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§ 24
Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Esityslista on lähetetty sähköisesti ja niille, joilla ei ole sähköpostia, postitse 29.8.2019.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi yhdellä lisäpykälällä.
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§ 25
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan erikseen sovittavana ajankohtana ja se on nähtävänä sen
jälkeen kunnan asiointipisteessä sekä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan
verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sonja Hämäläinen ja Anneli
Lustberg.
Päätös
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva-Liisa Luukkonen ja Anneli
Lustberg.
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Vanhus- ja vammaisneuvosto, § 17,28.05.2019
Vanhus- ja vammaisneuvosto, § 26, 05.09.2019
§ 26
Vanhustenviikko 6.-13.10.2019
PuuDno-2016-203
Vanhus- ja vammaisneuvosto, 28.05.2019, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Vanhustyön keskusliiton käynnistämät Vanhustenpäivä ja -viikko ovat maassamme
pisimpään juhlittuja valtakunnallisia teematapahtumia! Vanhustenpäivää on vietetty jo
vuodesta 1954 lähtien lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Sitä seuraava viikko on
Vanhustenviikko.
Vanhustenviikkoa vietetään tänä vuonna 6.-13.10.2019 teemalla Varaudu vanhuuteen
- Gardera dig för ålderdomen.
Teemaa juhlistetaan koko vuoden ja keskusliitto kannustaa yhteisöjä ja organisaatioita
järjestämään toimintaa ikääntyneille ihmisille erityisesti Vanhustenviikolla.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää, että vanhustenviikon 6.-13.10.2018 suunnittelu
aloitetaan yhteisellä suunnittelupalaverilla. Palaveriin kutsutaan edustajat
varhaiskasvatuksesta, yhtenäiskoulusta, nuoriso- ja liikuntapalveluista,
kansalaisopistosta, kulttuuripalveluista, vanhuspalveluista, seurakunnasta ja eri
järjestöistä.
Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päättää nimetä edustajansa
suunnittelupalaveriin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että suunnittelupalaveri pidetään
torstaina 5.9.2019 klo 16.00 ja koko vanhus- ja vammaisneuvosto osallistuu siihen.

Vanhus- ja vammaisneuvosto, 05.09.2019, § 26
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Vanhustenviikon 2019 ohjelma, liite
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Vanhustyön keskusliitto haluaa vahustenviikon kampanjalla kiinnittää huomiota
ikääntymiseen, iäkkäisiin ihmisiin ja heidän asemaansa yhteiskunnassa. Tämän
vuoden teemalla Varaudu vanhuuteen on tarkoitus herätellä ihmisiä varautumaan jo
ennalkolta ikääntymisen tuomiin muutoksiin.
Vanhustyön keskusliitto juhlii 70-vuotiasta taivaltaan ja juhlavuoden kunniaksi he ovat
tuottaneet verkkosivuillensa festivaaliohjelman sekä runsaasti vinkkejä ja ideoita
Vahustenviikon ohjelmaksi. He toivovat, että Vanhustenviikon teeman mukaisia
tapahtumia järjestettäisiin eri puolilla Suomea.
Vanhustyön keskusliitto julkaisee Vanhustenviikon aikana Vanheneminen.fi.-
verkkosivut, joille tuotetaan innostavaa ja hyödyllistä sisältöä vanhuuteen
varautumisesta. Tiistai 8.10.2019 on kansallinen SeniorSurf-päivä, jolloin Vanhustyön
keskusliitto haluaa rohkaista ikääntyneitä ihmisiä tutustumaan tietotekniikan suomiin
mahdollisuuksiin.
Puumalan Vanhustenviikkoa ovat olleet suunnittelemassa 5.9.2019 edustajat
varhaiskasvatuksesta, yhtenäiskoulusta, liikuntapalveluista, kansalaisopistosta,
kulttuuripalveluista, vanhuspalveluista, seurakunnasta, eri järjestöistä ja vanhus- ja
vammaisneuvostosta.
Vanhustenviikon 6.- 13.10.2019 ohjelma on liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä vanhustenviikon 6.- 13.10.2019
ohjelman tietoonsa saatetuksi.
Ohjelma laitetaan Puumala- lehteen 25.9.2019 ja 2.10.2019. Se laitetaan myös kunnan
kotisivuille sekä jaetaan seurakuntaan, kirjastoon ja ilmoitustauluille.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Puumala
Vanhus- ja vammaisneuvosto

