
NAANTALIN VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA             2/2018  

 

VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUSMUISTIO  

   

AIKA Keskiviikko 7.11.2018 klo 13.00 – 13.50 

 

PAIKKA Naantalin kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone  

  

LÄSNÄ      

Iire Jarkko, puheenjohtaja     Sotainvalidien Veljesliitto 

   Naantalin seudun osasto ry 

 

Lumento Reijo          sama 

        

Kajander Pentti          Naantalin seudun Sotaveteraanit ry, 

   kello 13:20 alkaen 

 

Kastemaa  Matti          sama  

  

 Pajunen Eija           Naantalin kaupunki 

 

 Termonen Mari                               Naantalin kaupunki, 

    kello 13 – 13:20   

  

Lahtiola Taina, sihteeri         Naantalin kaupunki   

 

Pöytäkirjan jakelu: jäsenet, Mari Termonen, Kimmo 

Kuusimäki 

 

Muistio Naantalin kotisivuilla, osallistu ja vaikuta otsakkeen alla 

kohdassa toimikunnat. 

 

  

 

ASIAT 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi osallistujat, sekä 

ojensi amanuenssi Mari Termoselle v.1986 valmistetun essun  

liitettäväksi museon kokoelmiin. 

 

 



2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN 

HYVÄKSYMINEN 
   

Puheenjohtaja kertasi 20.3.2018 pidetyn kokouksen 

pöytäkirjan joka hyväksyttiin. 

 

 

 3. KOKOUSKÄYTÄNNÖT 

 

 Sovittiin, että varsinainen kokouspäivä on tiistai ja varapäivä 

keskiviikko.   

 

 Kokousasioina seuraavassa kokouksessa ovat ainakin 

Kansallisen veteraanipäivän ohjelma ja veteraaniasiain 

näyttely syyskuussa 2019. Amanuenssi Mari Termonen 

kutsutaan mukaan kokoukseen. 

 

4. NÄYTTELYN JÄRJESTÄMINEN KIRJASTOLLA 

SYYSKUUSSA 2019 

 

 Mari Termonen kertoi, että veteraaniasiain näyttely on vuoden 

2019 syyskuussa mahdollista pitää kirjaston tiloissa.  

Kirjaston sijainti on keskeinen ja siellä järjestetty näyttely 

tavoittaa hyvin kuntalaiset. 

Näyttelyn teema tulee sopia yhdessä. Ehdotuksia asiasta voi 

tehdä puheenjohtajalle ja Mari Termoselle. 

 

Todettiin vielä, että suuri osa museon aineistosta on nykyisin 

veteraaniperinteen perinnehuoneessa, eikä esinelahjoituksia 

museolle ole tullut lisää sitten vuoden 2015 lahjoitusten. 

Mari Termonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn 

jälkeen. 

 

5. EDUNVALVONTA    

 

Käytiin keskustelua veteraanien palvelujen toteutumisesta 

Naantalissa.  Puheenjohtaja kertoi Naantalin käyttävän 

valtakunnallisesti yhdeksänneksi eniten rahaa veteraanien 

palvelujen järjestämiseen (3553€ / veteraani / v). 

Tilanteeseen oltiin tyytyväisiä. 

 
  

 

  



6. YHTEYDENPITO RYMÄTTYLÄN, MERIMASKUN 

JA VELKUAN KANSSA 

 

 Velkualla ja Merimaskussa ei enää asu veteraaneja.  Yhteys 

Rymättylässä asuvaan veteraaniin on kunnossa. 

 

 

7.  KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ LA 27.4.2019 

 

Keskusteltiin alustavasti ensi vuoden veteraanipäivän 

ohjelmasta.  Puheenjohtaja on varannut seurakuntasalin juhlaa 

varten.  Arviolta tilaisuuteen saapuu n. 60–70 osallistujaa. 

 

Tilaisuus alkaa perinteisesti seppeleen laskulla sankarihau-

tausmaalle.  Ohjelmaa on lupautunut esittämään mm. 

Korsulaulajat.  Ruokailun ja kahvituksen lisäksi ohjelmassa 

voi myös olla Dia-esitys perinnehuoneesta ja vanhasta 

perinnepäivästä, Haiku-runoja Naantalista, sekä kirkkoherran 

puhe. 

Todettiin ettei juhla saa olla liian pitkä, mutta pelkän 

seppeleen laskun lisäksi toivottiin kuitenkin ainakin edellä 

mainittuja esityksiä.  

 

  

8. VETERAANIEN JOULUJUHLA 

 

Seurakunta ja liikelaitokset tarjoavat perinteisen joululounaan 

veteraaneille seurakuntakeskuksessa. 

 

Joulujuhla järjestetään tiistaina 18.12.2018 klo 12 alkaen 

seurakuntasalilla.  

 

  

 9. MUUT ASIAT 

 

Keskusteltiin hoito- ja vanhuspalvelujen talousarvioon 

liittyvistä asioista.  Naantalissa aloittavat ensi vuonna 

työskentelynsä uusina työntekijöinä geriatri ja asiakkaiden 

neuvontaan ja ohjaukseen, sekä palveluntarpeen arviointiin 

perehtynyt asiakasohjaaja. 

Avustajatoimintaan myönnetty avustussumma on säilytetty 

talousarviossa ennallaan (32 000 €). 

 

 



 

 

10. SEURAAVA KOKOUS 

 

Seuraava kokous pidetään helmikuun alkupuolella, 

puheenjohtaja ja sihteeri sopivat tarkemmin kokouspäivästä.   

 

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita läsnäolosta ja 

päätti kokouksen. 

 

  

  

 

 

 

 

Jarkko Iire   Taina Lahtiola 

 puheenjohtaja  sihteeri  

 

  

 


