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RINTAMAVETERAANIEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 

 

Aika:    torstai 11.4.2013 klo 17.30 – 19.00 

Paikka: Cajanuskoti, Kempele  

 

Läsnä:  Tiina Rajala, puheenjohtaja 

Taavi Jarva 

Lauri Vakkuri 

Olli-Pekka Suutari 

Inkeri Haapakoski 

Sirkku Asheesh 

Kai Similä 

Pirkko Haapakorva, sihteeri 

 

1. Kokouksen avaus sekä järjestäytyminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

Cajanuskodin toiminnanjohtaja esitteli palvelukotia, jossa tällä hetkellä 

asuu 27 kempeleläistä. 

 

2.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Rintamaveteraanien neuvottelukunnan tehtävät ja velvoitteet. 

 

Puheenjohtaja selvitti rintamaveteraanien neuvottelukunnan  tehtäviä ja 

velvoitteita. Lain mukaan neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu: 

 kehittää rintamaveteraanien elinolosuhteita ja toimeentuloa, erityisesti 

sosiaaliturvaa, terveyden- ja sairaanhoitoa, kuntoutusta sekä asunto-

oloja 

 toimia yhdyssiteenä ja neuvottelukumppanina viranomaisten ja 

rintamaveteraanien hyväksi toimivien järjestöjen välillä 

 antaa lausuntoja, esityksiä ja aloitteita rintamaveteraaneihin liittyvistä 

asioista. 

Rintamaveteraanien neuvottelukunta ei ole lakisääteinen, joten se ei 

toimi kaikissa kunnissa. 

 

4. Rintamaveteraanien neuvottelukunnan toiminnan kytkeminen valiokuntiin ja toisiin 

palveluprosesseihin. 

 

Neuvottelukunnan jäsenten tulee huomioida valiokuntatyöskentelyssä 

veteraanien määräraha- ja palvelutarpeet ja tukea päätösesityksissään 

veteraanien asumista ja selviytymistä mahdollisimman pitkään omassa 

kodissaan. Kotiin annettavien palvelujen avulla säästetään kalliita 

laitoshoitopaikkoja. 



  

 

 

5. Edellisten vuosien toiminnan kuvaus ja saadut kokemukset. 

 

Puheenjohtaja kertoi edellisten vuosien kokemuksista ja veteraanien 

tarvitsemien palvelujen kehittymisestä iän ja toimintakyvyn 

heikkenemisen myötä. Määrärahojen käyttö aikaisempina vuosina 

ilmenee liitteestä n:o 1. 

 

6. Vuoden 2012 toiminta ja määrärahojen käyttö. 

 

Sihteeri esitteli liitteen n:o 1 mukaisen toteuman vuoden 2012 valtion ja 

kunnan  määrärahojen käytöstä. 

 

7. Vuoden 2013 talousarvio ja valtiokonttorin määräraha. 

 

Valtiokonttorin määräraha vuodelle 2013 on 37 738,89 €, mikä on 

6 549,05 € edellisvuotta suurempi. Rintamaveteraanien kuntoutuksen ja 

kotiin vietävien avopalveluiden erillismääräraha on vuonna 2013 € 

7 832,65, mikä on edellisvuotta 2 620,03 € suurempi. Todettiin, että 

kuluvana vuonna on määrärahoja enemmän käytössä otettaessa 

huomioon määrärahojen kasvun lisäksi veteraanien väheneminen. 

Käytiin läpi liitteen 2 mukainen esittely Kempeleen veteraanipalveluista. 

 

8. Valtakunnallinen veteraanipäivä 27.04.2013. 

 

Kempeleen ja Oulun Oulunsalon kaupunginosan Valtakunnallisen 

Veteraanipäivän juhla pidetään Kempeleessä Kokkokankaan 

seurakuntatalolla klo 15.00. Ohjelma on julkaistu kuntatiedotteessa. 

28.04.2013 on Kempeleessä Veteraanien kirkkopyhä. Neuvottelukunnan 

jäsenet osallistuvat molempiin tilaisuuksiin mahdollisuuksiensa mukaan 

ja toimivat osallistujien avustajina tarvittaessa. 

 

9. Muistioiden jakelu ja tiedottaminen. 

 

Sovittiin, että esityslistat ja muistiot toimitetaan vain sähköisessä 

muodossa heille, joilla sähköposti on ja heille, joilla sitä ei ole lähetetään 

asiakirjat postitse. Esityslistat lähetetään vain varsinaisille jäsenille ja 

mikäli hän ei pysty osallistumaan kokoukseen, ilmoittaa sihteerille 

estymisestään ja sihteeri kutsuu varajäsenen. 

 

10. Seuraava kokous. 

 

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 4.9.2013 klo 17.00. 

Kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin. 

 

 

 

 

 

Tiina Rajala    Pirkko Haapakorva 

puheenjohtaja  sihteeri 

 

 



  

 

 

Jakelu:  -    Rajala Tiina 

- Jarva Taavi 

- Vakkuri Lauri 

- Suutari Olli-Pekka 

- Haapakoski Inkeri 

- Asheesh Sirkku 

- Similä Kai 

- Meriläinen Marja-Leena 

- Koskela Jouko 

 

 

 

 

 

 

 


