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Läsnä

Muu läsnäolo

Vainionpää Pertti
Väänänen Eira
Elonen Martti
Hirvonen Eero
Lemettinen Reijo
Kuivalainen Jouko
Neuvonen Taimi
Pesonen Kari U
Hämäläinen Pirjo
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puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
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varajäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
taloussihteeri
Pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset
Pertti Vainionpää
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Jouni Turunen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu ___.___.20___
Kari U. Pesonen
pöytäkirjantarkastaja

Marja-Leena Räsänen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
VANHNEU 15.12.2020 § 71
Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
VANHNEU 15.12.2020 § 72
Vanhusneuvosto päättää valita kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kari U.
Pesosen ja Marja-Leena Räsäsen.
Päätös:
Valittiin.
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Ikääntyvien ja erityisryhmien asumisen toimeenpano-ohjelma
VANHNEU 15.12.2020 § 73
845/00.01.02.05/2020
Taloussihteeri Markku Kurki tulee kokoukseen esittelemään ikääntyvien ja
erityisryhmien asumisen toimeenpano-ohjelmaa Joensuu 2021 – 2023.
Vanhusneuvosto antaa lausunnon toimeenpano-ohjelmasta.
Päätös:
Taloussihteeri Markku Kurki esitteli toimeenpano-ohjelman kokouksessa.
Vilkkaan keskustelun ja siihen liittyvien vastausten jälkeen vanhusneuvosto päätti
antaa toimenpano-ohjelmasta lausuntonaan seuraavaa:
1. vanhusneuvosto katsoi, että ikääntyville tarkoitettujen palveluasuntojen
osalta voitaisiin hyvin jatkaa nykyisellä mallilla, minkä mukaan julkinen valta
eli käytännössä kaupunki organisaatioineen rakentaisi edelleen noin puolet ja
yksityinen tai kolmas sektori vastaisi sitten toisen puolen tarpeen mukaisesta
rakentamisesta,
2. tärkeintä olisi kuitenkin, että rakentamista voitaisiin jatkaa lähivuosina
riittävän tiiviisti useamman vuoden ajan, jotta nykyinen varsin suuri puute sekä
tulevaisuuden jatkuvasti kasvava tarve pystyttäisiin kattamaan edes
tyydyttävästi,
3. suurin puute asumispalvelupaikoista on tällä hetkellä kaupungin ruutukaavaalueella reuna-alueineen. Siten esim. Reijolan taajaman osalta
rakentamistarve ja -mahdollisuudet olisi syytä tarkemmin selvittää,
4. kaupungin laajoilla reuna-alueilla korostuu erittäin voimakkaasti kotona
asumiseen liittyen erilaisten palveluavustajien saaminen yksittäisten
vanhusten tueksi heidän mahdollisen pitkän kotona asumisen
varmistamiseksi. Nämä avustajat olisivat osaltaan pienentämässä entisestään
kasvavaa eri tavalla tuettujen
palveluasuntojen rakentamistarvetta tulevaisuudessa,
5. ikääntyvien asumistarvetta voisi osaltaan helpottaa myös ns. kovan rahan ja
vuokra-asumisen yhdistelmänä rakennettava palvelutalo jo toteutetun Marttatalon mukaisesti, jos kaupunki pystyisi osoittamaan sellaiselle keskeisen tontin
kaupungin keskusta-alueelta,
6. lopulta ikääntyvien kotona asumista tulisi entistä voimakkaammin pyrkiä
kehittämään myös kaupungin toimesta esim. yhteistyöllä ja taloudellisella
tuella kolmannen sektorin erilaisten yhdistysten kanssa. Mikään
vapaaehtoistoiminta ei yksin pysty ottamaan vastuuta vanhusten kotona
tarvitsemien erilaisten avustuspalveluiden pyörittämisestä esim. toiminnan
organisoinnin tai vastuu- ja kustannuskysymysten osalta. Tällainen
avustajatoiminta niin kaupungin keskustassa kuin myös reuna-alueilla olisi
osaltaan helpottamassa painetta erillisten palvelutalojen rakentamiseen.
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Työnjaon mukaiset raportit kaupungin valmisteluista ja päätöksenteosta
VANHNEU 15.12.2020 § 74
20/02.02.02.01/2020
Rakennus- ja ympäristölautakunta; Marja-Leena Räsänen
Hyvinvointilautakunta: Pirjo Hämäläinen
Siun sote: Eira Väänänen
Liikenneturvallisuus: Eero Hirvonen
Kaupungin viestintä: Taimi Neuvonen
Vanhusneuvosto kuulee jäsenten seurantaraportit.
Päätös:
Kuultiin vastuuhenkilöiden raportit ja niistä kirjattiin ylös seuraavia asoita:
Rakennus- ja ympäristölautakunnasta kutsutaan ensi vuoden kokoukseen vierailija
esittelemään toimintaa.
Siun soten puolella korona työllistää. Talous on hyvä. Vastaanotto tereysasemilla
ruuhkautunut ja odotusajat pitkät. Tiimimalli Niinivaaralla toimii hyvin. Rollaattorilla
kulkevat pääsevät ilmaiseksi bussiin ympäri vuorokauden.
Kutsutaan liikenneinsinööri Jarmo Tihmala kokoukseen kertomaan
liikenneturvallisuudesta.
Kaupungin viestinnän puolelta keskusteltiin vanhusneuvoston jäsenistön
vuorovaikutusta edustamiensa eläkeläisjärjestöjen kanssa sekä lehdistön ja
Joensuun kaupungin viestinnän kanssa tiedottamisesta.
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Kysely kunnallisten vanhusneuvostojen asemasta, toimintatavoista ja vaikutusmahdollisuuksista
