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JUHLITAAN UUTTAVUOTTA YHDESSÄ
Nauti musiikillisesta ilotulituksesta Joensuun
keskustassa, tee kiertoajelu ja ihastele maaseutualueiden ilotulituksia, innostu muumeista ja
osallistu yhteisötempaukseen. Minkä sinä valitset vai osallistutko kaikkeen? Nyt on aika laatia
suunnitelma!

J

oensuussa uuttavuotta juhlitaan yhdessä. Joensuun
keskustassa pidetään ensimmäistä kertaa ilotulitus, johon on yhdistetty musiikki. Ilotulitteet ammutaan
Ilosaaresta.
Tapahtumaan tarvitset mukaasi säänmukaisen
varustuksen, hyvän mielen ja taskulampun. Kyllä, taskulampun. Yhdessä-teemaa kantava Suomi 100 -juhlavuosi käynnistyy ilotulituksen yhteydessä, jolloin järjestetään yhteisötapahtuma.
Joensuun uusivuosi alkaa ilmapallojen jakamisella kello 17.30, minkä jälkeen on aika kaivaa taskulamput esille

– eli noin kello 17.45. Tule siis kaupungintalon ja Suvantosillan väliselle alueelle joen rantaan ja osoita ilmoituksen
jälkeen taskulampulla kohti taivasta. Valomeri kuvataan
kauko-ohjattavalla kopterilla. Kuvia voi katsoa myöhemmin Joensuun kaupungin sosiaalisen median kanavista ja nettisivuilta. Ilotulitus alkaa tämän jälkeen kello 18.
Kimmelissä puolestaan järjestetään Lasten oma uudenvuoden juhla kahdessa osassa. Toimintaa on ennen
ja jälkeen ilotulituksen.
Ilotulituksesta käynnistyvä satavuotiaan Suomen juhlinta tarjoaa ohjelmaa kuntalaisille pitkin vuotta. Joensuussa järjestetään esimerkiksi Suomen suurin disko. Myös
syksyllä on luvassa toinen iso tapahtuma, jonka sisältö
paljastuu myöhemmin. Pohjois-Karjalan museossa avattu näyttely Hetkiä ennen itsenäisyyttä johdattelee kävijät
jo nyt tulevan vuoden juhlateemaan.
Lue lisää uudenvuoden juhlinnasta seuraavalta sivulta.

kysy aiheesta netissä
Mitä haluaisit kaupungilta
joululahjaksi? Joulupukki
ottaa lahjatoiveita vastaan
15.12. klo 17–19.
www.joensuunuutiset.fi
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Taivas maalataan
väreillä
Joensuun maaseutualueen ilotulitustapahtumat ajoittuvat alkuiltaan, ja ne toteutetaan porrastetusti
kello 19–21. Ilotulitustapahtumien järjestelyistä vastaavat kaupungin avustuksella alueen yhdistykset.
Joensuun keskustassa pidettävä Joensuun uusivuosi -tapahtuma puolestaan koostuu eri osista.

E

KOLUMNI

nossa uuttavuotta juhlitaan torilla
kello 19.30 alkaen. Juhlijat voivat
samalla tukea Parempi Arki ry:n toimintaa. Ilotulitus alkaa noin kello 21. Kiihtelysvaarassa puolestaan uuden vuoden
vastaanottajaiset pidetään Kiihtelyspirtin piha-aukiolla osoitteessa Aprakkatie 2 kello 18.30–20.15. Ohjelmassa
on muun muassa tarjoilua, tapulituokio
ja vt. maakuntajohtaja Risto Poutiaisen
pitämä puhe. Ilotulitus alkaa kello 20.
Pyhäselän uuttavuotta juhlitaan
Hammaslahdessa Nuorisoseurantalon pihassa. Ilotulitusta voi ihailla kello 19. Tuupovaarassa uudenvuodentapahtuma alkaa torilla kello 20.45. Ohjelmassa on puhe ja musiikkiesitys, minkä
jälkeen on ilotulitus.
Joensuun keskustassa kello 18 alkava ilotulitus on isompi kuin ennen.
Taivaalle ammutaan ilotulitteita, joita
ei ole aiemmin Joensuussa nähty. Musiikki ja ilotulitteet on sovitettu esityk-
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Sitä sahan paloa
ei tonttujen kanssa
suunniteltu.

Näin monelle maahehtaarille
laaditaan ensi vuonna asemakaavoja
ja asemakaavamuutoksia.

Ekoteko!

Maria Kahreman sanoi
Facebookissa, kun Vapaudenpuiston
kuusesta tuli joulukuusi.

NYT TAPAHTUU
Poimintoja tapahtumatarjonnasta
Katso lisää:
www.joensuu.fi/tutustu-joensuuntapahtumatarjontaan
KESKUSTA
to 15.12. klo 17
Ilosanoma,
jouluevankeliumi murteilla
Taitokortteli
Runon Ystävät
la–su 17.–18.12. klo 10–16
ja 12–16
Taitokorttelin Joulukylä avoinna

