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Vammaisneuvosto/Pöytäkirja
Läsnä

Muu läsnäolo

Karvinen Liisa
Pippuri Arto
Maukonen Matti
Sarola Tarja
Aro Merja

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen

Hyvönen Sari
Pappinen Arja

varajäsen
varajäsen

Virolainen Pertti
Keränen Anne
Silvennoinen Ritva
Leutonen Henna
Venäläinen Anniina
Kurki Markku

Poissa

Alajuuma Salli
Lång Risto

kansliasihteeri,
pöytäkirjanpitäjä
toimistosihteeri
tukihenkilö, asiantuntija
kirjoitustulkki
kirjoitustulkki
taloussihteeri,
asiantuntija

Läsnä klo 14.34 15.30

Läsnä klo 14.00 14.47

jäsen
jäsen

Allekirjoitukset
Liisa Karvinen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Pertti Virolainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu 23.12.2020
Matti Maukonen
pöytäkirjantarkastaja

Arja Pappinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 23.12.2020 yleisessä tietoverkossa.
Pöytäkirjanpitäjä

Pertti Virolainen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
VAMNEUV 17.12.2020 § 64
Ehdotus:
Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Totesi.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
VAMNEUV 17.12.2020 § 65
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Maukonen ja Arja Pappinen.
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Asialistan hyväksyminen
VAMNEUV 17.12.2020 § 66
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää hyväksyä kokouksen asialistan.
Päätös:
Vammaisneuvosto päätti käsitellä esityslistalla olevien asioiden lisäksi seuraavat
asiat:
- Kadun hiekoitusta koskeva selvityspyyntö
- Mykin kuljetuspalveluiden tilausten rekisteröinti
- Kaupungin liikuntapaikkojen ilmoittaminen EU:n vammaiskorttikohteiksi
- Joensuun vammais- ja pitkäaikaissairaita edustavien järjestöjen
neuvottelukunnan kokous
Muilta osin asialista hyväksyttiin sellaisenaan.
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Ikääntyvien ja erityisryhmien asumisen toimeenpano-ohjelmaa 2021-2023 koskevan kannanoton
esittäminen
VAMNEUV 17.12.2020 § 67
845/00.01.02.05/2020
Kaupunginhallitus on vuodesta 2013 alkaen käsitellyt ja hyväksynyt vuosittain
erityisasumisen toimeenpano-ohjelman, jossa on tehty erityisasumiseen liittyvät
Joensuun kaupungin lähivuosien linjaukset.
Ohjelmassa käsitellään ikääntyvien asumisen lisäksi kehityisvammaisten,
vaikeavammaisten, mielenterveyskuntoutujien, sosiaalisten syiden vuoksi tukea
tarvitsevien sekä erityistä tukea tarvitsevien nuorten asumisen tilannetta,
kehityssuuntaa ja toimenpiteitä.
Ikääntyvien ja erityisryhmien asumisen toimeenpano-ohjelma 2021-2023 on
esityslistan liitteenä nro 1.
Asuntotoimiston taloussihteeri Markku Kurki esittelee asiaa kokouksessa.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää esittää erityisasumisen toimeenpano-ohjelmaa
koskevan kannanottonsa kaupunginhallitukselle.
Päätös:
Asuntotoimiston taloussihteeri Markku Kurki oli kokouksessa tämän asian
käsittelyn ajan ja esitteli asiaa vammaisneuvostolle.
Vammaisneuvosto päätti ilmoittaa kaupunginhallitukselle, ettei sillä ole
huomauttamista ikääntyvien ja erityisryhmien asumisen toimeenpano-ohjelmasta
2021 – 2023.
Käydyssä keskustelussa vammaisneuvosto päätti painottaa mm. seuraavia
asioita:
- asumiskohteista tulee olla hyvät kulkuyhteydet palveluihin
- asumiskohteissa tulee olla liikkumisen helpottamiseksi hissit ja esteettömyys
tulee huomioida. Vanhusten asumiskohteissa olisi hyvä olla sellaiset hissit,
joihin mahtuisi paarit
- asumiskohteiden pihojen turvallisuus olisi hyvä huomioida mm.
pihalämmityksellä.
Liitteet
1

