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OPETUS

KOULUT
MUUTTUVAT JA
MUUTTAVAT
Uusista kouluista tehdään luovia oppimisympäristöjä. Korvaaviin tiloihin muutetaan, että
lapsilla ja henkilökunnalla olisi mahdollisimman
hyvät, terveet ja viihtyisät tilat.

J

oensuussa on meneillään useita uusien koulujen rakennushankkeita. Uutta suunnitellaan tai jo rakennetaan muun muassa Karhunmäessä, Nepenmäellä,
Heinävaarassa ja Rantakylän alueella.
Uusia kouluja tehdään monitoimisiksi ja luoviksi oppimisympäristöiksi. Luokkatiloista tehdään muunneltavia
ja monikäyttöisiä. Esimerkiksi Nepenmäen uuden yhtenäiskoulun yhteyteen tulee kirjasto sekä tiloja nuorisotoimelle, kansalaisopistolle sekä konservatoriolle. Tavoitteena on, että koulurakennus olisi joensuulaisten käytössä
aamusta iltaan. Myös urheiluseurat ovat olleet mukana

suunnittelemassa Nepenmäen koulun liikuntatiloja, että
niistä saataisiin mahdollisimman hyvin myös heidän toimintaansa sopivia.
Rakennustöiden takia osa koululaisista käy koulua
väliaikaisissa tiloissa tai siirtokoulutiloissa eli niin sanotuissa parakeissa. Väliaikaisiin tiloihin kouluja on siirretty tai tullaan siirtämään myös sisäilmaongelmien tai
liian pieniksi jääneiden tilojen takia.
Kaikkien muutostöiden tavoitteena on saada koululaisten ja henkilökunnan käyttöön mahdollisimman hyvät
ja terveelliset tilat. Muutokset kouluverkossa ovat haasteellisia, koska koulukokonaisuus on Joensuun kokoisessa kaupungissa melkoinen palapeli, jossa yhden palan
siirtäminen vaikuttaa monen muun palasen toimintaan.
Koulut tiedottavat aina muutoksista suoraan oppilaille ja heidän vanhemmilleen.

Karhunmäen koulun luokkatilat valmistuvat hyvää vauhtia.
Valmiita tiloja voidaan yhdistellä siirrettävillä seinillä
tarpeen mukaan toisiinsa tai aulatilaan.

kysy aiheesta netissä
Rehtori Timo Nykänen keskustelee
Karhunmäen uuden koulun
suunnitelmista ja vastaa kysymyksiin
verkkochatissa tiistaina 20.9.
klo 17–19.
www.joensuunuutiset.fi

Katso verkkolehdestä video,
millaista koulunkäynti
parakkikoulussa on
www.joensuunuutiset.fi/
koulumuutokset

Tiesitkö että…
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Kouluja muuttaa
ja osa toimii
väliaikaistiloissa

Uudet rakenteilla tai suunnitteilla olevat
koulut eivät noudata perinteistä koulumallia, jossa pitkän käytävän varrella
on luokkahuoneita.
Esimerkiksi rakenteilla olevassa
Karhunmäen koulussa opetusryhmät
tulevat toimimaan kolmessa pesässä,
joista jokaisessa on neljä kotiluokkaa.
Luokkatiloja voidaan yhdistellä siirrettävillä seinillä tarpeen mukaan toisiinsa tai koulun keskellä sijaitsevaan aulaan. Karhunmäen koulun talotekniikan
yhteyteen tulee järjestelmä, jonka avulla lapset pääsevät opiskelussaan tutki-

Sisäilmaongelmista kärsinyt Karsikon koulu on toiminut jo vuoden päivät väliaikaisissa tiloissa Sirkkalassa. Syysloman jälkeen Sirkkalan tiloihin siirtyvät myös kaikki Rantakylän
koulun oppilaat. Rantakylän koulu toimii Sirkkalassa vuoteen 2018 saakka.
Sen jälkeen oppilaat siirtyvät uuteen
Pataluodon yhtenäiskouluun tai uuteen normaalikouluun, joka valmistuu
entisen yhteiskoulun lukion paikalle.
Muutto on edessä myös Kanervalan koulun ja Itä-Suomen koulun oppilailla. He muuttavat hiihtolomavii-

KOLUMNI

Uusista kouluista
tulee luovia
oppimisympäristöjä
maan koulurakennuksen eri toimintoja
muun muassa lämmitystä, vedenkulutusta, aurinkoenergian tuottoa kestävän kehityksen näkökulmasta.
Samanlaista luovaa ja muunneltavaa
oppimisympäristöä tullaan tekemään
myös Heinävaaraan tulevassa uudessa
yhtenäiskoulussa, jonka suunnittelu on
parhaillaan menossa. Valmiina koulun pitäisi olla syksyllä 2017.

Karsikon koulun muutto onnistui sutjakkaasti,
koska meillä ei märehditty eikä murehdittu
vaan yksinkertaisesti laitettiin jalkaa toisen
eteen ja kannettiin laatikoita.

Karsikon koulun rehtorin Jussi T. Kosken
mukaan jaetut arvot auttavat yhteisissä
ponnistuksissa, myös muutoissa. Kuvassa
Karsikon koulun arvoseinä, jonka on maalannut taiteilija Niina Mantsinen.
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kolla Kaislakadulle, jonne remontoidaan kouluille tilat Pohjois-Karjalan
koulutuskuntayhtymältä vuokrattuihin tiloihin.
Väliaikaisissa siirtokoulutiloissa,
eli niin sanotuissa parakkikouluissa
koulua käydään tällä hetkellä Kiihtelysvaarassa, Nepenmäen koululla,
Reijolassa ja Louhiojalla, jossa siirtokoulutilat on yhdistetty koulutiloihin
niin, että harvat edes mieltävät käyvänsä koulua parakissa.

