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Idän houkuttelevin – Joensuun uusi strategia
Kaupunginvaltuuston marraskuussa hyväksymä strategia osoittaa Joensuun kaupungin tavoitellun kehityssuunnan vuoteen 2025. Joensuun
kokoisen kunnan tehtävät ja vastuut ovat konserniyhtiöineen niin laajaalaisia, että toteutus täsmentyy tarkemmin kaupungin talousarvioissa,
omistajaohjauksessa, yksityiskohtaisemmissa kehitysohjelmissa ja hanketoiminnassa. Monet tavoitteet edellyttävät yhteistyötä elinkeinoelämän, järjestöjen, valtion ja muiden kumppanien kanssa. Tarvitaan aktiivista edun
ajamista ja vaikuttamista verkostoissa.
Joensuun toiminta-ajatuksena on olla Idän houkuttelevin ja mahdollistaa
unelmat kasvukaupungissa. Olemme olemassa joensuulaisia ihmisiä ja yhteisöjä varten, joten kaiken tekemisemme perusta on asukas- ja asiakaslähtöinen
palvelu. Tavoitteena ovat hyvinvoivat ja onnelliset joensuulaiset. Arvojemme
mukaisesti toimimme yhdessä, yhdenvertaisesti, rohkeasti ja kestävästi.
Kuntien välinen kilpailu työvoimasta, opiskelijoista ja yrityksistä tulee
edelleen kovenemaan. Joensuun onkin oltava kaikin tavoin vetovoimainen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunkiimme rakennetaan ja investoidaan,
mikä on perusedellytys väkiluvun pitämiseksi kasvu-uralla kohti 80 000
asukasta. Asuntoja ja tontteja on oltava tarjolla erilaisiin tarpeisiin.
Kaupunkiympäristöltä vaaditaan viihtyisyyttä, turvallisuutta ja helppoa
pääsyä luontoon. Joensuun järjestämien palvelujen, kuten perusopetuksen
ja varhaiskasvatuksen, tulee olla laadukasta. Elinvoiman kannalta kaupungin tulee omassa roolissaan huolehtia siitä, että yritysten toimintaympäristö on kilpailukykyinen. Työvoimapula ei saa muodostua kasvun esteeksi
ja liikenneyhteyksien on oltava toimivat.
Valtuustokauden aikana kohtaamme varmuudella kaksi suurta tehtäväkentän muutosta. Ensinnäkin sote-uudistuksen mukaiset hyvinvointialueet
aloittavat toimintansa 2023 alussa. Joensuulaisten kannalta on tärkeää, että
hyvinvointialueen tuottama palvelu on laadukasta ja viiveettä saatavilla.
Toinen suuri muutos on kaupungin kasvava vastuu työllisyyden edistämisessä. On välttämätöntä nostaa työllisyysastetta. Lisäksi nykyhetken ikärakenne ja ennustettu väestökehitys edellyttävät opiskelu- ja työperäistä
maahanmuuttoa. Opiskelijakaupunki Joensuun veto- ja pitovoiman kehittämiseksi aloitamme toimenpideohjelman laatimisen heti vuoden vaihduttua.
Idän houkuttelevin -strategia on kokonaisuudessaan tutustuttavissa
Joensuun kaupungin verkkosivuilla. Alkuvuodesta julkaisemme tyylikkäämmän kuvitetun version. Tarkoitus on muutoinkin kehittää sisältöä siten, että
verkkoon tuodaan mielenkiintoisia nostoja Joensuun vahvuuksista, tavoitteista ja tilastoista. Kehitystoiveita otamme mielellämme vastaan.

Laulurinne ajettu tänään kovettumaan ja olipa kynnöspelloksi
kävelty. Pahin on takalenkillä rannassa ja loiva nousu ja sen jälkeen
lasku uimarantaan. Nyt kun kovettuu, niin sauvoja voi napsahdella
ja oli nytkin likellä kun jalanpainaumaan jäi. Eikö kaupungilla ole
mahdollista osoittaa selvin kyltein,
että latu on hiihtoon tarkoitettu, ei
kävelyyn? Turvallisuuskysymyskinhän se on. Hyvä lenkki muuten,
kun ei tarvia suksia edestakaisin
jalkaan ja takaisin tien ylityksien
takia rampata.
Hei! Laulurinteen latu, kuten moni
muukin latu on tosiaan pohjattu ja
pakkaset toivottavasti kovettavat
pohjat hyvän napakoiksi! Valitettavasti meillä ei ole resursseja alkaa
kyltittämään ladun varsia, lähtökohtaisestihan kävely on latuurilla kielletty ja tämän toivomme
kuntalaistenkin muistavan.
Kylttejä olemme vieneet muutamiin sellaisiin poikkeuksellisiin
paikkoihin, missä kävely ON sallittu
ladun VIERESSÄ. Tällainen kohta
löytyy esim. Karsikon rannasta.
Mitä tulee Laulurinteeseen, niin
ko. alueelle on tulossa hieman
myöhemmin myös kävelyyn tarkoitettu, liikuntapalvelujen toimesta
ylläpidettävä kävelyura, mikä toivottavasti poistaa tämän ladulla
kävelemisen ongelman. Kävelyuran auraamisen aloitamme sen
jälkeen, jahka olemme saaneet
latupohjat ja kentät käyttökuntoon. Asiasta tulemme viestimään
sekä somessa että paikan päällä
eli Laulurinteen ilmoitustauluilla!

Joensuun kaupungin tiedotuslehti
Päätoimittaja
Markku Pyykkönen
markku.pyykkonen@joensuu.fi
p. 050 340 5826
Toimitussihteeri
Jatta Rautanen

Taitto
Antti Schroderus

Painos
44 000 kpl

Visuaalinen ilme
Markus Haataja / Fabrik

Jakelu
Joensuun Ykkösjakelut Oy,
julkinen tiedote

Paino
PunaMusta Oy

Kannessa: Elina Felin | CAMERA Tommi Rautio
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Seuraava numero ilmestyy
2/2022

Tiesitkö

36

Talviylläpidettyjen
leikkipaikkojen määrä

12

Vaara-kirjastojen
lukukoirien määrä

Somesta nostettua
Joensuun kaupunki ja Vaara-kirjastot jakavat somessa lukemiseen liittyviä vinkkejä
joulu–tammikuussa. Vinkit on suunnattu
erityisesti lapsiperheille.
Innostu lukemisesta -kampanjan tavoitteena on kannustaa lapsia ja aikuisia lukemaan yhdessä, sillä lukemisella on tutkitusti monia positiivisia vaikutuksia lapsen
kehitykseen. Joensuun kaupungin Facebook- ja Instagram-tileillä julkaistaan uusi
lukuvinkki kampanjan aikana maanantaisin. Postauksia kommentoimalla voi osallistua kirjapalkintojen arvontaan.

Ensimmäinen lukuvinkki liittyi ilta
satuihin. Lapset, joille luetaan
illalla, nukkuvat keskimäärin puoli
tuntia enemmän kuin lapset, joille
ei lueta. Iltasaduksi voi hank
kia tai lainata kirjastosta vaikka
joulukalenterikirjan.

onnelikyl
1,5-vuotiaan kanssa luetaan joka ilta
iltasatuja. Hän hakee itse hyllystään
mieleisen kirjan ja sit istahtaa syliin
kuuntelemaan.

53

Kirkonmäen
pulkkamäen pituus
metreinä

Juuri nyt

jantuneen
Iltasatuja luetaan meillä joka ilta. Vielä
hetki sitten äiti sai valita, mutta nyt juniori
valkkaa parin kirjan välillä. No tärkeintä
että luetaan.

blingershimmer
Meillä kuuluu iltasadut ehdottomiin
iltarutiineihin, joskus useammankin
sadun verran. Niin painettuna kirjana
(tai lehtenä) taikka e-kirjana, myös
äänikirjoja kuunnellaan

Tälle palstalle nostetaan
ajankohtaisuuksista ajankohtaisimpia

Aukioloajoissa muutoksia jouluna
ja vuodenvaihteessa

Sote-järjestöjen avustukset vuodelle
2022 haettavana

Carelicumin palvelupiste (Koskikatu 5) suljetaan 17.12. jo klo 12
ja palvelupiste on suljettu 24.–26.12. sekä 1.1. Maaseutualueiden palvelupisteet on suljettu seuraavasti: Eno 23.12.–31.12. ja
7.1.2022, Kiihtelysvaara ja Pyhäselkä 23.–31.12. sekä Tuupovaara
24.–26.12.
Omatoimikirjastot ovat auki joka päivä klo 7–21. Kirjastot ovat
kiinni 24.–26.12., 1.1. ja 6.1. Kirjastojen aukioloajoissa voi olla
poikkeuksia. Oman kirjaston aukioloajat kannattaa tarkistaa osoitteesta vaara.finna.fi.
Rantakylän uimahalli on auki 23.12. klo 6–15, halli on suljettu
24.12.–1.1. Uudenvuoden jälkeen halli on auki 2.1. klo 9–16 ja 5.1.
klo 12–18. Loppiaisena 6.1. Rantakylän uimahalli on suljettu. Vesikon uimahalli on auki 23.12. klo 12–18, halli on suljettu 24.–25.12.
Uudenvuoden aattona uimahalli on auki klo 6–18 ja suljettu 1.1.
Vesikko on auki 5.1. klo 6–18 ja 6.1. klo 11–17.

