joensuun kaupungin tiedotuslehti
huhtikuu 2016

JOENSUU



Lue lehti laajempana verkossa
www.joensuunuutiset.fi

VIESTINTÄ

TEKSTI
Ville Moilanen

NYT SITÄ
TIETOA TULEE
Joensuun Uutiset -lehti ilmestyy jatkossa
kerran kuukaudessa ja nettiin on tehty
täysin uusi verkkolehti.

J

oensuun kaupungin viestintä uudistui. Kädessäsi oleva Joensuun Uutiset -lehti ilmestyy jatkossa
kerran kuukaudessa ja se jaetaan kaikkiin talouksiin
Joensuun kaupungin alueella.
Paperilehden lisäksi uutena välineenä on otettu
käyttöön verkkolehti, jossa on paljon sellaista sisältöä, jota paperilehteen ei mahdu tai jota paperilla ei
pystytä esittämään.
Uutta ovat myös erityisryhmille tuotetut sisällöt.
Juttuja on katsottavissa viitottuina videoina ja koko
lehti luetaan näkövammaisia varten äänitiedostoksi.
Lisäksi osasta jutuista tehdään käännökset englanniksi ja venäjäksi kaupungin nettisivuille.

KUVA
Fabrik / Ville Timonen
Joensuun viestintä on
nyt laajempaa ja ajankohtaisempaa. Ääntä
pitävät tiedottaja Jatta
Rautanen ja viestintäpäällikkö Ville Moilanen.

kysy aiheesta netissä
Viestintäuudistuksen yhteydessä panostetaan
myös sosiaaliseen mediaan. Some-sisällöissä kärjiksi nousevat videot.
Lehteä ja sen sisältöjä nostetaan entistä isommin
esille sosiaalisessa mediassa sekä mainostamalla
muun muassa paikallisradiossa. Lehteä on myös jaossa kaupungin palvelupisteillä ja terveysasemilla.
Kaiken tavoitteena on kertoa palveluista, niiden käytöstä sekä muutoksista entistä laajemmin, ajankohtaisemmin ja selkeämmin. Uudistusta on tehty yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa, sillä teillehän tätä työtä tehdään.

 lue myös verkkolehteä
Verkkolehdessä on kuvia ja videoita sekä paljon
muuta sisältöä, jota paperilehdessä ei ole.
www.joensuunuutiset.fi

Viestintäpäällikkö Ville Moilanen
vastaa kaupungin viestintään
liittyviin kysymyksiin netissä
perjantaina 22.4.
klo 17–19.
www.joensuunuutiset.fi

tämä juttu viitottuna

www.joensuunuutiset.fi/viitotut

in english

www.joensuu.fi/english

НА РУССКОМ

www.joensuu.fi/russian
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Tiesitkö että…

Printissä ja verkossa –
teidän toiveestanne
Viestintä uudistettiin kaupunkilaisten toiveiden mukaisesti.
Nyt tietoa on saatavilla laajemmin ja viestinnässä ollaan paremmin ajan hermolla.

J

oensuun kaupungin viestintäuudistuksen lähtökohtana oli kehittää samaan aikaan sekä paperista lehteä että
verkkoviestintää.
Kaupunkilaisille keväällä 2015 tehdyn viestintäkyselyn viesti oli selkeä. Koteihin paperilla jaettavaa viestintää tarvitaan verkkoviestinnän
rinnalle. Samaa mieltä oli myös viestintäuudistuksessa apuna ollut kaupunkilaisista koottu viestintäraati. Jo ensimmäisessä tapaamisessa kuultiin lau-
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KOLUMNI

ran kuukaudessa. Lehden ulkoasu uudistettiin selkeämmäksi ja iskevämmäksi.
Samalla lehden sisältöä terävöitetään. Pitkien juttujen sijaan lehdessä on
lyhyempiä ja informatiivisempia juttuja.
Jokaisen kuukauden lehdessä on selkeä
teema, niin sanottu lööppijuttu, joka näkyy kaikessa kaupungin viestinnässä.
Joensuun Uutiset jaetaan kaikkiin
joensuulaisiin talouksiin kaupunkilehti Heilin liitteenä. Heilin levikkialueen
ulkopuolelle lehti jaetaan omana tuotteenaan.
Paperilehden rinnalle on tehty uusi
verkkolehti, jossa on samoja sisältöjä
kuin paperilehdessä, mutta niistä kerrotaan laajemmin. Lähtökohtana on, että
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Haluaisin
digijoensuulaiseksi.
Miten edetään?

Kokeilussa on positiivinen
riski. Se voi tuoda joillekin
perheille lisää yhteistä aikaa.

@UllaTirronen Twitterissä Joensuun
kaupungin viestintämeiningistä
innostuneena

Valtuutettu Leo Leino (sd)
tuntiperusteisen päivähoitomaksun
kokeilun vaikutuksista

JOENSUU

 TAPAHTUMIA JOENSUUSSA
huhti–toukoKUUSSA

Poimintoja tapahtumatarjonnasta

Kankeasta ketteräksi
Viestintäuudistus tehtiin, koska aikaisemmat välineet eivät taipuneet nykyaikaiseen viestintään ja kaupunkilaisten
odotuksiin. Nyt käytössä olevilla välineillä kaupunki pystyy viestimään nopeasti ja tavoittamaan kaupunkilaiset entistä paremmin.
Haluamme teidät myös mukaan viestintään. Antakaa palautetta ja kertokaa,
mistä meidän pitäisi teille kertoa.

Katso lisää:
www.joensuu.fi/tutustujoensuun-tapahtumatarjontaan
KESKUSTA
ma–la 11.–16.4.
Taidon ja käsityön viikko
Taitokeskus, Taitokortteli
to–pe 14.–15.4.
Kevätmarkkinat, Kauppatori

Joensuun pyöräilykauden avaus
Joensuun
Kalamarkkinat

tämä juttu viitottuna

www.joensuunuutiset.ﬁ/viitotut

in english

www.joensuu.ﬁ/english

НА РУССКОМ

www.joensuu.ﬁ/russian

Ja ennen kuin
joku saa herneen
nenäänsä, kerrotaan,
että viestintää
tehdään myös
heille, jotka eivät
nettimaailmassa
liiku.

