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Pencil-alt Ville Leinonen

valmius- ja turvallisuuspäällikkö

Kohti rennompia aikoja
Suomalainen yhteiskunta on turvallisempi kuin aiemmin.
Olemme siis yhteiskuntana tehneet oikeanlaisia asioita;
olemme onnistuneet luomaan yhteiskunnan, jossa turvallisuutta heikentäviä häiriöitä on vain vähän. Me joensuulaiset
– niin asukkaat, elinkeinoelämä, päättäjät ja julkishallinto
kuin järjestöt ja uskonnolliset yhteisöt – teemme itse alueemme turvallisuuden.
Me myös luomme ja ylläpidämme ilmapiiriä, joka edistää
kriisinkestävyyttämme. Henkinen kriisinkestävyys on yksi
yhteiskunnan elintärkeä osa! Henkisellä kriisinkestävyydellä
tarkoitetaan yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan sekä kansakunnan kykyä kestää kriisitilanteiden aiheuttamat henkiset paineet ja selviytyä niiden vaikutuksilta. Hyvä henkinen
kriisinkestävyys edistää kriiseistä toipumista.
Vapaa-ajan toiminnasta ja harrasteista saamme voimavaroja kohdata arjen haasteet ja häiriöt. Me ihmiset olemme
kyllä melko sekalainen sakki: jokainen meistä tuntee jonkun,
joka viettää vapaa-aikaansa aiheen parissa, joka ei itseä kiinnosta. Tämä yksilöllisyys tarpeissa, mutta myös yhteisöllisyys mahdollistavana voimavarana, on syytä huomioida etenkin nyt, kun henkinen jaksamisemme on koetuksella kaksi
vuotta kestäneen pandemian takia.
Emme pysty arvioimaan, mikä harraste tai vapaa-ajan
viettotapa on toista tärkeämpi, mutta tiedämme kaikki, että
omat voimavarat täydentyvät mielekkään tekemisen parissa.
Kukapa meistä ei olisi lapsena ihannoinut urheilijoita ja leikkinyt hiihtoladulla, kaukalossa tai laskettelurinteessä esittäen
idoliaan. Innoitusta talviliikkumiseen saa vaikkapa vielä käynnissä olevista olympialaisista ja tulevista ampumahiihtokisoista. Ehkäpä nyt on meidän kaikkien aika sallia myös meille
aikuisillekin leikinomaista rentoutumista eri aktiviteeteissa.

Joensuun kaupungille on tullut
tänä talvena palautetta suurista
lumimääristä. Asuntokadut
ovat täyttyneet lumesta, eikä
ikäihmisillä riitä enää voimia
tehdä lumitöitä. Palautetta on
myös tullut siitä, että lumia
kolataan kaduille ja koneet
lennättävät lunta tonteille.
Talvi on ollut runsasluminen.
Vastaavia lumimääriä esiintyy
kerran kolmessakymmenessä
vuodessa. Lumitilat useilla
asuntoalueilla on rajalliset ja
aurausvallit ovat nousseet jo
niin korkeiksi, että auraus
kalustolla auratessa ei lumi
nouse enää vallille normaalilla
työnopeudella.
Kiinteistöjen pihoilta lumien
tuominen katualueelle on
kielletty. Mikäli tonttiliittymien
lumet kolataan katualueelle niin
käytössä liikkumatila kadulla
ja kääntöpaikoilla kapenee
entisestään. Tämä toiminta lisää
myös muiden kadun asukkaiden
työtä lisäten tonttiliittymiin
kasaantuvan lumen määrää.
Yhteistyöterveisin
Olli Henttinen
työnjohtaja
Petri Inkinen
kunnossapitopäällikkö

P.S. Lue Villen menovinkit sivulta 5.

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: Kukka-Maaria Hamunen | CAMERA Tommi Rautio
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CAMERA Essi Kultanen

CAMERA Essi Kultanen

Palaute

Kolumni

Tiesitkö

Somesta nostettua
Maanantaina 7.2. vietettiin Suomen ensimmäistä varautumisen teemapäivää Joensuussa. Päivästä on suunnitteilla vuosittainen, kansallinen varautumispäivä.
Varautumisella varmistetaan tehtävien
häiriötön hoitaminen tai häiriötilanteissa
vaadittavien toimenpiteiden tekeminen.
Jokaisen on hyvä miettiä, selviytyisitkö
72 tuntia, jos jokin häiriötilanne sattuisi
omalle kohdalle. Yleisiä häiriötilanteita ovat
sähkön, veden, lämmönjakelun ja tietoverkkojen häiriöt.

Joensuussa on

209 460
hehtaaria
metsätalousmaata

Joensuussa on

Kyselimme ihmisiltä Facebookissa ja
Instagramissa, selviytyisivätkö he
tämän suosituksena annetun 72 tuntia,
jos vaikka vesi olisi poikki tai koti
ei lämpiäisikään.

55

laavua, tulipaikkaa
ja kotaa

Päivi Paavilainen
Lämmitys tuottaisi ongelmaa, toinen
toisiamme pidämme lämpimänä. Ruoka,
juoma ja lukeminen riittää. Leluja lapsille
ja pelejä löytyy.

Joensuussa on

1

Pia Raassina
Pärjätään, kaikki muut löytyy kotoa, paitsi
retkikeitin ja sekin löytyy naapurista.
72tuntia-sivuilta löytyy hyvin tietoa.

Tuija Lehtinen
Höh, helppo, me mennään naapuriin!

hyppyrimäki

Juuri nyt

Tälle palstalle nostetaan
ajankohtaisuuksista ajankohtaisimpia

Kelan etäpalvelukokeilu Tuupovaaran
ja Kiihtelysvaaran palvelupisteillä

Joensuun järjestötapaaminen 1.3.

Kela ja Joensuun kaupunki ovat aloittaneet Kelan etäpalvelukokeilun
Tuupovaaran ja Kiihtelysvaaran palvelupisteillä helmikuun alussa.
Etäpalvelussa Kelan palveluneuvoja neuvoo asiakasta kuva
yhteyden välityksellä. Palvelu on ensisijaisesti tarkoitettu laajem
paa neuvontaa Kela-asioissa tarvitseville ja niille, joille verkko
asiointi on hankalaa.
Kelan etäpalvelupiste toimii Tuupovaarassa ja Kiihtelysvaarassa
kaupungin palvelupisteillä 1.2.–30.4. Kelan palvelua saa palvelu
pisteiden normaaleina aukioloaikoina.
Etäpalveluun ei tarvitse varata aikaa etukäteen, mutta aivan
kuten millä tahansa muullakin palvelupisteellä, omaa vuoroa voi
joutua odottamaan hetken.

Kiihtelysvaaran palvelupiste: Aprakkatie 2
Tuupovaaran palvelupiste: Virastotie 10
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Vuoden ensimmäinen Joensuun järjestötapaaminen toteutetaan
etäyhteyksin Teamsin välityksellä 1. maaliskuuta kello 16–17.30.
Tällä kerralla tapaamisessa keskitytään järjestöjen toimintaedel
lytysten kehittämiseen ja työstetään Pohjois-Karjalan yhdistysoh
jelman sekä Joensuun kaupungin osallisuus- ja maaseutuohjelmien
toimenpiteitä. Tapaamisessa kerrotaan myös haussa olevista kau
pungin avustuksista ja Jelli.fi-sivuston uudistuksesta.
Joensuun järjestötapaamiset ovat järjestötoimijoille avoimia tilai
suuksia, joissa tiedotetaan ajankohtaisista asioista sekä herätellään
keskustelua järjestöjen ja kaupungin välisestä yhteistyöstä. Kokoon
tumisia on säännöllisesti vähintään kahdesti vuodessa.

