SASTAMALAN VETERAANIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA
KOKOUSMUISTIO 1/2016

Aika
Paikka

Perjantai 11.3.2016 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
Järvenpää Ilkka, Mouhijärven Sotaveteraanit ry
Kallio Seppo, Sastamalan Sotaveteraanit
Kirvesniemi Risto, Suodenniemen Sotaveteraanit ry
Kulmala Kosti, Kiikoisten sotaveteraanit ry
Koski Lauri, Sastamalan Sotaveteraanit ry
Linnikko Otto, Sotainvalidit ry Mouhijärven osasto
Ollinpoika Mari, Kotihoitojohtaja Sotesi
Rajakallio Leena, sosiaalityöntekijä Sotesi
Rankinen Jari, Sastamalan seurakunta
Soini Matti, VIP Sastamala
Toivo Raimo, Sotainvalidit ry, Vammalan osasto

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Lauri Koski avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
Veteraaneja oli vuoden 2015 lopussa koko maassa 21 414. Sastamalassa veteraaneja oli 131, heistä
miehiä 92 ja naisia 39. Poistuma vuonna 2015 oli 27.

2. Edellisen kokouksen (13.11.2015) muistio
Puheenjohtaja kävi läpi edellisen, 13.11.2015 pidetyn kokouksen muistion. Todettiin, että muistio
oli kokouksen kulun mukainen.
Päätös
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3. Kansallisen veteraanipäivän (ke 27.4.2016) järjestelyt
Vs. kulttuurijohtaja Päivi Mäki-Kerttula oli estynyt saapumasta paikalle. Hän lähetti
neuvottelukunnalle terveiset:
Hän toimii veteraanipäivän juhlan vastuullisena järjestäjänä. Juhlaa varten on suunnitelmat tehtynä
ja seurakuntatalo varattuna. Kunniamerkkien jakaminen toivotaan huomioitavan juhlan
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ohjelmassa. Pääpuhuja varmistuu vielä myöhemmin. Juhlan ohjelma lähetetään yhdistyksille
ennakkoon.
Kaupungin järjestämän tilaisuuden lisäksi paikalliset yhdistykset järjestävät tilaisuuksia
kappeliseurakunnissa:
Keikyässä jumalanpalveluksen jälkeen käynti sankarihaudalla.
Suodenniemellä perinteinen veteraanipäivän tilaisuus jumalanpalveluksen jälkeen klo. 12.
Mouhijärvellä seppelten lasku muistomerkeillä klo. 15 ja klo. 16 veteraanijuhla Häijään koululla.
Juhlan yhteydessä on sotaveteraanimatrikkelin julkistamistilaisuus. Tilaisuuteen kutsutaan myös
muiden veteraaniyhdistysten jäsenet.
Päätös
Merkittiin tiedoksi veteraanipäivän 27.4.2016 juhlatilaisuudet Sastamalan alueella.

4. Talvisodan päättymisen 13.3.2016 muistotilaisuudet Sastamalassa
Talvisodan päättymisen sanajumalanpalvelus on Tyrvään kirkossa klo 10. Tämän jälkeen
seppeltenlasku sankarihaudoille, keittolounas ja kahvit seurakuntatalolla ja Sastamalan
sotaveteraanien 50v-juhla alkaa Vammalan srk-talossa n. klo 12.45.
Keikyän srk-talossa sanajumalanpalvelus, klo 10, talvisodan muistopäivän kunniakäynti
sankarihaudoilla, veteraanien juhla ja yhdistyksen vuosikokous Keikyän srk-talossa.
Mouhijärvellä seppelten lasku klo. 9.
Suodenniemellä seppeltenlasku klo. 14.
Päätös
Merkittiin tiedoksi talvisodan päättymisen muistotilaisuudet Sastamalan alueella.

5. Sotaveteraanien kuntoutus valtion määrärahalla
Leena Rajakallio kertoi Valtiokonttorin myöntämän määrärahan turvin järjestetystä
rintamaveteraanien kuntoutuksesta Sastamalassa ja Punkalaitumella vuonna 2015.
Kuntoutuspäätöksiä tehtiin vuonna 2015 yhteensä 81. Laitoskuntoutuspäätöksen sai 16 veteraania
(+ 6 puolisoa), päätöksen päiväkuntoutuksesta 12 veteraania ja avokuntoutuksessa 47 veteraania.
Laitoskuntoutuspäiviä myönnettiin yhteensä 227, päiväkuntoutuspäiviä 120 ja avokuntoutuskertoja
1166.
Valtiokonttorin myöntämää kuntoutusrahaa vuodelle 2015 oli 109 599,9 € ja lisämääräraha 4
244,76 €, yhteensä 113 844,66 €. Kuntoutukseen myönnettyä määrärahaa vuodelle 2015 on vielä
käyttämättä, samoin vuoden 2015 kuntoutuksista on laskuja vielä tulematta. Määrärahaa saadaan
käyttää 31.3.2016 saakka.
Valtiokonttori antoi 28.1.2016 uudet ohjeet rintamaveteraanien kuntoutuksen järjestämiseksi
vuonna 2016. Uusien ohjeiden mukaan myös veteraanin puolisolla on mahdollisuus osallistua
veteraanin kanssa päiväkuntoutukseen. Uusiin ohjeisiin on nyt myös kirjattu veteraanin
mahdollisuus jaksottaa hänelle myönnetty laitoskuntoutusjakso useampaan jaksoon.
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Vuodelle 2016 on sovittu veteraanien päiväkuntoutusryhmä alkavaksi Hopun palvelukeskuksessa
elokuussa 2016. Myös Punkalaitumella järjestetään päiväkuntoutusryhmä.
Vuodelle 2016 Valtiokonttorin myöntämä määräraha veteraanikuntoutuksiin on 105 734,31€, mikä
on 3866 € edellisvuotta vähemmän. Vuodelle 2016 on kuntoutuspäätöksen saanut 27 veteraania.
Päätös
Merkittiin tiedoksi Leena Rajakallion selvitys Valtionkonttorin määrärahan käytöstä veteraanien
kuntoutukseen.

