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§ 24
Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Esityslista on lähetettävä hyvinvointilautakunnan päätöksen mukaisesti vähintään
neljä päivää ennen kokousta, mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä. Esityslista on
lähetetty sähköisesti 31.5.2019.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
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§ 25
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on
nähtävänä kunnan asiointipisteessä keskiviikkona 12.6.2019 sekä kuntalain 140 §:n
mukaisesti kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Irja Piskonen ja Timo Reponen.
Päätös
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Laamanen ja Elisa Lempiäinen.
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§ 26
Lappeenrannan Tanssiopiston yhteistyösopimuksen purkaminen ja tanssin perusopetuksen
hankkiminen Etelä-Savon Tanssiopistolta
PuuDno-2018-170
Valmistelija / lisätiedot:
Anni Riikka Leskinen
anniriikka.leskinen@puumala.fi
peruskoulun rehtori
Puumalan kunnassa on tarjottu tanssin perusopetusta yli 40 vuotta. Kunta on koko
toiminnan ajan osallistunut oppilaiden lukukausimaksuihin sekä opettajan
matkakustannuksiin ja näin tukenut ja kannustanut vahvasti lasten ja nuorten
tavoitteellista ja laadukasta tanssiharrastusta.
Lappeenrannan Tanssiopisto on ilmoittanut, ettei pysty järjestämään tanssin
perusopetusta Puumalassa lukuvuonna 2019-2020.
Peruskoulun rehtori on neuvotellut tanssin perusopetuksen järjestämisestä Etelä-
Savon Tanssiopiston kanssa Puumalassa. Etelä-Savon Tanssiopisto on halukas
järjestämään tanssiopetusta lukuvuonna 2019-2020 sekä jatkossa ja kehittämään
tanssin harrastamista Puumalassa.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää purkaa yhteistyösopimuksen tanssin perusopetuksen
järjestämisestä Lappeenrannan Tanssiopiston kanssa.
Hyvinvointilautakunta päättää hankkia tanssin perusopetuksen Etelä-Savon
Tanssiopistolta lukuvuonna 2019-2020. Nykyistä tukikäytäntöä päivitetään siten, että
kunta osallistuu oppilaiden lukukausimaksujen kustannuksiin 25,00 e/oppilas
/lukukausi sekä opettajan matkakustannuksiin.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Lappeenrannan Tanssiopisto, Etelä-Savon Tanssiopisto, peruskoulun rehtori
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§ 27
Puumalan kunnan kulttuuripalkinto 2019
PuuDno-2019-65
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Vainikka
tuula.vainikka@puumala.fi
markkinointipäällikkö
Puumalan kunta on palkinnut kulttuurin saralla ansioituneita kuntalaisia vuodesta
2013.
Hyvinvointilautakunta myöntää vuosittain Puumalan kunnan kulttuuripalkinnon
seuraavin kriteerein:
Vuosittain palkitaan kulttuurin saralla ansioitunut henkilö, ryhmä tai muu
yhteisö, jotka ovat omistautuneet Puumalan kulttuuritoiminnan kehittämiselle.
Kulttuuripalkinto voidaan jakaa joko pitkäaikaisesta elämäntyöstä kulttuurin
saralla tai yksittäisistä ja projektiluontoisista ansioista.
Kuntalaiset ja vapaa- ajan asukkaat voivat tehdä vuosittan ehdotuksia
kulttuuripalkinnon saajasta kunnan markkinointipäällikölle.
Hyvinvointilautakunta päättää palkinnon saajasta markkinointipäällikön
esittämien palkinnonsaajaehdokkaiden joukosta.
Palkinto myönnetään lahjakorttina palkitun valitsemaan puumalalaiseen
kauppaliikkeeseen tai muuhun yritykseen. Lahjakortin arvo on 350 €. Lahjakortin
lisäksi palkitulle luovutetaan kunniakirja sekä Puumalan historia I ja II - teokset.
Määräaikaan 30.4.2019 mennessä saapui neljä ehdotusta, joiden perustelut ovat
oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää valita Puumalan kunnan kulttuuripalkinnon 2019
saajan.
Päätös
Hyvinvointilautakunta valitsi kulttuuripalkinnon 2019 saajan, joka julkistetaan
28.6.2019 pidettävässä tilaisuudessa.
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Hyvinvointilautakunta, § 8,14.01.2019
Hyvinvointilautakunta, § 28, 05.06.2019
§ 28
Urheilijoiden palkitsemisohjeet
PuuDno-2018-216
Hyvinvointilautakunta, 14.01.2019, § 8
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Tuovinen
Liitteet