Rekisteröidyt joensuulaiset sosiaali- ja terveysalan järjestöt voivat
hakea avustusta kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävään
toimintaan. Hakuaika päättyy perjantaina 21. tammikuuta kello 15.
Hakemuksen ja lisäohjeita saa osoitteesta joensuu.fi/
sosiaali-ja-terveysjarjestot ja kaupungin palvelupisteiltä.
Avustusta voivat hakea myös joensuulaiset yleishyödylliset
osuuskunnat. Valtakunnalliselle tai alueelliselle rekisteröidylle
yhdistykselle voidaan myöntää avustusta, jos avustushakemuksessa
kuvattu toiminta kohdistuu kokonaisuudessaan joensuulaisiin.
Vuonna 2021 avustusta jaettiin yli 60 sote-järjestölle. Joukossa
oli eläkeläis-, rintama- ja sotaveteraanijärjestöjä, vammaisjärjestöjä, sairaus- ja potilasjärjestöjä, lapsi- ja perhetyön järjestöjä sekä
monialajärjestöjä.

Lisätietoja Heini Lehikoiselta,
heini.lehikoinen@joensuu.fi tai puh. 050 310 9610.

Tarkemmat tiedot vuodenvaihteen poikkeavista aukiolo
ajoista on koottu osoitteeseen joensuu.fi/joulumuistio.
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Tapahtumat
JOJO-joulukampanja käynnistyy ja laajenee
Uusi vuosi tuo reittimuutoksia

Linjojen 1 ja 11 reitti Utra–keskusta–
Hukanhauta/Urheilupuisto jatkuu
Utrassa 1.1.2022 alkaen. Koillispuiston kentän viereen on valmistunut
uusi kääntöpaikka, jonne tulee Koillis
puiston kenttä -niminen linja-autopysäkki. Tämä toimii jatkossa päätepysäkkinä. Samalla otetaan käyttöön
Koillisväylällä nykyisen ja uuden päätepysäkin välille jäävä pysäkkipari,
Oravanmarjantie.
Linjan 8 reittiä Mehtimäki–
keskusta–Karhunmäki jatketaan
Karhunmäen päässä siten, että vuorot
käyvät kääntymässä Reijolan kiertoliittymässä. Reitin jatkaminen lisää
liikenneturvallisuutta linja-auton
kääntymispaikan osalta ja lisäksi
Karhunmäestä saadaan yhteys Reijolan palveluihin.

Joensuun seudun joukkoliikenteen
joulukampanja käynnistyy jo kuudennen kerran. Lauantaista 18. joulukuuta alkaen bussilla pääset joulumenoille tarjoushintaan, kun maksat
käteisellä tai mobiililipulla. Kampanja
jatkuu 9. tammikuuta asti.
Tänä vuonna kampanja laajenee kattamaan koko Waltti-alueen eli edullisemmat käteishinnat ovat käytössä
muuallekin maakuntaan, esimerkiksi
Lieksaan ja Ilomantsiin.
Joulukampanjassa pääsee
näin edullisesti:
• 1 vyöhyke 2 €
• 2 vyöhykettä 3 €
(esim. Joensuu–Liperi)

• 3 vyöhykettä 4 €
(esim. Joensuu–Eno)
• 4 vyöhykettä 5 €
(esim. Joensuu–Polvijärvi)
• 5 vyöhykettä 6 €
(esim. Joensuu–Kitee)
• 6 vyöhykettä 7 €
(esim. Joensuu–Ilomantsi)
• 7 vyöhykettä 8 €
(esim. Joensuu–Lieksa)
Kampanjamatkaa ei voi maksaa
Waltti-matkakortin arvolipulla.
Kampanjahinnoittelu ei koske
Noutopoika-liikennettä eikä reitti
oppaassa näkyvää linjaa 401 Joensuu–Outokumpu.

Aikataulut reittioppaasta:
joensuu.digitransit.fi
Lisätietoja joukkoliikenteestä:
jojo.joensuu.fi

JOJO-tontut
muistuttavat
Tehdään joulun aikana
turvallisia ja edullisia
matkoja noudattaen voimassa
olevia maskisuosituksia
ja muita turvallisen
matkustuksen ohjeita!

Pitäjillä uudenvuoden ilotulitukset –
keskustassa ei saa paukutella
Joensuun keskustassa ei järjestetä uudenvuoden ilotulitusta tänä
vuonna. Ken kaipaa raketteja vuoden
vaihdettaan värittämään, voi sen
sijaan suunnata Joensuussa pitäjille. Kaupunki on tukenut paikallisia uudenvuoden ilotulituksia ja niitä
järjestetään 31. joulukuuta seuraaviin
aikoihin: Hammaslahti kello 18, Kiihtelysvaara kello 19, Tuupovaara kello
20 ja Eno kello 21.
Kauppatorin ympäristössä saamme
ilotulituksen sijaan nauttia kaupunkikeskustayhdistys Virran järjestämästä
Talven taikaa -valoteoksesta. Se kuvittaa
toria ympäröivät kiinteistöt taianomaiseen, talviseen tunnelmaan ja ihastuttaa meitä loppiaiseen saakka.

Keskusta ja torin alue
rakettivapaata vyöhykettä

Joensuun keskusta ja Kauppatorin alue ovat tuttuun tapaan raketti
vapaata vyöhykettä vuoden vaihtuessa.
– Keskusta on tiiviisti asuttua aluetta
ja ilotulitteiden käyttö torin alueella
nostaa henkilövahinkojen ja muiden
onnettomuuksien riskejä merkittävästi,
Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta
muistutetaan.
Joensuun Kauppatorin alue pois
lukien ilotulitteiden käyttö on sallittua 31.12. kello 18 ja 1.1. kello 02 välillä
ilman pelastuslaitokselle tehtävää kirjallista ilmoitusta. Muuna aikana ilo
tulitteiden käyttöön tarvitaan lupa.
Se pitää hakea pelastuslaitokselta seit-
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semän vuorokautta ennen h-hetkeä ja
maksaa 65,25 euroa.
Jos päädyt paukuttelemaan maaseudun rauhassa, on kohteliasta ilmoittaa
siitä naapureille. Ilotulitteiden ampumiseen tarvitaan myös maanomistajan
lupa. Jos siis menet lähipellolle, kysy
ensin sen omistajalta. Muista lisäksi
yleinen varovaisuus, huolehdi turva
väleistä ja käytä suojalaseja. Myös vaatetukseen on hyvä kiinnittää huomiota,
keinokuituvaatteet syttyvät herkästi.

Joulu–helmikuun tapahtumia
Poiminnat tapahtumatarjonnasta on koottu
joulukuussa, muutokset
ovat mahdollisia.

18.12.
Kulttuuritehdas Siihtalan joulu
Kulttuuritehdas Siihtala
kulttuuritehdas.fi

29.11.–23.12.
Taitokorttelin joulu 2021
Taitokortteli, Koskikatu 1
www.taitokortteli.fi

29.12.2021–23.1.2022
Joensuun ylioppilasteatteri:
Murha teatterissa
Kulttuuritehdas Siihtala
joensuunyt.wordpress.com

3.12.–22.12.
”PRINT 2021 –
Prosessi” -näyttely
Taidekeskus Ahjo
joensuuntaiteilijaseura.fi
16.12.
Joulun tullen – musiikkia konservatoriolta
Joensuun seurakuntakeskus
joensuu.fi/konservatorio
16.12.
Reserviläisten joulutulet
Joensuun bunkkerimuseo
pohjoiskarjalanmuseo.fi/
joensuun-bunkkerimuseo

30.12.
Joensuun Valot – talvi-illan
tunnelmallinen kävelykierros
Rautatieasema
joensuunoppaat.fi
31.12.
TiliTaliTinttan ja
HeikunKeikun -satuimpro
Joensuun kaupunginteatteri
joensuunteatteri.fi
14.–16.1.
Vanhan Kerubin viikonloppu
Ravintola Kerubi
kerubi.fi

Miun maun mukaset

21.–22.1.
Salataidekapakka
Ravintola La Barre
osuuskuntapokka.fi/
salataidekapakka
28.1.
Jokeri Pokeri Box – Ihan
Simona! -show
Reijolan yhteisötalo
taikurisimoaalto.com
12.2.
Sonata Arctica Acoustic
Adventures 2022
Carelia-sali
sonataarctica.info
4.3.
Lunta Ilosaaressa 2022
Joensuu Areena
luntailosaaressa.fi
18.3.
Show Must Go On
Carelia-sali
suomenmusiikkiteatteri.fi

Tällä palstalla ihmiset jakavat
tapahtumasuosituksiaan

mielelläni pohjoiskarjalaisten museoiden näyttelyissä, kaupunginkirjastossa sekä kaikissa
mahdollisissa konserteissa – olivatpa ne sitten
sooloesityksiä kirjastolla tai kaupunginorkesterin
esityksiä Carelia-salissa. Käyn myös mielelläni
näyteikkunaostoksilla kirpputoreilla ja käytettyjen tavaroiden kaupoissa, etsiskellen aarteita lahjoja varten.