Pöytäkirja
05.09.2019

4/2019

7 (12)

§ 27
Kansainvälinen vammaisten päivä 3.12.2019
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Kansainvälistä vammaisten vuosikymmentä vietettiin 1983- 1992. Tämän
vuosikymmenen päättyessä vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti 3:nnen joulukuuta
kansainväliseksi vammaisten päiväksi. Kansainvälinen vammaisten päivä muistuttaa
vammaisten ihmisarvosta ja siitä, että vammaisille henkilöille tulisi taata samat
oikeudet kuin kaikille ihmisille. YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista hyväksyttiin
YK:n yleiskokouksessa joulukuussa 2006. Sopimus astui voimaan 3.5.2008, kun yli 20
maata oli ratifioinut sen. Sopimuksessa vahvistetaan jo ennestään vammaisille
kuuluvia ihmisoikeuksia, kuten liikkumisvapautta sekä oikeutta laadukkaaseen
elämään, koulutukseen ja työssäkäyntiin. Keskeisin ajatus sopimuksessa on syrjinnän
kieltäminen ja tasapuolisen kohtelun takaaminen kaikilla elämänalueilla. Suomessa
sopimus astui voimaan kesäkuussa 2016.
Maailman yli miljardi vammaista henkilöä muodostavat yhden eniten syrjäytyneistä
ryhmistä. Vammaisten henkilöiden elämää ja kehitystä vaikeuttaa suuri määrä fyysisiä,
oikeudellisia ja sosiaalisia esteitä. Nykyisin vain noin 45 maassa on erityisesti
vammaisia henkilöitä koskevaa lainsäädäntöä.
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti kokouksessaan 28.5.2019 § 18 Kansainvälisen
vammaisten päivän 3.12.2019 alustavasta ohjelmasta seuraavaa:
Tilaisuus pidetään koulun auditoriossa tiistaina 3.12.2019 klo 17.
Alussa on jonkun vammaisen ja/tai vammaisten edustajan kertomus
vammaisuudesta ja elämisestä vamman kanssa. Samat henkilöt voisivat myös
päivällä kertoa yhtenäiskoululaisille tarinansa.
KEVA- kuoron esitys.
Muutama yhteislaulu.
Kahvitarjoilu.
Tilaisuuden ohjelma tarkennetaan syksyn ensimmäisessä vanhus- ja
vammaisneuvoston kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää Kansainvälisen vammaisten päivän 3.12.2019
tapahtumasta.
Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti Kansainvälisen vammaisten päivän 3.12.2019
tapahtumasta seuraavaa:
Tilaisuus pidetään koulun auditoriossa tiistaina 3.12.2019 klo 17.
Alussa on jonkun vammaisen ja/tai vammaisten edustajan kertomus
vammaisuudesta ja elämisestä vamman kanssa. Samat henkilöt voisivat myös
päivällä kertoa yhtenäiskoululaisille tarinansa. Sirkku Moisio kysyy kertojaksi
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Tupu Valjakkaa ja ilmoittaa Anne Julinille, voiko hän tulla kertomaan elämästään
vamman kanssa. Jos hän ei pääse, Anne Julin kysyy Jorma Kestiä.
KEMU:n musiikkiryhmän esitys.
Muutama yhteislaulu musiikin opettaja Sirja Rexhon johdolla.
Kahvitarjoilu ostetaan Viljakansaaren maa- ja kotitalousseuralta.
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§ 28
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
1. Kunnan palkkiosäännön muuttaminen 1.1.2020 lukien: Kunnanhallitus on
kokouksessaan 12.8.2019 § 107 tehnyt valtuustolle ehdotuksen, että vanhus- ja
vammaisneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 30 €/kokous,
puheenjohtajalle kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.
2. Sitran tutkimus Etelä-Savon ikäihmisten tuetun asumisen asiakkuudet Essoten,
Pieksämäen ja Sosterin alueilta.
3. Vanhus- ja vammaisneuvoston Sinitupaan sekä Peippola I:een ja II:een
tutustumiskäynnillä 9.5.2019 esiin tulleita Puumalan kunnan vastuulla olevia asioita:
Tekninen toimiala selvittää lämmitysongelmat.
Tekninen toimiala laittaa talvikunnossapidon kuntoon.
Tekninen toimiala toteuttaa Sinituvan sekä Pieppola I:n ja II:n piha-alueiden
