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TAPAHTUMAT

PEILIPALLON
ALLA DISCOILLAAN
Tanssityylistä viis, nyt jorataan! Suomen suurin disco kokoaa bailaajat yhteen 18. helmikuuta. Ja mitä
ihmettä? Discoon ei ole ikärajaa eikä maksettavaa
lippua – Joensuun kaupunki tarjoaa tanhut. Tapahtuma järjestetään yhdessä Kerubi Eventsin kanssa.

M

erkitse kalenteriin päivämäärä 18.2., kellonaika 19.00
ja paikaksi Joensuu Areena. Siinäpä ne tärkeimmät
muistettavat, sillä Suomen suurimpaan discoon osallistuminen on äärimmäisen helppoa. Sinne ei tarvitse ostaa lippua. Kenenkään ei myöskään tarvitse miettiä ikärajoja. Suomen suurimmassa discossa juhlistetaan satavuotiasta Suomea discobiittien tahtiin.
Ilta alkaa seitsemältä, kun dj:t Vanilja-Aasi ja Teppo Johannes alkavat soittaa. Kello 20 lavalle nousee Danny &
D`Voices, kello 22 Aikakone ja puoliltaöin Stig. Kaikkien ar-

tistien välissä dj:t pitävät tunnelmaa yllä. Stigin jälkeen Areenassa on kunnon discon tapaan illan viimeisten hitaiden aika.
Suomi sata parasta discohittiä -äänestys on loppumetreille asti auki, ja voittajahitti julkaistaan ennen viimeistä
esiintyjää. Äänestetyimpien hittien lisäksi dj:t soittavat toivebiisejä, ja toiveita voi esittää sosiaalisen median kautta
tai suoraan tiskiltä.
Areenalle luodaan discotunnelma valaistuksen ja somistuksen avulla, joten luvassa on ainakin runsaasti discopalloja. Tarjoiluissa pääsee discoilun makuun: discossa muistellaan menneiden vuosikymmenten klassikkodrinkkejä ja perinteisiä grilliherkkuja, jotka on tehty paikallisista aineksista.
Myös juomissa suositaan paikallisuutta, sillä discosta voi ostaa maakunnan panimoiden tuotteita.
Paikalle kannattaa tulla jalkaisin, pyörällä tai bussilla.
Muista hyvät kengät ja discoilufiilis!
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www.joensuunuutiset.fi/viitotut
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Esiintyjät ovat
discossa kuin kotonaan
Suomen suurimmassa discossa tanssittaminen herättää esiintyjissä hyviä ajatuksia. Ovathan
Aikakone ja Stig mieltäneet itsensä aina discoesiintyjiksi, joten mikäs sen kotoisampi paikka esiintyä kuin
disco. Lisätään tähän vielä se, että esiintyjien mielestä Joensuussa on keikoilla ollut hyvä meininki.

K

KOLUMNI

auniita tyttöjä ja nimenomaan discopallo. Ollaan 1980-luvun alussa
Helsingin Linnanmäellä limudiscossa,
jonka meno tekee vaikutuksen Aikakone-yhtyeen säveltäjään Marko ”Maki”
Kolehmaiseen. Paras discomuisto tarttui mieleen jo ensimmäisestä käynnistä.
Samoin kävi Stigille eli Pasi Siitoselle.
– Ala-asteella pidettiin luokan kanssa ensimmäisiä discoja. Niistä on pelkkiä hyviä muistoja.
Joensuuta Stig kehuu hyväksi keikkapaikaksi. Onpa kaupunki artistille
muutenkin tuttu, sillä hänen isänsä sukua on täällä.
– Saa nähdä, tuleeko joku sukulaisista keikalle.
Joensuu on ollut Aikakoneen rytmissä alusta asti mukana. Kun Aikakone
perustettiin, yhtyeen managerina toimi
joensuulainen Reijo ”Dino” Karttunen.
– Olemme esiintyneet Joensuussa
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Rakentaminen ja
suunnittelu ovat
tylsää puuhaa.

niin monta kertaa, ettei määrää pysty
sanomaan.
Sekä Stig että Aikakone pyrkivät luomaan Areenalle vapautuneen ja vauhdikkaan tunnelman.
– On tärkeä saada ihmiset hymyilemään ja unohtamaan arjen ongelmat. Olemme onnistuneet, jos ihmiset
ovat läsnä hetkessä, Maki Kolehmainen miettii.
Stig lupaa discoon tanssittavaksi
vain hittejä, Aikakone puolestaan sekä
uutta että vanhaa musiikkia.
– Jos emme esitä biisejä Odota, Nti
Groove ja Keltainen, saamme kananmunista päähän, Kolehmainen naurahtaa.
Hän odottaa paikalle eri ikäluokkien edustajia pitämään yhdessä hauskaa. Jos yleisö pukeutuu discoon kuuluvalla tavalla, miten mahtaa olla esiintyjän laita?
– Yleensä esiinnyn aika arkisissa
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Suomen suurimmassa discossa
Areenassa esiintyvän Dannyn
studioalbumien määrä.

somesta nostettua

Hallituksen puheenjohtajan
tehtävä on vaativa ja vaatii ainakin
puolipäivästä työtä.

Pikku Kakkonen kiitti kaupungintalon väkeä 40-vuotisonnittelaulusta
Instagramissa.

Valtuutettu Juha Mustonen (kesk.)
sanoi kokouspalkkioista
päätettäessä.

