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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
VAMNEUV 20.05.2021 § 28
Ehdotus:
Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Totesi.
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Asialistan hyväksyminen
VAMNEUV 20.05.2021 § 29
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää hyväksyä asialistan.
Päätös:
Asialista hyväksyttiin sellaisenaan.
Lisäksi tiedoksi merkittävissä asioissa tarkasteltiin THL:n haastattelukutsua.
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Lausunto keskussairaalan päärakennuksen rakenteilla olevan pääsisäänkäynnin kulkureiteistä sekä
kahvion ja aulan kalustesuunnitelmasta
VAMNEUV 20.05.2021 § 30
1700/00.01.06/2021
Tikkamäen palvelut Oy:n tomitusjohtaja Jukka Masalin ja Siun soten
tilasuunnitteluasiantuntija Marko Turunen esittelevät keskussairaalan
päärakennuksen rakenteilla olevan pääsisäänkäynnin kulkureittejä sekä kahvion ja
aulan kalustesuunnitelmia. Rakennustyöt ovat käynnissä, mutta laitteita ja
kalusteita ei vielä ole tilattu.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto antaa lausunnon päärakennuksen rakenteilla olevan
pääsisäänkäynnin kulkureiteistä sekä kahvion ja aulan kalustesuunnitelmasta.
Päätös:
Vammaisneuvosto lausuu, että on kulkureittien ja kalustesuunnittelun osalta pitää
huomioida seuraavaa:
-

invavessoihin pitää olla helppo pääsy ja helposti löydettävissä.
invaparkkipaikoilta pitää olla helppo pääsy sisätiloihin.
äänieristeet pitää olla riittävän korkeat melun vähentämiseksi.
kalusteet on oltava helposti puhdistettavia ja pestäviä.
kahvion tila on pystyttävä rajaamaan poikkeamatilanteissa.
kahvilan tarjottimien kantomatkat on huolehdittava, että ne ovat kohtuulliset.
kello on oltava helposti nähtävissä, jotta mm. joukkoliikennettä käyttävät
pysyvät tietoisina ajankulusta.
tupakkapaikka on oltava riittävän kaukana suurista kulkureiteistä.

Vammaisneuvosto kiittää, että invaparkkipaikkojen määrä kasvaa muutostyön
johdosta ja jo tällä hetkellä sairaalassa käytössä olevat opasteet ovat hyvät.
Erityisesti sairaalan lattiaan piirretyt opasteet koettiin toimiviksi.
Masalin ja Turunen lupaavat pitää vammaisneuvoston ajantasalla muutostöiden
etenemisestä mm. lähettämällä ajantasaiset tilakuvat, kunhan ne valmistuvat.
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Pohjois-Savon ELY-keskuksen Waltti-lipputuotteet poistuvat käytöstä 7.6.2021 alkaen
VAMNEUV 15.04.2021 § 24
VAMNEUV 20.05.2021 § 31
1527/00.01.02.06/2021
Joensuun kaupungin logistiikkapäällikkö Juha-Matti Alanen kertoi 15.4.2021
pidetyssä vammaisneuvoston kokouksessa Pohjois-Savon Ely-keskuksen Walttilipputuotteiden käytöstä poistumisesta 7.6.2021 alkaen.
Alanen kertoi, että Waltti-lipputuotteiden hinnoittelu muuttuu KHO:n päätöksen
(2020:20) johdosta vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen
omavastuuosuuden osalta. Jatkossa JOJO-Waltti-alueella asuvien tai
matkustavien asiakkaiden kuljetuspalvelun omavastuuosuus määräytyy
matkustettavien vyöhykkeiden sekä määriteltyjen alennusaikojen mukaisesti.
JOJO- Waltti-alueen ulkopuolella matkustavien asiakkaiden omavastuut peritään
kilometriperusteisesti Pohjois-Savon ELY:n määrittämien taksojen mukaisesti.
Vammaisneuvosto toivoi, että vammaisneuvosto pidetään ajan tasalla
muutoksesta ja sen etenemisestä. Sovittiin, että jatketaan tarvittaessa asian
käsittelyä vammaispalveluiden erityisasiantuntija Kristiina Räsäsen kanssa.
Räsänen on lähettänyt oheismateriaalina toimitetun Siun soten hallituksen
hyväksymän hinnaston vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen
omavastuuosuuden osalta Kuljetuspalveluasiakkaille lähetetään päivitetty
asiakasohje toukokuun aikana. Ohjeen mukana toimitetaan myös informointi
henkilötietojen käsittelystä sekä Korona-ajan ohjeistusta kuljetuspalvelun
asiakkaille.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää merkitä tiedoksi.
Päätös:
Vammaisneuvosto päätti merkitä tiedoksi ja pyytää Räsäsen tarvittaessa
seuraaviin kokouksiin kertomaan muutoksen vaikutuksista ja kokemuksista.
VAMNEUV 20.05.2021 § 31
1527/00.01.02.06/2021
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Tiedoksi merkittävät asiat
VAMNEUV 20.05.2021 § 32