Älä lue tätä
Otsikko herätti huomiosi. Se oli tarkoitus. Nykyisessä tietotulvassa täytyy herättää huomiota, jos haluaa saada viestinsä edes jollakin tavalla perille.
Tätä periaatetta on noudatettu kaupungin viestinnässä, erityisesti sosiaalisessa mediassa. Olemme käyttäneet
viestinnässä kuhaa, kissoja, Dimitriä,
Risitas-miestä ja muita verkkomaailmasta tuttuja huumorimeemejä. Hyvillä tuloksilla. Maakunnan toimittajat palkitsivat hiljattain kaupungin rohkeasta
viestinnästä. Myös asukkaiden kommentit ovat olleet kannustavia.
Viranomaisten viestinnän ei tarvitse olla pelkästään jäykkää ja virallista. Saman asian voi kertoa monella eri
tavalla. Eri välineisiin on lisäksi erilaiset sisällöt. Yhdellä virallisella tiedotteella ei pärjää. Sen lisäksi on tehtävä muun muassa juttu lehteen, uutinen
verkkoon sekä some-päivitys, joka on
entistä useammin video.
Ihan pelkän naurun vuoksi ei kuiten-

kaan hassutella. Taustalla on aito halu saada ihmiset innostumaan asiasta,
jonka heille kerromme. Joskus 30 sekunnin humoristisella videolla saa viestin paremmin läpi kuin sivun mittaisella lehtijutulla.
Uusilla viestintäkeinoilla olemme tavoittaneet jo nyt sellaisia ihmisiä, jotka
eivät muuten seuraa kaupungin viestintää. Parhaimmat some-päivityksemme
on nähnyt yli 130 000 ihmistä. Se on aika iso määrä 75 000 asukkaan kaupungissa. Myös palautetta on tullut runsaasti. Muutamat muualla Suomessa
asuvat ovat innostuneet jopa niin, että ovat toivoneet mahdollisuutta liittyä
kannatusjoensuulaisiksi.
Viestintäuudistuksessa sosiaalinen
media nousee paperilehden ja nettisivujen rinnalle yhdeksi merkittävimmistä viestintäkanavistamme. Somessa
jaetaan uuden verkkolehden sisältöjä.
Sisältöjä tehdään myös pelkästään somea varten.

Some-näkyvyyden kasvattamiseen on
myös uusia suunnitelmia, mutta niistä
kerrotaan vasta hiukan myöhemmin keväällä. Sitä odotellessa kannattaa käydä
verkkolehdessä katsomassa kooste tekemästämme hiukan erilaisesta kuntaviestinnästä.
Joensuu on nuorekas kaupunki. Noin
kolmannes asukkaista on opiskelijoita.
Heitä tavoittelemme somessa. Ja ennen
kuin joku saa herneen nenäänsä, kerrotaan, että viestintää tehdään myös heille, jotka eivät nettimaailmassa liiku. Tietoa on tarjolla paperilla, nettisivuilla, somessa, ilmoitustauluilla, palvelupisteillä,
mainoksissa ja suoraan jokaiselta kaupungin työntekijältä ihan kasvokkain tai
puhelimen välityksellä. Nykäiskää vaan
hihasta ja kysäiskää.
Ville Moilanen
Viestintäpäällikkö
Puh. 050 672 81
ville.moilanen@jns.fi

Valtuustosalista
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kysy aiheesta netissä
Viestintäuudistuksen yhteydessä panostetaan
myös sosiaaliseen mediaan. Some-sisällöissä kärjiksi nousevat videot.
Lehteä ja sen sisältöjä nostetaan entistä isommin
esille sosiaalisessa mediassa sekä mainostamalla
muun muassa paikallisradiossa. Lehteä on myös jaossa kaupungin palvelupisteillä ja terveysasemilla.
Kaiken tavoitteena on kertoa palveluista, niiden käytöstä sekä muutoksista entistä laajemmin, ajankohtaisemmin ja selkeämmin. Uudistusta on tehty yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa, sillä teillehän tätä työtä tehdään.

paperilehteä lukemalla selviää tärkeimmät perusasiat. Verkkolehden lukija saa
niiden lisäksi myös muuta sisältöä esimerkiksi videoita. Verkkolehteen päivitetään juttuja myös paperilehden ilmestymisajankohtien välillä.
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Anna palautetta
ja juttuvinkkejä
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Joensuun Uutiset -lehti ilmestyy jatkossa
kerran kuukaudessa ja nettiin on tehty
täysin uusi verkkolehti.
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Useammin ja laajemmin
Joensuun Uutiset -paperilehti uudistettiin niin, että nyt lehti ilmestyy useammin. Aikaisemman neljästi vuodessa ilmestyneen 24-sivuisen lehden sijaan nyt
tehdään kahdeksansivuista lehteä ker-

Lue lehti laajempana verkossa
www.joensuunuutiset.fi

NYT SITÄ
TIETOA TULEE
J

seet: ”Minä en nettiä käytä” ja ”Minä en
lue uutisia muualta kuin netistä”.
Yhdeksi kohderyhmäksi uudistuksessa otettiin erityisryhmät. Nyt kaupungin
toiminnasta saa tietoa myös viitottuna,
luettuna äänitiedostona sekä englannin
ja venäjän kielillä.

somesta nostettua

Toukokuun
tapahtumaviikko tuo
säpinää kaupunkiin
Kevään paras viikko 12.–15.5. on uusi
tapahtumakokonaisuus.
Mukaan mahtuu jotain uutta ja jotain vanhaa. Scifest, Joensuu
Maraton ja Kalamarkkinat ovat tuttuja edellisiltä vuosilta. Uutta on
kaksipäiväiset Kesäntekijäiset, Pohjois-Karjalan Kauppakamarin järjestämä kesänavaustapahtuma torilla ja ympäristössä. Pyöräilykauden avaus liittyy Kesäntekijäisiin.
Kaupungin tapahtumapäällikkö Markku Pyykkönen arvioi, että
tapahtumien samanaikaisuus voi vetää paikalle jopa 60 000 kävijää. Pyykkösen mukaan tapahtumakokonaisuus syntyi osittain sattumalta ja osittain tietoisesti.
Tapahtumien yhteinen ajankohta on huomioitu yhteisenä markkinointina. Tapahtumaviikolle on avattu verkkosivusto osoitteessa www.parasviikko.fi. Tapahtumaviikko näkyy myös lehti- ja ulkomainontana sekä tv-kampanjassa, joka käynnistyi huhtikuun toisella viikolla.

