Valtuustoaloite
Enon, Uimaharj un, Kiihtelysvaaran, Tuupovaaran ja Hammasi ahden
taajamien j ouluvalot.

Joensuun kaupunki on selvittänyt j ouluvaloj en asentamista
liitoskuntiensa taajamiin. Asia ei ole kuitenkaan edennyt
toteuttami sasteelle.
Joulukuu on vuoden pimeintä aikaa. Jouluvalot toisivat taajamiin ilmettä
ja vetovoimaa sekä piristäisivät alueen asukkaita.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Joensuun kaupunki
toteuttaa j ouluvalot liitoskuntiensa taajamiin.

Joensuu 30.1.2017
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Vastaus valtuutettu Hannu Holopaisen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen jouluvaloista
295/10.03.01/2017
KRAKLK 06.06.2017 § 169
Hannu Holopainen ja 12 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen
Enon, Uimaharjun, Kiihtelysvaaran, Tuupovaaran ja Hammaslahden
taajamien jouluvaloista. Aloitteessa esitetään, että kaupunki toteuttaisi
jouluvalot liitoskuntiensa taajamiin.
Vastaus aloitteeseen:
Joensuussa ovat jouluvalot olleet vain ydinkeskustassa, jossa jouluvalojen toteuttajana on ollut Joensuun kaupunkikeskustayhdistys. Yhdistys hankkii,
asentaa, kunnossapitää ja varastoi jouluvalot kustannuksellaan. Kaupunki on
hankkinut kustannuksellaan jouluvaloissa tarvittavan sähkön.
Jouluvalojen toteutuksessa tulisi noudattaa tasapuolista toimintamallia kaupungin eri taajamissa. Kaupunkikeskustassa käytössä oleva malli, missä
yhdistys hankkii ja toteuttaa valaistuksen olisi hyvä malli toteuttaa jouluvalot
myös muissa taajamissa. Tällöin jouluvalojen toteutukseen osallistuisivat
kullakin alueella olevat toimijat, yritykset ja yhteisöt ja kaupunki olisi
yhteistyössä mukana . Esimerkiksi kyläyhdistykset tai vastaavat voisivat olla
hyviä tahoja jouluvalojen toteuttajiksi. Tämä toteutusmalli tukisi myös
kaupungin strategisia tavoitteita kuntalaisten omatoimisuuden ja
vastuunoton osalta. Koska kaupungin osuus Joensuun
kaupunkikeskustayhdistyksen jäsenmaksusta on 50 %, niin tällä perusteella
kaupunki voisi maksaa puolet muidenkin taajamien jouluvaloista ja lisäksi
kaupunki maksaisi jouluvalojen sähkökustannukset, kuten kaupunkikeskustassakin.
Jouluvaloja voidaan toteuttaa edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti
taajamiin sitä mukaa, kun taajamista löytyy halukkuutta valojen
toteutukseen.
Valmistelija: kaupungininsinööri Ari Varonen
Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se
antaa edellä kirjoitetun vastauksena Hannu Holopaisen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen.
Päätös:
Lautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle.
KRAKLK 15.08.2017 § 189

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se
antaa edellä kirjoitetun vastauksena Hannu Holopaisen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KH 21.08.2017 § 318
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
antaa edellä kirjoitetun vastauksena Hannu Holopaisen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 28.08.2017 § 98
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan tiedoksi vastauksena Hannu Holopaisen ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa yksi valtuutettu käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

