

Lue lehti laajempana verkossa
www.joensuunuutiset.fi

Kuva: Laura Pitkänen

joensuun kaupungin tiedotuslehti
elokuu 2018

JOENSUU

TAPAHTUMAT

JOEN YÖSSÄ TUTTUJA
JA UUTUUKSIA
Joensuun tapahtumakesä huipentuu perjantaina 24. elokuuta Joen Yöhön. Illan aikana
pääsee nauttimaan lukemattomista erilaisista kulttuuritempauksista, hyvästä ruuasta ja
juomasta, sup-lautailusta, Areenan Sporttitorista sekä Ilosaaressa järjestettävästä uudesta keskustelufoorumi IloAreenasta.

F

estivaali levittäytyy ympäri kaupunkia ja eniten
tapahtuu Rantapuistossa, kaupungintalon, Taitokorttelin ja Ilosaaren alueella. Joen Yön etäpisteiden ohjelmaa pääsee kätevästi seuraamaan Katujunalla, joka liikennöi Taidemuseon, Botanian, Joensuu

Areenan ja Woutilan välillä illan ajan. Sataman tuntumasta löytyy myös tuttu Järjestöbulevardi, jossa
esittäytyy kolmisen kymmentä paikallista järjestöä.
Ilosaaressa on ohjelmaa kaiken ikäisille: nuorille
suunnatulla alueella on tarjolla askartelua, pehmomiekkailua, onnenpyörän pyöräyttelyä, yhteisötaidetta ja naamiaisselfieitä. Täysi-ikäisille on tarjolla
olut- ja viinimaisteluita Ilosaaressa usean paikallisen panimon toimesta ja Kerubin Grilli palvelee kaikkia asiakkaita koko illan ajan.
Ruokaa on tarjolla myös kaupungintalon viereen
levittyvillä Katuruokakarnevaaleilla, josta on helppo
seurata Elielinkujan lavan bändejä. Ilta huipentuu Ilo-

saaren laguunissa kokon sytytykseen ja Sirkus Supiaisen tulishow’hun sekä Samae Koskisen Korvalääkkeen keikkaan.

Joen Yön ohjelma

www.joenyo.fi/ohjelma

tämä juttu viitottuna
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JOENSUU

YLEINEN

Pohjois-Karjalan
puolustamista harjoitellaan
syyskuussa
Paikallisjoukot harjoittelevat noin tuhannen henkilön voimin Pohjois-Karjalan puolustamista 10.–14.
syyskuuta Joensuussa, Liperissä ja Kontiolahdella. Joensuu 18 -harjoitus on kattava viranomaisten
yhteistoimintaharjoitus, joka tulee näkymään myös katukuvassa.
aavoimat varautuu hybridiuhkiin
ja harjoittelee aktiivisesti niiden
torjuntaa nopeasti käyttöön otettavien ja alueensa tuntevien paikallisjoukkojen voimin. Keskeisessä roolissa on
tilannekuvan jakaminen eri viranomaisten välillä ja sen myötä yhteisen tilannekuvan muodostaminen.

KOLUMNI

Reserviläiset pääsevät harjoittelemaan viranomaisten kanssa
Kainuun prikaati on luonut harjoitukselle alustan, jolle on suunniteltu alueen eri organisaatioita harjoituttavia
tapahtumia. Mukana ovat muun muassa poliisi, pelastus, raja, tulli, ItäSuomen aluehallintovirasto, PohjoisKarjalan ELY-keskus, Joensuun kaupunki, Kontiolahden kunta, VR, Siun
sote, SPR, VAPEPA ja Finavia.
– Normaalisti omissa johtokeskuksissaan toimivien viranomaisten
on kyettävä poikkeusoloissa johtamiseen, tiedonvaihtoon ja yhteistoimintaan toistensa kanssa. Häiriöt ovat
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Siellä se paikka on
sen kukkulan jälkeen
jontkan pohjalla.

moniviranomaistoimintaa vaativia tilanteita, joissa yhteinen tilannekuva on
keskeinen. Samalla harjoitus on erinomainen paikallispuolustuksen näkökulmasta: alueensa tuntevat reserviläiset pääsevät harjoittelemaan muiden viranomaisten kanssa etukäteen
viikolle suunniteltujen harjoitteiden ratkaisemista, toteaa harjoituksen johtaja
everstiluutnantti Janne Myller.
Harjoitukseen osallistuu noin tuhat
henkilöä, joista puolet on varusmiehiä
tai reserviläisiä.
Harjoitus näkyy katukuvassa
Harjoitustoiminta näkyy 10.–14.9. eri
puolilla Joensuuta ja osin Liperin ja
Kontiolahden alueella. Voit seurata harjoitusta viikon aikana Maavoimien somessa tunnisteella #joensuu18. Maavoimien twitter-tili on @maavoimat ja
Facebook facebook.com/maavoimat.
Harjoitus on osa samanaikaisia paikallispuolustusharjoituksia eri puolilla Suomea.

