
YHDISTYKSEN TOIMISTO  AVOINNA PERJANTAISIN KLO 09-11 

HAMINAN VETERAANIKODISSA, MANNERHEIMINTIE 16 

PUH 0400-185838 TAI 050-372939 

Sähköposti:  hvsveteraanit@gmail.com 

TOIMISTO KIINNI 09.06. -23.08.2018 ( kesätauko ) 

SÄILYTÄ TÄMÄ LUE JA OSALLISTU! 

KUTSU 

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 
pidetään 15.02. 2018 klo 15.00 Haminan Veteraanikodissa. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 9.§:n määräämät 

vuosikokusasiat. Muut kokoukselle tarkoitetut asiat on oltava kirjal- 

lisena 08.02.klo 16.00 mennessä yhdistyksen hallituksella.  

____________________________HALLITUS________________________ 

YHDISTYKSEN VIRKISTÄYTYMISPÄIVÄ 

TOUKOKUUN  16. PÄIVÄNÄ 

HAMINAN KULMAKIVESSÄ 

- LUONTOPOLKU, PELEJÄ, KILPAILUJA, JUMPPAA, 

   LAULUA YM. YM. TULOKAHVI,  LOUNASRUOKAILU. 

Järjestää: Haminan Seurakunta ja hengellinen toimikunta. 

Tarkemmat tiedot lehti-ilmoituksessa. 

Jäsentiedotteen 2018 on koonnut Erkki Kyyrö 

300/RUK 2018 

 

 

JÄSENTIEDOTE  2018 
HAMINAN-VEHKALAHDEN  SOTAVETERAANI RY 

1966 – 2018 

VIROLAHDEN SOTAVETERAANIT RY 

on vuoden vaihteessa liittynyt kerhona Haminan-
Vehkalahden  Sotaveteraaneihin 

YHTEYSTIEDOT:  MATTI  LEIKKONEN , pj                              0400-156044 
                                                                     matti.leikkonen@gmail.com 
                              HANNU  KOSKI           siht                           040-5216345 
                                                                     hannukoski@gmail.com 
                               TIMO ALO                   jäsen                       0500-696898 
                                                                     timoalo4@gmail.com 

                                        MUISTIINPANOJA 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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YHDISTYKSEN HALLITUS 2018 
Puheenjohtaja           Aimo Kiukas                                        0500-903621 

                                      aimo.kiukas@elisnet.fi 

Varapuheenjohtaja  Matti  Sahala                                       0400-554693 

                                       m.sahala@pp.inet.fi 

Jäsen                             Eila Vainikka                                       050-3538560 

Jäsen                            Sakari Suurnäkki                                 040-5305660 

Jäsen                            Kaarlo Kärkkäinen                              050-3563292  

                                      kaarlo.karkkainen@gmail.com 

Jäsensihteeri              Aila Sahala                                            040-5147269 

                                     aila.sahala@pp1.inet.fi    

Sihteeri                       Juha Rantala                                         0400-185838 

                                     juha.rantala@pp4.inet.fi 

Jäsen, tal.hoitaja       Päivi Rantala                                          040-5474963 

                                     päivi.rantala@hamina.fi 

Jäsen                           Maija-Leena Järviö                               040-8297936 

                                     maijaleena.jarvio@gmail.com 

Jäsen                           Pauli Kettunen                                      050-3801143 

Jäsen                           Erkki Kapiainen                                     0400-444512 

                                     erkki.kapiainen@luukku.com 

1,varajäsen                Irene Koskivuori                                    05-3447070 

2.varajäsen                Marika Martomaa                                040-5443593 

                                     marika.martomaa@klinikka.fI 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   

   TALVISODAN PÄÄTTYMISEN 78 – VUOTIS MUISTOTILAISUUS 

                                           tiistaina 13.03. 2018 klo 17.00 
            kunnianosoitus sankarihaudoilla,  juhlamuistotilaisuus kirkossa 
 
                                                                                                   Tarkemmin lehdessä 
                                                 

SOTAVETERAANIEN SIUNAUSTILAISUUDET 
Mikäli omaiset niin haluavat lasketaan veteraanin siunaus- 

tilaisuudessa havuseppelesinivalkoisin nauhoin. Siunausti- 

laisuudesta pyydetään omaisia olemaan yhteydessä yhdis- 

tyksen sihteeriin, puheenjohtajaan tai  Vesa Salomaahan. 

