joensuun kaupungin tiedotuslehti
helmi-maaliskuu 2018

HYVINVOINTI

VOIKO HYVINVOINTIA
OPETTAA?
Ihmisten arjen sujuminen on hyvinvointipalveluiden keskeinen tavoite. Hyvinvointi palvelee kaikkia kaupunkilaisia lapsista senioreihin, harrastavista aikuisista vapaaehtoistyön tukemiseen.

J

oensuussa hyvinvointi kattaa varhaiskasvatuksen,
koulutuksen perusasteesta lukioihin sekä kansalaisopiston ja konservatorion, kulttuuripalvelut, nuorisotoiminnan ja liikunnan palvelut.
Monialaisuudesta huolimatta hyvinvoinnilla on yhteisiä tavoitteita, jotka näkyvät palveluissa kautta linjan.
Monipuoliset oppimisympäristöt voivat avata ovensa

koulupäivien jälkeen lähialueen asukkaiden harrastuskäyttöön. Ympäristökasvatus ja kestävä kehitys kulkee
läpi koko opinkaaren. Kaikessa toiminnassa tähdätään
yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon sekä vihapuheen ja
rasismin ehkäisyyn.
Yksi toiminnan läpileikkaavista teemoista on positiivinen pedagogiikka, joka otetaan käyttöön seuraavien neljän vuoden aikana koko toimialalla. Positiivisen pedagogiikan edelläkävijänä Joensuussa, ja koko
Suomessa, on toiminut varhaiskasvatus päivähoidossa. Positiivisen pedagogiikan keskiössä on lasten vahvuuksien löytäminen ja niistä puhuminen.

Päivähoidossa tehtävällä työllä voidaan ehkäistä
mielenterveyden häiriöitä ja vaikuttaa positiivisesti lasten hyvinvointiin. Myös viime syksynä käyttöön otettu
uusi varhaiskasvatussuunnitelma linjaa empaattista,
lempeää ja myötätuntoista aikuista kasvatustyössä.
Kaikilla meillä on erilaisia vahvuuksia ja näihin kiinnitetään huomio positiivisessa pedagogiikassa. Positiivisuuden malli yltää myös koko työyhteisöön.
Lue positiivisesta pedagogiikasta lisää sivulta kaksi.

Kuva: Eija-Irene Hiltunen
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Lue lehti laajempana verkossa
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PÄIVÄHOITO

Positiivinen pedagogiikka
etsii vahvuudet
Ollilan päiväkodissa otettiin varaslähtö positiiviseen pedagogiikkaan pari vuotta sitten ja toiminta on
levinnyt myös muihin kaupungin päiväkoteihin. ”Virheiden” sijasta etsitään vahvuuksia, kiitetään ja
kehutaan. Päiväkodissa on tehty harjoituksia, joissa vahvuuksia tuodaan esille.

P

KOLUMNI

ositiivisen pedagogiikan keskiössä
on lapsen ja aikuisen kohtaaminen,
ja aikuisen käyttäytyminen vuorovaikutustilanteessa. Käytännössä positiivisuus tarkoittaa rohkaisevaa ja kannustavaa puhumista lapselle.
Positiivinen pedagogiikka otetaan
huomioon päivän erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, joita päiväkoti on täynnä. Lasta kiitetään sinnikkyydestä, kun
lelut on raivattu laatikkoon ennen ulkoiluhetkeä. Kehutaan rohkeaksi, kun
lounaalla on maistettu reippaasti uutta ruokaa. Mainitaan, että olitpa ystävällinen, kun autoit kaveria.
– Eli enää ei kiinnitetä huomiota
niihin asioihin, joita lapsi ei vielä osaa.
Keskitymme siihen, mitä lapsi osaa ja
rohkaisemme häntä näissä vahvuuksissa. Vielä 70–80-luvuilla varhaiskasvatus oli korjaavaa kasvatusta, päiväkodin johtaja Mia Gröhn kertoo.
Ollilan päiväkodissa positiivisen pedagogiikan käyttöönotto tarkoitti koko
henkilöstön toimintatavan ja ajattelutavan muutosta. Sekä aikuiset että lapset
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Kaupunki uudistaa
verkkosivunsa
vuoden 2019 alusta

