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Puolisojäsenyys

Puolisojäsenyyden lähtökohtana 
on tarve pitää huolta sotainvalidia usein vuosikymme-
net hoitaneista puolisoista ja leskistä. He ovat varmas-
ti ansainneet kaiken mahdollisen tuen. Tärkein tuki tu-
lee olemaan lakisääteisiä oikeuksia koskeva neuvonta.

Olennaista on  myös yhdessäolon tiivistyminen. Puoli-
sojäsenyys tulee merkitsemään Veljesliiton osastoille
paitsi lisääntyvää vastuuta myös uusia voimavaroja.
Puolisot ovat yleensä sotainvalideja nuorempia ja usein
myös parempikuntoisia. 

Sotainvalidien Veljesliiton osastojen mallisääntöihin
on Veljesliiton liittovaltuuston yksimielisen päätöksen
mukaisesti tehty lisäys: ”Osaston puolisojäseneksi voi-
daan ottaa henkilö, jonka sotainvalidipuoliso on otettu
tai olisi voitu ottaa jonkun Sotainvalidien Veljesliiton
osaston varsinaiseksi jäseneksi. Puolison tulee olla soti-
lasvammalaissa tarkoitettu puoliso tai leski.” Puolisojä-
senillä on yleisissä kokouksissa  läsnäolo- ja puheoikeus.

Kun kaikki puolisojäsenet on kartoitetu, voidaan
myös ulkopuolisille kertoa, kuinka suuren ryhmän
eduista ja oikeuksista Veljesliitto pitää huolen. Puoliso-
jäsenyys on myös vastaus yhä useamman sotainvalidin
huoleen: ”Kyllä nyt pärjäilemme, mutta kuinka minun
jälkeeni.” Tietoisuus siitä, että koko yhteinen Veljesjär-
jestö aiempaa sitoutuneempana pitää leskistä huolta,
antaa uskoa puolison selviytymiseen myös tulevaisuu-
dessa.

Keitä puolisojäsenyys 
koskee?

Puolisojäseniksi pyritään saamaan sotainvalidien avio-
puolisot. Sotainvalidin aviopuoliso voidaan hyväksyä
puolisojäseneksi riippumatta avioliiton kestosta. Puoli-
sojäsenyys luo pysyvän siteen sotainvalidiosastoon.   

Sotainvalidien lesket otetaan jäseniksi nykyisen
asuinpaikkansa osastoon riippumatta siitä, missä
edesmennyt sotainvalidi on aikanaan elänyt. Leskien
osalta noudatetaan sotilasvammalain edellytyksiä.
Mikäli avioliitto on solmittu vammautumisen jäl-
keen, tulee avioliiton olla kestänyt ennen sotainvali-
din kuolemaa vähintään kolme vuotta tai siitä tulee
olla syntynyt lapsi.

Jos sotainvalidin leski on solminut uuden aviolii-
ton sotainvalidin kuoleman jälkeen, ei häntä pää-
sääntöisesti oteta puolisojäseneksi. Poikkeuksena
ovat tilanteet, joissa korvausviranomainen on myön-
tänyt uudenkin avioliiton purkauduttua leskelle
huoltoeläkkeen. Näissä tapauksissa ovat kyseessä vä-
hävaraiset vaikeavammaisten lesket. He ovat kor-
vausjärjestelmän piirissä, joten on perusteltua ottaa
heidät myös puolisojäseniksi. 

Edellä on kerrottu pääsäännöt siitä, keitä puoli-
sojäseniksi voidaan ottaa. Elämän tilanteisiin voi 
sisältyä lukuisia vaihtoehtoja, joiden täsmällinen
määrittely etukäteen on mahdotonta. Johtokuntien
hyväksyessään puolisojäseniä, kannattaa käyttää
lähtökohtana omaa harkintaansa siitä, kuuluuko ha-
kija neuvonnan ja huollon piiriin.

Naisjaostot tulevat jatkamaan toimintaansa, ku-
ten tähänkin asti. Mikäli osastossa on toimiva nais-
jaosto, puolisojäseniksi liittyville suositellaan jäse-
nyyttä myös siinä.



Sotainvalidien Veljesliiton 
puolisojäsenmerkki. 

Arvoisa sotainvalidin 
puoliso tai leski

Liity puolisojäseneksi

Tervetuloa pian 65-vuotiaan Veljesjärjestön 
jäseneksi. Tähän esitteeseen on koottu olennaisin
tieto puolisojäsenyydestä. Varmaan tiedät muita-
kin, joita Sotainvalidien Veljesliiton puolisojäse-
nyys koskee. Kerro siitä heille, levitä tietoa. 

