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TORI

TORI UUDISTUU
OLOHUONEEKSI
Keskustan korkeatasoinen ydin. Sellaisena
Joensuun kauppatori nähtiin jo 1990-luvulla,
mutta kokonaisuuden toteutuminen odotti
toriparkkia. Nyt alueesta tulee kaupunkilaisten ja vieraiden olohuone, jossa voi viihtyä ja
käyttää palveluja.

J

oensuun kauppatorin ja sen ympäristön muutokset parantavat alueen kaupunkikuvaa, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Joensuun kaupunki vastaa torin ja sitä ympäröivien katujen rakentamisesta, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa -konserni puolestaan toteuttaa torin
alle tulevan pysäköintilaitoksen.
Torin pinta tehdään esteettömäksi, sillä pintamateriaaliksi on valittu tasainen graniittilaatta. Torin keskelle tehdään vesiaihe, joka on osa Sininen virta -taideteosta. Torille on osoitettu suunnilleen nykyistä vastaava

määrä myyntipaikkoja. Sähkön- ja vedensaantia parannetaan ja jätehuollosta tehdään vielä toimivampi. Myös
alueen valaistus muuttuu aiempaa paremmaksi.
Esiintymislavan rakenne verhotaan puulla ja katemateriaalina käytetään kuparia. Lavan yhteyteen sijoitetaan toriparkin yksi hissi-/porrasyhteyksistä, mikä mahdollistaa pukeutumis- ja huoltotilojen sijoittamisen lavan alle. Lavasta tulee kaksipuolinen: pienempi puoli
on kävelykadulle päin, isompi puolestaan torille. Lavalle saadaan iso screen. Myös lavasta tehdään esteetön.
Vanhan kauppahallin kohdalle on liikerakennukselle
varattu tontti, jonka Joensuun kaupunki on vuokrannut
PKO:lle. Sopimuksen mukaan liikerakennus on rakennettava neljän vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta. Vuokra-aika on alkanut 1.9. PKO:n mukaan mahdollisen liikerakennuksen tarkempi suunnittelu aloitetaan,
kun toriparkin toteutus on lähtenyt kunnolla liikkeelle.

kysy aiheesta netissä
Joensuun kaupungin
projektipäällikkö Tero Toivanen
vastaa torin uudistuksia
koskeviin kysymyksiin
tiistaina 15.11. klo 17–19.
www.joensuunuutiset.fi

tämä juttu viitottuna

www.joensuunuutiset.fi/viitotut
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Kävelijöille ja
pyöräilijöille vapautuu tilaa
Torialueen kehittäminen parantaa merkittävästi kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Kävelyn ja
pyöräilyn turvallisuus kohenee, kun autojen pysäköinti siirtyy torin alle. Pysäköintiin tulee silti 300 paikkaa
lisää, vaikka pysäköintipaikkoja poistuu katujen varsilta. Myös bussien käyttö helpottuu.

P

yöräilyreittejä ja kävelyalueita tulee
lisää. Siltakatu muuttuu kävelykaduksi Kirkkokadun ja Torikadun väliltä,
ja Siltakadun eteläreunaan tulee kaksisuuntainen pyörätie. Runkolukittavien
pyörätelineiden puutetta paikataan, joten torin ympäristöön tulee liki 500 uutta pyörätelinettä.
Torikatu muuttuu yhteisen tilan alueeksi Koskikadun ja Siltakadun välillä. Autoilla ajo on sallittua, mutta pysäköintipaikat poistuvat ja ajorata kapenee. Jalankulkijat ja pyöräilijät voivat
ylittää kadun haluamastaan kohdasta.
Tällä lisätään Vapaudenpuiston ja torin
yhtenäisyyttä.

KOLUMNI

Bussin vaihto nopeutuu
Joukkoliikenteen vaihtopysäkkialue keskitetään Koskikadulle Kirkkokadun ja Torikadun välille. Oikean bussin löytäminen helpottuu ja vaihtomatka lyhenee,
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Uudistunutta
Joensuuta kannattaa
odottaa, uudistukset
tehdään ihan meitä
kaikkia varten.

7045

Keskimäärin tämän verran maksaa
euroissa yhden peruskoululaisen
opetus vuodessa.

somesta nostettua
Jää vähän semmoinen
maku, että tehdään halvalla
sinnepäin.

Torin päällystämisen hintalappu on
lähtenyt nousuun rankasti, mutta pinta
on näyttävä ja kestävä.

Aleksi Martikainen kommentoi
Joensuun kauppatorin suunnitelmia
Facebookissa.

Valtuutettu
Petteri Tahvanainen (vas.) sanoi
Joensuun torin yleissuunnitelmasta.

TAPAHTUMIA JOENSUUSSA
marras-jouluKUUSSA
Poimintoja tapahtumatarjonnasta
Katso lisää:
www.joensuu.fi/tutustu-joensuuntapahtumatarjontaan
KESKUSTA
la 26.11. klo 10–13
Sinkkolan joulu
Sinkkolan kotieläinpiha
la–ti 3.–6.12., la–su 10.–11.12.
ja 17.–18.12.
Taitokorttelin Joulukylä avoinna