JOENSUU

NYT TAPAHTUU
Poimintoja tapahtumatarjonnasta
on kerätty tammikuun lopussa,
muutokset mahdollisia.
KESKUSTA
ti 14.2.
Ystävänpäivä-työpaja
Taitokortteli
Joensuun taitokeskus
la 18.2. klo 11–13
Talvirieha Mutalassa
Lastenkatu 4
Mutala-Siihtalan asukasyhdistys ry

ja sporttisissa vaatteissa. Ehkä sitä pitää kaivaa kaapista jotain räväyttävää,
Stig sanoo.

sa. Missä ovat puistot, torit ja montako kerrosta uudessa kerrostalossa voi
olla. Suunnittelijat miettivät, onko risteyksessä liikennevalot vai jopa kiertoliittymä. Ennen katujen rakentamista selvitetään kadun mittoja, materiaaleja, valaistusta, vesijohtoja ja muuta
tekniikkaa.
Kun taustatyö on tehty, pääsevät
rakentajat töihin. Viimeistään nyt kaupunkilaiset heräävät ihmettelemään, että taasko tämä katu on suljettu. Vastahan se 1970-luvulla rakennettiin. Kaikesta tiedottamisesta ja naapureiden
kuulemisesta huolimatta rakennustyömaa tulee kaikille – usein myös omalle
työyhteisölle – täysin yllätyksenä.
Piirustuspöydältä (tai nykyisin tietokoneen näytöltä) suunnittelijoiden ajatukset siirtyvät useiden eri työvaiheiden
jälkeen muuttamaan kaupunkiympäristöä. Tässä vaiheessa joskus jopa toivoisi rakentamisen olevan puuduttavan
tylsää. Yllättävät tilanteet toteutusvaiheessa värittävät useimpia työpäiviä.

su 26.2. klo 10–12
Noljakan laskiaistapahtuma
Noljakan kirkon mäki
Noljakan asukasyhdistys,
Sinkkola, Joensuun 4H-yhdistys,
Noljakan kirkko

Lue lisää

www.suomensuurindisco.fi

Suunnitelmien lähtötiedot ovat olleet
virheelliset, olosuhteet ovatkin oletettua vaikeammat, kaivinkone on löytänyt kaapeleita, joita ei pitänyt olla, kiireellistä aikataulua pitää saada vielä
hieman kiireellisemmäksi. Ja kaikki tietysti pari vuotta sitten laaditun talousarvion puitteissa. Iltapäivällä urakoitsija esittää vielä lisätyölaskun, jonka
perusteiden selvittelyyn pitäisi saada
astrologin apua.
Jos nyt joku tuotantoyhtiö kuitenkin kiinnostuu tekemään sarjaa rakentamisesta, minuun voi olla yhteyksissä.
Tero Toivanen
projektipäällikkö
Puh. 050 310 9779
tero.toivanen@jns.fi

Vanhojen tanssit
ja penkkariajelu
ilahduttavat
Joensuussa lukioiden penkinpainajaisajelut pidetään torstaina 16.2. Perjantaina 17.2. on vuorossa vanhojen tanssit.
Myös kaupunkilaiset pääsevät perinteiseen tapaan nauttimaan penkkariajelujen hulvattomasta menosta. Kulkue lähtee Joensuun raviradalta kohti keskustaa 16. helmikuuta kello 12.30. Kulkue kiertää torin
kaksi kertaa, joten näin ollen karkkeja voi haalia yhteensä neljän pysähdyksen aikana. Karkkien heittelyä varten autot pysähtyvät Koskikadulla ja Siltakadulla. Poliisin ohjeistuksen mukaan karkkeja saa heitellä vain pysähtyneistä autoista. Karkkeja ei kannata kerätä ajoradoilta.
Kulkueessa on yhteensä 20 autoa, jotka ovat tietyssä järjestyksessä. Ensin ovat Lyseon lukion autot, sen jälkeen Normaalikoulun lukion ja Itä-Suomen koulun, Yhteiskoulun lukion ja Pyhäselän lukion. Autot numeroidaan kulkuetta varten. Autojen järjestysnumerot ja tarkan
ajoreitin voi katsoa Joensuun Uutisten verkkosivuilta. Kierros on ohi
kello 13 mennessä.
Vanhojen tanssit pidetään penkkareiden jälkeen 17. helmikuuta.
Muutama pari tanssii Isossa Myyssä iltapäivällä kello 14.30. Areenan
juhlatanssit tanssitaan kaupunginorkesterin johdolla kello 18 alkaen,
ja yleisö pääsee sisälle Joensuu Areenaan kello 17. Areenaan on jokainen tervetullut seuraamaan vanhojen tansseja.

Lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/lukiot

Valtuustosalista

Kiitos
onnitteluista!

TAPAHTUMIA JOENSUUSSA
Helmi–maalisKUUSSA

Poliisit, pelastajat, rakentajat?
Suosituissa television realitysarjoissa kuvataan eri ammattilaisten työtä.
Saamme seurata poliisien vauhdikkaita viikonloppuöitä, palomiesten sankaritekoja ja helikopterilääkärin toimintaa.
Olen miettinyt, että miksi omasta työstäni ei vielä ole tehty vastaavaa sarjaa.
Nimenä voisi olla ytimekkäästi: Kaupunkirakennepalvelut. Sarjan esittelytekstinä: seuraa kaavoituksen etenemistä livenä, miten kiertoliittymästä tulikin
soikio, onnistuiko sillan valu.
Näinköhän kiinnostaisi ketään? Rakentaminen ja suunnittelu ovat tylsää
puuhaa. Suomen kuuluisin rakennusmestari Kalle Päätalokin ehdotti esikoiskirjalleen nimeksi Rakennustyömaan arkea. Eihän se ketään kiinnostanut. Kustantaja vaihtoi nimeksi Ihmisiä
telineillä ja kauppa kävi.
Vaikka työ kaupunkirakennepalveluissa ei ehkä ole vauhdikasta TVsarjaa, koskettaa se silti ihmisiä ja näkyy arjessa. Kaavoittaja päättää, miltä
kaupunkikuva näyttää tulevaisuudes-

Tiesitkö että…

ENO
ma 20.2. klo 18
Järjestöilta enolaiselle yhdistysväelle
Uimaharjun koulu
Uimaharjun taajamayhdistys ry
KIIHTELYSVAARA
ti 14.2. klo 9 alkaen
Ystävänpäivän tapahtuma
Kiihtelysvaaran palvelutalo,
Vaahterapiha
Kiihtelyksen kyläyhdistys ry
ti 28.2. klo 18
Yleinen karaokeilta
Vaara-Karjalan Osuuspankki,
Kiihtelysvaaran konttori
Kiihtelyksen kyläyhdistys ry
PYHÄSELKÄ
la 25.2. klo 10–14
Talvitapahtuma
Kirjasto, koulukeskuksen piha-alueet
ja Pyhäselän koulu
Pyhäselän kirjasto
TUUPOVAARA
17.1.–28.2. ma klo 10–16,
ti–pe klo 11–16
Tuokiokuvia läheltä ja
kauempaa -näyttely
Tuupovaaran Ullakko
Satu Parviainen
pe 24.2. klo 15–16.30
Meilläpä se on … radio
Tuupovaaran Ullakko
Arto Pippuri

TAPAHTUMAT

LUNTA ILOSAARESSA
VALLOITTAA JOENSUU
AREENAN
Lunta Ilosaaressa -festivaalia juhlitaan lauantaina 11.2. Joensuu Areenassa. Kahtena kevättalvena Joensuussa suuren suosion saavuttanut
tapahtuma levittäytyy ensimmäistä kertaa myös
Joensuun ulkopuolelle ja rantautuu naapurikaupunki Kuopioon. Artistikattaus on molemmissa
kaupungeissa samana.
Joensuussa esiintyvät uuden albuminsa helmikuun alussa julkaiseva Disco Ensemble, kanadalainen rockjyrä Danko Jones ja paluun tehnyt
ruotsalainen hard rock -suuruus Backyard Babies.
Mukaan liittyvät kovista kotimaisista Olavi Uusivirta ja Pariisin Kevät sekä länsinaapurin raskaan
rokin toisena edustajana Hardcore Superstar.

Lue lisää

www.luntailosaaressa.fi
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SOSIAALI JA TERVEYS

NYT AIKA HAKEA
SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTÖJEN AVUSTUKSIA
Rekisteröidyt joensuulaiset sosiaali- ja terveysalan järjestöt voivat hakea avustusta kuntalaisten
hyvinvointia ja terveyttä edistävään järjestötoimintaan. Hakuaika päättyy 6.3. klo 16. Hakemus ja
lisäohjeet löytyvät osoitteesta www.joensuu.fi/
jarjestoavustukset ja kaupungin palvelupisteistä.
Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen
Carelicum palvelut, Koskikatu 5, 80100 Joensuu.
Kuoreen merkintä sote-järjestöavustukset. Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta päättää
avustuksista 28.3. Myönnetyt avustukset maksetaan järjestöjen tilille päätöksen jälkeen.
Lisätietoja Annamari Savelalta, annamari.savela@jns.fi, tai ma–ke puh. 050 511 8309.

hakemus ja ohjeet

www.joensuu.fi/jarjestoavustukset
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KUNTAVAALIT

KIRJASTO

KULISSIEN TAKANA

Kaisa ja Mari nauttivat
kannustuksesta
Kaisa Mäkäräinen ja Mari Laukkanen kehuvat
Kontiolahden kisojen yleisöä sekä tunnelmaa ja kehottavat
ottamaan mukaan kannustamaan myös kaverin.

K

aisa Mäkäräiselle ja Mari Laukkaselle ampumahiihdon maailmancupin tulo Kontiolahdelle maaliskuussa oli suurella ilolla vastaan otettu uutinen. Kaksikko kehuu Kontiolahden
kisojen yleisöä ja tunnelmaa 2010-luvulla ja toivoo kokevansa samaa jälleen
maaliskuussa.
Ampumahiihdon nykyiset ja tulevat ystävät saavat nauttia lajin huipuista Kontiolahdella 10.–12. maaliskuuta. Tahti on tiivis: perjantaina naisten ja miesten pikakilpailut, lauantaina
takaa-ajot ja sunnuntaina sekaviesti ja
sekapariviesti. Tapahtuma on PohjoisKarjalan suuri mahdollisuus näyttää,
että se kuuluu maailmancup-kalenteriin vuoden 2018 jälkeenkin.
– Uskon, että saamme aikaan hyvät kisat. Totta kai on kiva, jos pystyy itse olemaan yksi syy siihen, miksi ihmiset tulevat paikalle, Mäkäräinen sanoo.