Veteraanin hautakiveen saa maksutta veteraanitunnuksen 

yhdistyksen toimistosta. Naistoimikunta muistaa edesmen- 

neitä kukkalaitteella ja mahdollisesti Lotta-Svärd hautakivi- 

merkillä. Muistoadressi pyritään kaikissa tapauksissa lähetä- 

mään vainajan omaisille. 

Seppeletoimikunnan johtajana toimii Vesa Salomaa, puh 040-5210656 

JÄSENMAKSU 

YHDISTYKSEN PANKKITILIN N:O ON    FI67 55060020110845 
Varsinaiselta jäseneltä (= tunnuksen omaava, leski tai puoliso ) ei peritä jä- 

senmaksua. Kannatajajäseneltä jäsenmaksu on 15,00  €. Jos haluat maksaa 

muuta tukea veteraanityölle kirjoita viestikenttään:  VETERAANITUKI. 

JÄSENMAKSU TOIVOTAAN SUORITETTAVAN KULUVAN VUODEN 

                            TOUKOKUUN LOPPUUN MENNESSA     

 ************************************************************** 

      MUISTATHAN ILMOITTAA SIHTEERILLE  

                YHTEYSTIETOMUUTOKSET !!!                                                  

                            PUH 0400-185838 TAI  050-3729397                                                                                     
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TAPAHTUMAKALENTERI 2018 
AIKA TAPAHTUMA PAIKKA 

Ke 03.01.klo 15.00 Ntmk:n kerhoiltapäivä/kokous Veteraanikoti 
   

Ke 07.02 klo 15.00 Ntmk:n kerhoiltapäivä Veteraanikoti 
To 15.02. klo 15.00 Yhdistyksen vuosikokous Veteraanikoti 

   
Ke 07.03. klo 15.00 Ntmk:n kerhioltapäivä Veteraanikoti 
Ti 13.03. Talvisodan päättymisen 78-vuotis 

muistotilaisuus 
Sankarihaudat 
Marian kirkko 

   
   

Ke 04.04. klo 15.00 Ntmk:n kerhoiltapäivä Veteraanikoti 
Ti  XX.XX  ilta Veteraani varainkeräys RUK, Hamina 
     27.04 Kansallinen veteraanipäivä Hamina 

   
Ke 02.05, klo 15.00 Ntmk:n kerhoiltapäivä Veteraanikoti 
Ke 16.05.klo 09.00 Yhdistyksen virkistäytymispäivä Kulmakivi 
Su 20.05  Kaatuneitten muistopäivä Hamina 
   
Su 04.06.  Pv:n lippujuhlapäivä Hamina 

   
          .06 Kesäretki Avoin 
          ,07. Kesäretki Avoin 
Ma  01.08 Hamina Tattoo Hamina 
Pe 17.08. Piirin virkistyspäivä      Inkeroinen 
Ke 05.09 klo 15.00 Ntmk:n kerhoiltapäivä Veteraanikoti 
   
Ke 03.10 klo 15.00 Ntmk:n kerhoiltapäivä Veteraanikoti 
Viikko 41. Vanhusten viikko Hamina 
Ti 16.10. klo 17.00 Veteraanikivi, muistotilaisuus Hamina 
XX:XX. Veteraani varainkeräys RUK, Hamina 
Su 04.11.klo 10.00 Sotiemme veteraanien 

kirkkopäivä 
Marian kirkko 

Ke 07.11. klo 15.00 Ntmk:n kerhoiltapäivä Veteraanikoti 
Ke 05.12. klo 15.00 Ntmk:n kerhoiltapäivä Veteraanikoti 
To 06.12. Itsenäisyyspäivän tilaisuudet Hamina 
24.-26.12. HYVÄÄ JOULUA  
31.12. HYVÄÄ UUTTA VUOTTA !  

 

KOTIIN VIETÄVÄN SIIVOUSPALVELUN MUUTOS 

Vuoden alusta on yhdistyksen kotiin vietävissä palveluissa tapahtunut muutoksia. 

