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SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT
IÄISYYSKUTSUN:

Otto Turusen siunaus oli 25.1.2019 Luttilan kappelissa

Sotainvalidijäsenet
Väinö Halttunen
Reino Karhunen
Heikki Lumiala
Tauno Tainio
Eero Tolvanen
Otto Turunen
Puolisojäsenet
Marjatta Issakainen
Elli Holopainen
Irja Oinonen
Vieno Tuomainen

syntymäaika
19.5.1924
24.10. 1925
4.12.1923
22.2. 1921
25.8. 1925
15.6. 1925

kuolinaika
15.6.
24.11.
22.11.
6.11.
24.11.
21.12.

ikä v
94
93
94
97
93
93

13.11. 1924
27.3.1924
22.3. 1917
26.8. 1919

19.11.
15.10.
6.4.
2.3.

93
94
101
98

KUNNIOITAMME HEIDÄN ELÄMÄNTYÖTÄÄN JA MUISTOAAN.
Osaston puheenjohtaja, rovasti Reino Eskelinen siunasi Otto Turusen Luttilan
kappelissa 25.1. 2019
Johtokunnan jäsen Otto Turunen ja toiminnanjohtaja laskivat havuseppeleen Väinö
Halttusen siunaustilaisuudessa.
Sotaveteraani Erkki Kinnunen, ja osaston toiminnanjohtaja laskivat havuseppeleen
Reino Karhusen ja Otto Turusen siunaustilaisuuksissa. Toiminnanjohtaja on pitänyt
puheen omaisten pyynnöstä Väinö Halttusen, Reino Karhusen, Eero Tolvasen ja Otto
Turusen muistotilaisuudessa.
Jäsenet Väinö Halttunen, Heikki Lumiala ja Tauno Tainio sekä edellä mainitut
puolisojäsenet siunattiin hiljaisuudessa, Heidän omaisilleen lähetettiin adressi ja
varsinaisten jäsenten omaisille hautakivitunnus.
Osallistuimme sankarihaudoilla yhteisseppeleiden laskemisiin ja kustannuksiin sekä
niihin liittyviin juhlatilaisuuksiin kansallisena veteraanipäivänä , kaatuneitten
muistopäivänä ja itsenäisyyspäivänä.
Johtokunta vietti hiljaisen hetken, ja puheenjohtaja lausui muistosanat kokousten
alussa.
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Veteraanijärjestöihin kuulumattomia veteraanitunnuksen omaavia vainajia v 2018 oli
yksi. Sotaveteraaniosasto, joka oli vuorossa, laski havuseppeleen.

