KRIGSVETERANERNA PÅ ÅLAND r.f.

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2019
Allmänt
Krigsveteranerna på Åland r.f följer inarbetade traditioner för att underlätta
krigsveteranernas psykiska och fysiska välbefinnande. Detta genomförs med hjälp
av samhällsstöd, annonsintäkter och privata donationer. I likhet med många andra
äldre vill krigsveteranerna helst tillbringa sin ålderdom i eget hem. Jämsides med
de åtgärder som samhället kan erbjuda vill föreningen informera om olika former av
stöd, service och förmåner som krigsveteranerna har rätt till och därutöver med
egna initiativ komplettera samhällets tjänster. Rehabiliteringen vid Folkhälsans
servicehus i Mariehamn ger möjlighet till hjälp på hemmaplan för den som har svårt
att ta sig till rehabilitering utanför Åland. Styrelsen strävar till att rehabilitering i form
av rekreation anordnas i större omfattning. Sålunda kan anslagna medel för
rehabilitering utnyttjas i högre grad.
Antalet medlemmar i föreningen uppgick i september 2018 till 235 personer. Av
dem är 34 verkliga krigsveteraner. Föreningen har en hedersmedlem.
Tidskriften Veteranposten sänds till alla medlemmar som vill ha den. Veteranposten
är medlemstidning för Södra Finlands Krigsveterandistrikt r.f. dit föreningen
Krigsveteranerna på Åland r.f. hör. Alla verkliga krigsveteraner är befriade från
medlemsavgiften. Genom att anskaﬀa annonser till Veteranpostens julnummer
erhåller föreningen betydande inkomster.

Socialt arbete, rehabiliteringshjälp
Föreningen idkar uppsökande verksamhet. Genom föreningens akuta fond kan
behövande stödas vid sjukdom eller dödsfall.
Medlemmar som fyller jämna år uppvaktas. Anhöriga till avlidna medlemmar
ihågkoms.
Samarbetet med Folkhälsan, Röda Korset, folkpensionsanstalten (FPA), Ålands
hälso-och sjukvård (ÅHS), Mariehamns stad och kommunerna fortsätter och
utvecklas. Via dem ordnas vård och rehabilitering på hemorten och möjlighet för
ledsagare att följa med på resor till annan rehabiliteringsort. Föreningen stöder
vattengymnastik med kunnig motionsledare samt fotvård för veteranerna.

Möten, uppvaktningar, evenemang
Föreningen har en utsedd representant med personlig suppleant i Södra Finlands
Krigsveterandistrikts r.f styrelse. Föreningen deltar även i Finlands
Krigsveteranförbunds r.f förbundsmöten med en egen delegat. Samarbetet med
organisationerna på riksplanet är viktigt inte minst med tanke på diskussionerna
om krigsveteranföreningarnas framtida verksamhet.

Jubilerande broderföreningar i distriktet uppvaktas.
De stadgeenliga vår- och höstmötena är medlemsmöten med kaﬀeservering.
På Självständighetsdagen den 6 december arrangerar föreningen högtidlig
uppvaktning vid Minnesstenen invid begravningsplatsen i Mariehamn.
Uppvaktningen föregås av en gudstjänst i St Görans kyrka. Enligt mångårig
tradition bjuder föreningen därefter de närvarande på festlig samvaro med program
och servering på Restaurang Hjorten (Ålands Hotell- och restaurangskola).
På De stupades dag, som firas i hela landet tredje söndagen i maj till minne av
dem som stupade i krigen 1939 -1945, uppvaktar föreningen vid hjältegravar och
vid minnesstenar över omkomna sjömän på den församlings kyrkogård som står i
tur och deltar i högmässan i kyrkan ifall en sådan hålls. Uppvaktningarna sker i
bestämd ordning och år 2019 står Eckerö i tur. Efter uppvaktningen bjuder
föreningen deltagarna på kaﬀe på något lämpligt ställe.
Föreningen uppvaktar årligen vid minnestavlan Pro Patria i Självstyrelsegården.
På Alla helgons dag deltar föreningen i uppvaktningen vid statyn Mannen vid ratten
i Mariehamn. Statyn är rest till minne av på havet omkomna. Högtidligheten ordnas
av Ålands Skeppsbefälhavareförening.
Programmet på den Nationella veterandagen den 27 april, den dag då
krigshandlingarna i Lappland upphörde år 1945, arrangeras traditionellt i
Mariehamns stads regi med uppvaktning vid Minnesstenen och fest i stadshusets
stora sal. Föreningen ger förslag om föredragshållare medan staden sköter alla
arrangemang. Dagen är allmän flaggdag.
Föreningen anordnar strax efter nyår en julfest med program och middag för sina
medlemmar.
Föreningen ordnar veterankaféträﬀar, i vilka alla medlemmar kan delta. Vid dessa
talar man om händelser och minnes från krigsåren. Träﬀarna ordnas den andra
onsdagen i månaden, förutom under sommarmånaderna.
Filmförevisningar anordnas separat varvid visas filmer med anknytning till
krigstiden.
Föreningen anordnar utflykter till givande mål inom och ibland även utanför Åland.
På styrelsens planeringslista finns bl.a. pansarmuseet i Parola, flyghistoriska
museet i Jyväskylä, krigsmedicinhistoriska museet i Lahtis , marskens jaktstuga i
Loppis och Mannerheimmuseet i Helsingfors. Sommaren 2020 planeras en resa till
Military Tattoo i Fredrikshamn.
De forna soldatgossarna har tävlingar i skytte med luftgevär och utbyte med
soldatgossarna i Raseborg, Mellannyland (Helsingfors) och Borgå. Den årligen
återkommande tävlingen arrangeras år 2019 på Åland.

Styrelsen för Krigsveteranerna på Åland r.f. har i september 2018 sänt ut ett
medlemsbrev till föreningens samtliga medlemmar med information om
verksamheten. Avsikten är att i januari 2019 sända ut ett medlemsbrev med
information om verksamheten under vintern och våren år 2019.

Traditionsverksamhet
Till föreningens viktigaste uppgifter hör att vårda och bevara minnen av och från
krigen. Avsikten är att hedra minnet av de insatser som har gjorts för fred, frihet
och självbestämmande med risk för livet.
Föreningen Krigsveteranerna på Åland r.f. har på eget initiativ rest Minnesstenen
vid begravningsplatsen i Mariehamn, invigd år 1990. Minnesstenen och den
omgivande lilla parken sköts av Mariehamns stad. Likaså har föreningen också
medverkat till Nyhamns-minnesmärket på Båtskär över omkomna flygare.
Lemlands kommun sköter minnesmärket.
På hjältegravars stenar har föreningen i samråd med anhöriga fäst
eklövsemblemet. Föreningen tillhandahåller både eklövsemblemet och det s.k.
runda emblemet (”snömannen”).
Krigsveteranerna på Åland r.f. samlar in fotografier, föremål, dokument och andra
minnen från krigstiden som kan vara av intresse för eftervärlden. Föreningen
upprätthåller ett arkiv med böcker och handlingar. Föreningens arkivarie Birger
Eriksson sammanställer föreningens fotografier till ett bildarkiv. För eftervärlden är
det av stor betydelse att händelser och traditioner som nu är ihågkomna tack vare
krigsveteranerna inte faller i glömska.
Styrelsen för Krigsveteranerna på Åland r.f. söker efter ett utrymme där delar av
föreningens arkivmaterial, böcker, filmer, fotografier, föremål m.m. kan ställas ut
och göras tillgängligt alla intresserade.
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