6559
Joensuussa ala- ja
yläkouluissa olevien
oppilaiden lukumäärä
lukuvuonna 2016–2017.

somesta nostettua




Mennäänpä #lego, #solmio ja
sukupuolikohujen taakse. #Joensuu’n
haku sisällöltään timanttia.
www.joensuu.fi/uudetjohtajat

Lasten huostaanottojen
määrä on vähentynyt.
Se on erittäin hyvä asia.

@mattikuronen kommentoi
kohua herättänyttä
kaupungin rekryilmoitusta
Twitterissä.

Valtuutettu
Sampsa Jääskeläinen (ps.)
kaupungin osavuosikatsauksen
käsittelyn yhteydessä.

tää aina myös paikallaan pysymistä.
Kun koulu muuttaa, jokaisen muuttajan pitää luopua kahdesta ihmiselle lajityypillisestä mutta huonosta ajattelutavasta. Ensiksi pitää luopua märehtimisestä eli jumittumisesta pohtimaan sitä,
mikä meni pieleen. Toiseksi pitää luopua
murehtimisesta eli jumittumisesta pohtimaan sitä, mikä voi kohta mennä pieleen. Karsikon koulun muutto onnistui
sutjakkaasti, koska meillä ei märehditty eikä murehdittu vaan yksinkertaisesti
laitettiin jalkaa toisen eteen ja kannettiin
laatikoita. Vanhasta luopumiseen liittyvä surutyökin tehtiin ilon kautta Surakan
baarissa.
Muutto on luopumista. Karsikon koulun muuttaessa jouduimme jättämään
hyvästit varastossamme olleille tekstiilityön pehmeille materiaaleille. Niitä ei
voitu tai kannattanut puhdistaa. Sen jälkeen olemme kärsineet materiaalipulasta. Jos arvon lukijalla on joutilasta
puhdasta kangasmateriaalia tai lankaa,
tyhjä tekstiilivarastomme avaa odottavan sylinsä. Tiedon mahdollisesta lahjoituksesta voi laittaa vastuuopettajamme sähköpostiin merja.kuhlmann@jns.
fi. Materiaalin toimitusohje tulee paluupostissa, antamisen ilo jo aikaisemmin
ja Karsikon koulun kiitos etukäteen
tässä ja nyt.
Jussi T. Koski
Kirjoittaja on lukuvuoden 2015–2016
alusta Sirkkalassa toimineen
Karsikon koulun rehtori.
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Poimintoja tapahtumatarjonnasta
Katso lisää:
www.joensuu.fi/tutustu-joensuuntapahtumatarjontaan
KESKUSTA
pe 16.9. klo 19.30
Siltajuoksu
Startti Koivuniemen kentältä
Joensuun Katajan yleisurheilujaosto
pe 30.9. klo 12–19
Pohjois-Karjalan Järjestöpäivät
Kerubi
Pohjois-Karjalan Järjestöasiain
neuvottelukunta JANE

Kun koulu muuttaa
Kun koulu muuttaa, olennaisinta on yhteistyö ja myönteinen asenne. Suunnitelmat eivät aina toteudu, yllätyksiä tulee, kaikki hommat eivät ole kivoja. Tarvitaan joustavuutta.
Kun koulu muuttaa, olennaisinta ei
ole tavaroiden siirtely vaan liikahdukset
ihmismielissä. Ympäristön muuttuminen
tarjoaa henkilöstölle virikkeen tarkastella omaa työtä uudesta näkökulmasta.
Muutto on mahdollisuus muuttua.
Kevätjuhlapuheessani viittasin Shuswap-alueella Kanadassa asuviin intiaaniheimoihin. Heimojen vanhimmat päättävät 25–30 vuoden välein, että koko kylä
ihmisineen, eläimineen ja rakennuksineen pitää muuttaa jonnekin muualle
vain siksi, että muuten elämästä tulee
ennustettavaa ja haasteetonta — ja ilman
haasteita merkityksetöntä.
Ehkä suomalaiset koulutkin pitäisi
pakottaa muuttamaan muutaman kymmenen vuoden välein. Tulisi automaattisesti uutta potkua arkeen. Meitä kouluväkeä tosin helpottaa se, että muutosta on
tarjolla ilman muuttojakin. Opetussuunnitelmat myllätään uusiksi kymmenen
vuoden välein. Tietokoneiden salasanat
kolmen kuukauden välein. Ja kaikki täydellisesti toimivat asiat korvataan uusilla ennen kuin ne toimivat täydellisesti liian pitkään.
Mutta kyllähän sinä tiedät: ajan hengellä on ADHD. Se ei ymmärrä, että eivät
shuswapitkaan muuta kaikkea koko ajan.
Aito oppiminen ja kaikki kehitys edellyt-

ti 4.10. klo 11–15
Ikäihmisten terveyspäivä
Joensuu Areena
Pohjois-Karjalan Liikunta ry

Rikos kirjallisuudessa
ja toisissa taiteissa
Joensuun kirjallisuustapahtuma 16.–18.9.
Kirjallisuustapahtuma on Joensuussa järjestettävä jokasyksyinen avoin
ja keskusteleva yleisötilaisuus. Tilaisuuksissa esiintyy eri alojen tutkijoita ja kirjailijoita. Tapahtuma järjestetään jo 17. kerran ja tämän vuoden teemana on rikos.
Yleisötilaisuuksissa on mukana useita tunnettuja kirjailijoita ja tutkijoita; perjantaina muiden muassa FT, tutkijatohtori Ville
Kivimäki ja lauantaina kirjailija Marja-Leena Mikkonen. Tapahtumaan liittyy myös oheisohjelmaa, kuten matinea, jamit ja teatteriesitys.
Tapahtumapaikkoina ovat Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampus ja
Joensuun konservatorio.
Tapahtuma on yleisölle maksuton ja kohderyhmä ovat tavalliset
kirjojen lukijat, joiden lukemisharrastukselle se antaa arvokkaita virikkeitä ja välineitä. Tilaisuus sopii myös kirjallisuusalan ammattilaisille
ja opiskelijoille. Viime vuonna kolmipäiväiseen tapahtumaan osallistui noin 1200 henkilöä.
Tapahtuman järjestelyistä vastaavat Pohjois-Karjalan kesäyliopisto ja Itä-Suomen yliopisto yhdessä työryhmän kanssa.
Pohjois-Karjalan kirjailijayhdistys Ukri ry järjestää samaan aikaan
Joensuun kirjallisuusviikko 2016 -tapahtuman 11.–18.9. Viikon aikana järjestetään kirjallisuustapahtumia eri puolilla kaupunkia.