Osallistumislinkki löytyy kaupungin verkkosivuilta
osoitteesta joensuu.fi/yhdistyksille.

CAMERA Piia Kinnunen

Ampumahiihto
tulee taas!

Ampumahiihdon maailmancupia valmistellaan kahden vuoden tauon
jälkeen yleisötapahtumana.
Kun Itä-Suomen aluehallintovirasto
helmikuun alussa kevensi kokoontumisrajoituksia, ampumahiihdon
maailmancupin järjestäjät ilahtuivat:
tapahtuman rakentamista jatketaan
yleisötapahtumana.
– Suomalaisurheilijat ovat parin
vuoden ajan joutuneet kilpailemaan
ilman kotiyleisön kannustusta. Nyt
tälle pitkälle tauolle saadaan toivottavasti piste, tapahtumajohtaja Sami
Leinonen sanoo.

kun lippuja myydään A-katsomoon,
latukatsomoon sekä VIP-katsomoon.
– Turvavälit, hyvä hygienia, kotiin
jääminen oireellisena ja muut tutuksi
tulleet koronaohjeet on pidettävä mielessä. Me järjestäjinä noudatamme
niin viranomaisten kuin Kansainvälisen ampumahiihtoliitto IBU:n ohjeita.
Parin viime vuoden kokemuksiin pohjautuen meillä on hyvät suunnitelmat
turvallisen tapahtuman järjestämiseksi, Sami Leinonen sanoo.

Neljä päivää, kuusi starttia

Yleisökuljetuksia skaalataan
lipunmyynnin mukaan

Ohjelmassa ovat naisten viesti torstaina, miesten viesti perjantaina,
pikakilpailut lauantaina ja takaa-ajot
sunnuntaina.
– Kuusi starttia neljän päivän
aikana tuo sähköisen tunnelman.
Luvassa on ohjelman puolesta täyttä
tykitystä, sanoo tapahtuman apulaisjohtaja Jarno Lautamatti.
Vaikka kokoontumisrajoituksia on
kevennetty, järjestäjien ja yleisön vastuu turvallisen tapahtuman rakentamisessa korostuu. Yleisöllä on reilusti
tilaa jakaantua useisiin katsomoihin,

Kaikki liput tapahtumaan myydään
ennakkomyyntinä verkossa tai Lippupisteen palvelupisteissä. Myytyjen
lippujen määrä vaikuttaa myös yleisökuljetusten aikatauluihin.
– Joensuun keskustasta lähtevien
linja-autokuljetusten määrä ja reitti
tarkennetaan. Tiedot voi tarkistaa
tapahtuman verkkosivujen info-osiosta, Leinonen sanoo.

www.kontiolahtibiathlon.com
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Ampumahiihdon
maailmancup 3.–6.3.
to 3.3.
Viesti, naiset 4 x 6 km
pe 4.3.
Viesti, miehet 4 x 7,5 km
la 5.3.
Pikakilpailu, naiset 7,5 km
Pikakilpailu, miehet 10 km
su 6.3.
Takaa-ajo, naiset 10 km
Takaa-ajo, miehet 12,5 km

Helmi–huhtikuun
tapahtumia

CAMERA Samuli Kuittinen

Valo liikuttaa jälleen

Poiminnat tapahtumatarjonnasta
on koottu helmikuussa, muutokset ovat mahdollisia.
18.2.
Hovimuusikko Ilkka Las Palmasissa
Las Palmas Kimmel
www.raflaamo.fi
19.–20.2.
East Side Story
Joensuun konservatorio
joensuu.fi/konservatorio

Joensuun kaupunki valaisee jälleen Laulurinteen
yhdessä Valoparta Oy:n kanssa. Reippaat ulkoilijat pääsevät taas hiihtämään ja kävelemään valotaiteilija Kari Kolan valoteoksen keskellä.
Viimevuotisesta poiketen nyt on luvassa omatoimisen liikkumisen lisäksi myös nippu oheispalveluja: Kontiolahti Outdoor tulee näyttämään
mitä on jääkolkka ja miten sitä pelataan, HiihtoKataja vetää hiihtokouluja aikuisille ja lapsille
sekä tarjoaa suksienvoitelupalvelua. Joensuun
nuorisovaltuusto järjestää tempauksen avajaiset

lauantaina 26.2. kello 18–21, jolloin luvassa on
dj-musiikkia, pihapelejä, lumileikkejä ja muuta
hauskaa.
Myös muita ässiä on kaupungin tapahtuma
porukalla hihassa, mutta ne vielä tarkentuvat
ja niistä kerrotaan tarkemmin osoitteessa
visitjoensuu.fi/joensuun-talvi.

Valo liikuttaa 2022 -tempaus Joensuun
Laulurinteellä 26.2.–6.3.

Miun maun mukaset

Tällä palstalla ihmiset jakavat
tapahtumasuosituksiaan

CAMERA Essi Kultanen

sekä kosteikkolintujen elinolosuhteiden parantaminen ovat olleet pääosissa viime vuosien vapaaajan vietossani. Konserteissa ja elokuvissa käyn
silloin tällöin rentoutumassa.

Ville Leinosen vinkkilöiset:
19.–20.2. ja 26.–27.3.
Saappaan vapaaehtoistoiminnan peruskurssi
Kirkkokatu 28
bit.ly/saapaskouljns22
26.2. klo 21–04
Maustetytöt Las Palmasissa
Las Palmas Kimmel, Itäranta 1

Olen Ville Leinonen, syntynyt Kiihtelysvaarassa
1981. Satun olemaan 13. sukupolvea Leinosia,
eli esivanhempani ovat asuneet alueella jo 300
vuotta sitten. Olen työskennellyt useammassa eri
paikassa Pohjois-Karjalan rajavartioston kouluttajasta ulkomaan kriisinhallintaoperaatioon ja
Savonlinnan kaupungin palolaitoksen miehistötehtävistä Joensuun kaupungin valmius- ja turvallisuuspäällikön tehtäviin. Varusmiespalvelun
suoritin Onttolassa ja olen reservin sotilasarvoltani yliluutnantti.
Harrastuksiini kuuluu eräilyä monessa
eri muodossa, ja käytän vapaa-aikaani sekä
aikuisopiskeluun että erilaisiin nikkarointeihin.
Luonnossa touhuaminen ja etenkin riistanhoito

1.3. klo 16–17.30
Joensuun järjestötapaaminen
Teams
joensuu.fi/yhdistyksille
3.–6.3.
Ampumahiihdon maailmancup Kontiolahdella
Kontiolahti, Napakympintie 24
29.4. klo 19–04
Diablo
Ravintola Kerubi, Siltakatu 1 (Ilosaari)

