VALTUUSTOALOITE

Joensuun kaupunginvaltuustolle

Joensuuta käsitteleviä kaupunkihistorioita on laadittu 7 numeroitua osaa ja 3 muuta erillisjulkaisua fLiite 1).
Lisäksi useat yhteisöt ovat vuosien varrella laatineet omia historia- tai vuosijulkaisujaan.
Joensuun kaupunkihistoriat ulottuvat nyt vuoteen 1980, minkä jälkeen niin kaupunki kuin sen hallinnollinen
ja toiminnallinen ympäristö ovat täysin muuttuneet. Myös monet avainhenkilöt ovat vaihtuneet. Nyt on
tarve käynnistää kaupunkihistorian jatko-osien valmistelu. Tämä edellyttää monia henkilöhaastatteluja eri
yhteisöissä.
Kaupunginhallituksen tulisi selvittää minkä sisältöisen ja mitä aikajaksoa koskevan historiateoksen tai
historiateosten laatiminen olisi lähivuosina tarkoituksenmukaista.
Päätös historian kirjoittamisesta talousarvioineen ja toteuttamistapoineen voitaisiin tehdä ensivuonna
2017, Suomen itsenäisyyden 100 -vuotisjuhlavuonna.
Historian kirjoittaminen vaatinee useampia vuosia. Historian valmistumisen tavoitteena voisi olla 2023,
jolloin Joensuun kaupunki täyttää 175 vuotta.
Joensuun kaupungin valtuustoryhmät esittävät, että kaupunginhallitus ryhtyy edellä esitettyihin
toimenpiteisiin kaupu nkihistorian laatimiseksi.
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Kaikkien valtuustoryhmien valtuustoaloite kaupunkihistoriakirjojen jatko-osien laatimiseksi
8738/12.03.01/2016
KH 22.05.2017 § 220

8738/12.03.01/2016
KV 31.10.2016 § 97
Kaikki valtuustoryhmät jättivät yhteisen valtuustoaloitteen 31.10.2016 valtuuston puheenjohtajalle kaupunkihistoriakirjojen jatko-osien laatimiseksi.
Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet valtuustoryhmien puheenjohtajat
Juha Hämäläinen, Hannes Rossi, Paavo Vatanen, Petteri Tahvanainen, Eero
Bogdanoff, Hannele Autti ja Antti Kainulainen.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.11.2016 §:ssä 391 päättänyt lähettää
aloitteen hallintoyksikön valmisteltavaksi.
Hallintopalvelut ovat antaneet aloitteeseen seuraavan vastauksen:
"Joensuun kaupunginvaltuustolle on jätetty 31.10.2016 valtuustoaloite kaupunkihistoriakirjojen jatko-osien saamiseksi. Valtuustoaloitteen ovat allekirjoittaneet Juha Hämäläinen, Hannes Rossi, Paavo Vatanen, Petteri
Tahvanainen, Eero Bogdanoff, Hannele Autti ja Antti Kainulainen.
Joensuun kaupungista on tehty useita historiajulkaisuja vuosien 1904 - 2000
välillä. Kaupungin täyttäessä 100 vuotta vuonna 1948 julkaistiin 100 -vuotismuistojulkaisu. Viimeisin varsinainen kaupunkihistoria on julkaistu vuonna
1998, jolloin Pertti Elsinen käsitteli teoksessa Joensuun kaupungin historia 6
vuosia 1954 - 1980. Tämän jälkeen on ilmestynyt Erkki Kinnusen (2000)
kirjoittama, Joensuun uskonnollista elämää vuosina 1954 - 1999 käsittelevä
julkaisu.
Tällä vuosituhannella ovat eri toimijat julkaisseet kaupunkiin tai maakuntaan
liittyviä julkaisuja, muun muassa Pohjois-Karjalan historiallinen yhdistys, Suomalaisen kirjallisuuden seura, Joensuun evankelisluterilainen
seurakuntayhtymä. Lisäksi on ilmestynyt erilaisia historiikkeja tai
rajatumpaan kohteeseen tai aihealueeseen liittyviä julkaisuja. PohjoisKarjalan museon 100-vuotisjulkaisu julkaistaan loppuvuodesta 2017.
Joensuun kaupungin uuden historiajulkaisun toteuttaminen kokoaisi
kaupungin organisaatiossa ja kaupunkikuvassa tapahtuneita muutoksia, ja
kertoisi vuoden 1981 jälkeisistä tapahtumista. Tutkimustyön laajuuden
selvittämiseksi ja suunnitelman laatimiseksi olisi paikallaan perustaa

kaupungin viranhaltijoista koostuva historiatyöryhmä, joka voisi käyttää
apuna alan asiantuntijoita.
Perustettava historiatyöryhmä tekee 31.10.2017 mennessä edellä kuvatun
selvityksen ja hankkeen toteutussuunnitelman/kustannusarvion kaupunginvaltuuston päätöksentekoa varten. Aikataulullisesti mahdollinen tavoite voisi
tässä vaiheessa olla, että historiakirja valmistuu vuonna 2023, jolloin
Joensuun kaupunki täyttää 175 vuotta."
Valmistelijat: museonjohtaja Tarja Raninen-Siiskonen ja kansliapäällikkö
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
antaa edellä olevan vastauksena valtuustoryhmien valtuustoaloitteeseen ja
todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 29.05.2017 § 62
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
antaa edellä olevan vastauksena valtuustoryhmien valtuustoaloitteeseen ja
todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa yksi valtuutettu käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

