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kysy aiheesta netissä
Tiesitkö asuvasi innovatiivisten ilmastotekojen kaupungissa? Joensuun kaupunki haluaa vähentää kasvihuonekaasuja ja olla hiilineutraali vuoteen 2025
mennessä. Jotta siihen päästään, käytössä on pakillinen kaikkien saavutettavia arkisia keinoja.

K

aupunki on hiilineutraali silloin, kun Joensuun hiilinielut
– kasvillisuus, vesistöt, metsät – sitovat kaikki kasvihuonekaasupäästöt luontoon takaisin. Päästöjä pitäisi vähentää
vuoden 2012 tasosta ainakin 60 prosenttia.
Sopivan säpäkkä tavoite! Kaupungin ilmasto-ohjelmaan on asetettu tavoitteita niin suurimmille kasvihuonekaasujen tuottajille eli liikenteelle ja energiankulutukselle kuin maankäytölle, tehtäville hankinnoille ja jätteille.

Tavoitteiden kyljessä ohjelmassa on paljon konkreettisia
toimenpiteitä, joiden avulla hiilineutraali Joensuu on aivan mahdollinen.
Kaupunki voi linjata ja ideoida kaikenlaista, mutta Joensuusta ei saada hiilineutraalia ilman meidän asukkaiden omia ekologisia valintojamme. Kuljenko tänään kilometrin kävellen vai autolla, sammutanko sähkölaitteet tai
asennanko aurinkopaneelit?
Seuraavalta sivulta voit lukea lisää käden ulottuvilla olevista keinoista vähentää hiilijalanjälkeä. Yksi niistä on vihreä
sähkö ja siinä onkin aihetta paukuttaa hiilihenkseleitämme;
kaikki Joensuun kaupungin käyttämä sähkö on ollut niin sanottua vihreää sähköä jo vuodesta 2013. Se on tavoite, jota
kohti moni muu kaupunki vasta kurkottelee.

Ympäristönsuojelupäällikkö Jari
Leinonen vastaa ilmastotekoja
koskeviin kysymyksiin tiistaina
11.4. klo 17–19.
www.joensuunuutiset.fi

tämä juttu viitottuna

www.joensuunuutiset.fi/viitotut

in english / НА РУССКОМ
www.joensuu.fi/english
www.joensuu.fi/russian
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Keinot ovat monet
kun hiiltä ei haluta
Joensuun on mahdollista olla hiilineutraali vuonna 2025, kunhan niin kaupunki,
yritykset ja yhteisöt kuin asukkaatkin homman huomioivat. Kaupunki haluaa aktiivisesti auttaa
tekemään ilmastoystävällisiä valintoja. Kukin voi tehdä osansa.

E

koteot voivat olla isoja tai pieniä.
Kaupungilla on esimerkiksi säännöstelty ulkovalaistusta ja lamppuja
vaihdettu led-valoihin. Penttilänrannassa liiketunnistimilla toimivat led-valot
ovat tiputtaneet sähkönkulutusta jopa
70 prosenttia.

KOLUMNI

Liikenne ja energia hiilihirmuja
Liikenteen osuus kasvihuonepäästöistä
lähentelee 30 prosenttia. Pyöräilyn ja jalankulun edellytyksiä kehitetään aktiivisesti, esimerkkinä keskustaan tuleva, punaisella merkattu pyöräkatu ja parkkiruutuihin tuodut pyörätelineet Niskakadulla.
Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla
taas otetaan lämpöä talteen jätevedestä
ja Green Park -yrityspuistossa käytetään
kauko- ja maalämpöä. Yhä useamman
yrityksen ja kerrostalon katolta löytyy aurinkopaneeleita. Otollisimmat aurinko- ja
geoenergiapaikat voi tarkistaa kaupungin karttapalvelusta: kartta.jns.fi/IMS.
Hiilijalanjälkeen vaikuttaa myös jätteen määrä ja sen käsittely. Noin puo-
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Jätetään
joskus auto
kotiin.

Ilmasto-ohjelma päivitetään –
kerro ideasi
Kaupungin ilmasto-ohjelmaan kirjataan
tavoitteet ja toimenpiteet tuleville vuosille. Ohjelma päivitetään tänä keväänä ja
jokainen voi osallistua ideointiin. Kysely
on auki huhtikuun ajan osoitteessa www.
joensuu.fi/ilmasto-ohjelma.
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Why I live in Joensuu?
Well, one reason is that
you have people like this
running the city!

Marc Palahí kehui Twitterissä
videota, jossa kaupungin johto
tanssi Enon discoa.

Ylisoutajan sillan 29.3.
ylittäneiden kävelijöiden ja
pyöräilijöiden lukumäärä.

KESKUSTA
ke 12.4. klo 18
Soiva luento; Louis Armstrong
Joensuun pääkirjasto, Muikku-Sali
pe 14.4. klo 17–18
Ristintie-tapahtuma kävelykadulla
ja Sinisellä virralla
ke 19.4. klo 12–17
Isänmaan puolustajat ja
rakentajat -seminaari
Itä-Suomen yliopisto,
Joensuun kampus

Mitä keltaisempi kohta, sitä potentiaalisempi paikka on aurinkoenergiajärjestelmille. Kuva Joensuun karttapalvelusta.

Joensuun
Kalamarkkinat

www.joensuu.fi/ilmastotekoja-joensuussa

osallistu kyselyyn

Ohjelmassa myös Kesäntekijäiset, Lasten
käsityökarnevaalit, valtakunnallisen pyöräilyviikon
tapahtumat ja Iso Myyn synttäriviikko!

www.joensuu.fi/ilmasto-ohjelma
tai skannaa viereinen qr-koodi

naan kun mennään kauemmas. Pidetään päiviä, jolloin jätetään liharuoka
pois. Ruokahävikin pienentämisellä on
suuri merkitys. Hankitaan lähiruokaa,
sillä sen kuljettamisella on pienempi
hiilijalanjälki. Sammutetaan valot ja laitteet, kun niitä ei tarvita. Hankitaan vihreää sähköä. Vaihdetaan led-valoihin.
Ilmalämpöpumpulla, maalämmöllä ja
aurinkopaneeleilla tuotetaan energiaa
vähemmillä päästöillä. Hiilinieluja voimme lisätä istuttamalla puita, vaikka sen
Suomi 100 tulevaisuuden kuusen.
Tietysti isompiakin asioita voi tehdä, jos siltä tuntuu tai sellaiseen on
mahdollisuus. Matkustaessa voi lentokoneen sijaan valita junan myös pidemmälle matkalle. Aina se ei onnistu, mutta mahdollista on myös ostaa
kalliimpi lippu, jossa on mukana kompensaatio kasvihuonekaasupäästöille.
Jos omistat metsää, voisit harkita sen
suojelemista hiilinielujen lisäämiseksi.
Mahdollisuuksia on paljon eikä mei-

dän tarvitse miettiä asioita yksin. Monenlaisia tapoja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä on olemassa. Lisää
vaihtoehtoja kehitellään ja niistä löytyy tietoa mistäpä muualta kuin internetistä. Neuvoja, opastusta ja ideoita
voi kysellä vaikka meiltä täältä ympäristönsuojelusta ja tietysti käymällä ilmastotorin nettisivuilla tutustumassa
esimerkiksi Vähähiilinen huhtikuu -kokeilun tuloksiin ja materiaaleihin.
Varmaan meillä kaikilla on joitakin
hyviä ideoita siihen, mitä Joensuun
kaupunki voisi tehdä. Käy siis vastaamassa kyselyyn, jossa voi kertoa ideoita tänä vuonna päivitettävään ilmasto-ohjelmaan. Kysely löytyy osoitteesta
www.joensuu.fi/ilmasto-ohjelma.

Jari Leinonen
Ympäristönsuojelupäällikkö
puh. 050 376 8584
jari.leinonen@jns.fi

Kevään paras viikko
valtaa Joensuun
taas toukokuussa
Tänä vuonna mukana on myös uusia tapahtumia.
Viime vuonna Kevään paras viikko oli niin onnistunut tapahtuma, että tänä vuonna se järjestetään uudestaan entistäkin isompana. Joensuun kaupunki sai viime vuoden tapahtumasta paljon palautetta, joista suuri osa kiitteli tapahtumaa ja toivoi sen jatkuvan.
Tänä vuonna Kevään parhaassa viikossa on mukana myös uusia tapahtumia. Ensimmäistä kertaa järjestetään esimerkiksi Taidepyöräily, joka yhdistää taidetta ja liikuntaa. Sen aikana Joensuun
keskusta-alueella sijaitsevat kuvataidekohteet ovat auki maksutta
kello 11–16. Kohteissa vierailuja varten on tehty myös pyöräilykartta. Jos
haluat vielä ilmoittaa oman tapahtumasi mukaan, ota yhteyttä Kaupungin tapahtumapäällikkö Markku Pyykköseen!
Tänä vuonna järjestetään myös Kesän paras viikko ja Syksyn paras viikko -tapahtumat. Kesän paras viikko sijoittuu Ilovaarirockin ja Ilosaarirockin ajankohtaan, Syksyn paras viikko järjestetään elokuussa.

Lue lisää

www.parasviikko.fi

Nykyisenlaista
palvelutuotantoa ei pystytä
pitämään yllä ilman
kolmannen sektorin apua.
Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen
kommentoi keskustelua järjestöjen
tukemisesta.

MAASEUTUALUEET

TAPAHTUMAT

Poimintoja tapahtumatarjonnasta
kerätty maaliskuun lopussa,
muutokset mahdollisia.

Lue lisää

Valtuustosalista
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TAPAHTUMIA JOENSUUSSA
huhti–toukoKUUSSA

Jokainen voi tehdä jotain
Joensuun kaupungin ilmastotavoitteet
ovat haastavia, mutta mahdollisia toteuttaa. Vuodesta 2007 vuoteen 2015
Joensuu kasvihuonekaasupäästöt ovat
vähentyneet 31 % eli kohti tavoitetta ollaan menossa. Tavoitteiden toteuttamiseen tarvitaan kaikkia, niin kaupunkia,
yhteisöjä, yrityksiä kuin meitä kuntalaisiakin. Kuntalaisilla on suuri merkitys,
sillä meitä vartenhan Joensuu haluaa
olla hiilineutraali vuonna 2025.
Jokainen voi tehdä jotain. Jokainen muutos ajattelussa ja arkipäivässä sekä hankinnoissa on teko kohti hiilineutraalia kaupunkia ja kestävää sekä
parempaa tulevaisuutta. Vähentämällä omia kasvihuonekaasupäästöjämme ja lisäämällä hiilinieluja me jokainen voimme olla mukana toteuttamassa tavoitetta.
Sen mitä teemme, ei tarvitse aina
olla suurta ja merkittävää. Jätetään joskus auto kotiin. Pyöräillään töihin, kauppaan tai kylille. Hypätään bussiin tai ju-

somesta nostettua

NYT TAPAHTUU

let jätepussin sisällöstä olisi lajiteltavissa paremmin. Merkittävää on, että sekajätteestä – uudelta nimeltään poltettava
jäte – tuotetaan nyt energiaa.
Ilmastotori jalkautuu
kampanjoimaan
Joensuun oma Ilmastotori-hanke kannustaa toimeen konkreettisilla työkaluilla. Allekirjoittamalla ilmastositoumuksen voi liittyä kaupungin ilmastokumppaneihin ja edistää paikallista
ilmastotyötä. Yrityksille on tehty ilmasto-ohjelmia omien tavoitteiden määrittämiseksi. Ilmastotori järjestää myös
tapahtumia, kampanjoita ja erilaisia kokeiluja.

