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HALLINTO

UUSIA TAPOJA
VAIKUTTAA
Perinteisten kanavien rinnalle suunnitellaan
uusia vaikuttamistapoja.

K

aupunkilaisena voit vaikuttaa kaupungin toimintaan. Asukaslähtöisyys ja osallisuus ovat tulossa
kaikkea kaupungin toimintaa läpileikkaaviksi teemoiksi. Samalla kehitetään uusia vaikuttamismahdollisuuksia jo käytössä olevien perinteisten kanavien rinnalle.
Kunnallisvaaleissa äänestäminen on vaikuttamisen kivijalka. Päätöksentekoon pääset mukaan asettumalla itse ehdokkaaksi. Muita perinteisiä tapoja ovat
palautteen jättäminen, kuntalaisaloitteen tekeminen
ja osallistuminen kaupungin järjestämiin tiedotus- ja
keskustelutilaisuuksiin. Kannattaa myös seurata kaupungin viestintää ja vastata erilaisiin kyselyihin. Toimiva väylä vaikuttamiseen ovat asukas- ja kyläyhdistykset, jotka ottavat kantaa kaupungin suunnitelmiin.

Uusia vaikuttamisen tapoja kehitetään koko ajan.
Toiminnassa on jo useita asiakasraateja, jotka ovat
mukana kehittämässä palveluita. Suunnitelmissa on
myös laajempi asukasraati, jolta voitaisiin kysyä ketterästi mielipiteitä päätöksenteon pohjaksi. Uusia tapoja on käytössä muun muassa kaavoituksessa, jossa
asemanseudun kaavasuunnitelmia käytiin läpi asukkaiden kanssa jo varhaisessa vaiheessa. Rantakylässä
valitaan puolestaan leikkipaikan välineet nettiäänestyksen perusteella. Näistä lisää seuraavalla sivulla.

 osallistu netissä
www.joensuu.fi/palaute
www.joensuu.fi/kuntalaisaloite
www.joensuu.fi/osallistu-ja-vaikuta

Asemanseudun
kaavavaihtoehtoja
käytiin läpi kaupunkilaisten kanssa 14.4.
pidetyssä yleisötilaisuudessa.

TEKSTI
Ville Moilanen
KUVA
Karjalaisen arkisto, Jouni Turunen

kysy aiheesta netissä
Viestintäpäällikkö Ville Moilanen
vastaa vaikuttamiseen liittyviin
kysymyksiin netissä
torstaina 12.5. 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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Äänestä leikkipaikalle
välineet
Rantakylässä peruskorjataan Rantakylän koulun ja Riihisärkänkadun välissä sijaitseva Riippapuisto I
-leikkipaikka (leikkipaikan osoite Riihisärkänkatu 9). Leikkipaikasta on tehty kolme erilaista suunnitelmaa.

N

yt kaupunkilaiset saavat valita nettiäänestyksessä, mikä suunnitelmista toteutetaan. Jokaisessa äänestettävänä olevassa vaihtoehdossa on
toimintoja niin pienemmille kuin isommillekin leikkijöille.
Nykyinen kahdessa eri osassa oleva
leikkipaikka tiivistyy Rantakylänraitin viereen ja kaikki nykyiset leikkivälineet ja rakenteet sekä maamäki poistetaan. Maa-
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Tiesitkö että…

somesta nostettua

868
Joensuun nettisivujen palautejärjestelmän kautta tammihuhtikuussa 2016 jätettyjen
palautteiden määrä.





No jo oli aikakin. Sitten vain
jälkeläisiä odottelemaan, vai joko
on pullat uunissa?

Korkea nuorisotyöttömyys huolestuttaa.
Kaupunki olisi saatava pilottialueeksi
nuorten työllisyyden parantamisessa.

Ari Henrik Pistol kommentoi Joensuun
virallisen sivun ja Joensuu – kaupunki
idässä -fanisivun “kihlausuutista”
Facebookissa.

Valtuutettu Osmo Kokko (ps)
kaupungin osavuosikatsauksen
käsittelyn yhteydessä.

JOENSUU

NYT TAPAHTUU

mäen paikalle kasataan jatkossa pulkkamäki lumesta. Lisäksi valaistus uusitaan.
Nettiäänestys on käynnissä 11.–25.5.
Eniten ääniä saanut suunnitelma toteutetaan syksyn aikana.

 TAPAHTUMIA JOENSUUSSA
touko–kesäKUUSSA

Poimintoja tapahtumatarjonnasta
Katso lisää:
www.joensuu.fi/tutustujoensuun-tapahtumatarjontaan

Katso vaihtoehdot ja
äänestä
www.joensuunuutiset.fi/
leikkipuisto

KESKUSTA
tiistaisin alkaen 17.5. klo 17
Iltapyöräilyt
Lähtöpaikka Tuulaaki, Joensuu
Joensuun Latu ry

KAAVOITUS

Asemanseudun vaihtoehtoja puitu porukalla

ma 23.5. klo 17
Taidekarnevaali lapsille
Pekkalan kartano,
Pekkalankatu 17
Kansalaisopisto

Kaupunkilaiset ovat päässeet vaikuttamaan asemanseudun suunnitteluun tavanomaista kaavaprosessia enemmän.

ke 8.6. klo 15
JNS On The Street
-katutanssitapahtuma
Ilosaari, Joensuu
Joensuun nuorisovaltuusto

KOLUMNI

Yleensä kaupunkilaisia kuullaan kaavatyön käynnistysvaiheessa sekä sen jäl-
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Kunnan
boikotoiminen,
saati vaihtaminen,
olisi sen sijaan
jo raskaamman
sarjan protesti.

