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Valtuutettu Jussi Wihosen ynnä muiden valtuustoaloite oppi- ja ystävyysvierailusta Roskildeen
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KV 26.03.2018 § 45
Valtuutettu Jussi Wihonen jätti 26.3.2018 valtuuston puheenjohtajalle
valtuustoaloitteen oppi- ja ystävyysvierailusta Roskildeen.
Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet myös valtuutetut Osmo Kokko,
Eero Bogdanoff, Marjatta Räty ja Asseri Kinnunen.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
KH 11.03.2019 § 92
Kaupunginhallitus päätti 3.4.2018 §:ssä 125 siirtää asian strategiajohtajalle
valmisteltavaksi.
Strategiajohtaja Janna Puumalainen on laatinut aloitteeseen 4.3.2019
seuraavan vastauksen:
"Jussi Wihosen ja neljän muun perussuomalaista ryhmää edustavan kaupunginvaltuutetun valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupungin virkamiesjohto
ja yksi jäsen jokaisesta valtuustoryhmästä tekevät opinto- ja
yhteistyövierailun Tanskaan Roskildeen ”tutustuen elinvoimaan,
kotouttamiseen, koulutukseen sekä kaupungin rooliin suuren
yleisötapahtuman kotipaikkana”.
Roskilde on Joensuun entinen ystävyyskaupunki. Tanskassa 2007
toteutetussa kuntauudistuksessa Roskilde teki kuntaliitoksen kahden muun
kunnan kanssa. Tämän muutoksen yhteydessä Roskilde päätti irtisanoa
vanhat ystävyyskaupunkisopimuksensa, ml. Joensuun sopimus. Tämän
seurauksena yhteydet Roskildeen vähenivät. Niitä pidettiin yllä Mecineverkostossa, mutta Roskilden erottua myös tästä verkostosta yhteydenpito
jäi joitakin vuosia sitten käytännössä kokonaan. Koko Mecine -verkoston
toiminta hiipui vuosien mittaan monien samanlaisten pienten
kaupunkiverkostojen tapaan. Verkosto päätettiin virallisesti lakkauttaa
vuonna 2018, varsinaista toimintaa ei parina viimeisenä vuonna juurikaan
ollut.
Kaupunkien kansainvälinen toiminta on siirtynyt entistä enemmän osaksi
normaalia toimintaa ja kehitystyötä. Esimerkiksi Joensuun kouluihin tutustui
lukuvuonna 2017-2018 yli 200 kansainvälistä vierasta. Kasvatusalaan liittyvää
vaihtoa rahoitetaan pääosin EU:n ERASMUS-ohjelman kautta. Petroskoin
kanssa eri aloilla tehtävää yhteistyötä rahoitetaan erityisesti EU:n
naapuruusohjelmasta (ENI), parhaillaan on meneillään mm. museoiden
kehittämishankkeita. Kasvusopimukseen ja ilmastotavoitteisiin liittyen

Joensuu on mukana EU:n Horizon 2020 -ohjelmasta rahoitettavasta
MySmartLife -verkostossa https://www.mysmartlife.eu/network/.
Uudenlaisia kansainvälisen yhteistyön avauksia ovat viime vuosina olleet
metsäbiotalouden vahvuuksiin liittyvät Euroopan metsäinstituutin kanssa
toteutetut Bioeconomy Investment Summit
(http://www.2017bioecosummit.eu/) ja Barcelonassa Smart City World Expon
yhteydessä järjestetty Biocities -foorumi (https://www.efi.int/biocities ).
Virkamiesjohdon ja kaupunginhallituksen valitsemien poliittisten edustajien
yhteisiä matkoja järjestetään ajoittain eri kohteisiin. Viimeksi marraskuussa
2018 Petroskoissa järjestettiin matkailun kehittämiseen liittyvä
yhteistyöseminaari, jonne osallistuttiin yhdessä Kuopion ja Varkauden
kaupunkien johdon kanssa. Samoin marraskuussa osallistuttiin Biocities foorumiin Barcelonassa. Tässä yhteydessä kaupunginhallituksen edustajat
vierailivat myös Business Joensuun vastineessa Barcelona Activ -yhtiössä,
missä tutustuttiin elinvoimaan ja kansainvälisen työvoiman houkutteluun
liittyviin asioihin."
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Jussi Wihosen ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 25.03.2019 § 34
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Jussi Wihosen ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa kaksi valtuutettua käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