JOHTOKUNTA
Johtokuntaan kuuluivat: Aate Eskelinen (varapuheenjohtaja), Reino Eskelinen
(puheenjohtaja), Riitta-Leena Heinonen (kokousten sihteeri), Timo Männikkö,
Salme Taskinen ja Otto Turunen
Otto Turunen osallistui vielä 7 johtokunnan kokoukseen.
Johtokunta kokoontui 10 kertaa. Pöytäkirjan pykäliä kertyi 98
Kokoukset pidettiin perinnehuoneessa Savontie 3,
Näissä kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:
tammikuu:
Ennen kokousta viettiin hiljainen hetki joulukuussa 2017 kuolleen tukijäsen Veli
Lehmussaaren muistolle.
Käytiin läpi taloudellinen yhteenveto v 2017 viimeiseltä vuosineljännekseltä
Valmisteltiin vuosikokousta. Todettiin, että osaston tukema kotisiivous on suurin
menoerä. Todettiin, että veljesjärjestöjen kanssa toteutettu virkistystoiminta on
ollut monipuolista ja edullista kustannuksiltaan.
helmikuu:
Johtokunnan kokouksessa 1.2. allekirjoitettiin v2017 tilinpäätös. Se ja
talousarvioehdotus v 2018 ,toimintakertomus v 2017 ja toimintasuunnitelma v 2018
lähetettiin vuosikokouksen hyväksyttäväksi.
Vuosikokous pidettiin torstaina 15.2. Hannun salissa. Siinä käsiteltiin
sääntömääräiset asiat. Kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Läsnä oli 10 henkilöä,
sekä piirin toiminnanjohtaja Katariina Kuurola, joka toimi puheenjohtajana
varsinaisessa vuosikokouksessa Varsinaisessa vuosikokouksessa oli läsnä 4
äänivaltaista osaston jäsentä. Osaston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Reino
Eskelinen , joka on toiminut puheenjohtajan vuodesta 2001. Johtokunta jatkaa
entisellään, kun erovuorossa oleva valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle.
Toiminnantarkastajiksi valittiin tukijäsenet Pertti Laitinen ja Päivi Anias.
Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä johtokunnan järjestäytymiskokouksessa
varapuheenjohtajaksi valittiin Aate Eskelinen.
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maaliskuu:
Ennen kokousta vietettiin hiljainen hetki puolisojäsen Vieno Tuomaisen muistolle.
Lähetettiin kaksi puolisojäsentä Kyyhkylä-säätiön virkistyslomalle. Saatettiin tiedoksi
kaupungin, seurakunnan ja veteraanijärjestöjen edustajien suunnittelukokouksen 22.2.
pitämän kokouksen suunnitelma veteraanipäivän vietosta. Hyväksyttiin se.
Todettiin, että veteraanijärjestöjen puheenjohtajakokous on laajennettu käsittämään
myös osastojen sihteerit. Kokouksen nimi on veteraanijärjestöjen yhteistyöelin.
Osaston vanhin jäsen Toivo Issakainen juhli Kyyhkylässä 100-vuotispäiväänsä.
Otettiin kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaan maaliskuinen teatteriretki Poleenin
teatteriin näytelmään Piafja toukokuussa Warkaus-salissa konsertti Jaakko Ryhänen
ja Aikamiehet.
Saatettiin tiedoksi veteraanien seutukunnallisen ja Kainuun Prikaatin alueellisen
kirkkopäivän suunnittelun nykyvaihe. Todettiin, että po. tapahtuma on pitkälle
yksityiskohtaisestikin suunniteltu.
huhtikuu
Käsiteltiin jälleen osaston talouteen liittyviä asioita. Hyväksyttiin taloudellinen
yhteenveto vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä. Hyväksyttiin Poleenin retken tilitys
Retkeä pidettiin onnistuneena. Myönnettiin toiminnanjohtajalle vuosilomaa 25.6.-28.
7. Saatettiin tiedoksi, että piirin vuosikokouksessa15.3. Kyyhkylässä valittiin piirin
puheenjohtajaksi edelleen eversti Hannu Toivonen. Piirihallituksessa osastoa edustaa
osaston toiminnanjohtaja ja varalla osaston puheenjohtaja. Molemmat viimeksi
mainitut kuuluvat myös Suur-Savon piirin hengelliseen toimikuntaan.
Saatettiin tiedoksi Suur-Savon Perinneyhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja ja
siihen liittyvä tiedote. Päätettiin, että osaston yhteyshenkilönä perinneyhdistykseen
toimii edelleen osaston toiminnanjohtaja.
toukokuu: Johtokunta ei kokoontunut toukokuussa.
kesäkuu
Ennen kokousta vietettiin hiljainen hetki puolisojäsen Irja Oinosen muistolle.
Käsiteltiin osaston talouteen liittyviä asioita ja todettiin ,että kaupungin myöntämän
6000€ avustuksen johdosta, osaston maksuvalmius on pitkästä aikaa hyvä.
Päätettiin antaa oikeus puolisojäsenille ja sotainvalidille <10% käyttää osaston
tukemaa siivousta 2t ilman omavastuuta touko-kesäkuussa ja niille sotainvalidijäsenille,
joiden vamma-aste on <10% 500€ kullekin avokuntoutukseen ja jalkahoitoihin.
Hyväksyttiin Jaakko Ryhäsen ja Aikamiehet konsertin tilitys. Saatettiin tiedoksi
veteraanijärjestöjen yhteisen leiripäivän ajankohta 9. elokuuta. Hyväksyttiin, että
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veteraanijärjestöt ovat mukana anomassa seurakunnan hallitonjohtaja Olli Siivolalle
talousneuvoksen arvonimeä. Se ei aiheuta kustannuksia.
Johtokunta saattoi tiedokseen , että toiminnanjohtaja on laatinut Sotainvalidien
Veljesliiton ohjetta noudattaen tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR) mukaisen rekisteri- ja tietosuojaselosteen, joka liitetään jäsenrekisteriin
alkulehdeksi. Tästä asiakirjasta on maininta myös osaston kotisivuilla.
heinäkuu Johtokunta ei kokoontunut.
elokuu
Ennen kokousta vietettiin hiljainen hetki jäsen Väinö Halttusen muistoksi.
Kokouksessa käsiteltiin osaston talouteen liittyviä asioita. Hyväksyttiin
talousyhteenveto vuoden toiselta vuosineljännekseltä. Todettiin, että Puurtilan
leiripäivä 9.8. sai liikkeelle 9 osaston jäsentä, kaikkiaan leiripäivään osallistui 42.
Kirkkopäivän valmistelut todettiin saadun valmiiksi. Lisättiin v 2018
toimintasuunnitelmaan Varkauden teatterin esitys Elokuvamusiikin lumous. Todettiin,
että osaston jäsenen edunvalvonta-asioiden ja jäsen Väinö Halttusen kuoleman
johdosta toiminnanjohtajan kesäloma keskeytyi. Hänelle annettiin lupa pitää vapaa
päiviä myöhemmin harkintansa mukaan. Päätettiin osallistua veteraanijärjestöihin
kuulumattoman Eino Kettusen siunaustilaisuudessa lasketun havuseppeleen
kustannuksiin 1/3. Käsiteltiin ja hyväksyttiin jäsenten edunvalvontaan liittyvät
toimenpiteet. Saatettiin tiedoksi 1.1.-30.6. ajalta täytetty kotiapukysely. Johtokunta
esitti syvän huolestumisensa Kyyhkylän palveluneuvonnan tilasta ja palveluneuvonnan
määrärahojen riittävyydestä.
Toiminnanjohtaja velvoitettiin ottamaan asia puheeksi Suur-Savon piirin kanssa.
syyskuu Johtokunta ei kokoontunut syyskuussa.
lokakuu
Käsiteltiin osaston talouteen liittyviä asioita ja oltiin tyytyväisiä saatuihin
tukirahoihin. Hyväksyttiin talousyhteenveto vuoden kolmannelta neljännekseltä.
Päätettiin antaa jälleen oikeus käyttää 2tuntia tuettua siivousta marras-joulukuun
aikana kokonaan osaston kustannuksella.
Hyväksyttiin Puurtilan leiripäivän tilitys. Leiripäivä päätettiin järjestää myös v 2019.
Todettiin ,että veteraanien seutukunnallinen – ja Kainuun Prikaatin alueellinen
kirkkopäivä onnistui erinomaisesti ja saavutti suuren suosion. Saatettiin tiedoksi, että
v 2019 kirkkopäivän on Jäppilässä 25.9. Hyväksyttiin neuvontapalvelun kattavuutta
koskeva kirjelmä, joka lähetettiin 9.9. piirin toiminnanjohtajalle. Piirihallitus käsitteli
neuvontapalveluasiaa 6.syyskuuta.
Käsiteltiin sosiaalihuoltolain nojalla myönnettäviä kuljetustukia, jotka koskivat neljää
osaston jäsentä. Johtokunta päätti lähettää perusturvalautakunnalle asiaa koskevan
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anomuksen ja antoi toiminnanjohtajalle oikeuden ryhtyä kaikkiin tarvittaviin
toimenpiteisiin asian johdosta.
Päätettiin lähettää Kyyhkylä- säätiön virkistyslomalle kaksi pieniprosenttisen
sotainvalidin leskeä.
Saatettiin tiedoksi, että Varkauden srk. on siirtänyt veteraanijärjestöjen aloitteesta
itsenäisyyspäivän sanajumalanpalveluksen alkamaan klo 12.
Suur-Savon Hengellinen toimikunta kokoontui Savonlinnassa 20.9. ja toimittaa
Jouluviestin. Siihen kirjoittaa muisteluitaan myös osaston puolisojäsen Eila Reijonen.
Toiminnanjohtaja lukee Jouluviestin cd:lle .
Todettiin, että naistenkerho on käynnistyt 21.8. Veteraanien hengellinen
keskustelupiiri ei enää kokoonnu kävijämäärän huvettua.