Lue lisää torin uudistamisesta osoitteesta
www.joensuunuusitori.fi

mutta jotain jäi vielä puuttumaan.
Nyt noustaan seuraavalle tasolle
kaupungin kehittämisessä. Torin tuhkimotarina muuttuu todeksi. Halkeillut
asfaltti kuoritaan pois. Toripysäköintilaitoksen päälle rakennetaan uusi ja
aikaa kestävä graniittipintainen kauppatori. Kelpaa kuntalaisten kokoontua
ja kahvia nautiskella. Enää ei töksähdä kulkijan jalka sähköjohtovirityksiin,
kun torikauppiaat saavat virtansa uudistetusta sähköjärjestelmästä. Bussista toiseen pääsee helposti – ei tarvitse koko korttelia kiertää pysäkkiä etsimässä. Polkupyörä odottaa piirakoiden
ostajaa turvallisesti uuteen telineeseen
lukittuna – ihan siinä kaksisuuntaisen
pyörätien vieressä. Torilavaa ja sen esityksiä kelpaa esitellä kauempaakin tulleelle serkulle.
Mielipiteitä ja näkemyksiä kehittämisestä ja rakentamisesta riittää ja
puhetta piisaa. Hyvä niin – joensuulai-

Marrasmarkkinat
uudessa paikassa
virran varrella
Joensuun marrasmarkkinat pidetään uudessa paikassa
Pielisjoen rannalla matkustajasatamassa ja Rantapuistossa.

Milloin ollaan perillä?
Pakko se on nyt uskoa. Kun on omin
silmin nähnyt, että asfalttia alkaa kuoriutua. Tori ympäristöineen uudistuu –
lopultakin. Tätä on odotettu pitkään.
Loppukesästä vuonna 2000 puikkelehdin kävelykadun työmaan läpi
työpaikkahaastatteluun kohti Koskikatu 1:ssä sijainnutta Teknistä virastoa.
Vanha kotikaupunki oli alkanut pestä
kasvojaan. Kaupunkikeskustan suuri
uudistus oli hyvässä vauhdissa aloittaessani virkauraani kaupungilla. Tuntui hienolta päästä mukaan tekemisen
meininkiin.
Kävelykatu valmistui, nostureita
nousi ympärille, Torinhelmi, Iso Myy,
Carlsonin tavaratalo, Vaakunan laajennus, Cumulus, Centrumin uudistus.
Kävelykatu toi elämää kaupungin
ytimeen. Kaupunkilaiset saivat Taitokorttelista hienon olohuoneen, kun tekniikan virastot väistyivät kaupungin laidalle. Yksi muutos johti seuraavaan,
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kun bussit ovat samalla suunnalla. Nyt
osa pysäkeistä on Siltakadulla, Kirkkokadulla ja Koskikadulla.
Myös autoilu helpottuu
Pysäköintipaikkaa hakeva liikenne keskustassa vähenee. Joensuun kaupungin ja PKO:n välisen vuokrasopimuksen
mukaan torille on rakennettava maanalainen pysäköintilaitos, jossa on oltava
vähintään 330 autopaikkaa. Toriparkin
sisään- ja ulosajorampit tulevat Koskikadulle Carlsonin kohdalle. Rakennustyöt
on aloitettava viimeistään 5.6.2017 ja
tehtävä loppuun 30.9.2018 mennessä.
Toriremontti on aloitettu asvaltin
poistamisella. Taksit ovat yhä omalla
paikallaan, ja Torikadun pysäköintipaikat
ovat käytettävissä. Kaupunki on aloittanut kauppahallin sisätilojen purkamisen.
Varsinaisen rungon ja ulkoseinien purkaminen alkaa kuun lopussa.

set ovat kiinnostuneita kaupungistaan.
Epäiltiin sitä aikanaan kävelykadun rakentamistakin.
Muutosten ketju jatkuu torilta joen toiselle puolelle. Joki siirtyy keskelle kaupunkia, kunhan asemanseudun
kehittäminen pääsee vauhtiin. Hyvällä
alulla ollaan jo Ilosaaren kohdalla. Vanhaa korjataan ja rakenteita uudistetaan.
Kaikkea ei kuitenkaan voi korjata. Huomisen hyvä maisema varmistetaan istuttamalla uusia puita vanhojen tilalle.
Uudistunutta Joensuuta kannattaa
odottaa, uudistukset tehdään ihan meitä kaikkia varten.
Seuraavaksi voi sitten ryhtyä odottamaan asemanseudun ensimmäistä kaivinkonetta ja nosturia. Tekemisen meininki Joensuussa jatkukoon edelleen.
Anu Näätänen
tekninen johtaja
050 550 5490
anu.naatanen@jns.fi

Marrasmarkkinat ovat ensimmäistä kertaa matkustajasatamassa ja
Rantapuistossa. Markkinamyyjät pystyttävät kojunsa Kalamarkkinoilta tuttuun paikkaan Rantakadun ja Pielisjoen väliselle alueelle. Markkinapaikkoja on Elielinkujalta Tuulaakiin saakka. Markkinat pidetään koko toriremontin ajan tässä paikassa.
– Uuden markkina-alueen paikkojen määrä on rajallinen. On odotettavissa, että kaikki myyntipaikat tulevat varatuiksi, arvioi tapahtumapäällikkö Markku Pyykkönen. Tiedossa on varsin vilkkaat markkinat,
joiden onnistumiseen vaikuttaa myös markkinasää, jatkaa Pyykkönen.
Markkinoiden tuotteissa ja tarjonnassa näkyy jo tuleva joulunaika.
Esillä on runsaasti makeisia, liha- ja juustotuotteita sekä talvikauden
tekstiilejä ja vaatteita.
Markkinat pidetään marraskuussa 10. päivä torstaina kello 7–18
ja 11. päivä perjantaina kello 7–17. Kesäravintola Tuulaaki on poikkeuksellisesti avoinna markkinoiden ajan. Myös vuoden 2017 tammimarkkinat pidetään samassa paikassa 12.–13.1.
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Valtuustosalista