Joensuun tapahtumat verkossa:
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19.2.–21.5.
Fahrenheit 451
Joensuun kaupunginteatteri
www.joensuunteatteri.fi
21.2. ja 11.3.
Joensuun Valot –
opastettu kävelykierros
Rautatieasema
www.joensuunoppaat.fi
23.2.
Joensuun musiikkitalvi:
Sisaruet: Baba Yaga – Häpeämätön!
Kulttuuritehdas Siihtala
www.kulttuuritehdas.fi
25.–27.2.
Minni Hirvonen: Möykky
Näyttämö
teatterinayttamo.fi
27.2.
Kirkkokonsertti – Vanhaa ja uutta
Joensuun kirkko
joensuu.fi/musiikkitalvi
3.3.
Sininen pallo -lastenkonsertti
Carelia-sali
joensuu.fi/
kaupunginorkesteri
4.3.
Lunta Ilosaaressa 2022
Joensuu Areena
www.luntailosaaressa.fi
17.–26.3.
Woyzeck
Näyttämö
teatterinayttamo.fi
1.–2.4.
Salataidekapakka,
uuden ajan kattaus
Ravintola La Barre, Torikatu 21
osuuskuntapokka.fi
2.4.
Stam1na – Novus Ordo Rundi
Ravintola Kerubi
www.kerubi.fi
9.4.
Happoradio
Ravintola Kerubi
www.kerubi.fi

tapahtumat.joensuu.fi

Kaupunki

Kaupungin kuulumisia ympäri
kyliä ja keskustoja

Luvassa vilkas kaavoitusvuosi
Tuleva kaavoitusvuosi on vilkas. Käynnissä on kolmen osayleiskaavan
laadinta ja asemakaavahankkeita on 37. Kaavoituskatsaus julkaistaan
ensimmäistä kertaa Joensuu suunnittelee ja rakentaa -tiedotuslehtenä.
– Kaavoituksen kysyntä kertoo Joensuun vetovoimaisuudesta. Joensuuhun halutaan tulla asumaan ja
yrittämään, summaa tilannetta vs.
kaavoituspäällikkö Juha Pasma.
Vuoden 2022 merkittävimpiä asemakaavahankkeita valmistellaan keskustan alueella, Kanervalassa, Niinivaaralla, Rantakylässä ja Utrassa.
• Keskustassa aloitetaan Rantakatu
31:n asemakaavamuutos, jossa tutkitaan vanhan konservatorion kiinteistön uutta käyttötarkoitusta. Konservatorio siirtyi vuoden vaihteessa
yliopistokampukselle uusiin tiloihin
ja vanha toimitila jäi vaille käyttöä.
• Kanervalan kaupunginosassa asemakaava uudistetaan vastaamaan
alueen kulttuurihistoriallisia arvoja.
Samalla tutkitaan luonteeseen sopivaa täydennysrakentamista.
• Tikkamäentie 17:ssä vanha koulurakennus puretaan, koska siinä
on useaan otteeseen todettu sisäilmaongelmia, eikä rakennukselle ole enää käyttöä. Asemakaavan luonnoksessa on esitetty neljä
uutta asuinkerrostaloa Tikkamäentien varteen. Alueen asukasmäärä
lisääntyy noin 350 hengellä.
• Kontiosuon jätekeskuksen alueella
ja sen ympäristössä laajennetaan jo
asemakaavoitettua teollisuustonttia.
Samalla tutkitaan mahdollisuutta
sijoittaa aurinkoenergian tuotantoalueita Kontiosuon täyttömäen
päälle ja sen ympäristöön. Aurinkovoimalan rakentamisen mahdollistaminen toteuttaa kaupungin
ilmastotavoitteita.
• Liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta tärkein asemakaava on Salpakadun jatke. Kaavan
tavoitteena on mahdollistaa katuyhteyden rakentaminen Salpakankaankadun ja Voimatien välille.
• Rantakylä–Utra-osayleiskaava
osoittaa alueen kehittämisen suunnat ja täydennysrakentamisen mahdollisuudet. Kaavan toteuttaminen vaatii kehitettävien alueiden
asemakaavoittamista. Käynnissä
on Puronsuun ja Pataluodonpuiston asemakaavamuutos ja Ranta-

kylänkadun ympäristön asemakaavamuutos sekä Latolankatu 23.
Vuonna 2022 Utrassa käynnistetään
Kirkkotarhantien pientaloalueen
sekä Utran uimarannan ja Konstankadun asemakaavat.

Yhdyskuntatekniikkaa
13 miljoonalla

Yhdyskuntatekniikan rakentamiseen on varattu kaupungin talousarviossa tälle vuodelle noin 13 miljoonaa
euroa. Erilaisia uudisrakentamis- ja
saneeraushankkeita tehdään sekä
kantakaupungin alueella että maaseututaajamissa.

Koulukatu

Koulukadun saneeraus käynnistyy
kesäkuun alussa välillä Yläsatamakatu–Pohjoiskatu. Koulukadun ajorata kavennetaan ja jalkakäytäviä
sekä pyöräteitä levennetään. Lisäksi
saneerataan vesihuolto. Töiden
aikana alue on suljettu ajoneuvoliikenteeltä, mutta kulku kiinteistöille
on järjestetty. Jalankulkijoille pyritään järjestämään reitti työmaan läpi.
Työt vaikuttavat myös joukkoliikenteen reitteihin. Työt valmistuvat marraskuussa.

Utrantien alikulkukäytävä

Utrantien alikulkukäytävä ostoskeskuksen lähellä uusitaan tänä vuonna.
Uusi alikulku on avarampi ja kunnossapitokalustokin mahtuu kulkemaan
sen alta. Uusi alikulku lisää turvallisuutta mm. kouluun ja päiväkodille
kulkijoille.

Karjalanpuisto ja
Karjalanpuiston leikkipaikka

Niinivaaran Sortavalankadun ja Soanlahdenkadun kulmauksessa sijaitsevaa Karjalanpuistoa peruskorjataan.
Asukaskyselyssä saatuja toiveita on
huomioitu mahdollisuuksien mukaan.

Marjalan venesataman
parantaminen

Marjalassa Leiritien päässä olevan
Marjalan venesataman rakennustyöt aloitetaan keväällä. Satamaan
on suunniteltu veneiden maapaikkaalue, veneluiska kiinteällä apulaiturilla, kelluvia laitureita, pysäköintialue, vesipiste sekä paineviemäri.
Satamaa rakennetaan vaiheittain vuosina 2022 ja 2023.
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Karsikonrannan pyörätie

Karsikonrannan pyörätie, eli Pekkalan sillan ja Oksalankujan väliselle
ranta-alueelle on suunniteltu noin
kahden kilometrin pituinen pyörätie
ja hiihtoväylä. Tänä vuonna rakennetaan Pohjolankadun ja Oksalankadun
välinen osuus. Rakennettava sorapintainen pyörätien ja hiihtoväylä sijoittuu nykyisen polun kohdalle.

Vehkalahdentie

Vehkalahdentiellä uusitaan vesihuolto
ja katurakenteet. Lisäksi rakennetaan
töyssy parantamaan liikenneturvallisuutta ja mm. uusitaan katuvalaistus.
Vehkalahdentien–Tyyneläntien puistikkoa päivitetään ja parannetaan alueen kuivatusta.

Mehtimäen tekonurmi

Mehtimäeltä uusitaan jalkapallokentän tekonurmi. Samalla rakennetaan
kastelujärjestelmä ja otetaan käyttöön
kaukolämpöverkkoon liitettävä kentän lämmitysjärjestelmä. Työt tehdään touko–kesäkuussa.

Laadittavina olevat kaavat:
joensuu.fi/
laadinnassa-olevat-kaavat.
Joensuu suunnittelee ja
rakentaa -tiedotuslehti:
joensuu.fi/kaavoituskatsaus
ja paperisena kaupungin
palvelupisteiltä.

Joensuu suunnittelee ja
rakentaa -tiedotuslehti
Kaavoituskatsaus julkaistaan ensimmäistä kertaa Joensuu suunnittelee ja rakentaa
-tiedotuslehtenä. Lehdessä on
kuvattu käynnistyvät kaavahankkeet ja kunnallistekniikan investointikohteet eli
katujen ja puistojen suunnittelu- ja rakennuskohteet karttoineen. Kaavoitusprosessissa
olevia vuorovaikutuksen paikkoja on myös avattu.

Joensuussa lapset pääsevät harrastamaan
koko kevään, myös talvilomalla
Joensuun kaupunki on mukana Harrastamisen Suomen mallissa
järjestämällä paljon lasten toiveiden mukaisia maksuttomia harrastuksia
1.–9.-luokkalaisten koulupäivän yhteydessä.
CAMERA Riina Kiiski

Kerhokalenterista löytyy muun muassa
parkouria, bändikerhoja, pelejä ja koodausta, kuvataidetta ja liikuntakerhoja.
Yksi lasten suosikeista on erilaiset
eläinkerhot. Ohjaaja Riina Kiiski kertoo,
että hänen pitämissään eläinkerhoissa on
käynyt paljon eläinvieraita. Lapsille mieliin ovat jääneet erityisesti gekko, torakat
ja heinäsirkat.
– Lapsista jännittävintä on ollut pitää
torakkaa kädessä. Koirien paijailu on
myös ollut kerholaisten mielestä ihanaa,
kertoo Kiiski.
Uusia kerhoja alkaa vielä kevään
aikana. Tiedossa on muun muassa laskettelua, open mic -klubi ja elokuvakerho.
Myös osaan syksyllä alkaneista kerhoista
pääsee edelleen mukaan.

Hiihtolomalla paljon puuhaa

Meidän hiihtolomaviikkomme on numero
kymppi eli loma alkaa 7. maaliskuuta. Silloin nuorisotiloilla on teemapäiviä ja avoimia ovia niin alakouluikäisille junnuille
kuin isommille nuorillekin. Muun muassa
vaaroilla suunnataan makkaranpaistoon
sekä mäenlaskuun ja Whisperillä on talo
auki parina päivänä kello 24 saakka.
Sinkkolassa järjestetään keskiviikkona
9. maaliskuuta koko perheelle suunnattu
talvitapahtuma.

Lue lisää:
nuortenjoensuu.fi/harrastushaku
Erityisesti erilaiset eläinkerhot ovat olleet lasten mieleen.

Nyt se on varmaa! Hammaslahteen valmistuu uusi koulu
Joensuun kaupunginvaltuusto on
vahvistanut, että Hammaslahteen
nousee uusi koulu. Hankevalmistelut
valmistuvat tämän vuoden aikana, ja
koulun olisi määrä avautua oppilaille
vuonna 2025.
Tavoitteena on rakentaa moderni ja
toimiva koulurakennus. Ensisijaisesti
kyseessä on alakoulu, mutta tilasta
tehdään monipuolinen ja muuntautuva kokonaisuus erilaisiin tarpeisiin. Perusopetuksen lisäksi koulusta
löytyvät tilat pien- ja KELPO-luokille.

Tiloihin on myös tarkoitus sijoittaa
nuorisotilat ja kirjasto.
Koulun suunnitteluun pääsevät
osallistumaan myös paikalliset nuoret, kirjastopalvelut, liikuntatoimi
ja muut mahdolliset tilan käyttäjät.
Hammaslahden asukkaille on järjestetty kysely, jossa pääsee esittämään
omia tarpeita tiloille.
Kyselyn vastauksia käydään läpi
6. maaliskuuta kello 18 Pyhäselän
yläkoulun ruokalassa järjestettävässä
työpajassa.
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Uusi koulu on tarkoitus rakentaa
vanhan Hammaslahden koulun tilalle.
Hankesuunnittelun yhteydessä on
tavoitteena suunnitella piha-alue sekä
koulun liikuntasalin sijoittumista.

Hammaslahden asukkaat voivat
kertoa omia tilatarpeitaan uuden
koulun suhteen osoitteessa
joensuu.fi/hammaslahden-uusi-koulu
tai Pyhäselän palvelupisteellä.

CAMERA Tommi Rautio

Ilmastotoimia toteuttavat
kaupungin lisäksi yritykset,
yhteisöt ja kuntalaiset. Joensuun
kaupungin ilmastokoordinaattori
Kukka-Maaria Hamunen
korostaakin yhteistyön merkitystä.

Joensuusta
hiilineutraali
yhteistyöllä
Joensuu on saanut näkyvyyttä kaupungin aktiivisesta ilmastotyöstä ja
kansainväliselläkin tasolla kunnianhimoisista ilmastotavoitteistaan.
Kaupungin ilmasto-ohjelma 2022–2025 viitoittaa tietä kohti hiilineutraalia
kaupunkia. Meillä ilmastotoimia tehdään yhdessä kuntalaisten sekä
paikallisten yritysten ja yhteisöjen kanssa.
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Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelma asettaa tavoitteet
ja konkreettiset toimenpiteet kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämiseksi Joensuussa. Ohjelman päätavoitteena on
Hiilineutraali Joensuu 2025. Se toteutuu, kun kaupungin
päästöt ovat enintään yhtä suuret kuin sen hiilinielut.
Tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
vähintään 60 % vuodesta 2007 vuoteen 2025 mennessä.
Loput päästöt varastoidaan metsien ja maaperän hiilinieluihin tai kompensoidaan paikallisesti.

– Kaupunki haluaa
esimerkillään kannustaa
alueen toimijoita
mukaan ilmastotyöhön.
– Joensuun kaupungin
ilmastokoordinaattori
Kukka-Maaria Hamunen

Eniten päästöjä liikenteestä, lämmityksestä
ja teollisuudesta

Eniten päästöjä Joensuussa aiheutuu liikenteestä, lämmityksestä ja teollisuudesta. Aktiivisella ilmastotyöllä Joensuun päästöt ovat laskeneet jo vuodesta 2007 alkaen.
Ilmasto-ohjelman toimet koskevat Joensuun päästöjen seurantaa ja hillintää, ilmastoviestintää ja hankkeita,
energiantuotantoa ja -kulutusta, liikkumista, kiertotaloutta, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastonmuutokseen
sopeutumista.
Ilmastotoimia toteuttavat kaupungin lisäksi yritykset,
yhteisöt ja kuntalaiset. Joensuun kaupungin ilmastokoordinaattori Kukka-Maaria Hamunen korostaakin yhteistyön merkitystä.
– Kaupunki haluaa esimerkillään kannustaa alueen toimijoita mukaan ilmastotyöhön. Päivitetty ilmasto-ohjelma esittelee laajan valikoiman työkaluja paikallisiin tekoihin ja vie
meidät ison askeleen lähemmäs hiilineutraalia Joensuuta.

