
Kuka kuuntelee köyhää Puumalassa? –3K -keskustelutilaisuus 22.1.2020 

 

   MATERIAALIT 

 
Kysymykset kerätty Kuka kuuntelee köyhää Puumalassa? 3K -keskustelutilaisuutta varten syksyllä 

2019. Vastaajina panelistit palvelujohtaja Anne Julin ja teknisen puolen johtaja Kimmo Hagman 

Puumalan kunnasta, kunnanvaltuutettu Laura Pitkonen, palveluohjaaja Anne Reinikainen (estynyt 

tulemasta paikalle) ja sosiaaliohjaaja Katri Hautsalo ESSOTEsta, Sonja Hämäläinen Puumalan 

seurakunnasta 

 

K: KYSYMYS 

 

V: VASTAUS 

Työikäisten työttömyys, osa-aikainen työkyky, kuntouttamisen tarve 

Puumalassa 

 

Luotava lisää työpaikkoja Puumalaan: yksi ratkaisuehdotus, joka auttaisi myös myöhemmin esille 

tulevissa ongelmissa olisi perustaa uusi työ ”yleismies Jantunen”, jolle kunta kustantaa palkan, 

bensat ja riittävän tilavan auton: ”Jantunen” on näppärä tyyppi joka kiertää kylillä, kantaa 

tarvittaessa puut, etsii tv-kanavat, tuo kauppatavarat, käy ikäihmisen kanssa Mikkelissä hoitamassa 

asiat ja tuo samalla ”Irmalle” jääkaapin ekotorilta, kantaa sen sisälle ja laittaa paikalleen jne. Ottaa 

välillä kyytiin diakonissan, vapaaehtoisen tai SPR:n ystävän juttelemaan ihmisille, Konepisteen 

isännän helloineen, kuntouttavassa olevan siivoamaan tms. Monipuolisempi kuin esim. Reissu-Ellu; 

tuleeko myös edullisemmaksi kunnalle? Ainakin yksi Puumalassa työllistyy ja saadaan yksi 

kuntouttavan paikka samalla. Kari Laamasen työpajan varpaille ei tallota, kun tämä palvelu 

kohdistetaan vain heille, joille esim. sosiaalitoimisto katsoo avun olevan välttämätöntä ja joilla ei 

ole työpajan palveluihin muutenkaan varaa.    Laura Pitkonen 

Voimme varmasti kaikki yhtyä siihen, että Puumalaan tarvitaan lisää työpaikkoja. Tämä on niin 

laaja ja monisyinen kysymys ja vastausaika rajallinen, että ehdottaisin tästä tehtävän 

kuntalaisaloitteen. Näin asia lähtee virallisesti käsiteltäväksi kunnassa ja siihen tulee myös 

virallinen vastaus. Sivusto kuntalaisaloite.fi on esimerkiksi oikein hyvä tietopankki aloitteen 

tekemiseen ja toki aina saa kysyä neuvoa myös meiltäkin. 

  
Liian pieni palkka jolla ei elä (1600e – 1700 e/kk)    Anne Julin 

Eri tehtävien tehtäväkohtainen palkka määräytyy voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten 

mukaan. Sopimuksissa on määritelty eri tehtävien osalta tehtäväkohtainen palkka, joka on 

vähimmäismäärä, mikä työnantajan tulee maksaa. Tehtäväkohtaiseen palkkaan vaikuttavat työn 

vaativuus ja koulutusvaatimukset. 

Pienimmät palkat: 
1 739,22 €/kk (myyjä, huoltomies, talonmies, varastotyöntekijä, lippumyyjä). 
1 757,95 €/kk (ruokapalveluissa ateriatuotantoon osallistuva ja astiahuolto). 
1 780,90 €/kk (koulun ja päiväkodin avustaja). 
 



Puumalan kunta maksaa joka tehtävästä tällä hetkellä enemmän kuin vähimmäismäärän. 

 

Lisää mahdollisuuksia kuntouttavaan työtoimintaan:   Katri Hautsalo 

- yritykset? 

- ”Jantusen” työpariksi 

Laki ei mahdollista kuntouttavaa työtoimintaa yrityksiin. Taustalla se, että kuntouttavassa 

työtoiminnassa oleva ei saa viedä työpaikkoja.  

Mikäli ”Jantunen” on kunnan tai muun ei voittoa tavoittelevan yhdistyksen, srk:n tms palkkalistalla, 

on mahdollista soveltuvan tekijän löytyessä olla kuntouttavassa hänen apurina. 

