AUTA JA LAHJOITA.
EI KÄTEISTÄ?

Voit lahjoittaa myös PUHELIMELLA.
LÄHETÄ TEKSTIVIESTI:
Lahjoita 10 €.
Lähteä tekstiviesti VETERAANIT
numeroon 16499
Lahjoita 20 €.
Lähteä tekstiviesti VETERAANIT20
numeroon 16499
LAHJOITA PUHELIMESI SOVELLUKSELLA:

e

Mobile Pay 45027
Siirto 09 678 430

SOITA NUMEROON:
Lahjoita 10 €.
Soita 0600 0 1939 (10,01+pvm/mpm)
Lahjoita 25 €.
Soita 0600 0 1945 (25,37+pvm/mpm)
LAHJOITA SUORAAN OMAN ALUEESI
VETERAANEILLE, PUOLISOILLE JA LESKILLE:
Anna lahjoitus suoraan varusmieskerääjälle.

Kiitos lahjoituksestasi!
Keräyslupanumero: RA/2021/1384

#sotiemmeveteraanit

Auta sotiemme
veteraaneja,
puolisoita ja leskiä

Miksi yhä kerätään
kun ei ole veteraaneja
mutta miljoonia kylläkin?

Tarve avulle on joka päivä.

Esimerkkejä
10 € Yksi lounas
25 € Yksi yhdensuuntainen taksimatka kauppaan
tai apteekkiin
40 € Nuori työllistyy 2 h - tulee veteraanin seuraksi
kotiin tai avuksi esimerkiksi ulkoiluun

Sotiemme veteraaneista yli puolet saa erittäin pientä
eläkettä. Heidän bruttokuukausitulonsa on noin 1 000
euroa kuukaudessa. Puolisoiden ja leskien tulot ovat
usein vieläkin pienemmät, noin 800 euroa kuukaudessa.
He kaikki ovat tehneet aikoinaan käsittämättömän kovan
työn. Vanhuuden myötä kasvavat kulut nostavat tarvetta
avulle. Silmälasi-, lääke- ja kuljetuskulujen lisäksi he tarvitsevat apua yksinäisyyden poistamiseen.

Autetaan jo tänään,
niin heillä kaikilla on parempi huominen.

MITÄ LAHJOITUKSELLASI SAADAAN AIKAAN?

100 € Yhdessä neljän muun sata euroa lahjoittavan
kanssa – osallistut silmälasien hankintaan

Kuinka paljon lahjoittamastani
summasta menee perille?

Sotiemme Veteraanit - keräys on toiminut vuodesta 2006
Suomen veteraanijärjestöjen yhteisenä varojen hankkimisen muotona. Monien suomalaisten mielikuva veteraanijärjestöjen ”rikkauksista” on kaukana todellisuudesta.
Otetaan esimerkiksi Suomen Sotaveteraaniliitto. Jos liiton
koko varallisuus jaettaisi tasan jokaiselle jäsenveteraanille,
niin kunkin veteraanin osuus olisi noin 50 euroa, kertasummana veteraanille maksettuna. Kun mukaan lasketaan
puolisot ja lesket, niin edellä oleva summa olisi huomattavasti pienempi.
Mitä tällä, veteraanijärjestön omaisuudella, jäsenveteraani saisi? Yhden edestakaisen taksimatkan kauppaan tai
apteekkiin.
Veteraanijärjestöt huolehtivat myös puolisoista ja leskistä
loppuun asti. Viime aikoina Sotiemme Veteraanit -keräyksen tuoton käyttö onkin alkanut painottua pienituloisten
leskien suuntaan valtiovallan suunnatessa varoja vain
veteraaneille.
Katso voimassa olevat tiedot: veteraanien määrä,
puolisoiden ja leskien määrä sekä veteraanijärjestöjen
varallisuustiedot: www.veteraanit.fi

Sotiemme Veteraanit - keräystä tukee suuri vapaa
ehtoisten joukko sekä Puolustusvoimat. Varusmiesten
osallistuminen keräykseen on osa heidän yhteiskunta
vastuukoulutustaan palvelusaikana.
Jokaisesta lahjoitetusta eurosta 80 % ohjataan suoraan
veteraaneille, puolisoille ja leskille sekä sotaleskille. Loput
käytetään keräysmateriaalin tuotantoon, viestintään, hallintoon ja seuraavan euron keräämistä edistäviin toimiin.
Sotiemme Veteraanit -keräystä hoidetaan vastuullisesti ja
suurella sydämellä.
Haluatko tulla mukaan vapaaehtoiseksi?
Ota yhteyttä oman alueesi Sotiemme Veteraanit
-piiripäällikköön: Katso yhteystiedot www.veteraanit.fi

