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Sotainvalidien Veljesliiton

VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY

TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2011

Yhdistyksen perustamisesta kulunut 71 vuotta.
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SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT
IÄISYYSKUTSUN:

jäsenet
Alhainen, Antti
Laamanen, Heikki
Puustinen, Arvi
Tervo, Heimo

syntymäaika
2.11.1923
6.11.1920
29.8.1921
4.5.1923

kuolinaika
29.5.
17.10
3.1.
20.5.

ikä v.
87
90
89
88

puolisojäsenet
Hannila, Orvokki
Hynninen, Sirkka
Kainulainen, Senja
Kurola, Jenni
Pakarinen, Hilkka
Salmi, Hilkka
Toijonen, Kaija

14.2.1922
8.1.1925
25.2.1926
20.12.1915
22.9.1923
28.10.1918
15.7.1924

13.4.
4.8.
2.4.
19.4.
14.9.
26.10.
24.5.

89
86
85
95
87
92
86

KUNNIOITAMME HEIDÄN ELÄMÄNTYÖTÄÄN JA MUISTOAAN.

Osallistuimme jäsenten siunaustilaisuuksiin. Laskimme Veljesliiton tunnuksella
varustetun punavalkoisin kukin somistetun havuseppeleen. Omaisille luovutettiin
hautakivi- tai uurnalaatta heidän toivomuksensa mukaisesti
Puolisojäsenen kyseessä ollen heidän omaisilleen lähetettiin adressi. Osallistuimme
sankarihaudoilla yhteisseppeleiden laskemisiin ja kustannuksiin sekä niihin liittyviin
juhlatilaisuuksiin: kansallisena veteraanipäivänä 27.4., seutukunnallisena kirkkopäivänä
4.9. ja itsenäisyyspäivänä 6.12.
Siunaustilaisuuksissa osastoa edustivat useimmiten Otto Turunen, Aate Eskelinen,
Reino Kirjonen ja osaston puheenjohtaja Reino Eskelinen. Sihteeri osallistui niiden
jäsenten siunaustilaisuuksiin, joihin häntä toivottiin.
Osaston puheenjohtaja suoritti Antti Alhaisen siunauksen.
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Johtokunta vietti hiljaisen hetken ja puheenjohtaja lausui muistosanat kokousten
alussa.
Veteraanijärjestöihin kuulumattomia veteraanitunnuksen omaavia oli v 2011
Varkaudessa noin 20. Heidän osaltaan v. 2006 sovittiin veteraanijärjestöjen
puheenjohtajien kokouksessa menettelytavoista siunaustilaisuuksissa seuraavaa:
1. Omaisten pyytäessä osallistutaan vuorotellen. 2. Lasketa havuseppele sini-valkoisin
nauhoin ilman tunnusta. 3. Omaiset voivat ostaa haluamansa veteraanijärjestön
hautakivitunnuksen. 4. Sotainvalidien sihteeri on yhteyshenkilö ja tilaa seppeleen.
Näistä siunaustilaisuuksia oli Varkaudessa kuluneena vuonna vain yksi. Palveluvuorossa
oli oma osastomme.

HUOMIONOSOITUKSET
Sotainvalidien Veljesliiton myöntämät huomionosoitukset vuonna 2011
luovutetaan vuosikokouksessa 16.2. 2012 seuraaville:
Kultainen ansiomerkki:
tukijäsen Pertti Laitinen
Hopeinen ansiomerkki:
tukijäsen Lea Nissinen
Osaston standaari:
toimittaja Vesa Moilanen
Raila Hynniselle luovutettiin ansioristi Kyyhkylässä piiripäivän yhteydessä 16.9.

Sotainvalidien Veljesliiton 2012 mahdollisesti myöntämät muut huomionosoitukset
luovutetaan myöhemmin
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JOHTOKUNTA, KOKOUSEDUSTUKSET JA TOIMIKUNNAT:
Johtokunta:
Johtokuntaan kuuluivat: Aate Eskelinen, Reino Eskelinen(puheenjohtaja), RiittaLeena Heinonen (sihteeri), Raila, Hynninen, Reino Kirjonen,
Otto Malkki, Timo Männikkö ja Otto Turunen (varapuheenjohtaja)
Johtokunta kokoontui 12 kertaa. Pöytäkirjan pykäliä kertyi 132
Kokoukset pidettiin Hannun salissa ja 1.6. alkaen perinnehuoneessa Savontie 3
Näissä kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:
tammikuu:
Hautausavustuksen maksamisperusteet: Hautausavustusta voidaan maksaa
anomuksesta johtokunnan harkinnan mukaan alle 20%:n sotainvalidin kuolinpesälle,
mikäli jää leski tai rintaperillinen. Anomus osoitetaan johtokunnalle.
Päätettiin myöntää niille sotainvalideille, joiden vamma-aste on <10% lääkärin
määräämän fysikaalisen hoidon omavastuuosuudesta enintään 550€ sekä 3
jalkahoitokertaa. Siivouksen omavastuuosuus päätettiin pitää ennallaan 15€/tunti
rajoituksena 3 tuntia/kk ja kaksi ikkunan pesukertaa vuodessa enintään 3tuntia/kerta

Puolisojäsenille antaa yksi jalkahoitokerta, jonka halutessaan voi vaihtaa
puolihierontaan.
Lähetettiin v2011 toimintasuunnitelma ja v 2010 toimintakertomus vuosikokouksen
hyväksyttäväksi. Saatettiin tiedoksi Varkauden kaupungin päätös siitä, että myös
rintamatunnuksen omaavien veteraanien lesket voivat lunastaa paikallisliikenteen
veteraanikortin. Lähettiin anomus sosiaali- ja terveyslautakunnalle korottaa >20%
sotainvalidien mahdollisuutta pesettää pyykkiä 40€/kk. Tämä anomus sai myös
myönteisen päätöksen. Päätettiin vastata yrityskeräyksestä kaatuneitten ja kentälle
jääneitten muistotauluhankkeen rahoittamiseksi.
helmikuu:
Johtokunnan kokouksessa 3.2. allekirjoitettiin tilinpäätös, se ja talousarvio v 2011
lähetettiin vuosikokouksen hyväksyttäväksi.
Päätettiin antaa puolihieronta 25 puolisojäsenelle ja sen lisäksi kymmenelle palvelu
kotiin vietynä palveluna.
Alettiin valmistella 4.9. vietettävää seutukunnallista kirkkopäivää. sovittiin, että
veteraanin puheenvuoron pitää Otto Malkki.
Vuosikokous pidettiin torstaina 16.2. 2011 Pääkirkon seurakuntasalissa 35 asteen
pakkasen paukkuessa ulkona. Siinä käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Puolisojäsenillä oli
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ensi kertaa äänioikeus. Kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Juhlaosassa oli läsnä
21 henkilöä sekä piirin puheenjohtaja eversti Hannu Toivonen ja toiminnanjohtaja
Katariina Kuurola. Varsinaisessa vuosikokouksessa oli läsnä 21, joista 13 äänivaltaista
osaston jäsentä sekä Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä johtokunnan
järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Otto Turunen,
Kangaslammin kyläasiamieheksi Otto Malkki ja liikuntavastaavaksi Otto Turunen.