harjoittelivat positiivista pedagogiikka
koko lukuvuoden 2016–2017.
– Viime talvi oli huikea. Koko työyhteisö innostui. Harjoittelimme joka kuukausi kolme eri vahvuutta. Erityisen
tärkeitä ovat sinnikkyys, itsesäätely ja
myötätunto. Lapset oppivat puhumaan
myös itsesäätelytaidoista. Se hetki pysäytti, kun kuulin eskaripojan sanovan
toiselle, että pitäisikö sinun ottaa itsesäätely käyttöön, Gröhn jatkaa.
Yhteistyö lasten vanhempien kanssa on myös tiivistä. Ennen ystävänpäivää lasten vanhemmat täyttävät kotona vahvuusdiplomit, ja ne jaetaan ja
luetaan lapsille ääneen ystävänpäiväviikolla. Tätä ennen lapsille on tehty jo
muun muassa positiivisuus-CV:t.

in english / НА РУССКОМ

www.joensuu.fi/english
www.joensuu.fi/russian

tämä juttu viitottuna

www.joensuunuutiset.fi/viitotut

Vahvuusvaris työnsä äärellä, hyvää huomaamassa.

Verkossa jyräävät
saavutettavuus ja mobiililaitteet
Joensuun kaupunki uudistaa verkkosivunsa vuoden 2019 alusta. Edellisen
kerran verkkosivut uudistettiin 2013.
Tässä välissä viestinnän kentällä on
tapahtunut paljon. Erilaiset verkkoviestinnän kanavat ovat nousseet ensisijaisiksi tiedon lähteiksi.
Keväällä 2017 tehdyssä kuntalaiskyselyssä yli 63 prosenttia vastaajista
toivoi saavansa tietoa kaupungin ajankohtaisista asioista kaupungin verkkosivuilta. Joensuulaisten toiveet ovat linjassa koko maan kanssa.
Mistä uudistukseen lähdetään?
Tärkeimpiä syitä muutokseen ovat
responsiivisuus. Nykyinen sivusto ei
taivu niin ketterästi kämmenen kokoiseen ruutuun. Samalla mobiilikäyttäjien määrää nousee jatkuvasti. Kaupungin sivuilla vierailtiin yli 2,1 miljoonaa
kertaa viime vuoden aikana, vierailijoita oli yli 5 000 päivässä. Käynneistä 40

prosenttia tehtiin mobiililaitteella. Vielä vuonna 2013 luku oli 8 prosenttia.
Toisena vaativana tekijänä on EU:n
saavutettavuusdirektiivi. Vuoteen 2020
mennessä julkisten toimijoiden sivujen
on oltava saavutettavat. Kaikille käyttäjille on taattava tasavertaiset mahdollisuudet palvelun käyttämiseen riippumatta erilaisista toimintarajoitteista.
Suunnittelussa on huomioitava erilaiset käyttäjät, käyttötilanteet ja erilaiset päätelaitteet.
Linkit toimivat, käytetty kieli on selkeää, emme laita valkoista tekstiä lumisen maisemakuvan päälle. Näiden
asioiden huomioiminen palvelee meitä
kaikkia käyttäjiä. Myös sivuston tekninen toimintavarmuus nousee tärkeäksi. Samalla valmius digitaalisiin palveluihin paranee.
Näiden kahden ”pakollisen” lisäksi
analytiikan perusteella uudistuksessa

tärkeimmiksi nousevat ajankohtaisuuden parantaminen, palvelujen parempi
esittely ja eri kohderyhmien huomioiminen. Arjen palvelut erottuvat analytiikassa selvästi: vuonna 2017 suosituin sivu oli joukkoliikenteen eli JOJO:n
reitti- ja aikataulutiedot. Hyväksi kolmoseksi nousee Vesikko. Väliin kiilaavat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka
ovat jo vuoden olleet Siun Soten alaisuudessa.
Alkuvuodesta 2018 ladut ja latukartat kirivät 10 käytetyimmän sivun joukkoon. JOJOn valta-asemaa ei tosin heilauta mikään. Sivulle on surffailtu tämän vuoden puolella jo lähes 70 000
kertaa. Itse käytän palvelua päivittäin.
Reeta Knuuti
JOJO-sivuja käyttävä
viestintäpäällikkö
puh. 050 410 5827
reeta.knuuti@joensuu.fi