 

-Pienen paikkakunnan etu että on (samat) tutut virkailijat ja ns. yhdeltä luukulta helpompi saada 

moneen asiaan palvelua. Verkostot toimivat tiiviimmin pienellä paikkakunnalla, koska kaikki 

tuntevat toisensa/toistensa työnkuvan. 

- Työllistyminen maaseudulla, jossa ei ole isoja yrityksiä. Näissä oloissa kaivattaisiin 

monimuotoisemmin rinnalla kulkijaa, jotta kaikilla olisi mahdollisuus löytää tie omaan juttuun jolla 

pärjäisi rahallisestikin. 

- Työttömänä ollessani oli hienoa, että meillä oli Sannu reitin työntekijänä; tuntui että joku kulki 

vierellä ja auttoi löytämään oman alan hommia/koulutusta. Myöhemmin tämä vierellä kulkija oli 

etsivä nuorisotyöntekijä Laura, vaikka en ihan nuori enää olekaan. Tällainen toiminta on tärkeää, 

kyseisen henkilön on oltava aidosti kiinnostunut asiakkaansa tilanteesta ja toiveista. Puumalassa on 

hyvä, että virkailijat ottavat asioita hoitaakseen välillä yli oman työnkuvansa. Toivottavasti heidän 

työkunnostaan huolehditaan kuitenkin riittävästi! 

-Yhteistyö niin kuntalaisten kuin yritysten välillä edesauttaa myös työllisyyttä; kaikista ei ole 

kylmiltään yrittäjiksi Katri Hautsalo, Laura Pitkonen 

 

Katri: Sannu ei ollut reitin työntekijä, vaan hankkeessa töissä. Hankkeet ovat aina määräaikaisia. 

TE-palveluissa kehitetään yksilöllisemmän palvelun suuntaan. On erilaisia palveluita, joissa 

mahdollista saada myös hetkeksi rinnalla kulkija. 

 

Laura: Etsivästä nuorisotyötekijästä haluamme kaikki pitää kynsin hampain kiinni. 

- Tänä keväänä 2020 Puumalassa käynnistyy työllisyyden kuntakokeilut, joka koskee niitä 

työnhakijoita, jotka 

- eivät ole oikeutettuja päivärahaan 

- kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat 

- työttömät maahanmuuttajat    

 

Tällä kokeilulla halutaan edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja ohjautumista 

koulutuksiin. Kunnalle kustannus on vähintään 15 000 euroa. Tästä en osaa tällä hetkellä tarkemmin 

sanoa. 

- Kaikista ei ole yrittäjiksi, totta. Kunta kannustaa yrityksiä palkkaamaan ja kouluttamaan uusia 

työntekijöitä 

- oppisopimustuki (oppisopimus ei välttämättä vaadi poistumista Puumalasta) 

- koulutustuki (yksittäiseen koulutukseen) 



- Lisäpalkkatuki pitkään työttömänä olleen työllistämiseen ja yritystoiminnan aloittamiseen tai työt-

tömälle nuorelle 

-Kouluttautumisen etämahdollisuudet kasvavat koko ajan. Puumalan kansalaisopistossa voi suorit-

taa koulujen tenttejä ja kokeita, ei tarvitse matkustaa fyysisesti koululle, mikä iso säästö ja käytän-

nönhelpotus. 

Muita tapoja on erilaiset te-palvelujen kautta tulevat työkokeilut yrityksissä. Näissä pitää sekä 

työnhakijan että yrittäjän olla aktiivinen että löytää toisensa.   

 

Kyydit ja kulkeminen 

 

- Ihmiset ovat eriarvoisia taksikorttien myöntämisessä. Esimerkkitapaus: yli 80 –vuotias pariskunta 

ei saa taksikorttia asiointiin. Kummallakaan ei ole ajokorttia. Mies sairastaa epilepsiaa jonka vuoksi 

on menettänyt ajolupansa. Pariskunta asuu ja pystyy muuten asumaan itsenäisesti 15 kilometrin 

päässä kirkonkylältä. Yleinen kimppakyyti kulkee vain kerran viikossa.  Anne Reinikainen 

 

Vammaispalvelun kuljetuspalvelu on lakisääteinen palvelu, joka myönnetään vaikeavammaiselle 

vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentin mukaan. Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja 

järjestetään henkilölle, joka vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua 

suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoistaan. 

•  Lähinnä normaalista ikääntymisestä johtuva liikuntakyvyn alentuminen ei voi olla peruste vam-

maispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämiselle. Vammaispalveluasetuksen 5 §:n mukaan 

kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään 

henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi 

käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. 