marraskuu:
Ennen kokousta vietettiin hiljainen jäsen Tauno Tainion ja puolisojäsen Elli Holopaisen
muistoksi.
Käytiin keskustelu osaston talouteen liittyen. Hyväksyttiin Elokuvamusiikin lumous –
esityksen tilitys. Saatettiin tiedoksi neuvontapalvelua koskevat asiat, jotka olivat
esillä piirien toiminnanjohtajien neuvottelupäivillä. Todettiin, että kaupunki kutsuu
kaikki tunnuksen omaavat esikoululaisten itsenäisyyspäiväjuhlaan ja maksaa
mahdolliset matkakustannukset. Tehtiin päätös osaston joulumuistamisista. Saatettiin
tiedoksi osaston vuoden 2019 syntymäpäiväkalenteri. Todettiin ,että kaikki osaston
jäsenet ovat saaneet ne huomionosoitukset, jotka ovat mahdollisia. Ansioristianomus
aktivoidaan toiminnanjohtajan osalta. Todettiin tyydytyksellä, että sosiaalihuoltolain
nojalla myönnettävät kuljetustuet saatiin järjestykseen ilman kunnallisvalitusta. Sen
sijaan oikeutettiin toiminnanjohtaja ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin
osaston puolisojäsenen tehostetun palveluasumisen osalta. Valmisteltiin
rintamaveteraanien kanssa pidettävää yhteistä joulujuhlaa. Todettiin, että piirihallitus
ja Suur-Savon sotainvalidien perinneyhdistyksen hallitus pitävät yhteisen neuvottelun
16.11. Aiheena on jäljellä olevien sotainvalidien ja puolisojäsenten edunvalvonta,
jäsenhuolto, kun osastot ja piiri purkautuvat. Neuvotteluun osallistuvat osaston
puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.
joulukuu:
Ennen kokousta vietettiin hiljainen hetki jäsenten Reino Karhusen, Heikki Lumialan ja
Eero Tolvasen sekä puolisojäsen Marjatta Issakaisen muistoksi.
Päätettiin pitää siivouksen omavastuuosuus ja rajoitukset ennallaan, kunnes saadaan
tieto v 2019 tukirahoista. Myös avokuntoutukseen myönnettävät avustukset päätetään
helmi-maaliskuussa 2019.
Toiminnanjohtaja vei joulutervehdyksen henkilökohtaisesti 21:lle osaston jäsenelle.
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Todettiin, että perusturvalautakunta oli hyväksynyt virkamiespäätöksen
sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetustuista ja näin asia sai myönteisen lopullisen
päätöksen. Todettiin myös, että osaston puuttuminen puolisojäsenen tehostetun
palveluasumisasiaan tuotti positiivisen tuloksen, ja asuminen järjestyi toivotulla tavalla
perin nopeasti. Johtokunta päätti myöntää naistenkerhon käyttöön 300€ tarjoilu yms.
kuluihin vuonna 2019.
Seitsemättä rintamaveteraanien kanssa yhdessä vietettyä joulujuhlaa pidettiin hyvin
onnistuneena. Saatettiin tiedoksi ja hyväksyttiin veteraanijärjestöjen
yhteistyöelimen ehdotukset vuoden 2019 virkistystoiminnan retkien perusteista ja
aikeesta osallistua valtakunnalliseen veteraanipäivän pääjuhlaan Kuopiossa. Otettiin
vastaan kiitollisina Varkauden Asuntomarkkinat Oy;n rahalahjoitus. Jaettiin tiedoksi v
2019 johtokunnan kokousten ajankohdat.

TALOUDELLINEN SEURANTA:
Johtokunta on seurannut osaston talouden hoitoa siten, että toiminnanjohtaja on
neljännesvuosittain laatinut yhteenvedon tuloista ja menoista.
Joka kokouksessa on ilmoitettu käyttötilin saldo.
Toiminnanjohtaja hoitaa maksuliikenteen verkkopankin välityksellä ja toimittaa
tiliotteen tositteineen kuukausittain tilitoimistoon. Tilitoimistona toimii Tili-Maijatyritys. Osasto toimii kokonaan tukien varassa, talousasiat olivatkin esillä jokaisessa
johtokunnan kokouksessa. Velvoitteista selvittiin Sotainvalidien Veljesliiton ja piirin
tukirahan, Olvi- säätiön ja kaupungin avustuksen turvin. Osaston kuukausimenot
ovat olleet keskimäärin 1000€.

Kokousedustukset ja toimikunnat:
Piirin vuosikokouksessa Kyyhkylässä 16.3. osastoa edustivat puheenjohtaja,
toiminnanjohtaja ja Seija Mäklin-Karttunen
Piirihallituksessa on osastoa edustanut Riitta-Leena Heinonen, varaedustajana oli
Reino Eskelinen
Suur-Savon piirin Hengellisen toimikuntaan ovat kuuluneet osaston puheenjohtaja
ja osaston toiminnanjohtaja
Toimikunta kokoontui 20.9. Savonlinnassa.
Neljännentoista kerran Riitta-Leena Heinonen luki Hengellisen toimikunnan
Jouluviestin cd:lle.
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Jouluviesti toimitettiin kaikille varsinaisille-, puoliso- ja tukijäsenille. CD
toimitettiin paitsi osaston heikkonäköisille, myös Käpykankaan palvelukeskuksen ,
Vanhusten tukisäätiön Vattuvuorenkatu 68 yksikköön, Joutsenkulmaan,
Louhirinteen, Kangaskodin sekä Kyyhkylän osastoille.

VETERAANIJÄRJESTÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ
Toimintavuoden alussa oli Varkaudessa 67 rintamalisän saajaa. Joulukuun 31.päivänä
heitä oli 51, joista sotilasinvalideja ja osastoihin kuulumattomia 6.Osastoihin kuuluvia
siis 45
Vuonna 2005 alkanut yhteistyö jatkui entistä tiiviimpänä.
Varkauden sotiemme veteraanien yhteistyöelin, johon kuuluivat puheenjohtajien
lisäksi osastojen sihteerit, pitivät kuluneena vuonna 5 yhteistä kokousta.
Pöytäkirjan pykäliä kertyi 44. Kokousten puheenjohtajana toimi edelleen Reino
Eskelinen ja sihteerinä Riitta-Leena Heinonen.
Kokouksissa käsiteltiin kaikkia veteraaneja koskevia asioita, sovittiin yhteisistä
menettelytavoista ja tapahtumista. Tehtiin aloitteita ja anomuksia kaupungille ja
seurakunnalle.

