SASTAMALAN VETERAANIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA
KOKOUSMUISTIO 2/2015
Aika
Paikka

Perjantai 13.11.2015 klo 13.00-14.00
Sastamalan kaupungintalo
Kaupunginhallituksen kokoushuone

Läsnä

Ahvonen Matti, Keikyän Sotaveteraanit ry
Esko Markku, VIP Sastamala
Hakala Kalevi, Sotainvalidit ry Suodenniemen osasto
Halminen Jussi, Kiikoisten sotaveteraanit ry
Hannula Terttu, Keikyän Sotaveteraanien naisjaosto
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
Pitkänen Marita, palvelukoordinaattori Sotesi
Puranen Eino, Mouhijärven sotaveteraanit
Rajakallio Leena, sosiaalityöntekijä Sotesi
Rankinen Jari, Sastamalan seurakunta
Soini Matti, VIP Sastamala
Sorva Olavi, Sotaorvot ja Kaatuneiden omaiset ry
Toivo Raimo, Sotainvalidit ry, Vammalan osasto

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Lauri Koski avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
Puheenjohtaja totesi neuvottelukunnan tavaksi muodistuneen kokoontua kahdesti vuodessa;
keväällä ennen Kansallista veteraanipäivää ja syksyllä ennen Itsenäisyyspäivää. Neuvottelukunta
osallistuu em. juhlatilaisuuksien suunnitteluun ja keskustelee ajankohtaisista veteraaniasioista.

2. Edellisen kokouksen (6.3.2015) muistio
Puheenjohtaja kävi läpi edellisen, 6.3.2015 pidetyn kokouksen muistion. Todettiin, että muistio oli
kokouksen kulun mukainen.
Päätös
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Itsenäisyyspäivän 6.12.2015 tilaisuudet Sastamalassa
Johanna Kurkikangas on estynyt tulemasta paikalle. Hän on lähettänyt neuvottelukunnalle tiedoksi
Itsenäisyyspäivän juhlan ohjelman.
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Sastamalan kaupungin itsenäisyyspäivän juhla 6.12.2015
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Tyrvään kirkossa klo 12
kirkkoherra Ari Paavilainen
seppeleenlasku sankarihaudoille
Kahvitarjoilu Vammalan lukion ruokalassa klo 12.45-13.45
Itsenäisyyspäivän juhla Vammalan lukiolla 6.12.2015 klo 13.45-14.45
Juontajana Elina Tiainen
Orkesterina Vammalan puhallinorkesteri, johtajana director musices István Világi
Liput saapuvat
Kilpinen: Lippulaulu, yhteislaulu
Sibelius: Jääkärien marssi, Vammalan puhallinorkesteri
Sastamalan kaupungin tervehdys, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ulla Yli-Hongisto
Juhlapuhe, kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti
Sibeliusta sävelin ja kuvin, Niko Tiainen
Sastamalan kaupungin kulttuuripalkinnon luovuttaminen, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan
puheenjohtaja Mauri Tuominen
Lauluyhtye Lydia:
o Lasse Heikkilä: Vaari vainaan kannel
o Maan korvessa kulkevi
o Maa on niin kaunis
Loppuhartaus, kirkkoherra Ari Paavilainen
Maamme, yhteislaulu
Liput poistuvat

Itsenäisyyspäivän ohjelma lähetetään vielä postissa Sastamalan yhdistyksille.
Olavi Sorva muistutti, että seurakunta järjestää sankarihaudoille ja muistomerkeille laskettavat
seppeleet.
Kappeliseurakunnista Keikyässä on Itsenäisyyspäivänä oma juhlajumalanpalvelus klo 10.00 ja klo
11.00 seppeleiden lasku sankarihaudalla, tämän jälkeen keikyäläiset osallistuvat yhteiseen
Itsenäisyyspäivän juhlaan.
Päätös
Merkittiin tiedoksi itsenäisyyspäivän 6.12.2015 juhlatilaisuudet Sastamalan alueella.

