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Hyvä sotainvalidiperhe
Kaunis ja lämmin kesä on takana. Yli 40 hellepäivää kesässä on harvinaista herkkua,
saattoi aika ajoin olla jopa liian tukalaa.
Veteraanitoiminnassa ollaan palattu tuttuun päiväjärjestykseen. Kevättapahtuma
Priimuksessa ja ”Kirjeitä kaivatulle” – esitys Palokan Pelimannitalolla saivat liikkeelle
kumpikin noin 60 henkilöä. ”Kirjeitä kaivatulle” - esitys herätti muistoja ja tunteita sekä
sai osakseen paljon kiitosta.
Kesän kohokohtana oli 18.8. vietetty Sotainvalidipäivän juhla, joka samalla oli
Sotainvalidien Sairaskodin päättäjäisjuhla. Sairaskodin juhlasali täyttyi
sotainvalideista, puolisoista, leskistä sekä sairaskodin entisistä ja nykyisistä
työntekijöistä. Koskettavan juhlapuheen piti ministeri Helena Pesola, joka aikanaan
vaikutti sairaskodin perustamiseen.
Hän lausui mm. näin: ”Minulla oli ilo ja kunnia olla vihkimässä tämä sairaskoti
virallisesti käyttöön huhtikuussa 1988. Tämän sairaskodin koko toiminta on ollut
esimerkki hyvästä hoidosta ja välittämisestä. Yli 34 vuoden aikana täällä on tehty
mittaamattoman arvokasta työtä. Vaikka sairaskodin toiminta tulee lakkaamaan tämän
vuoden lokakuun lopussa, on jokaisen sotainvalidin, heidän puolisoidensa ja leskiensä
elämänehtoon oltava inhimillinen ja turvallinen eikä palvelujen kilpailuttaminen saa
vaarantaa tätä.”
Sotainvalideista, puolisoista ja leskistä pidetään huolta loppuun saakka.
Veteraanien kirkkopyhää vietettiin Palokan kirkossa perinteiseen tapaan syyskuun
toisena sunnuntaina, joka tänä vuonna osui syyskuun 11. päivälle.
Veteraanien, puolisoiden ja leskien virkistyspäivää vietetään 26.9. Jyväskylän
seurakunnan Koivuniemessä. Tarjolla on yhdessäoloa, ruokaa ja hierontaa.
Toivottavasti mahdollisimman moni jaksaa osallistua tapahtumaan.
Perinneasioita pohditaan 14.10. Peurungassa pidettävässä seminaarissa.
Tapahtumaan kutsutaan kaikki ne tahot, jotka jatkossa ottavat vastuun veteraanien ja
sotasukupolven perinnön siirtämisestä seuraaville sukupolville.
Yhteinen pikkujoulu pidetään 1.12. Ravintola Priimuksessa ja veteraanien joululounas
Itsenäisyyspäivän jälkeen Tikkakoskella.
Kuulaita syyspäiviä, terveyttä ja voimia osallistua syksyn tapahtumiin. Kyydistä tai
muusta avusta osallistuminen ei saa kiinni.
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.

TAPAHTUMIA
26.9.2022 Veteraanijärjestöjen yhteinen virkistyspäivä Koivuniemessä, Vaajakoskella.
klo 12–15. Päivään sisältyy seurakunnan tervehdys Koivuniemen kappelissa, lounas,
päiväkahvi sekä hierojaopiskelijoiden antamana hieronta.
Tervetuloa mukaan jäsenet, avustaja ja kyyditys järjestetään jäsenille.
Ilmoitathan Marille tai Eilalle tulostasi.
01.12.2022 Veteraanijärjestöjen yhteinen pikkujoulu ravintola Priimuksessa klo 13.30–16.00.
Tervetuloa mukaan jäsenet, avustajat ja tukijäsenet. Perinnekuoro esiintyy.
Kyyditys järjestetään jäsenille, ilmoitathan Marille tai Eilalle tulostasi.
6.12.2022 Itsenäisyyspäivä. Jyväskylän kaupungin järjestämää ohjelmaa.
14.12.2022 Perinteinen joululounas Luonetjärven varauskunnassa Tikkakoskella
alkaen klo 12. Kuljetus järjestetään. Ilmoittaudu Marille tai Eilalle 7.12. mennessä.
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Parhaiten tavoitat minut alkuviikosta ma - ke, terveisin Mari Ekmark.

