
Miehikkälän Sotaveteraanit ry 
Jäsenlehti, kevät 2018 

Yleistä 
Vuoden 2017 lopussa yhdistykses-
sä oli 120 jäsentä. Heistä tunnuk-
sen omaavia oli yht. 13, puolisoita 
ja leskiä 25 sekä kannattavia jäse-
niä 82 henkilöä. Viimeiseen ilta-
huutoon poistui viime vuonna 11 
jäsentä.  
 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne 
on pysynyt kohtuullisena.  
 
Jäsenmaksu 2018 
Jäsenmaksua peritään vain kanna-
tusjäseniltä 10 Φ/vuosi. Kannatus-
jäsenet voivat halutessaan maksaa 
suurempaakin jäsenmaksua ns. tu-
kimaksun muodossa. 
 

 
Palvelukodilla ja Ratevassa asuvil-
ta sekä veteraani-, puoliso- ja les-
kijäseniltä ei peritä jäsenmaksua – 
vapaaehtoisesti sen voi maksaa.  
 
Vuosi 2017 oli juhlavuosi 
Vuosi oli yhdistyksen 50. toiminta-
vuosi. Merkkipaalua juhlistettiin 
24.9.2017 Miehikkälän kirkonmä-
ellä kunniakäynnillä sankarihau-
doilla, juhlamessulla ja -tilaisuu-
della kirkossa. Yhdistys juhlisti So-
taveteraaniliiton 60 vuotta tilai-
suudella 29.9. klo 11 Miehikkälän 
sankarihaudoilla. Myös Suomen ja 
Miehikkälän juhlavuodet näkyivät 
monella tapaa yhdistyksen toimin-
nassa vuoden 2017 aikana.  

Yhdistys vietti 50-
vuotisjuhlaa Miehik-
kälän kirkonmäellä 
24.9.2017. Sankari-
vainajia muistettiin 
seppeleenlaskulla 
sankaripaadelle.  



 

 
Kuntoutus 
Valtionkonttorin kuntoutus voi olla 
laitos-, avo-, päivä- tai kotikuntou-
tusta. Veteraanin puolisolla on 
mahdollisuus yhdessä veteraanin 
kanssa samanaikaiseen laitos- tai 
päiväkuntoutukseen. Haku tapah-
tuu terveyskeskuksen kautta. Lisä-
tietoja kunnan veteraaniyhteys-
henkilöltä, palvelujohtaja Leila Tyl-
liltä, puh. 040 5122 315. Ensisijai-
sesti haetaan Valtionkonttorin 
kustantamaan kuntoutukseen. 
 
Lisäksi yhdistys kustantaa kuntou-
tusta talousarvioon varatulla mää-
rärahallaan. Kuntoutus voi olla hie-
rontaa, fysikaalista hoitoa tai jal-
kahoitoa. Tuki on tunnuksen 
omaaville veteraaneille 200 Φ se-
kä puolisoille ja leskille 100 Φ. Asi-
assa voi ottaa yhteyttä puheenjoh-
tajaan. 
 
Tunnuksen omaavat jäsenet, puoli-
sot ja lesket voivat käydä uimassa 
järjestön tukemina yleisillä vuo-
roilla. Muistakaa laittaa nimenne 
sotaveteraanien vihkoon! 
 
Rintamaveteraaneille kotiin vietä-
vät kunnalliset avopalvelut 
Suurin osa veteraanikuntoutuksen 
määrärahasta osoitetaan kotona 
asumista tukeviin palveluihin. 
Määrärahan käyttökohteita voivat 
olla esim.: siivoaminen, ateriapal-
velut, kylvetykset, vaatehuolto, 
asiointipalvelut, kotisairaanhoito, 
jalkahoito ja kodissa tehtävät pie-
net muutostyöt kuten kynnysten 

poistaminen, tukirakenteiden 
asentaminen, luiskat portaikkoi-
hin sekä pihatyöt, sosiaalinen 
kanssakäyminen ja tuettu kotikun-
toutus. Tuki ei ole sidottu ylimää-
räiseen rintamalisään. 
 