Celeste Richmanin suositteet:
18.11.2021.–9.1.2022
Tonttujen rakennuspuuhat
Pohjois-Karjalan museo Hilma, Koskikatu 5
pohjoiskarjalanmuseo.fi

Celeste Richman sai Arjen sankarit -palkinnon
Joensuu-päivänä 29.11. Palkinnolla kiitetään viittä
joensuulaista ansiokkaasta vapaaehtoistyöstä.

Nimeni on Celeste Richman, synnyin Filippiineillä ja olen asunut Suomessa, enimmäkseen
Joensuussa, yli 25 vuoden ajan. Sitä ennen asuin
Kanadassa noin neljä vuotta. Tulin Joensuuhun
aviomieheni seuraksi hänen opiskellessaan Joensuun yliopistossa (nykyisessä Itä-Suomen yliopistossa, UEF), mutta päädyinkin tekemään metsätieteiden tohtoriopintoni täällä. Olen opettanut ja
tehnyt tutkimusta UEF:iin liittyen yli 20 vuoden
ajan, jonka jälkeen olen työskennellyt vapaaehtoisten koordinaattorina niin maahanmuuttajille
kuin paikallisillekin.
Nautin paljon pohjoiskarjalaisesta luonnosta
ja yksi mielipaikkojani on vuodenajasta riippumatta Utransaari. Kulttuuririennoista käyn

9.–22.12.2021
Joensuun Joulutori kauppatorilla
Kauppatori
joensuunvirta.fi/joulutori

Joulun lumoa
Joensuun
Kauppatorilla
Joensuun Kauppatorilla avattiin joulukuun 9. päivä Joulutori, joka on
avoinna 22. joulukuuta asti. Joulutori on yhteisöllinen, tunnelmallinen
ja ohjelmallinen kokonaisuus, jossa
on tarjolla aitoja pohjoiskarjalaisia
ruokia, juomia, käsitöitä ja muita
jouluisia tuotteita. Lapsiperheiden
iloksi torilla palvelee koko joulutorin ajan maksuton Tivoli Sariolan
hevoskaruselli.
Joulutorilla esiintyy jokaisena
päivänä maakunnan omaa jouluista
kulttuuritarjontaa, tarkempi ohjelma
julkaistaan sivuilla
www.joensuunvirta.fi. Joulutori
on avoinna maanantaista lauantaihin kello 10–17.
Joulutorin on toteuttanut Joensuun kaupunkikeskustayhdistys
Virta Tiloilta torille -hankkeen tukemana. Hanke saa rahoituksensa ELYkeskuksen maaseuturahastosta sekä
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton
tulevaisuusrahastosta.
Joensuun keskustaa ja Joulutoria
valaisee lumovoimallaan myös Talven taikaa -valoteos, joka tulee ihastuttamaan ja ilahduttamaan kaupunkikeskustassa aina loppiaiseen
saakka. Teos kuvittaa toria ympäröivät kiinteistöt taianomaiseen, talviseen tunnelmaan. Teoksen mahdollistavat Pohjois-Karjalan Sähkö,
PunaMusta Media Oyj, PunaMusta
Oy, Veljekset Laakkonen Oy, Vatupassi ja Joensuun kaupunkikeskustayhdistys Virta.
Joulutorin jälkeen tunnelmalliset
mökit jatkavat elämäänsä Kauppatorilla aluevaalikylänä, eli puolueiden
vaalimökkeinä aina vaalipäivään 23.
tammikuuta saakka. Tammimarkkinat Virta järjestää Kauppatorilla sitä
ennen 14.–15. tammikuuta.

Lisätietoa:
joensuunvirta.fi

15.12.2021
Jouluyönä-konsertti
Joensuun kirkko, Papinkatu 1
16.12.2021
Joensuun ortodoksisen
mieskuoron joulukonsertti
Joensuun ortodoksinen seurakunta,
Kirkkokatu 32
to 3.2.2022
Joensuun kaupunginorkesteri:
Klassismin kunnioitus
Carelia-sali, Yliopistonkatu 2
joensuu.fi/kaupunginorkesteri
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Joensuun
tapahtumat
verkossa:

tapahtumat.
joensuu.fi

Kaupunki

Kaupungin kuulumisia ympäri
kyliä ja keskustoja

CAMERA Niko Rinkinen

Menoa ja elinvoimaa maaseudulla

Karhunsalon kylätalon pihalle
kyläyhdistyksen voimin nousseessa
lapinkodassa on messevää makustella
makkaraa ja nautiskella nokipannukahvit.

Joensuun kaupunki myöntää järjestöille maaseudun kehittämisavustusta maaseudun elinvoimaa tukeviin
hankkeisiin. Vuonna 2021 avustuksen
myöntämisperusteissa kannustettiin
uuden ja kokeilevan toiminnan käynnistämiseen ja tähän järjestöt tarttuivat ilahduttavalla tarmokkuudella.
– Järjestöt olivat keksineet mitä
moninaisempia ideoita kylien elävöittämiseksi. Esimerkiksi Karhunsalon
kyläyhdistys rakensi kylätalon pihalle
lapinkodan, jossa paistetaan makkaraa ja juodaan nokipannukahvia joka
lauantai jouluun saakka. Kylätalolla
toimii pop up -henkisesti myös Joulupuoti Ohto, joka myy paikallisten käsityöläisten tuotteita kotiin ja lahjaksi,
kertoo Joensuun kaupungin aluekoordinaattori Anni Koskeli-Ratamaa.
Uimaharjun taajamayhdistys puolestaan rakensi talkoovoimin kuntoportaat kaikkien kuntalaisten yhteiseen käyttöön.
– Kuntoportaita oli rakentamassa
23 talkoolaista ja henkilötyötunteja

Pysy pystyssä –
tilaa varoitusviestit liukkaudesta

talkoolaisille kertyi yli tuhat. Tämä jos
mikä kertoo kylän hienosta yhteishengestä ja siitä, että menoa ja elinvoimaa maaseudulta todellakin löytyy, iloitsee Koskeli-Ratamaa.
Uimaharjuun perustettiin myös kirsikkapuisto, jonne Mannerheimin lastensuojeluliiton Uimaharjun paikallisyhdistys istutti oman kirsikkapuun
jokaiselle Uimaharjun alueelle vuonna
2020 syntyneelle vauvalle. Puita istutettiin viisi kappaletta ja puiston avajaisia vietettiin syyskuussa.
Tänä vuonna maaseudun kehittämisavustusta myönnettiin yhteensä
60 000 euroa ja avustushakemuksia saatiin 27 järjestöltä. Maaseudun
kehittämisavustusta jaetaan vuosittain ja rahoitusohjeet laaditaan Joensuun kaupungin maaseutuohjelman
mukaisesti. Maaseutuohjelman päivitystyö on nyt käynnissä ja uuden
ohjelman on määrä valmistua vuoden
2022 alussa.

Tilaa viestit näin:
• Jos haluat saada viestit
esimerkiksi vain kello
9–21, lähetä viesti
jalankulku joensuu 9 21
(jalankulku välilyönti
joensuu välilyönti 9 välilyönti 21) numeroon 16 167.
Tällöin saat esim. kello
3.00 tehtävän varoituksen
vasta aamuyhdeksältä.
• Jos haluat viestit aina
heti, kun ne lähetetään,
lähetä viesti jalankulku
joensuu (jalankulku välilyönti joensuu) numeroon
16 167.

Eikö olisikin kätevää tietää ennakkoon, onko ulos mennessä pääkallokelit vai ei? Tilaa maksuttomat tekstiviestivaroitukset, niin tiedät!
Joensuun kaupungilla on käytössä
liukkausvaroituspalvelu yhteistyössä
Ilmatieteen laitoksen kanssa. Palveluun liittyville asukkaille lähetetään
tekstiviesti, jos jalankulkukeli on erittäin liukas tai muuttuu seuraavan 24
tunnin aikana erittäin liukkaaksi.
Joensuussa on erittäin liukkaita
tilanteita talven aikana noin kym

menenä päivänä. Paikallista liukkautta puolestaan on talviaikaan
lähes päivittäin.
– Kaupungin päivystäjät antavat
paikallista taustatukea ennusteeseen
ilmoittamalla Ilmatieteen laitokselle
omat havaintonsa pääkallokeleistä,
kertoo työpäällikkö Petri Ratilainen.
Varoitusviestejä tulee korkeintaan
kolme vuorokaudessa. Jos sinulla ei
ole erityistä tarvetta saada viestejä
ympäri vuorokauden, voit valita aikavälin, jolloin niitä saat.
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• Palvelun voi lopettaa
lähettämällä viestin
jalankulku sulje numeroon
16 167.
• Sama tekstiviestipalvelu
oli käytössä kaupungilla jo
viime vuonna. Aiemmin palvelun tilanneiden ei tarvitse tilata sitä uudelleen
vaan tilaus on edelleen voimassa, jollei sitä ole itse
lopettanut.