4. Sotaveteraanien kuntoutus valtion määrärahalla
Leena Rajakallio kertoi Valtiokonttorin myöntämän määrärahan turvin järjestetystä
rintamaveteraanien kuntoutuksesta Sastamalassa ja Punkalaitumella. Vuodelta 2014 ei
kuntoutusmäärärahaa Valtiokonttorille palautettu.
Kuntoutuspäätöksiä on tälle vuodelle 2015 tehty toistaiseksi yhteensä 80. Näissä luvuissa on
mukana Sastamalan ja Punkalaitumen veteraanit. Laitoskuntoutuspäätöksen on saanut 16
veteraania (+ 6 puolisoa), päätöksen päiväkuntoutuksesta on saanut 12 veteraania ja
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avokuntoutuksesta 46 veteraania. Laitoskuntoutuspäiviä on myönnetty yhteensä 227,
päiväkuntoutuspäiviä 120 ja avokuntoutuskertoja 1146.
Suurin muutos on tapahtunut laitoskuntoutukseen toivovien veteraanien määrässä. Verrattuna
vuoteen 2013, tänä vuonna on laitoskuntoutuksessa ollut puolet vähemmän veteraaneja, myös
laitoskuntoutuksen hoitopäivien määrä on pudonnut kahdessa vuodessa puoleen. Samaa muutosta
ei ole tapahtunut avokuntoutuksessa, jossa asiakas- ja käyntimäärät ovat pysyneet kaksi vuotta
jokseenkin samoina. Vuonna 2015 veteraanikuntoutuksen pääpaino on Sastamalan seudulla
selkeästi avokuntoutuksessa.
Valtiokonttorin myöntämää kuntoutusrahaa vuodelle 2015 on 109 599,90 €. Lisämäärärahaa
haettiin ja saatiin 4 244,76 €. Yhteensä kuntoutuksiin on siis käytettävissä vuonna 2015 Valtion
myöntämää määrärahaa 113 844,66 €.
Suuri osa kuntoutusjaksoista on vielä kesken ja kuntoutukseen myönnettyä määrärahaa on tämän
vuoksi vielä käyttämättä. Jos kaikki myönnetyt kuntoutusjaksot toteutuu, ei määrärahaa jää
palautettavaksi. Yli määrärahan menevät kuntoutuslaskut pystytään viime vuonna jääneistä avl –
palautuksista maksamaan. Määrärahaa saadaan käyttää 31.3.2016 saakka.
Sotesi kilpailutti vuoden 2014 lopulla rintamaveteraanien avokuntoutuspalvelut vuosille 2015–
2016. Palveluntuottajat pysyivät pääosin ennallaan. Pientä tarkennusta on syksyllä 2015 jouduttu
tekemään jalkahoitopalveluiden hankintakäytännöissä. Tästä on lähetetty tarkentavat ohjeet
kirjeitse aiemmin avokuntoutuspäätöksen saaneille veteraaneille.

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

5. Valtionkonttorin veteraaneille maksamat kodin avopalvelut ja suunnitelma v. 2016 määrärahan
käytöstä.
Marita Pitkänen kertoi Valtionkonttorin rintamaveteraanien kotiin vietävien palvelujen
järjestämiseksi myönnetyn määrärahan käytöstä. Vuodelle 2014 valtiokonttorin myöntämästä
määrärahasta (46 219,62 €) palautettiin 12 466 €.
Vuodelle 2015 määrärahaa on myönnetty 61 116,96 €. Määräraha on tarkoitettu kotiin vietäviin
avopalveluihin. Määräraha on 540€/veteraani. Määrärahasta on elokuun 2015 loppuun mennessä
käytetty noin 24 800€. Määrärahan käyttöön oikeutettuja veteraaneja on noin 120, heistä noin 70
on palveluita käyttänyt. Työteekki on aktiivisesti palveluita veteraaneille tarjonnut.
Käytiin keskustelua mahdollisuudesta avopalvelumäärärahalla hankkia myös lumien aurauspalvelua
sitä tarvitseville kotona asuville veteraaneille. Avopalvelumäärärahan kohdentaminen pihatöihin
katsotaan tarkoittavan myös aurauspalvelua. Työteekin kanssa on sovittu, että palvelua voidaan
lisätä ja kohdentaa tarpeen mukaan yksittäisille veteraaneille. Esitettiin toive, että aurauspalvelua
veteraanit voisivat hankkia joustavasti myös muilta palveluntuottajilta. Todettiin, että
aurauspalvelua tarvitsevia veteraaneja on melko vähän.
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Puheenjohtaja ehdotti, että veteraaneille lähetettäisiin vielä kotiin kirje tarjottavista palveluista,
jotta rahat tulisi käytetyksi. Ensi keväälle on jo sovittuna jäljellä olevan määrärahan käyttämisestä
ylimääräisiin veteraaniaterioihin.
Päätös
Merkittiin tiedoksi veteraaneille myönnettyjen avopalvelujen käyttö vuonna 2015.
Pöytäkirjaan sovittiin liitettäväksi Marita Pitkäsen esitys.