 lue lisää
www.parasviikko.fi
Kaikki Kevään paras viikko -tapahtumat ovat esillä
kauppakeskus Isossa Myyssä järjestettävässä
tempauksessa 14.–15. huhtikuuta.

su 1.5. klo 12–16
Rytmihäiriköiden piknik-konsertti
Ilosaari, Joensuu
ma 9.5. klo 13–16
Perinteinen Jäidenlähtöseminaari
Vaivaisakan paluu
Pakkahuone, Rantakatu 2
Järjestäjät:
Sosiaalipoliittinen yhdistys
Joensuun osasto,
Pohjois-Karjalan
Sosiaaliturvayhdistys ry,
Itä-Suomen yliopiston
yhteiskuntatieteiden laitos
ENO
su 17.4. klo 10
Ajatustenpolku – Runonuotiolla
Pielistien pää, Pielisjoen ranta,
Louhioja
Tapani Tavi ja kirjoittajaryhmä
la–su 23. ja 24.4. klo 15
12 kosketusta -musiikkinäytelmä
Markku Pölösen Sali,
Uimaharju
Veräjä
KIIHTELYSVAARA
su 17.4. klo 14
Kevätkonsertti elokuvamusiikin
merkeissä. Viulu- ja sellotaiteilijat
Anton ja Renata Solonen
Suojapirtti, Kiihtelysvaara
Kiihtelysvaara-Seura ry
PYHÄSELKÄ
to 28.4. klo 12
Vapputanssit karaoken tahdissa
Hammaskammari, Santran Sali
Joensuun kaupunki, Ikäneuvola
TUUPOVAARA
ke 27.4. klo 11
Ilja Tepon konsertti
Kultaniityn hoivakoti, Tuupovaara
Joensuun kaupunki, Kulttuuri- ja
vanhuspalvelut

TAPAHTUMAT

JOEN YÖHÖN
ILMOITTAUTUMINEN
KÄYNNISSÄ
Joensuun tapahtumakesän 26.8. päättävä Joen
Yö -kaupunkifestivaali palaa uusittuun rantapuistoon joen äärelle.
- Ohjelma rönsyilee rannan puisto-alueelle, jossa on entistä enemmän tilaa toiminnalle. Jokirannan ravintolat ovat tiiviimmin mukana ohjelmapaikkoina. Monipuolista ohjelmaa on myös eri puolilla kaupunkia, kertoo tapahtuman tuottaja Minna
Valonen.
Rantakadun varteen järjestäytyvät joensuulaiset yhdistykset ja järjestöt. Toimintaansa esittelemään tulevat järjestöt voivat varata paikan verkossa. Jokainen toimija voi pystyttää järjestöbulevardille oman teltan.
Ilmoittautuminen alkoi 3.3. ja jatkuu 20.5. asti.

ilmoittaudu verkossa
www.joenyo.fi
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VIELÄ VIIKKO AIKAA
ILMOITTAUTUA JOEN
KULTTUURITORILLE
Kulttuuritorin esitykset alkavat heinäkuussa ja kestävät elokuun alkuun saakka. Esiintyjäksi Kulttuuritorille voi ilmoittautua vielä 19.4. saakka. Valmis
ohjelma julkaistaan toukokuun loppuun mennessä.
Esiintyjäksi voi ilmoittautua yhdistys tai yritys,
jolla on voimassa oleva ennakkoperintärekisteri sekä y-tunnus. Ohjelma-aika on 29.6.–30.7. (ei
viikolla 28) keskiviikosta lauantaihin kello 11–13. Esityksillä on säävaraus. Esityksen kesto voi olla noin
15–25 minuuttia, ellei toisin ole sovittu. Torilavalla on
oma juontaja ja äänentoisto. Esiintymispalkkio on 90
euroa, mutta myös promootioesitys on mahdollinen.
Voit ilmoittautua joko täyttämällä sähköisen lomakkeen tai postittamalla perinteisen ilmoittautumislomakkeen.

Lue lisää

www.joensuu.fi/ilmoittautuminen3
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Tiina Vikman

YMPÄRISTÖ

Vähähiilinen huhtikuu 2016
Viisi kotitaloutta kokeilee yhden
maapallon kokoista elämää.

Voisiko kaupunki
välillä hupsutella?
Sote siirtyy osaksi maakunnallista Siun sotea. Nyt rakennetaan
uuden Joensuun organisaatiota ja toimintatapoja.

Uutta organisaatiota rakennetaan pala palalta.
Pohjatyössä legojen kanssa kaupunginjohtaja
Kari Karjalaista auttoivat Veikko Moilanen (8 v.)
ja Rasmus Turunen (9 v.).

Oletko joskus miettinyt, miten tulevaisuudessa eletään? Viisi joensuulaista kotitaloutta ottaa osaa Vähähiilinen
huhtikuu -kokeiluun. He testaavat erilaisia keinoja pienentää hiili- ja materiaalijalanjälkiään lähemmäs tulevaisuuden kestävää tasoa. Kokemuksistaan he kertovat Vähähiilinen huhtikuu
-blogissa.
Mukana kokeilussa ovat viisihenkinen Pussisten perhe, enolainen puutarhayrittäjäpariskunta, nelihenkinen Peltovuori-Vatasten perhe, Karhunsalon
kyläaktiivipariskunta sekä opiskelijasisarukset Sinituuli ja Bettina.
Tavoitteena pienemmät hiili- ja
materiaalijalanjäljet
Materiaalijalanjälki mittaa kaikki ne
luonnonvarat, joita kulutuksemme tarvitsee – myös niin sanotut piilovirrat,
joita on tarvittu kauan ennen kuin tuote
on käytössämme. Hiilijalanjälki puoles-

