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

2. Järjestäytyminen:
Valitaan neuvottelukunnan puheenjohtaja ja
varapuh.johtaja vuosiksi 2017-2018
Veteraaniasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Lauri Koski ilmoitti luopuvansa neuvottelukunnan
puheenjohtajuudesta.
Puheenjohtaja Lauri Koski ehdotti veteraaniasiain neuvottelukunnan uudeksi puheenjohtajaksi
Matti Soinia ja varapuheenjohtajaksi Pekka Maarasta. Maire Villo kannatti Kosken ehdotusta.
Päätös
Veteraaniasiain neuvottelukunnan puheenjohtajaksi 31.5.2019 päättyväksi toimikaudeksi valittiin
Matti Soini ja varapuheenjohtajaksi Pekka Maaranen.

3. Edellisen kokouksen (17.3.2017) muistio
Puheenjohtaja kävi läpi edellisen, 17.3.2017 pidetyn kokouksen muistion. Todettiin, että muistio oli
kokouksen kulun mukainen.

Päätös
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

4. Itsenäisyyspäivän 6.12.2017 tilaisuudet Sastamalassa
Sastamalan kulttuuripalvelupäällikkö Päivi
järjestämästä Itsenäisyyspäivän juhlasta.

Mäki-Kerttula

kertoi

Sastamalan

kaupungin

Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Tyrvään kirkossa klo 11.00
 Kirkkoherra Ari Paavilainen, seurakuntapastori Anu Jokinen-Lundén ja kanttori Anu Mattila
 Seppeleenlasku sankarihaudoille
Kahvitarjoilu Vammalan lukion ruokalassa klo 11.45–13.00, Sastamalan Maanpuolustusnaiset ry
Itsenäisyyspäivän juhla Vammalan lukion juhlasalissa klo 13.00
 Juontajina Jenna Luoto ja Sara Uusi-Rauva
 Orkesterina Suomi 100-puhallinorkesteri, johtajana musiikinopettaja Sandy Ahjo
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Liput saapuvat
Lippulaulu, Sanat V. A. Koskenniemi, sävellys Y. Kilpinen
Yhteislaulu, säestäjänä Suomi 100-puhallinorkesteri
Sastamalan kaupungin tervehdys, Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ulla Yli-Hongisto
Minun Suomeni, Tytti Pihlajamäki, Sanat Timo Kiiskinen, sävellys Matti Mikkola–Timo
Kiiskinen
Sininen ja valkoinen, Eveliina Hämäläinen, Sanat ja sävellys Jukka Kuoppamäki
Juhlapuhe, Professori Pekka Visuri
Kotiseudun kuva, Suomi 100-juhlakuoro, Sanat Kaarlo Sarkia, sävellys Elisa Junttila
Finlandia, Suomi 100-puhallinorkesteri ja Suomi 100-juhlakuoro, Sanat V. A.
Koskenniemi, sävellys J. Sibelius
Sastamalan kaupungin kulttuuripalkinnon sekä kulttuurin elämäntyön kunniamaininnan
luovuttaminen, Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jari Kortelahti
Loppuhartaus, Kirkkoherra Ari Paavilainen
Maamme, Sanat J. L. Runeberg (suom. P. Cajander), sävellys F. Pacius, Yhteislaulu,
säestäjänä Suomi 100-puhallinorkesteri
Liput poistuvat

Järjestöille lähetän kutsut etukäteen, kuten aikaisempinakin vuosina. Edustajat seppeleenlaskuihin
on sovittu jo aiemmin.
Kappeliseurakunnissa järjestetään seuraavat tilaisuudet Itsenäisyyspäivänä 6.12.2017:
 Sanajumalanpalvelus ja seppeleenlasku sankarihaudoille:
Sammaljoen kirkko klo 9, kirkkokahvit
Seppeltenlasku Karkun ja Salokunnan hautausmailla klo 10, linja-autokuljetus Tyrvään kirkon
juhlajumalanpalvelukseen
Keikyän kirkko klo 10,
Kiikan kirkko klo 10,
Mouhijärven kirkko klo 10, kirkkokahvit srk-koti




Kiikoisten kirkko klo 11, juhla srk-talo
Suodenniemen kirkko klo 15, partiolaisten lupauksenanto, juhla srk-talo
Partiolaisten kynttiläkulkue Keikyän srk-talolta sankari-haudalle klo 16.10,
Lasten kauneimmat joululaulut, Keikyän kirkko klo 17,