maaliskuu:
Saatiin tieto, että kirkkoneuvosto on antanut vanhasta pappilasta kokoushuone II
veteraanijärjestöjen perinnehuoneeksi. Se merkitsi sitä, että osaston toimisto siirtyi
kesäkuun alusta tähän huoneeseen. Huone palvelee myös osastojen kokoustilana.
Todettiin, että muistotauluhankkeen rahankeräyslupa-anomus on lähetetty 23.2.201
poliisiviranomaisille. Lähetettiin anomus puolustusvoimille varusmiesavusta
syyskeräystä varten ja Savon Sotilassoittokunnan viihdekonsertista 26.9.2012.
Konserttihanke on veteraanijärjestöjenyhteinen ja kaupunginjohtaja Hannu Tsupari
lupasi maksuttoman Varkaus-salin käytön. Vastattiin Sotainvalidien Veljesliiton
talouskyselyyn.

huhtikuu:
Lähettiin anomus kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle koskien omaishoitajien
palvelusetelien voimassaoloajan pidentämistä puoleen vuoteen yhden kuukauden
sijasta. Asia koski osastossamme vain muutamaa henkilöä, mutta kun siihen saatiin
27.4. myönteinen päätös, koitui se kaikkien varkautelaisten omaishoitajien eduksi.
Päätettiin saattaa sotainvalidien muisteloiden tallentaminen loppuun mahdollisimman
nopeassa aikataulussa. Päätettiin tukea veljesjärjestöjen aloitetta veteraanien
palvelukartoituksen aikaansaamiseksi. Kartoitus on jo aiemmin tehty sotainvalidien
osalta.

toukokuu:
Suunniteltiin Puurtilan leiripäivää. Keskusteltiin siitä, että tulevina vuosina myös
muiden veljesjärjestöjen jäsenet voisivat halutessaan osallistua tähän tapahtumaan.
Kuntoilu uimahallilla on jo ollut yhteinen rintamaveteraanien kanssa ja he ovat
tiedustelleet mahdollisuutta yhteiseen joulujuhlaan v 2012 alkaen. Kaikki kolme
järjestöä ei vielä mahdu po. tiloihin yhdessä.
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kesäkuu
Seutukunnallisen kirkkopäivän ja syyskeräyksen lähestyminen työllistivät johtokuntaa.
Tarkasteltiin talousarvion toteutumista puolivuotiskautena ja keskusteltiin osaston
heikkenevästä maksuvalmiudesta ennen syyskeräystä.
Kesäkuun kokouksessa otettiin perinnehuone juhlavasti käyttöön.
heinäkuu
Johtokunta ei kokoontunut. Sihteeri oli vuosilomalla

elokuu
Kokous pidettiin Puurtilan seurakuntakodissa leiripäivän jälkeen.
Suunniteltiin syksyn retkiä, jotka toteutetaan veljesjärjestöjen kanssa.
Pohdittiin jatketaanko omaa alueellista syyskeräystä v 2012–2013. Lopullinen päätös
tehtiin marraskuun kokouksessa.
syyskuu
Vastattiin kotiavustajaprojektia koskevaan kyselyyn kielteisesti. Päätettiin osallistua
interaktiiviseen tv – toimintaan siten, että neljälle sotainvalidileskelle asennetaan etätv. Viimeisteltiin syyskeräykseen liittyviä asioita.
lokakuu
Todettiin syyskeräyksen 4.-5.10. sujuneen mallikkaasti, vaikka ensimmäisenä iltana
puuttui 11 varusmiestä. Todettiin, että kaupunki ryhtyi vasta lokakuussa
rintamaveteraaneille kotiin vietävien palveluiden ja kuntoutuksen osalta
toimenpiteisiin valtiolta saamansa määrärahan suhteen. Osastossamme se koski neljää
sotainvalidia, joista kolme teki anomuksen. Jokainen sai joulukuun lopulla
10 palveluseteliä ja 20 fysikaalista hoitokertaa yksi laitoskuntoutuksen puolisonsa
kanssa. Etuudet on käytettävä kuntoutuksen osalta maaliskuun ja palvelusetelit
huhtikuun loppuun mennessä.
marraskuu:
Päätettiin Sotainvalidien Veljesliiton tukijäsen kampanjan johdosta kartoittaa
yhteistyömahdollisuus seurakunnan lähimmäispalvelun ja Varkauden Punaisen Ristin
osaston kanssa. Asiasta informoitiin osastoon kuuluvia myös jäsentiedotteessa.
Tehtiin yhteenveto osaston tukijäsentoiminnasta.
Tukijäsenten lukumäärä 37
Tukijäsenet ja heidän toimintansa osastossa:
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1. Kun naisjaosto lakkautettiin Varkaudessa 2005, otettiin osaston tukijäseniksi kaikki
ne vuosia tai vuosikymmeniä naisjaoston tukijäseninä toimineet, jotka halusivat toimia
osaston tukijäseninä.
He toimivat edelleen aktiivisesti naistenkerhossa, joka kokoontuu joka toinen tiistai
klo 13–15.
Naisten kerho on melko hyvin verkostoitunut ja pitää yhteyttä niihin, jotka eivät enää
syystä tai toisesta voi osallistua toimintaan sekä laitoksessa oleviin leskiin.
He ovat apuna järjestämässä osaston tilaisuuksia, syyskeräystä , tarjoilua yms.
2.Osa tukihenkilöistä osa toimii hallintotehtävissä (osaston puheenjohtaja,
sihteeri, johtokunnanjäseninä kaksi.)
3.Tukijäseninä on myös sekä valtakunnan että kuntatason poliittisia vaikuttajia ja
päättäjiä ja seurakunnan luottamushenkilöitä. Myös osaston tilintarkastajat ovat
tukijäseniä ja omalla maksuttomalla työpanoksellaan tukevat osaston toimintaa.
4. Yrittäjiä, jotka sponsoroivat alennuksin osaston toimintaa
5. Alueellisen syyskeräyksen oppaina, rahanlaskijoita, tarjoiluapuna toimivia.
6. Tukihenkilöitä, jotka tekevät mahdolliseksi läheisensä osallistumisen osaston
toimintaan
7. Aivan muutamat tukijäseniksi liittyneet ovat enemmänkin nimellisesti kuin
toiminnallisesti mukana osaston toiminnassa.
Hyväksyttiin syyskeräyksen tilitys ja lähetettiin se poliisiviranomaisten
vahvistettavaksi. Päätettiin jatkaa omaa alueellista syyskeräystä ainakin v 2012.
Lupa anotaan vuosille 2012–2013.
Lähettiin ansiomerkkianomukset piiriin.
joulukuu:
Annettiin puheenjohtajalle ja sihteerille valtuudet käydä Kaavin Kivi oy:n kanssa
yksityiskohtaiset urakkaneuvottelut ja hyväksyä tarkennettu urakkatarjous sekä
oikeus tehdä tilaus. Todettiin tyytyväisinä, että hanke toteutuu ja että tukijäsen Päivi
Anias oli suorittanut tietojen keruun ammattitaidolla lyhyessä ajassa vieläpä pienellä
korvauksella.
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TALOUDELLINEN SEURANTA
Johtokunta on seurannut osaston talouden hoitoa siten, että sihteeri on
neljännesvuosittain laatinut yhteenvedon tuloista ja menoista.
Joka kokouksessa on ilmoitettu käyttötilin saldo ja sijoitusomaisuuden markkina-arvo
kokouspäivältä.
Sihteeri hoitaa maksuliikenteen verkkopankin välityksellä ja toimittanut tiliotteen
tositteineen kuukausittain tilitoimistoon. Tilitoimistona toimii Tilimaijat- yritys.
Useaan kertaan käytiin keskustelua sijoitusomaisuudesta ja osaston maksuvalmiudesta
kun taloudellinen tilanne synkkeni. Osakkeita ei kuitenkaan myyty niiden alhaisen
markkina-arvon johdosta.
Velvoitteista selvittiin syyskeräyksen, Veljesliiton tukirahan ja Olvi-Säätiön
lahjoituksen turvin.

