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Joensuun SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite Joensuun kaupungin järjestämästä
kesänavauksesta
KV 17.06.2019 § 93
Joensuun SDP:n valtuustoryhmä jätti 17.6.2019 valtuuston puheenjohtajalle
valtuustoaloitteen Joensuun kaupungin järjestämästä kesänavauksesta.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
KH 09.12.2019 § 494
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.6.2019 lähettää asian viestintä- ja
markkinointipalvelujen valmisteltavaksi.
Vastaus Joensuun sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloitteeseen
Joensuun kaupungin kesän avaustapahtuman järjestämisestä
Joensuun sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä jätti 17.6.2019 valtuustoaloitteen Joensuun kaupungin järjestämästä vuosittaisesta kesän avaustapahtumasta. Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupunki selvittää
jokakesäisen koulujen päättymistapahtuman järjestämisen yhdessä
kumppaneiden kanssa ja varaa vuoden 2020 talousarvioon määrärahat
tapahtuman järjestämiseksi. Valtuustoaloitteen mukaan kesällä 2019
järjestetty YleXPop-tapahtuma keräsi lapsia, nuoria, aikuisia ja jopa perheitä
osallistumaan yhteiseen juhlaan ja tapahtuman toteutusta jatkossa tulisi
selvittää. Näin luotaisiin edellytyksiä osallisuutta edistävään ja yleistä
turvallisuutta lisäävään koulujen päättymisjuhlintaan.
Taustaa YleXPop-tapahtumasta
Yleisradio toteutti valtakunnallisen YleXPop-tapahtuman Joensuun kauppatorilla lauantaina 1.6.2019 kello 16:00-22-välisenä aikana. YleXPop on valtakunnallisesti televisioitu ja YLE Areenaan taltioitu nuorisokonsertti, joka
keräsi 14.000 kävijää tapahtumapaikalle. Tapahtuman keskiössä toimivat
vetovoimaiset ja ajankohtaiset nuorisoartistit, jotka omalta osaltaan lisäävät
merkittävästi tapahtuman näkyvyyttä ja houkuttelevuutta. Lähtökohtana
tapahtumassa on ollut, että alkupäivän aikana tapahtumassa esiintyy koko
perheen artisteja, jonka jälkeen ohjelmistoa suunnataan enemmän nuorille.
Loppuiltaan on pyritty saamaan artisteja, jotka ovat sekä nuorison että
vanhemman yleisön suosiossa. Tänä vuonna tapahtumassa esiintyivät mm.
Pyhimys, Gasellit, Cledos, Tuure Boelius, Etta, Viki & Köpi, Ruusut, Anne
Lainto & Ida Karimaa ja Ida Paul & Kalle Lindroth.
Joensuun kaupunki toimi tapahtuman yhteistyökumppanina ja omalta
osaltaan avusti tapahtumapalveluiden toimesta kauppatorin käyttöön
liittyvissä teknisissä asioissa. YlexPop-tapahtumassa oli myös kaupungin
nuoriso- ja kirjastopalveluiden toimintaa. Joensuun kaupungin

nuorisopalvelut, nuorisovaltuusto, etsivä nuorisotyö ja vaarakirjastot
esittäytyvät tapahtuman yhteydessä ja omalta osaltaan tuottivat palveluita
tapahtuman osallistuville nuorille. Nuorisopalvelut ovat järjestäneet myös
päihteettömän edestakaisen kyydityksen maaseutualueilta YleXPop-tapahtumaan, jonka kustannukset katettiin osana kaupungin yhteistyösopimusta.
YleXPop-tapahtuman tuotannon koko Joensuun kauppatorille toteutettuna
oli mittava. Tapahtuma käsitti kaksi esiintymislavaa ja televisiointiin sekä
radiointiin liittyviä tuotantotiloja ja järjestelyjä. Tapahtuma oli päihteetön ja
tapahtuman turvallisuutta ylläpiti mittava joukko järjestyksenvalvojia.
YleXPop-tapahtuman kokonaiskustannusarvio ilman televisiointiin liittyvää
tuotantoa oli n. 300.000 euroa. Vuonna 2019 kaupungin tekninen tuki
tapahtumalle oli 15.000 euroa, jolla katettiin mm. kauppatorin teknisiä
kustannuksia.
Millainen koulujen päättymistapahtuma voisi kauppatorilla toimia?
Joensuun kaupungin viestintä- ja tapahtumapalvelut pohtivat yhdessä
Joensuun kaupungin nuorisopalveluiden, nuorisovaltuuston, ravintola
Kerubin ja Joensuun Popmuusikot ry:n kanssa, millainen kesän
avaustapahtuma voisi olla järkevästi toteutettavissa.
Keskeisin haaste koulujen päättymispäivän tapahtuman kannalta on riittävän
vetovoimaisen ohjelmiston suunnittelu ja toteutus, jotta tapahtuma kerää
alueen nuoret ja nuoret aikuiset yhteen. Ohjelmistosuunnittelu tulisi aloittaa
hyvissä ajoin ja suurin kustannus tapahtumassa olisi juuri esiintyvät artistit.
Tapahtuma olisi järkevää mitoittaa siten, että tapahtuma mahtuu torilavan
eteen ja käyttäisi noin puolet torin pinta-alasta. Tapahtuman yhteyteen olisi
mahdollista suunnitella oheisohjelmaa ja pienempiä ohjelma-tai
esiintymispisteitä. Toisena vaihtoehtona nähtiin tapahtuman toteutus
Ilosaaressa, joka tarjoaisi myös erinomaiset puitteet tapahtumalle ja
oheisohjelman rakentamiselle. Yleisen turvallisuuden kannalta Ilosaaressa
tapahtuman toteuttaminen nähtiin jopa mielekkäämpänä. Tapahtuman
kohdentaminen selkeästi nuorille (esimerkiksi 14-21-vuotiaille) ja tapahtuman
keston kaventaminen (esimerkiksi klo 18-22) voisi tuoda tehokkuutta ja
kustannussäästöä tapahtuman toteutukseen.
Millaisia kustannuksia koulujen päättymistapahtumasta voisi syntyä?
Keskeisimmät kustannukset tapahtumasta ovat ohjelma, markkinointi,
tekninen tuotanto & järjestelyt, turvallisuus, puhtaanapito, oheisohjelma ja
tapahtumaan liittyvät oheispalvelut. Tapahtumapäivänä koulujen
päätöslauantai on haastava ennen kaikkea artistien saatavuuden ja
asiakkaiden tavoittamisen kannalta. Oheispalveluna tapahtumaan olisi
järkevää tarjota maksuttomia ja päihteettömiä linja-autokyytejä. Karkean
arvion tapahtuman kustannusarvio asettuu 60-65.000 euron tasolle.
Nuorille suunnatun kesän avaustapahtuman toteuttamisessa nähtiin monia
mahdollisuuksia. Myös tapahtuman rahoittamisessa tai palveluiden tuottamisessa nähtiin yhteistyön mahdollisuuksia. Keskeistä olisi koota yhteen
toimijoita laajasti, joilla olisi yhteinen intressi tapahtuman toteuttamiseen.
Tapahtuman rahoitukseen voitaisiin etsiä yhteistyökumppaneita. Päävastuu
tapahtuman rahoittamisesta ja mahdollistamisesta tulisi olla kaupungilla.

