
  

                       

                    Mediatiedote 10.02.2021 

 

 

Sotaveteraaniliiton informaatio-operaatio tuottaa tulosta – medianäkyvyyden ja 

somekanavien kasvu jatkui 2020 voimakkaana, tänä vuonna valloitetaan Instagram 

 
Facebookin seuraajamäärä kasvoi viime vuonna 52% ja viikkotasolla liitto tavoittaa siellä jo noin 300 000 

ihmistä. Twitterissä seuraajamäärä kasvoi 42% ja parhaimpina päivinä siellä tavoitetaan 

neljännesmiljoona ihmistä päivässä. Kaikkiaan liiton twiitit keräsivät vuoden aikana liki kuusi miljoonaa 

näyttökertaa. 

 

Liitto on aiempina kahtena vuonna vakiinnuttanut asemansa sosiaalisessa mediassa – etenkin Facebookissa, missä 

tämä veteraani-, sotahistoria- ja maanpuolustusgenren ykkönen on noussut jo Suomen minkä tahansa alan jär-

jestö- tai liitto- ja yhdistystoimijoiden Top 7:ään. 

 

Erityisesti liiton puheenjohtajaa Erkki Heikkistä ja toiminnanjohtaja Sakari Martimoa ilahduttaa liiton huo-

mattava sitouttamisaste (päivitysten ja brändin synnyttämää keskustelua, tykkäyksiä ja jakoja seuraavat mittarit). 

 

- Tämä kertoo siitä, että veteraaniasia kiinnostaa ja on onnistunut löytämään uusia yleisöjä myös sellaisten ih-

misten joukosta, jotka eivät aikaisemmin ehkä edes ajatelleet sotaveteraanien tai sotahistorian liippaavan heitä, 

Martimo pohtii.  

 

Erityisen kovaa tulosta liiton somekanavissa tehdäänkin juuri edellä mainittuina päivänä sekä itsenäisyyspäivänä 

ja Talvisodan päättymisen vuosipäivänä. Näinä päivänä liiton somekanavien kokonaistavoittavuus on pitkälti yli 

neljännesmiljoona ihmistä. 

 

Vuoden 2020 suosituin sisältö: 

 

1. Tuntemattoman sotilaan tuntemattomimmaksi jäänyt sotilas – tosielämän Antti Rokka oli inkeriläi-

nen heimoveteraani 

2. Sotavanki Vasilin tarina ei päättynytkään rajalle ja konepistoolin luotiin – kauhajokelaisperheen et-

sintä sai yllättävän lopun 

3. Kaatuneitten muistopäivä 2020 – Keitä me olimme- video 

4. Suomen viimeinen heimoveteraani on poissa – Juho Savolainen maksoi uskollisuudestaan Suomelle 

hirvittävän hinnan 

5. Karjalan Valli- etsintäryhmän uusin löytö on JR 13:n suomenruotsalainen sotamies, jolla oli suuria 

suunnitelmia tulevaisuudelleen 

6. Kolmen suruviestin jälkeen neljäs veli haettiin rintamalta kotiin – Heikki Pinomäki oli tosielämän 

sotamies Ryan 

https://sotaveteraanit.fi/2020/12/03/tuntemattoman-sotilaan-tuntemattomimmaksi-jaanyt-sotilas-tosielaman-antti-rokka-oli-inkerilainen-heimoveteraani/
https://sotaveteraanit.fi/2020/12/03/tuntemattoman-sotilaan-tuntemattomimmaksi-jaanyt-sotilas-tosielaman-antti-rokka-oli-inkerilainen-heimoveteraani/
https://sotaveteraanit.fi/2020/06/25/julkaise-25-6-sotavanki-vasilin-tarina-ei-paattynytkaan-rajalle-ja-konepistoolin-luotiin-kauhajokelaisperheen-etsinta-sai-yllattavan-lopun/
https://sotaveteraanit.fi/2020/06/25/julkaise-25-6-sotavanki-vasilin-tarina-ei-paattynytkaan-rajalle-ja-konepistoolin-luotiin-kauhajokelaisperheen-etsinta-sai-yllattavan-lopun/
https://www.facebook.com/497407357068127/videos/168083741299802
https://sotaveteraanit.fi/2020/10/12/suomen-viimeinen-heimoveteraani-on-poissa-juho-savolainen-maksoi-uskollisuudestaan-suomelle-hirvittavan-hinnan/
https://sotaveteraanit.fi/2020/10/12/suomen-viimeinen-heimoveteraani-on-poissa-juho-savolainen-maksoi-uskollisuudestaan-suomelle-hirvittavan-hinnan/
https://sotaveteraanit.fi/2020/08/14/karjalan-valli-etsintaryhman-uusin-loyto-on-jr-13n-suomenruotsalainen-sotamies-jolla-oli-suuria-suunnitelmia-tulevaisuudelleen/?fbclid=IwAR0fWdbL9tRv6iOYc66uI1xSOnj1A_oB02i-IQNKqHNdiHLoYlY_c9VWQSk
https://sotaveteraanit.fi/2020/08/14/karjalan-valli-etsintaryhman-uusin-loyto-on-jr-13n-suomenruotsalainen-sotamies-jolla-oli-suuria-suunnitelmia-tulevaisuudelleen/?fbclid=IwAR0fWdbL9tRv6iOYc66uI1xSOnj1A_oB02i-IQNKqHNdiHLoYlY_c9VWQSk
https://sotaveteraanit.fi/2020/05/19/kolmen-suruviestin-jalkeen-neljas-veli-haettiin-rintamalta-kotiin-heikki-pinomaki-oli-tosielaman-sotamies-ryan/
https://sotaveteraanit.fi/2020/05/19/kolmen-suruviestin-jalkeen-neljas-veli-haettiin-rintamalta-kotiin-heikki-pinomaki-oli-tosielaman-sotamies-ryan/


Kuluneen vuoden aikana panostettiin erityisesti videosisällön tuottamiseen ja liiton Youtube-kanavan seuraajissa 

oli edelliseen vuoteen verrattuna kasvua 153%, videoiden katselukerroissa peräti 193%. Laakereille ei ole 

kuitenkaan varaa jäädä lepäämään, Martimo tietää.  

 

- Tänä vuonna on Kansallisen Veteraanipäivän tienoilla suunnitteilla ottaa haltuun Instagram, jonne onkin luvassa 

mielenkiintoista sisältöä! 

__________________________ 

 

Lisätietoja: 

 

Sakari Martimo, toiminnanjohtaja 

Suomen Sotaveteraaniliitto 

sakari.martimo@sotaveteraaniliitto.fi 
 

p. 0400 800 290 

 

Linkki aineistokansioon 

 

____________________________ 

 
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. 

www.sotaveteraaniliitto.fi 

Sotaveteraaniliitto Facebookissa 

Sotaveteraaniliitto Twitterissä 

Sotaveteraanit Youtubessa 

mailto:sakari.martimo@sotaveteraaniliitto.fi
https://www.dropbox.com/sh/jy33nue8u1l9cbs/AADmFxRWn_84TGPppOY18GUYa?dl=0
http://www.sotaveteraaniliitto.fi/
https://www.facebook.com/sotaveteraaniliitto/
https://twitter.com/sotaveteraanit?lang=fi
https://www.youtube.com/channel/UCyMWAUpB4a1KpLtQKCChDUQ

