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§ 26
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 16.9.2020.

Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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§ 27
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 Helvi
Valtonen.

Päätös
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Castrén ja Helvi Valtonen.
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Vanhus- ja vammaisneuvosto, § 8,03.03.2020
Vanhus- ja vammaisneuvosto, § 28, 23.09.2020
§ 28
Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma 2020-2025
PuuDno-2020-11
Vanhus- ja vammaisneuvosto, 03.03.2020, § 8
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Kuntalain mukaan vanhus- ja vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus
vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan
asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden
hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai
päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen
kannalta.
Puumalan kunnan hallintosäännön mukaan vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä
on
Edesauttaa vanhusten ja vammaisten osallistumista ja vaikuttamista
kunnalliseen päätöksentekoon.
Edistää vanhusten ja vammaisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten
asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-
ajan toiminnoissa.
Seurata vanhusten ja vammaisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa
erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien
järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi.
Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat
soveltuvat myös vanhusten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.
Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille
vanhuksia ja vammaisia koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut neuvoston
toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen sille antamat tehtävät.
Päättää hyvinvointilautakunnan talousarvioon vanhus- ja vammaisneuvostolle
varatun määrärahan käytöstä.
Puumalan kuntastrategian painopistealueita ovat hyvinvointi ja laatuasuminen.
Hyvinvoinnin osalta tavoitteina ovat
onnellinen ja toimintakykyinen kuntalainen
kuntalaiset osallistuvat kunnan palvelujen suunnitteluun
kiusaamiseen puututaan välittömästi
Laatuasumisen osalta tavoitteina ovat
asuin- ja tonttiympäristöt ovat turvallisia, terveitä ja yhteisöllisiä
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esteetön koti on helposti saatavilla
Puumalan kunnan vuoden 2020 talousarviossa ovat seuraavat vanhuksia ja
vammaisia koskevat kärkitavoitteet:
Erityisesti ikäihmisille suunnatun digineuvonnan käynnistäminen
(hallintopalvelut)
Osallistuvan budjetoinnin pilotointi 15 000 euron määrärahalla (hallintopalvelut)
Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnalliseen toimintakulttuuriin
panostamalla, kuntalaisten liikuntaa tukemalla, monipuolisella
kulttuuritarjonnalla sekä esteettömyyteen panostamalla (hyvinvointipalvelut)
Syrjinnän ja yksinäisyyden torjuntaan panostaminen järjestämällä tapahtumia ja
koulutuksia haja-asutusalueella sekä kehittämällä ikäihmisten etäyhteyspalveluja
(hyvinvointipalvelut)
Kuntalaisten osallisuuden sekä heidän kohtaamisen ja kuulemisen
vahvistaminen jatkuvalla asiakkaiden kuuntelemisella, järjestämällä
kuulemistilaisuuksia, kyselyjä, teemapäiviä ja tapahtumia sekä keräämällä
palautetta (hyvinvointipalvelut)
Liikenneturvallisuussuunnitelman kiireellisyysluokan 1 toimenpiteiden toteutus
(tekniset palvelut)
Esteettömyyskartoitus kaikkiin seniorikotien asuntoihin (tekniset palvelut)
Essoten alueellisen vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma 2019-2020 on
päivitetty Essoten vanhus- ja vammaisneuvoston toimesta 21.1.2020.
Essoten vanhus- ja vammaisneuvosto
Toimii tiedon välittäjänä ikäihmisten ja vammaisten oikeuksien ja palvelujen
saamiseksi.
Tekee esityksiä neuvonnan, ohjauksen ja palvelukoordinaattoritoiminnan
järjestämiseksi.
Edellyttää ikäihmisten ja vammaisten näkökulman huomioimista palvelujen
tuottamisessa: esteettömyys, saatavuus, kustannukset.
Pitää esillä huolta haja-asutusalueella asuvien ikäihmisten ja vammaisten
palvelujen tavoitettavuuden säilymisestä.
Seuraa palvelujen tuottamisessa esiintyviä epäkohtia ikäihmisten ja vammaisten
näkökulmasta ja tekee esityksiä epäkohtien korjaamiseksi.
Valvoo ja seuraa vammaispoliittisen ohjelman toteutumista.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää vuoden 2020 toimintasuunnitelmasta.

Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että palvelujohtaja laatii toimintasuunnitelman
pohjan vuosille 2020-2021 seuraavaan vanhus- ja vammaisneuvoston kokoukseen.
Toimintasuunnitelman pohjassa on huomioitava
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Essoten alueen vammaispoliittinen ohjelma
vanhusneuvostopäivässä esille tulleet hyvät käytännöt
Suomen avoimen hallinnon toimintaohjelma
vammaisten henkilöiden osallistaminen kunnalliseen päätöksentekoon
vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävät
Puumalan kuntastrategia
Puumalan kunnan vuoden 2020 kärkitavoitteet
Essoten alueellisen vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma.

Vanhus- ja vammaisneuvosto, 23.09.2020, § 28
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma 2020-2025, liite
Palvelujohtaja on laatinut liitteenä olevan vanhus- ja vammaisneuvoston
toimintasuunnitelman 2020-2025. Toimintasuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää vanhus- ja vammaisneuvoston
toimintasuunnitelmasta.

Päätös
Vanhus- ja vanhusneuvosto hyväksyi liitteenä olevan vanhus- ja vammaisneuvoston
toimintasuunnitelman 2020-2025.
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Vanhus- ja vammaisneuvosto, § 22,07.07.2020
Vanhus- ja vammaisneuvosto, § 29, 23.09.2020
§ 29
Vanhustenviikko 4.-11.10.2020
PuuDno-2016-203
Vanhus- ja vammaisneuvosto, 07.07.2020, § 22
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 4.-11.10.2020 teemalla Onni on vanheta.
Keskusliitto haluaa tänä vuonna löytää ja nostaa esille positiivisia asioita
vanhenemisesta. Arjen pieniä ja suuria iloja. Teemaa juhlistetaan koko vuoden ja
keskusliitto kannustaa yhteisöjä ja organisaatioita järjestämään toimintaa
ikääntyneille ihmisille erityisesti Vanhustenviikolla.
Koska tilaisuuksien järjestäminen ikäihmisille tulee tuskin olemaan mahdollista
Vanhustenviikon aikana lokakuussa, Vanhustyön keskusliitto haastaa kunnat ja
vanhusneuvostot miettimään muita tapoja muistaa kunnan ikäihmisiä. Vanhustyön
keskusliitto koostaa Onni on vanheta -virikepaketin, jossa on virikkeellistä toimintaa
kunten laulunsanoja, jumppaohjeita, aivojumppaa, runoja jne. Tämän virikepaketin
kunta voisi esim. postittaa koteihin ja palvelutaloihin.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää, että vanhustenviikon 4.-11.10.2020 suunnittelu
aloitetaan yhteisellä suunnittelupalaverilla tiistaina 25.8.2020 klo 10. 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 kaikki vanhus- ja vammaisneuvoston
jäsenet osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan suunnittelupalaveriin.
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Vanhus- ja vammaisneuvosto, 23.09.2020, § 29
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Vanhustenviikon 2020 ohjelma, liite
Vanhustyön keskusliitto järjestää Vanhustenpäivän valtakunnallisen pääjuhlan
ikääntyneille ihmisille ja heidän läheisilleen sunnuntaina 4.10.2020 Naantalissa
yhteistyössä Naantalin kaupungin ja paikallisten toimijoiden kanssa. Juhla tullaan
esittämään suorana tv-lähetyksenä AlfaTV:ssä su 4.10. klo 13.00-14.15. Juhlapuhuja
on eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen.
Puumalan vanhustenviikkoa suunniteltiin yhdessä vanhus- ja vammaisneuvoston ja
kutsuttujen edustajien kanssa 25.8.2020. Vanhustenviikon ohjelma on liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä vanhustenviikon 4.- 11.10.2020
ohjelman tietoonsa saatetuksi.
Ohjelma laitetaan Puumala- lehteen 30.9.2019 ja kunnan kotisivuille sekä jaetaan
seurakuntaan, kirjastoon ja ilmoitustauluille.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi
Vapaa-aikasihteeri, liikunnanohjaaja, kansalaisopiston rehtori, peruskoulun rehtori,
päiväkodin johtaja, seurakunta
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§ 30
Vanhusneuvostopäivä 21.10.2020
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Valtiovarainministeriö/Avoin hallinto järjestää vanhusneuvostopäivän keskiviikkona
21.10.2020. Tänä vuonna koronavirusepidemiasta johtuen vanhusneuvostopäivä
pidetään virtuaalisena. Vanhusneuvostot voivat kokoontua paikkakunnillaan ryhminä,
jos tilanne sen sallii. Virtuaalisessa vanhusneuvostopäivässä on aiempien vuosien
tapaan sekä esityksiä ja alustuksia että ryhmätöitä ja ryhmäkeskusteluja.
Palvelujohtaja jakoi Vanhusneuvostopäivän tarkemmman ohjelman jäsenille
kokouksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää osallistua virtuaaliseen Vanhusneuvostopäivään
21.10.2020 valtuustosalissa.
Päivä aloitetaan aamukahvilla. Lounaalla käydään Ravintola Hovissa ja iltapäivällä on
päiväkahvit.
Palvelujohtaja hoitaa ilmoittautumiset keskitetysti.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Vanhus- ja vammaisneuvosto totesi, että Vanhusneuvostopäivään 21.10.2020
osallistuvat Laura Pitkonen, Helvi Valtonen, Eeva-Liisa Luukkonen, Pirkko Ihanamäki ja
Anne Julin. Sonja Hämäläinen ilmoittaa osallistumisestaan myöhemmin.
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§ 31
Kansainvälinen vammaisten päivä 3.12.2020
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. 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.
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. Yleissopimus velvoittaa jäsenvaltiot
takaamaan myös vammaisille henkilöille kaikki ne oikeudet, jotka on aiemmissa
ihmisoikeussopimuksissa vahvistettu kaikille ihmisille kuuluviksi. Keskeisin ajatus
sopimuksessa on syrjinnän kieltäminen ja tasapuolisen kohtelun takaaminen kaikilla
elämänalueilla.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää Kansainvälisen vammaisten päivän 3.12.2020
toteuttamisesta.

Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että Kansainvälinen vammaisten päivä 3.12.2020
toteutetaan seuraavasti:
Päivästä tehdään artikkeli kunnan kotisivuille.
Puumala-lehdelle esitetään, että se tekee jutun päivästä.
Järjestetään suoratoistolla konsertti Sinituvalle klo 13.
Seurakunta suunnittelee Ystäväpirttiin vierailijaksi joko vammaisen henkilön tai
vammaisten edustajan.
Esitetään, että Yhtenäiskoulu huomioisi päivän.
Sosiaaliseen mediaan suunnitellaan joku tempaus.
Palvelujohtaja vastaa päivän tarkemmasta suunnittelusta.
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Vanhus- ja vammaisneuvosto, § 21,07.07.2020
Vanhus- ja vammaisneuvosto, § 32, 23.09.2020
§ 32
Aloite selkokielisyyden lisäämiseksi
PuuDno-2019-201
Vanhus- ja vammaisneuvosto, 07.07.2020, § 21
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Palvelujohtaja on poiminut selkokielisyyden arviointia varten kunnan kotisivuilta ne
kohdat, jotka koskevat vanhuksia ja vammaisia. Tekstejä kertyi kaikkiaan 58 sivua.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää
1. Käydäänkö kaikki palvelujohtajan poimimat tekstit läpi, valitaanko sieltä
olennaisimmat kohdat läpikäytäviksi vai pyydetäänkö jokaisen hallintokunnan
käymään omat tekstinsä läpi.
2. Toteuttaa kunnan kotisivujen toimivuuden testauksen kokeilemalla, miten hyvin
kotisivuilta löytyvät seuraavat asiat:
ajanvaraus terveyskeskuslääkärille
ajanvaraus terveyskeskuksen hoitajalle
ajanvaraus hammaslääkärille
kuinka saan kotipalvelun apua
kuinka saan apuvälineitä käyttööni
ilmoittautuminen kansalaisopiston kurssille
kuinka pääsen kuntosalille
milloin kirjasto on avoinna
kuinka saan kunnalta vuokra-asunnon
linja-autovuorojen aikataulut
jätehuollon järjestäminen
rakennusluvan hakeminen
asiointipisteen palvelut
vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano ja yhteystiedot
vanhus- ja vammaisneuvoston päätökset
kunnan henkilöstön yhteystiedot
Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti pyytää jokaisen hallintokunnan käymään omat
kunnan nettisivujen tekstit läpi ja muokkaamaan ne selkokielisiksi.