Tiesitkö että…

to–pe 20.–21.4. klo 7–18 ja 7–17
Huhtimarkkinat
Matkustajasatama
su 23.4. klo 14 ja 17
Motora tanssii sata lasissa
-konsertti
Carelia-sali
ENO
pe 14.4. klo 15
Musiikkinäytelmä Ristin juurelta
Enon kirkko
ti 18.4. klo 17
Englanninkielinen keskusteluilta
Enon kirjasto
KIIHTELYSVAARA
su 16.4. klo 15
Musiikkinäytelmä Ristin juurelta
Kiihtelysvaaran kirkko
ti 25.4. klo 18
Yleinen karaokeilta
Vaara-Karjalan Osuuspankki,
Kiihtelysvaara
PYHÄSELKÄ
la 8.4. klo 10–15
Kevätkirppis
Hammaslahden nuorisoseurantalo
ke 12.4. klo 17–19
Lukukoirat Hupi ja Jehki
kuuntelemassa nuoria lukijoita
Reijolan kirjasto
TUUPOVAARA
su 23.4. klo 15
Kamarikonsertti Suomi 100 vuotta
Tuupovaaran Ullakko
la 29.4. klo 14
Runotapahtuma
Tuupovaaran seurakuntatalo
la 6.5. klo 10
Paju-käsityökerho
Tuupovaaran Ullakko

KANSALLINEN
VETERAANIPÄIVÄ – SINUN
VETERAANIPÄIVÄSI
Kansallista veteraanipäivää vietetään Joensuussa
27.4. alkaen kello 9 Vapaudenpuistossa lipunnostolla ja kenttähartaudella, jossa professori Veijo Saloheimon puhe ja Savo-Karjalan Maanpuolustussoittokunnan musiikkiesitys. Kahvitarjoilu alkaa kello 11 ja juhla kello 12 Joensuun ev.lut.
seurakuntasalissa. Seurakunnan tervehdyksen
esittää pastori Sanna Kauppinen, eversti Vesa
Blomqvist pitää juhlapuheen. Lausuntaa esittää
Anna-Liisa Alanko ja nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja Juho Räsänen pitää nuorten puheenvuoron. Juhla päättyy puheenjohtaja Pertti Vainionpään päätössanoihin.
Enossa seppeleiden lasku sankarihaudoille
kello 10, jonka jälkeen juhla seurakuntatalolla.
Juhlapuheen pitää Pohjois-Karjalan aluetoimiston päällikkö, eversti Asko Valta. Enon koulun
oppilaiden esityksen jälkeen kuullaan kuoromusiikkia Enon Kirkkokuorolta ja Uimaharjun Kirkon
Kuorolta.
Kiihtelysvaarasta on kuljetus Joensuun juhlaan. Lähtö kirkonkylältä kello 10.30, ajetaan Heinävaaran kylän kautta. Ilmoittautumiset Kiihtelysvaaran palvelupiste, p. 013 337 3400 tai kiihtelysvaara.palvelut@jns.fi 21.4. mennessä.
Tuupovaarassa seppeleiden lasku sankarihaudoille kello 10, josta siirrytään seurakuntatalolle. Tervehdyssanat esittää kaupunginvaltuutettu
Timo Puustinen. Juhlassa esiintyvät päiväkodin
lapset sekä Tuupovaaran 9. luokan kuoro ja Hoilolan laulupiiri Eero Lassilan johdolla. Lisäksi kuullaan Liisa Hämäläisen runonlausuntaa ja diakoni
Suvi Luopakan päätössanat. Juhlan jälkeen tarjotaan keittolounas.
Pyhäselässä ei juhlaa. Sunnuntaina 30.4.
messun jälkeen seppeleenlasku sankarihaudoille.
Kansallista veteraanipäivää vietetään sotaveteraanien muistoksi. Ensimmäisen kerran juhlapäivää vietettiin 1987. Tuolloin itsenäinen Suomi
täytti 70 vuotta.

lue lisää
www.joensuu.fi/
kansallinenveteraanipaiva
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LIIKUNTA

TEKSTI Laura Juga KUVA Olli Korkeakoski

JOENSUU

SOSIAALI JA TERVEYS

Sosiaali- ja terveyspalvelujen puhelinnumerot muuttuneet

HERÄÄ VIIMEISTÄÄN
NYT!
SLEEPLESS
Kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 9.4. Jos
nukuit ennakkoäänestyksen ohi, herää nyt ja käy äänestämässä.
Kuntavaaleissa äänestämällä vaikutat omaan
elämääsi liittyviin asioihin. Vaaleissa valitset valtuutetut, jotka ovat Joensuussa ylintä päätösvaltaa käyttävä porukka. Tuon päätösvallan heille
annat sinä, kun äänestät.
Valtuusto päättää muun muassa koulutuksesta, päivähoidosta, kaavoituksesta, liikuntapaikoista, kulttuuripalveluista ja katujen hoidosta. Eli
kaikista niistä asioista, jotka ovat sinua lähellä.

JOENSUU

Jos meistä
vain puolet
äänestää,
onko se enää
demokratiaa?

ÄÄNESTÄMINEN VAALIPÄIVÄNÄ 9.4.
Vaalipäivänä sinun täytyy äänestää paikassa, joka on mainittu kotiisi lähetetyssä ilmoituskortissa. Äänestyspaikat ovat avoinna kello 9–20.
Ota äänestämään mennessäsi mukaan henkilöllisyystodistus, esimerkiksi passi, henkilökortti tai ajokortti. Itse ilmoituskorttia ei tarvita äänestyspaikalla, mutta voit ottaa sen mukaasi jos haluat.