JOENSUU

taan mittaa toiminnan elinkaaren aikana syntyneet kasvihuonekaasupäästöt.
Materiaalitehokkuuden asiantuntija
D-mat Oy on laskenut jokaiselle kotitaloudelle lähtötasoksi materiaali- ja
hiilijalanjäljet. Lähtötason perusteella
kotitalouksien kanssa on suunniteltu
huhtikuulle jalanjälkiä pienentäviä arkimuutoksia.
Testaajat aikovat esimerkiksi vähentää ruokahävikkiä, lisätä kasvis- ja vegaaniruoan määrää ruokavaliossaan,
liikkua enemmän polkupyörällä ja kävellen sekä vähentää jäte- ja tavaramäärää.
Vähähiilistä arkea helpottavat
tuotteet ja palvelut testattavana
Huhtikuun aikana kotitaloudet saavat
vähähiilisen arjen avuksi myös erilaisia
tuotteita ja palveluja. He saavat viikoksi käyttöönsä Mercedes Benz -sähköauton Autotalo Hartikaiselta, ja toiseksi viikoksi sähköavusteisen Trek-polkupyörän Iikan pyörävarikolta.
Kotitaloudet pääsevät myös seuraa-

YMPÄRISTÖ

maan sähkönkulutusta Pohjois-Karjalan Sähkön PKS:n energiankulutusmittareilla ja kokeilevat K-Market Ankkurin
ruoan kotiinkuljetuspalvelua sekä ruokahävikkiä vähentäviä AITO-ateriakasseja.
Martat antavat osallistujille kotitalousneuvontaa, ja huhtikuussa järjestetään
energianeuvontailta yhteistyössä PKS:n
kanssa. Lisäksi kaksi kotitaloutta kokeilee älykästä lämmityksen optimointijärjestelmä Kotivoa.
Voit seurata kotitalouksien kokemuksia Vähähiilinen huhtikuu -blogis-

JOENSUU
MAAHANMUUTTAJAT

J

oensuu on isojen muutosten edessä.
Sosiaali- ja terveyspalvelut, tuttavallisemmin sote on yli puolet kaupungin
toiminnasta, katsottiinpa asiaa euroissa, työntekijöiden määrässä tai palvelutuotannosta. Sote-palvelut siirtyvät vuoden 2017 alussa maakunnalliselle Siun
sotelle, josta kerrotaan tarkemmin tuossa alla olevassa jutussa.
Nyt mietitään, miten jäljelle jäävät
palvelut tuotetaan ja mitä painopisteitä
kaupungin toiminnalle asetetaan. Käytännön tasolla tämä liittyy uuden Joensuun organisaation uudistamiseen.
TOIMINTA KOLMEEN ALUEESEEN
Uudessa Joensuussa toiminta keskittyy
kolmeen alueeseen: elinvoimaan, hyvinvointiin ja kaupunkiympäristöön.
Elinvoimaan kuuluvat kaupungin
edunvalvonta, elinkeinotoiminta, työllisyys, asuntoasiat ja korkeakouluihin sekä osaamiseen liittyvät asiat.

Hyvinvoinnin alle kootaan nykyiset
varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut eli
päiväkodit ja koulut sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut.
Kaupunkiympäristön kokonaisuudessa ovat kaavoitus, kadut, liikenne,
vesihuolto, rakennusvalvonta sekä ympäristösuojelun palvelut.
Uutta tässä mallissa on elinvoiman
entistä suurempi rooli sekä päiväkotien
ja koulujen yhdistäminen yhteen kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen kanssa.
Poliittiset päättäjät käyvät parasta
aikaa keskusteluja siitä, millaisella päätöksentekorakenteella uutta Joensuuta
johdettaisiin eli minkälaisia lautakuntia
ja jaostoja kaupungissa olisi.
UUSIA KOKEILUJA JA
OSALLISTUMISEN KANAVIA
Uutta organisaatiota pohtiessa on mietitty myös sitä, millainen kaupunki Joensuu haluaa tulevaisuudessa olla. Perin-

teinen palvelukaupunki, vahvuuksiinsa
nojaava elinkeinokaupunki vai asiakaslähtöinen ja kokeileva kaupunki.
Uudistuksessa on lähdetty siitä, että Joensuu olisi näitä yhdistävä, kokeileva ja asukaslähtöinen elinkeinokaupunki. Kaikessa toiminnassa pitäisi ottaa
huomioon kolme asiaa: asukaslähtöisyys, kumppanuus ja osallisuus.
Asukaslähtöisyys tarkoittaa esimerkiksi asiakasraateja ja palautteiden vaikutusta toimintaan sekä palvelujen viemistä verkkoon. Kumppanuudella luodaan uusia mahdollisuuksia yritysten
ja yhdistysten kanssa tehtävälle yhteistyölle. Osallisuuden avulla halutaan saada asukkaat mukaan yhteisten asioiden
suunnitteluun ja toteutukseen.
Käytännössä se voisi olla esimerkiksi sitä, että kaupunkilaisilta kysytään
nettikyselyn avulla vaihtoehtoja vaikkapa jonkin pysäköintiin liittyvän ongelman ratkaisuun. Lähtökohtana on, että

kokeillaan rohkeasti uusia tapoja toimia.
Kokeilukulttuuri ja rohkea tapa viestiä
ovat saaneet päättäjiltä hyvän vastaanoton. Valtuustoseminaarissa kuultiin poliitikkojen suusta jo sanat: ”Voisiko kaupunki välillä jopa vähän hupsutella?”

 uusi joensuu
Uusi Joensuu aloittaa toimintansa
vuoden 2017 alussa.Uudesta
organisaatiosta on tarkoitus
päättää toukokuussa.
Uudistusta on valmisteltu
virkamiesten ja päättäjien
työpajoissa ja seminaareissa.
Asukkaat saavat sanoa sanansa
yleisötilaisuudessa, joka pidetään
Tiedepuiston Louhela-salissa
ma 18.4. klo 18.30.
Oman mielipiteensä voi kertoa
myös netissä, jossa asiasta
on lisätietoa. www.joensuu.fi/
organisaatiouudistus

Siun sote tuottaa jatkossa sote-palvelut 14 kunnalle
Pohjois-Karjalan kuntien ja Heinäveden lokakuussa 2015 perustama Siun sote -kuntayhtymä tulee tuottamaan kaikki mukana olevien
kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon vuoden 2017 alusta alkaen.
Siun sotessa saman katon alle yhdistyvät
niin lastensuojelu, toimeentulotuki, terveyskeskusvastaanotto kuin kirurgia tai syöpähoidot.