Danny, Aikakone ja
Stig pistävät Areenan
pogoamaan

Nyt puhuu joulupukki:
Näitä Joensuusta on toivottu
si viiden kunnan kuntaliitos. Sitä en nyt
tarkalleen muista, että oliko toivoja Joensuusta, Kontiolahdelta, Liperistä, Outokummusta vai Polvijärveltä. Toisaalta samoilta suunnilta oli toivelistalla myös kuntaliitoksen kariutuminen.
Taisivat tontut päättää toteuttaa sen
jälkimmäisen.
Tuleville vuosille on toivelista, jonka
on jättänyt nimimerkki ”yks vaan kaavoituksesta”. Toiveissa on joen siirtäminen keskelle kaupunkia. Vesistöjen siirtämiseen ei minulla voimat riitä, mutta
sitä itärannan kehitystä voidaan potkia
eteenpäin. Täytyy kopistella niitä Helsingin pään vastuutonttuja, että kaivavat vähän sukanvartta sen teidän ratapihan uudistamiseksi.
Tuossa 1990-luvulla oli toiveita,
että Penttilän sahan alueelle pitäisi jo-

tain tehdä. Sitä sahan paloa ei tonttujen kanssa suunniteltu, mutta muuten
toteutettiin toiveet Penttilänrannan
muodossa. Ja aika hienohan siitä tulee, vaikka itse sanonkin.
Hyvin monissa kirjeissä on toivottu parempia sote-palveluja. Päätettiin
tonttujen kanssa kokeilla, että mitähän
tuossa tapahtuisi, jos laitettaisiin kaikki palvelut yhteen isommalta alueelta.
Siun sotehan siitä syntyi. Katsotaan sitten tulevina vuosina, millaisia toiveita
siltä saralta tulee.
Rauhaisaa joulua kaikille joensuulaisille. Toivotaan kun tavataan!
Joulupukki

Äänestä omat suosikkisi soimaan Suomen suurimmassa
discossa, joka on yksi Suomi 100 -juhlavuoden
päätapahtumista Joensuussa.
Lauantaina helmikuun 18. päivä on discopäivä, kun Joensuu Areenassa tanssitaan Suomen suurimmassa discossa. Ilmainen ja ikärajaton
iltatapahtuma on osa Joensuun kaupungin Suomi 100 -juhlavuoden
tapahtumia.
Suomen suurimmassa discossa retroillaan tyylillä ja tunteella. Teemaan sopivaa musiikkia on useammalta discon vuosikymmeneltä.
Livenä kuullaan Dannyä, Aikakonetta ja Stigiä. Danny ja hänen kanssaan esiintyvät laulajat tarjoavat kattauksen 1970- ja 1980-lukujen discohiteistä. Aikakone jyystää ysäridiscoa ja Stig tanssittaa tuoreempien biittien tahtiin.
Kovan kolmikon lisäksi musiikkia soittavat DJ:t, joiden soittolistaan
sinä voit vaikuttaa äänestämällä Suomen kovimpia discohittejä. Äänestys toimii netissä osoitteessa www.suomensuurindisco.fi, jossa olevalta
listalta voit käydä antamassa äänesi omille suosikeillesi. Tavoitteena on
laittaa paremmuusjärjestykseen sata kovinta suomalaista discohittiä.
Musiikin lisäksi retroilu näkyy myös tapahtuman ilmeessä ja tarjoiluissa. Sekä ruoka- että juomapuolelle on tarkoitus nostaa tarjolle takavuosikymmeniltä tuttuja bileherkkuja.
Disco alkaa kello 19 ja kestää seuraavan vuorokauden puolelle.
Suomen suurimman discon järjestää Joensuun kaupunki ja sen tuottaa Kerubi Events.

Lue lisää

www.suomensuurindisco.fi

Valtuustosalista
Ilmastotoimet kuuluvat kunnille.
80 % ilmastoon vaikuttavista
päätöksistä tehdään paikallisesti.

Valtuutettu Krista Mikkonen (vihr.)
sanoi kaupunginvaltuuston
budjettikäsittelyssä.
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sessä yhteen. Ilotulitus alkaa räiskyvästi, mutta keskivaiheilla hieman rauhoitutaan. Ilotulituksen aikana kuullaan
muun muassa ote Finlandia-hymnistä. Lisäksi esitys sisältää esimerkiksi
2000-luvun poppia, muuten kappalevalinnat saavat jäädä yllätykseksi. Ilotulitus päättyy räiskyvästi mahtipontisen musiikin tahtiin. Pyrkimyksenä on
maalata koko taivas, joten ilotulitteita
ammutaan eri korkeuksiin.
Kimmelin Lasten oma uudenvuoden juhla tarjoaa kaksi kattausta.
Päivällinen alkaa kello 16 ja Muumishow tuntia myöhemmin. Toinen setti alkaa musiikillisen ilotulituksen jälkeen Muumi-show’lla kello 18.30, ruokailemaan pääsee kello 19.
Joensuun uusivuosi -tapahtumassa ovat mukana Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan matkailun kasvuohjelma ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa.

Meillä Korvatunturilla on tiukka kirjesalaisuus, mutta kun nyt tässä tuttujen
kesken vain ollaan, niin voin paljastaa
muutamia joululahjatoiveita, joita Joensuun suunnalta on meille lähetelty.
Toriparkkia on toivottu moneen
kertaan. Taisi ensimmäiset toiveet olla jo parikymmentä vuotta sitten. Meidän pajallamme ei ihan niin isoja lahjoja
pystytä tekemään – eikä tuollaisen paketoimiseenkaan olisi riittänyt lahjapaperitkaan. Jätimme asian sikseen, mutta onneksi homma on teillä täällä Joensuussa kuitenkin nytkähtänyt ja saatte
sen torialueen vihdoin ja viimein uudistettua. Sitäkin on muuten aika monesti
jo toivottu. Nähtävästi se asvalttikenttä ei kaikkia ole miellyttänyt.
Joitain vuosia sitten täältä suunnilta kirjoiteltiin, että toivomuksena oli-
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somesta nostettua