su–ke 27.–30.11.
Yksin sateessa? -festivaali
Joensuu
Itäinen tanssin aluekeskus
ENO
su 13.11. klo 13
Tuli kirkkoon mies ja lapsi -konsertti
Enon seurakuntatalo
Enon seurakunta, Rantalan virta
-kulttuuriyhdistys ry,
Enon Ämmät -ryhmä ja
Vinnin Rauta Ky
la 26.11. klo 9–13
Joulumyyjäiset
Enon palvelupiste
Enon kyläyhdistys ry
KIIHTELYSVAARA
to 1.12. klo 18
Saija Tuupasen joulukonsertti
Kiihtelysvaaran kirkko
Kiihtelysvaaran Osuuspankki
la 3.12. klo 10–14
Joulumyyjäiset
Heinävaaran seurojentalo
Heinävaaran Martat
PYHÄSELKÄ
pe 2.12. klo 10–18
Hammaslahden suurmyyjäiset
Nuorisoseurantalo, Pyhäseläntie 1
Hammaslahden seudun kyläyhdistys
TUUPOVAARA
ti 29.11. klo 18
Saija Tuupasen joulukonsertti
Tuupovaaran kirkko
Tuupovaaran Osuuspankki
la 3.12. klo 10–14
Joulun avaus Ullakolla
Tuupovaaran Käsityöläiset ry
Seurakuntien jouluiset tapahtumat
osoitteessa www.hoosianna.fi
marraskuun puolivälin jälkeen.

TAPAHTUMAT

ROKUMENTISSA 16.–20.11.
LEIKITÄÄN ROOLILEIKKEJÄ
Marraskuussa starttaavan Rokumentin teemana on Roolileikit. Suomen suurin musiikkielokuvafestivaali järjestetään nyt 12. kertaa. Rokumentissa on kymmenen elokuvan teemaohjelmisto.
Teemaelokuvissa esitellään henkilöitä, jotka hämmentävät kanssaihmisiään rikkomalla yhteiskunnan odotuksia ja totuttuja käyttäytymismalleja.
Leffoissa ääneen pääsee joukko ristiriitaisia hahmoja, kuten maailman surumielisin cheerleadingjoukkue tai Star Warsin sivuosanäyttelijät.
Yhteensä festivaalilla esitetään noin neljäkymmentä elokuvaa vuoden parhaimmista musaleffoista. Näytökset ja klubit levittäytyvät ympäri kaupunkia. Legendaarinen ulkoilmanäytös nähdään
Ilosaaren sijaan Taitokorttelissa.

Lue lisää

www.rokumentti.com/2016/
@rokumentti
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LOUHITEATTERIN
JUHLANÄYTÖKSENÄ KAUAS
PILVET KARKAAVAT
Enolainen Louhiteatteri esittää 10-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Aki Kaurismäen klassikon Kauas pilvet karkaavat. Louhiteatterille esityksen on
ohjannut Kirsikka Leino.
Kauas pilvet karkaavat on työläispariskunta
Laurin ja Ilonan rakkaustarina. Se on tarina työttömyydestä 1990-luvun Suomessa ja kertoo elämästä sen kaikkine sävyineen. Näytelmä on selviytymistarina elämän ilojen, surujen ja huolien
keskellä, huumoria unohtamatta.
Juhlanäytelmässä lavalla nähdään kahdenkymmenen hengen työryhmä. Mukana on myös
bändi. Musiikkina kuullaan klassikkokappaleita
Rauli Badding Somerjoen tuotannosta Olavi Virtaan. Näytelmästä on useita esityksiä marras–
joulukuussa aina itsenäisyyspäivään asti.

Lue lisää

www.louhitalo.fi/tapahtumat
@louhiteatteri

3

JOENSUU

TALOUS

Näkymä selkiytyy
uudistuksen myötä
Vuoden 2017 talousarvioesitystä on rakennettu Joensuun
kaupungin organisaatiouudistusta silmällä pitäen. Lopputulos
näkyy organisaation muodostuttua.

H

ieman poikkeuksellinen tuleva vuosi näkyy myös Joensuun kaupungin talousarvioesityksessä. Sosiaalija terveyspalvelut siirtyvät Siun sotelle, kaupungin organisaatio muuttuu ja
oman vaikutuksensa tuovat myös kilpailukykysopimus ja perustoimeentulotuen siirtyminen kunnilta Kelalle.
Kaupunginjohtaja Kari Karjalaisen
talousarvioesitys julkaistiin 27. lokakuuta, minkä jälkeen kaupunginhallitus
käsittelee sitä toisen kerran 14. marraskuuta. Ensimmäisen kerran asiaa käsiteltiin 1.11. Kaupunginvaltuusto päättää
asiasta 28.11. Voit seurata kokousta
Twitterissä tunnisteella #jnsvaltuusto
tai livenä netissä osoitteessa www.joensuu.fi/valtuusto.
Siun soten maksuosuudet on päätetty kuntien yhteisessä omistajaohjauksessa. Joensuun maksuosuus on
233 miljoonaa euroa, mikä kattaa ympäristöterveydenhuollon, sosiaali- ja
terveyspalvelut sekä pelastustoimen.
Siun soten myötä Joensuun kaupungin organisaatio muuttuu, jolloin

palveluiden painopiste kokee muutoksen. Uutta on se, että talousarvioesityksessä näkyy nyt elinvoima uutena kokonaisuutena. Uudistuvan Joensuun
kaksi muuta toimialaa ovat hyvinvointi ja kaupunkiympäristö.
Uusi valtuustokausi alkaa ensi vuoden kesäkuussa, minkä jälkeen valtuusto valmistelee kaupungin uuden strategian. Jo tässä talousarvioesityksessä on rakennettu uutta organisaatiota,
mutta se näkyy vasta muutoksen konkretisoiduttua.
Valtion vaikutukset
Kilpailukykysopimus tuo muutoksia
kaupungin tulo- ja menovirtoihin. Se
heikentää kuntataloutta ja Joensuun
taloutta lyhyellä aikavälillä. Kilpailukykysopimus pienentää verotuloja ja valtionosuuksia mutta samalla myös toimintamenoja. Kilpailukykysopimuksesta johtuvasta toimintamenojen
pienentymisestä ei ole välitöntä vaikutusta palveluihin.
Perustoimeentulo siirtyy kunnilta

