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Vanhusneuvosto/Pöytäkirja
Läsnä

Muu läsnäolo
Poissa

Vainionpää Pertti
Väänänen Eira
Elonen Martti
Hiltunen Maija
Neuvonen Taimi
Lemettinen Reijo
Kuivalainen Jouko
Pesonen Kari U
Hämäläinen Pirjo
Räsänen Marja-Leena
Savolainen Sirpa
Turunen Jouni
Timonen Mirja
Hirvonen Eero

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
Jäsen
Varajäsen
Varajäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
palveluneuvoja
pöytäkirjanpitäjä
Jäsen

Allekirjoitukset
Pertti Vainionpää
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Mirja Timonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu 22.1.2021
Sirpa Savolainen
pöytäkirjantarkastaja

Eira Väänänen
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 22.1. yleisessä tietoverkossa.
Pöytäkirjanpitäjä

Mirja Timonen
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§1

19.01.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
VANHNEU 19.01.2021 § 1
Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsututuksi ja päätösvaltaiseksi.
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4

19.01.2021

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
VANHNEU 19.01.2021 § 2
Vanhusneuvosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Sirpa Savolaisen ja Eira
Väänäsen.
Päätös:
Valittiin Sirpa Savolainen ja Eira Väänänen.
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5

19.01.2021

Katuosuuksien ja jalankulkuväylien hoito ja kunnossapito
VANHNEU 19.01.2021 § 3
1019/00.01.02.06/2021
Vanhusneuvosto on kutsunut kokoukseensa kaupunkirakennepalveluista
viherrakennuttaja Hannu Holopaisen. Hannu T. Holopainen kertoo kaupungin ja
kiinteistöjen katuosuuksien sekä jalankulkuväylien talvi- ja kesäajan hoidosta ja
kunnossapidosta.
Päätös:
Selvityksessä kerrottiin kaupungin katualueiden ja jalankulkuväylien
kunnossapidosta, vastuualueista ja siinä viime vuosina tapahtuneista muutoksista.
Keskeisimpänä uudistuksena on ollut laatukäytävä-määrittelyn käyttöönotto
pyöräteillä ja aurausseuranta internetissä. Liukkauden torjuntaan kokeillaan
erilaisia ratkaisuja. Toimintatapoja kehitetään ja ongelmiin puututaan palautteiden
perusteella. Palautetta kannattaa antaa heti kun ongelma ilmenee ja mieluiten
internetsivun palautetoiminnon kautta.
Vanhusneuvostossa käytiin keskustelua kunnossapidon toimenpiteistä ja
keskusta-alueen liikenteestä, pysäköinnistä, liikkumisesta sekä keskustan
kehittämisen suunnasta.
Lopuksi todettiin, että katu- ja jalankulkuväylät ovat yleensä olleet hyvässä
kunnossa. Keskusta-alueen liikennejärjestelyjen painottuminen jalankulkuun ja
pyöräilyyn on näin liikkuvien kannalta hyvä asia. Talviaikana liukkauden torjunta
käytettävissä olevien keinoin on erityisen tärkeää liikkumisen turvaamiseksi.
Palautteiden vastaanotto internetsivulla ja toiminnan kehittäminen niiden
perusteella on hyvä asia.
Merkitään pöytäkirjaan, että Hannu T. Holopainen poistui kokouksesta klo 11.14.
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15.12.2020
19.01.2021

Vanhusneuvoston sihteeri
VANHNEU 15.12.2020 § 77
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.
VANHNEU 19.01.2021 § 4
844/00.01.01.01/2020
Vanhusneuvoston sihteerinä toimii 1.1.2021 alkaen tietopalvelusihteeri Mirja
Timonen.
Sihteerin tehtävät:
kokousten järjestäminen (mm. tilavaraukset, kokoustekniikka, tarjoilut,
vierailijakutsut)
esityslistojen ja pöytäkirjojen laadinta sekä jakelu
pöytäkirjan julkaisu ja otteiden jakelu
toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman laadintaan osallistuminen
vanhustenviikon pääjuhlaan ja sen järjestelyihin osallistuminen
talousarvion laadinta ja seuranta, neuvoston kokouspalkkiot ja laskujen
käsittely
Päätös:
Merkittiin uuden sihteerin esittely ja tehtävät tietoon saatetuksi.
Vanhusneuvosto kiitti sihteerin tehtävät jättävää Jouni Turusta hyvin tehdystä
työstä.
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7

19.01.2021

Työnjaon mukaiset raportit kaupungin valmisteluista ja päätöksenteosta
VANHNEU 19.01.2021 § 5
20/02.02.02.01/2020
Rakennus- ja ympäristölautakunta:
Hyvinvointilautakunta:
Siun sote:
Liikenneturvallisuus:
Kaupungin viestintä:

Marja-Leena Räsänen
Pirjo Hämäläinen
Eira Väänänen
Eero Hirvonen
Taimi Neuvonen

Vanhusneuvosto kuulee jäsenten seurantaraportit.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi raportit hyvinvointilautakunnasta, Siun sotesta ja viestinnästä.
Esitettiin kiitoksia Siun sotelle vastaanotolle pääsyn parantumisesta.
Vastaanottotoimintaa nopeutetaan terveysasemilla käyttöönotetulla
tiimityöskentelymallilla.
Päätettiin ehdottaa kaupungin viestintään Vanhusneuvoston puheenjohtajan
haastattelua kauden päättyessä.
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Vanhusneuvoston toimintakertomus 2020
VANHNEU 19.01.2021 § 6
406/00.01.02.03/2020
Vanhusneuvosto käsittelee vuoden 2020 toimintakertomuksen.
Päätös:
Hyväksyttiin liitteen mukainen toimintakertomus.
Liitteet
1