Kaupunki

Kaupungin kuulumisia ympäri
kyliä ja keskustoja

Koitto-palvelu tukee yhdistyksiä työllistämisessä
Yhdistykset ovat tärkeä yhteistyökumppani työllisyystoiminnassa.
Yhdistyskentältä löytyy monipuolisia mahdollisuuksia ja työtehtäviä.
– Koiton tuki palkkatukityön mahdollistajana on korvaamaton. Koitosta
saa asiantuntevaa kokonaisvaltaista
palvelua ja neuvontaa palkkaukseen
ja työnantajuuteen liittyen. Työn
antajana toimiminen Koiton avulla
on helppoa.
Näin joensuulaiset yhdistystoimijat kuvaavat Pohjois-Karjalan Sosiaali
turvayhdistyksen Koitto-palvelua,
joka tarjoaa yhdistyksille tukipalveluja työllistämiseen.
Palvelu on käynnistynyt vuoden
2021 alusta ja se on tarkoitettu yhdistyksille, jotka työllistävät joensuulaisen työttömän henkilön. Palvelun ostajana on Joensuun kaupunki.
Palvelun tavoitteena on, että mahdollisimman monella yhdistyksellä
on mahdollisuus tarjota työtehtäviä
joensuulaisille työttömille henkilöille,
vaikka aiempaa osaamista työnantajina toimimisesta ei olisikaan.
– Koiton tuki on ammattitaitoista ja
mahdollistaa meille työnantajana toimimisen, saadussa palautteessa sanotaan.
Koitto-palvelu tarjoaa yhdistystoimijoille maksutonta työnantajapalvelua
työllistämiseen, kuten palkkatukiasiointiin ja palkanlaskentaan. Palveluun kuuluu myös työsuhdeneuvonta.
Lisäksi yhdistykset voivat ilmoittaa
avoimista työpaikoista Koitto-palve-

Koiton yhdistysneuvojat Ulla Kuikka, Heikki Kettunen ja Kristiina Turunen rohkaisevat
yhdistyksiä työllistämään.

luun, josta tieto lähtee Joensuun työllisyyspalveluiden asiakastyötä tekeville.
Yhdistyksiä myös autetaan uusien työtehtävien ideoinnissa.
– Yhdistyskentältä löytyy hienoja
työmahdollisuuksia eri alan työtehtävistä, summaa yhdistysneuvoja
Heikki Kettunen.

Seuraava info palkkatukityöllis
tämisestä yhdistyksille järjeste
tään 13. tammikuuta kello 16–17
Teamsin välityksellä.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen
puh. 050 310 5790
ja koitto@pksotu.fi.

Kerro meille, millainen on hyvä liikuntapaikka!
Meneillään on kysely, jolla selvitetään
asukkaiden tyytyväisyyttä kaupungin
ylläpitämiin liikuntapaikkoihin. Haluamme tietoa liikuntapaikkojen käytöstä, niihin liittyvistä kunnostus- ja
uudisrakennustoiveista sekä liikuntapalveluista viestimisestä.

Uimahallien vuosikortteja vastaajamäärän mukaan

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan uimahallien 10 kerran kortteja,
maaseudun kuntosalien vuosikortteja
ja koska vastaajamäärä ylitti jo rajana
olleen 1 000 vastausta, arvomme
lisäksi uimahallien vuosikortteja. Kortin arvo on yli 500 euroa ja niitä on
jaossa sitä useampi, mitä enemmän
vastauksia ehdimme saada. Kannattaa siis osallistua!

Kysely on avoinna 19. päivä joulukuuta saakka osoitteessa joensuu.fi/
liikuntapaikkasuunnitelma. Paperi
lomakkeella kyselyyn voi vastata
pääkirjastolla, Reijolan kirjastolla,
kaupungin palvelupisteillä (Eno, Kiihtelysvaara, Pyhäselkä, Tuupovaara,
Carelicum) sekä uimahalleilla.
Liikuntapaikkakysely liittyy
liikuntapaikkasuunnitelman päivitykseen ja sen toteutuksesta vastaa
kaupungin liikuntapalvelut. Kyselyn tuloksia käsitellään kaupungin
liikuntapaikka- ja lähiliikuntatyöryhmissä sekä kulttuuri- ja liikunta
lautakunnassa. Tuloksia hyödynnetään uusien liikuntapaikkojen
suunnittelussa ja rakentamisessa
sekä nykyisten liikuntapaikkojen
kunnostamisessa.
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CAMERA Ari Harakka

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen
muutosjohtaja Elina Felin korostaa
kuntien, hyvinvointialueen,
järjestöjen ja sidosryhmien yhteistyön
merkitystä pohjoiskarjalaisten
hyvinvoinnin varmistamisessa.

Jotta pohjois
karjalainen
voisi hyvin
Pencil-alt Stiina Ikonen CAMERA Tommi Rautio

Tulevien hyvinvointialueiden aluevaltuutetut päättävät pelkästään
Pohjois-Karjalassa yli 700 miljoonan euron vuosibudjetista ja yhdenvertaisten
sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen turvaamisesta. Tammikuun 2022
aluevaaleilla onkin jokaiselle pohjoiskarjalaiselle suuri merkitys.
Erittäin hyvät neuvottelutaidot. Tunnollinen ja tasapuolinen. Osaa kuunnella ihmistä ja kertoa ymmärrettävästi
hankalistakin asioista.
Näillä sanoilla kollegat ja alaiset luonnehtivat PohjoisKarjalan hyvinvointialueen muutosjohtajaa Elina Feliniä.
Sellaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia tarvitaan,
kun työn alla on yksi Suomen historian merkittävimmistä
hallinnollisista uudistuksista. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämisestä
siirtyy 21 hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille
vuodesta 2023 alkaen.
Felin tosin itse toppuuttelee kehuja ja huomauttaa, että
Siun soten osalta suurimmat ponnistukset on tehty jo viisi
vuotta sitten.
– Siun soten koko henkilöstö on tehnyt erinomaista
työtä toiminnan ja palvelujen kehittämiseksi, hän sanoo.

Jopa niin erinomaista, että siitä otettu mallia muillekin
hyvinvointialueille. Sellaisesta käy esimerkiksi lääkärien
urapolkumalli, jossa terveyskeskuslääkäri voi käyttää päivän viikossa omaan kouluttautumiseensa.

Kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi

Pohjois-Karjalassa uudistus tarkoittaa sitä, että Siun sote
muuttuu kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi ja Siun
soten tuottamat palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle. Asiakkaille tuttu ja ammattitaitoinen henkilöstö siirtyy siis
hyvinvointialueen palvelukseen.
– Muutos ei ole niin suuri kuin muualla. Pohjois-Karjala on etumatkalla, ja meillä on jo käytössä moni toimintamalli, joita muut vasta valmistelevat. Toki meilläkin on
työtä tehtävänä. Tällä hetkellä väliaikaisen valmistelutoimielimen johdolla valmistellaan henkilöstön, sopimusten
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ja vastuiden siirtymistä, Felin valottaa.
Palataan hetkeksi aivan hyvinvointialueuudistuksen
alkulähteille, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on noin 200 kunnalla tai kuntayhtymällä ja
pelastustoimen järjestäminen 22 pelastuslaitoksella.
Se ei enää kauaa kanna, sillä yhteiskunnallinen muutos on vääjäämätön: väestö ikääntyy, palveluntarve kasvaa,
työikäisten määrä vähenee, henkilöstön saatavuus vaikeutuu ja syntyvyys laskee. Kuntien kutistuvat verotulot eivät
enää riitä kattamaan lisääntyvää palveluntarvetta.
Myös toimijoiden resurssit ja osaaminen palvelujen
järjestämisessä vaihtelevat, ja alueelliset hyvinvointi- ja
terveyserot ovat suuret.
Valtio ottaa jatkossa vastuun rahoituksesta, ja kunnista
tulee yhteistyökumppaneita sen sijaan, että ne olisivat
sote-asioissa omistajan ja rahoittajan roolissa.
– Itse näen tärkeänä yhdenvertaisten sosiaali-, terveysja pelastuspalvelujen turvaamisen riippumatta siitä, millainen alueen tulotaso on. Tarveperusteisella rahoituksella se on mahdollista. Pohjois-Karjalalle malli on pitkällä
aikavälillä hyvä, mutta samalla se tuo lisärahan harmillisen hitaasti pitkän siirtymäajan takia. Ensimmäiset vuodet
ovat todella haastavat, Felin myöntää.

Mitä hyvinvointialue sitten konkreettisesti tarkoittaa?