Tiesitkö että…

1 500
Joulukuussa käyttöön
otetulla mobiililipulla tehtyjen
bussimatkojen määrä.

somesta nostettua
“Muutetaanko Joensuuhun?
Siitä molemmille töitä
“

Tiina Salo tapahtumapalveluiden
hulvattoman rekryvideon
kommenttiketjussa Facebookissa.

Valtuustosalista
“Voisiko joukkoliikenne olla ilmaista?
Tämä on toiminut Tallinnassa hyvin.”

Markona Haakana (vas.)
kommentoi Ilmasto-ohjelmaa.
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NYT TAPAHTUU
TAPAHTUMIA JOENSUUSSA
helmi–maalisKUUSSA
Poimintoja tapahtumatarjonnasta
kerätty helmikuun alussa,
muutokset mahdollisia.
KESKUSTA
la 17.2. klo 19–22
Eläinten ääni -tukikonsertti
Kulttuurikahvila Laituri
ti 20.2. klo 19
Puolustusvoimat 100 vuotta –
Sisulla ja sydämellä -konsertti
Carelia-sali
to 22.2. klo 17.30
Talvirastit
Pielisjoen koulu, Karsikko
la 24.2. klo 10–22		
Musiikkia kellon ympäri
Yhteiskoulun lukion ruokasali,
Papinkatu 3

kuvaaja: Arto Piiroinen/Helios

ti 6.3. klo 18		
Jotain jää -konsertti
Pakkahuone

Abit ja vanhat
juhlivat jälleen
Tämä viikko on yhtä lukiolaisten juhlaa. Abit juhlivat penkinpainajaisiaan torstaina 15.2. ja perjantaina 16.2. tanssivat vanhat.
Joensuun lukioiden penkkariajelu alkaa torstaina kello 12.30 Linnunlahdelta. Letkassa on 20 kuorma-autoa ja ajojärjestys on Normaalikoulun lukio, Itä-Suomen koulun lukio, Yhteiskoulun lukio, Pyhäselän
lukio, Lyseon lukio.
Torin remontin takia kuorma-autoilla on tänä vuonna uusi ajoreitti: Linnunlahdentie–Papinkatu–Rantakatu–Suvantokatu–Kirkkokatu–Siltakatu–Rantakatu–Suvantokatu–Kirkkokatu–Siltakatu–Rantakatu–Suvantokatu–Länsikatu–Linnunlahdentie. Karkkien heittoa
varten on varattu yksi pysähdys Siltakadulla ajoneuvojen ollessa pysähdyksissä. Terve menoa sinne Geishan-metsästykseen!
Perjantaina päästään osallistumaan kaikkien lukioiden yhteiseen
iloon Joensuu Areenassa, jossa 500 kakkosluokkalaista ”vanhaa” tanssahtelee Joensuun kaupunginorkesterin tahdissa kello 18 alkaen. Illan tansseihin voivat tulla yleisöksi muutkin kuin tanssijoiden lähipiiri!
Kymmenen paria tanssii kaupunkilaisille myös kauppakeskus Iso
Myyssä perjantaina 16.2. kello 14.45. Tervetuloa shoppailureissun
lomassa nauttimaan sifongista ja kikaposta!

