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Vanhusneuvosto/Pöytäkirja
Läsnä

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
pöytäkirjanpitäjä

Poissa

Hirvonen Eero

jäsen

Pöytäkirjan allekirjoitus ja tarkastus
Pertti Vainionpää
puheenjohtaja

Mirja Timonen
pöytäkirjanpitäjä

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 22.2.2021 yleisessä tietoverkossa.
Pöytäkirjanpitäjä

Mirja Timonen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
VANHNEU 16.02.2021 § 12
Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Kuhasalon virkistysalueen parantaminen ja kehittämissuunnitelma
VANHNEU 16.02.2021 § 13
1130/00.01.06/2021
Kuhasalon kävijämäärät ovat kasvaneet viime vuosina. Alueen saavutettavuus on
parantunut muun muassa Penttilän puoleisen rannan pyöräteiden ja
Kuhasalontien parantamisen jälkeen. Kävijämääriin ovat vaikuttaneet myös
Penttilän asukasmäärän lisääntyminen vanhan saha-alueen rakentumisen myötä
ja viime vuonna koronakriisin takia lisääntynyt ulkoilu- ja lähivirkistysalueiden
käyttö. Alueen luonto, polut ja esimerkiksi epävirallisten tulipaikkojen ympäristöt
ovat alkaneet kulua lisääntyneen käytön seurauksena. Maaston kuluminen, juurien
ja kivien esiin tuleminen on myös hankaloittanut alueella liikkumista.
Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluissa on tehty suunnitelmaluonnos
Kuhasalon virkistysalueen parantamisesta. Suunnitelma perustuu osin alueelle
yleiskaavan mukaisesti tehtyyn käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Suunnitelmalle on
haettu maisematyölupaa, johon liittyen suunnitelma oli nähtävillä 20.1. - 5.2.2021.
Kaupungin puistosuunnittelija Paula Lamminsalo esittelee Kuhasalon parantamisja kehittämissuunnitelmaa.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi Kuhasalon parantamis- ja kehittämissuunnitelma sekä päätettiin
antaa suunnitelmasta liitteen mukainen lausunto.
Merkitään pöytäkirjaan, että Teams-yhteydellä kokouksessa mukana ollut Paula
Lamminsalo poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.
Liitteet
1

Lausunto Kuhasalon alueen virkistys- ja
luontopolkusuunnitelmasta
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Työnjaon mukaiset raportit kaupungin valmisteluista ja päätöksenteosta
VANHNEU 16.02.2021 § 14
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 rakennus- ja ympäristölautakunnasta ja Siun sotesta.
Vanhusneuvostolle annettiin tiedoksi, että vanhusneuvoston puheenjohtajan
haastattelu tulee Joensuun Uutiset -tiedotuslehteen.
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19.01.2021
16.02.2021

Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma v. 2021
VANHNEU 19.01.2021 § 7
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.
VANHNEU 16.02.2021 § 15
999/00.01.02.01/2021
Jatketaan toimintasuunnitelman 2021 laatimista.
Päätös:
Vanhusneuvosto päätti strategian ja toimintasuunnitelman sisällöksi seuraavaa:
Vuoden 2021 strategiat:
1.
2.
3.

neuvoston profiilin nostaminen aktiivisen tiedottamisen avulla niin
tiedotusvälineille kuin kaupungin päättäjille,
vanhusneuvoston ja eläkeläisjärjestöjen välisen yhteistyön tiivistäminen,
neuvoston jäsenten kaupungin päätöksentekoon liittyvän seurannan
edelleen kehittäminen.

Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2021:
1.
2.
3.
4.

neuvoston tiedotustoiminnan periaatteiden luominen kaupungin sisäisen
tiedotuksen ja eri tiedotusvälineiden välille,
pysyvien kontaktien luominen neuvoston ja valtuustoryhmien välille,
säännöllisten yhteispalaverien järjestäminen eri eläkeläisjärjestöjen kanssa,
pysyvien kontaktikanavien luominen ikääntyvien asioita käsittelevien elinten
valmistelijoihin.

