
#sotiemmeveteraanit

HJÄLP MED ATT GE 
ETT BIDRAG.
FINNS EJ KONTANTER?

Du kan ge ett bidrag även per TELEFON.

Sänd ett textmeddelande:

Donera 10 € 
Sänd  ett textmeddelande  
VETERAANIT till numret 16499

Donera 20 € 
Sänd ett textmeddelande  
VETERAANIT 20 till numret 16499

Ge ett bidrag med din telefons applikationer:

Mobile Pay 45027

Ring ett nummer:

Donera 10 € 
Ring 0600 0 1939 (10,01+ lokalsamtal)

Donera 25 € 
Ring 0600 0 1945 (25,37 + lokalsamtal)

Tack för Ditt bidrag!

e

Tillståndets nummer: RA/2021/1384



4/6 – oikeanpuoleinen ”sisäsivu”

VAD FÅR MAN FÖR DIN DONATION?Hjälp Veteranerna från 
våra krig, samt deras 
makor och änkor
Behov av stöd varje dag.
Mer än  hälften av veteranerna från våra krig får en liten 
pension. Deras månadsinkomst brutto är ungefär 1300 
euro. Makornas och änkornas inkomster är ännu mindre, 
cirka 900 euro i månaden. De har alla en gång i tiden gjort 
ett ofattbart stort arbete. Behovet av hjälp ökar med 
åren. Förutom utgifter för glasögon- medicin-  och 
taxiresor behöver de hjälp för att klara av ensamheten.

Vi hjälper redan i dag,  
så får de alla en bättre morgondag

Varför samlas det fortfarande 
in pengar till veteranerna när  
det redan finns miljoner?

Exempel:

10 € En lunch

25 € Enkelresa till butiken eller apoteket.

40 € Sysselsättningsstöd för en ungdom – 
i 2 timmar, att besöka veteranen hemma 
och hjälp med  att gå ut.

100 € Gemensamt med fyra andra hundra euros gåvo-
givare – deltagande i anskaffning av glasögon 

Hur mycket av min penninggåva går fram?
Veteranerna från våra krig- insamlingen stöds av ett 
stort antal frivilliga samt Försvarsmakten. Beväringarnas 
deltagande i insamlingen är en del av skolningen i deras 
samhällsansvar under deras tjänstetid.

Från varje donation går 70 % direkt till veteranerna, 
deras makor och änkor samt till krigsänkorna. Resten 
används till insamlingsmaterial, kommunikation, 
administration och för att utveckla följande insamling.

Veteranerna från våra krig- insamlingen sköts med 
ansvar och gott hjärta.

Önskar Du komma med som frivillig i insamlingen?
Ta i så fall gärna kontakt  med  Veteranerna från våra 
krig- insamlingschefen på ditt område. 
Se kontaktuppgifter: www.veteraanit.fi

Veteranerna från våra krig- insamlingen började  år 2006  
som gemensam insamling av Finlands veteranorgani-
sationer. Många finländare tror helt felaktigt  i dag att 
Veteranorganisationerna är ”förmögna”.

Vi tar som exempel Finlands Krigsveteranförbund. Om 
förbundets hela förmögenhet delades jämt mellan deras 
Veteranmedlemmar, skulle var och en få 150 euro som 
engångssumma. Om man beaktar deras makor och änkor 
skulle summan bli avsevärt mindre.

Veteranorganisationerna ombesörjer även hjälpen till 
makorna och änkorna ända till slutet. Den senaste tiden 
har  användningen av Veteranerna från vår krig- insam-
lingens medel börjat sätta vikt vid  veteranernas änkor 
med små inkomster, eftersom staten inriktar sig endast 
på veteranerna.

Se  ikraft varande uppgifter: Veeteranernas antal, makor-
nas och änkornas antal, samt veteranorganisationernas 
förmögenhet: www.veteraanit.fi


