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Kunnioitetut veteraanit, Miehet ja naiSet
hyvÄt yhdiStyKSen jÄSenet

Vuoden vaihtuessa siirryimme uudelle vuosikymmenelle ja samalla 
alkoi yhdistyksemme 55. toimintavuosi.

Viime vuosi oli veteraanityössä menestyksellinen. Rintamave-
teraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttaminen saattoi kaikki 
veteraanit samanarvoiseen asemaan.  Suurimmalta osin valtion tuki 
kohdistuu kotona asumisen tukemiseen, mutta myös palveluasumi-
sen piirissä olevat veteraanit voivat saada tukea. 

Tässä tiedotteessa on kerrottu millaista tukea veteraanin on mah-
dollista saada ja miten palvelut saadaan. Tuen toteuttaa viime vuon-
na aloittanut KymSote.

Yhdistyksessä seurataan, miten hyvin laki toteutuu alueellamme, 
pitämällä yhteyttä KymSoteen. Myös omaisia kehotetaan olemaan 
aktiivisia etuisuuksien saamiseksi. Veteraanit tarvitsevat kaiken tuen 
selvitäkseen kotonaan niin kauan kuin haluavat. Nyt yhteiskunta tar-
joaa apuaan. Yhdistyksen toiminnanjohtaja ja sosiaalineuvoja autta-
vat tarvittaessa.

Veteraanien asemaa voidaan pitää nyt hyvänä. Puolisot ja etenkin 
lesket ovat sen sijaan lakisääteisen tuen ulkopuolella. Yhdistys pyr-
kii tukemaan heidän tarpeitaan mahdollisuuksien mukaan mm. jal-
kahoitoja ja siivousapua antamalla. Lisäksi Sotaveteraaniliiton kautta 
on mahdollista saada tukea sairaskuluihin. Ystäväkummitoiminta on 
uusi ja varmasti tarpeeseen tuleva apu varsinkin yksin asuville. 

Sotaveteraaniliiton ja Rintamaveteraaniliiton yhteistyö on lähtenyt 
hyvin käyntiin ja se on ollut tuloksellista. Monella toiminta-alueella 
voimavaroja on voitu yhdistää. Hyvä esimerkki on Kenttäpostia-lehti. 
Yhteistyötä pyritään edelleen syventämään niin etuisuuksien ajami-
seksi, toiminnan tehostamiseksi kuin perinnetyön käynnistämiseksi.

Yhdistyksemme toiminta on alkaneenakin vuonna monipuolista, 
tuttua ja turvallista. Toivon teidän edelleen olevan aktiivisia ja osal-
listumaan tilaisuuksiin. Uskon sen tuovan vaihtelua ja piristystä arjen 
rutiineihin.

Toivotan teille onnellista vuotta 2020
arto Mikkonen
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2. yhdiStyKSen hallituS v 2020 

Puheenjohtaja arto Mikkonen 040 540 5900
jäsen/varapuheenjohtaja Kaarlo Kantokari 0400 200 383
Varajäsen Pekka Jokinen 040 5393 102

jäsen arja hinkkanen 040 5452 096
Varajäsen Toivo Hartikainen 0400 655 283

jäsen Kari Korkalainen 050 3312 079
Varajäsen Erkki Halonen 0400 925 912

jäsen reijo Pajuoja 050 5950 733
Varajäsen Helena Teljamo 040 5470 685

jäsen  jaakko nuppola 0400 882 649
Varajäsen Kalevi Räty 0400 655 134

jäsen antero Korhonen 040 526 5213
Varajäsen Pentti Kivi 0400 305 281

jäsen M-l Palmumaa 371 1454 tai
   040 7290 300
Varajäsen Sirkka Kakko 040 8669 759
toiminnanjohtaja toivo hartikainen 0400 655 283

toiMiKunnat v 2020: 
hengellinen toiminta:
Yhteyshenkilö Helinä Hartikainen 0400 945 750
 
tuulensuoja- ja huvitoimikunta
Puheenjohtaja Jaakko Nuppola 0400 882 649
Jäsen Erkki Halonen 0400 925 912
Jäsen Terttu Nuppola 040 8451 966
Jäsen Kari Korkalainen 050 3312 079
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Kuorotoiminta:
Yhteyshenkilö Jaakko Nuppola 0400 882 649