Lue lisää

www.joensuunkirjallisuustapahtuma.fi
www.ukri.net

Valtuustosalista

la 8.10. klo 16
Lehtiä Ilosaaressa
Joensuu Areena
Kerubi Events
ENO
ti 4.10. klo 18
Nuoruusmuistoja-konsertti
Palvelutalo Kotiranta
Joensuun seudun kansalaisopisto
to 13.10. klo 17.30–19
Kulttuurituokio,
Linnut Enon paikannimissä
Enon kirjasto
Juha Mikkola ja Tapio Piipponen
KIIHTELYSVAARA
su 2.10. klo 11–13
Maailman sydänpäivä/
Mikkelinpäivä
Raatevaaran kylätalo
Raatevaaran kyläyhdistys ry ja
Kiihtelysvaaran sydänyhdistys ry
PYHÄSELKÄ
4.–29.9.
Ohvanan Musiikkiviikot
Ohvanan Kulttuuritalo
Ohjelma- ja konserttitoimisto
The LittleBigMusic
la 17.9. klo 10–17
Eloa luonnosta lapsiperheille -tuokio
Elovaaran ulkoilualue
Useita järjestäjiä
TUUPOVAARA
ma 26.9. klo 18
Järjestötapaaminen
Tuupovaaran palvelupiste
Joensuun kaupunki,
Tuupovaaran palvelupiste

TAPAHTUMAT

LIIKKUJAN VIIKKO
HAASTAA LIIKKEELLE
Kansainvälistä Liikkujan viikkoa vietetään 16.–22.9.
Joensuussa järjestetään viikolla useita tapahtumia.
Torstaina pidetään Autoliiton järjestämä koululaisten Fillarimestaruuskilpailu Niittylahden koululla.
Perjantaina on Laiturilla Liikenneturvan perehdytystä pyörän huoltoon. Lauantaina taas voi kokeilla kokeilla fillarisuunnistusta.
Torstai 22.9. on myös kansainvälinen auton
vapaapäivä, jolloin matkustaminen on ilmaista
Joensuun seudun Jojo-liikenteessä.
Torstaina Ylisoutajan sillan kaupungin puoleisessa päädyssä on kävelijöille ja pyöräilijöille
aamupalatapahtuma klo 7.30–9.00. Paikalla on
myös Liikenneturvan piste, jossa pääsee testaamaan liikennesääntötietämystään.

lue lisää

www.liikkujanviikko.fi/tapahtumat
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VANHUSTENVIIKKO
2.–9.10.
Joensuussa vanhustenviikon pääjuhla järjestetään 3.10. Kanervalatalolla, Leinikkitie 1. Tilaisuus
alkaa keittolounaalla klo 12 ja juhla klo 13. Pääjuhlan juhlapuheen pitää kirjailija, filosofian tohtori
Aino Räty-Hämäläinen. Lisäksi juhlaan kuuluu
Vuokko Mäkelän lausuntaa, vuoden vapaaehtoistyön kannustuspalkintojen jako, Joensuun mieslaulajien seniorien kuoroesitys sekä yhteislaulut.
Noin tunnin kestävän pääjuhlan jälkeen on
mahdollisuus jäädä kuuntelemaan juhlasalissa
Joensuun Severien toiminnan esittelyä, kahvitella
tai mennä Kanervalatalon toiseen kerrokseen kokeilemaan kädentaitoja eri toimintapisteisiin.
Kanervalatalolla on juhlan aikana Kai Ahmion
järjestämä taidenäyttely sekä toisessa kerroksessa mahdollisuus katsella Heimo Ujalan upeita videoita luonnosta ja rakkaudesta ainutkertaiseen
elämään ja sen rajallisuuteen.

Lue lisää

www.joensuu.f/vanhustenviikko

tämä juttu viitottuna

www.joensuunuutiset.fi/viitotut
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SOSIAALI JA TERVEYS

Uusien tonttien haku
alkaa lokakuussa
Haettavana 85 tonttia, joista 66
Karhunmäessä
Joensuun kaupunki tarjoaa vuosittain
noin sata uutta omakotitonttia haettavaksi. Tonttikysyntä on ollut erinomainen. Lähes kaikki kantakaupungin läheisyydessä olevat tontit ovat tulleet
varatuiksi.
Kaupungilla on kaksi pääkasvusuuntaa Karhunmäki - Reijola ja toinen
on Multimäki. Lisäksi tontteja on tarjolla muun muassa Niittylahdesta, Hammaslahdesta, Marjalasta ja kaikista entisistä kuntakeskuksista.
Tonttien haku alkaa lokakuussa ja
kaikki tonttitiedot löytyvät kaupungin internetsivuilta. Tonttihaun aikana järjestetään maastossa esittely, josta tiedotetaan kaupungin sivuilla. Tontit luovutetaan sähköisen tonttihaun perusteella.
Etusijalla ovat perheet, jotka eivät ole
aiemmin saaneet kaupungin luovuttamaa omakotitonttia.

