
 

Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry. 

Puheenjohtajan palsta 

Talven niskan taittuessa ja kevätauringon paistaessa on toimintavuosi jo pitkällä. 

Eduskuntavaalit on käyty ja pääsiäinenkin vietetty, kun tämä kirje teidät tavoittaa. 

Edessä ovat vielä Eurovaalit toukokuussa, joten annetaan äänen kuulua.  

Alkuvuosi on menty suunnitelmien mukaisesti. On poristu, uitu, käyty teatterissa ja 

elokuvissa, pidetty osaston ja piirin kokouksia ja vähän juhlittukin.  

Jyväskyläläiset veteraanijärjestöt ovat perustaneet toimintansa lopettaneen 

Sotaveteraanikuoron tilalle Jyväskylän veteraanien Perinnekuoron, jonka virallinen 

ensiesiintyminen on suunniteltu tapahtuvaksi Veteraanien kirkkopyhän 

yhteydessä. Perinneasioita on punnittu monelta eri taholta. Oma uskoni on vahva, 

että maakunnassa ja pitäjissä löytyy yhteinen sävel tämänkin asian hoitamiseen. 

Kuten kirjeen myöhemmiltä sivuilta voitte huomata, tahti ei hiljene. Vapun jälkeen 

ryntäämme 3.5. lounasraveihin, sitten viihdekonserttiin. 90 vuotta täyttäneitä tai 

tänä vuonna täyttäviä muistetaan perinteisin menoin. Yksi mielenkiintoisimmista 

tapahtumista on varmasti rintamatunnuksen omaaville tarkoitettu tutustuminen 

Valmetin Rautpohjan tehtaisiin ja niiden tuotantoon. Kenenkään ei tarvitse jäädä 

pois liikkumisvaikeuksien takia, sillä paikalle varataan riittävä määrä pyörätuoleja 

ja tukihenkilöitä. 

Kesäkuu käynnistetään Peurungan Rosvopaistitapahtumalla ja sitä jatketaan 

Telkänpesän kesäpäivän merkeissä. Kaikki edellä mainitut tapahtumat ovat 

veteraanijärjestöjen yhteisiä. Heinäkuun kruunaa perinteinen kesäteatteriretki, 

jolloin suuntaamme Ränssin Kievariin ihastelemaan Maitolaiturin Madonnia. 

Elokuussa vietämme Sotainvalidipäivää 19.8. Sairaskodilla. Tilaisuuteen ovat 

tervetulleita sotainvalidi-, puoliso-, leski- ja tukijäsenet avustajineen kautta koko 

Keski-Suomen. Myös järjestöjen yhteinen ulkoilu- ja kalastustapahtuma 

Kauppalaisseuran majalla on elokuun ohjelmassa. Syyskuun toisena sunnuntaina 

8.9. vietetään perinteistä Veteraanien kirkkopyhää tällä kertaa Vaajakosken 

kirkossa. 

Seuraava jäsenkirje jaetaan syyskuun alkupuolella. 

Toivotan teille kaikille aurinkoista ja lämmintä kesää sekä terveyttä ja voimia 

osallistua kesän tapahtumiin. 

 Kyösti Tomperi 

 



SOTAINVALIDIEN LAITOSHOITO  

Sotilasvammalaki muuttui 1.1.2019 alkaen siten, että sotiemme 1939–1945 johdosta vammautuneet tai 
sairastuneet pääsevät Valtiokonttorin korvaamaan laitoshoitoon, jos heidän haitta-asteensa on vähintään 10 
%.  Aiemmin se on edellyttänyt 20 %:n haitta-astetta. 
 
Laitoshoitoon haetaan maksusitoumus Valtiokonttorilta. Hoitoon hakeuduttaessa voi olla yhteydessä 
suoraan sairas- ja veljeskoteihin sekä niiden neuvontapalvelutyötekijöihin. Lisäksi neuvoja on saatavissa 
Valtiokonttorin lisäksi sotainvalidipiirien toiminnanjohtajilta. Myös kuntien järjestämä pitkäaikainen laitoshoito 
vanhainkodeissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla muuttuu lakimuutoksen myötä maksuttomaksi 
vähintään 10 %:n sotainvalideille. Lakimuutos koskee vain sotiemme 1939–1945 johdosta vammautuneita 

tai sairastuneita sotainvalideja.  
 
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  
Vesijumppa  jää tauolle 21.5 alkaen, jatkuu elokuussa. 

• 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. 
 
 
 

https://www.sotainvalidit.fi/apua-ja-tukea/veljeskodit-ja-muut-palveluntuottajat/
https://www.sotainvalidit.fi/apua-ja-tukea/neuvontaa-sotainvalideille/neuvontapalvelu/
https://www.sotainvalidit.fi/piiriyhdistykset/


 
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 050-4314043, 
050-3026171. 
 
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. 
 

Veteraanivastuun avustus sotainvalideille ja puolisojäsenille sekä leskille 
 
Avustus on tarkoitettu täsmätukena pienituloisille, ensisijaisesti ylimääräistä rintamalisää 
saaville, myös sotainvalidien lesket voivat saada avustuksen. Vain tarveharkinnan 
perusteella avustusta voidaan myöntää peräkkäisinä vuosina. Tulorajana on noin 1200€ 
kuukaudessa bruttona. Hakulomakkeen liitteenä on oltava tuloselvitys. Avustusta voi 
saada esim. lääke-ja sairaskuluihin ja apuvälineisiin. Lisätietoja hakemuksesta saat osaston 
toimistolta puh. 040 778 2740 tai Veljesliitolta. 

