SASTAMALAN VETERAANIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA
KOKOUSMUISTIO 1/2017
Aika
Paikka

Perjantai 17.3.2017 klo 13.00-13.55
Sastamalan kaupungintalo
Kaupunginhallituksen kokoushuone

Läsnä

Esko Markku, VIP Sastamala
Hakala Kalevi, Sotainvalidit ry Suodenniemen osasto
Jarkko Pentti, kaupunginhallituksen edustaja
Järvenpää Ilkka, Mouhijärven Sotaveteraanit ry
Kankaanpää Voitto, Kiikoisten Sotaveteraanit ry
Kirvesniemi Risto, Suodenniemen Sotaveteraanit ry
Kulmala Kosti, Kiikoisten sotaveteraanit ry
Koski Lauri, Sastamalan Sotaveteraanit ry
Linnikko Otto, Sotainvalidit ry Mouhijärven osasto
Maaranen Pekka, Sastamalan sotaveteraanit ry
Päivi Mäki-Kerttula. vs. kulttuurijohtaja, Sastamala Kulttuuripalvelut
Ollinpoika Mari, Kotihoitojohtaja Sotesi
Rajakallio Leena, sosiaalityöntekijä Sotesi
Soini Matti, VIP Sastamala
Toivo Raimo, Sotainvalidit ry, Vammalan osasto
Yli-Hongisto Vesa, Keikyän Sotaveteraanit
Paimensalo Riitta
Minna Koivuniemi
Olavi Palomäki
Läsnä 19

1.

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

2.

Järjestäytyminen: Valitaan neuvottelukunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuosiksi 2017-2018
Sastamalan kaupunginhallitus on päättänyt 12.12.2016 § 291 veteraaniasiain neuvottelukunnan toimikauden
jatkumisesta, kunnes kesäkuussa 2017 nimettävä uusi kaupunginhallitus on asettanut uuden vastaavan
neuvottelukunnan.
Päätös
Veteraaniasiain neuvottelukunta jatkaa nykyisellä kokoonpanollaan, kunnes uusi neuvottelukunta asetetaan.

3.

Edellisen kokouksen (11.11.2016) muistio
Puheenjohtaja kävi läpi edellisen, 11.11.2016 pidetyn kokouksen muistion.
Päätös
Todettiin, että muistio oli kokouksen kulun mukainen.

4.

Villasukkien jakoehdotus kaikille Sastamalan sotaveteraaneille
Suomen 100 vuotta juhlavuoden kunniaksi on valtakunnallisesti syntynyt hanke villasukkien kutomiseksi
sotiemme veteraaneille. Sukat on sovittu jaetavaksi veteraaneille vuoden 2017 aikana. Sastamalassa Suomi
100 -sukkaprojektin yhdyshenkilönä on toiminut Riitta Paimensalo. Sastalalassa Suomen lipun värityksellä
koristettuja villasukkia kertyi 165 paria. Neulojia oli yli 20. Sastamalassa sukkia kudottiin yli omien
veteraanien tarpeen. Jakamatta jäävät sukat lahjoitetaan Tampereen veteraaneille jaettavaksi.
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Kokouksessa olivat mukana sukkaprojektista kertomassa Riitta Paimensalo, Minna Koivuniemi ja Olavi
Palomäki. He sopivat yhdessä sukkien jakamisesta Sastamalan veteraaneille. Kotihoidon työntekijät ja
paikallisyhdistysten edustajat huolehtivat osaltaan sukkien jakamisesta veteraaneille.

Päätös
Merkittiin tiedoksi suunnitelma villasukkien jaosta Sastamalan sotaveteraaneille

5.

