SASTAMALAN KAUPUNGIN VETERAANIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA

KOKOUSMUISTIO 2/2019

Aika

perjantai 15.11. 2019 klo 13:00

Paikka

Sastamalan kaupungintalo
Kaupunginhallituksen kokoushuone

Läsnä

Haapahuhta Pentti, Sastamalan kaupunki, Kaupunginhallituksen jäsen
Esko Pirkko, Sastamalan seurakunta
Lumme Päivi, Kiikoisten sotaveteraanit ry
Maaranen Pekka, Sastamalan Sotaveteraanit ry
Mäki-Kerttula Päivi, Kulttuurijohtaja Sastamalan kaupunki
Ollila Antti, Mouhijärven sotaveteraanit ry
Ollinpoika Mari, Sotesi kotihoitojohtaja
Rajakallio Leena, sosiaalityöntekijä, Sotesi
Sipilä Heikki, Mouhijärven sotaveteraanit ry
Soini Matti, VIP Sastamala
Sorva Olavi, Sotaorvot ja Kaatuneiden Omaiset ry
Toivo Raimo, Sotainvalidit, Vammalan os.
Yli-Hongisto Vesa, Keikyän sotaveteraanit ry
Läsnä 13

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Matti Soini avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimii neuvottelukunnan puheenjohtaja Matti Soini
ja sihteerinä sosiaalityöntekijä Leena Rajakallio.
3. Edellisen kokouksen (15.3.2019) muistio
Puheenjohtaja kävi läpi edellisen, 15.3.2019 pidetyn kokouksen muistion.
Todettiin, että muistio oli kokouksen kulun mukainen.
4. Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuudet 6.12.2019 Sastamalassa
Sastamalan kulttuuripalvelupäällikkö Päivi Mäki-Kerttula kertoi Sastamalan
kaupungin järjestämästä Itsenäisyyspäivän juhlasta.
Itsenäisyyspäivän
jumalanpalvelus
Seppeleenlasku sankarihaudoille

Tyrvään

kirkossa

klo

11.00.

Sastamalan Maanpuolustusnaiset ry:n järjestämä kahvitarjoilu lukion ruokalassa
klo 11.45–13.00.
Itsenäisyyspäivän juhla Vammalan lukion juhlasalissa klo 13.00
Järjestöille lähetän Itsenäisyyspäivän juhlan kutsut etukäteen, kuten
aikaisempinakin vuosina. Tänä vuonna kutsut pyritään lähettämään sähköisesti
postilakon vuoksi.
Kappeliseurakunnat
järjestävät
Itsenäisyyspäivänä
omia
tilaisuuksia.
Neuvottelukunnan puheenjohtaja muistutti siitä, että kappeliseurakunnissa
seppeleet muistomerkeille ja sankarihaudoille olisi hyvä laskea päivällä, vaikka
jumalanpalvelus järjestettäisiinkin illalla.
Päätös
Merkittiin tiedoksi itsenäisyyspäivän 6.12.2019 juhlatilaisuudet Sastamalan
alueella.
Kokouksen sihteeri toimittaa seurakunnalle järjestöjen päivitetyt yhteystiedot
Itsenäisyyspäivän juhlan kutsujen lähettämiseksi.
5. Sotaveteraanien kuntoutus valtion määrärahalla Sastamalassa ja Punkalaitumella
Leena Rajakallio kertoi Valtiokonttorin myöntämän määrärahan turvin
järjestetystä rintamaveteraanien kuntoutuksesta Sastamalassa vuonna 2019.
Punkalaitumella ei enää ole ollut kuntoutettavia veteraaneja.
Kuntoutuspäätöksiä on vuodelle 2019 tehty toistaiseksi 37 veteraanille.
Laitoskuntoutuspäätöksen on saanut 4 veteraania, joista yhden puoliso osallistuu
kuntoutus jaksolle veteraanin kanssa. Laitoskuntoutuspäiviä on myönnetty 70.
Avokuntoutuspäätöksen on saanut 34 veteraania. Avokuntoutuskertoja on
myönnetty yhteensä n.1200.
Laitoskuntoutusta toivovien veteraanien määrä on edelleen laskenut. Kaikki
vuodelle 2019 myönnetyt avokuntoutuskerrat on myönnetty kotikäynteinä.
Avokuntoutussarjat on ollut pääsääntöisesti 30 käyntikerran mittaisia. Lisäksi
lähes kaikki avokuntoutusta saaneet veteraanit ovat saaneet syksyllä päätöksen
lisäkerroista avokuntoutukseen. Avokuntoutuskertoja saa käyttää 31.3.2020
saakka.
Valtiokonttorin myöntämää kuntoutusrahaa vuodelle 2019 on 96 944€
(v. 2018 määräraha oli 90 974€, lisäystä 5 970€)
Käytännössä kaikki avokuntoutus jaksot on vielä kesken ja kuntoutukseen
myönnettyä määrärahaa on vielä käyttämättä. Vuodelta 2019 mahdollisesti jää
kuntoutusmäärärahaa käyttämättä.
Vuoden 2018 kuntoutusmäärärahan käytöstä tehtiin Valtiokonttorille selvitys
heinäkuussa 2019. Vuoden 2018 kuntoutusmääräraha käytettiin kokonaan.
Päätös
Merkittiin tiedoksi Leena Rajakallion selvitys Valtionkonttorin määrärahan
käytöstä veteraanien kuntoutukseen.