MARJALA
JOENSUU

TERKKARIAIKA
TEKSTARILLA
Terveysasemilla on aloitettu kokeiluna kuulovammaisten tekstiviestipalvelu. Voit varata tai perua
lääkärin, hoitajan tai hammashuollon vastaanottoajan tekstiviestillä.
Ajanvarauksen yhteydessä hoitaja
voi lähettää tekstiviestillä tarkentavia kysymyksiä. Tekstiviestiajanvaraus on kiireettömiä ajanvarauksia varten.

Ensimmäisessä vaiheessa hakuun
tulee 85 tonttia, joista Karhunmäessä
66 kpl. Uusi koulu, päiväkodit ja rakenteilla oleva urheilukenttä ovat nostaneet
Karhunmäen suosituimmaksi rakennuskohteeksi. Myös Multimäen tonteilla on
ollut hyvä kysyntä. Kaupunki on hankkinut läheisen Pielisjoen rannalta tilan venevalkama-alueeksi ja muuhun asukkaiden virkistyskäyttöön.
Tulomuuttajille on tarjolla yleisen
haun ulkopuolella varattavia tontteja.
Näin halutaan auttaa maakunnan ulkopuolelta kaupunkiin muuttavia perheitä.

www.joensuu.fi/asuntotontit

Hyvinvointiasemalta saat palveluohjausta, jos et tiedä mistä hakea apua. Asemalla kokoontuu Hyvän olon -ryhmä, johon kaikki ovat tervetulleita. Ryhmä kokoontuu torstaisin. Osallistuminen on
maksutonta, vapaaehtoista eikä velvoita
mihinkään. Tulevilla kokoontumiskerroilla on luvassa muun muassa hyvinvointiaseman sisäpihan avajaiset (15.9), tietoa
kolesterolista ja verenpainelääkityksestä (22.9.), omaishoitajien omaiskahvila
(29.9. poikkeuksellisesti klo 13) sekä kä-

LIIKENNE

Punaiset viivat kuvaavat tulevia
pyöräilyn pääreittejä

Joko sinulla on
kirjastokortti?
Kirjasto on yksi käytetyimmistä kunnallisista palveluista Joensuussa.
Kaikille ilmaisen kirjastokortin saa mistä tahansa Vaara-kirjastojen toimipisteestä esittämällä kuvallisen henkilötodistuksen ja kertomalla osoitteensa
Suomessa. Myös alle 15-vuotiaat voivat saada kortin vanhempiensa kirjallisella suostumuksella.
Kirjastokortilla voi lainata muun muassa kirjoja, lehtiä, elokuvia, musiikkia,
pelejä ja jopa soittimia ja urheiluvälineitä. Lisäksi kirjastoissa on tarjolla sähköisiä kirjoja ja julkaisuja, erilaisia tietokantoja ja tietopalveluita, joiden kautta
pääsee tutustumaan ja lukemaan sanoma-, aikakausi- ja verkkolehtiä eri puolilta maailmaa.
Kirjastot ovat kaikille avoimia paikkoja, joissa voi lukea, opiskella ja viet-
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tää aikaansa. Asiakkaiden käytössä
on tietokoneita sekä ilmainen langaton verkko.
Lisäksi kirjastoissa järjestetään
monenlaisia tapahtumia, tempauksia
ja näyttelyitä. Kirjaston henkilökunta
auttaa myös löytämään laajoista kokoelmista jotain uutta ja yllättävää lainattavaksi.

lue lisää

www.vaarakirjastot.fi

in english

www.joensuu.fi/english

НА РУССКОМ

www.joensuu.fi/russian
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Pyöräilyn ja kävelyn
toimintaympäristöä
parannetaan
Joensuussa on käynnissä useita kävelyn ja pyöräilyn
kehittämishankkeita.
Kaupunkirakenneyksikkö käynnisti vuoden 2016 alussa pyöräilyn ja kävelyn
kehittämissuunnitelman laatimisen.
Suunnitelman tavoitevuosi on 2030 ja
se valmistuu kuluvan vuoden lokakuun
lopussa. Suunnitelmassa määritellään
asiat, joiden avulla pyöräilyn ja kävelyn
olosuhteita edistetään. Suunnitelman
toteuttajana toimii Ramboll Finland Oy.
Joensuu kilpailee pyöräilijöiden
suhteellisessa määrässä Suomessa ykköskaupungin asemasta Oulun
kanssa. Suomi pyöräilee -yhteistyövaliokunta valitsi Joensuun vuoden 2014

Lähetä
• lääkärin tai hoitajan ajanvaraus
numeroon 050 902 3538
• hammashuollon ajanvaraus
numeroon 050 902 3539

Rantakylän hyvinvointiasemalla yhdistetään toisiinsa sosiaalitoimiston ja terveysaseman palveluja. Mukana ovat myös järjestötoimijat.
Tavoitteena on, että asiakas saisi tarvitsemansa palvelut yhdestä
paikasta ja mahdollisimman helposti.

Karhunmäkeä on jo rakennettu ja uusia
tontteja luovutetaan lokakuussa.

JOENSUU

KIRJASTO

Kirjoita tekstiviestiin
• koko nimi
• henkilötunnus
• ajanvarauksen/peruutuksen
syy lyhyesti

Matalalla kynnyksellä
hyvinvointiasemalle

Lisätietoja tonteista antavat
Marita Viljakainen, p. 050 361 1905 ja
Matti Toivanen, p. 013 267 3525.

lue lisää

TERVEYS

pyöräilykunnaksi Suomessa. Joensuu
pärjää valtakunnallisessa vertailussa
myös kävelijöiden määrässä.
Pyöräilyn ja kävelyn toimintaympäristön parantamisessa keskeinen asia
on, että pyöräilyn ja kävelyn tärkeimmät väylät, eli pää- ja aluereitit, erottuvat muusta ympäristöstä. Pyöräilyn tulee olla sujuvaa keskustaan, keskustassa ja keskustan ohi.