Lisäksi päätettiin, että puheenjohtaja keskustelee keskusvaalilautakunnan kanssa
kevään kunnallisvaalien äänestysmahdollisuuksien turvaamisesta kaikenikäisille
äänestäjille koronan tuoma osallistumisriski huomioon ottaen.
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Vanhusneuvoston kokoonpanon muutos toimikaudella 2019 - 2021
VANHNEU 16.02.2021 § 16
1108/00.00.01.00.13/2021
Vanhusneuvostolle saatettiin tiedoksi 19.1. kokouksessa Eero Hirvosen eropyyntö
kaupungin luottamustehtävistä. Kaupunginhallitukselle päätettiin esittää 19.1. (§
9), että Eero Hirvosen sijalle valitaan Maija Hiltunen ja Maija Hiltuselta vapautuvan
varajäsenen paikalle pyydetään esitys Joensuun julkisen alan eläkeläisiltä. Lisäksi
esitettiin, että kaupunginhallitus nimeää Erkki Huopion tilalle Taimi Neuvosen ja
Taimi Neuvoselle varajäsenen.
Joensuun julkisen alan eläkeläiset on jättänyt 1.2. esityksen, jossa ehdotetaan
vanhusneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi Maija Hiltusta ja hänen varajäseneksi
Leena Turusta.
Vanhusneuvosto laatii esityksen valittavista henkilöistä kaupunginhallitukselle.
Päätös:
Vanhusneuvosto esittää kaupunginhallitukselle vanhusneuvoston varsinaiseksi
jäseneksi Maija Hiltusta ja hänen varajäseneksi Leena Turusta järjestön esityksen
mukaisesti.
Merkitään tiedoksi, että Joensuun seudun senioriopettajat ovat ehdottaneet
kaupunginhallitukselle, että Erkki Huopion tilalle nimetään Taimi Neuvonen ja
hänen varajäseneksi Heikki Keränen.
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Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) ikääntyvien sosiaalipalvelujen
keskimääräiset odotusajat 1.7. - 31.12.2020
VANHNEU 16.02.2021 § 17
1020/00.01.02.07/2021
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista 980/2012 (Vanhuspalvelulaki) 26 § edellyttää kuntia
julkaisemaan puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada
hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajat julkaistaan palvelukohtaisesti.
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote)
ikääntyvien sosiaalipalvelujen keskimääräiset odotusajat löytyvät Siun soten ja
kuntien internetsivuilta. Lisäksi tiedot ovat nähtävissä sanomalehti Karjalaisessa,
kuntien virallisilla ilmoitustauluilla, ikäihmisten palveluyksiköissä ja
terveyskeskuksien ilmoitustauluilla. Tiedot päivitetään puolivuosittain lain
edellyttämällä tavalla.
Sosiaalipalveluihin odotusajat 1.7.2020 - 31.12.2020
Palvelu
Tilapäinen kotihoito
Säännöllinen kotihoito
Ateriapalvelut
Turvapalvelut
Omaishoidon tuki
Tehostettu asumispalvelu

Odotusaika
0,3 vrk
0,1 vrk
3,4 vrk
3,6 vrk
39,6 vrk
2,7 kk

Päätös:
Merkittiin tiedoksi sosiaalipalvelujen odotusajat.

JOENSUUN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA 2/2021

Vanhusneuvosto

§ 18

9

16.02.2021

Muut mahdolliset asiat
VANHNEU 16.02.2021 § 18
-

Liikenneturvallisuuteen liittyvän kyselyn palautteet
Kyselylomakkeita oli palautettu neljä. Vastauksissa kommentoitiin liikennettä,
liikennevaloja ja katukiveyksiä mm. Torikadulla, Rauhankadulla,
Yläsatamakadulla ja Koulukadulla. Esille oli nostettu liikennevalojen liian
nopea vaihtuminen jalankulkijalle, rollaattorin kanssa liikkumisen vaikeudet
katuja ylittäessä ja yleinen liikennekäyttäytyminen.