Lisäksi 5.12.2017:
 Kiikan Leiripeikkojen kynttiläkulkue Kiikan vanhainkodilta Kiikan kirkon sankarihaudalle klo 17,
 Rippikoululaisten sekä Tyrvään Metsänpoikien ja Vammalan nuotiosiskojen kynttiläkulkue
Vammalan torilta Tyrvään kirkon sankarihaudoille klo 17,
Päätös
Merkittiin tiedoksi itsenäisyyspäivän 6.12.2017 juhlatilaisuudet Sastamalan alueella

5. Muut tilaisuudet itsenäisyyden 100v. juhlavuonna:
- Sastamalan Suojeluskunnat 100v (17.10.2017)
Sastamalan suojeluskunnat 100 vuotta perustamisesta - juhlatilaisuus järjestettiin Sylvään koululla
7.10.2017. Juhlapuheen piti eversti Sampo Ahto.
Kiikan suojeluskunta järjesti oman 100 vuotta perustamisesta - juhlatilaisuuden 7.10.2017
Päätös
Merkittiin tiedoksi Sastamalan Suojeluskunnat 100v - juhlatilaisuudet Sastamalan alueella.

6. Sotaveteraanien kuntoutus valtion määrärahalla
Leena Rajakallio kertoi Valtiokonttorin myöntämän määrärahan turvin järjestetystä
rintamaveteraanien kuntoutuksesta Sastamalassa ja Punkalaitumella vuonna 2017. Vuodelta 2016
ei kuntoutusmäärärahaa Valtiokonttorille palautettu.
Kuntoutuspäätöksiä on vuodelle 2017 tehty toistaiseksi:
v 2017
v. 2016
päätöksiä
61
67
laitoskuntoutuksessa
9
10
puolisot
3
3
laitoskuntoutuspäiviä
126
143
päiväkuntoutuksessa
5
9
puolisot
1
päiväkuntoutuspäiviä
60
100
avokuntoutus
44
45
avokuntoutuskertoja
1249
1158

v. 2015
80
16
6
227
12
120
46
1146

Laitoskuntoutusta toivovien veteraanien määrä on edelleen laskenut. Selkeästi
veteraanikuntoutuksen pääpaino on Sastamalan seudulla avokuntoutuksessa. Myönnettyjen
avokuntoutuskertojen määrä on kasvanut. Kaikki vuodelle 2017 myönnetyt avokuntoutuskerrat on
myönnetty kotikäynteinä. Avokuntoutussarjat on 30 käyntikerran mittaisia.
Valtiokonttorin myöntämää kuntoutusrahaa vuodelle 2017 on 90 381,52€. Lisämäärärahaa haettiin
ja saatiin 5 250€. Yhteensä kuntoutuksiin on siis käytettävissä vuonna määrärahaa 95 631,52€.

Käytännössä kaikki avokuntoutusjaksot on vielä kesken ja laskuttamatta. Samoin kahden
veteraanipariskunnan laitoskuntoutusjaksot on vielä toteutumatta. Tämän vuoksi kuntoutukseen
myönnettyä määrärahaa on vielä iso osa käyttämättä. Jos kaikki myönnetyt kuntoutusjaksot
toteutuvat päätösten mukaisina, ylittyy kuntoutukseen tälle vuodelle myönnetty määräraha.
Vuodelle 2017 veteraanikuntoutuksiin myönnettyä määrärahaa ei tule jäämään Valtiokonttorille
palautettavaksi. Yli määrärahan menevät kuntoutuslaskut pystytään maksamaan aiemmilta vuosilta
jääneistä avl – palautuksista. Kuntoutuspäätökset tulee tehdä vuoden 2017 aikana. Vuoden 2017
puolella tehtyjen päätösten perusteella kuntoutusta voidaan järjestää ja kustannuksia voidaan
maksaa 31.7.2018 saakka.
Sotesi on jatkanut vuodeksi 2017 sopimusta entisten palveluntuottajien kanssa rintamaveteraanien
fysioterapiapalveluissa. Rintamaveteraanien jalkahoidot on alkuvuodesta alkaen toteutunut Sotesin
omien jalkahoitajien toimesta. Vuoden 2018 alusta tulee voimaan uudet sopimukset veteraanien
fysioterapian palveluntuottajien kanssa. Tämä prosessi on vielä kesken.
Päätös
Merkittiin tiedoksi Leena Rajakallion selvitys Valtionkonttorin määrärahan käytöstä veteraanien
kuntoutukseen.