Kelalle vuodenvaihteessa, jolloin toimintamenot pienenevät. Vastaavasti
valtionosuudet vähenevät.
Lisäksi tuleva maakuntauudistus
muuttaa aikanaan kuntien tehtäviä ja rahoitusta merkittävästi, mutta kuntakohtaiset vaikutukset selviävät myöhemmin.
Lisää rahaa koulutiloihin
Hyvinvoinnin toimialaan kuuluvat päiväkodit ja koulut saavat merkittävästi lisää rahaa ensi vuonna palveluverkon muuttumisen vuoksi. Esimerkkeinä
mainittakoon Karhunmäen koulun toiminnan alkaminen, Nepenmäen yhteiskoulun ja uuden Norssin rakentaminen
sekä Rantakylän päiväkodin valmistuminen. Toimitilamuutokset johtuvat sekä huonokuntoisista rakennuksista että päivähoito- ja kouluikäisten lasten
määrän kasvusta.
Talousarvioesityksessä on myös
huomioitu keskustan voimakas kehittäminen, kuten Joensuun kauppatoriin
liittyvä rakentaminen. Lisäksi Raatekankaan eritasoliittymän teko käynnistyy,

Ilosaaren rakennustyöt jatkuvat sekä
125 tontin luovutukseen varaudutaan.
Talousarvio on 1,2 miljoonaa euroa
ylijäämäinen. Edellä mainitut toimitilainvestoinnit nostavat lainakantaa, joka on
2561 euroa per asukas. Tasoa pyritään
laskemaan tulevina vuosina. Veroja ei
esityksessä koroteta vuodelle 2017.

 Ensi vuoden budjetti

mahdollistaa esimerkiksi:
Katujen ja puistojen
rakentamista tai remontoimista
15,4 miljoonalla eurolla.
2070 tapahtuman järjestämisen
tai avustamisen Joensuussa.
Lämpimän aterian tarjoamisen
päivittäin 9939 lapselle ja nuorelle
päiväkodeissa ja kouluissa.
Suomi100-juhlavuoden
juhlistamisen noin 200 000 eurolla.
Katso verkkolehden videolta, mitä
kaikkea muuta ensi vuonna on
mahdollista saada.
www.joensuunuutiset.fi/budjetti

Uusi vuosi tuo mukanaan uudistuneen Joensuun
Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Siun sotelle ensi vuoden alussa, jolloin Joensuun kaupungin organisaatio muuttuu.
Olipa kysymys sitten rahasta, työntekijöistä
tai palvelutuotannosta, sote on yli puolet kaupungin toiminnasta. Isoja muutoksia tapahtuu,
kun sote siirtyy Pohjois-Karjalan kuntien ja Heinäveden perustamalle Siun sotelle. Uudistuksen
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myötä toiminta keskittyy Joensuussa kolmeen
toimialaan: elinvoimaan, hyvinvointiin ja kaupunkiympäristöön.
Uudistuksessa elinvoima saa entistä isomman roolin. Sen vastuulle kuuluvat muun muassa kaupungin kilpailukyvyn ja elinvoiman kehittäminen, elinkeino- ja innovaatiopolitiikka ja
hankintatoimen järjestäminen. Hyvinvointi vas-

taa varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluista eli
päiväkodeista, kouluista sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista. Kaupunkiympäristöön
kuuluvat kaavoitus, kadut, liikenne, vesihuolto,
rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu.

lue lisää

www.joensuu.fi/organisaatiouudistus
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TERVEYS

IKÄIHMISET

SOSIAALI JA TERVEYS

NUORISO

HELPOITEN
AJANVARAUKSELLA

TOIVEISIIN ON
VASTATTU

NYT PUHUTAAN
SOTESTA

ANNA ÄÄNESI
VAALEISSA

Influenssarokotuksen saa helpoiten
ajan varaamalla. Aikuiset voivat varata rokotusajan osoitteesta https://
eweb.pohjoiskarjala.net/webajanvaraus/app. Ilmaisen rokotteen voi
saada, mikäli kuuluu riskiryhmään, lähipiirissä on vakavalle influenssalle
altis henkilö tai on astumassa asepalvelukseen. Riskiryhmään kuuluvat
65 vuotta täyttäneet, pikkulapset, raskaana olevat naiset ja ne, joilla on jokin perussairaus.
Aikuiset saavat influenssarokotteen ilman ajanvarausta sukunimen
alkukirjaimen mukaan. Rokotusten
tarkemmat aikataulut ja tiedot löytyvät Joensuun kaupungin nettisivuilta.
6–35 kuukauden ikäiset lapset
saavat rokotteen neuvolassa osana
yleistä rokotusohjelmaa. Kaksivuotiaille on saatavilla helposti annettava
nenäsumute.
Helposti tarttuvan influenssan oireita ovat muun muassa korkea kuume, voimakkaat lihaskivut ja huonovointisuus.

