Nuorisovaltuuston aloite kaupunginosavaakunoiden suunnittelusta Joensuun kaupunginosille
OSVETLK 17.05.2022 § 34

Kaupunginosien yhteisöllisyyden lisääminen on tärkeää ja tutkimukset ovat
osoittaneet, että yhteiset symbolit voivat vahvistaa alueellista identiteettiä ja
yhteenkuuluvuuden tunnetta. Joensuun nuorisovaltuusto on esittänyt, että
kaupungin tulisi suunnitella jokaiselle kaupunginosalle vaakunat yhteistyössä ItäSuomen yliopiston kanssa ja ottaa ne käyttöön kaupunginosien virallisina
symboleina.
Itä-Suomen yliopistossa historiaa opiskeleva Tuomas Poutiainen on suunnitellut
vuonna 2020 vaakunat Joensuun 28:lle kaupunginosalle. Poutiainen on antanut
Heinävaaran kyläyhdistykselle luvan suunnittelemansa vaakunan käyttöön ja
kyläyhdistys on rekisteröinyt vaakunan omalla kustannuksellaan Suomen
Heraldisen Seuran rekisteriin. Osassa Joensuun maaseutualueista on käytössään
kuntaliitosta edeltäneiden kuntien vaakunat.
On tärkeää, että halu käyttää vaakunoita yhteisinä symboleina nousee alueilta
itseltään. Edellä mainituilla alueilla vaakunoiden omaksuminen käyttöön on
toteutunut luonnollisesti, sillä alueiden toimijat ovat itse aktiivisesti halunneet
käyttää vaakunoita alueidensa symboleina. Joensuun kaupunki koostuu
kymmenistä omaleimaisista kaupunginosista, joiden asukas- ja kylätoimijat ovat
kaikki erilaisia. On mahdollista, että mikäli Joensuun kaupunki suunnittelisi
vaakunan jokaiselle kaupunginosalle, eivät kaikkien alueiden toimijat aidosti
omaksuisi vaakunoita käyttöönsä.
Joensuun kaupunki ei lähde suunnittelemaan kaupunginosavaakunoita. Kaupunki
kuitenkin kannustaa kaupunginosavaakunoiden käyttöön niillä alueilla, joissa
vaakunat koetaan tärkeiksi. Esimerkiksi Tuomas Poutiaisen suunnittelemia
kaupunginosavaakunoita on mahdollista käyttää, ja käytöstä on sovittava erikseen
Poutiaisen kanssa.
Henkilöstö- ja yhteysjohtajan päätösehdotus:
Osallisuus- ja vetovoimalautakunta päättää
esittää kaupunginhallitukselle, että se antaisi kaupunginvaltuustolle yllä olevan
vastauksen nuorisovaltuuston aloitteeseen kaupunginosavaakunoiden
suunnittelusta Joensuun kaupunginosille ja todeta, että asia on loppuunkäsitelty.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

KH 23.05.2022 § 208
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena nuorisovaltuuston tekemään
kuntalaisaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

KV 13.06.2022 § 73

3200/00.02.00.04/2022
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena nuorisovaltuuston tekemään
kuntalaisaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin keskustelutta yksimielisesti.

Nuorisovaltuuston aloite 21.1.2022
Kaupunginosavaakunoiden suunnittelu Joensuun kaupunginosille

Pirkanmaalainen Arttu Rintanen suunnitteli vapaaehtoisesti vuonna 2021 sekä Tampereen, että Helsingin
(liite 1) kaupungin jokaiselle kaupunginosalle omat kaupunginosavaakunat. Samanlaisen projektin Joensuun
kaupunginosien ja kylien osalta toteutti jo vuonna 2020 Itä-Suomen yliopistossa historiaa opiskeleva
Tuomas Poutiainen (https://www.karjalainen.fi/maakunta/258876). Vaikka kyseessä kummassakin
tapauksessa on ollut huvin vuoksi toteutettu taideprojekti, ovat vaakunat herättäneet kyseisten kaupunkien
asukkaissa suurta innostusta ja niitä on otettu jopa näytille osan kaupunginosista ympäristöön, ainakin
Helsingin kohdalla (https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/0b8917b7-45da-4e4b-825b-ac1b9189e51f).
Nuorisovaltuusto katsoo, että kaupunginosavaakunat lisäisivät kaupunkilaisten kiinnostusta kutakin
kaupunginosaa kohtaan ja vahvistaisivat myös kaupunginosien omaa identiteettiä. Tämän lisäksi, kuten
lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, vahvistavat yhteiset symbolit yhteenkuuluvuuden tunnetta ja
voimistavat jälkikäteen katsottuna symboliikkaan liittyviä muistoja. Kaupunginosavaakunat voisivatkin
toimia Joensuun kaupungin eri kaupunginosien asukkaiden yhteenkuuluvuutta ja kunnallisidentiteettiä
vahvistavana välineenä, jolla olisi myönteinen vaikutus myös kunnan pitovoimaan. Uutta vaakunaa ei
tarvitse suunnitella alueille, joilla on jo käytössä oleva vaakuna.
Mikäli vaakunoiden heraldiikassa huomioidaan asianmukaisella tavalla myös kunkin kaupunginosan
historia, tarjoavat ne mahdollisuuden opettaa eritoten kuntalaisia kunkin alueen historiasta. Vaakunat
tarjoavat pelkkiä nimiä huomattavasti monipuolisemman mahdollisuuden ilmentää kunkin kaupunginosan
merkitystä Joensuun historiassa, jonka lisäksi ne herättävät visuaalisen ilmeikkyytensä vuoksi paljon
mielenkiintoa myös nuoremmissa kuntalaisissa.
Joensuun nuorisovaltuusto esittää, että Joensuun kaupunki suunnittelee yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston
kanssa jokaiselle Joensuun kaupunginosalle omat vaakunat ja ottaa nämä käyttöön kaupunginosien
virallisina symboleina. Vaakunoiden suunnittelussa on hyödynnettävä Itä-Suomen yliopistosta löytyvää
heraldiikan ja Joensuun kaupungin historian tuntemusta. Suunniteltujen vaakunoiden tuleekin ilmentää
kunkin alueen historiaa ja merkitystä, noudattaen samalla suomalaisen heraldiikan hyvän maineen mukaisia
tapoja. Lisäksi vaakunoiden suunnittelussa ja hyväksyttämisessä on syytä kuulla kunkin alueen asukkaiden
mielipidettä.
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