Seppeletoimikunta:
Puheenjohtaja Erkki Halonen 0400 925 912
Varapuheenjohtaja Matti Romppanen 040 5820 217

Majan ohjelmatoimikunta:
Puheenjohtaja Kaarlo Kantokari 0400 200 383
Jäsen Jukka Koste 0400 988 487
Jäsen Sirpa Leino
Jäsen Kristiina Seppälä
Jäsen Kalevi Räty 0400 655 134

3. Kerhojen yhteyShenKilöt:

Anjalankoski Reijo Pajuoja 050 5950 733
  reijo.pajuoja@pp.inet.fi

Elimäki Arja Hinkkanen 040 5452 096
  toimisto.hinkkanen@pp.inet.fi
  
Inkeroinen ja Anjala Pentti Kivi 0400 305 281
  kivipen@hotmail.com

Jaala Reijo Salminen 040 7666 792 
  reijo.salminen@nettilinja.fi

Kuusankoski Antti Jokinen 0400 551 629
  antti.jokinen@kotikone.fi

Valkeala Antero Korhonen 040 526 5213
  antero.korhonen@kymp.net
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4. valtioKonttorin rahoittaMat Palvelut:

Valtiokonttori maksaa kunnille/kuntayhtymille edelleen ”ns. korva-
merkittyä” rahaa veteraanien sekä kuntoutukseen että kotiin annetta-
viin palveluihin. Kymenlaakson alueella KYMSOTEN – kuntayhtymän 
vastuulle kuuluvat näiden palveluiden hallinnointi ja palveluiden jär-
jestäminen. 

laitoskuntoutus:
Laitoskuntoutusta saa edelleen Valtiokonttorin hyväksymistä kuntou-
tuspaikoista, joista lähimmät ovat HOIKU Haminassa ja KYYHKYLÄ 
Mikkelissä sekä IMATRAN kylpylä Imatralla. Laitos-kuntoutukseen voi 
yhdessä veteraanin kanssa osallistua myös puoliso.  

Päiväkuntoutus:
Päiväkuntoutusta järjestetään paikallisissa hoitopaikoissa mm. Haan-
ojan ja Kettumäen palvelukeskuksissa. Päiväkuntoutukseen voi osal-
listua puoliso yhdessä veteraanin kanssa.  

avokuntoutus:
Avokuntoutuksena myönnetään fysioterapeutin antamaa hoitoa joko 
terapeutin tiloissa ja mahdollisuuksien mukaan kotikuntoutuksena 
sekä laillistetun hierojan antamana hoitona ja jalkahoitoina.

KYMSOTESSA kuntoutusasioita Kouvolan veteraaneille järjestää    
edelleen Päivi vilppola puh 040 567 7884 tai vaihde 
+358 206158014  e-mail.paivi.vilppola@kymsote.fi

Häneltä saa lisätietoja hakemuksista ja niiden jättämisestä sekä tar-
vittavista liitteistä. Jos haluaa tavata hänet henkilökohtaisesti, puhe-
limitse on hyvä sopia ajankohdasta.

Valtiokonttorin kuntoutusasioissa voi asioida myös Sotaveteraanien 
toimistossa, joka on avoinna tiistaisin klo 09 – 14, puh 05 - 3120 463 
tai 0400 655 283.
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5. veteraanien Kotiin annettavat Palvelut:

Valtio myöntämän määrärahan mahdollistamana veteraaneille järjes-
tetään kotona asumista tukevia palveluita. Palveluina on järjestetty 
HOIVA-, ATERIA-, KULJETUS- PYYKINPESU JA SIIVOUSPALVELUITA 
sekä pienimuotoisia, asumista helpottavia kodin korjaustöitä.  Pal-
velun sisällöstä tehdään KYMSOTEN henkilöstön toimesta yhdessä 
veteraanin ja mahdollisuuksien mukaan omaisten kanssa palvelu-
suunnitelma, jossa määritellään veteraanille järjestettävät palvelut. 
Suunnitelma tarkistetaan tarvittaessa. Suunnitelman mukaisista pal-
veluista ei veteraanilta peritä maksua. Palvelua on mahdollista saada 
myös palveluasumisessa asuvien veteraanien. 