Määrärahan käyttöön sovelletaan 
sosiaalihuoltolain mukaista tarve-
harkintaa kuitenkin niin, että rin-
tamaveteraanin tuloja ei tarvitse 
selvittää, vaan palvelun tarve on 
ratkaiseva. Tavoitteena on tukea 
monipuolisesti veteraanin kotona 
selviytymistä. 
 
Avustusten hakeminen 
Tunnuksen omaavat veteraanit 
ovat oikeutettuja saamaan kor-
vausta Kelan kautta maksamis-
taan suun ja hampaiden hoidon 
kustannuksista. 
 
Tunnuksen omaavat miehet ja nai-
set sekä tunnuksettomat veteraa-
nien puolisot ja lesket voivat ha-
kea Sotaveteraaniliiton tai Sotave-
teraanipiirin kautta avustusta lää-
ke– ja hoitokulujen omavastuu-
osuuksiin, apuvälineisiin ja kotona 
asumista tukeviin kodin muutos-
töihin. Tuloja saa tällöin olla enin-
tään 1200 Φ/kk bruttona. 
 
Sotiemme veteraanit saavat 10 % 
alennuksen tavanomaisista perus-
korvattavista lääkkeistä sekä kai-
kista ei-korvattavista lääkkeistä 
(mm. useimmat   itsehoitolääk-
keet) kaikista apteekeista. Alen-
nusta ei anneta lääkkeistä, jotka  



ovat sairausvakuutuslain mukaan 
erityiskorvattavia, merkittävistä 
ja kalliista peruskorvattavista 
lääkkeistä eikä sairausvakuutus-
laissa tarkoitetun vuotuisen oma-
vastuun ylittävältä osalta. Alen-
nuksen saa esittämällä apteekis-
sa sotilaspassin, kuvallisen Kela-
kortin (jossa tunnus R) tai uuden 
rintamalisäkortin sekä henkilölli-
syystodistuksen.  
 
Tarkempia tietoja veteraanien 
etuuksista löytyy Sotaveteraani-
lehdestä 1/2018 tai puheenjohta-
jalta, sihteeriltä ja piirin toimin-
nanjohtajalta, joilta saa myös ha-
kemuslomakkeita.  

Kuoro hautajaisiin 
Veteraanijäsenien hautajaisiin on 
mahdollista pyytää Veteraaniperin-
nekuoro laulamaan. Yhteyshenkilö-
nä toimii pj Reino Pietikäinen.  

 
Hautakivimerkki 
Sotaveteraanin omai-
set voivat pyytää yhdis-
tykseltä hautakivimer-
kin ja sen kiinnityksen. 

Yhteyshenkilönä toimii puheenjoh-
taja Reino Pietikäinen. 

Sotaveteraanien historiikki (2014) 
Kotikontujen sota ja rauha. Miehik-
kälän Sotaveteraanit ry – Veljes- ja 
sisarapua vuodesta 1967.  
Kirjaa voi tiedustella Reinolta 
(hinta 20 Φ) tai ostaa Salpalinja-
museolta (hinta 25 Φ). 

Hallitus 2018   

Varsinainen jäsen Puhelin/s-posti, osoite Henk.koht. varajäs. 
Reino Pietikäinen, 0400 505 984, reino.pietikainen@pp.inet.fi   
puheenjohtaja Rinnepolku 2, 49700 Miehikkälä 
Anja Jokiranta 405 305 411 Armi Oinonen 

Hurttalantie 20, 49700 Miehikkälä 
Juhani Jääskeläi-
nen, varapj.  

