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SASTAMALAN VETERAANIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA
KOKOUSMUISTIO 2/2018

Aika
Paikka

perjantai 16.11.2018 klo 13– 13.45
Sastamalan kaupungintalo
Kaupunginhallituksen kokoushuone

Läsnä
Kirvesniemi Risto, Suodenniemen Sotaveteraanit ry
Koski Lauri, Sastamalan Sotaveteraanit ry
Kulmala Kosti, Kiikoisten Sotaveteraanit ry
Linnikko Otto, Sotainvalidit, Mouhijärven osasto ry
Maaranen Pekka, Sastamalan Sotaveteraanit ry
Mäki-Kerttula Päivi, kulttuuripalvelupäällikkö, Sastamala Kulttuuripalvelut
Ollila Antti, Mouhijärven sotaveteraanit ry
Paavilainen Ari, Kirkkoherra, Sastamalan seurakunta
Rajakallio Leena, sosiaalityöntekijä, Sotesi
Soini Matti, VIP Sastamala
Toivo Raimo, Sotainvalidit, Vammalan os
Villo Maire, Sastamalan kaupunki, Kaupunginhallituksen jäsen
Yli-Hongisto Vesa, Keikyän sotaveteraanit ry
Läsnä 13
Ennen varsinaista kokousta Sastamalan Sotaveteraanien kunniapuheenjohtaja Lauri Koski,
Sotaveteraanien puheenjohtaja Pekka Maaranen ja veteraaniasiain neuvottelukunnan
puheenjohtaja Matti Soini luovuttivat Suomen Sotaveteraaniliiton mitalit kotihoitojohtaja Mari
Ollinpojalle, kulttuuripalvelupäällikkö Päivi Mäki-Kerttulalle ja sosiaalityöntekijä Leena Rajakalliolle

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja Matti Soini avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
Puheenjohtaja kertoi tilastosta, jossa oli Suomen kunnat laitettu järjestykseen kunnassa veteraanien
palveluihin käytetyn määrärahan suuruuden mukaan. Sastamala sijoittui tässä vertailussa sijalle 12.
Sastamalassa veteraanien avopalveluihin käytettiin vuonna 2017 3 345€/ veteraani.

2. Järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimii neuvottelukunnan puheenjohtaja Matti Soini ja sihteerinä
sosiaalityöntekijä Leena Rajakallio.

3. Edellisen kokouksen (9.3.2018) muistio
Puheenjohtaja kävi läpi edellisen, 9.3.2018 pidetyn kokouksen muistion. Todettiin, että muistio oli
kokouksen kulun mukainen.
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4. Itsenäisyyspäivän 6.12.2018 tilaisuudet Sastamalassa
Sastamalan kulttuuripalvelupäällikkö Päivi Mäki-Kerttula kertoi Sastamalan kaupungin järjestämästä
Itsenäisyyspäivän juhlasta.
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Tyrvään kirkossa klo 11.00
Kirkkoherra Ari Paavilainen ja pastori Otso Järvi
Seppeleenlasku sankarihaudoille
Itsenäisyyspäivän juhla Vammalan lukion juhlasalissa klo 13.00
Juontajana Rasmus Korpela
Orkesterina Vammalan puhallinorkesteri, johtajana dir. mus. István Világi
Juhlapuhe, Rovasti Kari Koivu
Sastamalan Maanpuolustusnaiset ry:n järjestämä kahvitarjoilu lukion ruokalassa klo 11.45–
13.00.
Järjestöille lähetän kutsut etukäteen, kuten aikaisempinakin vuosina.
Kappeliseurakunnissa järjestettävistä Itsenäisyyspäivän tilaisuuksista on ilmoitukset ollut
seurakunnan Sananjalka –lehdessä.
Päätös
Merkittiin tiedoksi itsenäisyyspäivän 6.12.2018 juhlat Sastamalan alueella.

5. Sotaveteraanien kuntoutus valtion määrärahalla v. 2018
Leena Rajakallio kertoi Valtiokonttorin myöntämän määrärahan
rintamaveteraanien kuntoutuksesta Sastamalassa vuonna 2018.

turvin

järjestetystä

Kuntoutuspäätöksiä on vuodelle 2018 tehty toistaiseksi 50. Laitoskuntoutuspäätöksen on saanut 7
veteraania, joista yhden puoliso osallistuu kuntoutusjaksolle veteraanin kanssa.
Laitoskuntoutuspäiviä on myönnetty 95. Avokuntoutuspäätöksen on saanut 39 veteraania.
Avokuntoutuskertoja on myönnetty yhteensä 1210.
Laitoskuntoutusta toivovien veteraanien määrä on edelleen laskenut. Kaikki vuodelle 2018
myönnetyt avokuntoutuskerrat on myönnetty kotikäynteinä. Avokuntoutussarjat on pääsääntöisesti
30 käyntikerran mittaisia. 5 veteraania on saanut päätöksen lisäkerroista avokuntoutukseen.
Valtiokonttorin myöntämää kuntoutusrahaa vuodelle 2018 on 90 973,73€. Lisämäärärahaa ei tälle
vuodelle haettu.
Käytännössä kaikki avokuntoutusjaksot on vielä kesken ja kuntoutukseen myönnettyä määrärahaa
on vielä käyttämättä. Vuoden 2018 puolella tehtyjen päätösten perusteella kuntoutusta voidaan
järjestää ja kustannuksia voidaan maksaa 31.7.2019 saakka. Tehtyjen päätösten perustella näyttää
siltä, että kuntoutusmääräraha tulee käytettyä kokonaan.
Vuoden 2017 kuntoutusmäärärahan käytöstä tehtiin Valtiokonttorille selvitys heinäkuussa 2018.
Vuoden 2017 kuntoutusmääräraha käytettiin kokonaan.

3
Päätös
Merkittiin tiedoksi Leena Rajakallion selvitys Valtionkonttorin määrärahan käytöstä veteraanien
kuntoutukseen.

6. Valtioneuvoston veteraaneille maksamat avopalvelut v. 2018 ja 2019
Kotihoitojohtaja Mari Ollinpoika kertoi Valtionkonttorin rintamaveteraanien kotiin vietävien
palvelujen järjestämiseksi myönnetyn määrärahan käytöstä.
Vuodelle 2017 myönnettyä avopalvelumäärärahaa voitiin käyttää ajalla 1.4.17 – 31.7.2018. Kaikkiaan
määrärahaa oli käytettävissä 287 640,49€. Myönnetty määräraha tuli käytetyksi kokonaan, eikä
rahaa Valtiokonttorille palautettu.
Vuodelle 2018 myönnetty avopalvelumääräraha on n. 134 000€. Lisämäärärahaa on haettu
200 000€. Päätökset lisämäärärahasta saataneen vasta joulukuulla. Veteraanien palvelut jatkuvat
sovitusti lisämäärärahapäätöksen viivästymisestä huolimatta.
Isoimmat kustannukset veteraanien avopalveluissa on veteraaneille järjestetyt maksuttomat
kotihoidon käynnit, kotihoidon tukipalvelut ja kotiin vietävät ateriat.
Valtiokonttorin avopalvelumäärärahalla järjestettäviin palveluihin ovat oikeutettuja kotona tai
palveluasumisessa asuvat rintamaveteraanit. Ympärivuorokautisessa tehostetussa palveluasumisessa
asuvat veteraanit jäävät näiden palveluiden ulkopuolelle.
Valtiokonttorin myöntämällä avopalvelumäärärahalla veteraaneille järjestetään:
- siivouspalvelut pääsääntöisesti kerran kuukaudessa
- pihatyöpalvelut
- maksuton ateriapalvelu kaksi kertaa viikossa
- kotihoidon käynnit maksutta
- päivätoiminnan käynnit maksutta
- kotihoidon fysioterapeutin arviointi- ja ohjauskäynnin
- muita kotona asumista tukevia tukipalveluita
Vuodelle 2019 toivottaisiin veteraaneille siivouksen järjestämistä useammin kuin 1 x kk. Suunnitteilla
on ollut myös kuljetuspalvelun maksuton käyttö (8 matkaa/kk). Valtakunnallisesti on ollut
suunnitelmia veteraanien palveluiden ja etuuksien laajentumisesta marraskuusta 2019 alkaen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi tiedot ja keskustelu veteraaneille avopalveluiden järjestämiseksi myönnetyn
määrärahan käytöstä vuosina 2018 ja 2019.

7. Sastamalan kaupungin määrärahan käyttö v. 2018 veteraanipalveluihin
Valtiokonttorin myöntämän määrärahan lisäksi Sastamalan kaupunki varaa talousarvioon rahaa
veteraanietuuksiin. Kaupungin varoin järjestettäviin palveluihin ovat oikeutettuja kaikki
rintamaveteraanit asumistavasta riippumatta.

4
Kaupungin veteraanietuuksina järjestetään:
- maksuton ateriapalvelu kolmena päivänä viikossa
- terveyskeskusmaksua ei peritä
- maksuton edestakainen kulku palveluliikenteessä tai paikallisliikenteessä
- maksuton siivouspalvelu kerran vuodessa
- maksuton uimahallikäynti kerran viikossa
- veteraanijärjestöjen ja sotainvalidijärjestöjen avustukset
Vuodelle 2018 on talousarviossa varattu 70 000€ Sastamalan kaupungin omiin
veteraanipalveluihin. Kaupungin veteraanipalveluihin varaama määräraha tulee käytetyksi
kokonaan.
Päätös
Merkittiin tiedoksi Sastamalan kaupungin määrärahan käyttö veteraanipalveluihin.

8. Muut esille tulevat asiat
Käytiin läpi paikallisjärjestöjen ajankohtaisia kuulumisia. Yhteisesti todettiin järjestöissä
veteraanijäsenten vähentyneen. Osassa järjestöjä on käyty keskusteluja toiminnan jatkumisesta.
Pääpaino usean paikallisjärjestön toiminnassa on tällä hetkellä veteraanien leskille järjestettävät
palvelut.
Matti Soini kertoi ajankohtaisia kuulumisia VIP –Sastamalan toiminnasta ja suunnitelmista. VIP –
Sastamalan sääntöuudistus on esillä vuosikokouksessa maaliskuussa 2019. Matti Soini korosti
paikallisjärjestöjen edustajille, että järjestöjen varat tulee jäädä paikallisesti käytettäväksi, vaikka
toiminta siirtyisi VIP –Sastamalan vastuulle.
Päätös
Merkittiin tiedoksi muut esille tulleet asiat.

9. Kokouksen päättäminen
Sovitaan seuraava kokous pidettäväksi perjantaina 15.3.2019 klo. 13 kaupunginhallituksen
kokoushuoneessa.
Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo. 13.45

Sastamalassa 16.11.2018
Leena Rajakallio
Sosiaalityöntekijä
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut
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Kotihoitojohtaja Mari Ollinpoika, sosiaalityöntekijä ja veteraaniasiain neuvottelukunnan sihteeri Leena
Rajakallio ja kulttuuripalvelupäällikkö Päivi Mäki-Kerttula yllätettiin Sastamalan veteraaniasiain
neuvottelukunnan kokouksessa perjantaina 16.11.2018, sillä he saivat rintaansa Suomen
Sotaveteraaniliiton mitalit. Mitalit jakoivat Sastamalan Sotaveteraanien kunniapuheenjohtaja Lauri
Koski, Sastamalan Sotaveteraanien puheenjohtaja Pekka Maaranen ja veteraaniasiain neuvottelukunnan
puheenjohtaja Matti Soini.
Perusteluna oli veteraaniasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Matti Soinin mukaan, että mitalin
saajat ovat toimineet virkatyössään poikkeuksellisen ansiokkaasti ajaen sekä taloudellisessa, fyysisessä
että henkisessä toiminnassa kunniakansalaistemme eli veteraaniemme etuja. Sastamalan kaupunki ei ole
palauttanut veteraanien tukitoimintaan tarkoitettuja valtion myöntämiä määrärahoja vaan ne on
käytetty viimeistä senttiä myöden. Sen lisäksi on käytetty järjestelmän suomia mahdollisuuksia
lisämäärärahojen käyttämiseksi veteraanien tukitoimintaan.
Sastamalan kaupunki on myös omalla panoksellaan huolehtinut veteraaneistaan maininnan
ansaitsemalla tavalla.
Eri juhlatilaisuuksissa veteraanit on otettu huomioon sillä arvokkuudella, mikä ehdottomasti heille
kuuluu eturivissä.
Viimeisimmän Sotaveteraani-lehden sivulla 15 oleva taulukko taloudellisesta tuesta veteraania kohden
osoittaa Sastamalan olevan sijalla 12 kaikkien Suomen kuntien joukossa. Kaupungeista vain Turku on
Sastamalan edellä.

Kiitämme huomionosoituksesta!

Mari, Päivi ja Leena

