
 

 

 

Puheenjohtajan palsta 

 

Kukapa olisi vuoden alussa uskonut millaisen muutoksen pikkuruinen korona-virus saa 
aikaan maailmassa. Tätä kirjoitettaessa Suomessa on noin 6900 sairastunutta ja yli 300 
tautiin kuollutta. Me kuulumme onneksi niihin maihin, joissa korona on pidetty hyvin 
aisoissa. Taudin uhka on pakottanut meidät jokaisen ottamaan fyysistä etäisyyttä 
lähimmäisiimme, välttämään asiointia julkisilla paikoilla, kaupoissa, partureissa sekä 
huolehtimaan entistä tehokkaammin käsihygieniasta. Toivottavasti olemme saaneet 
sukulaisiltamme ja ystäviltämme henkistä läheisyyttä puhelinsoittojen, videopuhelujen ja 
muiden teknisten apuvälineiden kautta. Toki me riskiryhmäläiset voimme tavata sukulaisia 
ja ystäviä kasvokkainkin, etenkin ulkona, kunhan muistamme turvavälit. Eikä kasvomaskin 
käyttökään kiellettyä ole. 

 

Telkänpesän palvelu- ja senioritalot ovat toistaiseksi ulkopuolisten vierailukiellon alaisia. 

 

Telkänpesän parkkipaikalla (Pulmusentien puolen parkkialue, Telkänsiiven/ 2D-talon 
parkkialue) on tapaamiskontti, jossa vanhusten on mahdollista tavata omaisiaan 
lämpimässä tilassa. Tapaamiskonttiin voi vanhus ja omainen mennä sisään viettääkseen 
yhteistä aikaa. Turvaväleistä pidetään kiinni myös kontin sisällä. Kontissa on 
desinfioimisainetta, jolla jokaisen käynnin jälkeen vierailija puhdistaa pinnat ja oven kahvat. 
Hyväntekeväisyystempauksen pistivät toimeen Koura-autojen Harri Ojanperä sekä Nosto ja 
Kuljetus Ruuskan Timo Ruuska. 
 
Lisätiedot ja kontin varaaminen: Telkänpesän päiväkeskusohjaaja Eija Paajanen puh. 
040 771 8744 (arkisin) tai Telkänsiiven hoitajat puh. 040 580 2664 (24h/7). 
 
Kaikki kesäkauden (kesä – elokuu) tapahtumat on peruttu. Syyskauden tapahtumista 
päätetään elo – syyskuun vaihteessa, kun tiedetään koronatilanne ja hallituksen 
suositukset. Näillä näkymin valmistaudumme viettämään osaston 80 – vuotisjuhlaa ja 
Veljesliiton alueellista sotainvalidipäivää 21.11.2020. Koronan takia peruttu 
Talvisotaseminaari pidetään, mikäli alustajat, yhteistoimintakumppanit ja tukijat lähtevät 
talkoisiin mukaan, 13.3.2021. 
 
Osaston (ja piirin) toimisto muuttaa pysyvästi pois Telkänpesästä toukokuun lopussa. Uusi 
osoite on Mari Ekmarkin kotiosoite eli Vasikkahaka 12 D, 40530 Jyväskylä.  
Puhelinnumero on entinen eli 040 778 2740. 
 
Hyvää, koronatonta kesää toivottaa,  
 
 

  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 

 
           Veteraanivastuun avustus sotainvalideille ja puolisojäsenille sekä leskille  

Avustus on tarkoitettu täsmätukena pienituloisille, ensisijaisesti ylimääräistä rintamalisää 
saaville, myös sotainvalidien lesket voivat saada avustuksen. Tulorajana on noin 1400€ 
kuukaudessa bruttona. Hakulomakkeen liitteenä on oltava tuloselvitys. Avustusta 
voidaan myöntää vuosittain, tarveharkintaisena. Avustusta voi saada esim. lääke- ja 
sairaskuluihin ja apuvälineisiin. Lisätietoja hakemuksesta saat osaston toimistolta           
puh. 040 778 2740 tai Veljesliitolta. 

 

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. 
 

Sairaskodin neuvontapalvelu 

Sotilasvammalakiin liittyvän neuvonnan saat Sairaskodin neuvontapalvelusta. 
Neuvontapalvelussa työskentelee fysioterapeutti Jarmo Porkka.                  
Neuvontapalvelun tavoittaa puhelinnumerosta 014 690 614 arkisin klo 8 – 15.45. 

 

          Hyvää kesää kaikille! Terveisin Mari Ekmark 

Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry    Sotainvalidien Veljesliiton Sisä-Suomen piiri           

Vasikkahaka 12 D, 40530 Jyväskylä   Vasikkahaka 12 D, 40530 Jyväskylä 

puh. 040 778 2740    puh. 040 778 2740 

sotainvalidit.jkl@elisanet.fi                  sotainvalidipiiri.sisa-suomi@elisanet.fi 

Parhaiten tavoitat minut alkuviikosta ma- ke. 

Huom! Loma 19.6. – 20.7.2020, tarvittaessa jätä viesti nauhalle. 