Se on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen
yhteisö, jolla on alueellaan eduskunnan lakiin kirjaama
itsehallinto.
Hyvinvointialueiden rahoituksessa puhutaan isoista summista. Koko valtakunnassa jaettava rahamäärä on 21 miljardia euroa, ja pelkästään Pohjois-Karjalassa 59 aluevaltuutettua päättää yli 700 miljoonan euron vuosibudjetista.
Uudistuksen yhtenä tavoitteena on kustannusten kasvun hillintä, joten rahoitusmalli sisältää myös kannusteita
kustannusten kasvun hallintaan.
Uudistus tuo mukanaan valtion ja hyvinvointialueen
välisen vuosittaisen ohjaus- ja arviointiprosessin, jonka
tarkoituksena on arvioida alueiden toimintaa ja rahoituksen riittävyyttä.
– Hyvinvointialueen on pidettävä taloudesta tarkkaa
huolta turvatakseen alueellisen päätösvallan jatkossakin,
Felin tietää.

– Itse näen tärkeänä
yhdenvertaisten sosiaali-,
terveys- ja pelastuspalvelujen
turvaamisen riippumatta siitä,
millainen alueen tulotaso on.
– Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen
muutoskohtaja Elina Felin

ihmisten tärkeimpiä peruspalveluita ja hyvinvointivaltion
hankalimpia haasteita.
– Aluevaltuuston tehtävä on päättää, miten käytettävissä
oleva raha jaetaan pohjoiskarjalaisten hyväksi, Elina
Felin alleviivaa.
Kuten muutosjohtajalta, myös päättäjiltä tullaan kaipaamaan erinomaisia neuvottelu- ja ilmaisutaitoja.
– Jotta pohjoiskarjalainen voisi hyvin, tarvitsemme hyvää
yhteistyötä niin kuntien, hyvinvointialueen, järjestöjen ja
sidosryhmien kesken sekä uusia toimintatapoja ja rohkeita
avauksia haasteisiin vastaamiseksi, Felin muistuttaa.

Aluevaltuusto päättää rahanjaosta

Kaikki tämä alleviivaa sitä, että tulevilla aluevaaleilla on
suuri merkitys. Tammikuussa ensi kertaa muodostettavan
aluevaltuuston päätäntävallassa tulee olemaan sikermä

Mikä on aluevaalihaaste?
• Pohjois-Karjalan hyvinvointialue synnytti
valtakunnallisen ilmiön haastaessaan Eteläja Pohjois-Savon hyvinvointialueet äänestyskilpailuun. Kisassa korkeimman äänestysprosentin saavuttanut alue on voittaja. Tappion
kärsinyt hyvinvointialue tarjoaa torikahvit siinä voittaja-alueen kunnassa, jossa on
äänestetty vilkkaimmin.
• Myös Etelä-Karjala liittyi mukaan
haastamaan savolaisia.
• Omia torikahvipanoksilla höystettyjä vaalihaasteita on lisäksi seuraavilla hyvinvointialueilla: Varsinais-Suomi, Pirkanmaa,
Pohjois-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Kainuu, Lappi,
Keski-Suomi, Päijät-Häme, Häme, Kymenlaakso,
Keski-Uusimaa ja Vantaa-Kerava.

Tervetuloa paikallisiin vaali-iltoihin tammikuussa!
Kuka päättää sinun sote-palveluistasi jatkossa? Mikä ihme on hyvinvointialue?
Mitä haluat tietää sote-palveluiden jatkosta?
Aluevaaleissa tammikuussa valitaan
aluevaltuusto päättämään sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluista ja pelastustoimesta kullakin hyvinvointialueella, meillä alueena on Pohjois-Karjala.
Joensuun kaupunki ja Siun sote
pitävät viisi yhteistä vaali-iltaa tammikuussa, joissa iltaa alustavat Siun
soten asiantuntijat, minkä jälkeen
kysellään ja keskustellaan! Tilaisuudet
ovat kaikille avoimia. Kahvitarjoilu.
Voit esittää kysymyksiä iltoja varten etukäteen verkossa osoitteessa
www.joensuu.fi/vaali-illat, kirjeitse osoitteella Joensuun kaupunki/
Viestintä, Rantakatu 20, 80100 (kuo-

reen tunnus ”vaali-illat”) tai palvelupisteillämme.

Viisi asukasiltaa aluevaaleista:
Eno
ma 10.1. klo 18
valtuustosali, Kunnantie 2
Tilaisuus lähetetään myös suorana
verkossa: www.joensuu.fi
Tuupovaara
ti 11.1. klo 18
ravintola Wirsuvaara, Rekijoentie 8a
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Kantakaupunki
ke 12.1. klo 18
Carelicumin auditorio, Koskikatu 5
Kiihtelysvaara
to 13.1. klo 18
Suojapirtti, Aprakkatie 2
Pyhäselkä
ma 17.1. klo 18
kokoushuone, Lastaustie 2
(Hammaslahti)

CAMERA Tommi Rautio

Aluevaalit

Aluevaaleissa ratkaistaan
ketkä päättävät
sote-palveluista ja
pelastustoimesta
Alkuvuonna olemme uuden edessä. Silloin pääsemme äänestämään ensimmäistä kertaa
aluevaaleissa, joissa meille Pohjois-Karjalaan valitaan 59 yhteistä valtuutettua päättämään
koko alueen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta. Palvelut nykyään
tuottava Siun sote muuttuu hyvinvointialueeksi.
Äänioikeus määräytyy samoin kuin
kuntavaaleissa. Ennakkoäänestys on
Suomessa 12.–18. tammikuuta ja varsinainen vaalipäivä 23. tammikuuta.
Nämä ovat vaalit, jotka koskevat meidän jokaisen arkea.

Muistetaan koronaturvallisuus

Käymme vaaliuurnille jälleen keskellä
koronapandemiaa. Muistetaan terveysturvallisuus myös äänestyspaikoilla:
tärkeää ovat puhtaat kädet, riittävä etäi-

syys muihin ja otetaan kotoa mukaan
myös maski, jos vain mahdollista.

Kotiäänestys

Henkilö saa äänestää ennakkoon
kotonaan, jos hänen kykynsä liikkua
ja toimia on siinä määrin rajoittunut,
ettei äänestyspaikkaan pääse ilman
kohtuuttomia vaikeuksia.
Halustaan äänestää kotonaan on
ilmoitettava keskusvaalilautakunnalle
viimeistään tiistaina 11. tammikuuta
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kello 16 joko kirjallisesti osoitteeseen
Penttilänkatu 7–9, PL 59, 80101 Joensuu tai puhelimitse 050 303 1215 tai
050 441 5662.

Tietoa
aluevaaleista
• joensuu.fi/vaalit
• vaalit.fi

Varsinaisen vaalipäivän
äänestyspaikat aluevaaleissa
23.1.2022

Ennakkoäänestyspaikat
aluevaaleissa 12.–18.1.2022
Joensuun kaupungintalo, Rantakatu 20:
• ke 12. – pe 14.1.2022 klo 10.00–17.00
• la 15. – su 16.1.2022 klo 10.00–15.00
• ma 17. – ti 18.1.2022 klo 10.00–18.00

001 Noljakanmäki, Noljakan koulu, Noljakankaari 19
002 Noljakka, Tarpojan päiväkoti, Apajakuja 2
003 Linnunlahti, Linnunlahden päiväkoti, Heinäpurontie 66

Pääkirjaston Muikku-Sali, Koskikatu 25:
•
•
•
•

004 Kanervala, Kanervalan päiväkoti, Vanamokatu 24

ke 12. – pe 14.1.2022 klo 9.00–18.00
la 15.1.2022 klo 10.00–15.00
su 16.1.2022 klo 12.00–16.00
ma 17. – ti 18.1.2022 klo 11.00–20.00

005 Keskikaupunki, Pääkirjasto, Muikku-sali, Koskikatu 25
006 Kaupungintalo, Kaupungintalo, Rantakatu 20
007 Penttilä, Riveria Joensuu, Sote G:n aula, Peltolankatu 23

Koulurakennus, Tikkamäentie 17
(käynti Mustolankadun kautta):

008 Niinivaara, Koulurakennus, Tikkamäentie 17 (käynti
Mustolankadun kautta)

• ke 12. – pe 14.1.2022 klo 10.00–17.00
• la 15. – su 16.1.2022 klo 10.00–15.00
• ma 17. – ti 18.1.2022 klo 10.00–17.00

009 Hukanhauta, Nepenmäen koulu (ruokala), Kärpänkatu 7
010 Karsikko, Pajakadun päiväkoti, Pajakatu 3
011 Mutala, Ollilan päiväkoti, Rakentajankatu 25

Pataluodon koulu (entinen kirjaston sisäänkäynti),
Pataluodonkatu 2 D:

012 Rantakylä, Soutajanpuiston päiväkoti, Soutajantie 1

• ke 12. – pe 14.1.2022 klo 10.00–17.00
• la 15. – su 16.1.2022 klo 10.00–15.00
• ma 17. – ti 18.1.2022 klo 10.00–17.00

013 Pataluoto, Pataluodon koulu (entinen kirjaston sisäänkäynti), Pataluodonkatu 2
014 Utra, Utran koulu, Miilunpolttajantie 13

