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Johdanto 
 

Joensuun Virta Oy on Joensuun kaupunkikeskustayhdistyksen omistama yhtiö (omistus 100 %). Yh-

tiön toimiala on tori- ja myyntipaikkojen vuokraustoiminta Joensuun kaupunkikeskustan alueella, 

sekä mainospaikkojen vuokraustoiminta, markkinoiden ja muiden kaupallisten tapahtumien järjes-

täminen, muu vuokraus ja myyntitoiminta, kaupalliset viestintäkampanjat ja muu laillinen liiketoi-

minta.  Yritys toimii myös järjestäjänä Joensuun kaupungin tapahtumapalveluiden luvittamissa ta-

pahtumissa. Yritys on käynnistänyt toimintansa 1.2.2020, ja toimintavuosi 2021 oli siten yrityksen 

toinen tilikausi. 

 

Hallinto 

Yrityksen toimitusjohtaja on YTM Katja Kolehmainen.  

Hallituksen puheenjohtajana toimii Joonas Kekäle. Muita hallituksen jäseniä ovat Anu Näätänen, 

Jaana Reimasto-Heiskanen 11.5.2021 saakka, Anne Valjus 11.5.2021 alkaen ja Katja Kolehmainen. 

Hallitus kokoontui kaksi kertaa toimintavuoden aikana, yhtiökokous pidettiin 11.5.2021. 

 

Henkilöstö 

Toimitusjohtaja Katja Kolehmainen, osa-aikainen. 

Toimistosihteeri Leena Mattinen, osa-aikainen. 

Järjestäjä Esko Ilonen. 

Avustava järjestäjä Anttu Yletyinen, osa-aikainen. 

Korkeakouluharjoittelija Tuomas Honkanen 18.10.-10.12.2021. 
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Tapahtumat ja toiminta 

Tilikauden aikana yritys toteutti toimialansa mukaista liiketoimintaa; toripaikka- ja banderollivuok-

rausta sekä toimi järjestäjänä tapahtumissa. Uutena kaupallisena tapahtumana yritys toteutti Keskus-

tan kesätuuletus -ostostapahtuman kävelykeskustassa. Perinteisistä markkinoista pystyttiin järjestä-

mään pandemian vuoksi vain kahdet, syys- ja marrasmarkkinat. Uutena markkinatapahtuma järjes-

tettiin heinäkuussa kesämarkkinat. 

 11. – 12.6.  Keskustan kesätuuletus 

 16. -17.6.   Kesämarkkinat 

 10. – 11.9.   Syysmarkkinat 

22.10.  Yhen Illan juttu 

12. – 13.11.   Marrasmarkkinat 

 
Marrasmarkkinoihin oli yhdistetty MSL:n Joensuun kulttuuriyhdistyksen järjestämät Lammasmarkki-

nat. Marrasmarkkinoiden ohjelmassa oli hanuristi Arto Tarkkosen musiikkiesityksiä. Markkinaohjel-

man juonsi Esko Ilonen. 

 

Terassit, kahvilat ja grillivaunut sekä pomppulinna 

Kaupungin päätöksellä oli tänä vuonna mahdollista luvittaa myös talviterasseja. Ensimmäisenä talvi-

terassina oli Bar Playn terassi kevättalvella. Kesällä kävelykadun pohjoisosassa terassia pitivät Tratto-

ria Otto ja Gloria. Eteläosassa toimi 60’s Palaverin terassi. Kävelykadun keskiosassa oli Bar Playn te-

rassi ja Sinisellä virralla keskusaukolla toimivat Mihailin Taverna ja Vesikioski terasseineen. Lisäksi yh-

distyksen hallinnointiin siirtyneellä Siltakadun osuudella oli Happy Bar Huuman ja Burger Kingin te-

rassit. Syksyllä terasseista Bar Play sekä Gloria jatkoivat talviterasseina.  

Kauppatorilla toimi viisi yögrilliä: Katu-Catering, Joen Grilli, Hunarin grilli sekä Simsek Grilli 30.9. asti 

ja sen jälkeen Sinan Mersin Oy:n grillivaunu.  Kauppatorilla aloitti yögrillitoiminnan syksyllä Jumaili 

Food ja VIP-grilli. 

Kaksi jäätelökioskia palveli kauppatorilla kävelykadun reunalla ja yksi kioski torin Torikadun puoleisella 

osalla. Kävelykadun pohjoisosassa oli yksi jäätelökioski. Yritys myönsi myyntipaikat myös Torikadun 

jäätelökioskeille (2 kpl). Lisäksi matkustajasatamassa oli yksi jäätelökioski. Värikäs pomppulinna 
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oheistoimintoineen ilahdutti lapsiperheitä kauppatorilla kesä-heinäkuussa. Kauppatorin myyntipaikat 

olivat halukkaiden vuokrattavissa. 

 

Joensuu sovellus, Paikalliset tarjoukset 
Joensuun kaupunki julkaisi toukokuussa 2021 Joensuu-sovelluksen. Mobiilisovellus vastaa sekä asuk-

kaiden että matkailijoiden tarpeeseen saada helposti tietoa Joensuun tapahtumista ja joukkoliiken-

teen aikatauluista. Yksi sovelluksen sisältö ovat paikallisten yritysten tarjoukset, jotka ovat kaikkien 

sovelluksen ladanneiden hyödynnettävissä. Paikallisia tarjouksia koordinoi Joensuun Virta Oy. Sovel-

lus on ladattavissa älypuhelimeen ilmaiseksi App Storesta sekä Google Playsta. Joensuu-sovelluksen 

on toteuttanut Geniem Oy. 

