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Puheenjohtajan
pöydältä…
SUOMEN ITSENÄISYYS 100 VUOTTA.
Veteraanien ja meidän kaikkien suomalaisten juhlavuosi on alkanut. Arvostammeko riittävästi sitä, että saamme asua vapaassa ja itsenäisessä maassa,
jonka hyvinvointipalvelut ovat kaikkien käytettävissä?
Veteraanisukupolvi, joka on elänyt suurimman osan tätä aikaa, joutui kestämään käydyt sodat ja jälleenrakentamaan niiden seuraukset.
Veteraanipolvi poistuu pian. Olemme kuitenkin iloisia siitä, että saamme jättää perinnöksi vapaan isänmaan.
VUOSIKOKOUS 15.2.2017.
On aika turvata tulevaisuuden toiminta. Muutoksia on kirjattu korjattuun
elämänkaariohjelmaamme. Lisäksi luovun puheenjohtajan vastuullisesta
tehtävästä, vaikka toivon voivani jatkaa edelleen veteraanien edunvalvojana.
Kiitän kaikkia jäseniämme hyvästä yhteistyöstä!

1

JUHLAVUOSI
”Sukupolvi ylistää sukupolvelle
sinun tekojasi, ja he julistavat
sinun voimallisia töitäsi.”
Ps. 145:4
Jouluaika toi taas perheet yhteen. Koti oli
keskeinen juhlanvieton paikka. Lapset ja
lastenlapset tulivat ja toivat vanhemmille ja isovanhemmille paljon hyvää mieltä
ja iloa. Tapaaminen jo itsessään oli lahja.
Oli hienoa ehkä pitkästäkin aikaa nähdä
kasvoista kasvoihin niitäkin, joiden kuvat
ovat siellä piironginpäällä tai seinällä. Jouluaaton jumalanpalveluksessa sain nähdä
monia entisiä rippikoululaisiani, nyt omien lastensa ja perheenjasentensä kanssa.
Mieli tuli iloiseksi. On pieni juhlahetki kun
he myös pitkin vuotta soittavat kotiin ja
isovanhemmilleen kertoakseen kuulumisiaan. Tiedän, että heidän ilonsa ja menestyksensä lämmittävät mieltä, samoin kuin
heidän vaikeat aikansa kutsuvat tukemaan
ja rukoilemaan heidän puolestaan. Parasta
mitä vanhemmilla ja isovanhemmilla voi
olla on lapset ja lastenlapset. Heissä elämä
jatkuu. Sivustakin näkee sen ilon ja ylpeyden, mitä tunnetaan uusista sukupolvista ja
suvun nuoremmistakin. Jumala on luonut
tähän yhteeyteen valtavan ilon ja siunauksen. Erityisesti kristityille vanhemmille
tuottaa iloa, jos lapset ja lastenlapset ovat
löytäneet myös uskonyhteyden Jeesukseen ja seuraavat Häntä. Elämä on silloin
turvallisissa käsissä.
Alkanut vuosi 2017 on Suomelle Juhlavuosi kahdellakin tapaa. Itsenäinen
Suomi täyttää 100 vuotta. Kansamme
tie, myös kulunut itsenäisyyden aika, on
ollut kunniakas. Se kertoo isien ja äitien
suurista uhrauksista ja pyyteettömästä
2

mielestä. Velvollisuudentunto on ohjannut niin esivaltaa ja kuin yksityisiä kansalaisia. Hyvää ei saada ilman vaivannäköä ja uhrauksia. Helppoa ja nopeaa tietä
hyvinvointiin on turha odottaa. Erityisesti
raskaat sotavuotemme kokenut sukupolvi
ansaitsee kiitoksemme ja kunnioituksemme. Sodissa ei etsitty sankaruutta, vaan
annettiin nöyrästi se, mitä velvollisuus
ja suomalaisuus siinä tilanteessa silloin
vaativat. Siitä kasvoi todellinen sankaruus. Ja vain siitä se voi kasvaa yhä.
Pohjan kansamme sielulle on antanut
toinen Juhlavuoden aihe. Martti Lutherin
aloittamasta uskonpuhdistuksesta tulee
kuluneeksi 500 vuotta. Kirkon elämä sai
reformaatiossa uuden, mutta pohjimmiltaan vanhan ja muuttumattoman suunnan.
Turha ja vinoutunut riisuttiin ja erityisesti
nostettiin esiin kirkas ja ainoa oikea uskon ja elämän ydin: ihminen pelastuu
uskon kautta Kristukseen ilman lain tekoja. Tämän uskonvanhurskauden oppi
on luja perusta. Se ei kiellä tekemästä
hyvää, mutta se osoittaa, että pakon ja
pelon piiskaa monin verroin parempi ja
voimallisempi on ottaa vastaa Jumalan
rakkaus uskossa ja toteuttaa sitä rakkauden tekoina. Rakkaus saa rakastamaan.
Hyvä elämä ja teot eivät vie taivaaseen,
mutta taivaaseen kulkija tekee hyviä Jumalan käskemiä tekoja. Tämä ei ole teoriaa, vaan elämän ja arjen todellisuutta.
Vanhemman sukupolven ilo on nuoremmissa. On hienoa, jos saadaan nähdä

heidän onnistuvan ja menestyvän, tulevan
koulutetuiksi ja saavan hyvän palkan, rakentavan kauniita koteja ja pysyvän terveinä. Mutta Suomen kulkema tie kertoo
enemmästä: me tarvitsemme sielun, uskon ja rakkauden. Tämän kanssa menneet
sukupolvet säilyttivät luottamuksen ja

tulevaisuuden uskon. Juhlavuosi ei katso
vain taaksepäin. Se on kutsu kysymään,
miten on meidän todellisuutemme ja löytämään perusta, joka kestää.
Jumalan siunausta!
Osmo Ojansivu

in memoriam

Maanviljelijä Matti Riihimäki
1922-2016

Sotaveteraani, maanviljelijä Matti Riihimäki sai 29.12.2016 kutsun viimeiseen iltahuutoon.
Hän oli syntynyt 7.5.1922 Kiikan Hirvisuonmaassa. Näillä kotikulmilaan hän sai elää koko
elämänsä ja tehdä työnsä. Laila-puolison kanssa hän sai jakaa yhteistä matkaa yli 70 vuotta.
Matti Riihimäen juuret olivat lujasti maassa, isänmaallisuudessa ja hengellisessä elämässä.
Hän oli myös oman aikansa kiikkalainen vaikuttaja ja toimija. Erityisesti seurakunta- ja
sotaveteraanitoiminta olivat lähellä hänen sydäntään. Intoa ja luottamusta riitti. Hän toimi
pitkään Kiikan seurakunnan luottamushenkilönä, mm. kirkkovaltuustossa, samoin kuin
Kiikan Osuuspankin hallinossa, lopuksi johtokunnan puheenjohtajana.
Rintamalla Matti Riihimäki oli vuosina 1941-1944. Sotilarvoltaan hän oli reservin
korpraali.Vammalan Seudun Sotaveteraanit ry:n jäseneksi hän liittyi vuonna 1984 ja oli
pitkään myös yhdistyksen hallituksen jäsen. Suomen Sotaveteraaniliitto ry. myönsi hänelle
vuonna 2007 kultaisen ansioristin, ja yhdistyksen kunniajäseneksi hänet kutsuttiin vuonna
2009. Erityisesti Kiikan alueen toiminta, mm. kirkkopäivä ja elokuinen jäsenilta Leiriaholla
sekä perinnetoiminnan käynnistäminen, olivat Matti Riihimäelle tärkeitä tapahtumia, joista
hän vastuullisesti huolehti.
Matti Riihimäki oli rehti, sanavalmis ja huumorintajuinen mies. Sukupolvensa tavoin
hänenkin elämänsä arvopohja oli näissä kolmessa: koti, uskonto ja isänmaa. Lapsuudessa
omaksuttu kristillinen uskonvakaumus kantoi sodan ja työn vuosina, mutta myös voimien
vähetessä ja elämän illassa. Matka sinne, minne meidät kaikki on kutsuttu, on hänen
kohdallaan nyt päättynyt perille.
Matti Riihimäkeä jävät kaipaamaan puolison ja kahden tyttären perheiden lisäksi ystävien
joukko. Myös Sastamalan Sotaveteraanit ry. muistaa kunnioituksella ja kiitollisuudella
kunniajäsentään.
Osmo Ojansivu
rovasti, Sastamalan Sotaveteraanit ry:n hallituksen jäsen
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YHDISTYKSEMME TOIMII
Sastamalan Sotaveteraanit ry.

