SASTAMALAN VETERAANIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA
KOKOUSMUISTIO 2/2016
Aika
Paikka

Perjantai 11.11.2016 klo 13.00-14.10
Sastamalan kaupungintalo
Kaupunginhallituksen kokoushuone

Läsnä

Esko Markku, VIP Sastamala
Hakala Kalevi, Sotainvalidit ry Suodenniemen osasto
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
Pentti Jarkko, kaupunginhallituksen edustaja
Perälä Anri, vastaava työvalmentaja, Työteekki / työpalvelut
Puranen Eino, Mouhijärven sotaveteraanit
Rajakallio Leena, sosiaalityöntekijä Sotesi
Soini Matti, VIP Sastamala
Toivo Raimo, Sotainvalidit ry, Vammalan osasto
Yli-Hongisto Vesa, Keikyän Sotaveteraanit

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Lauri Koski avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Edellisen kokouksen (11.3.2016) muistio
Puheenjohtaja kävi läpi edellisen, 11.3.2016 pidetyn kokouksen muistion. Todettiin, että muistio oli
kokouksen kulun mukainen.
Päätös
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3. Itsenäisyyspäivän 6.12.2016 tilaisuudet Sastamalassa
Päivi Mäki-Kerttula Sastamalan kulttuuripalveluiden vs. kulttuurijohtaja, on estynyt saapumasta
kokoukseen paikalle. Hän välitti terveiset neuvottelukunnalle ja Itsenäisyyspäivän juhlan ohjelman.
Sastamalan kaupungin itsenäisyyspäivän juhla 6.12.2016
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Tyrvään kirkossa klo 12
-

kirkkoherra Ari Paavilainen
seppeleenlasku sankarihaudoille
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Kahvitarjoilu Vammalan lukion ruokalassa klo 12.45–13.45
Itsenäisyyspäivän juhla Vammalan lukiolla 6.12.2016 klo 13.45–14.45
Juontajina Kati Juurikka ja Tammi Kylväjä (?)
Orkesterina Suomi100 -juhlavuoden orkesteri, johtajana Sandy Ahjo
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Liput saapuvat
Kilpinen: Lippulaulu, yhteislaulu
J. Ikonen: Andante Jubiloso
Sastamalan kaupungin tervehdys, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari
Andersson
Juhlapuhe, kenraalimajuri Kalervo Sipi
J. Keskitalo: Soljuvan virran laulu
Trad. Karjalan kunnailla
Sastamalan kaupungin kulttuuripalkinnon luovuttaminen, Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnan puheenjohtaja Mauri Tuominen
Loppuhartaus Ari Paavilainen
Maamme, yhteislaulu
Liput poistuvat

Järjestöille lähetän kutsut ja kahvituksen hoitaa Maanpuolustusnaiset, kuten aikaisempinakin
vuosina. Edustajat seppeleenlaskuihin on sovittu jo alkuvuodesta.
Päätös
Merkittiin tiedoksi Sastamalan kaupungin Itsenäisyyspäivän juhla 6.12.2016.

4. Sotaveteraanien kuntoutus valtion määrärahalla
Leena Rajakallio kertoi Valtiokonttorin myöntämän määrärahan turvin järjestetystä
rintamaveteraanien kuntoutuksesta Sastamalassa ja Punkalaitumella vuonna 2016.
Vuodelta 2015 ei kuntoutusmäärärahaa Valtiokonttorille palautettu.
Kuntoutuspäätöksiä on vuodelle 2016 tehty toistaiseksi:
v. 2016
v. 2015
päätöksiä
67
80
laitoskuntoutuksessa
10
16
puolisot
3
6
laitoskuntoutuspäiviä
143
227
päiväkuntoutuksessa
9
12
puolisot
1
päiväkuntoutuspäiviä
100
120
avokuntoutus
45
46
avokuntoutuskertoja
1158
1146
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Laitoskuntoutusta toivovien veteraanien määrä on edelleen laskenut. Selkeästi
veteraanikuntoutuksen painopiste on Sastamalan seudulla avokuntoutuksessa.
Valtiokonttorin myöntämää kuntoutusrahaa vuodelle 2016 on 105 734,31€. Lisämäärärahaa
haettiin ja saatiin 1 429,96€. Yhteensä kuntoutuksiin on siis käytettävissä vuonna 2016 Valtion
myöntämää määrärahaa 107 164,27€.
Suuri osa kuntoutusjaksoista on vielä kesken ja kuntoutukseen myönnettyä määrärahaa on tämän
vuoksi vielä käyttämättä. Jos kaikki myönnetyt kuntoutusjaksot toteutuvat, ei määrärahaa jää
palautettavaksi. Määrärahaa saadaan käyttää 31.3.2017 saakka.
Sotesi on jatkanut sopimusta entisten palveluntuottajien kanssa rintamaveteraanien
fysioterapiapalveluissa. Rintamaveteraanien jalkahoidot kilpailutetaan uudelleen ja tämä prosessi
on vielä kesken.
Päätös
Merkittiin tiedoksi Leena Rajakallion selvitys Valtionkonttorin määrärahan käytöstä veteraanien
kuntoutukseen.