lue lisää

www.joensuu.fi/
kausi-influenssarokotukset
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Tänä syksynä Tuupovaarassa on
jatkettu viime vuonna lopetettua virikepiiriä suuren kysynnän vuoksi.
Seurakunnan, Joensuun kaupungin
ja järjestöjen edustajien yhteistapaamisen jälkeen seurakunta alkoi
yksittäisten vapaaehtoisten avustuksella järjestää virikepiirejä ikäihmisille joka toinen torstai.
Tuupovaaran seurakuntatalolla
pidettävien virikepiirien ohjelmaan
kuuluvat viriketuokio, ruokailu ja
keskipäivän kerho. Iltapäivällä paikalle saapuu kiikkutuolivieras, jolle voi esittää kysymyksiä. Vieraana
ovat olleet esimerkiksi kirkkoherra
ja seniorineuvonta Ankkurin terveydenhoitaja. Myös kirjaston työntekijä on käynyt pitämässä muistelutuokion. Myös tulevaisuudessa
yhteistyötä kirjaston ja seniorineuvonnan kanssa jatketaan. Ruokailussa on vapaaehtoinen maksu.
Kerhoihin on mahdollista kulkea
omakustanteisesti koulukyydeillä
tai vaihtoehtoisesti erillisillä kuljetuksilla, mikäli omalla alueella koulukyydit eivät kulje.

Tule mukaan asukastilaisuuteen,
jossa puhutaan sote-palveluista ja
Siun sotesta kansankielellä. Illan
pääpaino on palveluissa, ei niitä
järjestävissä hallintohimmeleissä.
Joensuun konservatorion salissa maanantaina 14.11. kello 18–20
järjestettävässä tilaisuudessa palveluista puhuvat niistä vastaavat
johtajat. Ääneen pääset myös sinä,
sillä aikaa on varattu runsaasti kysymyksille ja keskustelulle.
Tervetuloa kuulemaan millaisia
sosiaali- ja terveyspalveluja vuoden
2017 alussa aloittava Siun sote joensuulaisille järjestää.
Tilaisuuteen järjestetään maksuton kuljetus Tuupovaarasta, Kiihtelysvaarasta, Enosta ja Hammaslahdesta. Ilmoittaudu kyytiin oman
alueesi kaupungin palvelupisteelle
perjantaihin 11.11. klo 11 mennessä.
Siun soten asukastilaisuus
Ma 14.11. klo 18–20
Joensuun konservatorion salissa

Nyt on aika antaa ääni Joensuun
nuorisovaltuustovaaleissa. Ennakkoon voi äänestää kauppakeskus
Isossa Myyssä 9.–10. marraskuuta. Tuolloin henkilöllisyys on
pystyttävä todentamaan. Isossa Myyssä myös kouluihin kuulumattomilla on mahdollisuus antaa äänensä. Viralliset vaalit käydään yläkouluilla 15. marraskuuta
sekä lukioissa ja ammattikouluissa
16. marraskuuta.
Vaalien ehdokkaisiin voi tutustua tarkemmin Joensuun nuorisovaltuuston nettisivuilla. Vaalien tulos julkaistaan niin ikään netissä
18. marraskuuta.
Nuorisovaltuuston monipuoliseen toimintaan kuuluu muun muassa nuorison etujen valvonta ja
erilaisten tapahtumien ja tapaamisten järjestäminen.

lue lisää

www.joensuu.fi/
nuorisovaltuustovaalit
www.facebook.com/JNSnuva
www.instagram.com/jnsnuva

IKÄIHMISET

Verkostoituminen
voimistaa toimintaa
Joensuun kaupungin vapaaehtoistoiminta on mukana verkostossa,
jossa etsitään yhteisvoimin uusia vapaaehtoisia.
Pyörätuoliletka suuntaa Senioripihasta
kohti joen rantaa. Rauha Penttinen, 90,
innostuu laulamaan, jolloin vieruskaveri
ottaa häntä kädestä kiinni. Niin kylmää
pakkasta ei ole ollut, etteikö Penttinen
olisi lähtenyt ulkoilemaan.
- Silloin kun on ulkoiluttajia, on puettava sen verran päälle, että tarkenee.
Joensuun julkisen alan eläkeläiset ry
käy torstaisin ulkoiluttamassa Senioripihan asukkaita. Samaan aikaan halukkaille on tuolijumppaa. Alun perin yhdistyksen jäseniä tuli Senioripihaan Maija-talon
uusien asukkaiden asukaskummeiksi
huhtikuussa 2014. Julkisen alan eläkeläisten lisäksi Joensuun kaupunki tekee
yhteistyötä muiden vapaaehtoistoimintaa tekevien yhdistysten ja evankelis-luterilaisen seurakunnan kanssa. Toimijat
kuuluvat Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoiminnan verkostoon, jonka tehtävänä on saada toimintaa näkyväksi ja uusia vapaaehtoisia. Tarkoituksena on ollut voimien yhdistäminen, jotta jokainen

ei tekisi samaa työtä yksinään.
Suurin osa kaupungin vapaaehtoisista on vasta eläkkeelle jääneitä ihmisiä.
Kun kaapit on siivottu, monen mielestä
on aika kokeilla jotakin uutta. Merkittävän lisän kaupungin vapaaehtoistoimintaan tuovat vuosittain Karelia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat, jotka
käyvät kerran viikossa ikäihmisten luona.
Joensuussa on tällä hetkellä noin 80
vapaaehtoista opiskelijoiden ja muiden
toimijoiden lisäksi. Lähes saman verran
tarvittaisiin lisää, sillä noin 70 ikäihmistä
on jonossa. Kaupungilla ei ole jonotuskäytäntöä, vaan ikäihmiselle määräytyy
vapaaehtoinen sopivan persoonan mukaan. Toimintaan voi osallistua matalalla
kynnyksellä. Esimerkiksi Joensuun julkisen alan eläkeläisten mukaan voi lähteä
ulkoiluttajaksi, vaikka ei olisi yhdistyksen jäsen.

lue lisää

Vapaaehtoinen Maija Hiltunen ja Rauha
Penttinen (etualalla) ovat alusta asti olleet
mukana ulkoiluhetkissä.