keen, kun kaavaluonnos on tehty. Asemanseutu ei aivan siinä vaiheessa vielä
ole, ja silti kaupunkilaiset ovat saaneet
kommentoida suunnitelmia jo useasti.
Viime vuoden puolella jalkauduttiin
asemalle haastattelemaan junamatkustajia ja kysyttiin verkossa asemanseu-

dun palveluista. Huhtikuussa esiteltiin
kolme erilaista asemanseudun toteutusvaihtoehtoa. Niistäkin on pyydetty
mielipiteitä verkossa sekä uudenlaisessa, tavallista vuorovaikutteisemmassa
yleisötilaisuudessa. Puntarissa olevista
vaihtoehdoista muodostetaan kaava-

luonnos loppukesään mennessä. Kaiken kaikkiaan asemanseudusta on saatu mielipiteitä jo lähes 3000.

asemanseudun vaihtoehdot
www.joensuunuutiset.fi/
asemanseudun-vaihtoehdot

Nieletkö kärpäsen?
Oletko ärhäkkä reklamoimaan? Nieletkö keitossasi kelluvan kärpäsen vai annatko palautetta – ja päätät ehkä ateriasi ilmaiseen jälkkäriin?
Asiakkaana jokaiselle on varmasti tullut vastaan tilanteita, joissa hermot ovat kärynneet, kun palvelu on ollut mitä sattuu. Omassa top kolmosessani on keittiöön sijoitetun pesukoneen
asennuksessa irti jätetty poistovesiletku, siitä seurannut vaahtovesi parketilla
ja etenkin tilanteen huipentanut asentajan toteamus: ”oho”.
Vahinkoja toki sattuu ja asioihin on
muutenkin aina monta näkökulmaa.
Mielenkiintoisempaa onkin se, miten
asiakas noissa tilanteissa reagoi – ja
näin kuntapuolen asiakaspalvelijan näkökulmasta, miten saatuun palautteeseen reagoidaan täällä päässä.
Kaupallisella puolella asiakkaan on
yleensä helppo vaihtaa liikettä, jos palvelu tökkii tai tuotteet eivät ole sitä mitä
piti. Itse kullakin on varmaan yritys jos

toinenkin boikottilistalla. Kunnan boikotoiminen, saati vaihtaminen, olisi sen
sijaan jo raskaamman sarjan protesti.
Harva sitä pelkän huonon palvelun perusteella varmaan edes harkitsisi. Tämä ei silti saa ketään tälläkään puolella
laiskistaa, sillä asetelma on sama; toinen maksaa ja toinen tarjoaa palveluita.
Joensuun kaupungilla on ollut käytössä sähköinen palautejärjestelmä
reilun vuoden päivät. Toki netin kautta
on voinut lähettää palautetta ennenkin.
Muuttunut on sen sijaan se, miten palautteet uivat talon sisällä. Jokaisesta
yhteydenotosta jää nyt jälki yhteiseen
järjestelmään, ja palautteita voidaan
käyttää kaupungin toiminnan kehittämiseen aiempaa paremmin. Palautetta, niin kiitosta kuin kritiikkiä, on saatu
tänä aikana reilut 2500 kertaa ja tahti
on kasvussa.
Hyvä asiakaspalvelu edellyttää, että
kertaakaan ei vastaamatta jätetä. ”Asiakas on aina oikeassa” voisi olla motto

myös julkisella sektorilla. Ei hän tietenkään aina ole eivätkä kaikki tapaukset
ole yhtä selkeitä kuin vaahtovesi parketilla. Sillä pieteetillä palautteeseen tulisi
kuitenkin aina vastata, että kuntalainen
tuntee tulleensa kuulluksi ja vakavasti
vastaanotetuksi. Älä siis niele kärpästä. Kerro meille siitä. Osan kärpäsistä
löydämme itsekin, mutta osan vain palautteen avulla.
Jatta Rautanen
tiedottaja
Puh. 050 453 2496
jatta.rautanen@jns.fi

Suven avauksessa
Pidetään huolta ja
rokataan
Suomen suven avauksessa 3.6. Pidetään huolta, kun
maestro Pave Maijanen tulee laulattamaan jo klassikoksi muodostuneen laulun 6000-päiselle kuorolle.
Fröbelin palikoiden tunnetuksi tuoma Huugi guugi saa koko rinteen
rokkaamaan. Liikettä synnyttää myös Ievan polkan remix-versio, joka on suunniteltu Laulurinnetapahtumaa varten.
Muutoin rinteellä lauletaan perinteiset Suvivirsi ja Karjalaisten
laulu. Säestäjänä toimiva Joensuun puhallinorkesteri vahvistettuna kaupunginorkesterin puhaltajilla esittää myös oman kappaleensa. Mukana ovat lisäksi laulut Säkkijärven polkka, Suvilaulusikermä, Tanssi tyttö, laula poika ja Kaj Chydeniuksen Laulu oravasta.
Yhteislaulujen sanat voit lukea kännykästäsi www.joensuunuutiset.fi/suvenavaus tai ottaa mukaan 1.6. Heilin, josta sanat löytyvät. Tapahtuman juontaa kansantanssiseura Motorasta tuttu
Mari Lehikoinen.

 lue lisää
palautetta
 anna
www.joensuu.fi/palaute

Valtuustosalista

in english

www.joensuu.fi/suvenavaus

www.joensuu.fi/english

Suven avaus
pe 3.6. klo 18
Laulurinne

НА РУССКОМ
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ENO
pe 13.5. klo 17 ja la 14.5. klo 19
Louhiteatteri esittää: Ruokahissi
Louhitalo, Heintie 16, Louhioja
Kulttuuriyhdistys Louhi ry /
Louhiteatteri
ke 11.5. klo 17
Museopihan kevätrapsutus
Enon kotiseutumuseo,
Alapappilantie 3
Eno-seura ry
la 28.5. klo 10, avoinna ti ja
to klo 14–18 1.9. saakka
Näyttely Karhunsalon koulun
vanhoista luokkakuvista
Karhunsalon kylätalo,
Heinäsuontie 110
Karhunsalon kyläyhdistys ry
KIIHTELYSVAARA
ke 11.5. klo 18
Järjestötapaaminen
Raatevaaran kylätalo,
Hyypiäntie 681, Kiihtelysvaara
Kiihtelysvaaran järjestöt ja
Joensuun kaupunki
PYHÄSELKÄ
to 12.5. klo 13
Toukosiunaus Tikkasessa
Sammakkolahdentie 18,
Hammaslahti
Eläkeliiton Pyhäselän yhdistys ry
TUUPOVAARA
la 21.5. klo 10–14
Ullakon kesän avajaiset
Tuupovaaran Ullakko,
Onnelankuja 5
TuuKäs ry

