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KAIKKI MUKAAN PAREMMAN JOENSUUN PUOLESTA! 

Inhimillinen ja oikeudenmukainen Joensuu on elinvoimainen 
hyvinvoinnin, työn ja puhtaan ympäristön kaupunki. Joensuu ei syrji eikä 
syrjäytä ketään. Me sosialidemokraatit haluamme parantaa asukkaiden 
vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta päättää yhteisistä asioistaan. 
Vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden tiedonsaantia tulee parantaa. 
Pidetään kaikki mukana! 

Julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoavat yhtiöt kuuluvat 
tulevaisuudessa julkisuuslain piiriin. Mielestämme julkisten tietojen 
saamisen on koskettava jo nyt kaikkia kaupungin yhtiöitä. Nykyiset 
konserniyhtiöt eivät kilpaile yksityisillä markkinoilla, joten ei ole mitään 
perusteita salata niitä koskevia tietoja.  Niiden taloudesta ja 
päätöksenteosta on saatava tietoa samalla tavalla kuin kaupungin 
muista toimielimistä. Tähän ei edes tarvita lakimuutoksia, vaan 
kaupunginvaltuuston määrätietoinen ohjaus. 

On välttämätöntä, että Joensuu tuottaa jatkossakin pääosan 
tarvitsemistaan palveluista itse ja omistaa toimintoihin tarvittavat 
toimitilansa. Yritykset ja järjestöt voivat tuottaa palveluita, joita käytetään 
täydentämään ja antamaan tukea kaupungin omalle palvelutuotannolle. 
Näin torjumme palveluiden ideologisen yksityistämisen. 

Mielestämme Joensuun kaupunki turvaa elinvoimaansa pitämällä 
verotuksen ja taksansa kilpailukykyisinä verrattuna muihin 
maakuntakeskuksiin. Kunnallisveroa ei saa korottaa – mahdollisen 
maakuntauudistuksen jälkeen se päinvastoin putoaa puolta 
pienemmäksi valtionosuuksien määrästä riippuen. 

Tarvitsemme verovaroja laadukkaiden palveluiden tuottamiseksi 
joensuulaisille. Ennalta ehkäisevät hyvinvointi- ja terveyspalvelut 
tuottavat myönteisiä terveysvaikutuksia. Lisäksi riittävät palvelut tuovat 
myös säästöä kaupungille tulevien vuosien aikana. Siksi Joensuun 
kannattaa panostaa näiden palveluiden tuottamiseen alusta alkaen. 
Tarvittaessa niiden rahoittamiseen on käytettävä tulevaisuusrahaston 
varoja. 



Välttämättömiä peruskorjauksia ja uudisrakentamista tarvitaan 
jatkossakin Joensuun kehittämiseksi. Kaupungin velkaantuminen on 
pidettävä kurissa, mutta samaan aikaan on kuitenkin oltava varaa 
pakollisiin investointeihin. 

Tässä ohjelmassa esitetyt tavoitteet on sovitettu harkiten, mutta liikoja 
lupaamatta, kunnallistalouden ahtaisiin raameihin. 

  

KOULUTUKSELLA HYVINVOINTIA JA ELINVOIMAA  

Joensuun ehdoton vetovoimatekijä on korkeatasoinen koulutus. Se 
rakentaa myös tien hyvinvointiin ja tulevaisuuteen. Siksi haluamme 
tarjota kaikille kuntalaisille mahdollisuuden opiskeluun ja itsensä 
sivistämiseen. Tasavertainen ja hyvin järjestetty koulutus luo 
vetovoimaa, elinvoimaa ja työllisyyttä. Laadukas koulutus luo pohjan, 
sivistykselle ja kulttuurille sekä kansainvälisyydelle sekä erityisesti 
työllisyyden kehittämiselle. 

Haluamme Joensuun tarjoavan kaikille oppilaille ja opiskelijoille hyvän 
koulutuspolun aina esiopetuksesta korkeakouluun saakka. Opinnoissa 
on oltava sekä monialaisia että kansainvälisiä oppisisältöjä. Lisäksi on 
taattava terveet, nykyaikaiset koulutilat sekä riittävä määrä pätevää 
henkilöstöä. Opetustilojen kunnosta huolehtiminen on tärkeä osa 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. 

