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§ 13
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 22.5.2019.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi yhdellä lisäpykälällä.
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§ 14
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 Sirkku Moisio ja Anneli Lustberg.

Päätös
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkku Moisio ja Pirkko Ihanamäki.
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Vanhus- ja vammaisneuvosto, § 4,20.03.2019
Vanhus- ja vammaisneuvosto, § 15, 28.05.2019
§ 15
Osallistuva budjetointi 2019
PuuDno-2018-134
Vanhus- ja vammaisneuvosto, 20.03.2019, § 4
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Hyvinvointipalvelujen vuoden 2019 talousarviossa on hyvinvointilautakunnan
vastuualueella 5.000 euron määräraha osallistuvaan budjetointiin. Tarkoituksena on,
että ikäihmisten edustajat ja/tai toimijat yhdessä tekevät suunnitelman
kustannusarvioineen tämän määrärahan käytöstä.
Suunnitelma menee vanhus- ja vammaisneuvoston kautta hyvinvointilautakunnan
hyväksyttäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta.
Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta
seuraavaa:
Eläkkeensaajat ry:n edustaja Pirkko Ihanamäki, Eläkeliiton Puumalan yhdistys ry:
n edustaja Eeva-Liisa Luukkonen, vammaisten edustaja Sirkku Moisio, Puumalan
Sotaveteraanit ry:n edustaja Helvi Valtonen, Puumalan seurakunnan edustaja
Sonja Hämäläinen ja ESSOTEN vanhus- ja vammaispalvelujen edustaja Mari
Granfelt muodostavat ydinryhmän, joka organisoi osallistuvan budjetoinnin
määrärahan käyttösuunnitelman teon.
Vammaisten edustaja Sirkku Moisio on ryhmän koollekutsuja.
Esitys määrärahan käytöstä on oltava palvelujohtajalla viimeistään maanantaina
20.5.2019.

Vanhus- ja vammaisneuvosto, 28.05.2019, § 15
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Ydinryhmä on tehnyt seuraavan ehdotuksen osallistuvan budjetoinnin määrärahan
käyttösuunnitelmaksi:
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Retki Rantasalmelle Järvi-Sydämeen, johon sisältyy
bussimatka ja lounas. Varaus kahdelle bussille, 100-120
henkilöä. Retkelle voivat osallistua kaikki Puumalan
eläkeläiset ja parempikuntoiset
kehitysvammaiset. Omavastuu 15 €. Bussit 2x 500 € ja
lounaista kompensoidaan 5 € x 120 henkilöä.
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1 600 €

Peippolan asukkaiden virkistykseen

200 €

Veteraaneille lounas Särkirannassa (ruoka, mahdolliset
kuljetuskustannukset ja tilavuokra)

700 €

Vammaisten virkistys- ja vertaistoimintaan (tilavuokra ja
mahdollinen ohjaaja)

900 €

Omaishoitajien virkistykseen ja kuntosalikokeiluun: elokuva-
640 €
/teatterilippu, oma kuntosalivuoro ja ohjaaja
Palvelutalojen asukkaiden virkistykseen
- musiikkituokio ja kahvit
- kuljetukset myös haja-asutusalueelta
- ajankohta vanhustenviikko?

960 €

Yhteensä

5 000 €

Mikäli rahaa jää jäljelle, käytetään se vanhusten hyväksi jossain muodossa ennen
joulua 2019.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää tehdä hyvinvointilautakunnalle esityksen
osallistuvan budjetoinnin määrärahan käyttösuunnitelmasta 2019.
Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti tehdä hyvinvointilautakunnalle seuraavan
ehdotuksen:
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä osallistuvan budjetoinnin määrärahan
käyttösuunnitelman 2019 seuraavasti:
Kohde

€

Vastuuhenkilö

Retki Rantasalmelle Järvi-Sydämeen, johon
sisältyy bussimatka ja lounas. Varaus kahdelle
bussille, 100-120 henkilöä. Retkelle voivat
1.600 Eeva-Liisa
osallistua kaikki Puumalan eläkeläiset ja
Luukkonen ja
parempikuntoiset
Pirkko Ihanamäki
kehitysvammaiset. Omavastuu 15 €. Bussit 2x
500 € ja lounaista kompensoidaan 5 € x 120
henkilöä.
Peippolan asukkaiden virkistykseen

200
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Veteraaneille lounas Särkirannassa (ruoka,
mahdolliset kuljetuskustannukset ja
tilavuokra)
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700