Helmikuussa pidettiin kaksi kokousta
Ensimmäisessä kokous pidettiin perinnehuoneessa ja siinä käsiteltiin mm. seuraavia
asioita:
Kokouksen nimi muutettiin veteraanijärjestöjen yhteistyöelimeksi. Siihen
osallistuvat puheenjohtajien lisäksi rintama- ja sotaveteraaniosastojen sihteerit
sekä sotainvalidien toiminnanjohtaja
Valittiin v 2018 kokousten puheenjohtajaksi jatkamaan Reino Eskelinen ja
sihteeriksi Riitta-Leena Heinonen.
Arvioitiin edellisen vuoden yhteistoimintaa ja todettiin se hyvin hedelmälliseksi ja
taloudellisesti edulliseksi. Sihteerin laatimaa yhteenvetoa vuoden 2017
yhteistyöstä pidettiin monipuolisena.
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Tarkastettiin jäsenluettelot ja tehtiin kaupungille ehdotus sen myöntämän
kuntoutusmäärärahan jaosta osastojen kesken. Kun kaksoisjäsenyydet ja
sotilasinvalidit huomioitiin, todettiin, että kaupungin kuntoutusmäärärahaan
oikeutettuja on 67, näistä tunnuksen omaavia sotainvalidiosaston jäseniä 17,
sotaveteraania 37 ja 13rintamaveteraania.
Suunniteltiin yhteistä virkistystoimintaa ja päätettiin ehdottaa osastoille seuraavia
otettaviksi toimintasuunnitelmiin
Puurtilan leiripäivä, Seutukunnallinen kirkkopäivä Varkaudessa, kaupungin järjestämä
esikoululaisten itsenäisyysjuhla ja varsinainen itsenäisyyspäivän juhla Warkaus-salissa
sekä rintamaveteraanien ja sotainvalidien yhteinen joulujuhla Pääkirkon srk-salissa.
Poleenin Piaf-esitys maaliskuussa Pieksämäellä sekä Jaakko Ryhänen ja Aikamiehetkonsertti Warkaus-salissa toukokuussa. Syksyn osalta annettiin sihteerille tehtäväksi
kartoittaa kulttuuritarjonnan tilannetta. Todettiin, että yhteistyöelin , Kangaslammin
kappalainen Kari Iivarinen seurakunnan- ja kaupungin edustaja, koollekutsujana Janne
Juutilainen neuvottelevat veteraanipäivän ohjelmasta 27. helmikuuta. Riitta-Leena
Heinonen laatii tämän neuvottelun esityslistan ja kokousmuistion. Kokouksessa
keskusteltiin myös perinneyhdistyksiin liittyvistä asioista.
Toinen helmikuun kokous pidettiin Soisalo-opiston tiloissa, siinä päätettiin Poleenin
teatteriretkestä ja Warkaus-salin konsertista perittävistä maksuista. Sihteeri
oikeutettiin neuvottelemaan seutukunnallisen kirkkopäivän ohjelmasta seurakunnan
kanssa.
Kesäkuun kokouksessa, joka pidettiin perinnehuoneessa, käsiteltiin seuraavia
asioita:
Päätettiin ehdottaa osastoille, että ollaan tukena anomassa talousneuvoksen
arvonimeä seurakunnan hallintojohtaja Olli Siivolalle. Hyväksyttiin Jaakko Ryhänen ja
Aikamiehet- konsertin tilitys, Oikeutettiin sihteeriä tekemään ilmoitussopimus Sinun
Savo-lehden kanssa Johan on tapahtumia palstan käytöstä. Hyväksyttiin Puurtilan
leiripäivän ohjelmarunko. Saatettiin tiedoksi seutukunnallisen – ja Kainuun Prikaatin
alueellisen kirkkopäivän valmistelutilanne. Todettiin että Varkauden kaupunki on
maksanut tukensa osastoille veteraanijärjestöjen tekemän jakoehdotuksen
mukaisesti. Hyväksyttiin, että perinnehuoneeseen on hankittu rintamaveteraani Veikko
Janhusen jatkosodan muistelmat. Otettiin kiitollisena vastaan Eero Hyvärisen
lahjoittamat kaksi taulua. Ne realisoidaan leiripäivän arpajaisissa. Päätettiin
veteraanien avoimen keskustelupiirin lopettamisesta syyskauden alusta.
Elokuun kokous pidettiin Puurtilan seurakuntakodissa leiripäivän jälkeen. Siinä
käsiteltiin mm. seuraavia asioita.
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Arvioitiin Puurtilan leiripävää ja todettiin se kaikin puolin onnistuneeksi. Päätettiin
ehdottaa osastoille ,että leiripäivä järjestetään myös v 2019. Päätettiin tarjota myös
Kainuun Prikaatin edustajille lounas kirkkopäivänä. Päätettiin esittää otettavaksi
toimintasuunnitelmiin Varkauden teatterin esitys Elokuvamusiikin lumo lokakuussa ja
sovittiin siitä perittävästä maksusta. Todettiin , että pääsy Hannun saliin muuttuu
sähköiseksi. Sovittiin , että havuseppeleen laskevat vuorossa olevat sotaveteraanit
osastoihin kuulumattoman veteraani Eino Kettusen siunaustilaisuudessa ja kulut
jaetaan kolmeen osaan. Sovittiin myös, että perinnehuoneen suursiivoukseen sihteeri
voi ottaa apua SOL- Palveluista ja kulu jaetaan osastojen kesken.
Marraskuun perinnehuoneessa pidetyssä kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia
asioita:
Todettiin seutukunnallisen kirkkopäivän onnistuneen hienosti. Sotaveteraaniosasto
vastasi taloudellisesti ja perii saavat Veteraanivastuulta. Hyväksyttiin Elokuvamusiikin
lumousta koskeva tilitys. Kartoitettiin jäsenten lukumäärä ja keskusteltiin osastojen
tulevaisuuden suunnitelmista. Rintama- ja sotaveteraanit eivät ole vielä tehneet
mitään päätöksiä purkautumisesta, sotainvalidiosasto jatkaa ainakin vuoden 2019.
Sovittiin v 2019 virkistysretkiin liittyvistä periaatteista. Nimettiin kutsuntoihin
osallistuvat osastojen veteraaniedustajat. Keskusteltiin Varkauden kaupungin valtiolta
veteraanien palveluihin saamien varojen käytöstä, joita ollaan palauttamassa
huomattava määrä. Sovittiin, että rintama- ja sotaveteraaniosasto tekee asiassa
voitavansa varojen joustavammaksi käytöksi. Sotainvalidiosastossa nämä varat
koskevat kahta jäsentä.