  

Eli jos he ovat hakeneet VPL-kuljetuspalvelua, palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakas ei ole 

vaikeavammainen. 

Jos ei pysty käyttämään julkista kuljetusta eli mainittua kimppakyytiä, vaihtoehto on 

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu           

• SHL: n kuljetuspalvelu on ensisijainen palvelu, jota myönnetään ikäihmisen kotona selviytymisen 

tukemiseksi pääsääntöisesti 8 yhd. suuntaista matkaa kuukaudessa. Kuljetuspalvelu ylläpitää asiak-

kaan omaa itsenäistä selviytymistä ja tukee itsenäistä kotona asumista 

• Myönnetään varattomalle tai vähävaraiselle henkilölle, jolla on ikääntymisestä, vammasta tai sai-

raudesta johtuvaa liikuntarajoitteisuutta. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetustukea ei myönnetä, 

jos samassa taloudessa on auto käytössä. 

• Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetustukea ei myönnetä, jos asiakas asuu palveluliikenteen toiminta-

alueella ja asiakas pystyy käyttämään palveluliikennettä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. 

• Yksinäinen henkilö katsotaan varattomaksi tai vähävaraiseksi, jos hänen bruttotulonsa ovat enin-
tään 1 200 € tai talletukset ovat enintään 3 000 €. Asumistukea, eläkkeensaajan hoitotukea ja rinta-
malisiä ei huomioida tuloksi. Avio- tai avoliitossa asuva hakija katsotaan varattomaksi tai vähäva-
raiseksi, jos puolisoiden yhteenlaskettu bruttotulo on enintään 1 900 € tai talletuksia on enintään 6 
000€. 



 
 

Eli heillä SHL-kuljetuspalvelun kriteerit ei ole täyttyneet, koska eivät ole vähävaraisia tai pystyy käyttä-
mään asioimisliikennettä. 

 

-Ei ole varaa kelataksiin 25e/suunta. Entä jos Puumalan tk:kin lakkautetaan? Kelataksilla ei pääse 

käymään kaupassa eikä edes apteekissa hakemassa lääkkeitä vaan on otettava erikseen taksi ja 

maksettava se itse. Syrjäkyliltä kilometrejä kertyy. 300 euron maksukatto ei lohduta kun rahaa ei 

ole.   (--voisiko Jantunen tuoda myös lääkkeet hoitsu kyydissä? Nina huom. ☺ )      Katri Hautsalo 

 

Kelataksin omavastuuosuus voidaan huomioida Kelan perustoimeentulotuessa. Puumalan tk:n 

lakkauttaminen ei ole ainakaan lähivuosien suunnitelmissa. Tätä puoltaa etäisyys Mikkelistä.  

Hoitaja ei varmaankaan Jantusen kyytiin käytännön syistä lähtisi. Kotihoito kuljettaa omille 

asiakkailleen kotiin lääkkeitä. 

-Kimppakyytien järjestäminen syrjäkyliltä esim. tapahtumiin ja pitäisi sopia mm. ainoan pankin 

aukioloaikoihin (taksi raksuttaa kun joka paikkaan jonot ym.)      Laura Pitkonen 

• Puumalassa asiointiliikenne toimii kutsutaksiperiaatteella ja maksuna peritään voimassa ole-

van linja-autoliikenteen lipputaksa. Ratkaisu julkisten kulkuneuvojen puuttumiseen. 

• Joihinkin tapahtumiin yhdistykset ja yritykset myös järjestävät kuljetuksia. 

• Puumalan kunnasta voi myös porukalle hakea ilmaista kulttuurikyytiä. 

•  Kannattaa olla aktiivinen myös lähistöllä asuvien kanssa. Facebookissa mm. on koostunut 

ryhmiä ihan Puumalan kimppakyytien järjestämiseksi. 

- ”Jantusen” kyytiin kierrätyksestä tavaroita, vaatteita ja EU –avustusruokia     Laura Pitkonen 

 

- Kunnan johdolle: järjestäkää edes yksi linja-autovuoro tai taksi Mikkelistä, mikä tulisi Puumalaan 

myöhemmin iltasella → tällä voitaisiin ehkäistä syrjäytymistä edes vähän. 

- Juvalle pääsee bussilla vain Mikkelin kautta. Kallista maksella monta eri linja-autoa. Kimmo  

              Hagman 

  

Vuorojen vähyys mihin tahansa suuntaan johtuu matkustajien vähyydestä. Ylimääräinen, 

esimerkiksi kerran viikossa tai kahdessa tapahtuva tilataksikyyti esim. Mikkeliin voisi olla kokeilun 

arvoinen. Päättäjät ottavat kantaa hankkeen mahdollisuudesta ja kustannuksista.   