vuosikokous 2017

Keskiviikkona 15.2.2015 klo 14.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
LOUNASTARJOILU KLO 12.30-14.00

VUOSIKOKOUKSEN Esityslista
1. Vuosikokouksen avaus, Puheenjohtaja
Lauri Koski
2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan
puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan
tarkastajat ja ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Säännöt § 8)
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Käsitellään vuosikokousasiat (säännöt
§ 10)

Esitetään
- Toimintakertomus vuodelta 2016
(Kts kertomus tässä jäsenviestissä)
Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2016
Tilintarkastuskertomus vuodelta 2016
- Toimintasuunnitelma vuodelle 2017
(Kts. suunnitelma tästä jäsenviestistä)
- Talousarvio vuodelle 2017

Päätetään
- Tilinpäätöksen vahvistamisesta
- Vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille yhdistyksen tileistä ja
hallinnosta vuodelta 2016
- Toimintasuunnitelman 2017
hyväksymisestä
- jäsenmaksuista vuodelle 2017,
hallituksen ehdotus : varsinaiset jäsenet,
veteraanien puolisot ja lesket 0 e,
kannatusjäsenet 15 e			
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- Talousarvion 2017 hyväksymisestä
- Hallituksen jäsenmäärästä v. 2017,
hallituksen ehdotus 10 jäsentä.
- Kokouspalkkioista, hallituksen ehdotus:
ei kokouspalkkioita, ei päivärahoja
- Toiminnantarkastajien palkkioista,
hallituksen ehdotus: laskun mukaan

Valitaan

- Yhdistyksen puheenjohtaja v:ksi 2017
- Hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
vuosiksi 2017-2018 (säännöt § 11)
Erovuorossa: Erkki Aaltonen, Markku
Esko, Pekka Koski, Matti Niemi ja
Hannu Toivonen.
Muut hallituksen jäsenet: Pekka Maaranen, Osmo Ojansivu, Olavi Palomäki, Paavo Sandholm ja Tauno Virtanen.
Toiminnantarkastajat tarkastamaan
vuoden 2017 tilejä ja hallintoa..
Nykyiset ovat Seppo Kallio ja Timo
Rantanen, varalla Olli Simola ja Otto
Ojansivu
Yhdistyksen edustajat piirikokoukseen
Elämänkaariohjelman 2017-2021
hyväksyminen.
Ilmoitusasiat
Kokouksen päätös

Sastamalan Sotaveteraanit ry.
Perustettu 21.02.1966. Rn:o 92539

TOIMINTAKERTOMUS
01.01.-31.12.2016
YLEISTÄ
Kulunut vuosi oli 21.2.1966 perustetun yhdistyksemme 50. toimintavuosi ja
saimme viettää 13.3. arvokkaan 50 -vuotisjuhlan samanaikaisesti talvisodan päättymisen muistotilaisuuden kanssa. Vuoden 2016 toiminta on ollut monipuolista
ja vireää. Erityismainintana todettakoon,
että puheenjohtaja Lauri Koski valittiin
jo 21. kerran Sastamalan Sotaveteraanit
ry:n puheenjohtajaksi. Yhdistyksemme
toiminta on luonnollisesti veteraanikeskeistä, jo sääntöjenkin velvoittamana.
Kannattajajäsentemme aktiivisuus on
entistä tärkeämpää ja toiminnan vastuu
lepää enenevässä määrin nais- ja perinnejäsenten harteilla. Puheenjohtaja Lauri
Kosken ja varapuheenjohtaja Pekka Maarasen toimekkuus on taannut monipuolisen toimintasisällön. Sosiaalineuvoja
Olavi Palomäki on edelleen tunnollisesti
käynyt henkilökohtaisesti tervehtimässä
veteraaneja.
Puheenjohtaja Lauri Kosken kirjoittama ja Sastamalan Sotaveteraanit ry:n
kustantama kirja, ”Muistojen Polku”, julkaistiin 19.6.2010 ja kirjaa on edelleen
saatavana. Kirja on ollut monella tapaa
menestys, myös taloudellisesti. Monipuolisen toiminnan kohokohtia olivat perin-

teinen, jo 18. kuntoutusmatka Pärnuun
ja matkan johtajana oli Pekka Maaranen.
Ensi vuonna (2017) on tarkoitus tehdä
19. Pärnun matka. Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry:n neuvottelupäivä pidettiin
Sastamalassa seurakuntatalolla 22.9. Yhdistyksemme aktiiviset ja ahkerat naiset
Paula Juvelan johdolla suoriutuivat loistavasti 70 osallistujan ruokkimisesta alkaen aamukahveilla, jatkuen lounaalla ja
edelleen loppukahveilla. Erityismaininnan ansaitsevat ne sastamalalaiset yritykset, jotka kustantavat merkittävällä osuudella jäsenviestien julkaisutoiminnasta ja
postituksesta aiheutuvia kuluja.

Hallitus 2016

HALLINTO
Hallitus: Lauri Koski (pj.), Pekka Maaranen (vpj.), Hannu Toivonen (siht.), Erkki
Aaltonen, Markku Esko, Pekka Koski,
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Matti Niemi, Osmo Ojansivu, Olavi Palomäki, Paavo Sandholm, Tauno Virtanen,
taloudenhoitaja Pirkko Maaranen, naistoimikunnan edustaja Paula Juvela.
Työvaliokunta: Lauri Koski (pj.), Pekka Maaranen, Hannu Toivonen.
Toiminnantarkastajat: Seppo Kallio
ja Timo Rantanen, varalla Olli Simola ja
Otto Ojansivu.
Varapuheenjohtaja Pekka Maaranen:
jäsenviesti, jäsenrekisteri, painotuotteet,
retket, matkat, kuljetukset.
Sihteeri Hannu Toivonen: pöytäkirjat,
merkkipäiväonnittelut, juhlajärjestelyt,
Kiikan toiminnot.
Veteraanihuolto: Olavi Palomäki: kotikäynnit ja neuvonta, seppeleenlaskut.
Hengellinen työ: Osmo Ojansivu ja
muut papit. Markku Lindroos: poisnukkuneiden saatto, Olavi Palomäki kenttätyö, Markku Lindroos ja Hannu Toivonen: havuseppeleet.
Talous: Pirkko Maaranen.

Kuntovoimistelu: ohjaajina Marko ja
Heidi Mikkola.
Perinnetyö: DVD –näytökset Markku
Esko, Pekka Salonen ja Erkki Aaltonen.
Naistoimikunnan johtajaksi siirtyi
Paula Juvela ja hän naisjäsenten kanssa
hoitaa tarjoilut.
Kunnianosoitukset sankarihaudalla:
Markku Esko
Lipunkantajat: Pekka Maaranen:
Suomen lippu, Paavo Sandholm: yhdistyksen lippu.
Sastamalan kaupungin veteraaniasian neuvottelukunta: Lauri Koski (pj).
Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry:n
hallitus: Pekka Maaranen

JÄSENISTÖ
Yhdistyksemme jäsenmäärä 31.12.2016
(31.12.2015) oli seuraava:
Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on
Lauri Koski ja kunniajäseniä ovat Matti

Lippulinna sankarihaudalla itsenäisyyspäivänä 6.12.2016.
6

Sastamalan Kuntapäivä 22.9.2016. Yleisöä tulokahvilla.