Hän on tarjonnut kotiyleisölle tällä
vuosikymmenellä paljon hurrattavaa.
Vuoden 2014 maailmancupissa hän
voitti Kontiolahdella kolme kilpailua.
– Ei missään ajatuksissakaan ollut
käynyt mielessä, että sellaista voi tapahtua, hän sanoo vajaat kolme vuotta myöhemmin.
Ääni antaa virtaa
Vuoden 2014 maailmancup oli Mäkäräisellekin erityinen, sillä hän sai pikakilpailussa palkintokorokkeelle seurakseen kolmanneksi yltäneen Laukkasen.
Enossa varttuneelle Laukkaselle uran
ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa palkintokorokesija nousee yhä erityisenä
muistona.
– Toivottavasti ei jää ainoaksi. Onhan se ollut yksi vahvimpia muistoja
mitä voi jäädä. Se kisa itsessään ja palkintojenjako, Laukkanen muistelee hy-

myillen kansanjuhlaa molemmissa paikoissa. Yleisöllä ja kannustuksella on
merkitystä, sillä ne luovat tunnelman
ja antavat lisäenergiaa kaikkensa antavalle ampumahiihtäjälle. Siksi urheilijat toivovat kansan saapuvan sankoin
joukoin kannustamaan maaliskuussa.
– Kun ääntä on, se oikeasti antaa
virtaa. On mukava hiihtää ja varmasti saa aika paljon enemmän irti. Urheilijoiden lisäksi paikalle kannattaa tulla
itsensäkin takia, kun on nähnyt lajia livenä, katsoo sen jälkeen televisiolähetyksiäkin eri kantilta. Paikan päällä katsominen avaa ajatusmaailmaa, Laukkanen sanoo.
Houkuttele ystävä mukaan
Mäkäräinen suosittelee tulemaan stadionille jo hyvissä ajoin nauttimaan
tunnelmasta. Samalla pääsee seuraamaan joukkueiden valmistautumista.

Mari ja Kaisa olivat mitaleilla
yhtä aikaa vuoden 2014 maailmancupissa Kontiolahdella.
Tuolloin palkinnot jaettiin Joensuun torilla. Nyt juhlallisuudet
ovat stadionilla.

Hän kannustaa myös seuraamaan
sellaisia asioita, joita televisiosta ei näe.
Kolmas vinkki katsojille on:
– Houkuttele kisoihin mukaasi joku ystävä, joka ei ole vielä tutustunut lajin
jännittävyyteen. Paikan päällä viestit ja
takaa-ajot ovat aloittelijallekin helppo
seurata, sillä kisatilanteen näkee koko
ajan, Mäkäräinen sanoo.

 kisaohjelma
Perjantai 10.3.
15.30 Pikakilpailu, miehet (10 km)
18.45 Pikakilpailu, naiset (7,5 km)
Lauantai 11.3.
13.00 Takaa-ajo, miehet (12,5 km)
16.15 Takaa-ajo, naiset (10 km)
Sunnuntai 12.3.
14.30 Sekapariviesti
17.15 Sekaviesti (2x6 km+2x7,5 km)

Ilmaiset bussikyydit kisoihin keskustasta
Kisoihin pääsee kätevimmin yleisökuljetuksilla Joensuun keskustasta. Torikadulta on ilmaiset bussikuljetukset stadionille kaikkina
kisapäivinä. Kuljetukset alkavat kolme tuntia ennen ensimmäistä starttia ja niitä ajetaan nonstoppina. Liikkeelle kannattaa lähteä
hyvissä ajoin, sillä stadionilla on paljon nähtävää ja tekemistä myös ennen kisastarttia.
Kontiolahden ampumahiihdon maailman-
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cupin lippuja voi ostaa osoitteesta www.ticketmaster.fi tai puhelimitse numerosta 0600 10 800.
Varatut liput voi lunastaa R-kioskeilta.
Lippuja voi ostaa yksittäiselle kisapäivälle
tai kolmen päivän lippupakettina. Edullisimmat liput maksavat 15 euroa. Lippuja on myynnissä myös stadionin portilla.
Stadionilla on yleisöä varten lämmitetty teltta, jossa myydään ruokaa ja juomia. Tarjolla on

muun muassa erikoismakkaroita , burgereita
ja savustettua ruokaa sekä kylmiä ja kuumia
juomia. Ruuan ja juoman lisäksi teltassa on
oheisohjelmaa. Kaikkiaan teltassa on pöydät
ja istumapaikat 500 asiakkaalle. Lisäksi teltan
ulkopuolella on terassialue.

lue lisää

www.kontiolahtibiathlon.com

Nukutaan yöllä,
ei kuntavaaleissa
Kevään kuntavaaleissa sinä olet valitsemassa ihmisiä päättämän omaan
arkeesi vaikuttavista asioista. Vaaleissa valitut valtuutetut päättävät muun
muassa kouluista, päivähoidosta, kirjastoista, liikuntapaikoista ja kulttuuripalveluista.
Kuntavaalien vaalipäivä on 9.4. ja ennakkoon voi äänestää 29.3.–4.4. Ennakkoäänestyspaikkoina ovat kaupungin-

JOENSUU

KESÄTYÖT

TARJOLLA KESÄTÖITÄ JA TUKEA
Haku kaupungin kesätöihin on menossa. Hakuaikaa on 3.3. saakka.
Myös yrityksille ja yhdistyksille tarkoitetun kesätyötuen haku on alkanut.
Kaupungin kesätyöt on tarkoitettu 15–23-vuotiaille nuorille, joiden
asuinkunta on Joensuu. Suurin osa
työpaikoista sijoittuu puutarhapuolelle, kulttuuri- ja nuorisopalveluihin
sekä varhaiskasvatukseen. Kestoltaan kesätyöt ovat kahdesta viikosta
kuukauteen. Palkkaa maksetaan 800
euroa kuukaudessa. Kesätöitä eivät
voi saada 2016 ja 2015 kaupungilla kesätöissä olleet eivätkä alan ammattitutkinnon suorittaneet tai työmarkkinatukea saavat.
Yrityksillä ja yhdistyksillä on
mahdollisuus saada kaupungilta tukea kesätyöntekijöiden palkkaamiseen. Tuen suuruus on 350 euroa /
nuori / kuukausi.

hae kesätöitä

www.joensuu.fi/kesatyot

hae kesätyötukea

www.joensuu.fi/
kesatyopaikkatuki-yrityksille

talo, pääkirjaston Muikku-sali, Niinivaaran kirjasto, Pataluodon koulu, Pilkon
K-citymarket, Prisma, Reijolan yhteisötalo, Pyhäselän lukio, Uimaharjun terveysasema sekä Enon, Tuupovaaran ja
Kiihtelysvaaran palvelupisteet.
Älä nuku onnesi ohi. Äänestä.