7. Valtioneuvoston veteraaneille maksamat avopalvelut v. 2017 ja 2018
- avopalveluiden lisätty käyttö
- saadaanko koko määräraha käytettyä?
Kotihoitojohtaja Mari Ollinpoika oli estynyt saapumasta paikalle. Hän lähetti kuitenkin
veteraaniasiainneuvostolle terveisinä tiedot Valtionkonttorin rintamaveteraanien kotiin vietävien
palvelujen järjestämiseksi myönnetyn määrärahan käytöstä.
Vuodelle 2017 myönnettyä avopalvelumäärärahaa on voitu käyttää 1.4.17 alkaen. Valtiokonttorin
Sastamalalle myöntämä määräraha vuodelle 2017 on 130 019,75€ (Punkalaidun + Sastamala
yhteensä 141 0540,49€).
Valtiokonttori uudisti avopalveluita koskevat määrärahan käyttöohjeet vuodelle 2017. Rahaa
saadaan käyttää veteraanien palveluihin aiempaa vapaammin. Veteraaneille järjestetyt palvelut
tulee perustua palvelutarpeen arvioon.
Alkuvuodesta laadittiin kirje/ tiedote veteraaneille veteraanipalveluista. Tiedote julkaistiin
kaupungin www-sivuilla ja toimitettiin veteraanille kotikäynnillä. Kaupungin kotihoito on tehnyt
kotikäynnit niiden veteraanien luokse, jotka eivät entuudestaan ole olleet kotihoidon palveluiden
piirissä.
Vuoden 2017 Sastamalassa veteraaneille on Valtiokonttorin myöntämän määrärahan turvin
järjestetty:
- maksuton ateriapalvelu kaksi kertaa viikossa
- palvelutarpeen arvioon perustuvat kotihoidon käynnit maksutta
- päivätoiminnan käynnit maksutta
- kotihoidon fysioterapeutin arviointi- ja ohjauskäynnin
- muita kotona asumista tukevia tukipalveluita

Valtiokonttori myönsi hakemuksesta lisämäärärahaa veteraanien kotiin vietävien avopalveluiden
järjestämiseksi Sastamalalle ja Punkalaitumelle yhteensä 146 100€. Kaikkiaan veteraaneille
avopalveluiden järjestämiseksi on Valtiokonttorin määrärahaa ollut käytettävissä 287 640,49€.
Tällä hetkellä varsinainen määrärahan on käytetty ja veteraaneille palvelut järjestetään
lisämäärärahan turvin. Vuoden 2017 määrärahaa saadaan käyttää 31.7.2018 saakka. Näyttää siltä,
että määräraha kuluu sovittuihin palveluihin.
Valtiokonttorin avopalvelumäärärahalla järjestettäviin palveluihin ovat oikeutettuja kotona tai
palveluasumisessa
asuvat
rintamaveteraanit.
Ympärivuorokautisessa
tehostetussa
palveluasumisessa asuvat veteraanit jäävät näiden palveluiden ulkopuolelle.
Päätös
Merkittiin tiedoksi veteraaneille myönnettyjen avopalvelujen käyttö vuonna 2017.

8. Sastamalan kaupungin määrärahan käyttö v. 2017 veteraanipalveluihin
Valtiokonttorin myöntämän määrärahan lisäksi Sastamalan kaupunki varaa talousarvioon rahaa
veteraanietuuksiin. Kaupungin varoin järjestettäviin palveluihin ovat oikeutettuja kaikki
rintamaveteraanit asumistavasta riippumatta.
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
Sastamalan kaupunki on varannut veteraanietuuksiin talousarviossa 70 000€. Mari Ollinpojalta
saadun tiedon mukaan 13.11.2017 mennessä kaupungin veteraanietuuksiin on rahaa käytetty
62 700€. Vaikuttaa siltä, että talousarviossa varattu määräraha tulee jonkin verran ylittymään.
Palvelut veteraaneille taataan mahdollisesta määrärahaylityksestä huolimatta.
Ensi vuoden talousarvioon esitetään samaan 70 000€ määrärahaa varattavaksi Sastamalan
kaupungin omiin veteraanipalveluihin.
Päätös
Merkittiin tiedoksi Mari Ollinpojalta saadut tiedot ja keskustelu Sastamalan kaupungin määrärahan
käytöstä veteraanipalveluihin.

9. Muut esille tulevat asiat
Matti Soini kertoi ajankohtaisia kuulumisia VIP –Sastamalan toiminnasta ja tulevista suunnitelmista.
Keskusteltiin tarpeesta laatia ohjeet koskien käyttäytymistä erilaisissa virallisissa juhlatilaisuuksissa
ja kunniakäynneillä.
Päätös
Merkittiin tiedoksi muut esille tulleet asiat.

10. Seuraava kokous
Sovitaan seuraava kokous pidettäväksi perjantaina 9.3.2018 klo. 13 kaupunginhallituksen
kokoushuoneessa.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo . 13.50

Sastamalassa 17.11.2017
Leena Rajakallio
Sosiaalityöntekijä
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut

