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Pencil-alt Markku Pyykkönen
markkinointijohtaja

Joensuun brändiä kiteyttämässä
Joensuun kaupunki uusi strategian viime vuoden marraskuussa. Alusta saakka
oli selvää, että strategiatyön aikana hypätään syvään päätyyn ja etsitään vastauk
sia perimmäisiin kysymyksiin: mitkä ovat Joensuun yhteiset arvot, mikä tekee
meidät onnellisiksi ja miten joensuulainen mielenlaatu eroaa muista. Mutta
miksi kaikki tämä työ?
Mielenlaadun ja arvojen luotaaminen kaupunkilaisten, kaupunginvaltuutettu
jen ja kaupungin työntekijöiden kanssa kesti koko viime vuoden. Meillä jokaisella
on nimittäin mielikuva Joensuusta. Kaupunkibrändi muodostuu meidän jokaisen
yhteisestä mielikuvasta, millainen Joensuu on ja millaisena haluamme Joensuun
tulevaisuudessa nähdä.
Valmistelussa kuultiin kuntalaisten ääniä runsaasti. Tuhannet antoivat mieli
piteensä kyselyissä ja tutkimuksissa. Edelleen sadat työskentelivät kanssamme
kymmenissä erilaisissa työpajoissa, ryhmätöissä ja keskustelutilaisuuksissa
joensuulaisen mielenlaadun ja arvojen kiteyttämiseksi.
Joensuun kaupunkibrändin ytimeksi kiteytyi ajatus: ”Meillä arki sujuu ja
luonto voimaannuttaa. Jokainen voi olla aidosti oma itsensä tietäen olevansa
hyväksytty sellaisena kuin on. Silloin on helppo hengittää.”
Kaupungin strategiassa näkyy brändistä vain jäävuoren huippu. Strategiahan
näyttää meille suunnan, valitsee painopisteet sekä osoittaa keskeisimmät toimet.
Ja viisasta on tarkistaa strategian toimenpiteitä, kun maailma ympärillä muut
tuu. Yhdessä muodostetut arvot ja kaupunkibrändi ovat kuitenkin sitä strategian
muuttumatonta osaa, peruskalliota, jonka päälle menestyvän kaupungin valin
nat, teot ja tulevaisuus rakentuvat. Niitä ei noin vain vaihdeta.
Jos siis pohdiskelet tutustuvasi Joensuun strategiaan, kannattaa kertarysä
yksellä perehtyä yhteen strategian keskeisimpään asiaan: arvoihin ja kaupunki
brändin ytimeen.

Joensuun kaupungin tiedotuslehti
Päätoimittaja
Petri Varis
petri.varis@joensuu.fi
Toimitussihteeri
Jatta Rautanen

Taitto
Antti Schroderus

Paino
PunaMusta Oy

Visuaalinen ilme
Markus Haataja / Fabrik

Painos
44 000 kpl
Jakelu
Joensuun Ykkösjakelut Oy,
julkinen tiedote

Kannessa: Pure | CAMERA Tommi Rautio
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Tiesitkö

Somesta nostettua
Tuupovaaran Ullakolla keskusteltiin tuu
povaaralaisuudesta ja alueen kulttuuri
perinnöstä. Keskustelu polveili käsityöläi
syydestä metsästykseen, ristisaattoon ja
kahvittelukulttuuriin. Kulttuuriperintöä
kerättiin paperille niin paljon, että pöytä
loppui metrejä mitatessa kesken.

1985
Ensimmäinen
Suven avaus

Joensuun museoiden Osallisuutta ja
etsivää kulttuuriperintöä -hankkeessa
kerätään tietoa Pohjois-Karjalan kulttuuriperinnöstä. Hankkeen sivut löytyvät Facebookista ja Instagramista:
@metrikaupallakulttuuriperintoa.

1940

Salpalinjan rakennustyöt
käynnistyivät
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Höytiäisen lintuaseman
lintutornin korkeus
metreinä

Juuri nyt

Tuija Lehtinen
Savusaunassa käynti... ja Pörtsämön
hautausmaalla Mammani ja sukuhauta,
taidetalo.

Osku Timonen
Monet muistot, puusauna, ystävät, yhteiset reissut ja elämykset. Tuupovaara on
henkireikä

Pirkko Hämäläinen
Luonnonrauha.

Kristiina Isaksson
Öllölän tanssilava.

Tälle palstalle nostetaan
ajankohtaisuuksista ajankohtaisimpia

Pitäjillä pannu kuumana –
kierrä kesäkahviloita

Lisää kesäsumpitteluapajia

Kesä on oivaa aikaa tutustua itselle uusiin kulmiin ihan täällä kotikonnuilla. Yksi haluaa kiertää kaikki Joensuun kymmenet uimarannat, toinen vaikka kesäkahvilat.
Kahviloita tupsahteleekin sinne sun tänne. Tervetuloa vaikkapa
Kiihtelysvaaran kesäkahvila Kurren kuppilaan herkuttelemaan kauniisiin vaaramaisemiin! Kahvila palvelee Kiihtelyspirtillä 13.6.–5.8.
osoitteessa Aprakkatie 2.
Kurren kuppila tarjoaa samalla kivat puitteet monenlaisen pienen tapahtuman järjestämiseen. Kiinnostaisiko esimerkiksi yhdistystänne pitää vilttikirppis tai haluaisitteko toteuttaa jonkun muun
kesätapahtuman? Jos innostuit, ole yhteydessä palvelupisteeseen:
kiihtelysvaara.palvelut@joensuu.fi, puh. 013 337 3400.

•

Vohvelikahvila Tuupovaaran
Ullakolla 6.6.–31.7. osoitteessa
Onnelankuja 5

•

Ahvenisen kesäkahvila avautui
toukokuussa osoitteessa
Ahvenisentie 1500

•

Ahvenisen Punaisen talon kahvila
avautuu 28.6.

•

Karhunsalon kirppiksen kesäkahvila palvelee tiistai- ja torstai-iltaisin 3.5.–27.8.

•

Louhiojan uimarannalla avautuu 6.6.
Kesäkioski Ilona.

Poimintoja pitäjien
varmistuneista kahviloista:

3

Laulurinteellä
raikaa taas!

Joensuun kaupungin rakastettu tapahtuma Suomen suven avaus täyttää
Laulurinteen perjantaina 3. kesäkuuta. Viimeisen koulupäivän iltana toivotetaan
tervetulleeksi kesä ja heitetään jäähyväiset menneelle kouluvuodelle.
Pencil-alt Maire Turunen

Tämän vuoden Suven avaus on kovasti
odotettu kahden vuoden koronatauon
jälkeen. Odotus lunastetaan monipuo
lisella ohjelmalla, josta ei yllätyksiä
puutu. Tämän vuoden artistivieraana
on joensuulaistaustainen räpin suo
menmestari Pure, jonka esittämänä
kuullaan uuden Joensuu-biisin Helppo
hengittää maailman ensiesitys! Kap
pale on tehty yhdessä joensuulaistaus
taisen tuottajan Thomazin kanssa.
– Käytiin lounaspöydässä keskuste
lua Puren kanssa siitä, mitä voitaisiin
tehdä yhdessä. Luonnollisesti päädyt
tiin sitten yhteistyössä tekemään biisi,
jossa kiteytyy Joensuun arvot ja kuva
taan joensuulaista mielenmaisemaa,
kertoo Joensuun kaupungin markki
nointijohtaja Markku Pyykkönen.

Tutut suosikit ja
kaksi kantaesitystä

Räpin lisäksi Suven avauksessa on
luvassa monipuolista ohjelmaa ja
tuttuja, perinteisiä lauluja, kuten
Suvivirsi ja Karjalaisten laulu. Illassa
kuullaan jopa kaksi uutta kantaesi
tyksensä saavaa koululaisten yhteis
laulua. Kesälaulu on työryhmässä toi
mivan Reijolan koulun rehtorin Jyri
Martiskaisen käsialaa ja Metsä on niin
kaunis tänään -kappaleen ”keräilivät”
metsästä Kummun koulun kolmas
luokkalaiset yhdessä opettaja Tero
Suihkon kanssa. Orkesterisovitukset
teki Tuomo Makkonen.

Suven avauksen muita vieraita
ovat kansantanssiseura Motoran
tanssijat, konservatorion Nappulatharmonikkaorkesteri Sirpa Kainulaisen johtamina, Kummun kou
lun oppilasryhmä esityksineen sekä
muut maakuntavieraat. Tapahtuman
säestää Joensuun puhallinorkesteri
yhdessä Joensuun kaupunginorkeste
rin puhaltajien kanssa. Suven
avauksen juontavat improteatteri
Rajatapauksen juontajat. Kahvit
takaan ei yleisön tarvitse olla, sillä
Utran koulun kouluyhteistyötoimi
kunta pitää paikalla kahviota.

Suven avaus suorana
Yle Areenassa

Jos mummit tai kummit eivät pääse
Laulurinteelle asti esityksiä näke
mään, vinkkaa heille Ylen suorasta
Areena-lähetyksestä. Suven avaus on
katsottavissa Areenassa vielä 30 päi
vää jälkikäteenkin.

Suomen suven avaus
perjantai 3. kesäkuuta kello 18
Laulurinne, Linnunlahdentie 1
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Suven avauksen
ohjelma 3.6.2022
Suvivirsi
Suven avaus
Kesälaulu
Kesä-Joensuu
Metsä on niin kaunis tänään ja
Kummun koulun 1 C:n tanssiesitys
Ville ja Valle
Pure ja suurkuoro:
Helppo hengittää
Motoran tanssijoiden esitys
Suhmuran Santra
Joensuun konservatorion
Nappulat-harmonikkaorkesteri:
Säkkijärven polkka
Haitaribussi
Karjalaisten laulu

Kalevan Kisat saapuvat Joensuuhun

Kesän 2022
tapahtumia
Poiminnat tapahtumatarjonnasta
on koottu toukokuussa, muutokset
ovat mahdollisia.
7.6.
Puolustusvoimien kesäkiertue
Joensuun tori (kalustoesittely)
ja Ilosaari (konsertti)
puolustusvoimat.fi/kesakiertue

Valtakunnan merkittävimmät Suomen mestaruus
kisat, yleisurheilun Kalevan Kisat, käydään kah
denkymmenen vuoden jälkeen Joensuun Mehti
mäellä elokuun ensimmäisenä viikonloppuna.
Luvassa on hikeä ja jännitystä 40 lajin verran
tuhansien sporttifanien katseiden alla. Odotuk
sissa on neljän tapahtumapäivän aikana Keskus
kentälle yhteensä 15 000 kisaturistia.
– Joensuu pääsee olemaan Suomen yleisurhei
lun keskipisteenä tänä kesänä, kun Ylen televisi
ointikin tulee keräämään silmäpareja vähintään
700 000 per päivä. Mitaliodotukset ovat myös
kovat pohjoiskarjalaisittain. Erityisesti joensuu
laisyleisön kannattaa ottaa aikataululle miesten
10 000 m ja pituus perjantaina, naisten 400 m
lauantaina ja miesten keihään finaali sunnun
taina, kertoo tapahtumajohtaja Tuomo Lehtinen.

Kisapäivien ajaksi urheilukentän viereen Lou
helan kentälle kohoaa aktiviteetteja pullollaan
oleva kisatori. Siellä kisakävijät ja kaupunkilaiset
pääsevät maksutta tutustumaan joensuulaisten
urheiluseurojen toimintaan ja harrastustarjontaan.
Kisatorilla esittäytyy myös Urheilukaupunki
Joensuu, uusi Joensuun kaupungin strateginen
kehys kuntalaisten liikunnan edistämiseen ja
seurayhteistyön lujittamiseen.

Kalevan Kisat
4.–7.8.2022
www.kalevankisat.fi

Miun maun mukaset
CAMERA Jyri Keronen

17.–18.6.
Osuuskaupparock
Sirkkalan puisto
osuuskaupparock.fi
1.–3.7.
Herättäjäjuhlat
Laulurinne ja Mehtimäen urheilupuisto
herattajajuhlat.fi
8.–9.7.
Ilovaari
Ilosaari
ilovaari.fi

Tällä palstalla ihmiset jakavat
tapahtumasuosituksiaan

nähden erittäin pirteä tapahtumien pesä. Omat
kesäriennot kohdistuvat pääosin muksujuh
liin, mutta ehkäpä pääsen vierailemaan myös
Ilosaarirockissa. Ensimmäistä kertaa asiakkaana
tällä vuosituhannella!

Petri Variksen suositteet
5.5.–4.9.
Niina Mantsinen & EGS
Taidemuseo Onni
joensuuntaidemuseo.fi
9.6. klo 16–19
Leikitään Pikku Kakkosta -kesäkiertue
Laulurinteen taka-alue
yle.fi/lapset
Olen Petri Varis, aloitin Joensuun viestintäpääl
likkönä huhtikuussa. Viestimisestä minulla on
palttiarallaa 15 vuoden kokemus, Joensuusta taas
reilun neljänkymmenen. Lapsuuteni vietin Ase
velikylällä, jonka jälkeen kaupungin eri nurkat
ovat tulleet tutuiksi.
Parasta Joensuussa on elämän helppous.
Lasten hoidot ja koulut löytyvät kävelymatkan
päästä, ja töihin pääsee pyörällä kesät talvet.
Kunhan muistaa pukea aamulla kurahousut myös
itselle. Kesällä voi kävellä kotiovelta uikkarit
päällä rannalle uimaan ja talvella lähin hiihtolatu
löytyy näköetäisyydeltä.
Tein edellisen työurani tapahtumien parissa.
Jo silloin tuli selväksi, että Joensuu on kokoonsa

11.6.
Itäralli
Mehtimäen urheilupuisto
itaralli.fi

15.–17.7.
Ilosaarirock
Laulurinne
ilosaarirock.fi
30.–31.7.
Strongman Champions League
Joensuun tori
strongmancl.com
16.–20.8.
Joensuun Parafest
useita tapahtumapaikkoja Joensuun
keskustassa
joensuunparafest.org
19.8.
Joen Yö
useita tapahtumapaikkoja Joensuun
keskustassa
joenyo.fi
27.–28.8.
ExtremeRun ja Lasten ExtremeRun
Sirkkalan puisto
extremerun.fi

7.7.
Vekararokki
Ilosaari
vekararokki.fi
8.7.
(proto)Torvinen & Yhtye Ilovaarissa
Ilosaari
ilovaari.fi
12.–15.7.
Kaupunkifestivaali Popkatu
keskusta-alue
popkatu.fi

Joensuun tapahtumat verkossa:
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tapahtumat.joensuu.fi

Kaupunki

Kaupungin kuulumisia ympäri
kyliä ja keskustoja

Tieto tuo valtaa ja valokuitu elinvoimaa
Hammaslahteen ja sen lähikylille rakennetaan parhaillaan valokuitua nopeampaa
verkkoyhteyttä varten. Aktiiviset asukkaat saivat tämän aikaan yhdessä.
CAMERA Tommi Rautio

Tea Törmäsen kotiin
Hammaslahdessa saadaan
piakkoin etätöitä ja elämää
helpottava nopea valokuituyhteys.

Hyvin toimiva netti on monelle sujuvan
tiedonsaannin, työnteon, viihtymisen
ja ylipäätään sujuvan arjen edellytys.
Valokuitu tuo elinvoimaa ja kilpailu
etua myös harvaan asutuille alueille.
Toimiva verkko vaikuttaa siihen, mihin
potentiaalinen uusi asukas haluaa
muuttaa tai perhe mökkinsä rakentaa.
Espoosta lapsuudenkotiinsa Ham
maslahden Ketsuun paluumuuttanut
Tea Törmänen allekirjoittaa tuon kai
ken. Hän on tehnyt töitä kotoa käsin
jo viisi vuotta. Törmänen työskente
lee kansainvälisissä johtotehtävissä,
joihin kuuluvat päivittäiset videopala
verit. Aikaeron takia myös iltaisin on
töitä, jolloin muut katsovat samoilla
yhteyksillä vaikkapa elokuvia ja kais
taa riittää työntekoon vähemmän.
Kun Törmäsen perhe muutti huo
nojen talvien ja koronan ajamana
takaisin kotikonnuille, nettiyhtey
den riittävyys kävi kyllä heti mielessä.
Siinä kohtaa lapsuuskoti painoi vaa
kakupissa varmaa nettiä enemmän.
– Mieskin tekee säännöllisesti etä
töitä ja meillä molemmilla pyörii
todella kaistaa vievää juttua koneella.
Valokuituverkon tarpeen tunnistimme
heti ja olemme olleet todella motivoi

tuneita auttamaan yhteyden saami
sessa kylälle, Törmänen sanoo.
– Työkaveritkin jo kettuilivat, että
sinulla on niin rakeinen kuvakin, Tör
mänen naurahtaa.

Oman väen
aktiivisuutta tarvitaan

Hammaslahdessa ja sen lähikylillä
valokuitua on suunniteltu jo kotvan
ja nyt siellä ovat kaivinkoneet hom
missa. Valokuitua rakennetaan Ham
maslahden lisäksi Nivaan, Hammas
järven ympärille, Haavanpäähän ja
Suhmuraan.
Tähän on tarvittu kymmenen aktii
vista paikallista asukasta, jotka markki
noivat valokuidun etuja kukin omassa
naapurustossaan ja keräsivät nimiä liit
tyjien listaan. Riittävä porukka saatiin
kasaan ja nyt varmempi nettiyhteys on
jo kalenterissa nurkan takana.
– Aiemmin nimien kerääminen oli
ilmeisesti ollut nihkeämpää, mutta
selvästi korona-aikana on hoksattu,
että yhteyksien tulee olla kunnossa.
Ihmiset tsekkailevat taloa valitessaan
kin, missä on valokuitu valmiina, Tör
mänen kuvailee.
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Nyt aika kysellä
valokuidun rahoitusmalleista

Myös Joensuun kaupungilla on seu
rattu laajakaistarakentamisen tilan
teen kehitystä aktiivisesti, kertoo
Joensuun kaupungin tietohallinto
päällikkö Pekka Penttinen.
– Valokuidun saaminen omalle
asuinalueelle on pitkälti kiinni aktiivi
sista kotitalouksista. Yhteistyöllä yhte
yden saamiselle on paremmat mah
dollisuudet, Penttinen kannustaa.
Uusiin kyläverkkohankkeisiin on
saatavissa tukea maaseuturahastosta
ensi vuonna uuden ohjelmakauden
käynnistyttyä.
Lisätietoa voi kysyä Pohjois-Karja
lan ELY-keskuksesta Terho Sirviöltä:
terho.sirvio@ely-keskus.fi, puh.
029 502 6103 tai Pohjois-Karjalan
maakuntaliitosta Esa Huurreoksalta:
esa.huurreoksa@pohjois-karjala.fi,
puh. 050 382 4980.
– Hankkeiden valmistelu vie
aikaa ja siksi nyt on hyvä alkaa niitä
omalle alueelle puuhata. Jos kysyn
tää on riittävästi, operaattorit ovat nyt
olleet kiinnostuneita rakentamaan
valokuituverkkoa myös markkinaeh
toisesti, Huurreoksa sanoo.

Kukkilinnunpuisto kutsuu
virkistymään ja viettämään
aikaa yhdessä
Joensuu saa oman ainutlaatuisen toimintapuiston, Kukkilinnunpuiston. Se rakennetaan
Pielisjoen rantaan Koivuniemenpuistoon ev.lut. kirkon lähelle. Kaupunkilaiset ovat jo
usean vuoden ajan toivoneet toiminnallista puistoa ja nyt tavoitteena on luoda meille
ympärivuotinen virkistyspaikka, joka palvelee niin asukkaita kuin matkailijoita.
Kukkilinnunpuiston suunnittelu aloitet
tiin viime vuonna kartoittamalla kau
punkilaisten, yritysten sekä muiden
sidosryhmien toiveita puiston sijain
nista ja mieluista toiminnoista.
Puistosta löytyy tilaa niin rauhal
liseen oleskeluun kuin riehakkaa
seen leikkiin ja pelaamiseen, hiihtoa ja
mäenlaskua unohtamatta. Ajanvietto
mahdollisuuksia ja aktiivista tekemistä
on eri ikäisille kävijöille ympäri vuoden.
Puistosta löytyy myös tilaa yritystoimin
nalle, yhdistyksille ja tapahtumille.
Puisto rakennetaan ympäröivää luon
toa kunnioittaen. Nykyinen kasvillisuus
pääosin säilyy. Jotain puista poistetaan,
mutta alueelle istutetaan uusia puita,
pensaita, heinäistutuksia ja niittyjä.
– Kukkilinnunpuistoon on haettu
elämyksellisyyttä ja erottuvuutta. Halu
amme tehdä Joensuuhun sellaisen toi
mintapuiston, jota ei muualta löydy.
Suunnittelussa on huomioitu kyselyissä
ja työpajoissa esiin nousseet toiveet
kuten labyrintti, vesisuihkut, oleskelu
paikat, kioski, Pielisjoen korostaminen
ja paikallisten taiteilijoiden mukaan
ottaminen, puistosuunnittelija Paula
Lamminsalo kertoo.
Laajaan, yli kahdeksan hehtaarin
puistokokonaisuuteen on suunnitteilla
muun muassa ääni- ja valotaidetta,
skuuttipaikka, köysiratoja, esiintymis
lava sekä puiden keskellä kulkeva tasa
painoilurata ja erityyppisiä niittyjä.

Aluetta ei rakenneta tukkoon

Koivuniemenpuistolla on jo ennestään
tärkeä rooli kaupunkilaisille virkistys
alueena. Puiston suunnittelussa huomi
oitu aluetta ympäröivä luonto ja maise
malliset arvot.
– Kirkon ympärille jää jatkossakin
avointa tilaa ja puistosta avautuvat mai
semat vastarannalle Penttilään. Tarkoi
tus ei ole rakentaa aluetta tukkoon, vaan
puisto on suunniteltu istumaan ympä
röivään luontoon, Lamminsalo sanoo.

Paikallisuus ja alueen
historia tärkeitä

Kukkilinnunpuisto jakaantuu erilaisiin
teemallisiin osa-alueisiin. Niitä yhdis
tää Pielisjoen rannalla kulkeva puisto
raitti sekä itse kukkilinnun puistoon
jättämät jäljet.
– Puistossa sovelletaan karjalaista
symboliikkaa modernilla otteella. Kuk
kilintu näkyy esimerkiksi puiston opas
tetauluissa, valaistuksessa tai kivetys
ten ladontamalleissa, Lamminsalo avaa.
Puiston suunnittelu nojaa alueen
historiaan ja paikallisuuteen. Tukinuit
toperinteestä ja metsästä muistuttavat
muun muassa tukkipenkit, metsärata
ja puumajat. Puistoon tuodaan myös
vesielementtejä kuten vesileikkiuoma,
suihkulähteet ja oleskelulaituri.

Puisto rakentuu usean
vuoden kuluessa

Kukkilinnunpuisto on mittava suun
nittelu- ja rakennusprojekti, jonka
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toteuttaminen vie useamman vuo
den. Tavoitteena on, että ensimmäistä
osaa päästäisiin rakentamaan ensi
keväänä. Tarkempi rakentamisen
aikataulu riippuu puistolle myönnet
tävästä rahoituksesta.

Tutustu puiston suunnitelmiin:
joensuu.fi/kukkilinnunpuisto

Tunnetko kukkilinnun?
Uuden puiston nimi ja teema
juontavat juurensa Karjalasta. Kukkilintu on myyttinen karjalainen lintu, jota
pidetään valon, rakkauden ja
onnen symbolina.

Räpin suomenmestari Pure
kiteytti Joensuun arvot ja
mielenmaiseman Helppo
hengittää -kappaleeseen.

Helppo
hengittää
Pencil-alt Petri Varis CAMERA Tommi Rautio

Mikä on Joensuun ydin? Mistä koostuu joensuulaisuus? Näitä kysymyksiä
pohdittiin vuonna 2021, kun korona jylläsi ja aika oli pysähtynyt.
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Joensuun kaupunki määrittelee aina valtuustokauden
alussa kaupungin strategian neljälle seuraavalle vuodelle.
Strategiassa kirjoitetaan auki painopistealueet ja tavoit
teet, joita kohti kaupunkia halutaan ohjata. Viime vuonna
koronan pysäyttämässä maailmassa määrittelytyössä
haluttiin mennä strategian ohella syvemmälle, ajattomaan
joensuulaisuuden ytimeen.

– Kukaan ei katso
nenänvartta pitkin, vaikka
marssisi kaupungintalolle
reinot jaloissa.

Joensuun ydintä etsimässä

Korona muutti matkailun, työnteon, tapahtumat ja opis
kelun. Oli selvää, että pandemian hellittäessä myöskään
Joensuu ei palaisi täysin ennalleen. Siispä oli täydellinen
hetki miettiä, mikä Joensuussa on erityistä. Näin strategia
työn ohella päätettiin määritellä Joensuun arvot ja brändi,
joensuulaisuuden ydin.
– Strategian otsikko on ”idän houkuttelevin”. Haluamme
houkutella kaupunkiin opiskelijoita, matkailijoita, yri
tyksiä ja uusia asukkaita. Siksi täytyy osata kertoa, mikä
Joensuussa oikein on houkuttelevaa. Sitä lähdimme brän
dityöllä jahtaamaan, selventää Joensuun kaupungin mark
kinointijohtaja Markku Pyykkönen.
– Brändin ohella meille oli tärkeää kirjoittaa auki myös
Joensuun arvot. Jos strategiassa pohditaan, miten Joensuu
pidetään elinvoimaisena, arvot kertovat miksi Joensuu on
tärkeä. Arvot ovat se osa Joensuuta, josta jokainen kaupun
kilainen voi olla ylpeä, Pyykkönen jatkaa.

ihmisten pariin. Brändityöstä vastaavat työntekijät kiersi
vät toistakymmentä tapahtumaa, joissa he pyysivät kau
punkilaisia valitsemaan lauseista suosikkinsa. Ylivoimai
seksi suosikiksi nousi tokaisu ”helppo hengittää”.
– Helppo hengittää kuvaa mahtavasti Joensuun mut
kattomuutta. Arki on täällä sujuvaa ja lähin retkireitti löy
tyy ikkunan alta. Joensuussa on helppoa olla juuri sellai
nen kuin on. Kukaan ei katso nenänvartta pitkin, vaikka
marssisi kaupungintalolle reinot jaloissa. Täällä kuka vaan
voi paukaista kaupunginjohtajan tai jonkun yritysviskaa
lin juttusille, ja ajatuksille löytyy aikaa. Joensuussa stressi
laukeaa, Pyykkönen avaa Joensuun ydintä.

