JÄSENKIRJE n:o 1/2022
Hyvä sotainvalidiperhe
Valoa näkyy tunnelin päässä. Yli kahden vuoden mittainen taistelu koronaviruksen
kanssa alkaa olla voitettu. Rajoituksia ollaan purkamassa ja pikkuhiljaa palaamassa
normaaliin toimintaan. On kuitenkin tunnustettava, että ei tautia ole vielä lopullisesti
nujerrettu, mutta sen kanssa voitaneen elää.
Kun yhdestä pahasta ollaan pääsemässä, on toinen jo oven sisällä. Venäjän hyökkäys
Ukrainaan 24.2. oli jotenkin uskomatonta. Tätä kirjoitettaessa sota jatkuu, kymmeniä
tuhansia on kaatunut ja haavoittunut, joukossa myös siviileitä ja lapsia. Lähes 3
miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa ja lähtemään evakkoon. Toivottavasti
järki voittaa ja rauha saadaan nopeasti. Kestää kuitenkin vuosikymmeniä ennen kuin
sodan aiheuttamat vahingot on korjattu, haavat umpeutuneet ja luottamus kyetty
palauttamaan.
Osastossa palaaminen normaaliin tarkoittaa tapahtumien järjestämistä,
liikuntakerhojen avaamista sekä sosiaalisen kanssakäymisen lisääntymistä.
Seuraavalla sivulla on pitkä luettelo tapahtumista, jotka pääsääntöisesti ovat kaikkien
veteraanijärjestöjen yhteisiä. Toivon, että parin vuoden odottelun jälkeen kaikilla riittää
intoa ja ennen kaikkea voimia lähteä mukaan. Osasto ja tukijäsenet auttavat
parhaansa mukaan, kenenkään ei kyydin tai avun puuttuessa tarvitse jäädä pois.
Pääsiäiskasseja ei tänä vuonna jaeta. Sen tilalla järjestämme 12.4. kevättapahtuman
Ravintola Priimuksessa. Se on samalla syntymäpäiväjuhla vuosina 2020–2022 kaikille
90-vuotta täyttäneille tai täyttäville. Jo seuraavalla viikolla on mahdollisuus nauttia
Ilmavoimien Soittokunnan konsertista ”Olen suomalainen” Palokan koululla.
Lauantaina 7.5. palataan sotavuosien musiikkiin sekä kirjeenvaihtoon rintaman ja
kotirintaman välillä. ”Kirjeitä kaivatulle” - esitys koskettaa varmasti tuon ajan
kokeneiden ihmisten tuntoja. Se kertoo myös nuoremmille, millaista elämä Suomessa
tuolloin oli. Esitystä valmisteltaessa ei Ukrainan sodasta ollut tietoakaan.
Vielä kerran. Peurunka ja Finnairin lentävä henkilökunta järjestävät mitä ilmeisemmin
viimeisen kerran veteraaneille, puolisoille ja leskille sekä heidän saattajilleen
tarkoitetun ”Viihteellisen Rosvopaisti” – tapahtuman Peurungassa 18.5.
Edellä mainittujen lisäksi ohjelmassa on myös perinteiset viralliset tapahtumat, kuten
Kansallinen veteraanipäivä, Kaatuneiden muistopäivä ja Puolustusvoimien lippupäivä.
Sotainvalidipäivää vietämme 18.8. yhdessä Sairaskodin kanssa.
Perinneasia etenee suunnitelmien mukaisesti. Keski-Suomen alueellinen yhdistys on
tarkoitus rekisteröidä tämän vuoden kuluessa, jotta se voisi liittyä Tammenlehvän
Perinneliiton jäseneksi ensi vuonna.
Hyvää kevättä ja kesän odotusta
Puheenjohtaja Kyösti Tomperi

OSASTON TUET SEKÄ MUUT PALVELUT 2022
Osaston toiminta painottuu jäsenten kotona asumisen ja terveyden ylläpitämisen
tukemiseen.
Siivoustuki
Osasto tukee sotainvaliditalouksia ja sotainvalidien leskiä osaston hyväksymiltä alan
yrityksiltä ostettavia siivouspalveluja seuraavasti:

•
•

avustus on 15 euroa/tunti ja enintään 200 €/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

Allasryhmä kokoontuu maanantaisin klo 14.15–15 Telkänpesässä.
Kuntosaliryhmä kokoontuu torstaisin, klo 8–10 Telkänpesässä. Lisätietoja Eilalta.