Ikääntyvien ja erityisasumisen tp-ohjelma 2021-2023_
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Joensuun kaupungin vammaispoliittisen ohjelman hyväksyminen
VAMNEUV 17.12.2020 § 68
862/00.01.02.01/2020
Vammaisneuvosto päätti kokouksessaan 17.10.2019 hyväksyessään vuoden
2020 toimintaohjelmaansa, että vuonna 2020 laaditaan uusi Joensuun kaupungin
vammaispoliittinen ohjelma.
Nyt laadittava ohjelma on kaupungin kolmas vammaispoliittinen ohjelma. Edellinen
ohjelma hyväksyttiin vuonna 2006 ja tehtiin vuosille 2007-2009.
Vammaispoliittisesta ohjelmasta ei ole säädöksiä eikä määräyksiä ja sen
tekeminen on vapaaehtoista.
Vammaisneuvosto asetti tämän vuoden keväällä vammaispoliittisen ohjelman
valmistelua varten työryhmän, johon se nimesi seuraavat henkilöt: Liisa Karvinen,
Matti Maukonen, Arja Pappinen ja Ritva Silvennoinen.
Lisäksi vammaisneuvosto nimesi aistivammaisia koskevien asioiden käsittelyä
varten työryhmän, johon nimettiin seuraavat henkilöt: Matti Maukonen, Sari
Hyvönen ja Tuula Mertanen. Edelleen vammaisneuvosto päätti, että
henkilökohtaista apua koskevissa asioissa kuullaan asiantuntijana Salli Alajuumaa
ja palveluasumista koskevissa asioissa kuullaan asiantuntijana Risto Tannista.
Vammaispoliittisen ohjelman valmistelussa ovat vammaisneuvoston lisäksi olleet
kaupungin eri toimialat ja Siunsoten vammaispalvelut heitä koskevien asioiden
osalta.
Vammaispoliittinen ohjelma sisältää ne tavoitteet ja toimenpiteet, joilla vammaisten
henkilöiden oikeuksia ja yhdenvertaisuutta pyritään parantamaan Joensuussa.
Esityslistan liitteenä nro 2 on vammaispoliittisen ohjelma.
Vammaispoliittinen ohjelma julkaistaan kaupungin vammaisneuvoston
internetsivuilla. Lisäksi kaupungin viestintäpalveluja pyydetään tekemään
vammaispoliittisesta ohjelmasta uutinen kaupungin internetsivuille ja Joensuun
uutisiin sekä sähköisessä että paperisessa muodossa. Vammaispoliittisesta
ohjelmasta tehdään myös mediatiedote. Edelleen vammaispoliittisesta ohjelmasta
tehdään pahvikantinen paperiversio.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
Joensuun kaupungin vammaispoliittisen ohjelman esityslistan liitteen 2 mukaisesti.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
2

Vammaispoliittinen ohjelma
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Tiedoksi merkittävät asiat
VAMNEUV 17.12.2020 § 69
863/00.01.02.06/2020
1. Kehitysvamma-alan järjestöjen koronan aikaisia palveluja koskeva
kannanotto
Kannanotto on esityslistan liitteenä nro 3.
2. Keskussairaalan päivystyksen induktiojärjestelmät
Eräs keskussairaalan päivystyksen asiakas on ilmoittanut
vammaisneuvostolle, että hänen asioidessaan päivystyksessä ei päivystyksen
induktiosilmukka toiminut.
Vammaisneuvoston sihteeri on lähettänyt asiasta sähköpostiviestin
Siunsotelle.
Ylihoitaja, ensihoidon palvelupäällikkö Petteri Hakkarainen on lähettänyt
vammaisneuvostolle sähköpostiviestin, jossa lukee mm. seuraavaa:
”Tämä asia on kunnossa, nyt kaikissa triage-huoneissa on induktiosilmukkaan
kuuluvat mikrofonit paikoillaan ja toimivat. Kiitos palautteesta, niin saimme
tämän asian kuntoon. Ja kunhan korona helpottaa, niin tervetuloa
tutustumaan. Henkilöstö on informoitu induktiosilmukasta aamutaululla ja
infosta on myös jaettu videotallenne henkilöstölle. ”
3. Torilavan induktiosilmukan merkki
Kaupunkirakennepalvelut on tiedustellut vammaisneuvostolta viikolla 49,
minkälainen ja minkäkokoinen torilavan induktiosilmukkaa koskevan merkin
tulisi olla sekä mihin paikkaan se tulisi sijoittaa.
Vammaisneuvoston jäsen Matti Maukonen ja sihteeri Pertti Virolainen
ilmoittivat em. asioita koskevan kannanoton kaupunkirakennepalveluille.
Kaupunkirakennepalvelut laittaa sinivalkoisen ETSI EN 301 462 -standandin
mukaisen merkin torilavan näyttötaulun oikealle puolelle.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää merkitä tiedoksi.
Päätös:
Vammaisneuvosto päätti merkitä tiedoksi.
Liitteet
3

