SASTAMALAN VETERAANIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA
KOKOUSMUISTIO 1/2015
Aika
Paikka

Perjantai 6.3.2015 klo 13.00- 14.10
Sastamalan kaupungintalo
Kaupunginhallituksen kokoushuone

Läsnä

Ahvonen Matti, Keikyän Sotaveteraanit ry
Esko Markku, VIP Sastamala
Hakala Kalevi, Sotainvalidit ry Suodenniemen osasto
Hannula Terttu, Keikyän Sotaveteraanien naisjaosto
Järvenpää Ilkka, Mouhijärven Sotaveteraanit ry
Kankaanpää voitto, Kiikoisten sotaveteraanit ry
Kirvesniemi Risto, Suodenniemen Sotaveteraanit ry
Kulmala Kosti, Kiikoisten sotaveteraanit ry
Koski Lauri, Sastamalan Sotaveteraanit ry
Linnikko Otto, Sotainvalidit ry Mouhijärven osasto
Maaranen Pekka, Sastamalan sotaveteraanit ry
Ollinpoika Mari, kotihoitojohtaja Sotesi, klo. 13-13.35
Rajakallio Leena, sosiaalityöntekijä Sotesi,
Rankinen Jari, Sastamalan seurakunta
Toivo Raimo, Sotainvalidit ry, Vammalan osasto

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Lauri Koski avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
Sastamalan kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.1.2015 päättänyt asettaa vuosiksi
2015–2016 veteraaniasiain neuvottelukunnan ja nimennyt neuvottelukunnan jäseniksi
kaupunginhallituksen edustajan Pertti Hakasen ja varaedustajaksi Jari Anderssonin,
sosiaali- ja terveyspalveluiden edustajaksi sosiaalityöntekijä Leena Rajakallion (sihteeri) ja
varalle palvelukoordinaattori Marita Pitkäsen. Neuvottelukuntaan osallistuvia järjestöjä
sekä Sastamalan seurakuntaa on pyydetty nimeämään omat edustajansa.
Neuvottelukunnan tehtävänä on kehittää rintamaveteraanien elinolosuhteita ja
toimeentuloa, erityisesti sosiaaliturvaa, terveyden- ja sairaudenhoitoa, kuntoutusta sekä
asunto-oloja. Neuvottelukunta toimii yhdyssiteenä ja neuvottelukumppanina
viranomaisten ja rintamaveteraanien hyväksi toimivien järjestöjen välillä sekä antaa
lausuntoja, esityksiä ja aloitteita rintamaveteraaneihin liittyvistä asioista.
Veteraaneja oli vuoden 2014 lopussa koko maassa 22 907. Sastamalassa veteraaneja oli
158, heistä miehiä 113 ja naisia 45. Poistuma vuonna 2014 oli 33.
Kokouksen työjärjestyksestä sovittiin, että kohdat 7 ja 8 käsitellään kohdan 3 jälkeen.
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2. Valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuosiksi 2015-2016
Lauri Koskea esitettiin ja kannatettiin puheenjohtajaksi.
Otto Linnikkoa esitettiin ja kannatettiin varapuheenjohtajaksi.
Päätös
Valittiin puheenjohtajaksi vuosiksi 2015–2016 Lauri Koski ja varapuheenjohtajaksi Otto
Linnikko.
3. Edellisen kokouksen muistio
Puheenjohtaja kävi läpi edellisen, 17.11.2014 pidetyn kokouksen muistion. Todettiin, että
muistio oli kokouksen kulun mukainen.
Päätös
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
4. Kansallisen veteraanipäivän (ma 27.4.2015) järjestelyt
Johanna Kurkikangas ei valitettavasti ollut paikalla, eikä häneltä ollut neuvottelukunnalle
tullut terveisiä kansallisen veteraanipäivän järjestelyistä.
Todettiin, että perinteisesti Sastamalassa on kaupunki järjestänyt yhden virallisen juhlan.
Tänä vuonna tämän juhlan kulusta ei kokouksessa tarkemmin tietoja ollut, järjestöt
odottavat asiassa yhteydenottoa kaupungin kulttuuripalveluista. Tämän tilaisuuden lisäksi
paikalliset yhdistykset ovat olleet järjestämässä tilaisuuksia kappeliseurakunnissa.
Olavi Sorva ei kokoukseen paikalle päässyt, mutta oli lähettänyt neuvottelukunnalle
tiedoksi: Keikyässä vietetään sunnuntaina 26.4.2015 veteraanijärjestön 40-vuotisjuhlaa,
jonka yhteydessä vietetään myös kansallista veteraanipäivää. Seppeleet ja
seppeleenlaskijat pitäisi olla Keikyässä 26.4. ei 27.4. kuten muissa kuntakeskuksissa.
Keikyässä tilaisuus alkaa seppelten laskulla klo. 12.30 ja tämän jälkeen juhla klo 13.
Suodenniemellä järjestetään oma veteraanipäivän tilaisuus. Mouhijärvellä tilaisuus alkaa
seppelten laskulla klo 12.30, minkä jälkeen on juhla seurakuntakodissa.
Keskusteltiin reserviläisten osallistumisesta kunniavartioihin. Sovittiin, että
veteraanijärjestöt ovat yhteydessä paikallisiin reserviläisjärjestöihin yhteistyöstä
sopimiseksi.
Otto Linnikko toi esille ehdotuksen sotaorpojen vuosijuhlan järjestämisestä vuosittain
veteraanipäivän yhteydessä kiertävänä eri kappeliseurakunnissa. Tänä vuonna juhla
järjestetään Mouhijärvellä.
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Todettiin, että aiemman käytännön mukaisesti kaupunki maksaa kansallisen
veteraanipäivän tilaisuuksissa laskettavat seppeleet.