 

Keskustan kesätuuletus 
Vauhdittaakseen keskustan kauppaa Joensuun Virta toteutti jäsenistönsä kanssa Keskustan kesätuu-

letus -kaupallisen ostostapahtuman 11.-12.6.2021. Tuuletuksen tavoitteena on rohkaista ihmiset kes-

kustaan ostoksille, nauttimaan palveluista, syömään ja nauttimaan oman kaupungin parasta antia.  

Tapahtumaan osallistui 77 jäsenyritystä. 

Virta toteutti tapahtuman markkinoinnin sekä tapahtumapäivien esiintymiset. 

 

Iltatorit 

Kauppatorilla järjestettiin 1.7. – 29.7.2021 yhteensä 5 kappaletta ohjelmallisia iltatoreja. 

Myynnissä oli mm paikallisia leivonnaisia ja kukkoja, marjoja, hunajaa, käsitöitä, puukoreja, koruja, 

pesuaineita, lankoja ja pyyhkeitä.  

 

Yhen 1llan juttu  
Joensuun Virta järjesti toistamiseen Yhen 1llan Juttu- ostosillan keskustan liikkeissä syyslomaviikon 

perjantaina 22.10.2021. Tapahtuman tavoitteena oli saada ihmiset keskustaan ostoksille, syömään, 

juomaan ja viihtymään.  Yhen 1llan jutun tapahtumista ja tarjouksista julkaistiin digilehti, johon Joen-

suun Virran jäsenyritykset ja yhdistykset voivat ilmoittaa veloituksetta oman yhden illan juttunsa. 

Yhen illan juttuun osallistui 41 jäsenyritystä. 

Virta järjesti Yhen illan ohjelmaa: Suomen Ilotulitus Oy:n järjestämä Pyroshow esitettiin kauppatorilla 

kaksi kertaa klo 16.15 ja 19.15, Hannaeerika esiintyi Kauppakeskus Iso Myyssä, Sini-Mia Poikkimäki 
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Carlsonilla ja Kauppakeskus Metropolissa sekä Hevisti hyvää -pipoiltama vietettiin Huoneistohotelli 

Lietsussa. 

 

Joulutori 9.12. – 22.12.  
Yritys vuokrasi 8 myyntimökkiä joulutorilla yrittäjien käyttöön. 

 

Myyjät joulutorilla:  

Joen Ruokapriha, Joulukalat, kalaruoat ja tuotteet 

Kahvila Joulumieli, Kahvi, glögi, kaakao, torttuja joulukakkuja ja pullaa 

Toni Nevalainen, Joulukuuset 

Joensuun Nuorisoverstas ry, Nuorisoverstaan valmistamia tuotteita 

Kanto kosmetiikka, Itse tehtyä luonnonkosmetiikkaa 

Teatteri traktorin kulttuurikioski, Pieni taidekauppa ja kulttuurilahjoja 

Hujasen Hunaja, Hunajaa 

Selekosen poro / Tmi Mika Käsmä, Poronliha, taljat, sarvet, hillaa sekä poron seinäkuivalihaa 

(Nevanneito, saippuaa. PERUI SAIRASTUMISEN TAKIA) 

Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry, Työtoiminnassa tehtyjä lahjatavaroita 

Kivimilona, Omavalmisteiset korut 

Teerenkallio, Hamam-pyyhkeet, peitot ja piparit 

Niementyven tila, Hunaja 

Tmi Mokomia, Käsintehdyt tekstiilit, kestotuotteet ja korvakorut 

Pirkko Korkiamäki, pitsineulesukkia 

Lammu Oy, Hunajaa, hyytelöitä ja sinappia 

Spices Chef, Mausteet 

Palviaisen lammastila, Lammastuotteet, villasukat ja muut villatuotteet 

Kotileipomo Isabella, Leipomotuotteet 

Arto Lajunen, Juurekset ja hunajaa 

ProYritys Itä-Suomi-hanke, Maa- ja Kotitalousnaiset, Tuote-esittelyt ja glögi sekä piparit 

Värtsilän pitäjäyhdistys, Hilloja, hyytelöitä, glögiä, kevätkääryleitä sekä käsitöitä 
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Viestintä 

Yritys tekee monikanavaista viestintää yhdessä Joensuun kaupunkikeskustayhdistys Virta ry:n kanssa, 

brändillä Virta. Kotisivut ovat osoitteessa www.joensuunvirta.fi. Vuoden 2021 aikana viestinnässä 

käytettiin omien www-sivujen lisäksi sosiaalista mediaa, kuukausittain ilmestyviä sähköisiä uutiskir-

jeitä ja torin sekä kävelykadun screenejä. 

Talous 

Yrityksen tilikauden tulos oli ylijäämäinen, tulos ennen veroja oli +11 210,71€, verojen jälkeen + 

8 968,40€ (v. 2020 + 15839,80 €, verojen jälkeen 12 671,84 €). 

Yrityksen taloushallinnonpalvelut tuotti tilitoimisto Tili-Satu Oy, vastuullisena kirjanpitäjänä Eveliina 

Piipponen. Tilintarkastusyhteisönä toimii Joensuun Tilintarkastus Oy.  

http://www.joensuunvirta.fi/