www.joensuu.fi/vapaaehtoistoiminta
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Joensuu-päivä tuo
perinteitä ja piristystä

Tämä juttu
myös viitottuna

Joensuun syntymäpäivään kuuluu aamukahvitilaisuus
Teatteriravintolassa, jolloin jaetaan kaupungin viralliset palkinnot.
29. marraskuuta eli Joensuu-päivänä
on Teatteriravintolan lisäksi kahvipannu kuumana myös Enon, Pyhäselän,
Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran palvelupisteillä. Päivä sisältää monipuolista tekemistä.
Taidemuseo Onniin ja Carelicumissa sijaitsevaan Pohjois-Karjalan museo Hilmaan pääsee tutustumaan ilman pääsymaksua. Taidemuseo
Onnissa esitellään Joensuu-päivän
maistiainen Onni suosii rohkeaa -projektista kello 14. Carelicumin lastenkonsertissa esiintyy kello 9.15 Pentti
Rasinkangas ja Hetkiä ennen itsenäisyyttä -valokuvanäyttely avataan kello
13. Aulassa on kello 11 alkaen Otsolan
ammattiopiston opiskelijoiden käsityötuotemyyntiä.
Joensuun kaupunginorkesterin puhaltajat ottavat varaslähdön jouluun ja
tuovat musiikkitervehdykset pääkirjaston Taiteiden aukiolle kello 12, Taidemuseo Onnin Olkkariin kello 13 ja Carelicumin aulaan kello 14.

JOENSUU

Grafiikan pajalla osoitteessa Jokikatu 8 on avoimet ovet kello 12–18, ja
siellä on mahdollista nähdä taiteilijoita
työskentelemässä sekä ostaa teoksia.
Konservatorion salissa kello 18 järjestettävässä Tervetuloa Sadunmaahan -konsertissa viihdyttävät yleisöä
Joensuun konservatorion Jousiorkesterit, Harmonikat & Kuoro. Luvassa on
suomalaista musiikkia laidasta laitaan.
Pakkahuoneella esitetään kello 10,
13 ja 17.30 tanssi-musiikkiteos Ainot,
joka on valoisa ja lumoava 30-minuuttinen tuokio ihmisyydestä ja suomalaisuudesta. Teoksen ydinteema on elää
Suomessa ja maailmassa kuolemaa
pelkäämättä. Yhdessä.
Kaikkiin Joensuu-päivän ohjelmiin
ja esityksiin on vapaa pääsy.
Joensuu-päivän juhlinnan voi halutessaan aloittaa jo lauantaina 26.
marraskuuta Sinkkolan Joulu -tapahtumassa kello 10–13. Luvassa on joulupuuroa, ponikyytiä, askartelupiste ja
jouluinen navetta.

www.joensuunuutiset.fi/
viitotut

Näin herkuteltiin viime vuonna Joensuu-päivän kunniaksi.

www.joensuu.fi/joensuupaiva
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in english / НА РУССКОМ

lue lisää

KIRJASTO

MONIKULTTUURISET
KERHOT ALKOIVAT
KIRJASTOSSA

Miltä puiston pitäisi
mielestäsi näyttää?
Sinä voit vaikuttaa Vapaudenpuiston peruskorjauksen suunnitteluun. Uudistus
liittyy torin, toriparkin ja puistoa ympäröivien katujen rakentamiseen. Kaupunki
on käynnistänyt Vapaudenpuiston yleissuunnitelman laatimisen. Siinä kartoitetaan nykytila, uudistuksen tavoitteet
ja laaditaan peruskorjaussuunnitelma.
Puiston pinnoitteet, rakenteet ja kalusteet ovat ajan myötä kuluneet. Näky-
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mä kaupungintalolta taidemuseolle on
kasvanut umpeen. Muutoksella halutaan
nostaa puiston asemaa kaupungin edustuspuistona.
Kerro kehitysideasi nettikyselyssä
osoitteessa www.joensuu.fi/vapaudenpuisto. Vastausaika päättyy 14.11.

lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/keskustelu

Joensuussa on alettu pitää monikulttuurisia naisten käsityökerhoja
ja kielikahvilatoimintaa. Käsityökerho järjestetään Rantakylän kirjastossa maanantaisin kello 17. Kielikahviloihin voi osallistua suomeksi
Joensuun pääkirjastossa tiistaisin
kello 17, englanniksi puolestaan
keskiviikkoisin niin ikään kello 17.
Monikulttuuriseen perhekerhoon
voi osallistua Joensuun pääkirjastossa vielä 12. marraskuuta ja 10.
joulukuuta kello 14. Kerhoihin ovat
tervetulleita kaikki ikään ja kansalaisuuteen katsomatta.
Pääkirjaston Opinpesässä annetaan myös tietoneuvontaa vaikkapa erilaisten lomakkeiden täytöstä. Myös maksutonta lakineuvontaa on mahdollista saada.