Opetusministeriön leikkaukset ovat kohdistuneet rajuina ammatilliseen 
koulutukseen. Tulevan rahoituslain myötä vaarana on, ettei 
koulutukseen saada riittävää rahoitusta, jolla voidaan turvata 
osaaminen, laatu ja kattavuus ammatillisessa koulutuksessa. Tämä 
vaatii siksi kaupungilta jatkuvaa tarkkaavaisuutta ja taistelua sen 
puolesta, että Joensuu säilyttää vetovoimaisen, laadukkaan 
ammatillisen opetuksensa. Ammatillisen koulutuksen laatu ja kattavuus 
on turvattava. 

  

Opetuksen resurssien turvaaminen 

Me haluamme, että koulutusalan henkilöstö koulutetaan tieto- ja 
viestintätekniikan osaajiksi. Tämän jälkeen opetuksessa voidaan 



hyödyntää nykyistä tehokkaammin uusia välineitä ja opetusteknologiaa. 
On tärkeää pitää oppimisteknologia tasavertaisena ja ajanmukaisena 
kaikissa kaupungin kouluissa. Tähän tarvitaan kaupungilta investointeja. 
Lisäksi resursseja on ohjattava muihinkin oppimisen apuvälineisiin ja 
tukitoimiin. 

On erittäin tärkeää, että vaalikauden aikana perusopetuksen 
tuntikehystä nostetaan lain vaatimasta minimituntimäärästä vähintään 
yhdellä viikkotunnilla. Lisäksi on huolehdittava sijaisjärjestelyistä ja 
lisättävä koulujen koulunkäynninohjaajien määrää. Luokkakoot on 
pidettävä riittävän pieninä laadukkaan oppimisen takaamiseksi. 
Oppilashuoltoon on taattava riittävät resurssit, jotta henkilökunta voi 
toimia ennaltaehkäisevästi ja huomioida erityistä tukea tarvitsevat 
oppilaat. Opettajille on tarjottava koulutusta uuden opetussuunnitelman 
alueista sekä erityisen tuen tarpeesta ja apuvälineistä. Nämä toimet 
edellyttävät myös, että valtion rahoitusta kouluille lisätään ja että tehdyt 
leikkaukset perutaan. 

Koulukiusaaminen on vakava ja syrjäytymistä aiheuttava ongelma. Siksi 
siihen pitää puuttua tarmokkaasti ja mahdollisimman nopeasti. 
Kiusaamiseen on mahdollista vaikuttaa, mutta se vaatii suunnitelmallista 
ja järjestelmällistä työtä. Tulevaisuuden Joensuun oppilaitokset ovat 
kiusaamisesta vapaita yhteisöjä, joissa koulurauha on jokaisen oppilaan 
ja opettajan oikeus. Henkilökunnalle on annettava koulukiusaamiseen 
puuttumiseksi riittävät resurssit ja työkalut. 

  

Laadukasta aamu- ja iltapäivähoitoa sekä kouluruokaa 

Aamu- ja iltapäivähoidon järjestäjien saama tuki on ollut samalla tasolla 
jo useamman vuoden ajan. Me sosialidemokraatit esitämmekin, että 
alkavalla valtuustokaudella lisätään tukea yhdistyksille, jotka tarjoavat 
aamu- ja iltapäivähoitoa. Näin takaamme lapsille laadukkaan hoidon 
kouluajan ulkopuolella. Aamu- ja iltapäivähoitopaikkoja olisi tarjottava 
ainakin kaikille tarvitseville 1.–2.-luokkalaisille. 

On varmistettava, että jokaisella lapsella ja oppilaalla on mahdollisuus 
saada riittävästi laadukasta, riittävää ja monipuolista kouluruokaa. 
Haluamme selvittää valtuustokauden aikana, miten keskuskeittiö 
vaikuttaa kouluruokailun kustannuksiin, laatuun ja ruokahävikkiin. 



Järkevää on myös selvittää, kuinka ylijäävää kouluruokaa voidaan jakaa 
ja myydä eteenpäin tarvitseville. 