ke 21.3. klo 18
Lied-kuu -konsertti Kuvien äärellä
Joensuun taidemuseo Onni
to 22.3. klo 9
Virpojaiset
Carelicumin aula
ENO
la 17.2. klo 10–14
Terveysmessut
Palvelutalo Kotiranta
ke 28.2. klo 19
Lumikenkäilyä
Lähtö Enon Vallisärkältä
to 8.3. klo 19
Vuosisadan rakkaustarina
-monologi Louhitalo
KIIHTELYSVAARA
su 25.2. klo 10–12
Rusettiluistelut
Kiihtelysvaara
su 4.3. klo 15–17
Koko perheen mäkitapahtuma
Määtänmäki
PYHÄSELKÄ
1.–28.2.
Mieleni maisema 3 -näyttely
Pyhäselän kirjasto
la 24.2. klo 10–14
Koko perheen talvitapahtuma
Hammaslahden koulukeskus
TUUPOVAARA
ke 21.2. klo 9.30
MLL:n Tuupovaaran perhekahvila,
aiheena unikoulu
Tuupovaaran nuorisotalo
su 25.2. klo 12–15
Koko perheen mäenlaskutapahtuma Tuupovaaran Huosiovaara

NUORET

TALVILOMALLA
RETKIÄ, PELILEIRI JA
NUORISOTALOT AUKI
Talvilomalla on ympäri Joensuuta tarjolla monipuolista tekemistä lapsille ja nuorille. Viikon leirinä on Pelileiri Whisperissä Torikadulla. Retket
suuntautuvat toiminnan ja shoppailun merkeissä
Kuopioon ja laskettelun merkeissä Tahkolle. Kaikilla nuorisotaloilla on avointa ilmaista lomatoimintaa spesiaaliohjelmineen pitsanpaistosta askarteluun ja ulkoiluun. Reijolassa näytetään koko
perheen elokuva.
Nuortenjoensuu.fi-sivulle kootaan kaupungin
ja järjestöjen tarjoaman lomatekemiset. Samasta
paikasta löytyy lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet.

lue lisää

www.nuortenjoensuu.fi/loma-ajat
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KESÄTYÖT

KESÄTÖITÄ 250 NUORELLE
JA YRITYKSILLE
KESÄTYÖTUKEA
Kaupunki tarjoaa tulevana kesänä töitä 250 joensuulaiselle nuorelle. Kesätyöt on tarkoitettu
15–23-vuotiaille ja ne kestävät kahdesta viikosta
kuukauteen. Pääasiassa hommia on puisto- ja puutarhapuolella, kiinteistöhuollossa, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa sekä varhaiskasvatuksessa. Töitä
haetaan sähköisesti osoitteessa www.joensuu.fi/
kesatyot. Haku on nyt käynnissä ja hakuaikaa on
2.3. kello 15 asti.
Lisäksi kaupunki maksaa alle 100 henkeä työllistäville yrityksille ja yhdistyksille tukea 60 joensuulaisen nuoren palkkaamiseen. Yhtä nuorta kohti
voi saada tukea 350 euroa kuussa. Hakuaika päättyy 30.3.

Hae kesätyötä

www.joensuu.fi/kesatyot

Hae kesätyötukea

www.joensuu.fi/kesatyopaikkatuki-yrityksille
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Ampumahiihdon
kisahurmos on täällä taas
Ampumahiihdon maailman huiput tulevat jälleen maaliskuussa
Kontiolahdelle kilpailemaan maailmancupin sijoituksista ja pisteistä. Olympialaisten
aikana hyvään kisahurmokseen virittäytyneiden penkkiurheilijoiden kannattaakin
suunnata Kontiolahdelle kokemaan tapahtuma ja kehuttu kisahuuma
paikan päällä 8.–11. maaliskuuta.

Neljä tiivistä ja
sähäkkää kisapäivää
Maailmancupin ohjelmassa on neljä tiivistä kisapäivää. Arki-iltaisin kello 18.45 alkavien kilpailujen
kisahuumaan ehtii mukaan myös työpäivän päätteeksi. Suurimmista suomalaissuosikeista Kaisa
Mäkäräinen ja Mari Laukkanen nähdään ensimmäisen kerran kilpailemassa perjantai-iltana.
Kisa-aikataulut:
TORSTAI 8.3.
Alue auki klo 15.45–22.00
miehet 10 km klo 18.45
PERJANTAI 9.3.
Alue auki klo 15.45–22.00
naiset 7,5 km klo 18.45
LAUANTAI 10.3.
Alue auki klo 11.40–21.00
sekapariviesti klo 14.40,
sekaviesti klo 17.45
SUNNUNTAI 11.3.
Alue auki 11.30–20.00
yhteislähtö miehet klo 14.30,
yhteislähtö naiset klo 17.10