Kuva: Satu Hujanen

M

Viime vuonna järjestettiin
Kajaani 17 -harjoitus.
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Paikkatieto on läsnä
kaupunkilaisten arjessa
Termi paikkatieto on moneen korvaan
oudon kuuloinen sana. Huomattavasti tutumpi termi on kartta, johon moni on tutustunut vähintäänkin koulun
maantiedon tunneilla. Kartta on käytetyin tapa esittää paikkatietoja, joten
kaikki karttoja nähneet ovat nähneet
myös paikkatietoja.
Itse termi paikkatieto voidaan määritellä lyhyesti: se on tietoa, jolla on sijainti. Sijainti voidaan puolestaan määritellä monella tavalla, joista käytetyin
on kohteen sijainnin määrittely jossakin tunnetussa koordinaattijärjestelmässä. Yhtä lailla sijainti voidaan määritellä myös väljemmin toteamalla, että
siellä se paikka on sen ison kukkulan
jälkeen muutaman sadan metrin päässä jontkan pohjalla.
Valtaosa meistä tuottaa ja hyödyn-

tää paikkatietoja päivittäin: navigoimme älypuhelimen karttasovelluksella
paikasta toiseen, tägäämme sijainnin
juuri ottamaamme Instagram-kuvaan
tai etsimme myytäviä asuntoja jostakin
tietystä kaupunginosasta. Kiitos tehokkaiden tietojärjestelmien ja helppokäyttöisten mobiiliapplikaatioiden, on paikkatietojen hyödyntäminen edellä mainituissa tapauksissa erittäin vaivatonta.
Kaupunkiympäristössä paikkatietoa hyödynnetään monissa eri toiminnoissa. Maankäytön suunnittelu
hyödyntää paikkatietoja muun muassa kaavan laadinnan taustalla olevien
selvitysten tuottamisessa, ja esittää
maankäyttöpäätökset paikkatietomuodossa kaavakarttoina. Paikkatietoa
hyödynnetään laajalti myös katu- ja
viheralueiden kunnossapidossa, muun

muassa kunnossapidon suunnittelussa ja seurannassa. Joukkoliikennesuunnittelussa taas paikkatietojen
avulla voidaan tarkastella esimerkiksi bussipysäkkien saavutettavuutta ja
ympäristönsuojeluyksikölle paikkatiedot tarjoavat työkaluja ympäristön tilan seurantaan.
Paikkatietojen tehokäyttäjiä ovat
paikkatietoammattilaiset, joita Joensuun kaupungillakin työskentelee useita. Omaa erikoisosaamistani ovat erityisesti paikkatietoon perustuvien internetpalveluiden suunnittelu sekä
paikkatietojen pohjalta toteutettava
tiedon analysointi.
Jarno Kinnunen
paikkatietoasiantuntija
puh. 050 571 9387
jarno.kinnunen@joensuu.fi

Tiesitkö että…

somesta nostettua
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“Toiset tekee maakuntamarkkinoinnissa
sen mitä osaa, Joensuu tekee mitä
haluaa. Loistavaa @Joensuu_fi!!“

“Hallin onnistumiseksi meidän
on kuunneltava tilojen käyttäjien
mielipiteitä.”

Pietu Korpelainen Twitterissä
rokkijunalla tulleille tarjoilluista
tervetuliaismaljoista

Petja Vuojärvi (kok.) Mehtimäen
palloiluhallin rakentamisesta

Penttilänrantaan rakennettavan
Suomen suurimman puukerrostalon
korkeus metreinä

JOENSUU

NYT TAPAHTUU
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TAPAHTUMAT
TEKSTI
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Rentoja ja iloisia tapahtumia on tarjolla
kaiken ikäisille joka puolella maakuntaa.
Tule juhlistamaan Pohjois-Karjalan
syntymäpäivää ja hymyilemään yhdessä.

WWW.POHJOIS-KARJALA.FI/
MAAKUNTAPAIVA

Maakuntapäivänä
hymyillään yhdessä
Lauantaina 25.8. vietetään koko perheen iloista kansanjuhlaa
14 kunnassa Kiteeltä Valtimolle ja Heinävedeltä Ilomantsiin.
Myös Joensuussa on paljon ohjelmaa koko perheelle.
Maakuntapäivänä tapahtuu joka puolella Pohjois-Karjalaa. Ammattilaiset ja harrastajat ovat kiitettävästi yhdistäneet voimansa ja laatineet
monipuolista maakuntapäivän ohjelmaa kaiken ikäisille.
Syksyllä 2016 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja sanomalehti Karjalainen järjestivät lukijaäänestyksen, jonka pohjalta vuosittaisen
maakuntapäivän ajankohdaksi valikoitui elokuun viimeinen lauantai.
Pohjois-Karjalan alue määriteltiin ensimmäisen kerran 30.8.1721, jolloin solmittiin Uudenkaupungin rauha. Sen rajaan pääsee tutustumaan
maakuntapäivän retkellä Suitsan saareen.
Maakuntaliiton avoin tapahtumahaku tuotti 53 ideaa, joista 31 hyväksyttiin rahoitettavaksi Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastosta. Niistä metsäretki toteutetaan 12 kunnassa. Ohjelmia on ilmoittautunut mukaan myös ilman rahallista tukea.
Tarjolla on muun muassa teatteria, stand-upia, musiikkia, lossikonserttia, ulkopelejä, tiedetyöpajaa, kokkisotaa, sirkusta, tanssia, kuvataiteita, maailmanparantamista ja monenlaista puuhaa lapsille.
Ilmaisiin tapahtumiin tervetulleita ovat niin maakunnan asukkaat
kuin vieraatkin.