Ehkä tiedät henkilöitä, jotka ovat valmiita tuke-
maan sotainvalideja. Kerro heille mahdollisuu-
desta liittyä Veljesliiton osastojen tukijäseniksi ja
jäseniksi Sotainvalidien Veljesliiton Naisjärjes-
töön ja / tai Sotainvalidien jälkipolvet -alueyhdis-
tyksiin

Hyvät 
naisjaostojen jäsenet 

Yli 50 vuoden ajan Sotainvalidien 
Veljesliiton Naisjärjestö ry on toi-
minut sotainvalidien, sotainvalidien
vaimojen ja leskien hyväksi järjes-
tämällä erilaisia harrastus-,  juhla-, virkistys- ym. tilaisuuksia
sekä osallistumalla veljes- ja sisartukitoimintaan. Naisjaostot,
piirien naistoimikunnat ja naisjärjestö ovat avustaneet omia
osastoja sekä puolisoita ja leskiä yli 500.000 eurolla/vuosi.
Naisjärjestön toiminta tulee jatkumaan niin kauan kuin yk-
sikin puoliso ja leski tarvitsee apuamme. 

Sotainvalidien Veljesliitto on viime syksynä tekemällään
päätöksellä päättänyt ottaa puolisot ja lesket osastojensa
puolisojäseniksi. Asian johdosta on käyty Naisjärjestön hal-
lituksessa ja valtuustossa vilkasta keskustelua siitä, miten
puolisojäsenyys tulee vaikuttamaan Naisjärjestön jäsenmää-
rään ja miten jäsenemme suhtautuvat asiaan. Niissä osas-
toissa, joissa osasto ja naisjaosto toimivat käsi kädessä yhtei-
sen asiamme hyväksi, puolisojäsenyys nähdään varmaan voi-
mavarana ja mahdollisuutena saada puolisoille ja leskille hei-
dän kipeästi tarvitsemaansa tukea myös osastojen kautta. Sen
sijaan niissä osastoissa, joissa osasto ja naisjaosto toimivat
täysin erillään, yhteistyötä tulisi kehittää. 

Naisjärjestö on suhtautunut asiaan myönteisesti. Mitä pa-
remmin sotainvalidien, puolisoitten ja leskien asiat tulevai-
suudessa voidaan hoitaa, mitä enemmän heitä voidaan tukea
kuntoutuksen, virkistys-, veljes- ja sisartukitoiminnan kaut-
ta, mitä paremmin yhteistyö osastojen ja naisjaostojen välil-
lä sujuu, sitä parempi on kaikkien tulevaisuus. Naisjärjestö
uskoo myös, että puolisojäsenyys ei vähennä Naisjärjestön jä-
senmäärää, vaan naisjaostojen ja naistoimikuntien toimintaa
tarvitaan tänä päivänä enemmän kuin koskaan. 

Sotainvalidit, puolisot ja lesket tarvitsevat kaiken mahdol-
lisen tuen. Tiivistämällä yhteistyötä Veljesliiton ja Naisjär-
jestön kaikilla tasoilla sekä huolehtimalla jäsenkuntamme
henkisestä ja aineellisesta hyvinvoinnista, voimme yhdessä
auttaa sotainvalideja, puolisoita ja leskiä selviämään tulevai-
suuden haasteista. 

Kaija Vesala 
puheenjohtaja

Tukijäsenet

Veljesliiton osastot tulevat vahvis-
tamaan voimiaan ottamalla tuki-
jäseniä.  Sotainvalidien  Naisjaos-
tojen ne jäsenet, jotka eivät ole sotainvalidien avio-
puolisoita tai leskiä kannattaa ottaa tukijäseniksi, ku-
ten myös Sotainvalidien jälkipolvet -järjestön jäsenet. 

Osastojen tukijäsenet eivät ole koskaan huollon
piirissä. Heidän tehtävänsä on tukea osastoa ja so-
tainvalideja sekä puolisojäseniä. Heillä on kokouk-
sissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Valtakunnallisesti tu-
kijäsenten yhteislukumäärä kertoo, kuinka monet so-
tainvalidien ja puolisoiden lisäksi ovat sitoutuneita
Veljesliiton tavoitteisiin ja valmiit tukemaan sotain-
validityötä omalla panoksellaan. Tukijäsenet voivat
käyttää tunnuksenaan Sotainvalidien jälkipolvet -jä-
senmerkkiä.

Näin jäseneksi 

Puolisojäseneksi halukkaan kannattaa ottaa yhteyttä
omalla asuinpaikallaan toimivaan Sotainvalidien Vel-
jesliiton osastoon.

Osastoille on toimitettu puolisojäsenen huolto- ja
jäsenkortit, jotka samalla toimivat jäseneksi hakulo-
makkeina. Lomakkeet puolisojäseneksi hakeva voi it-
se esitäyttää. Tarvittaessa osaston sihteeri / asiamies
auttaa häntä tässä tehtävässä.

Kun osasto on muuttanut sääntönsä ja mahdollis-
tanut puolisojäsenyyden, osaston johtokunta hyväk-
syy uudet jäsenet. Heidän nimensä merkitään johto-
kunnan pöytäkirjaan.

Myös tukijäsenten jäseneksi liittymistä varten tul-
laan osastoille toimittamaan jäsenkortit. Heidänkin
jäseneksi ottamisen ratkaisee osaston johtokunta. 