Yhteistyötä ja vaikuttavia ilmastotekoja

Kuntalaiset voivat osallistua kaupungin järjestämiin tempauksiin ja hankkeisiin tai etsiä omatoimisesti vinkkejä
arjen ilmastotekoihin Climate Joensuu -verkkosivustolta.
Joensuulaisille on tarjottu myös ilmaista pyörähuoltoa
sekä ilmastoystävällisen asumisen kokeiluja ja kirjastolle
on perustettu kuormapyörälainaamo.
Ilmastoyhteistyötä yritysten ja yhteisöjen kanssa tehdään Joensuun ilmastokumppanuusverkostossa, johon
kuuluu jo yli 40 jäsentä. Ilmastokumppanit pyrkivät

vähentämään päästöjään ja tarjoamaan ilmastoystävällisiä
ratkaisuja asiakkailleen.
Ilmasto-ohjelmalla edistetään kestävää liikkumista, kuten
jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Tavoitteena on
lisätä energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa sekä luopua öljylämmityksestä ja turpeen energiakäytöstä. Myös
kiertotalous on tärkeä keino päästöjen vähentämiseksi.
– Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen tähtäävät toimet
ovat välttämättömiä myös meillä Joensuussa. Näin kannamme vastuumme maailmanlaajuisen haasteen ratkaisemiseksi. Edelläkävijyys tuo Joensuulle positiivista näkyvyyttä ja avaa uusia yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksia.
Energiatehokkuustoimilla voidaan myös saada aikaan huomattavia kustannussäästöjä, Hamunen huomauttaa.
Ilmastotyön vaikuttavuuden varmistamiseksi kaupungin päästöjä ja hiilinieluja seurataan ja toimenpiteitä kohdistetaan eniten päästöjä aiheuttaville sektoreillle.
Joensuu tekee myös paljon yhteistyötä muiden kaupunkien kanssa. Yhteisillä ilmastohankkeilla kehitetään ratkaisuja jaettuihin haasteisiin ja vauhditetaan paikallista
ilmastotyötä.

Tutustu ilmasto-ohjelmaan:
joensuu.fi/hiilineutraali-joensuu-2025

Climate Joensuu on jokaisen
joensuulaisen ilmastotietopankki
Climate Joensuu -sivusto tarjoaa kattavasti tietoa ilmastoasioista ja paikallisista ilmastoteoista. Sivustolla
kerrotaan Joensuun kaupungin ilmastotyöstä, päästövähennystavoitteista
ja -toimenpiteistä avoimesti, ymmärrettävästi ja saavutettavasti.
Sivustolla jaetaan vinkkejä arjen
ilmastotekoihin ja kerrotaan kuntalaisten keinoista vaikuttaa omiin
päästöihinsä. Sivustolla kerrotaan
myös ilmastokumppaneiden, eli paikallisten yritysten ja yhteisöjen ilmastotyön saavutuksista.

Jos kaupungin ilmastotoimenpiteiden toteutuminen kiinnostaa,
pääsee sivustolta myös Joensuun
ilmastovahti -palveluun, jonka avulla
kuka tahansa voi seurata kaupungin
ilmastotyön etenemistä.

Lisää kaupungin ilmastotyöstä:
climatejoensuu.fi
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Kaupunki

Kaupungin kuulumisia ympäri
kyliä ja keskustoja

Kymmenittäin keinoja osallistua ja vaikuttaa
– maaseutu- ja osallisuusohjelmat valmistuivat
CAMERA Essi Kultanen

Joensuulaisten mahdollisuuksia vaikuttaa oman asuinalueensa ja palveluiden suunnitteluun on paljon.
Pelkästään maaseutuohjelmassa ja
kaupungin ensimmäisessä osallisuusohjelmassa on yli 50 toimenpidettä.
Joensuulaisten tarpeita kuullaan
järjestämällä keskustelutilaisuuksia asukkaiden kanssa. Ohjelmia ja
niissä olevia toimenpiteitä muokataan
tarpeen mukaan ja myös ohjelmien
toteutusta hoidetaan joensuulaisten
kanssa yhteistyössä.

Kokeiluun osallistuva budjetointi

Yksi väline vaikuttaa palveluihin on
osallistuva budjetointi. Siinä asukkaat
saavat ehdottaa, mihin osa kaupungin rahoista käytetään. Kokeiluun on
varattu tälle vuodelle 25 000 euroa.
– Joensuuhun valmistellaan osallistuvaan budjetointiin pysyvä malli.
Tutustumme myös muiden kuntien
käytäntöihin. Oma mallimme syntyy
niiden ja omien kokeilujemme pohjalta, kertoo hyvinvointi- ja osallisuuspäällikkö Heini Lehikoinen.
Osallistuvan budjetoinnin lisäksi
osallisuusohjelmassa on muun

muassa keinoja edistää järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Palvelupisteistä kohtaamispaikkoja

Uuden maaseutuohjelman taustaksi
toteutettiin viime vuonna maaseutu
kysely. Tulosten mukaan palveluiden säilymisestä ollaan huolissaan.
Kaupunki haluaa kehittää palvelupisteitään alueen asukkaiden tarpeiden
mukaisiksi.
Yhtenä ratkaisuna palveluiden
turvaamiseksi haetaan digitaalisia
palveluita, esimerkkinä Kelan etäpalvelukokeilu palvelupisteillä Tuupovaarassa ja Kiihtelysvaarassa.
– Keväällä selvitetään tarkemmin
kuntalaisten odotuksia palvelupisteille. Haluamme lisäksi kuulla kohteista, jotka kaipaavat pientä ehostusta tai kunnostusta. Kyse voi olla
vaikkapa ”pitäjäraitin” somistamisesta. Lumien sulettua lähdemme
kiertämään alueita kuntalaisten
kanssa, aluekoordinaattori Anni Koskeli-Ratamaa vinkkaa.

Omakotitonttien haku käynnissä
CAMERA Lev Karavanov

Joensuun kaupungin omakotitonttien haku on käynnistynyt. Tontit ovat
haettavana kaupungin verkkosivujen
kautta 2. maaliskuuta kello 15 saakka.
Tällä kertaa tontteja on haettavana
omatoimiseen rakentamiseen Karhunmäestä ja Multimäestä. Tontit
sijaitsevat valmiin kunnallistekniikan
äärellä. Karhunmäen tonteilla rakentaminen voi alkaa toukokuussa ja Multimäessä syksyllä.
Uusien tonttien lisäksi kaupungilla
on vuokrattavana runsaasti monipuolisia tontteja kaupungin maaseutu
taajamissa Enossa, Uimaharjussa,
Kiihtelysvaarassa, Tuupovaarassa,
Koverossa, Niittylahdessa ja Hammaslahdessa.

Tutustu tontteihin
ja hakuehtoihin:
joensuu.fi/
omakoti-ja-paritalotontit
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Luotsin palvelupiste palvelee duunarista tohtoriin
Plaza Centrumin katutasossa sijaitsevan Joensuun työllisyyspalvelujen
palvelupisteen lasiovet liukuvat auki
aamukymmeneltä. Palvelupisteen
Leena Sotkasiira ja Luotsin palveluneuvojat tervehtivät aamun ensimmäisiä sisääntulijoita, samanaikaisesti avautuvat myös etäasioinnin
kanavat eli puhelin, sähköposti ja nettisivujen chat.
Palvelupisteellä saa vinkkejä työnhakuun ja opiskeluun liittyen. Leenan
kanssa voi katsoa läpi esimerkiksi
oman työhakemuksen, ottaa uuden
kuvan ansioluetteloon tai tulostaa
työnhakuun, opiskeluun ja koulutuksiin liittyviä asiakirjoja. Torstaisin pääsee suoraan työhaastatteluun
Luotsin Duunitorstaissa ja perjantaisin Yrittäjyyden Olohuoneessa on
tarjolla asiantuntija-apua yrittäjyyttä
suunnitteleville. Palvelupisteellä voi
ottaa myös etäyhteyden Kelaan.
Luotsin yhteistyökumppanien
edustajat ovat säännöllisesti tavattavissa palvelupisteellä, jonne voi tulla
tapaamaan esimerkiksi eri oppilaitosten opinto-ohjaajia tai saada apua
talouden hallintaan liittyvissä kysymyksissä Talousneuvolasta. Alle kolmekymppiset voivat tulla palvelupisteelle keskustelemaan Ohjaamon
työntekijän kanssa työhön, koulutukseen tai arkeen liittyvissä asioissa.

