piiripäälliköillä ja kuntakohtaisilla keräyspäälliköillä oli
runsaasti tehtävää toimintamallin
sisäänajossa, johon kuuluivat mm.
vuorovaikutuskentän verkostojen
rakentaminen ja ohjeistus.
Lipas- ja listakeräysten aineiston hankinnat ja toimitukset sekä
varusmieskeräyksiin liittyvien
toimintojen ja hankintojen suunnittelu ovat luoneet pohjaa menestykselliselle keräystoiminnalle.
Toistuva yhteydenpito joukkoosastojen yhdyshenkilöihin ja
kuntien keräyspäällikköihin ovat
välttämättömiä.
Myös koulujen päivätyökeräyksissä on välttämätöntä, että
yhdyshenkilöt ovat aktiivisesti
mukana tiedottamisesta lähtien.
Asian esittely rehtorille, oppilaskunnille, kodeille sekä muu informaatio ovat tuottaneet tulosta.
Valtakunnallinen keräysjohto on
hoitanut kouluille tiedottamisen
hyvin. Keräyslupien ja ohjeiden
mukainen menettely on välttä-

mätöntä. Niinpä piiripäällikön
tehtävänä on informoida, ohjata
ja valvoa keräystointa.

Tiedottaminen
Tiedottaminen on tärkeä osa
toimintojen kokonaisuudessa.
Radio, televisio, maakunta- ja
paikkakuntalehdet, sähköinen
viestintä sekä muut muutamat
tiedotuskanavat ovat vieneet
keräysviestiä ja informaatiota
eteenpäin. Sisällöllisesti ja muodollisesti osuva sekä H-hetkeen
täsmällisesti ajoitettu tiedotus
ovat keräyksen onnistumisen
avain asioita. Monet paikkakuntalehdet ovat hoitaneet tiedottamisen erinomaisella tavalla.
Karjalan Pojat – lehti on suonut
kiitettävästi palstatilaa myös
Sotiemme Veteraanit – keräyksen
tukemiseen.

Keräyksen organisaatio
Keräystä johtaa Veteraanivastuu ry. Veteraanivastuun muodostavat Sotainvalidien Veljesliitto
ry, Suomen Sotaveteraaniliitto ry,
Rintamaveteraaniliitto ry, Rintamanaisten Liitto ry ja Kaatuneitten Omaisten Liitto ry. Keräyksen
tunnusmerkin ruusussa on viisi
terälehteä, jotka kuvaavat viittä
veteraanijärjestöä. Manttelinharmaalla pohjalla oleva sinivalkoinen kokardi on yhteinen maamme
puolustamisen symboli.
Keräysjohtajana toimii Arto
Lillberg ja varainhankkijana Pia
Mikkonen. Kenttäpäällikkönä
toimi Kari Korhonen ja varainhankkijana myös Silja Lehti.
Organisaatio käsittää 22 piiriä,
jotka on muodostettu maakuntajaon pohjalta.
Pohjois-Karjalan keräystoimen
johdossa on veteraanipiirien
muodostama keräystoimikunta.
Piirillä ja alueilla on keräyspäällikkönsä. Keräystoimikunta
perusti työryhmän, joka toimii
piirin ”työrukkasena”. Piirillä
ei ole keräystilin käyttöoikeutta.
Rahastonhoitajalla on kuitenkin
tilien katseluoikeus.

Monta toimijaa
Puolustusvoimat ja Rajavartio-

Artikkelin kirjoittaja Raimo Vänskä palkittiin Vuoden reserviläinen - nimityksellä piirien kevätkokouksessa. Vänskän kiitospuhetta kuuntelivat piirien puheenjohtajat Harri Norismaa (oik.)
ja Jorma Huttunen sekä toiminnanjohtaja Ari Eskelinen.
laitos päättävät vuosittain pidettävistä varusmieskeräyksistä. Maakunnissa suoritetaan vuosittain
yleensä yksi varusmieskeräys.
Muutamissa maakunnissa on
kaksi keräystä, joista on toinen
Sotainvalidien keräys. PohjoisKarjalan eräissä kunnissa on
myös Sotainvalidien Veljesliiton
varusmieskeräys. Viimeinen
valtakunnallinen Sotainvalidien
Veljesliiton keräys suoritettiin
vuonna 2005.
Joukko-osastojen lisäksi varusmieskeräysten tukijoina ovat
toimineet reserviläisten ja reserviupseerien yhdistykset. Monet
yritykset, kunnat, Naisten Valmiusliiton yhdistykset, kuten
Martat, ovat monin tavoin olleet
palvelemassa varusmiehiä heidän
keräystoimissaan.

