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Vaikuta omiin asioihisi
Kuntavaaleissa äänestämällä vaikutat omaan elämääsi liittyviin asioihin. Kunnat huolehtivat muun muassa siitä, että jokainen saa kotiinsa juomakelpoista vettä, työttömänä olevat
saavat koulutusta, työtä tai kuntoutusta, jätehuolto toimii, lapset saavat varhaiskasvatusta
ja käyvät peruskoulun. Kunta mahdollistaa myös monet kulttuuri- ja sivistyspalvelut kuten
kirjastot, teatterit ja orkesterit. Kunta kotouttaa maahanmuuttajia ja huoltaa ulkoilumaastoja ja katuja. Kunta tukee myös paikallisia yrityksiä niin, että alue säilyy elinvoimaisena. Kuntavaaleissa päätät, kuka pääsee päättämään näistä asioista Joensuussa.
Sinä joensuulaisena olet oikeutettu valitsemaan itse edustajasi päättämään Joensuuta ja lähiympäristöäsi koskevista asioista. Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Toimivaltansa valtuusto saa kuntalaisilta, eli sinulta. Valtuusto valitaan kuntavaaleissa neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Kuka saa äänestää?
Sinä voit äänestää kuntavaaleissa, jos olet
yli 18-vuotias tai täytät 18 vuotta viimeistään
vaalipäivänä 9.4.2017.
Lisäksi vaaditaan, että jokin seuraavista
ehdoista täyttyy:
1) olet Suomen kansalainen ja sinulla on
kotikunta Suomessa
2) olet EU-maan, Islannin tai Norjan kansalainen ja sinulla on kotikunta Suomessa tai
3) sinulla on ollut kotikunta Suomessa
yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta.
Miten äänestän?
Jos sinulla on äänioikeus kuntavaaleissa, saat
ilmoituskortin postissa kotiisi maaliskuussa.
Ilmoituskortissa lukee äänestyspaikkasi vaalipäivänä. Mukana on myös luettelo ennakkoäänestyspaikoista.
Voit äänestää ennakkoon missä tahansa
ennakkoäänestyspaikassa. Vaalipäivänä sinun täytyy äänestää paikassa, joka on mainittu ilmoituskortissa.
Ota äänestykseen mukaan henkilöllisyystodistus, esimerkiksi passi, henkilökortti tai
ajokortti.
Kotiäänestykseen ilmoittauduttava
Jos kykysi liikkua tai toimia on siinä määrin
rajoittunut, ettet pääse äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saat äänestää
ennakolta kotonasi. Kotiäänestyksessä voi
äänestää myös samassa taloudessa asuva
omaishoitaja. Kotiäänestystä varten on ilmoittauduttava ennakkoon puhelimitse 050 552
4363 tiistaihin 28.3. kello 16.00 mennessä.
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Jos uurnalla
käy aina sama
vanha porukka,
mikään ei koskaan muutu.

ÄÄNTÄ!

-

Martti Turunen kommentoi
Suomen suurimman puukerrostalon
rakentamista Facebookissa.

Helmikuun kokous peruttiin,
koska käsiteltäviä asioita olisi
ollut niin vähän.

JOENSUU

NYT TAPAHTUU
Poimintoja tapahtumatarjonnasta
on kerätty helmi–maaliskuun
vaihteessa, muutokset mahdollisia.

Ennakkoäänestyspaikat
29.3.–4.4.

KESKUSTA
ke 8.3. klo 17
Vinttiklubi: Sisarukset –
joka päivän jumalattaret
Naistenpäivän konsertti
Joensuun pääkirjasto,
musiikkiosasto

Joensuu kaupungintalo, Rantakatu 20
29.–31.3.2017 kello 8.00–20.00
1.–2.4.2017 kello 9.00–18.00
3.–4.4.2017 kello 8.00–20.00
Pääkirjaston Muikku-sali, Koskikatu 25
29.–31.3.2017 kello 10.00–19.00
1.–2.4.2017 kello 10.00–15.00
3.–4.4.2017 kello 10.00–19.00
Niinivaaran kirjasto, Suvikatu 16
29.–31.3.2017 kello 10.00–18.00
1.–2.4.2017 kello 10.00–15.00
3.–4.4.2017 kello 10.00–18.00
Pataluodon koulu (kirjaston sisäänkäynti),
Pataluodonkatu 2 D
29.–31.3.2017 kello 10.00–18.00
1.–2.4.2017 kello 10.00–15.00
3.–4.4.2017 kello 10.00–18.00