katso laajempi kartta
www.joensuunuutiset.fi/
kavelypyoraily

Tekstiviesti saa olla maksimissaan 160 merkkiä. Jos merkkejä
on enemmän, viesti ei tule perille.
Viestiin vastataan saman päivän
aikana. Voit tehdä ajanvarauksen
myös lapsesi puolesta.

dentaitopäivä Utran puukoululla (6.10.)
Hyvän olon -ryhmän kokoontumisten
alussa pidetään kevyt alkujumppa ja tarjolla on aina kahvia ja juttuseuraa. Ryhmän
toimintaa suunnitellaan yhdessä osallistujien kesken.

lue lisää

www.joensuu.fi/
hammashuolto
www.joensuu.fi/
terveysasemat

Hyvän olon -ryhmä
Rantakylän hyvinvointiasema
(Ruoritie 3)
Torstaisin klo 10.30–13.30

tämä juttu viitottuna
www.joensuunuutiset.fi/
viitotut
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PALVELUT

SIUN SOTEN
TUKIPALVELUYHTIÖT
PERUSTETTU
Vuoden 2017 alussa aloittavan
Siun soten toiminnan organisoinnin yhteydessä Joensuun kaupunki ja Siun sote ovat perustaneet tukipalveluille kaksi uutta osakeyhtiötä, Siun Talous Oy:n ja Polkka Oy:n.
Siun Talous Oy tuottaa omistajiensa tarvitsemat taloushallinnon ja
palkanlaskennan palvelut. Talousja henkilöstösuunnitteluun ja -johtamiseen sekä talouden ohjaamiseen liittyvät tehtävät jäävät omiin
organisaatioihin. Yhtiön toimitusjohtajaksi on valittu Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen talousjohtaja Anne Kosonen.
Ravinto-, siivous- ja laitoshuoltoyhtiön perustamisasiakirjat allekirjoitettiin tiistaina 9.8.2016
kaupungintalolla. Yhtiön nimi kokonaisuudessa on Polkka Oy - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy. Nimen
taustalla ovat Pohjois-Karjalan laitoshuolto-, käyttäjä- ja ateriapalvelut. Yhtiön toimitusjohtajaksi valittiin teknisen keskuksen johtaja
Hannele Portman.
Yhtiöiden palvelutoiminta alkaa 1.1.2017 ja kuluvan vuoden aikana keskitytään toimintojen valmisteluun.

lue lisää

www.siunsote.fi

RAVINTO

Ruokaa uudesta keittiöstä
Siilaisella sijaitseva uusi ravintokeskus aloitti toimintansa elokuussa. Tällä hetkellä Siilaisella
valmistetaan ruokaa kahdeksalle
koululle. Lokakuussa valmistus
laajenee, kun mukaan tulee
parikymmentä päiväkotia ja sen
jälkeen hoidon ja hoivan sekä
kotipalvelun ruokien valmistusta.
Uusissa tiloissa ruokaa tehdään suunnitelmallisesti ja järkevillä toimintatavoilla. Keittiölle saapuvat ruokatarvikkeet varastoidaan omiin varastoihinsa.
Varastoissa kasataan valmiiksi vaunuihin kokkeja varten kunkin päivän raakaaineet vakioidun reseptin mukaan.
Myös tarvittavat astiat varataan valmiiksi. Näin kokki voi keskittyä siihen
minkä hän parhaiten osaa, eli ruuanlaittoon.

Ruoka tehdään Siilaisella pääosin
niin sanotulla cook and chill -menetelmällä, jossa valmis ruoka jäähdytetään
kuljetuksen ajaksi ja kuumennetaan uudelleen tarjoilua varten. Tuotantotapa
tuo joustavuutta keittiön toimintaan ja
takaa ruuan paremman laadun myös
syöjille. Ruoka ei odota kuumana pitkiä aikoja syöjiä, vaan se saadaan kuumaksi juuri ennen tarjoilua.
Tällä hetkellä Siilaisella on töissä 13
henkilöä, jotka tekevät reilut 3100 annosta päivässä. Kunhan keittiö on täydessä vauhdissaan, ruokaa valmistuu
5000 annosta ja tekijöitä on lähes 30.
Ravintokeskuksessa on myös leipomo, pieni koekeittiö reseptien kehittämistä varten sekä erillinen dieettikeittiö, jossa valmistetaan erityisruokavaliota noudattavien ruokia.
Työntekijät olivat mukana suunnit-

telemassa uusia tiloja, joissa on panostettu ergonomiaan ja hyvään hygieniaan. Esimerkiksi iso osa ovista aukeaa automaattisesti ilman kahvoihin
koskemista.

Katso verkkolehden
videolta, miten ruokaa
uudessa keittiössä
tehdään

www.joensuunuutiset.fi/
siilaisenkeittio

Kokki Aila Tiilikainen laittaa
valmiiksi kasatusta vaunusta
perunoita pataan.
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Bussien aikataulut
kadoksissa?
Joensuun seudulla voi matkustaa
Joensuun seudun joukkoliikenteen
(Jojo) ja ely-keskuksen sopimusliikenteen busseissa. Näissä busseissa on
käytössä Waltti lippu- ja maksujärjestelmä. Lisäksi Joensuun keskustassa liikennöi palvelubussi Noutopoika
ja maaseutualueilla asiointiliikenteen
kutsutaksit.
Joensuun seudulla liikennöivien
bussien aikataulut ovat löydettävissä
useasta eri paikasta. Linkit aikatauluihin löytyvät Joensuun kaupungin nettisivuilta osoitteesta www.joensuu.fi/
reitit-ja-aikataulut.
Valtakunnallisesta Matka.fi-palvelusta voi hakea seudullisen liikenteen lisäksi
koko maan linja-auto-, juna- ja lentoliikenteen aikatauluja ja reittitietoja.
Joensuun asiakaspalvelupisteessä
Carelicumissa myydään Waltti-kortteja
sekä opastetaan niiden käyttöön liittyvissä asioissa. Palvelupisteestä voi
ostaa painettuja Waltti-liikenteen aikatauluvihkoja.