Yhteenveto liikenneturvallisuuskyselyn vastauksista oli nähtävillä kokouksessa.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi liikenneturvallisuuteen liittyvät kyselyn palautteet.
Päätettiin, että annetaan liikennekyselyn palautteet tiedoksi
kaupunkirakennepalveluille ja pyydetään liikenneinsinööri johonkin neuvoston
seuraavaan kokoukseen antamaan tarkempi aiheeseen liittyvä kokonaisselvitys.
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Pohjois-Karjalan maakunnallisen eläkeläisneuvottelukunnan vetoomus ikäihmisten huomioimisen
puolesta
VANHNEU 16.02.2021 § 19
1272/00.01.06/2021
Pohjois-Karjalan maakunnallinen eläkeläisneuvottelukunta on antanut
vetoomuksen:
”Vetoomus ikäihmisten huomioimisen puolesta
Me ihmiset olemme erilaisia: Toiset kaipaavat sosiaalista kanssakäymistä
enemmän kuin toiset. Joillekin yksinolo on jopa mieluisampaa.
Yksinolo ja yksinäisyys ovat eri asioita. Yksinäisyyttä ei varmasti kukaan halua
kokea. FinSote-tutkimuksen mukaan Pohjois-Karjalassa itsensä yksinäiseksi
tuntevien osuus yli 65-vuotiaissa on muuta maata korkeammalla tasolla. Ero
kasvaa iän karttuessa.
Tämä oli jo tilanne ennen koronaa. Nyt korona on nostanut yksinäisyyden
aiheuttamat vaikeudet konkreettisesti näkyväksi. Ikäihmisten ja etenkin
yksinelävien selviytymiskeinot ja -mahdollisuudet huolestuttavat pitkäaikaisen
kriisin keskellä. Monet eristäytyneet ikääntyneet eivät voi hyvin! Masennus,
liikkumattomuuden tuomat onnettomuudet, alkoholin liikakäyttö sekä yleinen
turvattomuus ovat merkittävästi lisääntyneet!
Me Pohjois-Karjalan maakuntaliiton eläkeläisneuvottelukunnan jäsenet vetoamme
maakuntamme ikääntyneiden ja erityisesti yksin kotona asuvien hyvinvoinnin
”kasvotusten kohtaamisen” puolesta.
Monen kohdalla koronakaranteeni on vähentänyt, ellei katkaissut kokonaan
sosiaaliset kontaktit. Harrastus ja virkistystoiminta on lähes tyystin toistaiseksi
tauolla. Kaikilla ei ole mahdollisuutta, kykyä tai osaamista pitää yhteyksiä
tietotekniikkaa hyväksi käyttäen.
Yksinäisyys ja turvattomuus ovat todellisuutta yhä useammalle. Meidän on
etsittävä uusia keinoja kohdata, tavoittaa ja aktivoida ikääntyneitä koronan
keskellä sekä myös sen jälkeen. Ikääntyneet tarvitsevat tukea myös, kun
palaamme ”uuteen normaaliin. Samalla löydämme varmasti hyödyllisiä tapoja
tulevaisuuden kohtaamisiin maakunnan väestön ikääntyessä.
Esitämme eläkeläisneuvottelukuntana myös arkielämän pienten tekojen
vetoomuksen sinulle, minulle, meille jokaiselle:
Tehdään jokainen edes yksi hyvä teko. Välitetään pieni arjen tervehdys
ikääntyneille läheisille, tuttaville ja naapureille. Puhelu, kortti, kirje, hyvän päivän
toivotus – mitä ikinä luovasti keksimmekään, mikä voisi lähimmäistä, ikääntynyttä
ilahduttaa.”
Päätös:
Merkittiin tiedoksi eläkeläisneuvottelukunnan vetoomus.
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Seuraava kokous
VANHNEU 16.02.2021 § 20
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi ja -paikaksi on 15.12.2020 päätetty ti 16.3.
klo 10.00 kaupunginhallituksen kokoushuone, Joensuu.
Maaliskuun kokouksessa vierailee kaupungin viestintä ja tapahtumapalvelusta
Markku Pyykkönen. Pyykkönen esittelee kaupungin kyselyä ikäihmisille
viestinnästä ja heidän tavoittamisesta.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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Kokouksen päättäminen
VANHNEU 16.02.2021 § 21
Päätös:
Puheenjohtaja Pertti Vainionpää päätti kokouksen klo 12.05.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21
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.

