SASTAMALAN VETERAANIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA
KOKOUSMUISTIO 1/2013
Aika
Paikka

Perjantai 15.3.2013 klo 13.00-14.15
Sastamalan kaupungintalo
Hallituksen kokoushuone

Läsnä

Ahvonen Matti, Keikyän Sotaveteraanit ry
Haapaniemi Hannu, Sotainvalidit ry Vammalan osasto
Hakala Kalevi, Sotainvalidit ry Suodenniemen osasto
Hakanen Pertti, Sastamalan kaupunginhallitus
Harjunen Lea, Sotainvalidien veljesliiton Kiikoisten osasto
Hoikka Paula, Sastamalan Rintamanaiset ry
Kankaanpää Unto, Sastamalan kaupunki
Kankaanpää Voitto Kiikoisten Sotaveteraanit ry
Karimäki Marjatta, Sastamalan seurakunta
Kirvesniemi Risto, Suodenniemen Sotaveteraanit ry
Koski Lauri, Sastamalan Sotaveteraanit ry
Kurkikangas Johanna, Sastamalan kaupunki
Linnikko Otto, Sotainvalidit ry Mouhijärven osasto
Pitkänen Marita, Sotesi
Puranen Eino, Mouhijärven Sotaveteraanit ry
Rajakallio Leena, Sotesi,
Suurpeko Toivo, Sotainvalidit Kiikan osasto ry
Topi Veikko, Sastamalan sotaorvot ja kaatuneiden omaiset ry