korjaukset ja toimenpiteet viihtyisyyden ja toimivuuden lisäämiseksi keväällä
2020.
4. Essoten hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työryhmän pöytäkirja 29.5.2019:
Ennakoimalla elinikäistä toimintakykyä -pilottihanke Etelä-Savossa: Tavoitteena
on tarkastella ikääntymistä ja toimintakyvyn turvaamista kokonaisuutena sekä
systeeminen muutos, jossa ennakointi ja ehkäisevä toiminta ovat keskiössä.
Tavoitteiden saavuttamiseksi kokeillaan uudenlaista lähetymistapaa, jossa
pyrkimyksenä on löytää siirtymää korjaavista palveluista kohti entistä
vahvempaa edistävää ja ehkäisevää toimintaa ja mahdollisesti investoida lisää
edistävään ja ehkäisevään toimintaan ikääntyneen väestön toimintakyvyn
edistämiseksi.
Maakunnalisen osallisuusohjelman valmistelu: Tarkoituksena on ensisijaisesti
parantaa kansalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia demokratianäkökulmasta.
Tavoitteena on luoda aidon osallisuuden mahdollistava malli
kumppanuusperiaatteella.
5. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n uutiskirje 5/2019:
Hyvä elämä -seminaari 15.11.2019 klo 9.30-17.00 Lahdessa: Mistä koostuu hyvä
elämä vanhuudessa? Miten tukea vanhan ihmisen persoonaa
pitkäaikaishoidossa? Mistä puhutaan, kun puhutaan hoivaköyhyydestä? Mikä on
järjestöjen tai kuntien rooli hyvän elämän tukena?
Etsivän vanhustyön seminaari 30.10.2019 klo 9-15 Helsingissä: Ikääntyvien
ihmisten yksinäisyys ja etsivän vanhustyön tarve, hyväksi havaitut
työmenetelmät ja hyviä käytäntöjä, Askeleet etsivään vanhustyöhön -korttipakka.
Vuoden isovanhemman julkistus 18.10.2019 Helsingissä, juhlaviikko 21.
-25.10.2019.
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Välittämisen päivä 29.11.2019: kannustetaan kaikkia välittämään oman
elinpiirinsä ikäihmisistä.
Järjestöjen kannattaa tutkia omaa identiteettiään: Mistä koostuu
vanhuspalvelujärjestöjen identiteetti? Kuinka sitä voi hyödyntää oman
organisaation asemoimisessa ja profiilin kirkastamisessa niin
palvelumarkkinoilla kuin kansalaistoiminnassa?
Elämänote-tutkimus: Tavoitteena on selvittää elämänote-hankkeiden toimintaan
osallistumisen koettuja vaikutuksia. Tutkimusprosessi pyrkii vahvistamaan
iäkkäiden osallisuutta.
Elämyksiä luonnosta - Vie vanhus ulos -kampanja 10.9.-10.10.2019: Ikäinstituutti
kannustaa järjestöjen paikallisyhdistyksiä järjestämään kunnan kanssa
yhteistyössä ulkoilutapahtumia.
6. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallituksen päätös 6.6.2019
§ 127 Kuntayhtymän sote- ja henkilökuljetukset Sansia Oy:n järjestämänä: Vanhus- ja
vammaisneuvosto laatii asiasta lausunnon seuraavassa kokouksessaan 14.10.2019.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä em. asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 29
Edustajan nimeäminen Essoten alueen vammaispoliittisen ohjelman tekoon
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Essoten alueelle on tarkoitus laatia vammaispoliittinen ohjelma, jonka toteuttaa YAMK
opiskelija Hanna Piiparinen opinnäytetyöntä XAMK:sta.
Opinnäytetyö toteutetaan kehittämistoimintana ja tavoitteena on laatia
vammaispoliittinen ohjelma osallistavia menetelmiä hyödyntäen.
Monialaisen työpajatyöskentelyn tavoitteena on nostaa esiin paikallisia ja
ajankohtaisia vammaisten ihmisten hyvään elämään ja yhdenvertaisuuteen
vaikuttavia asioita.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää nimetä Sirkku Moision Puumalan kunnan
edustajaksi Essoten alueen vammaispoliittisen ohjelman tekoon.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§26
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