Kauppakeskus Prisma, Voimatie 2
29.03.–1.4.2017 kello 9.00–18.00
2.4.2017 kello 12.00–18.00
3.–4.4.2017 kello 10.00–20.00
Kiihtelysvaaran palvelupiste, Aprakkatie 2
Tuupovaaran palvelupiste, Virastotie 10
Enon palvelupiste, Kunnantie 2
Uimaharjun terveysasema, Harjunraitti 13
Pyhäselän lukio, Opettajantie 3b
29.–31.3.2017 kello 9.00–17.00
1.4.2017 kello 10.00–15.00
3.–4.4.2017 kello 9.00–17.00
Reijolan yhteisötalo, Urheilupuistontie 2
29.3.2017 kello 9.00–13.00
30.3.2017 kello 14.00–18.00
31.3.2017 kello 9.00–13.00
1.4.2017 kello 10.00–15.00
3.4.2017 kello 9.00–13.00
4.4.2017 kello 14.00–18.00

su 12.3. klo 15
Talvisodan päättyminen
-muistokonsertti
Joensuun kirkko

Priimaa sisältöä
asenteella – TubeTour
2017 on pian täällä!
Joukko huipputubettajia ottaa helmi–maaliskuussa haltuunsa
konserttisalit ja tapahtuma-areenat ympäri Suomen.
Joensuussa TubeTour järjestetään Joensuun Urheilutalossa perjantaina 17.3. kello 16 alkaen.
Messissä ovat mukana Herbalisti, ZoneVD, Mansikkka, Mariieveronica ja MrJallu101. Herbalisti on nälkäinen miehenalku Juuso Kouvolasta, joka viihdyttää yleisöään monipuolisella vlogilla ja pelivideoilla.
ZoneVD on lapsesta asti touhunnut omia sarjoja videoille. Mansikkka
taas on tyylikäs lifestyle-vloggaaja, joka rakastaa taidetta ja muotia.
Mariieveronica on supersuosittu rohkea parikymppinen vloggaaja, joka tuottaa taidokkaasti monipuolisia sisältöjä. MrJallu on Pohjois-Karjalan murteella viihdyttävä Aleksi, joka on valloittanut yleisönsä aidoilla pelivideoillaan.
TubeTour 2017 -tapahtumassa on luvassa ennennäkemätön lavashow, livepelaamista, yleisöä osallistavaa ohjelmaa sekä tietenkin
meet & greet.
TubeTourin ohjelma jakaantuu kahteen alueeseen: ohjelmanumerot
toteutetaan päälavalla ja meet & greet -osio erillisessä spotissa. Meet
& greet -osiossa fanit pääsevät ottamaan kuvan yhdessä koko esiintyvän tubettajajoukon kanssa. Tapaamiset toteutetaan jonotusjärjestyksessä, jotta mahdollisimman moni ehtisi tavata idolinsa. Kaikille osallistujille jaetaan nimmarikortit.
Tapahtuma on ikärajaton, mutta alle 13-vuotiaiden suositellaan
osallistuvan yhdessä huoltajan tai sisaruksen kanssa.

Lue lisää

www.tubetour.fi

Valtuustosalista

Hienoa ja ennakkoluulotonta
puurakentamista!

TAPAHTUMIA JOENSUUSSA
maalis–huhtiKUUSSA

K-citymarket Joensuu Pilkko, Linjatie 2
29.3.–1.4.2017 kello 9.00–18.00
2.4.2017 kello 12.00–18.00
3.–4.4.2017 kello 10.00–20.00

Eiköhän Joensuu
näytetä, miten
paljon meistä
lähtee

Joensuussa kuntavaaleissa
ehdolla olevien
henkilöiden määrä.

somesta nostettua

ma 13.3. klo 12–16
Aivopäivä 2017
Joensuun ev.lut. seurakuntakeskus
to 16.3. klo 18
Fröbelin Palikat -lastenkonsertti
Niinivaaran urheiluhalli
la–su 1.–2.4. klo 10–16
Rakenna, Sisusta, Asu -messut
Joensuu Areena

TAPAHTUMAT

TALVINEN
VEISTOSPUISTO
YSTÄVYYDENPUISTOON
Joensuun pääkirjaston viereisessä Ystävyydenpuistossa järjestetään talvitaidetyöpajoja 13.–
18.3. Lauantaina 18.3. on kaikelle yleisölle avoin
lumenveistotyöpaja kello 10–14 ja veistospuiston avajaiset kello 14. Avajaisten ohjelmassa on
teosten esittely ja musiikkia. Yleisölle on tarjolla
kuumaa mehua. Talvitaidetapahtuma on osa valtakunnallista rasisminvastaista viikkoa ja Suomi
100 -juhlavuotta. Tapahtumassa eritaustaiset ihmiset tapaavat toisiaan ja luovat yhdessä viihtyisää kaupunkiympäristöä.
Tapahtuman järjestelyistä vastaa Kohdataan
kirjastossa! -hanke. Hankkeen tavoitteena on lisätä kulttuurien välistä yhteisymmärrystä kahdensuuntaisesti: suomalainen väestö ja kulttuuri tutuksi pakolaisille ja vastavuoroisesti pakolaiset
ja heidän taustansa tutuksi suomalaisväestölle.