KYMSOTESSA kotiin annettavia palveluita Kouvolan veteraaneille jär-
jestää Päivi Lindeman-Pakarinen puh 040 568 3396 tai 
e-mail.paivi.lindeman-pakarinen@kymsote.fi  

Häneltä saa lisätietoja palveluista ja palvelusuunnitelmasta ja sen 
tekemisestä. Henkilökohtaisesta tapaamisesta on hyvä sopia puhe-
limitse ajankohdasta.

Mitä palveluita veteraani saa:

Palvelut Korvataan ei korvata
Ateriapalvelut Ateriapalvelut Ruokaostokset
 Lounassetelit

Kotipalvelu- ja   Kylvetys-, siivous-, Lakanoitten, 
kotihoito lumityöt, vaatehuolto- pyyhkeitten, 
 palvelut, kotisairaanhoito, kauneushoito-
 jalkahoito, saattohoito    palvelut, lääkkeet
 kotona  saattohoito 
  laitoksessa, 
  kuntoutukset 
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Palvelut Korvataan ei korvata
Pihatyöt Nurmikon leikkuut, Pihan ja puutarhan
           lumityöt, rännien kunnostustyöt,
 puhdistus, puiden  tarvikkeet 
            pilkkominen 
  
Apuvälineet Tukikaiteitten  Silmälasit,                
 asentaminen,   hammas, suuhygienis-
 luiskat portaisiin, tin käynnit, kuulo-
 kynnysten kojeet ja muut niihin
 poistaminen verrattavat apuväli-           
               neet, porraskäytäviin      
                asennettavat   
                istumahissit.
 
  Kunnan apu- 
  välinevuokraamosta 
  saatavat
  apuvälineet.

Kuljetus- Asiointipalvelut, taksi- Terveydenhoitoon liittyvät
palvelut kortti matkakulut jotka KELA 
   korvaa. Vammaispalvelulain 
   mukaiset kuljetuspalvelut.

Muut  Turvapuhelimet,  Asunnon remontit ja muutos-
palvelut apteekissa tapahtuva työt, esim. keittiö-, sauna- ja
  lääkkeitten annosjakelu, kylpyhuoneremontit, 
  asiointi-, kauppa- ja asunnon sisä- ja ulko-
  saattajapalvelut maalaukset, vuokra, sähkö, 
   ja vesimaksut, jätekaivon
   tyhjennys. Isompiin 
   asunnon muutostöihin voi 
   hakea avustusta ARASta. 
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Virkistys- Kuljetukset, ruoka- ja Saattajien ruokailu- 
retket kahvitarjoilut,  kustannuksia
  saattajien matkakulut    

Omais- Omaishoitajan palkkiot,  
hoidon eläke- ja tapaturma- 
tuki  vakuutusmaksut,
  veteraanin hoito
  omaishoitajan loman aikana.

Tuettu Lehtien luku, koti- Ruokaostokset,
kotona askareitten tekeminen lehdet tai muut 
kuntou-   esim. aterioiden näihin verrattavat
tuminen valmistaminen, yhdessä ostokset.
  veteraanin kanssa, 
  Ulkoilu ja muu fyysistä
  toimintakykyä ylläpitävä
  toiminta. Toiminta tulee
  olla suunnitelmallista ja
  tapahtua yhdessä kotihoidon 
  tms. työntekijän kanssa. 

Kotiin annettavissa palveluasioissa voi asioida myös Sotaveteraanien 
toimistossa, joka on avoinna tiistaisin klo 09 – 14, puh 05-3120 463 
tai 0400 655 283.

6. leSKien KotiaPutoiMinta:
Sotainvalidien Veljesliiton toimesta on mahdollisuus saada kotiapua. 
Avun saanti on riippuvainen työntekijöiden tilanteesta. Lisätietoja 
saa projektisihteeri iina joukaiselta puh 050 381 5797.

Kevät- ja syyssiivouksiin voidaan antaa palveluseteleitä. Setelin 
saanti on riippuvainen saaduista veteraanikeräyksen tuloista 
tai muista avustuksista.
Maksusitoumuksia saa omalta yhteyshenkilöltä tai tiistaisin yhdistyk-
sen toimistosta.  
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7. jalKahoidot:

Jalkahoitoja annetaan tunnuksen omaaville veteraaneille 2 - 4 kertaa 
sekä puolisoille ja leskille, joilla ei ole tunnusta 1 - 3 kertaa vuodes-
sa määrärahojen puitteissa. Loppuvuodesta voi kysyä lisähoitojen 
saantimahdollisuutta.
ennen jalkahoitojen ja mahdollisten muiden hoitojen aloitta-
mista tulee hankkia maksusitoumukset Kouvolan Sotaveteraanien 
toimistosta tai oman alueen yhteyshenkilöltä. tilaukset toimistosta 
puh 05 3120 463 tiistaisin kello 09 – 14 tai 0400 655 283.

lisätietoja saa Kouvolan Sotaveteraanien toimistosta.
huom! Maksusitoumus tulee olla ennen hoidon aloittamista. 
Peruuttamatta jätetyn hoidon maksaa tilaaja. 
jos henkilö saa jalkahoidon sotainvalidien puolelta, hänelle ei 
myönnetä hoitoja Kouvolan Sotaveteraanien toimesta

8. oMatoiMinen KuntoutuS:

Veteraanit saavat käyttää maksutta kaikkia Kouvolan uimahalleja. 
Puolisot ja lesket voivat ostaa uimahalleihin lippusarjoja ja ne korva-
taan maksukuittia vastaan. 
Haanojan Palvelukeskuksen veteraanivuoro on käytössä korvaukset-
ta tiistaisin klo 13 – 15 välisenä aikana.
Lentopalloilijoille on toistaiseksi varattu vuoro Korian monitoimihal-
lista perjantaisin klo 15 – 17 ja Kouvolan Kuntotalosta sunnuntaisin 
klo 09 – 11.00.

9. linja-autoliPun KÄyttö:

Kouvolan kaupunki antaa kaupungin sisäisessä liikenteessä tunnuk-
sen omaaville veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskilleen vapaan 
matkustusoikeuden. Lippu tulee uusia ennen voimassaolon päätty-
mistä Kouvolan Matkahuollossa. Uudet liput tulee anoa matkahuol-
losta. Uuden päätöksen mukaan vapaa matkustusoikeus on kaikilla 
80 vuotta täyttäneillä, kun on hankkinut kortin.
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10. auton PySÄKöintiluPa:

Tunnuksen omaavat veteraanit saavat ilmaisen pysäköintiluvan kau-
pungin kaikilla yleisillä pysäköintipaikoilla. Lupa tulee uusia ennen 
sen voimassa olon päättymistä Kouvolan kaupungin yhteispalvelu-
pisteissä. Tällöin tulee esittää entinen pysäköintilupa tai ajokortti ja 
auton rekisteriote, josta selviävät auton omistusasiat. 

11. haMMaShoito:

Veteraanien hammashoito kuuluu KELA:n korvauksen piiriin. KELA 
maksaa hyväksyttyjen taksojen mukaiset hoidot. Lisätietoja saa mm. 
sotaveteraanikalenterista.

12. veteraanijÄSenten tuKi 
”yStÄvÄKuMMi” toiMinta:
Sotaveteraanien Kouvolan yhdistys on vuoden 2018 alkupuolella 
aloittanut veteraaneille tarkoitetun ystävätoiminnan joka sai nimek-
seen ystäväkummi-toiminnan. Se on vapaaehtoistoimintaa ystä-
väkummin osalta. Ystäväkummit ovat vaitiolovelvollisia ja kummin 
haluavalle veteraanille ei toiminnasta aiheudu kuluja. Kummit voivat 
olla seurana, käydä lukemassa, auttaa ulkoilussa, tapahtumissa, ve-
teraanin ja ystäväkummin yhteisesti sovitulla tavalla. Toimintaa on 
järjestetty veteraanitunnuksen omaaville henkilöille mutta sitä laa-
jennetaan mahdollisuuksien mukaan myös puolisoille ja leskille. Li-
sätietoja antaa sosiaalineuvoja eila Kohopää puh 044 376 6321 
tai toiminnanjohtaja toivo hartikainen puh 0400 655 283.

