Puheenjohtajan palsta
Jälleen on tullut aika tarkastella, mitä lopuillaan olevan vuoden kuluessa on saatu aikaiseksi
ja samalla suunnata katse tulevaan vuoteen. Taakse on jäämässä osaston 77. täysi
toimintavuosi.
Toimintasuunnitelma toteutuu lähes 100 prosentin tarkkuudella. Vain yksi tapahtuma –
puolukkaretki – jäi pois, sekin meistä riippumattomista syistä. Jos puolukoita ei ole, on niitä
vaikea poimia. Kun mukaan otetaan muiden veteraanijärjestöjen ja ulkopuolisten tahojen
järjestämät tilaisuudet, nousee tapahtumien määrä edellisvuosien tasolle eli yli
kolmenkymmenen. Osallistuminen tapahtumiin on ollut lähes yhtä vilkasta, kuin edellisenä
vuonna.
Talous on hyvin hallinnassa. Osaston maksamien tukien ja avustusten kohtuullistaminen
sekä eri tahoilta saadut ja saatavat avustukset takaavat sen, että toimintaa voidaan jatkaa
luottavaisin mielin ainakin seuraavat 2 – 3 vuotta. Veljesliiton ja piirin mahdollisuudet
avustaa sellaisia osastoja, joilla on omaa varallisuutta ovat heikot. Keski-Suomessa onkin
sovittu, että piiri jakaa avustusta vain osaston anomuksesta.
Kuluvan vuoden aikana käynnistettiin osaston kannalta yksi merkittävä hanke: kirjoittaa
osaston viimeisestä vuosikymmenestä ja samalla sotainvalidityön merkkipaaluista
Jyväskylän seudulla kertova historiateos. Teoksen kirjoittajaksi on lupautunut FT Keijo
Koivisto ja työtä varten on jo saatu 5000 euron apuraha Alfred Kordelinin säätiöltä.
Jäsenkirjeen ilmestyessä myös ensi vuotta koskevat suunnitelmat alkavat olla ”paketissa”.
Hyväksi koetulla konseptilla mennään eteenpäin. Kotona asumista tuetaan, ruumiin ja
hengen kuntoa ylläpidetään ja yhteistoimintaa muiden veteraanijärjestöjen kanssa
tiivistetään. Talouden reunaehdot sekä osaston maksamat tuet ja avustukset säilyvät
kulumassa olevan vuoden tasolla.
Ensi vuonna korostuu kolme seikkaa, joihin meidän on päivittäisen toiminnan ohella
kiinnitettävä huomiota. Ne ovat osaston hallittu sopeuttaminen tulevaan tilanteeseen,
valmistautuminen perinnejärjestön aikaan sekä osaston 80 – vuotisjuhlien (23.11.2020)
valmistelujen aloittaminen.
Toivotan jokaiselle osastomme jäsenelle, toiminnassa mukana olleille tukijäsenillemme sekä
toimintaa tukeneille yhteistoimintakumppaneillemme Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta
Vuotta.

Kyösti Tomperi

OSASTON TUET SEKÄ MUUT PALVELUT 2019
Osaston toiminta painottuu jäsenten kotona asumisen ja terveyden ylläpitämisen
tukemiseen. Tukien määrää on sama kuin kuluvana vuonna. Tähän ovat syinä mm.
Veljesliiton avustusten loppuminen kokonaan sekä osaston varallisuuden vähentyminen.
Tuet on tarkoitettu ensisijaisesti niille jäsenille, jotka eivät kuulu valtion kunnille
korvaamien kotiin vietävien kunnallisten palveluiden piiriin ja jotka ovat
taloudellisesti heikoimmassa asemassa.
Siivoustuki
Osasto tukee sotainvaliditalouksia ja sotainvalidien leskiä osaston hyväksymiltä alan
yrityksiltä ostettavia siivouspalveluja seuraavasti:

•
•

avustus on 15 euroa/tunti ja enintään 150 €/vuosi
avustusta ei makseta omaisen suorittamista siivous- tai muista palveluista

Terveyden ylläpito
Osasto tukee niitä jäseniä (sotainvalidit, puolisot ja lesket), jotka eivät saa maksuttomia
jalkahoitoja esim. kuntoutusjaksoilla tai avopalveluissa:

•

2 jalkahoitoa yhteensä enintään 100 €/vuosi

Viikoittaiset liikuntapalvelut

•
•

vesijumppa Telkänpesän altaalla maanantaisin klo 14.15 – 15.00
kuntosali Telkänpesän kuntosalilla keskiviikkona klo 9.30 – 10.15.