CAMERA Jan Rantala

Luotsin palveluneuvojat ovat valmiina palvelemaan työllisyysasioissa niin silmätysten kuin etänäkin.

Kun suuntana on työelämä tai koulutus, joensuulaiset voivat varata ajan
Luotsin duuniagentille ja saada henkilökohtaista valmennusta matkalla
kohti omia tavoitteita.

Joensuun työllisyyspalvelujen
Luotsin palvelupiste ja Joensuun
Ohjaamo palvelevat matalalla
kynnyksellä arkisin kello 10–16
Plaza Centrumin katutasossa
(Kauppakatu 29) sekä etänä
luotsijoensuu.fi

Kaupungin kesätyöhaku auki –
tarjolla myös apua hakemuksen tekoon
Kaupungin kesätyöhaku on käynnissä 1.3. asti ja töitä saa 370 nuorta.
Kaupungin omia kesätyöpaikkoja on
niistä noin 200. Lisäksi työllistämme
nuoria yrityksiin, yhdistyksiin ja
kotitalouksiin sekä tuemme nuorten
omaa yritystoimintaa.
Muidenkin työnantajien kesätyöpaikat ovat suurelta osin tällä hetkellä
jo haettavissa.
Mutta miten sitten kirjoittaa hyvä
kesätyöhakemus? Entä mitä laittaa
ansioluetteloon? Jos niissä kaipaa apua,
Ohjaamo ja nuorisopalvelut auttavat.

Kesätyöpäivinä Ohjaamossa
(Kauppakatu 29) annetaan apua ja
ohjeistusta kesätyöpaikkojen löytämiseen, hakemiseen ja työhaastatteluun
valmistautumiseen. Lisäksi Ohjaamon
palvelupisteeltä saa apua kesätöiden
hakemiseen aina ma–pe kello 10–16.

Kaupungin kesätyöhaku
auki 1.3. saakka:
joensuu.fi/kesatyot

Nuorisopalveluiden etsivien
hakuinfot:

Ohjaamon kesätyönhakupäivät:
• ke 23.2. klo 12–16
• ke 23.3. klo 12–16
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Paint-brush Kati-Annukka Ikonen

• pe 18.2. klo 16–18 Rantakylän nuorisotila, Pataluodonkatu 2
• ti 22.2. klo 15–18 nuorisokeskus
Whisper, 2. asteen Mission possible
-ilta, Torikatu 17

Kulttuuri
Pääkirjastolla uusi studio – äänitä vaikka oma demo!
Joensuun pääkirjaston musiikkiosastolle avattiin uusi äänitysstudio ystävänpäivänä
14. helmikuuta. Mukaan voi ottaa omat soittimet, ja lainaustilanteesta riippuen käytössä
on myös kirjaston lainattavia soittimia elektroakustisesta bassosta cajon-rumpuun.
CAMERA Tatu Kaihua

Joensuun pääkirjaston
musiikkiosaston
äänitysstudiossa pääsee
nyt väsäämään vaikkapa
oman elämänsä Bohemian
Rhapsodyn, Sandstormin
tai Letkajenkan.

Studiossa on käytössä Windows-tietokone, johon on asennettu ammattilaistason äänitysohjelma Cubase Pro
11. Sillä onnistuvat myös miksaus,
masterointi ja nuotinnos. Studion teknisestä toteutuksesta vastasi avustava
kirjastovirkailija Atte Kymäläinen.
Musiikkiosaston henkilökunta
auttaa tarvittaessa alkuun studion
käytössä, mutta tarkempaa ohjausta
kirjasto ei valitettavasti voi tarjota.
– Maaliskuun loppuun saakka on
kuitenkin tarjolla tehostettua ääni-

tysapua, kirjastovirkailija Tatu Kaihua musiikkiosastolta vinkkaa.
– Jos päätät myös julkaista äänitteesi, kirjasto voi jakaa linkkiä sosiaalisen median kanavissaan, Kaihua
kannustaa.
Studion käyttö on kirjaston asiakkaille maksutonta, mutta mukaan
tarvitaan oma muistitikku. Studio on
avoinna musiikkiosaston aukioloaikoina ja sen voi varata musiikkiosaston neuvonnasta tai numerosta
050 405 8914.

Studion varustelu ja
varaustilanne: vaara.finna.fi.
Maaliskuun loppuun mennessä
studiota kokeilleiden kesken
arvotaan kirjapalkintoja.

Orkesterin omalla porukalla
Joensuun kaupunginorkesterin toimistolla käy kuhina, kun eräästä
pandemiasta johtuvat jatkuvat toiminnan muutokset ja rajoitukset
tuovat haasteensa päivittäiseen työskentelyyn. Orkesterin toimistolla ei
kuitenkaan olla vaivuttu synkkyyteen, vaan haasteet otetaan vastaan
rinta rottingilla!
Aluehallintoviraston rajoituksista
johtuen alkuvuoden konsertit toteutettiin verkkotuotantoina, toimiston
omalla porukalla tottakai! ”Oman
porukan” tekemisestä on tullutkin jo
käsite työpaikalla ja asialla vitsaillaan kahvitauoilla ja palavereissa.

Orkesterin vahvuus löytyy
nopeasta muuntautumiskyvystä:
striimituotanto saadaan pystyyn
vaikka siltä seisomalta, kun talosta
löytyvät niin laitteet kuin osaavat
tekijätkin niitä käyttämään. Tilaamalla orkesterin Youtube-kanavan
saat aina ajankohtaista tietoa orkesterin verkkokonserteista.
Nyt kuitenkin tilanne on vaihteeksi
normalisoitunut ja pääsemme nauttimaan konserteista liveyleisön edessä.
Lisäksi helmikuussa konserttien ystäville on luvassa yltäkylläisesti musiikkia, sillä Joensuun Musiikkitalvi -festivaali järjestetään jälleen 22.–27.2.
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Kuusi päivää kestävä tapahtuma
sisältää laajan kattauksen eri tyylilajien konsertteja. Lämpimästi tervetuloa kanssamme festivaaleille sekä
kevään konsertteihin!