Carelicum palvelut
Koskikatu 5, 80100 Joensuu
Waltti-lippujen myynti ma–pe 10–16.30
p. 013 267 5222

lue lisää
JOJO-LIIKENNE
www.joensuu.fi/jojo
www.joensuu.fi/reitit-ja-aikataulut
bussit.joensuu.fi
(Jojo-aikatauluhakupalvelu)
joensuu.digitransit.fi
(mobiili aikatauluhakupalvelu,
kokeiluvaiheessa)
ELY-KESKUKSEN
WALTTI-LIIKENNE
www.ely-keskus.fi/web/
waltti-ita-suomi
www.matka.fi
(aikatauluhakupalvelu)
PALVELUBUSSI NOUTOPOIKA
www.joensuu.fi/myk-ja-noutopoika
MAASEUTUALUEIDEN
ASIOINTILIIKENTEEN
KUTSUTAKSIT
www.joensuu.fi/asiointiliikenne
kutsujoukkoliikenne.matka.fi

TAPAHTUMAT

PUHUTTAVA
JAKAMISTALOUS
Mitä on jakamistalous ja miksi siitä puhutaan? Tämä selviää Jakamisen teemaviikolla 21.–25.9.2016
Kulttuurikahvila Laiturilla.
Teemaviikolla perehdytään kaupunkien siirtymäliikkeisiin In Transition -dokumenttinäytöksessä, tarjotaan pikakoulutusta Flinc-kimppakyyti- ja Nappi Naapuri -sovelluksiin
sekä pohditaan jakamistalouden
mahdollisuuksia paneelikeskustelussa. Keskusteluun osallistuvat muun
muassa Jaakko Blomberg Yhteismaa ry:n ja Vegaanisen lippakioskin edustajana sekä Sun Ahonlaitaosuuskunnan Dalva Lamminmäki.
Kansankeittiö järjestää perjantaina Laiturilla yhteisaterioinnin. Lauantaina järjestetään Kohtuusmaraton, jonka pituus on kymmenesosa maratonista, karkeloi
rautatieasemalta Joensuun pääkirjastolle. Sunnuntaina Laiturin
tavaranvaihtotorille tuodaan käyttökelpoista tavaraa vaihdettavaksi
ja tehdään löytöjä.

JOENSUU

TYÖLLISYYS

HAE SETELI
TYÖLLISTYMISESI
TUEKSI!
Joensuun kaupungin työllisyysyksikkö antaa työllistymistä tukevan
Joensuu-lisäsetelin kaikille niille
henkilöille, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella työmarkkinatukea yli 300 päivää. Joensuu-seteli on henkilökohtainen ja arvoltaan
350 euroa kuukaudessa.
Annamme myös rekrypalkkioseteleitä yritystyöllistymiseen.
Rekrypalkkioseteli on arvoltaan
2100 euroa.
Setelin saa ottamalla yhteyttä puhelimitse p. 050 433 9493
tai 050 438 7391 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
tyollisyysyksikko@jns.fi.
Ota yhteyttä, jos et ole varma
oletko oikeutettu seteleihin. Tarkistamme yhdessä tilanteesi.

Lisätietoja

www.joensuu.fi/
tyollisyyspalvelut

lue lisää

www.joensuu.fi/ilmastotori

JOENSUU

RAKENTAMINEN

JOUKKOLIIKENNE

Bussilla pääsee
ilmaiseksi
Auton vapaapäivänä eli torstaina 22.9. kaikki Jojo-liikenteen
vuorot ovat maksuttomia.
Jojo-liikenteellä tarkoitetaan Joensuun
seudun joukkoliikenteen bussireittejä
Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueella. Jojo-bussit tunnistaa sinivioletista Jojo-logosta. Linjoja liikennöivät Savo-Karjalan Linja Oy ja Linja-Karjala Oy.
Aikataulut ja reitit löytyvät internet-sivuilta www.joensuu.fi/reitit-ja-aikataulut.
Koululaisten matkakortit ja muut
kausikortit voi leimata normaalisti.
Bussilla pääsee… -kampanja järjestetään nyt neljättä kertaa. Tempauksella
pyritään lisäämään tietoisuutta joukkoliikenteen palveluista ja pitkällä tähtäimellä myös lisäämään matkustajien määrää. Auton vapaapäivä liittyy Euroopan
Liikkujan viikkoon, jota vietetään vuosittain 16.–22.9.

Auton vapaapäivänä on siis oiva
mahdollisuus jättää auto kotiin ja testata voisiko oman tutun reitin kulkea bussilla. Hyppää kyytiin!

lue lisää

www.joensuu.fi/jojo
www.liikkujanviikko.fi

in english

www.joensuu.fi/english

НА РУССКОМ

www.joensuu.fi/russian

tämä juttu viitottuna

www.joensuunuutiset.fi/viitotut

JOENSUU

NUORISO

NYT NUORISOVALTUUSTOON!
Joensuun nuorisovaltuustovaalit käydään kuluvan syksyn aikana. Tavoitteena on tuoda vaalit tänä vuonna koko kaupungin nuorten lähelle.
Ehdokasasettelu on alkanut 1.9.,
jolloin on postitettu kaikille 1998–
2003 syntyneille Joensuussa kirjoilla olevilla nuorille vaaleihin liittyvä
tietopaketti. Ehdokasasettelu päättyy 13.10.
Ehdokasluettelo vahvistetaan
18.10. ja viralliset vaalit käydään yläkouluilla 15.11. sekä lukioissa ja ammattikouluissa 16.11. Virallisten äänestyspäivien lisäksi vaaleissa on
mahdollisuus äänestää ennakkoon
9.-10.11. Kauppakeskus Iso Myyssä,
jossa myös kouluihin kuulumattomilla
on mahdollisuus antaa äänensä. Vaalien tulos julkaistaan 18.11.
Nuorisovaltuusto kannustaa kaikkia äänestämään ja vaikuttamaan
kaupunkimme nuorten elämään.