Vuorot ovat jäsenille sekä puoliso-, leski-, ja tukijäsenille maksuttomia. Ei
ennakkoilmoittautumista, kaikkiin ryhmiin mahtuu mukaan.
Virkistystoiminta
Henkistä vireyttä edistävät tapahtumat ovat pääsääntöisesti ilmaisia. Teatteriesityksiin,
mahdollisiin retkiin ja muihin vastaaviin tapahtumiin sisältyy kuitenkin omavastuuosuus.
Muut avustukset
Osasto voi tukea heikossa taloudellisessa tilanteessa olevaa jäsentään äkillisestä
sairaudesta, suurista hoito- ja lääkekuluista tai puolison kuolemasta johtuvissa tilanteissa.
Avustushakemukseen tulee liittää maksutositteet sekä hakijan edellisen vuoden
verotodistus. Lisätietoja antaa Mari Ekmark.
Korjausneuvonta
Vanhustyön Keskusliiton korjausneuvoja Jukka Lampi (puhelin 0400 162 494) auttaa kaikkia
eläkeikäisiä asumista helpottavien korjausten suunnittelussa ja avustushakemusten
laatimisessa. Ennen remontin tai muutostyön teettämistä on ehdottomasti oltava yhteydessä
korjausneuvojaan.
Avustajatoiminta
Avustajatoiminta tarjoaa ylläpitosiivousta, pyykkihuoltoa, ruuan valmistusta, asiointia,
ulkoilua, pieniä pihatöitä, asiointiapua ja seurustelua. Avustajatoiminnan tarkoituksena on
sotainvalidien, muiden veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä kotona
selviytymisen tukeminen. Palvelun hinta on 35 €/käynti, minimikäynti 2 tuntia. Lisätietoja ja
palvelun tilaus: Avustajatoiminta, Keski-Suomen Sairaskotisäätiö, puhelin (014) 690 661.

Sairaskodin neuvontapalvelu
Sotilasvammalakiin liittyvän neuvonnan saat Sairaskodin neuvontapalvelusta.
Neuvontapalvelussa työskentelevät palveluneuvojat terveydenhoitaja Anne Murtolahti ja
fysioterapeutti Jarmo Porkka. Neuvontapalvelun tavoittaa puhelinnumerosta 014 690 614
arkisin klo 8 – 15.45 välisenä aikana.
Tukijäsenet
Tukijäsen auttaa ja avustaa sotainvalideja sekä heidän puolisoitaan ja leskiään arjen
tavallisissa askareissa, hoitaa kauppa-asioita, vie lääkäriin, on tukena teatterissa tai
konsertissa, käy tervehtimässä, lukemassa lehtiä ja ulkoilee heidän kanssaan.
Tukihenkilöt ovat avustajatehtävissään Veljesliiton vakuutusturvan piirissä.
Tukijäseniksi ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat auttaa sodan kokeneita
kunniakansalaisiamme heidän viimeisinä elinvuosinaan. Erityisesti sotainvalidiperheiden
jälkipolvia toivotaan mukaan toimintaan.
Auttaminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja keskinäiseen luottamukseen.
Tukijäsenen tulee pitää yhteyttä myös avustettavan omaisiin.
Osasto korvaa tukijäsenelle, mikäli hänellä on nimetty avustettava, aiheutuneita
kuluja seuraavasti:

•
•
•

matkat avustettavan luokse julkisen liikenteen mukaisesti
kuljetuksista aiheutuneet polttoainekulut
matkan ja ilmaisen sisäänpääsyn teatteriin, konserttiin tai muuhun tapahtumaan
silloin, kun se avustettavan mukaan pääsyn kannalta on välttämätöntä. Tukihenkilön
tulee tämän kaltaisissa tapahtumissa olla myös muiden osallistujien tukena.