4

Tavoitteena on saada palvelutuotantoa yhdistämällä toimivampia palveluita ja vähentää
asiakkaan pompottelua luukulta toiselle.
Siun sote tulee tuottamaan palveluja 170 000
asukkaalle. Työntekijöiksi Siun soteen siirtyy
yli 6000 kuntien sote-ammattilaista, Joensuun
kaupungilta siirtyy noin 2500 työntekijää.
Siun soten valmistelun aikana on kerätty

asukkailta ja työntekijöiltä runsaasti tietoa siitä, mikä nykyisessä mallissa toimii ja mikä ei
toimi. Samalla on myös yhdessä pohdittu, miten asioita voitaisiin parantaa. Tuohon parannustyöhön on nyt ryhdytty.

lue lisää

www.siunsote.fi

ENGLANTIA,
VENÄJÄÄ, VIROA

Puita saa kaataa jopa
ilman lupaa
Eivätkö tonttisi perennat pörhistele isojen puiden varjossa? Hörppiikö
janoinen koivu kaiken veden marjapensailta? Maaliskuun alusta alkaen
yksittäisten puiden kaataminen omalta tontilta on aiempaa helpompaa,
sillä sen voi tietyin ehdoin tehdä ilman kaupungin myöntämää lupaa.
Asukas saa itse arvioida, tarvitseeko
hän puun kaatamiseen luvan vai ei. Arvio tehdään kaupungin laatimien uusien, selkeiden ohjeiden avulla. Mikäli luvan tarpeesta on epävarma, kaupungin
teknisestä keskuksesta saa apua arvion tekemisessä. Jos luvan tarvitsee,
se haetaan kaupunkirakennelautakunnalta Muuntamontien palvelupisteeltä.
Ilman lupaa puita saa kaataa omalta tontiltaan enintään kolme. Suojeltuja tai esimerkiksi maiseman kannalta
merkittäviä, komeita puita ei saa kaataa. Naapurin kanssa asiasta taas on
sovittava, jos aikoo ryhtyä puunkaatohommiin alle metrin etäisyydeltä tontin
rajasta. Kaikessa puun kaatamisessa
tulee aina varmistaa turvallisuus, esimerkiksi lähellä olevat sähkölinjat on

huomioitava. Terveitä puita ei saa kaataa lintujen pesimäaikana.
Tarkoituksena on selkeyttää kaupungin ohjeita ja neuvoja sekä tonttipuiden kaatamiseen liittyvää laintulkintaa. Selkeämmän ohjeistuksen lisäksi
asiakaspalvelu keskitetään yhteen paikkaan. Nykyisin asiakaspalvelua hoitavia henkilöitä on useita, mutta jatkossa
suuremmille puunkaatotoimenpiteille
tarvittavan maisematyöluvan voi myöntää kaupunginpuutarhuri tai kaupunkirakennelautakunta.

Joensuusta on nyt tarjolla
tietoa englanniksi, venäjäksi
ja viroksi valtakunnallisella
Infopankki-sivustolla.
Sivujen kautta Joensuuhun muuttava saa paikallista tietoa kotouttamispalveluista, työstä ja yrittäjyydestä, opiskelumahdollisuuksista,
asunnoista ja terveyspalveluista.
Infopankki on verkkosivusto,
joka kokoaa yhteen tärkeää tietoa
Suomeen muuttoa suunnittelevalle tai täällä jo asuvalle. Yleisen Suomessa asumista ja elämistä koskevan tiedon lisäksi Infopankissa
on tarkempaa paikallistietoa useilta paikkakunnilta. Infopankin valtakunnallinen perustieto on julkaistu 12 kielellä. Joensuun kielivalikoima valittiin kaupungissa asuvien ja
täällä työskentelevien kansallisuuksien perusteella.

joensuu infopankissa
www.infopankki.fi/joensuu

in english
Uudet maisematyölupaohjeet

www.joensuu.fi/tonttipuutja-maisematyolupa

www.joensuu.fi/english

НА РУССКОМ

sa osoitteessa www.joensuu.fi/vahahiilinen-huhtikuu sekä sosiaalisessa
mediassa tunnisteilla #vähähiilinenhuhtikuu ja #ilmastotori. Vähähiilinen
huhtikuu -kokeilun järjestää Joensuun
kaupungin hanke Ilmastotorilta eväitä
vähähiilisyyteen.

Vähähiilisen
huhtikuun blogi
www.joensuu.fi/
vahahiilinen-huhtikuu

JOENSUU

TAPAHTUMAT

VETERAANEJA
JUHLITAAN 27.4.
Kansallista veteraanipäivää
vietetään Joensuussa perinteisin menoin.
Joensuussa lipunnosto ja kenttähartaus klo 9 Vapaudenpuistossa,
jossa puhujana on rovasti Iivo Suvanto. Juhla ev.lut. seurakuntasalissa klo 12, puheen pitää eversti Asko Valta. Musiikkia esittää Karjalan
Maanpuolustussoittokunta.
Enon sankarihaudoilla seppeleenlasku klo 12, jonka jälkeen juhla seurakuntatalolla. Juhlapuhujana
Enon Sotaveteraanit ry:n vpj. Jouko
Lempinen, Enon Kirkkokuoro ja Uimaharjun Kirkon Kuoro esiintyvät.
Kiihtelysvaarasta osallistutaan
Joensuun juhlaan, kuljetus kirkonkylältä klo 10.30. Ilmoittautumiset 22.4.2016 mennessä palvelupisteelle, puh. 013 337 3400, riitta.
nuutinen@jns.fi.
Seppeleiden lasku Tuupovaaran
sankarihaudoille klo 13, jonka jälkeen juhla seurakuntatalolla. Juhlassa esiintyvät Kiihtelysvaaran Eteläisten kylien esilaulajat sekä lausuja Kyösti Vatanen.

