Puumala
Vanhus- ja vammaisneuvosto
Aika

08.03.2022, klo 15:00 - 17:20

Paikka

Valtuustosali, kunnantalo

Pöytäkirja
08.03.2022

2/2022

1 (13)

Käsitellyt asiat
§7

Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

§8

Pöytäkirjan tarkastus

§9

Ajankohtaista Liikenneturvasta

§ 10

Senioritupa-toiminta

§ 11

Jäsenten valinta Etelä-Savon hyvinvointialueeen vanhusneuvostoon ja
vammaisneuvostoon

§ 12

Ikäihmisten seminaari 2022

§ 13

Ilmoitusasiat

Puumala
Vanhus- ja vammaisneuvosto

Pöytäkirja
08.03.2022

Saapuvilla olleet jäsenet
Kari Laamanen, puheenjohtaja
Eeva-Liisa Luukkonen
Helvi Valtonen
Liisa-Leena Vidman, poistui 16:22
Pirkko Ihanamäki
Sonja Hämäläinen
Muut saapuvilla olleet
Anne Julin, palvelujohtaja, sihteeri
Eini Karvonen, asiantuntija, poistui 16:00
Marjo Montonen, asiantuntija, saapui 16:00, poistui 16:22
Poissa

Anu Valtonen

Allekirjoitukset

Kari Laamanen
Puheenjohtaja

Anne Julin
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
14.03.2022

14.03.2022

Helvi Valtonen

Sonja Hämäläinen

2/2022

2 (13)

Puumala
Vanhus- ja vammaisneuvosto

Pöytäkirja
08.03.2022

2/2022

3 (13)

§7
Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Esityslista on lähetetty sähköisesti 2.3.2022.

Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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§8
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
Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anu Valtonen ja Helvi Valtonen.

Päätös
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helvi Valtonen ja Sonja Hämäläinen.
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§9
Ajankohtaista Liikenneturvasta
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Eini Karvonen Liikenneturvasta tulee kertomaan Liikenneturvan ajankohtaisista
asioista vanhus- ja vammaisneuvostolle.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee Liikenneturvan ajankohtaiset asiat tietoonsa
saatetuksi.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 10
Senioritupa-toiminta
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Essoten vanhuspalveluissa Puumalan toimipisteessä työskentelevä Marjo Montonen
on esittänyt, että Seniorikotien kerhotilassa alettaisiin pitämään kerran kuukaudessa
Senioritupa-toimintaa. Hän on esittänyt, että eri järjestöt lähtisivät toimintaan
mukaan. Toiminta olisi ryhmä- ja vertaistukitoimintaa, josta Essote jäisi toiminnan
vakiintuessa pois ja toiminnan toteutus jäisi järjestöjen vastuulle.
Marjo Montonen tulee kokoukseen keskustelemaan asiasta.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto käy keskustelua suunnitellusta Senioritupa-toiminnasta.

Päätös
Keskustelun aikana todettiin, että ainakin neljä eri järjestöä/toimijaryhmää ovat
lähtemässä mukaan toteuttamaan Senioritalo-toimintaa (Eläkeliitto, Viljakansaaren
maa- ja kotitalousseura, Kirkonkylän Martat, Äijäkerho) mutta olisi hyvä saada vielä
lisää toimijoita. Tiedottamiseen tulee panostaa ja Puumala-lehti aktiivisesti mukaan,
jotta ihmiset saadaan tulemaan järjestettävään toimintaan. Toiminnan suunnittelussa
tulee tehdä yhteistyötä myös seurakunnan kanssa, jotta ei järjestetä toimintaa samalle
kohderyhmälle samaan aikaan.
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti keskustelun perusteella, että yhdyshenkilöinä
tämän toiminnan järjestämiseksi toimivat Eeva-Liisa Luukkonen ja Helvi Valtonen. Eri
järjestöjen edustajat kutsutaan yhteiseen ideointi- ja suunnittelupalaveriin
keskiviikkona 20.4.2022 klo 14 valtuustosaliin. Palvelujohtaja laittaa tästä tilaisuudesta
ilmoituksen Puumala-lehteen.
Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että Senioritalo-toiminnan aikana
tarjottavat kahvit järjestää ao. toiminnan järjestäjä ja kahvituksen tarvikkeet maksaa
kunta. Kunta vastaa myös toiminnan ilmoituskuluista.
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§ 11
Jäsenten valinta Etelä-Savon hyvinvointialueeen vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon
PuuDno-2021-164
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on päättänyt
kokouksessaan 1.2.2022 § 111, että Etelä-Savon hyvinvointialueelle nimetään
vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa
toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä niin, että kustakin
vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja.
Laissa hyvinvointialueista (611/2021, luku 5 § 32) määritetään, että hyvinvointialueen
asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen
toimintaan. Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien
turvaamiseksi on perustettava hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä vammaisten
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen
vammaisneuvosto.
Vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen
toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla
on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä ikääntyneen väestön tai
vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta.
Vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen
kehittämiseen hyvinvointialueella.
Sote-uudistuksen alueellisen toimeenpanon johtamisen ja osaamisen tiekartassa on
mainittu, että osallisuustoimielinten kokoaminen on yksi kriittinen osatehtävä.
Kriittiset osatehtävät ovat sellaisia, jotka on toteutettava, jotta hyvinvointialueen
toiminta voi käynnistyä aikataulun mukaisesti.
Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien
vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä niin, että kustakin
vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi
vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. Aluehallituksen on
huolehdittava edellä tarkoitettujen elinten toimintaedellytyksistä.
Etelä-Savon hyvinvointialueella on tarkoitus aloittaa jo vuonna 2022 hyvinvointialueen
yhteinen vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto nuorisovaltuuston tavoin. Näin
varmistetaan jo valmisteluvaiheessa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.
Toiminnan mahdollistamiseksi muutosjohtaja nimeää hyvinvointialueen
valmisteluorganisaatiosta yhteyshenkilön vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
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Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää tehdä kunnanhallitukselle esityksen Puumalasta
valittavista jäsenistä Etelä-Savon hyvinvointialueen vanhusneuvostoon ja
vammaisneuvostoon.

Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdituksen:
Kunnanhallitus päättää, että sekä Etelä-Savon hyvinvointialueen vanhusneuvostoon
että vammaisneuvostoon valitaan jäseneksi Puumalan kunnan vanhus- ja
vammaisneuvoston puheenjohtaja Kari Laamanen ja hänen varajäsenekseen vanhus-
ja vammaisneuvoston jäsen Helvi Valtonen.

Tiedoksi
Kunnanhallitus
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Vanhus- ja vammaisneuvosto, § 23,07.07.2020
Vanhus- ja vammaisneuvosto, § 12, 08.03.2022
§ 12
Ikäihmisten seminaari 2022
PuuDno-2015-170
Vanhus- ja vammaisneuvosto, 07.07.2020, § 23
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021 mukaan Ikäihmisten
seminaari järjestetään joka toinen vuosi. Edellinen seminaari järjestettiin keväällä
2018 ja tarkoitus oli järjestää seuraava keväällä 2020. Sitä ei kuitenkaan voitu järjestää
koronaepidemian vuoksi. Koska syksyn 2020 osalta on hyvin epävarmaa, voiko
tällaista tilaisuutta järjestää, on tarkoituksenmukaista siirtää ikäihmisten seminaari
keväälle 2021.
Seminaarin järjestämisen tarkoituksena on ikäihmisten osallisuuden
mahdollistaminen. Seminaari on tarkoitettu kaikille puumalalaisille ikäihmisille ja
kaikille muille asiasta kiinnostuneille. Seminaarissa keskustellaan, millaisia toiveita ja
tarpeita ikäihmisillä on Puumalassa ikäihmisille palveluja järjestäville tahoille.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää, että ikäihmisten seminaari siirretään keväälle
2021.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Vanhus- ja vammaisneuvosto, 08.03.2022, § 12
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Ikäihmisten seminaaria ei ole voitu pitää keväällä eikä myöskään syksyllä 2021
koronapandemian rajoitusten vuoksi.

Puumala
Vanhus- ja vammaisneuvosto

Pöytäkirja
08.03.2022

2/2022

10 (13)

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää, pidetäänkö seminaari keväällä 2022 vai
siirretäänkö se syksyyn 2022.

Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että ikäihmisten seminaari toteutetaan elo-
syyskuun vaihteessa 2022.
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§ 13
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
1. Essoten Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän pöytäkirja 9.2.2022:
Etelä-Savon hyvinvointialueen kehittämisen tilannekatsaus, Työryhmän
toimintasuunnitelma vuodelle 2022, Alueellisen hyvinvointikertomuksen laadinta
vuosilta 2020 ja 2021.
2. Hyvinvointilautakunnnan päätös 22.2.2022 § 20: Hyvinvointilautakunta teki
kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen: Vuoden 2023 talousarvioon varataan 20
000 €:n suuruinen määräraha siivousseteleiden käyttöönottoa varten, joka riittää noin
40 hakijalle. Palvelujohtaja myöntää haetut siivoussetelit seuraavien kriteereiden
perusteella:
Siivousseteli on kunnan määrärahasidonnainen ja harkinnanvarainen etuus.
Siivoussetelillä tuotettava siivouspalvelu on asunnon ylläpitosiivousta, johon
sisältyy niiden asuintilojen siivous, jotka ovat asiakkaan päivittäisessä käytössä
(eteinen, keittiö, makuuhuone, olohuone wc/kylpyhuone).
Siivousseteleitä voi saada yli 80 vuotias henkilö tai sitä nuorempi ikääntynyt ja
vammainen, joilla toimintakyky on niin alentunut, ettei hän pysty itse siivoamaan.
Siivoussetelin saamiseen vaikuttaa henkilön bruttotulot: yhden henkilön
taloudessa tuloraja on 1 200 €/kk ja kahden henkilön taloudessa 1 800 €/kk.
Siivoussetelin arvo on 20 €/tunti ja niitä myönnetään 2 kappaletta eli 2 tuntia
kuukaudessa. Mikäli palveluntuottajan hinta on suurempi kuin setelin arvo,
maksaa asiakas palveluntuottajalle setelin arvon ja palvelun hinnan välisen
erotuksen.
Siivousseteliä on haettava vuosittain ja se myönnetään enintään vuodeksi
kerrallaan.
Hyvinvointilautakunta kilpailuttaa syksyllä 2022 siivouspalvelun tuottajat sen jälkeen,
kun varmistuu, että palveluun tarvittava määräraha on vuoden 2023 talousarviossa.
Palvelujohtaja laatii kevään 2022 aikana siivoussetelin käyttöön liittyvät käytännön
toimintaperiaatteet.
3. Hyvinvointilautakunnan päätös 22.2.2022 § 21: Hyvinvointilautakunta teki
kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen koskien Airi Tellan valtuustoaloitetta
järjestötoiminnan varmistamiseksi sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa:
Kunnanhallitus toteaa, että kunnan nykyiset avustuskäytännöt jatkuvat myös
hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että kunta ei
lähde tekemään valtuustoaloitteessa mainittuja toimenpiteitä vaan Etelä- Savon Yhes-
järjestöneuvottelukunnan työryhmä valmistelee ne.
4. Hyvinvointilautakunnan päätös 22.2.2022 § 22: Hyvinvointilautakunta teki
kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen koskien Laura Penttisen valtuustoaloitetta
kulttuuritoimen yhteisen suunnittelutilaisuuden järjestämisestä eri toimijoiden
kanssa: Kunnanhallitus päättää velvoittaa kulttuuripalvelujen järjestämään vuosittain
Puumalan kulttuuritapahtumia järjestävien seurojen, yhdistysten ja muiden
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toimijoiden kanssa yhteisen tilaisuuden, jossa suunnitellaan toimintaa yhdessä.
Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että kunta antaa päätöksensä mukaisesti kunnantalon
kokoustilat maksutta käyttöön paikallisille yhdistyksille. Kuntalaiset voivat tiedustella
ja varata kunnasta eri tiloja käyttöönsä.
5. Aloite Jumalanpalvelusten suoratoistosta palvelukeskukseen: Palvelujohtaja on
keskustellut va. kirkkoherran kanssa 9.2.2022. Puumalan seurakunta suoratoistaa
Jumalanpalveluksia erityisinä kirkkopyhinä aina, kun se vaan on mahdollista eli kun
laitteet toimivat ja kun he saavat laitteiston käyttäjän paikalle. Sovittiin, että
palvelujohtaja valmistelee kunnassa esitystä, että kunta ostaisi vuoden 2023 alussa
toimivat suoratoistolaitteet, joita käytettäisiin sekä kunnan että seurakunnan
Jumalanpalvelusten ja eri tilaisuuksien suoratoistossa.
6. Kunnantalon esteettömyys: Lumitöihin kunnantalon takaovella on kiinnitetty
huomiota. Takaoven viereen on varattu invapaikka, joka on merkitty ikkunaan
invapaikka-tarralla. Se merkittään kesällä myös maahan maalaten. Mikrofonilla ja
kaiuttimella varustettu ovisummeri on selvittelyn alla.
7. Tuplavuokran maksaminen Seniorikodeista ja palveluasunnosta: Kunnassa on
sovittu, että tuplavuokraa ei peritä.
8. Vanhus- ja vammaispalvelujen palveluohjauksesta, Omatorin palveluneuvosta, on
laitettu Puumala-lehteen ilmoitus.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä em. asiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§7, §8, §9, §10, §11, §12, §13
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