1. Kokouksen avaus
Lauri Koski avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Veteraaniasiain
neuvottelukuntaan on uusina jäseninä tullut mukaan Kiikoisten Sotaveteraanit sekä
Sotainvalidien veljesliiton Kiikoisten osasto. Lauri Koski toivotti lämpimästi näiden
järjestöjen edustajat mukaan toimintaan.
Sastamalan kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.2.2013 päättänyt asettaa
veteraaniasiain neuvottelukunnan vuosiksi 2013-2014. Kaupunginhallitus on
nimennyt edustajakseen Pertti Hakasen ja varaedustajaksi Jari Anderssonin.
Sastamalan sosiaali- ja terveyspalvelut on nimennyt edustajiksi Marita Pitkäsen ja
Leena Rajakallion. Veteraanijärjestöjä ja Sastamalan seurakuntaa on pyydetty
nimeämään neuvottelukuntaan omat edustajansa.
Neuvottelukunnan tehtävänä on kehittää rintamaveteraanien elinolosuhteita ja
toimeentuloa, erityisesti sosiaaliturvaa, terveyden- ja sairaudenhoitoa, kuntoutusta ja
asunto-oloja. Neuvottelukunta toimii yhdyssiteenä ja neuvottelukumppanina
viranomaisten ja rintamaveteraanien hyväksi toimivien järjestöjen välillä sekä antaa
lausuntoja, esityksiä ja aloitteita rintamaveteraaneihin liittyvissä asioissa. Veteraanien
lukumäärä oli vuoden 2012 lopussa Sastamalassa 229.
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2. Valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuosiksi 2013-2014
Lauri Koskea esitettiin ja kannatettiin puheenjohtajaksi. Otto Linnikkoa esitettiin ja
kannatettiin varapuheenjohtajaksi.
Päätös
Valittiin puheenjohtajaksi Lauri Koski ja varapuheenjohtajaksi Otto Linnikko.
Sihteerinä toimii Sastamalan kaupungin edustaja Marita Pitkänen.
3. Edellisen kokouksen muistio
Puheenjohtaja kävi läpi edellisen, 16.11.2012, pidetyn kokouksen muistion. Todettiin,
että muistio oli kokouksen kulun mukainen.
Päätös
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
4. Kansallisen veteraanipäivän 27.4.2013 järjestelyt
Johanna Kurkikangas kertoi, että kansallisen veteraanipäivän juhla järjestetään
27.4.2013 Vammalan seurakuntatalolla. Sen lisäksi Mouhijärvellä, Suodenniemellä ja
Keikyässä järjestetään omat tilaisuudet. Kiikoisissa on aiempina vuosina ollut oma
veteraanipäivän juhla. Johanna Kurkikangas toivoi, että hänelle toimitettaisiin tieto eri
alueilla järjestettävistä veteraanipäivän juhlallisuuksista.
Vammalan juhla alkaa klo 11.30 Tyrvään kirkossa hartaudella ja seppeleiden laskulla.
Kaupunki hankkii seppeleet. Juhlatilaisuus alkaa klo 12.30 seurakuntatalolla,
Juhlapuhujana Jari Andersson. Kahvitus on juhlan päätteeksi. Kulttuuritoimi maksaa
juhlien kahvitarjoilut ja kaupunki hankkii seppeleet. Johanna Kurkikangas lähettää
järjestöille ohjelman ja kutsun.
Valtakunnallinen juhla järjestetään Jyväskylässä, Otto Linnikko kysyi onko järjestöiltä
lähdössä edustajia. Mouhijärveltä on yksi edustaja lähdössä Jyväskylään.
Päätös
Merkittiin tiedoksi kansallisen veteraanipäivän 27.4.2013 järjestelyt.
5. Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet Sastamalassa
Sastamalan sotaveteraanit viettivät talvisodan päättymisen muistotilaisuutta
13.3.2013 Vammalan seurakuntatalossa, ohjelmaan kuului seppelten lasku, juhlapuhe
ja torvisoittoa. Mouhijärvellä ja Suodenniemellä on ollut myös hartaustilaisuudet
kirkossa sekä seppeleen lasku. Keikyässä oli myös seppeleenlasku, jonka jälkeen
juhlatilaisuus seurakuntatalolla. Kiikoisissa ei ollut tilaisuutta.
Päätös
Merkittiin tiedoksi talvisodan päättymisen muistotilaisuudet.
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6. Sastamalan sotaveteraanien asuntojen korjausmääräraha v. 2013
Unto Kankaanpää selvitti korjausmäärärahan käyttöä v. 2013. Sastamalan kaupungilla
on ollut korjausmääräraha käytössä vuodesta 1996 lähtien. Tällä hetkellä määrärahaa
on käytettävissä 17 000 euroa. Kriteereinä avustuksen saamiseen on se, että
ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraanitunnuksen omaava henkilö ja että kyseessä on
ympärivuotinen asunto. Veteraanin luo tehdään kotikäynti ja tehdään yhdessä
hakemus. Hakemuksia on vuonna 2012 ollut 4 kpl.
Ilmoitus hakemuksista on ollut lehdessä ja hakuaika on huhtikuun loppuun mennessä..
Hakemuksia käsitellään myös saapumisjärjestyksessä.
Päätös
Merkittiin tiedoksi Sastamalan sotaveteraanien asuntojen korjausmääräraha v. 2013.
7. Sastamalan sotaveteraanien kuntoutus valtion määrärahalla
Leena Rajakallio kertoi veteraanikuntoutuksista. V. 2012 kuntoutusmäärärahasta
saadaan myöntää kuntoutustukia maaliskuun 2013 loppuun asti. Vuoden 2012 osalta
ei jää palautettavaa, kokonaissumma on 142 000 euroa Sastamalan, Kiikoisten ja
Punkalaitumen veteraaneille. Kuntoutuspäätöksiä on tehty 110 kpl joista 98
veteraania ja 12 puolisoa.
Valtionkonttorilta on tullut tammikuun lopussa uudet ohjeet vuodelle 2013.