su 18.12. klo 13 ja 15
Ja tapahtui niinä päivinä
-joulukuvaelma
Kukkolan metsäteatteri
Kulttuuriyhteisö Kukkola ry
ENO
la 17.12. klo 14 alkaen
Pohjois-Karjalan maakunnan erätulet
Ahvenisen Punainen talo
Useat erä- ja kylän yhdistykset
ma 26.12. klo 14
SBS Eno vs. All Star
hyväntekeväisyysottelu
Enon urheiluhalli
SBS Eno
KIIHTELYSVAARA
su 18.12. klo 18
Muistojen kultaamat joulut -konsertti
Kiihtelysvaaran kirkko
Satu Suhonen, Liisa Karhu,
Timo Hackling
ma 26.12. klo 15
Tapaninajelu
Lummelammella
Kiihtelyksen kyläyhdistys ry
PYHÄSELKÄ
la 17.12. klo 10–12
Joulupuurojuhla perheille
Reijolan seurakuntatalo
Pyhäselän seurakunta
TUUPOVAARA
to 15.12. klo 15
Järjestöjen yhteinen pikkujoulu
Seurakuntatalo
Tuupovaaralaiset järjestöt
Seurakuntien kauneimmat
joululaulut ja joulutapahtumat
kootusti osoitteessa
www.hoosianna.fi.

TORI

KAUPPIAAT SIIRTYVÄT
KESKUSAUKIOLLE JA
KÄVELYKADULLE
Joensuun toriuudistuksen ajan torikauppa tapahtuu keskusaukion, keskuspuiston ja kävelykadun
alueella välillä Siltakatu–Koskikatu. Tarvittaessa
toria voidaan laajentaa kävelykadun pohjois- ja
eteläosiin. Uutta paikkaa on suunniteltu yhdessä
torikauppiaiden kanssa.
Toriuudistuksen ajaksi joitakin penkkejä, pyörätelineitä ja roska-astioita täytyy tilapäisesti poistaa kävelykadulta, jotta riittävä väljyys ja kulkumahdollisuudet voidaan turvata. Myös pelastusja huoltoajoneuvoilla on pystyttävä liikkumaan.
Myös keskusaukion leikkipaikka on purettava tilapäisesti toriuudistuksen ajaksi. Kaupunki pahoittelee tästä mahdollisesti aiheutuvaa mielipahaa.

Lue lisää

www.joensuunuusitori.fi
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JOULUMAA-RUOKAILUSTA
JOULUILOA
Jouluaattona on tarjolla 18. kerran perinteinen
ohjelmallinen ja maksuton Joulumaa-ruokailutapahtuma vähävaraisille. Tilaisuudessa on
ekumeeninen alkuhartaus ja kaupunginjohtaja
Kari Karjalaisen tervehdyspuhe. Jouluista musiikkia esittävät Marita Maukonen ja Mari Tiippana.
Joulumaan taustalla ovat seudun järjestöt sekä luterilainen että ortodoksinen seurakunta. Työ
tehdään vapaaehtoisvoimin. Toiminta perustuu
kokonaan lahjoituksiin, yritysten tukeen, seurakuntalaisten kolehteihin, maksuttomiin tiloihin ja
vapaaehtoistyöhön. Viime vuonna tilaisuuteen
osallistui 340 henkeä.
Joulumaa-ruokailu lauantaina 24.12. kello 11–
13 Joensuun lyseon peruskoulun ruokala, Koskikatu 10.
Maksuton jouluruokailu lauantaina 24.12.
kello 17 alkaen Enossa Parempi Arki ry:ssä,
Kauppatie 4.
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KUNTAVAALIT

TYÖLLISYYS

VAMMAISTEN
AVUSTAJIKSI

Suunnittelupöydällä
suuria muutoksia
Merkittävimmät kaavahankkeet liittyvät
Symmetrisen kaupungin toteuttamiseen, opiskelija-asuntojen
rakentamiseen sekä Rantakylän ja Utran uudistamiseen.

M

erkittävimmät kaavahankkeet liittyvät Symmetrisen kaupungin toteuttamiseen, opiskelija-asuntojen rakentamiseen sekä Rantakylän ja Utran
uudistamiseen.
Ensi vuoden isoimmat kaavoitushankkeet ovat Joensuussa asemanseutu sekä Tulliportinkadun ja Yliopistokadun kampukset. Lisäksi Rantakylä–Utran kehittäminen jatkuu.
Itä-Suomen yliopiston kampusten
muutoksilla on suora vaikutus kaavoitukseen. Savonlinnan opettajankoulutuksen siirtymisen vuoksi Joensuussa
tarvitaan lisää opiskelija-asuntoja. Tulliportinkadulle asemakaavan muutosta ovat hakeneet Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Asuminen on tarkoitus
mahdollistaa tällä hetkellä opetuskäytössä olevissa kortteleissa. PKKY:n oppilaitostontin kaavoittaminen kokonaan
asuntorakentamiseen muuttaa Otsolan
kaupunginosan luonnetta entistä enemmän asuinalueeksi. Yliopistokadun kaavahankkeella puolestaan tuodaan kampukselle palveluja ja opiskelija-asu-

mista. Yliopistoon liittyvät muutokset
lisäävät tulevaisuudessa kaupungin vetovoimaisuutta.
Tiiviisti Tulliportinkadun kaavahankkeeseen liittyvällä Siltakadun liikenteen
yleissuunnitelmalla muutetaan Siltakadun luonnetta kaupunkimaiseksi. Samalla vähennetään liikenteen tuomia
meluhaittoja. Tulliportinkadun kaavaehdotus on tarkoitus saada nähtäville
ensi vuoden helmikuun loppupuolella ja
päätöksentekoon huhtikuussa. Yliopistokadun asemakaavan uudistaminen
käynnistetään Tulliportinkadun hankkeen jälkeen.
Asemanseudun rakentaminen
käynnistynee
Yksi Symmetrisen kaupungin toteuttamisen tärkeimmistä kokonaisuuksista
on asemanseutu, joka muuttuu osaksi
keskustaa. Asemanseudun asemakaavan muutoksella pyritään keskustamaisuuden lisäämiseen rautatien ja Pielisjoen välisellä alueella. Kaupunkimatkailua kehitetään hotelli- ja majoitustoiminnan laajentamisella ja kylpylän rakenta-