lue lisää

http://vaarakirjastot.fi/
tietoneuvontaakasityokerhoja-jakielikahviloita

www.joensuu.fi/english
www.joensuu.fi/russian
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Konservatorion
loppusyksyn konsertteja
Joensuun puhallinorkesterin viihdekonsertti Eteen ja ylös aloittaa marraskuun
konserttien sarjan. Konsertti pidetään
perjantaina 11.11. kello 18 konservatorion salissa. Kapellimestarina toimii
Mika Hirvonen.
Iltamusiikkia on tarjolla Joensuun
seurakuntakeskuksen salissa keskiviikkona 23.11. kello 19. Esiintymässä on
Joensuun konservatorion jousiorkesteri JUNO. JUNO koostuu opinnoissaan
pitkällä olevista nuorista muusikoista. Luvassa on tunnelmallisia säveliä,
nuorta energiaa ja solistista taiturointia Katri Kaiholan johdolla.
Perjantaina 25.11. kello 18 on konservatoriolla perinteinen Hyvän mielen
konsertti. Konsertin musiikista vastaa
konservatorion ammattiopiskelijoista
koostuva Konsa Ensemble -kokoonpano. Konsertti järjestetään yhteistyössä Joensuun Seudun Mielenterveysseuran ja Pohjois-Karjalan Sydänpiirin
kanssa.
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Konservatorion laulajat esittävät adventin aikaan sopivaa tunnelmallista
musiikkia erilaisin kokoonpanoin. Vierailevana solistana on Kirsi Thum ja
pianistina Jaroslava Kotorova Joensuun ja Pielisensuun kirkoissa sekä Kemal Achourbekov Rantakylän kirkossa.
Joulun ihme -esitykset ovat Joensuun kirkossa maanantaina 28.11. kello
18, Rantakylän kirkossa tiistaina 29.11.
kello 18 ja Pielisensuun kirkossa keskiviikkona 30.11. kello 18.
Lapsille on tarjolla Lapsen Sävel
-joulukonsertti maanantaina 28.11.
kello 18 Carelia-salissa ja Lapsen Sävel pienten joulukonsertti perjantaina
9.12. kello 10.30 konservatorion salissa. Konsertit järjestävät yhteistyössä Joensuun konservatorio ja Pelastakaa Lapset.

lue lisää

KANSALAISOPISTO

JUHLITAAN
99-VUOTIASTA
SUOMEA
Joensuussa itsenäisyyspäivän vietto
alkaa kello 12 kunnianosoituksella ja
seppeleiden laskulla sankarihaudoille
ja hautamuistomerkeille. Päiväjuhla
alkaa kello 13 Konservatorion juhlasalissa. Musiikista vastaa Maanpuolustussoittokunta.
Enossa on sanajumalanpalvelus
kello 10, jonka jälkeen seppeleiden
lasku sankarihaudoille. Kahvitarjoilu
ja juhla seurakuntatalolla.
Kiihtelysvaarassa jumalanpalvelus alkaa kello 10 ja sen jälkeen on
seppeleiden lasku. Päiväjuhla ja kahvit ovat Suojapirtillä. Juhlassa Esko
ja Tommi Ilonen esittävät lauluja Yrjö Jylhän runokokoelmasta Kiirastuli.
Pyhäselässä jumalanpalvelus on
kello 10. Seppeleiden laskun jälkeen
kahvit ja juhla seurakuntatalolla.
Tuupovaarassa messu alkaa kello 13. Seppeleiden laskun jälkeen siirrytään kahville ja juhlaan seurakuntatalolle.

lue lisää

www.joensuu.fi/itsenaisyyspaiva
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JOULUKUINEN
PIANOVIIKKO

ILMOITTAUDU
MUSKARIIN

tasalissa lauantaina 10.12. kello 15.30–
16.30. Ilmoittaudu ennakkoon! Maksimi 50 henkilöä.

Konservatorion pianonsoitonopettajat yhdistävät voimansa viiden oppilaskonsertin sarjaksi joulukuun toisella viikolla. Luvassa
on monipuolista pianomusiikkia
vasta-alkajista varttuneempiin virtuooseihin.
Konsertit alkavat maanantaina 12.12., jolloin illalla on tarjolla
peräti kaksi konserttia. Pianoviikko jatkuu konserteilla myös viikon
muina iltoina.
Viikko huipentuu päätöskonserttiin Miehemme maailmalla perjantaina 16. joulukuuta. Konsertissa esiintyy muutama konservatoriosta valmistunut, jo maailmalle
lähtenyt nuori pianisti.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
Psst. Kevään uudet kurssit tulevat
nettiin näkyviin joulukuussa.

Kaikki konsertit ovat konservatorion salissa, ja niihin on vapaa
pääsy.

Kansalaisopistolla
joulun tunnelmaa
Jouluun pääsee virittäytymään Pekkalan
joulussa perjantaina 2. joulukuuta kello
17.30–19.30 Pekkalan kartanossa. Tapahtuma tarjoaa muun muassa jouluisia työpajoja lapsille.
Sävelkuvia Suomesta ja maailmalta
-tapahtumassa maanantaina 5.12. kello 13–16 Kauppaneuvoksen kahvilassa
esiintyy Seutuopisto soi -yhtye kello 15.
Joensuulaislähtöinen tanssitaitelija
Jari Karttunen juhlii 50 vuottaan maksuttoman kuntotanssitunnin merkeissä:
Kuntotanssi-joulu Opistotalolla, Liikun-

Kuva: Kari Kemppainen

www.joensuu.fi/konservatorio

OPISTON RYHMIEN
JOULUKONSERTIT JA
TEATTERIESITYKSET
www.joensuu.fi/
kansalaisopistontapahtumakalenteri4