1. Nykyisen vammaisneuvoston kausi jatkuu
Kuntavaalien siirrosta johtuen kaupunginhallitus nimeää uuden
vammaisneuvoston vasta, kun uusi kaupunginhallitus kokoontuu eli elokuun
lopulla tai syyskuun alussa. Jos on tarvetta, nykyinen vammaisneuvosto
kokoustaa siihen saakka, kunnes uudet jäsenet on valittu.
2. Perpe-keskus tiedottaa
Perpe –keskus (perheperustaisen kuntoutuksen kehittämiskeskus) toimii
matalalla kynnyksellä Pohjois-Karjalan alueella. Perpe-keskus ideoi apua ja
keinoja arjen tarpeisiin. Tukea tarjolla mm. perheille, lapsille, nuorille,
ryhmänohjaajille ja ammattilaisille, jotka kokevat neurologisten,
neuropsykiatristen ja sosiaalisen kehityksen teemat kiinnostaviksi. Myös
Perpen omat ryhmät toimivat maakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita mukaan
myös ilman diagnoosia ja lähetettä. Toiminta on maksutonta.
Lisätietoja:
Perpe-keskus - Honkalampi-säätiö.
Apua ryhmätilanteisiin: Toivoisitko lisää ideoita ja keinoja lasten sekä nuorten
harraste- ja vapaa-ajan toimintojen ohjaamiseen? - Honkalampi-säätiö
3. Jokaisen Joensuun kysely ja työpajat käynnissä
Joensuu kerää ajatuksia joensuulaisuudesta ja kaupunkilaisten osallisuuden
kokemuksista kyselyllä sekä kutsuu kaupunkilaisia työpajoihin. Annettuja
vastauksia käytetään kaupungin konsernistrategian ja osallisuusohjelman
luomisessa, jota valmistellaan yhdessä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys
ry:n kanssa.
Jokaisen Joensuu -kysely löytyy Jokaisen Joensuu-sivulta Jokaisen Joensuu joensuu.fi ja kysely on avoinna toukokuun loppuun saakka.
Joensuun kaupunki järjestää alueen järjestöille työpajat, joissa keskustellaan
Joensuun vahvuuksista, kotiseutuylpeydestä ja onnellisuuden kokemuksista.
Järjestöille tarkoitettu työpaja pidetään 24.5 klo 17 alkaen. Työpajaan
ilmoittautuminen on avattu Jokaisen Joensuu -sivulla Jokaisen Joensuu joensuu.fi.
4. THL:llä runsaasti tapahtumia toukokuussa
Lisätietoja tapahtumista Tapahtumat - Vammaispalvelujen käsikirja – T3HL.
Lisäksi THL:llä on käynnissä kysely Vammaisten ihmisten kokemaa
lähisuhdeväkivaltaa selvitetään ensimmäistä kertaa – vastaa kyselyyn Uutinen - THL, johon voi vastata 30.6.2021 saakka.
5. Joensuun järjestötapaamisen 4.5.2021 muistio
Järjestötapaamisen muistio löytyy osoitteesta
https://www.joensuu.fi/yhdistyksille.
6. Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE hakee
täydennyshaussa 19.5.-21.5.2021 varajäseniä kaudelle 2021-2023
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JANE hakee täydennyshaussa varajäseniä seuraaville toimialoille: paikallisJANE, nuoret, liikuntajärjestöt, monikulttuurisuusyhdistykset, harrastusjärjestöt
ja ympäristö- ja luontojärjestöt. Kylä- ja kotiseutuyhdistyksien osalta JANE
hakee jäseniä ja varajäseniä.
Ehdotukset yhdistyksiltä järjestöasiain neuvottelukunnan jäseniksi 21.5.2021
mennessä sähköisellä lomakkeella
https://link.webropol.com/s/taydennyshakuJANE .
Ehdotusten ja valintakriteerien pohjalta työvaliokunta valmistelee ehdotuksen
kokoonpanosta JANElle. JANE hyväksyy 25.5.2021 kokouksessa PohjoisKarjalan maakuntaliitolle esiteltävän ehdotuksen.
7. Kansalaisuuden Kuilut ja Kuplat -tutkimushanke etsii
ryhmäkeskustelijoita
BIBU-hankkeen (Tackling Biases and Bubbles in Participation) työpaketissa
tutkitaan pohjoismaisen hyvinvointimallin kestävyyttä. Yksi olennainen tekijä
on sosiaaliturva. Hankkeessa kerätään ryhmäkeskusteluissa tietoa eri
väestöryhmien näkemyksistä koskien sosiaaliturvaa ja
sosiaaliturvajärjestelmää.
Hanke etsii osallistujia. Osallistujilta ei edellytetä mitään
ennakkovalmistautumista tai tietoa sosiaaliturvasta vaan ollaan kiinnostuneita
osallistujien mielipiteistä ja mielikuvista. Keskustelut toteutetaan etäyhteyksin,
mutta mitään erityisiä ohjelmistovaatimuksia ei ole. Keskustelu vie aikaa noin
puolitoista tuntia ja siitä tehdään äänitallenne analysointia varten. Aineisto
käsitellään siten, ettei yksittäinen keskustelija ole tunnistettavissa.
Osallistumisesta ei makseta palkkiota.
Lisätietoja ryhmäkeskusteluista: Erikoistutkija Paula Saikkonen, Sosiaalinen
kestävyys, THL, paula.saikkonen@thl.fi, p. 029 524 8133
Lisätietoja hankkeesta tutkimushankkeen kotisivulta: https://bibu.fi/.

Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää merkitä tiedoksi.
Päätös:
Vammaisneuvosto päätti merkitä tiedoksi.
Vammaisneuvosto päätti kutsua Perpe-keskuksen esittäytymään syksyllä
vammaisneuvoston kokouksessa. Lisäksi päätettiin, että voitaisiin kutsua
myös perhekeskus esittäytymään.
Lisäksi vammaisneuvoston kokouksessa todettiin, että Jokaisen Joensuu sivulta löytyy myös yhdistystietoa ja apua yhdistyksille yhteyshenkilötietojen
kera.
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Muut mahdolliset asiat
VAMNEUV 20.05.2021 § 33

1. Joensuun rautatieaseman liikennejärjestelyt
Vammaisneuvostoon on ilmaistu huoli, ettei ns. normaalitaksilla pääse junalaiturin
lähelle. Suuri osa (erityisesti näkövammaiset) vammaispalvelulain tai
Matkojenyhdistelykeskuksen (MYK) asiakkaista käyttävät ns. normaalitaksia, eikä
kaikilla ole liikuntaesteisen pysäköintitunnusta, joka ilmeisesti oikeuttaisi
pysäköinnin ao.paikassa.
Joensuun kaupungin kaupungininsinööri Tero Toivanen toteaa, että ratapihan
peruskorjauksen käynnistyttyä ei asemannurkalta pian enää pääse asemalaiturille,
vaan kulku tulee P-talon kohdalta. Eli lyhin matka asemalaiturille tulee olemaan
uuden P-talon alla olevasta saattoparkista ja taksiasemalta. Varsinaisen junaaseman ja laiturialueen rakentamisesta ja peruskorjauksesta vastaa Väylävirasto.
Joensuun kaupungin logistiikkapäällikkö Juha-Matti Alanen toivoo, että
taksinkuljettajat osallistuisivat avustamaan asiakasta samalla tapaa kuin MYK
matkoissa niin tuodessa kuin noutaessa asiakasta. Tällöin takseille varattu alue
uuden P-talon saattoparkista/taksiasemalta toimisi mainiosti. Alanen toteaa, että
karttakuvaa katsoessa se on ainut toimiva ja turvallinen vaihtoehto aseman
alueella taksien toiminnalle.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää merkitä tiedoksi.
Päätös:
Vammaisneuvosto päätti merkitä tiedoksi.
Vammaisneuvosto toteaa, että muutos on aiheuttanut omat hankaluutensa. On
ikävää, ettei asemalla voi asioida ajoneuvolla ilman veloitusta.
Vammaisneuvosto päättää selvittää, että saako invapaikoille pysäköidä maksutta
vuosittaisella ilmoituksella. Samalla tarkistetaan torin aluspysäköinnin tilanne.
2. Kevätruokailu
Kevätruokailun ajankohdaksi on ehdotettu:
-

24.5.2021
26.5.2021
ja 31.5.2021
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää ruokailun ajankohdan ja vammaisneuvoston sihteeri
Anne Keränen etsii sopivan tilan/ravintolan ruokailun järjestämiseksi.
Päätös:
Vammaisneuvosto päätti ruokailun ajankohdaksi 1.6.2021 klo 13.
Vammaisneuvoston sihteeri Anne Keränen etsii sopivan tilan/ravintolan ruokailun
järjestämiseksi.
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3. Seuraavat vammaisneuvoston kokoukset
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää kokousajat 31.12.2021 saakka.
Päätös:
Vammaisneuvosto päätti, että seuraavat kokoukset järjestetään:
-

19.8.2021 klo 14
Loput kokousajat uusi vammaisneuvosto määrittelee syksyllä.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33
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.