Kokousedustukset ja toimikunnat:
Piirin vuosikokouksessa Kyyhkylässä 24.3. osastoa edustivat puheenjohtaja Reino
Eskelinen, Reino Kirjonen ja Otto Turunen. Varalla olivat Aate Eskelinen ja Raila
Hynninen.

Piirihallituksessa on osastoa edustanut Reino Eskelinen, varaedustajana Otto
Turunen
Suur-Savon piirin Hengellisen toimikuntaan on kuulunut osaston puheenjohtaja
Reino Eskelinen, joka on toimikunnan puheenjohtaja ja osaston sihteeri.
Toimikunta kokoontui 27.9. Puurtilan seurakuntakodissa.
Seitsemättä kertaa sihteeri luki Hengellisen toimikunnan Jouluviestin cd:lle.
Jouluviesti postitettiin kaikille jäsenille, puoliso- ja tukijäsenille. CD toimitettiin
paitsi osaston heikkonäköisille, myös terveyskeskuksen ja Käpykankaan
palvelukeskuksen osastoille sekä Kyyhkylän osastoille.

Suur-Savon piiripäivään 16.9. osallistuivat puheenjohtaja, sihteeri, Raila Hynninen

Suur-Savon piirin ja Pohjois-Savon piirin yhteiselle koulutusmatkalle Pietariin
22-24.9. oli kutsuttu puheenjohtaja ja sihteeri
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Varkauden kaupunginhallituksen vaalikaudeksi 2009-2012 nimeämässä
rintamaveteraaniasiainneuvottelukunnassa osastoa edustavat puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja.
Varkaus-salissa 17.11. pidettyyn kutsuntatilaisuuteen osallistuivat Otto Turunen ja
Reino Kirjonen.

Yhteydet oppilaitoksiin
Reino Kirjonen ja Otto Malkki ovat käyneet kouluilla kertomassa veteraaneista.
Sihteeri piti Savon Ammatti- ja aikuisopiston toivomuksesta lähihoitajiksi tai
lähihoitoalan yrittäjiksi opiskeleville veteraaniasioita koskevan iltapäivän,15.8. Se
sisälsi puolentoista tunnin luennon ja puolentunnin keskustelun. Kyseiset
opiskelijaryhmät toteuttavat jo 7 vuotta jatkunutta Vire Tori toimintaa.

Elämänkertojen tallentaminen
Vuonna 2009 Sotainvalidien Veljesliiton puheenjohtaja, professori Veli Matti
Huittisen ja Suur-Savon piirin puheenjohtaja, eversti Hannu Toivosen aloitteesta
virinnyt varkautelaisten sotainvalidien elämänkertojen tallennustyö cd:lle eteni siten,
että v 2010 lopussa oli tallennettu kuuden sotainvalidin muistelot. Vuonna 2011
johtokunta päätti, että työ saatetaan mahdollisimman pikaisesti loppuun. Toimittaja
Vesa Moilanen ryhtyi työhön tarmokkaasti. Syksyllä voitiin todeta, että kaikkien
niiden osastoon kuuluvien muistelot oli tallennettu, jotka suostuivat ja kykenivät
tehtävään kuntonsa puolesta. Näin oli saatu 23 sotainvalidin ja yhden
rintamatunnuksen omaavan lesken osalta asia hoidettua. Yksi sotainvalidi luovutti sekä
niteenä että muistitikussa oman elämäkertansa ja yhdestä avioparista saatiin
monistekirjanen omaisilta. Kirjallisessa muodossa on viisi elämänkertaa. Varoja tähän
käytettiin kaikkiaan 710€ , josta osaston varoja 410€. Sihteeri oli mukana likipitäen
jokaisessa haastattelutilanteessa järjestäen kahvitarjoilun. Vesa Moilanen ansaitsee
suuret kiitokset työstään.
Jälkipolvia ajatellen saatiin tallennettua cd:lle myös Otto Malkin sotatoimialueella
laatikkokameralla otetut 35 erittäin mielenkiintoista kuvaa. Kuvat tallensi
sponsoroituun hintaan Foto Ritva. Kuviin liittyvät tekstit ovat vasta tekeillä.
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VETERAANIJÄRJESTÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ
Toimintavuoden alussa oli Varkaudessa 229 rintamalisän saajaa, joista naisia 64.
Edellä mainituista ylimääräistä rintamalisää sai 116.