Helvi Valtonen

Vammaisten virkistys- ja vertaistoimintaan
(tilavuokra ja mahdollinen ohjaaja)

900

Sirkku Moisio

Omaishoitajien virkistykseen ja
kuntosalikokeiluun: elokuva-/teatterilippu,
oma kuntosalivuoro ja ohjaaja

640

Sirkku Moisio

Palvelutalojen asukkaiden virkistykseen
- musiikkituokio ja kahvit
- kuljetukset myös haja-asutusalueelta

960

Eeva-Liisa
Luukkonen

Yhteensä

5.000
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Mikäli määrärahaa jää jäljelle, käytetään se vanhusten hyväksi jossain muodossa
ennen joulua 2019.
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§ 16
Kunnan palkkiosäännön muuttaminen
PuuDno-2017-102
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Puumalan kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön, joka on tullut voimaan
1.6.2017, mukaan vanhusneuvoston kokouksista ei suoriteta kokouspalkkiota. Muille
kunnan toimielinten jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti:
valtuusto ja kunnanhallitus 50 €
lautakunnat ja toimikunnat 40 €
muut toimielimet, koulutukset ja työryhmät 30 €.
Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen
palkkio 50 prosentilla korotettuna.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee
valtuustolle seuraavan ehdotuksen:
Valtuusto päättää muuttaa Puumalan kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntöä
niin, että vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenille maksetaan sama kokouspalkkio kuin
muille toimielimille, koulutuksista ja työryhmille, 30 €. Vanhus- ja vammaisneuvoston
puheenjohtajalle maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna.
Perusteluina ehdotukselle on, että vanhus- ja vammaisneuvosto on lakisääteinen
toimielin ja kunnan eri toimielimiä on kohdeltava tasavertaisesti.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 17
Vanhustenviikko 6.-13.10.2019
PuuDno-2016-203
Valmistelija / 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.
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§ 18
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.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää Kansainvälisen vammaisten päivän 3.12.2019
tapahtumasta.
Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti Kansalisvälisen 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.
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§ 19
Vanhus- ja vammaisneuvoston tutustumiskäynti Sinituvalla ja Peippolassa
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto tutustui 9.5.2019 Sinituvan ja Peippolan toimintaan ja
keskusteli työtoiminnassa olevien henkilöiden, asukkaiden ja henkilöstön kanssa.
Tutustumiskäynnillä tuli esille seuraavia seikkoja:
Työtoimintaan osallistuvat ja asukkaat toivovat enemmän retkiä, myös yli yön
olevia retkiä. He eivät voi itse yksin lähteä retkille ja heille kuuluu myös
yhdenvertainen osallistumismahdollisuus.
Työtoimintaan osallistuvat ja asukkaat ovat tyytyväisiä siihen, että
kansalaisopiston toimesta heillä on musiikin opetusta 1 tuntia/viikko ja
liikuntapalvelujen toimesta ohjattua liikuntaa kahdelle ryhmälle, á 1 tunti.
Työtoimintaan osallistuvat ovat perjantaisin kunnan Kylätuvalla.
Työtoiminnan jakuminen viitenä päivänä viikossa 6 tuntia/päivä on erittäin
tärkeää työtoimintaan osallistuville.
Peippola II:n pyykkihuolto on hoitajilla, joka vie paljon aikaa ja se aika on pois
asukkailta, hoitajia kun on vain yksi vuorossa. Toivomus on, että pyykkihuolto
hoidettaisiin pesulan toimesta niin kuin Peippola I:ssä.
Peippola II:n siivous hoidetaan niin, että hoitajat ohjaavat asukkaita siivouksessa.
Kaikki asukkaat eivät pysty siivoamaan, joten hoitajat siivoavat asukkaiden
huoneita ja siihen kuluva aika on pois asukkailta, hoitajia kun on vain yksi
vuorossa.
Hoitajat hoitavat myös asukkaiden vaate- ym. ostot. Tämä on haasteellista, kun
hoitajia on vain yksi vuorossa.
Peippola I:n takkahuone vaatisi hieman uusia kalusteita: sänkyjen tilalle sohvat,