Maakuntapäivän ohjelma

Valtuustosalista

www.pohjois-karjala.fi/maakuntapaivan-tapahtumat

TAPAHTUMIA
JOENSUUSSA
Elo–syyskuussa
Poimintoja tapahtumatarjonnasta
kerätty elokuun alussa, muutokset
mahdollisia.
KESKUSTA
to 16.8.–la 18.8.
Parafest
mm. Taidemuseo
Onnin pihapiiri
pe 17.8. klo 18
Operettia Utran
Uittoareenalla –
Unkarilainen ilta
Utran Uittoareena
su 19.8. klo 10
Torikirppis
Taitokortteli
la 25.8. klo 11
Mennään maakunnan
metsiin –
luontoliikuntatapahtuma
Kauppakatu 18–20, 4. krs
su 26.8.
Ruskajuhla
Sinkkolan
kotieläinpiha
to 20.9. klo 18
Lastenkonsertti:
Huvipuisto
Carelia-sali
ENO
la 18.8.
Tanssit ylisellä
Ahvenisen
Punainen talo
KIIHTELYSVAARA
la 25.8.
Tattikarnevaalit
Heinävaaran koulun
piha-alue
ke 5.9. klo 17
Kylämaisemakävely
Heinävaarassa
Lähtö Seurojentalolta
PYHÄSELKÄ
ti 25.9. klo 17.30–20.30
Ystävätoiminnan
peruskurssi
SPR:n toimitilat,
Paavontie 9
TUUPOVAARA
ma 20.8. klo 17
Junnukisat
Tuupovaaran
yleisurheilukenttä

KAUPUNGINTALOLLA
AVOIMET OVET
MARRASKUUSSA
Joensuu täyttää tänä vuonna 170 vuotta ja sitä
juhlitaan monin tavoin. Lauantaina 24.11. pääsee
tutustumaan vuonna 1914 rakennettuun kaupungintaloon, jossa pidetään avoimet ovet. Myös jokavuotiset Joensuu-päivän kahvitukset järjestetään tuttuun tapaan.
Yksi juhlavuoden päätapahtumista on 24.11.
järjestettävä koko perheen piirroselokuvamusiikin
konsertti Viidakosta jääpalatsiin Joensuu Areenalla.
Kansalaisopisto järjestää Joensuu-aiheisen luentosarjan. Ensimmäinen luento on 29.9. kello 10
Carelicumin auditoriossa Joensuun suunnittelusta ja arkkitehtuurista. Museoilla taas on luvassa
näyttelyt Tori 170 sekä Näky ja täky. Ohjelma täydentyy syksyn mittaan.

lue lisää

www.joensuu.fi/170vuotta

JOENSUU
LIIKUNTA

VINKKEJÄ SOVELTAVAN
LIIKUNNAN SYKSYYN
Syksyllä käynnistyy peräti 29 soveltavan liikunnan kurssia liikuntapalveluiden ja kansalaisopiston yhteistyönä. Kursseja tarjotaan tanssista erilaisiin jumppiin ja pallopeleistä asahiin. Kursseilla
liikutaan yhdessä mukauttaen liikunta ryhmäläisille sopivaksi.
Liikuntapalveluissa käynnistyi keväällä myös
Rajaton luonto -hanke. Tavoitteena on edistää yhdenvertaisia luontoliikuntamahdollisuuksia. Osana hanketta kokeillaan, uutuutena Joensuussa, soveltavan luontoliikunnan kurssia
yhdessä kansalaisopiston kanssa. Kurssi huipentuu elämysruokailuun. Ilmoittaudu kursseille:
www.opistopalvelut.fi/joensuu.

Lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/soveltavaliikunta
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Kokko Ilosaaressa ja
puhetta PohjoisKarjalasta
Joen Yössä on tänäkin vuonna luvassa nähtävää, koettavaa, haisteltavaa
ja maisteltavaa kaikenikäisille joensuulaisille ja pohjoiskarjalaisille.

J

oen Yö levittäytyy Pielisjoen varteen
sekä muualle kaupunkiin. Ilosaaren
ja ranta-alueen lisäksi etäpisteitä löytyy esimerkiksi Marjalan bunkkerimuseolta, Joensuu Areenalta sekä kirkkojen liepeiltä. Ilosaaressa on perinteisesti saatu hyvää ruokaa ja juomaa. Niiden
lisäksi Ilosaaressa pääsee nauttimaan
monipuolisesta musiikkitarjonnasta,
kun paikallisia bändejä kapuaa Ilosaaren lavalle.
Joen Yö ylpeänä esittelee: IloAreena
Ilosaaren lavan ohjelman pyöräyttää
käyntiin kello 17 IloAreena, uusi keskustelufoorumitapahtuma. Se laajentaa perinteisen Joen Yön tarjontaa nostamalla pohjoiskarjalaiset ja joensuulaiset puheenaiheet esille. IloAreena johdattaa
pohtimaan tulevaa, herättää näkemään
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omia vahvuuksiamme ja tarjoaa uusia
avauksia.
Keskustelun teemoja viedään eteenpäin positiivisen räväkkään tapaan Jani
Halmeen vetämänä. Panelisteina ovat
joensuulaisesta liike-elämästä ja urheilusta tunnettu Ari Mononen, Joensuun kaupungin uusi kulttuurijohtaja
ja kansanmusiikkialan vaikuttaja Sari
Kaasinen, mopoilusta tunnettu Juuan
kunnanjohtaja Markus Hirvonen sekä Helsingistä kotiin Pohjois-Karjalaan
palannut nuorisopoliitikko ja Joensuun
Setlementti ry:n vs. toiminnanjohtaja
Katja Asikainen.
Yleisölle maksuton foorumi koostuu kolmesta noin 20 minuutin pituisesta paneelikeskustelusta. Niissä pohditaan, miten Joensuu ja Pohjois-Karjala
pidetään pinnalla seuraavat 20 vuotta,

mitä yhteistä urheilulla ja kulttuurilla on
ja miten niissä menestytään sekä millä
eväillä Joensuusta muotoutuu entistä
vahvempi ja houkuttelevampi karjalainen kauppapaikka.
Musiikkia, teatteria, tanssia,
ruokaa, järjestöjä…
Uuden lisäksi Joen Yö on tänäkin vuonna täynnä tuttuja suosikkeja. Joen rannasta Pakkahuoneen tuntumasta löytyy
tuttu Järjestöbulevardi, jossa esittäytyy 27 erilaista paikallista järjestöä. Kaupungintalolla pidetään kaupunginteatterin avoimet harjoitukset, joiden lomassa
kannattaa piipahtaa lasiterassilla nauttimassa erilaisten kuorojen annista.
Teatteriravintolan läheisyydessä järjestetään Katuruokakarnevaali, jossa on
tarjolla monenlaista ruokaa nälkäisille,