Koulut mukana
Koulujen osalta on erityisen
merkittävää saada oppilaat motivoitumaan keräystoimiin. Erään
koulun rehtori mainitsi, että
13 hyväntekeväisyysjärjestöä
ja muuta tahoa oli tiedustellut
koulun osallistumista heidän
taksvärkkiinsä. Kilpailu koulujen
taksvärkkirahoista on kova.
Koulujen päivätyökeräykset
tuottivat 2008 ja 2009 yli 28 000
euroa. Noin 2/3 Pohjois-Karjalan
yläkouluista on osallistunut päi-

vätyökeräyksiin, joissa opiskelija
on suorittanut koulupäivänsä päivätöissä ja luovuttanut päiväpalkkansa valtakunnallisen tilinpidon
kautta oman alueensa keräyksessä
mukana oleville yhdistyksille.
Mainittakoon, että Joensuun
Normaalikoulun ja Itä-Suomen
koulun lähes kaikki opiskelijat
osallistuivat päivätöihin. Jokainen osallistuja luovutti palkkansa
oman kotikuntansa veteraaneille.
Niinpä tulot hajaantuivat oppilaiden valitsemien viitenumeroiden
mukaan lähes jokaiseen PohjoisKarjalan kuntaan.
Yrityskeräyksissä tuli selvä notkahdus vuonna 2009. Taloudellinen lamavaihe lienee vaikuttanut
tulokseen. Yritysten saaminen
mukaan on sidoksissa veteraanikeräyksen asian hoitajien omaan
aktiivisuuteen. Oma-aloitteisesti
yritykset eivät näytä lähtevän Sotiemme Veteraanit – keräykseen
mukaan. Myönteisenä asiana on
todettava, että monet yritykset
tukevat monella muulla tavalla
veteraanityötä.

Merkkien kausi
Veteraanivastuu ry. käynnisti
vuosina 2008 - 2009 myös merkkien myyntikampanjat, joista
on kansalle kerrottu toistuvasti
myös televisiomainoksissa. Veteraaniheijastimet, Hopeinen

Kevään 2010 keräys

Ilomantsin reserviläisten puheenjohtaja Viljo Lehikoinen hääri
kotikuntansa keräyksen yhtenä puuhamiehenä.
Puheenjohtajat Raimo Liukku (RU) ja Mika Matikainen
(RES) ottivat Kiteellä ensimmäisen keräysvuoron. Kuva Reijo
Kohonen.

rintamerkki ja – kaulakoru sekä
Marskin merkki tulivat myyntiin.
Pohjois-Karjalan keräysorganisaation piirissä myydyt merkit
tilitettiin kotimaakunnan veteraanien hyväksi. Myyjien määrä
ja aktiivisuus vaikuttavat ratkaisevasti lopputulokseen.
Joensuun koulujen henkilökunta ja muutamat yritykset ostivat
490 veteraaniheijastinta lähes
5880 eurolla. Loput 35 heijastinta
myytiin kontiolahtelaisten yritysten toimesta Areenan Joulumessuilla. Veteraaniheijastimia on
piirillä jälleen myynnissä.
Hopeisten rintamerkkien ja
kaulakorujen piiri- ja aluekohtaisissa myyntituloksissa on parantamisen varaa. Myyjiä on vähän
ja myytävää runsaasti. Tämä on
koskenut myös Marskin merkin
myyntiä. Monet ovat hankkineet
merkkinsä suoraan valtakunnallisesta myynnistä.
Tuliko liian paljon erilaista asiaa
ja myyntiartikkelia samoihin
aikoihin kenttäväelle toimeksi ja
suurelle yleisölle kohdattavaksi
– siihen on vaikea vastata. Toisaalta vuodet vierivät nopeasti ja
tukea tarvitaan. Meillä on vielä
mahdollisuus auttaa heitä, jotka
sodan ja rauhan aikana turvasivat
ja rakensivat Suomen.

On kiitoksen
paikka
Valtakunnallinen keräysjohto
ansaitsee suurkiitokset menestyksellisestä työstään veteraaniemme hyväksi. Kuntiemme
veteraaniyhdistysten jäsenet,
Pohjois-Karjalan joukko-osastot
ja varusmiehet, piirin keräystoimikunta ja sen työryhmä, keräyspäälliköt, reserviupseerit, reserviläiset, Naisten Valmiusliiton
jäsenyhdistykset, koulut, opiskelijat, kodit, työnantajat, kunnat ja
yritykset sekä tiedottamisen eri
toimijatahot ja kaikki keräystä
toimillaan tukeneet ansaitsevat
lämpimät kiitokset arvokkaasta
yhteistyöstä. Reserviläispiiri
on muistanut tällä kertaa vuoden
2009 reserviläisvalinnassaan
Sotiemme Veteraanit keräyksen
koko kentän toimintaa. Omasta
puolestani kiitän huomionosoituksesta, jonka olisi voinut kohdentaa kenelle tahansa Sotiemme
Veteraanit keräyksen puolesta
toimineelle. Kaikkien työ on ollut
arvokasta.
Raimo Vänskä

