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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Matti Soini avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
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Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimii neuvottelukunnan puheenjohtaja Matti Soini ja sihteerinä
Leena Rajakallio.
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Edellisen kokouksen (17.11. 2017) muistio
Puheenjohtaja kävi läpi edellisen, 17.11.2017 pidetyn kokouksen muistion. Todettiin, että
muistio oli kokouksen kulun mukainen.
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Talvisodan päättymisen juhlatilaisuudet 13.3.2018 Sastamalassa
Pekka Maaranen jakoi osallistujille ohjelman Sastamalan Sotaveteraanien järjestämään
Talvisodan päättymisen muistoksi järjestettävään muistojuhlaan.
Muistojuhlan ohjelma:
- klo. 12 Kunniakäynnit Sastamalan viidellä sankarihaudalla
- klo. 13 Kahvitarjoilu Vammalan seurakuntatalossa

- klo. 14 Talvisodan päättymisen muistojuhla Vammalan seurakuntatalon
juhlasalissa
Lisäksi kappeliseurakunnissa järjestetään:
- Keikyä: klo. 12 seppelten lasku
- Mouhijärvi: klo. 12 seppelten lasku
- Suodenniemi: klo. 12 seppelten lasku ja oma juhla
Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää Sastamalassa jatkossa yksi yhteinen Talvisodan
päättymisen muistojuhla.
Päätös
Merkittiin tiedoksi Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet Sastamalan alueella.
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Kansallisen veteraanipäivän 27.4.2018 juhlatilaisuudet Sastamalassa
Kulttuurijohtaja Päivi Mäki-Kerttula oli estynyt saapumasta paikalle. Hän lähetti kuitenkin
veteraaniasiain neuvottelukunnalle terveisinä suunnitelmat Sastamalassa järjestettävästä
Kansallisen veteraanipäivän juhlasta.
Alustava suunnitelma:
- Seppeleenlaskut kappeliseurakunnissa klo 10.00,
- Seppeleenlasku Tyrvään kirkolla klo 10.00/10.30 niin, että seppeleenlaskua ennen
lasketaan viime vuonna löytynyt sankarivainaja kirkkomaahan
- Juhla klo 11.30 alkaen Vammalan seurakuntatalolla, juhlalounas + kahvi ja pientä
ohjelmaa
- Kulttuuripalvelut tilaa seppeleet kuten aiemminkin
Käytiin keskustelua sankarivainajan kirkkomaahan laskemisen ajankohdasta. Päädyttiin
ehdottamaan tämän tapahtuvan Kaatuneitten muistopäivänä 20.5.2018. Puheenjohtaja
muistutti Puolustusvoimien halukkuudesta osallistua sankarivainajan tilaisuuteen.
Kirkkoherra ja kulttuurijohtaja vievät näitä suunnitelmia ja järjestelyjä eteenpäin.
Muilta osin neuvottelukunta piti Kansallisen veteraanipäivän juhlatilaisuuksien suunnitelmaa
hyvänä. Sovittiin, että sihteeri varmistaa kulttuurijohtajalta, että juhlan ohjelma toimitetaan
veteraanijärjestöille etukäteen aiempien vuosien tapaan.
Kansallinen veteraanipäivän valtakunnallinen pääjuhla järjestetään Helsingissä 27.4.2018.
Mikäli juhlaan löytyy halukkaita lähtijöitä kulttuuripalvelut järjestää kyydit. Tästä
kulttuurijohtaja pyysi halukkaita ottamaan häneen yhteyttä.
Päätös
Merkittiin tiedoksi veteraanipäivän 27.4.2018 juhlatilaisuudet Sastamalan alueella.
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Sotaveteraanien kuntoutus valtion määrärahalla Sastamalassa ja Punkalaitumella 2017 ja
2018
Leena Rajakallio kertoi Valtiokonttorin myöntämän määrärahan turvin järjestetystä
rintamaveteraanien kuntoutuksesta Sastamalassa ja Punkalaitumella vuonna 2017.