misella. Opiskelija-asuntojen määrän lisääminen näkyy myös asemanseudulla,
jonne rakennetaan Joensuun Ellin opiskelijatalo.
Kaavassa ratkaistaan myös liike- ja
toimistorakennusten sijainti sekä liikennejärjestelyt. Asemakaavan luonnoksesta tuli runsaasti palautetta muun
muassa siltojen liikenteestä. Nyt Ilosaaren silloille esitetään vaihtoehtoa, jossa
kaikki liikennemuodot säilyvät jatkossakin. Ajorataa kavennetaan jalankulun ja
pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi. Kaavaluonnoksessa osa silloista oli
suunniteltu vain jalankulun, pyöräilyn ja
joukkoliikenteen käyttöön. Suunnitteilla on myös ratapihan henkilöliikenteen
laitureiden kunnostaminen osana koko ratapihan täydellistä kunnostamista.
Asemanseudun kaavaehdotuksen
on tarkoitus tulla kaupunkilaisten nähtäväksi vuoden 2017 helmi–maaliskuussa ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi huhtikuussa. Tavoitteena on, että kaava on lainvoimainen kesällä 2017. Mikäli
näin tapahtuu, alkavat opiskelijatalon
ja keskelle aluetta tulevan pysäköintita-

Asetu ehdolle vaaleihin

lon rakentaminen ensimmäisenä. Myös
Kimmelin hotelli-kylpyläkokonaisuutta
aletaan rakentaa.
Houkuttelevuutta lisätään
Itä-Suomen yliopiston muutoksista
johtuvat kaavahankkeet ovat etusijalla, joten Rantakylä—Utran osayleiskaavan aikataulua on hieman myöhennetty. Tavoitteena on saada osayleiskaavaluonnos nähtäville vuoden 2017 syksyllä.
Tähän mennessä keskustelua ovat
herättäneet viheralueet, täydennysrakentaminen ja rantaraitti.
Monilta palveluiltaan omavarainen
Rantakylä on kuin kaupunki kaupungissa. Rantakylä ja Utra ovat kaupungille
merkittäviä alueita, joten niiden kehittämistä pidetään tärkeänä. Tarkoituksena
on uudistaa aluetta niin, että sinne saataisiin uusia asukkaita. Jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenneyhteyksien parantamisella tavoitellaan autoilun vähentämistä ja energian säästämistä.

lue lisää

www.joensuu.fi/kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsauksessa esitellään ajankohtaiset hankkeet
Onko naapuriin suunnitteilla kerrostaloja?
Esimerkiksi siitä voi ottaa selvää vuosittaisesta kaavoituskatsauksesta, jossa tiedotetaan Joensuun vireillä olevista ja käynnistyvistä kaavahankkeista. Kaavoituskatsaus on
luettavissa netissä osoitteissa www.joensuu.
fi/kaavoituskatsaus ja www.joensuunuutiset.
fi. Paperisena sen saa hyppysiinsä Joensuussa Muuntamontien ja Carelicumin palvelupis-
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teiden lisäksi Enon, Pyhäselän, Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran palvelupisteissä.
Kaavahankkeen vireille tulosta ilmoitetaan kaavoituskatsauksessa ja kuulutuksissa. Kaavan laatimisen aikana voi ilmaista
mielipiteensä. Aloitus- ja luonnosvaiheissa
kaava-asiakirjat pidetään julkisesti nähtävillä ja järjestetään yleisötilaisuuksia. Mielipiteet voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen

kaavoitus@jns.fi tai postitse osoitteeseen
Joensuun kaupunki, kaavoitus, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu.
Kaavaehdotuksen nähtävilläpitoaikana voi jättää kirjallisia muistutuksia, jotka
voivat palauttaa ehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä voi valittaa Itä-Suomen
hallinto-oikeuteen.

Mitäpä jos alkaisit vaikuttaa omiin asioihisi? Tämä onnistuu asettumalla ehdolle kuntavaaleihin. Puolueiden ehdokashankinta on parhaillaan käynnissä.
Puolueista kerrotaan, että ehdokkaaksi pyrkivät tavataan aluksi kasvotusten.
Puolueiden on jätettävä ehdokashakemukset viimeistään 28. helmikuuta kello 16. Ehdokasasettelu vahvistetaan 9. maaliskuuta. Varsinainen vaalipäivä on 9.4.2017.

JOENSUU

Puolueet edellyttävät ehdokkailta
omiin arvoihinsa sitoutumista ja halua
vaikuttaa Joensuun asioihin. Ehdolle
voi asettua myös valitsijayhdistyksen
kautta.