JOENSUU

HYVINVOINTI

LIIKUNTA

ILMOITA LAPSI
UIMAKOULUUN

Hyvinvointijohtaja
tukee ja kannustaa
Joensuun kaupungin hyvinvointijohtajana maaliskuun alussa aloittaneen
Riitta Huurinaisen mielestä joensuulaisten hyvinvointiin ja terveyteen
voidaan vaikuttaa monilla asioilla, esimerkiksi hyvät pyörätiet kannustavat
liikuntaan.
- Meidän tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisiä oman hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisessä.
Kaupungin hyvinvoinnin toimialaan
kuuluvat muun muassa varhaiskasvatus, koulut sekä liikunta-, kulttuuri- ja
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nuorisopalvelut. Juuri nyt uusi toimiala hakee tehokasta toimintamallia.
Laaja kenttä tuo Huurinaisen mielestä haasteita, mutta tekee samalla
työstä mielenkiintoista.

LUE mitkä asiat ovat
hyvinvointijohtajan
pöydällä juuri nyt
www.joensuunuutiset.fi/
hyvinvointijohtaja

Liikuntapalvelujen kesän uimakoulupaikat ovat nyt myynnissä kaupungin verkkokaupassa osoitteessa https://verkkokauppa.jns.fi/uimakoulut. Myynti
päättyy, kun ryhmät ovat täynnä, kuitenkin viimeistään 30.4.
Uimakouluja on Vesikossa ja Rantakylän uimahallissa. Tasoryhmiä on
neljä. Niiden tavoitteet vaihtelevat veteen totuttelusta uintitekniikoiden harjoitteluun.
Ryhmiä on 35 ja kukin uimakoulu
kestää kaksi viikkoa. Ryhmä kokoontuu
samaan kellonaikaan jokaisena arkipäivänä. Uimakouluja järjestetään kolmena eri ajanjaksona. Ensimmäinen alkaa
5.6. ja viimeinen 17.7. Lisätiedot tasoryhmistä ja aikatauluista löytyvät osoitteesta www.joensuu.fi/uimakoulut.
Enossa ja Kiihtelysvaarassa järjestetään tuttuun tapaan myös rantauimakouluja. Niihin haetaan erillisellä lomakkeella 9.6. mennessä. Hakulomake ja lisätiedot osoitteesta www.joensuu.fi/
rantauimakoulut.

lue lisää

https://verkkokauppa.jns.fi/
uimakoulut
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NUORISO

KESÄHELPPI
ON ILMESTYNYT
KesäHelppi on julkaisu, johon on
koottu jälleen Joensuun lomatarjontaa lapsille. Se julkaistaan huhtikuussa osoitteessa www.nuortenjoensuu.fi/loma-ajat ja jaetaan koulujen kautta jokaiselle alakoululaiselle ennen pääsiäistä.
Leiritarjonnassa on pyritty tarjoamaan useana vuonna suositut leirit
ja vähän lisäämään tai laajentamaan
niitä. Saimme hyvää palautetta viime vuoden päiväleirien kuljetuksista
maaseutualueella ja jatkamme palvelua tänä vuonna. Mieleisensä leirin
voi valita lähes kahdeksastakymmenestä leiristä, joista yli neljäkymmentä on järjestöjen järjestämiä. Joensuun leiritoiminnan laajuus ja monipuolisuus on myös järjestökentän
antaumuksellisen toiminnan tulosta.
Tänä vuonna tarjotaan vinkkejä
myös omatoimiseen lomanviettoon
Joensuussa, sillä erilaisia ulkoilu- ja
toimintamahdollisuuksia on kesällä paljon.

kesähelppi

www.nuortenjoensuu.fi/
loma-ajat

Pohjois-Karjalan kuntien ja Heinäveden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä keskussairaala ovat olleet vuoden 2017 alusta samaa
Siun sote -kuntayhtymää. Siun soteen kuuluvat myös PohjoisKarjalan pelastuslaitos ja ympäristöterveydenhuolto.
Korkeakosken perhe retkellä Kalliojärven laavulla Pyhäselässä

Luontoretki – mikä
ihana syy olla yhdessä!
Lumien sulaminen ja auringonpaiste saa monet meistä lähtemään luontoon. Erityisesti yhteiset hetket luonnossa synnyttävät muistoja. Useimmille meistä luontoretkestä tulee mieleen
lapsuuden retki perheen kanssa. Luontoretki liikuttaa, antaa perheelle yhteistä aikaa ja rauhoittaa mieltä.
Luontoretket muovautuvat retkeilijöiden mukaan. Millaisia ovat teidän

JOENSUU

NUORISO

POJAT LÖYSIVÄT
PIILOTÖITÄ
Joensuun kaupunki tarjosi maaliskuussa kahdelle nuorelle työkokeilijalle mahdollisuuden hioa markkinointi- ja viestintätaitojaan nuorten
palveluissa. Tehtävänä oli toteuttaa
Piiloduuni-kampanja, jossa etsittiin
piilotyöpaikkoja nuorille.
Kahdessa viikossa nuoret ottivat yhteyttä reiluun seitsemäänkymmeneen työnantajaan ja löysivät 15
piilotyöpaikkaa. Niille on jo löytynyt
tekijät, mutta tämä on hyvä uutinen
niille nuorille, jotka vielä etsivät kesätyöpaikkaa tai toivovat työllistyvänsä pidempiaikaisesti lähiaikoina.
Työnantajiin kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä, vaikka avoimia työpaikkoja ei olisikaan julkisesti tiedossa.
Lisäkannustimena työnhakuun
kaupunki tarjoaa 30.6. saakka jokaiselle vähintään neljän kuukauden työpestin löytävälle nuorelle lipun Ilosaarirockiin tai kausikortin
virkistysuimala Vesikkoon.

lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
piiloduuni

perheenne ulkoilu- ja retkeilytottumukset ja toiveet? Liikuntapalvelut kartoittaa nyt perheiden kokemuksia luontoliikunnan edistämiseksi. Kerro meille omasi vastaamalla kyselyyn 13.4.
mennessä.

osallistu kyselyyn
www.joensuu.fi/
luontoliikuntakysely

JOENSUU

ASIOINTI

VENEPAIKKOJA
VIELÄ VAPAANA
Onko paatti, muttei paatille paikkaa?
Pian voi olla, sillä vapaana olevat venepaikat tulivat vuokrattavaksi maaliskuussa. Isojen veneiden paikoista
on pulaa, mutta perusveneitä mahtuu vielä mukavasti.
Joensuussa on yhteensä noin
2000 venepaikkaa. Laituri-, maaja talvipaikkoja on kantakaupungin
alueella Pyhäselän rannoilla ja Pielisjoen varrella sekä Pyhäselässä ja
Enossa. Suurin yksittäinen venesatama on Linnunlahdella, jossa on venepaikoista kolmannes.
Venepaikkoja vuokraa ja hallinnoi
Saimaan Satamat Oy. Paikat varataan sähköisen palvelun kautta, jonka kartoilta paikat löytyvät kätevästi. Mikäli toivotussa rannassa ei juuri nyt ole vapaata, netissä voi myös
kirjautua paikkajonoon. Kysytyimpiä
ovat kantakaupunki Pyhäselän rannalla sekä Reijola ja Niittylahti.
Vuokraamansa venepaikan saa
pitää niin kauan, kun maksaa jokakeväisen paikkavuokran.

varaa venepaikka

Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon
013-alkuiset puhelinnumerot ovat
muuttuneet tammikuussa. Vanhoista
palvelunumeroista, esimerkiksi ajanvarausnumeroista, on soitonsiirto uusin numeroihin.
Henkilökunnan vanhoista puhelinnumeroista on uudelleenohjaus Siun
soten puhelinvaihteeseen. Vaihde yhdistää uuteen numeroon tai kertoo soittajalle uuden numeron.
Joensuulaisille suunnattujen palvelujen yhteystiedot ja soittoajat löytyvät
vielä toistaiseksi Joensuun kaupungin

TERVEYSASEMIEN
UUDET NUMEROT
Enon ja Uimaharjun
terveysasemat
ajanvaraus 013 330 2214
ma–pe klo 8–16
laboratorio-, röntgen- ja marevanvastaukset 013 330 2614
ma–pe klo 8–16
diabeteshoitaja 013 330 2514
ma–pe klo 8–16
Kiihtelysvaaran terveysasema
ajanvaraus 013 330 2215
ma–pe klo 8–16
päivystävä sairaanhoitaja
0133 302 315 ma–pe klo 8–16
laboratorio-, röntgen- ja marevanvastaukset 013 330 2615
ma–pe klo 8–16
diabeteshoitaja 013 330 2515
ma–pe klo 8–16
Niinivaaran terveysasema
ajanvaraus 013 330 2213
ma–pe klo 8–16
laboratorio-, röntgen- ja marevanvastaukset 013 330 2613
ma–pe klo 14–16
diabeteshoitaja 013 330 2513
ma–pe klo 8–9
Pyhäselän terveysasema
ajanvaraus 013 330 2218
ma–pe klo 8–16
laboratorio-, röntgen- ja marevanvastaukset 013 330 2618
ma–pe klo 14–16
diabeteshoitaja 013 330 2518
ma–to klo 13–14
Rantakylän hyvinvointiasema
ajanvaraus 013 330 2212

internetsivuilta. Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät puolestaan Siun soten internetsivujen henkilöhaku-sivulta.

lisätietoja

www.joensuu.fi
www.siunsote.fi/yhteystietohaku
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ma–pe klo 8–16
laboratorio-, röntgen- ja marevanvastaukset 013 330 2612
ma–pe klo 14–16
diabeteshoitaja 013 330 2512
ma–pe klo 8–9
Siilaisen terveysasema
ajanvaraus 013 330 2211
ma–pe klo 8–16
laboratorio-, röntgen- ja marevanvastaukset 013 330 2611
ma–pe klo 14–16
diabeteshoitaja 013 330 2511
ma–pe klo 8–9
rokotushoitaja 013 330 2801
ma–pe klo 8–9
urologia 013 330 2802
ti–ke klo 8–9
hygienia-sukupuoli- ja tartuntatautihoitaja 013 330 2803
ma–pe klo 8–9
Tuupovaaran terveysasema
ajanvaraus 013 330 2219
ma–pe klo 8–16
laboratorio-, röntgen- ja marevanvastaukset 013 330 2619
ma–pe klo 8–16
diabeteshoitaja 013 330 2519
ma–pe klo 8–16
Joensuun hammashoitoloiden
keskitetty palvelunumero
Siilaisen, Niinivaaran, Rantakylän,
Heinävaaran, Pyhäselän/Hammaslahden, Tuupovaaran, Uimaharjun ja Enon hammashoitolat
013 330 2411 ma–to 8–15 ja
pe 8–14
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
013 330 4600, ma–pe klo 8–16

www.saimaansatamat.fi
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VAIKUTTAMINEN