TAPAHTUMAT

KAATUNEITTEN MUISTOPÄIVÄÄ VIETETÄÄN 15.5.
Joensuussa on sankarihaudoilla ja hautamuistomerkeillä kunnianosoitus ja seppeleiden lasku
klo 12, puhujana rovasti Mauri Hyvärinen. Juhla
ortodoksisessa seurakuntasalissa klo 13, kahvitarjoilu alkaa klo 12. Seurakunnan tervehdyksen jälkeen yksinlaulua esittää Risto Piirainen. Puheen
pitää eversti Olli Lampinen. Lausuja Elsi Komu ja
Rakuunasoittokunta esiintyvät.
Enon kirkossa klo 10 messu ja seppeleenlasku
sankarihaudoille.
Kiihtelysvaaran kirkossa messu klo 10. Seppeleenlasku sankarihaudoille ja kahvitarjoilu seurakuntatalolla. Puhe Aune-Inkeri Keijonen.
Pyhäselän kirkossa messu klo 10. Seppeleenlasku
sankarihaudoille ja kirkkokahvit seurakuntatalolla.
Tuupovaaran kirkossa klo 13 messu. Seppeleiden lasku sankarihaudoille ja kahvitarjoilu seurakuntatalolla.

lue lisää

www.joensuu.fi/kaatuneittenmuistopaiva
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TAPAHTUMAT

SINKKOLA AVAUTUU
Sinkkolan kotieläinpiha Joensuun Noljakassa avautuu maanantaina 16.5. ja on avoinna 31.8. saakka.
Piha on avoinna vierailijoille tiistaista sunnuntaihin kello 9–17. Maanantai on eläinten lepopäivä
ja suursiivouspäivä. Kesäkahvio palvelee normaalisti kotieläinpihan aukioloaikoina, tapahtumien aikana sekä teatteriesitysten väliajalla.
Sinkkolan kahviossa voi nauttia päiväkahvit
ja jäätelöt tai ostaa Sinkkolan t-paitoja ja kasseja.
Pihaan voi tulla myös piknik-retkelle omien eväiden kanssa. Uuden kujanteen levähdyspaikoilta
voi seurata eläinten touhuja laitumilla.
Kotieläinpihassa asustelevat ennestään tutut
maatilan eläinlajit: lampaat, kanat, kukko, kanit,
possut, naudat sekä kilit. Kesän aikana pihassa
järjestetään päiväleirejä, tapahtumia ja teemapäiviä, talutusratsastusta ja teatteriesityksiä.

Lue lisää

www.joensuu.fi/sinkkola
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TEKSTI
KUVA
Riikka Vartiainen Ritva Nevalainen

TYÖLLISYYS

Kuntouttava työtoiminta
Kuntouttava työtoiminta tarjoaa
mielekästä tekemistä vaihtoehtona työttömyydelle.
Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelua, jolla edistetään asiakkaan hyvinvointia, toimintakykyä ja osallisuutta
erilaisten työtoimintojen avulla. Tarkoituksena on edistää pitkään työttömänä olleen henkilön valmiuksia avoimille työmarkkinoille. Toimintaan hakeudutaan työ- ja elinkeinotoimiston,
Joensuun kaupungin työllisyyspalvelujen tai aikuissosiaalityön kautta.
- Kuntouttavan työtoiminnan sisältö suunnitellaan asiakkaan elämäntilanteen ja henkilökohtaisten kiinnostuksen kohteiden pohjalta, kertoo johtava sosiaalityöntekijä Riikka Vartiainen.
Palvelua voidaan järjestää paja- ja ryhmätoimintoina sekä yhteistyössä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Palveluun sisältyy sosiaalihuollon ammattihenkilön antama
ohjauksellinen tuki. Toimintaa järjestetään 1–5 päivänä viikossa neljän tunnin jaksoissa.

JOENSUU

Työtoimintaa työpajoilla sekä
kaupungin toimipaikoilla ja
järjestöissä
Joensuussa kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään Jokikadun, Enon ja Uimaharjun työpajoilla, kaupungin eri yksiköissä sekä järjestöissä. Joensuun
kantakaupungissa jokainen uusi asiakas aloittaa toiminnan kolmen kuukauden starttijaksolla Jokikadun työpajalla.
Starttijakson aikana kuntouttavan asiakas voi osallistua esimerkiksi tekstiili-,
puutyö-, atk-, musiikki- ja taidepajojen
sekä erilaisten teemaryhmien tarjoamiin
toimintoihin.
Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle maksetaan työmarkkina- ja/tai
toimeentulotukea. Lisäksi maksetaan
yhdeksän euron kulukorvaus/toimintaraha jokaiselta työtoimintaan osallistumispäivältä. Tarvittaessa asiakas saa
tuen matkakorvauksiin.
Uusia työpaikkoja etsitään
Joensuun seudulla kuntouttavaan työtoimintaan osallistuu tällä hetkellä noin
500 asiakasta. Asiakasmäärän lisään-