Näin voit
asettua ehdolle,
puolueiden ohjeet

www.joensuunuutiset.fi/
kuntavaalit

Työntekijöiden siirtyminen vammaisten henkilökohtaisiksi avustajiksi on tuonut monia hyötyjä.
Joensuun kaupunki on noin vuoden ajan tarjonnut uusia työtehtäviä niille työntekijöille, jotka ovat
halunneet tutustua sosiaali- ja terveysalaan. Lisäksi muutos on mahdollinen työntekijöille, joiden työkyky on alentunut.
Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä kaupungin palveluun, ilmenee
viime toukokuussa tehdystä kyselystä. Tehtävään siirtyneillä työntekijöillä työkyky ja motivaatio ovat
lisääntyneet. Lisäksi sairauspoissaolot ovat vähentyneet dramaattisesti ja tarvittavien sijaisten määrä
on vähentynyt. Sairauspoissaolojen
vähentyminen on tuonut vuositasolla kaupungille säästöjä varovaisen
arvion mukaan noin 400 000 euroa.
Kokeilu alkoi alun perin Ylä-Savon soten mallista. Kaupungin toiveissa on, että nyt jo vakinaistettua
mallia jatkettaisiin Siun sotessa.

lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
avustajat
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ATERIAPALVELU

JÄÄHDYTETTYNÄ
ASIAKKAALLE
Kotihoidon ruokapalvelun ateriat
kuljetetaan ensimmäisille asiakkaille jäähdytettyinä 31. joulukuuta. Kuljetukset tapahtuvat kolmena
päivänä viikossa – alueesta riippuen maanantaisin, keskiviikkoisin ja
perjantaisin tai tiistaisin, torstaisin
ja lauantaisin. Aiemmin ateriat on
toimitettu asiakkaille kuumina joka arkipäivä, sen sijaan viikonloppuisin ja arkipyhinä ateriat on viety
jäähdytettyinä. Uudistukseen kuuluu myös se, että kotipalveluaterioiden valmistus siirtyy takaisin Siilaiselle.
Merkittävin syy muutokseen
on ateriaturvallisuus. Pitkällä kuljetusreitillä lämpimät ateriat ehtivät
jäähtyä. Uudistuksen myötä ateriat päätyvät kylmäautosta asiakkaan jääkaappiin, joten lämpötilariskejä ei ole. Mikäli asiakas pystyy
kuumentamaan aterian itse, muutos tuo vapautta päättää ruokailun
ajankohdan. Aterioiden säilyvyyttä
on testattu aluksi laboratoriossa.
Päivästä riippuen asiakkaille
kuljetetaan 300–500 jäähdytettyä
ateriaa päivässä.

TYÖLLISYYS

Työhönvalmentajat
edistävät työllisyyttä
Viikoittain joku asiakkaista on saanut työ- tai koulutuspaikan
Joensuun kaupungin työhönvalmennuspalvelun avulla.
Onko tämä sellaista työelämän personal trainingia? Asiakkaat ovat kysyneet.
Joensuun työllisyysyksikössä työhönvalmentajat auttavat asiakkaita pääsemään työelämään. Tällä hetkellä työllistymistä edistäviä palveluita voi saada,
jos on työttömyyden perusteella ollut
työmarkkinatuella 300 päivää. Ehtojen
täyttymisestä voi kysyä työllisyysyksiköstä sähköpostitse osoitteesta tyollisyysyksikko@jns.fi. Kysyjä kutsutaan alkuhaastatteluun, mikäli hän kuuluu kohderyhmään.
Työhönvalmennuksen asiakkuus
kestää yleensä muutaman kuukauden,
ja alussa asiakas ja työhönvalmentaja
tapaavat usein. Pikkuhiljaa tapaamisten
määrää vähennetään. Tarkoituksena on
aktivoida asiakas toimimaan itse.
Pitkittynyt työttömyys voi murentaa
ammatillista selkärankaa ja heikentää
uskoa omaan osaamiseen. Työhönvalmentajat auttavat asiakasta näkemään
kokonaiskuvan ja tarvittaessa oikaisemaan käsityksiä itsestä ja osaamises-

ta. Tavoitteena on auttaa asiakasta huomaamaan vahvuutensa. Jos esimerkiksi
opiskelu pelottaa vuosien tauon jälkeen,
asiakas voi työhönvalmentajan kanssa
käydä seuraamassa, mitä tämän päivän
opiskelu on. Jotkut asiakkaat kaipaavat
treeniä työhaastatteluun, toiset taas
apua työnhakupapereiden täyttämiseen.
Työhönvalmentajat etsivät asiakkaille avoimilla markkinoilla olevien työpaikkojen lisäksi piilotyöpaikkoja – sopivia
paikkoja löytyy viikoittain. Työhönvalmennusta on tehty myös ryhmävalmennuksena, ja siitä on saatu hyviä tuloksia. Keskeisimmät yhteistyökumppanit
ovat kaupungin omat työyksiköt, yritykset, henkilöstöpalveluyritykset, järjestöt,
oppilaitokset ja TE-asiantuntijat. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään muun muassa terveydenhuollon ja velkaneuvonnan kanssa. Työhönvalmentajan palvelu on maksutonta.

lue lisää

www.joensuu.fi/tyollisyysyksikko

Työhönvalmentajat Teemu Ahtonen ja Margaretha Kähäri listasivat
asiakkailta usein kysyttyjä kysymyksiä.
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Perustana toimii positiivinen pedagogiikka
Joensuun seudulla laaditaan
parhaillaan paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa, joka otetaan käyttöön elokuussa 2017.
Uuden varhaiskasvatussuunnitelman
(VASU) ansiosta lapset ja vanhemmat
pääsevät suunnittelemaan toimintaa.
Suunnitelma luo yhteiset käytännöt
kaikkiin mukana oleviin kuntiin. Opetushallitus julkaisi lokakuussa perusteet,
joiden pohjalta paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma tulee laatia. Suunnitelmaa tekevät yhdessä Ilomantsi,
Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi,
Outokumpu, Polvijärvi ja Heinävesi.
VASU:n perusteet koskevat päiväkoteja, perhepäivähoitoa ja avointa varhaiskasvatusta.
Perheet muuttavat paljon seutukunnan sisällä. Niinpä VASU:n yhteiset käytännöt helpottavat lapsen siirtymistä uuteen päiväkotiin tai perhepäivähoitoon.
Uutta suunnitelmassa on pedagogiikan ja osallisuuden korostaminen.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan lapsen ja lapsiryhmän ehdoilla. Toiminta
on tavoitteellista ja aktiivista ikä- ja kehitystaso huomioiden. Vanhemmat ja
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lapset ovat mukana suunnittelussa ja
toteuttamisessa.
Joensuun seudulla kunnat ovat
sopineet, että seudun varhaiskasvatus perustuu positiiviseen pedagogiikkaan. Ajatuksena on, että lasta autetaan löytämään vahvuutensa, joita tukemalla hän oppii luottamaan itseensä.
Siten hän myös haluaa oppia uutta. Tär-