  

Laadukas varhaiskasvatus ja päivähoito jokaisen lapsen 
oikeudeksi  

Päivähoidossa rakennetaan ensimmäisiä askelmerkkejä sivistyksen 
polulle. Haluamme palauttaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden 
vaalikauden aikana. Joensuun kaupungin on vaalikauden aikana 
otettava käyttöön päivähoidon tuntiperusteinen hoitomaksu, jota tulee 
porrastaa aiempaa enemmän. Päivähoidon nollamaksuluokka on 
säilytettävä. Sosialidemokraattien tulevaisuuden tavoitteena on taata 
kaikille lapsille maksuton varhaiskasvatus. 

Asianmukaiset ja sisäilmaltaan terveet tilat kuuluvat laadukkaaseen 
varhaiskasvatukseen. Meillä ei ole varaa eikä oikeutta sairastuttaa 
lapsia ja työntekijöitä. Homekoulut ja -päiväkodit on kunnostettava 
turvallisiksi ympäristöiksi. On pidettävä huoli, että ryhmäkoot pysyvät 
sopivina. 

Perhepäivähoito on kaupungille edullista, ja siihen kannattaa panostaa. 
Perhepäivähoitajien omat lapset on laskettava mukaan osana hoitajaa 
kohden tulevaa lapsikiintiötä, eivätkä perhepäivähoitajan tulot saa 
olennaisesti heiketä oman lapsen täytettyä kolme vuotta. 
Perhepäivähoitajien siirtymistä ryhmäperhepäivähoitajiksi on muutenkin 
tuettava muun muassa tilaratkaisuin. Ylipäätään perhepäivähoitajien 
palkkoihin, ateriakorvaukseen ja kulukorvauksiin on tehtävä 
parannuksia. 

  

Kehitetään kotoutumiskoulutusta 

Koulutus on paras tapa kotouttaa maahan saapuneita maahanmuuttajia. 
Laadukkaan koulutuksen avulla takaamme heille mahdollisuuden tasa-
arvoiseen elämään sekä sopeutumiseen työmarkkinoille Suomessa. 
Suomen kielen ja kulttuurin oppiminen edesauttavat kotoutumista. 
Kotouttamistoimenpiteissä on kiinnitettävä huomiota sukupolvien ja 
sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen. Mielestämme 
monikulttuuristen perheiden asema on turvattava ja 



kotoutumiskoulutukseen tulee osoittaa lisäresursseja tulevalla 
valtuustokaudella. Kotoutumisessa on tärkeää luonteva osallistuminen 
yhteiskunnallisiin tilanteisiin ja tilaisuuksiin sekä tiivis yhteistyö 
kolmannen sektorin kanssa. Onnistunut kotoutuminen vähentää myös 
kunnan kuluja. 

  

Harrastustakuulla kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuus 
harrastamiseen 

Koti ja harrastuksiin kannustaminen vaikuttavat koulutuksen 
periytyvyyteen. Harrastamisella on vaikutusta lasten tulevaisuuteen. 
Harrastusten kustannusten pitää olla niin kohtuullisia, että kaikilla on 
mahdollisuus aloittaa itseään kiinnostava harrastus. 
Harrastusmahdollisuuksien lisääminen on sosiaalinen investointi lapsiin 
ja nuoriin. Kodin ulkopuolella tarjottu harrastustoiminta tarjoaa 
laajemman mahdollisuuden monipuoliseen yhdessäoloon ja 
vuorovaikutukseen. 

Joensuun kaupungin on edistettävä alkavalla valtuustokaudella jokaisen 
lapsen ja nuoren mahdollisuutta ainakin yhteen ohjattuun 
harrastukseen. Harrastustakuun toteuttamiseksi on otettava vahvasti 
mukaan erilaiset urheilu- ja harrasteseurat. Järjestöille, urheiluseuroille, 
kouluille ja harrasteseuroille varataan määrärahoja, joilla ne voivat 
tarjota vapaapaikkoja harrastuksiin sekä välineitä ja soittimia perheille, 
joilla ei ole muuten varaa niihin. Tärkeää on löytää kulttuuri- ja vapaa-
ajan tueksi hallintorajat ylittäviä yhteistyömuotoja, joilla harrastamisesta 
tehtäisiin entistä edullisempaa ja helpommin saavutettavaa. 