6. Valtioneuvoston veteraaneille maksamat avopalvelut
7. Sastamalan kaupungin määrärahan käyttö v. 2019 veteraanipalveluihin
Kotihoitojohtaja Mari Ollinpojan ehdotuksesta sovittiin käsiteltävän esityslistan
kohdat 6 ja 7 yhdessä.
Kotihoitojohtaja kävi läpi veteraanien kotiin vietävien avopalveluiden
määrärahan käyttöä alkuvuonna 2019 ja lainmuutosta 1.11.2019 koskien
veteraanien avopalveluita. Samassa yhteydessä kotihoitojohtaja selvitti
Sastamalan kaupungin veteraanipalveluihin varaaman määrärahan käyttöä.

Päätös
Merkittiin tiedoksi keskustelu veteraaneille avopalveluiden järjestämisestä ja
myönnetyn määrärahan käytöstä v. 2019.
Muistion liitteeksi sovittiin laitettavan kotihoitojohtajan esitys lakimuutoksesta
1.11.2019 ja määrärahoista. Samoin muistioon liitetään esite veteraanien
palveluista ja eduista Sastamalassa.

8. Muut esille tulevat asiat
-

Sastamalan seurakunnan esitys seppeleenlaskukulujen pienentämisestä
/jakamisesta
yhdistysten asiat
Pirkko Esko kertoi seurakunnassa käydystä keskustelusta yhtenäistää käytäntöjä
eri juhlapäivinä seppelten laskussa sankarihaudoille ja muistomerkeille
kappeliseurakunnissa. Tavoite on ollut ensi sijassa yhtenäistää ja selkeyttää
käytäntöjä, ei niinkään hakea kustannussäästöjä. Tällä hetkellä keskustelussa
on otettu aikalisä, eikä välittömiä muutoksia aiempiin käytäntöihin ole
sovittuna. Mahdollisesti keskustelua asiasta jatketaan Sastamalan seurakuntaan
valitun uuden kirkkoherran johdolla.

Käytiin läpi paikallisjärjestöjen ajankohtaisia kuulumisia. Yhteisesti todettiin
järjestöissä veteraanijäsenten vähentyneen. Monessa järjestössä on jatkettu
keskusteluja toiminnan jatkumisesta.
Keskusteltiin julkisuudessa osin harhaanjohtavasti olleesta uutisoinnista koskien
Sastamalan kaupungin järjestöavustuksia. Todettiin järjestöavustusten oleellisilta
osiltaan todennäköisesti pysyvän ennallaan, vaikkakin jatkossa sijoittuvat Sastamalan
kaupungin talousarviossa eri kohtaan. Veteraaniasiain neuvottelukunnan
puheenjohtaja lupasi laatia kaupunginhallitukselle esityksen veteraanijärjestöjen
järjestöavustusten turvaamisesta jatkossa.

Keikyän sotaveteraanien puheenjohtaja Vesa Yli-Hongisto luki Keikyän
sotaveteraanien Sastamalan kaupungille osoittaman kirjeen koskien sotaveteraanien
ateriapalveluita.
Käytiin keskustelua jatkossa erilaisten veteraanien juhlien ja tilaisuuksien
järjestämisestä. Sovittiin tästä keskustelua jatkettavan seuraavassa kokouksessa.
Vip Sastamalan puheenjohtaja kertoi VIP Sastamalan suunnitelmasta järjestää
valtakunnallinen juhlaseminaari ”Tarton rauha 100v.” Sastamalassa 13.8.2020.
Kerättiin veteraanijärjestöjen edustajien sähköpostien yhteystiedot. Kokouksen
sihteeri toimittaa päivitetyt yhteystiedot kulttuuripalveluille ja seurakunnalle.

Päätös
Sovittiin, että kotihoitojohtaja Ollinpoika välittää ateriapalvelua koskevan
palautteen Serville. Muistioon liitetään sekä Keikyän sotaveteraanien kirje, että
siihen myöhemmin saatava Servin vastaus.
Muistioon liitetään myös puheenjohtajan Sastamalan kaupungille 17.11.2019
osoittama huolestumiskirje.

9. Seuraava kokousajankohta
Sovitaan seuraava kokous pidettäväksi
kaupunginhallituksen kokoushuoneessa.

perjantaina

20.3.2020

klo.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo. 14.30

Muistion liitteet:
- Mari Ollinpojan esitys Valtiokonttorin ja kaupungin avopalveluetuudet 15.11.2019
- esite Sastamalan kaupungin kustantamat veteraanietuudet 1.11.2019 alkaen
- Puheenjohtaja Matti Soini kirje 17.11.2019 Sastamalan kaupunki, Järjestöavustusten
supistaminen
- Keikyän sotaveteraanit ry kirje 29.10.2019 Sastamalan kaupunki, Sotaveteraanien
ateriapalvelut

Sastamalassa 15.11.2019
Leena Rajakallio
Sosiaalityöntekijä
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut
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