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NATIONELLA VETERANDAGEN AR 2021

1 Firandet av nationella veterandagen är 2021

Tammerfors stad kunde inte arrangera huvudfesten pä nationella 
veterandagen är 2020 pä grund av coronaviruspandemin. Tammerfors 
lovade att arrangera huvudfesten är 2021 om förhällandena möjliggör 
det. I fjol inhiberades även lokala fester runt om Finland eller sä 
genomfördes de om de rädande förhällandena sä tillät i en mindre 
omfattning.

Tammerfors stad arrangerar den riksomfattande huvudfesten pä 
nationella veterandagen är 2021 den 27 april i Tammerforshuset 
enbart som ett televiserat evenemang utan närvarande publik. Temat 
för huvudfesten i Tammerfors är ” Välvilja mellan människor. Vid festen 
kommer man att inrikta sig pä att skapa ett värdigt program som 
televiseras, ooh dess viktigaste mälgrupp är veteranerna frän vära krig.

Dagens centrala tema är att förmedla veteranernas a rv tili kommande 
generationer. Vi önskar att det här temat lyfts f ra m i olika sammanhang 
dä firandet av festen förbereds.

Nationella veterandagens, huvudfestens ooh de lokala evenemangens 
synlighet i televisionen samt i andra medier bör garanteras genom 
aktiva kontakter tili olika aktörer. Genom de evenemang som 
arrangeras ooh ali synlighet kring dem visar man högaktning för 
veteranerna frän vära krig, krigens generation ooh deras närstäende.

2 Bakgrund

Pä initiativ av veteranorganisationerna utsäg statsrädet är 1986 den 
27 april tili nationella veterandagen ooh allmän flaggdag. Den första 
huvudfesten pä veterandagen firades är 1987 i Lahtis. I är arrangeras 
olika evenemang pä nationella veterandagen för 35:e gängen.

Att man i omfattande g rad har insett nationella veterandagens 
betydelse är det antal evenemang som arrangerats pä olika orter ooh 
antalet deltagare ett bevis pä. Ar 2019 firades nationella veterandagen 
i mänga av värt lands kommuner ooh skolor. Lokala veteranfester 
arrangerades pä 172 orter, ooh i dem deltog totalt ca 20 000 personer. 
Även i fjol ordnades lokala evenemang i en mindre omfattning runt om i 
Finland pä ett sädant sätt som det var möjligt att genomföra med 
beaktande av coronaviruspandemin.
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3 Rekommendation när det gäller allmänna arrangemang

3.1 Regionförvaltningsverken samt evenemang i landskapen

Det är önskvärt att regionförvaltningsverken pä traditionellt vis fortsätter 
att ordna regionala evenemang eller evenemang för hela landskapet 
pä nationella veterandagen pä ett sädant sätt som det är möjligt att 
genomföra med beaktande av coronaviruspandemin ooh myndig- 
heternas direktiv ooh rekommendationer. Dessa genomförs i 
samarbete med kommunerna, försvarsgrenarna, regionalbyräerna, 
olika myndigheter samt försvars- ooh medborgarorganisationer.

3.2 Kommuner, församlingar och medborgar- och försvarsorganisationer

Kommunerna har i regel ansvarat för lokala arrangemang under 
nationella veterandagen. I vissa kommuner har ansvaret vilat pä 
församlingarna och delvis även pä försvars- eller medborgar- 
organisationerna.

I mänga kommuner har firandet redan fätt etablerade former, som kan 
utvecklas för framtida behov. De lokala förhällandena är avgörande för 
detaljerna för planeringen. Pä värdhem, i servicehus och motsvarande 
bör man beakta möjligheten att följa med huvudfesten i direktsändning 
i tv.

3.3 De unga och ungdomsorganisationer

F le ra kommuner har önskat att de unga ska delta i Stora skaror i 
veterandagens olika evenemang. Genom att man läter de unga vara 
med redan i planeringsskedet kan även de föra f ra m sinä synpunkter 
och önskemäl. De unga anser att veterandagen behövs och att den är 
ett fosterländskt evenemang. Det här är skäl att halla i minnet dä 
dagens evenemang planeras.