ENO
ti 14.3. klo 12
Meilläpä se on … radio
Palvelutalo Kotiranta
pe 17.3. klo 17
Kuntavaalit 2017:
Enon paikka kartalla
Enon palvelupiste
su 19.3. klo 12–15
Haasteulkoilu
Enon ja Uimaharjun urheilukeskukset
la 1.4. klo 9–13
Kevätmyyjäiset
Enon palvelupiste
ti 4.4. klo 17.30–20.30
Yleinen iltapilkki
Välivesi, Eno
KIIHTELYSVAARA
ti 28.3. klo 18
Yleinen karaokeilta
Vaara-Karjalan Osuuspankki,
Kiihtelysvaara
PYHÄSELKÄ
ke 29.3. klo 9–11
Pääsiäisaskartelu ja kevätkirjavinkit
Pyhäselän kirjasto
TUUPOVAARA
la 18.3. klo 10–14
Villit virkkaukset -käsityökerho
Tuupovaaran Ullakko
la 1.4. klo 10–14
Pääsiäiskoristeet-käsityökerho
Tuupovaaran Ullakko

JOENSUU

TAPAHTUMAT

KARJALAN KINGI
-NYRKKEILYOTTELU
Liikuntakeskus Energyssä, Raatekankaantie 12,
isketään perjantaina 17.3. ammattinyrkkeilyilta. Ilta tarjoilee kevään kynnyksellä parasta mahdollista paidatonta iskentää. Illan ylpeänä tarjoaa Steel
Ring -ammattinyrkkeilytalli, joka on tuottanut jo yli
60 ammattinyrkkeilyiltaa ympäri Suomen.
Illan aikana nähdään kuusi ammattinyrkkeilyottelua esiotteluineen. Alustavan ohjelman mukaan naisten kärpässarjassa nyrkkeilevät Lotta
Loikkanen vastaan Gyongyi Acs. Miesten sarjoissa nyrkkeilevät muun muassa keskisarjassa Alex
Vassiliev vs Aliaksandr Haishun ja ylemmässä
keskisarjassa Juha Enojärvi vs Gyula Nagy.

lippuja saa ennakkoon
osoitteesta
ennakkolippu.com
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Tori

Vapaudenpuisto
Torikatu

Bussikyyti on helpoin tie
ampumahiihtokisoihin
Ilmaiset bussit vievät torilta kisoihin ja takaisin jokaisena kisapäivänä. Stadionilla on myös paljon oheisohjelmaa.
Kontiolahdella 10.–12.3. järjestettäviin
ampumahiihdon maailmancupin kilpailuihin pääsee vaivattomimmin ilmaisilla
bussikyydeillä Joensuun torilta. Bussit
ajavat kisayleisöä stadionille ja takaisin
kaikkina kisapäivinä. Nonstop-periaatteella ajavat vuorot aloittavat liikennöinnin kisapäivinä noin kolme tuntia ennen
ensimmäistä starttia. Viimeiset kyydit
stadionilta takaisin lähtevät perjantaina noin klo 22, lauantaina noin klo 19
ja sunnuntaina noin klo 20.
Bussit lähtevät torilta viiden minuutin välein. Paluukyydit starttaavat stadionilta sitä mukaa, kun bussit täyttyvät.
Stadionin yleisöteltta tuo kylän
kuumimman discon keskelle kisoja. Yleisötelttaa hoitava ravintola
Kerubi kärrää teltalle kisaeväiden ja
virvokkeiden lisäksi savukoneet,
bassot ja peilipallon. Musiikista
kisaravintolassa vastaa DJ-kvartetti Vanilja Aasi, Aito Raappana, TeppoJohannes sekä Kiilo, jotka soittavat mu-
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siikkia kaikkeen makuun aina humpasta teknoon.
Stadionin ainoan baaritiskin ja energisen kisadiscon lisäksi teltasta löytyvät myös maakunnan maukkaimmat
burgerit sekä muita herkkuja. Lämmitetyssä teltassa on myös terassi. Kaikkiaan mukaan mahtuu kerrallaan tuhat
henkeä.
Maailmancupissa on lisäksi perheille suunnattu maksuton Winter Park
-puisto. Puistossa kisavieraat pääsevät kokeilemaan muun muassa minimoottorikelkkailua, lumikenkäilyä ja
Curling-pelirataa. Lisäksi puistossa on
potkukelkkailun sprinttirata sekä liukuri- ja pulkkamäet. Winter Park on avoinna perjantaina kello 13.00–19.00, lauantaina kello 10.30–16.30 ja sunnuntaina kello 12.00–17.30.

Jarkko Peiponen aloitti tammikuussa kahden vuoden pestinsä hankinta-asiamiehenä Joensuun Seudun
Kehittämisyhtiö JOSEKilla. PohjoisKarjalassa tehdään julkisia hankintoja
vuosittain noin 200 miljoonalla eurolla. Yhtenä Peiposen tehtävänä on saada yrittäjiä tekemään niihin tarjouksia
aiempaa enemmän. Tarvittaessa yrittäjiä autetaan siinä kädestä pitäen.
Hankinta-asiamiehen työnkuvaan

www.kontiolahtibiathlon.com

JOENSUU

KILPAILU

ONKO SINULLA
LIIKEIDEA?