keässä roolissa on kannustavan palautteen antaminen. Kaikille lapsille ja perheille kerrotaan lapsen onnistumisista päivittäin.
Uudesta varhaiskasvatussuunnitelmasta tiedotetaan blogisivuilla osoitteessa www.joenvasu.blogspot.fi. Siellä myös esitetään huoltajille kysymyksiä kuukausittain. Ensi vuoden alussa
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ILMASTO

KUMPPANEIDEN
MÄÄRÄ KASVOI

Hyppää joulun aikana
tasarahalla bussiin
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Joensuussa järjestetään alueittain vanhemmille tilaisuuksia, joissa saa lisätietoa uudesta suunnitelmasta. Tilaisuuksien ajankohdista tiedotetaan
myöhemmin oman päiväkodin tai perhepäivähoidon kautta.

lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/vasu

Kaksivuotiaat Roosa Turtiainen (vas.) ja Siiri Nykänen
leikkivät kahvihetkeä yhdessä perhepäivähoitaja
Taru Martikkalan kanssa.

JOUKKOLIIKENNE

Joulun ajan voi Joensuun seudun joukkoliikenteessä matkustaa tasarahahinnoin. Kampanja alkaa 17.12.2016 ja
päättyy 1.1.2017. Yhden vyöhykkeen
kertalippu maksaa kaksi euroa, kahden vyöhykkeen lippu kolme euroa ja
kolmen vyöhykkeen lippu neljä euroa.
Kampanjaliput maksetaan käteisellä.
Kampanja ei koske Noutopoika-liikennettä, koska sen käyttöaste on hyvin korkea, ja se tarjoaa kutsuun perustuvaa palvelua.
Jojo-bussien tasarahatunnit ovat
olleet menestys. Kokonaismatkustaja-
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määrät ovat lisääntyneet vuonna 2016
noin seitsemän prosenttia vuoden takaisesta. Lisäys on tullut tasarahatunneista ja City-maksualueesta.

lue lisää

www.joensuu.fi/jojo
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www.joensuunuutiset.fi/viitotut

Mitä yhteistä on Pohjois-Karjalan
Martoilla, Abloylla, Puhaksella ja
Joensuun Herkkuleipomolla? Kaikki ovat allekirjoittaneet ilmastositoumuksen ja liittyneet ilmastokumppaneiksi.
Joensuun ilmastokumppaneiden
joukkoon on liittynyt jo kuusitoista
toimijaa eri toimialoilta. Viimeisen
puolen vuoden aikana kumppaneiden määrä on kaksinkertaistunut.
Ilmastokumppaniksi liitytään allekirjoittamalla ilmastositoumus. Sitoumukseen yritys tai yhteisö kirjaa
muutaman ilmastoystävällisen toimenpiteen, jota lähtee toiminnassaan tavoittelemaan. Tähän mennessä on sitouduttu esimerkiksi käyttöveden kulutuksen vähentämiseen,
kierrätettävien pakkausten käyttöön
ja led-valaistuksen lisäämiseen.
Joensuun seudun ilmastokumppanuus on Ilmastotori-hankkeen
kehittämä toimintamuoto, joka on
suunnattu alueen yrityksille ja yhteisöille. Toimintaan haetaan jatkuvasti uusia kumppaneita.

lue lisää

www.joensuu.fi/ilmastotori
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KIRJASTO

ORKESTERI

Tanssin askelin
vuoteen 2017
Joensuun kaupunginorkesteri saattelee vuoteen 2017
Uudenvuoden-konsertissa lauantaina 31. joulukuuta.
Uudenvuoden-konsertissa nostetaan viulisti-kapellimestari Bas Wiegersin kanssa
malja alkavalle Suomen 100-vuotisjuhlavuodelle. Muun muassa Straussin valssien askeleita esittelevät tanssijat Katariina Raita ja Tommi Tiainen.
Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden
juhlinta näkyy ja kuuluu monin tavoin orkesterin ohjelmassa erityisesti panostuksina suomalaiseen ohjelmistoon ja esiintyjiin. Kevätkaudella suomalaista musiikkia kuullaan itsenäisyyden alkupäiviltä
aina Atso Almilan uusimpaan sinfoniaan. Esiintyjinä nähdään suomalaisten
muusikoiden kärkikaartia Iiro Rantalasta
Marzi Nymaniin ja Janne Mertaseen. Kapellimestareina vierailevat muun muassa
Anna-Maria Helsing ja Erkki Lasonpalo.
Monipuoliseen kevääseen mahtuu
paljon muutakin kuin sinfoniaa. Viihdekonsertissa torstaina 23.3. orkeste-
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rin solistina esiintyy laulaja-lauluntekijä
Anssi Kela. Palmusunnuntain konsertissa 9.4. Canzonetta-kuoron kanssa kaikuvat kuorokantaatit. Vapun seutuun viihdettä on tarjolla lapsille keskiviikkona
26.4., jolloin lastenmusiikkiorkesteri Pippuri soikoon! kanssa ihmetellään pippurisopaksi muuttunutta simaa. Viihdettä
aikuisempaan makuun on tarjolla lauantaina 29.4., jolloin Joensuun Muusikoiden
seurassa kohotetaan malja satavuotiaalle Muusikoiden liitolle. Keväällä nautitaan
myös nuorten pohjoiskarjalaisten lahjakkuuksien taituruudesta joka toinen vuosi järjestettävän Pohjois-Karjalan nuori
solisti -kilpailun finaalissa torstaina 11.5.
Kaupunginorkesterin kevätkausi alkaa
Carelia-salissa torstaina 2. helmikuuta.

