HYVÄÄ LOTTA SVÄRD 100 -JUHLAVUOTTA – JA
TULEVAA KANSALLISTA VETERAANIPÄIVÄÄ!
Lotta Svärd -järjestön perustamisesta tulee tänä vuonna sata vuotta. Säätiömme, joka on lottajärjestön suora
perillinen, juhlistaa sitä teemalla ”100 vuotta yhteiskuntavastuuta”. Tuomme vuoden aikana lottien vaikuttavaa
työtä monin tavoin esille ja kannustamme kaikkia lottahenkisiin tekoihin!
Korona on kurittanut maailmaa monella tapaa. Kriisin keskellä keskustelu on kohdistunut helposti talouden ja
yritysten haasteisiin. Vakavampi ongelma on kuitenkin ollut läsnä jo ennen koronaa: yksinäisyys, josta etenkin
veteraanisukupolvi kärsii.
KANSALLISTA VETERAANIPÄIVÄÄ VIETETÄÄN 27.4. TEEMALLA "IHMISTEN VÄLILLÄ HYVÄ TAHTO
– VÄLVILJA MELLAN MÄNNISKOR".
Lotat määrittivät aikoinaan, että säätiömme tehtävänä on muun muassa kriisistä kärsineiden auttaminen. Lotat
auttoivat sodan aikana sotilaita ja näin myös tänään.
Säätiömme juhlistaa Kansallista veteraanipäivää haastekampanjalla, jonka tarkoituksena on sotiemme
veteraanien yksinäisyyden torjunta. Mukaan ovat jo lupautuneet HelsinkiMissio sekä viestintäkumppanina
Säätiöt ja rahastot ry.
Teimme sotiemme veteraaneille 50 000 euron lahjoituksen, joka on alkusysäys veteraanipäivän
haastekampanjaan. Meistä huomionarvoista on kuitenkin teema, yksinäisyyden torjunta. Osallistu haasteeseen
Kansallisena veteraanipäivänä 27.4. teille sopivalla tavalla. Tässä muutama esimerkki.
1. Huomaa yksinäisyys. Yksinäinen voi olla kuka tahansa meistä. Kysy, mitä kuuluu ja pysähdy kuulemaan.
Haasta myös kaverisi jakamalla tämä video aihetunnisteilla #lottasvärd #veteraanipäivä
#säätiötekoja.
2. Tee lahjoitus Sotiemme Veteraanit I Sotiemme Naiset-keräykseen, jonka kautta raha ohjautuu
veteraaniväestön yksinäisyyden torjuntatyöhön. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi erilaisia
tapahtumia sekä virkistys- ja vierailutoimintaa. Koronan vuoksi varusmieskeräykset veteraaneille ovat
jääneet tekemättä 2020 ja 2021. Avun tarve on kuitenkin edelleen olemassa.
3.

Haasta sidosryhmänne yksinäisyyden torjumiseen jakamalla tämä tervehdyksemme veteraaneille
video(linkki) aihetunnisteilla #lottasvärd #veteraanipäivä #säätiötekoja

Hyvää tahtoa, toisista välittämistä ja lottahenkisiä tekoja. Oli teko sitten pieni tai suuri, tärkeintä on
välittäminen. Näin voimme kiittää lottia ja koko veteraanisukupolvea maasta, jossa saamme tänä päivänä elää.
Ystävällisin terveisin
Anne Nurminen
Toiminnanjohtaja
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