  

ELINVOIMAA JA TYÖTÄ 

Joensuu on Pohjois-Karjalan elinvoiman keskus ja Euroopan 
metsäpääkaupunki 

Joensuun asemaa Pohjois-Karjalan elinkeinoelämän ja 
vetovoimaisuuden veturina on vahvistettava. Vetovoimaisuus perustuu 
koulutuksen kehittämiseen kaikilla asteilla ja yrittäjyyden aktiiviseen 
tukemiseen. Joensuussa on useita osaamiskeskittymiä, kuten metsä- ja 
biotalous, fotoniikka sekä monipuolinen koulutustarjonta. Vaadimme, 



että Euroopan metsäinstituutin (EFI) asema Joensuussa turvataan. 
Metsäpääkaupunki-imagoa tulee vahvistaa laaja-alaisella 
kansainvälisellä yhteistyöllä yhdessä paikallisten yritysten kanssa 
työpaikkojen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. 

Päivitettyä elinvoimastrategiaa toteuttavat Joensuun Tiedepuisto sekä 
sen yrityshautomo, Josek ja Joensuun yrityskiinteistöt. Näille tarvitaan 
selkeät toimeksiannot kasvun edistämiseksi. Tavoitteena on oltava 
Joensuun työllisyysasteen huomattava parantaminen. 

Joensuun kaupungin tulee tukea Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-
ammattikorkeakoulun kehittämistä. Vaadimme, että opiskelijoiden 
asuminen, terveydenhoito ja muut palvelut turvataan. Myös ammatillisen 
koulutuksen merkitys yksilöille, työelämälle ja alueen hyvinvoinnille on 
keskeinen. Kaupungin tulee tukea Pohjois-Karjalan 
koulutuskuntayhtymän kehittämistä nuorten ja aikuisten tasa-arvoisen 
kouluttautumisen ja osaavan työvoiman saannin turvaamiseksi. 

Elinvoiman turvaamiseksi kaupungin saavutettavuus on perusedellytys. 
Lentoyhteydet, nopea raideliikenne ja kunnossa oleva, kattava tieverkko 
sekä toimivat tietoliikenneyhteydet ovat tärkeimmät edunvalvonnan 
asiat. 

  

Ympäristöystävällistä asuntopolitiikkaa ja yrittäjyyttä 

Asuminen on ihmisten perusoikeus, jonka turvaamisessa kaupungilla on 
suuri rooli. Vuokra-asuntotuotannosta vastaavat Joensuun Kodit ja 
Joensuun Elli. Asuinalueita on kehitettävä yhdessä sen asukkaiden 
kanssa. Yhteisöllinen asuminen ja ryhmärakentaminen ovat keinoja 
luoda asumista, jonka tarkoituksena on tuoda asukkaita yhteen. 

Mielestämme Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n on rakennettava toimitiloja 
kaupungille, yrityksille sekä kohtuuhintaisia työtiloja pienyrittäjille. 
Uusien tilojen suunnittelussa ja rakentamisessa on tärkeää ottaa 
huomioon ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus. Rakennusten 
käyttötarkoituksia on voitava muuttaa joustavasti, mikä toteutuu 
sijoittamalla esimerkiksi päiväkoteja ja palvelutaloja toistensa 
läheisyyteen. 

  



Yhteisellä työllisyysohjelmalla työpaikkoja  

Työttömyyden hoito vaatii kaikkien toimijoiden panosta. Kaupunkiin on 
laadittava kunnianhimoinen työllisyysohjelma, joka linjaa selkeästi 
työllisyystavoitteet tulevalla vaalikaudella. 

Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden taustalla ovat monet inhimilliset 
tarinat.  Työttömien ihmisten hyväksi on tehtävä kovasti töitä. Sekä 
julkisen että yksityisen sektorin on kannettava heistä vastuuta. 
Yhteistyön avaimiksi on saatava resursseja. Työllistämistoimiin 
kaupungin on haettava entistä aktiivisemmin esimerkiksi 
hankerahoitusta. 