6. Sastamalan kaupungin veteraanipalvelut. Onko muutoksiin tarvetta v.2016?
Puheenjohtaja kertasi kaupungin veteraanietuudet.
Marita Pitkänen kertoi Sastamalan kaupungin veteraanipalveluihin varatun määrärahan (116 000 €)
käytöstä. Näyttää siltä, että budjetti ylittyy. Suurin menoerä veteraanietuuksissa on ateriapalvelut.
Sastamalan kaupunki tarjoaa veteraaneilleen 3 maksutonta ateriaa viikossa.
Keskusteltiin ateriakuljetusten kalleudesta. Toistaiseksi veteraaneille on kotiin ateriat kuljetettu 2
kertaa viikossa. Todettiin, että jatkossa kuljetukset voidaan järjestää niin, että kaikki kolme
viikoittaista ateriaa viedään veteraanille kotiin yhdellä kuljetuskerralla.
Marita Pitkänen totesi esityksessään myös sotainvalidien palveluihin varatun määrärahan ylittyvän
kuluvana vuonna. Valtaosa tästä rahasta kuluu asumispalveluihin.

Päätös
Merkittiin tiedoksi Marita Pitkäsen esitys ja keskustelu Sastamalan kaupungin määrärahan käytöstä
veteraanipalveluihin.
Veteraaniasiain neuvottelukunta suhtautuu myönteisesti esitykseen veteraaniaterioiden
kuljettamisesta veteraaneille yhdellä viikoittaisella kuljetuskerralla.
Pöytäkirjan sovittiin liitettäväksi Marita Pitkäsen esitys.

7. Sastamalan veteraaniyhdistysten perinnetoiminta
VIP Sastamalan puheenjohtaja Matti Soini kertoi yhdistyksen toiminnan periaatteista. VIP
Sastamala valmistautuu vähitellen ottamaan vastuun veteraanien perinteen jatkumisesta. VIP
Sastamalan tarkoitus on turvata mm. juhlaperinteiden jatkuminen ja muistomerkeistä
huolehtiminen. VIP Sastamala toimii tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä veteraanijärjestöjen kanssa.
Päätös
Merkittiin tiedoksi Matti Soinin selvitys Sastamalan veteraaniyhdistysten perinnetoiminnasta.

8. Muut esille tulevat asiat
Puheenjohtaja toivotti kaikki veteraanit tervetulleiksi Sastamalan Sotaveteraanit ry:n järjestämään
pikkujoulujuhlaan ja joulupuurolle Vammalan seurakuntatalolle tiistaina 17.11. klo 13.
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Sastamalan Sotaveteraanit ry täyttää ensi vuonna 50 vuotta. Tätä yhdistys juhlii Talvisodan
päättymisen muistopäivän yhteydessä 13.3.2016.
Mouhijärven sotaveteraaneista on valmistumassa laaja historiikki ja matrikkeli, joka julkaistaan
keväällä 2016.
Päätös
Merkittiin tiedoksi muut esille tulleet asiat.

9. Seuraava kokous
Sovitaan seuraava kokous pidettäväksi perjantaina 4.3.2016 klo. 13 kaupunginhallituksen
kokoushuoneessa.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00.

Sastamalassa 13.11.2015

Leena Rajakallio
Sosiaalityöntekijä
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut

Liitteenä:
Marita Pitkänen: Sastamalan kaupungin veteraanietuudet ja Valtiokonttorin veteraaneille maksamat
kotiin vietävät palvelut Sastamala ja Punkalaidun. 6.3.2015
kotihoitojohtaja

Mari Ollinpoika
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