Lue lisää

www.kuntavaalit.fi/äänestäjä
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Mitä kaikkea onkaan kirjastotyö näkyvän asiakaspalvelun lisäksi? Tiistaisin ja torstaisin käy pääkirjaston
palvelupisteiden takatilassa kova
kuhina, kun seutukuormat saapuvat muista kirjastoista. Palautettu
aineisto ei siirry itsestään hyllyihin,
vaan se on jaettava oikeille paikoilleen ympäri kirjastoa. Työnsarkaa
on myös hyllyistä noudettavien varausten käsittelyssä.
Aineiston kuntoa tarkkaillaan
jatkuvasti. Rikkinäiset kirjat korjataan, tai jos kunto on todella huono,
hankitaan uutta tilalle. Kokoelman
hoito onkin yksi merkittävimmistä
”näkymättömistä” töistä, mitä kirjastoissa tehdään. Siihen kuuluu
hankintaa, poistamista, luettelointia ja aineiston käsittelyä lainauskuntoon.
Kirjastoissa myös suunnitellaan
jatkuvasti uusia tapahtumia, kirjavinkkauksia, kirjastokierroksia ja
vaikkapa lukupiirejä. Usein asiakkaille etsitään heidän haluamaansa tietoa syvällisemmin, kuin mitä
asiakaspalvelussa ehtii tekemään.
Kaiken tämän lisäksi ovat hoidettavina vielä kotipalveluasiakkaiden
lainat, kirjastojen väliset kaukolainat ja muut erityistyöt.
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TEE RETKI JA JAA
SOMEKUVA
Meijänretki on kuvakilpailu, joka kannustaa kaupunkilaisia lähtemään retkelle yhdessä toisten
kanssa. Ideana on ottaa mukaan
kaveri, naapuri tai vaikka koko koululuokka, ottaa retkeltä kuva ja jakaa se somessa hashtageilla #meijänretki, #suomi100, #ourtrip.
Retkelle voi keksiä minkä teeman haluaa: se voi olla retki museoon tai metsään, keikalle, nuotion
ääreen tai lähiöön. Retken voi tehdä vaikka omalle pihalle. Erityisen
hienoa on, jos voi viedä vanhuksen
ulos, lapsen puistoon tai tuttavan
jonnekin, missä ei usein tule käytyä.
Omasta retkestään kuvia lähettäneiden kesken arvotaan palkintoja. Meijänretki käynnistyi lauantaina
4.2. ja kestää 26.11. asti.

Lue lisää

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

JUKOLA

ETSI TÖITÄ,
PÄÄSET ROKKIIN
Nuoria kannustetaan etsimään itselleen töitä kampanjalla, jonka aikana töitä löytänyt nuori palkitaan joko kolmen
päivän lipulla Ilosaarirockiin tai kahden
kuukauden vapaalla pääsyllä virkistysuimala Vesikkoon ja kuntosalille.
Kampanjan tavoitteena on innostaa nuoria etsimään töitä entistä tarmokkaammin. Työn saaminen ei ole
helppoa, mutta monet työpaikat ovat
”piilossa” ja niitä kannattaa kysyä suoraan yrityksistä. Tässä hommassa sitkeys on valttia.
Kampanja on tarkoitettu 18-24
-vuotiaille joensuulaisille nuorille. Palkinnon saa, jos löytää itselleen vähintään neljä kuukautta kestävän työsuhteen ja tekee työsopimuksen kesäkuun loppuun mennessä. Työtunteja
on oltava vähintään 18 viikossa. Palkinnon voi lunastaa, kun on ollut kuukauden töissä.
Jos tarvitset apua työnhakuun,
ota yhteyttä työnhakutuutori Anna
Kovácsiin, anna.kovacs@jns.fi tai
050 407 1218.

Lue lisää

www.joensuu.fi/etsitoita

Talkoolaiset mahdollistavat Jukolan viestin
Jukolan viestin järjestelyistä 95 prosenttia tehdään vapaaehtoisten talkootyönä.
Kalevan Rasti järjestää Joensuu-Jukolan
Enossa 17.–18. kesäkuuta. Kilpailukeskuksena toimii Enon koulukeskus. Tapahtumaan osallistuu yli 16 000 kilpailijaa, ja 40 000 kisavierasta nauttii tunnelmasta paikan päällä.
Innostuneet vapaaehtoiset ovat merkittävä osa Jukolan hienoa tunnelmaa,

ja 1500 talkoolaista mahdollistaa Jukolan viestin järjestämisen. Tarjolla on
monipuolisia ja mielenkiintoisia tehtäviä myös ennen ja jälkeen itse tapahtuman. Tutustu ja ilmoittaudu talkootehtäviin osoitteessa www.jukola.com.

lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/jukola
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YMPÄRISTÖ
Kuva: Shutterstock