JOENSUU

LIIKUNTA

TOTEUTA
LIIKUNTAUNELMASI

Keksi nimi kaupungin
puhelinsovellukselle
Joensuun kaupunki ottaa käyttöön kaupunkilaisille tarkoitetun mobiilisovelluksen. Älypuhelimessa toimivalla sovelluksella kaupunkilaiset pääsevät
osallistumaan kaupungin toimintaan,
ottamaan kantaa erilaisiin asioihin ja
arvioimaan erilaisia suunnitelmia jo ennakkoon. Sovellus on tarkoitus ottaa
käyttöön kevään aikana.
Kaupungin osallistamissovellukselle tarvittaisiin nyt nimi. Vastaava so-

lähetä nimiehdotus
www.joensuu.fi/nimi

RAKENTAMINEN

lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
unelmatliikkeelle

JOENSUU

OPETUS

LIIKKUVA KOULU
MOTIVOI
Koulussa ei enää istuta koko päivää pulpetissa, ei edes oppitunneilla. Liikettä tuodaan mukaan monin
eri keinoin. Tavoitteena on, että jokainen lapsi liikkuisi vähintään tunnin päivässä. Jos koulupäivän aikana ei liikuta, määrä jää monella kauas tuosta.
Joensuulaiskoulut ovatkin innolla
mukana Liikkuva koulu -hankkeessa.
Tavoitteena on aktiivinen ja viihtyisä
koulupäivä, oppilaiden osallisuus ja
sitä kautta oppimisen edistäminen.
Koulut toteuttavat liikkuvampaa koulupäivää eri tavoin. Opetusmenetelmät ovat aiempaa toiminnallisempia,
välitunneilla aukeavat ovet pelivälinelainaamoon ja koulut järjestävät liikunnallisia tapahtumia.
Monessa koulussa on huomattu, että toiminnan ja liikunnan ansiosta oppilaat jaksavat keskittyä oppimiseen paremmin ja samalla turha
nahina välitunneilla jää vähemmälle. Myös positiivinen suhtautuminen
kouluun on lisääntynyt.

lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
liikkuvakoulu

TAPAHTUMAT

MUSEOT / ORKESTERI / TEATTERI / KANSALAISOPISTO / konservatorio
ENO

TEATTERI

JOENSUU

Parhaimmat kiitokseni
kirjeestäsi, jonka sain
eilen vastaanottaa. Alan
nyt heti kirjoittamaan
Sinulle tänä kirkkaana
pyhäpäivänä...” - Veikko
(Juha Koljonen)

Toriparkin
kaivaminen alkanut
Torilta on poistettu aikaisemmin pintasoraa. Nyt on aloitettu varsinainen toriparkin kaivaminen. Työt alkoivat Siltaja Kauppakadun kulmalta. Kaivaminen
etenee vaiheittain Kauppakadun suuntaisina 16 metrin kaistoina. Paalutusta
tehdään suurtaajuusvibralla, joka on perinteistä junttaamista hiljaisempi. Toriparkin runko tehdään betonielementeistä. Kaikkiaan torilta ajetaan maata pois
lähes 10 000 autokuormaa.
Toriparkin maanrakennuksesta vastaa JPH Maanrakennus ja elementit toimittaa Pielisen Betoni.
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Työmaata ympäröivään vaneriaitaan on suunnitteilla piristystä, taidetta ja katseluaukkoja.

katso miltä aitojen
sisällä näyttää
www.joensuunuusitori.fi
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Vappu se tulee yhtä usein kuin joulu. Ohjelmassa on jälleen tuttuja suosikkeja. Vappuaattona 30.4. homma
loiskahtaa käyntiin metsäylioppilaiden
Forstikasteella puolilta päivin, paikkana tänä vuonna Jokiasema. Ylioppilaskunta lakittaa Alkukivet ja Kanavatyttö-patsaan kello 15. Kaupungintalon
puistossa vietetään jälleen katuruokakarnevaalia aina iltakymmeneen asti.
Vappupäivänä 1.5. ohjelmassa on

perinteinen Vapputori puheineen, palloineen ja marsseineen kello 8 alkaen.
Paikkana on keskustan kävelykatu ja
keskusaukio. Kello 11.30 alkaen ihaillaan vanhojen autojen kulkuetta ja
palataan sitten kaupungintalon puistoon kuuntelemaan Rytmihäiriköiden
piknik-konserttia.

vappuohjelma

www.joensuunuutiset.fi/vappu

Lavastaja Kaisu Koposen ennakkokuva
Pessin ja Illusian lavastuksesta.

Pessi ja Illusia on koko
perheen luontoseikkailu

Louhiteatterin kevään ensi-ilta ja
kantaesitys on Kiitos kirjeestäsi, joka kertoo erään pariskunnan tarinan
sodan ajalta. Esityksessä lähetetään
ja saadaan, kirjoitetaan ja luetaan
kirjeitä. Näyttämöllä ovat rinnakkain kotirintaman kammari ja rintaman korsu.
Tunnelmaa luo myös sota-ajan musiikki. Radion ja lehtien välityksellä kuvataan sodan etenemistä. Kenttäposti oli
usein ainoa tapa pitää yhteyttä. Radion
uutisista saatiin tietoa sodan kulusta.

Ujo metsänpeikko Pessi herää
talviuniltaan kaikkialla kohisevaan
kevääseen. Pessi kohtaa Illusian,
joka on sateenkaarelta karannut,
häikäisevä ja päättäväinen keiju.
Näin alkaa värikäs matka, joka
vie kaksikon riemukkaisiin kohtaamisiin metsän eläinten kanssa. Pessi
tutustuttaa Illusian luonnon ihmeisiin. Kaksikkoa seuraa sivusta sotamies Pienanen, joka on joutunut rintamalle Pessin ikimetsään.