Yhteisiä retkiä ja toimintaa
Retkien kustannukset pysyivät kohtuullisina sekä osastojen jäsenille että osastoille.
Mukaan otettiin myös ulkopuolisia täydennykseksi. He maksoivat käyvän hinnan. Retki
toteutettiin, mikäli lähtijöitä oli noin 20 ja noin puolet heistä osastoihin kuuluvia..
Etukäteen sovittiin, miten osastot sponsoroivat jäsentensä osallistumista.
Veteraanijärjestöjen yhteinen hengellinen keskustelupiiri
kokoontui kevätkaudella joka kuukauden ensimmäinen maanantai Kuoppakankaan
työkeskuksessa ajalla 2.1.-7.5. yhteensä viisi kertaa. Osallistumiskertoja oli
kaikkiaan 8. Osallistujamäärän hiipuessa piiri päätettiin lakkauttaa syyskauden
alussa. Piiriä veti sotaveteraanien kannattajajäsen Tuomo Utriainen
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Maaliskuu:
Lauantaina 17. maaliskuuta lähdettiin Pieksämäen Poleeniin katsomaan esitystä Piaf.
Retkeen osallistui 23 osastoihin kuuluvaa. Näistä 10 sotainvalidi-, 4 rintamaveteraanija 4 sotaveteraaniostoon kuuluvaa sekä loput ulkopuolisia esityksestä kiinnostuneita.
Retkeä pidettiin onnistuneena. Menomatkalla ryhmän johtaja kertoi Edith Piafin
elämästä, joka kuulijoiden mukaan antoi näytelmän seuraamiselle hyvän näkökulman.
Huhtikuu
Kansallista veteraanipäivää perjantaina 27.4. vietettiin teemalla Yhdessä eteenpäin.
Tillsammans framåt.
Varkauden Pääkirkossa hartauteen klo 10 osallistui 87 ja sen jälkeen pidettyyn
ohjelmalliselle lounaalle 100. Tästä joukosta sotainvalidi osastoon kuuluvia 18,
rintamaveteraaneihin kuuluvia 9 ja sotaveteraaneihin kuuluvia 22 sekä yksi sotaorpo.
Hartauden alussa pastori Pekka Päivärinta lähetti seppelpartion Pirttiniemen
sankarihaudoille. Seppelpartiossa veteraanien seppelettä kantoivat Varkauden
Reserviupseerien edustajat. Heidän jäljessään astuivat Narvan marssin verkkaisessa
tahdissa sotainvalidi Otto Turunen, rintamaveteraani Aulis Huttunen ja sotaveteraani
Veikko Kolari. Seppelpartiossa kaupungin edustajina olivat Risto Eklund ja Markku
Kujanpää, seurakunnan puolesta Pertti Laitinen ja Katja Saraketo. Nuorison edustajat
olivat tänä vuonna partiolaisia.
Lounastilaisuudessa kuultiin Varkauden Seniorilaulajia, Antti Jukaraisen johdolla,
Soisalo-opiston opiskelija Eerika Nissilä soitti pianolla J. Sibeliuksen Romanssin ja J.
Sibeliuksen Mazurkan yhdessä viulua soittavan Justiina Paasosen kanssa. Kaupungin
tervehdyksen esitti kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja Risto Eklund.
Veteraanijärjestöjen kiitospuheenvuoron esitti Riitta-Leena Heinonen. Tilaisuus
päättyi yhdessä laulettuun Veteraanin iltahuutoon.
Kangaslammilla päivää viettiin jo perinteiseen tapaan. Ensimmäistä kertaa juhlijoiden
joukossa ei ollut veteraaneja. Kaikkiaan tilaisuuteen osallistui 23 .
Seppeleen lasku sankarimuistomerkillä ja kukat Karjalaan jääneitten muistomerkillä
tapahtui klo 11.30 ja sen jälkeen oli kirkossa hartaus, jonka piti Kangaslammin
kappalainen Kari Iivarinen. Hartauden jälkeen nautittiin juhlakahvit seurakuntasalissa
kappelineuvoston tarjoamana..