Kotouttamispäällikkö
on kuin sillanrakentaja
Maahanmuuttajapalveluiden johtaminen, kehittäminen, koordinointi, valvonta ja sidosryhmäyhteistyö. Siinä on Joensuun kaupungin kotouttamispäällikön tärkeimpiä tehtäviä. Mervi Kuiri,
47, aloitti kaupungin uudessa virassa
viime vuoden kesäkuussa. Tehtävä on
määräaikainen vuoden 2018 loppuun.
Kuiri tekee yhteistyötä kaupungin
omien eri palveluiden lisäksi muun
muassa ELY-keskuksen, järjestöjen,
yliopiston, yritysten, Siun soten ja TEkeskuksen kanssa. Tarkoitus on saada

4

Yrittäjä, Jarkko jeesaa
hankinnoissa

Koskikatu

lisätietoja

MAAHANMUUTTAJAT

maahanmuuttajalle mahdollisimman
sujuvat palvelut.
Kuiri näkee maahanmuuttajissa valtavan potentiaalin, kun osaajia muuttaa opiskelun, työn tai perheen vuoksi Joensuuhun.

LUE LISÄÄ
KOTOUTTAMISPÄÄLLIKÖN
TYÖSTÄ
www.joensuunuutiset.fi/
maahanmuuttajapalvelut

YRITTÄJÄT

Start me Up -liikeideakilpailussa etsitään tuoreita ajatuksia, joista jalostaa jotain uutta ja upeaa. Osallistua voi kuka tahansa, olipa liikeidea
pieni tai suuri, keskeneräinen tai lähes valmis.
Start Me Up on liikeideakilpailu,
jonka tavoitteena on löytää ja palkita
sellaiset henkilöt tai yritykset, joiden
liikeideassa on ainesta kehittyä pohjoiskarjalaiseksi yritystoiminnaksi.
Osallistua voi yksin tai tiiminä ja
alalta kuin alalta. Kilpailuun voi lähettää yhden tai useammankin liikeidean.
Palkintoja jaetaan kaikkiaan
45 000 euron arvosta, pääpalkinto on 15 000 euroa. Kilpailuaika on
maaliskuun loppuun saakka.

JOENSUU

AVUSTUKSET

AVUSTUKSIA
HAETTAVANA
Asukas- ja kyläyhdistysten avustukset ovat haettavina 31.3. mennessä. Lomake löytyy osoitteesta
www.joensuu.fi/toiminta-avustus
ja se lähetetään myös kaikille kaupungin tiedossa oleville yhdistyksille. Muistakaa ilmoittaa muuttuneet yhteystiedot Aaro Piipposelle,
puh. 050 377 5619 tai aaro.piipponen@jns.fi.
Yksityisteiden kunnossapitoavustukset ovat haettavana
myös maaliskuun loppuun mennessä. Vuonna 2016 avustusta
saaneita tiekuntia avustetaan tänä
vuonna ilman erillistä hakemista.
Jos avustusten myöntämisperusteet ovat muuttuneet viime vuodesta, tulee muutoksista ilmoittaa 31.3.
mennessä hakulomakkeella.

lue lisää

www.startmeup.fi

tämä juttu viitottuna

www.joensuunuutiset.fi/viitotut
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www.joensuu.fi/
yksityistieavustukset
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ITKUVIRSIÄ
CARELICUMISSA
Carelicumin auditoriossa pidetään
keskiviikkona 15.3. kello 10–13 seminaari äänellä itkemisestä. Seminaarissa alustavat rovasti Ensio
Larema, itkuvirsien opettaja Pirkko Fihlman sekä kansanmuusikko
AMK Emilia Kallonen.
Pirkko Fihlman aloitti itkuvirsitaipaleensa 1997 ja ensimmäinen
itku oli ”Mensuvaaran mummon
evakkoitku”. Fihlman aloitti itkuvirsikurssitoiminnan Suomessa 1998,
ja hän toimii 2001 perustetun Äänellä Itkijät ry:n puheenjohtajana.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana hän on sanoittanut ja säveltänyt
kymmeniä itkuvirsiä, jotka käsittelevät elämän eri vaiheita syntymästä kuolemaan. Emilia Kallonen teki
opinnäytetyönsä suistamolaisesta lauluperinteestä. Musiikkipedagogiikan ja kansanmusiikin tutkintojen lisäksi hän on kouluttautunut
itkuvirsien taitajaksi.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Seminaarin järjestävät Karjalaisseurojen Pohjois-Karjalan piiri ja
Pohjois-Karjalan museo Hilma.

kuuluu lisäksi yritysten koulutus. Kaikki neuvonta on maksutonta ja avointa kaikille alueen yrittäjille. Peiponen
kannustaakin olemaan rohkeasti yhteydessä sähköpostitse jarkko.peiponen@josek.fi tai puhelimitse 0400
378 777.

Lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
hankinta-asiamies
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PYHÄSELKÄ

YMPÄRISTÖ

KIRJASTO

HAUSSA LUONNONMUISTOMERKKI

LISÄAIKAA
KIRJASTOKÄYNTIIN

Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö etsii Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi luonnonmuistomerkkejä. Tavoitteena on saada
rauhoituksen piiriin 10 uutta luonnonmuistomerkkiä eri puolilta Joensuuta.
Esityksiä luonnonmuistomerkeiksi voi tehdä eHarava-kyselyn
kautta osoitteessa www.joensuu.
fi/luonnonmuistomerkit. Kysely on
avoinna maaliskuun ajan. Esitysten
pohjalta käynnistetään neuvottelut
maanomistajien kanssa.
Luonnonmuistomerkki voi olla puu, puuryhmä, siirtolohkare tai
muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, joka on sen kauneuden,
harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun
vastaavan syyn vuoksi erityinen.

lue lisää

www.joensuu.fi/
luonnonmuistomerkit

vastaa kyselyyn

REIJOLA

Omatoimiasiointi mahdollistaa kirjaston käytön varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella. Kuka tahansa kirjastokortin omistava voi käyttää kirjastoa omatoimisesti – kunhan käy
tekemässä sopimuksen.
Pyhäselän ja Reijolan kirjastoissa aloitettiin sopimusten kirjoittaminen helmikuussa. Niitä on tehty
jo reilusti yli sata kappaletta. Kirjastoon ei sentään pääse ihan milloin
vain, vaan määrättyinä aikoina. Reijolassa ja Pyhäselässä kirjastot ovat
omatoimiasiakkaiden käytössä arkisin kello 7 alkaen, ja kirjaston sulkeuduttua kello 20 saakka.
Enon ja Uimaharjun kirjastoissa omatoimisopimuksia on tehty
yli 300 kappaletta. Omatoiminen
asiointi kirjastoissa on mahdollista
myös kaikkina pyhäpäivinä ympäri
vuoden. Alle 18-vuotiaiden asiakassopimukseen vaaditaan vanhemman allekirjoitus. Alle 7-vuotiaat lapset voivat asioida kirjastossa yhdessä huoltajan kanssa.

http://query.eharava.fi/1934
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OPETUS

RETKIKUVILLA
PALKINTOJA
Meijän retki on kuvakilpailu, joka kannustaa kaupunkilaisia lähtemään retkelle yhdessä toisten
kanssa. Kohde voi olla mikä tahansa itselle mieluinen paikka, vaikka
puisto, mummola, järven jää.
Kun retkeltä ottaa kuvan ja jakaa sen sosiaalisessa mediassa
hashtageilla #meijänretki, #suomi100, #ourtrip, voi voittaa kuukausittain vaihtuvan palkinnon. Se
retkeilijä palkitaan, jonka kuva on
saanut kuukauden kuluessa eniten
tykkäyksiä Facebookissa tai Instagramissa. Helmikuun palkintona oli
liput ampumahiihtokisoihin ja maaliskuun tykätyimmällä kuvalla saa
konserttiliput.
Sokerina retkirepun pohjalla
odottaa pääpalkinto, mökkiviikonloppu Oskolan torpassa. Pääpalkinnon saa koko vuoden paras kuva, jonka valitsee raati kuukausivoittajien joukosta. Meijän retki on
käynnissä 26.11. asti.

Lue lisää

www.facebook.com/
meijanretki

Koulujen opot
tutustuivat
muoviteollisuuteen
Kaupungin opot kokoontuivat tammikuussa Tiedepuistolle yhdessä muoviteollisuuden yritysten kanssa. Yrityksillä on huoli osaavan työvoiman loppumisesta. Joensuun seudulla ei tällä
hetkellä ole tarjolla muovipuolen koulutusta, vaikka työllistymismahdollisuudet ovat hyvät. Tapaamiseen kuuluneilla yritysvierailuilla opoille esiteltiin, millaista työ muoviteollisuudessa on.

Pataluodon koulun oppilaanohjauksen lehtori Jari Laukkanen sanoo yritysvierailujen olevan hyödyllisiä myös
verkostoitumisen kannalta.
– Opot voivat kertoa oppilaille yrityksistä ja ohjata oppilaitaan TET-harjoitteluun osaan näistä yrityksistä.

lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/opot
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Tule kuulemaan uusista
teollisuustonteista
Joensuussa on teollisuustontteja pian
myös Papinkankaalla. Alueelle rakennetaan parhaillaan kunnallistekniikkaa, ja
ensimmäisten yritysten toivotaan tulevan alueelle toukokuussa.
Teollisuustonteille on hyvät yhteydet ja
näkyvyys kuutostieltä. Tonttien hinnat
ovat kilpailukykyisiä, ja niitä on myös

JOENSUU

mahdollista vuokrata. Kaupunki tarjoaa
teollisuustontin hankkijoille myös etuoikeuden Karhunmäen asuintontteihin.
Jos olet kiinnostunut teollisuustonteista, tule aamukahveille 5.4. klo 7.30–
9 ravintola Suloon osoitteeseen Telitie
5. Tilaisuudessa on mukana myös kaupunginjohtaja Kari Karjalainen.