Vuonna 2005 osastomme puheenjohtajan aloitteesta alkanut yhteistyö on ollut
vilkasta ja tuloksellista
Varkauden Rintamaveteraanien, Sotainvalidien ja Sotaveteraanien puheenjohtajat
pitivät kuluneena vuonna 8 yhteistä kokousta, pöytäkirjan pykäliä kertyi 82
Puheenjohtajana toimi Reino Eskelinen ja sihteerinä Riitta-Leena Heinonen.
Kokoukset pidettiin alkuvuodesta sihteerin kotona ja 1.6. alkaen perinnehuoneessa.
Edunvalvontaa
Kokouksissa käsiteltiin kaikkia veteraaneja koskevia yhteisiä asioita, sovittiin
yhteisistä menettelytavoista ja retkistä. Tehtiin aloitteita ja anomuksia kaupungille
ja seurakunnalle. Tammikuun kokouksessa saatettiin ilolla todeta, että kaupungin
paikallisliikenteen veteraanikortti oli ulotettu koskemaan myös veteraanien leskiä.
Eniten huolta ja yhteydenpitoa kaupungin sosiaali- ja terveyslautakuntaan päin
aiheutti rintamaveteraaneille kotiin vietäviä palveluita ja veteraanikuntoutusta
koskevat valtiolta saadut rahat. Vasta marraskuussa asiaan saatiin vauhtia, mutta
oli pakko todeta, että kaupungin taholta asiaa hoidettiin vitkutellen. Asia puhutti
puheenjohtajia jokaisessa kokouksessa. Vain 35 veteraania ehti määräajassa jättää
anomuksen, osastoihin kuulumattomat jäivät kokonaan huomioimatta. Toivomme,
että v 2012 on otettu oppia ja asia saadaan heti huhtikuussa kunnolla vireille.
Yhteisiä retkiä ja toimintaa
Sotainvalidien ja rintamaveteraanien sekä mies- että naisjäsenten yhteinen kuntoilu
uimahallilla toteutettiin joka keskiviikko. Otto Turunen vastasi siitä.
Harjoituskertoja oli 33 ja niissä osallistujia yhteensä 408. Ohjelmaan kuului
kuntosali, vesijumppa ja sauna. Sotaveteraaneilla vastaavaa toimintaa oli tiistaisin
ja torstaisin, naisilla perjantaiaamuisin.
Savon Ammatti- ja aikuisopiston järjestämään Vire Tori- toimintaan helmikuussa
osallistui 12 osastoihin kuuluvaa elo-syyskuussa 13. Neljänä peräkkäisenä

10

11
maanantaina ohjelma koostui erilaisista teemoista, nautittiin yhteisesti valmistettu
ateria ja päiväkahvi. Osastot vastasivat jäsentensä ruoka-ainekustannuksista. Vire
Tori –toimintaa on ollut jo 7 vuoden ajan, aluksi vain sotainvalideja vuodesta 2009
kaikkia veteraaneja koskevana. Opiston tarjoamalle ohjelmalliselle joululounaalle
19.12. osallistui 9 veteraaniosastojen edustajaa.
Helmikuun 18.päivänä 30 osastoihin kuuluvaa katsoi Varkauden teatterissa Miehen
kylkiluu- näytelmän, maaliskuussa oli elokuvien Kirjeitä lapsuudestani ja Tuntematon
emäntä vuoro, huhtikuussa 38 matkusti bussilla katsomaan Kuopion
kaupunginteatteriin Papin perhettä, kesäkuun puolivälissä veteraanien yhteiseen
kesäpäivään Karkialammilla osallistui Varkaudesta 35, rosvopaistitilaisuuteen
Joensuussa elokuun viidentenä 35, lokakuun 30 päivänä mentiin 50 hengen joukolla
nauttimaan Poleenissa Kreivitär Marizasta ja marraskuun 12 päivänä Sota luo
laulunsa konsertti Mikaelissa houkutti 41 mukaan lähtijää, Varkauden kaupungin
järjestämään Kuopion kuuluisan nuorisokuoron itsenäisyyspäivän konserttiin
Punapaula ilmoittautui 43.

Seutukunnallinen kirkkopäivä 4.syyskuuta 2011 ansaitsee oman lukunsa.
Vuonna 2010 siirryttiin Suur-Savossa seutukunnallisiin kirkkopäiviin, jotta matkat
veteraaneille eivät muodostuisi liian pitkiksi. Ensimmäinen pidettiin Pieksämäellä ja
nyt oli Varkauden vuoro vastata järjestelyitä. Vuoden 2012 kirkkopäivä pidetään
sunnuntaina 2.9. Joroisissa. Kirkkopäivän valmistelu Varkaudessa käynnistyi 26.1.
pidetyllä suunnittelukokouksella.
Varkauden Sotaveteraanit ry otti vastuulleen taloudellisten asioiden hoidon.
Sotainvalidit puolestaan otti vastuun käytännön asioista seurakunnan kanssa
yhteistyössä. Yhteisponnisteluin onnistuttiin järjestämään varsin antoisa päivä
pääkirkolla. Se kokosi kaikkiaan messuun 210 ja pääjuhlaan 161 osallistujaa
Joroisista, Pieksämäeltä ja Varkaudesta.
Varkauden Rintamaveteraanit ry kuuluu Pohjois-Savon piiriin, jolla oli oma
veteraanien ja reserviläisten kirkkopyhä Tuusniemellä, mutta
rintamaveteraaniosastosta oli väkeä ja puheenjohtaja osallistui seppelpartioon.
Päivä alkoi messulla klo 10. Liturgina toimi vs. kirkkoherra Jarkko Piippo, saarnan
piti emerituslääninrovasti Reino Eskelinen, jumalanpalvelusmusiikista vastasivat
kanttori Sirkka Häkli ja seurakuntakuoro. Seppelpartio lähetettiin Pirtinniemen
sankarihaudoille, jossa kunniavartiossa seisoivat reservinupseerit
Seurakuntasalissa tarjotun maittavan lounaan jälkeen siirryttiin klo 13 takaisin
kirkkosaliin pääjuhlaan. Musiikista vastasi Savon Sotilassoittokunta
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musiikkiyliluutnantti Jarkko Aaltosen johdolla. Saatiinpa nauttia myös sopraano Eija
Kettusen heleästä laulusta. Häntä säesti kanttori Sirkka Häkli. Juhlapuheen piti
emerituspiispa Matti Sihvonen ja veteraanin puheenvuoron käytti sotainvalidi Otto
Malkki. Juhlan alussa kuultiin myös kaupungin tervehdys. Loppusiunauksen suoritti
Varkauden ortodoksiseurakunnan kirkkoherra Bogdan Grosu kirkkokuororyhmänsä
avustamana.
Messun ja pääjuhlan taltioi toimittaja Vesa Moilanen cd:lle sekä äänellisesti että
kuvin.