EKAMIN Ankkuripajan ja Ravimäkiyhdistyksen työpalvelua ei yhdistys enää korvaa, 

vaan ne ovat omalla kustannuksella. Jatkossa kotisiivouksista vastaa Sotainvalidien 

Veljesliiton Avustajatoiminta. Heidän tuntihinta on 17 €/h. Haminan –Vehkalahden 

Sotaveteraanit yhdistys haluaa turvata  siivouksen jatkuvuuden kohtuullisilla 

kustannuksilla, joten yhdistys osallistuu  kustannuksiin 7 €/h. Asiakkaalle jää 

maksettavaksi entinen 10€/h. Yhdistys tukee siivousta 2 h/kk. Lisätuntien hinnasta 

jokainen vastaa täysimääräisesti avustajapalvelun tuntihinnan mukaisesti. 

Sopimuksenavustajapalveluksen kanssa jokainen tekee itse. Jokainen ottaa itse 

yhteyttä avustajapalveluun sopimuksen tekemiseksi. Maksu on kotitalousvähennys 

kelpoinen.                                                                                                                

YHTEYSTIEDOT:                  Projektiopäällikkö       Iina Joukainen, puh 050-3815797 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

                          KUNTOUTUS 

Avokuntoutus ( hieronta ja jalkahoito ) haetaan yhdistyksen toimiston kautta. 
Vain tunnuksen omaaville, leskille ja puolisoille.Pyrkimyksenä on, että kerran  
vuoden aikana olisi mahdollista saada jotakin avokuntoutusta. Yhdistyksen o- 
suus kuntoutuksesta on: hieronta 180 € ja  jalkahoito 50 €, tarvittaessa loppu- 
osa on omavastuulla, esim. kotona tapahtuva lisäkustannus. 
Laitoskuntoutus ( Valtiokonttorin kustannuksella ) haetaan edelleen terveys- 
keskuksen kautta ( lääkärin lausunto ja hakemus ). 
Kuntovoimisteluun on edelleen mahdollisuus kaupungin liikuntasaleilla yleisö- 
vuoroilla. Tunnuksen omaavilla veloituksetta, muilla liikuntahallimaksu. Lisäk- 
si Haminan Veteraanikodin kuntosali on käytettävissä veloituksetta ma ja to 
klo 08.15 – 09.15. 
Lentopallovuorot ovat ma ja to klo 15.30 Husulan koululla. 
Veteraanien leskien ja puolisoiden sarjalippu em. halleihin korvataan kassa- 
lippua vastaan hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti. Ota yhteys toimis- 
toon. !!! 

 
 

 



Puheenjohtajan tervehdys 

           HYVÄT VETERAANIVELJET ja –SISKOT 

Yhdistyksemme 51. toimintavuosi on ohitse. Me jatkamme toimintaamme en- 
tiseen tapaan keskittyen eri tyyppisen kuntouttamisen toteuttamiseen omin voimin 
ja yhdessä Haminan kaupungin kanssa. Erityisenä kohteena ovat tänä vuonna 
avokuntoutuksen, hieronta ja jalkahoito, lisääminen.tätä toimintaa tukee myös 
maamme valtio lisäämällä tähän tarvittavia varoja. 
Aatteellinen toiminta, johon kuuluu etenkin isänmaallisen hengen ylläpitämi- 
nen, yhteenkuuluvuuden lujittaminen, veteraaniperinteen vaaliminen ja tun- 
netuksi tekeminen jatkuu entiseen tapaan. 
Naistoimikunta on ainut piirimme alueella toimiva kyseinen toimikunta. Toi- 
mikunta jatkaa merkittävää työtään omalla sarallaan.  
Toimintansa lopettaneen Virolahden Sotaveteraaniyhdistyksen jäsenet ovat liit- 
tyneet jäseniksemme ja toimivat pääsääntöisesti kerhomuotoisena omalla rahoi- 
tuksellaan. 
Sääntöjen mukaisen toiminan ohella yhdistyksemme jatkaa yhdessä oman piirimme 
kanssa  tulevaisuussuunnitelmien laatimista ja vastaa kaakonkulman veteraaniperin- 
nettä palvelevan työn johtamista. Tässä työssä tarvitaan kannatjajäsenten panosta. 
Vetoan teihin kannattajajäsenet, tulkaa mukaan, työ veteraanipolven hyväksi on  
arvokasta ja palkitsevaa toimintaa. Usein kuulee käytettävän sanontaa  veteraania ei 