Joen Yön aikaan
Elielinkujan, Ilosaaren sekä Pakkahuoneen parkkipaikat
eivät ole käytössä ja Joen Yö aiheuttaa muutoksia liikenteeseen
Joensuun keskusta-alueelle. Auto
kannattaakin jättää kotiin ja tulla paikalle pyörällä, kävellen tai
julkisilla kulkuvälineillä.

ja itäsuomalaiset panimot sekä laadukkaat viinitalot esittäytyvät Ilosaaressa.
Rantaa pitkin kulkeva voi myös käydä
bailaamassa Fiktion reivikontissa tai
tutustua Rantapuiston monipuoliseen
ohjelmaan.
Musiikkia on tarjolla ympäri kaupunkia, aina Carelicumin aulassa järjestettävästä kaupunginorkesterin konsertista ja esiintymislavojen bändeistä Botanian jazz-pianomusiikkiin. Joen Yönä
museoihin on vapaa pääsy.

 Info
Ohjelmaa Joen Yöhön
voi ilmoittaa mukaan
22.8. saakka. Joen Yön
koko ohjelma löytyy
osoitteesta
www.joenyo.fi.

JOENSUU

OPETUS

TEKSTI JA KUVA
Juho Kaasinen

Nepenmäen uusi
koulu yhdistää
Nepenmäen uusi koulu aloitti toimintansa elokuun alussa. Aiempiin
tiloihin verrattuna uusi koulu antaa mahdollisuuksia monipuolisempaan oppimiseen. Rakennuksessa on koulun lisäksi paljon muutakin
toimintaa.
Nepenmäen koulu on noin 600–700
oppilaan yhtenäinen peruskoulu ja uudessa koulurakennuksessa hyödynnetään uudenlaista tekniikkaa. Tämä
mahdollistaa monipuoliset opetusmenetelmät. Luokissa on käytössä esimerkiksi liikuteltava esitystekniikka ja
laadukas langaton verkko. Uudet tilat
mahdollistavat perinteisten sekä uusien pedagogisten ratkaisujen toteuttamisen.
Koulussa on koko perusopetuksen
lisäksi esiopetusta sekä runsaasti erityispedagogista osaamista. Ratkaisut
esimerkiksi erityisopetukseen ja aineopetukseen liittyviin asioihin löytyvät
kätevästi samasta rakennuksesta. Yhdessä tekemisen kulttuurin rakentaminen on ikään kuin täydennyskoulutusta opettajille.
– Yläkoulun myötä opetushenkilökunnan asiantuntijuus kasvaa. Ei
esimerkiksi tarvitse miettiä eri oppiaineisiin liittyvää juttua pitkään, sillä

Parafest tarjoaa taidekokemuksia elokuussa
Kahdeksas Joensuun Parafest järjestetään 16.–18.8. Festivaali tarjoaa
vammaisille taiteilijoille mahdollisuuden saada esiin tuottamaansa taidetta. Kokonaisuudessa Parafest on hieno esimerkki yhdenvertaisuuden edistämisestä kulttuurin kautta.
Parafesteilla on tarjolla kuvataidetta, teatteria, musiikkia, runoja, kirjallisuutta, seminaareja sekä elokuvia. Tapahtumat ovat Joensuun keskustassa
Taidemuseo Onnin korttelissa ja sen

vanhempi voi tuoda lapsensa liikuntasaliin harrastuksiin ja mennä itse odotusajaksi vaikkapa kirjastoon. Kaupungin tavoitteena on käyttää rakennusta
myös koulujen loma-aikana.

JOENSUU

TAPAHTUMAT
Kuva: Iida Liimatainen

JOENSUU

ratkaisu löytyy talon sisältä. Samalla
opettajat pystyvät uudistamaan opetustaan jatkuvasti ja pysymään ajan
hermolla, kertoo Nepenmäen koulun
rehtori Jyrki Huusko.
Nepenmäen uuden koulun tilat ovat
monikäyttöiset. Tiloissa järjestetään
esiopetusta ja perusopetusta. Rakennuksesta löytyy myös uusi kirjasto sekä oppilashuollon tilat. Koulun lisäksi
tiloja käyttää muun muassa liikuntatoimi, nuorisotoimi, kansalaisopisto ja
konservatorio. Myös kansalaisjärjestöjen mahdollisuutta tilankäyttäjinä kehitetään.
Kansalaisopisto järjestää tiloissa
muun muassa kursseja kotitaloudesta, tekstiilitaidosta, kuvataiteesta sekä
sirkustaiteesta. Myös seurakunnan iltapäiväkerhot sekä erityislasten iltapäiväkerhotoimintaa järjestetään koululla.
Nepenmäen kaupunginosalle koulun uudet tilat tuovat palveluita lähemmäksi. Esimerkkinä parhaimmillaan

läheisyydessä: festivaaliteltta on Onnin pihalla, taidenäyttelyt Taidekeskus
Ahjossa, seminaari kaupunginkirjaston
Muikku-salissa sekä lauantain ohjelmat kaupunginteatterissa ja sen lämpiössä. Tapahtumiin on vapaa pääsy.