lue lisää

TEATTERI

NYT KIRJASTOON
AIEMMIN
Joensuun pääkirjastoon pääsee
maanantaista 9.1.2017 alkaen jo
aamuyhdeksältä. Kello 9–11 asiakkaiden käytössä ovat kirjaston tilat,
lainaus- ja palautusautomaatit sekä varauksien nouto. Asiakaspalvelu on käytettävissä kello 11 alkaen.
Myös viikonloppujen aukioloaikaa laajennetaan ja yhtenäistetään.
Sunnuntaisin kirjasto on auki kello 10–16. Toisessa kerroksessa voi
asioida omatoimisesti, asiakaspalvelua saa lukusalista. Lauantaisin
kirjasto on auki kello 10–16.
Pääkirjasto palvelee myös loppiaisena, jolloin järjestetään erityisohjelmaa. Mitä kuuluu tänään? -tapahtumassa voi anonyymisti kirjoittaa
omasta päivästään kaikkien nähtäville. Prinsessat vs. Supersankarit -tapahtuma tarjoaa lapsille toiminnallisia satutunteja ja työpajoja.

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

tämä juttu viitottuna

www.joensuunuutiset.fi/viitotut

”Lahjakortti on vaivaton ja mieluisa lahja
ihan kaikille. Minun vanhat luunikin kiittävät,
kun ei paketti paina, vaikka sisältä löytyy
painavaa sanottavaa.”

Joulupukki suosittelee
lahjakorttia teatteriin
Joulupukin suosikkilahja on lahjakortti kulttuurin pariin. Se on aineeton, ekologinen, kestävä ja jokaiselle sopiva yllätys pukinkonttiin! Lahjakortti sopii
myös hänelle, jolla on jo kaikkea muuta.
Alkuvuodesta 2017 on tarjolla Koukussa-farssi, helmikuussa on luvassa
vierailuesityksiä ja yhteistuotanto Muistipalatsin ensi-ilta. Maaliskuussa tulee
ensi-iltaan tuore kotimainen näytelmä
Paha äitipuoli ja Kuusenkaatajaisten

Kuva: Marco Borggreve

www.joensuu.fi/orkesteri/kevat2017

uusintaensi-ilta on niin ikään maaliskuussa. Toukokuussa saadaan ohjelmistoon satu Pessi ja Illusia.
Voit hankkia teatterin lahjakortin lipunmyynnistä haluamallesi summalle.
Se on voimassa vuoden ostopäivästä.
Lahjakortteja myyvät Carelicum ja netissä ticketmaster.fi.

lue lisää

www.kaupunginteatteri.jns.fi
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KONSERVATORIO

MUSEOT

LIED-MATINEAT
TAIDEMUSEOLLA

NUORET
TAIDETESTAAJIKSI

Konservatorion laulajat ja pianistit esiintyvät Taidemuseon salissa tiistaina 20.12. ja keskiviikkona
21.12. kello 14 alkavissa matineoissa. Ensimmäisen vuoden lied-parit
ovat valmistaneet kukin ohjelmiston, jonka tuli sisältää wieniläisklassista ja jotain Schubertilta. Toisen
vuoden opiskelijat saivat valita laulut jonkin teeman ympärille.
Tiistaina esiintymässä ovat
Venla Lyytikäinen ja Anastasia Lavrenchuk, Matleena Tölli ja Henna
Hirvonen, Iina Luukkonen ja Elina
Penttinen, Annika Eronen ja Anastasia Lavrenchuk sekä Risto Piirainen ja Anastasia Laidinen.
Keskiviikkona esiintyvät Anna Arola ja Iina Pöntinen, Heidi
Laulumaa ja Sofia Paksuniemi,
Riitta Kosola ja Tatu Piitulainen,
Hanna Hänninen ja Terhi Lehkonen sekä Sofia Soininen ja Anastasia Laidinen.
Matineat kestävät vajaan tunnin, ja kuuntelemaan pääsee Taidemuseon pääsymaksulla.

ORKESTERI

Suomen Kulttuurirahasto tarjoaa
kolmelle ikäluokalle kahdeksasluokkalaisia ohjaajineen mahdollisuuden vierailla kahdessa sovitussa kulttuurikohteessa. Näitä ovat
muun muassa ooppera, teatteri,
konsertit tai taidenäyttelyt.
Vierailut aloitetaan syksyllä
2017. Niistä toinen tehdään omaan
maakuntaan ja toinen pääkaupunkiseudulle. Joensuussa vierailukohteiksi on valittu Joensuun taidemuseo Onni ja Joensuun kaupunginorkesteri. Kummallakin
taidelaitoksella on kokemusta oppilaitosten vierailuista, mutta toiminta ei ole ollut näin laajaa. Pääkaupunkiseudun vierailukohteet eivät ole vielä varmistuneet.
Erityistä Taidetestaajat-hankkeessa on taidelaitosten tarjoamat
etkot & jatkot -tyyppiset materiaalit.
Hankkeen rahoitukseen osallistuu myös Svenska kulturfonden.
Hanketta koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Hanke
on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmistoa.
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KANSALAISOPISTO