5. Valtioneuvoston veteraaneille maksamat avopalvelut v. 2016
- avopalveluiden lisätty käyttö v. 2017 – ehdotuksia!
Kotihoitojohtaja Mari Ollinpoika ehdotti keskusteltavaksi samalla sekä vuoden 2016
rintamaveteraanien kotiin vietävien lisäpalvelujen määrärahan käyttö että suunnitelmat vuodelle
2017. Vuodelle 2016 määrärahaa on käytettävissä 528,96€/ veteraani. Vuonna 2017 määrärahaa
nousee 735 €/veteraani. Sote -lautakunta on veteraanineuvoston toiveen mukaisesti rajannut
määrärahan käytön siivoukseen tai pihatöihin sekä ateriapalveluihin.
Mari Ollinpoika kertoi isoja muutoksia olevan tulossa kotiin vietävien lisäpalvelujen määrärahaan.
Valtiokonttorin ohjekirje määrärahan käytöstä valmistunee aikaisintaan joulukuussa 2016.
Mari Ollinpoika kertoi, ettei kaikki vuodelle 2016 myönnetty kotiin vietävien lisäpalvelujen
määräraha kulu siivouksiin ja pihatöihin. Tämän vuoksi on sovittu ateriapalvelun lisäämistä viiteen
ateriaan viikossa aikavälille 5.12.2016–29.1.2017 (3 ateriaa kaupungin veteraanietuutena + 2
ateriaa kotiin vietävien lisäpalvelujen määrärahalla). Mari Ollinpoika toivoi veteraanin ilmoittavan,
mikäli ei lisäaterioita halua.
Työteekistä siivouspalvelun työvalmentaja Anri Perälä kertoi siivouspalvelun järjestämisestä.
Keskustelua on herättänyt veteraanin kotiin siivoamaan tulleen useamman henkilön ryhmät. Anri
Perälä kertoi veteraanin luokse tulevan joka kerta työnsuunnittelijan sekä muutaman työteekin
kuntoutujan. Veteraanin toiveet huomioidaan siivouksen ajankohdan sekä siivoajien lukumäärän
suhteen. Anri Perälä kertoi, että työteekistä ollaan aktiivisesti kotihoitoon yhteydessä, mikäli
siivouskäynneillä herää huoli veteraanin terveydentilasta tai toimintakyvystä.
Käytiin keskustelua veteraanien toiveesta valita siivouspalvelun palveluntuottaja. Mari Ollinpoika
muistutti, että valintaoikeudesta käytiin keskustelua myös silloin, kun kilpailutuksen kautta oli
siivouspalveluntuottaja valittu. Keskustelussa todettiin tärkeäksi kaupungin työllistämisvelvoite.
Lisäksi todettiin hyväksi työteekin edullisuus siivouksen palveluntuottajana sekä hyvät
yhteistyöverkostot kotihoidon suuntaan. Työteekin kautta on siivouspalvelua veteraanille
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järjestynyt n. 1 kerta kuukaudessa. Kotiin vietävien lisäpalvelujen määrärahaa on käytetty
joustavasti niin, että enemmän palvelua tarvitsevan veteraanin palveluihin on määrärahaa käytetty
enemmän kuin laskennallinen osuus. Tavoite on, ettei määrärahaa palauteta.
Keskustelussa tuli esille toive kaikkien veteraanien luokse tehtävästä kokonaisvaltaisesta
hyvinvoinnin kartoituskäynnistä. Mari Ollinpoika kertoi ensi vuodelle olevan suunnitelmissa tehdä
kotikäynnillä palvelutarvearviot kaikille niille veteraaneille, jotka eivät ole säännöllisen kotihoidon
piirissä.
Keskustelussa ehdotettiin vuodelle 2017 myönnettävää kotiin vietävien lisäpalvelujen määrärahaa
käytettävän ateriapalveluihin kaupungin myöntämien aterioiden lisäksi. Todettiin monen
veteraanin kokevan yksinäisyyttä. Toivottiin kaupungin, mahdollisesti yhteistyössä työteekin ja
seurakunnan kanssa järjestävän veteraaneille erilaista ohjelmaa ja virkistystä, myös
keskustelukäyntejä veteraanin luokse.
Päätös
Merkittiin tiedoksi veteraaneille myönnettyjen avopalvelujen käyttö vuonna 2016 sekä keskustelu
kotiin vietävien lisäpalvelujen määrärahan käytöstä vuodelle 2017.

