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Johdanto
Yritys

perustettiin

21.1.2020,

kun

Joensuun

Kaupunkikeskustayhdistys

ry:n

arvonlisäveronalainen elinkeinotoiminta yhtiöitettiin Joensuun Virta Oy:n toiminnaksi. Yhtiö
on 100% kaupunkikeskustayhdistyksen omistama yhtiö. Yhtiön toimiala on tori- ja
myyntipaikkojen

vuokraustoiminta

Joensuun

kaupunkikeskustan

alueella,

sekä

mainospaikkojen vuokraustoiminta, markkinoiden ja muiden kaupallisten tapahtumien
järjestäminen, muu vuokraus ja myyntitoiminta, kaupalliset viestintäkampanjat ja muu
laillinen

liiketoiminta.

Vuoden

2020

kesäkuussa

yritys

solmi

määräaikaisen

palvelusopimuksen Joensuun kaupungin kanssa, koskien järjestäjän tehtäviä Joensuun
kaupungin tapahtumapalveluiden luvittamissa tapahtumissa.

Hallinto
Yrityksen toimitusjohtaja on YTM Katja Kolehmainen.
Hallituksen puheenjohtajana toimii Joonas Kekäle. Muita hallituksen jäseniä ovat Katja
Kolehmainen, Anu Näätänen ja Jaana Reimasto-Heiskanen.

Henkilöstö
Toimitusjohtaja Katja Kolehmainen, katja.kolehmainen@joensuunvirta.fi, 0400179095
Toimistosihteeri Leena Mattinen, toimisto@joensuunvirta.fi, 0505310788
•

lomautus 7.-30.4. ja 11.-31.5.

Järjestäjä Esko Ilonen, tori@joensuunvirta.fi, 0503393317
Avustava järjestäjä Anttu Yletyinen, tori@joensuunvirta.fi, 0503393317

• työsuhteen kesto 1.6.-31.12.
Citytalkkari/aluevalvoja Jose Immonen
•

1.2.-28.2.2020
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Tapahtumat ja toiminta
Tilikauden aikana yritys toteutti toimialansa mukaista liiketoimintaa; toripaikka- ja
banderollivuokrausta

sekä

toimi

järjestäjänä

tapahtumissa.

Uutena

kaupallisena

tapahtumana yritys toteutti Yhen illan juttu -ostostapahtuman kävelykeskustassa.
Tapahtumaan osallistui yli 60 yritystä. Vuotuisista markkinoista pystyttiin järjestämään
pandemian vuoksi vain kahdet, syys- ja marrasmarkkinat.
17.4. – 13.4.

Huhtimarkkinat

23.5. – 24.5.

Kalamarkkinat

3. - 4.9.

Syysmarkkinat

16.10.

Yhen Illan juttu

6. – 7.11.

Marrasmarkkinat

Maailmanlaajuisen koronaviruspandemian vuoksi peruttiin maaliskuun puolivälistä aina
toukokuun loppuun saakka kaikki tapahtumat torilla ja kaupunkikeskustassa. Tapahtumien
järjestäminen

alkoi

taas

kesäkuussa,

mutta

pienimuotoisempana

turvavälit

ja

turvallisuusohjeet huomioon ottaen. Toinen tapahtumasulku tuli marraskuun puolivälissä,
jonka jälkeen kaikki loppuvuodeksi aiotut tapahtumat jouduttiin perumaan.

Perinteiset markkinat
Joensuun perinteiset syys- ja marrasmarkkinat pidettiin kauppatorilla. Myynnissä oli
monenlaista markkinatuotetta mm. viipurinrinkeleitä, hunajaa, vaatetta, ruokaa ja juomaa
sekä maatilojen tuotteita. Syys- ja marrasmarkkinoilla oli torilavalla oheisohjelmaa
markkinaväelle. Syysmarkkinoilla esiintyivät Arto ja Mika Tarkkonen sekä Arto Pippuri.
Syysmarkkinoiden lopuksi järjestettiin Eko-Karelian huutokauppa. Marrasmarkkinoihin oli
yhdistetty

MSL:n

Marrasmarkkinoiden

Joensuun
ohjelmassa

kulttuuriyhdistyksen
oli

hanuristi

Arto

järjestämät
Tarkkosen

Lammasmarkkinat.
musiikkiesityksiä.

Markkinaohjelmat juonsi Esko Ilonen.
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Yhen 1llan juttu
Joensuun Virta järjesti Yhen Illan Juttu- ostosillan keskustan liikkeissä syyslomaviikolla
perjantaina 16.10. Ostosilta linkittyi valtakunnalliseen Koe Kaupunki -keskustakampanjaan,
jossa oli mukana 19 kaupunkikeskustaa. Kampanja nosti esille kaupunkikeskustat
ainutlaatuisina kauppa-, kohtaamis- ja asiointiympäristöinä. Yhen Illan Juttu -brändin on alun
perin luonut Lahti City. Siitä on tarkoitus tehdä vuosittain toistuva kaupunkikeskustaa
nostava ostospäivä.
Tapahtumassa keskustan liikkeet ja putiikit ovat pidempään auki ja tarjoavat kutsuvaa
ohjelmaa (maistiaisia, tuote-esittelyjä, kilpailuja tai pienimuotoista kulttuuri tms. ohjelmaa).

Viestintä
Yritys tekee monikanavaista viestintää yhdessä Joensuun kaupunkikeskustayhdistys Virta
ry:n kanssa, brändillä Virta. Kotisivut ovat osoitteessa www.joensuunvirta.fi. Vuoden 2020
aikana viestinnässä käytettiin omien www-sivujen lisäksi sosiaalista mediaa, kuukausittain
ilmestyviä sähköisiä uutiskirjeitä ja torin sekä kävelykadun screenejä.
Toritoimijoille järjestettiin toritoimijainfo 12.5. ja torikauppiastapaaminen 8.9.

Talous
Yrityksen ensimmäisen tilikauden tulos oli ylijäämäinen, tulos ennen veroja oli + 15839,80€,
verojen jälkeen 12 671,84€.
Yrityksen taloushallinnonpalvelut tuotti tilitoimisto Tili-Satu, vastuullisena kirjanpitäjänä
Eveliina Piipponen. Tilintarkastajana toimi Joensuun Tilintarkastus Oy.
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