Tutustu ohjelmaan

www.joensuunparafest.org

tämä juttu viitottuna

www.joensuunuutiset.fi/viitotut

RAKENTAMINEN

PUUKERROSTALO
NOUSEE JO
Penttilänrantaan tulevan Suomen
korkeimman puukerrostalon rakentaminen on hyvässä vauhdissa
Ensimmäiset betonityöt ja perusrunko ovat valmiit ja puurakennelmia alettiin laittaa paikoilleen jo
heinäkuussa. Kutakin kerrosta rakennetaan teltan suojissa kaksi viikkoa.
Tahdissa on huomioitu syksyn sateet eikä elementtejä tarvitse nostaa
paikoilleen, jollei sää sitä salli. Rakentamisen aikana talon suojana on tilapäinen katto. Näin vältytään rakentamisvaiheen kosteusvaurioilta.
Talo valmistuu nykyisen suunnitelman mukaan elokuussa 2019. Talosta tulee 50 metriä korkea ja siihen
tulee 117 opiskelija-asuntoa. Talon sivulle tulee koko rakennuksen korkuinen valotaideteos.
Tervetuloa tutustumaan tähän
ainutlaatuiseen taloon jo sen varhaisessa rakennusvaiheessa Joen Yönä
24.8.2018 kello 16–18. Rakennustyömaa on Ylisoutajan sillan päässä
osoitteessa Penttilänkulma 2.

Pidempi juttu ja
kuvia koulusta:

www.joensuunuutiset.fi/
nepenmaen-uusi-koulu

JOENSUU

YMPÄRISTÖ

ILMASTOTYÖ
JATKUU
Joensuussa on käynnistynyt uusi
Ilmastokorttelit-hanke, jossa jatketaan viime vuonna päättyneen Ilmastotori-hankkeen hengessä vähähiilisyyteen pyrkivää ilmastotyötä.
Ilmastokorttelit keskittyy avoimessa haussa valikoituviin kortteleihin, joiden asukkaiden ja toimijoiden kanssa kokeillaan ja kehitetään
uusia vihreitä ratkaisuja. Hankkeessa edistetään myös vihreää yrittäjyyttä sparrauksella ja kokeiluilla,
järjestetään ilmastoaiheisia pop up
-tapahtumia sekä suunnitellaan toiminnallisia opetuspaketteja peruskoulun käyttöön. Apuna ovat Nepenmäen ja Karhunmäen uusien koulujen nykyaikainen talotekniikka.
Lisäksi hankkeen aikana kehitetään ilmastoportaali, josta voi hakea
tietoa ja seurata Joensuussa tehtyjä ilmastotekoja. Ilmastokortteleiden tapahtumat ovat kaikille avoimia. Seuraa siis meitä sosiaalisessa mediassa @ilmastokorttelit ja
pysy kuulolla!

lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
puukerrostalo
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NUORISO

Etsivä nuorisotyö
arjen tukipilareita
rakentamassa
Työn tavoitteet lähtevät nuoresta ja hänen tilanteestaan.
Yleensä liikkeelle lähdetään arjen perusasioista.
Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa nuoria, jotka ovat palveluiden ulkopuolella tai tarvitsevat tukipalveluista
huolimatta aikuista kulkemaan rinnalla
ja ohjaamaan. Palvelut ovat aina nuorelle maksuttomia. Joensuussa etsivä nuorisotyö linkittyy myös vahvasti Nuorisokeskus Whisperin toimintaan. Lisäksi yhteistyötä tehdään Harrastepankin kanssa.
Etsivässä nuoristyössä on tärkeää esimerkiksi nuoren tukiverkon rakentaminen
ja sitouttaminen verkoston toimintaan.
Nuorta tuetaan hakeutumaan palveluihin,
joita hän tarvitsee ja haluaa. Näitä voivat
olla muun muassa vapaa-ajan palvelut, virastoissa asiointi, toimeentuloasiat sekä
asumis- ja talousneuvonta. Etsivä nuorisotyö on myös liikkuvaa työtä eli nuoren
kanssa voidaan jalkautua esimerkiksi virastoihin ja palveluihin.
– Lähdemme tekemään työtä siitä näkökulmasta, mitä nuori itse kokee tarvit-

JOENSUU

sevansa elämäänsä, toteaa etsivä nuorisotyöntekijä Niina Kokkinen.
Nuoret ohjautuvat etsivään nuorisotyöhön oppilaitoksista, TE-toimistosta, sosiaalipalvelusta, terveydenhuollosta, vanhempien pyynnöstä, kavereiden kautta tai
nuoren omasta yhteydenotosta. Lain puitteissa on myös ilmoitusvelvollisuus, jonka
avulla nuoret ohjautuvat etsivään nuorisotyöhön. Ilmoitusvelvollisuus on peruskouluilla, ammattioppilaitoksilla, lukioilla, puolustusvoimilla ja siviilipalvelukeskuksilla.
Nuorisotyön onnistumista voidaan
parhaiten mitata nuoren omien henkilökohtaisten kokemusten kautta.
– Jos nuori kokee, että hänen asiansa
ovat omasta mielestä menneet eteenpäin
tai hän kokee saaneensa uutta lisäarvoa
tai esimerkiksi uusia ystäviä elämäänsä,
niin onnistuminen tulee tätä kautta meille työntekijöille, toteaa etsivä nuorisotyöntekijä Tiina Aalto.