Toukokuu:
Jaakko Ryhänen ja Aikamiehet konsertti lauantaina 26. toukokuuta sai veteraaniväkeä
liikkeelle 55. Näistä oli 11 sotainvalidi-13 rintamaveteraani ja 22
sotaveteraaniosastoon kuuluvaa Tunnuksen omaavia oli kymmenen ja he saivat
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maksuttoman sisäänpääsyn. Varkaus-salissa oli noin 400 erittäin tyytyvästä
konserttivierasta.
Elokuu:
Syyskausi käynnistyi leiripäivällä 9.8. Yllämainittu leiripäivä oli kuudes yhteinen.
Siihen osallistui kaikkiaan 42. Näistä 11 sotainvalidiosastoon, 18
sotaveteraaniosastoon ja 9 rintamaveteraaniosastoon kuuluvaa sekä 3 srk:n
työntekijää. Matkat sujuivat kimppakyydeillä. Sää oli kesäisen lämmin jopa helteinen
Lipun nostivat sotaveteraani Erkki Kinnunen ja puolisojäsen Hilkka Pihkanen
Alkuhartauden piti seurakuntapastori Karoliina Mustonen ja laulutuokion kanttori
Taija Korri, joka säestimyös vierailijamme Eija Kettusen yksinlaulua. Tämän jälkeen
nautittiin maittava lounas. Ensimmäistä kertaa oli seurakunnasta mukana nuorisoohjaaja Valtteri Lankkumäki. Hän oli ottanut vastuulleen iltapäivän liikuntaohjelman.
Valteri jutusteli niitä näitä ja veti päivä- ja varhaisnuorison kerhojen laululeikkejä,
Tämä osuus ei ollut häneltä aivan loppuun asti mietitty. Eero Hyvärisen lahjoittamat
taulut sekä muut palkinnot löysivät arpajaisiin osallistuneista tyytyväiset omistajansa.
Arpajaisten tuotto 175€ käytettiin leiripäivän kustannuksiin. Kahvittelun jälkeen oli
aika lähteä kotimatkalle.
Leiripäivää pidettiin onnistuneena ja se päätettiin järjestää myös elokuussa 2019.
Syyskuu:
Torstaina syyskuun 13. päivänä oli vilkasta Varkauden Pääkirkon mäellä, kun vietimme
yhdessä sotiemme veteraanien seutukunnallista ja Kainuun Prikaatin alueellista
kirkkopäivää. Teemana oli JUMALAN HUOLENPITO. Messuun ja lounaalle osallistui
150 varkautelaisten lisäksi veteraaniväkeä Joroisista, Pieksämäeltä ja Rantasalmelta.
Kainuun Prikaatista tullut muutaman varusmiehenjoukko hoiti mallikkaasti erilaisia
palvelutehtäviä . He saattelivat apua tarvitsevia paikoilleen, jakoivat käsiohjelmia ja
toimivat lounaalla tarjoilijoina. Messussa saarnasi kenttäpiispa Pekka Särkiö, liturgina
toimi kenttärovasti Penna Parviainen. Tekstit luki majuri Mika Saastamoinen,
ehtoolisavustajina olivat pastori Reijo Sojakka Leppävirralta, Varkaudesta
seurakuntalainen Raili Heiskanen ja kappalainen Niina Pehkonen sekä Joroisten
kirkkoherra Jarkko Piippo, joka lähetti messun alussa seppelpartion Pirttiniemen
sankarihaudoille. Siellä kunniavartiossa seisoivat Varkauden Reserviupseerikerhon
jäsenet. Kainuun Prikaatin varusmiehet kantoivat seppelettä. Jäljessä astuivat
seppelpartiossa sotainvalidi Otto Turunen, rintamaveteraani Aulis Huttunen ja
sotaveteraani Veikko Kolari.
Messusta siirryttiin seurakuntasaliin lounaalle. Nyt oli seurustelun sakramentin
vuoro, jonka lomassa nautittiin myös Varkauden Seniorilaulajien musiikillista antia,
johtajanaan Antti Jukarainen. Pöytiin tarjoilu sujui kuin rasvattu varusmiesten
sukkuloidessa pitkin salia.
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Päivän annin kruunasi Ilmavoimien Soittokunnan kirkkokonsertti. Se keräsikin peräti
298 kuulijaa. Musiikki oli korkeatasoista ja nautittavaa. Soittokuntaa johti
musiikkimajuri Juha Ketola, jonka upeasta laulusta yleisö sai myös nauttia.
Puolustusvoimien tervehdyksen esitti kenttäpiispa Pekka Särkiö ja kutsun vuoden
2019 kirkkopäivään Jäppilään 25.9. Pieksämäen sotaveteraanien puheenjohtaja Juha
Korhonen. Konsertti päättyi Veteraanin iltahuutoon. Soolon lauloi kanttori Tapani
Majuri. Kirkkopäivästä tuli runsaasti myönteistä palautetta. Varkauden
veteraanijärjestöt saattoivat tyytyväisenä todeta, että kaikki meni nappiin, jopa
laadittu aikataulu piti sotilaallisen täsmällisesti.
Lokakuu
Sunnuntaina lokakuun 14. osallistuttiin Elokuvamusiikin lumous- esitykseen Warkauden
teatterissa. Osastojen väkeä oli paikalla 20, joista 6 sotainvalidi-, 5 rintamaveteraanija 7 sotaveteraaniosastoon kuuluvaa, sekä kaksi ulkopuolista. Väliajalla nautittiin
täytekakkukahvit. Musiikillinen anti täytti odotukset, mutta väliin sijoitetut
puheosuudet tuntuivat valmistelemattomilta ja laskivat esityksen kokonaistasoa.
Esitys oli loppuun myyty.
Lokakuun 24. päivänä kutsunnoissa edustivat sotainvalidi Otto Turunen,
rintamaveteraani Aulis Huttunen ja sotaveteraani Erkki Kinnunen.
Joulukuu:
Kaupungin järjestämään esikoululaisten itsenäisyysjuhlaan maanantaina 4.12. oli
kutsuttu kaikki tunnuksen omaavat veteraanit. Juhlimassa esikoululaisten kanssa
Warkaus-salissa oli 4veteraania.
Itsenäisyyspäivän vietto alkoi klo 12 sanajumalanpalveluksella pääkirkossa. Seppeleen
lasku tapahtui Yläkankussa klo 11.30 ja Pirtinniemessä klo 12. Kangaskammin kirkossa
oli kello 12 hartaus, jonka jälkeen kirkkokahvi tarjottiin seurakuntasalissa.
Varkauden kaupungin itsenäisyyspäivän juhlaa vietettiin klo 14 Warkaus-salissa.
Sotainvalidien ja rintamaveteraanien seitsemäs yhteinen joulujuhla Pääkirkon
seurakuntatalolla tiistaina 11.12. kokosi 21 osallistujaa. Sotainvalidiosaston
puheenjohtaja Reino Eskelinen toivotti tervetulleeksi. Hiljennyttiin, kun kynttilä
syttyi runon säkeen myötä jokaiselle adventtisunnuntaille ja kuunneltiin
jouluevankeliumi. Laulettiin tuttuja joululauluja kanttori Taija Korrin säestyksellä.
Yleisö sai nauttia myös hänen pianonsoitostaan. Jo perinteeksi muodostunut
päiväkoti Aarrearkun esikoululaistonttuporukan vierailu haastoi myös yleisön
tonttuleikkeihin lastentarhanopettaja Marjo Matilainen ohjauksessa. Pontta antoi
hilpeä haitarinsoitto. Valitettavasti Sotainvalidien Veljesliiton Suur-Savon eikä
Pohjois-Savon Rintamaveteraanipiiristä ehtinyt kukaan mukaan. Puurolaulun
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hellyttämät emännät tarjoilivat auliisti joulupuuroa ja kinkkuvoileipiä. Ruokailun
jälkeen pidettiin pieni istumajumppatuokio Riitta-Leenan opastuksella Taijan
säestäessä. Rintamaveteraanien puheenjohtaja Juha Koivulan tervehdyksen jälkeen
nautittiin vielä kahvit. Juhlan päättyi jo perinteiseen tapaan lauluun Maa on niin
kaunis.
Sotaveteraaniosasto vietti vielä omaa joulujuhlaa.

Perinteen vaaliminen
Tähän haasteeseen vuodesta 2005 Varkauden veteraaniosastot ovat vastanneet mm
seuraavasti:
Perinnehuoneen esineistöä on kartutettu. Näistä voi lukea edellisten vuosien
toimintakertomuksista.
Vuonna 2018 hankittiin rintamaveteraani Veikko Janhusen jatkosotaa koskevat
muistelmat.
Warkauden Lehden ja Sinun Savo lehden kautta on saatu näkyvyyttä
veteraanitoiminnalle.
Kaikille avoimet retket ja tapahtumat ovat palvelleet samaa tarkoitusta.
Kustakin veteraanijärjestöstä on ollut edustajat kutsunnoissa ja kaupungin
esikoululaisten itsenäisyyspäivän juhlassa.
Sotaveteraanien puheenjohtaja Matti Jaatinen kertoi yhteistyöelimen kokouksessa
perinneyhdistyksen käynnistyssuunnitelmista Suur- ja Pohjois-Savon sota- ja
rintamaveteraanipiirien purkautumisen jälkeen. Sotainvalidit kuuluvat Suur-Savon
sotainvalidien perinneyhdistykseen, joka on ollut toiminnassa jo useamman vuoden.
yhteyshenkilönä Varkaudessa on sotainvalidien toiminnanjohtaja.

NEUVONTAPALVELUT:
Kyyhkylän palveluneuvonnan tilanne puhutti johtokuntaa useammassa kokouksessa.
Vuoden 2018 aikana ehti palveluneuvoja vaihtua peräti kolme kertaa.
Matkamäärärahojen riittämättömyys aiheutti sen, että palveluneuvoja teki koko
vuoden 2018 aikana Varkauteen vain 5 käyntiä, joista kaksi leskien luo. Tilanne
näyttää huolestuttavalta. Kun osasto purkautuu ja jäsenet siirtyvät
perinneyhdistykseen, se alkaa vastata jäsenhuollosta ja edunvalvonnasta. Herää
kysymys riittääkö tieto taito siihen, onko työvoimaa ja varoja. Eittämättä
palveluneuvonnan rooli korostuu ja tarve kasvaa. Eniten huolestuttaa se, miten
akuutit asiat saadaan hoidetuiksi.
Korjausneuvoja Ismo Kortmanilla
Oli ensimmäinen vuosi, jolloin Varkaudessa ei aloitettu eikä valmistunut yhtään
kohdetta.
Vuodesta 1991 lähtien Varkauden osaston alueella:
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Kohteita on ollut 152 kpl, kustannusarviot 848617 €
2017 loppuun valmistuneita 116 kpl, toteutuneiden kustannukset
kustannusarvioiden mukaan 717382 €
Sydämellinen kiitos palvelu- ja korjausneuvojille hyvästä yhteistyöstä . Hänen
palvelunsa ovat edelleen käytettävissä .
TOIMISTO , ASIOINTI, EDUNVALVONTA
Käyntiosoite on Savontie 3. (sisään kirkon puoleisesta ovesta) Toimisto on ollut
avoinna sopimuksen mukaan.
Toiminnanjohtaja on ollut tavoitettavissa puhelimitse numerosta 0443726941. Hän
on käynyt hoitamassa asioita jäsenten kotona. Osaston postiosoite on Kauppakatu
63 as 12 78200 Varkaus.
e-mail: suoraan toiminnanjohtajalle: riittaleena.heinonen@gmail.com
Kotisivut löytyvät osoitteesta: www. varkaudensotainvalidit.net
Ne päivitetään jälleen mahdollisimman pian 14.2. 2019 pidetyn vuosikokouksen jälkeen
Osastoa koskevia toiminnanjohtajan hoitamia asioita oli 193, näistä henkilökohtaisten
asioiden hoitoa, edunvalvontaa yli puolet. Henkilökohtaiset asiat on hoidettu
suurimmaksi osaksi kotikäynneillä, omaisten kanssa sähköpostitse ja puhelimella.
Jäsenten asioita on hoidettu Valtiokonttoriin ja kaupungin sosiaali- ja
terveystoimeen. Edunvalvonta korostui kuluneella kaudella ja vaati runsaasti
neuvotteluja kaupungin viranomaisten kanssa. Osasto on kiitollinen siitä, että
toiminnanjohtaja sai Sotainvalidien Veljesliiton lakimieheltä Seppo Savolaiselta
kullanarvoisia neuvoja ja selustatukea.

JÄSENTIEDOTTEET
Vuonna 2018 aikana lähetettiin kaksi jäsentiedotetta. Ne postitettiin kaikille
jäsenille tai heidän omaiselleen sopimuksen mukaan, piiriin ja palveluneuvojalle.
Kummassakin jäsentiedotteessa oli osaston puheenjohtajan kirjoitus, muuna sisältönä
ajankohtaista osastoa koskevaa asiaa, tietoa tapahtumista jne.

YHTEISTYÖVERKOSTO:
Seurakunta
Ystäväpalvelutoiminta toteutettiin yhteistyössä Varkauden seurakunnan
lähimmäispalvelun ja Punainen Ristin Varkauden osaston kanssa
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Kangaslammilla kokoontui Ystäväkammari kaksi kertaa viikossa.
Yhteistyössä seurakunnan diakoniatyön kanssa järjestettiin veteraanijärjestöjen
perinteinen leiripäivä 9. elokuuta Puurtilan seurakuntakodilla. Kansallisena
veteraanipäivänä 27. huhtikuuta ja joulujuhlassa 11. joulukuuta seurakunta tarjosi
aterian.
Suur-Savon piiri ja Kyyhkylä:
Osallistuttiin Suur-Savon piirin ja Kyyhkylä- säätiön tarjoamiin virkistyslomiin
Näihin osallistui yhteensä neljä osaston puolisojäsentä.
Palvelu-tv
Laite on käytössä kolmella sotainvaliditaloudella ja kolmella leskellä. Vuoden loppuun
mennessä laitteita vapautui niin, että v 2019 alkaessa, niitä käyttää kaksi leskeä.
Osaston tablettitietokone oli käytössä yhdellä sotainvalidilla ja kolmella leskellä.
Yksi leski ja yksi sotainvalidi käyttää lisäksi omaa tietokonettaan ahkerasti.
Veljesjärjestöt
Jatkettiin ja tiivistä yhteistyötä sekä Varkauden Rintama- että Sotaveteraanien
kanssa. Puheenjohtajat kokoontuivat säännöllisesti. Järjestettiin yhteisiä tilaisuuksia
ja retkiä.