lue lisää

www.joensuu.fi/
kansallinenveteraanipaiva

www.joensuu.fi/russian

5

JOENSUU

JOENSUU

LIIKENNE

LIIKENNE

MUSEOT / ORKESTERI / TEATTERI / KANSALAISOPISTO
JOENSUU

POLVIJÄRVI

Suvantosilta suljetaan
liikenteeltä toukokuuksi

B
A

JOENSUU
City

Suvantosillan viime vuonna tehtyä peruskorjausta viimeistellään
toukokuussa. Silta suljetaan töiden takia kaikelta liikenteeltä
2. päivä toukokuuta. Sulku kestää arviolta neljästä viiteen viikkoa.
LIPERI

Kiertoreitit on opastettu Sirkkalan sillan sekä Itä- ja Länsisillan kautta. Samat reitit tulivat kaupunkilaisille tutuiksi jo viime vuonna.
Rantakadulla ja kevyen liikenteen
väylällä Rantaraitilla voi liikkua sillan
sulun aikana normaalisti lyhyitä katkoja lukuun ottamatta. Laivaliikenteel-

Bussien vyöhykkeet
ja lippujen hinnat
muuttuvat kesäkuussa
Joensuun joukkoliikenteen eli Jojo-bussien vyöhykkeet muuttuvat
6. päivä kesäkuuta. Myös lippujen hinnat muuttuvat. Joillakin matkustajilla lippu kallistuu, toisilla halpenee. Ydinkeskustaan perustetaan upouusi City-vyöhyke.
A-vyöhyke yltää jatkossa Joensuun
kantakaupungin lisäksi Onttolaan, Lehmon eteläosaan sekä Reijolan pohjoisosaan. Suurennetun A-vyöhykkeen
ansiosta noin 1 200 Kontiolahden ja
Reijolan asukasta pääsevät bussilla aiempaa halvemmalla.
Vyöhyke B yltää noin 24–28 kilometrin päähän Joensuun keskustasta. Muutoksen ansiosta Kontiolahti,
Liperi ja Hammaslahti ovat jatkossa samaa vyöhykettä. Tällä hetkellä Liperi ja
Hammaslahti ovat kalliimmalla C-vyöhykkeellä.
Ulommaisimman eli C-vyöhykkeen
raja menee 35 kilometrin etäisyydellä Joensuun keskustasta. Jojo-bussit
ajavat C-vyöhykkeen koulupäiväliikennettä Liperissä ja Kontiolahdella. Muuta liikennettä Outokummun, Polvijärven, Enon, Ilomantsin ja Kiteen suuntaan hoitaa ELY.
Keskustaan uusi vyöhyke
nimeltään City
Ydinkeskustaan perustettava City-vyöhyke kannustaa bussin käyttöön myös
lyhyillä matkoilla. Vyöhykkeen laajuus
on kaksi–kolme kilometriä ydinkeskustasta. Samalla lipulla pääsee Siilaisen
terveysasemalle ja keskussairaalalle.
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Vyöhykemuutosten yhteydessä
bussilippujen hinnat nousevat 5–15
prosenttia, lipputyypistä ja vyöhykkeestä riippuen. Matkalipun hinta määräytyy sen mukaan, kuinka monella vyöhykkeellä matkustaa.

Tämä juttu
myös viitottuna
www.joensuunuutiset.fi/
viitotut

in english

www.joensuu.fi/english

НА РУССКОМ

www.joensuu.fi/russian

hinnat ja vyöhykekartta

www.joensuu.fi/vyohykemuutokset

ORKESTERI

Musiikkinäytelmä koko
perheelle

KONTIOLAHTI

C

JOENSUU

TEATTERI

JOENSUU

LIIKUNTA

VIRKISTYSUIMALA
VESIKKO
20 VUOTTA
Merkkipäivää juhlistetaan
maksuttomalla uintipäivällä
10.5.
Virkistysuimala Vesikon 20-vuotismerkkipaalua juhlistetaan tarjoamalla asiakkaille maksuton uintipäivä ja kuntosali tiistaina 10.5. Päivän muusta ohjelmasta tiedotetaan
hallilla ja nettisivuilla.
Virkistysuimala Vesikosta löytyy jokaiselle jotakin. Talvikaudella
sunnuntaiaamuisin polskivat vauvat. Pitkin viikkoa on vesijumppaajia ja -juoksijoita sekä kuntouimareita. Arkipäivisin koululaiset ovat
iso asiakasryhmä ja iltaisin kaksi rataa ovat koko ajan kilpauimareiden käytössä. Vesikon aerobicsalissa riittää jumppaajia ja kuntosalit ovat nimenomaan tavalliselle
kuntoilijalle suunniteltu.
- Virkistysuimala on vilkkaassa
käytössä, mutta sopu sijaa antaa.
Vesikon käyttäjät ovat suhtautuneet
ymmärtäväisesti välillä vallitsevaan
ahtauteen. Myönnettävä kuitenkin
on, että tilat ovat käyneet auttamattomasti liian pieniksi, arvioi laitospäällikkö Pentti Ryhänen. Viime vuosina Vesikon vuosittainen kävijämäärä on ollut noin 230 000 kävijää.

lue lisää

www.joensuu.fi/vesikko

le Suvantosiltaa sen sijaan ei nosteta
korjaustyön aikana ollenkaan.
Sillalla testataan sulun aikana sillan
nosto-osan hydrauliikka- ja automaatiojärjestelmien toimivuutta. Lisäksi viimeistellään syksyllä kesken jääneitä
työvaiheita, kuten reunapalkkien pinnoitusta ja teräsosien maalausta.