MAAHANMUUTTAJAT

Tavoitteellista tukea
todelliseen tarpeeseen
Joensuun maahanmuuttajapalvelut
tarjoaa asiakaslähtöistä ja tavoitteellista kotouttamispalvelua. Kotoutumisen tavoitteena on saavuttaa tietoja ja
taitoja, joiden avulla maahanmuuttaja on tasavertaisessa asemassa sekä
oikeuksien että velvollisuuksien osalta
muihin kuntalaisiin nähden.
Viiden kotouttamisohjaajan tiimiä
johtaa kotouttamispäällikkö Mervi
Kuiri. Palvelua tarjotaan useilla eri kielillä kaikille kotoutumisajalla oleville
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maahanmuuttajille maahantulosyystä riippumatta. Ohjausta ja tukea maahanmuutto- ja kotouttamisasioissa annetaan myös kaupungin työntekijöille
sekä muille toimijoille.

Lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
maahanmuuttajapalvelut

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

Niina Kokkinen, Tiina Aalto ja
Juha Uusitalo tukevat nuorta
hakeutumaan niihin palveluihin,
joita hän tarvisee ja haluaa.

Lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
etsivanuorisotyo
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RAVINTO

YMPÄRISTÖ

ALLERGIASÄÄNNÖKSET
UUDISTUVAT

JÄTEVALVONNAN
TULOKSIA

Koulujen ja päiväkotien allergiasäännökset uudistuvat syksyllä. Niiden
avulla pyritään vähentämään allergioita. Tavoitteena on sietokyvyn vahvistaminen ja terveyden tukeminen niin,
että lieviä oireita aiheuttavia allergeeneja ei vältettäisi turhaan. Joensuussa
Polkka toteuttaa ohjelmaa Siun soten
tavoitteiden mukaan.
Muuttuvat allergiasäännökset vähentävät myös rajoituksia elämässä. Samalla erikoisruokia ei tehdä turhaan. Ruokahävikin määrää saadaan
pienemmäksi, ja samalla työ-, kuljetus- ja tarjoilukustannukset kevenevät.
Jatkossa ruoka-allergiaan tai vaivaan on haettava todistus. Vuosittainen tarve allergioille voidaan tarkistaa neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Kasvisruokavalioon ja uskonnollisiin syihin liittyvien ruokavalioiden lomakkeet saa osoitteesta www.
polkkaoy.fi/erityisruokavaliot.

Lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
allergiasaadokset

Kompostin hoitamisesta voi antaa kaupunkilaisille kiitosta! Ympäristönsuojeluyksikkö valvoi kesällä
kompostien ja hyötyjätepisteiden
käyttöä. Kompostivalvontaa tehtiin
kiinteistöillä, joiden jäteastia tyhjennetään 12 viikon välein ja joiden elintarvikejätteet kompostoidaan kiinteistöllä.
Asukkailla oli todella hyvä tietotaito kompostin hoitamisesta eikä
epäkohtia juurikaan ilmennyt. Valtaosa lajitteli pakkausmuovin erilleen.
Valvotut kohteet olivat malliesimerkkejä siitä, miten jätteen syntyä voi
ehkäistä omilla valinnoilla.
Sen sijaan hyötyjätepisteiden valvonnassa törmättiin väärinkäytöksiin. Pisteille tuodaan niihin kuulumattomia jätteitä ja jätteitä oli jätetty astioiden viereen, mikä aiheutti
usein alueen roskaantumista. Epäkohdat olivat kuitenkin yksittäisiä ja
valtaosa ihmisistä noudattaa lajitteluohjeita.

lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
jatevalvonta

MUSEOT / ORKESTERI / TEATTERI / KANSALAISOPISTO / konservatorio
TEATTERI

kuva: Toni Härkönen

JOENSUU

Slaavilaisia tunnelmia
huumorilla höystettynä
Joensuun kaupunginteatterin ohjelmistoa sävyttää syksyllä slaavilaisuus. Luvassa on kantaesityksiä, komediaa ja toiveuusintoja.
Sofi Oksasen Stalinin lehmät saa kantaesityksensä 15.9. Oksasen vuonna 2003
ilmestynyt romaani nähdään nyt ensimmäistä kertaa teatterin lavalla. Romaanin dramatisoi ja ohjaa Aino Kivi. Tarinassa seurataan kolmen naisen elämää
eri sukupolvien ja yhteiskuntien kehyksissä. Näytelmä on myös armoton tarina elämää hallitsevasta syömishäiriöstä, häpeän ja arvottomuuden tunteiden
voimasta ja naiseuden mahdottomuudesta.
Sofi Oksanen tulee ensi-iltaan ja sen
yhteydessä järjestettävään keskustelutilaisuuteen.
Zinaida Dolgovan kirjoittamassa
kansankomediassa Rouva Stroganova
– kylänkaappauskomedia viisi sukkelasanaista oman kylän poikaa sinnittelee
Pohjois-Karjalan perukoilla. Kylään ilmestyy venäläinen rouva, joka aikoo tehdä kylästä kansainvälisen turistikohteen.