SOKERINA POHJALLA TOTEUTUNEET UNELMAT:
1. Perinnehuone
Elokuun lopulla 2010 Rintamaveteraanien puheenjohtaja Aaro Monthanin aloitteesta
alettiin tunnustella mahdollisuutta saada yhteinen perinnehuone, jonne
veteraanijärjestöjen haltuun vuosien mittaan karttuneet puhdetyöt ja muu arvokas
aineisto voitaisiin koota sekä asianmukaisesti säilytettäväksi että jälkipolvien
nähtäväksi. Sotaveteraanien puheenjohtaja Jaakko Hendolin heitti asiassa verkot
veteen kaupungin suuntaan. Tehtaankoululta löytyi pieni huone, joka kokonsa
puolesta ja kolmannessa kerroksessa sijaitsevana ei ollut tarkoitukseen sovelias.
Hanke toteutui kuitenkin eri vaiheiden jälkeen siten, että Varkauden ev. lut.
seurakunta antoi käyttöömme veloituksetta pääkirkon vieressä sijaitsevasta
seurakuntatalosta huoneen. Seurakunnan kanssa hyvässä yhteistyössä se saatiin
kalustettua asianmukaisesti. Löytyipä kokouspöytäkin kaupungin omistamalta,
purettavalta emäntäkoululta. Tila toimii myös veteraanijärjestöjen kokoustilana ja
sotainvalidiosaston toimistona. Parhaillaan on menossa perinnehuoneeseen
sijoitettavien esineitten kartoitus ja kunnostus. Toivottavasti tulevaisuudessa
voimme tarjota erilaisille ryhmille mahdollisuuden tutustua koottuun aarteistoon.

2. Sodissa 1939 ja 1945 kaatuneitten ja kentälle jääneitten muistotauluhanke.
Huhtikuun 23.päivä vuonna 2009 veteraanijärjestöt lähettivät Varkauden
kaupunginhallitukselle anomuksen otsikossa mainitusta asiasta.
Kaupunki siirsi tämän aloitteen seurakunnalle luvaten taloudellista tukea.
Seurakunta ostautui heti asiaan ja kirkkoneuvosto nimesi valmistelutyöryhmän.
Siihen veteraanijärjestöjä edustamaan osastot valitsivat Rintamaveteraanien
puheenjohtaja Aaro Monthanin, luottamushenkilöitä edusti Pertti Laitinen,
sihteerinä toimi seurakunnan puutarhuri Seija Kotilainen, puheenjohtajana
kirkkoherra Olli Tynkkynen.
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Marraskuun lopulla 2010 seurakunnan toimesta lähetettiin 52 suurehkolle
yhteistyöyritykselle kirje, jossa tiedusteltiin halukkuutta tukea hanketta
taloudellisesti. Seurakunta varasi v 2011 talousarvioonsa 10 000€ ja Varkauden
kaupunki kaupunginhallituksen käyttövaroista 5000€. Pian selvisi, että on
toimeenpantava yrityskeräys. Päädyttiin siihen, että sotainvalidiosasto vastaa
keräyksestä ja hankkeen taloudenhoidosta, käytännössä se lankesi sotainvalidien
sihteerin tehtäväksi. Hän liittyikin työryhmän 18.1.2011.
Keräyslupa-anomus pantiin heti vireille, ja se saatiin 4.4.2011 koskien Pohjois-Savon
poliisipiirin aluetta ts. voitiin lähestyä kaikkia niitä yrityksiä, joilla on toimintaa po.
alueella. Keräyksen suojelijaksi lupautui Kuopion piispa Wille Riekkinen. Edessä oli
kivinen sarka kynnettävänä. Hankkeen esittelytilaisuuteen 30.5.2011, johon oli
kutsuttu julkisensanan ja yritysten edustajia, saapui vain Varkauden lehden
toimittaja ja kuvaaja, järjestävän seurakunnan ja veteraanijärjestöjen edustajat
sekä seurakunnan tiedottaja.
Kaiken kaikkiaan oltiin yhteydessä kirjeitse, puhelimitse, sähköposteilla, jopa
henkilökohtaisesti käymällä yli 250 yritykseen.
Joihinkin yhä uudelleen ja uudelleen. Tiliä kartutettiin myös kolehtivaroin.
Syksyn lähestyessä tilanne alkoi näyttää liki toivottomalta. Rohkeasti järjestettiin
kuitenkin tarjouskilpailu uskoen rahoituksen toteutuvan. Vähitellen alkoi näkyä valoa
tunnelin päässä. Kaupunki varasi v 2012 budjettiin 10 000€. Kun muitakin suurempia
lahjoituksia oli kirjautunut tilille, voitiin 5.12. kokouksessa todeta helpottuneena
rahoituksen olevan kunnossa. Urakoitsijaksi valittiin Kaavin Kivi Oy.
Tietojen keruun sankarivainajista suoritti noin viikossa sotainvalidien tukijäsen,
toimittaja Päivi Anias varsin kohtuullisin kustannuksin. Hän suunnittelee myös
kansiot, jotka sisältävät kaiken saatavissa olleen tiedon sankarivainajista.
Urakkasopimusneuvottelu pidettiin perinnehuoneessa 13.12.2011. Paikalla olivat
kaikki kolme veteraanijärjestön puheenjohtajaa, asiantuntijoina seurakunnan
hallintojohtaja Olli Siivola ja puutarhuri Seija Kotilainen. Tilaus tehtiin 28.12.2011.

Muistotaulut ovat tummaa graniittia. Pääkirkon kolmeen tauluun tallentuu 260 nimeä
ja Kangaslammin kahteen tauluun 82 nimeä.
Muistotaulut paljastetaan kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2012 juhlallisin
menoin. Päivän suunnittelu on jo pitkällä.
Voisi sanoa kuvaannollisesti, että hanke on vaatinut verta, hikeä ja kyyneleitä.
Pelkästään kokouksia on pidetty asian tiimoilta 16. Samaan hengen vetoon voi todeta
viitaten vuoden 2012 veteraanipäivän tunnukseen: jälleenrakentamisen sankarit,
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että sankarivainajat ovat tämän kunnianosoituksen ansainneet ja me sen heille ja
heidän omaisilleen koko sydämestämme suomme.

