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§ 13
Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista on lähetetty sähköisesti ja niille, joilla ei ole sähköpostia postitse 17.9.2018.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
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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 Helvi Valtonen ja Sirkku Moisio.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Vanhus- ja vammaisneuvosto, § 5,03.04.2018
Vanhus- ja vammaisneuvosto, § 15, 26.09.2018
§ 15
Vanhustenviikko 7.-14.10.2018
PuuDno-2016-203
Vanhus- ja vammaisneuvosto, 03.04.2018, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Vanhustenviikkoa vietetään tänä vuonna 7.-14.10.2018 teemalla Iloa
toimeliaisuudesta - Aktivitet ger Glädje.
Teemaviikon avaa valtakunnallinen Vanhustenpäivän pääjuhla, jota vietetään
sunnuntaina 7.10.2018 Kuopiossa.
Vanhustenliiton tuottaman materiaalin avulla kannustetaan eri yhteisöjä ja
organisaatioita järjestämään yhdessä tapahtumia ja toimintaa, joissa iäkkäät ihmiset
ovat keskeisesti osallisina. Materiaali julkistetaan ja tulee jakoon myöhemmin tänä
vuonna.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää, että vanhustenviikon 7. - 14.10.2018
suunnittelu aloitetaan yhteisellä suunnittelupalaverilla tiistaina 15.5.2018 klo 16.00.
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 koko vanhus- ja vammaisneuvosto
osallistuu vanhustenviikon suunnittelupalaveriin.

Vanhus- ja vammaisneuvosto, 26.09.2018, § 15
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
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1 Vanhustenviikon 2018 ohjelma
Vanhustenviikkoa ovat olleet suunnittelemassa edustajat varhaiskasvatuksesta,
yhtenäiskoulusta, nuoriso- ja liikuntapalveluista, kansalaisopistosta,
kulttuuripalveluista, vanhuspalveluista, seurakunnasta, eri järjestöistä ja vanhus- ja
vammaisneuvostosta.
Vanhustenviikon 7.-14.10.2018 ohjelma on liitteenä.
Ohjelma laitetaan Puumala-lehteen 27.9.2018 ja 4.10.2018. Se laitetaan myös kunnan
kotisivuille sekä jaetaan seurakuntaan, kirjastoon ja ilmoitustauluille.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä vanhustenviikon 7.-14.10.2018
ohjelman tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 16
Vanhusneuvostopäivä 7.11.2018
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Vanhusneuvostopäivä on Avoimen hallinnon ohjelman yhdessä ministeriöiden ja
kansalaisjärjestöjen kanssa järjestämä vuotuinen yhteistyötilaisuus. Tänä vuonna
teemoina ovat maakunta ja sote-uudistamisen vaikutukset vanhusneuvostojen
toimintaan. Aamupäivän teemana on, miten saada vanhusneuvostojen ääni entistä
paremmin kuuluviin sekä iltapäivän teemana vanhuuteen varautuminen niin
yhteisöllisesti kuin yksilön näkökulmasta. Päivä koostuu tietopohjasta, esimerkeistä,
hyvistä käytännöistä, ideoinnista ja keskusteluista.
Vanhusneuvostopäivän tavoitteena on tiedon jakaminen, keskustelu ja näkemysten
kerääminen hankkeiden valmisteluun.
Tämän vuoden vanhustenneuvostopäivä on keskiviikkona 7.11.2018 klo 10-15
Helsingissä. Tilaisuus lähetetään myös videoituna, joten siihen voi osallistua myös
sähköisesti.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää osallistua vanhusneuvostopäivään 7.11.2018
sähköisesti kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Päivä aloitetaan aamukahvilla klo
9.30. Lounaalla käydään klo 12-13 Ravintola Hovissa. Palvelujohtaja Anne Julin hoitaa
ilmoittautumiset keskitetysti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 17
Tulevaisuuden iäkkäät -seminaarisarjan videotallenteisiin tutustuminen
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liikenneturva järjesti syksyllä 2017 kolmen seminaarin sarjan, jonka teemana oli
iäkkäiden turvallinen liikkuminen. Oulun seminaarin teemana oli Tulevaisuuden
iäkkäät - Liikkuminen ja liikenneturvallisuus, ja se järjestettiin 26.9.2017. Turun
seminaarin teemana oli Tulevaisuuden iäkkäät – Ajoterveys ja autoilu, ja se järjestettiin
31.10.2017. Helsingin seminaarin teemana oli Tulevaisuuden iäkkäät –
Liikennepalvelujen mahdollisuudet, ja se järjestettiin 21.11.2017.
Liikenneturvan nettisivuilla on tallenteet Tulevaisuuden iäkkäät -seminaarisarjasta:
Tulevaisuuden iäkkäät ja liikkumisen haasteet, kesto 19:22
Turvallisesti liikkeellä ikääntyessä (kaatumiset), kesto 30:23
Kognitiiviset taidot ja liikkuminen, kesto 31:02
Ikäkuljettajan ajoterveys ja sen arviointi, kesto 29:49
Iäkkäiden ajoterveyspuutteet onnettomuustutkinnan valossa, kesto 38:05
Liikenteen digitalisaatio ja uudistuvat palvelut, kesto 32:51
Liikkuvuus, turvallisuus ja muuttuvat tarpeet, kesto 31:30
Jokaisen seminaarin paneelikeskustelut ovat myös tallenteina.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää katsottavista tallenteista, mikä tallenne
katsotaan tässä kokouksessa ja milloin katsotaan muut päätetyt tallenteet.
Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että
jokainen vanhusneuvoston jäsen katsoo itsenäisesti tallenteet,
Seurakunta esittää Ystäväpirtti-toiminnan yhteydessä joitakin tallenteita ja
Vanhustenviikon maanantaina 8.10.2018 klo 13-15 esitetään päiväkahvien kera
valtuustosalissa tallenteista Tulevaisuuden iäkkäät ja liikkumisen haasteet,
Ikäkuljettajan ajoterveys ja sen arviointi sekä Iäkkäiden ajoterveyspuutteet
onnettomuustutkinnan valossa.
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§ 18
Muut asiat
Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet toivat esille seuraavia epäkohtia vanhusten ja
vammaisten turvallisuuteen ja esteettömyyteen liittyen:
Halpalinnan postilaatikon edessä on yrittäjän toimesta myytävänä olevia
tuotteita, jotka estävät vanhuksien ja vammaisten asioimisen postilaatikolla.
Linja-autoasemalle ei ole Keskustieltä viitoitusta.
Linja-autoaseman bussikatos on pimeässä paikassa ja bussiaikataulut liian
pienellä fontilla.
K-market Apajan puoleinen Keskustien kevyen liikenteen väylä on
liikennemerkein säädetty vain jalankulkijoille. Nyt siinä kuitenkin liikkuu myös
pyöräilijät aiheuttaen vaaratilanteita etenkin hitaasti liikkuville vanhuksille ja
vammaisille.
Kirkonkylässä on paljon paikkoja, joissa estettömyys ei toteudu.
Ehdotus

Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti:
1. Tehdä vs. kunnanjohtajalle ehdotuksen, että hän keskustelisi Halpalinnan
yrittäjän kanssa siitä, että postilaatikolle olisi aina esteetön pääsy.
2. Tehdä tekniselle toimialalle ehdotuksen, että linja-autoasemalle laitettaisiin
Keskustieltä viitoitukset.
3. Tehdä tekniselle toimialalle ehdotuksen, että linja-autoaseman bussikatoksen
paikkaa vaihdetaan valoisamme paikalle tai bussikatos valaistaan.
4. Tehdä maaseutusihteerille ehdotuksen, että linja-autoaseman bussikatoksen
aikataulut olisivat suuremmalla fontilla.
5. Tehdä tekniselle toimialalle ehdotuksen, että K-market Apajan puoleisen
Keskustien kevyen liikenteen väylästä vain jalankulkijoiden käyttöön
tiedotettaisiin esim. Puumala-lahdessä.
6. Tehdä tekniselle toimialalle ehdotuksen, että keväällä 2019 järjestetään
kirkonkylällä turvallisuus/esteettömyyskartoitus, johon osallistettaisiin
kuntalaiset mm. vammaisten edustajat (pöyrätuolilla kulkeva, näkövammainen,
keppien avulla kulkeva), ikäihmisten edustaja (rollaattorilla kulkeva),
lapsiperheiden edustajat (lastenvaunut/rattaat, pienet kävelevät lapset), koska
vain nämä ihmiset tietävät, mitä ongelmia liikkumisessa tulee vastaan.

Puumala
Vanhus- ja vammaisneuvosto

Pöytäkirja
26.09.2018

4/2018

10 (10)

Muutoksenhakukielto
§13, §14, §15, §16, §17, §18
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