Niemi, Paavo Kaunisto, Matti Riihimäki
ja Aino Sandholm.
Jäsenistä 38 (46) on rintamasotilastunnuksen ja 16 (25) rintamapalvelustunnuksen omaavia. Yhteensä tunnuksen omaavia jäseniä on 54 (71). Vuoden aikana
nukkui pois 35 (30) jäsentä, joista varsinaisia jäseniä oli 16 (11) ja kannattajajäseniä 19 (19). Pois nukkuneista varsinaisista jäsenistä oli rintamasotilastunnuksen
omaavia 7(8) ja rintamapalvelustunnuksen omaavia 8(3). Kertomusvuonna liittyi
yhdistykseen yhteensä 16 (7) uutta jäsentä. Jäseniä on yhteensä 630 (649).

KOKOUKSET
Vuosikokous pidettiin Vammalan seurakuntatalossa 17.2.2016. Osallistujia
oli 41(38). Kokouksen puheenjohtajana
toimi Matti Soini ja sihteerinä Hannu
Toivonen. Ennen kokousta nautittiin yh-

distyksen tarjoama ja Paula Juvelan valmistama lounas. Kokouksen aluksi kunnioitettiin hetken hiljaisuudella vuoden
2015 aikana poisnukkuneita jäseniämme.
Puheenjohtaja Lauri Koski ja kunniajäsen Matti Niemi jakoivat ansiomerkkejä.
Kunniajäseneksi kutsuttu Aino Sandholm
sai kunniakirjan ja kunniakilven. Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n myöntämän
sotaveteraanien kultaisen ansioristin sai
yhdistyksen varapuheenjohtaja Pekka
Maaranen. Edelleen Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n myöntämän ansioristin
saivat Terttu Kaukainen, Eeva-Liisa Niinikoski, Erkki Aaltonen ja Otto Ojansivu. Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry:n
vuosikokous oli 17.3., johon osallistuivat
Lauri Koski, Pekka Maaranen. Hallitus
on pitänyt 4(5) ja työvaliokunta 4 (2) kokousta. Yhdistyksen edustajat ovat osallistuneet Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin
sekä moniin muihin veteraanitoimintaa
käsitteleviin kokouksiin.
7

Muohijärven ja Sastamalan yhdistyksen jäseniä
veteraanien joululounaalla Satakunnan Lennostossa.

TOIMINTA
Jäsentilaisuudet:
Tapahtuman jälkeinen luku kertoo osallistujien määrän.
13.01. Kuntovoimistelu kevätkaudella,
294.
19.01. Allasvoimistelu , tiistaisin ja
torstaisin, 32 kertaa.
03.02. Ohjelmallinen lounastilaisuus
Seurakuntatalolla, 70.
18.02. Vuosikokous seurakuntatalolla,
41.
17.03. Piirin vuosikokous Valkeakoskella, 2.
27.04. Kansallinen veteraanipäivä.
18.06. Kesäjuhla seurakuntatalolla.
Osallistujia, 75, mukana oli myös
naapuriyhdistysten jäseniä.
24.-25.6. Vanhan kirjallisuuden päivät
Sylväällä, 3.
03.07. Petteri Tillin muistojuhla Rudolfin
keitaalla, 35.
15.08. Kesäjuhla Kiikan Kiimajärvellä,
40.
24.08. Varusmiesten kutsuntatilaisuus, 2.
20.09. Veteraanien kuntoutuspäivä
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Tammenlehväkodissa, 4.
4.9-26.11. Miesten kuntovoimistelu
Torikeskuksen kuntosalilla,
syyskautena osallistujia, 227.
25.09. Uutispuurojuhla, 100.
17.11. Joulujuhla seurakuntatalolla, 70.
29.11. Veteraanien joululounas
Satakunnan Lennostossa, 21.
24.12. Kunniavartio Tyrvään kirkon
sankarihaudalla,4 .
Retket:
16.06. Rosvopaisti -tapahtuma Valkeakoskella, 15.
06.-11.06. Pärnun kuntoutusmatka, 36.
03.08. Piirin kirkkopäivä Vesilahdella,
16.
Kirjoituskilpailu, ”Sotaveteraanien perintö” järjestettiin kotiaineina Äetsän ja
Sylvään yläkouluissa. Palkinnot jaettiin
6 oppilaalle: Kiikassa 4.2.16 ja Sylväällä
11.2.16.
Yleisötilaisuudet:
31.01. Tammisunnuntain Etappi, VIP
Sastamala.
13.03. Talvisodan päättymisen muistotilaisuus, 135.
04.04. Erkki Aaltosen luento museolla:
”Venäjä, Venäjä, Venäjä. Suomen
syöjä, vai Suomen ystävä, 67.
27.04. Kansallinen veteraanipäivä
15.05. Kaatuneitten muistopäivä.
06.11. Kirkkopyhä Vammalassa, 80.
07.11. Erkki Aaltosen luento museolla:
”Lentäjät sodassa” 116.
06.12. Kunnianosoitus sankarihaudoilla
ja Itsenäisyyspäivän juhla.
24.12. Veteraanien kunniavartio Tyrvään
kirkon sankarihaudalla.

VETERAANITYÖ
Toiminnassamme on pyritty tukemaan
veteraanien henkisen ja fyysisen kunnon
ylläpitoa. Mielenvirkistystä tarjoamme
monipuolisella ohjelmalla ja tapaamisilla. Lisäksi sosiaalineuvojamme Olavi
Palomäki käy tapaamassa kaikkia veteraanejamme heidän kotonaan. Kunnon
ylläpitämiseksi olemme järjestäneet
viikoittaiset kunto- ja allasvoimistelut.
Näihin on vuoden aikana osallistunut
voimisteluun 521 henkilöä ja allasvoimistelu on järjestetty 32 kertaa. Pärnun
kuntoviikolla oli mukana 36 henkilöä.
Veteraanien terveyttä ja liikuntakykyä
olemme tukeneet mm. jalkahoidoilla ja
osallistumalla lääkärin määräämiin fysikaalisen hoidon kuluihin. Lisäksi olemme välittäneet piirin, Sastamala Säätiön
ym. avustusrahaa veteraanijäsenillemme. Poisnukkuneiden veteraanijäsenten
muistoa on kunnioitettu laskemalla siunaustilaisuuksissa havuseppeleet. Veteraanijäsentemme merkkipäivät on huomioitu myös jalkahoitoon tai hierontaan
oikeuttavalla lahjakortilla.

PERINNE- JA
TULEVAISUUSTYÖ
Pysyvä näyttelymme Sylvään koululla
kertoo sota-ajan 1939-45 tapahtumista ja
puhdetöistä. Näyttelyyn on vapaa pääsy
koulupäivinä. Puheenjohtaja Koski on
käynyt tervehtimässä puheen kera nuoria
miehiä kutsuntatilaisuudessa.
Perinnetyö on edelleen noudattanut
vanhaa kaavaa; luento- ja DVD-esityksiä. Kouluilla on toteutettu perinnetyötä.
Lukiolaiset ovat vuosittain tutustuneet
museolla sotamateriaaliin ja ovat kuul-

Veteraanien kuntovoimistelua.

leet Erkki Aaltosen sotiamme sivuavan
luennon. Puheenjohtaja Lauri Koski
on laatinut perinnetyön strategian, mikä
käsittää tavoitteen ja toiminnan päälinjaukset sekä runsaasti käytännön toimintaohjeita. Perinnetyön tavoite: ”Saada
uusia nuoria jäseniä yhdistyksen tulevan
toiminnan varmistamiseksi”. Toiminnan
päälinjoiksi Lauri Koski nostaa: 1) Nykyisen isänmaallisen toiminnan lisäksi
iäkkään veteraanipolven, unohtamatta
puolisoita ja leskiä, tukeminen erilaisten
talkootöiden avulla. 2) Myöhemmin vastuu yhdistyksen perinnetoiminnan jatkumisesta ja kehittämisestä, siirtyy VIP
Sastamalan vastuulle. Perinnetyötä ovat
ansiokkaasti toteuttaneet Martti Sipposen jalanjäljillä Markku Esko ja Pekka
Salonen.