              

 

-Pyöräteiden reunaan potkukelkalla mentävä kohta jota ei hiekoiteta, koska nyt potkukelkalla 

mennään keskellä ajotietä. Monelle potkukelkka pakollinen kulkupeli talvella (huonot jalat, 

keuhkot, tasapaino, pakko levätä välillä ja saa kauppakassin kulkemaan).   Kimmo Hagman 

Mahdollisuutta toteuttaa potkukelkkaväylä on tutkittu muutama vuosi sitten kyselemällä ko. väyliä 

kokeilleilta kunnilta heidän kokemuksiaan. Ongelmaksi kerrottiin mm. risteyspaikat, joissa 

hiekoitettu ja hiekoittamaton väylä risteää, sekä vastasataneen lumikerroksen alle näkeminen: 

käytännössä kulkija ei voi tietää onko alusta hiekoitettu vai ei. Paras yhtenäinen pätkä potkurointiin 

voisi olla Vanhan Puumalantien osuus, tämä tie kevyen liikenteen väylineen on kuitenkin valtion eli 

ELY:n hoitovelvoitteen alla, eikä kunta päätä sen talvihoidosta. 



Sosiaali- ja terveydenhuolto 

 
-Turvattomuus lisääntyy iän myötä → köyhällä ei varaa turvarannekkeeseen ja käyntimaksuihin; 

jättää helpommin soittamatta.          Katri Hautsalo 

Turvaranneke on perustoimeentulotuessa huomioitava meno, kuten kotihoidon maksutkin. 

-Tietävätkö kaikki turvarannekkeen ja hälytyspuhelimia käyttävät, että hälytyskäynnitkin tulivat 

maksullisiksi? Uskotko, että paljon tarpeellisia ilmoituksia jää ilmoittamatta kalliin laskun vuoksi? 

      Anne Reinikainen 

Kaikille tukipalveluasiakkaille on lähetetty kirje, jonka päiväys on 17.12.18. Kirjeessä kerrotaan mm. turva-

palvelujen laskutus muutoksesta. 

Mielestäni asiakas, joka tarvitsee turvaranneketta oikeassa hädässä, ei arvioi kustannuksia hädänhet-

kellä. 

-”Niemessä hoitajat istuvat vaan kahvilla, vaikka potilaita olisi apua vailla” (vanhukset).  Anne 

           Reinikainen 

Jokaiselle työntekijälle kuuluu lakisääteinen kahvitauko (10min) ja lounastauko (20min). Osa hoitohenkilö-

kunnasta ruokailee ns. omalla ajalla, eli 30 min lounastauko ei ole työaikaa. 

Hälytyksiin vastataan kesken tauonkin, jos potilas apua tarvitsee. 

Usein esim. muistisairas asiakas voi pyytää apua vessaan pääsyyn ensimmäiseltä vastaantulijalta, vaikka 

juuri on vessasta tullut. Ulkopuolisesta tilanne voi näyttää hoitajan välinpitämättömyydeltä. 

Aina kannattaa kysyä henkilökunnalta tai olla yhteydessä esimieheen. 

 

-Turvakartoitus myös alle 70 –vuotiaille? Kartoitusta tehdessä voitaisiin rohkaista yhteisöllisyyteen 

ja etsittäisi yhdessä ”ystävä” (läheinen, SPR:n ystävä, ”Jantunen”….) jolle esim. vara-avain ja joka 

auttaa tarvittaessa.     Anne Reinikainen 

Ennaltaehkäisevät kotikäynnit tarjotaan joko yksilöllisesti tai järjestetään ryhmätapaaminen sinä 

vuonna, kun he täyttävät 80 -vuotta. 

Jokaiselle 75 vuotta täyttäneillä on oikeus saada palvelutarpeen kartoitus. Palvelua hakeva on oikeutettu 

saamaan maksuttoman arvioinnin palvelujen tarpeesta viiveettä, viimeistään seitsemäntenä (7) arkipäivänä 

siitä, kun hän tai hänen edustajansa on ottanut yhteyttä kunnan sosiaalipalveluista vastaavaan viranomai-

seen palvelujen saamiseksi (ks. Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 § 36, ns. vanhuspalvelulaki § 15). 

Ennakoivaa toimintaa, etsivää vanhustyötä kehitetään Essoten alueella yhteistyössä järjestöjen, seurakun-

nan, yhdistysten, apteekkien ja terveyskeskuksen ja sairaalan kanssa. Jokainen Puumalalainen voi käyttää 

Omatorin palveluja. 

