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Nationella veterandagen 2020 
Nationella veterandagen firas måndagen den 27 april 2020. 

Delegationen för Nationella veterandagen publicerade i början av 2020 en rekommen-

dation om hur olika organisationer kan ordna och delta i evenemang på Nationella 

veterandagen. 

 

I det rådande coronapandemiläget är dock offentliga evenemang med fler än 10 per-

soner förbjudna. Det centrala målet med förbudet är att begränsa pandemins fram-

fart och skydda personer som hör till riskgrupperna. Av ovan nämnda orsaker kan 

Nationella veterandagens huvudfest i Tammerfors samt de regionala och lokala fes-

terna i år inte ordnas i enlighet med den tidigare rekommendationen. 

 

Det rekommenderas att Nationella veterandagen under undantagsförhållandena firas 

i enlighet med bestämmelserna, föreskrifterna och rekommendationerna utan att nå-

gons hälsa äventyras. 

Finlands Kommunförbund sänder den riksomfattande rekommendationen om firande 

av Nationella veterandagen år 2020 till kommunerna för kännedom. 
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RIKSOMFATTANDE HUVUDKOMMITTEN REKOMMENDATION 
FÖR NATIONELLA VETERANDAGEN

Helsingforsn3 .4.2020

1. Rekommendation av den riksomfattande huvudkommitten för nationella veterandagen 
27.1.2020
2. Statsrädets presskonferens om läget gällande coronaepidemin 12.3.2020
3. Regionalförvaltningsverkens beslut angäende arrangemangen av evenemanget 13.3.2020
4. Statsrädets förordningar om verkställandet av vissa paragrafer i beredskapslagen 16.3.2020 
ooh 30.3.2020

FIRANDET AV NATIONELLA VETERANDAGEN ÄR 2020 MED BEAKTANDE 
AV VERKNINGARNA AV CORONAEPIDEMIN

1 Allmänt
Huvudkommitten för nationella veterandagen har i det första 
referensdokumentet rekommenderat regionalförvaltningsverken, 
kommuner, församlingar samt medborgar- ooh försvarsorganisationer, 
de unga samt ungdomsorganisationer, skolor samt läroanstalter, 
Försvarsmakten ooh massmedier att ordna ooh delta i nationella 
veterandagens evenemang samt att beakta dagen i sin egen 
verksamhet.

I det rädande coronapandemiläget är offentliga evenemang som 
omfattar mer än 10 personer förbjudna. Det viktigaste syftet är att 
begränsa pandemins framskridande samt skydda personer som hör tili 
riskgrupper. Med anledning av de beslut ooh författningar som nämns i 
referensdokumenten 3 ooh 4 kan nationella veterandagens huvudfest i 
Tammerfors samt regionala ooh lokala fester inte firas i är enligt 
rekommendationen i det första referensdokumentet.

Huvudkommitten stöder veteranorganisationernas förslag, enligt vilket 
de tillsammans med vissa massmedier strävar efter att sända program 
i televisionen som högtidlighäller den nationella veterandagen ooh som 
högaktar veteranerna frän vära krig.

2 Rekommendation för firandet av nationella veterandagen ooh kommande är

Det rekommenderas att nationella veterandagen firas ooh 
högtidlighälls i undantagsförhällanden enligt författningar, 
bestämmelser samt rekommendationer utan att nägons hälsa 
äventyras.

Huvudkommitten för nationella veterandagen har i samarbete med 
städerna Tammerfors ooh Villmanstrand kömmit överens om att 
ansvaret för arrangemangen av huvudfesten flyttas fram med ett är. 
Säledes arrangerar Tammerfors festen är 2021 ooh Villmanstrand 
2022.
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3 Slutligen
Om Ni har frägor om nationella veterandagen och arrangemang i 
samband med den, ber vi att Ni i första hand vänder Er tili lokala 
representanter eller veteranorganisationernas representanter pä Er 
egen o rt.