6. Valtioneuvoston veteraaneille maksamat avopalvelut v. 2015
Kotihoitojohtaja Mari Ollinpoika kertoi Valtionkonttorin rintamaveteraanien kotiin vietävien
palvelujen järjestämiseksi myönnetyn määrärahan käytöstä. Vuodelle 2015 määrärahaa on
myönnetty 61 116 €, josta vuoden vaihteeseen mennessä oli käytetty 48 195€. Määräraha on
540€/veteraani. Rahaa voi käyttää maaliskuun 2016 loppuun asti.
Vuodelle 2015 Sote -lautakunta oli veteraanineuvoston toiveen mukaan rajannut
käyttötarkoituksen siivoukseen tai pihatöihin sekä ateriapalveluihin. Valtiokonttorin ohjeen
mukaisesti tätä määrärahaa ei voida käyttää tehostetussa palveluasumisessa asuvien veteraanien
palveluihin. Vuonna 2015 avopalvelumäärärahaa käytti yli 70 veteraania.
Vuodelle 2016 määrärahaa on sovittu käytettäväksi samoihin palveluihin kuin aiempinakin vuosina.
Vuodelle 2016 määrärahaa on käytettävissä 528,96€/ veteraani. Kotihoitojohtaja rohkaisi olemaan
häneen yhteydessä, mikäli jonkun veteraanin palvelutarve on suurempi kuin veteraania kohden
laskettu määräraha mahdollistaa tai mikäli jonkun veteraanin kohdalla hankittaviksi sovitut palvelut
eivät ole tarkoituksenmukaisia. Perustellusti on voitu harkinnan mukaan tehdä veteraanikohtaisesti
sovitusta linjasta poikkeavia palvelutarvearvioon perustuvia ratkaisuja.
Kotihoitojohtaja kiitti työteekkiä aktiivisuudesta palveluiden tarjoamisessa veteraaneille.
Keskusteltiin mahdollisesti käyttämättä jäävän määrärahan käyttämisestä aiempien vuosien tapaan
ylimääräisiin aterioihin.
Päätös
Merkittiin tiedoksi veteraaneille myönnettyjen avopalvelujen käyttö vuonna 2015.

7. Sastamalan kaupungin määrärahan käyttö v. 2015 veteraanipalveluihin
Puheenjohtaja kertasi kaupungin veteraanietuudet.
Kotihoitojohtaja Mari Ollinpoika kertoi Sastamalan kaupungin veteraanipalveluihin käytetyn
vuonna 2015 123 507,12€. Talousarvioon varattu määräraha ylittyi jonkin verran.
Kustannustehokkuutta haettiin tiivistämällä veteraaniaterioiden kuljetus yhteen kertaan viikossa.
Tämä on sujunut hyvin. Vuodelle 2016 kaupunki varaa talousarvioon aiempia vuosia vastaavan
määrärahan käytettäväksi veteraanipalveluihin. Palvelut pysyvät samoina.
Sotainvalidien palveluihin käytettiin rahaa vuonna 2015 106 194€.
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Päätös
Merkittiin tiedoksi Mari Ollinpojan esitys ja keskustelu Sastamalan kaupungin määrärahan käytöstä
veteraanipalveluihin.

8. Sastamalan veteraaniyhdistysten perinnetoiminta
Puheenjohtaja toivoi veteraaniyhdistyksissä käytävän keskustelua ja tehtävän suunnitelmia
perinnetyön jatkumisesta. Yhtenä vaihtoehtona yhdistyksille on sopia perinnetyön jatkuvan VIP
Sastamalan toimesta.
Yhdistyksistä Sastamalan Sotaveteraanit on jo sopinut perinnetyön jatkuvan yhteistyössä VIP
Sastamalan kanssa. Muissa yhdistyksessä asiasta on keskusteltu, mutta ratkaisuja ei vielä ole tehty.
VIP Sastamalan puheenjohtaja Matti Soini lupasi olla yhdistyksen käytettävissä ja tulla tarvittaessa
yhdistysten kokouksiin kertomaan VIP Sastamalan toiminnasta. VIP Sastamalalla on valmius jatkaa
Sastamalan veteraaniyhdistyksen perinnetyötä.
Päätös
Merkittiin tiedoksi keskustelu Sastamalan veteraaniyhdistysten perinnetoiminnasta.

9. Muut esille tulevat asiat
Puheenjohtaja muistutti:
- Sota-ajan muistoja –konsertti, Tyrvään kirkossa 13.3.2016 klo. 19.
- Järjestöjen avustushakemusten jättämisestä kaupungille 31.3.2016 mennessä.
- Sastamalan sotaveteraanien Pärnun kuntoutusmatkasta, jolle voi osallistua myös muiden
yhdistysten jäsenet.
Päätös
Merkittiin tiedoksi muut esille tulleet asiat.
10. Seuraava kokous
Sovitaan seuraava kokous: perjantaina 11.11.2016 klo. 13 kaupunginhallituksen kokoushuoneessa.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00.

Sastamalassa 11.3.2016

Leena Rajakallio
Sosiaalityöntekijä
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluttihoitojohtaja Mari Ollinpoi
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