Päätös
Merkittiin tiedoksi veteraanipäivän 27.4.2015 juhlatilaisuudet Sastamalan alueella.
5. Talvisodan päättymisen 13.3.2015 muistotilaisuudet Sastamalassa
Puheenjohtaja jakoi ohjelman talvisodan päättymisen muistopäivän tilaisuudesta
Vammalan seurakuntatalolla 13.3.2015. Juhla alkaa seppelten laskulla sankarihaudoilla klo.
12, kahvitarjoilu klo 13.15 ja muistotilaisuus klo. 14.
Keikyässä tilaisuus alkaa seppelten laskulla sankarihaudalle klo. 12.30. Tämän jälkeen
järjestetään klo. 13 seurakuntatalolla kahvitilaisuus ja yhdistyksen vuosikokous.
Mouhijärvellä on klo. 12 kirkossa hartaus ja seppelten lasku, minkä jälkeen tilaisuus
seurakuntakodilla.
Suodenniemellä soitetaan talvisodan päättyminen kunniaksi kirkonkellot klo 11. Tämän
jälkeen on seppelten lasku ja kahvitilaisuus.
Päätös
Merkittiin tiedoksi talvisodan päättymisen muistotilaisuudet Sastamalan alueella.
6. Sotaveteraanien kuntoutus valtion määrärahalla
Leena Rajakallio kertoi Valtiokonttorin myöntämän määrärahan turvin järjestetystä
rintamaveteraanien kuntoutuksesta Sastamalassa ja Punkalaitumella.
Kuntoutuspäätöksiä tehtiin vuonna 2014 yhteensä 100. Sastamalassa
laitoskuntoutuspäätöksen sai 24 veteraania (+ 7 puolisoa), päätöksen päiväkuntoutuksesta
12 veteraania ja avokuntoutuksessa 48 veteraania. Punkalaitumella laitoskuntoutuksessa
on ollut yksi veteraani puolisoineen, päiväkuntoutuksessa 4 ja avokuntoutuksessa 3
veteraania. Laitoskuntoutuspäiviä myönnettiin yhteensä 370, päiväkuntoutuspäiviä 160 ja
avokuntoutuskertoja 1185.
Valtiokonttorin myöntämää kuntoutusrahaa vuodelle 2014 oli 142 856,12 euroa.
Kuntoutukseen myönnettyä määrärahaa vuodelle 2014 on vielä käyttämättä viime hetkellä
peruuntuneiden laitoskuntoutusjaksojen vuoksi. Määrärahaa saadaan käyttää 31.3.2015
saakka. Mahdollisesti käyttämättä jäävä osa määrärahasta tulee Valtiokonttorille palauttaa
15.5.2015 mennessä.
Valtiokonttori antoi helmikuun alussa uudet ohjeet rintamaveteraanien kuntoutuksen
järjestämiseksi vuonna 2015. Muutoksia aiempiin käytäntöihin tai kuntoutuksen määriin ei
uusilla ohjeilla tullut.
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Vuodelle 2015 Valtiokonttorin myöntämä määräraha veteraanikuntoutuksiin on 109
599,90€, mikä on 33 256€ edellisvuotta vähemmän. Määräraha on 782,86€ veteraania
kohti. Sotesi kilpailutti rintamaveteraanien avokuntoutuspalvelut vuosille 2015–2016.
Aiemmat palveluntuottajat jatkavat kuntoutusten toteuttajina.
Vuodelle 2015 on kuntoutuspäätöksen saanut 27 veteraania.