LIIKENNE
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ETÄTYÖ

TYÖT ALKAVAT
RAATEKANKAALLA

ETÄTÖIHIN
VETURITALLEILLE

Raatekankaan eritasoliittymän työmaalla on talven aikana poistettu
puustoa ja siirretty alueella olevia
kaapeleita ja kaukolämpöjohtoja
uuden työmaan alta.
Varsinaiset eritasoliittymän rakennustyöt alkavat maalis–huhtikuun aikana. Rakennustöiden takia alueelle tulee laajojakin väliaikaisia liikennejärjestelyjä, joista
tullaan tiedottamaan, kun suunnitelmat valmistuvat.
Uudistuksessa tehdään eritasoliittymä, johon sisältyy kiertoliittymä ja kaksi siltaa ajoneuvoliikenteelle sekä neljä alikulkusiltaa
kevyelle liikenteelle. Remonttia tekevät yhteistyössä ELY-keskus ja
Joensuun kaupunki. Urakoitsijana
on Oteran Oy. Uudistuksen kokonaiskustannukset ovat 12 miljoonaa euroa sen pitäisi olla valmiina
lokakuussa 2018.

Helmi–maaliskuun ajan VR:n entisille veturitalleille voi kokoontua
etätöihin yhdessä eri alojen ihmisten kanssa. Veturitallien tilakokeiluun toivotaan etenkin yrittäjiä, kehittämistoimijoita, yhdistyksiä, oppilaitoksia ja julkisen puolen
toimijoita. Ideana on saada heidät
tekemään töitä yhdessä, kohtaamaan toisensa arjessa ja näin löytämään uusia toimintamalleja yhteistyöhön.
Mitään muuta talleille ei tarvitse
viedä mukanaan kuin oma tietokone ja avointa mieltä. Työpisteen lisäksi tarjolla on maksuttomia minityöpajoja. Maaliskuussa aiheina
ovat muun muassa palvelumuotoilu, videomateriaalin tuottaminen ja
digitaalinen maksettu mainonta.
Jotta työpiste veturitalleilla on toivotulle päivälle vapaana,
kannattaa se varata etukäteen
osoitteessa http://kokeiletata.
karelia.fi/tilakokeilu.

lisätietoja ja
havainnekuvia

www.joensuunuutiset.fi/
raatekangas

lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
veturitallit
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Avoimet ovet Joensuun
konservatoriossa
Yleisö pääsee kokeilemaan eri soittimia opettajien opastuksella.
Opastusta saa myös soittimista ja niiden huollosta.
Konservatoriolla vietetään avoimien ovien päivää lauantaina 25.3. kello 11–14. Ovet ovat avoinna sekä Atalossa että B-talossa. Tervetulleita
ovat kaikki, joita musiikin harrastaminen kiinnostaa.
Päivän ohjelmassa on suuren suosion saanut A-talon Soitinpolku, joka
johtaa kokeilemaan eri soittimia opettajien opastuksella. Muistoksi päivästä jää soitinpolkupassi, johon voi kerätä tarroja eri soitinpisteistä. Tarjolla on
myös elävää musiikkia. Muskariryhmät
esiintyvät konserttisalissa kello 11 ja
pienessä salissa kello 12. Saleissa on
muitakin konsertteja ja musiikkia voi
kuulua muistakin yllättävistä paikoista.
B-talon salissa on bändikatselmus
kello 12–13. Siitä eteenpäin yläkerrassa on soitinhuoltoasiaa. Opettajilta voi
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kysyä soittimista ja niiden huollosta.
Oman soittimen voi ottaa mukaan vaikka kieltenvaihdon takia.
Musiikkikirjastossa voi tutustua lainattavaan aineistoon, myös lainattaviin
soittimiin. Oppilaskunnan kioski on auki ja kirppisluokasta on mahdollista löytää sopiva esiintymisasu. Kirppikselle
voi myös tuoda pieneksi käyneet kierrätykseen.
Nyt on hyvä tutustua eri soittimiin
ja löytää se mieluisa, jonka parissa
aloittaa uusi harrastus. Pääsykoeinfoa saa A-talon 2. kerroksesta toimiston infopisteestä, myös avoimien ovien päivänä.

lue lisää

www.joensuu.fi/konservatorio
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Joensuussa saatu vettä
hanasta jo 90 vuotta