KIITOS
Toiminta vuonna 2016 oli edelleen tapahtumarikasta ja monipuolista. Ilahduttavaa on todeta kannattajajäsenten runsaslukuinen osallistuminen eri tapahtumissa.
Tunnuksen omaavat jäsenet osallistuvat
edelleen kiitettävällä tavalla eri toimintamuotoihin. Aktiiviset naisjäsenet takaavat tilaisuuksien onnistumisen huolehtien
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moninaisista tehtävistä. Perinnejäsenet
ovat tehokkaasti ottaneet yhä enemmän
vastuuta operatiivisesta toiminnasta Lauri
Kosken ja Pekka Maarasen ohjauksessa.
Yhdistyksen hallitus kiittää kaikkia
toimikuntia ja jokaista jäsentä hyvästä
toimintavuodesta 2016. Edelleen lämmin kiitos kaikille yhdistyksen toimintaa
monin tavoin tukeneille. Parhaat kiitokset
Sastamalan kaupungille ja Sastamalan
seurakunnalle.

Sastamalan Sotaveteraanit ry:n
hallitus
Lauri Koski (pj.), Pekka Maaranen (vpj.),
Hannu Toivonen (siht.), Erkki Aaltonen,
Markku Esko, Paula Juvela, Pekka Koski, Matti Niemi, Pirkko Maaranen, Osmo
Ojansivu, Olavi Palomäki, Paavo Sandholm, Tauno Virtanen.

Toimintasuunnitelma 2017
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Jäsentilaisuudet 2017

Yleisötilaisuudet

11.01. Kuntovoimistelu ke klo 9
15.02. Vuosikokous + lounas,
srk - talo		
17.06. Kesätapahtuma, srk-talo
xx.07. Rudolfin Keidas
                         
xx.08. Piirin kirkkopäivä
xx.08. Kesätapahtuma Kiikan
Kiimajärvellä
17.09. Uutispuurojuhla srk-talo
xx.11. Pikkujoulu srk - talossa
24.12. Kunniavartio Tyrvään kirkon
sankarihaudalla, lumipuvut

29.01. Tammisunnuntain etappi
Kiikoisissa
13.03. Talvisodan päättymisen
muistotilaisuus
27.04. Kansallinen veteraanipäivä
15.05. Kaatuneiden muistopäivä
xx.11. Kirkkopyhä Tyrvään kirkko
ja srk-talo
06.12. Itsenäisyyspäivän juhla

Retket
05-.10.06. Kuntoutusmatka Viron
Pärnuun

Sastamalan
Sotaveteraanit ry
Elämänkaariohjelma
vuosille 2017 – 2021
1. Tarkoitus
Ohjelman tarkoituksena on varmistaa, että
yhdistyksen toiminta jatkuu edelleen isänmaallisessa veteraanihengessä ja sääntöjen
mukaisesti vuosikokouksen valitseman
puheenjohtajan ja hallituksen toimesta.

2. Organisaatio
Hallitukseen ja muihin tehtäviin valittavien veteraani- ja kannatusjäsenten on oltava vastuuta kantavia sekä yhteistyöhön
sitoutuneita jäseniä.

3. Talous
Talousvastuu on hallituksella. Varojen
käytön kohteena ovat ensisijaisesti veteraanien tarpeet ja edut yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

4. Toiminnan sisältö
Pääosin nykyistä toimintamallia jatketaan
ja pyritään tukemaan veteraanien henkisen ja fyysisen kunnon ylläpitoa.

5. Perinteiden tallennus
Hoidetaan omaan toimintaan liittyvien
historiallista arvoa olevien asiakirjojen ja

liiton arkistoinnista olevan ohjeen mukainen tallennus Hämeenlinnan maakuntaarkistoon. Tallennus suoritettu jo vuoteen 2005 saakka. Veteraanien henkisen
perinnön, isänmaallisuuden, uskonnollisuuden, pyyteettömän talkoohengen sekä
’veljeä ei jätetä’ –periaatteen jatkumista
pidetään aina esillä.

6. Muuta
Hyvän yhteistoiminnan vaaliminen kaupungin, seurakunnan ja muiden Sastamalan veteraanijärjestöjen välillä.
Seurattava sääntöjemme toimivuutta ja
tarpeen mukaan tehtävä niihin korjauksia.
Tehtävä yhdistysrekisteriin ilmoitus jäsen- ja sääntömuutoksista.
Läheistä yhteistyötä VIP-Sastamalan
kanssa, joka veteraanien poistuessa tulee
hoitamaan koko Sastamalan alueen perinnetyön.

7. Ohjelman toteutus
Tämän ohjelman vahvistaa yhdistyksen
vuosikokous helmikuussa 2017.
Ohjelmaan voidaan tehdä muutoksia tulevien vuosikokousten päätöksillä.
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Tapahtumakalenteri 2017
Tammisunnuntain Etappi
Ohjelma:
Jumalanpalvelus Kiikoisten kirkko
Seppeleen lasku sankarihaudalla
Kirkkokahvit srk-talo
Tammisunnuntain Etappi

29.1.2017

Vuosikokous srk -talo

15.2.2017

klo 13.00
klo 14.00
klo 14.45

Talvisodan päättymisen muistotilaisuus 13.3.2017		
Kansallinen veteraanipäivä Lahdessa

27.4.2017

Kaatuneiden muistopäivä

21.5.2017

Kuntoutusmatka Pärnuun

5.6.2017 -10.6.2017

Kesätapahtuma srk-talo

17.6.2017

Kuntoutusmatka Pärnuun
Maanantai 5.6 – 10.6.2017
Yhdistys järjestää kuntoutusmatkan Pärnuun jo 20. kerran.
Kuntoutusmatka sisältää: meno-paluu bussikuljetukset Sastamala-Tallinna-Pärnu-Sastamala. Laivassa kansipaikat ja matkatavarat linja-autossa.
Terviksen terveyskylpylässä 2 lääkärintarkastusta, täyshoidon sekä
3 lääkärin suosittamaa hoitoa hoitopäivässä.
Matkanhinta: Rintamatunnuksen omaava yhdistyksen jäsen maksaa vain
100 € varausmaksun (ei palauteta). Yhdistys maksaa heidän kuntoutusmatkansa, kannatusjäsenille matkan hinta on 425 €.
Yhden hengen huoneesta veloitetaan lisähinta.
Matkalla on oltava voimassa oleva passi tai henkilökortti.
Myös matkavakuutus on suositeltava.
Ilmoittautumiset 17.3.2017 mennessä Pekka Maaraselle:
pekka.h.maaranen@kopteri.net tai puh. 050-5512669.
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KIrKKoPäIVä 6.11.2016

Osmo Ojansivu puhui tilaisuudessa.

Kanttori Maiju Häyrynen
säesti ja diakoni Jouni Kivimaa
lauloi.

Lauri Koski yhdessä tarjoiluhenkilökunnan kanssa.
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lIIKuntaa ja KuntoIlua

Syksyn kuntopiiriin osallistujia.
Lämmittelyä ja venyttelyä
ennen tositoimia.

Lenkillä Ellivuoressa
ennen pikkujoulua.
Hetki kuvaukselle
joululaulujen välissä.
14

Tilaisuudessa esiintyi Vammalan Puhallinorkesteri Istvan Vilagin johdolla.

UUTISPUUROJUHLA
25.9.2016
Juhlayleisöä

Kansanedustaja Arto Satonen puhui juhlassa.
15

VeteraanIen joululounaS
PIrKKalan lennoStoSSa
29.11.2016

Sastamalan ja Mouhijärven
yhdistyksen osanottajat
saapumassa.

Sastamalan veteraaneja.

Pentti Lumme ja Kalevi Ketola.
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Varuskunnan tervehdyksen
tilaisuuteen toi Satakunnan
lennoston kometaja Ev. JuhaPekka Keränen.

PIKKujoulu 17.11.2016

Pikkujoulujen osallistujia.
Leena Toivonen säesti tilauisuuden
joululaulut.

Pikkujoulujen osallistujia.
17

ItSenäISyySPäIVän juhla
6.12.2016

Seppelpartio lähdössä kirkosta.

Pirkko Lahtinen
puhumassa sankarihaudalla.
Yleisöä seuraamassa seppeeelnlaskua.

Suomi 100 – juhlavuoden orkesteri esiintyi lukion itsenäisyyspäivän juhlassa, johtajanaan Sandy Ahjo.
18

Liput poistumassa sankarihaudalta.

neuVottelu- ja KuntaPäIVä
22.9.2016

Kuntapäivän yleisöä eturivi vasemmalta Sastamalan
Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Lauri Koski, liiton
puheenjohtaja Erkki Heikkinen, liiton varapuheenjohtaja
Timo Salokannel, liiton toiminnanjohtaja Markku Seppä,
Sastamalan kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg ja
piirin puheenjohtaja Pasi Alho.
Sinibaretit vastasivat tilaisuuden pysäköinnistä.

Keskustelu oli vilkasta väliajalla.
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Veteraanien asioita puitiin

Anni Grundtröm puhumassa.

Jarkko Malmberg toi tilaisuuteen Sastamalan kapungin terevehdyksen. Hän kehui
Sastamalaa niin kulttuurisesti kuin urheilullisesti vireäksi kaupungiksi.

Päivän antiin kuului myös ruokailua ja kahvitusta. Suuren joukon tarjoiluista suoriutuivat mallikkaasti Sastamalan yhdistyksen naiset.
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Sastaman kuntapäivässä
Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry järjesti
yhteisen tapaamisen Pirkanmaan alueen
sotaveteraaniyhdistyksille ja Pirkanmaalaisten kuntien edustajille. Tämä vuosittainen yhteistapaaminen toteutettiin tänä
vuonna Vammalan seurakuntatalolla 22.9.
Sastamalaan oli kokoontunut 18 kuntien tai kuntayhtymien edustajaa sekä 57
sotaveteraanijärjestöjen edustajaa. Vieraiden paikoituksissa ohjasivat sinibaretit ja
tarjoilujen sujumisesta vastasivat Sastaman sotaveteraaniyhdistyksen naiset.

Yhteistyötä vaaditaan
Kun piirin puheenjohtaja Pasi Alho oli
toivottanut väen tervetulleeksi, kertoi kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg Sastamalan kaupungin historiasta ja toiminnasta.
Päivän pääaiheena oli tietysti veteraanien hyvinvoinnin turvaaminen. Suomen
Sotaveteraaniliiton vaikuttamistyön tuloksena pääministeri Juha Sipilä linjasi
Oulussa 27.4.2016 pitämässään puheessaan, että valtio tulee suuntaamaan merkittävän lisäpanostuksen rintamaveteraanien kotipalveluihin vuodesta 2017
lähtien. Suomen Sotaveteraaniliiton
kesällä valittu uusi puheenjohtaja Erkki Heikkinen puhuikin siitä, miten tämä
vuosikymmenen uudistus edellyttää vahvaa yhteistyötä kuntien ja kuntayhtymien,
palveluiden tuottajien ja sotaveteraanijärjestöjen kesken. Yhteinen tavoite on saada kaikki veteraanit tarpeittensa mukaisesti palveluiden piiriin.
Omassa puheenvuorossaan Suomen
Sotaveteraaniliiton
toiminnanjohtaja

Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen kannusti veteraaniyhdistyksiä yhteistyöhön
kuntien päättäjien kanssa.

Markku Seppä totesi, että sotainvalidien
turvaa on kehitetty vuodesta 1940 alkaen,
mutta rintamaveteraanien kuntoutus alkoi
vasta 1978 ja kotipalvelut 2011.
Kotipalveluihin käytetään 12 000 € sotainvalidia kohti, kun rintamaveteraanien
palveluraha oli 600 € / veteraani.
Ensi vuonna asiaan saadaan jonkinlainen korjaus oikeaan suuntaan kun
rintamaveteraanien palvelurahan määrä
kolminkertaistuu. Nykyinen valtion satsaus kotipalveluihin oli 10 milj. euroa, ja
vuonna 2017 se on 30 milj. eur.
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Markku Sepän sanoin: Rintamasuunta
on nyt saatava käännettyä niin, että kunta
on yhteydessä veteraaniin ja tarjoaa hänelle tarvittavat palvelut. Jokaisen veteraanin tarve on selvitettävä.

Kaikki eivät vieläkään tiedä
etujansa
Kunnat yleensä huolehtivat kuntoutuspuolesta melko hyvin, mutta kotiin vietävien palveluiden suhteen käytännöt ja varojen käyttö eroavat suuresti eri kunnissa.
Tämä asettaa suuren haasteen myös
sotaveteraaniyhdistyksille. Yhdistysten
pitäisi nyt valvoa entistä aktiivisemmin
oman kuntansa varojen käyttöä, jotta veteraaneille tarkoitettu tuki löytäisi perille.
Sotaveteraaniliiton
sosiaalisihteeri
Anni Grundström muistutti, että veteraanit ovat erityisryhmä vanhusväestössä ja
heillä on erityisetuuksia. Heillä on kuitenkin vaikeuksia löytää tietoa tarvitsemistaan palveluista, oikeuksistaan ja toimintamahdollisuuksistaan.
Lähivuodet tulevat olemaan kaikkein
vaativimmat kotona selviytymisen ja laadukkaan kuntoutuksen ja hoidon kannalta.
Huolehdittavia riittää edelleen, sillä
rintamaveteraaneja oli elokuun lopussa
2016 joukossamme vielä 18 758, ja näistä Pirkanmaalla asui 1 413. Erityisesti
huoltotyön piirissä ovat vähävaraiset ja
korkeassa iässä olevat rintamaveteraanit.
Ylimääräistä rintamalisää sai yli yhdeksän tuhatta veteraania. Iältään yli 99 vuotiaita oli 229 henkilöä.
Anni Grundström muistuttikin yhdistyksiä erityisesti riskiryhmään kuuluvien
veteraanien huomioimisesta. Näitä ovat
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yksin asuvat ja huonosti liikkumaan pääsevät sekä ne pariskunnat, joissa molemmat ovat heikossa kunnossa ja yrittävät
huolehtia toinen toisistaan.
Edelleen on niitä veteraaneja, jotka eivät tiedä, että myös kotona annettu kuntoutus on veteraanikuntoutusta. Tiedottamista siis tarvitaan.

Toimintaa vielä muutama vuosi
Päivässä puhuttiin myös Pirkanmaan piirin sekä Sotaveteraaniliiton tulevaisuudesta. Ensi vuosihan on Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhlavuosi.
Pirkanmaan Sotaveteraanipiirissä on
tällä hetkellä 34 yhdistystä 22 kunnan
alueella. Näillä näkymin viisi yhdistystä
lopettaa vuoden 2018 loppuun mennessä, mutta kolme neljäsosaa yhdistyksistä
suunnittelee jatkavansa ainakin vuoteen
2020 asti.
Myös Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri
jatkaa vuoteen 2020 asti. Sen jälkeinen
tulevaisuus näyttää epävarmalta, sillä
piirin varat riittävät vain tuohon vuoteen
asti.
Perinneaikakauteen siirtymistä silmällä pitäen Pirkanmaa on jaettu kuuteen
yhteistoiminta-alueeseen, jotka aikanaan
muodostavat alueellisia perinneyhdistyksiä.
Kuitenkin niin kauan kuin sotaveteraaneja keskuudessamme on, on yhdistysten
päätehtävä selkeästi veteraanien, heidän
puolisoidensa ja leskiensä tukitoiminta.
Teksti Johanna Vuori
Kuvat Pekka Maaranen

Puhe
puurojuhlassa
17.11.2016
Päivi Pelttari

Hyvät Sastamalan Sotaveteraanit, Sotainvalidien Veljesliiton Vammalan osasto,
kunniapuheenjohtaja Lauri Koski, kunniajäsenet ja kaikki läsnäolijat!
Kiitos kutsusta tulla mukaan jouluiseen puurojuhlaanne! Olen Päivi Pelttari, Sastamalan valtuuston ja kaupunginhallituksen jäsen, ja kotini on Keikyän
kaupunginosassa. Tuon tervehdyksen
Sastamalan kaupungilta ja kerron kaupungin ja veteraanien välisestä yhteistyöstä. Koska maanantaina Sastamalan
valtuusto käsitteli ensi vuoden talousarviota, niin tähän alkuun muutama sana
ensin siitä.

Kaupungin talousarvio
vuodelle 2017
Ensi vuoden taloussuunnitelmaa kuvasimme tulevaisuutta rakentavaksi ja
kasvua mahdollistavaksi. Sastamalan
alusta lukien tavoitteemme on ollut Kasvun Sastamala, mutta hyvästä työpaikkojen omavaraisuusasteesta huolimatta

asukasmäärä on ollut lievässä laskussa.
Asiakaslähtöisten palveluiden ja vetovoimaisuuden kehittäminen, kuten hallittu
sote-palveluiden rakennemuutos, opetus- ja kulttuuri –palvelujen kehittäminen
sekä kaupungin ja yritysten yhteistyön
kehittäminen ja onnistunut kaavoitus ovat
meille tärkeitä onnistumistekijöitä kasvun saavuttamiseksi! Hyvä henkilöstöpolitiikka ja hyvä taloudenpito ovat kaiken
perusta.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa on oma organisaatiomme
Sotesi onnistunut, mutta suuri murros
on käynnissä erikoissairaanhoidon puolella, mikä konkretisoituu rajanvedoksi
Aluesairaalan ja Taysin tarjoamien palvelujen välillä. Elinkeinopolitiikkamme
terävöityy, kun uusi elinkeinojohtaja
aloitti työnsä kaupungilla. Tietenkin on
myös asioita, joissa emme ole vielä löytäneet parhaita ratkaisuja, kuten esim.
liikenneyhteyksien ja kuljetuksien kehittäminen tai vaikkapa uimahallin rakentaminen.
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Kuntavaalit käydään huhtikuussa ja
uusi 43-henkinen valtuusto aloittaa 1.6.
Luottamushenkilö-organisaatio pienenee noin 50 luottamustehtävällä, kun
lautakuntien määrä ja niiden jäsenmäärä pienenevät. Kunnallisvero pysyy
20,75%, investoinnit 7-8 meur:ssa ja
käyttötalouskustannukset jopa vuoden
2013 tasolla. Tämä on mahdollista mm.
lukiopalvelujen ja peruskouluverkon
muutoksien ansiosta, hoidon porrastuksella (TAYS-VAS-Sotesi) ja kiinteistökustannusten kasvun hallinnalla. Henkilöstömäärän hallitulla vähentämisellä
15 htv/v sekä aktiivisella otteella työtoiminnassa on erittäin merkittävä rooli
kokonaisuudessa.
Talousarviossa ei oteta lainkaan kantaa vuoden 2019 sote-muutoksiin, koska
lainsäädäntöä tai muita perusteita sille ei
vielä ole. Uuden valtuuston on kuitenkin
käännettävä katse nopeasti tulevaisuuteen
ja kysymykseen, että mitä sen jälkeen,
kun sote-palvelut siirtyvät maakunnan
hoidettaviksi vuonna 2019? Miten Sastamalan kaupunki kehittää elinvoimaisuuttaan ja vetovoimaansa, ja miten kaupunki
pitää taloutensa tasapainossa uudessa tilanteessa?

Sotainvalidien ja sotaveteraanien
lakisääteiset palvelut
Sastamalassa
Sotainvalidien ja sotaveteraanien palvelut kuuluvat Sastamalan organisaatiossa Sotesille. Avopalvelut hallinnoidaan
Kotihoitopalveluissa ja Valtionkonttorin
rahoittamat kuntoutukset Perusterveydenhuollossa. Kaikki sosiaalihuoltolain
mukaiset lakisääteiset kotona asumis24

ta tukevat palvelut kuuluvat luonnollisesti
myös sotainvalideille ja sotaveteraaneille.
Kaupungin näkökulmasta veteraaneilla
on samat oikeudet saada kaupungin järjestämiä palveluita kuin kaikilla muillakin asukkailla.
Ilmaisiin palveluihin oikeutetut sotainvalidit saavat kaiken avun ja tuen, mitä
kotona asumisensa turvaamiseksi tarvitsee: kotihoidon palvelut, ateriapalvelut,
siivousapu, pesulapalvelut, kuljetuspalvelut, asiointipalvelut, pihatyöt (ml. polttopuiden teko) sekä kaikki sotaveteraanien etuudet. Tässä kohdassa kerronkin
teille terveiset eduskunnan varapuheenjohtaja Arto Satoselta, joka kertoi eduskuntaryhmien käyvän keskustelua siitä,
että veteraanit saisivat samat edut, kuin
sotainvalideilla nykyisin on. Tätä ajatusta
tukee myös Kuntaliitto, mutta asia on siis
keskusteluvaiheessa.

Sastamalan kaupungin
erikseen päättämät
veteraanietuudet
Sastamalan kaupungin erikseen päättämät veteraanietuudet vuonna 2016 ovat
olleet seuraavat (edellytyksenä rintamasotilastunnus tai rintamapalvelutunnus):
- maksuton ateriapalvelu kolmena päivänä viikossa: kotiin kuljetettuna tai Hopunkalliolla tai Pehulan koululla
- ilmainen terveyskeskusmaksu
maksuton edestakainen kulku palveluliikenteessä tai paikallisliikenteessä kerran
viikossa
- maksuton siivouspalvelu kerran vuodessa kotona tai palvelutalossa asuville
Työteekistä

- maksuton kuntosali ja uimahallikäynti
kerran viikossa (Kiikka ja Keikyä)
- veteraani- ja sotainvalidijärjestöjen
avustukset, viime huhtikuun anomusten
perusteella jaettu 10.000 euroa, eli noin
87 eur/veteraanitunnuksen omaava järjestön jäsen.

Valtionkonttorin määräraha
veteraanietuuksiin
Valtionkonttorin myöntämä kotiin vietävien avopalveluiden määräraha on
tarkoitettu muita veteraanietuuksia täydentäväksi. Veteraaniasiain neuvottelukunnassa, missä on kaupungin ja veteraanien edustajat saman pöydän ääressä,
nämä palvelut on kohdennettu siivoukseen ja pihatöihin, joita toteuttaa kaupungin oma Työllistämispalvelu eli Työteekki. Määräraha on jaettu ohjaavasti
etuuteen oikeutettujen lukumäärään,
mutta sitä myönnetään tarpeen mukaan
myös lisää. Tämän vuoden määräraha on
Sotesin toiminta-alueelle on noin 56.000
euroa eli runsas 535 eur/veteraani. Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
Valtionkonttorin määräraha on nousemassa noin 200 eurolla – tämä kuitenkin
on vielä vahvistamaton tieto.
Sastamalassa on kotihoitojohtaja Mari
Ollinpojan toimesta selvitetty lakisääteisten kaupungin järjestämien palveluiden ja Valtionkonttorin määrärahan tuella tuotettavien palveluiden rajanvetoa.
Hän toteaa: ”Valtiokonttorin ohjekirjeen
mukaan kotona asumista tukevan määrärahan on tarkoitus tuottaa veteraaneille
lisäpalveluja jo voimassa olevien kunnallisten palvelujen lisäksi, jotka Sastamalassa ovat melko hyvät. Veteraaniasiain

neuvottelukunnassa on lisäpalveluiksi
linjattu siivous ja pihatyöt. Jos määrärahaa on jäämässä käyttämättä, lisätään aterioiden määrää per viikko. Näin toimittiin
viime vuonna.
Valtiokonttorin määräraha on jaettu viitteellisesti euroa/veteraani, mutta palvelutarpeen arvioinnin perusteella määrärahaa
on voinut käyttää enemmän. Kiintiöinti on
perusteltua, jotta määrärahaa riittää myös
loppuvuodelle ja kaikille käyttäjille. Toisaalta kaikki veteraanit eivät ole olleet
halukkaita ottamaan Valtiokonttorin määrärahasta kustannettuja palveluita vastaan.
Tilanne on muuttumassa, koska veteraanien avuntarve on tullut suuremmaksi iän
karttumisen myötä ja avun vastaanottaminen siten ajankohtaiseksi.
Työteekin vastaavat työvalmentajat
Anri Perälä ja Pekka Leikkaa vastaavat
siivouspalvelun ja pihatöiden järjestämisestä, ja myös käyvät veteraanien luona
arvioimassa palvelutarvetta. Mikäli veteraani tarvitsee heidän arvionsa perusteella
siivouspalvelun ja pihatöiden huolehtimiseen enemmän määrärahaa, he ottavat yhteyttä kotihoitojohtaja Mari Ollinpoikaan
ja sopivat määrärahan lisäyksestä.
  
