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Vanhusneuvosto/Pöytäkirja
Läsnä

Muu läsnäolo

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Poistui kokouksesta §
24, klo 11:27.

pöytäkirjanpitäjä

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 18.3.2021 yleisessä tietoverkossa.
Pöytäkirjanpitäjä

Mirja Timonen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
VANHNEU 16.03.2021 § 22
Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Pidettiin hiljainen hetki Eero Hirvosen muistolle.
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Kysely ikäihmisille viestinnästä ja heidän tavoittamisesta
VANHNEU 16.03.2021 § 23
1353/00.01.02.06/2021
Kaupungin Viestintä- ja tapahtumapalvelut tekivät kyselyn ikäihmisille viestinnästä
ja heidän tavoittamisesta. Aiheesta laaditaan raportti, jota esitellään
vanhusneuvostolle. Kyselyä ja raporttia esittelee neuvostolle markkinointipäällikkö
Markku Pyykkönen.
Vanhusneuvosto kuulee esityksen ja käy keskustelun kyselyn johtopäätöksistä.
Päätös:
Merkittiin markkinointipäällikön esitys viestinnästä tiedoksi.
Sovittiin markkinointipäällikön kanssa, että tiedottaja Jatta Rautanen on
yhteyshenkilö kaupungin viestinnästä ja vanhusneuvostosta Taimi Neuvonen
Ikäihmisille kohdennetun viestinnän ja tavoittamisen parantamiseksi todettiin
seuraavaa:
Keskeisin viestintäkanava kyselystä laaditun raportin mukaan ikäihmisille on
printtimedia. Todettiin ongelmana katvealueet (mm. Tuupovaara, Kiihtelysvaara,
Eno, Pyhäselkä) Karjalan Heilin ja Joensuu Uutisten jakelussa maaseutualueilla.
Jakelua voisi tehostaa toteuttamalla sitä myös maaseutualueiden liikekeskuksien
ja kyläkauppojen kautta. Viestintää ikäihmisille voisi parantaa laatimalla vuosittain
ikäihmisille suunnattuja teemanumeroita.
Keskusteltiin vanhusneuvoston toimintasuunnitelman toteuttamisesta viestinnän
osalta. Todettiin, että vanhusneuvosto voi edelleen kehittää järjestöjen kanssa
tehtävää yhteistyötä. Päätettiin ottaa asia käsittelyyn kevään aikana erityisesti
lehdistön ja julkisen sanan osalta.
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Työnjaon mukaiset raportit kaupungin valmisteluista ja päätöksenteosta
VANHNEU 16.03.2021 § 24
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:
Kuultiin raportit rakennus- ja ympäristölautakunnasta ja Siun sotesta.
Päätettiin, että liikenneturvallisuusasioiden seuranta siirtyy Maija Hiltuselle.
Merkitään pöytäkirjaan, että Sirpa Savolainen poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn aikana klo 11.27.
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Lausunto Noutopoika-liikenteen toteuttamisesta ja kalustosta
VANHNEU 16.03.2021 § 25
1395/08.00.00.03/2021
Joensuun kaupunki hankkii JOJO-joukkoliikennettä täydentävänä palveluna
Noutopoika -liikennettä. Noutopoika-liikenne on kutsuliikennettä, jonka
liikennöintialueella asiakkaat viedään mahdollisimman lähelle heidän haluamiansa
asiointipaikkoja. Noutopojalla voi matkustaa kuka tahansa.
Noutopojassa on otettu huomioon iäkkäiden ja toimintaesteisten henkilöiden
esteettömyyden tarpeet. Noutopoika-autot ovat pieniä matalalattiaisia linja-autoja,
joihin pääsee helposti myös pyörätuolin tai lastenvaunujen kanssa. Tarvittaessa
kuljettajat avustavat asiakkaita kyytiin nousemisessa ja poistumisessa. Voimassa
oleva sopimus on tehty ajalle 1.8.2018 - 31.7.2020 ja optiona yksi (1) vuotta + yksi
(1) vuotta. Sopimuksessa on otettu käyttöön kummatkin optiovuodet, joten
sopimus päättyy 31.7.2022.
Uuden sopimuskauden pituudeksi on kaavailtu 1.8.2022 - 31.7.2025 ja optiona
yksi (1) vuosi. Sopimuskauden pituudella pyritään antamaan tarjoajille viesti
pitkäjänteisyydestä palveluhankinnassa ja sitä kautta myös turvaamaan
investointimahdollisuudet liikenteeseen. Sopimuskauden pituutta selvitetään vielä
yhteistyössä Siun Soten kanssa, koska sopimuskaudessa on otettava huomioon
myös mahdollinen maakuntauudistuksen voimaantulo.
Noutopoika-liikenteen kilpailutus on ennakkovalmistelussa. Hankintaan liittyen
vanhusneuvostolta pyydetään lausuntoa liikenteen toteutuksesta ja kalustosta.
Päätös:
Vanhusneuvosto päätti antaa lausuntona seuraavaa:
-

odotusaikaa lyhennettävä, 45 minuuttia on liian pitkä odotusaika, kohtuullinen
odotusaika on 15 minuuttia
tiedottaminen asiakkaalle kuljetuksen viivästymisestä
avustava henkilö autoon kuljettajan lisäksi vaikeasti liikkuvien avuksi
tarjouspyyntöön määritelmät odotusajoista, tiedottamisesta ja avustavasta
henkilöstöstä.

Todettiin, että nykyiseen kalustoon ja palveluhenkilöstöön ei ole huomauttamista.
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Muut mahdolliset asiat
VANHNEU 16.03.2021 § 26
Järjestötapaaminen 2.3.2021, KAKE-hanke, lyhyesti tapaamisen sisältöä:
- järjestöyhteistyökysely käynnissä 19.3. saakka
- esiteltiin mm. kaupungin tapahtumakalenteri, verkkokauppa ja Visit
Joensuu -sivut
- Joensuun konsernistrategian uudistaminen käynnissä, valmistuu syksyllä
- Joensuun hyvinvointikertomuksen tavoitteet järjestöjen näkökulmasta
- Järjestö-kunta-yhteistyö.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Todettiin, että kaupungin konsernistrategiassa tulee kiinnittää ikääntyvien
palvelutarpeisiin entistä painavampaa ja aktiivisempaa huomiota. Erityisesti
tehostetun palveluasumisen tarve vaatii nyt ja lähivuosina lisäinvestointeja erittäin
vaikean tilanteen nopeaksi korjaamiseksi kotona nyt vielä asuvien, mutta siellä
kyvyttömien vanhusten hoidon saamiseksi edes jotenkin inhimillisesti
hyväksyttävälle tasolle. Puolustuskyvyttömiä vanhuksia emme voi jättää enää
omine kärsimyksineen oman onnensa varaan.
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Seuraava kokous
VANHNEU 16.03.2021 § 27
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi ja -paikaksi on 15.12.2020 päätetty ti 20.4.
klo 10.00 kaupunginhallituksen kokoushuone, Joensuu.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Todettiin, että seuraavan kokouksen teemana on yhteistyön kehittäminen
lautakuntien/toimialojen/jaostojen kanssa. Päätettiin kutsua kaupungin
johtoryhmästä kansliapäällikkö mukaan käytännön yhteistyötä näissä asioissa
käsittelevään kokoukseen.
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Kokouksen päättäminen
VANHNEU 16.03.2021 § 28
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.17.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28
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.