Vanhusneuvoston toimintakertomus 2020
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9

19.01.2021

Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma v. 2021
VANHNEU 19.01.2021 § 7
999/00.01.02.01/2021
Edellisessä kokouksessa 15.12.2020 vanhusneuvoston jäsenille annettiin
tehtäväksi miettiä seuraavaan kokoukseen vuoden 2021 toimintasuunnitelman
pääpainopistealueita ja strategiaa.
Kokouksessa valmistellaan vuoden 2021 toimintasuunnitelma,
pääpainopistealueet ja strategia.
Päätös:
Keskusteltiin vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta puheenjohtajan esityksen
pohjalta.
Päätettiin jatkaa toimintasuunnitelman laatimista seuraavassa kokouksessa.
Jäsenille annettiin tehtäväksi miettiä mitä painotuksia ja toimenpiteitä nostetaan
toimintasuunnitelmaan.
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19.01.2021

Toimielinten pöytäkirjojen sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto 1.1.2021
VANHNEU 19.01.2021 § 8
1017/00.01.01.01/2021
Asiakirjahallintopäällikkö Anne Lipposen mukaan 1.1.2021 alkaen ei ole enää
mahdollista tehdä paperiallekirjoitusta pöytäkirjoihin, sillä tiedonhallintalaki
velvoittaa sähköisiin toimintatapoihin.
Jos sähköinen allekirjoitus ei ole luottamushenkilölle syystä tai toisesta
mahdollinen, hän ei voi toimia pöytäkirjantarkastajana. Samoin puheenjohtajan ja
pöytäkirjanpitäjän on allekirjoitettava pöytäkirja sähköisesti. Joensuun kaupunki
hankkii luottamushenkilöille mobiilivarmenteet seuraavalle valtuustokaudelle.
Toistaiseksi tunnistautuminen on tehtävä henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.
Sähköinen allekirjoitus toimii niin, että pöytäkirjanpitäjä lähettää allekirjoituslinkin
pöytäkirjan tarkastajan / puheenjohtajan sähköpostiin, jonka kautta
tunnistaudutaan pankkitunnuksilla ja pöytäkirja allekirjoitetaan. Sähköisen
allekirjoituksen voi tehdä heti linkin saatuaan tai myöhemmin kotona.
Allekirjoituslinkki lähetetään luottamushenkilön jns.fi-sähköpostiosoitteeseen.
Tämän lisäksi voidaan käyttää muiden maakuntaverkon organisaatioiden
sähköpostiosoitteita ja vahvasti harkiten muuta yksityistä sähköpostiosoitetta.
Jokaisen kannattaa tässä vaiheessa viimeistään selvittää oma jns.fi-tunnuksensa
ja salasanansa.
Vammaisneuvoston/vanhusneuvoston pöytäkirjat ovat allekirjoittaneet neuvoston
puheenjohtaja ja sihteeri sekä tarkastajiksi on valittu kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Neuvoston kokousmenettelyyn sovelletaan hallintosäännön
kokousmenettelypykälää (§ 99), jonka mukaan toimielimen pöytäkirjan
allekirjoittavat puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Hallintosäännön mukaan
toimielin päättää itse pöytäkirjan tarkastamistavasta.
Jatkossa neuvoston pöytäkirjojen allekirjoittamisessa käytetään sähköistä
allekirjoitusta, jonka tekevät puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja katsotaan
allekirjoitetuksi ja tarkastetuksi puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoituksilla.
Päätös:
Päätettiin hyväksyä uusi toimintatapa käyttöön seuraavasta kokouksesta alkaen.
Pöytäkirjan allekirjoittavat ja tarkastavat jatkossa sähköisesti puheenjohtaja ja
sihteeri.
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19.01.2021

Muut mahdolliset asiat
VANHNEU 19.01.2021 § 9
Päätös:
-

Vanhusneuvoston jäsen Eero Hirvonen on jättänyt 18.1.2021 eropyynnön
kaupunginhallitukselle koskien kaikkia kaupungin luottamustehtäviään.
Vanhusneuvostoa on pyydetty tekemään esitys vanhusneuvoston jäseneksi
Eero Hirvosen sijalle.

-

Kaupunginhallituksen nimeämän Erkki Huopion sijalle tulee nimetä uusi
jäsen jäljellä olevaksi kaudeksi.

Vanhusneuvosto päätti esittää,
1) että Eero Hirvosen sijalle varsinaiseksi jäseneksi valitaan Maija Hiltunen. Maija
Hiltuselta vapautuvan varajäsen paikalle vanhusneuvosto pyytää esityksen
Joensuun julkisen alan eläkeläisiltä 16.2. kokoukseen.
2) että kaupunginhallitus nimeää vanhusneuvostoon Erkki Huopion tilalle
varsinaiseksi jäseneksi Taimi Neuvosen ja Taimi Neuvoselle varajäsenen.
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19.01.2021

Seuraava kokous
VANHNEU 19.01.2021 § 10

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi ja -paikaksi on 15.12.2020 päätetty ti 16.2.
klo 10.00 kaupunginhallituksen kokoushuone, Joensuu.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi kokouksen ajankohta.
Kokouksessa vierailee kaupungin viestintä ja tapahtumapalvelusta Markku
Pyykkönen. Pyykkönen esittelee kaupungin kyselyä ikäihmisille viestinnästä ja
heidän tavoittamisesta.
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19.01.2021

Kokouksen päättäminen
VANHNEU 19.01.2021 § 11
Päätös:
Puheenjohtaja Pertti Vainionpää päätti kokouksen klo 12.00.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11
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.