1 Urheilijoiden palkitsemisohje, liite
Puumalan liikuntatoimen LIITO-ryhmä (puumalalaisista urheiluseuroista ja muista
aktiivisista liikunnan harrastajista koottu liikunnan asiantuntijaryhmä) on valmistellut
uusia urheilijoiden palkitsemisohjeita. LIITO-ryhmän ehdotus uusista
palkitsemisohjeista on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat urheilijoiden palkitsemisohjeet
1.1.2019 lukien.
Muutettu päätösehdotus:
Hyvinvointilautakunta päättää palauttaa asian LIITO-ryhmälle uudelleen valmisteluun.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hyvinvointilautakunta, 05.06.2019, § 28
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Tuovinen
virpi.tuovinen@puumala.fi
vapaa-aikasihteeri
Liitteet

1 Urheilijoiden palkitseminen, liite nro 1
LIITO-ryhmä on käsitellyt urheilijoiden palkitsemisohjetta uudelleen 25.3.2019.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat urheilijoiden
palkitsemisohjeet, jotka tulevat voimaan vuoden 2019 urheilijoita palkittaessa.
Päätös
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Hyvinvointilautakunta, § 57,19.11.2018
Hyvinvointilautakunta, § 29, 05.06.2019
§ 29
Kulttuuripalvelujen kohdeavustus/Leo Montosen kuvallisen jäämistön taltiointi
PuuDno-2015-156
Hyvinvointilautakunta, 19.11.2018, § 57
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Vainikka, Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Leo Montonen syntyi vuonna 1905 Puumalan saaristossa, jossa hän asui koko
elämänsä ajan. Aluksi syntymäkodissaan Äyrätsalossa, 40-luvulla salmen toisella
puolella Lintusalon Sääskessä. Hän kuvasi saaristolaisista muotokuvia, perhekuvia,
ryhmäkuvia, kaverikuvia, luokkakuvia, hääkuvia ja hautajaiskuvia. Samalla hän kuvasi
myös aikalaisiaan töidensä ääressä: miehiä metsätöissä, veistämässä egyptinparruja
tai tekemässä uittonippuja, perheitä heinätöissä, lapsia leikkaamassa viljaa tai
leikkimässä hiekkalaatikolla. Leo Montonen kuvasi myös taloja ja kartanoita, kyliä sekä
vesimaisemia. Välillä kamera tallensi käkkärämännyn, pyyntilangan tai erikoisen
juureksen tai myrskyn roiskeiden jäätämän kalliorannan.
Leo Montosen kuvallinen jäämistö sisältää noin tuhat valokuvaa, joista suurin osa on
isokokoisia lasinegatiiveja.
Valokuvaaja ja taiteen maisteri Olli Jaatinen kokoaa Leo Montosen valokuvista
näyttelyn Mikkelin valokuvakeskukselle 23.5.-17.8.2019. Tämän jälkeen näyttelyn on
tarkoitus olla esillä Puumalassa, esim. kunnantalolla.
Jaatinen on yhdessä Puumalan kansalaisopiston kanssa järjestänyt kaksi kuvien
tunnistustilaisuutta Puumalassa. Vielä tänä syksynä hän suorittaa kaksi
haastattelumatkaa Puumalan saaristoon, joiden aikana hän tapaa Leo Montosen
aikalaisia. Mikkelissä Jaatisen tietolähteenä toimii Hilpi Summanen, joka asui
lapsuutensa ja nuoruutensa Leo Montosen naapurissa Sääskessä.
Jaatinen tekee näyttelyä varten valokuvien kehystyksen eli paspikset, pohjustuksen,
puukehykset ja lasituksen itse.
Näyttelyn valmistuskustannukset ilman palkkauskuluja ovat noin 4 500 euroa.