K-citymarket Joensuu Pilkko, Linjatie 2:
•
•
•
•

015 Iiksenvaara, Kissamäen päiväkoti, Innantie 6

ke 12. – pe 14.1.2022 klo 10.00–17.00
la 15.1.2022 klo 10.00–15.00
su 16.1.2022 klo 12.00–16.00
ma 17. – ti 18.1.2022 klo 10.00–20.00

016 Heinävaara, Heinävaaran koulu, Isäntäläntie 1
017 Kiihtelys, Kiihtelysvaaran palvelupiste, Aprakkatie 2
018 Tuupovaara, Tuupovaaran palvelupiste, Virastotie 10

Kauppakeskus Prisma, Voimatie 2:
•
•
•
•

019 Kovero, Koveron nuorisoseurantalo, Koverontie 7

ke 12. – pe 14.1.2022 klo 10.00–17.00
la 15.1.2022 klo 10.00–15.00
su 16.1.2022 klo 12.00–16.00
ma 17. – ti 18.1.2022 klo 10.00–20.00

020 Hammaslahti, Liikerakennus, kokoustila, Lastaustie 2
021 Reijola, Reijolan yhteisötalo, Urheilupuistontie 2
022 Niittylahti, Niittylahden koulu, Kummuntie 9

Kiihtelysvaaran palvelupiste, Aprakkatie 2
Tuupovaaran palvelupiste, Virastotie 10
Enon palvelupiste, Kunnantie 2
Uimaharjun kirjaston aula, Honkajoentie 2
Hammaslahti liikerakennus, kokoustila, Lastaustie 2:

023 Ukkola, Ukkolan kylätalo, Rukavedentie 7
024 Uimaharju, Uimaharjun koulu, Harjunraitti 9
025 Louhioja, Louhiojan koulu, Opinpolku 8
026 Eno, Enon palvelupiste, Kunnantie 2

• ke 12. – pe 14.1.2022 klo 10.00–16.00
• la 15.1.2022 klo 10.00–15.00
• ma 17. – ti 18.1.2022 klo 11.00–17.00

Aluevaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23. päivä
tammikuuta. Tuolloin voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa,
joka äänioikeutetulle on merkitty äänioikeusrekisteriin ja joka
mainitaan äänestäjän ilmoituskortissa. Äänestämään tarvitsee
mukaan kuitenkin pelkän henkilöllisyystodistuksen.
Karanteeniin tai eristykseen määrätty ei saa mennä sisään
äänestyspaikkaan. Koska äänestystä ei voi enää siirtää myöhemmäksi, eristykseen tai karateeniin määrätyn tulee soittaa
etukäteen keskusvaalilautakunnan puhelinnumeroon
050 303 1215 ja sopia äänestämisestä vaalipäivänä ulkona.

Reijolan yhteisötalo, Urheilupuistontie 2:
•
•
•
•
•
•

ke 12.1.2022 klo 9.00–13.00
to 13.1.2022 klo 14.00–18.00
pe 14.1.2022 klo 9.00–13.00
la 15.1.2022 klo 10.00–15.00
ma 17.1.2022 klo 9.00–13.00
ti 18.1.2022 klo 14.00–18.00

Ennakkoäänestys on 12.–18.1. Tuolloin voi äänestää
missä ennakkoäänestyspaikassa tahansa, myös muualla
kuin Joensuussa.
Ennakkoäänestystä suositellaan, jotta varsinaisen vaalipäivän ruuhkilta vältytään ja mahdolliset koronakaranteenit tai eristys eivät sotke omia äänestyssuunnitelmia.
Ota mukaan henkilöllisyystodistus, muuta et tarvitse.
Karanteeniin tai eristykseen määrätty ei kuitenkaan saa
mennä sisään äänestyspaikkaan. Silloin suositellaan äänestämään varsinaisena äänestyspäivänä 23. tammikuuta.
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Kulttuuri
Musiikkia, huumoria ja improa joulun aikaan
Joulun välipäivinä ja uudenvuodenaattona Joensuun kaupunginteatteri tarjoaa viihdyttävää ohjelmaa kaikille, joita huumori, visuaaliset elämykset ja musiikki sykähdyttävät.
CAMERA Miska Korpelainen

Kaupunginteatterin
Kesäyön unelma törmäyttää
Shakespearen klassikon
nyky-Ateenan sekä
satumaisen magian kanssa.

Nyt jos koskaan kannattaa lähteä
nauttimaan improvisaatioesityksistä, sillä ne ovat Joensuun kaupunginteatterin ohjelmistossa tällä erää
vain joulukuun loppuun asti. Improvisaatioesitys SitäSunTätä on yllätyksellistä improvisaatiota, jossa esityksen aihe, hahmot ja juoni rakentuvat
yleisön antamista ehdotuksista. Improvisaatiota on tarjolla aikuisille pienellä näyttämöllä 29., 30. ja 31. päivä
joulukuuta. TiliTaliTinttan ja HeikunKeikun -satuimpro puolestaan on
suunnattu lapsille, ja sen pariin pääsee yhdessä lasten kanssa uudenvuodenaattona.

Akuuttia ulkomaankaipuuta rinta
pielessä? Jouluaaton molemmin
puolin 17., 18., 28. ja 29. joulukuuta
suurella näyttämöllä pääsee hyppäämään Kreikka-simulaattoriin, kun
ohjelmistossa pyörii Kesäyön unelma.
Esityksessä William Shakespearen
klassikkoteksti kohtaa 2020-luvun
Ateenan ja sadunomaisen lavastuksen maagisine taikaolentoineen.
Esityksessä kuullaan kappaleita
muun muassa Antti Tuiskulta, Katri
Helenalta ja Einiltä.
Uudenvuoden huveihin kannattaa
jo nyt lisätä Korot kattoon eli valmennusta ja viettelyksiä. Sen viimeiset esi-

tykset pyörivät suurella näyttämöllä
30. ja 31. joulukuuta. Esitys ylsi
Kulttuuritoimitus.fi:n Vuoden 2020
erinomaiset -teatterilistalle ensimmäisellä esityskaudellaan. Musiikillisessa esityksessä kaikki reilut 10
roolia taidokkaasti näyttelevät teatterin konkariesiintyjät Maria Karhapää ja Suvi-Maaria Virta.

Esityskalenteri verkossa:
www.joensuunteatteri.fi/
esityskalenteri

Uudet seikkailulliset syntymäpäiväpaketit ja lasten museokierros julkaistu
Pohjois-Karjalan museon ja Mukulakadun lapsiperheille suunnatut palvelut uudistettiin kuluneen syksyn
aikana toteutetussa hankkeessa.
Projektin tuloksena syntyi Lasten museokierros, jonka kohderyhmää ovat erityisesti alle kouluikäiset lapset. Osa kierroksen sisällöistä
toteutettiin videomateriaalina, joten
opetuspakettia on mahdollista hyödyntää myös varhaiskasvatuksen etäopetuksessa. Lasten museokierroksella opetellaan museoympäristössä
vierailua ja tutkitaan museon perusnäyttelyä yhdessä pohdiskellen.
Lisäksi suunniteltiin kolme uutta
seikkailullista syntymäpäiväpaket-

tia, joiden teemat ja tarinat nousevat
Mukulakadun sisällöistä. Teemasynttäreillä autetaan tsaaria järjestämään
loistokkaat juhlat, merimies Renttu
Ryynästä etsimään kadonnutta aarretta ja täti Serafiinaa selvittämään
kadonneen korun mysteeri. Tarinoiden lisäksi syntymäpäiväohjelmiin
on yhdistetty muun muassa Satukaupungin teemaan sopivia leikkejä,
kuvasuunnistusta ja pienimuotoista
askartelua. Syntymäpäiväpaketit on
suunniteltu ensisijaisesti omatoimisesti toteutettaviksi.
Pohjois-Karjalan museon ja Mukulakadun lapsiperheille suunnatut
palvelut toteutettiin opetus- ja kult-
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tuuriministeriön rahoittaman hankkeen aikana tänä syksynä. Hankkeen
tavoitteena oli testata ja kehittää
uusia lapsiperheille suunnattuja palveluita, jotka huomioivat korona-ajan
haasteet ja ovat tarvittaessa muunnettavissa myös varhaiskasvatuksen
etäopetusmateriaaleiksi.

Pohjois-Karjalan museo Hilma
Carelicum, Koskikatu 5
pohjoiskarjalanmuseo.fi

Uudella konservatoriolla on kelluvat luokat
Joensuun konservatorio aloittaa kevätlukukautensa uusissa tiloissa Itä-Suomen yliopiston vieressä. Kampusalueen arki elävöityy varmasti muskarilaisten, musiikkiopistolaisten ja ammattiopiskelijoiden mukaantulon myötä.
Muuttolaatikot ovat jo ilmestyneet
Rantakadun konservatorion käytäville. Opettajat pakkaavat ja laputtavat tavaroita ja muutto koittaa
syyslukukauden viimeisellä opetusviikolla. Uusissa tiloissa aloitetaan
tammikuun 10. päivä.
– Rakennusprojekti on tuonut
arjen keskelle paljon ylimääräistä
työtä, mutta se on tarjonnut myös
hienon mahdollisuuden päästä osalliseksi ison rakennushankkeen koko
kaaresta aina ensimmäisestä suunnittelukokouksesta lopulta valmiiseen rakennukseen, kertoo apulaisrehtori Anneli Hynninen.