Päätös
Merkittiin tiedoksi Leena Rajakallion selvitys Valtionkonttorin määrärahan käytöstä
veteraanien kuntoutukseen.

7. Valtiokonttorin maksamat veteraaneille kotiin vietävät palvelut v. 2014
ja suunnitelma vuoden 2015 määrärahan käytöstä

Kotihoitojohtaja Mari Ollinpoika kertoi Valtionkonttorin rintamaveteraanien kotiin
vietävien palvelujen järjestämiseksi myönnetyn määrärahan käytöstä. Vuodelle 2015
määrärahaa on myönnetty yhteensä yli 61 000 euroa. Määräraha on tarkoitettu kotiin
vietäviin avopalveluihin. Määräraha on 540€/veteraani. Valtiokonttorin ohjeen mukaisesti
tätä määrärahaa ei voida käyttää tehostetussa palveluasumisessa asuvien veteraanien
palveluihin. Määrärahaan oikeutettuja veteraaneja Sotesin alueella on yhteensä 113.
Vuodelle 2014 Sote-lautakunta oli veteraanineuvoston toiveen mukaan rajannut
käyttötarkoituksen siivoukseen tai pihatöihin. Rahaa voi käyttää maaliskuun 2015 loppuun
asti. Veteraaniasiain neuvottelukunnan esityksestä kaupunki on myöntänyt tämän
määrärahan turvin veteraaneille ylimääräistä ateriapalvelua alkuvuoteen 2015. Tämän
johdosta näyttää siltä, ettei vuodelta 2014 Valtiokonttorille palautettavaa määrärahaa jää.
Määrärahan käyttö tarkentuu lopullisesti huhti-toukokuussa 2015.
Käytiin keskustelua vuodelle 2015 myönnetyn määrärahan kohdentamisesta.
Valtiokonttorin ohjekirje vuodelle 2015 laajentaa avopalvelumäärärahan
käyttömahdollisuuksia. Määrärahan turvin voidaan järjestää veteraanille mm.
päivätoimintaa tai veteraanin omaishoitajalle lakisääteisten vapaapäivien lisäksi
virkistysvapaita.
Neuvottelukunta esitti huolensa siitä, että järjestelmä pidettäisiin yksinkertaisena, jottei
liian hankalaksi koettu palveluiden haku- tai laskutusprosessi rajoittaisi palveluiden
saatavuutta.
Keskusteltiin avopalvelumäärärahalla vuodelle 2015 hankittavista palveluista.
Neuvottelukunta esittää edelleen määrärahan kohdentamista ensisijassa siivouspalveluihin
ja pihatöihin sekä ateriapalveluihin.
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Päätös
Merkittiin tiedoksi veteraaneille myönnettyjen avopalvelujen käyttö vuonna 2014.
Päätettiin esittää, että rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalveluiden järjestämiseksi
myönnetty määräraha kohdistetaan pääasiassa edelleen siivoukseen, pihatöihin ja
ateriapalveluihin.

