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Vanhusneuvosto/Pöytäkirja
Läsnä

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

Muu läsnäolo

Timonen Mirja
Laakkonen Sami

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
Jäsen
jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
pöytäkirjanpitäjä
strategiajohtaja

Läsnä sähköisesti §
38

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 20.5.2021 yleisessä tietoverkossa.
Pöytäkirjanpitäjä

Mirja Timonen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
VANHNEU 18.05.2021 § 35
Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Työnjaon mukaiset raportit kaupungin valmisteluista ja päätöksenteosta
VANHNEU 18.05.2021 § 36
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:
Vanhusneuvosto kuuli raportit rakennus- ja ympäristölautakunnasta,
hyvinvointilautakunnasta, Siun sotesta ja viestinnästä.
Rakennus- ja ympäristölautakunnan ja hyvinvointilautakunnan talousluvuissa
näkyy koronatilanne. Esimerkiksi pysäköinninvalvonnasta ei ole kertynyt tuloja
kuten aiempina vuosina. Tapahtumia ei ole voitu järjestää, joten toisaalta
kustannuksia on säästetty, mutta myöskään tuloja ei ole saatu.
Todettiin, että rakennus- ja ympäristölautakunnan käsittelyssä olevat asiat
perustuvat pitkälti lakisääteisiin lupa-asioihin, joihin käytännössä
vanhusneuvostolla ei ole vaikutusmahdollisuuksia tai -tarvetta. Vanhusneuvoston
roolia tämän toimielimen asioiden suhteen on tarpeen selkeyttää. Esitettiin, että
kutsuttaisiin rakennus- ja ympäristölautakunnan esittelijä vanhusneuvoston
kokoukseen syksyllä.
Siun sotesta kerrottiin mm., että koronatilanne näkyy mm. kasvaneina
lapsiperheiden palvelutarpeina. Perusterveydenhuoltoa yritetään parantaa 15
uudella lääkärinviralla. Todettiin, että kaikkien virkojen täyttäminen voi olla
vaikeaa. Lisäksi henkilöstönmäärässä osassa palvelutaloja näyttää olevan
vajausta. Tuotiin esille huoli palvelutalojen hoivan tasosta, henkilöstömääristä ja
valvonnan toteuttamisesta.
Kaupungin viestinnässä on pohdittu mm. kohtaamispaikoista tiedottamista.
Kohtaamispaikat ovat myös tarkoitettu kaikille kuntalaisille ei vain ikääntyneille ja
niitä on myös kaupungin haja-asutusalueilla. Tiedottamista kohtaamispaikoista
voisi tehdä ikääntyville esim. vanhustenviikon yhteydessä. Todettiin, että
ikäihmisten viestintä pitäisi olla monimuotoista, ei pelkästään sähköistä viestintää.
Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksesta oli poissa asian käsittelyn aikana Reijo
Lemettinen klo 10.40 - 10.41 ja asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana Kari U.
Pesonen klo 10.49 - 10.55.

JOENSUUN KAUPUNKI
Vanhusneuvosto

PÖYTÄKIRJA 5/2021
§ 37

5

18.05.2021

Muut mahdolliset asiat
VANHNEU 18.05.2021 § 37
Poimintoja järjestötapaamisesta 4.5.
- Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman 2021 - 2025 luonnos on
kommentoitavana
- Esiteltiin uudet kaupungin Yhdistys-verkkosivut, osoite:
https://www.joensuu.fi/yhdistyksille
Kokousjärjestelyt eläkeläisjärjestöjen kesäkuun kokoontumista varten
- ajankohta: 23.6. klo 14.00 - 16.00
- paikka: Carelicumin auditorio
Ikäohjelman tiedonkeruu ja webinaari 3.6.
Ikäohjelman toteuttamista ja jatkovaiheita varten STM/Toimintakyky-yksikkö
toteuttaa tiedonkeruun, joka on kohdennettu Ikäohjelman toimijoille,
järjestöille/neuvostoille, kansalaisille. Vastausaika on 11.5. - 25.5.2021.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi edellä esitetyt asiat.
Päätettiin esittää, että uuden vanhusneuvoston jäsen nimettäisiin osallisuus- ja
vetovoimalautakuntaan.
Keskusteltiin kesäkuun kokousjärjestelyistä vanhusneuvoston esityksiä varten.
Merkittiin tiedoksi, että vanhustenviikko on pian vanhusneuvoston kokoonpanon
vahvistamisen jälkeen 3. - 10.10. Uudelle vanhusneuvostolle jää niukasti aikaa
vanhustenviikon päätösjuhlan järjestelyihin.
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Joensuun kaupunkistrategian 2021 - 2025 valmistelu
VANHNEU 18.05.2021 § 38
1334/00.01.02.00/2021
Joensuun kaupunki valmistelee uutta kaupunkistrategiaa vuosiksi 2021 - 2025.
Kaupunkistrategian laatiminen on aloitettu vuodenvaihteessa.
Valmisteluvaiheessa on toteutettu Taloustutkimuksen kysely, jossa kuntalaisilta on
kysytty mielipidettä esim. miten kuntalainen haluaa tulla kohdatuksi kotikaupungin
asioissa ja mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota, että Joensuu olisi unelmien
kotikaupunki.
Strategiapäällikkö Sami Laakkonen kertoo kokouksessa kaupunkistrategian
valmistelusta.
Päätös:
Merkittiin saatu selvitys tietoon saatetuksi.
Reijo Lemettinen oli poissa kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 11.55 - 11.56.
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Seuraava kokous
VANHNEU 18.05.2021 § 39
Päätös:
Seuraavan vanhusneuvoston kokouksen kutsuu koolle uusi neuvosto syksyllä.
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Kokouksen päättäminen
VANHNEU 18.05.2021 § 40
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittämällä neuvoston jäseniä hyvin sujuneesta
kaudesta ja yhteistyöstä.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40
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.