NEUVONTAPALVELUT:
Kyyhkylän palveluneuvoja Arja Metsätalo teki kuluneen vuoden aikana
70 kotikäyntiä. Näistä 46 kohdistui varsinaisiin sotainvalideihin 24 puolisojäseniin.
Asiat liittyivät sairausapulisiin, kuntoutukseen ja erikoislääkärintarkastuksiin.
Pienapuvälinetarve tarkastettiin ja todettiin olevan kunnossa. Neljälle leskelle
asennettiin etä-tv, jonka toimintaa mainitut henkilöt ovat innokkaasti osallistuneet.
Yhteistyö sihteerin kanssa on ollut tiivistä ja tapahtunut miltei viikoittain
Palveluneuvoja avusti sihteeriä kuntolomille lähtijöitä valittaessa ja tapasi
lomalaiset Kyyhkylässä.
Hän osallistui myös osaston joulujuhlaan.

Korjausneuvoja Ismo Kortmanilla
Uusia kohteita2 kpl, kustannusarviot yhteensä 14833€
Vuonna 2011valmistuneita 2 kpl, toteutuneiden kustannukset
kustannusarvioiden mukaan 11763 €
Vuodesta 1991 lähtien:
Kohteita 136 kpl, kustannusarviot 747684 €
2011 loppuun valmistuneita 103 kpl, toteutuneiden kustannukset
kustannusarvioiden mukaan 614426 €
Lämmin kiitos hyvästä ja ripeästi aloitetusta yhteistyöstä.
TOIMISTO ja ASIOINTI
Käyntiosoite on Savontie 3. (sisään kirkon puoleisesta ovesta) Toimisto on ollut avoinna
torstaisin klo 9-12, lukuun ottamatta heinäkuuta.
Sihteeri on ollut tavoitettavissa puhelimitse numerosta 044-3723 919. Hän on
enenevässä määrin käynyt myös hoitamassa asioita jäsenten kotona. Osaston
postiosoite on Kauppakatu 63 as 12 78200 Varkaus.
Kotisivut löytyvät osoitteesta: www. varkaudensotainvalidit.net
Ne päivitetään heti 16.2.2012 pidetyn vuosikokouksen jälkeen.
email: varkauden@varkaudensotainvalidit.net tai suoraan sihteerille
riittaleena.heinonen@suomi24.fi
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Kuluneen vuoden aikana asioita on hoidettu kotikäynneillä, toimistossa
puhelimitse yhteensä 354 Vilkkainta aikaa kevättalvi ja loka-joulukuu.Liki 20 omaisen
kanssa on säännöllisesti hoidettu asioita sähköpostilla. Yhä enenevässä määrin on
hoidettu jäsenten asioita Valtiokonttoriin, Kelaan, verovirastoon ja terveyskeskukseen
ja kaupungin kotipalveluun. Sihteeri on avustanut hoitotahdon laatimisessa ja
edunvalvontavaltuutusasioissa. Suruvalittelu- ja onnittelukäynnit ovat työllistäneet.
Vainajien omaiset ovat kaivanneet hautausjärjestelyitä koskeva neuvontaa.
Vuonna 2011 aikana lähetettiin 5 jäsentiedotetta. Ne postitettiin myös leskille,
tukijäsenille, piiriin ja palveluneuvojalle. Sähköisessä muodossa myös muutamille
kauempana asuvalle omaiselle. Pienenä yksityiskohtana mainittakoon, että
jäsentiedote on ollut mieluisaa äidinkielistä postia myös lähellä Tukholmaa asuvalle
aikoinaan Varkaudesta Ruotsiin muuttaneelle, nyt jo 90-vuotiaalle
sotainvalidileskelle. Jokaisessa jäsentiedotteessa oli osaston puheenjohtajan
kirjoitus, muuna sisältönä ajankohtaista osastoa koskevaa asiaa, tietoa tapahtumista
jne. Postituksessa on Raila Hynninen ollut sihteerille korvaamaton apu.

Laitoksissa olevia jäseniä on käyty tervehtimässä. Sihteeri ja Raila Hynninen
veivät osaston joulutervehdyksen kahdellekymmenelleyhdelle laitokseen sijoitetuille,
ja niille kotona tai palvelutalossa asuville, joilla ei ole mahdollista enää osallistua
osaston toimintaan Sihteeri on käynyt Kyyhkylässä tervehtimässä sillä olevia
kuntoutujia.

JÄSENISTÖ:
Jäsenmäärä 31.12.2010 oli 30
Asuinpaikan mukaan:

Varkaudessa 28
Kyyhkylässä

1

Kaunialassa

1

Laitokseen on pysyvästi sijoitettuna 3 henkilöä,
Osaston si- jäsenten keski-ikä oli vuoden lopussa lähes 89v
Osaston jäsenistä 13 oli täyttänyt 90 vuotta tai enemmän. Osaston nuorin jäsen
täytti 80 vuotta ja vanhin 96v.
Osasto on muistanut 80, 85, 90 ja 95 vuotta täyttäviä jäseniään onnittelurahalla.
ja osallistumalla syntymäpäivävastaanotoille. Itäisen Suomen puolustusalueen alue-
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toimistosta on tullut onnitteluadressi 90 vuotta ja sitä enemmän täyttäville.
Sihteeri on tehnyt kaikille osaston päivänsankareille onnittelukortin.
Puolisojäsenten muistamisesta ovat huolehtineet Raila Hynninen ja sihteeri
yhdessä.
Toiminnan piiriin kuuluvia leskiä oli vuoden lopussa 64
Leskien keski-ikä oli 87v
Puolisojäseniksi on liittynyt 58
Laitokseen sijoitettuja on 6
Puolisoita on kaikkiaan 12, heistä 11 puolisojäsentä.
Puolisoiden keski-ikä 86 v
Puolisojäseniä on yhteensä 69.
Tukijäseniä 37

VIRKISTYSTOIMINNAN KUVAUSTA VUODELTA 2011
Erilainen virkistystoiminta on ollut hyvin vilkasta. Suurelta osin se toteutettiin
yhdessä veljesjärjestöjen kanssa. Yhteisretkillä tapahtumissa oli noin puolet
osallistujista osastoomme kuuluvaa väkeä. Osallistumiskertoja karttuikin vuoden
aikana 808.
Toimintaa on kuvattu myös luvussa veteraanijärjestöjen välinen yhteistyö.