För de unga kan ordnas egna separata evenemang i dagens anda, och 
de kan framföra sin hälsning tili veteranerna tili exempel pä video. I 
vissa kommuner deltar de unga i flagghissningen och krans- 
nedläggningen genom att tända ett ljus eller lägga ned en ros pä 
hjältegravarna.

3.4 Skolor och läroanstalter

Skolor och läroanstalter uppmuntras att i sin undervisning 
uppmärksamma nationella veterandagen. I skolorna kan man under 
dagens lopp halla lektioner med veterandagen som tema, arrangera 
utställningar, fester och aktiviteter samt titta pä filmer med anknytning 
tili temat. Representanter för veteranorganisationerna besöker gärna 
skolor för att halla tai eller bli intervjuade, och man kan ocksä be dem 
skicka en videohälsning.

För närmare Information: se Utbildningsstyrelsens
länk https://www.oph.fi/sv/nationella-veterandaqen-274-ideer-
skolsamarbete.

https://www.oph.fi/sv/nationella-veterandaqen-274-ideer-
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3.5 Försvarsmakten

Veteranerna frän vara krig var en viktig del av Finlands krigstida 
försvarsmakt. Veteranerna tryggade vär självständighet, äter- 
uppbyggde landet samt skapade med sin senare verksamhet en stabil 
grund för den ansedda internationella ställning som Finland har i dag. 
Veteranernas arbete lade ocksä grunden för nationens centrala 
värderingar, f rl het och ansvar samt enighet och samarbete.

Truppförbanden arrangerar under dagen gemensamma evenemang 
och möten för veteraner och beväringar, vilka stärker försvarsandan 
och -viljan. Dessa evenemang bidrar tili att föra veteranernas a rv vidare 
tili yngre generationer. Avtala i god tid med de lokala veteran- 
organisationernas representanter om veteranernas deltagande tili 
exempel i form av en videohälsning. Försvarsmaktens personal deltar i 
de evenemang som truppförbanden arrangerar.

3.6 Massmedier

Veteranerna frän vara krig har i regel fätt omfattande och positiv 
publicitet i massmedierna. Yle TV1 har sänt direkt frän huvudfesten.

Tammerfors stad gär ut med meddelanden om veterandagens 
huvudfest tili hela landet närmare den aktuella dagen 
(www.kansallinenveteraanipaiva.fi).

3.7 Stöd tili veteranerna frän vara krig

Veteranernas höga älder och coronaviruspandemin begränsar deras 
deltagande i evenemangen. Alla veteraner frän vära krig ska ges 
möjlighet att delta i firandet av dagen pä ett sätt som passar dem med 
beaktande av myndigheternas direktiv och rekommendationer samt 
säkerhetsfaktorer.

Olika medborgar- och ungdomsorganisationer samt flera andra aktörer 
kan stöd a veteranerna pä ett sädant sätt som gör det möjligt för dem 
att tili exempel lyssna och se pä hälsningar via nätet och följa 
nationella veterandagens evenemang i televisionen eller i andra 
medier.

3.8 Utomlands

Nationella veterandagen berör varje finländare även utomlands. Därför 
är det fortsättningsvis önskvärt att Finlands representationer utomlands 
i samband med veterandagen och även vid andra tillfällen ordnar 
evenemang, där man uppmärksammar veteranerna frän vära krig.

4 Slutligen
Om Ni har frägor om nationella veterandagen och arrangemang i 
samband med den, ber vi att Ni i första hand vänder Er tili veteran- 
organisationernas representanter pä Er egen o rt eller tili lokala 
representanter. Vid alla arrangemang ber vi att Ni beaktar de direktiv 
och rekommendationer som coronaviruspandemin föranlett.

http://www.kansallinenveteraanipaiva.fi
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A den riksomfattande huvudkommittens vägnar framför vi värt varma 
tack tili alla Er som för egen del deltar i veterandagens arrangemang 
och gör det möjligt att fira en nationell festdag under värdiga former 
trots de exceptionella förhällandena.

Sekreteraren för den riksomfattande huvudkommitten för nationella 
veterandagen, major Marko Maaluoto ger vid behov närmare 
information pertelefon 0299 510 145. Adress: Huvudstaben, 
personalavdelningen, PB 919, 00131 Helsingfors.

Huvudkommittens ordförande 
Generalmajor

Huvudkommittens sekreterare 
Major

BILAGOR

DISTRIBUTION Se separat sida
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