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Helsingfors Svenska Krigsveteraner r.f.   26.1.2023 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2023 

Verksamhetsmiljön 

Finlands Krigsveteranförbund lägger enligt plan ned sin verksamhet 2025. Tammenlehvän 

Perinneliitto – Traditionsförbundet Eklövet, som veteranförbundet bildat för koordinering av 

landsomfattande traditionsarbete kring våra krig 1939 – 45, kommer att överta en del av 

veteranförbundets funktioner. Exakt vilka funktioner det gäller är ännu oklart, då 

traditionsförbundets verksamhet till sin omfattning kommer att vara betydligt mindre än 

veteranförbundets. Öppna frågor är t.ex. hur den nuvarande medlemsservicen kommer att 

arrangeras och hur finansieringen skall byggas upp. I vilken mån kommer det offentliga Finland att 

engagera sig i traditionsarbetet? Statsrådets rapport  väntas i dessa tider. 

 

Veteranförbundets grundtanke vid övergången till traditionstid är att nuvarande veterandistrikt 

ombildas till regionala traditionsföreningar. Nuvarande lokala traditionsföreningar upphör i regel 

och medlemmarna rekommenderas medlemskap i de nya  regionala traditionsföreningarna. 

Arbetet är på gång runt om i landet. Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri har enligt denna modell 

ombildat sig till traditionsförening i början av året: Sotien 1939-1945 pääkaupunkiseudun 

perinneyhdistys r.y. – Huvudstadsregionens traditionsförening för 1939 – 1945 års krig r.f..  

Vårt distrikt,  Södra Finlands Krigsveterandistrikt, gjorde senaste år en undersökning bland sina 

medlemsföreningar om deras syn på fortsättningen. Distriktet passar inte in i modellen för 

omstrukturering p.g.a. sitt vidsträckta verksamhetsområde. Majoriteten av medlemsföreningarna, 

även vår förening, uttryckte som sin åsikt att  distriktet bör ombildas till en  svenskspråkig 

traditionsförening, med nuvarande verksamhetsområde. De flesta medlemsföreningarna avsåg 

dock att själva fortsätta i föreningsform, d.v.s. genom stadgeförändring bli lokala 

traditionsföreningar. Dessa föreningar skulle sedan vara institutionsmedlemmar i den regionala 

svenskspråkiga traditionsföreningen. 

 

Stadgeändring för övergång till traditionsverksamhet. 

Även vår förening avser att fortsätta i föreningsform. Styrelsen kommer att till vårens 

föreningsmöte framlägga ett förslag till ändringar i föreningens stadgar, som möjliggör  status som 

traditionsförening. Föreningens namn föreslås bli Traditionsföreningen Helsingfors Svenska 

Krigsveteraner r.f.. Stadgeändringarna gäller främst syfte, verksamhet och medlemskap. Trots 

ändringarna förblir veteranerna samt deras makor och änkor föreningens främsta prioritet. 

 

Skulle bildandet av en sydfinländsk svenskspråkig traditionsförening visa sig omöjlig, kvarstår en 

möjlighet för vår förening att söka institutionsmedlemskap i den ovan nämnda lokala och formellt 

tvåspråkiga traditionsföreningen. En  uppkoppling med Traditionsförbundet Eklövet skulle så 

säkras. Lokala svenskspråkiga allianser kunde kanske vara möjliga. 
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Program 

Utgångspunkten är att de traditionella programpunkterna fortsätter så länge en tillräcklig 

uppslutning gör det motiverat. Veteran- och anhörigmedlemmarnas led glesnar och den höga 

medelåldern begränsar deras aktivitet. Vid sidan av de traditionella verksamhetsformerna gäller 

det att bygga upp något nytt! Hur skall en framtida traditionsförening verka? Hur skall föreningen 

kunna attrahera nya generationer? Vår medelålder, även bortsett veteranerna, är hög? Icke 

veteranmedlemmarna har en avgörande roll i mobiliseringsskedet. 

 

• förutsatt  rimlig uppslutning  fortsätter föreningen att arrangera månadslunch med 

föredrag, utom under sommarmånaderna; 

• månatliga klubbträff, utom på sommaren,  arrangeras på kansliet; 

• månatlig kaféträff, utom på sommaren, arrangeras  på Folkhälsan i Brunakärr, förutsatt ett 

rimligt deltagande; 

• 2 – 3 exkursioner arrangeras under året, företrädesvis till mål som hänför sig till våra krig 

1939 – 45  och är rimligt lättillgängliga. Här söks fortsatt samarbete med lokala 

svenskspråkiga försvarsinriktade föreningar, såsom Nylands Brigads Gilles 

helsingforsavdelning, Frihetskrigets Södra Traditionsförening, Helsingfors Svenska 

Reserofficersklubb, Helsingforsnejdens Svenska Reservunderofficerare och ”Buskskyttarna” 

vid Nylands Nation.; 

• programpunkter som förläggs till kväll eller veckoslut skall övervägas, för att möjliggöra 

deltagande för medlemmar i arbetsliv och studier. Detta är viktigt i en traditionsförening. 

Samarbete med övriga nämnda föreningar söks även här. 

• nya verksamhetsformer som motsvarar föreningens status som traditionsförening skall 

sökas. 

 

Omsorg 

Oavsett övergången till att vara traditionsförening fortsätter föreningens omsorg om sina veteran- 

medlemmar samt deras makor och änkor. 

• veteranmedlemmars, deras makors och änkors deltagande i föreningens program bekostas 

av föreningen; 

• föreningen stöder, inom ramen för sina resurser, veteranmedlemmar och deras änkor som 

stöter på ekonomiska problem  p.g.a. t.ex. sjukdom, dödsfall eller andra oförutsedda 

händelser; 

• föreningen understöder fotvård och städhjälp för sina veteranmedlemmar deras makor 

och änkor. 
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Uppvaktningar och representation 

• föreningen deltar med sin fana i  traditionella uppvaktningarna gällande våra krig 1939 – 

45, såsom  årsdagen för vinterkrigets slut och nationella veterandagem;  

• föreningen högtidlighåller landets självständighetsdag genom att lägga ned en krans vid 

Drumsö hjältegrav, samt deltar i den påföljande tvåspråkiga gudstjänsten i Drumsö kyrka. 

• om inbjuden deltar föreningen i mån av möjlighet med sin fana vid rekryternas edgång i 

Kustbrigaden i Obbnäs. 

 

Information och övrigt 

Kontakten till medlemmarna sköts genom medlemscirkulär med kalendarium,  2 – 3 gånger per år. 

Föreningens program utannonseras till vissa delar även på måndagens föreningssida i 

Hufvudstadsbladet. Föreningen strävar till att erbjuda e-post som alternativ för försändelser av 

post.  

 

Föreningens hemsida, kansli och uppringningstjänst betjänar medlemmarna enligt särskilt schema. 

 

Biblioteket står till medlemmarnas förfogande på kansliet, Bangatan 1. 

 

Föreningens verksamhet bygger förutom på medlemsavgifter, på donationer, frivilliga bidrag och 

understöd. 

 