 Valitettavasti ystävätoimintaan tai järjestöjen toimintaan pienellä paikkakunnalla ei riitä aktiivisia 

toimijoita.  

-Kuka ikäihmiselle mukaan esim. Mikkeliin asioita hoitamaan, kun ystäviä/sukulaisia ei ole? → 

Jantunen?      Anne Reinikainen 

Kaikkeen ei voi viranomainenkaan auttaa. Vapaaehtoisia toimijoita tarvitaan…  

-Miten edunvalvonnassa olevan oloja voisi parantaa? Kuka huolehtisi esim. tarvittavista 



huonekaluista, verhoista ym. ja kuinka hän voisi osallistua esim. retkille ja muihin virikkeisiin? 

      Katri Hautsalo 

Edunvalvoja hakee tarvittaessa täydentävää toimeentulotukea. Huonekaluja ja muita kodin tarvikkeita 

huomioidaan toimeentulotuessa asiakkaan muuttaessa ensimmäiseen omaan asuntoonsa tai asiakkaan 

saatua asunnon pitkän asunnottomuuden jälkeen. Myös akuuteissa kriisitilanteissa voi saada tukea 

(esim. tulipalo). Kriteerit ovat samat kuin muillakin täydentävää toimeentulotukea hakevilla. 

Hakemukset käsitellään yksilöllisesti, jokainen tilanne on erilainen. Myös esim laitoksessa asuville 

pitää jäädä 190 €/kk käyttörahaa. Siitä voi säästää ja käyttää haluamallaan tavalla. 

 

-Pyörätuolit myös helposti ulkona työnnettäviksi (esim. talvirenkaat jne) niemessä  

      Laura Pitkonen 

-Mari Virta, arkea auttavia tarvikkeita ilmaiseksi lainaan; onko tästä tiedotettu riittävästi?  Laura 

                 Pitkonen 

ESSOTEn kautta tulee kaikki tarvittavat apuvälineet maksutta. Fysioterapeutti arvioi aina 

apuvälineen tarpeen. Pääasiassa yhteys suoraan Puumalan fysioterapeutti Heini Falckiin, kotihoidon 

piirissä ja palvelukeskuksissa Mari Virtaan. 

Syrjäytyneisyys, apu kotiaskareissa, vapaaehtoistyö 

-Monet paikkakunnalle muuttaneet, myös paluumuuttajat, kokevat ettei täällä oteta ystäväpiiriin 

mukaan. Monella on kokemus ulkopuolisuudesta, koska paikkakunnalla on tiiviit ja vakiintuneet 

sukulais- ja ystäväpiirit, eikä niihin ole helppo päästä mukaan. Monet järjestöt (eläkeläiset ym. 

yhdistykset järjestävät kaikille avointa toimintaa, mutta kukaan ei kutsu kotiin eikä ole muuten 

yhteyksissä.) Tilaisuudet ovat usein maksullisia arvontoineen tai kahvikolehtikeräyksineen, 

köyhälle nämä tuntuvat kalliilta. Jotkut ovat löytäneet oman pienen ystäväryhmän erilaisten 

harrastusryhmien kautta. Facebookin puskaradiossa on myös keskusteltu tästä ulkopuolisuuden 

kokemuksesta. Kun et tunne ihmisiä, et tiedä keneltä kysyä neuvoa miten paikkakunnalla asioita 

hoidetaan.    Laura Pitkonen, Nina Korhola (kylätupa) 

- Kannustan rohkeasti mukaan kaikkiin tilaisuuksiin ja kerhoihin tutustumaan! Ystävyys- ja 

luottamussuhteet ja verkostot kehittyvät hitaasti, mutta kehittyvät kun jaksaa nähdä vaivaa. 

- Yhdistysten toiminnat halutaan tehdä mahdollisimman matalakynnyksiseksi, koska tärkeämpää on 

ihmiset ympärillä kuin kertynyt kahviraha. Kahvirahat ja jäsenmaksut ovat usein vapaaehtoisia ei-

vätkä pakollisia. Tarvitsee usein ottaa se ensimmäinen rohkea askel. 

- Kyläilykultuuri on muuttunut, kynnys tai tarve kutsua kotiin on muuttunut, toisaalta turvallisuus-

syistä hyväkin. Sosiaalinen media on korvannut paljon, esim. nuoret kasvavat koko ajan enemmän 

”etäsosiaalisuuteen” 

- Huomionkiinnitys ilmoituksiin, joissa tarpeeksi selkeästi onko maksullista vai maksutonta 

NINA: Tervetuloa Kylätuvalle kunnantalon alakertaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin 

klo 10-14 kahvittelemaan ja tutustumaan ihmisiin. Mikäli tarvetta on, niin voimme järjestää 

vaikkapa teemapäivän uusille/paluumuuttaneille asukkaille. 