Kausityöllistäminen vaatii enemmän resursseja. Kesätyöpaikkojen 
määrää on lisättävä merkittävästi. Tavoitteena tuleekin olla, että 
jokainen nuori saa jatkossa itselleen kesätyöpaikan. Tämän 
toteutumiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä elinkeinoelämän ja 
kolmannen sektorin toimijoiden kesken. Rekrytoinnissa asetetaan 
etusijalle nuorisotyöttömät, jotta he saisivat mahdollisuuden 
työelämäviikkojen kartuttamiseen. Kausityöllistämisessä on myös 
kiinnitettävä huomiota pitkäaikaistyöttömien ensisijaiseen 
rekrytoimiseen. 

  

ELÄVÄ KAUPUNKI JA HYVÄ ELINYMPÄRISTÖ 

Joensuu on vireä maakuntakeskus, jonka osana ovat myös useat 
taajamat ja harvaan asuttu maaseutu. Peruspalveluiden järjestäminen 
kaikille asukkaille on sekä Siun soten että Joensuun kaupungin 
vastuulla. Mielestämme erityistä huomiota onkin kiinnitettävä entisten 
kuntakeskusten palveluihin ja kunnallistekniikkaan. 

Vaadimme, että kaavoitus ja rakennustonttien luovutus on jatkuvasti 
pidettävä korkeatasoisina. Samalla on kuitenkin huolehdittava puistojen 
ja virkistysalueiden riittävyydestä ja hoidosta. Vanhoilla alueilla 
täydennysrakentaminen on suunnattava lähinnä ylöspäin. Uusia 
asuinalueita suunniteltaessa ja täydennysrakentamisessa täytyy 
sekoittaa erilaisia asumismuotoja, jotta asuinalueet säilyvät 
monipuolisina. Kaavoituksella luodaan omalta osaltaan edellytyksiä 
kuntalaisten hyvälle ja turvalliselle elämälle. Ilmastostrategiaa 



toteutetaan hyväksytyn ohjelman mukaisesti ja energiatehokkuutta 
rakentamisessa sekä hankinnoissa lisätään määrätietoisesti. 

Valtuustokauden aikana haluamme kehittää tiedottamista kaupungin 
palveluista. On myös luotava toimivia käytäntöjä asukkaiden 
mielipiteiden ja tarpeiden kartoittamiseksi ja kehittämishankkeiden 
tukemiseksi. Aktiiviset kansalaistapaamiset, kaupunginosatapahtumat ja 
Joensuuhun sopiva aluelautakuntamalli ovat tästä hyviä esimerkkejä. 
Mielestämme järjestöjen roolia lähidemokratian vahvistamisessa on 
syytä vahvistaa. 

Jokaisessa kaupunginosassa ja taajamassa on oltava ainakin yksi hyvin 
varustettu lasten leikkipuisto ja lähiliikuntapaikka. Pielisjoen ja 
Pyhäselän rantojen viheralueista on muodostettava Utrasta Noljakkaan 
ja Marjalaan asti ulottuva kansallinen kaupunkipuisto. 

Joensuu on maamme vilkkaimpia pyöräilykaupunkeja. Haluamme, että 
tulevalla valtuustokaudella suunnitelmat pyöräilyreittien rakentamiseksi 
ja parantamiseksi keskustassa toteutetaan, mutta samalla on 
parannettava pyöräilyn turvallisuutta myös maaseudulla. 

Toimiva julkinen liikenne parantaa asukkaiden arkea ja kaupungin 
kestävää kehitystä. Kattavaa ja kohtuuhintaista julkista liikennettä on 
kehitettävä edelleen Joensuussa. Huomiota on kiinnitettävä 
erityisryhmien, kuten nuorten, opiskelijoiden tai eläkeläisten alennuksiin. 

Joensuussa tulee huolehtia, että kaupunkiin perustetaan riittävä määrä 
autojen sähkölatauspisteitä ja kaasuajoneuvojen tankkauspisteitä. 
Jätehuoltoon ja jätteiden kierrätykseen tarvitaan parannuksia: muun 
muassa muovien talteenottopaikkoja on lisättävä ja tekstiilijätteiden 
talteenotto järjestettävä. 