MUSEOT
kuva: Maija Joensuu

JOENSUU

Vieraileva ohjaaja Janne Saarakkala ja
kääntäjä Lija Fischer ovat sovittaneet
tapahtumat Pohjois-Karjalaan. Kantaesitys on 22.9.
Yhteistuotanto Voimatarina saadaan
pienelle näyttämölle 21. ja 22.9. Jos supersuositun Pop up -teatterin esitys jäi
näkemättä kevättalvella 2017, nyt siihen
on uusi mahdollisuus.
Paljon toivottu Viirun ja Pesosen
joulu saa uusintaensiaamun 31.10. Hauska ja tunnelmallinen koko perheen esitys
pohjautuu Sven Nordqvistin rakastettuihin lastenkirjoihin. Ohjaaja on Iiristiina
Varilo.
Iivana Julma – takaisin tulevaisuuteen
on karnevalistinen komedia, jossa nykypäivän Moskovaan ei saavu saatana
vaan aikakoneella sinne singahtaa itse
Iivana Julma. Vierailevana ohjaajana on
Lija Fischer. Ensi-ilta on suurella näyttämöllä 24.11.

Hilman ja Onnin
näyttelyihin mobiiliopas
Joensuun museoiden kokoelmanäyttelyitä voi Joen Yöstä 24.8. alkaen
kiertää mobiilisovelluksen opastamana. Citynomadi-sovellukseen luotu
Pohjois-Karjalan museo Hilman kierros tarjoaa maakunnan historiaa pähkinänkuoressa. Taidemuseo Onnin reitiltä löytyy muun muassa poimintoja
Suomen kultakauden taiteesta ja persialaisesta keramiikasta.
Reitit tehtiin osana Helinä Rauta-

vaaran museon koordinoimaa Turvapaikkana museo -hanketta. Tavoitteena oli kehittää turvapaikanhakijoiden
ja maahanmuuttajien hyvinvointiin,
kotoutumiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen tähtäävää museoiden toimintaa. Reittien kielet ovat suomi,
englanti ja venäjä, syyskuussa myös
selkosuomi ja arabia. Sovelluksen voi
ladata omaan kännykkään osoitteessa https://app.citynomadi.com.

Sofi Oksanen tulee Stalinin lehmät
-kantaesityksen ensi-iltaan ja sitä
ennen pidettävään keskustelutilaisuuteen 15.9.

lue lisää
http://kaupunginteatteri.jns.fi
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KONSERVATORIO

KIRJASTO

KUOROIHIN
MAHTUU
VIELÄ

NEPENMÄEN
KIRJASTO
AVATAAN

Joensuun konservatorion lapsi- ja
nuorisokuorot ottavat joukkoonsa uusia laulajia. Tulikatti on 6–12
-vuotiaille tarkoitettu eloisa koululaiskuoro. Siellä opitaan musiikkia, laulamista ja saadaan esiintymiskokemusta. Kuoro kokoontuu keskiviikkoisin kello 16.30 konservatoriolla,
Rantakatu 31.
Uusi nuorisokuoro Valo on tarkoitettu 11–18-vuotiaille. Valo sopii kaikille, jotka haluavat laulaa hyvässä porukassa, kehittää lauluääntään sekä
musikaalisuuttaan. Kuoro kokoontuu
torstaisin kello 18 konservatoriolla.
Hakijoilta toivotaan lauluintoa
ja vastalahjana tarjotaan sopivasti haasteita ja hauskanpitoa. Kuorot
esiintyvät säännöllisesti ja tekevät
yhteistyötä koulujen kanssa. Molempia kuoroja johtaa musiikin maisteri
Mari-Annika Heikkilä.

Ilmoittaudu kuoroon

mari-annika.heikkila@joensuu.fi

Niinivaaralaisten pitkä odotus lähestyy loppuaan, kun Nepenmäen uusi kirjasto avaa ovensa torstaina 30.
elokuuta. Kirjaston suunnittelussa on
painotettu erityisesti tilojen muunneltavuutta. Pehmeät katsomoksi muuntuvat lukuportaat, liikuteltavat hyllyt
ja kannettavat tietokoneet mahdollistavat tilojen taipumisen monenlaisiin
käyttötarkoituksiin ja helpottavat tilojen esteettömyyttä.
– Nepellä säilyy perinteinen kirjaston henki kirjahyllyineen, mutta liikuteltavuuden ja modernin tekniikan ansiosta se muuttuu tarvittaessa myös
oppimisympäristöksi ja esittävän taiteen näyttämöksi, kertoo kirjastonjohtaja Vesa Liminka.
Nepenmäellä laajennetaan myös
itsepalveluaikoja. Kirjasto toimii tällöin itsepalvelukirjastona joka päivä
kello 7–21.

Kuvia kirjastosta

www.joensuunuutiset.fi/
nepenmaen-kirjasto
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kuva: Samuli Kuittinen
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Uusia alkuja yhdessä
Elokuisessa, syksyä lähentelevässä ilmassa on uutuuden tuoksua.
Kansalaisopiston opas on myös varma syksyn merkki – ja uusien
alkujen mahdollistaja.

JOENSUU

Vaikka ulkomaille lähteminen olisi pelottava ajatus kielitaidon puutteen vuoksi, missään tapauksessa ei ole myöhäistä. Voit valita kurssin ainakin 18 eri kielen
valikoimasta, ja maailma avartuu.
Ilmoittaudu verkossa to 16.8. kello 9 liikunnan, tanssin, musiikin, lasten ja nuorten kursseille, pe 17.8. kello 9 kaikille kursseille. Puhelimitse voit ilmoittautua ma
20.8. kello 9 alkaen.