8. Sastamalan kaupungin määrärahan käyttö v.2014 veteraanipalveluihin
Mari Ollinpoika kertoi Sastamalan kaupungin veteraanipalveluihin varatun määrärahan
käytöstä vuonna 2014.
Pöytäkirjan liitteeksi sovittiin liitettävän Mari Ollinpojan esitys.
Sastamalan kaupunki käytti vuonna 2014 veteraanipalveluihin 181. 183,16€ euroa.
Valtaosa tästä rahasta käytettiin ateriapalveluiden järjestämiseen.
Vuodelle 2015 Sastamalan kaupunki on varannut veteraanipalveluihin 189. 500€. Etuudet
veteraaneille pysyvät samoina kuin edellisinä vuosina. Järjestöavustuksiin on varattu
edelleen 12.000€.

Päätös
Merkittiin tiedoksi Mari Ollinpojan esitys ja keskustelu Sastamalan kaupungin määrärahan
käytöstä veteraanipalveluihin.

9. Sastamalan veteraaniyhdistysten perinnetoiminta
Markku Esko toi terveiset VIP Sastamalan ajankohtaisista kuulumisista. Syksyllä yhdistyksen
nimeksi muutettiin Vapaussotien ja Itsenäisyyden perinneyhdistys Sastamala ry.
Yhdistyksen päätehtävä on vapaussotiin liittyvän perinteen vaaliminen ja muistojen
kunnioittaminen. Suunnitelmissa on siirtää vastuu perinteiden vaalimisesta asteittain
veteraaniyhdistyksiltä VIP Sastamalalle. Tavoitteena on, että perinneyhdistyksen toiminta
käynnistyy vuonna 2017.
Puheenjohtaja muistutti Sastamalan sotaveteraanien kesäjuhlasta, joka järjestetään
13.6.2015 klo. 13 Vammalan seurakuntatalolla. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki
veteraanit.
Pekka Maaranen kertoi Sastamalan sotaveteraanien järjestämästä kuntoutusmatkasta
Pärnuun 1.-6.6.2015, mukaan pääsee muidenkin yhdistysten jäsenet. Kuntoutusmatkasta
tarkemmin tietoa löytyy Jäsenviestistä. Matkanjohtajana toimii Pekka Maaranen.
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Päätös
Merkittiin tiedoksi Markku Eskon selvitys Sastamalan veteraaniyhdistysten
perinnetoiminnasta.
10. Muut esille tulevat asiat
Puheenjohtaja muistutti veteraanijärjestöjen edustajia mahdollisuudesta hakea
kaupungilta järjestöavustusta toimintaansa 31.3.15 mennessä. Hakemuslomakkeita saa
kaupungin palvelupisteistä sekä internetsivuilta osoitteesta:
http://www.sastamalankaupunki.fi/tiedotepalsta/show.tmpl?sivu_id=2944;id=9768
Päätös
Merkittiin tiedoksi muut esille tulleet asiat.
11. Seuraava kokous
Sovitaan seuraava kokous pidettäväksi perjantaina 13.11.2015 klo. 13
kaupunginhallituksen kokoushuoneessa.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.10.

Sastamalassa 9.3.2015

Leena Rajakallio
Sosiaalityöntekijä
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut

Liitteenä Mari Ollinpojan esitys: Sastamalan kaupungin veteraanietuudet ja Valtiokonttorin

iasiain neuvottelukunnan

määräraha kotiin vietäviin avopalveluihin.

kokous 6.3.2015
kotihoitojohtaja Mari Ollinpoika
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