Ilmaisbussilla kisojen ytimeen
Aiempien vuosien tapaan kisatapahtumien ytimeen pääsee näppärimmin ilmaisilla yleisökuljetuksilla. Nonstop-periaatteella
kulkevat bussit liikennöivät Joensuusta ja Kontiolahdelta stadionille ja
takaisin.
Joensuun kisabussit
lähtevät Vesikon edestä

in english /
НА РУССКОМ

www.kontiolahtibiathlon.
com
www.kontiolahtibiathlon.
com/ru

tämä juttu
viitottuna

www.joensuunuutiset.fi/
viitotut
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Kenttämiehentien parkkipaikalta noin 5 minuutin välein ja ajavat sieltä Kontiolahden stadionille ja takaisin.
Ajoaika on noin 30–45 minuuttia. Viimeiset paluukuljetukset lähtevät noin 2 h kilpailupäivän päättymisen
jälkeen. Kahden kilpailun päivinä myös ensimmäisen
kilpailun jälkeen ajetaan paluukyytejä.
Kuljetusaikataulut:
TORSTAI 8.3.
• Joensuusta stadionille klo 15.30–18.00
• Viimeiset paluukuljetukset noin klo 22.00
PERJANTAI 9.3.
• Joensuusta stadionille klo 15.00–18.00
• Viimeiset paluukuljetukset noin klo 22.00
LAUANTAI 10.3.
• Joensuusta stadionille klo 11.15–17.00
• Viimeiset paluukuljetukset noin klo 21.00
SUNNUNTAI 11.3.
• Joensuusta stadionille klo 11.00–16.25
• Viimeiset paluukuljetukset noin klo 20.00
Kontiolahdelta pääsee non-stoppina busseilla stadionille kirkonkylän linja-autoasemalta ja Lehmon koululta. Tarkista aikataulut ja reitit kisasivuilta.

Liput edullisimmin ennakkoon
Huipputason ampumahiihtoa pääsee seuraamaan
moneen tapahtumaan verrattuna edullisesti, sillä
aikuisten päivälippu latukatsomoon maksaa vain 16
euroa (perjantaina ja sunnuntaina 18 euroa). B-katsomoon päivälippu maksaa 25 euroa ja A-katsomoon
torstaina ja lauantaina 30 euroa, perjantaina ja sunnuntaina 35 euroa.
Alle 12-vuotiaat lapset pääsevät latukatsomoon
ilmaiseksi, muihin katsomoihin heille sekä opiskelijoille, eläkeläisille ja 13–17-vuotiaille on alennetut hinnat.
Lippuja voi hankkia Ticketmaster Suomen myyntikanavista eli verkkokaupasta ticketmaster.fi, lippukaupasta, puhelinpalvelusta ja R-kioskeista (varausten lunastus). Huomioithan, että kisapäivinä
8.–11.3. stadionin lipunmyynnissä sekä Joensuun Carelicumin myyntipisteellä on korotetut hinnat. Kisapäivinä lippuja voi ostaa
stadionin porteilta. Lipunmyynti avautuu kolme tuntia ennen kilpailun alkua.
Lisätietoja lippujen hinnoista:
www.kontiolahtibiathlon.com/fi
/katsojat/liput