 
TAPAHTUMAT 

pe 3.5 klo 11  Lounasravit Killerillä. Ilmoittaudu Eilalle puh. 050 3022 011. 

to 9.5. klo 18 Viihdekonsertti ”Tähdet meren yllä ” Palokan koululla, 

järjestäjänä Rintamaveteraanit.”. 1950-1970 luvun ikivihreitä 

iskelmiä. Ilmavoimien soittokunta, kapellimestarina Juha Ketola. 

Laulusolisteina Maria Tyyster ja Kyösti Mäkimattila. Ilmoittaudu 

Eilalle puh 050-3022 011. Liput konserttiin 20€. 

ti 14.5. klo 13 Porinakerho Telkänpesällä.  Yhteislaulua telkänpesän 

asukkaiden kanssa, laulattajana Aulis Tuimala ja solisti. 

Kahvitarjoilu. Tule mukaan viihtymään! 

ma 20.5. klo 14 Tänä vuonna 90 vuotta täyttävien juhla Sepänkeskuksessa. 

Päivänsankareille lähetetään henkilökohtaiset kutsut. Tapahtuma 

on veteraanijärjestöjen yhteinen.  

pe 24.5. klo 10 Valmet Rautpohja järjestää tunnuksen omaaville veteraaneille 

vierailun tuotantotiloihin. Ilmoittautuminen osaston toimistolle 

viimeistään 15.5. mennessä. 

su 9.6. klo 12 Rosvopaisti-tapahtuma järjestetään tänä vuonna 

Rintamaveteraanien liittokokouksen yhteydessä 

Peurungassa. Liittojuhla klo 12 alkaen, ruokailu klo 13.30. 

Ilmoittautuminen Eilalle puh 050 3022 011 toimistolle viimeistään 

22.5 mennessä. Kuljetukset pyritään järjestämään. 

 



ke 12.6. klo 13 Telkänpesän Kesäpäivä-tapahtuma. Vietämme kesäkauden 

avajaiset yhdessä Telkänpesän asukkaiden sekä Jyväskylän 

veteraanijärjestöjen kanssa. Musiikkia, yhteislaulua, 

makkaranpaistoa, tuolijumppaa ja kenttäpelejä. Mukana 

Luonetjärven Sotilaskotiauto, munkkikahvit. Ei 

ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa mukaan! 

ke 10.7. klo 15 Kesäteatteriretki Ränssin Kievariin! Maitolavan Madonnat, 

solisteina Meiju Suvas, Jonna Ortju, Teijo Lindström sekä 

Markku Uhlbäck. Viihdyttävä kesäteatteri musiikin voimalla. 

Bussikuljetus: Vaajakosken Vesmanninpysäkki klo 13.30 – 

Telkänpesä – Heikinkadun risteys – Harjukadun tilausajolaituri klo 

13.50 – Ränssin Kievari. Liput jäsenille ja tukijäsenille 30 €, 

hintaan sisältyy matkat, teatterilippu ja kahvitarjoilu väliajalla. 

Ilmoittautuminen Eilalle, puh. 050 3022 011 viimeistään 30.6. 

mennessä, mukaan mahtuu bussillinen väkeä. Maksu osaston 

tilille, FI 39 2017 1800 1717 82. Arvioitu paluuaika noin klo 18. 

la 3.8.  Maanpuolustusjuhla Saarijärvellä.  

ti 13.8. klo 13 Porinakerho Telkänpesällä. Tule mukaan kertomaan kesän 

kuulumisia, ei ennakkoilmoittautumista. Kahvitarjoilu. 

ma 19.8. klo 13 Sotainvalidi-päivä Sairaskodilla, järjestäjänä piiri. Tapahtuma on 

tarkoitettu kaikille jäsenille, tukihenkilöille ja avustajille. 

Ohjelmassa musiikkia, palkitsemisia, juhlapuheita. Ilmoittaudu 

Eilalle puh 050 3022 011 viimeistään 6.8. mennessä. Kuljetukset 

järjestetään. 

ke 21.8 klo 12 Ulkoilutapahtuma Kauppalaisseuran majalle, 

veteraanijärjestöjen yhteinen. Ohjelmassa mukavaa 

yhdessäoloa, ongintaa, makkaranpaistoa, kahvia ja pullaa. Tule 

mukaan viihtymään, ilmoittautuminen ja kuljetuspyynnöt Eila puh 

050 3022 011 viimeistään 13.8 mennessä. 

su 8.9. klo 10 Jyväskylän Kirkkopyhä VAAJAKOSKEN kirkossa. Sotiemme 

Veteraanien yhteinen kirkkoyhä, kuljetukset järjestetään.                                                              

Tilaisuuden ohjelma:                                                                    

klo 10.00   Jumalanpalvelus                                                                  

klo 11.15   Kirkkolounas ja –kahvit                                                   

klo 12.00   Sotiemme Veteraanien kirkkopyhän juhla.   

Kuljetuspyynnöt Eilalle puh 050 3022 011, viimeistään ma 2.9. 

ti 17.9. klo 13 Porinakerho Telkänpesällä, aiheena kuuloasiaa. Asiantuntijana 

kuulotutkija Anna-Liisa Mikkonen. Kahvitarjoilu, tervetuloa 

mukaan! 

Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry              Telkäntie 2 C, 40400 Jyväskylä 

 puh. 040 778 2740   sotainvalidit.jkl@elisanet.fi 

Toimisto palvelee Telkänpesällä pääsääntöisesti ma – ke, toimisto suljettu, mikäli tapahtuma tai muu 

meno. Soitathan etukäteen tulostasi. 