- Yhteisöllisyyden tukeminen (kylätupa, ystäväpirtti, syrjäkylien kohtaamispaikat… rahallinen yms. 

tuki?) Monta eri ryhmittymää (esim. eläkettä, vammaistukea, toimeentulotukea jne saavat) joilla ei 

ole varaa osallistua esim. retkiin, teatteriin ym. virikkeisiin.                   Sonja Hämäläinen 



-Seurakunnalle terveisiä: Toivon tilaisuuksia, joissa ei heti kerättäisi rahaa. En ilkeä tulla edes 

kirkkoon rahattomana. On noloa, kun ei ole antaa rahaa kolehtiin tai ovella kerääjälle. Meillä on 

kirkollisverot sitä varten.                     Sonja Hämäläinen 

-Seurakunnan/diakonissan päivittäiskäynnit vähentyneet → yksinäisyys ja syrjäytyminen etenkin 

syrjäkylillä. Ei mahdollisuutta osallistua kirkonkylän tapahtumiin kun ei ole varaa. (Jantusen 

kyytiin? SPR:n ystäväpalvelu?)    Sonja Hämäläinen 

 

 

-Miten vapaaehtoistoiminta voisi tavoittaa paremmin yksinäisiä? Kotihoitajat, jotka tapaavat 

yksinäisyydestä kärsiviä, ovat vaitiolovelvollisia. SPR:n ystäväpalvelu kaipaa enemmän 

sitoutuneita ystäviä, SPR:n säännöt on kuitenkin koettu liian tiukoiksi. 

 Sonja Hämäläinen 

 

Lapset ja nuoret 

 
- Koululainen ei ”halua” osallistua hiihtoon tai luisteluun, uimahallireissulla tulikin vatsa sopivasti 

kipeäksi (uikkarit jääneet pieniksi), sisäpelikengät ”unohtui” taas kotiin…. Kotona ei välttämättä 

ole varaa tarvikkeisiin. Puumalasta on myös pitkä matka kirppiksille, eikä sieltä välttämättä löydy 

uikkareita. Uimahallireissut ym. vapaaehtoisiksi ilman että joutuu selittelemään puutaheinää, ja 

apua välineiden hankintaan, jotta uimaan tms. haluava ei siksi joudu jäämään pois.  Anne Julin 

Valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan 

• opetus perustuu eri vuodenaikojen ja pakallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin 

• vesiliikunta ja uinti kuuluvat liikunnan opetukseen (1-9 lk), vesipelastuksen opetusta (3-9 lk) 

• muista lajeista ei mainintaa 
 
Nettikirppikseltä voi myös ostaa edullisesti liikunta-asuja ja välineitä. 
Facebookissa on Puumalan kirppis. 
Koulu järjestää kirppiksen lukuvuosittain. 
 
Liikuntavälineiden kierrätystä perheiden kesken voisi tehostaa, jos vain löytyisi muitakin kuin edellä 
mainittuja keinoja. 
 
Koululla on antaa oppilaiden käyttöön polkupyöriä ja luistimia. Suksia koululla ei ole eikä ketään pakoteta 
hiihtämään. 
 

-Kotitehtävät It`s learningista: ei ole varaa tietokoneeseen/läppäriin. Eriarvoinen olo.   Anne Julin 

Koululta saa läppärin kotiin lainaksi. 

It´s learning toimii myös älypuhelimella. 

Voi myös sopia opettajan kanssa muista menettelyistä. 

-Mitä tapahtui lasten MLL:n iltapäiväruoalle? Saadaanko se vielä takaisin?              Laura Pitkonen 

Kesällä 2017 Puumalan kunta ja MLL kokeilivat kolmena peräkkäisenä maanantaina ruokailua 

Norppapuiston yhteyteen tarpeen määrittämiseksi. Tulevaksi kesäksi on valmisteilla mahdollisesti 

aterian sisältävä leikkipuistotoiminta. 



Kansalaisopisto 

-Kansalaisopiston opintosetelillä kustannettava kurssi takaisin vapaavalintaiseksi. Aiemmin 

opintoseteliin oikeutettu (eläkeläinen, työtön) sai vapaasti valita yhden kurssin. Nyt tarjolla on -50% 

kursseja, joihin ei siltikään ole varaa, sekä jotain ilmaiskursseja, jotka eivät kiinnosta lainkaan. 