Kuvien korkea laatu ja kiinnostavuus tulevat varmasti herättämään kansallista
huomiota. Leo Montosen kuvia julkaistaan mm. Helsingin Sanomien kuukausiliitteen
tammikuun numerossa.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää myöntää Olli Jaatiselle Leo Montosen valokuvanäyttelyn
teosta aiheutuviin kustannuksiin kulttuuripalvelujen kohdeavustusta 2 000 euroa (1
000 euroa vuonna 2018 ja 1 000 euroa vuonna 2019).
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Keskustelun kuluessa jäsen Asko Luukkonen ehdotti, että Olli Jaatiselle ei myönnetä
kulttuuripalvelujen kohdeavustusta. Ehdotusta ei kannatettu.
Keskustelun kuluessa Pentti Lautala ehdotti, että Olli Jaatiselle myönnetään
kulttuuripalvelujen kohdeavustus 2000 euroa kuitteja vastaan sillä ehdolla, että
valokuvanäyttely toteutetaan Puumalassa. Avustus maksetaan näyttelyn
toteuttamisen jälkeen. Näyttelyn järjestämisestä laaditaan sopimus. Jäsen Irja
Piskonen kannatti Pentti Lautalan tekemää ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty palvelujohtajan ehdotuksesta poikkeava
ehdotus, asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin
nimenhuutoäänestys, jossa palvelujohtajan ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja
Pentti Lautalan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät EI.
Äänestyksessä annettiin 0 JAA-ääntä ja 5 EI-ääntä (Annukka Hämäläinen, Pentti
Lautala, Elisa Lempiäinen, Laura Pitkonen ja Irja Piskonen). Asko Luukkonen äänesti
tyhjää.
Päätös
Hyvinvointilautakunta hyväksyi Pentti Lautalan tekemän ehdotuksen.
Jäsen Asko Luukkonen jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Hyvinvointilautakunta, 05.06.2019, § 29
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Vainikka
tuula.vainikka@puumala.fi
markkinointipäällikkö
Hyvinvointilautakunnan päätös 19.11.2018 § 57 oli siltä osin virheellinen, että
avustusta ei olisi pitänyt myöntää Olli Jaatiselle vaan Mikkelin valokuvataide ry
/Mikkelin valokuvakeskukselle, jolla on oikeudet Leo Montosen valokuviin.
Mikkelin valokuvataide ry/Mikkelin valokuvakeskus käyttää avustuksen Veskansan
tarina Leo Montosen valokuvin -näyttelyn kuluihin. Näyttelyn vedostuspaperit ja
vedostuskankaat ovat maksaneet 1 603,04 €, näyttelyn suunnittelu, kehystys ja
ripustus 1 304,00 €. Lisäksi tulevat vielä Puumalan näyttelyn teosten kuljetus- sekä
ripustus- ja purkamiskulut. Puumalan kunta saa myös lahjoituksena näyttelystä 3 kpl
50x70 cm kehystettyä teosta.
Valokuvanäyttely on Mikkelin valokuvakeskuksella 23.5.-17.8.2019. Puumalan
kunnantalolla näyttely toteutetaan Mikkelin valokuvakeskuksen näyttelyn jälkeen ja se
on avoinna 20.8.-27.9.2019 Puumalan kunnan virka-aikoina. Näyttelysopimus on
liitteenä.
Veskansan tarina Leo Montosen valokuvin -kirjan painatus joudutaan uusimaan, koska
ensimmäinen kirjaerä oli kokonaisuudessaan väärin sidottu. Kirja menee uudelleen
painettavaksi eikä vielä ole tietoa, milloin kirja julkaistaan. Puumalan kunta saa kirjan
painoksesta 30 kpl ilmaiseksi.