Pohjois-Karjalan maakunnallisen nuorisovaltuuston tapahtuma 13.6.2020
Pohjois-Karjalan maakunnallinen nuorisovaltuusto on suunnittelemassa maakunnallista nuorten tapahtumaa kauppatorille 13.6.2020. Tapahtuma lähtökohtaisesti on suunniteltu kuntien nuorten näkökulmasta siten, että
tapahtuma ei toteudu päällekkäin koulujen päättymispäivän kanssa ja näin
taataan maakunnallisesti laaja mahdollisuus osallistua tapahtumaan.
Pääartisteja etsitään parhaillaan ja tapahtuman järjestetään maakunnasta
kyyditykset.
Kaupungin taloudesta vuosina 2020-2021
Vuoden 2020 talousarviossa on asetettu tavoitteeksi menokasvun pysäyttäminen. Välttämättömien menolisäysten (mm. palkankorotukset, uusien toimitilojen vuokramuutokset) johdosta talousarvion toteuttaminen edellyttää
toimenpiteitä, joilla varmistetaan tavoitteen saavuttaminen. Toimenpiteitä
on tarkennettu syksyn aikana käynnissä olleissa yhteistoimintamenettelyissä.
Yhteistoimintamenettelyjen tavoitteena on ollut 6 milj. euron rakenteellisten
säästöjen toteuttaminen vuosina 2020-2021. Vuoden 2020 osuus on 4 milj.
euroa. Tavoite sisältyy talousarvioon, mutta tästä huolimatta vuoden 2020
talousarvio on alijäämäinen. Tässä tilanteessa uusiin menoja lisääviin
toimenpiteisiin on suhteuduttava pidättyvästi.
Joensuun kaupungin nuorisopalveluilla on selkeä intressi tapahtuman toteuttamiselle. Koulujen päättymispäivänä nuorisopalveluiden henkilöstö on
laajasti työtehtävissä ja tapahtuman toteuttaminen toisi jopa helpotuksia
töiden suunnitteluun ja kohdentamiseen. Nuorisopalveluiden taloudellista
panosta tapahtumaan ei kuitenkaan voida nähdä ennen lokakuussa
alkaneiden yhteistoimintamenettelyiden todellisten vaikutusten
realisoitumista. Joensuun kaupungin suur- ja pientapahtumatukiin varatut
määrärahat on suunniteltu annetun talousarvioraamin mukaisesti ja
ylimääräisiin tapahtumatukiin ei talousarvion puitteissa voida ryhtyä.
Tapahtuman rahoittaminen tulisi mahdollistaa nykyisen talouskehyksen
sisällä ja voimakkaasti yhteistyökumppaneiden tuomaan rahoitukseen ja
palveluihin nojautuen.
Lopuksi
Ottaen huomioon kaupungin nykyisen talousarvion ja talouden tasapainottamiseen liittyvät toimet, uusien menolisäyksiä tuottavien tapahtumien
järjestämistä tai rahoittamista ei pidetä järkevänä. Nuorille suunnatun kesän
avaustapahtuman rahoitus tulisi järjestää nykyisen talousarviokehyksen
puitteissa ja voimakkaasti esimerkiksi mahdollisten yhteistyökumppaneiden
taloudellisen panoksen ja palveluihin nojaten. Tässä vaiheessa ei täysin voida
ennakoida menoleikkausten vaikutusta esimerkiksi nuorisopalveluiden
käyttötaloudessa. Lisäksi Pohjois-Karjalan maakunnallinen nuorisovaltuusto
on tuottamassa nuorille suunnattua nuorisotapahtumaa kauppatorille
13.6.2020. Näin ollen nuorille suunnatun kesän avaustapahtuman toteutusta
ei ole järkevää suunnitella vuodelle 2020.
Valmistelija: markkinointijohtaja
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

merkitä edellä olevan vastauksena Joensuun SDP:n valtuustoryhmän
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 16.12.2019 § 166
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena Joensuun SDP:n valtuustoryhmän
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa yksi valtuutettu käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