Kansallisen veteraanipäivän 27.4. juhla Vammalassa ja seppeleenlasku
- myös bussikuljetus valtakunnalliseen juhlaan Lahdessa.
Kansallinen veteraanipäivän valtakunnallinen pääjuhla järjestetään Lahdessa 27.4.2017. Sastamalan kaupunki
on luvannut järjestää juhlaan bussikuljetuksen. Myös Elinkeinoelämän keskusliitto on luvannut kyydin Lahden
pääjuhlaan. Raimo Toivo ja Pekka Maaranen selvittävät juhlaan kyytiä tarvitsevien veteraanien määrän ja
kyydin järjestäjän.
Vs. kulttuurijohtaja Päivi Mäki-Kerttula kertoi Sastamalassa järjestettävästä Kansallisen veteraanipäivän
juhlasta. Juhla alkaa Tyrvään kirkolla seppelten laskulla klo. 11. Klo. 11.30 on Vammalan seurakuntatalolla
juhlalounas, jonne kutsutaan kaikki Sastamalan veteraanit, veteraanien puolisot ja lesket. Kaupunki järjestää
kyydin veteraanipäivän juhlaan.
Juhlaan kutsutaan lehti-ilmoituksella ja veteraanijärjestöille lähetettävällä kutsulla. Lounasta ja kyytejä varten
pyydetään osallistumisesta ennakkoilmoittautumiset.
Myös kappeliseurakunnissa järjestetään Kansallisena veteraanipäivänä seppelten laskut. Aikataulut pyritään
järjestämään niin, että myös kappeliseurakunnissa seppelten laskuun osallistuvat pääsevät osallistumaan
juhlalounaalle.
Päätös
Merkittiin tiedoksi veteraanipäivän 27.4.2017 juhlatilaisuudet Sastamalan alueella.

6.

Talvisodan päättymisen 13.3.2017 muistotilaisuudet Sastamalassa
Talvisodan päättymisen muistoksi 13.3.2017 järjestettiin kappeliseurakunnissa juhlatilaisuuksia:
Sastamalan sotaveteraanit, Kunniakäynnit sankarihaudoilla ja Talvisodan päättymisen muistojuhla
Vammalan seurakuntatalossa
Keikyässä seppelten lasku
Mouhijärvellä seppelten lasku
Suodenniemellä seppelten lasku
Päätös
Merkittiin tiedoksi Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet Sastamalan alueella.

7.

Sotaveteraanien kuntoutus valtion määrärahalla
Leena Rajakallio kertoi Valtiokonttorin myöntämän määrärahan turvin järjestetystä rintamaveteraanien
kuntoutuksesta Sastamalassa ja Punkalaitumella vuonna 2016 ja 2017.
Vuoden 2016 kuntoutuksista tehdään selvitys Valtiokonttorille 31.3.2017 mennessä laskutettujen
kuntoutusten mukaan. Osa avokuntoutuslaskuista on vielä tulematta, kaikki myönnetyt laitoskuntoutusjaksot
on toteutuneet ja laskutettu. Näyttää siltä, ettei Valtiokonttorille kuntoutukseen myönnettyä rahaa vuodelta
2016 jää palautettavaksi. Aikaisemmilta vuosilta arvonlisäveron palautuksista jäänyttä rahaa on vuonna 2016
käytetty veteraaneille hankittuihin apuvälineisiin.
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Kuntoutuspäätöksiä on vuodelle 2017 tehty toistaiseksi:
v.2017
päätöksiä
35
laitoskuntoutuksessa
4
puolisot
laitoskuntoutuspäiviä
44
päiväkuntoutuksessa
5
puolisot
päiväkuntoutuspäiviä
50
avokuntoutus
26
avokuntoutuskertoja
780
Laitoskuntoutusta toivovien veteraanien määrä on edelleen laskenut. Selkeästi veteraanikuntoutuksen
pääpaino on Sastamalan seudulla avokuntoutuksessa. Kaikki vuodelle 2017 myönnetyt avokuntoutusjaksot
on myönnetty kotikäynteinä ja 30 hoitokerran sarjoina. Veteraanien päiväkuntoutustyhmä alkaa Hopulla
maaliskuun lopussa.
Sastamalassa veteraanien fysioterapeutteina jatkavat Karsikkaan fysioterapeutit ja Äetsässä ft Perkola.
Veteraanien jalkahoidot toteutetaan jatkossa Sotesin omana työnä jalkahoitaja Helena Harjun toimesta.
Valtiokonttorin myöntämää kuntoutusmäärärahaa vuodelle 2017 on 90 381,52€. Olennaista muutosta
aiempiin vuosiin ei kuntoutuksen järjestämiseen tälle vuodelle tullut. Vuonna 2017 on ensi kertaa kunnan
mahdollista tarvittaessa siirtää varoja avopalvelu- ja kuntoutusmäärärahojen kesken.
Päätös
Merkittiin tiedoksi Leena Rajakallion selvitys Valtionkonttorin määrärahan käytöstä veteraanien
kuntoutukseen.