Tuttu ja turvallinen sydänystävä piristämään ikäihmisen arkea veloituksetta!
Veteraaneilla ja veteraanien leskillä, ympäri Suomen on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus saada
sydänystävä- palvelu arjen yksinäisyyttä helpottamaan. Palvelun tuottaa valtakunnallisesti toimiva
Gubbe Sydänystävä Oy.
Gubbe -sydänystävä on ikäihmisen oma, turvallinen ja koulutettu luottohenkilö, joka vierailee
veteraanin lesken luonaan säännöllisesti viikoittain kahden tunnin ajan. Palvelu on veteraaneille ja
leskille ilmaista. Gubbe kannustaa ikäihmistä ulkoilemaan, auttaa kotiaskareissa, siivouksessa,
ruoanlaitossa, teknologiapulmissa sekä on iloisena seurana. Palvelun sisältö määritetään aina
ikäihmisen toimintakyvyn ja toiveiden mukaan. Palvelu sopii kaiken kuntoisille, myös muistisairaille.
Gubbet ovat pääosin nuoria, jotka tekevät työtä täydellä sydämellä ja halustaan auttaa ikäihmisiä.
Veteraanien ja leskien yhteystietojen toimitus sähköpostilla info@gubbe.io
tai puhelimitse 044 724 6007
-> Palvelun käynnistämiseksi tarvitaan nimi, puhelinnumero ja osoite + omaisen nimi ja
puhelinnumero
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 1400 € 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.

Korjausneuvonta
Vanhustyön keskusliitolla on 14 alueellista korjausneuvojaa, jotka avustavat yli 65-vuotiaita
asunnossa tarvittavien muutostöiden toteuttamisessa. Korjausneuvojat ovat rakentamisen
ammattilaisia; rakennusmestareita ja -insinöörejä. Korjausneuvonta on maksutonta yli 65-vuotiaille,
mutta remontin asiakas maksaa itse.
Mahdolliset avustukset kattavat osan kustannuksista. Kysy rohkeasti neuvoa!
Vanhustyön Keskusliiton korjausneuvoja Jukka Lampi (puhelin 0400 162 494).
TAPAHTUMIA
12.4.2022 Veteraanijärjestöjen yhteinen KEVÄTTAPAHTUMA ravintola Priimuksessa
klo 14–16. Juhlimme kevään tuloa ja muistamme vuosina 2020-2022 90 vuotta
täyttäneitä. Tilaisuudessa mukana Jyväskylän ortodoksinen seurakunta.
Tervetuloa mukaan jäsenet, avustajat ja tukijäsenet. Kyyditys järjestetään jäsenille,
ilmoitathan Marille tai Eilalle tulostasi.
21.4.2022

”Olen suomalainen”-konsertti Palokan koululla alkaen klo 18.
Mukana Ilmavoimien Soittokunta, laulusolisteina Seija Tuupanen ja Mikael Konttinen.
Ohjelmalippu 25 € johon kuuluu väliaikatarjoilu, tunnuksen omaaville veteraaneille
ilmainen. Konsertin järjestää Keski—Suomen Rintamaveteraanipiiri ry.
Ilmoittaudu Eilalle puh. 050 3022011.

27.4.2022

Kansallinen Veteraanipäivä

30.4.2022

Munkki- ja simakekkerit Eila Rossin pihakodalla.
Kuljetusta tarvitsevat ottavat yhteyttä Eilaan puh. 050 3022011.

7.5.2022

”Kirjeitä kaivatulle”- musiikkiesitys Palokan Pelimannitalolla klo 14–16.
Sotavuosien suosikkisävelmät; kirjeitä, tarinoita ja lauluja vuosilta 1938–1946.
Väliajalla Sotilaskodin munkkikahvit. Tilaisuus on ilmainen, mutta sen yhteydessä
järjestetään vapaaehtoinen ”Sotiemme veteraanit ja sotiemme naiset" - keräys.
Tilaisuus on veteraanijärjestöjen yhteinen.
Kyyditys järjestetään jäsenille, ilmoitathan Marille tai Eilalle tulostasi.

18.5.2022 Perinteinen Rosvopaistitapahtuma Laukaan Peurungassa alkaen klo 13.
Ilmoittaudu mukaan viihteelliseen tapahtumaan Marille, kyyditys järjestetään.
6.8.2022

Keski-Suomen Maanpuolustusjuhla Joutsassa. Veteraaneja toivotaan mukaan.

18.8.2022 Sotainvalidipäivän juhla Sotainvalidien Sairaskodilla.
Vietämme Sairaskodilla yhteistä sotainvalidipäivän juhlaa klo 13 alkaen.
Tilaisuudessa esiintyy Ilmavoimien Soittokunta sekä Jyväskylän Veteraanien
Perinnekuoro. Ilmoitathan Marille tai Eilalle tulostasi, kyyditys järjestetään jäsenille.
11.9.2022

Veteraanien kirkkopyhä Jyväskylässä.
Tilaisuudesta tarkempaa tietoa seuraavassa jäsenkirjeessä

Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry

Sotainvalidien Veljesliiton Sisä-Suomen piiri

Justeeritie 2, 41900 Petäjävesi

Justeeritie 2, 41900 Petäjävesi

puh. 040 778 2740

puh. 040 778 2740

sotainvalidit.jkl@elisanet.fi

sotainvalidipiiri.sisa-suomi@elisanet.fi

Parhaiten tavoitat minut alkuviikosta ma - ke, terveisin Mari Ekmark.