Kuntoutuspäätöksiä vuodelle 2017 tehtiin yhteensä 58 veteraanille ja 3 veteraanin puolisolle.
Laitoskuntoutuksessa oli 9 veteraania, kolmella heistä oli puoliso kuntoutusjaksolla mukana.
Avokuntoutuksessa oli 44 veteraania, avokuntoutuskertoja myönnettiin 1249.
Päiväkuntoutusryhmään osallistui 5 veteraania.
Veteraanikuntoutuksen pääpaino on Sastamalan seudulla avokuntoutuksessa.
Avokuntoutuskertojen määrä kasvaa ja nykyisin kaikki avokuntoutussarjat myönnetään
veteraaneille kotikäynteinä ja 30 hoitokerran sarjoina.
Valtiokonttorin myöntämää kuntoutusrahaa:
Vuonna 2017
90 381,52€
Lisämäärärahaa 5 250€
Yhteensä
95 631,52€
Vuonna 2018
90 973,73€
(1337,85€/veteraani)
Useat avokuntoutusjaksot vuodelta 2017 on vielä kesken ja osin laskuttamatta. Kaikki
laitoskuntoutusjaksot on toteutuneet. Kuntoutukseen myönnettyä määrärahaa on vielä
käyttämättä. Se riittää kesken olevien kuntoutusjaksojen maksamiseen. Todennäköisesti
kuntoutusmäärärahaa ei Valtiokonttorille jää palautettavaksi. Vuoden 2017 puolella tehtyjen
päätösten perusteella kuntoutusta voidaan järjestää ja maksaa 31.7.2018 saakka.
Rintamaveteraanien jalkahoidot toteuttaa Sotesin omat jalkahoitajat. Vuoden 2018 alusta tuli
voimaan uudet sopimukset veteraanien fysioterapian palveluntuottajien kanssa. Fysioterapiaa
toteuttavat jatkossakin tutut fysioterapeutit.
Vuodelle 2018 on toistaiseksi myönnetty kuntoutusta 22 veteraanille, joista 1 on saanut
laitoskuntoutuspäätöksen ja 21 päätöksen avokuntoutuksesta.
Valtiokonttori antoi 20.12.2017 uudet ohjeet rintamaveteraanien kuntoutuksen
järjestämisestä vuodelle 2018. Uutta ohjeissa on lupa ”tarvittaessa rintamaveteraani voi
käyttää eri kuntoutusmuotoja ja saada lisää kuntoutuskertoja, jos määrärahaa riittää ja kaikki
halukkaat ovat jo kerran päässeet tarpeensa mukaiseen kuntoutukseen.” Tämä antaa jatkossa
aiempaa isomman vapauden kuntoutusten myöntämisessä.
Päätös
Merkittiin tiedoksi Leena Rajakallion selvitys Valtionkonttorin määrärahan käytöstä
veteraanien kuntoutukseen.
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Valtioneuvoston veteraaneille maksamat avopalvelut 2017 ja 2018
Neuvottelukunnalla ei ollut käytössä ajankohtaisia tietoja Valtiokonttorin maksaman
avopalvelumäärärahan käytöstä vuonna 2017 eikä suunnitelmista vuodelle 2018.
Todettiin, että vuodelle 2017 Valtiokonttori antoi Sastamalalle ja Punkalaitumelle
määrärahaa kahdessa osassa, ensin 130 019,75 ja sitten anomuksesta lisää 146 100 e eli
yhteensä 276 119,75€. Myönnettyä määrärahaa voidaan käyttää ajalla 1.4.2017-31.7.2018.
Määräraha on käytetty kokonaan. Vuodelle 2018 Valtiokonttori on korottanut avopalveluihin
myöntämäänsä määrärahaa.

