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VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS/ MUISTIO   

   

AIKA keskiviikko 25.1.2017 klo 13.00 - 14.30 

 

PAIKKA Naantalin kaupungintalo, kaupunginhallituksen neuvotteluhuone    

  

LÄSNÄ JÄSEN     LÄSNÄ  

 

Iire Jarkko, puheenjohtaja    X Sotainvalidien Veljesliitto 

   Naantalin seudun osasto ry 

Lumento Reijo         X sama 

Ojanen  Pauli             poissa sama  

varajäsen 

 

Kajander Pentti         X Naantalin seudun Sotaveteraanit ry

 Kastemaa  Matti    poissa sama  

  

 Pensamo Paavo         X Naantalin kaupunki 

 varajäsen Irmeli Vainio   

  

Ylipelkonen Riitta         X Naantalin kaupunki  

 varajäsen Virtanen Kari 

 

LÄSNÄ Iiro Pöyhönen, Irmeli Myllymäki sekä Mari Termonen ja Jaana 

Lehtonen videon ja kuvakoosteen esittämisen ajan. 

 

Pöytäkirjan jakelu 

 Jäsenet 

 

Muistio Naantalin kotisivuilla, OSALLISTU JA VAIKUTA otsakkeen alla 

kohdassa TOIMIKUNNAT, löytyy myös video ja valokuvakooste, 

(veteraaniperinne) 

  

Jaana Lehtonen (kokouspalkkiot, kokoustila, kahvit, postitus) 

 

 

ASIAT 

 

1 KOKOUKSEN AVAUS 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat sekä 

toivotti kaikki tervetulleiksi.  
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2 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN 

HYVÄKSYMINEN 
   

Puheenjohtaja kävi läpi edellisen 8.11.2016 pidetyn kokouksen 

pöytäkirjan ja se hyväksyttiin. 

 

 

3 VIDEO VETERAANIPERINTEESTÄ 

 

Anne Sjöström ja Mari Termonen ovat valmistelleet videota.  

Video on kuvattu Aurinkosäätiön palvelutalossa olevassa 

veteraanien perinnehuoneessa. 

Videon kuvaaja on Jani Nieminen /NES Production. Mari on 

tehnyt tekstin ja on kertojana. 

 

Video on laadultaan erinomainen ja sen voi julkaista. 

Mari esittelee videon.  

 

Video voidaan näyttää mm. kansallisen veteraanipäivän juhlassa. 

Video löytyy kotisivuilta sosiaali- ja terveyspalvelut, perhe- ja 

sosiaalipalvelut, veteraaniperinne. 

 

4 VALOKUVAKOOSTE KANSALLISEN 

VETERAANIPÄIVÄN VIETOSTA NAANTALISSA 2016 
 

Veteraanipäivän juhlassa otettiin valokuvia, joista tehdään kooste 

Naantalin kotisivuille. Kuvakooste on hieno ja siinä välittyy 

juhlan henki. 

Kooste hyväksyttiin edellisessä kokouksessa. 

 

Kooste voidaan näyttää mm. kansallisen veteraanipäivän juhlassa. 

Video löytyy kotisivuilta sosiaali- ja terveyspalvelut, perhe- ja 

sosiaalipalvelut, veteraaniperinne 

 

 5 EDUNVALVONTA    

 

Järjestöjen ja kaupungin edustajat ovat kokoontuneet 

keskustelemaan veteraanien palvelujen toteutumisesta 

Naantalissa. Viimeksi kokoonnuttiin 23.9.2016 (edellisen kerran 

26.10.2015), kun Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin 

puheenjohtaja Tuukka Alhonen, toiminnanjohtaja Osmo 

Suominen ja sosiaalineuvoja Arja Lassila olivat kuulemassa 

meidän veteraanipalvelujen toteutumista.  
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Tavoitteena on, että veteraanit voisivat asua kodissaan. 

Avohuollon palveluja saa 32 veteraania. Mukana eivät ole 

tehostetussa palveluasumisessa asuvat veteraanit (Birgittakoti, 

Katavakoti, Aurinkosaatiön ryhmäkoti). 

 

Itsenäisyyden juhlavuonna 2017 laajennetaan veteraanien 

maksuttomia kotiin vietävien avopalvelujen saajajoukkoa ja 

tavoitteena on järjestää veteraaneille heidän yksilöllisten 

tarpeittensa mukaiset maksuttomat kotiin annettavat avopalvelut. 

Valtiokonttori ohjaa kuntoutus- ja avopalvelujen järjestämiseen 

41,3 miljoonaa euroa. 

 

STM ja AVI järjestävät 12.1.2017 Turussa tilaisuuden, jossa 

esitetään veteraanien kotona asumisen tukemisen ja kuntoutuksen 

tavoitteet ja aktivoidaan eri tahoja toimenpiteisiin. 

 

Keskusteltiin veteraanien palveluista ja todettiin, että Naantalissa 

on palvelut järjestetty hyvin.   
  

 

6 VETERAANIEN PIKKUJOULUJUHLA 

 

Veteraanien pikkujoulujuhla oli seurakuntakeskuksessa.  

 

 

7  KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ TO 27.4.2017 

 

  2016 vuoteen 2017  
- juhlassa 65 henkilöä, joista veteraaneja 45 

- puheenjohtaja varannut srk-salin vuodelle 2017 

- riistapata juhlaruuaksi (suola!) 

- varataan tarjoilu 60 henkilölle 

- laulajiksi saadaan Aurinkopojat  

- alakoululaiset laulamaan ja leikkimään, lukiolaisten puheenvuoro 

- ohjelmien esiintyjien tulisi kiinnittää huomiota puheen jne. 

kuulumiseen ja puhua tarpeeksi hitaasti 

- Jarkko on ollut yhteydessä Sauli Huhtalaan, joka on lupautunut 

säestämään 

 

Edellisessä kokouksessa keskusteltiin veteraanipäivästä 2017 ja 

todettiin, että järjestään päivän ohjelma entiseen tapaan.  

 



 

Naantalin veteraaniasian neuvottelukunta                     1/2017   

 

_______________________________________________________________________ 

 

4-7 -vuotiaiden lasten esiintymisiä toivottiin enemmän. 

Irmeli on yhteydessä varhaiskasvatukseen ja kouluihin sekä Sauli 

Huhtalaan. 

 

Miten huomioidaan itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlavuosi. 

 Näytetään video ja valokuvakooste. 

 

8.  SEURAAVA KOKOUS  

  Seuraava kokous on ke 22.3.2017 klo 13 - 15 

  kaupunginhallituksen neuvotteluhuoneessa 

 

 

9  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja kiitti sanottajia aktiivisesta osallistumisesta ja 

totesi, että veteraanipäivän juhlan järjestäminen etenee hyvin. 

 

 

 

 

  Jarkko Iire   Riitta Ylipelkonen 

  puheenjohtaja  sihteeri 

 

  

 