Puumala
Vanhus- ja vammaisneuvosto

Pöytäkirja
23.09.2020

3/2020

13 (20)

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että jokainen vanhus- ja
vammaiseneuvoston jäsen testaa kunnan nettisivujen toimivuutta kokeilemalla, miten
hyvin nettisivuilta löytyvät seuraavat asiat:
ajanvaraus terveyskeskuslääkärille
ajanvaraus terveyskeskuksen hoitajalle
ajanvaraus hammaslääkärille
kuinka saan kotipalvelun apua
kuinka saan apuvälineitä käyttööni
ilmoittautuminen kansalaisopiston kurssille
kuinka pääsen kuntosalille
milloin kirjasto on avoinna
kuinka saan kunnalta vuokra-asunnon
linja-autovuorojen aikataulut
jätehuollon järjestäminen
rakennusluvan hakeminen
asiointipisteen palvelut
vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano ja yhteystiedot
vanhus- ja vammaisneuvoston päätökset
kunnan henkilöstön yhteystiedot
Testauksen tulokset esitellään seuraavassa kokouksessa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto, 23.09.2020, § 32
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvostojen jäsenet ovat testanneet kunnan nettisivujen
toimivuutta edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto tekee yhteenvedon kunnan nettisivujen toimivuuden
kokeilusta ja tekee tarvittavat muutosehdotukset kunnalle.

Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto totesi, että
Kotisivuilta ei löytynyt tietoa, mistä saa apuvälineitä käyttöön.
Linja-autovuorojen aikatauluja on todella vaikea löytää, kun ne on sijoitettu
otsikon Asuminen ja ympäristö/Joukkoliikenne alle.
Asiointipisteen tietoja oli todella vaikea löytää, kun ne on sijoitettu otsikon
Hallinto ja yhteystiedot/Asioi ja osallistu alle. Olisi hyvä, että asiointipisteen
tiedot olisivat suoraan etusivulla esim. Varaa pyörälautta -linkin tilalla.
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Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano, yhteystiedot ja pöytäkirjat tulisivat
olla helpommin löydettävissä esim. omana otsikkonaan yläpalkissa.
Tiedoksi
Hallintopalvelut, hyvinvointipalvelut, tekniset palvelut
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Kunnanhallitus, § 59,30.03.2020
Kunnanhallitus, § 105,17.08.2020
Vanhus- ja vammaisneuvosto, § 33, 23.09.2020
§ 33
Osallistuvan budjetoinnin määrärahan käyttö vanhusten ja vammaisten virkistäytymiseen
PuuDno-2019-137
Kunnanhallitus, 30.03.2020, § 59
Valmistelijat / lisätiedot:
Matias Hilden
matias.hilden@puumala.fi
kunnanjohtaja
Vuoden 2020 talousarvioon on varattu 15 000 euron määräraha osallistuvaan
budjetointiin. Osallistuvalla budjetoinnilla tarkoitetaan menetelmää, jossa osa kunnan
talousarvioon varatusta rahasta kohdennetaan asukkaiden erikseen esittämiin
tarpeisiin muusta budjetointiprosessista poikkeavasti. Tarkoituksena on toimivan
budjetoinnin lisäksi lisätä asukkaiden osallistumismahdollisuuksia. Vuonna 2019
osallistuvaa budjetointia kokeiltiin hyvinvointilautakunnan ja vanhus- ja
vammaisneuvoston ohjauksessa. Tuolloin toimet painottuivat erityisesti ko.
kohderyhmien erilaiseen virkistystoimintaan.
Vuoden 2020 osallistuvalle budjetoinnille on valmisteltu erilliset arviointikriteerit,
joiden perusteella saadut ehdotukset voidaan vertailla. Vertailukriteerejä on ajateltu
olevan viisi: kustannukset, strategisuus, sosiaalisuus, vaikuttavuus ja laajuus. Jokaiselle
on valittu erillinen painoarvo. Pisteytystä on määrä käyttää ehdotusten vertailussa,
mutta ne eivät sido lopullista kohdentamista. Kunnanhallitus päättää kohteista
toukokuun kokouksessaan.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää käynnistää v. 2020 osallistuvan budjetoinnin ehdotusvaiheen
siten, että ehdotuksia kohteista voi jättää 4. toukokuuta saakka. Lisäksi hallitus
päättää linjata ehdotusten arviointikriteerit seuraavalla tavalla:
Kustannuspisteet: Mitä pienemmät kustannukset, sitä enemmän hintapisteitä.
Painoarvo: 35 %
Strategiapisteet: Mikäli ehdotus liittyy kunnan strategisiin painopisteisiin Saimaa,
yrittäjyys, lapsiperheet, hyvinvointi, laatuasuminen. Painoarvo 15 %
Sosiaalisuus: Mitä enemmän vaikutukset kohdistuvat heikommassa asemassa oleviin
(esim. pienituloiset, vammaiset). Painoarvo 15 %
Vaikuttavuus: Mitä pidempiaikaiset vaikutukset ehdotuksella on, sitä korkeammat
vaikuttavuuspisteet. Painoarvo 15 %
Laajuus: Mitä laajemmin ehdotus vaikuttaa kunnan eri osiin ja asukkaisiin, sitä
korkeammat laajuuspisteet. Painoarvo 20 %
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti muutoksella, että ehdotuksia kohteista voi
jättää 4. toukokuuta jälkeenkin.
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Kunnanhallitus, 17.08.2020, § 105
Valmistelijat / lisätiedot:
Matias Hilden
matias.hilden@puumala.fi
kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 OHM_Ehdotusvertailu.pdf
Osallistuvan budjetointiin tuli kaikkiaan 82 eri ehdotusta. Näistä 21 ehdotusta
siirrettiin osaksi Puumalan keskustan ja sataman kehittämisvision laadintaa. Muiden
ehdotusten osalta tehtiin arviointi siitä, olisiko ko. ehdotus toteutettavissa 15 000
euron määrärahalla ja millaiset kustannukset voisivat olla. Suuri osa ehdotuksista oli
kooltaan niin suuria, että ne vaatisivat erillisen budjetoinnin. Osa ehdotuksista oli
puolestaan tapahtumia, jotka voisi toteuttaa esim. ensi vuonna. Tarkoituksena on
hyödyntää kaikkia ehdotuksia tulevien vuosien suunnittelussa.
Budjetointiin soveltuvien ehdotusten vertailu on tehty hallituksen päättämien
kriteerien mukaisesti. Näiden perusteella esitetään toteutukseen kahdeksaa eri
kohdetta.
Jätetyt ehdotukset ja esitetyt toimenpiteet oheismateriaalina.

Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä osallistuvan budjetoinnin määrärahan
käyttökohteiksi seuraavat:
- Uudet salibandylaidat urheiluhalliin
- Jäälyhtykuja
- Katiskatalkoot
- Miljoonan linnunpöntön jatkot
- Palvelukeskuksen asukkaiden, omaishoidossa olevien ym. virkistäytyminen
- Hyötypuutarhan/arboretumin suunnittelu Peippotien ja Tikkatien väliselle aukealle
- Polkuveneiden hankinta
- Vieraslajien tuhoamistalkoot
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Vanhus- ja vammaisneuvosto, 23.09.2020, § 33
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi

Puumala
Vanhus- ja vammaisneuvosto

Pöytäkirja
23.09.2020

3/2020

17 (20)

palvelujohtaja
Kunnanjohtaja on antanut vanhus- ja vammaisneuvostolle päätettäväksi toimenpiteet
käyttökohteesta Palvelukeskuksen asukkaiden, omaishoidossa olevien ym.
virkistäytyminen.
Määrärahaa on käytössä 1 500 € vuoden 2020 loppuun saakka.
Kansalaisopisto on esittänyt vanhus- ja vammaisneuvostolle, että raha käytettäisi
suoratoistolaitteiden (taulutelevisio ja mokkula) hankintaan palvelukeskuksen
pääaulan kokoontumistilaan. Näillä turvattaisiin palvelukeskuksen asukkaille opetusta.
Laitteita voisivat käyttää myös muutkin palvelujen tarjoajat (seurakunta, koulu,
päiväkoti, eri yhdistykset). Hinnat vaihtelevat 75-tuumaisissa taulutelevisioissa 1 000-1
200 € ja 65-tuumaisissa 600-900 €. Mokkulayhteys maksaa noin 30 €/kk.
Vanhus- ja vammaisneuvosto on keskustellut aikaisemmin suoratoistolaitteiden
hankkimisesta myös Sinituvalle.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää osallistuvan budjetoinnin määrärahan käytöstä
palvelukeskuksen asukkaiden, omaishoidossa olevien ym. virkistäytymiseen.

Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että osallistuvan budjetoinnin määrärahalla 1 500
€, joka on tarkoitettu palvelukeskuksen asukkaiden, omaishoidossa olevien ym.
virkistäytymiseen, hankitaan suoratoistolaitteet palvelukeskuksen pääaulan
kokoontumistilaan. Kunnan kulttuuripalveluilta ja Puumalan Yrittäjäyhdistykseltä
tiedustellaan lisärahoitusta, jotta laitteet saataisi myös Sinituvalle ja Mäntykotiin.
Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto esittää kunnanhallitukselle, että jäälyhtykujan
toteuttamisessa sekä hyötypuutarhan/arboretumin suunnittelussa Peippotien ja
Tikkatien väliselle aukealle huomioitaisiin estettömyys. jotta myös ikäihmiset ja
vammaiset pystyisivät niistä nauttimaan.

Tiedoksi
Kansalaisopisto, kulttuuripalvelut, Puumalan Yrittäjäyhdistys
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§ 34
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
1. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n uutiskirje 5/2020:
Välitetäänkö Suomessa vielä vanhuksista ja järjestötoiminnasta: Nyt esitetyt
budjettileikkaukset järjestöjen rahoitukseen uhkaisivat toteutuessaan mm.
romuttaa vanhusten osallisuutta ja lisätä yksinäisyyttä. Meillä ei ole varaa hukata
välittämisen tunnetta, jota on pitkäjänteisellä järjestöjen työllä saatu aikaan
monille vanhoille ihmisille.
Tukea työkokeilijoiden vastaanottamiseen: Traineen Työpaja, miten vanhusalan
työyhteisö voi valjastaa työkokeilijan osaamisen ja vahvuudet käyttöön, entä
kuinka työyhteisö voi osaltaan innostaa nuoria hakeutumaan vanhusalalle.
Taustajärjestöt ovat Elämänote-ohjelman kivijalkana.
Tavoittako toimintanne 65 vuotta täyttäneitä ja onko lähipiirissänne
kohderyhmään kuuluvia? VALLIn ikäteknologiakeskus selvittää ikäihmisten
kokemuksia ja tarpeita pankkipalveluihin liittyen. Kyselyyn osallistuminen on
mahdollista sähköisellä kyselylomakkeella tai paperilomakkeella.
Nyt on hyvä hetki hankkia digitaitoja.
Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivä 1.10.2020.
Muistathan isovanhempien päivän 17.10.2020.
Annammeko koronan pelotella meitä vielä vaan: Tärkeää pitää yllä keväällä
herännyttä yhteisöllisyyttä, yhteishenkeä ja välittämisen kulttuuria.
Välittämisen päivä 27.11.2020: Kerro, miten sinusta on välitetty? Välittämisen
päiväksi kootaan joukko tarinoita siitä, minkälaisia välittämisen tekoja vanhat
ihmiset ovat saaneet osakseen. Lomakkeella voi lähettää Vallille oman tai
läheisen tarinan: valli.fi -> Työmuotomme -> Etsivän vanhustyön verkostokeskus -
> Välittämisen päivä.
2. Mikkelin Setlementti ry:n viesti 3.8.2020: Toimintakoordinaattorista on hienoa, että
Setlementin kohtaamispaikkatoiminta kiinnostaa myös Puumalan kuntaa. He
kirjoittavat parhaillaan hankehakemusta Stealle kohtaamispaikkatoimintoihinsa
liittyen. Kun he saavat Stealta päätökset, he palaavat asiaan.
3. Kunnanhallitus päätti kuntalaisaloite Yleismies "Jantusen" virka Puumalaan osalta
17.8.2020 § 112, että aloitteen mukaista toimintaa ei käynnistetä. Yhdessä ESSOTE:n
kanssa selvitetään kuitenkin muilta osin ikäihmisten kotona-asumista tukevien
toimien lisäämistä.

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

Puumala
Vanhus- ja vammaisneuvosto
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja
23.09.2020

3/2020

19 (20)

Puumala
Vanhus- ja vammaisneuvosto

Pöytäkirja
23.09.2020

3/2020

20 (20)

Muutoksenhakukielto
§26, §27, §28, §29, §30, §31, §32, §33, §34
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