Penttilänrannan alue on vajaan 300 ihmisen koti ja uutta rakennetaan koko ajan. Alueen kehittyessä on huomattu, että lyhytaikaista
pysäköintiä varten kaivataan lisää parkkipaikkoja. Ensi vuonna
niitä saadaan.
Viime helmikuussa Penttilänrannan
asukkailla teetettiin pysäköintikysely. Vieraspaikkojen puute harmitti vastaajia eniten. Niinpä Penttilänkadun
varteen rakennetaan ensi vuonna aikarajoitettuja kiekkopaikkoja pistäytymistä ja lyhytaikaisia vierailuja varten.
Paikat tulevat Varvinpuiston ja Suursahankadun välille.
Kaupunkirakenneyksikössä pohditaan parhaillaan eri vaihtoehtoja
muun muassa maksimaalisen parkkitilan, toimivan valaistuksen ja riittävän lumenauraustilan suhteen.
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Alun perin Penttilänkatu oli tarkoitus jättää ilman kadunvarsipysäköintiä turvallisuuden ja viihtyisyyden takia. Vieraspaikat sijoitettiin pääosin
niin sanottuun soraparkkiin. Siellä on
pitkät parkkiajat, riittävästi vaikka yövieraille: viikonloppuisin on vapaa pysäköinti ja arkena kiekolla kahdeksan
tuntia kello 8–21. Tänä vuonna soraparkki myös valaistaan.

lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
pysakointikysely

JOENSUU

Uusia kouluja kaupungin
itälaidalle
nyttyä kuntouttavan työtoiminnan pajatoiminnat ovat saaneet uusia tiloja Jokikadun kiinteistöstä. Asiakasmäärä on
edelleen kasvussa, minkä vuoksi kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille etsitään jatkuvasti työpaikkoja myös kaupungin ulkopuolisista julkisyhteisöistä
ja järjestöistä.

ASIOINTI

Jokikadun uudistuneiden pajatoimintojen avajaisia vietetään 1.6. klo 12–15
(Jokikatu 8). Yleisöllä on mahdollisuus
tutustua tiloihin ja pajojen toimintaan.

lue lisää

www.joensuu.fi/
kuntouttava-tyotoiminta
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ASIOINTI

Karhunmäen koulua rakennetaan jo. Nepellä purettiin
vanha.
Karhunmäelle rakennetaan uutta
koulua, joka valmistuu tammikuussa 2017. Karhunmäen alakoulu tulee
palvelemaan uuden kasvavan asuinalueen ja sen lähiympäristön 300 oppilasta ja 26 esikoululaista.
Karhunmäen koulu on suunniteltu uudenlaiseksi oppimisympäristöksi. Opetusryhmät toimivat kolmessa
pesässä, joista jokainen muodostuu
neljästä kotiluokasta. Luokat voidaan
yhdistää siirtoseinillä sekä toisiinsa
että keskellä sijaitsevaan soluaulaan.
Tilat tehdään viihtyisiksi ja muunneltaviksi. Käytännössä kaikki tilat ovat
erilaisia opiskelutiloja.

JOENSUU

Penttilänkadulle
parkkipaikkoja –
yleisön pyynnöstä

OPETUS

Karhunmäen koulun julkisivu on
yhdistelmä vaaleaa tiiltä ja puuverhoilua.

JOENSUU
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Venepaikat
varataan netistä

Nettiasiointi
Miunpalveluissa

Joensuun kaupungin satamien venepaikat varataan nykyisin netistä. Veneilijöiden käytössä on tuhat
laituri- ja tuhat maapaikkaa ympäri kaupunkia. Venepaikat ovat Pyhäselän rannoilla ja Pielisjoen varrella. Suurin yksittäinen venesatama on Linnunlahdella, missä
venepaikoista on lähes kolmannes.
Venepaikkojen vuosivuokrat
vaihtelevat 60–170 euron välillä. Kalleimpia ovat keskustan lähellä olevat
laituripaikat ja halvimpia hiukan kauempana olevat maapaikat.
Verkkopalvelussa näkyvät satamittain vapaana olevat paikat. Paikkoja voi myös jäädä jonottamaan.
Venepaikka säilyy vuokraajalla automaattisesti ellei hän irtisano vuokrasopimusta.
Venepaikkoja vuokraa ja hallinnoi kaupungin omistama Saimaan
satamat Oy.

Joensuun kaupungin sähköiset
palvelut ovat osa maakunnallista
miunpalvelut.fi -palvelua. Maakunnan sähköisten palvelujen nettisivu
uudistettiin talvella Miunpalvelut.fiosoitteeseen. Samalla sivustolle
tehtiin uusi ulkoasu ja parannettiin
palvelujen käytettävyyttä.
Miunpalveluissa joensuulainen
voi muun muassa hakea lapselleen päivähoitopaikkaa, varata aikoja terveyspalveluihin, hakea toimeentulotukea sekä tehdä monia
viranomaisille suunnattuja ilmoituksia. Miunpalveluiden kautta pääsee myös omahoitopalvelu Medinetiin, koulujen käytössä olevaan
Wilmaan sekä kirjaston sähköisiin
palveluihin.
Osaan sähköisistä palveluista
tarvitaan tunnistautumista varten
verkkopankkitunnukset.

Varaa venepaikka

www.satamapaikka.com

Tutustu palveluihin
www.miunpalvelut.fi

Sisäilmaongelmista kärsineen
vanhan Nepenmäen koulun purkaminen käynnistyi maaliskuussa. Työt on
saatu tehtyä ja nyt kilpailutetaan rakentajaa. Rakentaminen käynnistyy
elokuussa.
Puretun koulun paikalle rakennettava Nepenmäen uusi koulu tulee olemaan noin 700 oppilaan ja esikoululaisen yhtenäiskoulu (luokat 1.–9.).
Koulun ja Niinivaaran kirjaston yhteinen rakennus valmistuu syksyksi 2018.