JOENSUU

Vappu valloittaa
kävelykadun

TEATTERI

Louhiteatterilta ensiiltaan Kiitos kirjeestäsi,
Käsikirjoitus ja ohjaus on MarjaLiisa Turusen. Rooleissa ovat
Juha Koljonen (Veikko) ja MarjaLiisa Turunen (Hilja).
Esitykset Louhitalolla 7.–27.4. sekä itsenäisyyspäivänä 6.12. Maakuntakiertueelle esitys lähtee toukokuussa.

lue lisää

www.louhitalo.fi
@louhitalo

ORKESTERI

JOENSUU
Kuva: Riikka Malin

JOENSUU

vellus on käytössä muun muassa Vantaalla (Mun Myrtsi), Hollolassa (Hollola
Nyt), Oulussa (Meijän kaupunni) ja Lahdessa (Porukka).
Mikä olisi joensuulaisen sovelluksen nimi? Kerro se meille.

Tänä vuonna liikutaan niin kuin halutaan! Eri puolilla Joensuuta on alettu
ideoida ja toteuttaa matalan kynnyksen liikuntahetkiä ja -tapahtumia yhdessä alueiden asukkaiden kanssa.
Toiminta on osa kansallista Unelmat
liikkeelle -tapahtumakokonaisuutta,
jonka pääkohderyhmänä ovat meillä 15–29-vuotiaat nuoret ja nuoret
aikuiset.
Tähän mennessä on kokeiltu
yhdessä esimerkiksi palloilulajeja,
retkiluistelua ja käyty kimppakävelyillä. Huhtikuussa luvassa on ainakin sulkapalloa ja tankotanssia.
Hanketta koordinoi Pokali ry ja
asukasyhdistykset ovat aktiivisesti mukana. Samalla kun pyllyt nousevat penkiltä, tavoitteena on, että
asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus lisääntyy. Hanke on osa kaupunkikehittämisen Kake-hanketta,
jota rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus, ESR ja Joensuun kaupunki. Toimintaa on lokakuuhun asti – mukaan ehtii vielä hyvin!

JOENSUU

Vappuviihdettä
koko perheelle
Koko perheen vie vapputunnelmiin Joensuun kaupunginorkesterin ja Pippuri soikoon! ‑lastenmusiikkiorkesterin konsertti
Carelia-salissa ke 26.4. kello 18. Tuolloin
ihmetellään mm. Siili Valtterin pippurisopaksi muuttunutta simaa ja Achmed
Ahman suunnatonta ruokahalua. Vauhdikkaan konserttielämyksen johtaa Aki
Hietala. Konsertin kesto on noin tunti ja
se sopii perheen pienimmillekin.

Lauantain 29.4. Samppanjaa sadalle soiton vuodelle -konsertti on jouduttu perumaan. Konserttiin lippunsa jo lunastaneet saavat rahansa takaisin Carelicum-palveluista.

lue lisää

TEATTERI

TÄHTIKARTTA –
TEATTERILEIRI
NUORILLE
Anna teatterikärpäsen purra ja hyppää mukaan teatterileirille! Leirillä
harjoitellaan itseilmaisua, improvisaatiota, ryhmätyötä ja esitysten
valmistamista. Tutustutaan teatterin eri osa-alueisiin ja tutkitaan, millaista liikettä puku ehdottaa tai mitä
näyttelijälle tapahtuu takavalossa.
Leiri sopii niin vasta-alkajille
kuin kokeneemmillekin harrastajille,
15–17-vuotiaille nuorille. Leiriviikon
päätteeksi pidetään avoimet harjoitukset, joita vanhemmat ja ystävät
voivat tulla seuraamaan. Ohjaajana
toimii yhteisötaiteilija Merja Pennanen. Leiri on osa Tähtikartta 2017
-hanketta, jossa on tarjolla myös
muun muassa työpajoja kouluille.
Teatterileiri 5.–9.6., klo 10–15,
Joensuun kaupunginteatteri, osallistumismaksu 60 euroa.
Ilmoittautumiset 15.5. mennessä osoitteeseen nuortenteatteri@jns.fi, lisätietoja numerosta
050 307 4590.

Yrjö Kokon jatkosodan aikaan
(1944) kirjoittaman pasifistisen
tekstin on dramatisoinut Roosa
Helenius yhdessä teoksen ohjaajan
Ilmari Pursiaisen kanssa.
Ensi-ilta on lauantaina 6.5. kello 14.

lue lisää

www.kaupunginteatteri.jns.fi

JOENSUU

TAPAHTUMAT

VIRPOJAISET
CARELICUMISSA
Karjalaiseen palmusunnuntain virpomisperinteeseen liittyvä virpomistapahtuma järjestetään pääsiäistä edeltävällä viikolla, torstaina
6. huhtikuuta kello 9–10 Carelicumin aulassa.
Tänä vuonna virvottavina ovat
kirjailija, teatterihistorioitsija, Helsingin kulttuuritoimenjohtaja emerita Aino Räty-Hämäläinen, Pielisensuun seurakunnan kirkkoherra
Tapani Nuutinen sekä Joensuun
kirjasto- ja kulttuurijohtaja Rebekka Pilppula. Virpojina ovat Mutalan
koulun oppilaat, jotka myös esittävät musiikkitervehdyksen opettaja
Mari Hämäläisen johdolla.
Yleisöä pyydetään saapumaan
Carelicumiin Torikadun puoleisesta ovesta.
Tilaisuuden järjestävät Karjalaisseurojen Pohjois-Karjalan piiri
ja Pohjois-Karjalan museo Hilma.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

www.joensuu.fi/
orkesteri/konsertit
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Kuva: Gregor Hohenberg

JOENSUU

Musiikkia kirkosta
kamariin
Kaupunginorkesteri konsertoi palmusunnuntaina kirkossa ja toukokuun kamarikonsertissa seurakuntakeskuksessa.
Pääsiäisen tunnelmiin voi laskeutua
kaupunginorkesterin, Canzonetta-kuoron ja basso Matti Turusen kanssa palmusunnuntaina 9.4. kello 18 Joensuun
kirkossa. Noin tunnin pituisen Lamentations-konsertin ohjelmassa on muun
muassa Bachin ja Mendelssohnin pääsiäiskantaatit sekä P.H. Nordgrenin sovitus suomalaisesta kansankoraalista.
Konsertin johtaa Jutta Seppinen.
Sinfoniakonsertissa torstaina 20.4.
Carelia-salissa vierailee TV:stäkin tuttu

KONSERVATORIO

JOENSUU

duettoja sekä Schubertin Jousikvarteton nro 14 Tyttö ja kuolema.