Musiikille räätälöidyt tilat

Uusissa tiloissa on noin 3 500
neliötä. Opetusluokkien lisäksi käyttöön tulee 260 hengen konserttisali
ja 100 hengen pieni sali.
Tilat on suunniteltu nimenomaan
musiikin opetukseen, joten esimerkiksi akustiikan vaatimukset on
otettu eritoten huomioon. Saleissa ja
luokissa pystyy muun muassa säätelemään äänen jälkikaikua siirreltävien akustiikkaelementtien ja verhojen avulla.
– Luokat ovat niin sanotusti kelluvia, luokkien sisäseinät ovat irti
rakennuksen ulkorungosta. Näin ääni
ei karkaa ulos luokasta runkoakaan
pitkin. Luokkien koossa on myös
otettu huomioon äänen vaatima tila ja
jokaisessa luokassa on soiton- ja laulunopetukseen soveltuva perusvarustus, Hynninen kertoo.
Luokkien ulkopuolella on pöytätuoliryhmiä esimerkiksi läksyjen
tekoon tai eväiden syöntiin soittotuntia odotellessa. Yhdyskäytä-

CAMERA Nazig Azezian

vää pitkin pääsee yliopiston puolelle Carelia-salin aulan ravintolaan.
Saattoliikenteelle on oma paikkansa
Yliopistokadun puolella. Kampuksen
pysäköintialueet ovat maksuttomia
kello 16:n jälkeen.

Avajaiskeväänä paljon konsertteja

Konservatorio juhlistaa avajaiskevättään erilaisin konsertein. Sarjan
aloittavat tammikuun 21. päivä viralliset avajaiskonsertit uudessa konserttisalissa. Ensimmäisessä konsertissa kello 14 kuullaan KULTA ry:n
pääsihteeri Rosa Meriläisen juhlapuhe ja kaupunginjohtaja Kari Karjalaisen tervehdys. Tämä konsertti
myös striimataan. Konsertti uusitaan
kello 18 ilman puheita.
Konserttien musiikista vastaavat konservatorion oppilaat ja opiskelijat. Kantaesityksensä saa trumpetinsoiton lehtorin Mika Hirvosen
säveltämä juhlafanfaari Uuden alku.
Avajaiskevään muu ohjelma julkaistaan konservatorion kevään kausiesitteessä. Luvassa on konsertteja
kaikilta soitinryhmiltä ja osastoilta
musiikkileikkikoulusta ammatilliseen koulutukseen niin kansanmusiikin, pop-jazz- kuin klassisen
musiikin puolelta.
Konservatorio järjestää opastettuja kierroksia uusiin tiloihin avajaiskonsertista alkaen. Perinteinen
Avoimet ovet -tapahtuma soitinpolkuineen on lauantaina 26. maaliskuuta, jolloin uusiin tiloihin myös
pääsee tutustumaan.

Joensuun konservatorio
Yliopistonkatu 4 (10.1. alkaen)

Sanni Koistinen (vas.), Shylee Shokrani ja Leo
Honkanen odottavat uuden konservatorion
aulatiloissa innolla tositoimiin pääsyä.

Tekoälyyn ja neuroverkkoihin pohjautuvia teoksia taidemuseon
Ihmiskäsityksiä-näyttelyssä
Joensuun taidemuseon vuoden
viimeisessä näyttelyssä on esillä
museon omien kokoelmateosten
rinnalla kuvataiteilija Jukka Hautamäen tekoälyyn ja neuroverkkoihin
pohjautuvia teoksia. Ihmiskäsityksiänäyttely on auki 9. tammikuuta asti.
Hautamäki on kouluttanut neuroverkkoja omilla kasvokuvillaan, synteettisillä kuvilla ihmiskasvoista sekä
hävikkimateriaali- ja kasvikollaasikuvilla. Niiden yhdistelmästä tilaan on

muodostunut kolmen suuren projisoinnin mediataideteoskokonaisuus,
jossa lukemattomat kuvat ihmiskasvoista muuntuvat toisinaan lähes tunnistamattomaan muotoon.
Teoksissaan Hautamäki haluaa
tuoda esille keinoälyn takana piilevää näkymätöntä tietoa. Sitä tietomassaa, jonka pohjalla tekoäly uudet
kuvat rakentaa. Näyttelyssä pääsee
pohtimaan kokoelmateosten rinnalla
sitä, millä tavalla aiemmat kuvaus
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tavat vaikuttavat sekä tapaamme
luoda että tulkita uusia kuvia.

Joensuun taidemuseo Onni,
Kirkkokatu 23, Joensuu
joensuuntaidemuseo.fi

Kulttuuri
Orkesterin keväässä yleisötyötä ja liuta konsertteja
CAMERA Jyri Keronen

On tammikuinen pakkasaamu Pohjois-Karjalassa. Aurinko pilkistää
pilviverhon raosta, lumihiutaleiden
leijuessa hitaasti maata kohti. Joensuulaisessa pikkukahvilassa käy
vipinä, kun pakkasen puraisemat
asiakkaat hörppivät kahvikupposiaan ja nautiskelevat uunituoreita
vatruskoitaan. Yllättäen huoneen
puolelta alkaa kantautua sulosointuja. Mutta hetkinen, tämähän on
elävää musiikkia! Joensuun kaupunginorkesterin muusikot ovat jalkautuneet ilahduttamaan kahvilan asiakkaita musiikkihetkellään.
Yleisötyö on osa Joensuun kaupunginorkesterin tärkeimpiä tehtäviä. Orkesterin muusikot vierailevat
säännöllisesti muun muassa Joensuun kaupungin museoissa Hilmassa ja Onnissa, palvelutaloissa,

kahviloissa, marketeissa, kauppakeskuksissa, toreilla ja kouluilla.
Tammikuussa 2022 orkesteri tarjoaa
Kulttuurin virran oppilaskonsertteja
alueen kouluille.

Kevät täynnä konsertteja

Joensuun kaupunginorkesterin varsinainen kevätkausi sinfoniakonserttien osalta käynnistyy toden teolla
tammikuun 27. päivänä Jouset valokeilassa -konsertilla. Kevään konserteissa orkesterin taiteellinen johtaja
ja ylikapellimestari Eero Lehtimäki
leikittelee konserttipareilla, joissa
peräkkäisten konserttien teemat kietoutuvat toisiinsa.
– Ohjelmiston rakenteessa on
uusi arkkitehtoninen elementti,
jonka kautta voi jäsentää tai valikoida konserttikokonaisuuksia:

konserttiparit. Näissä ollaan saman
aiheen parissa kaksi peräkkäistä
konserttia, joista toisen johtaa vieraileva kapellimestari ja toisen minä.
Pareja löytyy keväästä kaksi: ensimmäinen (Klassismin kunnioitus ja Mestarit jalustalla) katsoo arvostaen klassismin aikaan, ja toinen (Vierailuja
Pariisissa ja Kesäinen Pariisi) vie matkalle tämänhetkiseen kotikaupunkiini”, Lehtimäki kertoo.

Esityskalenteri verkossa:
joensuu.fi/kaupunginorkesteri

Kuvakirjasten avulla palataan muistojen Pohjois-Karjalaan
Ikääntyneille on tehty kaksi kuvakirjasta, joita voi hyödyntää muistelussa, uuden oppimisessa sekä ilahduttamassa arkea. Muistojen Pohjois-Karjalaa ja käden
taitoja käsitteleviin kirjasiin on kerätty kuvamateriaalia
menneiltä vuosikymmeniltä, runoilla ja sanonnoilla
ryyditettynä.
Kuvakirjaset on koottu Kulttuuria arkeen -hankkeessa yhteistyössä Joensuun ja Kontiolahden
kulttuuripalveluiden sekä Siun Soten kotihoidon
kanssa, joka on toimittanut kirjasia asiakkailleen.

Molemmat kuvakirjaset ovat kaikkien vapaasti
katseltavissa ja omaan käyttöön ladattavissa
Pohjois-Karjalan museo Hilman nettisivuilla
osoitteessa pohjoiskarjalanmuseo.fi/hankkeet.
Tämä pillipiipari on taltioitu Pohjois-Karjalassa
1920–1930-lukujen tuiskeissa.
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International
Celeste Richman's five events worth checking out

Celeste Richman was given an Everyday Hero award on
Joensuu Day Nov 29th. The prize is awarded to people
who devote their time to helping others and to do voluntary work in various organizations.

