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Pertti Vainionpää
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Mirja Timonen
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Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 22.4.2021 yleisessä tietoverkossa.
Pöytäkirjanpitäjä

Mirja Timonen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
VANHNEU 20.04.2021 § 29
Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Yhteistyön kehittäminen kaupungin lautakuntien, toimialojen ja jaostojen kanssa
VANHNEU 20.04.2021 § 30
1542/00.01.02.06/2021
Vanhusneuvosto päätti 16.2.2021 (§ 15) strategiasta ja toimintasuunnitelmasta
vuodelle 2021. Toimintasuunnitelmassa päätettiin mm. kehittää kaupungin
päätöksentekoon liittyvää seurantaa.
Joensuun kaupungin kansliapäällikkö Jari Horttanainen on kutsuttu kokoukseen
keskustelemaan seurannan kehittämisestä ja toteuttamisen tavoista.
Päätös:
Kansliapäällikkö esitteli kokouksessa seuraavat asiat:
-

Toimialojen yhdyshenkilöt päätöksenteon seurannan parantamiseksi.
Johtoryhmässä käsitellyn mukaisesti Vanhusneuvoston yhdyshenkilöinä
toimivat toimialojen esittelijät ja konsernihallinnon johtajat.
Konsernipalveluissa yhdyshenkilöitä ovat kansliapäällikkö, henkilöstö- ja
yhteysjohtaja sekä talousjohtaja. Hyvinvoinnin yhdyshenkilö on
hyvinvointijohtaja ja kaupunkiympäristöstä kaupunkiympäristöjohtaja.

-

Verkostopilotti ikääntyneiden asumistarpeisiin varautuminen. Pilotissa
laaditaan toimenpideohjelma siitä miten Joensuussa varaudutaan
ikääntyvien palvelutarpeisiin. Ikääntyvien osuus kaupungin väestöstä
kasvaa voimakkaasti vuoteen 2040 saakka. Erilaisia palvelutarpeita varten
on mietittävä ratkaisuja. Toimenpideohjelma valmistuu syksyllä.

-

Kuntavaalien myöhentämisen vuoksi toimielinten kausi jatkuu heinäkuun
loppuun. Alustavan aikataulusuunnitelman mukaan uusi kaupunginvaltuusto
kokoontuu 16.8. Jaostojen valinnat kaupunginhallituksessa ovat
todennäköisesti syyskuussa.

Vanhusneuvoston totesi esitellyistä asioista:
-

Todettiin, että esitetyt nimetyt yhdyshenkilöt toimialueittain on hyvä, tämä
helpottaa yhteydenpitoa molemmin puolin.

-

Keskusteltiin ikääntyvien asumistarpeista ja esitettiin toimenpideohjelmaan
lisättäväksi ”aktivoidaan ja tuetaan ikääntyviä toteuttamaan omien
asuntojensa remontoimista vanhuuden varalle”.

-

Päätettiin esittää, että kaupunki kutsuu eläkeläisten etujärjestöjen (EETU)
sekä mahdolliset muut edustajat tekemään esitykset uusista
vanhusneuvoston jäsenistä kesäkuussa ennen juhannusta. Esitetään
lisäksi, että kaupunginhallitus päättää neuvoston jäsenten määrästä sekä
nimeää kokoonpanoon yhden jäsenen keskushallinnosta ja yhden sosiaalija terveysalan asiantuntijajäsenen.
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Työnjaon mukaiset raportit kaupungin valmisteluista ja päätöksenteosta
VANHNEU 20.04.2021 § 31
20/02.02.02.01/2020
Rakennus- ja ympäristölautakunta:
Hyvinvointilautakunta:
Siun sote:
Liikenneturvallisuus:
Kaupungin viestintä:

Marja-Leena Räsänen
Pirjo Hämäläinen
Eira Väänänen
Maija Hiltunen
Taimi Neuvonen

Vanhusneuvosto kuulee jäsenten seurantaraportit.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi raportit hyvinvointilautakunnasta, Siun sotesta ja viestinnästä.
Todettiin, että vanhusneuvoston sihteeri voi välittää tietoa eläkeläisjärjestöille
sähköpostitse esim. ikäihmisten kohtaamispaikoista.
Kari U. Pesonen oli poissa kokouksesta 11:38 - 11:45.

JOENSUUN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA 4/2021

Vanhusneuvosto

§ 32

6

20.04.2021

Muut mahdolliset asiat
VANHNEU 20.04.2021 § 32

-

Joensuun kaupungin liikuntatoimi toivoo palautetta esteettömyys ja
apuvälinetietojen ymmärrettävyydestä kaupungin nettisivuilla.
o Joensuun kaupunki on päivittänyt uimahallien verkkosivuille esteettömyys
ja apuvälinetiedot. Liikuntatoimi kerää myös samankaltaiset tiedot
maaseutualueiden kuntosaleista. Liikuntatoimi pyytää palautetta
julkaistuista esteettömyys ja apuvälinetiedoista. Ovatko tiedot
ymmärrettävästi? Ja löytyykö sivuilta kaikki oleellinen?
o Vesikon tiedot löytyvät www.joensuu.fi/vesikko ja Rantakylän uimahallin
http://www.joensuu.fi/rantakylan-uimahalli.
o Palautteen saa lähettää olga.wasenius@joensuu.fi.

-

Joensuun järjestötapaaminen ti 4.5. klo 16–18.
o Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin. Ilmoittautuminen 3.5.2021 mennessä:
http://bit.ly/jarjestotapaaminenjns.

-

Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman työpajat käynnissä,
yhdistysohjelma-info 20.4.2021 (P-K:n JANE).
o Tilaisuuksissa esitellään Pohjois-Karjalan järjestökyselyn 2021 tuloksia
sekä työstetään yhdessä eteenpäin Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman
sisältöjä. Yhdistysohjelma-luonnoksen (3/2021) kolme painopistettä ovat
uudistuva ja kestävä kansalaistoiminta, yhdistysten välinen yhteistyö ja
kumppanuudessa hyvinvointia.

-

Pohjois-Karjalan järjestöasiainneuvottelukunta (JANE) hakee jäseniä
kaudelle 2021–2023.
o Ehdotukset yhdistyksiltä järjestöasiain neuvottelukunnan jäseniksi
6.5.2021 mennessä sähköisellä lomakkeella
https://link.webropol.com/s/jasenhaku

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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Seuraava kokous
VANHNEU 20.04.2021 § 33
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi ja -paikaksi on 15.12.2020 päätetty ti 18.5.
klo 10.00 kaupunginhallituksen kokoushuone, Joensuu.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi seuraavan kokouksen ajankohta.
Päätettiin kutsua osallisuus- ja aluekoordinaattori Päivi Keronen toukokuun
kokoukseen.
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Kokouksen päättäminen
VANHNEU 20.04.2021 § 34
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:02.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34
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.