6. Sastamalan kaupungin määrärahan käyttö v. 2016 veteraanipalveluihin
Mari Ollinpoika kertoi kaupungin veteraanietuuksiin varatun määrärahan käytöstä. Suurin
kustannuserä näissä on veteraanietuutena järjestetyt ateriat. Lokakuun loppuun mennessä
veteraanietuuksiin on käytetty 73 635€, summassa on mukana kaupungin maksamat
veteraanijärjestöjen avustukset. Talousarvioon kaupunki on varannut veteraanietuuksiin 86 800€.
Ateriapalvelun kustannustehokkuutta haettiin tälle vuodelle tiivistämällä veteraaniaterioiden
kuljetus yhteen kertaan viikossa. Tämä on sujunut hyvin.

Päätös
Merkittiin tiedoksi Mari Ollinpojan kertoma tilanne Sastamalan kaupungin määrärahan käytöstä
veteraanipalveluihin.

7. Sastamalan veteraaniyhdistysten perinnetoiminta
VIP Sastamalan puheenjohtaja Matti Soini kertoi VIP Sastamalan valmiudesta ottaa vastuulleen
koko Sastamalan alueen veteraaniyhdistysten perinnetyön. Soini toivoi veteraaniyhdistysten
toimijoiden siirtyvän jatkossa VIP Sastamalan toimijoiksi.
Keikyän ja Kiikoisten Sotaveteraaneilla ei vielä ole päätöksiä tehtynä perinnetyön jatkumisesta.
Yhdistyksissä on kuitenkin ajatus perinnetyön jatkumisesta aikanaan VIP Sastamalan toimesta.
Mouhijärven yhdistys toimii omanaan vielä toistaiseksi, keskusteluja on kuitenkin käyty jo
valmistautumisesta tulevaan.
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Puheenjohtaja Koski totesi veteraanijärjestöjen tarvitseman avun perinnetyössä laajenevan
lähitulevaisuudessa. Puheenjohtaja kertoi suunnittelevansa puheenjohtajuudesta luopumista ja
toivoi puheenjohtajuuden siirtyvän jatkossa VIP Sastamalan puheenjohtajalle.

Päätös
Merkittiin tiedoksi keskustelu Sastamalan veteraaniyhdistysten perinnetoiminnasta.

8. Muut esille tulevat asiat
Vs. kulttuurijohtaja Päivi Mäki-Kerttula oli toivonut keskusteltavan veteraanien toiveista Kansallisen
Veteraanipäivän suhteen ensi vuonna, kun on Suomen 100-vuotisjuhlavuosi. Puheenjohtaja Koski
kertoi sovitun, että kaupunki järjestää veteraaneille kyydin valtakunnalliseen veteraanipäivän
juhlaan Lahteen.
Pekka Maaranen kertoi Sastamalan Sotaveteraanien järjestävän myös ensi vuonna
kuntoutusmatkan Pärnuun. Matkalle ovat tervetulleita mukaan kaikkien veteraanijärjestöjen
jäsenet.
Päätös
Merkittiin tiedoksi muut esille tulleet asiat.
9. Seuraava kokous
Sovitaan seuraava kokous pidettäväksi perjantaina 17.3. klo. 13 kaupunginhallituksen
kokoushuoneessa.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.10.

Sastamalassa 11.11.2016

Leena Rajakallio
Sosiaalityöntekijä
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluttelukunnan kokous 6.3.2015
kotihoitojohtaja Mari O

llinpoika
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