TAPAHTUMAT
ti 8.1.2019 klo 13.00

Porinakerho Telkänpesällä. Tule mukaan kertomaan kuulumisia,
kahvitarjoilu.

ke 16.1.2019 klo 14.30

Aino-elokuvanäytös elokuvateatteri Fantasiassa. Aino-elokuva
on tehty itsenäisen Suomen ja sen puolesta taistelleiden
kunniaksi. Se kertoo sekä kotirintaman, että sotatantereen
tapahtumista, kaipauksesta, huolesta, surusta ja ilosta, sekä
sodassa olevien miesten yhteishengestä, taistelutahdosta ja
menetyksistä. Tapahtumat tarinan ympärillä perustuvat
tosikertomuksiin. Ilmoittautumiset osaston toimistolle 5.1.2019
mennessä. Tunnuksen omaavat pääsevät näytäntöön
ilmaiseksi. Muille liput 9,00 €, maksu osaston tilille (tai
toimistolle) FI39 2017 1800 1717 82. Avustaja pääsee
ilmaiseksi avustettavan kanssa tullessaan, ilmoittaudu
kuitenkin toimistolle.

ti 12.2.2019 klo 13

Porinakerho Telkänpesällä. Kahvitarjoilu.

ke 27.2. klo 12.30

Osaston vuosikokousjuhla ja vuosikokous Telkänpesällä.
Tilaisuus alkaa aterialla, ilmoittautuminen osaston toimistolle
viimeistään 18.02 mennessä. Lämpimästi tervetuloa!

to 7.03 klo 13.00

Kahvikonsertti Telkänpesällä, solistina Jonna Ortju. Ei
ennakkoilmoittautumista, tule mukaan nauttimaan ja kuuntelemaan
upeaäänistä laulajatarta!

ti 12.3. klo 13

Porinakerho Telkänpesän A-talossa.
Ei ennakkoilmoittautumista.

la 16.3. klo 13

Päivänsäteet-näytös Jyväskylän kaupunginteatterissa.
Komedia Päivänsäteet kertoo palvelutalon asukkaista hädän
hetkellä. Tarinan huumorin takana piilee myös vankka sanoma
arvokkaasta vanhenemisesta. Ilmoittautuminen osaston toimistolle
viim. 18.2. mennessä. Liput 20 €, maksu osaston tilille FI39
2017 1800 1717 82. Hintaan sisältyy lippu sekä kahvitarjoilu
väliajalla.

to 28.3. klo 13

Sotainvalidien Veljesliiton Sisä-Suomen piirin
vuosikokousjuhla – ja vuosikokous Sairaskodilla. Osaston
sotainvalidiedustajat, ilmoittaudu toimistolle puh. 040 778 2740.

to 09.04 klo 13.00

Porinakerho Telkänpesän A-talossa. Ei
ennakkoilmoittautumista, kahvitarjoilu.

pe 03.05. klo 11

Lounasravit Killerillä. Osasto tarjoaa matkat sekä lounaan.
Kuljetukset järjestetään, ilmoittaudu osaston toimistolle. Tule
mukaan jännittämään ja viihtymään!

to 9.5. klo 18

Viihdekonsertti Palokan koululla, järj. rintamaveteraanit.
”Tähdet meren yllä”-konsertti, liput 20€. Lisätietoa osaston
toimistolta.

ti 14.05. klo 13

Porinakerho Telkänpesällä. Tule mukaan, kahvitarjoilu.

su 9.6. klo 13.30

Rosvopaisti-tapahtuma Laukaan Peurungassa. Lisätietoa
tapahtumasta myöhemmin.

ke 12.6. klo 13

Telkänpesän Kesäpäivä-tapahtuma. Vietämme kesäkauden
avajaiset yhdessä Telkänpesän asukkaiden sekä Jyväskylän
veteraanijärjestöjen kanssa. Musiikkia, yhteislaulua,
makkaranpaistoa, tuolijumppaa ja kenttäpelejä. Ei
ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa mukaan!

Heinäkuu

Suunnitteilla kesäteatterimatka heinäkuulle, seuraavassa
jäsenkirjeessä lisätietoa.

Seuraava jäsenkirje ilmestyy huhti- toukokuussa.
Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry
puh. 040 778 2740

Telkäntie 2 C, 40400 Jyväskylä
sotainvalidit.jkl@elisanet.fi

Toimisto palvelee Telkänpesällä pääsääntöisesti ma – ke, toimisto suljettu, mikäli tapahtuma tai muu
meno. Soitathan etukäteen tulostasi.