Esityskalenteri verkossa:
joensuu.fi/kaupunginorkesteri
Orkesterin Youtubekanava: youtube.com/
joensuunkaupunginorkesteri

Joensuun museoissa
vilkas näyttelykevät
Joensuun museot avaavat vuoden tarjoamalla
monipuolista ja inspiroivaa kulttuuritarjontaa.
Joensuun taidemuseo Onni avasi 27.
tammikuuta kuvanveistäjä Pia Männikön monipuolisen veistoksia ja
installaatioita esittelevän kokonaisuuden Kasvusto, joka tarjoaa hienovaraisia oivalluksia ja esteettisiä
elämyksiä. Männikkö itse toivoo voivansa kutkutella kokijoiden aisteja
teoksillaan. Hänen taiteensa kutsuu
pohdiskelemaan vähäeleisyydellään,
ja tulkinnat merkityksistä hän jättääkin katsojalle.
Pohjois-Karjalan museo Hilmassa
nostetaan esiin itäsuomalaisia kulttuurintekijöitä Itä on itä -valokuvanäyttelyssä. Kokonaisuus on syntynyt lehtikuvaaja Kimmo Kirveksen
ja kulttuuritoimittaja Suonna Konosen yhdessä tekemästä haastattelusarjasta. Näyttely sekä samanniminen kirja esittelevät sekä nousussa

olevia nykytaiteilijoita, kuten Sami
Parkkinen ja Niina Mantsinen, kuin
myös pitkää uraa tehneitä huippuja
kuten Atso Almila, Heikki Turunen,
Mari Mörö tai Jouni Hynynen.

Pia Männikkö – Kasvusto,
27.1.–13.4.2022,
Joensuun taidemuseo Onni
Itä on itä – valokuvia
itäsuomalaisista
kulttuurintekijöistä,
2.2.–14.4.2022,
Pohjois-Karjalan museo Hilma

Pia Männikkö, Kasvusto 2021 (Pia Männikön arkisto)

Joensuun konservatorion avajaiskonsertit
ja avoimet ovet 25.–26.3.

Avoimet ovet ja
musiikkiopiston valintakokeet

Konservatorion avoimet ovet ovat
tutustumismatka musiikin maailmaan. Päivän aikana esitellään
musiikkiopisto-opintoja ja opintoihin hakemista. Konservatorion soitinpolku on avoinna koko tapahtuman
ajan. Soitinpolulla pääsee tutustumaan eri soittimiin soittoluokissa ja
kokeilemaan niiden sopivuutta.

CAMERA Tommi Rautio

Joensuun konservatorio järjestää
uuden konservatorion avajaiskonsertit perjantaina 25. maaliskuuta kello
14 ja 18 konservatorion konserttisalissa. Konservatoriolla on avoimet
ovet seuraavana päivänä lauantaina
26. päivä kello 11–14.
Avajaiskonsertti kantaa nimeä Oodi
uudelle ja siellä kuullaan konservatorion oppilaiden musiikkiesityksiä
vauvamuskarilaisista ammattiopiskelijoihin, videoita ja tervehdyspuheita.
Musiikkityylejä on tarjolla Verdistä ja
rockista Lutoslawskiin. Mukana on
myös kaupunginjohtaja Kari Karjalaisen tervehdys sekä Kulta ry:n pääsihteeri Rosa Meriläisen juhlapuhe.
Konsertteihin on vapaa pääsy.
Ennakkolippuja saa konservatorion musiikkikirjastosta maaliskuun
alusta alkaen.

Uuden konservatorion konserttisalissa on tilaa äänelle ja ihmisille.

Avoimien ovien päivästä alkaa
ilmoittautumisaika musiikkiopiston
valintakokeisiin.
Ilmoittautua voi 13. toukokuuta
saakka ja linkki ilmoittautumislomakkeeseen on konservatorion verkkosivustolla osoitteessa joensuu.fi/
musiikkiopisto/haku. Valintakokeet
ovat 1. ja 2. päivä kesäkuuta.
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Joensuun konservatorio
Yliopistokatu 4
joensuu.fi/konservatorio

Kulttuuri
Dystopiaa näyttämöllä

Kaupunginteatterin
ja ylioppilasteatterin
yhteisproduktiossa
nähdään uusia kasvoja niin
kulisseissa kuin lavallakin.

Mitä tapahtuu, kun yksilö tajuaa olevansa täysin eri aaltopituudella kuin
ympäröivä yhteiskunta? Mitä tapahtuu, jos sivistys ja taide katoavat
maailmasta? Tätä kysytään teatterissa, kun Fahrenheit 451, kotimainen
kantaesitys Ray Bradburyn dystooppisen tieteiskirjallisuuden klassikosta saa ensi-iltansa Joensuun kaupunginteatterissa 19. helmikuuta.
Kaupunginteatterin ja Joensuun
ylioppilasteatterin ainutlaatuinen

yhteistyötuotanto nähdään kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä ja
se kuuluu myös kiertueohjelmistoon.
Kyseessä on ensimmäinen kerta,
kun Joensuussa esitys valmistetaan
alusta loppuun kaupunginteatterin
ja ylioppilasteatterin yhteistyönä.
Ohjauksesta vastaa kaupunginteatterin ohjaaja Piia Peltola, joka on
kääntänyt ja dramatisoinut tekstin
näytelmäksi Bradburyn englanninkielisen romaanin pohjalta.

Joensuun ylioppilasteatterista
osa työskentelee teknisen ja taiteellisen henkilökunnan assistentteina
tuotannossa, ja osa heistä nähdään
myös näyttämöllä Joensuun kaupunginteatterin näyttelijöiden rinnalla.

Lue lisää näytelmästä:
www.joensuunteatteri.fi

Haussa taiteentekijöitä ja jaossa tukea toritapahtumille
Joensuun kaupungin Torien timantti
-pientapahtumatukihaku ja kulttuurin tekijöille suunnattujen kulttuuri
tupsahduksien sisältöhaku alkavat
helmikuussa. Molemmat haut ovat
avoinna 1.–28.2.
Torien timantti -pientapahtuma
tuki on tarkoitettu Joensuun torialueilla järjestettävien pääsymaksuttomien yleisötilaisuuksien
järjestäjille. Haettavat tuet ovat 500
ja 1 000 euroa, ja kokonaisuudessaan Torien timantti -tukea jaetaan
kahdessa haussa yhteensä 15 000
euroa. Ensimmäisessä haussa tukea

saaneet tapahtumat tulee järjestää
tulevana kesänä. Toinen hakukierros
on elokuussa ja siinä tukea saavat
tapahtumat tulee järjestää loppuvuoden 2022 aikana.
Kulttuuritupsahduksien sarjat
taas tuovat matalan kynnyksen kulttuurikokemuksia Joensuun esikaupunki- ja maaseutualueille kevään ja
syksyn aikana. Tupsahduksien tulee
olla pääsymaksuttomia ja kaikille
avoimia.
Valinnat tehdään saaduista ehdotuksista muun muassa sisältöjen
kiinnostavuuden ja soveltuvuu-
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den perusteella. Jokainen valittu
kulttuuritupsahdus saa 1 500 euroa
sisältöjen toteutukseen.