Ehdotus
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Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää muuttaa 19.11.2018 § 57 tehtyä päätöstä niin, että Olli
Jaatiselle myönnetty kulttuuripalvelujen kohdeavustus 2 000 € siirretään Mikkelin
valokuvataide ry/Mikkelin valokuvakeskukselle. Avustus maksetaan kuitteja vastaan
päätöksen saatua lainvoiman.
Keskustelun kuluessa jäsen Asko Luukkonen ehdotti, että Mikkelin valokuvataide ry
/Mikkelin valokuvakeskukselle ei myönnetä kulttuuripalvelujen kohdeavustusta.
Ehdotusta ei kannatettu.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Jäsen Asko Luukkonen jätti asiasta eriävän mielipiteen.
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Vanhus- ja vammaisneuvosto, § 4,20.03.2019
Hyvinvointilautakunta, § 30, 05.06.2019
§ 30
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.

Hyvinvointilautakunta, 05.06.2019, § 30
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 28.5.2019 § 15 käsitellyt osallistuvan
budjetoinnin 2019 määrärahan käyttösuunnitelmaa.
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Vanhus- ja vammaisneuvosto teki hyvinvointilautakunnalle seuraavan ehdotuksen
osallistuvan budjetoinnin 2019 määrärahan käyttösuunnitelmaksi:
Käyttö

€

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

Veteraaneille lounas Särkirannassa (ruoka,
mahdolliset kuljetuskustannukset ja
tilavuokra)

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
- ajankohta vanhustenviikko?

960

Eeva-Liisa
Luukkonen

Yhteensä

5.000

Mikäli rahaa jää jäljelle, käytetään se vanhusten hyväksi jossain muodossa ennen
joulua 2019.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä osallistuvan budjetoinnin 2019 määrärahan
käyttösuunnitelman vanhus- ja vammaisneuvoston esittämällä tavalla.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä osallistuvan budjetoinnin 2019 määrärahan
käyttösuunnitelman seuraavasti:
Käyttö

€

Vastuuhenkilö

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

200

Veteraaneille lounas Särkirannassa (ruoka,
mahdolliset kuljetuskustannukset ja
tilavuokra)

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
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5.000

Mikäli rahaa jää jäljelle, käytetään se vanhusten hyväksi jossain muodossa ennen
joulua 2019.
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§ 31
Hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma 1.1.-30.4.2019
PuuDno-2019-24
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Talouden toteuma 1.1.-30.4.2019, liite nro 1
Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma
ajalta 1.1.-30.4.2019 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen
vertailuprosentti on 33,33.
Kokonaisuudessaan hyvinvointipalvelujen toteuma on tarkasteluajankohtana 31 %
talousarviosta. Tilikauden tasaisen vauhdin ennusteen mukaan vuoden 2019
talousarvio näyttäisi alittuvan 7,65 %.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman
ajalta 1.1.-30.4.2019 tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 32
Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Hyvinvointipalvelujen viranhaltijapäätökset ajalta 4.3.-28.5.2019:

Markkinointipäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Salpalinja-bunkkerin opas 2019, 24.05.2019
§ 3 Liehtalanniemen museotilan pihamies, 24.05.2019
Yleinen päätös:
§ 1 Kulttuuripalvelujen perusavustus Puumalan Polskaajat ry, 27.03.2019
§ 2 Kulttuuripalvelujen perusavustus 2019 / Jalkapuuteatteri, 16.05.2019
Palvelujohtaja
§ 4 Opiseklijoiden kotikuntastipendien myöntäminen, 26.03.2019
Peruskoulun apulaisrehtori
Hankintapäätös:
§ 1 Koulukuljetuspalvelujen hankinta ja puitehankinta lukuvuosille 2019-2020 ja 2020-
2021, 03.05.2019
Peruskoulun rehtori
Henkilöstöpäätös:
§ 62 Siirtäminen luokanopettajan virasta tuntiopettajaksi/Jenna Karjalainen, 24.04.2019
§ 65 Irtisanoutumisen toteaminen / Matti Pohjalainen, 07.05.2019
§ 66 Käsityön tuntiopettajan valinta , 15.05.2019
§ 67 Luokanopettajan viransijaisen valinta, 15.05.2019
Vapaa-aikasihteeri
Yleinen päätös:
§ 3 Liikuntapalvelujen kohdeavustus/Puumalan Hiihtäjät ry, 06.05.2019
§ 4 Liikuntapalvelujen kohdeavustus/Viljakansaaren Maa- ja kotitalousseura,
06.05.2019
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta
hyvinvointipalvelujen viranhaltijapäätöksiin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 33
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
1. Valtionavustukset
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös valtionavustuksesta etsivän nuorisotyön
tukemiseen 27 500 €.
Opetushallituksen päätös hanketuesta Nuorisokeskus Metsäkartanon
hallinnoimalle hankkeelle Puumala goes Solidarity 11 550 €.
Opetushallituksen päätös Erasmus+ Youth in Action hankeavustuksesta
hankkeelle Art as a tool for inclusion - a never ending fun! 32 102 €.
Opetushallituksen päätös valtion erityisavustuksesta esi- ja perusopetuksen tasa-
arvoa edistäviin toimenpiteisiin 20 000 €.
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös valtionavustuksesta lasten ja nuorten
paikalliseen harrastustoimintaan 9 000 €.
Opetushallituksen päätös vapaan sivistystyön opintoseteliavustuksesta
kansalaisopistolle 2 500 €.
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös valtionavustuksesta Puumalan kunnan
tenniskenttien saneeraukseen 17 000 €.
2. Pöytäkirjat
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä/Hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen työryhmän pöytäkirja 20.2.2019:
Essote lähtenyt mukaan edelläkävijänä Taiteen edistämiskeskuksen
koordinoimaan 100 minuuttia taidetta -kampanjaan, joka innostaa
osallistumaan taiteeseen ja kulttuuriin vähintään 100 minuutin ajan joka
viikko.
Parasta Etelä-Savoon -hanke 2019-2020: Etsitään mahdollisuuksia, joilla
lisätään ammattilaisten osaamista esimerkiksi palvelumuotoilun keinoin
toteutettavissa taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten menetelmien
käyttöönottoon tähtäävissä valmennuspaketeissa.
HYTE-VERKKO haastaa kaikki edistämään yhdessä eteläsavolaisten
hyvinvointi teemalla Tartu Verkkoon.
Terveenä eläkkeellä - yhteiskunnalisen markkinoinnin avulla uusia keinoja
terveyskäyttäytymisen muutoksen tukemiseen -hanke 2019-2021.
Nuorisovaltuusto 15.3.2019: kesäautohankkeen eteneminen, nuorten
tapahtumien suunnittelu.
Nuorisovaltuusto 26.4.2019: nuorten tapahtumien suunnittelu, Jussi Kaarteen
valinta edustajaksi Puumalan seurakunnan kasvatuksen työryhmään.
3. Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 1.3.2019: kunnan kulttuuritoiminnan
järjestäminen, tavoitteet, tehtävät, yhteistyö, asukkaiden osallistuminen, tiedon
tuottaminen, toiminnan arviointi, valtionrahoitus ja kehittämistehtävä.
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4. Opetus- ja kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu: Suositus taiteen ja
kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja
terveydenhuollossa - mukaan lukien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.
5. Etelä-Savon Liikunta ry - ESLin hanke Kylät liikkeelle.
6. Kuntaliiton tiedote: Päiväkodin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olevan
henkilöstön ja oikean lapsimäärän määritteleminen ja käyttöastelaskuri.
7. Mikkelin kaupungin elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtajan päätös 20.5.2019
§ 2: Kirjastojen aukioloajat 1.6.-31.8.2019. Puumalan kirjastossa henkilökunta paikalla
ma, ti, to, pe klo 10-16, ke 11-18 ja la 9-14, omatoimipalveluaika ma-su klo 9-20.
8. Liikunnanohjaajan palkkaamiseksi saatu täyttölupa määräajaksi ajalle 1.9.2019-
30.4.2020. Liikunnanohjaaja käyttää osan työajastaan kansalaisopiston opetukseen.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§24, §25, §31, §32, §33
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Puumala
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
05.06.2019

3/2019

20 (21)

Oikaisuvaatimus
§26, §27, §28, §29, §30
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan
hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite
ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

