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Valtuutettu Sanna Heinosen ynnä muiden valtuustoaloite yhteisötalosta järjestö- ja
kulttuuritoimijoiden käyttöön Joensuuhun
1782/10.03.02/2017
KV 30.10.2017 § 134
Valtuutettu Sanna Heinonen jätti 30.10.2017 kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle valtuustoaloitteen yhteisötalosta järjestö- ja kulttuuritoimijoiden
käyttöön Joensuuhun.
Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet myös Eero Hirvonen, Heino Räty,
Petteri Tahvanainen, Satu-Sisko Eloranta, Marko Haakana, Mari Ojalammi,
Martti Juntunen, Matti Pesonen, Antero Puhakka, Jukka Hirvonen, Joakim
Kärkäs, Hannu Holopainen, Anni Järvinen, Pentti Keskisalo, Heli Hjälm,
Juhani Meriläinen, Hannes Rossi, Ari Tielinen, Helena Hulmi, Jere Nuutinen,
Päivi Eteläpää, Asko Miettinen, Mika Piironen, Antti Kainulainen, Anne
Mikkola, Hanna Martikainen, Harri Hölttä, Krista Mikkonen, Maria Roivas ja
Antti Saarelainen.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
HYVOLK § 25
Valtuustoaloitteessa ehdotetaan yhteisötaloa järjestö- ja kulttuuritoimijoiden
käyttöön Joensuuhun. Aloitteen mukaan toimivat ja edulliset toimitilat ovat
järjestötoiminnan yksi perusedellytys. Pohjois-Karjalassa tehdyn
järjestökyselyn mukaan toimijat tarvitsevat edullisia ja yhteiskäyttöisiä tiloja.
Aloitteessa esitetään ratkaisuksi Yhteisötaloa järjestö- ja kulttuuritoimijoiden
käyttöön. Yhteisötalo on paikka, jossa on monipuolisesti kokous- ja
toimistotiloja sekä muunneltavat tilat erilaisille harrastus- ja
kulttuuritoiminnoille. Yhteisötalo on myös osaltaan edistämässä osallisuutta,
yhteisöllisyyttä ja syrjäytymisen ehkäisyä.
Joensuun kaupunkistrategiassa yhdessä tekeminen on nostettu yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi. Tämä tarkoittaa kaupungin luovan toiminnan
edellytyksiä kuntalaisten aktiivisuudelle ja osallisuudelle sekä tarjota
tekemisen paikkoja ja mahdollisuuksia. Hyvinvointipalveluissa on osana
strategian jalkauttamista aloitettu toimenpiteet, joilla paikallisille toimijoille
mahdollistetaan kaupungin tilojen käyttö nykyistä helpommin. Pienessä
mittakaavassa toimintamallia on jo toteutettu.
Kaupungilla on esimerkiksi kymmeniä kouluja ja päiväkoteja, jotka kattavat
kaikki taajamat ja suurimmat kylät. Näiden tilojen käyttö on vajaata
normaalien toiminta-aikojen ulkopuolella. Nämä tilat tarjoavat luontevasti
puitteet lähialueensa toimijoille ja lisäävät tätä kautta yhteisöllisyyttä ja
yhdessä tekemistä. Erityisesti koulut soveltuvat hyvin erilaisiin vapaa-ajan
käyttötarkoituksiin.

Nykyisen palveluverkon hyödyntäminen järjestö- ja kulttuuritoiminnassa tuo
tilat lähelle käyttäjiä ja tarjoaa kattavammin ja enemmän erilaisia tiloja toimijoiden käyttöön kuin Yhteisötalo -malli. Yhteisötalo toteutuessaan luo aina
jonkinlaisen tavoitettavuusongelman. Yhteisötalo sijoittuisi käytännössä
Joensuun keskustaan ja olisi osalle toimijoista vaikea tavoittaa. Lisäksi vain
osa toimijoista pystyisi hyödyntämään tilaa haluamanaan aikana.
Yhteisötalon perustaminen on myös kustannuskysymys. Lähelle käyttäjiä
viedyt tilaratkaisut vastaavat paremmin tarpeisiin.
Hyvinvoinnin toimialalla nähdään että Joensuun kaupunkistrategian
mukaisesti nykyisten tilojen laajempi hyödyntäminen lähellä käyttäjiä on
vaikuttavin tapa lisätä yhdessä tekemisen mahdollisuuksia kuntalaisille sekä
järjestöille ja kulttuuritoimijoille.
Valmistelija: talouspäällikkö Juhani Junnilainen
Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Hyvinvointilautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksena Sanna Heinosen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen yhteisötalosta järjestö- ja kulttuuritoimijoiden käyttöön Joensuuhun.
Päätös:
Pirjo Rämänen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Antti
Saarelainen kannatti Rämäsen esitystä.
Koska esitystä asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi kannatettiin,
puheenjohtaja rajoitti puheenvuorot koskemaan asian palauttamista.
Käydyn keskustelun jälkeen suoritetussa kättennostoäänestyksessä asian palauttamista uudelleen valmisteluun kannatti seitsemän (7) jäsentä (Kärkäs,
Minkkinen, Roivas, Rämänen, Torni, Saarelainen, Varis) ja asian käsittelyn
jatkamista kannatti neljä (4) jäsentä (Kähkönen, Nuutinen, Rossi, Salo).