   040 728 2745 Raimo Takala 
   Rinnetie 4, 49700 Miehikkälä 

Seija Koskimies 0400 557 237 Hannele Jääskeläinen 
hengellisen työn 
vastaava 

Rinnepolku 3, 49700 Miehikkälä 

Seppo Kimmo 405 245 451 Heikki Rongas 
Suur-Miehikkälän tie 333, 49750 Kalliokoski 

Terttu Ravi   044 538 4120 Lasse Kivelä 
  Luotokankaantie 20, 49730 Muurikkala 

Martti Käyhty 407 662 485 Heimo Takajärvelä 
Pyhällöntie 270, 49760 Suur-Miehikkälä 

Pertti Riihelä Riiheläntie 70, 49760 Suur-Miehikkälä Virpi Pietikäinen 
Ari Vainio Laisniementie 150, 49730 Muurikkala Seppo Pekkola 

 



Yhteystietoja 
Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri 
Toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen, 
Hallituskatu 7 B, 45101 Kouvola 
Puh. 0400 655 283, s-posti: 
kymenlakson.svp@sotaveteraaniliitto.fi 
Kotisivut: www.kymensotaveteraanit.fi 

Sihteeri, jäsenrekisterinhoitaja  
Armi Oinonen,  
Rauhantie 12, 49700 Miehikkälä,  
puh. 040 7711 394,  
s-posti:armi.oinonen@pp.inet.fi 
Muista ilmoittaa yhteystietojesi  
muutoksista! 

Tapahtumakalenteri 2018 
Kalenteriin on koottu joitain helmikuun lopulla 2018 tiedossa olevia ta-
pahtumia (muutokset mahdollisia). Seuratkaa myös Kaakonkulman seu-
rapalstaa ja ilmoituksia! 

 
4.3. klo 9.30 JR 5:n kirkkopyhä, Miehikkälän kirkonmäki  
13.3. klo 18 Talvisodan päättymisen muistotilaisuus, Miehikkälän kir-

konmäki  
16.3. klo 19  Näytelmä ”Poikamiespankki”, ensi-ilta. Esitykset 16.3.— 

14.4. Purhon Seurala 
27.4. Kansallisen veteraanipäivän juhlallisuudet, Miehikkälä 
6.5. Salpalinja-museon kesäkauden avajaismessu. Klo 13 lu-

ento, Salpalinja-museo. Pentti Pylkkö: Miehikkälän mie-
hiä Savitaipaleen rintamalla 1918.  

18.5. klo 10 Sotiemme veteraanien kirkkopäivä, Kouvola 
20.5. Kaatuneitten muistopäivä, Miehikkälän kirkonmäki  
27.5. klo 13- Luento, Salpalinja-museo. Yrjö Varpio: Miehikkälän pu-

naisten sota. Ruohonjuuritason tapahtumia ja tunnelmia.  
1.-3.6. Liittokokous, Kauhavan Härmän kuntokeskus � 
30.6. klo 9 Pikkukylien Pikkumarkkinat, Suur-Miehikkälän seuranta-

lon alue 
Vk 28 Heiton heinäpäivä, Suur-Miehikkälän kylämuseo 
30.7.-4.8. Hamina Tattoo –sotilasmusiikkitapahtuma 
3.8.  Yhteislaulukonsertti, Salpalinja-museo 
8.8. klo 18 Perinnekenttähartaus, Salpalinja-museo 
17.8. Piirin virkistyspäivä, Kouvola/Kymenlaakson Opisto  
2.9. Etelä-Kymenlaakson sotilaspoikien perinnekillan kirkko-

pyhä, Miehikkälän kirkonmäki 
4.10. klo 18 Sota-ajan laulujen lauluilta, Kuusankoski srk  
4.11. Sotiemme veteraanien kirkkopäivä, Hamina 
6.12. Virolahden ja Miehikkälän yhteinen itsenäisyyspäiväjuhla  
13.12. Veteraanien joululounas, RUK/Hamina 
joulukuu Yhdistyksen joulujuhla 


