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ARVIOINTI
PUUMALAN KUNNAN
SUUNNITELMASTA
IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI
2014 – 2016
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Tavoitteet Puumalan kunnan suunnitelmassa ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 – 2016 muotoutuivat
kolmen pääkohdan ympärille:
 esteetön asuminen ja kulkeminen,
 yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy sekä
 osallistumisen/osallisuuden tukeminen.
Tavoitteille laadittiin toimenpiteet, aikataulut, tarvittavat resurssit ja vastuutahot. Laadinnassa
hyödynnettiin hyvinvointi-indikaattoreita, hyvinvointikertomuksen tuloksia, Puumalan kunnan tavoitteita
sekä vanhuspalvelujen seudullista toimintaohjelmaa.

Toimenpide
Mitä, Miksi, Miten?
Tavoite 1:
Jokaiselle
kunnan
ikäihmiselle
mahdollisestaan
esteetön
asuminen ja
kulkeminen

Kaikessa rakentamisessa
huomioidaan
vastaisuudessa: uudet
rakennukset ja
peruskorjattavat
rakennukset, otetaan
joka tavoin huomioon
asukkaan mahdolliset
liikuntarajoitteet ja
esteetön kulkeminen.

Kunnan kulkuväylät
tarkistetaan vuosittain
esteettömyyttä
ajatellen; palaute
kerätään mm.
vanhusneuvostolta,
vapaana
asukaspalautteena ja
vanhustyön
henkilöstöltä.
Kotipalvelun piirissä
otetaan käyttöön
esteettömyyttä koskeva
kartoitus raportointi
tekniselle toimialalle
mahdollisista kodin
muutostöistä

Aikataulu ja
tarvittavat
resurssit
2014 - 2016

Vastuu

Toteuma

tekninen
toimi

2014 - 2016

tekninen
toimi

2014 - 2016

Anne
Partti,
Raija
HakalaEwing

Kaikessa rakentamisessa
on otettu huomioon
asukkaiden mahdolliset
liikuntarajoitteet ja
esteetön kulkeminen.
Peruskorjauksissa on
toteutettu esim. ovien
suurennuksia ja kynnysten
poistoja.
Yleisö-WC:n rakentaminen
toteutetaan Veeranrannan
laajennuksen yhteydessä.
Kirjaston WC:n muutettu
inva-WC:ksi.
Esteettömyyskierros on
tehty kirkonkylällä.
Keskustien
peruskorjauksen
suunnittelussa otetaan
huomioon valaistus,
parkkipaikat (myös invapaikat), liuskat (ei jyrkkiä
reunoja kulkuväylillä) ym.
Terveysaseman tiealueelle
on tulossa kevyen
liikenteen väylä.
Vanhustyön kotipalvelu on
joko tehnyt kotikäynnit
kaikille 80 vuotta
täyttäville tai kutsunut
heidät yhteiseen
tilaisuuteen. Tällöin on
myös keskusteltu
esteettömyydestä. Myös
Kunnon Puumala –
hankkeen kotikäynneillä
kartoitetaan
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Tavoite 2:
Ikäihmisten
yksinäisyyden ja
syrjäytymisen
ehkäisy

Tavoite 3:
Osallistumisen
tukeminen/
osallisuus

esteettömyys.
Sosiaalitoimen ja
vanhustyön esityksestä on
toteutettu WC:n
muutoksia, apukahvojen
asennuksia, kynnysten
poistoja yms.
Ikäihmiset ovat
toteuttaneet suurempia
asunnon muutostöitä
myös ARA:n avustuksilla.
Uusi ystäväpalvelukurssi
toteutui keväällä 2016,
jolloin saatiin n. 10 uutta
ystävää. Ystäviä on tällä
hetkellä n 20.
Ystäväpalvelussa toimiville
on järjestetty
säännöllisesti
kokoontumisia n. 4 kertaa
vuodessa.

Ystäväpalvelutoimintaa
kehitetään:
 uusi
ystäväpalveluku
rssi järjestetään
 tällä hetkellä
ystäväpalvelussa toimivat
kootaan yhteen
ja pidetään
vertaisryhmä

Yhdyshenkilö, kurssin
järjestäjät.
v. 2015 2016 aikana

Helena
Kuronen,
Raija
HakalaEwing,
Anne
Partti

Laaditaan
Puumalanlehteen
artikkeli vanhusten
hyvinvoinnista ja
rohkaistaan siinä
yksinäisiä ottamaan
yhteyttä
yhdyshenkilöön(ihin) /
tarvittaessa
nimettömänä. Myös
huoli naapurista tai
läheisestä huomioiden.
Artikkelissa avataan
hyvinvointiteknologian
mahdollisuuksia.
Otetaan vanhuksiin
kirjeitse yhteyttä ”kirje
kotiin”-kampanjalla.
Kirjoitetaan nimettömiä
kirjeitä virkistämään
vanhuksia.

v. 2015

Raija
HakalaEwing,
Anne
Partti

Ei ole toteutunut useiden
henkilövaihdosten ja
organisaatiomuutosten
vuoksi.

2015 - 2016

Helena
Kuronen,
Raija
HakalaEwing,
Anne
Partti

Järjestetään
”vanhusfoorumi”

Kevät 2015,
tila, järjestävät henkilöt

Anne
Partti,
Anne
Julin,
Raija

Eri tahot ovat kirjoittaneet
kortteja ja kirjeitä
vanhuksille. Vanhukset
ovat toivoneet, että
korttiin tai kirjeeseen
kirjoitetaan, mitä tahoa
edustaa (esim. joku
järjestö, seurakunta,
koulu, päiväkoti).
Vanhusfoorumi
järjestettiin Ikäihmisten
seminaarina keväällä
2015. Osallistujia oli 29.
Palaute oli tosi hyvä ja
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Ylläpidetään
monipuolista
harrastustarjontaa.
Järjestetään kuljetuksia
haja-asutusalueen
ikäihmisille.

vuositasolla
arvioitava

HakalaEwing,
Vanhusneuvosto
Liikuntatoimi,
Kansalaisopisto,
Seurakunta,
järjestöt
ym. tahot

tulosten perusteella on
toimintoja kehitetty.

Liikuntapalvelut,
kansalaisopisto,
terveyspalvelut, eri
järjestöt ja seurakunta
ovat järjestäneet
monipuolista toimintaa
ikääntyneelle väestölle.
Syksystä 2016 alkaen
myös Kunnon Puumala –
hanke järjestänyt erilaista
liikunnallista toimintaa.
Vanhustenviikolla tarjottu
haja-asutusalueella
asuville
kuljetusmahdollisuutta
mutta sille ei ollut
tarvetta.
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