ANIMAATIOPAJOJA
KOULULAISILLE

Juhlavuoden kunniaksi Joensuun Vesi jakaa linnunpöntöt kaikille
liittymissopimuksen solmiville omakotitalorakentajille.
Joensuun kaupunginvaltuusto teki
päätöksen vesilaitoksen rakentamisesta helmikuun 10. päivä 1927. Siitä voidaan sanoa järjestäytyneen vesi- ja viemärilaitostoiminnan alkaneen. Aiemmin
kaupunkilaiset saivat veden omista kaivoistaan.
Vesilaitoksen rakennustyöt aloitettiin
helmikuussa rakentamalla Pielisjoen alitus ja Niinivaaran vesisäiliö. Heinäkuuhun
mennessä työt olivat edistyneet ripeästi. Johdot kestivät painekokeen erinomaisesti. Vesisäiliön valmistuminen kuitenkin viivästyi, koska ammattitaitoisesta
työväestä oli pulaa ja työlaitteiden lähettäminen Saksasta myöhästyi. Vuoden
1927 loppuun mennessä vesi kuitenkin
virtasi putkea pitkin jo neljäänkymmeneen talouteen.
Nykyisen viemäriverkostonkin rakentaminen aloitettiin samanaikaisesti. Joulukuussa 1929 viemäriverkkoon oli liittynyt jo reilut 2300 taloutta.
Vesilaitostoiminta on vuosien saatossa muuttunut merkittävästi. Ensin poh-
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javedenottamoita ja vesisäiliöitä oli yksi ja ne olivat käsikäyttöisiä. Nyt pohjavedenottamoita on 16, vesisäiliöitä 12
ja käsittelylaitoksia 10. Järjestelmä on
automaatio-ohjattu ja se toimii yli kuntarajojen. Joensuun Veden johtaja Juha
Lemmetyinen kertaa Utraan 40-luvulla rakennetun vedenottamon, samoin kuin Kuhasalon vedenpuhdistamon rakentamisen 70-luvulla olleen yhdet merkittävimmistä askelista vesilaitoksen historiassa.
Juhlavuoden kunniaksi Joensuun Vesi jakaa linnunpöntön kaikille uusille liittymissopimuksen solmiville omakotitalorakentajille. Samalla Joensuun Vesi
osallistuu Ylen Miljoona linnunpönttöä
-kampanjaan osoitteessa yle.fi/miljoonalinnunponttoa.

Elämää uusperheessä
ja Anjan tuvassa
Tämä juttu
myös viitottuna

lue lisää

www.joensuunvesi.fi/historia

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

MUSEOT

Joensuun Veden johtaja Juha Lemmetyinen
sanoo, että pohjavettäkin on kunnioitettava.

www.joensuunuutiset.fi/
viitotut

Paha äitipuoli – kun rakastuminen ei
ole kahden kauppa, on tuore kotimainen tragikomedia. Se kertoo Sarin ja
Otson uusperheestä, jossa kahden perheen lapset, vanhemmat ja suvut hakevat paikkaansa. Bonusvanhemmuus
on vaikeaa ja uusi parisuhdekin vaatii
huoltamista.
Pari vuotta sitten nähtiin teatterin
pienellä näyttämöllä yleisön ja kriitikoi-

den kiittämä tuotanto Kuusenkaatajaiset. Nyt se palaa ohjelmistoon yleisön
pyynnöstä. Ränsistyvän maatilan tuvassa kaksi vahvaa ja herkkää naista, Anja ja Anna, käyvät läpi elämäänsä ja valintojaan.

Hilma juhlii 100-vuotista taivaltaan
27.4. avautuvalla Juuret pystymetässä -näyttelyllä. Näyttely kertoo
100-vuotiaan museon ja Suomen
tarinaa peilaten metsän merkitystä Pohjois-Karjalan historialle ja nykypäivälle.
Näyttelyn oheisohjelmistona Hilmassa järjestetään animaatiotyöpajoja, jotka on suunnattu
12–15-vuotiaille nuorille. Työpajoissa tutustutaan Juuret pystymetässä -näyttelyyn ja pohditaan metsän merkitystä luomalla oma metsän tarina esineanimaation keinoin.
Työpajan kesto on 1,5 tuntia. Hinta
56 € / ryhmä + sisäänpääsymaksut. Ryhmäkoko noin 25.
Juhlavuoden kunniaksi museo tarjoaa 10:lle ensimmäiseksi ilmoittautuneelle ryhmälle ilmaisen työpajan ajalla 22.5.–31.5.
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ONNI SUOSII
ROHKEAA 2017
Joensuun taidemuseo Onni tarjoaa Suomen juhlavuoden kunniaksi
uudenlaista ohjelmaa, joka tuo esiin
vanhempaa suomalaista taidetta.
Eri-ikäisille suunnatut kokonaisuudet pohjautuvat taidemuseon Arlaja Iris-huoneisiin. Arlan kokoelma
edustaa 1800-luvun loppupuolen
taidetta, Iriksessä liikutaan vuosisadan vaihteesta 1940-luvulle.
Onni suosii rohkeaa -ohjelman
tuottavat taiteilijat Päivi Saarelma, Minni Hirvonen ja Tellu Turkka. Heidän luomansa hahmot ovat
helposti lähestyttäviä ja madaltavat
kynnystä lähestyä usein korkeakulttuuriksi koettua kuvataidetta.
Onni suosii rohkeaa -ohjelmaa
on tarjolla pitkin vuotta, seuraavaksi huhtikuussa Arlan nimipäivänä.
Ajankohtainen ohjelma päivitetään
taidemuseon verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan.

lue lisää
lue lisää

www.kaupunginteatteri.jns.fi

www.joensuu.fi/
pohjoiskarjalanmuseo/
yleisopalvelut

lue lisää

www.joensuuntaidemuseo.fi
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Tavoitteena kesäkunto,
kesämieli ja hyvä olo
Kohti kesää -kaudella lähdetään ryhmässä ulos perinteisten lajien
pariin, sekä hoidetaan kehon ja mielen hyvinvointia.
Vetävätkö metsäpolut, luonto ja puistot
puoleensa? Jukola-vuoden kunniaksi voit
tulla muistelemaan suunnistuksen alkeita tai tutustumaan paikallisessa puistokuvassa voimakkaasti esiintyvään kesälajiin: frisbeegolfiin. Jos tekee mieli antaa
pallolle kyytiä, odottavat pelikaverit sinua
jalka- ja pesäpallon peliryhmissä. Juoksukurssit taas hiovat juoksutekniikkaasi ja
antavat ryhmässä juoksemiselle uudenlaista intoa, olitpa aloittelija tai jo hetken
juoksennellut.
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Kesästä löytyy vaihtoehtoja myös pehmeämpien lajien ystäville, kuten venyttelyä
ja rentoutusta. Perinteiset jumpat, tanssit,
kehonhuollot, perheliikunnat ja koko muun
kevätkesän kurssitarjonnan löydät nettiilmoittautumisessa hakusanalla ”KESÄ”.