8.

Valtioneuvoston veteraaneille maksamat avopalvelut v. 2016 ja 2017
avopalveluiden lisätty käyttö v. 2017 (jalkahoito ja hieronta ?)
Kotihoitojohtaja Mari Ollinpoika kertoi Valtionkonttorin rintamaveteraanien kotiin vietävien palvelujen
järjestämiseksi myönnetyn määrärahan käytöstä. Vuodelle 2016 määrärahaa saadaan käyttää maaliskuun
loppuun saakka. Määrärahan käyttö tarkentuu vasta myöhemmin.
Vuodelle 2017 myönnettyä avopalvelumäärärahaa käytetään 1.4.17 alkaen. Valtiokonttorin myöntämä
määräraha vuodelle 2017 on 130 019,75€. Valtiokonttori uudisti avopalveluita koskevat määrärahan
käyttöohjeet vuodelle 2017. Rahaa saadaan käyttää veteraanien palveluihin aiempaa vapaammin.
Veteraaneille järjestetyt palvelut tulee perustua palvelutarpeen arvioon.
Mari Ollinpoika, Lauri Koski ja Pekka Maaranen ovat laatineet kirjeen/ tiedotteen veteraaneille
veteraanipalveluista. Tiedote julkaistaan kaupungin www-sivuilla ja toimitetaan veteraanille kotikäynnillä.
Tämän kevään aikana kaupungin kotihoito tekee kotikäynnin niiden veteraanien luokse, jotka eivät
entuudestaan ole kotihoidon palveluiden piirissä.
Tiedote veteraanipalveluista liitetään pöytäkirjan liitteeksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi veteraaneille myönnettyjen avopalvelujen käyttö vuonna 2016.
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9.

Sastamalan kaupungin määrärahan käyttö v. 2016 veteraanipalveluihin
Mari Ollinpoika kertoi veteraanipalveluita koskevaan esitteeseen kirjatun myös Sastamalan kaupungin
veteraanietuudet.
Uutta kaupungin veteraanietuuksissa on veteraaneille rajoittamaton kulkuoikeus maksutta
palveluliikenteessä. Veteraaneille järjestyy lisäksi viikosta 13 alkaen maksuttomat ateriat viitenä päivänä
viikossa. Näistä 3 ateriaa maksaa Sastamalan kaupunki ja 2 ateriaa järjestetään Valtiokonttorin myöntämän
avopalvelumäärärahan turvin.
Päätös
Merkittiin tiedoksi keskustelu Sastamalan kaupungin määrärahan käytöstä veteraanipalveluihin.

10. Muut esille tulevat asiat
Sastamalan kaupungin järjestöavustukset tulee hakea 31.3.17 mennessä.
Sastamalan Sotaveteraanit ry. järjestää kuntoutusmatkan Pärnuun 5. -10.6.2017
Kesätapahtuma srk-talo 17.6.2017.
Matti Soini kertoi ajankohtaisia VIP Sastamalan kuulumisia.
Päätös
Merkittiin tiedoksi muut esille tulleet asiat.
11. Seuraava kokous
Sovitaan seuraava kokous pidettäväksi perjantaina 17.11. klo. 13 kaupunginhallituksen kokoushuoneessa.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.55.

Sastamalassa 17.3.2017

Leena Rajakallio
Sosiaalityöntekijä
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut

Liite: Tiedote Sastamalan kaupungin alueella asuville sotaveteraaneille
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TIEDOTE SASTAMALAN KAUPUNGIN ALUEELLA
ASUVILLE SOTAVETERAANEILLE
Olette oikeutettuja saamaan Sastamalan kaupungin rahoittamia
veteraanietuuksia ja Valtiokonttorin myöntämiä kotona asumista tukevia
palveluita.
SASTAMALAN KAUPUNGIN KUSTANTAMAT VETERAANIETUUDET
VUONNA 2017
Sastamalan kaupunki tarjoaa rintamasotilastunnuksen tai rintamapalvelutunnuksen
omaaville veteraaneille alla mainitut veteraanietuudet vuonna 2017:
- maksuton ateriapalvelu kolmena päivänä viikossa: maksuton ateriapalvelu on
tarkoitettu kotona tai palvelutalossa asuville veteraaneille kolmena päivänä viikossa.
Asiakkaan voinnin mukaan ateriat voidaan joko kuljettaa kotiin tai asiakkaat käyvät
ruokailemassa Hopunkallion, Pehulan, Karkun ja Mouhijärven koulujen
ruokasaleissa. Veteraani voi itse valita ne viikonpäivät, jolloin käyttää ilmaiset ateriat,
mutta kotiin kuljetettavissa aterioissa toimituspäivän tulee olla viikoittain sama. Kotiin
kuljettavat ateriat tuottaa Servin Hopunkallion keittiö.
- ilmainen terveyskeskusmaksu: terveyskeskusmaksua ei peritä. Lisätietoja asiaan
liittyen lääkärien ja hoitajien vastaanotto puh. 040 - 867 2367.
- maksuton edestakainen kulku palveluliikenteessä tai paikallisliikenteessä..
Rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnus pyydetään esittämään autonkuljettajalle.
- maksuton siivouspalvelu kerran vuodessa kotona tai palvelutalossa asuville
henkilöille. Siivouspalvelua voi tilata Työteekistä Anri Perälältä puh. 0400 – 229 517.
- maksuton uimahallikäynti kerran viikossa seuraavissa uimahalleissa: Keikyän ja
Kiikan uimahalli. Rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnus pyydetään esittämään
asioitaessa ko. uimahalleissa. Lisätietoja esim. aukioloaikoihin ja kuntosalien
palveluihin liittyen liikuntakoordinaattorilta puh. 050 – 033 5191.
- veteraanijärjestöjen ja sotainvalidijärjestöjen avustukset: järjestöavustusten
hakuaika on maaliskuussa ja asiasta tiedotetaan erikseen.

VALTIOKONTTORIN KOTIIN VIETÄVIE N PALVELUIDEN MÄÄRÄRAHALLA
MYÖNNETTÄVÄT KOTONA ASUMSITA TUKEVAT PALVELUT 1.4.2017
alkaen
siivouspalvelut: pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Siivouspalvelua voi tilata
Työteekistä Anri Perälältä puh. 0400 – 229 517.
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-

pihatyöpalvelut esim. ruohon leikkuu, lumen luonti, polttopuiden teko yms.
Pihatöitä voitte tilata Työteekistä Pekka Leikkaalta puh. 0400- 229138
Huom, Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaan siivousta ja pihatöitä annetaan
vain vakituisen asuntonne hoitoon, ei esim. vapaa-ajan kiinteistölle tai ns.
kakkosasunnolle.

-

maksuton ateriapalvelu kaksi kertaa viikossa alkaen viikko 13, jolloin
maksuttomia aterioita on yhteensä viisi (5) viikossa. Ks. edeltä ateriapalvelun
toteutus.

Lisäksi kotihoidon ohjaajan tai palvelukoordinaattorin kotikäynnillä tekemän
yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella voitte saada:
-

-

Kotihoidon käynnit maksutta, edellyttäen että yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja
terveyslautakunnan määrittämät kriteerit palvelun saamiseen täyttyvät (RAItoimintakykyarviointi)
Päivätoiminnan käynnit maksutta
Kotihoidon fysioterapeutin arviointi- ja ohjauskäynnin
Muita kotona asumista tukevia tukipalveluita

Lisätiedot alueen kotihoidon ohjaajilta ja palvelukoordinaattorilta::
vs. kotihoidonohjaaja
Mari Jokela puh. 050 469 6112
Mouhijärvi, Suodenniemi, Karkku, Kiikoinen
kotihoidonohjaajat
Riitta Kukkula puh. 050 561 8419
Senja Heikkilä puh. 050 550 1166
Vammalan alue
kotihoidonohjaaja
Kaija Koivula puh. 050 520 4212
Kiikka, Keikyä, Kaukola, Myllymaa
palvelukoordinaattori
Marita Pitkänen puh. 040 507 2543
koko Sotesin toimialue

neuvottelukunnan kokous 6.3.2015
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