Sastamalassa veteraanien ei tarvitse hakea Valtiokonttorin määrärahalla
tuotettavia palveluita. Kaikki Työteekin palveluiden piirissä jo olleet saivat
henkilökohtaisesti informaation tämän
vuoden määrärahasta. Muille lähetettiin
kirje. Mikäli veteraani ei itse ottanut yhteyttä, Pekka tai Anri soittivat heille ja
tiedustelivat halukkuutta ottaa palveluita
vastaan. Lisäksi on tehty hyvää yhteistyötä veteraaniasiain neuvottelukunnassa edustettujen järjestöjen kanssa, jotka
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ovat aktiivisesti tiedottaneet jäsenistöään ko. palveluista.”   
Valtiokonttorin määräraha kotona asumista tukevien palvelujen järjestämiseen
on pyritty hyödyntämään Sastamalassa
parhaalla mahdollisella tavalla. Näkökulmaeroa on syntynyt siitä, että onko
kyse lisäpalveluista jo voimassa olevien kunnallisten palvelujen lisäksi, vai
voidaanko määrärahaa käyttää esim.
sotaveteraanien asiakasmaksuihin kaikille kuntalaisille kuuluvista palveluista.
Valtionkonttorin ohjeet ovat muuttuneet
vuosittain, mikä lievästi hankaloittaa ohjeiden soveltamista. Kuntoutuspuolella
ohjeet ovat selkeät.

Katse uuteen vuoteen
Kaikessa toiminnassa on aina parannettavaa ja siihen on aito halu myös
Sastamalassa. Tänä syksynä on päätetty järjestää asiakastyytyväisyyskysely
veteraanien siivous- ja pihatyöpalveluiden asiakkaille. Samalla kysytään,
mitä muita palvelutoiveita asiakkailla
on. Veteraaniasiain neuvottelukunnan
kokouksessa 11.11. on käsitelty vuoden
2017 Valtionkonttorin määrärahaa ja sen
kohdentamista – päätöksiä tehdään sen
jälkeen kun määräraha ja ohjeet sen käytöstä on saatu.
Ensi vuonna jokaisen veteraanin kohdalla tehdään palvelutarpeen kartoitus
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kotihoidon toimesta. Jos määräraha niin
sallii, vaihtoehtona on esim. lisätä aterioiden määrää viikossa. Keskustelua on käyty myös muun huolenpidon lisäämisestä
silloin, kun asuminen, ruoka ja siivous
ovat järjestyksessä. Kaikkien ikäihmisten
kohdalla yksinäisyys on uhka hyvinvoinnille ja terveydelle, kun oma liikkuminen
ja yhteydenpito rajoittuvat.
Tiedämme, että kaupungin kotipalvelun henkilöstömäärä ei nykyisellään riitä
inhimilliseen lähimmäisen tehtävään. Organisoituun lähimmäistyöhön tarvittaisiin
kaikki kaupunki-yhteisömme toimijat,
kuten seurakunta ja järjestöt. Olemme
onnistuneet Sastamalan kaupungissa luomaan toimivan perhepalveluverkoston
tukemaan lasten ja nuorten kasvua – siksi
olen toiveikas myös tämän kysymyksen
kohdalla: eri tahojen yhteistyön suuntaaminen yksinäisyyden vähentämiseksi pitäisi kyllä onnistua!
Hyvät kuulijat: Veteraaniasiain neuvottelukunta on osoittanut hyödyllisyytensä
ja toimintakykynsä, ja uskon niin olevan
jatkossakin. Onnea ja menestystä myös
yhdistyksienne toimintaan tästä eteenpäin: teette tärkeää työtä!
Toivotan omasta ja kaupungin puolesta teille kaikille hyvää itsenäisyyspäivää sekä hyvää joulun odotusta, joka
tästä lämminhenkisestä puurojuhlasta
nyt alkaa!

Eduskuntapuolueiden
ryhmäjohtajat sopivat
veteraanirahojen
varmistamisesta
Eduskuntaryhmien puheenjohtajat sopivat
29.11.2016, että eduskunnan valtiovarainvaliokunnan budjettimietintöön lisätään
kirjaus, jolla varmistetaan veteraanikuntoutuksen määrärahojen riittävyys.
Eduskunnan käsittelyssä olevaan valtion ensi vuoden budjettiin sisältyy esitys,
joka lisää veteraanien kotona asumista
tukevia palveluja 20 miljoonalla eurolla.
Itsenäisen Suomen täyttäessä 100 vuotta
on tämä eduskunnan ja valtiovallan lupaus hoitaa veteraaneille heidän tarpeensa
mukaiset palvelut kotiin merkittävä.
Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta on ilmaissut tyytyväisyytensä tähän
palvelulupaukseen, mutta samalla huolen
siitä, riittääkö osoitettu resurssien lisäys
varmasti palveluiden järjestämiseen.
Tämän johdosta eduskuntapuolueiden
eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat
tänään sopineet, että valtiovarainvaliokunnan valmisteilla olevaan budjettimietintöön lisätään seuraava lausuma,
jolla varmistetaan veteraanien rahoituksen riittävyys:
"Jos vuoden 2017 aikana seurantatiedot
osoittaisivat veteraanien kotona asumista

tukeviin palveluihin ja kuntoutukseen varattujen määrärahojen riittämättömyyden,
eduskunta on itsenäisyyden juhlavuonna
valmis tarpeelliseen lisäbudjetointiin."

Lisätietoja:
Antti Kaikkonen,
keskustan eduskuntaryhmä, 050 511 3160
Sampo Terho,
perussuomalaisten eduskuntaryhmä,
050 538 1674
Kalle Jokinen,
kokoomuksen eduskuntaryhmä,
050 512 0128
Antti Lindtman,
sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä,
040 577 6255
Krista Mikkonen,
vihreä eduskuntaryhmä, 044 262 7881
Aino-Kaisa Pekonen,
vasemmistoliiton eduskuntaryhmä,
050 512 0119
Stefan Wallin,
ruotsalainen eduskuntaryhmä,
09 432 3011
Peter Östman,
kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä,
050 512 1845
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Syyllisyys
kansallinen voimavara
Psykologi Salli Saari sanoi Jokelan ampumistragediaa käsittelevässä tv-keskustelussa: ”Ne, jotka rähjäävät ja riitelevät
koulussa, tuskin sortuvat tällaisiin tekoihin.” Syyllisyys, mikä Jokelan tragedian
jälkipuheissa tuli piiloviestinä ilmi, on
erittäin terve tunne. Se on suoranainen
kansallinen voimavara.
Lasten omaehtoista ilmaisua ei sodan
jälkeisessä Suomessa tuettu mitenkään.
Silloisessa arvo- ja uskontokasvatuksessa korostuivat kuuliaisuus, kiltteys ja
ahkeruus. Kielteisten tunteiden torjunta
ja ilmaisemattomuus omaksuttiin selviytymiskeinoksi. Kuitenkin meistä kasvoi
”kunnon kansalaisia”. Lapset oppivat
olemaan iloisia ja tyytyväisiä, säästihän
Taivaan Isä meidät ”kaikelta pahalta”.
Pelko, häpeä, neuvottomuus, ahdistus ja
viha jäivät monelta ilmaisematta.

Opittu ilmaisemattomuus ja torjunta
kehittyivät kansalliseksi kasvatuskulttuuriksi. Vanhemmuuteen kasvamiseen
ei sodan jälkeisessä Suomessa annettu
tukea. Ei ollut voimia eikä mahdollisuuksia paneutua lasten erityistarpeisiin,
lohdutukseen ja huolien jakamiseen.
Tietopuolinen opetus ja asennekasvatus
hoituivat mitenkuten. Arvokasvatuksessa korostuivat kuuliaisuus, kiltteys ja
ahkeruus.
Nuo kielteiset ilmiöt ovat kaikki sodan
seurauksia. Sodan lasten menetyksiin eivät sen ajan vanhemmat ole syyllisiä. He
ovat sodan uhreja siinä missä lapsetkin.
Siirrämmekö tahtomattamme ilmaisemattomuuden haitat sukupolvien yli?

