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PuuDno-2021-114
Puumala kodiksi - muuttoagentin palvelujen luominen -hankkeen ohjausryhmän 
nimeäminen

Etelä-Savon maakuntaliitto on 1.6.2021 hyväksynyt (maakuntajohtaja 108/00.01.05
/2021) Puumala kodiksi -hankkeen rahoitettavaksi. Hankehakemukseen perustuvat, 
hyväksyttävät kustannukset rahoituspäätöksen tarkoittamalla ajanjaksolla ovat 111 
613 euroa. Etelä-Savon maakuntaliiton myöntämän määrärahan osuus hankkeen 
kokonaiskustannuksista on 80 % eli 89 291 euroa. Puumalan kunnan osuus on 20 % 
eli 22 322 euroa.

Hankkeen hyväksytty kesto on 31.5.2021–30.9.2022. Hankkeeseen on palkattu 
projektityöntekijäksi Seija Paksu.

Hankkeelle tulee valita ohjausryhmä. Ohjausryhmä käsittelee hankkeen toteuttamista, 
sisältöä ja rahoitusta. Ohjausryhmän tehtävänä on mahdollistaa monipuolisia 
kehittämisnäkökulmia ja siten tukea tavoitteisiin pääsemistä. Ohjausryhmän 
tehtävänä on varmistaa, että hankevetäjällä on tarvittavat yhteydet kunnan keskeisiin 
toimintoihin ja palveluihin sekä hankkeen rahoittajiin.

Hankesuunnitelmassa ohjausryhmän kokoonpanoksi on esitetty seuraavia tahoja: 
kunnan tekninen johtaja, rakennustarkastaja, teknisen lautakunnan pj joka samalla 
edustaa kunnanhallitusta, kunnan hyvinvointipalvelujen edustaja, elinkeinokehittäjä, 
maakuntaliiton edustaja ja muuttoagentti.

Päätöksen peruste
Hallintosääntö §17

Päätös
Päätän nimetä Puumala kodiksi – muuttoagentin palvelujen luominen -hankkeen 
ohjausryhmään seuraavat henkilöt:

kunnan tekninen johtaja Kimmo Hagman
rakennustarkastaja Heikki Virta
teknisen lautakunnan pj, joka samalla edustaa kunnanhallitusta
palvelujohtaja Anne Julin
elinkeinokehittäjä Heikki Pietarinen
maakuntaliiton/rahoittajan edustajana Anne Kokkonen
muuttoagentti Seija Paksu
kunnanjohtaja Niina Kuuva

Ohjausryhmän kokoonpanoa voidaan tarvittaessa täydentää.

Tiedoksi
Ohjausryhmään nimetyt, Etelä-Savon maakuntaliitto

Allekirjoitus

Niina Kuuva, kunnanjohtaja
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Oikaisuvaatimus
§ 11

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 Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään 
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 
kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, 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.
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Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan 
kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
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