KANSALAISOPISTO

lue lisää

www.joensuu.fi/orkesteri/konsertit

JOENSUU

MUSEOT
Kuva: Eino Nieminen

JOENSUU

musiikin moniottelija, pianisti Iiro Rantala, joka nyt tavataan Mozartin pianokonserton parissa. Jurjen Hempelin johtamassa konsertissa kuullaan
myös muun muassa Rantalan sävellys Anyone with a heart sekä Klamin ja
Poulencin eloisia säveliä.
Kamarikonsertissa torstaina 4.5.
Joensuun seurakuntakeskuksessa
nautitaan musiikista intiimimmin, kun
kaupunginorkesterin muusikoiden jousiyhtyeet tarjoilevat Haydnin ja Kodályn

Konsa kiertää ja bändit
Moppipoppaavat

Ilmoittautuminen taiteen
perusopetukseen alkaa pian

Voi poijaat! taidemuseolla
huhtikuun loppuun saakka

Konsa kiertää – musiikkia kaikille -konsertteja järjestetään tiistaina 11.4. kello 18 Hammaslahden palvelutalolla ja torstaina 20.4. kello 8.45–9.45 Penttilän
päiväkodilla. Kiertue jatkaa torstaina kello 10.15–
10.45 Mutalan koululle, jossa yleisönä on koulun
ekaluokka sekä Mutalan ja Ollilan päiväkodin lapsia.
Konserteissa konservatorion lapset ja nuoret
esittävät suomalaista musiikkia. Päiväkodeissa esitellään erilaisia soittimia ja herätetään kiinnostusta
musiikkia ja mahdollista soittoharrastusta kohtaan.
Moppipoppi, konservatorion musiikkiopistolaisten vuotuinen bänditapahtuma, pidetään torstaina
20.4. kello 19 konservatorion pienessä salissa. Tapahtumassa pääsevät esiintymään kaikki, joilla on
sen verran soittotaitoa, että pääsevät mukaan viikoittaiseen bänditoimintaan. Bändit kootaan soittotaitojen mukaan ja ikäjakauma on 8–20 vuotta.
Soitettava musiikki koostuu oppilaiden toiveista ja
yhteissoittotaitoa kehittävistä klassikoista.

Kuluneen lukuvuoden teemana kuvataidekoululla
on käsitelty satavuotiasta Suomeamme. Eri tekniikoita ja tulkintoja on syntynyt runsaasti; Suomineidolle on myös suunniteltu oppilaiden yhteistyönä mittava helminauha, jota muiden taideteosten
ohella voi tulla katsomaan kevätnäyttelyymme
Pekkalan kartanolle. Kevätnäyttelyn avajaisten
yhteydessä 22.5. vietämme myös Taidekarnevaalia, jossa on mahdollisuus osallistua erilaisiin työpajoihin kuvataiteen, musiikin, sirkuksen ja teatterin alalta.
Uusien oppilaiden ilmoittautuminen kuvataiteen perusopetukseen lukuvuodelle 2017–2018
on 8.5.–2.6. Pekkalan toimistoon puh. 050 408
7936.
Uusien oppilaiden ilmoittautuminen teatteri-,
sirkus- ja sanataiteen perusopetukseen lukuvuodelle 2017–2018 alkaa 8.5. kansalaisopiston toimistoon puh. 013 337 5929.

Vielä ehtii tutustua kuvanveistäjä Reetta GröhnSoinisen Voi poijaat! -näyttelyyn. Gröhn-Soinisen
luoma rouhea, värikäs, huumoria pursuava ja hyväntuulinen maailma puusta veistettyine poikahahmoineen asettautuu taiteen kentässä perinteisen kuvanveiston oivaksi vastapariksi.
Näyttelyyn järjestetään huhtikuussa vielä kaksi yleisöopastusta, 5.4. ja 26.4. kello 17. Opastuksen kesto on noin 30 minuuttia ja se sisältyy
museon pääsymaksuun. Lisäksi viimeisenä näyttelypäivänä, vappuaattona 30.4. näyttelyvieraille
järjestetään simatarjoilu kello 12–14.

LUE LISÄÄ koulutuksesta

www.joensuu.fi/tapahtumakalenteri1

LUE LISÄÄ

www.joensuu.fi/kansalaisopisto-kuvataide

Arlan päivä 20.4.
Arlan nimipäivänä 20. huhtikuuta taidemuseolla
on jälleen tarjolla Onni suosii rohkeaa -ohjelmaa.
Matineailtapäivä tarjoaa aikalaisnaiskirjailijoiden
tekstien ja musiikin kannattelemana mielikuvamatkan Arla-huoneen teoksiin. Arla Cederbergin keräämä kokoelma keskittyy suomalaiseen
1800-luvun loppupuoliskon taiteeseen. Esitykset
kello 14 ja 15 sisältyvät pääsymaksuun.

LUE LISÄÄ

www.joensuuntaidemuseo.fi
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