Erkki Aaltosen yleisöluento ja videoesitys
maanantaina 24.04.2017
Mouhijärven yhteiskoulu Uotsolantie 30.

”Suurtaistelut Tali-Ihantalan tasalla1944,
Suomen itsenäisyys säilyi”
28

SotaPolKu.FI -VerKKoPalVelu

Itsenäisyyspäivänä avatun verkkopalvelu sotapolku.ﬁ kautta voit hakea tietoa Suomea puolustaneista
esimerkiksi nimihaulla.
Sivustolle kerätään tietoja toisen
maailmansodan aikaan rintamalla
olleiden joukkojen ja henkilöiden
liikkeistä ja vaiheista.
Kirjautumalla sisään voit tehdä
täydennyksiä.

29

Työvelvolliset urakoimassa,
kotirintaman selkäranka
Sodan aikana puolustusvoimien asepalveluksessa oli enimmillään yli
500 000 parhaassa työiässä olevaa
miestä. Kun naisiakin oli erilaisissa
tehtävissä lähes 100 000, joskaan
eivät kaikki puolustusvoimissa, oli
selvää, että monilla kotirintaman
aloilla alkoi esiintyä työvoiman puutetta.
Vuonna 1938 säädettiin laki, jonka
perusteella kaikki Suomen kansalaiset olivat valtioneuvoston erikseen
määrätessä työvelvollisia 18 – 55
ikävuoteen. Näin toimittiin talvi- ja
jatkosodan alun aikana.
Keväällä 1942 säädettiin uusi laki
työvelvollisuudesta. Sen mukaan
kaikki edellä mainitut olivat työvelvollisia, mutta ikärajaa jatkettiin aina
69. ikävuoteen asti. Tällöin tosin
edellytettiin, että kutsuttavien terveys vastasi työn vaatimuksia. Yleinen
työvelvollisuus merkitsi ainakin teoriassa tinkimätöntä velvoitetta, jota
ei voinut kiertää tai pakoilla.
Vuonna 1943 laskettiin maataloustöissä olleen 140 000 työvelvollista naista. Oppikoululaisia töissä oli
lähes 20 000. Työaika ei ollut kovin
pitkä. Maataloustöiden lisäksi naisia
komennettiin työvelvollisina moniin
sellaisiin tehtäviin, jotka aikaisem-
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min olivat olleet miesvaltaisia. Mm.
raitiovaununkuljettajat ja postinkantajat olivat sellaisia ammattiryhmiä,
joissa naisia tuijotettiin ja ihmeteltiin. Rauhan palattua raitiovaununkuljettajien alalla vallitsi tasa-arvo
ja myös postinkantajissa alkoi olla
enemmän naisia.
Rakennusalalla naisia oli jo ennen
sotia ollut apuluonteisissa tehtävissä, mutta sotien aikana heitä koulutettiin muurareiksi, kirvesmiehiksi ja
lasinleikkaajiksi. Kaikkia tarvittiin
kipeästi, niinpä naisia alkoi esiintyä
yhä suuremmissa määrin rakennusalalla.
Työvelvollisuus ei suinkaan merkinnyt mitään ilmaisen työvoiman
käyttöä. Jokaiselle oli maksettava
työhön kuuluva palkka. Työvelvollinen nainen oli eräänlainen mahdollisuus Suomelle. Velvollisuuttaan
täyttäessään hän puolusti isänmaataan monellakin eri tavalla. Hän
täytti rintamalle joutuneen miehen
työpaikan ja teki samalla maanpuolustuksen kannalta ensiarvoista
työtä. Ja tietenkin hän teki muutkin
tarvittavat työt ja äitinä huolehti perheestä ja kasvatti lapset.
Lähde: Nainen sodassa, Matti Sinerma
(lyhennelmä)
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Jäsenviestin postitus

Sastamalan Sotaveteraanit ry:n toiminta jatkuu vuonna 2017
kuten ennenkin monipuolisella ohjelmalla.
Jäsenviestimme on tärkeä yhdysside, joka kertoo toiminnastamme kaikille jäsenillemme ja ylläpitää hyvää yhteishenkeä.
Sääntöjemme mukaan vain jäsenmaksun maksaneet ovat jäseniämme.

Jäsenmaksu on vuonna 2017 vain 15 €
Kannatusmaksu, joka on vapaaehtoinen, mutta sillä tuemme
taloudellisissa vaikeuksissa olevien veteraanijäsenten tarpeita.
Rintamatunnuksen omaavat veteraanit, heidän puolisonsa sekä
veteraanien lesket ovat vapautettu jäsenmaksusta.
(Irroita lomake ja suorita maksu 31.3.2017 mennessä)
Sastamalan Sotaveteraanit ry:n Hallitus

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare
Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä nro
Från konto nr

OP
FI03 5660 0640 0179 68
Nordea FI82 1198 3000 1022 06
SP
FI91 4456 1520 0446 36

Sastamalan
Sotaveteraanit ry.

TILISIIRTO GIRERING

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas endast till mottagaren i Finland enligt Allmänna villkor för
innrikes betalningsmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

Jäsenmaksu 15 eur

€

Vapaaehtoinen kannatusmaksu

eur

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förf.dag

31.03.2017

EUR
31
PANKKI
BANKEN

Auringonlasku Liekovedellä. Kuva Seppo Kallio.
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Pyhä synnyinmaa
Sua muistamme ain, pyhä syntymämaa, mikä lieneekin toimemme, työmme, ylin onni Sa oot, minkä ihminen saa, elon
aurinko, tähtönen yömme; Sun korpies kuisketta kuulimme lasna, sitä unhota emme me harmajahasna, Sun valtaasi tahdomme vahvistaa, Sua lempien leipääsi syömme.
Oli kielesi kirkkaus jo vertaamaton, kun soi sitä äiteimme huulet, sen kauneus nyt karttunut, varttunut on, tänä päivänä kun
sitä kuulet: se kaikuu nyt huipuilta valtion vapaan, mut kaikuvi
maammojen, taattojen tapaan, käy tietona, taitona taistelohon, miten muuttuukin maailman tuulet.
Ja mielesi meille se suurna jo soi, kun orjuus uhkasi maata, se
rintaamme rautaa ja rakkautta loi, jok’ ei konsana sammua
saata; kun vallitsi kerskaten keisarivalta ja uhrinsa otti jo orttemme alta, me tunsimme: et sitä sietää Sa voi, jos tahdo et
voimasta laata.
Siks syöksyimme kuin sinivirtaisi vyöt, siks seisoimme kuin
valon vahdit, siks tulta ne tuprusi pohjolan yöt, soi mielten ja
miekkojen tahdit, mut Sulta me tahtomme, tarmomme haimme, Sult’ yksin me voimamme, voittomme saimme, Sun hangistas nous unet, urhojen työt, nous taattojen, maammojen
mahdit.
Ylt’ympäri Sun, nyt katso ja nää, pyhä lippusi pystynä liehuu, voi leijona viirinä lennähtää, jos taas kirot sortajan kiehuu, mut muuten se vapauden, rauhan on vaate, kuin risti sen
rinnassa rakkauden aate, jos ei sitä turmele tuuliaispää, ei riitojen myrsky, mi riehuu.
Valan vannomme juurella viirisi sen yht’ olla ain kansaa
maamme, tätä heimoa pohjolan pakkasien, min tuskat ja riemut me jaamme, mi talvessa taistellen itsensä nosti, mi kalliisti
kalleimman onnen sen osti nyt seisoa parvessa parhaiden, jost’
ylpeät olla me saamme!
Suomen Tasavallan itsenäisyyspäivänä 6.12.1919.
Eino Leino
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Vammaspaino 2017

Sastamalan Sotaveteraanit ry
toivottaa onnea ja menestystä
100 vuotta juhlivalle Suomelle,
sekä yhteistyökumppaneilleen
ja jäsenilleen
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