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NATIONELLA VETERANDAGEN 27 APRIL 2021
År 1986 utsåg statsrådet på initiativ av veteranorganisationerna den 27 april 1986 till nationell veterandag
och allmän flaggdag. Den första veterandagen firades år 1987 i Lahtis. Årets nationella veterandag är den
trettiofemte i ordningen. Årets huvudfest ordnas av Tammerfors stad tisdagen den 27 april i
Tammerforshuset. Huvudfesten ordnas enbart som ett tv-evenemang utan publik. Temat för festen
är ”Ihmisten välillä hyvä tahto – Välvilja mellan människor”. Vid festen kommer man att fokusera på ett
högtidligt tv-sänt program vars huvudmålgrupp är veteranerna från våra krig. Det centrala målet är att
förmedla veteranernas arv till kommande generationer. Önskan är att detta mål ska lyftas fram i olika
sammanhang när man förbereder firandet.

Förutom den nationella huvudfesten ordnas veterandagsevenemang i regioner och landskap på det sätt som
är möjligt med tanke på coronapandemin samt utifrån myndigheternas föreskrifter och rekommendationer.
Kommunerna ansvarar som regel för veterandagens arrangemang. Vi rekommenderar emellertid att
församlingarna deltar.

I många kommuner har man en etablerad form för firandet som kan anpassas efter morgondagens behov. Så
småningom blir dagens karaktär mera en folkfest som inkluderar olika grupper av medborgare utan att
glömma det yttersta syftet med dagen. Därför är det också bra att församlingarna avväger festens former.

Den nationella veterandagen ger goda möjligheter för församlingarna att samarbeta med kommunen och de
lokala organisationerna. De lokala omständigheterna avgör detaljerna i arrangemangen. Många har önskat att
unga flitigt ska delta i festdagens evenemang. Genom att ta med de unga redan i planeringen kan man bättre
lyfta fram deras synpunkter och önskemål. På vårdhem och serviceboenden bör man notera att det går att
följa huvudfesten som direkt tv-sändning.

Den nationella kommittén för Nationella veterandagen önskar att man i frågor som gäller veterandagen och
arrangemangen i anslutning till den i första hand vänder sig till de lokala veteranorganisationerna. I alla
arrangemang bör man beakta föreskrifterna och rekommendationerna till följd av coronapandemin.

Närmare upplysningar ger vid behov major Marko Maaluoto, sekreterare för den riksomfattande
huvudkommittén för Nationella veterandagen, tfn 0299 510 145, Adress: Huvudstaben,
personalavdelningen, PB 919, 00131 Helsingfors.
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