13. Sotaveteraanien SiunauStilaiSuudet:

Mikäli omaiset haluavat, yhdistyksen edustajat osallistuvat veteraa-
nin siunaustilaisuuteen. Siunaustilaisuudesta pyydetään omaisia ole-
maan yhteydessä Kouvolan toimistoon tiistaisin klo 09 – 14 väli-
senä aikana puhelin 05 312 0463 tai muulloin 0400 655 283.  
Kerhojen alueella yhteys oman kerhon yhteyshenkilöön.
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Omaisten pyynnöstä voi saada siunaustilaisuuteen yhdistyksen ja 
Suomen lipun. Omaiset vastaavat lippujen asettamisesta. Lisätietoja 
ja ohjeita saa toimistosta tiistaisin klo 09 – 14 puh 05 3120 463 tai 
muulloin 0400 655 283. 
Siunaustilaisuuteen voi saada Pohjois-Kymen Sotilaspoikien perinne-
killan kuoron korvausta vastaan. Kuoron osalta yhteyshenkilö on 
Matti Karhima puh 0400 558 311.

veteraanit eivät saa hautajaiskuluihin avustusta, mutta hauta-
paikka tunnuksen omaavalle veteraanille ja hänen puolisolleen 
on ilmainen 25 vuoden ajaksi. hautaustoimistosta kannattaa 
tarkistaa maksuvapautus.

hautakivimerkki:
Veteraanin hautakiveen saa maksutta tunnuksen, kun noutaa sen 
Kouvolan Sotaveteraanien toimistosta. 

14. laKineuvonta.

Lakineuvontaa emme pysty antamaan vaan pyydetään kääntymään 
pankkien tai asiantuntijoiden puoleen.

15. veteraaniMaja.

Veteraanimaja on veteraanien käytössä 1.5. – 30.9.2020. Keskiviik-
kopäivän ulkopuolisesta käytöstä majan varauksen, max 7 vrk/kerta 
voi tehdä Kouvolan Reserviläisten edustajilta Jukka Kosteelta puh 
0400 988 487. Tilauksia ja varauksia voi tehdä myös s-postilla kou-
volanres@gmail.com. 
Majalle järjestetään kuljetus keskiviikkoisin 3.6. – 26.8.2020 välise-
nä aikana.
Majan osoite on Miettulantie 149, 45370 VALKEALA.
Juhannusviikolla kuljetus järjestetään Juhannusaattona 19.6.2020.



13

linja-auton aikataulu ja reitti on seuraava:
Lähtö klo 13.30 Haanojan Palvelukeskus piha ja klo 13.45 Tuulensuo-
ja – Hallituskatu - Utinkatu – Karjalankatu – VT 15 - Valkeala kk - Vt 15. 
Paluu majalta n. klo 17.00
linja-autokuljetuksesta ja kahvitarjoilusta ei peritä maksua. 
Kerhojen osalta kuljetus tulee järjestää omatoimisesti tai saa-
pua esim. tuulensuojan pihaan tai haanojan P-paikalle. 

16. KerhoPÄivÄt:

Kerhopäivä järjestetään toistaiseksi tuulensuojassa parillisen vii-
kon torstaina klo 15 – 17. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki jäsenet. 
Kerhopäivien ohjelma jaetaan kaikille halukkaille tammi- ja syyskuun 
kerhopäivien alkaessa. Ohjelmaa saa myös toimistosta. Ohjelman 
muutokset ovat mahdollisia. Kahvitarjoilu on maksuton. 

17. SotaveteraaniKuoro:

Kuorotoiminnan perinnettä jatkaa Pohjois-Kymen Sotilaspoikakuoro 
ja orkesteri. Yhteyshenkilönä toimii Matti Karhima puh 
0400 558 311. 

18. tiedoSSa olevia taPahtuMia:

6.3.2020 Piirin vuosikokous Hamina
13.3.2020 Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet
27.4.2020  Kansallisen veteraanipäivän tilaisuudet
15.5.2020  Sotiemme veteraanien kirkkopäivä Kouvolan 
                  Keskuskirkossa
9.6.2020  Hengellinen perheilta Elimäki
12.6.2020  Puolustusvoimien kesäkiertue Kouvolassa
14.8.2020  Piirin virkistyspäivä Kymenlaakson Opistolla 
1.10.2020  Sota-ajan lauluilta Kuusankosken srk-keskus
30.11.2020  Isänmaallisten laulujen ilta Maria-salissa
11.12.2020  Veteraanien joululounas Utissa kutsun mukaisesti
17.12.2020  Joululounas Puhjonranta
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huom! Muutokset mahdollisia.
Tilaisuuksia järjestetään myös oman kerhon alueella. Seuraa lehti-il-
moituksia mahdollisista muutoksista.