Uusien oppilaiden netti-ilmoittautuminen musiikkileikkikouluun ja musiikkivalmennukseen kevätlukukaudeksi 2017 on avoinna 21.–25.11.
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. Musiikkileikkikoulun tärkein tavoite on musiikkirakkauden herättäminen.
Musiikkivalmennus on sisällöltään jatkoa musiikkileikkikoululle ja valmentautumispaikka pyrittäessä musiikkiopinnoissa eteenpäin. Musiikkivalmennusta annetaan
1.–3./4.-luokkalaisille.
Paikkoja on rajoitetusti, ja oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

lue lisää
lue lisää

www.joensuu.fi/
konservatorio

www.joensuu.fi/
musiikkileikkikoulu
www.joensuu.fi/
musiikkivalmennus
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Pauno Pohjolainen –
Mandoliinimiehen matka
Pauno Pohjolaisen taidetta 1990-luvulta aivan uusimpiin teoksiin
Joensuun taidemuseo Onnissa 3.11.2016–22.1.2017.
Kuopiolainen Pauno Pohjolainen (s.
1949) nousi yleisön tietoisuuteen räjähtävillä, vastavirtaan kulkevilla värikkäillä teoksillaan 1980-luvun vaihteessa. Suorakaiteen muotoinen maalauspohja ei sopinut Pohjolaisen käsialaan,
vaan hän alkoi rakentaa monimuotoisia
pohjia lisäten niihin veistoksellisia elementtejä. Eri puulajit saivat luontevan
muotonsa hänen käsissään yhdistyen
hartsiin, värimassoihin ja lyöntimetalliin.
Teokset liikkuivat maalauksen ja

JOENSUU

veistoksen välimaastossa säilyttäen
kuitenkin perinteiselle maalaustaiteelle ominaisen elementin – etupuolensa.
Uskonnollinen aiheisto on kulkenut Pohjolaisen tuotannossa keskeisenä teemana kautta vuosien. Pauno Pohjolainen on saanut Ars Fennica -palkinnon
1997 ja Pro Finlandian 2005 tunnustuksena työstään.

lue lisää

Kuva: Kari Kemppainen

www.joensuuntaidemuseo.fi

TEATTERI

JOENSUU

ORKESTERI

Kuva: Johanna Kokkola

Talven loistokkaimpia
hetkiä konserteissa

Viiru-kissa ja ukko-Pesonen valmistelevat joulua
mökissään lumisten maisemien keskellä. Joululahjat, ruuat, piparit, siivous ja kuusenhaku nyt
ainakin kuuluvat jouluvalmisteluihin. Vaan miten
ne mahtavat sujua, kun Pesonen onnistuu telomaan jalkansa...
Onneksi tarinalla on onnellinen loppu ja voimme luvata, että tämän esityksen myötä kaikilla on
hyvä joulumieli. Ja eiköhän se joulupukkikin lopulta löydä myös Pesosen mökkiin.
Hauska ja tunnelmallinen Viirun ja Pesosen
joulu pohjautuu Sven Nordqvistin rakastettuihin
lastenkirjoihin. Tämä näytelmä tuo taatusti hyvän
mielen ja joulutunnelman niin pienelle kuin isommallekin katsojalle. Esityksen ohjaa teatterinjohtaja Iiristiina Varilo.

Talvikauden pimeimpään aikaan valoa tuovat kaupunginorkesterin upeat konsertit. Torstaina 17.11.
Carelia-salissa loistaa pianovirtuoosi Ronald Brautigam Beethovenin massiivisen, Keisarikonsertoksikin kutsutun viidennen pianokonserton parissa
Jurjen Hempelin johtamana.
Elviksen ja Sinatran hittejä sekä suomalaista
rautalankamusiikkia sinfoniaorkesterin säestämänä
tulkitsee 24.11. samettiääninen Jorma Kääriäinen
täyteen varatussa konsertissaan. Konsertin johtaa
viihdekapellimestarina ansioitunut Jarkko Kiiski.
Joulukuuhun torstaina 1.12. johdattaa viulisti
Daniel Rowland, joka myös johtaa orkesteria esittäessään sekä Antonio Vivaldin että Astor Piazzollan näkemykset neljästä vuodenajasta.
Suomalaisen musiikin päivää orkesterin muusikot puolestaan juhlistavat Jukka Untamalan johdolla torstaina 8.12. esittäen muun muassa Sibeliuksen, Melartinin ja Klamin kauneimpia teoksia.
Konsertti Carelia-salissa on väliajaton.

LUE LISÄÄ

www.kaupunginteatteri.jns.fi

MUSEOT

Kuva: Marco Borggreve

Iki-ihana Viirun ja Pesosen
joulu kaupunginteatterissa

Ensi-ilta 9.11. kello 18 Joensuun kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä. Liput 11 €,
perhelippu 45 €. Ikäsuositus yli 5-vuotiaille.

JOENSUU

LUE LISÄÄ

www.joensuu.fi/orkesteri

Kuva: Otto Kotilainen

Hetkiä ennen itsenäisyyttä
Valokuvanäyttelyn kautta saa käsityksen, miten
ihmisiä on ikuistettu Karjalan alueella aikana, jolloin valokuvaaminen oli harvojen harrastus ja vielä harvemman ammatti. Monet Pohjois-Karjalan
museon valokuva-arkiston 1900-luvun alun kuvista ovat ryhmäkuvia. Ihmiset ovat kokoontuneet yhteen, kun on osallistuttu suopäiville tai urheilutapahtumiin. Aikakauden yksityinen puoli raottuu perhealbumien kuvista.
Valokuvan keskeinen ominaisuus on hetken
vangitseminen. Hetkiä ennen itsenäisyyttä -näyttelyssä jokaista yksittäistä ikuistettua hetkeä voi
tarkastella myös yleisenä dokumenttina tuosta
ajasta. Mustavalkoiset, usein tuntemattomaksi
jääneiden kuvaajien, taidonnäytteet välittävät viestiä ja tunnelmia ajasta, jolloin Suomi oli itsenäistymisen kynnyksellä.
Hetkiä ennen itsenäisyyttä 29.11.2016–
19.3.2017. Näyttelyn avajaiset 29.11. kello 13.
Vapaa pääsy. Pohjois-Karjalan museo Hilma.
Avoinna ma–pe 10–17, la–su 10–15. Liput 3/5 €,
perhelippu 11 €, maksuun sisältyy Mukulakatu.

LUE LISÄÄ

www.pohjoiskarjalanmuseo.fi
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