Kehitysvamma-alan järjestöjen kannanotto
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Vammaisneuvoston kevään kokousajat ja muut mahdolliset asiat
VAMNEUV 17.12.2020 § 70
1. Kevään kokousajat
Vammaisneuvoston toimikausi päättyy 31.5.2021.
2. Muut mahdolliset asiat
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää kokousajat 31.5.2021 saakka ja muista mahdollisista
vammaisneuvoston jäsenten esiintuomista asioista.
Päätös:
1. Kevään kokousajat
Vammaisneuvosto päätti kevään kokousajat seuraavasti:
- torstai 21.1.2021 klo 14:00 - 16.00
- torstai 18.2.2021 klo 14:00 - 16.00
- torstai 18.3.2021 klo 14:00 - 16.00
- torstai 15.4.2021 klo 14:00 - 16.00
- torstai 20.5.2021 klo 14:00 - 16.00
2. Kadun hiekoitusta koskeva selvityspyyntö
Erään vammaisen henkilön aviopuoliso on ollut yhteydessä
vammaisneuvoston puheenjohtajaan ja kertonut seuraavaa: asianomaiset
asuvat Niinivaaralla ”umpikadulla”, jonka kääntöpaikan kaupunki auraa, muttei
hiekoita. Koska soittajan aviopuoliso käyttää pyörätuolia, on hänen hankala
liikkua kääntöpaikalla.
Soittaja on pyytänyt vammaisneuvostoa selvittämään, miksei kaupunki
hiekoita ko. kääntöpaikkaa.
Päätettiin, että vammaisneuvoston sihteeri on asiassa yhteydessä kaupungin
insinööriin.
3. MYK:n kuljetuspalvelujen tilausten rekisteröinti
Vammaisneuvoston jäsen Tarja Sarola kertoi varanneensa MYK:n kautta
kuljetuksen sairaalaan.
Tilattaessa kyytiä kävi niin, että sairaalasta paluukyyti rekisteröityi MYK:n
järjestelmään, mutta menokyyti ei.
Päätettiin, että Sarola on yhteydessä logistiikkapäällikkö Juha-Matti Alaseen,
jotta Alanen voisi katsoa, voidaanko MYK:n tilausten rekisteröintijärjestelmää
kehittää.
4. Kaupungin liikuntapaikkojen ilmoittaminen EU:n vammaiskorttikohteiksi
Vammaisneuvosto on esittänyt kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle, että
kaupungin liikuntapaikat ilmoitettaisiin EU:n vammaiskorttikohteiksi.
Arto Pippuri kertoi, että kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelee
vammaisneuvoston esityksen joko tammikuun tai helmikuun kokouksessa.
Olga Wasenius esitteli kulttuuri- ja liikuntalautakunnan joulukuun kokouksessa
EU:n vammaiskorttia ja kaupungin liikuntakortteja koskevan vertailun.
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Päätettiin tiedustella Waseniukselta, voidaanko em. vertailu esittää
vammaisneuvoston tammikuun kokouksessa.
5. Joensuun vammaisia ja pitkäaikaissairaita edustavien järjestöjen
neuvottelukunnan kokous
Vammaisneuvosto päätti, että neuvottelukunnan kokous pidetään torstaina
25.2.2021 klo 17.00 Reumayhdistyksen tiloissa.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70
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.