VANHNEU 15.12.2020 § 75
859/00.01.06/2020
Ihmisoikeuskeskus on lähettänyt vanhusneuvostolle vanhusneuvostokyselyn, joka
on esityslistan mukana sähköpostin liitteenä. Sihteeri on täydentänyt kyselyn
alkuosaa.
Tässä alla ihmisoikeuskeskuksen lähettämä sähköpostiviesti, joka oli saatteena
vanhusneuvostokyselyssä.
”Vanhusneuvostojen tilanteesta ja käytännöistä eri kunnissa kaivataan lisää tietoa.
Kuntien välillä tiedetään olevan eroja siinä, millaiset vaikutusmahdollisuudet
vanhusneuvostoilla on kunnan asioissa. Myös vanhusneuvostojen kokoonpano,
valinta ja toimintatavat eroavat kunnittain. Vanhusneuvostoilla tulisi olla keskeinen
rooli kaikissa ikäihmisiin vaikuttavissa asioissa laajasti kunnan eri toimialoilla.
Toiminnan turvaaminen tulisi mahdollistaa myös koronan aiheuttamassa
poikkeustilanteessa. Vanhusneuvostojen osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen on erityisen tärkeää ikääntyneiden
oikeuksien toteutumisen näkökulmasta.
Ihmisoikeuskeskus toteuttaa selvityksen kunnallisten vanhusneuvostojen
tilanteesta. Hankkeen osana kaikille vanhusneuvostoille lähetetään kysely, minkä
tarkoituksena on kartoittaa vanhusneuvostojen vaikutusmahdollisuuksia, hyviä
käytäntöjä ja mahdollisia haasteita. Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millaisia
hyviä käytäntöjä olisi hyvä siirtää kunnasta toiseen, ja miten vanhusneuvostojen
työtä ja asemaa voidaan jatkossa tukea.
Teidän kokemuksenne ja näkemyksenne antavat tutkimuksen kannalta tärkeää
tietoa ja asiantuntemusta, mitä kukaan muu ei voi korvata. Tutkimuksen
onnistumiseksi jokaisen vanhusneuvoston vastaus on siksi erittäin arvokas.
Antamianne tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Julkaistavia
tutkimustuloksia käsitellään siten, ettei yksittäisten vanhusneuvostojen vastauksia
voida erottaa tuloksista, eikä niistä voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Kyselyn
tuloksista julkaistaan raportti alkuvuodesta 2021. Toimitamme sen teille
sähköisesti raportin valmistuttua.”
Vanhusneuvosto täydentää kyselyä ja siheeri palauttaa vastauksen sähköisen
järjestelmän kautta.
Päätös:
Todettiin, että puheenjohtaja on jo vastannut Ihmisoikeuskeskuksen lähettämään
vanhusneuvostojen asemaan, toimintatapoihin ja vaikutusmahdollisuuksiin
liittyvään kyselyyn. Lisäksi toivottiin, että myös neuvoston jäsenet ja sihteeri
voisivat halutessaan vastata samaan kyselyyn omalta osaltaan.
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Vanhusneuvoston talousarvio 2021
VANHNEU 15.12.2020 § 76
858/02.02.02.01/2020
Vanhusneuvosto merkitsee tiedoksi vuoden 2021 vanhusneuvoston talousarvion
sekä kuluvan vuoden talousarvion tilanneraportin.
Päätös:
Hyväksyttiin.
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Vanhusneuvoston sihteeri
VANHNEU 15.12.2020 § 77
844/00.01.01.01/2020
Joensuun kaupungissa on toimisto- ja asiantuntija selvityksen yhteydessä tehtäviä
yhdistelty tiimeihin ja vanhusneuvoston sihteeritehtävät siirretään henkilölle, joka
kuuluu jatkossa asiakirjahallintotiimiin. Uusi vanhusneuvoston sihteeri tulee töihin
kaupungille ensi vuoden alusta ja ottaa vastaan sen jälkeen myöskin
vanhusneuvoston sihteerin tehtävät.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi saaduksi.
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Muut mahdolliset asiat
VANHNEU 15.12.2020 § 78
Päätös:
Vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja strategian valmistelu
Vanhusneuvoston jäsenten tehtäväksi jäi miettiä seuraavaan kokoukseen
mennessä vanhusneuvoston toimintasuunnitelmaa ensi vuodeksi, pääpainopistealueita ja strategiaa.
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Seuraava kokous
VANHNEU 15.12.2020 § 79
Vanhusneuvosto päättä kokouksessa seuraavien kokousten pitoajoista ja paikoista.
Päätös:
Vanhusneuvosto päätti seuraavien kokousten pitoajoista:
Ti 19.1.2020 klo 10.00
Ti 16.2.2020 klo 10.00
Ti 16.3.2020 klo 10.00
Ti 20.4.2020 klo 10.00
Ti 18.5.2020 klo 10.00
Paikaksi sovittiin kaupunginhallituksen kokoushuone.
Lisäksi varattiin eläkeläisjärjestöjen yhteispalaveriajaksi ti 13.4.2020 klo 10.00
ja paikaksi kaupunginhallituksen kokoushuone. Palaverissa on tarkoitus tehdä
esitykset kaupunginhallitukselle vanhusneuvoston jäsenistä seuraavalle
toimikaudelle, joka alkaa 1.6.2021.
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Kokouksen päättäminen
VANHNEU 15.12.2020 § 80
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.05.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 71, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Muutoksenhakukielto ja peruste:
Päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, jolloin kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n nojalla tästä
päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