Joensuu on tapahtumien kaupunki. Maailmankuulu Ilosaarirock, erilaiset 
musiikkitapahtumat, Popkatu, Satumetsä ja Mukulakatu tarvitsevat 
seurakseen lisää niin lapsiperheille tarkoitettuja tapahtumia kuin 
urheilukilpailuja ja kulttuuririentojakin. Elävä kaupunkikulttuuri ja 
yhteisöllisyys luovat elinvoimaa ja tapahtumat toimivat myös matkailun 
vetovoimana. Karjalainen identiteetti on keskeisellä sijalla 
suunniteltaessa Joensuun ja maakuntamme matkailua. 



Meidän Joensuu on turvallinen paikka elää. Rasismi, väkivalta tai 
vihapuhe eivät kuulu Joensuuhun. 

  

ELÄMÄNLAATUA LIIKUNNASTA JA KULTTUURISTA 

Me haluamme, että Joensuun kaupunki laatii hyvinvointiohjelman osana 
kaupungin päästrategiaa. Ohjelmassa on otettava huomioon riittävät ja 
toimivat liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut sekä kaupunkilaisten 
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Hyvinvointipalveluihin sisältyvät toiminnan 
turvallisuus ja esteettömyys. Mielestämme toimintojen on palveltava 
asukkaita tasa-arvoisesti, alueellisesti ja erilaiset toimintarajoitteet 
huomioiden. 

Kolmannen sektorin asemaa on vahvistettava liikunta- ja vapaa-ajan 
toiminnassa. Me vaadimme avustusjärjestelmän uusimista ja 
kehittämistä. Mielestämme järjestöavustusten määräraha on 
kaksinkertaistettava, ja avustuksia on ohjattava yhä enemmän 
vastikkeellisesti kaupunkilaisia aktivoivaan toimintaan ja 
ennaltaehkäisevään työhön. Me haluamme kaupungin tukevan järjestöjä 
ja vapaata kansalaistoimintaa järjestämällä edullisia toimitiloja ja 
lisäämällä toiminta-avustuksia. Toimitilojen varausjärjestelmä on myös 
saatava sähköiseksi. 

Unelmoimme, että Joensuuhun kohoaa tulevaisuudessa Joensuu -talo. 
Paikka, jossa on monipuoliset kokous- ja toimistotiloja aktiivista 
järjestötoimintaa varten, ja missä on tilat erilaiselle harrastus- ja 
kulttuuritoiminnalle. Me haluamme, että talon suunnittelu aloitetaan 
alkavalla valtuustokaudella. Se tulee sitoa vahvasti matkailun 
kehittämiseen ja tapahtumatoiminnan kehittämiseen Joensuun alueella. 

  

Panostukset nuoriin rakentavat siltaa huomiseen 

Nuorisotoimen resursseja ei saa heikentää alkavalla valtuustokaudella. 
Tavoitteena on alueellisten erojen tasoittaminen, jotta nuoret eri puolella 
Joensuuta saavat riittävät nuorisopalvelut. Nuorisotiloja on oltava 
tasapuolisesti ympäri Joensuuta, ja niiden tulee olla auki silloin, kun 
nuorilla on vapaa-aikaa. Nuoria tulee kuunnella voimakkaammin 
toiminnan sekä nuorisotilojen kehittämisessä. 



Uuden nuorisolain mahdollisuuksia on hyödynnettävä. Nuorisotyön 
resursseja on suunnattava myös nuorisotakuun tavoitteiden 
toteuttamiseksi. Nuorisotakuun toteuttaminen koulutusta kehittämällä, 
nuoria työllistämällä ja turvaamalla harrastusmahdollisuudet ovat 
samalla keinoja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Joensuu tarvitsee 
nollatoleranssin nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat 
suositelleet, että kunnat tehostaisivat nuorten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden palveluja.  Haluammekin, että Joensuu takaa alle 
25-vuotiaille nuorille maksuttoman ehkäisyn. Maksuttoman ehkäisyn 
tarjoaminen nuorille on järkevää sekä taloudellisesti että inhimillisesti. 
Sen tuomat taloudelliset säästöt sekä nuorten terveyden ja hyvinvoinnin 
parantuminen ovat yksiselitteisiä tuloksia seksuaaliterveyteen 
panostamisesta. 

