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PAIKKA Naantalin kaupungintalo, kaupunginhallituksen neuvotteluhuone
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varajäsen Irmeli Vainio ei kutsuttu
Ylipelkonen Riitta
X
Naantalin kaupunki
varajäsen Virtanen Kari ei kutsuttu
Kutsuttu, Irmeli Myllymäki
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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.
Hän kiitti kaikkia ja erityisesti kaupungin kanssa tehtyä
yhteistyötä. Hän mainitsi mm. avustajatoiminnan, kaupungin
ruokapalvelun veteraaneille, veteraanipäivän järjestelyt ja
ohjelmat ja veteraaniperinteen.

2

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN
HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtaja kävi läpi edellisen 25.1.2017 pidetyn
kokouksen pöytäkirjan ja se hyväksyttiin.

3

VIDEO VETERAANIPERINTEESTA

Video perinnehuoneesta voidaan näyttää mm. kansallisen
veteraanipäivän juhlassa. Video löytyy kotisivuilta sosiaali- ja
terveyspalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut, veteraaniperinne
Onnistuuko? Selvitetään, jos onnistuu.

4

VALOKUVAKOOSTE KANSALLISEN
VETERAANIPÄIVÄN VIETOSTA NAANTALISSA
2016
Kooste voidaan näyttää mm. kansallisen veteraanipäivän
juhlassa. Video löytyy kotisivuilta sosiaali- ja terveyspalvelut,
perhe- ja sosiaalipalvelut, veteraaniperinne
Onnistuuko? Selvitetään, jos onnistuu.

5

EDUNVALVONTA
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.
Keskustellaan veteraanien palveluista, onko toivomuksia ja
onko avopalvelut tavoittaneet veteraanit?
Todettiin, että avohuollon palvelut ovat sujuneet hyvin. On
tärkeää, että veteraanit saavat mahdollisimman nopeasti ja
yhtäjaksoisesti palvelut. Tiedotetaan palveluista.

6

KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ TO 27.4.2017
Veteraanipäivän teema on
Kansallinen veteraanipäivä- Sinun veteraanipäiväsi

2016 vuoteen 2017
-

juhlassa 65 henkilöä, joista veteraaneja 45
puheenjohtaja varannut srk-salin vuodelle 2017
riistapata juhlaruoaksi (suola!)
varataan tarjoilu 65 henkilölle
laulajiksi saadaan Aurinkopojat
alakoululaiset laulamaan ja leikkimään, lukiolaisten
puheenvuoro
- ohjelmien esiintyjien tulisi kiinnittää huomiota puheen jne.
kuulumiseen ja puhua tarpeeksi hitaasti
- puheenjohtaja on yhteydessä Sakari Huhtalaan, joka on
lupautunut säestämään
- Jarmo Lehtisalo on lupautunut jälleen tilaisuuden juontajaksi.
Edellisessä kokouksessa keskusteltiin veteraanipäivästä 2017
ja todettiin, että järjestään päivän ohjelma entiseen tapaan.
4-7 -vuotiaiden lasten esiintymisiä toivottiin enemmän.
Irmeli on yhteydessä varhaiskasvatukseen ja kouluihin.

Miten huomioidaan itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlavuosi.
Näytetään video ja valokuvakooste? Salin koristelu!
Tuodaan tilaan Suomi 100 vuotta esite.
Riitta kokoaa päivän ohjelman ja hoitaa muut siihen liittyvät
tehtävät.
7.

SEURAAVA KOKOUS
Ilmoitetaan myöhemmin

8.

MUUT ASIAT
Kansallinen veteraanipäivä on Suomessa sotaveteraanien
kunniaksi 27.4. vietettävä juhlapäivä ja yleinen liputuspäivä.
Kunnat ovat pääsääntöisesti vastanneet veteraanipäivän
paikallisista järjestelyistä.
Naantalissa veteraanipäivän juhlasta on vastannut
kaupunginhallituksen nimeämä veteraaniasioiden
neuvottelukunta, johon kuuluu kaupungin edustajien lisäksi
veteraanijärjestöjen edustajia. Veteraanipäivän järjestelyissä
on ollut mukana myös seurakunta.
Päätettiin esittää kaupunginhallitukselle, että se nimeää
kaupungin edustajan osallistumaan Veteraanipäivän
juhlallisuuksien toteutukseen Naantalin sankarihaudalla ja
pääjuhlaan Seurakuntakeskuksessa. Kirjallisen esityksen
valmistelevat puheenjohtaja ja sihteeri.

9.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti aktiivisesta osallistumisesta ja päätti
kokouksen.
Jarkko Iire
puheenjohtaja

Riitta Ylipelkonen
sihteeri