KAIKKI KURSSIT JA
ILMOITTAUTUMINEN

www.opistopalvelut.fi/joensuu

KONSERVATORIO

Musiikkiopistoon
opiskelemaan
Joensuun konservatorion musiikkiopistossa opiskelee noin 500 joensuulaista ja kontiolahtelaista
musiikin harrastajaa. Musiikkiopiston opetus jakautuu taide-, popjazz- ja kansanmusiikkilinjoille.
Musiikkiopistoon otetaan uusia oppilaita vuosittain ja opinnot alkavat lukuvuoden alussa elokuussa. Oppilaaksi voivat hakea vain joensuulaiset ja kontiolahtelaiset. Oppilaspaikkoja ei vapaudu vuosittain kaikille halukkaille ja tästä johtuen
hakijoille järjestetään keväällä valintakokeet.
Uusien oppilaiden ilmoittautuminen 2017
Ilmoittautumislomakkeen voi täyttää ajalla 27.3.–
28.4. nettisivuilla olevan linkin kautta tai käymällä musiikkiopiston opintotoimistossa osoitteessa
Rantakatu 31, 2. kerros. Pääsykoeaika tai -ajat lähetetään sähköposti- tai kotiosoitteeseen. Pääsykoe, jolla mitataan pyrkijän soveltuvuutta musiikin opiskeluun, järjestetään torstaina 1.6. tai maanantaina 5.6. Pääsykoe on maksuton.

LUE LISÄÄ koulutuksesta
www.joensuu.fi/musiikkiopisto
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Gaalakonsertti Sininen tie

Konsertteja kevään korvalla

Joensuun konservatorion oopperaensemblen
laulajat tarttuvat suomalaiseen musiikkiin gaalakonsertissa Sininen tie. Konsertti on tiistaina 4.4.
klo 18.30 konservatorion konserttisalissa. Gaalan ohjelma vie kuulijat musiikillisesti poikki Suomen. Ensemblen laulajat laulavat yhdessä erilaisin kokoonpanoin, kuoro on vahvistettu musiikkiopiston laulajilla.
Konsertin alkupuolisko keskittyy itäisen Suomen musiikkiin. Säveltäjäniminä ovat muun muassa Kaski ja Hannikainen. Ohjelmassa on myös
kansanlaulusovituksia ja muita sooloesityksiä.
Konsertin toinen puolisko koostuu kohtauksista
Leevi Madetojan oopperasta Pohjalaisia. Kohtaukset on sovitettu juonelliseksi kokonaisuudeksi,
mukana on myös näyttämöllistä toimintaa. Gaalan pianistina on Kemal Achourbekov.
Konsertissa on väliaika, kokonaiskesto väliaikoineen on noin 1,5 tuntia. Konsertin liput ovat
10/5 euroa. Lippuja saa konservatorion kirjastosta
viikosta 12 alkaen ja tuntia ennen ovelta.

Kaupunginorkesterin kevättalven sinfoniakonserteissa kimmeltää klarinetti ja taituroi viulu. Torstaina 16.3. klarinetisti Christoffer Sundqvistin esittämä Mozartin klarinettikonsertto on yksi tämän
myöhäisimmistä ja hienoimmista sävellyksistä.
Alkusoittona kuullaan Lotta Wennäkosken Verdigris ja konsertin päättää Mendelssohnin nuoruusaikainen ensimmäinen sinfonia. Konsertin
johtaa Erkki Lasonpalo.
Torstaina 30.3. on vuorossa Sibeliuksen
Rakastava-teoksen orkesteriversio Anna-Maria
Helsingin johtamana. Viulisti Cecilia Zilliacus taituroi kahden Saint-Saënsin virtuoositeoksen verran. Konsertin päättää Haydnin Sinfonia nro 92.
Orkesterin kevään viihdekonserttiin torstaina
23.3. on solistiksi saatu rakastettu musiikin monitaituri Anssi Kela. Sinfoniaorkesterin säestyksellä
Carelia-salissa kaikuvat tuorein sovituksin esim.
Levoton tyttö, Mikan faijan BMW, Rakkaus on murhaa ja muut hitit. Sovitukset on tehnyt konsertin
johtava kapellimestari Jarkko Kiiski.

LUE LISÄÄ

www.joensuu.fi/konservatorio

LUE LISÄÄ

www.joensuu.fi/orkesteri
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