jätetä , sanonta ei saa jäädä korulauseeksi, se vaatii aktiivista toimintaa meiltä kaikil- 
ta maamme kunniakansalaistemme hyväksi. Maamme itsenäisyys täytti 100 vuotta, 
ilman veteraanipolven taisteluja Talvi- ja jatkosodassa tätä juhlavuotta tuskin itse- 
näisessä Suomessa olisi juhlittu.  
Työmme veteraanien, puolisoiden ja leskien etujen parantamiseksi jatkuu yhdessä 
kunniaa veteraaniveljille ja –siskoille tehden. 
Olen usein lainannut edesmenneen säveltäjän ja lauluntekijän Kaarlo Hämäläisen 
koskettavaa laulua  ” Veteraanin iltahuuto ” 

   Hoivatkaa kohta poissa on veljet, muistakaa heille kallis ol´maa 

   Kertokaa lasten lapsille lauluin, himmetä ei muistot koskaan saa. 
    Toivotan jäsenistöllemme hyvää ja vireää itsenäisen Isänmaamme vuotta 2018. 
Luovutan puheenjohtajan tehtävät tulevassa vuosikokouksessa seuraajalleni. 
Kiitän Haminan kaupunkia, Haminan seurakuntaa, Reserviupseerikoulua ja  
jäsenistöä sekä hallitusta saamastani tuesta työssä maamme kunniakansalais- 
ten hyväksi. 
Puheenjohtaja                                Aimo Kiukas 

                                                        Aimo  Kiukas 
 

  ETELÄ-KYMENLAAKSON VETERAANIKUORO  

Puheenjohtaja:  Esko Nevamaa ……………………….. 0400-803341 
                                                                 esko.nevamaa@gmail.com 
 Laulunjohtaja:      Kauko Toikka …………................040-7036710 
Alkaneen vuoden ohjelmistoon kuuluu useita esiintymisiä mm. 
Talvisodan päättymisen muistotilaisuus, yhdistyksen virkistäyty- 
mispäivä toukokuussa, veteraanien joulujuhla ym. 

AVUSTUSTEN MAKSAMINEN 

Sotaveteraaniliitto, -piiri tai yhdistys maksavat pienituloisille veteraani-, 
puoliso- tai leskijäsenille erilaisia avustuksia anomuksen perusteella. Avus- 
tuksia maksetaan pienituloisille, bruttoeläke n. 1200 € kuukaudessa. 
Avustusta maksetaan enintään 700 € kahden vuoden aikana anojaa kohti. 
Omavastuu osuus on n 50-100 €, riippuen tulojen suuruudesta. Avustusta voi 
saada lääkäri- ja hammaslääkärikulujen osuuteen, apuvälinen- ja silmälasi- 
hankintoihin. Hakemukset tulee toimittaa yhdistyksen toimistoon. Liitteenä 
pitää olla alkuperäiskuitit maksetuista laskuista, joihin avustusta anotaan se- 
kä kopio viimeisestä verotuksesta sekä pankkitilin numero IBAN – muodossa. 

                                          HALLITUKSEN KOKOUKSIA 

   Yhdistyksen hallitus pitää kokouksia suunnilleen kerran kuussa 
08.02,  alkaen. 
Hallitukselle tarkoitetut asiat ( esim. avustushakemukset ) pitää 
olla noin peri viikkoa ennen hallituksen kokousta sihteerillä tai 
toimistossa. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

KYMENLAAKSON SOTAVETERAANIPIIRIN 
                VIRKISTÄYTYMISPÄIVÄ  17.08. INKEROISISSA 
                     EI MUITA PIIRIÄ KOSKEVIA TAPAHTUMIA. 
ILMOITTAUTUMINEN SIHTEERILLE RIITTÄVÄN AJOISSA.   
SEURAA LEHTI-ILMOITTELUA 
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