www.joensuunuutiset.fi/
uudetkoulut

ASIOINTI

Palvelupiste uusiin
tiloihin Pyhäselässä
Pyhäselän palvelupiste muutti 5.4.
uusiin toimitiloihin Oma Säästöpankin taloon osoitteeseen Lastaustie 2,
Hammaslahti. Tiloissa on toimitilat
myös aikuissosiaalityöntekijällä, lapsiperheiden kotipalvelulla ja varhaisen tuen perhetyöllä.
Entisessä kunnanvirastotalossa,

Älä kaahaa keskustassa
Lähes koko keskustan alueella on
30 km/h nopeusrajoitus. Iso osa autoilijoista ajaa kuitenkin ylinopeutta.
Yksi pahimmista kaahauspaikoista
on Rantakadun eteläpää Papinkadun
ja Malmikadun välillä, jossa mittausten
mukaan suurin osa autoilijoista ajaa
ylinopeutta. Muita ylinopeuteen houkuttavia katuja ovat Koskikatu kirjaston läheisyydessä sekä Länsikatu, joilla nopeudet karkaavat varsinkin, kun
ajetaan siihen suuntaan, ettei oikealta tulevia väistettäviä ole.
Nopeusrajoituksia ei ole tehty kaupunkilaisten kiusaksi, vaan sujuvan ja
ennen kaikkea turvallisen liikenteen

JOENSUU

Katso miltä uudet
koulut näyttävät

Hammaslahdentie 2:ssa, toimivat vielä maaseutuasiamies ja tarkastusrakennusmestari, joka on tavattavissa
keskiviikkoaamupäivisin.
Santran salin ja Mantan kammarin tilat Hammaslahdentie 2:ssa
ovat toistaiseksi varattavissa kokoustiloiksi.

LIIKENNE

YMPÄRISTÖ

YRITTÄJÄ TAI
YHTEISÖ: TEE
ILMASTOSITOUMUS
Joensuulaisia yrityksiä ja yhteisöjä
haastetaan allekirjoittamaan ilmastositoumus. Allekirjoittajat noudattavat joko itse päättämiään ilmastotavoitteita, tai juuri heille räätälöityä laajempaa ohjelmaa.
Ilmastokumppanuus on väylä
tehdä suunnitelmallista ilmastotyötä. Tarkoituksena on parantaa nykytilaa, mutta tehtävät muutokset ja
niiden laajuuden voi harkita itse. Ilmastositoumuksia kerää kaupungin Ilmastotori-hanke. Kunkin allekirjoittajan sisällöt sovitaan yhdessä Ilmastotorin kanssa.
Uusia toimijoita haastetaan mukaan jatkuvasti. Vuoden aikana allekirjoittajia on saatu jo kahdeksan,
uusimpana Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä.
Kumppaniksi liittyneiden tavoitteet ja toimenpiteet julkaistaan Ilmastotorin nettisivuilla. Toimijat
saavat myös näkyvyyttä Ilmastotorin viestinnässä.

lue lisää

www.joensuu.fi/
ilmastositoumukset

vuoksi. Muista siis keventää kaasujalkaa. Niin kiire ei voi olla, että se menisi turvallisuuden edelle.

lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
nopeusrajoitukset

tämä juttu viitottuna

www.joensuunuutiset.fi/viitotut

in english

www.joensuu.fi/english

НА РУССКОМ

www.joensuu.fi/russian

JOENSUU

PUISTOT

JOENSUUHUN
TULOSSA
RUUSUPUISTO
Penttilänrantaan tehdään 1,4 hehtaarin ruusupuisto, jonne kaupunkilaiset voivat ostaa oman nimikkoruusunsa. Puistoon istutetaan
pensasruusuja 131 eri ruusulajiketta, yhteensä noin 900 pensasta. Lisäksi alueelle istutetaan muita
matalia kukkivia puita ja pensaita.
Ruusupuisto toteutetaan joensuulaisten lionsklubien aloitteesta. Kaupunki vastaa puistoalueen
perusrakenteista. Kaupunki hankkii ja istuttaa muut puiston kasvit.
Ruusuistutusten hankinnoista vastaavat mukana olevat lionsklubit.
Kaupunkilaiset voivat tukea
hanketta ostamalla ja lahjoittamalla yhden ruusulajiryhmän. Ruusut
istutetaan puistoon 20.5. Puiston
avajaisia vietetään 9.6.2017, jolloin Joensuussa pidetään Suomen
Lions-liiton 64. vuosikokous.

lue lisää

lcjoensuupielisjoki.
blogspot.fi/
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Bussit kesäaikatauluun kesäkuussa
Joensuun seudun joukkoliikenteen Jojon bussit siirtyvät kesäaikatauluihin 6. kesäkuuta. Samana
päivänä muuttuvat myös bussien
vyöhykkeet ja lippujen hinnat.
Kesän aikatauluvihko valmistuu 23.5. alkavalla viikolla. Vihkon voi ostaa eurolla
Carelicumista (Koskikatu 5) sekä kaikista Jojon busseista. Vihko löytyy silloin
myös Jojon nettisivuilta pdf-muodossa.
Netissä on lisäksi aikatauluhaku osoitteessa http://bussit.joensuu.fi/bussit/
web. Palvelusta voi hakea aikatauluja,
reittejä ja pysäkkejä.
Muista uudet vyöhykerajat
Kesäkuu tuo tullessaan myös vyöhykemuutoksia. Rajat muuttuvat jonkin verran ja nykyisten kolmen vyöhykkeen rinnalle perustetaan uusi City-vyöhyke. Se
yltää 2–3 kilometrin päähän keskustasta, muun muassa Siilaisen terveysasemalle tai keskussairaalalle. Vyöhyk-

JOENSUU

TERVEYS

MUSEOT

KONSERVATORIO

Tasarahakampanjaa jatketaan
yli vuodella
Jojon busseissa on päässyt matkustamaan keväällä tasarahahinnoilla. Kampanjan piti päättyä tänä vappuna, mutta
se jatkuukin aina vuoden 2017 kesäkuuhun. Tasarahalla pääsee edelleen matkustamaan maanantaista perjantaihin
kello 10–14 ja kello 18 jälkeen. Kesäkuun
6. päivä kampanja laajenee koskemaan
myös viikonloppuja. Silloin tasarahahinnat ovat voimassa kaikilla vuoroilla.
Kampanjahinnat maksetaan käteisellä. Yhden vyöhykkeen lippu maksaa
2 euroa, kahden vyöhykkeen 3 euroa ja
kolmen vyöhykkeen lippu 4 euroa.