Kaupunki saavuttanut
energiansäästötavoitteet
Energiankulutusta on vähennetty kymmenessä vuodessa yhdeksän
prosenttia. Olennaista on rakennusten energiatehokkuus.
Joensuun kaupunki solmi keväällä 2009 energiatehokkuussopimuksen työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Tavoitteena oli saada aikaan yhdeksän prosenttia energiansäästöä vuoden
2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä.
Sopimuksessa mukana olleiden
kiinteistöjen ja muun toiminnan,
kuten ulkovalaistuksen, kokonaisenergiankulutus oli vuonna 2005 reilut
63 000 MWh. Vuonna 2015 kulutusta
oli vajaat 56 500 MWh.
- Vuoden 2016 tietoja ei vielä ole
käytettävissä, mutta säästötavoitteen
voi katsoa toteutuneen, kertoo kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Jari
Leinonen.
Tärkein yksittäinen toimenpide tavoitteen saavuttamisessa on ollut rakennusten energiatehokkuuden lisääminen. Kulutusseurannan avulla on tarkkailtu kiinteistöjen energian sekä veden
kulutusta. Havaintojen perusteella on
tehty korjauksia lämmöneristykseen,

JOENSUU

optimoitu sisälämpötiloja ja parannettu tekniikkaa.
Yksi kaupunkilaisillekin näkyvä muutos on ollut siirtyminen LED-lamppuihin
ulkovalaistuksessa ja rakennuksissa,
esimerkkeinä Ylisoutajan silta ja Penttilän älykäs LED-ulkovalaistus. Lisäksi
on säädetty ulkovalaistusta, rakennettu Kuhasalon jätevedenpuhdistamolle
lämmön talteenotto puhdistetusta jätevedestä sekä huomioitu energiatehokkuus kone- ja laitehankinnoissa.
Joensuun kaupunki on liittynyt energiatehokkuussopimukseen myös vuosille 2017–2025. Koko sopimuskauden
säästötavoite on 7,5 prosenttia ja välitavoite vuodelle 2020 on neljä prosenttia.
Sopimus koskee kaikkia rakennuksia,
katu- ja ulkovalaistusta, vesi- ja jätehuoltoa sekä omia kuljetuksia ja työkoneita.
Energiansäästötoimenpiteistä laaditaan
uusi toimenpideohjelma osana uutta ilmasto-ohjelmaa. Se on tarkoitus saada
valmiiksi lokakuussa.

LIIKENNE

Joensuulle on valmistunut pyöräilyn
ja jalankulun kehittämissuunnitelma
2030. Siinä määritellään muun muassa pyöräilyreitit ja väylätyypit.
Pyöräilyolosuhteiden kehittämistä
ohjaa jatkossa tavoiteverkko. Verkolla on pääreittejä 41 km ja aluereittejä
184 km.
Keskustan pääreiteillä sekä matkalla keskustasta Rantakylään ja Niinivaaralle pyöräilijät ja jalankulkijat kulkevat
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jatkossa eri tilassa, joko kaksisuuntaisilla pyöräteillä tai hiljaisemmilla katuosuuksilla pyöräkaduilla.
Tavoiteverkko väylätyyppeineen ei
kuitenkaan toteudu hetkessä. Hankkeista on mahdollista käynnistää joka
vuosi osa.

lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
pyorailyverkko

Joensuun Musiikkitalvi
23.–26.2. – Suomi! Suomi!

Osa Suomi 100 -ohjelmaa – yhteistyössä on voimaa
Vuoden 2017 Joensuun Musiikkitalvi on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Yhteistyö, jolla musiikkitalvi kootaan, on loistoesimerkki juhlavuoden virallisen YHDESSÄ-teeman toteutumisesta. Tapahtuman järjestävät Joensuun kaupunginorkesteri, oopperayhdistys, konservatorio ja evankelisluterilainen seurakunta sekä Jazzkerho-76, Virta Ensemble ja Karelia AMK. Mukana tapahtumaa mahdollistamassa ovat myös muun muassa Joensuun kaupunginteatteri, Laulutuuli-kuoro sekä joukko Pohjois-Karjalan
koulutuskuntayhtymän opiskelijoita.

IKÄIHMISET

UUTTA SISÄLTÖÄ
ARKEEN

Pyöräilijät ja jalankulkijat vierekkäin

TAPAHTUMAT

Joensuun Musiikkitalvi on joensuulaisten musiikkitoimijoiden tuottama tapahtuma, josta löytyy
valloittavia elämyksiä joka lähtöön. Tämän vuoden Musiikkitalvi kannustaa satavuotiasta Suomea
teemallaan Suomi! Suomi! Neljän päivän aikana konserteissa soi suomalainen musiikki klassisesta
jazziin ja iskelmästä sinfoniaan. Tapahtumapaikkoina ovat Carelia-sali, Teatteriravintola, Carelicum,
konservatorion sali sekä Sokos Hotel Kimmel. Tervetuloa mukaan!

