
 

 

 

Puheenjohtajan palsta 

 

 

Jälleen on käännetty yksi lehti osastomme historiassa, edessä on 80. sivu. Se on merkittävä 
vuosi minkä tahansa yhdistyksen historiassa, jonka tehtävä alun perin oli ajateltu yhden 
sukupolven mittaiseksi. Sukupolvi osoitti tekojensa kautta, että Suomi on puolustamisen 
arvoinen maa, ja elämänkaarensa pituuden kautta, että Suomi on hyvä maa. 

 

Jäsentemme keski-ikä on vuonna 2020 noin 96 vuotta, nuorimmatkin rintamaoloissa 
haavoittuneet ovat 93 vuotiaita. Joukossamme on myös joukko nuorempia sotainvalideja, 
jotka ovat sairastuneet sotavankeudessa tai vahingoittuneet löytämiensä sota-ammusten 
takia. Molemmat ryhmät ovat aivan oikeutetusti saaneet sotainvalidistatuksen. 

 

Veljesliiton, sen piirien ja osastojen huoltotehtävä on muutaman vuoden kuluttua tullut 
hoidetuksi. 

  

Meidän nuorempien sukupolvien tehtävä sen sijaan jatkuu. Meidän on huolehdittava 
maamme itsenäisyyden turvanneen ja hyvinvointimme luoneen sukupolven perinnön 
siirtäminen seuraaville sukupolville. Se perintö voidaan kiteyttää kenraali Adolf Ehrnroothin 
jo 1980 – luvulla lausumiin sanoihin: Suomi on hyvä maa, Suomi on puolustamisen arvoinen 
maa ja sen ainoat puolustajat ovat Suomen kansa. Veteraanijärjestöissä etsitään koko ajan, 
miten perinnetyö tulisi organisoida ja mitkä sen muodot tulevaisuudessa ovat. Itsestään 
selvää on, että vastuu perinteen siirtämisestä kuuluu julkiselle vallalle, jota vapaaehtoiset 
voivat omalta osaltaan olla tukemassa.  

    

Alkava vuosi menee hyväksi koettuja latuja pitkin. Huolenpitoa on edellisten vuosien tapaan 
ja tapahtumia jopa enemmän kuin edellisenä vuotena. Näistä tarkemmin voitte lukea kirjeen 
seuraavilta sivuilta. 

 

Muutaman asian haluan nostaa esille: Osaston vuosikokous 26.2., Talvisotaseminaari 13.3., 
sotainvalidipäivä 18.8. ja osaston 80-vuotisjuhla 21.11. Tervetuloa ainakin näihin ja myös 
muihin tapahtumiimme. 

 

Kiitän kaikkia jäseniämme, toiminnassa mukana olleita ja toimintaamme tukeneita 
menneestä vuodesta sekä toivotan kaikille hyvää terveyttä ja menestyksellistä Uutta Vuotta. 

 

      Kyösti Tomperi  

 

 



OSASTON TUET SEKÄ MUUT PALVELUT 2020 

Osaston toiminta painottuu jäsenten kotona asumisen ja terveyden ylläpitämisen 
tukemiseen. Tukien määrää on sama kuin edellisenä 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 185 €/vuosi 

• avustusta ei makseta omaisen suorittamista siivous- tai muista palveluista 

• tukea voidaan käyttää myös Sairaskodin avustajapalveluun. 

 

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. 

 

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 jäsenillemme 20€/1 tunti, 35 €/2 tuntia. 
Lisätietoja ja palvelun tilaus: Avustajatoiminta, Keski-Suomen Sairaskotisäätiö, puhelin  

Erja Mastokangas puh. 050- 4314 043, Anna-Kaarin Maunula puh. 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 tukijäsenen kuluja, mikäli hänellä on nimetty avustettava, 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, kevät 2020 

 

ti 14.1. klo 13.00 Porinakerho Telkänpesällä. Tule mukaan kertomaan kuulumisia, 
kahvitarjoilu. 

ma 24.2. klo 11. Laskiaisrieha-tapahtuma. Jyväskylän veteraanijärjestöjen 
yhteinen tapahtuma, bussikuljetus. Tapahtumasta tarkempaa 
tietoa lähempänä tapahtumaa Eilalta tai toimistolta. 
Ilmoittautumiset Eilalle, puh. 050 3022 011.  

ke 26.2. klo 12.30 Osaston vuosikokousjuhla ja vuosikokous Telkänpesällä. 
Tilaisuus alkaa aterialla, ilmoittautuminen osaston toimistolle 
viimeistään 19.02 mennessä. Lämpimästi tervetuloa! 