Kaisa ja Mari nauttivat
lähellä olevasta yleisöstä
Kaisa Mäkäräiselle ja Mari Laukkaselle kotiyleisön
edessä kilpaileminen on aina hieno kokemus. Molemmat iloitsevat siitä, että kannustusta riittää stadionin lisäksi myös maastossa.
– Parasta on seinänousun jälkeen, kun ihmiset
huutaa hulluna. Tai ylipäätään se, että huuto jatkuu
läpi radan, kun porukkaa on joka paikassa. Kontiolahdella hienoa on, että katsojat pääsevät lähelle urheilijoita. Stadion on maailmancupareenaksi tiivis,
ja siellä pääsee näkemään ja aistimaan tunnelmaa
hyvin. Se on mukavaa sekä urheilijalle että katsojalle. Kun porukkaa on paljon, tunnelma on tosi korkea,
Laukkanen hehkuttaa.
Tätä et näe tv:ssä!
Saapumalla ajoissa kisapaikalle katsoja pääsee kokemaan ja näkemään myös paljon sellaista, mikä jää
tv-lähetyksissä näkemättä. Mäkäräinen on saanut
kuulla innostuneita havaintoja.
– Moni kisoja katsomassa ollut sanoi, ettei ollut
tajunnut, kuinka paljon hiihdämme ennen kisaa, kuinka paljon huoltomiehet testaavat ja miten kovaa verkkaamme. Sellaisia asioita pääsee livenä näkemään,
kun tulee ajoissa paikalle. On paljon taustajuttuja, jotka lisäävät ymmärrystä. Kun sitten seuraavan kerran
katsoo kisoja telkkarista, niitä voikin katsoa ihan eri
silmällä, Mäkäräinen sanoo.

Lauantai on perhepäivä
Stadionin Winterpark-alueella on paljon perheille
suunnattua tekemistä erityisesti lauantaina 10. maaliskuuta. Muun muassa makkaranpaistomahdollisuus, ilmainen mehutarjoilu lapsille, liukurimäki, ekoaseammuntapiste sekä useat levähdys- ja eväiden
syöntipaikat tekevät kaikenikäisten kisoissa viihtyisämpää. Yleisöteltassa kisavieraita viihdyttää tapahtuman ajan dj. Tarkemmat tiedot kisasivuilta.

 Info
Seuraa kisoja
netissä ja somessa:
www.kontiolahtibiathlon.fi
FB: @kontiolahtibiathlonevents
Instagram: @klahtibiathlon
Twitter: @klahtibiathlon
#KON18
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Ilmasto-ohjelma linjaa
kaupungin ilmastotyötä
Kaupunginhallituksen tammikuussa hyväksymä ilmasto-ohjelma
määrittää kaupungin tulevaa ilmastotyötä vuoteen 2021.
Ilmasto-ohjelmassa nostetaan esiin
konkreettisia toimenpiteitä, joita kaupungin eri toimialat aikovat toteuttaa. Ilmastotyön kunnianhimoisena päämääränä
Joensuulla säilyy olla hiilineutraali vuonna 2025. Yhdessä tehden voimme vähentää päästöjämme 60 prosenttia vuoden
2007 tasosta vuoteen 2025 mennessä.
Jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan
tai varastoidaan niin sanottujen hiilinielujen avulla.
Poimintoja siitä, mitä
kaupunkikonsernissa aiotaan tehdä:
• öljylämmityksestä luovutaan vuoteen
2030 mennessä
• ajoneuvot entistä useammin sähköautoja tai hybridejä
• tavoitteena 4 % energiansäästöä vuoteen 2020 mennessä
• hiilijalanjälki-oppimisympäristö Hiljanetin käyttöä kehitetään
• otetaan käyttöön kalusteiden kierrätysjärjestelmä
• koulujen ja päiväkotien ruokahävikki

JOENSUU

puolitetaan vuoteen 2025 mennessä
• verkkohuutokaupan käyttöä laajennetaan
• monipuoliset ympäristökriteerit huomioidaan kaikissa hankinnoissa
Myös kaupunkilaisilla, yrityksillä ja yhteisöillä on tärkeä rooli kotikaupunkimme
matkalla kohti hiilineutraaliutta. Pienillä arjen valinnoilla, kuten autoilun vähentämisellä, kierrättämisellä ja uusiutuvalla energialla on suuri merkitys.
Muitakin työkaluja on: kaupungin kaksi
vuotta kestänyt Ilmastotori-projekti tuotti
vinkkivihkon, jossa paitsi esitellään hankkeen toiminta, myös annetaan ideoita energiakokeiluihin. Taskukirja ja iso materiaalipankki löytyvät osoitteesta www.joensuu.
fi/ilmastotori. Vihkosta voi tilata myös kaupungin ympäristönsuojeluyksiköstä.
Tervetuloa Joensuun Ilmasto-ohjelman esittelyyn sekä keskustelemaan
lähivuosien ilmastotyöstä. Vapaa pääsy ja kahvitarjoilu! Seminaari suorana
myös kaupungin Youtube-kanavalla.