JOENSUU

Ideakuva kaksisuuntaisesta pyörätiestä Mehtimäellä.
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Tuuppari-toiminta tuo uusia kokemuksia ikäihmisille. Joensuun kaupunki alkoi kehittää kotona asuville
ikäihmisille uusia palveluita vuoden
2016 tammikuussa. Kaupungin ikäihmisille suunnatuista palveluista voidaan ohjata toimintaan mukaan niitä, jotka tarvitsevat arjen aktivointia.
Ensisijainen tavoite on ylläpitää ikäihmisten toimintakykyä, tukea itsenäistä arkea ja parantaa elämänlaatua.
Ryhmissä ikäihmiset saavat ajankohtaista tietoa kaupungin palveluista ja Joensuun tapahtumista. Tuuppareissa ikäihmisiä rohkaistaan ja
innostetaan mukaan esimerkiksi liikunta- ja kulttuuririentoihin. Ryhmiä
on tällä hetkellä keskustassa, Noljakassa ja Rantakylässä. Osallistujat
voivat vaikuttaa ryhmien sisältöön.
Toimintaa toteutetaan yhdessä Siun
soten kanssa.
Kiinnostuitko toiminnasta?
Ota yhteyttä koordinaattori Kaija
Kiiskiseen puhelimitse numeroon
050 452 3468.

lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
tuuppari
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TERVEYSASEMIEN
PUHELINNUMEROT
Siun soten aloittamiseen liittyen
Joensuun terveysasemien puhelinnumerot ovat muuttuneet. Vanhoista puhelinnumeroista on automaattinen soitonsiirto uusiin
numeroihin maaliskuun loppuun
saakka.
Terveysasemien uudet ajanvarausnumerot palvelevat maanantaista perjantaihin kello 8-16.
Osaan palveluista aikoja voi varata myös sähköisesti osoitteessa:
www.miunpalvelut.fi.
Eno: 013 330 2214
Kiihtelysvaara: 013 330 2215
Niinivaara: 013 330 2213
Pyhäselkä: 013 330 2218
Rantakylä: 013 330 2212
Siilainen: 013 330 2211
Tuupovaara: 013 330 2219
Laboratoriovastausten tiedustelun
ja erikoishoitajien puhelinnumerot
ja soittoajat ovat kaupungin nettisivuilla.

lue lisää

www.siunsote.fi

Torstai 23.2.

Lauantai 25.2.

Musiikkitalven avaa Carelia-salissa kello
19 kaupunginorkesterin konsertti Itsenäinen Suomi 0…100. Atso Almilan johdolla
soi musiikki vuoden 1917 Sibeliuksen sävelistä Almilan viidennen sinfonian kantaesitykseen. Viulusolistina on Réka Szilvay.
Musiikkitalven iltaklubit aloittaa musiikinopiskelijoiden Rytmirajoilla-ilta Kimmelissä kello 18. Timanttinen ilta on musiikillinen runsaudensarvi popista rokkiin
ja jazzista jenkkaan.

Lauantai käynnistyy kello 12 Carelicumin aulassa konservatorion opiskelijoiden musiikkituokion parissa.
Päivää jatkaa konservatorion salissa kello 14 huuliharppukvartetti
Sväng. Genrerajoja rikkovan yhtyeen musiikissa sekoittuvat vaikutteet niin
skandinaavisesta kansanmusiikista, kuin klassisesta musiikista ja bluesista.
Jazz-iskelmän pariin Carelia-salissa kello 19 vie Aili Ikonen yhtyeineen.
He esittävät musiikkia tuoreelta Laulan-levyltä, jota ovat inspiroineet niin
suomalainen jazz-iskelmäperinne kuin jazzklassikot.
Illan päätteeksi Klassista!-klubi vie Hotelli Kämpin tunnelmiin 1920luvulle Teatteriravintolassa kello 21.30. Virta Ensemblen ja ystävien kanssa tunnelmaa on luomassa myös kaupunginteatterin väki.

Perjantai 24.2.

Sunnuntai 26.2.

Carelicumin aulassa kello 12 kaikuu suomalainen ja muukin musiikki konservatorion opiskelijoiden tarjoilemana.
Carelia-salin kello 19 täyttävät Sinivalkoiset sävelmät. Heidi Pakarinen,
Juha Kotilainen ja Timo Turunen tulkitsevat suomalaisia iskelmiä sadan vuoden
ajalta Laulutuuli-kuoron ja yhtyeen kanssa. Lauluja taustoittaa TV:stä tuttu JussiPekka Rantanen.
Illalla Teatteriravintolassa Jazz-klubilla kello 21.30 on vuorossa jazztrio Zander.
Trion sähköisessä ilmaisussa luovuus ja
energisyys yhdistyvät tavalla, jossa muusikoiden persoonallisuus näkyy ja kuuluu.

Evankelisluterilaisessa kirkossa kello 14 kuullaan Harvinaisia sävelhelmiä sopraano Rebekka Suninen-Järviluodon ja urkuri-pianisti Tuomas Pyrhösen esittäminä. Konsertissa soivat muun muassa Joonas Kokkosen ja Oskar Merikannon vähemmän tunnetut sävelmät.
Musiikkitalven päättää Carelia-salissa kello 18 konservatorion orkestereiden konsertti. Ohjelmassa on uutta puhallinmusiikkia, kansanmusiikkia uusin
sovituksin sekä kansainvälisesti palkittua musiikkia elokuvasta Metsän tarina.
Sibeliuksen ja Merikannon laulujen solisteina ovat sopraano Sofia Soininen ja
tenori Risto Piirainen.

HUOM! Perjantaina ja lauantaina
Pohjolan Matka tarjoaa kuljetuksen
Carelia-salin konsertista
klubille Teatteriravintolaan.

Liput ennakkoon Carelicum palveluista (Koskikatu 5)
tai TicketMasterilta (www.ticketmaster.fi). Lipunmyynti
konserttipaikoilla kuhunkin konserttiin alkaen tuntia ennen konserttia. Lue lisää www.joensuu.fi/musiikkitalvi
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Musiikkia kellon ympäri Metsän tarina
Kansalaisopiston musiikkitoiminnan perinteinen Musiikkia kellon ympäri -tapahtuma pidetään 18.2. kello 10–22 Opistotalolla (Papinkatu 3). Lauantaina musiikki soi mitä erilaisimmissa muodoissa.
Esiintyjäkavalkadi on lapsista aikuisiin, yksittäisistä esiintyjistä kuoroihin ja soitinyhtyeisiin koko kansalaisopiston toiminta-alueelta.
Tapahtuman eräänä perusajatukse-
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na on tutustuttaa musiikinharrastajia toisiinsa sekä luoda ryhmien ja muusikoiden
välille yhteistyötä. Yleisölle tarjotaan tilaisuus opiston musiikkitoimintaan tutustumiseen ja yhteislauluun. Musiikkipäivä
päättyy kaikille avoimeen karaokeiltaan.