Näin hyvinvointilautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun
äänin 7-4. Lisäksi hyvinvointilautakunta toteaa, että yhteistyössä
tilakeskuksen kanssa selvitettäisiin järjestöjen tilatarpeita sekä käytettävissä
olevia tiloja ja että vastaus annettaisiin nimenomaan valtuustoaloitteessa
esitettyyn.
Talouspäällikkö Juhani Junnilainen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.
HYVOLK § 48
Järjestöjen tilatarpeiden selvittämistä varten järjestettiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen kanssa kaikille järjestöille ja asiasta
kiinnostuneille avoin keskustelutilaisuus. Kutsua keskustelutilaisuuteen
levitetiin kaupungin internetsivuilla, Facebookissa ja järjestötietopalvelu
Jellissä. Lisäksi kaupungin järjestöavustusten yhteyshenkilöitä pyydettiin
välittämään kutsua suoraan sähköpostilla järjestöille (asukas- ja kylätoiminta,
kulttuuri,- liikunta, -nuoriso, sosiaali- ja terveysalan järjestöt). Tilaisuus
järjestettiin pikaisella aikataululla, mistä huolimatta paikalla oli lähes 60
henkilöä.

Keskustelutilaisuuden aluksi käytiin läpi valtuustoaloitetta sekä lyhyesti kaupungin strategista teemaa ”Yhdessä tekeminen”. Sen jälkeen luotiin
yleiskatsaus tarpeisiin ja tutustuttiin muiden kaupunkien malleihin
järjestötaloista. Tämän jälkeen keskusteltiin järjestöjen tarpeista ja
näkemyksistä. Tilaisuudessa käydystä keskustelusta kirjattiin muistio. Koska
kaikki keskustelutilaisuuteen osallistuneet eivät välttämättä halunneet kertoa
ajatuksiaan ääneen, kerättiin ajatuksia tilaisuudessa myös kirjallisesti sekä
tilaisuuden jälkeen Webropol-kyselyllä. Myös näistä tarpeista ja toiveista
koottiin yhteenveto.
Tilaisuuteen osallistui monenlaisia järjestöjä. Myös järjestöjen tarpeet olivat
moninaiset. Yhteenvetona keskustelusta kirjattiin muistioon seuraavaa:
- Esittävän taiteen tilalle on selkeä tarve. Yhtenä valmiina ratkaisuna tarjottiin
Sirkus Supiaisen tilaa.
- Lisäksi nousi tarve isompiin juhliin ja tapahtumiin sopiville isommille tiloille,
jossa myös keittiötilat (esteettömyys ja sisäilmaongelmat huomioitava).
- Jonkin verran on tarvetta kokous- ja koulutustiloille sekä pienillä yhdistyksillä
pieneen varastotilaan/varastokaappiin yhdistyksen tavaroiden säilyttämiseksi.
- Toimistotilojen tarvetta (vakituinen, satunnainen) muutamilla tilaisuudessa
oleilla yhdistyksillä.
- Ei näytä siltä, että kannattaa perustaa yhdistysten yhdistystä yhteisötalon
ko
koamiseksi.
Keskustelutilaisuus toimi hyvin järjestöjen keskinäisenä tiedottamisen
paikkana ja johti järjestöjen väliseen yhteistyön pohtimiseen niin tilojen
käytön kuin muunkin yhteistyön osalta. Myös ratkaisuja joihinkin tarpeisiin
ehdotettiin saman tien, esimerkkinä Sirkus Supiaisen tilat ja Piparkakkutalon
kokoushuone. Hyvinvoinnin toimialalla päätettiin järjestää vastaavia
tilaisuuksia jatkossakin eri teemojen ympärille.
Tilakeskukselta saatujen tietojen perusteella ainoa vapaa tila kaupungin keskustan läheisyydessä, joka voisi vastata lähinnä järjestöjen toimisto- ja kokoustilojen tarpeisiin, sijaitsee Penttilässä. Tiloissa toimi aiemmin Joensuun
Työterveys. Kyseessä olevan rakennuksen osalta on kuitenkin tehty jo
päätös, että se laitetaan myyntiin. Tilatarpeiden selvityksessä esille tulleita
järjestöjen moninaisia toiveita tuskin voidaan ratkaista yhden järjestötalon
perustamisella, ainakaan ilman uudisrakentamista.
Valmistelijat: hyvinvointikoordinaattori Heini Lehikoinen ja hyvinvointijohtaja
Riitta Huurinainen
Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Hyvinvointilautakunta päättää antaa edellä esitetyn selvityksen järjestöjen tilatarpeista ja käytettävistä kaupungin omistuksessa olevista tiloista
vastauksena Sanna Heinosen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen
yhteisötalosta järjestö- ja kulttuuritoimijoiden käyttöön Joensuuhun.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KH 04.06.2018 § 224
Muistio keskustelutilaisuudesta ja kyselyn koonti ovat luettavissa sähköisen
kokouksen oheismateriaalina.
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena Sanna Heinosen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen ja todeta asian loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 18.06.2018 § 94
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena Sanna Heinosen ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta asian loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa viisi valtuutettua käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