Helppous on se juttu

Arvot elettävä todeksi

Joensuun ydintä ja arvoja pyydystettiin pitkin vuotta
toteuttamalla tutkimuksia, kartoituksia, työpajoja ja teet
tämällä ennakkotehtäviä. Sanansa saivat sanoa asukkaat,
kaupungin työntekijät, yritykset, järjestöt ja valtuutetut.
Kysyttiin mikä tekee kaupunkilaiset onnelliseksi ja pyydet
tiin kuvailemaan joensuulaista mielenmaisemaa. Selvitet
tiin mikä joensuulaisille on merkityksellistä.
Pitkän prosessin lopputuloksena syntyivät Joensuun
arvot, jotka ovat luettavissa eri kielillä tämän lehden vii
meisiltä sivuilta. Lisäksi Joensuun ydin kiteytettiin muu
tamaan erilaiseen lauseeseen, joita lähdettiin testaamaan

– Joensuun kaupungin
markkinointijohtaja
Markku Pyykkönen

Brändi ja arvot ovat pysyvä osa Joensuuta. Niiden avulla
Joensuuta voi markkinoida ja ne toimivat ohjenuorana
myös kaupungin palveluissa. Vaikka arvot on nyt määri
telty, se ei tarkoita, että työ olisi ohi.
– Arvot ovat peili, joita vasten meidän pitää tarkastella
omaa toimintaamme. Ei riitä, että teemme hienolta kuu
lostavia julistuksia. Arvot ovat lupaus, joka meidän pitää
nyt lunastaa. Tiedostamme, ettei kaikki ole vielä valmista.
Mutta suunta on selvä, Pyykkönen päättää.

Tottahan nyt biisi pitää tehdä!
Brändityön pyöriessä kiivaimmil
laan markkinointijohtaja Pyykkönen
istahti lounaalle räpin suomenmes
taruuden voittaneen Pyry Räsämäen
kanssa. Räsämäki tunnetaan parem
min artistinimellään Pure. Polvei
levan keskustelun päätteeksi syn
tyi ajatus, että Joensuun ydin täytyy
sanoittaa kappaleeksi. Pure tarttui
haasteeseen ja pyysi mukaan tuot

taja Thomazin. Syntyi kappale Helppo
hengittää, jonka ensiesitys kuullaan 3.
kesäkuuta Suomen Suven avauksessa.
– Mahtavaa päästä esiintymään
tuhansien koululaisten kanssa ja esit
tämään kappale ensimmäistä kertaa
joensuulaisille. Olenhan itsekin Joen
suun musiikkiluokkien kasvatti, jossa
pohjaa on luotu riimittelylle, taustoit
taa Pure.
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Suven avauksen jälkeen biisin
musiikkivideo julkaistaan kaikkien
nähtäväksi ja kuultavaksi. Kesällä
sopiikin hyräillä Puren sanoja joen
rantaa mittaillessaan:
Joensuu, paikka missä kaikki saa kulkee
omis kengissään.
Joensuu – täällä meijän on
helppo hengittää.

Kaupunki

Kaupungin kuulumisia ympäri
kyliä ja keskustoja

Viihtyisyyttä pitäjiin osallistuvan budjetoinnin keinoin
Joensuun kaupunki edistää osallisuutta uudenlaisin keinoin. Kuluneen
kevään aikana kaupungin viranhaltijat eri toimialoilta ovat jalkautuneet
yhdessä asukkaiden kanssa pitäjiin ja kiertäneet katsomassa kohteita,
jotka asukkaiden mielestä olisivat kohennuksen tarpeessa.

Enon pitäjäkatselmuksessa
kerättiin porukalla toiveita ja
kehitysideoita laidasta laitaan.

Pitäjäkatselmusten tavoitteena on
ollut tarjota kuntalaisille uusia kei
noja vaikuttaa oman asuinpaikkansa
viihtyisyyteen, sekä lisätä vuorovai
kutusta kaupungin viranhaltijoiden ja
maaseudun asukkaiden välillä.
Tänä keväänä pitäjäkatselmuk
sia on järjestetty Hammaslahdessa,
Enossa, Tuupovaarassa ja Kiihtelys
vaarassa. Pitäjäkatselmuksissa esiin
nousseet toiveet ovat liittyneet muun
muassa puistoalueiden ja tiestön kun
nossapitoon, sekä liikuntapaikkoihin.
Useassa pitäjässä toivottiin ulkolii
kuntavälineitä ja tekemistä nuorille.
Toiveita saatiin laidasta laitaan ja
niitä tullaan toteuttamaan jo tulevan
kesän ja syksyn aikana. Paljon saa

daan varmasti aikaan nopeallakin
aikataululla, mutta osa toiveista oli
kokoluokaltaan suurempia ja vaativat
tarkempaa suunnittelua. Kaupungin
viranhaltijat eri toimialoilta kokoon
tuvat kevään viimeisen katselmuksen
jälkeen yhteen sopimaan jatkoaske
lista katselmuksissa esille nousseiden
asioiden edistämiseksi.
Pitäjäkatselmukset ovat osa Joen
suun kaupungin osallistuvan budje
toinnin kokeiluja, joihin on varattu
kaupungin budjetissa rahaa yhteensä
130 000 euroa. Osa rahasta on varattu
pitäjien viihtyisyyden parantamiseen.
– Osallistuvan budjetoinnin ajatuk
sena on, että kaupunkilaisilta kysy
tään, mihin kaupungin tulisi rahaa

käyttää. Pitäjäkatselmuksissa asukkaat
pääsivät kasvotusten kertomaan suo
raan viranhaltijoille, miten alueiden
viihtyisyyttä voidaan parhaiten paran
taa, kertoo Joensuun kaupungin alue
koordinaattori Anni Koskeli-Ratamaa.
Pitäjäkatselmukset ovat herättä
neet paljon mielenkiintoa ja vastaa
vanlaista toimintaa on toivottu myös
muihin kaupunginosiin ja kyliin.
– Pitäjäkatselmukset ovat meille
uudenlainen toimintatapa ja kaikki
alle emme ikävä kyllä tänä keväänä
ole ennättäneet. Mutta mikäli katsel
mukset koetaan toimivaksi malliksi,
voimme ensi keväänä jalkautua muille
alueille, lupailee Koskeli-Ratamaa.