Valtiokonttori uudisti avopalveluita koskevat määrärahan käyttöohjeet vuodelle 2017. Rahaa
saatiin käyttää veteraanien palveluihin aiempaa vapaammin. Veteraaneille järjestetyt palvelut
tulee perustua palvelutarpeen arvioon.
Vuoden 2017 Sastamalassa veteraaneille on Valtiokonttorin myöntämän määrärahan turvin
järjestetty:
- maksuton ateriapalvelu kaksi kertaa viikossa
- palvelutarpeen arvioon perustuvat kotihoidon käynnit maksutta
- päivätoiminnan käynnit maksutta
- kotihoidon fysioterapeutin arviointi- ja ohjauskäynnin
- muita kotona asumista tukevia tukipalveluita
Valtiokonttorin avopalvelumäärärahalla järjestettäviin palveluihin ovat oikeutettuja kotona tai
palveluasumisessa asuvat rintamaveteraanit. Ympärivuorokautisessa tehostetussa
palveluasumisessa asuvat veteraanit jäävät näiden palveluiden ulkopuolelle.
Ilmeisesti Valtiokonttorin myöntämän määrärahan turvin järjestettäviin veteraanien
palveluihin ei vuodelle 2018 ole suunnitteilla muutoksia.
Päätös
Merkittiin tiedoksi keskustelu veteraaneille myönnettyjen avopalvelujen käytöstä vuonna
2017.
Mari Ollinpojalta kokouksen jälkeen varmistettu tieto, että vuonna 2017 kotiin vietävien
avopalveluiden järjestämiseen kului myönnetty määräraha kokonaan.
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Sastamalan kaupungin määrärahan käyttö v. 2017 veteraanipalveluihin
Neuvottelukunnalla ei ollut käytössä ajankohtaisia tietoja Sastamalan kaupungin
veteraanipalveluihin varaaman määrärahan käytöstä vuonna 2017 eikä suunnitelmista
vuodelle 2018.
Valtiokonttorin myöntämän määrärahan lisäksi Sastamalan kaupunki varaa talousarvioon
rahaa veteraanietuuksiin. Kaupungin varoin järjestettäviin palveluihin ovat oikeutettuja kaikki
rintamaveteraanit asumistavasta riippumatta.
Kaupungin veteraanietuuksina järjestetään:
- maksuton ateriapalvelu kolmena päivänä viikossa
- terveyskeskusmaksua ei peritä
- maksua sairaanhoitajan vastaanotosta terveysasemilla ei peritä
- maksuton edestakainen kulku palveluliikenteessä tai paikallisliikenteessä
- maksuton siivouspalvelu kerran vuodessa
- maksuton uimahallikäynti kerran viikossa
- veteraanijärjestöjen ja sotainvalidijärjestöjen avustukset
Sastamalan kaupunki varasi veteraanietuuksiin vuoden 2017 talousarviossa 70 000€.
Ilmeisesti veteraanietuuksiin käytettiin rahaa yli talousarviossa varatun määrän. Palvelut
veteraaneille järjestettiin määrärahaylityksestä huolimatta.
Vuoden 2018 talousarvioon on varattu 70 000€ Sastamalan kaupungin omiin
veteraanipalveluihin. Ilmeisesti näihin palveluihin ei ole tulossa muutoksia vuodelle 2018.

Päätös
Merkittiin tiedoksi
veteraanipalveluihin.

keskustelu

Sastamalan

kaupungin

määrärahan

käytöstä

Mari Ollinpojalta kokouksen jälkeen varmistettu tieto, että Sastamalan kaupunki käytti vuonna
2017 veteraanipalveluihin yhteensä 75 843,98 €.
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Muut esille tulevat asiat
Käytiin läpi veteraaniyhdistysten ajankohtaisia kuulumisia. Kaikissa yhdistyksissä todetaan
veteraanijäsenten määrän laskeneen. Yhdistykset ovat järjestäneet veteraanien puolisoille ja
leskille hierontaa ja jalkahoitoja. Sastamalan veteraanit ovat lisäksi tarjonneet veteraaneilleen
lahjakortteja parturiin ja anomuksesta avustaneet lääkekuluissa.
Yhdistyksissä on käyty keskusteluja toiminnan jatkumisesta.
Puheenjohtaja kertoi ajankohtaisia kuulumisia VIP –Sastamalan toiminnassa. VIP –Sastamala
järjestää 25.4. tilaisuuden, johon kutsutaan perinnetyön tulevaisuudesta keskustelemaan
kaikki perinnetyötä tekevät yhdistykset, järjestöt ja muut toimijat.
Päätös
Merkittiin tiedoksi muut esille tulleet asiat.
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Seuraava kokousajankohta
Sovitaan seuraava kokous pidettäväksi perjantaina 16.11. 2018 klo. 13 kaupunginhallituksen
kokoushuoneessa.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo. 13.50

Sastamalassa 9.3.2018
Leena Rajakallio
Sosiaalityöntekijä
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut

