SASTAMALAN VETERAANIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA

KOKOUSMUISTIO 1/2019

Aika

perjantai 15.3.2019 klo 13.00-13.40

Paikka

Sastamalan kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone

Läsnä

Esko Pirkko, Sastamalan seurakunta
Kirvesniemi Risto, Suodenniemen Sotaveteraanit ry
Koski Lauri, Sastamalan Sotaveteraanit ry
Kulmala Kosti, Kiikoisten Sotaveteraanit ry
Maaranen Pekka, Sastamalan Sotaveteraanit ry
Mäki-Kerttula Päivi, Kulttuurijohtaja Sastamalan kaupunki
Ollinpoika Mari, Sotesi kotihoitojohtaja
Rajakallio Leena, sosiaalityöntekijä, Sotesi
Soini Matti, VIP Sastamala
Villo Maire, Sastamalan kaupunki, Kaupunginhallituksen jäsen
Yli-Hongisto Vesa, Keikyän sotaveteraanit ry
Läsnä 11
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Matti Soini avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
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Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimii neuvottelukunnan puheenjohtaja Matti Soini ja
sihteerinä Leena Rajakallio.

3

Edellisen kokouksen (16.11. 2018) muistio
Puheenjohtaja kävi läpi edellisen, 16.11.2018 pidetyn kokouksen muistion. Todettiin, että
muistio oli kokouksen kulun mukainen.
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Talvisodan päättymisen juhlatilaisuudet 13.3. Sastamalassa
Talvisodan päättymisen muistojuhla järjestettiin 13.3.2019 Vammalan seurakuntatalolla.
Juhlaa ennen oli kunniakäynti Tyrvään kirkon sankarihaudalla.
Osassa kappeliseurakuntia laskettiin myös seppeleet sankarihaudoille.
Päätös
Merkittiin tiedoksi Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet Sastamalassa.
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Kansallisen veteraanipäivän 27.4. juhlatilaisuudet Sastamalassa
Kulttuurijohtaja Päivi Mäki-Kerttula kertoi Sastamalassa järjestettävästä Kansallisen
veteraanipäivän juhlasta 27.4.2019.
Suunniteltu ohjelma:
- Seppeleenlaskut kappeliseurakunnissa klo 10.00
- Seppeleenlasku Tyrvään kirkolla klo 11.00
- Juhla klo 11.30 alkaen Vammalan seurakuntatalolla, juhlalounas ja pientä ohjelmaa
- Kulttuuripalvelut tilaa seppeleet kuten aiemminkin
Juhlan ohjelma toimitetaan veteraanijärjestöille etukäteen aiempien vuosien tapaan.
Päätös
Merkittiin tiedoksi veteraanipäivän 27.4.2019 juhlatilaisuudet.
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Sotaveteraanien kuntoutus valtion määrärahalla Sastamalassa ja Punkalaitumella 2018 ja
2019
Leena Rajakallio kertoi Valtiokonttorin myöntämän määrärahan turvin järjestetystä
rintamaveteraanien kuntoutuksesta vuonna 2018 ja 2019.
Kuntoutuspäätöksiä vuodelle 2018 tehtiin yhteensä 45 veteraanille ja 1 veteraanin puolisolle.
Laitoskuntoutuksessa oli 7 veteraania, yhdellä heistä oli puoliso kuntoutuksessa mukana.
Avokuntoutusta sai 40 veteraania, avokuntoutuskertoja myönnettiin 1240. Päiväkuntoutusta
ei järjestetty vuonna 2018. Kaikki kuntoutusta saaneet veteraanit olivat sastamalalaisia.
Pääasiallinen veteraanien kuntoutusmuoto Sastamalassa on avokuntoutus. Nykyisin kaikki
avokuntoutussarjat myönnetään veteraaneille kotikäynteinä ja 30 hoitokerran sarjoina. Viime
vuonna 8 veteraania sai loppuvuodesta lisäkuntoutuskertoja.
Valtiokonttorin myöntämää kuntoutusrahaa:
Vuonna 2018
90 973,73€
Vuonna 2019
96 943,79€ (1731,14€/veteraani)
Useat avokuntoutussarjat vuodelta 2018 on vielä kesken ja osin laskuttamatta.
Laitoskuntoutukset on toteutunut suunnitellusti. Kuntoutukseen myönnettyä määrärahaa on
vielä käyttämättä. Se riittää kesken olevien kuntoutussarjojen maksamiseen. Todennäköisesti
kuntoutusmäärärahaa ei Valtiokonttorille jää palautettavaksi. Vuoden 2018 puolella tehtyjen
päätösten perusteella kuntoutusta voidaan järjestää ja maksaa 31.7.2019 saakka.
Vuodelle 2019 on toistaiseksi myönnetty kuntoutusta 21 veteraanille, jotka ovat kaikki
toivoneet avokuntoutusta. Kuntoutuskertoja on myönnetty 630.
Valtiokonttori antoi 18.1.2019 uudet ohjeet rintamaveteraanien kuntoutuksen järjestämisestä
vuodelle 2019. Olennaista muutosta aiempiin käytäntöihin ei tullut.
Aiempien vuosien kuntoutuslaskujen alv-palautuksista kertynyttä rahaa on käytetty
veteraaneille hankittaviin apuvälineisiin.
Päätös

Merkittiin tiedoksi Leena Rajakallion selvitys veteraanien kuntoutuksen järjestämisestä.
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Valtiokonttorin veteraaneille maksamat avopalvelut 2018 ja 2019
Kotihoitojohtaja Mari Ollinpoika kertoi ajankohtaisia tietoja Valtiokonttorin maksaman
avopalvelumäärärahan käytöstä vuonna 2018 ja suunnitelmista vuodelle 2019.
Veteraanietuuksiin saatiin Valtiokonttorilta 384 000€ vuodelle 2018. Määrärahalla
järjestettiin veteraaneille:
▪ kotihoito 14500 käyntiä
▪ ruokaa kotiin kuljetettuna noin 3300 ateriaa
▪ siivousta noin 1000 tuntia
Lisäksi sotainvalidien palveluihin käytettiin yhteensä 206 632€.
Valtiokonttorin avopalvelumäärärahalla järjestettäviin palveluihin ovat oikeutettuja kotona tai
palveluasumisessa asuvat rintamaveteraanit. Ympärivuorokautisessa tehostetussa
palveluasumisessa asuvat veteraanit jäävät näiden palveluiden ulkopuolelle.
Vuodelle 2019 (ajalle 1.1.-31.10.2019) on Valtiokonttori myöntänyt Sastamalalle 239 049,37€
määrärahan veteraanietuuksiin. Syyskuussa 2019 ilmoitetaan Valtiokonttoriin arvio
määrärahatarpeesta marras-joulukuulle 2019 ja vuodelle 2020.
1.11.2019 tulee voimaan lainmuutos, jolla velvoitetaan kunnat järjestämään
rintamaveteraaneille kaikki tarvittavat kotona asumista tukevat palvelut. Lain muutoksen
yhteydessä myös niihin varattu määräraha muuttuu arviomäärärahaksi taaten siten rahan
riittävyyden.
Lainmuutoksen tarkoituksena on yhtenäistää veteraanietuudet koko maassa. Jatkossa kunnilla
on velvollisuus järjestää rintamaveteraaneille kaikki samat kotipalvelut kuin sotainvalideille.
Kunnan määräraha-arvion on perustuttava
henkilökohtaiseen palvelutarpeen kartoitukseen.

jokaiselle

veteraanille

tehtävään

Päätös
Merkittiin tiedoksi keskustelu veteraaneille myönnettyjen avopalvelujen käytöstä vuonna
2018 ja suunnitelmat vuodelle 2019.
Muistioon liitetään Valtiokonttorin ohjekirjeen liitteenä oleva taulukko:
”Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut”
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Sastamalan kaupungin määrärahan käyttö v. 2018 veteraanipalveluihin
Kotihoitojohtaja Mari Ollinpoika kertoi ajankohtaisia tietoja Sastamalan kaupungin
veteraanipalveluihin varaaman määrärahan käytöstä vuonna 2018 sekä suunnitelmista
vuodelle 2019.
Sastamalan kaupunki varasi veteraanietuuksiin vuoden 2018 talousarviossa 70 000€.
Veteraanietuuksiin varattu määräraha ylittyi. Palvelut veteraaneille järjestettiin
määrärahaylityksestä huolimatta.

Sastamalan kaupungin määrärahaa veteraanipalveluihin vuonna 2019 on 75 000€.
Määrärahasta valtaosa kuluu ateriapalveluihin niille veteraaneille, jotka eivät ateriapalveluita
saa Valtiokonttorin kautta. Kaupungin varoin järjestettäviin palveluihin ovat oikeutettuja
kaikki rintamaveteraanit asumistavasta riippumatta. Kaupungin varaamasta määrärahasta
maksetaan myös veteraanijärjestöjen avustukset.
Kotihoitojohtaja Mari Ollinpoika
järjestöavustusten hakemisesta.

muistutti

järjestöjen

edustajia

ajankohtaisesta

Päätös
Merkittiin tiedoksi
veteraanipalveluihin.

keskustelu

Sastamalan

kaupungin

määrärahan

käytöstä

Puheenjohtaja antoi kiitosta Sastamalan kaupungille hyvin hoidetuista veteraanien
palveluista.
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Muut esille tulevat asiat
Käytiin läpi veteraaniyhdistysten ajankohtaisia kuulumisia. Yhdistyksissä todetaan
veteraanijäsenten määrän laskeneen. Yhdistykset ovat järjestäneet veteraanien puolisoille ja
leskille hierontaa, jalkahoitoja ja siivousapua.
Keikyän sotaveteraanit jakaa ansioristejä veteraanikeräyksiin ansiokkaasti osallistuneille.
Mouhijärven sotaveteraaneilla on tänään vuosikokous.
Kiikoisten sotaveteraanien puheenjohtajaksi on valittu Päivi Lumme.
Puheenjohtaja kertoi VIP Sastamalan vuosikokouksessaan hyväksymistä uusista säännöistä.
Luonnokset lähetetään veteraanijärjestöille.
Päätös
Merkittiin tiedoksi muut esille tulleet asiat.
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Seuraava kokousajankohta
Sovitaan seuraava kokous pidettäväksi perjantaina 15.11. 2019 klo. 13 kaupunginhallituksen
kokoushuoneessa.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo. 13.40

Sastamalassa 15.3.2019
Leena Rajakallio
Sosiaalityöntekijä
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut

Liite:

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut:

Palvelut
Ateriapalvelut

Korvataan
Ateriapalvelut, lounassetelit

Kylvetys-, siivous-,
Kotipalvelut- ja kotihoito vaatehuoltopalvelut,
kotisairaanhoito, jalkahoito
Pihatyöt

Nurmikon leikkuut, lumityöt,
rännien puhdistus, puiden
pilkkominen

Apuvälineet

Tukikaiteiden asentaminen,
luiskat portaisiin, kynnysten
poistot

Kuljetuspalvelut

Asioinnilla käynnit

Muut palvelut

Turvapuhelimet, apteekissa
tapahtuva lääkkeiden
annosjakelu, asiointi-, kauppa-,
saattajapalvelut

Virkistysretket

Omaishoidon tuki

Tuettu kotona
kuntoutuminen

Ei korvata
Ruokaostokset
Lakanoiden, pyyhkeiden ym.
ostaminen, kauneudenhoitopalvelut,
fysikaalinen hoito, hieronta
(avokuntoutus), saattohoito
Pihan ja puutarhan kunnostustyöt, ei
tarvikkeet
Silmälasit, hammashoito,
suuhygienistin käynnit, kuulokojeet ja
muut näihin verrattavat apuvälineet.
Porraskäytäviin asennettavat
istumahissit. Kunnan
apuvälinevuokraamosta saatavat
apuvälineet
Terveydenhoitoon liittyvät
matkakulut, jotka KELA korvaa.
Vammaispalvelulain mukaiset
kuljetuspalvelut
Asunnon remontit ja muutostyöt esim.
keittiö-, sauna- ja kylpyhuoneremontit,
asunnon sisä- ja ulkomaalaukset,
vuokra, sähkö- ja vesilaskut, jätekaivon
tyhjennys. Isompiin asunnon
muutostöihin voi hakea avustusta
ARAsta (Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus)

Kuljetukset, ruoka- ja
kahvitarjoilut, saattajien
Saattajien ruokailukustannukset
matkakulut
Omaishoitajan kolmen
lakisääteisen vapaapäivän lisäksi
tarvittavien ylimääräisten
Omaishoitajan palkkakustannukset
vapaapäivien rintamaveteraanin
hoitopäiväkustannukset
Kotiaskareiden tekemiseen, esim.
aterioiden valmistamiseen,
yhdessä rintamaveteraanin
Avokuntoutusta (hieronta, fysikaalinen
kanssa. Toiminnan tulee olla
hoito ym.)
suunnitelmallista ja tapahtua
yhdessä kotihoidon tms.
työntekijän kanssa.