Torien timantti -haun
lisätiedot ja hakuohjeet:
joensuu.fi/torien-timantti
Kulttuuritupsahduksien
lisätiedot ja hakuohjeet:
joensuu.fi/kulttuuritupsahdukset

Kaupunki

Kaupungin kuulumisia ympäri
kyliä ja keskustoja

Joensuun Musiikkitalvessa laaja kattaus esiintyjiä
Joensuun Musiikkitalvi järjestetään 22.–27.2. Musiikkitalven järjestää Joensuun kaupunginorkesteri
yhdessä paikallisten musiikkitoimijoiden kanssa. Festivaalin taiteellisena johtajana vuonna 2022 toimii
ylikapellimestari Eero Lehtimäki.
Esiintyjäkattaus tarjoaa tuttuun
tapaan vaikuttavia musiikkielämyksiä
laidasta laitaan. Mukana ovat jo aikaisemmilta vuosilta tutut yhteistyötahot
Joensuun konservatorio, Jazzkerho
-76, Joensuun evankelisluterilainen
seurakunta sekä Virta Ensemble. Tänä
vuonna kansanmusiikkirytmejä tarjoilee Tsuumi Sound System. Mukana
ovat myös Tellu Turkan luotsaama
Sisaruet-kuoro ja vuonna 2020 perustettu Torviseitsikko Pielinen.
– Olemme erittäin iloisia, että
saamme olla ensimmäisten joukossa
avaamassa konserttisalien ovia! Konsertteihin on turvallista tulla. Pitää
vain muistaa maski, huolehtia käsihygieniasta ja huolehtia turvaväleistä
konserttiin tullessa ja sieltä poistuessa. Ja tulla konserttiin vain terveenä, muistuttaa tapahtuman tuottaja Eveliina Pietarinen.

Musiikkitalven monipuolisessa ohjelmistossa päästään nauttimaan muun muassa huilisti
Naïssam Jalalin itäistä ja läntistä estetiikkaa yhdistelevän Quest of the Invisible -trion
meditatiivisesta ääniannista.

Lisää ohjelmasta:
joensuu.fi/musiikkitalvi

Asemaparkissa puolen tunnin maksuton pysäköinti
CAMERA Essi Kultanen

Joensuun Asemaparkissa on otettu
kokeiluun puolen tunnin maksuton saattopysäköinti 1. helmikuuta
alkaen. Kokeilun tavoitteena on
saada aiempaa useampi ajamaan
alatasanteen saattoalueen sijaan
suoraan pysäköintitaloon, jotta
saattoalue ei ruuhkautuisi.
Saattajille tarkoitetut pysäköintipaikat ovat pysäköintitalon toisessa
kerroksessa asemanpuoleisessa
päädyssä. Pysäköinti on maksutonta ensimmäiset 30 minuuttia eikä
vaadi tuolloin toimenpiteitä maksu
automaatilla. Ajoneuvon rekisteritunnus aloittaa pysäköintiajan auton
ajaessa sisään ja lopettaa sen auton
ajaessa ulos.

Mikäli pysäköinti ylittää 30 minuuttia, tulee maksaa koko pysäköinti
ajasta. Katutason saattoalueella voi
pysäköidä parkkikiekolla 30 minuutin ajan.
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Lisätietoa koko asemanseudun
liikennejärjestelyistä on osoitteessa www.joensuu.fi/joukkoliikenne

Lehden tiedot perustuvat 14.2.2022 tilanteeseen

Koronarokotusaikoja varattavaksi lauantaisin
– rokote yhä tehokkain suoja vakavaa tautia vastaan
Pohjois-Karjalassa koronarokotukset etenevät hyvää vauhtia. Rokotuskattavuus on maan
keskiarvoa korkeampi, mutta määrällisesti rokottamattomia on edelleen melko paljon. Täysin
rokottamattomia yli 12-vuotiaita pohjoiskarjalaisia on noin 19 700.
Varaa rokotusaikasi verkossa

Yli 12-vuotiaat voivat varata ajan
koronarokotukseen osoitteessa
https://siunsote.eaika.fi. Uusia aikoja
tulee varattavaksi aina lauantaisin
kello 12. Aiemmin aikoja pystyi varaamaan myös maanantaisin, mutta tämä
on muuttunut.
Rokotusaikoja on varattavissa yhden
viikon ajalle. Verkkoajanvarauksen
kautta voi varata ajan ensimmäiseen, toiseen tai kolmanteen koronarokotukseen
sekä jättää toiveen ensimmäisestä koronarokotuksesta, jos omalle terveysasemalle ei ole aikoja varattavissa.
Aika 5–11-vuotiaiden lasten koronarokotukseen varataan osoitteessa
https://verkkoajanvarauspth.siunsote.fi.
Ennen ajan varaamista kannattaa lukea
tarkempia tietoja lasten rokotuksista
osoitteesta www.siunsote.fi/
koululaisten-ja-opiskelijoiden-palvelut.

Voimakkaasti immuunipuutteisille
ajanvaraus puhelimitse

Voimakkaasti immuunipuutteisten henkilöiden koronarokotusten ajat (ensimmäinen, toinen, kolmas ja neljäs rokote)
varataan puhelimitse numerossa
013 330 2705. Numeroon voi jättää takaisinsoittopyynnön kaikkina aikoina. Soittopyyntöihin vastataan viikon kuluessa.
Tällä hetkellä neljättä koronarokotetta
suositellaan ainoastaan voimakkaasti
immuunipuutteisille yli 12-vuotiaille
henkilöille. Siun sote on soittanut alkuvuonna ryhmään kuuluville ja tarjonnut
aikaa neljänteen koronarokotukseen. Jos
tiedät kuuluvasi rokotettavien ryhmään,
mutta et ole saanut puhelua, voit varata
ajan takaisinsoittopalvelun kautta.

Lisätietoa rokotuksista:
www.siunsote.fi/koronarokotukset

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 14.2.2022.

ُ
َّ
.Pohjois-Karjala ضد فريوس كورونا يف إقليم
عملية التلقيح
لقد انطلقت
ُ
ُ
ُّ التلقيح مجاينٌّ و
السلطات الصحية املحلية
يتم
ُّ .تقديمه لجميع سكان فنلندا
ُ
َ
حجز موعد التلقيح
 يجب.تنظيم عملية التلقيح
 هي من ستتوىلSiun sote
ِ
ً ُم
ُ
ُ إال ل َمن
ْ  ال.سبقا إما عرب الهاتف أو عرب األنرتنيت
هم
حجز موعد التلقيح
يمكن
ِ
ُ
ِّ املستهدفة يف
ُ
َ
الجداول
مواعيد التلقيح و
.كل مرحلة على حدى
ضمن الفئة
ٍ
ِ
ً 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

Information in this newsletter is based on the situation on 14 February 2022.

Rokote on yhä tehokkain suoja vakavaa
tautia vastaan. THL suosittelee korona
rokotusta kaikille yli 12-vuotialle. Lisäksi
rokotetta suositellaan riskiryhmiin kuuluville 5–11-vuotiaille. Koronarokotetta tarjotaan myös perusterveille 5–11-vuotiaille.
Toinen koronarokoteannos
annetaan kuuden viikon päästä ensimmäisestä rokotteesta.
Kolmatta koronarokotetta suositellaan
kaikille yli 18-vuotiaille sekä voimakkaasti immuunipuutteisille 12–17-vuotiaille. Kolmatta koronarokotetta ei anneta
tällä hetkellä alle 18-vuotiaille, koska
rokotteella ei ole myyntilupaa kyseiselle
ikäryhmälle.
Kolmannen koronarokotteen kohdalla
rokotusväli toiseen rokotteeseen vaihtelee iän ja riskiryhmän mukaan. Voit tarkistaa oman rokotusvälisi osoitteesta
www.siunsote.fi/koronarokotukset.
Rokotusväleissä on vaihtelua myös
jos olet sairastanut koronavirustaudin.
Ohjeita on muun muassa THL:n sivuilla.
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