ALOITE, MAKSUTON PÄIVÄTOIMINTA JA KULJETUKSET SOTIEMME
VETERAANEILLE
Valtuutettu Simo Arra teki seitsemän muun valtuutetun kanssa seuraavan
valtuustoaloitteen:
”Viime viikkoina tiedotusvälineet ovat palauttaneet elävästi mieliimme 70
vuoden takaiset talvisodan tapahtumat. Silloin Suomen miehet ja naiset lähtivät yksissä tuumin puolustamaan maamme itsenäisyyttä ylivoimaista vihollista vastaan. Heidän ansioistaan meillä on tänään vapaa isänmaa, arvokkain omaisuus, mikä kansakunnalla ylipäänsä voi olla. Meillä on edelleen
kunniavelkaa maksettavana vielä eläville, itsenäisyyttämme puolustaneille
sotiemme veteraaneille.
Monet veteraaneista asuvat edelleen omissa kodeissaan omaisten tai kunnan
kotipalvelujen tuen varassa. Yksi kunnan tarjoama tukimuoto erityisesti
omaishoitajille on mahdollisuus viedä hoidettava omainen vanhuksille tarkoitettuun päivätoimintaan Rekola-kotoon, Pentorinteeseen tai Jalmarin Kotoon. Omaishoitajalle tarjoutuu silloin mahdollisuus saada tervetullut katko
sitovaan hoitotyöhön. Pieni osa päivätoimintaan osallistuvista vanhuksista
on sotiemme veteraaneja.
Päivätoiminnan maksu veteraaneilta on 10 euroa päivältä. Päivätoimintaan
liittyvien kuljetusten omavastuuosuus on 2 euroa suuntaansa. Päivätoimintaan osallistuu nyt yksitoista veteraania. Maksuttomuudesta kunnalle aiheutuvan tulojen menetyksen voidaan arvioida jäävän alle 7 000 euroon vuodessa.
Aloite
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Rekola-kodon, Pentorinteen
ja Jalmarin Kodon järjestämän vanhusten päivätoiminnan maksut sekä kuljetuksen omavastuuosuus poistetaan rintamaveteraanitunnuksen omaavilta
sotiemme veteraaneilta.”
Valtuusto 11.1.2010 § 15
Aloite merkitään pöytäkirjaan ja lähetetään valtuuston työjärjestyksen 5 pykälään perustuen kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
______________
Kunnanjohtaja 20.1.2010
Kunnanhallitus lähettää aloitteen sosiaali- ja terveyskeskuksen valmisteltavaksi. Asia tulee valmistella siten, että vastaus voidaan antaa valtuustolle
toukokuun 2010 kokouksessa.
Kunnanhallitus 25.1.2010 § 18
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.
________________
Sosiaali- ja terveyskeskus, SS 29.3.2010
Kangasalan kunnassa on aiemmin tehty päätöksiä harkinnanvaraisista sotaveteraanien palveluista ja avustuksista seuraavasti:

Kangasalan valtuusto on vuoden 2006 talousarviokäsittelyssä päättänyt järjestää Kangasalla asuville rintamaveteraaneille mahdollisuuden ilmaiseen
ruokailuun toimintaan sopivissa palvelulaitoksissa ja kouluissa. Ruokailu
on mahdollista arkipäivisin koulujen toiminta-aikoina kouluilla ja samoin
arkipäivinä ympäri vuoden Jalmarin Kodolla, Rekola-kodossa ja Pentorinteessä. Veteraaniruokailumahdollisuutta laajennettiin koskemaan Maijalan
palvelukeskusta 3.9.2007 lukien. Lisäksi perusturvalautakunnan päätöksellä
6.11.2008 mahdollistettiin Hopeaharjun rintamaveteraaniasukkaille mahdollisuus ruokailla Hopeaharjussa sijaitsevassa Lounasravintola Vanhassa
Vienossa. Vuonna 2009 veteraaniruokailun kustannukset olivat 65 594 euroa.
Kangasalan kunnanhallitus päätti 28.1.2008 § 14 myöntää kangasalalaisille
sotaveteraaneille ilmaisen matkustusoikeuden Tampereen kaupunkiseudun
kuntien välisillä linja-automatkoilla. Kustannukset olivat 2 646 euroa vuonna 2009.
Valtiokonttorin myöntämän lakisääteisen veteraanien kuntoutuksen lisäksi
Kangasalan kunta on rahoittanut harkinnanvaraista veteraanien kuntoutusta
14 320 eurolla vuonna 2009.
Kangasalan valtuusto on 13.11.2000 päättänyt, että sotaveteraanit vapautetaan terveyskeskusmaksuista.
Valtiokonttorin mukaan rintamaveteraanitunnuksen omaavia veteraaneja oli
1.1.2010 Kangasalla 193, ja heistä osa on sellaisia sotainvalideja, jotka saavat maksutta sosiaalihuollon kotihoitopalveluja.
Sosiaalijohtaja
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää
1.

esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen selosteen mukaisen selvityksen sotaveteraaneille suunnatusta tuesta ja lisäksi

2.

todeta, ettei nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ole mahdollista laajentaa veteraanien maksuttomia palveluja antamalla
päiväkeskuspalvelut ja niihin liittyvät kuljetukset maksutta veteraaneille.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.4.2010 § 22
Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että varajäsen Maaret Tassberg
esitti aloitteen hyväksymistä. Koska Maaret Tassbergin esitystä ei kannatettu, puheenjohtaja totesi, että se raukeaa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi sosiaalijohtajan esityksen.
________________
Toimialan johtaja Harju 12.4.2010
Kunnanhallitus päättää

1.

hyväksyä sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen 8.4.2010
§ 22.

2.

antaa päätöksen tiedoksi valtuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kunnanhallitus 19.4.2010 § 113
Puheenjohtaja päätti keskustelun.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli kunnanhallituksen jäsen
Simo Arra esittänyt varajäsen Virve Mannisen kannattamana, että asia palautetaan lautakunnan uudelleen käsiteltäväksi.
Puheenjohtajan selonteko hyväksyttiin.
Koska keskustelun kuluessa oli tehty toimialan johtajan esityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka
kannattavat toimialan johtajan esitystä, äänestävät jaa, ja ne jotka kannattavat jäsen Simo Arran esitystä, äänestävät ei. Kättennostoäänestys.
Äänestysesitys ja äänestysmenettely hyväksyttiin.
Äänestyksen tulos: 7 jaa-ääntä (Hackspik-Tuomisto, Heinonen, Lahti, Laine, Meurman, Ollila, Turtiainen) ja 2 ei-ääntä (Arra, Manninen).
Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena, että kunnanhallitus oli hyväksynyt toimialan johtajan esityksen.
______________
Valtuusto 10.5.2010 § 60
Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