JOENSUU

HALLINTO

VALTUUSTOKOKOUKSIA VOI
SEURATA MYÖS
NETISSÄ

Mauri Kunnaksen suosittuun lastenkirjaan pohjautuva musiikkinäytelmä
Koirien Kalevala on veijarimainen sankaritarina Elias Lönnrotin kokoamasta
kansalliseepoksestamme. Tanssien ja
laulaen esitys kuljettelee Kalevalan alkuperäistä juonta tuttuine, mutta hauskasti muunneltuine hahmoineen.
Kalevalan mailla asuu villi ja vapaa
koirien heimo, sen naapurina pimeässä
Pohjolassa hurjat ja häijyt sudet. Näiden kiivaitten kahinoitsijoiden välissä
asustelee pieni, mutta sitkeä kissajoukko. Kalevalaisessa maailmassa on paljon taikuutta, ja heimoilla suuret tietäjänsä ja velhonsa, jotka tuntevat taiat
ja loitsut. Vanha Väinämöinen on koiraheimon suurin tietäjä, loitsujen laulaja ja mahtikoira ja Ilmarinen koirien
suvun suurin seppä ja Sammontakoja. Susien heimoa johtaa Louhi, pelottava pohjoisen noita. Louhella on kaunis tyttö, Pohjolan tytär, jota koirat ja
kissat kilvan käyvät kosimassa. Kissojen heimon omapäisenä seikkailijana
ja karjapaimenena nähdään lieto Lemminkäinen.
Tervetuloa löytöretkelle ikiaikaisten
kansantarujen, runonlaulannan ja loit-

JOENSUU

sujen taianomaiseen ja jännittävään
maailmaan! Ensi-ilta on vapunaattona
30.4. klo 14 suurella näyttämöllä. Liput
10 euroa, perhelippu viidelle 40 euroa.

© 2016 Mauri Kunnas /
Doghill Productions Oy ja
Kustannusosakeyhtiö Otava

lisätietoja ja esitysajat
www.kaupunginteatteri.jns.fi/
ohjelmisto

valtuuston
kokoukset netissä
www.joensuu.fi/
kaupunginvaltuusto

KANSALAISOPISTO

Vielä tarjolla
kevään sinfonioita

Kansalaisopiston
liikuttava kevät

Kaupunginorkesterin kevätkaudessa on tarjolla vielä kaksi loistokasta sinfoniakonserttia Carelia-salissa. Torstaina 21.4. klo 19
taiteellinen johtaja Jurjen Hempel ja viulusolisti Barnabás Kelemen kulkevat mestareiden jäljillä,
kun ohjelmassa on muun muassa
Brahmsin tunteikas viulukonsertto
ja Max Regerin variaatiot Mozartin teemasta.
Torstaina 12.5. klo 19 Concertgebouw-orkesterin konserttimestari Vesko Eshkenazy johtaa muun
muassa Tomas Núñez-Garcésin
tulkitseman Camille Saint-Saënsin elegisen sellokonserton sekä
Tšaikovskin nostalgisiakin sävyjä sisältävän Serenadin jousille kevään kunniaksi.

Kansalaisopistolla on perinteisesti
kevät täynnä liikkumisen iloa ja valmistumista luonnon ja kehon heräämiseen. Heille, jotka kaiholla muistelevat lapsuuden pesis- tai jalkapallokentällä vietettyjä kesiä, on tarjolla
ikioma aikuisten ulkopeliryhmä Koivuniemen kentällä. Varttuneemmalle väelle järjestetään maksuton senioreiden puistoliikunta Nepenmäen lähiliikuntapaikalla.
Yhteisen liikkumisen makuun keväisessä maastossa pääsee myös
puistossa kahvakuulaa rääkäten tai
toiminnallisen treenin parissa Marjalan lähiliikuntapaikalla. Kesäfiiliksen
ohella summerfitin sivuvaikutuksena on kätevä kesäkunto, ja jos perinteiset lajit kuulostavat liian vakavilta, roudaa itsesi ja kaverisi käsilläseisonnan perusteisiin.

lue lisää

www.joensuu.fi/orkesteri

kaikki kevään kurssit
webkuha.jns.fi

TEATTERI

Kaupunginvaltuuston kokouksia on alettu videoida suorana
nettiin. Valtuutettujen keskustelua ja päätöksentekoa voi
seurata kaupungin nettisivuilta joko suorana lähetyksenä
tai jälkikäteen.
Videointia kokeiltiin ensimmäisen kerran tammikuussa. Silloin
lähetystä seurasi kaupunkilaisista
koottu viestintäraati, sama raati,
joka on avustanut kaupungin viestinnän uudistamisessa muutenkin.
Heiltä saadun palautteen perusteella toteutusta vielä paranneltiin.
Valtuusto kokoustaa kerran
kuussa. Tammikuun testin jälkeen
kokouksia on videoitu kahdesti.
Ensimmäistä lähetystä seurasi
350 henkeä ja toista lähes kolme
sataa. Videoinnin jatko arvioidaan
keväällä kertyvien kokemusten ja
saatavan palautteen perusteella.
Seuraava kaupunginvaltuuston kokous on kaupungintalon teatterisalissa ja netissä maanantaina 25.4.
klo 18.

JOENSUU

JOENSUU

ORKESTERI

JOENSUU
KANSALAISOPISTO

Momotaro on sanaton
näytelmä
Joensuun kaupunginteatteri jatkaa
hyvän vastaanoton saanutta yhteistyötään Joensuun ylioppilasteatterin
kanssa.
Momotaro – Legend of the Peach
Brought Boy on Joensuun ylioppilasteatterin toteuttama tuotanto, joka perustuu löyhästi japanilaiseen kansantaruun.
Näytelmä sijoittuu muinaiseen tarunhohtoiseen valtakuntaan ja kertoo persikan
sisältä löytyneestä pojasta, joka kasvaa
uppiniskaisesta lapsesta sankariksi.
Tämä visuaalinen spektaakkeli yhdistää itämaista perinnettä länsimaiseen nykyviihteeseen ja ammentaa vaikutteita

animesarjoista, kung fu- ja seikkailuelokuvista, actionpeleistä ja fantasiakirjallisuudesta.
Näytelmässä ei käytetä sanoja, joten
se sopii hyvin myös niille, jotka eivät puhu suomea.
Liput maksavat 9 euroa, alennusliput 7 euroa.

lisätietoja ja esitysajat
www.kaupunginteatteri.jns.fi/
ohjelmisto

tämä juttu viitottuna

www.joensuunuutiset.fi/viitotut

Viihdekonsertista
varaslähtö vappuun

Ilmoittaudu taiteen
perusopetukseen

Viihdetaivaan tähdet Maarit ja
Sami Hurmerinta loistavat kaupunginorkesterin solisteina Vapusta jäätelökesään -konsertissa torstaina 28.4. klo 19 Carelia-salissa.
Varaslähdön vappuun pääsee ottamaan Maaritin ja Samin rakastetuimpien hittien, kuten Jäätelökesä ja Hymypoika vauhdittamana.
Ohjelmassa on myös tunnelmapaloja heidän viimeisimmältä levyltään Miten elämästä kertoisin
(2013). Sinfoniaorkesterille kappaleet on sovittanut Jarkko Kiiski, joka myös nähdään orkesteria johtamassa.