lue lisää

www.joensuu.fi/
nuorisovaltuustovaalit
www.facebook.com/JNSnuva
www.instagram.com/jnsnuva
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TÄYDENNYSRAKENTAMISKYSELY
Joensuussa on aloitettu täydennysrakentamisohjelman laatiminen. Ohjelmassa suunnitellaan miten kantakaupunkia täydennetään
laajentamatta asemakaava-aluetta.
Kaupunkilaisten mielipiteitä ja
toiveita Joensuun täydennysrakentamismahdollisuuksista selvitetään
kyselyllä, jossa kysytään muun muassa, onko kaupunki täydellinen vai
täydennettävä ja missä määrin nykyinen asemakaava-alue kaipaa
täydennysrakentamista.
Kyselyyn voi vastata joko netissä tai paperilomakkeella. Paperilomakkeita on saatavilla pääkirjastosta (Koskikatu 25), Carelicumista (Koskikatu 5) sekä Rantakylän,
Karsikon, Niinivaaran ja Reijolan kirjastoista. Kyselyyn voi vastata 18.9.
saakka.
Kantakaupungin täydennysrakentamisella tavoitellaan tiiviimpää
ja taloudellisempaa kaupunkirakennetta. Ohjelma on tarkoitus toteuttaa 10 vuoden kuluessa hyväksymisestä.

MUSEOT / ORKESTERI / TEATTERI / KANSALAISOPISTO / konservatorio
JOENSUU

MUSEOT

Itäsuomalaista
nykygrafiikkaa
taidemuseolla
Joensuun taidemuseo Onnissa nähdään syyskaudella itäsuomalaista taidegrafiikkaa. Sivulla 12 -näyttelyn (15.9.–23.10.) kaksitoista
taiteilijaa tuovat monipuolisesti esille taidegrafiikan eri tekniikoita.

Lotta Pyykkönen, All the Needs We Need
2011, yksityiskohta

JOENSUU

Näyttelyssä nähdään töitä sekä varttuneemmilta että nuoren polven tekijöiltä Etelä- ja Pohjois-Karjalan sekä EteläSavon alueelta. Lähestymistapa grafiikan tekemiseen on jokaisella taiteilijalla
uniikki, mutta heitä yhdistää läheinen
suhde käsityöhön.
Näyttelyn oheisohjelmassa järjestetään työpajoja kouluille ja opettajille.
Lisäksi lauantaina 8.10. klo 12–14 on

Kaupunginorkesterin syksyssä
pohjoiskarjalaista lahjakkuutta

Syksyn seuraavissa konserteissa on
tarjolla paikallista osaamista. Kunniakapellimestari Atso Almilan johtamas-

Lauri Mykrä

www.joensuuntaidemuseo.fi

sa Filosofiaa ja tunteen paloa -konsertissa 22.9. joensuulainen sopraano
Sanna Heikkinen tulkitsee Beethovenin jätetyksi tulemisen tuskasta kertovan teoksen Ah, perfido! ja orkesterin
puhaltajat taituroivat romantiikan ajan
viihdemusiikin parissa.
Lokakuu alkaa torstaina 6.10. Tanssin pyörteissä. Jurjen Hempelin johtamana Hindemithin ja Stravinskyn

KANSALAISOPISTO

teoksissa kuuluu sekä tanssillisia rytmejä, että toisen maailmansodan jälkeisiä sävyjä. Solisteina ovat orkesterin omat muusikot Matti Raijas, trumpetti ja Lauri Mykrä, fagotti.

lue lisää

www.joensuu.fi/orkesteri

lue lisää

www.joensuu.fi/
taydennysrakentamiskysely

lue lisää

JOENSUU

ORKESTERI

Kaupunginorkesterin konserttikausi käynnistyy torstaina 15.9.
Carelia-salissa Suuret yksinäiset -konsertilla. Orkesteria johtaa Jurjen Hempel ja sellosolistina on Leonard Elschenbroich.

tarjolla kaikille avoin työnäytös, jossa
taidegraafikko Jussi Nykänen esittelee
uutta grafiikan menetelmää, kopiografiikkaa. Samalla tutustutaan välineisiin
ja tekniikkaan sekä Sivulla 12 -näyttelyn teoksiin. Työnäytös sisältyy taidemuseon pääsymaksuun.

Sanna Heikkinen

Kuva: Johanna Turunen

Oppia ikä kaikki oppia elämänlaajuisesti
Joensuun seudun kansalaisopistolla on alkanut taas uusi lukuvuosi ja
monessa kodissa on mietitty lähiseutujen harrastusmahdollisuuksia.
Kansalaisopiston kursseille saapuu
niin vauvan vaunuja työntäviä vanhempia, iloisesti kirmaavia lapsia,
kansalaisopiston harrastusmahdollisuuksista innostuneita nuoria kuin
itseään kehittäviä ja harrastuksista
virkistystä hakevia aikuisia ja eläkeläisiä.
Musiikin koulutussuunnittelija Liisa Karhu pohtii kirjoittamassaan verkkoartikkelissa ihmisen
oppimista koko elämänsä ajan.
Muuttuvassa yhteiskunnassa pärjätäkseen ihmisen on kehitettävä
taitoja ja osaamista läpi elämän. Artikkelissaan Karhu tuo esille kansalaisopiston roolin elinikäisen oppimisen tukemisessa.
Verkkoartikkeli on luettavissa
Joensuun Uutisten verkkolehdessä.