  

Liikunta luo terveyttä ja hyvinvointia  

Joensuussa on hyvät liikuntamahdollisuudet, kunhan niistä pidetään 
huolta. Haluamme, että lähiliikuntapaikkojen rakentamista jatketaan 
tulevaisuudessakin, ja lisäksi otetaan huomioon tasa-arvoisesti eri-
ikäiset kaupunkilaiset ja eri puolilla Joensuuta asuvat ihmiset. 
Päivittäisen liikunnan mahdollistavat lähiliikuntapaikat, luonto 
metsäalueineen sekä turvalliset ja toimivat kevyen liikenteen väylät.  
Näin tuetaan ja parannetaan kuntalaisten elämänlaatua, hyvinvointia ja 
alueen viihtyisyyttä liikunnan keinoin. Näemme, että kaupunkilaisten 
hyvinvointia tuetaan ylläpitämällä ja rakentamalla monipuolisia 
harrastuspaikkoja, jotka ovat lähipalveluina jokaisen helposti saatavilla. 

Vaadimme, että vammaisten mahdollisuuksia palveluihin ja 
laadukkaaseen vapaa-aikaan parannetaan. Laadukkaat liikuntapalvelut 
ja esteettömät sekä helposti saavutettavat tapahtumat ja tilat lisäävät 
päivittäistä toimintakykyä. Koulutettuja avustajia tarvitaan lisää, ja 
palvelujen saatavuutta on parannettava. 

  

Kulttuuri on kaikkien oikeus 



Kaikilla tulee olla mahdollisuus nauttia, tehdä ja harrastaa kulttuuria 
asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Kulttuuri lisää hyvinvointia 
ja tuo sisältöä elämään. Se myös aktivoi aivojen toimintaa, minkä vuoksi 
vaadimme seniorikorttiin lisättäväksi myös kulttuuripalvelut. Muutoinkin 
ikäihmisten kulttuuritarjontaa on tuettava. Monessa kaupungissa 
käynnistetty kulttuurikaveritoiminta on hyvä malli, joka tulee 
mielestämme jalkauttaa Joensuuhun. 

Kulttuurin harrastaminen alkaa jo lapsena. Joensuussa on ansiokkaasti 
toteutettu Kulttuurin virta -hanketta, joka tarjoaa tasa-arvoisesti ja 
tavoitteellisesti kulttuurisia kohtaamisia sekä elämyksiä kaikille 
joensuulaisille peruskoulun 1.–9. luokkien oppilaille. Hanketta tulee 
jatkaa myös tulevaisuudessa. Hankkeeseen sisältyy kaikille Joensuun 
koulujen ysiluokkalaisille annettava maksuton K9-kortti, joka on avain 
upeisiin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen etuihin Joensuussa. 
Mielestämme K9-kortin kokeilu tulee kokeiluna laajentaa koskemaan 
koko yläkoulua. 

Korkea lipun hinta on monelle este päästä nauttimaan mm. teatterin tai 
orkesterin esityksistä. Toisaalta katsomoissa on usein tyhjää tilaa.  
Mielestämme tarvitaan lisää joustavia alennuslippujärjestelmiä, 
esimerkkinä mainittakoon työttömille tarjottu etu, jolla he pääsevät 
teatteriin kolmella eurolla tuntia ennen näytöstä, mikäli näytöksessä on 
tilaa. 

Kulttuuriin kuuluu myös kansalaisten yhdistyksissä ja opistoissa 
harjoittama vapaa sivistystoiminta. Joensuun kaupungin on sitä tuettava, 
eivätkä seutuopiston kurssimaksut saa nousta osallistumisen esteeksi. 

Hyvin toimiva, ajan haasteisiin vastaava kirjastolaitos on sivistyksen 
majakka. Joensuun seutukirjasto on maan kärkisijoilla, ja siellä sen tulee 
myös pysyä. 

 