19. tarviKeMyynti:

Kouvolan Sotaveteraanien toimistossa on myytävänä kaikkia liiton vä-
littämiä tuotteita. Toimistosta voi ostaa adresseja, levyjä, joulukortte-
ja, useita eri kirjoja, veteraaniheijastimia sekä muita myynnissä olevia 
keräystuotteita.

20. jÄSenMaKSu ja Muu tuKi:

Tunnuksen omaavalta jäseneltä tai hänen puolisoltaan tai leskeltä ei 
jäsenmaksua peritä. Näin ollen myös veteraanin puolison tai lesken 
kannattaa olla yhdistyksen jäsen.  Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 
15 €/jäsen. Jokaiseen talouteen tilataan myös jäsenetuna Kenttäpos-
tia-lehti.
Jokainen voi halutessaan maksaa tukimaksua, joka käytetään vete-
raanien hyväksi. Mahdolliset testamenttilahjoitukset otetaan kiitol-
lisuudella vastaan ja varat käytetään testamentin tekijän haluamalla 
tavalla.

21. avuStuSten MaKSaMinen:

Sotaveteraaniliitto, piiri tai yhdistys voi maksaa pienituloisille vete-
raani-, puoliso- tai leskijäsenille erilaisia avustuksia hakemuksen pe-
rusteella. 
Avustuksia maksetaan pienituloisille, bruttoeläke enintään n 1.200 € 
kuukaudessa. Avustusta maksetaan enintään 700 € vuoden aikana 
anojaa kohti. Avustusta voi saada seuraaviin kohteisiin: sairaus-, lää-
ke- ja hammaslääkärikulujen omavastuuosuuteen, apuväline- ja sil-
mälasihankintoihin. Omavastuuosuus riippuu kulujen suuruudesta. 
Hakemukset tulee toimittaa Kouvolan Sotaveteraanien toimistoon. 
hakemuksen liitteenä tulee olla alkuperäis-kuitit maksetuista 
laskuista, joihin avustusta haetaan sekä kopio viimeisimmästä 
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verotuksesta.
avustusten saatavuus riippuu saaduista varoista.
Kaikista avustuksista saa lisätietoa toimistosta.

22. Kerhojen KoKoontuMiSet:

anjalankosken Sotaveteraanien kerho kokoontuu edelleen Seura-
kuntakodin tiloissa 29.1.2020 alkaen klo 14 kerran kuukaudessa. Ko-
koontumisia ei ole kesä – elokuun aikana. Muutoksista ilmoitetaan.

elimäen Sotaveteraanit kokoontuvat perinteiseen lounas-tilaisuu-
teen seuraavasti:
 - Elimäen seurakuntakeskus kaksi kertaa kevätkaudella 
  [tammi- ja toukokuussa] ja kaksi kertaa syksyllä [syys- ja 
  joulukuussa] 2. maanantai klo 11.30.
 - Kuljetus Korialta sovitaan erikseen.

inkeroisten ja anjalan Sotaveteraanit kokoontuvat kuukauden 1. 
maanantai klo 12.30 Inkeroisten Palvelutalossa. 

jaalan Sotaveteraanit kokoontuvat kuukauden 1. maanantai klo 
13.00 Vanhan Kelon tiloissa. Kokoontumisia ei ole kesä – elokuun 
aikana.

Kouvolan naisten kerho kokoontuu kuukauden ensimmäinen tiistai 
Kouvolan seurakuntakeskuksessa klo 14.00.  Kesä – elokuun aika-
na kerho ei kokoonnu. Muualla tapahtuvat kerhopäivät ilmoitetaan 
erikseen.

Kuusankosken Sotaveteraanien tapaamiset ovat kuukauden 1. 
maanantai klo 12.00 Kuusankoski-talossa. Kokoontumisia ei ole kesä 
– elokuun aikana.

valkealan Sotaveteraanit kokoontuvat kuukauden 3. maanantai 
klo 14.00, kahvit klo 13.30 alkaen Iltatähden Palvelukeskuksessa. 
Kokoontumisia ei ole touko - elokuussa. 



16

Kaikki kerhojen jäsenet ovat tervetulleita Kouvolan Sotavete-
raanien tuulensuojan, veteraanimajan tai muihin tapahtumiin. 
lisätietoja saa Kouvolan Sotaveteraanien toimistosta tiistaisin 
puh 05 3120 463 tai 0400 655 283.