LUE LISÄÄ

www.joensuunuutiset.fi/
musiikkia-kellon-ympari

NIMIKILPAILU

Ortodoksisen kulttuurikeskuksen näyttelytilan
nimikilpailu
Joensuussa sijaitsevan Ortodoksisen kulttuurikeskuksen pysyvä näyttely alakerran näyttelytilassa uusitaan kokonaan kevään 2017 aikana. Uudessa näyttelyssä tullaan kuvaamaan ortodoksisuutta ihmisen elämässä kehdosta hautaan.
Uusitulle näyttelytilalle etsitään ortodoksiseen
henkeen sopivaa nimeä. Julistamme nyt nimikilpailun uusittuun alakerran tilaan. Ota osaa kilpailuun ja kerro mikä nimi sinun mielestäsi kuvaa parhaiten ortodoksisuutta Pohjois-Karjalassa.
Lähetä vastauksesi 28.2.2017 mennessä
sähköpostilla osoitteeseen jaana.possi@jns.fi
tai postitse osoitteeseen Vetovoimaa ortodoksisesta kulttuurista -hanke, Pohjoiskatu 6, 80100
Joensuu. Laita viestiin myös yhteystietosi. Voittajaehdotus palkitaan Valamon luostarin majoituslahjakortilla.

LUE LISÄÄ

Hanke löytyy Facebookista nimellä
Vetovoimaa ortodoksisesta kulttuurista
-hanke.
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Konservatorion kolmen orkesterin
Musiikkitalven konsertin täyttävät
11–16-vuotiaiden nuorten raikkaat esitykset ja uudet puhallinmusiikin kotimaiset teokset sekä ilmeikkäät kansanmusiikkisovitukset.
Sinfoniaorkesterin ohjelmassa on
musiikkia elokuvaan Metsän tarina, joka kertoo suomalaisten suhteesta luontoon, sen mystiikasta ja kauneudesta.

TEATTERI

Esitys saa seurakseen Hannu Siitosen luontokuvia. Ohjelman täydentävät Sibeliuksen ja Merikannon laulusävelmät.
Konsertti Carelia-salissa 26.2. kello
18. Tunti ennen konserttia -tilaisuudessa Amica Careliassa kello 17 Hannu Siitonen sekä kapellimestari Sakari Tervo.
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Metsämiehen laulut –
100 % suomalaista

Vuoropuhelua
materiaalin kanssa

Joensuun kaupunginteatterin runoryhmä keikkailee kevättalvella eri puolilla maakuntaa. Tarjolla on
0–100-vuotiaille runoja, jotka ovat 100-prosenttisesti suomalaisia.
Runorieha koostuu kolmesta osasta, jotka
ovat: Tarinoita suomalaisesta metsästä, Suomalaisia sanoja rakkaudesta ja elämästä sekä Isänmaasta ihanasta.
Metsämiehen laulut – 100 % suomalaista voidaan järjestää asiakkaan tiloissa vaikka kahvittelun merkeissä. Tilaisuus kestää noin kolme varttia. Runonluku-tapahtumissa esiintyvän ryhmän
kokoonpano vaihtelee. Runonluku-tilaisuuden hinta on maakunnan alueelle alkaen 130 euroa.
Myös suositut Petteri Rantatalon vetämät
Satupuoltuntiset jatkuvat ohjelmistossa maalis–huhtikuussa 2017.
Myynnissä olevat esitysajat löytyvät teatterin nettisivuilta ja ne varautuvat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Joensuun taidemuseo Onnin näyttelyvuoden 2017
avaa kuvanveistäjä Reetta Gröhn-Soinisen näyttely Voi poijaat! Näyttelyn kuraattorina toimineen
Tiina Hallakorven mukaan Gröhn-Soinisen taiteellinen työskentely on vuoropuhelua materiaalin kanssa.
Voi poijaat! -näyttelyssä erityisen huomion saa
puu, jota työstäessään Gröhn-Soininen on löytänyt täysin omanlaisensa käsialan, viivan ja värin. Puutöiden lisäksi näyttelyssä nähdään betoniveistoksia.
Moniosaiset teokset pelaavat toistolla ja niissä on lämminhenkistä huumoria. Reetta GröhnSoininen ilmaisee hahmojaan ilmeillä ja kehonkielellä – jokaisen veistoksen kohdalla on tarkkaan
mietitty, mihin suuntaan hahmon jalka vipattaa.
Kuvanveistäjän luoma rouhea ja värikäs, huumoria pursuava, hyväntuulinen maailma asettautuu taiteen kentässä perinteisen kuvanveiston oivaksi vastapariksi.
Yleisöopastukset näyttelyyn 8.2., 1.3., 22.3.,
5.4. ja 26.4. kello 17. Opastus sisältyy taidemuseon pääsymaksuun.

LUE LISÄÄ

kaupunginteatteri.jns.fi/ohjelmisto/
100-suomalaista
kaupunginteatteri.jns.fi/ohjelmisto/
satupuoltuntiset-kevaalla-2017

LUE LISÄÄ

www.joensuuntaidemuseo.fi
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