Naisten kerhon toimintaa:
Tammikuun 11. päivästä alkaen naiset kokoontuivat kerhoonsa klo 13–15 välillä Vammeltalolla Ahlströminkatu 12. Kevätkaudella kokoonnuttiin 9 kertaa,. Syyskausi aloitettiin
6.9. Jouluun mennessä oli oltu koolla 5 kertaa. Osallistujia vuoden aikana yhteensä 249
eli keskimäärin 16 kerhokertaa kohden.
Laulua, välillä pientä tuolijumppaa, kahvittelua ja seurustelun sakramenttia, pieniä
esityksiä, syntymäpäiväjuhlia, myös vuoden juhlapäivät huomioitiin. Jatkokertomuksen
muodossa ”matkustettiin” ympäri Suomea, tutustuttiin myös Tuomas Kyrön Mielensä
pahoittajaan ja Juhani Mäkelän noin seitsemänkymppisen kirjaan, joka tuntui sopivan
vähän enemmän ikääntyneillekin. Oli virallista osaston asioiden informaatiota,
arpajaisia jne. Moni totesi: ”Näitä kerhopäiviä oikein odottaa!” Syyskausi päättyi
yhteiseen maittavaan jouluateriaan. Sekä Puurtilan leiripäivän että joulujuhlan
arpajaiset ovat naisten organisoimat. Ovet ovat avoinna kaikille osaston naisjäsenille.
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Kuntoilua ja Vire Tori-toimintaa:
Uimahalli Ilonpisarassa on ollut mahdollisuus kaikilla omaan osastoomme tai
rintamaveteraaneihin kuuluvilla keskiviikkoisin puolentoista tunnin ajan kohentaa
vointiaan kuntosalissa, sen jälkeen vesivoimistelussa ja nauttia saunasta.
Vastuuhenkilönä on ollut Otto Turunen. Harjoituskertoja oli yhteensä 33, niissä
osastomme osallistujakertoja kaikkiaan 276; keskimäärin 8 osallistujaa/kerta.
Vuoden 2011 aikana osastostamme osallistui Vire Tori toimintaan 15.

Konsertteja, teatteria, mukavaa yhdessäoloa:
Helmikuu:
Vire Tori toimintaan joka maanantai osallistui kahdeksan osastomme jäsentä.
Varkauden teatterissa 17 näki Maria Joutunin Miehen Kylkiluun.
Maaliskuu:
oli elokuvanautinnon aikaa, Kirjeitä lapsuudestani näki kymmenen ja Tuntemattoman
emännän seitsemän osastostamme.
Huhtikuu:
Kuopion kaupunginteatteriin Papin perhettä katsomaan suunnattu teatteriretki
houkutti 24 osastostamme. Näytelmän ohjauksesta ei oikein pidetty, mutta muuten
retki oli onnistunut.
Kansallinen veteraanipäivä Varkaudessa sai liikkeelle melkoisen joukon veteraaniväkeä.
Pääkirkon messuun klo 10 osallistui 58 ja sen jälkeen seurakunnan tarjoamalle
ohjelmalliselle lounaalle 61. Jumalanpalveluksessa toimi liturgina ja saarnaajana
kappalainen Kari Iivarinen, osastomme puheenjohtaja lähetti seppelpartion. Päivän
musiikin tarjosivat Seniorilaulajat ja Varkauden soittokunnan puhallinkvartetti.
Kangaslammilla oli seppeltenlasku klo 11.30 ja sen jälkeen hartaus kirkossa ja
kahvitilaisuus seurakuntasalissa. Tilaisuuden emäntänä toimi seurakuntapastori Niina
Lehmusoksa.

Kesäkuu
Ehdoton kohokohta oli veteraanien yhteinen kesäpäivä Karkialammilla. Väkeä oli tuvan
täydeltä peräti 583, joista sotainvalidiosastoihin kuuluvia 143. Joukkoon mahtui
meidän omaa porukkaa 17. Kun olimme lähteneet Varkaudesta liiankin hyvissä ajoin
liikenteeseen, kuljettajamme Seppo Lidh teki kiertoajelun Mikkelissä.
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Elokuu:
Syyskausi käynnistyi upeasti, kun pääsimme matkaamaan Joensuuhun
rosvopaistitilaisuuteen. Kiintiömme oli 13 henkilöä. Paisti maittoi ja musiikista
vastasivat Kainuun Sotilassoittokunta sekä Solistiyhtye Jermut solistinaan Eino Grön.
Järjestäjät selvisivät hienosti 1300 vieraan kestittämisestä. Haikealta tuntui,
ilmoitus, että tämä olisi viimeinen rosvopaistitilaisuus. Onneksi syyskesällä luettiin
ilahduttava uutinen niiden jatkumisesta.
Koti-Varkaudessa alkoi toiminta leiripäivän merkeissä perinteiseen tapaan torstaina
elokuun yhdestoista. Suomen lippu vedettiin salkoon Puurtilan seurakuntakodilla.
Seurakunnasta olivat mukana diakoni Antero Saarelaisen lisäksi, pastori Pekka
Päivärinta ja kanttori Tapio Rekola. Päivään mahtui huuliharppuyhtyeen musisointia,
maittava lounas, arpajaiset ja tietysti mahdollisuus saunoa. Päivä sai liikkeelle 34
osallistujaa.
Keskiviikkona 31. elokuuta lähdettiin Tanhuvaaraan perinteiseen liikuntapäivään 13
osastoon kuuluvan voimin. Pieksämäkeläiset poimivat meidät omaan bussiinsa.
Liikuntapäivä keräsi yhteensä 110 osallistujaa eri puolilta Suur-Savoa.
Syyskuu:
Vire Tori toiminta käynnistyi jälleen 29.8. jatkuen syykuun kaikki maanantait
osastostamme oli mukana seitsemän.
Seutukunnallisesta kirkkopäivästä 4.9. on jo kerrottu aiemmin tässä
vuosikertomuksessa.
Kyyhkylään 30.9.-2.10. lähti kolmen vuorokauden kuntolomalle kuusi henkilöä, fifty
fifty miehiä ja naisia

Lokakuu:
Lokakuun alku meni syyskeräyksen merkeissä. Kuun puolivälissä pääsi neljä
sotainvalidinaista 3 vuorokauden hemmottelulomalle Kyyhkylään. Sunnuntaina 30.10.
karautti bussilastillinen porukkaa Pieksämäelle nauttimaan iki-ihanasta operetista
Kreivitär Mariza. Täpötäydessä katsomossa istui myös 15 osastomme jäsentä.