Taianomaista tunnelmaa
Karen Bit Vejle Joensuun taidemuseossa 12.5.–28.8.

lue lisää

www.joensuu.fi/jojo

Jussi Malmi tutkii Tanja
Raatikaisen korvakipuista tytärtä Ronja
Väkeväistä, 3 kk. Isosisko Elle Väkeväinen, 5,
seuraa kiinnostuneena.

Miksi lääkäriin ei
pääse?
Vastaava lääkäri Jussi Malmi Pyhäselästä pohtii, miksi puhelimeen
ei vastata ja lääkäriin ei pääse.
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keisiin ja päivittyviin lippujen hintoihin
voi tutustua tarkemmin osoitteessa
www.joensuu.fi/vyohykemuutokset.

TEKSTI JUSSI MALMI KUVA JATTA RAUTANEN

Kaksi suurinta ongelmaa terveydenhuollossa asiakkaiden näkökulmasta
ovat lääkäriajat ja puhelinyhteydet. Pyhäselässä 80-luvulta saakka työskennelleenä olen nähnyt huonoja ja parempia aikoja, mutta ongelmat säilyvät.
Palvelujen tarjonnan lisääminen on
yksi ratkaisu, mutta vaikutus lyhytaikainen. Kun saadaan uusi työntekijä,
lyhenee jono selvästi. Vaikutus ei kuitenkaan ole pitkäaikainen, kun tarjonnan lisääminen lisää kysyntää. Kysyntää kasvattavat myös muun muassa
tehtävien siirto sairaalalta terveyskeskukselle, väestön eliniän kasvu ja kehittyvät hoitomahdollisuudet.
Lääkäripalveluja on lisätty siirtämällä osa lääkärin tehtävistä muille
ammattilaisille. Tästä on hyviä kokemuksia: lääkärin aikaa jää enemmän
hänen asiantuntemustaan vaativille
potilaille. Potilas voi saada paremman

JOENSUU

avun esimerkiksi fysioterapian tai mielenterveyden ammattilaiselta.
Lääkäripalvelujen tarjontaa vähentävät monet uudistukset. Potilastietojen kirjaus on pois potilaan kanssa vietetystä ajasta. Sähköinen resepti
vie huomattavasti enemmän aikaa kuin
paperiresepti. Joka päivä lääkärille on
varattu 2–3 potilaskäynnin aika reseptien uusimiseen. Ja kuinka paljon työpäivästäni kuluukaan tietokoneohjelmien odotteluun!
Pyhäselän terveysasemalla on hoitajien määrä tarpeeseen nähden vähäinen. Siksi puhelimeen ei aina ole riittävästi henkilökuntaa. Yksi ongelma on
pienen yksikön haavoittuvuus; yhden
lääkärin tai hoitajan sairastuminen on
melkein katastrofi.

Lue koko juttu

www.joensuunuutiset.fi/laakari

JOENSUU

NUORISO

NUORTEN WESTARIT
RANTAKYLÄSSÄ
26.5.
Nuorten Westarit on nuorille suunnattu kaikille avoin tapahtuma, joka
tänä keväänä järjestetään Rantakylän torilla 26.5. klo 17–20. Tapahtumassa on muun muassa musiikki- ja
tanssiesityksiä, toiminnallisia pisteitä, toiminnan esittelyjä ja myyjäisiä.
Westareissa on mukana useita yhteistyökumppaneita. Pataluodon kouluyhteistyötoimikunnalla on
kahvio, arvontaa ja infoa, nuorten
KV-ryhmä myy makkaraa ja Rantakylän seurakunnalla on muurinpohjalettuja, sirkuspyöriä ja ongelmanratkaisua.
Rantakylän Hyvinvointiasema
on mukana seikkailuradalla ja Rantakylän kirjastolla on kirjojen myyntipiste. Nuorisovaltuusto teettää katutaidetta ja jakaa infoa toiminnastaan. Poliisit ovat omalla ”maijalla”
paikalla ja jakavat tietoa mopoista
ja mopoilusta. Rantakylän Rämpijät
rakentavat tapahtumaan seikkailuradan ja esittelevät partiotoimintaa.
Jäteyhtiö Puhas Oy esittelee kompostointia ja heittää roskahaasteen.

Tapahtumasta
lisätietoa Rantakylän
nuorisotalo BOBOn
facebook-sivuilla
www.facebook.com/
nuorisotalobobo

JOENSUU
KONSERVATORIO

KONSERVATORION
OPPILAAT
KONSERTOIVAT
Tuulikki Lehtisen oppilaat esiintyvät pianokonsertissa to 12.5.
klo 18. Pe 13.5. klo 17 kuullaan
Kaitri Kaiholan viuluoppilaiden kevätkonsertti ja la 14.5. klo 15 esiintyvät Svetlana Pustosnayan oppilaat pianokonsertissa.
Ma 16.5. klo 17.30 pianokonsertissa kuullaan puolestaan Reija
Kähkösen oppilaita ja ti 17.5. klo
18 lavalle nousevat sellistien kevätkonsertissa Pirre Raijaksen ja
Ville Kivivuoren oppilaat.
Ke 18.5. klo 18 kuullaan musiikkiopiston lukukauden päätöskonsertti ja pe 20.5. klo 14 vietetään
konservatorion ammatillisen koulutuksen valmistujaisjuhlaa. Päätöskonsertti ja valmistujaisjuhla ovat
konservatorio salissa, oppilaskonsertit ovat konservatorion pienessä salissa.