Varmista kurssipaikkasi
– sormi liipasimelle
Tiedämme, että nyt on talven taianomaisin aika, mutta haluamme
silti muistuttaa, että kevät ja valo ovat jo matkalla.
Mordor häviää meille pimeydessä.
Maailman kylmin ja märin räntä löytää
tiensä kauluksesta aina sisään. Jäänraaputin katkesi. Suvantosiltaa pitkin
pyöräilevä ei tiedä, jäätyykö kalikaksi
vai tukehtuuko hikeensä vääränlaisen
pukeutumisen vuoksi.
Kevätkurssit tuovat mukanaan raikkautta ruokaan, keveyttä kehoon, luovuutta ja värejä, tekniikkaa ja teknologiaa, oppimista ja onnistumista, sulosäveliä, iloa ilmaisusta ja luonnon
lahjoista nauttimista.
Painettu opinto-opas jaetaan koteihin 28.–29.12. Oppaasta löydät kevään
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uudet kurssit. Huomioithan, että kesän
2017 kurssit, leirejä lukuun ottamatta,
julkaisemme erikseen maaliskuussa.
Kevään uusille kursseille ilmoittaudutaan än-yy-tee nyt netissä torstaista
15.12. kello 9 alkaen osoitteessa www.
opistopalvelut.fi/joensuu.
Puhelimitse ja asiakaspalvelussa
ilmoittautuminen alkaa tiistaina 3.1.
kello 9, p. 013 337 5929 / Papinkatu 3.
Poimi elämään jotain uutta!

lue lisää

www.joensuu.fi/kansalaisopisto
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Museokokoelmat
karttuvat lahjoituksin

Museoissa hetkiä
kulttuurin ja kahvin parissa

Pianoviikon päätöskonsertissa konservatorion kasvatti

Esineet ja valokuvat muodostavat kulttuurihistoriallisten museoiden perustan. Museokokoelmat
ovat keskiössä näyttely- ja yleisötoimintaa järjestettäessä. Lähes satavuotiaan Pohjois-Karjalan
museon ensimmäiset esineet on kerätty kesällä
1914. Nyt maakuntamuseon kokoelmiin kuuluu
yli 24 000 esinettä ja 177 000 kuvaa.
Nykyään museohenkilökunta ei enää kierrä kylillä keräämässä esineitä museoon, vaan kokoelmat karttuvat pääosin lahjoituksin. Museoon toimittavat aineistoa sekä yksityishenkilöt että erilaiset yhteisöt.
Pohjois-Karjalan museon tallennusvastuualueina ovat oma maakunta sekä Laatokan Karjala.
Museokokoelmiin otettavan aineiston tulee olla
peräisin näiltä alueilta, ja niistä on oltava hyvät
taustatiedot. Lahjoitettavan aineiston tulee olla
hyväkuntoista ja näytteillepanokelvollista.
Mikäli säilyttämäsi vanhat esineet ja valokuvat
etsivät uutta kotia, kannattaa tiedustella PohjoisKarjalan museosta, onko niitä mahdollista liittää
museokokoelmaan.

Joulu ja vuodenvaihde tuovat muutoksia Joensuun museoiden aukioloaikoihin. Taidemuseo on
suljettu 23.–26.12. sekä 31.12.–1.1. Lisäksi taidemuseo suljetaan keskiviikkona 21.12. kello 16.
Pohjois-Karjalan museo Hilma on suljettu 24.–
26.12. sekä 1.1. Perjantaina 23.12. museo suljetaan kello 15.
Loppiaisena 6.1. museot ovat avoinna osana
valtakunnallista Hetki kulttuurin ja kahvin parissa -kampanjaa. Taidemuseolla voi tutustua Pauno Pohjolaisen näyttelyyn oppaan johdolla kello
12. Pohjois-Karjalan museo Hilmassa on opastus Hetkiä ennen itsenäisyyttä -valokuvanäyttelyyn kello 13. Lisäksi Hilmassa tarjoillaan loppiaisena yleisökahvit kello 13–15. Taidemuseolla
kahvitellaan kampanjan merkeissä lauantaina 7.1.
Opastukset ja kahvitus sisältyvät pääsymaksuun.
Pauno Pohjolaisen retrospektiivi Mandoliinimiehen matka on esillä taidemuseolla 22.1. saakka. Näyttelyyn järjestetään loppiaisopastuksen lisäksi tammikuussa kaksi yleisöopastusta 4.1. ja
18.1. kello 17.

Konservatorion pianonsoiton opiskelijat ovat ahkeroineet viikon konserttien merkeissä. Opiskelijat ovat
esiintyneet konserteissa itse sekä kuunnelleet toisiaan. Konserttikäyttäytymistä on opeteltu myös kyselyn muodossa. Päätöskonsertissa jaetaan palkintoja viikon ahkerille osallistujille.
Konsertin tähtenä esiintyy konservatorion kasvatti, nuori pianistilupaus Jyri Mishukov suoraan
nykyisestä opiskelukaupungistaan Berliinistä. Ohjelmassa kuullaan Schumannin, Ravelin ja Skrjabinin teoksia.
Jyri opiskelee Sibelius-Akatemiassa ja käy vaihto-opintoja Berliinissä professori Birgitta Wollenweberin johdolla Hanns Eisler -korkeakoulussa, joka on
yksi Euroopan arvostetuimmista musiikkikorkeakouluista. Jyri on esiintynyt Joensuun kaupunginorkesterin solistina Nuoret solistit -tapahtumassa 2011.
Päätöskonsertti lauantaina 16. joulukuuta kello 18 konservatoriolla. Konserttiin on vapaa pääsy.
19.3.2017.

LUE LISÄÄ

www.joensuu.fi/
pohjoiskarjalanmuseo/kokoelmat
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www.joensuuntaidemuseo.fi
www.pohjoiskarjalanmuseo.fi
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