joissa asukkaat voisivat istua seurustellen ja TV:tä katsellen. Sängyillä istuminen
ei kaikilta onnistu ja on ergonomisesti huono ratkaisu.
Peippola I:n eteisen seinille tulee saada kaiteet, jotta asukkaiden kulkeminen
helpottuisi.
Asuntoloiden lukot tulisi turvallisuussyistä uusia.
Lämmityksen kanssa on ongelmia.
Piha-alueet:
Talviauraus ja hiekoitus tulisi hoitua kiinteistöhuollon toimesta
automaattisesti aamuisin. Nyt hiekotus on usein tehtävä hoitajien toimesta.
Piha-alueet tulisi saada muutenkin kuntoon niin, että niissä on turvallista
kulkea. Etenkin Peippola II:n pääty on epätasainen eikä läpäise vettä.
Piha-alueilla tulisi kiinnittää huomiota viihtyisyyteen ja toimivuuteen. Esim.
patio suuremmaksi ja grillausalue Peippola II:n takapihalle, viihtyisä
oleskelualue Peippola I:n pihalle.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
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Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää valtuuttaa palvelujohtajan laatimaan
tutustumiskäynnillä esiin tulleista asioista kirjelmät Puumalan kunnan tekniselle
toimialalle ja Essotelle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 20
Puumalan hyvinvointimessut
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Puumalan kunta ja Essiote järjestävät Puumalan hyvinvointimessut Vanhusten viikolla
10.10.2019 Puumalan urheiluhallissa klo 10.00-14.00. Messujen vastuutyöryhmään
kuuluvat Essotelta Heli Järnefelt ja Mari Virta sekä Puumalan kunnasta Virpi Tuovinen.
Hyvinvointimessut keskittyvät ikääntyvän puumalalaisen fyysiseen, henkiseen ja
sosiaaliseen hyvinvointiin. Tilaisuuteen ei ole ikäryhmärajausta mutta ohjelma
suunnataan ikäryhmälle +65 vuotta.
Urheiluhallille pystytetään esiintymislava, jossa pidetään tilaisuuden avaus sekä
luentoja mm. lääkärin, apteekkarin ja elintapaohjaajan toimesta. Lisäksi
esiintymislavalla on erilaista ohjelmaa pieninä annoksina kerrallaan väliaikatyyppisesti
(esim. runoja, musiikkia, taukoliikuntaa). Messuilla on myös eri tahojen
näytteilleasettajia (esim. kaupat, julkiset palvelut, yhdistykset, hankkeet).
Kunta tarjoaa osallistujille kahvit ja terveellisen kahvileivän. Lounasruokailu
järjestetään omakustanteisesti.
Tilaisuudessa kerätään myös palautetta sekä tapahtumasta että ikääntyville
suunnatuista palveluista.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä Puumalan hyvinvointimessut tietoonsa
saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 21
Kaivannon esteetön taukopaikka 2020
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Puumalan reitistöhanke on suunnitellut Norppapolulle Kaivannon esteetöntä
taukopaikkaa 2020. Palvelujohtaja esittelee taukopaikkaa vanhus- ja
vammaisneuvostolle.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä tietoonsa saatetuksi Kaivannon
esteettömän taukopaikan 2020 ja antaa mahdolliset kommentit paikan
toteuttamiseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvoston mieltä lämmitti, että asia esiteltiin sille ja haluaa
olla myös rakentamisvaiheessa mukana vaikuttamassa toteuttamiseen.
Vanhus- ja vammaisneuvosto kiinnitti tässä vaiheessa jo huomiota siihen, että laavun
ryhmävaraukset olisi hyvä ottaa käyttöön, ettei samanaikaisesti siellä olisi useampia
ryhmiä.
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§ 22
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vanhus- ja
vammaisneuvoston pöytäkirja 25.4.2019:
Essoten organisaatiouudistus: muutosjohtajaksi Sami Sipilä,
maakuntavalmistelussa syntynyttä materiaalia hyödynnetään jatkossa
suunnittelussa ja uudistuksessa, kehittämiskohteina ennakoivat palvelut ja
kotihoito, yhteistyön tiivistäminen kuntien kanssa ennen päätöksiä,
valvontakäyntejä suoritetaan säännöllisesti niin yksityisiin kuin Essoten omiin
asumisyksiköihin ja valvonnassa kiinnitetään huomiota lääkehoitoon ja
mitoitukseen.
SOTE-maakuntauudistus: Vaikka maakuntauudistus ei toteutunut niin
kehittämistä jatketaan edelleen, sote-siltausta valmistellaan ja se tulee olemaan
KYS-erva -alueen tasoinen, Etelä-Savon maakunta on mukana vetovoimaisen
kotihoidon kehittämisessä sekä vaikuttavuuskehittämössä tavoitteena rakentaa
yhteistä ymmärrystä alueen ikäihmisten toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä,
haasteista ja mahdollisuuksista.
Vammaisten esteettömät ja hyvät palvelut: Esteettömiä ja hyviä palveluja
lähdetään työstämään syksyn 2019 aikana ja suunnitteilla on tehdä
vammaispoliittinen ohjelma Essoten alueelle.
Kangasniemen kunnan vanhus- ja vammaisneuvostolta tulleita toimenpide-
ehdotuksia: Vastuualuejohtajat ovat laatineet vastauksen kysymyksiin.
Vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminnan uudistaminen: Kuntien vanhus- ja
vammaisneuvostot ovat arvioineet omaa toimintaansa ja kehittämistarpeita.
Vastauksissa on tullut esille, että on hyvä selkeyttää kuntien ja Essoten
alueellisen neuvoston rooleja ja työstää prosessikuvaus esille tulleiden asioiden
etenemisestä. Asian työstämistä jatketaan syksyllä.
Essoten alueellisen vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaa jatketaan
kokouksin, seminaarein ja työpajoin.
2. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n uutiskrije 3/2019:
Paremman vanhuuden puolesta viisi viisautta tulevalle hallitukselle:
Ikääntyneiden hyvinvointia tulee tarkastella kokonaisuutena ja ratkaisuja on
etsittävä ennakoivista toimista entistä enemmän, järjestöjen erityinen
osaaminen ja arvokas työ tulee tunnistaa ja turvata palveluiden tuottamisessa,
palvelutarpeen arviointi määrittelee oikeanlaisen ja oikea-aikaisen palvelun,
hyvinvoiva henkilöstö ja osaava johtaminen ovat avaintekijät hyvään ja
turvalliseen hoivaan, kuntien ja muiden palvelujen järjestäjätahojen
hankintaosaamista tulee vahvistaa ja on turvattava riittävä rahoitus
vanhuspalveluiden peruslaatuun.
Ikäihmisten ihmisoikeudet esillä YK:ssa.
Miksi jokainen tarvitsee edunvalvontavaltakirjan?
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Yhdenvertainen digitaalinen Suomi kaikille.
3. Vanhus- ja vammaisneuvosto osallistui Kirkonkylän esteettömyyskävelyyn 9.5.2019.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä em. asiat tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 23
LISÄPYKÄLÄ: Vanhusneuvostopäivä 7.11.2019
PuuDno-2019-27
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Valtiovarainministeriö/Avoin hallinto järjestää Vanhusneuvostopäivän 7.11.2019
teemalla Vanhusneuvosto koko ikäväestön asialla - Turvallisuus, sähköiset palvelut ja
hyvä arki. Tilaisuus on tarkoitettu vanhusneuvostojen jäsenille.
Päivän ohjelma alkaa aamukahvilla klo 9.30 ja varsinainen ohjelma alkaa klo 10.00
päättyen klo 15.00. Aamupäivän aiheena on Turvallisuus ja sähköiset palvelut.
Iltapäivän aiheena Hyvä arki ja osallisuus. Välissä Avoin hallinto tarjoaa maukkaan
lounaan ja päivän päätteeksi iltapäiväkahvit. Ohjelmassa on luvassa ajankohtaisia
puhujia, vanhusneuvoston jäsenten puheenvuoroja sekä yhteistä keskustelua. Tauoilla
voi tutustua myös infopisteiden antiin. Tarkempi ohjelma ilmestyy kesän lopussa. Nyt
voi kuitenkin jo ilmoittautua tilaisuuteen. Koska tilaa on rajallisesti, Avoin hallinto
toivoo, että yhtä vanhusneuvostoa kohti olisi 1-2 osallistujaa. Tilaisuuteen voi
osallistua myös etänä, mikä mahdollistaa muiden yksittäisten jäsenten osallistumisen
tai koko vanhusneuvoston osallistumisen yhdessä.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää osallistua Vanhusneuvostopäivään 7.11.2019
sähköisesti kunnanhallituksen kokoushuoneessa.
Päivä aloitetaan aamukahvilla klo 9.30. Lounaalla käydään Ravintola Hovissa.
Palvelujohtaja hoitaa ilmoittautumiset keskitetysti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi
Vanhusneuvostopäivään osallistuvat
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Muutoksenhakukielto
§13, §14, §15, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