lisätietoa
konserteista ja
muista tapahtumista
www.joensuu.fi/
konservatorio

Victoria & Albert Museumissa Lontoossa toukokuussa esittäytyvän tanskalais-norjalaisen Karen Bit Vejlen paperileikkaustaidetta nähdään tänä kesänä myös Joensuussa.
Näyttelyn teokset ovat täynnä huumoria ja iloa pienistä asioista, mutta
niistä on löydettävissä myös vakavia,
pohdiskelua herättäviä teemoja. Näyttelyn taianomainen tunnelma syntyy hämärän näyttelyntilan valaistuista teoksista varjoineen ja äänimaailmoineen.
Karen Bit Vejle luo kuvia ilmasta ja

JOENSUU

paperista. Hänen työnsä kuuluvat perinteeseen, jonka juuret ovat kaukana
menneisyydessä, aasialaisissa kulttuureissa. Psaligrafia tarkoittaa kirjaimellisesti taitoa piirtää ja maalata saksilla.
Karen Bit Vejle harkitsee tarkkaan saksien jokaisen liikkeen, sillä pienikin virhe
voi tehdä lopputuloksesta katastrofin.
Joensuun taidemuseon näyttelyn
oheisohjelmassa on luvassa muun muassa opastuksia ja avoin työpaja.

Ilmoittaudu
muskariin

Museoille uudet
kokoelmatilat

Uusien oppilaiden netti-ilmoittautuminen musiikkileikkikouluun ja musiikkivalmennukseen on avoinna vielä 13.5. saakka. Opetuspaikkoja on
keskustassa, Hukanhaudalla, Noljakassa, Onttolassa, Lehmossa, Niittylahdessa ja Enossa.
Musiikkileikkikoulussa on perheryhmät 3 kk–2-vuotiaille lapsille,
leikkiryhmät 3–4-vuotiaille sekä soitinryhmät 5–6-vuotiaille. Musiikkivalmennusta on 1–4-luokkalaisille.
Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmiä täydennetään vielä elokuussa.

Pohjois-Karjalan museon ja Joensuun taidemuseon kokoelmien säilytystilaongelmiin saadaan parannusta syksyllä, kun museoiden kokoelmat keskitetään saman katon
alle Pilkkoon. Carelicumissa sijaitseva kuva-arkisto ja Raatekankaan konservointiyksikkö sijoittuvat myös uusiin tiloihin.
Muuton vuoksi Pohjois-Karjalan
museon kuva-arkisto ja esinekokoelmien asiakaspalvelu suljetaan puoleksi vuodeksi 1.6. alkaen. Tuolloin
Pohjois-Karjalan museo ei ota vastaan esine- ja kuvalainoja eivätkä kokoelmat ole tutkimuskäytössä. Kuva-arkisto ja kokoelmien asiakaspalvelu avataan jälleen vuoden 2017
tammikuussa.

lue lisää

lue lisää

www.joensuuntaidemuseo.fi

www.joensuu.fi/
musiikkileikkikoulu
www.joensuu.fi/
musiikkivalmennus
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Lasten taidekesä
Luovuus, musiikki, ilmaisu,
kuvataide ja kokeilemisen riemu
yhdistävät lapsia Joensuun
seudun kansalaisopiston tämän
kesän leireillä ja kevään taidetapahtumissa.
5–10-vuotiaille tarkoitettu Musapuuhaa-musiikkileiri järjestetään 6.–8.6.
klo 9.30–14 opistotalolla. Sieniä, mörköjä ja megapikseleitä -leirit 7–12-vuotiaille 6.–10.6. ja 13.–17.6. klo 10–14 sekä 20.–26.6. klo 10–15 Joensuun Pakkahuoneella.
Kuvataideleirit Ylämyllyn koululla, Liperin koululla ja Sotkuman koululla 6.–
10.6. klo 8.30–14.15.
Kansalaisopiston lapsiteatterit esiintyvät Lasten ja nuorten esittävän taiteen

festarit 2016 -tapahtumassa Pakkahuoneella 17.–26.5. Nuorisoteatterit vierailevat Joensuun kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä 18.–19.5. sekä 25.–26.5.
Pekkalassa vietetään taidekarnevaalia 23.5. klo 17.30–19.30. Luvassa
työpajoja ja kevätnäyttelyn avajaiset.
Lisäksi Tutustu soittimiin -paja Lehmossa sekä Seutuopisto soi -soittopäivät Kontiolahdella tarjoavat musiikkielämyksiä kaikenikäisille!
HUOM! Muutos teatteri-, sirkus- ja sanataiteen perusopetuksen ilmoittautumiseen: ilm. alkaa 23.5. (ei 9.5.).

lisätietoja tapahtumista
ja kursseista
www.joensuu.fi/
joensuunseudunkansalaisopisto

MUSEOT

Bunkkerimuseolla
rakennetaan
Seminaari elävästä
kulttuuriperinnöstä
Mitä elävää perintöä on PohjoisKarjalassa ja miten perinteitä voidaan vaalia?
Tätä pohditaan Elävä kulttuuriperintö Pohjois-Karjalassa -seminaarissa Carelicumissa tiistaina 17.5. Seminaari on lähtölaukaus alueen elävän kulttuuriperinnön
kartoittamiselle.
Päivän aikana kuullaan useita
paikallisia toimijoita elävän perinteen eri alueilta sekä jatketaan keskustelua työpajoissa. Seminaari on
maksuton ja avoin kaikille.

lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
perintoseminaari

Joensuun bunkkerimuseota valmistellaan tulevaa kesäkautta varten erityisesti ulkotöiden merkeissä. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen perinnelinnoituskurssilla uusitaan
talkootyönä yhdyshautaa noin 30
metrin osuus. Joensuun kaupunki
puolestaan raivaa Veteraanipuiston
alueen vesakkoa sekä korjaa portaita ja kaiteita. Luvassa on sekä viihtyisämpi miljöö että entistä paremmat tähystysnäkymät bunkkereista.
Bunkkerimuseo avataan yleisölle juhannuksen jälkeen 28.6. Ryhmiä
otetaan vastaan toukokuun puolivälistä alkaen etukäteissopimuksesta,
varaukset p. 013 267 5222 tai tanja.
rovio-murto@jns.fi.

lue lisää

www.joensuu.fi/
bunkkerimuseo

7

MUSEOT / ORKESTERI / TEATTERI / KANSALAISOPISTO / konservatorio
JOENSUU

TEATTERI

LUE VERKKOLEHDESTÄ SYÖKÖ
TEATTERINJOHTAJA
KARJALANPIIRAKAN
MUNAVOILLA
VAI ILMAN

www.joensuunuutiset.fi/
teatterinjohtaja

Renlundin myyjästä
teatterinjohtajaksi
Kuka olet?
- Iiristiina Varilo. Joensuun kaupunginteatterin tuore johtaja. Olen syntynyt ja
kasvanut Helsingissä näyttelijä-äidin ja
psykoanalyytikkoisän huomassa Käpylässä.
Mistä ja miten tänne tulit?
- Tulin tänne Tampereelta. Tampereella asuin seitsemän vuotta ja tein töi-
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tä freelance-ohjaajana. Töitä olen tehnyt teatterin lisäksi kosmetiikkaosaston
vastaavana, baarimikkona, jäätelötyttönä ja LVI-myyjänä Renlundilla, muutamia mainitakseni.
Terveisesi tai mottosi pohjoiskarjalaiselle ja myös valtakunnalliselle teatteriyleisölle?
- Käykää teatterissa! Ei miulla muuta :)

Työttömät
teatteriin
kahvikupin
hinnalla
Syksystä 2016 Joensuun kaupunginteatteri tarjoaa työttömille
teatterilipun 3 eurolla!
Lipun voi ostaa ainoastaan tuntia ennen esityksen alkamista teatterin omasta ala-aulan
lipunmyynnistä. Etu ei
kuitenkaan koske vierailuesityksiä.
Teatterinjohtaja Iiristiina Varilon mielestä teatterin tehtävä on
huolehtia henkisestä
hyvinvoinnista. ”Teatteri on yhteisöllisenä
taidemuotona monia
muita ajanviettotapoja
pätevämpi lääke myös
mahdollista hiipivää
yksinäisyyttä ja syrjäytymistä vastaan.”

MUSEOT

Joensuun kaupunginteatteri
ylpeänä järjestää

LAVATANSSIT
50-luvun henkeen
21.5 2016 klo 17- 20
Teatterin päänäyttämöllä

OHJELMASSA

tanssia
elävää- ja levymusiikkia
valokuvausta, bingoa ym.

PUHVETISTA

virvokkeita, höyrymakkaraa
kahvia ja munkkia
Liput 10e
Teatterin lipunmyynti ja
Carelicum
Psst!
Näihin tantsuihin saapi sitten itsekin
pukeutua 50-luvun tylliin tai
teryleeniin, jos vain mieli tekee…

Tervetuloa!

JOENSUU
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Funkis Karjalassa
Muotoilija Samu Aarnio on tutkinut ja
selvittänyt funkisrakennusten historiaa erityisesti Karjalan alueella jo useita vuosia. Näyttely perustuu hänen samannimiseen kirjaansa.
Funkis Karjalassa -näyttelyssä esillä
on vanhoja ja uusia valokuvia, rakennuspiirustuksia, myös alkuperäisiä. Karjalan
alueen mielenkiintoisimmat funkistalot
on 3D-mallinnettu animaatioiksi, joista
näyttelyvieras voi nauttia runsaan historiapaketin ohella.
Näyttelyn ensimmäisenä päivänä,
torstaina 12.5. vietetään avoimia avajaisia. Museonjohtaja Tarja Raninen-Siiskonen avaa näyttelyn klo 12.00 ja Samu Aarnio esittelee näyttelyä klo 12–14.

Moni joensuulainen
muistaa Kirkkokadun
Shellin. Kuva: PohjoisKarjalan museo

Näyttelyn materiaali
ulottuu Laatokan
Karjalaan. Kuvassa
Riutan talona tunnettu
asuintalo Sortavalasta. Kuva: PohjoisKarjalan museo

Näyttelyyn voi tilata yleisöopastuksia
1.6. alkaen.

lue lisää

www.pohjoiskarjalanmuseo.fi

HILMA

POHJOIS-KARJALAN MUSEO

Kevyesti kesämielellä
torilavalla 2.6.
Kaupunginorkesterin puhallinsoittajien
TeamAri-yhtye esiintyy Kevyesti kesämielellä -konsertissa torilavalla torstaina 2.6. klo 12 ja 13, liidaajanaan orkesterin tuubisti Ari Varpula.
Ohjelmassa on rennon letkeitä säveleitä kesäpäivän piristykseksi. Torin vilinää sulostuttavat muun muassa Mambo Kingsin Beautiful Maria of
My Soul, Copacabana-elokuvasta tuttu Tico Tico, ja kesämielelle saatteleva Leila-valssi.
Kesäpäivän puhalluksella kaupunginorkesteri toivottaa koko Joensuulle hyvää kesää!
Sateen sattuessa konsertit pidetään Carelicumin aulassa.

JOENSUUN UUTISET – JOENSUUN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI PÄÄTOIMITTAJA VILLE MOILANEN, VILLE.MOILANEN@JNS.FI, P. 050 672 81
VISUAALINEN ILME JA TAITTO MAINOSTOIMISTO FABRIK OY PAINO PUNAMUSTA OY PAINOS 40 000 KPL JAKELU YKKÖSJAKELU OY, JULKINEN TIEDOTE