Liitoskunnista pitäjiksi
Joensuussa käydyssä keskustelussa
on noussut vahvasti esiin paikanni
mien käyttö asukkaiden identiteettien
vahvistajana. Kiihtelysvaaran kyläyh
distykset ja Hammaslahden seudun
kyläyhdistys ry ovat kuntalaisaloitteen
muodossa toivoneet, että Joensuun
kaupunki käyttäisi viestinnässään
2000-luvulla Joensuuhun liitettyjen
kuntien alueista pitäjänimitystä. Eno,
Kiihtelysvaara, Tuupovaara ja Pyhä
selkä eivät enää ole virallisia kunnan
nimiä, mutta nimet ovat osa asuk

kaiden identiteettiä, ja nimiä on siksi
edelleen tarkoituksenmukaista käyttää
monissa yhteyksissä. Entisten kunnan
nimien käyttö mm. yhdistysten, seuro
jen, yritysten, paikallislehtien, kirk
kojen ja muiden rakennusten nimissä
sekä kotiseututyössä ja tapahtumien
nimissä on myös Kotimaisten kielten
keskuksen mukaan suositeltavaa.
Joensuun kaupungin osallisuus- ja
vetovoimalautakunta on toukokuun
kokouksessaan päättänyt, että jatkossa
kaupunki kutsuu entisiä Enon, Kiih
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telysvaaran, Tuupovaaran ja Pyhäse
län kuntien alueita pitäjiksi. Jokaiselle
pitäjälle julkaistaan kesän aikana oma
verkkosivu, joissa korostetaan kunkin
pitäjän identiteettiä. Pitäjien omalei
maisia piirteitä on kartoitettu yhdessä
asukkaiden kanssa syksyllä 2020 jär
jestetyissä työpajoissa ja työpajojen
antia on täsmennetty kuluvan kevään
aikana asukasilloissa ja kaupungin
kohtaamispaikoissa.

Kaupunki

Kaupungin kuulumisia ympäri
kyliä ja keskustoja

Äänestä Rantakylä viihtyisäksi
Aluevaalit pidettiin alkuvuodesta ja eduskuntavaalit odottavat vasta ensi vuonna.
Akuuttia äänestysikävää poteville rantakyläläisille kesä tuo kuitenkin helpotusta.
Osana osallistuvaa budjetointia Rantakylän asukkaat pääsevät äänestämään, mihin
tulisi käyttää 25 000 euroa.
Joensuulaisilta kysyttiin keväällä ehdo
tuksia, kuinka Rantakylän viihtyisyyttä
tulisi parantaa. Kysely keräsi peräti 344
vastausta. Ehdotukset vaihtelivat pie
nimuotoisista roskisten lisäämisestä
jouluvaloihin ja toiveisiin saada kan
sainvälisiä tuotemyymälöitä ostarille.
– Ilahduimme kovasti, kun
vastauksia tuli niin paljon! Ja mikä
parasta, 80 prosenttia vastaajista
ilmoitti asuvansa Rantakylässä.
Mukana oli paljon todella hyviä ja
perehtyneitä ehdotuksia. Kaikki eivät
valitettavasti mahdu budjettiin, mutta
onneksi moni on jo mukana tulevissa
suunnitelmissa ja edistyy tulevaisuu
dessa, kertoo hyvinvointi- ja osalli
suuspäällikkö Heini Lehikoinen.

Kaupunkilaiset valitsevat

Saapuneet ehdotukset kävi läpi raati,
johon kuului muun muassa kaupun
kiympäristön sekä liikunta- ja tapah
tumapalveluiden henkilöstöä. Toteut
tamiskelpoiset ehdotukset jatkavat
äänestykseen, jossa kaupunkilaiset
saavat itse päättää, mitkä toteutetaan.
Osa ehdotuksista karsiutui, koska
niiden toteuttaminen ei kuulu kau
pungin toimivaltaan. Tällaisia olivat
esimerkiksi sähkökaappien maa
laamiset tai vaatefirmojen houkut
telu. Valtaosa tippui joukosta kuiten
kin käytettävissä olevan rahan takia.
Tämän vuoden kokeilun budjetti on
Rantakylän osalta 25 000 euroa.
– Monille tulee yllätyksenä, kuinka
paljon asiat maksavat. Esimerkiksi
hyvin varustellun ulkoliikuntapaikan
kustannukset ovat helposti 60 000
euroa. Mehtimäen kaltaisen skeitti
puiston perustaminen maksaa rei
lusti enemmän. Lisäksi meidän täytyy
miettiä vuosittaisia ylläpitokustan
nuksia, kuten roskisten tyhjentämistä
ja kaluston huoltamista. Onneksi täl
läkin rahalla saadaan kyllä mukavia
asioita aikaan, toteaa kaupungininsi
nööri Tero Toivanen.
Useissa ehdotuksissa toistui Pata
luodon uimarannan kehittäminen.
Kaupungin näkökulmasta kyseessä on
epävirallinen uimapaikka, ei kaupun
gin ylläpitämä virallinen uimaranta.
Pataluoto on ympäristönä haastava
rannan profiilin ja virtausten takia.
Äkkisyvä ranta on petollinen, ja histo

riassa voimakkaasti virtaava vesi on
aiheuttanut myös hukkumisia.

Rantsikassa ollaan
ylpeitä kotikulmista

Rantakylä valikoitui osallistuvan bud
jetoinnin kokeilukohteeksi kokonsa
perusteella. Kaupunginosa kun on
Joensuun suurin.
Varsinaisten ehdotusten lisäksi
kyselyssä oli avoin tila lähettää ajatuk
sia Rantakylästä asuinympäristönä.
Vastauksissa korostui rantakyläläisyys
ja alueen positiivinen kehitys. Ranta
kylä valittiinkin Sanomalehti Karjalai
sen vuoden 2020 äänestyksessä Joen
suun parhaimmaksi asuinalueeksi.
– Paljon tuli viestejä, joissa halut
tiin korostaa Rantakylän hyviä puolia.
Asukkaat ovat selvästi ylpeitä kotika
duistaan. Tietenkin mukana oli myös
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parannusehdotuksia, ja niihin par
haamme mukaan tartumme, lupaa
Heini Lehikoinen.
Äänestys toteutettavista kohteista
on käynnissä kesäkuun alussa. Äänes
tyksen voittaneet kohteet toteutetaan
tämän vuoden loppuun mennessä.

Mikä asukkaiden
ehdotuksista valitaan?
Äänestä 1.6.–15.6. osoitteessa
joensuu.fi/kyselyt

Kulttuuri
Kulttuuripalveluillamme uusi innostunut kippari
Joensuun kaupungin kulttuuripalveluilla on uusi johtaja, Pohjois-Pohjanmaalta
Ylivieskasta meille muuttanut Leppäsen Katriina. Hän kävi jo 90-luvun alussa kolme
vuotta kestäneen mutkan Joensuussa konservatorion huilunsoitto- ja lauluopintojen
merkeissä, ja palasi tässä vaiheessa työuraansa meille – lämpimästi tervetuloa Katriina!
CAMERA Katriina Leppänen

Joensuun uusi kulttuurijohtaja
Katriina Leppänen on tuntenut
olonsa tervetulleeksi Joensuuhun.

Katriina Leppänen aloitti kulttuuri
johtajan työt Joensuussa huhtikuun
alussa ja pani heti merkille tekemi
sen meiningin.
– Olen tykännyt valtavasti! Joen
suun kulttuurikenttä on todella
monipuolinen ja laaja, töiden alussa
meni jo omakin pää vähän pyörälle.
Nyt on kokonaiskuva selkiytynyt
ja omat ajatukset päässeet jalostu
maan, Leppänen naurahtaa.