pe 13.3. klo 15-20.30 Talvisotaseminaari Jyväskylän yliopiston juhlasalissa. 
Ohjelmassa on luentoja, paneelikeskustelua, kahvitarjoilu sekä 
Ilmavoimien Soittokunnan sekä Jyväskylän veteraanien 
Perinnekuoron konsertti solistina baritoni Hannu Lehtonen. 
Konsertti 19.30-20.30.  Mahdolliset kuljetuspyynnöt Eilalle. 

ti 17.3. klo 14-15 Jyväskylän veteraanien Perinnekuoron kahvikonsertti 
Telkänpesässä.  Kaikille yhteinen tapahtuma. Tervetuloa! 

ma 23.3. klo 18- Juuret Suomessa-konsertti Palokan Pelimannitalolla, Hannu 
Lehtonen ja Seppo Hovi. Tunnuksen omaavilla vapaa 
sisäänpääsy, muut 25 €. Mahdolliset kuljetuspyynnöt Eilalle, puh. 
050 3022 011. Järjestäjänä Rintamaveteraanit. 

 



ke 25.3. klo 12- Sotainvalidien Veljesliiton Sisä-Suomen piirin vuosikokous- ja 
vuosikokousjuhla Sairaskodilla.  Piirin vuosikokouksen 
jälkeen Perinneyhdistyksen vuosikokous. Osaston varsinaiset, 
puoliso-, leski- ja tukijäsenet sekä Perinneyhdistyksen jäsenet 
varmistakaa osallistumisenne toimistolle viim. 17.3 mennessä. 

la 4.04 klo 13.00 Ilonat-kuoron 20-vuotiskonsertti Sotainvalidien Sairaskodilla. 
Kaikkien yhdistysten jäsenet ovat tervetulleita. 

? 16.4. klo 14 Jenna Bågeberg ja laulavat lapset-kahvikonsertti 
Telkänpesässä. Yhteinen kaikkien järjestöjen jäsenille. 

ti 21.04. klo 13 Porinakerho/Senioritanssiryhmä esiintyy Telkänpesässä. Tule 
mukaan, kahvitarjoilu. Yhteinen kaikkien veteraanijärjestöjen 
jäsenille. 

ti 5.5. klo 13- Porinakerho/ Jonna Ortju esiintyy ja laulattaa Telkänpesällä. 
Tule mukaan, kahvitarjoilu. 

ma 25.05. klo 14- Tänä vuonna 90 ja 100 vuotta täyttävien juhla 
Sepänkeskuksessa. Päivänsankareille lähetetään 
henkilökohtaiset kutsut. Veteraanijärjestöjen yhteinen tapahtuma. 

ke 10.6. klo 13-15 Telkänpesän Kesäpäivä-tapahtuma. Kesäkauden avajaiset 
yhdessä Telkänpesän asukkaiden sekä Jyväskylän 
veteraanijärjestöjen kanssa. Musiikkia, makkaraa, kahvia, 
yhteislaulua, tuolijumppaa ja kenttäpelejä. Ei 
ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa mukaan! 

ti 28.7. klo 14- ”Tukkijoella”. Veteraaniyhdistysten yhteinen 
kesäteatterimatka Riihivuoreen”. Väliajalla kahvitarjoilu. 
Tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä.  

 

PÄIVÄKERHOT Kevät 2020 
 
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. 
 
08.01.   klo 13.30 Sotamuistoja. Vierailija Ahti Vielma. 
22.01.   klo 13.30 Viipuri ennen ja nyt. Vierailijana Matti Hyvärinen.  
12.02.   klo 13.30  ”Elämäntarinani”. Martti Mäkinen. 
11.03.   klo 13.30 Ohjelma ilmoitetaan Suur-Jyväskylä lehdessä. 
25.03.   klo 13.30  Ohjelma ilmoitetaan Suur-Jyväskylä lehdessä 
08.04.   klo 13.30  Ohjelma ilmoitetaan Suur-Jyväskylä lehdessä 
22.04.   klo 13.30  Ohjelma ilmoitetaan Suur-Jyväskylä lehdessä 
13.05.   klo 13.30 Ohjelma ilmoitetaan Suur-Jyväskylä lehdessä 

Tarkempi ilmoitus julkaistaan edellisen viikon Suur-Jyväskylä lehdessä sivun 6 ylälaidassa. 

Ilmoituksessa kerrotaan myös tunnuksen omaavien veljes- ja sisarlounaista.  

 

 

Seuraava jäsenkirje ilmestyy toukokuussa. 

Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry              Telkäntie 2 C, 40400 Jyväskylä 

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

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

muu meno. Soitathan etukäteen tulostasi. 


