
 

Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry. 

Puheenjohtajan palsta 

Tuntuu siltä, että aika – etenkin kesä – kuluu aina vain entistä nopeammin. Juuri äsken 

elettiin alkukesän kukkeinta aikaa ja jo nyt lehdet kellastuvat ja alkavat putoilla.   

Kevääseen ja kesään mahtui monenmoista tapahtumaa. Osallistujiakin oli kiitettävästi. 

Suurimman suosion sai veteraanijärjestöjen yhteinen Telkänpesän kesäpäivä, johon 

osallistui noin 120 henkilöä.  

Kesä päättyi perinteiseen Sotainvalidipäivän arvokkaaseen juhlaan, jota vietettiin 19.8. 

Sairaskodin tiloissa. Juhlassa palkittiin sotainvalidi Jaakko Hankomäki Veljesliiton 

korkeimmalla huomionosoituksella eli Vapaudenristin nauhoilla varustetulla Veljesliiton 

pienoislipulla. Onnittelut vielä kerran Jaakolle. Hän on huomionosoituksen todella ansainnut.  

Syyskauden aloitamme Veteraanien kirkkopyhällä, jota vietetään 8.9. Vaajakosken kirkossa. 

Tilaisuudessa esiintyy ensimmäisen kerran Jyväskylän veteraanien Perinnekuoro, joka on 

kaupungin kaikkien veteraanijärjestöjen yhteinen hanke. 

Tukirintamalla on positiivista kerrottavaa. Tammisunnuntain Killan Säätiö lahjoitti Jyväskylän 

veteraanijärjestöille 5000 € käytettäväksi Sairaskotisäätiön hallinnoimalta 

avustajatoimintahankkeelta ostettaviin palveluihin. Johtokunta on päättänyt, että osastomme 

saaman osuuden perusteella jokainen jäsen voi halutessaan ostaa em. palvelua osaston 

”piikkiin” 35 eurolla. Tuen käytännön järjestelyistä on kerrottu kirjeen osaston tuet - 

kohdassa. 

Syksyn ohjelma noudattaa perinteistä kaavaa. Etukäteen saadun tiedon perusteella 

veteraanien Joululounaalle 11.12. toivotetaan tervetulleiksi myös veteraanien puolisot ja 

lesket. 

Ensi vuonna 13.3. tulee kuluneeksi 80 vuotta Talvisodan päättymisestä. Jyväskylän 

veteraanijärjestöt yhteistoimintakumppaneineen järjestävät tuona päivänä 

Talvisotaseminaarin ja siihen liittyvän soittokunnan ja perinnekuoron konsertin. Tilaisuudella 

halutaan kunnioittaa sukupolvea, joka mahdollisti ”Talvisodan ihmeen” ja samalla siirtää 

veteraanien perintöä nuoremmille sukupolville. Veteraanit, puolisot, lesket, lotat, pikkulotat 

ja koko sodan kokenut sukupolvi ovat tilaisuuden kunniavieraita. Esitelmöimään on jo nyt 

lupautunut useita maamme historian eturivin asiantuntijoita. Laittakaa päivämäärä ylös. 

Kiitän kaikkia toimintaamme tukeneita ja siihen osallistuneita henkilöitä sekä toivotan 

jokaiselle hyvää syksyä. 

Puheenjohtaja 

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. 
 

Avustajatoiminnan tuki: 
Osastomme jäsenet voivat halutessaan tilata Sairaskodin avustajatoiminnasta 
yhden kahden tunnin palvelun, jonka maksaa osasto. Tuki käytettävä tämän vuoden aikana. 
Tämän jälkeen palvelu maksaa 35 € / 2 tuntia.  

Soita ja tilaa puh. Projektipäällikkö Erja Mastokangas, 050 4314043 tai 
Projektiohjaaja Anna Maunula 050 3026171.  

 
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 alkaa jälleen ma 9.9.2019! 

• 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. 
 
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. 
 
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. 

 
 
 

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 

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

kuulotutkija Anna-Liisa Mikkonen. Kahvitarjoilu, tervetuloa 

mukaan! 

15.10. klo 13 Porinakerho Telkänpesällä. Tule mukaan jutustelemaan, ei 

ennakkoilmoittautumista. Kahvitarjoilu. 

Päivämäärä ei tiedossa! Rotaryillallinen Kristillisellä opistolla. Rotaryklubien järjestämä 

juhlaillallinen Kristillisellä opistolla. Rotaryt huolehtivat kuljetuksista 

ovelta ovelle. Ilmoittaudu osaston toimistolle, paikkoja rajoitetusti. 



12.11. klo 13 Porinakerho Telkänpesällä. Ei ennakkoilmoittautumista, 

kahvitarjoilu. Tervetuloa mukaan! 

28.11. klo 13,30 Osaston perinteinen Pikkujoulu Cygnaeus-talolla. Ohjelmaa, 

ruokailua ja yhdessä viihtymistä. Tervetuloa mukaan kaikki 

jäsenet, tukijäsenet sekä avustajat! Ilmoittaudu Eilalle 18.11. 

mennessä.  

11.12. klo 12.30 Veteraanien joululounas Luonetjärven varuskunnassa 

Tikkakoskella. Kuljetus järjestetään henkilöautoilla. Ilmoittaudu 

osaston toimistolle 28.11. mennessä. 

19.12. klo 12.00 Peurungan joululounas Sotiemme Veteraaneille ja muille 

tunnuksen omaaville. Ota yhteyttä toimistoon. Kuljetukset 

järjestetään. 

 

 

PÄIVÄKERHOT SYKSY 2019 
 
Päiväkerhot järjestetään Sepänkeskuksessa, Kyllikinkatu 1:ssä klo 13.30. Kahvitarjoilu klo 13.00. 
Päiväkerhoihin ovat tervetulleita kaikki jäsenet, puolisojäsenet ja lesket, joten  
ota osaa tilaisuuksiin! Ei ennakkoilmoittautumista, kuljetukset omatoimisesti. 
 
11.9.   klo 13.30 Sortavala ennen ja nyt-kuvat kertovat. Luennoitsijana Matti 

Hyvärinen. 
25.9.   klo 13.30 Hyvän mielen musiikkia ja liikettä. Vierailijana Markku Leppänen.  
9.10.   klo 13.30  Runoja. Lausujana Sirpa Tuomala. 
23.10. klo 13.30 Veteraani-teema. Vierailijana Ahti Vielma. 
13.11. klo 13.30  Musiikkia, dokumentti. Vierailijana Raimo Salo. 
27.11. klo 13.30  Kotiseudun multiin. Vierailijana J-P Suutarinen. 
4.12.   klo 13.30  Kauneimmat joululaulut. Vierailijana Seppo Marttinen. 
 
Tarkempi ilmoitus julkaistaan edellisen viikon Suur-Jyväskylä lehdessä sivulla 6 ylälaidassa. 

 
 
 
 
Seuraava jäsenkirje ilmestyy joulukuussa. 
 
Toimisto suljettu 5.9. – 15.9. välisen ajan. 
 

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. 