Järjestöt ja kumppanuudet
korvaamattomia

Kunnan kulttuuritoiminta määritel
lään niin, että sen tulee edistää
kulttuurin ja taiteen tekemistä, har
rastamista, saatavuutta ja käyttöä
sekä taide- ja kulttuurikasvatusta
ja kulttuuriperintöä.
Joensuun kulttuuripalveluihin ja
näin ollen viime kädessä Leppäsen
luotsattaviksi kuuluvat meillä yleisen
kulttuurityön lisäksi kirjasto, kansa
laisopisto ja museot sekä konserva
torio ja kaupunginorkesteri.
Tavoitteekseen työlleen eri palve
luiden parissa Leppänen kuvaa joka
sektorin yleisen positiivisen kehittä
misen. Kehittävä ja kokeileva asenne
tuo Leppäsen mukaan arjen pyörit
tämiseen ja pidemmän tähtäimen
suunnitelmiin aina jotain hyvää.

– Urautua ei kannata missään toi
minnassa, aina voi kehittää ja kehittyä,
hän kuvaa asennetaan ja aikeitaan.
– Sen lisäksi, että Joensuun kult
tuurielämä on vuosien kuluessa laa
jentunut, huomaan yhdistysten ja
järjestöjen aktiivisuudessa muutok
sen aiempaan. Samoin kulttuurin
pariin tulleet uudet yritykset ovat
todella hieno asia. Järjestöelämä ja
kumppanuudet värittävät Joensuun
kulttuurielämän kokonaisuutta,
mikä on loistava juttu, kuvailee Lep
pänen havaintojaan.

Vuosi 2023 on Joensuussa
kulttuurin unelmavuosi

Saimaan alue ja Itä-Suomi tavoitteli
vat yhteistyössä Euroopan kulttuuri
pääkaupunki -titteliä Savonlinnaan
vuodelle 2026. Nimitys meni tällä
kertaa Ouluun, mutta osana tittelin
tavoittelua ideoitiin myös Kulttuu
rin unelmavuodet jokaiselle Saimaailmiössä mukana olleelle itäsuo
malaiselle kaupungille. Joensuussa
vietetään omaa Kulttuurin unelma
vuotta vuonna 2023.
– Kulttuurin unelmavuonna Joen
suuhun on tulossa niin megaluokan
tapahtumia kuin työpajoja ja jalkau
tumisia yleisön luo eri puolilla kau
punkia. Unelmavuodelle ei ole tar
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koituksella valittu erityistä teemaa.
Haluamme olla monipuolisia ja var
mistaa, että jokaiselle löytyy koetta
vaa ja tapahtumia, joihin ottaa osaa,
kertoo Leppänen.
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
tukee Kulttuurin unelmavuotta lähes
500 000 eurolla ja Joensuun kau
punki 120 000 eurolla. Kulttuurin
unelmavuosi on isolta osaltaan myös
kehittämishanke.
– Vuoden aikana tehdään paljon
kokeiluja ja luodaan uusia yhteyksiä.
Niistä halutaan saada juurrutettua
sellaista toimintaa, joka jää elämään
pysyvästi kulttuurivuoden jälkeen
kin, Leppänen kertoo.
Uusi kulttuurijohtaja on toki pääs
syt jo käymään esimerkiksi konser
teissa ja näyttelyiden avajaisissa.
Joensuulaiset ovat tulleet heti juttu
sille, mikä on Leppäsestä hienoa.
– On tullut tosi lämmin ja terve
tullut olo, hän kertoo kohtaamisista.

Kulttuuri
Kulttuuritupsahdukset kutsuvat hetken kohtaamisiin
Kesäkuun ensimmäisellä viikolla
ehtii vielä nauttimaan tupsahtele
vasta kulttuurista Minikesäteatterin ja
Onnenpyörän muodossa. Kulttuuritup
sahduksia tuodaan ympäri Joensuuta
eri asuinalueille ihmisten lähelle, jopa
yllättämään arjessa.

Sanaton näytös II –
Samuel Beckett

Pohjois-Karjalan kansanteatteri
Pokka tuo nähtäville Minikesäteatte
rissa näytelmän Sanaton näytös II. Se
on kymmenminuuttinen esitys, joka
pureutuu olemisen peruskysymyksiin
koko ihmiselämässä kaikessa sen tra
gikoomisuudessa. Esitykset tuodaan
ulkoilualueiden varsille Kuhasalossa
ja Noljakan Aavarannalla sekä Pent
tilänrannan Suomen tuntemattomin
runoilija -veistoksen äärelle.
• to 2.6. klo 17 ja 18, Kuhasalon
parkkialue, Kukkosensaari 5
• pe 3.6. klo 17 ja 18, Noljakan
Aavaranta, Nuottaniementie 43
• la 4.6. klo 17 ja 18, Suomen
tuntemattomin runoilija -veistos,
Penttilänranta

Onnenpyörä

Pysähdy hetkeksi Onnenpyörän kysy
myksen äärelle ”Mikä tekee sinut
onnelliseksi?” Onnenpyörä on jokai
selle kokijalleen räätälöity henkilö
kohtainen taidelahja, joka tuodaan

Pohjois-Karjalan kansanteatteri Pokan Minikesäteatteri esittää Samuel Beckettin (1906–1989)
pantomiimin kahdelle näyttelijälle kolmessa eri kohteessa ympäri Joensuuta.

arkisten kohtaamisten äärelle, eli
ruokakauppojen edustoille, Uimahar
jussa, Rantakylässä ja Niinivaaralla.
• to 2.6. klo 17 Niinivaara,
S-Marketin edusta, Suvikatu 18
• pe 3.6. klo 13.30 Uimaharju, K-Mar
ket Kotiharjun edusta, Harjunraitti 17
• pe 3.6. klo 16 Rantakylä,
kirjaston ja K-Supermarketin
kulma, Puronsuunkatu 1

Oletko käynyt Bunkkerimuseossa?
Joensuun bunkkerimuseo on pala Sal
palinjaa, 1 200 kilometrin mittaista tal
visodan jälkeen rakennettua linnoitus
ketjua. Museoalueella Marjalassa voit
tutustua Salpalinjan linnoitusrakentei
siin aivan alkuperäisellä paikallaan.
Esillä on kaksi kunnostettua teräs
betonibunkkeria, taistelu- ja yhdys
hautaa sekä panssariestekivilinjaa.
Bunkkereissa esillä oleva näyttely
kertoo Salpalinjan rakentamisesta ja
museon alueella sijainneen linnoitus
työmaan arjesta.
Museo on auki kuukauden ajan
29.6.–22.7. keskiviikosta perjantai
hin kello 10–16. Maksullisia tilaus
opastuksia voi varata touko–syys
kuulle. Museon ulkoalueella voi
vierailla myös itsenäisesti omalla vas
tuulla, kun bunkkerit ovat kiinni.
Bunkkerimuseo sopii kaikenikäi
sille vierailijoille. Alueella on kuiten
kin portaita ja kynnyksiä, joten esi

merkiksi bunkkereissa vierailu ei ole
esteetön. Museoon kuuluvalla puisto
alueella voi liikkua esteettömästi.

