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SOTIEMME VETERAANIT I SOTIEMME NAISET 2020
Veteraanivastuu ry
PL 600, 00521 HELSINKI

NDEAFIHH

IBAN BIC

Sotiemme Veteraanit I Sotiemme Naiset on Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton ja Kaatuneitten Omaisten Liiton yhteinen valtakunnallinen keräys.
Keräysaika 1.1.2020-31-12.2021. Keräysalue koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Poliisihallituksen lupa RA/2019/633. Lupa myönnetty 01.08.2019. Ellet halua meiltä postia, palauta kirje: 
Sotiemme Veteraanit, PL 600, 00521 Helsinki. Voit myös ilmoittaa peruutuksen sähköpostitse: asiakaspalvelu@sotiemmeveteraanit.fi

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten 
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för 
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

KÄÄNNÄ

Joulukuu 2020

APUSI ON NYT TÄRKEÄMPÄÄ 
KUIN KOSKAAN

Arvoisa vastaanottaja, 
Sotiemme veteraaneja on elossa vielä noin 6 500  
ja heidän puolisoitaan ja leskiään noin 14 000.  
Sotaleskiä on elossa enää muutama kymmenen henkilöä. 

Meidän kunnia-asiamme on pitää heistä  
hyvää huolta viimeiseen mieheen ja naiseen.

Korona on lisännyt yksinäisyyttä.
Vanhukset ovat kärsineet koronatilanteesta eniten. 
Heidän yksinäisyytensä on lisääntynyt entisestään, koska 
omaiset eivät ole päässeet tervehtimään heitä normaalisti.

Myös kaikki yleiset virkistystapahtumat on jouduttu 
perumaan. Veteraanimme kuuluvat jo ikänsäkin puolesta  
riskiryhmään, eivätkä näin ollen voi lähteä kauppaan tai 
edes apteekkiin.

Haluamme tarjota heille lievitystä yksinäisyyteen. 
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veteraanit.fi 

Matti Niemi 
puheenjohtaja, Veteraanivastuu ry

Lahjoittajia tarvitaan NYT kipeästi.
Perinteiset varusmiesten veteraanikeräykset on peruttu koko maassa, 
joten lahjoitukset ovat vähentyneet merkittävästi tänä vuonna. 

Varusmiehet ovat vuosittain osallistuneet joka vuosi Sotiemme Veteraanit I 
Sotiemme Naiset -keräykseen. Tänä vuonna sekä kevään että syksyn  
varusmieskeräykset on peruttu koronatilanteen takia. 

”Varusmieskeräysten peruuntuminen tänä vuonna pienentää keräyksen  
tuottoa merkittävästi”, kertoo Veteraanivastuu ry:n puheenjohtaja Matti Niemi. 

Toivomme, että voisitte olla mukana  tässä keräyksessämme. 

Kaikista lahjoituksista on apua. Kiitos paljon.

Hyvää tulevaa itsenäisyyspäivää ja joulun odotusta.


