
 

 

NAANTALIN VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA      3/2017   

 

VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS /ASIAT  

   

AIKA Tiistai 14.11.2017 klo 13.00 – 14.00 

 

PAIKKA Naantalin kaupungintalo, neuvotteluhuone nro 4, alakerta   

  

LÄSNÄ JÄSEN  LÄSNÄ  

Iire Jarkko, puheenjohtaja  X Sotainvalidien Veljesliitto 

   Naantalin seudun osasto ry 

Lumento Reijo        X sama 

        

Kajander Pentti        X Naantalin seudun Sotaveteraanit ry

 Kastemaa  Matti        X sama  

  

 Eija Pajunen         X Naantalin kaupunki 

 varajäsen Irmeli Vainio   

  

Lahtiola Taina         X Naantalin kaupunki  

 varajäsen Virtanen Kari 

 

 

Pöytäkirjan jakelu/jäsenet 

Muistio Naantalin kotisivuilla, OSALLISTU JA VAIKUTA otsakkeen 

alla kohdassa TOIMIKUNNAT 

 Jaana Lehtonen (kokouspalkkiot, kokoustila, kahvit, postitus )  

 

ASIAT 

 

1 KOKOUKSEN AVAUS 

 

Läsnäolijat esittäytyivät kokouksen alussa jonka jälkeen 

puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 

2 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN 

HYVÄKSYMINEN 

   

Puheenjohtaja kävi läpi edellisen, 22.3.2017 pidetyn 

kokouksen pöytäkirjan ja se hyväksyttiin. 

 

 

3 NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENET JA 

VARAJÄSENET 



 

 

 

 Todettiin neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet kaudelle 

1.6.2017 - 31.5.2019.  

 

 

4 PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN 

VALINTA 

 

 Veteraaniasiain neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin 

Jarkko Iire ja varapuheenjohtajaksi Matti Kastemaa. 

 

5 SIHTEERIN VALINTA 

 

 Veteraaniasiain neuvottelukunnan sihteeriksi kaudelle 

1.6.2017 - 31.5.2019 on kutsuttu Taina Lahtiola. 

 

6 KOKOUSKÄYTÄNNÖT 

 

 Sovittiin, että varsinainen kokouspäivä on tiistai ja varapäivä 

on keskiviikko.  Kokoukset alkavat klo 13 ja pääsääntöisesti 

kokoonnutaan Naantalin kaupungintalolla. 

 

7 EDUNVALVONTA    

 

Järjestöjen ja kaupungin edustajat ovat kokoontuneet 

keskustelemaan veteraanien palvelujen toteutumisesta 

Naantalissa. Seuraava kokoontumiskerta on 24.11.2017 

sosiaalineuvoja Arja Lassilan kokoon kutsumana.   

 

Itsenäisyyden juhlavuonna 2017 on laajennettu 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.   

Naantalissa on rintamaveteraanien kuntoutukseen anottu 

lisämäärärahaa 23 000 euroa, ja rintamaveteraanien 

avopalveluihin 76 300 euroa, molemmat lisämäärärahat on 

saatu. 

 

 Keskustelua käytiin vielä yleisesti veteraanien palvelujen 

toteutumisesta Naantalissa ja palveluihin ollaan kokonaisuu-

dessaan tyytyväisiä. 

 



 

 

8 YHTEYDENPITO RYMÄTTYLÄN, MERIMASKUN 

JA VELKUAN KANSSA 

 

 Sovittiin yhteydenpidosta Naantalin saaristoalueilla, 

yhdyshenkilönä Merimaskuun on Pentti Kajander ja 

Rymättylään Reijo Lumento, Velkualla ei ole veteraaneja, 

eikä nimettyä yhdyshenkilöä näin ollen tarvita. 

 

 

9 VETERAANIPERINTEEN KOKOAMINEN JA 

PERINNEHUONE 

 

Puheenjohtaja kertoi veteraaniperinteen keräämiseen 

liittyvästä historiasta.  Hiljattain on tullut ilmoituksia perinne- 

esineistä.  Naantalin museo vastaanottaa pienesineet.  Myös 

vitriinejä tarvitaan pienesineiden näytteille asettamiseksi. 

Asiaan palataan myöhemmin uudelleen. 

 

Anne Sjöström ja Mari Termonen ovat valmistelleet videon 

veteraaniperinteestä. Video on kuvattu Aurinkosäätiön 

palvelutalossa olevassa veteraanien perinnehuoneessa. 

Video on laadultaan erinomainen ja se on julkaistu Naantalin 

kotisivuilla. 

 

 

10. KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ PE 27.04.2018 

 

Keskusteltiin veteraanipäivän ohjelmasta pääpiirteissään.  

Koululaisten ja nuorten, sekä musiikkiopiston ja kuorojen 

esityksiä pidettiin toivottavina.  Puheenjohtaja kysyy Eija 

Pajusen aloitteesta vielä Arja Salmea laulamaan juhlassa.  

Puheenjohtaja käy ohjelman läpi Kimmo Kuusimäen kanssa 

seuraavan aikataulun mukaan: 

 

 ohjelma esitysten osalta, pyynnöt kouluille lähetetään 

viikolla 2 

 alustava veteraanipäivän ohjelma on valmis viikolla 7 

 lopullinen ohjelma on valmiina 16.3.2018 mennessä 

 

Ruokailun osalta hyvänä vaihtoehtona pidettiin perunamuusia 

ja riistapataa.  Puheenjohtaja tekee 65 ruokailijaa koskevan 

tarjouspyynnön ateriatoimittajalle. 

Veteraanipäivän juhla järjestetään seurakuntakeskuksessa. 

 



 

 

  

11. VETERAANIEN PIKKUJOULUJUHLA 

 

Seurakunta ja liikelaitokset tarjoavat joululounaan 

veteraaneille seurakuntakeskuksessa 15.12.2017 

klo 11 alkaen. 

 

Merkittiin tiedoksi.  

 

 12. MUUT ASIAT 

 

Veteraaniasiain neuvottelukunta jätti kokouksessa 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan allekirjoittaman 

aloitteen kaupunginhallitukselle koskien katujen 

jalkakäytävien talvihoitoa. 

 

Sihteeri toimittaa aloitteen kaupungin kirjaamoon 

ympäristövirastolle lähetettäväksi. 

 

13. SEURAAVA KOKOUS 

 

 Seuraava kokous pidetään 20.3.2018 klo 13 alkaen 

 Naantalin kaupungintalolla. 

 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen. 

 

  

 Jarkko Iire 

 puheenjohtaja 

 

  

 