Ääniopastusta neljällä kielellä

Bunkkerimuseosta on tehty ääni
opas suomeksi, venäjäksi, englanniksi
ja kiinaksi. Osa oppaan pisteistä on
bunkkereiden ulkopuolella. Opastuk
set voi kuunnella myös verkossa:
pohjoiskarjalanmuseo.fi/
joensuun-bunkkerimuseo

Bunkkerimuseo
Virrantaus 7
Vapaa pääsy.
Maksulliset tilausopastukset
ryhmille 23.5.–30.9.
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Kulttuuritupsahdukset
ovat kaikille avoimia ja
pääsymaksuttomia esityksiä ja
toteutuksia. Lisätietoja:
joensuu.fi/kulttuuritupsahdukset

Varttuneemman
väen menovinkit
Tässä pari kesätapahtumaa, joista
saa hyväntuulista ja leppoisaa
ohjelmaa päivään – yhdessä ole
mista, tekemistä ja kohtaamisia
kaikenikäisille!
• EloVeera Sinkkolassa torstaina
4.8. klo 11–15, Pesolantie 2
• TuupoVeera Tuupovaaran Ulla
kolla tiistaina 9.8. klo 12–16,
Onnelankuja 5

Ценности города Йоэнсуу
В прошлом году мы выделили основные ценности города Йоэнсуу. Ценности
являются частью стратегии города, которая в свою очередь определяет нашу
деятельность. Горожане приняли активное участие в определении ценностей города.

Наши ценности:
В Йоэнсуу мы
слушаем друг друга.

Люди создают
город Йоэнсуу.

Мы строим наш город и наши
услуги таким образом, чтобы те
лучше отвечали потребностям
горожан. С нами легко связаться,
и мы воплощаем наши
проекты в сотрудничестве с
другими. Процедура принятия
наших решений – открытая и
прозрачная.

Существует множество способов
быть жителем Йоэнсуу.
Мы уважаем друг друга, и
позволяем каждому жить
своей уникальной жизнью.
Мы одинаково справедливо
относимся ко всем людям. Мы
приветствуем всех.

Мы обеспечиваем благополучие как горожан, так и будущего нашего города в
целом, беря во внимание

устойчивое развитие в экономических,
социальных и экологических вопросах.
Йоэнсуу – безопасный город для жизни. Мы живем посреди природы и
дорожим ее сохранением для будущих поколений.

Вместе мы –
сила. Вместе мы
осмеливаемся
на большее и
создаем новое.
Вся наша деятельность
характеризуется принципом
непрерывного развития, и у
нас есть четкое направление в
важных для нас делах.

These are Joensuu’s values
Last year, we determined the joint values for the City of Joensuu.
The values are part of the city’s strategy that guides our operations.
Many city residents contributed to the determination of the values.

Our values are:
In Joensuu, we listen to
each other.

The people make the
City of Joensuu.

We build our city and services so that
they serve the residents of Joensuu as
well as possible. We are approachable
and we work together. Our decisionmaking is open and transparent.

There are many ways of being a
resident of Joensuu. We respect each
other and let everyone lead lives that
suit them. We treat all people justly.
We welcome all people.

We ensure the well-being of our residents and the future of our city

by working in a manner that is financially, socially
and ecologically sustainable.

By working
together, we
dare to try and
create new
things.
All of our operations
are characterised
by the principles of
development and we are
pathfinders in the things
that are important to us.

Joensuu is a safe place to live. We live surrounded by nature and we protect it
for the future generations.

هذه قيم يوينسوو
ّ  اليت، القيم هي اسرتاتيجية املدينة.جددنا العام املايض القيم املشرتكة ملدينة يوينسوو
. شارك الكثري من سكان املدينة يف تحديد القيم.توجه فعالياتنا

:القيم هي
نضمن رفاهية سكان املدينة
ومستقبل مدينتنا من خالل
العمل املستدام من الناحية
.املادية واالجتماعية والبيئية
يوينسوو مكان آمن للعيش
 نعيش ُمحاطني بالطبيعة.فيه
الرائعة ونحرص على املحافظة
ً عليها لألجيال القادمة
.أيضا

لدينا الشجاعة
لتجر يب وإبتكار
كل ما هو جديد
من خالل العمل
ً
.معا

الناس فاعلون
.يف يوينسوو
الناس يف
يوينسوو
.متنوعون

كل فعالياتنا تتسم
بمبدأ التطوير املستمر
ُ
ونري الطر يق بشأن
.األمور املهمة بالنسبة لنا

نحرتم بعضنا البعض
ونفسح املجال لكل
شخص ليعيش الحياة
 ُنعامل كل.اليت تناسبه
 ُنرحب.الناس بإنصاف
.بجميع األشخاص

نستمع يف يوينسوو إىل
.بعضنا البعض

ً نبين مدينتنا
وننئش خدماتنا
بحيث تخدم سكان يوينسوو على
 من السهل التعامل.أفضل وجه
.معنا ونتعاون بشأن االمور
.إصدارنا للقرار ُمنفتح وشفاف

Nämä ovat
Joensuun arvot
Määrittelimme viime vuonna Joensuun kaupungin yhteiset arvot.
Arvot ovat osa kaupungin strategiaa, joka ohjaa toimintaamme.
Arvojen määrittelyyn osallistui runsaasti kaupunkilaisia.

Arvomme ovat:
Joensuussa
kuuntelemme
toisiamme.
Rakennamme kaupunkiamme
ja palvelujamme niin, että
ne palvelevat joensuulaisia
mahdollisimman hyvin. Meitä on
helppo lähestyä ja teemme asiat
yhteistyössä. Päätöksentekomme
on avointa ja läpinäkyvää.

Ihmiset tekevät
Joensuun.
On monta tapaa olla
joensuulainen. Kunnioitamme
toisiamme ja annamme
jokaisen elää omannäköistään
elämää. Kohtelemme kaikkia
ihmisiä oikeudenmukaisesti.
Toivotamme kaikki ihmiset
tervetulleeksi.

Varmistamme kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja kaupunkimme tulevaisuuden

toimimalla taloudellisesti,
sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästi.
Joensuu on turvallinen paikka asua. Elämme upean luonnon ympäröimänä ja
vaalimme sen säilymistä myös tuleville sukupolville.

Yhdessä
tekemällä
uskallamme
kokeilla ja
luoda uutta.
Kaikkea toimintaamme leimaa
jatkuvan kehittämisen periaate
ja näytämme suuntaa meille
tärkeissä asioissa.