Määräraha nousi niin, että se on 161 000 euroa vuodelle 2013. Ohjeistuksessa ei ole
olennaista muutosta määrien eikä kuntoutusmuotojen suhteen. Periaatteena on, että
veteraanit pääsevät kuntoutukseen vuosittain ja he voivat valita joko laitos- tai
avokuntoutuksen.. Kaikki, jotka ovat hakeneet avokuntoutusta, ovat sitä myös saaneet.
Päiväkuntoutus on alkamassa keväällä sekä Vammalan päivätoiminnassa että
Kuntopakarilla Punkalaitumella. Syksyllä Vammalassa on alkamassa vielä toinen
päiväkuntoutusryhmä.
Päätös
Merkittiin tiedoksi Leena Rajakallion selvitys kuntoutuksesta valtion määrärahalla.
8. Veteraaneille myönnettyjen avopalveluiden käyttö
Vuodelle 2012 Valtionkonttorin rintamaveteraaneille kotiin vietäviin avopalveluihin
on myönnetty 21 282,24 euroa. Ilmoitus on tullut Sastamalan sosiaali- ja
terveyspalveluihin 8.3.2012. Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan
28.3.2012 päättänyt kohdentaa määrärahan siivoukseen. Lautakunnan päätöksen
jälkeen siivouspalvelu kilpailutettiin ja kilpailutuksen voitti Teknostella Oy.
Kilpailutuksen ratkettua jokaiselle rintamaveteraanille on myönnetty maksuosoitus,
joka on tarkoitettu siivouspalvelun hankkimiseen. Maksuosoituksia voi käyttää
siivouspalvelun hankkimiseen maaliskuun loppuun asti.
Valtionkonttori on myöntänyt 3.9.2012 lisämäärärahan rintamaveteraaneille kotiin
vietäviin avopalveluihin. Tämän lisämäärärahan suuruus on 2 171,67 euroa.
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Määrärahaa on myönnetty siivouksen lisäksi 10 maksuttomaan ateriaan / veteraani.
Vuoden 2012 määrärahaa voi käyttää maaliskuun loppuun asti 2013. Määrärahan
käyttöaste ei ole vielä tiedossa, mutta kotihoidon arvion mukaan palautettavaa ei ole
jäämässä.
Keskusteltiin Valtionkonttorin myöntämän määrärahan käytöstä vuodelle 2013.
Veteraanijärjestöt toivoivat, että veteraanit voisivat itse päättää mihin palveluun
käyttäisivät määrärahan. Kun palvelu on rajattu yhteen palveluun ja palvelutuottajaan,
se voi rajoittaa määrärahan käyttöä. Palvelumuotoina nousivat esiin siivous, ateriat,
pihatyöt, lumien auraus. Puheenjohtaja esitti, että kun asiaa on valmistelu, niin
veteraanijärjestöiltä pyydettäisiin vielä lausunnot määrärahan käytöstä.
Päätös
Merkittiin tiedoksi veteraaneille myönnettävien kotiin vietävien avopalveluiden
määrärahan käyttö. Päätettiin esittää, että määrärahan käyttöä voitaisiin laajentaa
siivouksen lisäksi muihin kotiin vietäviin palveluihin. Päätettiin myös esittää, että
Sotesi pyytää valmistelun jälkeen veteraanijärjestöjen kannanottoa.
9. Sastamalan kaupungin määrärahan käyttö v. 2012 veteraanipalveluihin
Marita Pitkänen selvitti kokouksen jälkeen määrärahan käyttöä veteraanipalveluihin
vuonna 2012.
Veteraanietuuksiin on vuonna 2012 käytetty yhteensä 133 094,41 euroa, joka
jakaantuu seuraavasti:
- ateriapalvelut 75 711,25
- kuljetuspalvelut 28 525,90
- painatukset ja ilmoitukset 333,20
- siivouspalvelut 5 081,79
- avustukset veteraanijärjestöille 16 486,98
- uimahallimaksut 247,50
- terveyspalvelut, terveyskeskusmaksut 4 275,13
- muut 2765,86
10. Muut esille tulevat asiat
Kotiateriat
- keskusteltiin kotiin vietävistä aterioista. Maaliskuussa on käynnistynyt Servin
tuottamien aterioiden kuljetus kaksi kertaa viikossa kylmänä kotiin. Kommentteina
aterioista esitettiin, että annokset ovat aiempaa pienempiä ja että ruoka on ollut
hyvää
Järjestöavustukset
- Sastamalan kaupungille tulee kaikkiin järjestöavustuksiin yhtenäiset käytännöt ja
yksi lomake kaikille järjestöille.
- Tiedotustilaisuus avustuksien hakemisesta on Sylvään koululla 17.4.2013 klo
18.00.
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Vuoden 2013 avustusanomukset pitää tehdä huhtikuun loppuun mennessä uudella
lomakkeella.

Kannanotto veteraanietuuksien laajentamisesta
- Sotesin kotihoitojohtajalle on tullut omaisen kirje, jossa hän kysyy isänsä
mahdollisuutta saada veteraaniateriat. Kyseessä on vuonna 1926 syntynyt mies,
joka on tehnyt sodan aikana asepalveluksen, mutta ei ole ollut rintamalla. Asiasta
keskusteltiin ja veteraanineuvosto totesi, että etuuksiin ovat oikeutettuja vain
henkilöt, joilla on veteraanitunnus.
Sastamalan sotaveteraaniyhdistyksen kahvitilaisuus
- Sastamalan Sotaveteraanit ry:n lounastilaisuuteen ke 6.2.2013 oli kutsuttu kaikki
Sastamalan alueen veteraanit. Lauri Koski kertoi, että veteraaneja oli paikalla 40 ja
lisäksi n. 130 kannatusjäsentä
11. Seuraava kokous
Seuraava kokous on perjantaina 15.11.2013 klo 13.00 kaupunginhallituksen
kokoushuoneessa.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15.
Sastamalassa 15.3..2013

Marita Pitkänen
Palvelukoordinaattori
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut
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