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Helsingin on tuettava sotiemme veteraanien perinnön vaalimista

Viimeisen veteraanin iltahuudon aika on lähellä, sillä sotiemme veteraanien keski-ikä on jo noin 97 
vuotta. Veteraanit ovat ansainnet parhaan mahdollisen hoivan ja tuen elämänsä viimeisinä vuosina. 
Tämän lisäksi katse on käännettävä jo nyt tulevaisuuteen ja veteraanien arvokkaan perinnön vaalimi-
seen.

Velvollisuutemme on varmistaa, että veteraanien uhraukset isänmaamme puolesta eivät unohdu. Ve-
teraanien henkisen perinnön ytimessä ovat Suomen itsenäisyys ja maanpuolustustahdon ylläpitämi-
nen nyt ja tulevaisuudessa. Helsingin kaupungin tulee suhtautua veteraanien perinnön vaalimiseen 
myönteisesti ja tukea mahdollisuuksien mukaan sellaista eri tahojen tekemää perinnetyötä, joka siir-
tää veteraanien henkistä perintöä eteenpäin uusille sukupolville. Tämä ei välttämättä vaadi edes erilli-
siä määrärahoja. 

Veteraanien perintö on kertomus uhrautuvaisuudesta, sitkeydestä, lähimmäisen huomioonottamises-
ta, velvollisuudentunnosta ja tulevaisuudenuskosta. Veteraaniperinteeseen kuuluvat esimerkiksi kan-
sallisten juhlapäivien vietto ja erilaiset muut teemaa käsittelevät tilaisuudet.  

Perinnetyötä on myös aineiston kokoaminen ja säilyttäminen erilaisiin museoihin, arkistoihin ja perin-
netiloihin. Veteraaniperinnettä on tallennettava niin, että se on helposti ja vaivattomasti saatavissa 
esimerkiksi koulujen, oppi- ja kulttuurilaitoksien ja järjestöjen toiminnassa. Helsingin kaupungin tulisi 
osaltaan pitää huolta siitä, että erityisesti helsinkiläisten veteraanien henkinen perintö on dokumentoi-
tu sellaisessa muodossa, että se on asiasta kiinnostuneiden hyödynnettävissä helposti ja vaivatto-
masti esimerkiksi tiedotus- ja opetustarkoitusiin kouluissa ja järjestöissä. 

Helsingin viimeiseksi jäänyt Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta ehdotti kokouksessaan 
9.2.2021, että valtuustokaudella 2021-25 nimetään veteraanien perinnetyötä tukeva työryhmä tai vas-
taava muu toimielin. Tämä voisi olla siirtymäkaudella yksi niistä keinoista, joilla varmistetaan veteraa-
nien henkisen perinnön siirtäminen nuoremmille sukupolville Helsingissä. 

Edellä esitettyyn perustuen, me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme selvitettäväksi, miten Helsingin 
kaupunki tukee jatkossa suunnitelmallisesti veteraanien kokemusten ja henkisen perinnön siirtämi-
sessä nuoremmille sukupolville ja miten kaupunki voisi tukea veteraaniperinnetyötä tekeviä järjestöjä 
ja muita toimijoita. Lisäksi esitämme selvitettäväksi, miten tulevaisuudessa voidaan tässä asiassa 
varmistaa hyvä yhteistyö veteraaniperinnettä vaalivien järjestöjen, kaupungin luottamushenkilöiden 
sekä opetus- ja kulttuuritoimen kesken. Esitämme myös, että kaupunki nimeäisi jatkossa virkakunnas-
ta yhteyshenkilön, jonka toimeen osin kuuluisi veteraaniperinnetyön tukeminen ja mahdollisesti tarvit-
tava koordinointi eri toimijoiden kesken.
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