Kansalaisopiston taiteen perusopetukseen ilmoittautuminen uusille
oppilaille lukuvuodelle 2016–2017
alkaa 9.5. Kuvataiteen perusopetukseen ilmoittaudutaan Ulla Korhoselle (puh. 050 408 7936) ja teatteri-, sirkus- ja sanataiteen perusopetukseen numeroon 013 337 5929.
Lapsille ja perheille järjestetään
Taidekarnevaali Pekkalan kartanolla
ma 23.5. klo 17. Muista myös kansalaisopiston kevätnäyttelyt, jotka ovat
mainio tapa tutustua kurssitarjontaan ja inspiroitua taiteesta ja tekniikoista.

lue lisää

www.joensuu.fi/orkesteri

TAPAHTUMAT, NÄYTTELYT,
KONSERTIT JA LUENNOT
www.joensuu.fi/
joensuunseudunkansalaisopisto
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MUSEOT

Pohjois-Karjalan
museosta tuli Hilma Taidemuseo on jo Onni
Hilma ja Onni. Kyllä, kuulostaa
tutulta. Jaakko Teppo lauloi
näistä kahdesta, mutta ei tarkoittanut Joensuun museoita.
Taidemuseo nimesi itsensä Onniksi
muutama vuosi sitten. Nyt oman nimensä muutti Pohjois-Karjalan museo, joka tunnetaan jatkossa myös nimellä Hilma. Taidemuseon Onni nimi
tulee Onni Okkosesta, jonka antiikin tai-

JOENSUU

HILMA

POHJOIS-KARJALAN MUSEO

teen kokoelma on museossa nähtävillä.
Pohjois-Karjalan museo haluaa puolestaan tuoda Hilma-nimellä esille omaa
olemustaan ja korostaa museon persoonallisuutta.
- Elämänpuun lailla juureva ja suurisydäminen Hilma kurkottelee menneisyydestä kohti tulevaisuutta ja liikkuu
luontevasti eri aikakausilla, amanuenssi Iiris Heino muotoilee.
Hilma-nimi tuo Jaakko Tepon biisin

MUSEOT

JOENSUU

lisäksi mieleen monenlaista, mutta museolaisille Hilma on erityisesti maakuntamme kiteytymä.
- Lupsakka, nauravainen, vieraanvarainen ja mutkaton emäntä, jonka elämässä on sopivasti riemua, kohtuullisessa määrin surua, on työntouhua ja
välillä pääsee vaihtamaan vappaallekin,
Heino kuvailee.
Hilman virallisena tulee edelleen säilymään Pohjois-Karjalan museo.

MUSEOT

Samaan aikaan uuden nimen kanssa museo ottaa käyttöön uuden logon.
Uuden Hilma-logon on suunnitellut Karelia-ammattikorkeakoulusta syksyllä
2015 valmistunut nuoren polven graafinen suunnittelija Tuula Korkalainen.

Pohjois-Karjalan museo
Hilma verkossa
www.joensuu.fi/
pohjoiskarjalanmuseo

JOENSUU

KONSERVATORIO

Onnimusiikkia:
konsertteja keskiviikkoisin

Antiikin lumoa taidemuseolla

Oopperaa ja konsertteja
konservatoriolla

Taidemuseolla maaliskuussa alkanut Onnimusiikkia-konserttisarja jatkuu huhti–toukokuussa. Karelia-ammattikorkeakoulun ammattiopiskelijat tuovat museoon kansanmusiikin kirjoa pelimannimusiikista rukouslauluun.

Suomen Ateenan-instituutti ja sen ystäväyhdistys
esittäytyvät taidemuseolla Antiikin lumo -tapahtumassa keskiviikkona 20.4. klo 18.
Antiikin lumo avaa sarjan, jossa instituuttia
tehdään tunnetuksi. Joensuu oli avauspaikaksi
luonteva valinta, sillä Joensuun taidemuseossa
on pysyvästi esillä Onni Okkosen antiikin taiteen
kokoelma, joka on yksi Suomen merkittävimmistä julkisista antiikin kokoelmista. Vaikka Okkosen
kokoelma on kansainvälisesti pieni, se tarjoaa hyvän läpileikkauksen antiikin taiteen eri puolista.
Antiikin lumo -tapahtumaan voi osallistua taidemuseon sisäänpääsymaksulla. Tilaisuudessa
on kahvitarjoilu.

Joensuun konservatorion opiskelijat vierailijoineen esittävät G. Puccinin säveltämän yksinäytöksisen koomisen oopperan Gianni Schicchi. Oopperaa säestää pianisti Kemal Achourbekov. Ensi-ilta 13.4. klo 19, muut esitykset pe 15.4.
klo 19 ja la 16.4. klo 15.
Ti 26.4. klo 18 kuullaan Konservatorion salissa
puolestaan Popmusaa, kun konsan jousiorkesterit
ja harmonikkayhtyeet esiintyvät. Toukokuun alussa (2.–12.5.) on taas vuorossa Joe Rock N´ Trad
-festari, jossa pop/jazz- ja kansanmusiikin opiskelijat keikkailevat eri puolilla kaupunkia.
Konservatorion salissa kuullaan 11.5. klo 19
Konsa Ensemblen The All American Show, jossa jousiorkesteri esittää amerikkalaisten säveltäjien musiikkia.

27.4. klo 18 esiintyvät Heta Laakkonen,
kantele ja Alma Tuokko, popjazzkantele
18.5. klo 15 Eveliina Pietarinen, laulu ja
klo 18 Eeva-Maija Vehviläinen, laulu &
Anna-Leena Harju, laulu
Konsertteihin pääsee taidemuseon sisäänpääsymaksulla. Kansainvälisenä museopäivänä 18.5.
taidemuseoon on vapaa pääsy.

LUE LISÄÄ

www.joensuuntaidemuseo.fi

LUE LISÄÄ

www.joensuuntaidemuseo.fi

Konservatorion konsertit
www.joensuu.fi/konservatorio
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