Marraskuu:
Lauantai 12.11. täyttyi nostalgisista sävelistä, kun kuuntelimme Sota luo laulunsa
konserttia Mikaelissa. Meitä lähti veteraaniporukkaan mukaan 14. Kyyhkylä-säätiön
tarjoamaan virkistyspäivään matkattiin 17 voimin, mukaan poimittiin myös juvalaiset.
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Joulukuu:
Itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa oli vähänlaisesti väkeä. Sen sijaan klo 15
täyttyi Varkaus-sali ääriään myöten. Upeasti laulava Kuopion nuorisokuoron konsertti
Punapaula hiveli kuulijoiden korvia. 22 osastomme jäsentä oli ilmoittautunut mukaan
tähän kaupungin tarjoamaan juhlaan.
Tanhuvaaran Aina Parhaassa iässä lomaan 12.-16.12 lähti 8 osastoon kuuluvaa.
Joulujuhla seurakuntatalolla torstaina 15.12. klo 10 kokosi 56 osallistujaa. Kynttilät
syttyi jokaiselle adventtisunnuntaille Anna-Mari Kaskisen säkeiden siivittäminä, Satu
Eskelinen luki jouluevankeliumin. Huuliharppuyhtyeen säestyksellä laulettiin tuttuja
joululauluja ja kuunneltiin muutenkin yhtyeen musisointia. Seurakunnan tervehdyksen
toi kappalainen Jarkko Piippo. Irma Käck luki kirjoittamansa koskettavan runon ja
Irene Pursiainen hauskutti hersyvällä Savon murteella esitetyllä pakinalla.
Jo perinteeksi muodostunut tonttuleikki sujui tällä kertaa istumajumppana
huuliharppujen säestyksellä kehyskertomuksena tonttujen aattoillan matka.
Naisjaosto järjesti tuottoisat arpajaiset. Palveluneuvoja Arja Metsätalo toi
Kyyhkylän ja toiminnanjohtaja Katariina Kuurola piirin terveiset. Puurolaulu hellytti
emäntien sydämet ja kaikki saivat nauttia makoisista pöydänantimista vatsan täydeltä.
Puheenjohtajan koskettavien päätössanojen jälkeen juhla päättyi lauluun: Maa on niin
kaunis.

SYYSKERÄYS:
Syyskeräys toteutettiin 69. kerran Varkaudessa neljäs ja viides
lokakuuta.. Oppaita oli saatu varkautelaisista Lions clubien,
reserviupseereiden, reserviläisten jäsenistä, osaston tukijäsenistä ja
ystävistä. Aitoa veteraania edusti oppaana osaston varapuheenjohtaja
Otto Turunen. Monet oppaat ovat olleet jo vuodesta toiseen mukana. Myös
osaston puheenjohtaja ja sihteeri toimivat oppaina toisena iltana, kun
kaikki lupautuneet eivät päässeet paikalle.
Oppaille annettiin jo etukäteen kirjalliset ohjeet. Itse oppaana vuosikausia
toiminut majuri Matti Koponen lähetti kerääjät matkaan.
Sääkin suosi keräystä
Tiistai-iltana saapui pääkirkolle Pohjois-Karjalan prikaatista 43
jääkärikomppanian varusmiestä, kersantti Lauri Parkkilan ja keskiviikkona
55 konekiväärikomppaniasta luutnantti Lauri Jokisen komennossa.
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Varusmiehet olivat paria poikkeusta lukuun ottamatta motivoituneita ja
heidät oli hyvin valmennettu tehtävää varten. Monet suorastaan kilpailivat
keskenään.
Tuotto oli 9910€, joka on hyvä tulos ottaen huomioon, että yksitoista
listaa jäi tyhjäksi varusmiesten potiessa flunssaa varuskunnassa.
Niinpä osaston nimissä oli paikallaan keräyksen jälkeen esittää PohjoisKarjalan prikaatin komentajalle, eversti Jari Kytölälle ja hänen kauttaan
kaikille prikaatin vapaaehtoisille lämpimät kiitokset.
Erityisen kiitoksensa ansaitsevat myös kaikki oppaamme ja synkistä
talousuhkista huolimatta auliisti lahjansa antaneet varkautelaiset ja
puolisojäsenet tukijoukkoineen, jotka laskivat rahat ja kahvittivat
kerääjät ja oppaat. Osaston puheenjohtaja kiitti molempina iltoina
keräykseen osallistuneita paikan päällä. Naisten urakka oli hatun noston
arvoinen
Yli 150 piirakkaa ja sama määrän vastapaistettuja pullia kahvin/teen
kanssa teki kauppansa kumpanakin iltana.
Syyskeräyksen valmistelu vie paljon aikaa ja energiaa. Oppaiden
rekrytointi, keräysmateriaalipakettien valmistus, mainonta Warkauslehden ja paikallisradion kautta on iso urakka, mutta kun lähdimme kotiin
kumpanakin iltana klo 22.30 maissa, saatoimme tyytyväisinä todeta
vaivannäön kannattaneen.

HUOLTOTOIMINTA:
Erilaiseen huolto- ja virkistystoimintaan käytetyt varat selviävät
tilinpäätöksestä.
Ne jäsenet, joille ei kuulu seuraavia etuja Valtiokonttorin kustantamina,
saivat avustusta osaston varoista toimintavuonna seuraavasti:
Jalkahoito kolme kertaa kalenterivuodessa niille, joiden prosentti < 10.
Näille myös lääkärin määräämästä fysikaalisen hoidon omavastuu
osuudesta 550 €
Leskille ja puolisoille:
yksi jalkahoito tai oman valinnan mukaan puolihieronta.
Leskistä ja puolisoista 10 pääsi Kyyhkylään kolmen vuorokauden
hemmottelulomalle kahdessa ryhmässä.
Puolihieronta voitiin tarjota Veljesliiton lisätukirahan turvin
35 puolisojäsenelle, joista 10 sai sen kotonaan.
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siivouspalvelua
enintään 3 tuntia kuukaudessa, oma vastuun ollessa 15€ tunnilta.
Ikkunanpesu kaksi kertaa vuodessa omavastuuosuus 15€ tunnilta.
Enintään 3 tuntia/kerta.
Nämä etuudet koskivat alle 20%:n sotainvalideja sekä leskiä.
Tätä etuutta v 2011 käytti siihen oikeutetuista sotainvalideista 56%
leskistä 48% Käyttäjä talouksia keskimäärin 21/kk. Siivoustunteja
kertyi yhteensä 587,5 tuntia.

Hyvät jälleenrakentamisen Sankarit,
Aloittaessamme 72.toimintavuotemme ja isänmaamme 95. juhlavuoden etujanne
valvotaan kaikin keinoin. Virkistystoimintaa järjestetään mahdollisimman paljon
yhteistyössä veljesjärjestöjen kanssa. Veljeä, siskoa ei unohdeta yksin kotiin
eikä laitokseen.
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