Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry:n toiminnan pääpaino vuonna 2021 on auttaa ja tukea
asevelvollisena vammautuneita ja heidän läheisiään sekä antaa neuvontaa ja vertaistukea
toimeentuloturvaan, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvistä palveluista sekä harjoittaa edunvalvontaa
asevelvollisen vammautuneiden/sairastuneiden aseman parantamiseksi.
Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry pyrkii myös yhteistyössä kunnan sosiaalitoimen, Valtiokonttorin ja
Verven (valtakunnallinen työelämää, yrityksiä ja kuntoutujia tukeva asiantuntija) kanssa etsimään
vammautuneille hoito- ja kuntoutusmahdollisuuksia sekä ohjaamaan heidät oikeiden viranomaistahojen
yhteyteen ja auttamaan hakemusten laadinnassa.
Keskeisinä edunvalvontakohteina ovat 1.1.2017 voimaan tulleen uuden sotilastapaturmalain ja siihen
1.1.2019 voimaantulleiden lisäysten toimivuuden seuranta. Edelleen seurataan 1.1.1991 voimaan tulleen
sotilastapaturmalain ja vuoden 1948 alusta voimaan tulleen sotilasvammalain toimivuutta ja mahdollisia
esiin tulevia puutteita. Tällä hetkellä on voimassa neljä erillistä asevelvollisena vammautuneisiin
kohdistuvaa lakia. Vammautuneen toimeentulo, hoito ja kuntoutus riippuvat siitä, minä ajankohtana
vammautuminen tai sairastuminen on tapahtunut.
Järjestetään tiedotustilaisuuksia ja jäsentapaamisia yhteistyössä sairas- ja veljeskotien kanssa. Pidetään
infotilaisuus tänä vuonna vain Ruissalon kylpylässä. Selvitetään vanhan sotilasvammalain piirissä olevien
vammautuneiden eriarvoista valitusmahdollisuutta verrattuna sotilastapaturmalakien piirissä oleviin.
Yhdistys jatkaa intensiivistä yhteistyötä Puolustusvoimien, Valtiokonttorin, Puolustusministeriön,
Varusmiesliiton, Sotainvalidien veljesliiton ja Invalidiliiton kanssa. Tavoitteena on vahvistaa
sidosryhmäyhteistyötä ja tehdä yhdistyksen toimintaa mahdollisimman laajasti tunnetuksi.
Yhdistys hakee rahoitusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta (STEA) ja muilta rahoittajilta
yhdistyksen toiminnan ylläpitämiseen.
Haetaan kohdennettua rahoitusta Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä sekä muilta rahoittajilta
tutkimushankkeeseen ”Mitä vaikutuksia asevelvollisena tapahtuneella, pysyvään invaliditeettiin johtaneella
vammalla on ollut vammautuneen henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen”.
Tutkimus suoritetaan yhteistyössä Invalidiliiton, Oulunkylän kuntoutuskeskuksen ja Helsingin yliopiston
kanssa.
Yhdistyksen edustajat tapaavat poliittisia päättäjiä ja muita keskeisiä päättäjiä sekä virkamiehiä, joilta
haetaan tukea asevelvollisena vammautuneiden/sairastuneiden aseman parantamiseksi. Yhdistys ottaa
osaa asevelvollisena vammautuneisiin liittyvään julkiseen keskusteluun ja harjoittaa tiedotustoimintaa eri
muodoissa. Mediayhteistyötä pyritään jatkamaan ja tehostamaan.
Vapaamuurarien Suomen suurloosi lahjoitti yhdistykselle 16 000 euroa vuonna 2018 asevelvollisena
vammautuneiden kuntoutusta ja sitä tukevaa toimintaa varten. Käytetään jäljellä olevat varat vuonna 2021
asevelvollisena vammautuneiden laitoskuntoutukseen ja omaehtoiseen kuntoutukseen.
Yhdistyksen jäsenmäärää pyritään kasvattamaan, pääpaino kuitenkin asevelvollisena vammautuneissa.
Yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta jäsenistön kanssa lisätään. Tavoitteena on saada jäsenmäärä vuoden
2021 lopussa nousemaan 200 jäseneen.
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