A den riksomfattande huvudkommittens vägnar framför vi värt varma 
tack tili alla Er som för egen del deltar och har deltagit i arrangemanget 
av dagen samt gör det möjligt att fira en nationell festdag under värdiga 
former även under rädande undantagsförhällanden.

Sekreteraren för den riksomfattande huvudkommitten för nationella 
veterandagen, major Marko Maaluoto ger vid behov närmare 
Information per telefon 0299 510 146. Adress: Huvudstaben, 
personalavdelningen, PB 919, 00131 Helsingfors.

Huvudkommittens ordförande 
Generallöjtnant

Huvudkommittens sekreterare 
Major

BILAGOR

DISTRIBUTION Se separat sida

Ilkka Korkiamäki

Marko Maaluoto
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JAKELU

Tasavallan presidentin kanslia 
Eduskunta 
Eduskunnan kanslia 
Valtioneuvoston kanslia 
Tampereen kaupunki

veteraanipäivän järjestelytoimikunta 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Oikeusministeriö 
Opetusministeriö 
Opetushallitus 
Puolustusministeriö 
Pääesikunnan osastot 
MPKK 
PVJJK 
PVPALVK 
PVTIEDL 
PVLOGL
Maavoimien Esikunta 
Aluetoimistot 
Merivoimien Esikunta 
Ilmavoimien Esikunta 
Sisäministeriö
Aluehallintovirastot (6) (ent.
lääninhallitukset)
Ahvenanmaan valtionvirasto 
Rajavartiolaitoksen Esikunta 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Työ-ja elinkeinoministeriö 
Ulkoministeriö 
Valtiovarainministeriö 
Ympäristöministeriö 
Suomen Kuntaliitto 
Kirkkohallitus
Suomen Ortodoksisen kirkkokunnan 
kirkkohallitus
Sotainvalidien Veljesliitto ry 
Suomen Sotaveteraaniliitto ry 
Rintamaveteraaniliitto ry 
Kaatuneitten Omaisten Liitto ry 
Tammenlehvän Perinneliitto ry 
Suomen Lottaperinneliitto ry 
Sotilaspoikien Perinneliitto ry 
Sotilaskotiliitto ry 
Maanpuolustuksen Tuki ry 
Maanpuolustuskiltojen Liitto ry

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) 
Suomen Reserviupseeriliitto ry 
Reserviläisliitto ry 
Naisten Valmiusliitto ry 
Yleisradio Oy- TV1 ja TV2 
Lehdistön artikkelipalvelu LAP Oy 
Suomen tietotoimisto, STT 
UP-Uutispalvelu 
Sanoma Osakeyhtiö
Suomen Rehtorit ry - Finlands Rektorer rf 
Suomen Punainen Risti 
Suomen Lions-liitto ry 
Suomen 4H-liitto ry 
Suomen Nuorisoyhteistyö-Allianssi ry 
Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter ry 
Nuorten Miesten Kristillinen Yhd - NMKY ry 
Nuorten Naisten Kristillisten 
Yhdistysten liitto ry
SAK - Suomen Ammattiliittojen 
Keskusjärjestö
STTK - Toimihenkilökeskusjärjestö 
AKAVA
EK - Elinkeinoelämän Keskusliitto 
Kokoomuksen Nuorten Liitto ry 
Nuoren Keskustan Liitto ry - NKL 
Svensk Ungdom
Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret ry 
Vasemmistonuoret ry 
Sosiaalidemokraattiset Nuoret Ry 
Perussuomalaiset Nuoret 
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry 
Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskus
liitto - SAKKI ry
Suomen Ammattikorkeakouluopiskelija- 
kuntien Liitto - SAMOK ry 
Suomen Lukiolaisten liitto ry 
Suomen Ylioppilaskuntien liitto SYL ry 
Suomen Opettajiksi Opiskelevien Liitto - 
SOOL ry
Suomen Urheiluliitto SUL ry 
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry 
Finlands Svenska Idrott GIF rf


