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§1
Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista on lähetetty sähköisesti ja niille, joilla ei ole sähköpostia, postitse 13.3.2019.
Ehdotus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
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
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eeva-Liisa Luukkonen ja Pirkko
Ihanamäki.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sonja Hämäläinen ja Pirkko Ihanamäki.
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§3
Liikenneturvan Liikenneluotsit toimintaidea
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eini Karvonen esittelee vanhus- ja vammaisneuvostolle
Liikenneturvan Liikenneluotsit-toimintaideaa.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä Liikenneturvan Liikenneluotsit
toimintaidean tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että eläkeläisten liikenneturvallisuuteen
liittyvä teemapäivä järjestetään Liikenneturvan toimesta tiistaina 1.10.2019 klo 12-15
valtuustosalissa.
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§4
Osallistuva budjetointi 2019
PuuDno-2018-134
Valmistelija / 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.
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§5
Kirkonkylän estettömyyskatsaus
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Puumalan kuntastategiassa 2018-2025 yhtenä tavoitteena on, että asuin- ja
toimintaympäristöt ovat turvallisia, terveitä ja yhteisöllisiä. Yhtenä toimenpiteenä
tämän tavoitteen saavuttamiseksi on, että toteutetaan turvallisuuskartoitus kaikkien
liikenneväylien osalta. Yhtenä turvallisuuskartoituksen muotona on
esteettömyyskatsaus kirkonkylän alueella.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää esteettömyyskatsauksen ajankohdasta ja siihen
osallistuvista tahoista.
Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että esiteettömyyskatsaus toteutetaan torstaina
9.5.2019 klo 10-13 seurakuntakoti-niemi -reitillä.
Esteettömyyskatsauksen johtaa tekninen johtaja Kimmo Hagman ja siihen osallistuvat
eri ikäisiä ja erilaisia apuvälineitä käyttäviä kuntalaisia. Erilaisia pyörätuoleja käyttävät
kutsuu paikalle Sirkku Moisio, rollaattoreita käyttävät kutsuu paikalle Mari Granfelt ja
äitejä lastenvaunuineen/-rattaineen ja kävelevine pikkulapsineen kutsuu paikalle
Sonja Hämäläinen.
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§6
Hyvinvointilomat 16.-21.9.2019
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Puumalan Eläkkeensaajat ry on hakenut tuetun loman järjestämistä Hyvinvointilomat
ry:n kanssa. Hyvinvointilomat ry on varannut 30 henkilölle täyshoitoloman ajalle 16.
-21.9.2019 Lomakeskus Huhmarissa. Loma toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointilomat
ry:n kanssa Sosiaali- ja terveysministeriön Veikkausvoittovaroista myöntämällä
avustuksella.
Lomateemana on sydänloma, joka sisältää viisi täysihoitovuorokautta, aamiaisen,
lounaan ja päivällisen, majoituksen jaetuissa kahden hengen huoneissa sekä yhteistä
ohjattua ohjelmaa kaksi kertaa päivässä paitsi tulo- ja lähtöpäivinä. Loman
omavastuuosuus on 20 €/vrk/hlö eli yhteensä 100 €.
Lomalle hakeminen ei edellytä Puumalan Eläkkeensaajat ry:n jäsenyyttä vaan kuka
tahansa voi hakea tuetulle lomalle. Loman hakuaika on 21.4.-21.6.2019. Hakemuksia
saa osoitteesta http://hyvinvointilomat.fi/hae-lomalle-2/, kunnan asiointipisteestä tai
Pirkko Ihanamäeltä. Kun lomaa hakenut on saanut myönteisen päätöksen, hänen
tulee ilmoittaa siitä Pirkko Ihanamäelle yhteiskuljetuksen järjestämistä varten.
Lisätietoja lomaan liittyvissä asioissa saa Pirkko Ihanamäeltä.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää, että tuetusta lomasta tiedotetaan kunnan
kotisivuilla ja Puumala-lehdessä. Lomasta tiedotetaan myös eläkeläisjärjestöjen
jäseniä, vanhuspalveluja sekä seurakuntaa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§7
Omatorin esittely
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää katsoa Omatorin esittelyvideon.
Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto katsoi Omatorin esittelyvideon ja keskusteli Omatorin
palveluista.
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§8
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
1. Sosiaali- ja terveysministeriön Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkihankkeen
loppuraportti: Kärkihanke jakoi Voimaa Vanhuuteen -ohjelmassa tuotettuja vaikuttavia
ikäihmisten terveysliikuntakäytäntöjä kuntien sovellettaviksi. Liikunta kohdentuu
kotona asuvien toimintakyvyltään heikentyneiden 75+ hyväksi. Päämääränä oli, että
kuntiin vakiintuu poikkisektorinen toimintatapa, jonka avulla ikäihmisten fyysistä
aktiivisuutta edistäviä terveysliikuntakäytäntöjä voidaan ottaa käyttöön
vanhusväestön tarpeen mukaisesti. Kunnista 2/3 toimii poikkisektorinen
yhteistyöryhmä. Tavoitteena oli myös, että 60-80 % kunnista (110-130), jotka eivät vielä
ole Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelmassa, liittyvät kärkihankkeeseen. 109
kuntaa liittyi. Kuntatoimijoiden mielestä iäkkäiden toimintakyky ja yleinen hyvinvointi
parani sekä osallisuus ja vertaistuki lisääntyivät.
2. Liikenneturvan tiedotteet: Terveydentilan vaikutukset ajamiseen huolettavat joka
neljättä kuljettajaa. Turvatekniikasta helpostusta iäkkäiden ajamiseen - arvioi autosi
Pirssipuntarilla.
3. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vanhus- ja
vammaisneuvoston pöytäkirja 22.1.2019: Proviisori Juha Hyyryläinen kertoi
lääkehoidon arvioinnista ja Omatorilla toimivasta farmaseutin vastaanotosta. Omais-
ja perhehoidon koordinaattori Sarianna Maaranen kertoi omais- ja perhehoidosta.
Ohjaaja Päivi Meskanen kertoi vanhus- ja vammaispalvelujen
organisaatiouudistuksesta.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§9
LISÄPYKÄLÄ: Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n vetoomus
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry on lähettänyt kunnanhallitukselle seuraavan
vetoomuksen:
"Eläkeläisjärjestöjen ennaltaehkäisevä työ lisää ja ylläpitää ikääntyneiden sosiaalista,
psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Lisäksi se on täydellistä täsmälääkettä
yksinäisyyden torjuntaan.
Pelkästään Eläkkeensaajien Keskusliiton jäsenyhdistyksissä toimii monituhatpäinen
vapaaehtoistyöntekijöiden ja vertaisohjaajien armeija eri liikunta- ja kulttuuripuolen
ryhmien vetäjinä. Järjestökyselymme mukaan jäsenyhdistyksissämme tekee
vapaaehtoistyötä lähes 12 000 henkilöä ja he käyttävät aikaa toimintaansa noin 712
000 tuntia vuodessa. Vastaavanlaista tärkeää työtä tehdään myös muiden
eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistyksissä.
Kuntien ja järjestöjen järkevällä yhteistyöllä on mahdollista antaa monelle ihmiselle
iloa elämään sekä parantaa olennaisesti heidän elämänlaatuaan. Järjestöillä ja niiden
paikallisyhdistyksillä on toimintaorganisaatiot valmiina. Tarvitaan vain oikeanlaista
tukea, väline- ja materiaaliapua ja ennen kaikkea halua aitoon yhteistyöhön.
On tärkeää, että ikäihmiset pysyvät henkisesti ja fyysisesti toimintakykyisinä ja
sosiaalisesti aktiivisina. Heille tulee tarjota yhteiskunnallisia palveluja edulliseen
hintaan niin joukkoliikenteen kuin kulttuuriin osallistumisen osalta. Toimintakyvyn
osalta elintärkeät liikuntapalvelut tulee saada maksutta.
Kunnat ja kaupungit eivät pysty korvaamaan eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistyksissä
toimivia useita kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia vertaisohjaajia. He tekevät
ensiarvoisen tärkeää työtä ikäihmisten henkisen ja fyysisen terveyden ja sosiaalisen
hyvinvoinnin edistämiseksi sekä yksinäisyyden torjumiseksi.
Vetoamme, että antaisitte alueellanne toimivien eläkkeensaajayhdistysten tekemälle
vapaaehtoistoiminnalle sille kuuluvan arvon ja edistäisitte niiden toimintaedellytyksiä
taloudellisesti sekä tarjoamalla toiminnassa tarvittavat esteettömät tilat joustavasti ja
maksutta tämän tärkeän kansalaistoiminnan käyttöön.
Lisäksi esitämme, että maan hallituksen hallitusohjelmassa yhdeksi keskeiseksi
tavoitteeksi nostetun digitalisaation edistämiseksi tarjoaisitte ikääntyneille
kuntalaisillenne tietotekniikkaopastusta ja varattaisitte tähän niin taloudellisia kuin
henkilöresursseja. Yhdistyksissä toimivat vapaaehtoiset eivät yksin voi olla vastuussa
verkkopalveluiden ja niissä tarvittavien välineiden opastamisessa.
Pyydämme, että aidosti mietitte niitä mahdollisuuksia, joilla voidaan tukea
eläkkeensaajayhdistysten äärettömän tärkeää työtä alueellanne. Lisäksi toivomme,
että tiedotatte näille yhdistyksille niistä toimenpiteistä, joihin aiotte näiden
tekemiemme esitysten johdosta ryhtyä."
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Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto toteaa vetoomukseen seuraavaa:
Puumalan kunnassa arvostetaan kaikkien eläkeläisyhdistysten toimintaa. Puumalan
kunta on edistänyt niiden toimintaedellytyksiä tarjoamalla niille toimintatiloja
korvauksetta.
Lisäksi eläkeläisille tarjotaan seuraavia palveluja:
he saavat käyttää kuntosalia maksutta
he pääsevät noin kerran kuukaudessa naapurikunnan uimahalliin vesijumppaan
ja uimaan yhteiskyydillä vain 8 €:n hintaan
osa kansalaisopiston kursseista on eläkeläisille joko maksuttomia tai he saavat
opetusta puoleen hintaan
ryhmien järjestäessä kulttuuriretkiä esim. teatteriin tai konserttiin, kunta
kustantaa yhteiskuljetuksen
eläkeläisryhmillä on mahdollisuus hakea kunnalta sekä liikunta- että
kulttuuripalvelujen kohdeavustuksia järjestämälleen liikunta- ja
kulttuuritoiminnalle
kansalaisopisto on järjestänyt ja järjestää myös jatkossa eläkeläisille suunnattuja
digi-kursseja, osan myös maksuttomasti tai puoleen hintaan
kunta on jakanut yli 70-vuotiaille liukuesteitä ilmaiseksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