Vapaavalintainen kurssi voisi auttaa kehittämään esim. oman alan taitoja ja auttaa työllistymisessä, 

paremmin kuin joku runokurssi.    Anne Julin 

Vapaavalintaisista kursseista luovuttiin, koska nopeasti reagoivat opiskelijat saivat ilmaisen kurssin, 

ei välttämättä sellainen, jolla ei ollut varaa maksaa kurssista. Lisäksi ihmiset kyllä ilmoittautuivat 

kurssille mutta eivät osallistuneetkaan. Tällöin opintoseteliraha meni hukkaan. 

 
Opintoseteliraha tulee valtiolta eikä se riitä kaikille. Vuonna 2018 rahaa tuli 2 000 euroa ja 
opintosetelikursseja järjestettiin 2 460 eurolla. Vuonna 2019 rahaa tuli 2 500 euroa. 
 

Opisto vaihtelee vuosittain opintosetelikursseja, jotta jokaiselle löytyisi se itseään kiinnostava 

kurssi. Liikuntaa ei ole tarjottu, koska kunnan liikunnanohjaaja järjestää erilaisia ilmaisia liikunnan 

ohjauksia. 
 

-Liian vähän osanottajia kalliille kansalaisopiston kurssille → kurssi keskeytyy, köyhä menettää 

kalliilla säästämänsä rahansa ja opettaja työtuntinsa.   Anne Julin 

Puumalan kansalaisopiston kurssimaksuja ei voi pitää kalliina. Ne ovat halvempia kuin useiden 

muiden kuntien opistojen kurssit. 

 
On huomattu, että kurssimaksu sitouttaa opiskelijaa enemmän osallistumaan kurssille kuin jos se olisi 
ilmainen eli kurssit eivät lopu kesken kaiken niin helposti. 
 
Minimiopiskelijamäärä kurssille on 5, mikä on hyvin alhainen. Jos kurssilla on kolme kertaa peräkkäin 
vähemmän kuin 5 opiskelijaa, kurssi lakkautuu. Kurssit ovat lakkautuneet kesken kaiken hyvin harvoin. 
Pääsääntö on, että opintonsa keskeyttäneille ei palauteta kurssimaksua. Tapauskohtaisesti voidaan 
kuitenkin niin menetellä (esim. sairaustapaukset, jos kurssi loppuu jo aika aikaisessa vaiheessa). 
 
Opettajan palkkausturva on osittain siinä, että hänelle maksetaan 2 viikon palkka kurssin keskeytymisen 
jälkeen eli palkka maksetaan irtisanomisajalta. 

 

-Lasten harrastamiseen tukea, esim. rumpu”tunti” 80 euroa/kausi, ”tunti” on todellisuudessa 20 

minuuttia. Voisiko koulu tukea vähävaraisia perheitä antamalla valvotusti koulun soittimia käyttöön 

heille, joilla ei ole varaa kustantaa kalliita kansalaisopiston kurssimaksuja?  Anne Julin, Katri  

      Hautsalo  

Musiikin lukukausimaksu on syyslukukaudella 82 € ja kevätlukukaudella 92 € sisältäen yhden 

soittimen. Maksulla voi opiskella myös kaikkia muita musiikkiaineita (musiikin teoria-aineita, 

laulua, ryhmämusisointia). 

Soitinopetus on yksilöopetusta ja opetuskerran pituus on 20 tai 30 min/kerta. 
 
Koulun soittimia ei annetaan kotiin. Mutta huoltajan kanssa voi käydä koululla iltaisin soittamassa. Koulu 
antaa huoltajalle iltakäyttäjäavaimen. 
 

Avustusta opiskeluun voi kysyä esim. seurakunnan diakonilta. Anne Julin  

    



Täydentävänä toimeentulotukena voi hakea vähävaraiset perheet harrastusmaksuja. Tilanne 

arvioidaan yksilöllisesti. Katri Hautsalo 

 

Yleiset: 

 
-Yhteispalvelupisteeltä kuulua: Nettiasiointiin omilla laitteilla kysytään neuvoja, sitä on kuitenkin 

vaikea neuvoa, koska laitteet ovat erilaisia, eikä osaamista niiden käyttöön asiointipisteen neuvojilla 

ole. Mihin voi mennä kysymään apua, jos ei osaa käyttää omaa konetta? Maksullisia kursseja on, 

entä köyhälle tai osaamattomalle apua? Kansalaisopiston kursseilla on myös hankaluutena jo osatun 

eri tasot; toinen osaa enemmän ja toinen ei löydä vielä toisellakaan tunnilla käynnistysnappia.   

      Laura Pitkonen 

Kunnalla on aloittanut vuoden alusta digineuvoja Eeva-Liisa Isosaari, joka nimenomaan jalkautuu 

ja antaa henkilökohtaista palvelua asiakkaalle. 

Lisäksi kirjasto auttaa ja neuvoo mielellään oman osaamistaitonsa mukaan. 

Pitääkö paikkansa, että kunnan vuokra-asunnoissa on 3 kk takuuvuokra? Ja jos, niin mihin näin 

korkea summa perustuu? Tyhjiä asuntoja on paljon esim. Koivutiellä; maksammeko me muut 

asukkaat niidenkin kulut, kun asukkaita ei riitä jakamaan kuluja kalliiden takuuvuokrien vuoksi? 

Eikö Puumalaan haluta uusia asukkaita?     Kimmo Hagman 

Meillä on tosiaan ollut kolmen kuukauden takuuvuokra käytössä. Esimerkiksi Kela on hyväksynyt tuon 

pituuden avustuspäätöksissään. Olemme nyt (mm. tämän yhteydenoton vuoksi) lyhentämässä 

takuuvuokra-aikaa ainakin kuukaudella. Koivutiellä on joitain isompia asuntoja eli kolmioita vapaina. 

Tilanne täyttöasteen puolesta on kuitenkin ihan hyvä. Asukkaat eivät joudu maksamaan tyhjien asuntojen 

puolesta, esimerkiksi tälle vuodelle ei olla tekemässä vuokrankorotuksia. Kuntaan halutaan kyllä uusia 

asukkaita. 

-Tiedottaminen: Mistä köyhä saa tietoa ilmaisista/erittäin edullisista tapahtumista ym. Puumalassa? 

Nettiin ja Puumala –lehteen ei ole varaa, kaupanseinät ovat kaukana. Kehitysehdotus: 

ilmoitustauluille osio: Puumala alle 5 eurolla. Yhteisöt itse pitävät ilmoituksensa ajan tasalla.                         

               Anne Julin 

Sekä kirjastossa että kunnantalolla on tietokoneita, joilla voi käydä ilmaiseksi netissä katsomassa Puumalan 
tapahtumia. 
Kirjastossa ja kunnantalolla voi käydä myös lukemassa Puumala-lehteä. 
Kaupan seinät eivät ole yhtään sen kauempana kuin kunnan ilmoitustaulut. 

Selvitetään, mahtuuko kunnan ilmoitustauluille osio: Puumala alle 5 eurolla. Mutta miten saadaan 

eri yhteisöt tuomaan sen alle ilmoituksia tapahtumista? 

Kelalta ym. vierailijoita kuukausittain; mikä taho koollekutsujaksi ja kuka huolehtii kuluista? 

Ongelmina esim. ymmärtämättömyys mitä tukia voi hakea, lukutaidottomuus, hakemusten 

täyttämisen vaikeus…. Erilaiset luennotkin kiinnostaisivat.  

 

Hoitovirheistä valittaminen tehty niin vaikeaksi ja byrokraattiseksi, ettei esim. vaikeasti 

vammautuneella ole voimia tehdä asialle mitään. Kuinka kunta voisi auttaa?Anne Julin, Katri  

      Hautsalo 

 

Kansalaisopisto, vanhus- ja vammaisneuvosto ja eri järjestöt voisivat ottaa vastuuta tällaisten 

erilaisten tietoiskujen/luentojen järjestämisestä kuntalaisille. Kansalaisopisto onkin järjestänyt 



hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä luentoja ja eläkeläisjärjestöt liikenneturvallisuuteen liittyvän 

tilaisuuden. Anne Julin 

 

Kelalta oli jalkauduttu Puumalaan: 1 asiakas. Reissuellu kiertää ja kyydissä moniammatillinen 

ryhmä. Puumalaan varmistunut 15.2. Hurissalo. Hankeaika 1.6.2019–30.11.2021. Kelan 

asiointipalvelusta voi pyytää etäyhteyden Kelan työntekijälle. Mm. toimeentulotukea voi hakea 

myös puhelimitse. Mikäli ei onnistu voi sosiaaliohjaaja auttaa hakemuksen kanssa.  Katri Hautsalo 

 

Koulu- ym. ruokahävikin vähentäminen hyötykäyttöön?                           Kimmo Hagman 

Ruokahävikin vähentämistä selvitellään parhaillaan mittaamalla koulun ja päiväkodin pois laitettavan ruuan 

määrää ja suunnittelemalla hyötykäyttö kaikilta osin järkeväksi ja turvalliseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