Here are 5 places/events worth
checking out:
18.11.2021.–9.1.2022
Tonttujen rakennuspuuhat
(The building chores of the gnomes)
North Karelian Museum Hilma,
Koskikatu 5
pohjoiskarjalanmuseo.fi
9.–22.12.2021
Christmas market
Marketplace
joensuunvirta.fi/joulutori
15.12.2021
Jouluyönä – Christmas concert of the
Joensuu women's choir
Joensuu church, Papinkatu 1
16.12.2021
Christmas concert of the Orthodox
men's choir of Joensuu
St Nicholas Church of Joensuu,
Kirkkokatu 32
to 3.2.2022
Joensuu City Orchestra:
Klassismin kunnioitus
Carelia hall, Yliopistonkatu 2
joensuu.fi/kaupunginorkesteri

Все проживающие в Финляндии будут вакцинированы от коронавируса

All people living in Finland
to get vaccinated against
COVID-19

В Северной Карелии проводится вакцинация от коронавируса. Вакцинация является добровольной и предоставляется бесплатно всем проживающим в Финляндии.

Coronavirus vaccinations are currently in progress in North
Karelia. Vaccination is voluntary and is offered free of charge
to all people living in Finland.

График и группы вакцинации:

Vaccination schedules and groups:

Забронировать время на вакцинацию

Vaccination appointments

www.siunsote.fi/en/web/english/coronavirus-vaccinations

www.siunsote.fi/en/web/english/coronavirus-vaccinations

По теефону: 013 330 2131
В интернете (на финском):
https://siunsote.eaika.fi/koronarokote

By phone: +358 (0)13 330 2131
Online (in Finnish): https://siunsote.eaika.fi/koronarokote

ُ
َ
تلقيح كورونا
جميع سكان فنلندا سوف يتلقون
َ
:الجدول الزمين للتلقيح و الفئات املستهدفة على العنوان
َتجدون
www.siunsote.fi
www.siunsote.fi/en/web/english/coronavirus-vaccinations
:لحجز موعد التلقيح
ِ
ِ
013 330 2131 :عرب الهاتف
https://siunsote.eaika.fi/koronarokote :عرب األنرتنت

Информация актуальна на 13.12.2021.

ُ
َّ
.Pohjois-Karjala ضد فريوس كورونا يف إقليم
عملية التلقيح
لقد انطلقت
ُ
ُ
ُّ التلقيح مجاين ٌّ و
السلطات الصحية املحلية
يتم
ُّ .تقديمه لجميع سكان فنلندا
ُ
َ
حجز موعد التلقيح
 يجب.تنظيم عملية التلقيح
 هي من ستتوىلSiun sote
ِ
ً ُم
ُ
ُ حجز موعد التلقيح إال ل َمن
ْ  ال.سبقا إما عرب الهاتف أو عرب األنرتنيت
هم
يمكن
ِ
ُالجداول
ِّ
ُ
َ
 مواعيد التلقيح و.ضمن الفئة املستهدفة يف كل مرحلة على حدى
ٍ
ِ
ً اإلعالن عنها
مثل يف املوقع اإلليكرتوين لهيئة
الزمنية للفئات املستهدفة يتم
الرفاهية و الخدمات الصحية و االجتماعية ال تحاد بلديات إقليم شمال كارياال
ِ
ِ
.Siun sote
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Information in this newsletter is based on the situation on 13 December 2021.

My name is Celeste Richman. I was
born in the Philippines and have
lived in Finland, mostly Joensuu, for
more than 25 years after living in
Canada for about 4 years. I came to
accompany my husband in his studies at the University of Joensuu,
now UEF, but ended up doing my
doctorate in Forestry here instead.
I have taught and done research in
connection with the UEF for more
than 20 years, then worked as a
volunteer coordinator for immigrants and local people alike.
I enjoy North Karelia’s nature
very much, and one of my favorite
places is Utransaari, in any season.
For cultural events, I enjoy seeing
the exhibits at the North Carelia
Museums and the City Library, and
all the concerts I could manage to
see – whether solos in the library
or the Joensuu City Orchestra at the
UEF’s Carelia Hall. I enjoy ”windowshopping” second hand a lot, looking for treasures for presents.

13/12/2021 معلومات الصحيفة وفقاً للوضع بتار يخ

CAMERA Antti Pitkäjärvi

Lehden tiedot perustuvat 13.12.2021 tilanteeseen

Riskiryhmien kolmannet koronarokotukset jatkuvat
– Myös 1. ja 2. rokotuksiin voi varata aikoja
Siun soten koronarokotukset ovat olleet käynnissä pian vuoden. Tällä hetkellä annetaan sekä
ensimmäisiä, toisia että kolmansia annoksia. Kolmansia rokotuksia tarjotaan tällä hetkellä
samoille ryhmille, joista rokotukset aloitettiin eli henkilöille, joilla on suurin riski sairastua
vakavaan koronavirustautiin.
Siun sote lähettää kaikille tänä vuonna
70 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille
kutsun kolmanteen koronarokotukseen.
He eivät voi varata aikaa kolmanteen
rokotukseen netissä. Tähän mennessä
kirjeitä on lähetetty yli 13 000. Loput ikäluokkaan kuuluvat saavat kirjeen porrastetusti, kun heidän toisesta rokotteestaan
on kulunut vähintään kuusi kuukautta.
Tällä hetkellä kolmannen rokotteen
saantivuorossa ovat myös perusterveet
60–69-vuotiaat sekä sairauden perusteella riskiryhmään kuuluvat 12–69-vuotiaat. Alle 70-vuotiaat rokotusvuorossa
olevat henkilöt voivat varata rokotusajan
osoitteessa https://siunsote.eaika.fi/.

Toisen ja kolmannen rokotteen
väli on kuusi kuukautta

Ainoastaan voimakkaasti immuunipuutteisten kolmas rokoteannos annetaan
aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua
toisesta rokotteesta.
Uusia aikoja tulee verkkoajanvaraukseen lauantaisin kello 12 ja maanantaisin kello 8. Aikoja tulee aina viikoksi kerrallaan. Jokaiselle rokoteannokselle on

erilliset rokotusajat, varaa rokotusaika
oikealle rokotteelle. Rokotusaika on mahdollista varata myös maanantaisin kello
8–11 numerosta 013 330 2131.

Kaksi koronarokotetta suojaa
tehokkaasti ja mahdollistaa
koronapassin käytön

Koronarokote on tehokkain tapa suojautua koronavirukselta. Suomessa rokotesarjaan kuuluu kaksi rokotetta. Rokotteen suojaa vahvistetaan kolmannella
rokotteella. Kaksi rokotetta antaa jo hyvin
tehokkaan suojan vakavaa koronavirustautia vastaan ja mahdollistaa korona
passin käytön.
Koronapassi on vaihtoehto ravintola- ja yleisörajoituksille, joita monella
alueella on voimassa. Kun suunnittelet
joululoma- tai hiihtolomareissuja, varmista hyvissä ajoin ennen matkaa, että
koronapassiin vaadittavat rokotukset
ovat kunnossa. Todistus kahdesta rokotteesta on voimassa vuoden, kun esimerkiksi negatiivinen koronatestitulos
oikeuttaa koronapassiin vain 72 tunniksi.

Poikkeuksia Siun soten
aukioloissa pyhien aikana
Valtaosa Siun soten toimipisteistä palvelee vain arkisin.
Pyhäpäivinä suurin osa toimipisteistä on suljettu. Soita käyntisi
kohteena olevaan toimipisteeseen ennen kuin tulet paikalle,
puhelimessa saat toimintaohjeet.
Kun oma lähiterveysasema on suljettu, voit asioida millä
tahansa Siun soten terveysasemista.

Käytä kasvomaskia ruuhkissa

Koronarokotusten lisäksi muut tutut suojautumiskeinot ovat tärkeitä. Kasvomaskin käyttöä suositellaan edelleen ruuhkaisissa paikoissa niin rokotetuille kuin
rokottamattomille. Hyvä käsi- ja yskimishygienia auttavat estämään koronan ja
muiden virusten leviämistä.
Tärkeää on, että pysyt sairaana
kotona. Oireisena on vältettävä muita
ihmisiä ja hakeuduttava tarvittaessa
koronatestiin. Jos altistut koronavirukselle, noudata saamiasi ohjeita. Ohjeet
voivat tulla Siun soten lisäksi esimerkiksi koululta, päiväkodilta tai harrastuksen järjestäjältä.
Siun soten verkkosivulla on paljon
tietoa ja ohjeita osoitteessa
www.siunsote.fi/korona.
Rokotuksien ajankohtaiset asiat
ovat osoitteessa www.siunsote.fi/
koronarokotukset.

Toimi näin jos epäilet
koronavirustartuntaa
Katso tarkemmat ohjeet täyden rokotesarjan saaneiden, koronavirustaudin sairastaneiden sekä alle 12-vuotiaiden lasten koronavirustesteistä: www.siunsote.fi/koronatestit.
• Voit aloittaa tekemällä Omaolo-oirearvion netissä:
www.omaolo.fi.
• Omaolon kautta voit myös varata ajan koronanäytteenottoon.

Muutokset aukioloaikoihin ovat mahdollisia.

• Voit myös soittaa terveysasemallesi tai Päivystysapuun numeroon 116 117.

Tarkemmat tiedot löydät osoitteesta
www.siunsote.fi/poikkeusaukioloajat.

Ajankohtaista koronaviruksesta ja toimintaohjeet Siun soten alueella: www.siunsote.fi/korona