Lisätietoja

www.joensuunuutiset.fi/
oppiminen
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KONSERVATORIO

Konservatorion syksyssä konsertteja
Livenä Leffaan
Valtakunnallinen sotilassoittokuntien Livenä Leffaan -kiertue
rantautuu Joensuuhun perjantaina 16.9. Rakuunasoittokunnan konsertti pidetään konservatorion salissa klo 18.
Konsertin aikana sukelletaan audiovisuaalisesti livenä elokuvamaailman
tunnetuimpiin ja myös uusimpiin sävelmiin. Suurin osa kappaleista kuullaan sotilassoittokunnan esittämänä.
Konsertin loppupuolella Joensuun

JOENSUU

KonsaFest soi jälleen
konservatorion opiskelijat pääsevät
esiintymään samalle lavalle soittokunnan kanssa.
Kiertue on ensimmäinen valtakunnallisesti musiikkiopistojen kanssa yhteisesti suunniteltu kokonaisuus, jossa
konsertit toteutetaan kaikkien ammattisoittokuntien omalla toiminta-alueella samaa ohjelmistoa hyödyntäen.
Konserttiin on vapaa pääsy.

TEATTERI

Kuva: Ville Kokkola, Salama Visual

Havukka-ahon ajattelija
on kertomus ihmisen ja
luonnon suhteesta
Havukka-ahon ajattelija on Veikko Huovisen
vuonna 1952 ilmestynyt romaani, läpimurtoteos, jonka päähenkilö on itseoppinut korpifilosofi Konsta Pylkkänen. Konsta on luonteeltaan utelias haaveilija. Sinisten ajatusten saattelemana
hän saattaa syventyä ratkomaan elämän ihmeitä
mittarimadosta avaruuden ulottuvuuksiin. Konsta
päätyy luonnontutkijoiden oppaaksi ja tekee tieteellisen löydön ampuessaan pyymetson.
Havukka-ahon ajattelija on ajankohtaisempi
kuin koskaan. Tarinan keskiössä on aikamme ihmisen tärkein suhde: suhde luontoon. Nimiroolin
tulkitsee sympaattisesti myhäilevä Lassi Uimonen. Uudistetun ylisukupolvisen näyttämöversion takana ovat isä ja tytär, Jouko ja Aino Kivi.
Havukka-ahon ajattelijan ensi-ilta lauantaina
17.9.2016 kello 19 Joensuun kaupunginteatterin
suurella näyttämöllä.

LUE LISÄÄ

www.kaupunginteatteri.jns.fi

JOENSUU

KonsaFestin aloittaa koko perheen konsertti Vihaan musaa! – liedejä lapsille
maanantaina 10.10. klo 19. Tiistaina klo
19 lavalle nousevat musisoimaan talon
opettajat ja oppilaat yhdessä. Keskiviikkona klo 19 musisoivat konservatorion
omat opettajat. Konsertit järjestetään
konservatoriolla.
KonsaFest näkyy ja kuuluu myös
kaupungilla erilaisina kokoonpanoina.
Muun muassa pääkirjastolla kuullaan
Pelimannimusiikkia ja tiistain klubiillassa Suomipoppia.

MUSEOT

JOENSUU

lue lisää

www.joensuu.fi/konservatorio

MUSEOT

Kuva: Hifiction Oy StorytellingGames

Museodraamaa
kotisohvalla!
Pohjois-Karjalan museo Hilma on toteuttanut yhteistyössä joensuulaisen Hifiction Oy:n kanssa
uusia seikkailullisia kirjoituspelejä. Seikkailuissa
liikutaan menneisyyden Pohjois-Karjalassa sekä ilmastonmuutoksen kourissa kamppailevassa tulevaisuudessa – viimeisessä jäljelle jääneessä museossa.
Ensimmäiset seikkailut julkistettiin syksyllä
2015. Kahteen uusimpaan seikkailuun alkutarinat on kirjoittanut Sami Jaala.
StorytellingGames -tarinankerrontapeli tuo
mahdollisuuden tutustua historiaan draaman ja
luovan kirjoittamisen keinoin.
Seikkailut on tarkoitettu tutkimista ja mielikuvitusta herätteleväksi omatoimimateriaaliksi
kouluille ja kirjoittamisesta innostuneille vierailijoille. Seikkailuihin voi osallistua museossa, luokkahuoneessa tai vaikkapa kotisohvalla. Osallistumiseen tarvitaan tietokone, tabletti tai älypuhelin.

LUE LISÄÄ

www.joensuu.fi/storytellinggame

Exlibriksiä suomalaisille
Näyttely esittelee suomalaisille, niin tavallisille kansalaisille kuin merkkihenkilöillekin luotuja exlibriksiä.
Merkkien tekijä on Pohjois-Karjalasta lähtöisin oleva kuvataiteilija ja dokumentaristi Mauri Päivinen.
Päivinen kertoo viehättyneensä exlibriksien tarjoamasta mahdollisuudesta pohtia kohteena olevan
henkilön persoonaa toisin kuin tavanomaisen muotokuvan kautta. Exlibriksen innoittajana saattaa olla henkilön ammatti, rakas harrastus, kotiseutu tai
merkittävä saavutus. Joskus exlibris saattaa olla
erittäin henkilökohtainen, kuten silloin, kun se kuvastaa perheenjäsenen menetystä.
Kaikkiaan Päivinen on tehnyt exlibriksiä yli kolmellesadalle henkilölle. Taitelijan työskentelytapaan
saa tutustua myös näyttelyssä esitettävän Exlibris
– symbolien salaisuus lyhytelokuvan kautta.
Exlibriksiä suomalaisille 10.9.–13.11.
Pohjois-Karjalan museo Hilma
Carelicum, Koskikatu 5, Joensuu
Avoinna ma–pe 10–17, la–su 10–15
Liput 3/5 €

LUE LISÄÄ

www.pohjoiskarjalanmuseo.fi
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