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Sotaveteraaniliiton sivulla julkaistu blogiteksti Sotiemme Veteraanit- keräyksestä on herättänyt somessa vilkkaan
keskustelun siitä, mihin keräystä tarvitaan. Valitettavasti se on taas osoittanut, kuinka tiukassa väärät väittämät
istuvat.

Somessa totuus ei myy

”Huhupuheita veteraaniliittojen miljoonaomaisuudesta ei kaada edes se, että veteraaniliittojen toimintakertomukset
ja tilinpäätökset ovat julkista tietoa ja löytyvät liittojen sivulta. Ja siltä varalta,että ne tuntuvat liian vaikeilta tulkita,
olemme koonneet tiedot myös sivumme Usein Kysytyt Kysymykset- osioon huokaisee Sotiemme Veteraanitkeräyksen varainhankintapäällikkö Pia Mikkonen.

”Näitä tarunomaisia kiinteistöjä ja miljoonatalletuksia ei todellakaan ole olemassa, emmekä ymmärrä, miksi halu
uskoa niihin elää niin vahvana”.

Veteraaneja ei enää ole
Sotaveteraaniliiton blogi kokoaa yhteen kentän keräysväen osakseen saamat yleisimmät harhaluulot ja osoittaa ne
kohta kohdalta vääriksi.Yksi hämmentävimmistä on väite siitä, ettei veteraaneja enää olisi edes olemassa.

”Kyllä heitä on. Heitä on keskuudessamme liki 14 000, heidän puolisoitaan ja leskiään tuplasti tuon verran. Keskiikä on jo 93 ja kunto ja avuntarve sen mukainen”. Mikkonen selventää.
Veteraanien määrän väheneminen ei missään nimessä tarkoita jäljellä olevien avuntarpeen vähenemistä päinvastoin.

”Veteraaniväestö elää yhä pidempään ja asuu myös kotonaan yhä pidempään. Arjen sujumista tuetaan mm.
liikkumista helpottavin kodin muutostöin sekä lääke-, hoito-, ja apuvälinehankinnoissa avustaen. Niin surullista kuin
se onkin, syy siihen että veteraaneja pystytään auttamaan paremmin ja laajemmin joka vuosi on siinä, että joka
vuosi avustuksia on jakamassa pienempi joukko".

Edunsaajina ”väärät veteraanit”
Sotaveteraaniliitto on saanut blogiin kohdistuneessa kommentoinnissa Facebook-sivullaan mm. syytöksiä siitä, että
rahat menevät ”väärille veteraaneille”. Lisäksi veteraaniliittojen väitetään unohtaneen lesket ja puolisot, mikä
sekään ei pidä paikkaansa.

”Tieto siitä, mihin ja miten varat käytetään löytyy paitsi Sotaveteraaniliiton blogista, myös Sotaveteraaniliiton sekä
Sotiemme Veteraanit - keräyksen sivuilta. Kaikki saadut lahjoitukset käytetään viimeistään seuraavan
kalenterivuoden aikana veteraaniväestön (veteraanit, heidän puolisonsa ja lesket) tukemiseen. Tämän vuoksi
varainhankinnan täytyy olla jatkuvaa”, Mikkonen muistuttaa.

”Etenkin veteraanien puolisoiden ja leskien tilanne on erityisen heikko. Koska monellekaan ei ole kertynyt
työeläkettä, on suuren osan toimeentulo pelkän takuueläkkeen (775,27€/ kk) varassa”.

Linkki Sotiemme veteraanit- keräysmateriaaliin
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Suomen Sotaveteraaniliitto ry on Suomen sotiin 1939–1945 osallistuneita miehiä ja naisia yhdistävä valtakunnallinen
järjestö. Liitto valvoo ja parantaa sotiemme veteraanien yhteiskunnallisia etuja.
Sotaveteraanit ovat kunniakansalaisiamme. He ovat puolustaneet maamme itsenäisyyttä ja vapautta. Sotaveteraanit, heidän
puolisonsa ja leskensä haluavat elää mahdollisimman pitkään kotonaan. Sotaveteraanijärjestöjen tehtävänä on edistää
toimia, joilla veteraanien itsenäistä kotona selviytymistä parannetaan.
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