ORKESTERI

Gabriel Suovanen

Lue lisää

www.opistopalvelut.fi/joensuu
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MUSEOT

JOENSUU

NUORET

Ilona Niemi, sarjasta
Fit Bird 2017, yksityiskohta

Kansalaisopiston ryhmissä kokoontuu
vuosittain tuhansia opiskelijoita. Opiskeluun ja harrastamiseen antaa lämpimän
mausteen samanhenkisten harrastajien
joukko.
Liikuntaharrastuksen aloittaminen voi
tuntua epävarmalta, mutta rohkaistu lähtemään! Jokaisen tasoon löytyy sopiva
ryhmä. Jos sielusi taas kaipaa väylää luovuudelle, valitse jokin lukuisista kuvataiteen, kädentaitojen tai ilmaisun kursseista.
Kursseilla saa kokeilla ja kokea, ei tarvitse
osata tai olla taiteellinen. Mutta saa olla!

Kaupunginorkesterin syyskausi alkaa Joen Yössä

Taidemuseo Onnissa Joen
Yönä pop-up-potrettikioski

Yläkoululaisille ilmaisia kulttuuri- ja liikuntaelämyksiä

Orkesterin syksy starttaa Joen Yössä perjantaina
24.8. Carelicumin aulan ilmaiskonsertein kello 14.30
ja 16, johtajana Huba Hollókői. Ohjelmassa on muun
muassa otteita tammikuussa ensi-iltaan tulevasta
Joensuun Oopperayhdistyksen tuottamasta Figaron häät -oopperasta. Solisteina ovat Jukka Romu,
Marjatta Airas ja Markus Nieminen, jotka nähdään
lavalla myös tammikuussa.
Sinfoniakausi alkaa torstaina 13.9. kello 19. Tuolloin Jurjen Hempelin johtamana Carelia-salin täyttävät muun muassa Einojuhani Rautavaaran ikiihanan Cantus Arcticuksen linnunlaulujen sävyt ja
Franz Schubertin Traagiseksi nimeämän neljännen
sinfonian tunnelmat. Upeaääninen baritoni Gabriel
Suovanen tulkitsee Sibeliuksen yksinlauluja, jotka
Rautavaara on orkestroinut Elämän virrassa -laulusarjaksi.
Ennen kauden avauskonserttia Orkesterin ystävien yhdistys kutsuu mukaan ravintola Amica Careliaan kello 18 Tunti ennen konserttia -tilaisuuteen tutustumaan illan ohjelmaan ja esiintyjiin.

Taidemuseo Onni toimii tuttuun tapaan Joen Yön tapahtumapaikkana perjantaina 24.8.
kello 15–22. Koko taloon on tapahtuman ajan
vapaa pääsy. Ohjelmassa on muun muassa Naiseus-näyttelyn opastus kello 15 ja Ilona
Niemen pitämä pop-up-potrettikioski, jossa taiteilija tekee eläinteemaisia muotokuvia paikan päällä ilmoittautuneille.
Kerttu Horilan ja Ilona Niemen Naiseus-näyttely on esillä 16.9. saakka. Opastuksia on Joen Yön lisäksi keskiviikkona 15.8., 5.9. ja 12.9. kello 18. Opastus sisältyy pääsymaksuun.
Taidemuseossa avataan 27.9. Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton 80-vuotisjuhlanäyttely. Kaksi
kuukautta kestävä nykytaiteen katselmus taidemuseossa sekä Taidekeskus Ahjossa ja Galleria Kohinassa on osa juhlavuoden Juhlat/Bileet/Party/
Fest/Hïeje-kuvataidefestivaalia. Lisäksi festivaaliin kuuluu paljon muuta kuvataiteeseen liittyvää
ohjelmaa. Näyttelyn kuraattorina toimii joensuulaislähtöinen kuvataiteilija ja tutkija Mika Karhu.

Joensuun kaupunki tarjoaa yläkoululaisille ilmaisia kulttuuri- ja liikuntaelämyksiä sekä alennuksia. Aiemmin käytössä ollut yhdeksäsluokkalaisille tarkoitettu K9-kortti laajenee kaikkia yläkoululaisia koskevaksi K789-kortiksi. Samalla aiemmin
paperisena jaettu etukortti siirtyy mobiiliin ja kulkee mukana aiempaa näppärämmin. Mikäli älypuhelinta ei taskusta löydy, kortin saa edelleen
painettuna.
Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden yhteistyössä
toteuttama kortti tarjoilee etuuksia monipuolisesti. K789-kortilla pääsee maksutta taidemuseo Onniin sekä Pohjois-Karjalan museoon, kaupunginorkesterin konsertteihin ja kaupunginteatteriin.
Kulttuurin lisäksi kortti kannustaa liikkumaan: uimahallikäynnit sekä ysiluokkalaisille myös kuntosali ovat Joensuun uimahalleissa maksuttomia. Kortilla saa alennuksia elokuvateatteri Tapion torstain näytöksistä sekä nuorisopalveluiden
järjestämistä tapahtumista ja leireistä.
K789-kortti on osa Kulttuurin virta -kulttuuripolkua, jonka tuotannosta vastaa Joensuun lastenkulttuurikeskus. Kortti on käytössä elokuun
lopussa.

LUE LISÄÄ

www.joensuu.fi/orkesteri/syksy2018

LUE LISÄÄ

www.joensuuntaidemuseo.fi

JOENSUUN UUTISET – JOENSUUN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI PÄÄTOIMITTAJA REETA KNUUTI, REETA.KNUUTI@JOENSUU.FI, P. 050 410 5827
VISUAALINEN ILME JA TAITTO MAINOSTOIMISTO FABRIK OY PAINO PUNAMUSTA OY PAINOS 40 000 KPL JAKELU YKKÖSJAKELU OY, JULKINEN TIEDOTE
HUOM! SEURAAVA JOENSUUN UUTISET ILMESTYY 10.10.