OSASTON OMAA TOIMINTAA
JÄSENISTÖ:
Jäsenmäärä oli vuoden 2018 alussa 12 varsinaista ja 37 puolisojäsentä, joista
puolisoita 4. vuoden viimeisenä päivänä oli 6 varsinaista jäsentä, 33 puolisojäsentä,
joista 1 puoliso ja 18 tukijäsentä. Viimeksi mainituista suuri osa entisiä naisjaoston
tukijäsenijä.
Varsinaisista jäsenistä asui omassa kodissaan 6, Varkaudessa palvelu- tai tehostetussa
palveluasumisessa 4, Kyyhkylässä pysyvästi kaksi, intervallijakoja käytti kaksi.
Varsinaisten jäsenten keski-ikä oli yli 94v, puolisojäsenten 91v.
Toiminnanjohtaja on tehnyt kaikille varsinaisille jäsenille syntymäpäiväkortin ja niille
puolisojäsenille, jotka täyttivät 85v tai 90v tai sitä enemmän. Itäisen Suomen
aluetoimisto on lähettänyt onnitteluadressin 95 vuotta ja sata vuotta täyttävälle
tunnuksen omaaville.
Toiminnan piiriin kuuluvista leskistä asui tehostetussa palveluasumisessa yhteensä
12: Hongistonkadulla, Joutsenkulmassa, Louhirinteellä sekä Käpyrinteellä . Vanhin leski
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satavuotias siirtyi ajasta ikuisuuteen huhtikuussa. Nuorimmat olivat 83 vuotta
täyttäneitä. Puolisoista yksi oli tehostetussa palveluasumisessa.
Osaston puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kävivät onnittelemassa osaston vanhinta
jäsentä Toivo Issakaista , joka järjesti Kyyhkylässä 100-vuotispäivänsä. Hänelle
luovutettiin osaston yhdessä rintamaveteraanien kukkien ohella Sotainvalidien
Veljesliiton juhlashaali ja Me-säätiön onnittelurahalahja. Päivänsankaria muisti
tasavallan presidenttikin adressilla.

VIRKISTYSTOIMINNAN KUVAUSTA VUODELTA 2018
Virkistystoiminta on ollut jäsenten ikä huomioon ottaen kohtalaisen vilkasta.
Säännöllisen kerhotoiminnan lisäksi oli 13 eri tapahtumaa. Ne toteutettiin yhdessä
veljesjärjestöjen kanssa, josta jo edellä on kerrottu. Seuraavassa annetaan vain
täydentäviä tietoja. Osaston taloudesta johtuen toiminta leiripäivää ja Kyyhkylän
lomia lukuun ottamatta toteutettiin perimällä kohtuullisia omavastuuosuuksia.
Virkistykseen käytetyt varat selviävät tilinpäätöksestä. Keskimäärin kulu on ollut noin
10€/ osallistuja. Toiminnanjohtaja kävi Kyyhkylässä tervehtimässä osaston
kuntoutujia,
intervallijaksoilla olevia ja siellä pysyvästi asuvia jäseniä usean
kerran vuoden aikana. Hän vei siellä joulua viettäville osaston joulutervehdykset 8.12.
Naistenkerho:
Vuodesta 2005 alkaen on osaston puolisojäsenillä on ollut mahdollisuus kokoontua
omaan kerhoonsa. Kuluvana vuonna 9. tammi - 22.toukokuuta ja 21.elo -27.
marraskuuta välisenä aikana joka toinen tiistai parillisin viikoin klo 13-15 kerhoa
pidettiin Hannun salissa. Toiminnanjohtaja on alusta asti vetänyt tätä toimintaa.
Kerhon ohjelma sisälsi yhteislaulua, kevyttä istumajumppaa, jatkokertomuksen
luennan kuuntelua, tutustumista ja opiskelua eri aihepiireistä esim. vuoden juhlien
merkityksestä, perinteistä ja tavoista, muisteluita ja päiväkahvit. Syyskausi päättyy
yhteiseen ohjelmalliseen jouluateriaan. Myös kevätkauden päätös oli tavallista
juhlavampi. Keskimäärin 18 kerhopäivässä osallistujia oli 7/kerhokerta. Salme
Taskinen on erinomaisella tavalla huolehtinut kahvinkeitosta ja tarjoilusta.
Naisten kerholaiset ovat keskenään verkostoituneet. Tehostetussa
palveluasumisessa olevia puolisojäseniä on käyty tervehtimässä. Toiminnanjohtaja vei
osaston joulutervehdyksen Louhirinteessä, Käpyrinteen palvelukeskuksessa Hongiston
kadun , Vattuvuoren, Joutsenkulman ja Kangaskodin palvelutaloissa asuville. Hän on
kutsuttaessa osallistunut myös syntymäpäiville.
Eila Reijonen 91v kirjoitti edellisen vuoden tapaan Hengellisen toimikunnan
Jouluviestiin muistojaan lapsuutensa leikeistä ja joulunvietosta
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Veteraanijärjestöjen yhteiseen hengelliseen keskustelupiiriin
Osastostamme osallistui kaksi kuhunkin kokoontumiseen kevätkaudella.
Kyyhkylän virkistyslomaan 23.-28.5. ja 17.-23.10. osallistui neljä sotainvalidileskeä
kaksi kumpaankin
HUOLTOTOIMINTA v. 2018:
Erilaiseen huolto- ja virkistystoimintaan käytetyt varat selviävät tilinpäätöksestä.
Etuuksia on jouduttu vuosien varrella supistamaan osaston taloudellisen tilanteen
johdosta. Leskillä on ollut kyllä oikeus käyttää tuettua siivousta.
Jäsenet,joiden vamma-aste on<10% saivat kaupungin myöntämästä avustuksesta
500€ avokuntoutusrahaa, johon sisältyi myös jalkahoito. Lisäksi nämä jäsenet saivat
valtion kustantamia palveluseteleitä . Näitä jäseniä oli osastossa on kolme.

Tuettu kotisiivous
Omavastuuosuus oli 14€/tunti/siivooja. Rajoitukset olivat enintään 2tuntia
kuukaudessa ja kerran vuodessa ikkunanpesu enintään 3tuntia/kerta. Toukokesäkuussa ja marras-joulukuussa sai käyttää 2tsiivousta ilman omavastuuosuutta.
Tuettua siivousta käytti säännöllisesti 1 sotainvalidi ja keskimäärin 11 leskeä.
Kotiapuun käytettiin kaikkiaan 339 tuntia, jonka kulu oli 94% osaston piirin kautta
saamasta tuesta vuodelle 2018.

us
Omavastuuosuus oli 12€/tunti/siivooja. Rajoitukset olivat enintään 3 tuntia
kuukaudessa ja kerran vuodessa ikkunanpesu enintään 3tuntia/kerta.
Tuettua siivousta käytti säännöllisesti keskimäärin 3 sotainvaliditaloutta ja 14
leskeä.yntejä oli 190 ja tunteja 625,5 sisältäen ikkunan pesut.

Johtokunta kiittää jäseniään ja yhteistyökumppaneitaan kuluneesta vuodesta ja
toteaa:

19

20

JOHTOKUNTA KIITTÄÄ KAIKKIA JÄSENIÄÄN JA
YHTEISTYÖKUMPPANEITAAN KULUNEESTA VUODESTA

Loppusuoralla jo ollaan, mutta toimintamme jatkuu ainakin vuoden 2019
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