23. tÄrKeitÄ yhteyStietoja:

Toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen  0400 655 283
e-mail.kymenlaakson.svp@sotaveteraaniliitto.fi

Piirin sosiaalineuvoja:
Eila Kohopää      044 3766 321
e-mail.eila.kohopaa@gmail.com

veteraanien kotiin tuotavat palvelut:
Päivi Lindeman-Pakarinen    040 5683 396
e-mail.paivi.lindeman-pakarinen@kymsote.fi

veteraanikuntoutus:
Toimistosihteeri Päivi Vilppola   040 567 7884
e-mail.paivi.vilppola@kymsote.fi   020 615 8014

asuntokorjausneuvoja:
Pekka Hulkkonen     050 593 1277

esperi Palvelukeskus haanoja:

Myllypuronkuja 2, 45150 Kouvola
Puhelinnumerot:
Yksikön päällikkö Anne Koivula   040 565 9716
anne.koivula@esperi.fi

Palveluohjaaja Maarit Lamposaari   040 728 7549
maarit.lamposaari@esperi.fi
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Hoitajat:
Palveluasuminen     0400 806 602
Ryhmäkoti      040 530 5452

Fysioterapiapalvelut:
Laura Tommola     046 922 9029
Satu Estola, lymfaterapeutti    050 563 3913

ikäopastin:

Puhelin ma - pe klo 8.30 -15.30 
puh 020 615 5140 neuvontaa, ohjausta ja palvelutarpeen arviointia 
yhdestä numerosta.
Soita palvelupuhelin IkäOpastimeen, jos huoli omasta tai läheisesi 
voinnista herää!

hÄtÄtilanne:  hätäkeskus  112

Päivystykset:
Yhteys ensin omaan terveysasemaan.

terveysasemat: Puhelin
elimäen terveysasema 020 615 1003
Kiviaidantie 1, 47200 Elimäki
Avoinna ma – pe kello 08 – 16.00  

jaalan terveysasema 020 615 1 006
Keskuskaari 1 B, 47710 Jaala
Avoinna ma – pe kello 08 – 16.00

Keltakankaan terveysasema 020 615 1001
Sairaalankaari 15 A, 46860 Keltakangas
Avoinna ma – pe kello 08 – 16.00

Korian terveysasema 020 615 1003
Kyminasemantie 10 A 4, 45610 Koria
Avoinna ma – pe kello 08 – 16.00
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Kouvolan terveysasema/Marjoniemi 020 615 11000
Marjoniementie 10, 45100 Kouvola
Avoinna ma – pe kello 08 – 16.00

Kuusankosken/Katajaharju terveysasema  020 615 1004
Puhjontie 17, 45740 Kuusankoski
Avoinna ma – pe kello 08 – 16.00

valkealan terveysasema 020 615 1005
Keskitie 19, 45370 Valkeala
Avoinna ma – pe kello 08 – 16.00

24. Palvelulinjojen yhteyStiedot:

Palveluliikenne on kaikille avointa aikataulutettua reittiliikennet-
tä. Veteraaneille, puolisoille ja veteraanileskille matka on ilmainen 
myönnettyä korttia käyttäen. Palvelulinjojen aikataulut on rakennettu 
siten, että ne voivat tarvittaessa poiketa reitiltä esimerkiksi asiakkaan 
kotiovelle. Aikataulut mahdollistavat myös henkilökohtaisen palve-
lun esimerkiksi autoon nousemisessa.

lisätietoja saa:
Kouvolan keskustan alue puh 040 660 1213

Kuusankoski – Koria  puh 040 186 6393 
 
Anjala – Myllykoski  puh 050 354 2244
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Muistiinpanoja:
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25. yhteystiedot:

avoinna tiistaisin klo 09-14.00 

Kouvolan 
Sotaveteraanit ry  

Hallituskatu 7 B, 4. kerros puhelin 05-3120 463 tiistaisin
45100 Kouvola gsm  0400 655 283 

e-mail: kouvola.sv@luukku.com tai 
kymenlaakson.svp@sotaveteraaniliitto.fi
www.kymensotaveteraanit.fi

Piirin yhteystiedot:

Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri ry
hallituskatu 7 B, Pl 252
45101 Kouvola
puh 05-3120 463 tiistaisin
gsm 0400 655 283
e-mail: kymenlaakson.svp@sotaveteraaniliitto.fi
www.kymensotaveteraanit.fi

SÄilytÄ tÄMÄ