LIIKUNTA

Kentillä on tilaa kaikenikäisille luistelijoille.
Tässä Rantakylässä laukoo 4-vuotias Silvi.

Kiiltää jo jää..
ympäri kaupunkia
Kun ensimmäiset pakkaset syksyisin
saapuvat, moni alkaa kaivaa hokkareita kaappien kätköistä. Luisteluun sopiva jää ei kuitenkaan synny yhdessä
yössä, vaan se vaatii noin viikon työrupeaman pakkasen ja poudan lisäksi. Tänä talvena jääkenttien hoitamista ovat vaikeuttaneet niin lumi- kuin
vesisateet sekä lämpötilojen vaihtelut. Nyt olosuhteet ovat kuitenkin mitä parhaimmat.

– Luistelukauden ollessa käynnissä
työt alkavat arkiaamuina kello 6. Kenttä ja kaukalot aurataan ja jäädytetään,
kertoo Louhelan jääkenttiä hoitava
Mikko Tanskanen.
Joensuun alueella on 17 kaukaloa
ja 23 luistinrataa. Tarkista ylläpito latuseurannan sivulta Kentät-välilehdeltä.

Tarkista kenttien ylläpito
www.joensuu.fi/latuseuranta

 Info

Ilmastokaupunki
Joensuu -seminaari
ke 28.2. klo 12.30–17
Tiedepuisto, Länsikatu 15

Ilmasto-ohjelma

www.joensuu.fi/ilmasto-ohjelma

JOENSUU

MAASEUTUALUEET

AVUSTUKSET

AVUSTUKSET

1 000 000 EUROA
KEHITTÄMISEEN

MAASEUDUN
AVUSTUKSET

Kansalaistoimijat tarttuivat viime ja
toissa vuonna aktiivisesti mahdollisuuteen hakea rahoitusta tapahtumille ja kehittämishankkeille Joensuun kantakaupungin alueelle.
Joensuun KAKE-hanke rahoitti nimenomaan kaupunkilaisten osallisuutta ja työllistymistä tukevaa toimintaa 24 kehittämishankkeen ja 15
tapahtuman eli Pikku KAKEn kautta.
Tavoitteena oli tukea ihmisiä myönteisissä elämänmuutoksissa heidän
omista elämäntilanteistaan ja toimintaympäristöistään käsin.
Rahoitusta myönnettiin yhteensä yli miljoona euroa. Toteuttajina oli
24 eri järjestöä ja yksi osuuskunta.
Pikku KAKEt muun muassa aktivoivat liikkumaan, tarjosivat ryhmätoimintoja, tukivat opintojen suorittamista ja työllistymistä.
Joensuun KAKE 2.0 -hanke jatkaa aloitettua toimintaa ja ensimmäinen rahoitushaku päättyy 28.2.
Seuraava hakukierros järjestetään
huhti–toukokuussa.

Lue pidempi juttu

www.joensuunuutiset.fi/kake

Joensuun maaseutuohjelman mukaiset kehittämisavustukset ovat
kolmatta kertaa haettavina helmikuun loppuun eli keskiviikkoon 28.2.
mennessä. Avustusta voivat hakea
erilaiset yhteisöt, kuten järjestöt tai
esimerkiksi osuuskunnat. Maaseutuohjelma koskee koko Joensuun
kaupungin aluetta keskustan kaupunginosia lukuun ottamatta.
Avustuksella yhdistyksiä ja yhteisöjä kannustetaan monipuolisesti eri rahoituslähteiden käyttöön. Yhteisön jo saaman rahoituksen lisäksi kaupunki voi harkinnan mukaan
myöntää lisärahoitusta. Hakijalta
edellytetään yleensä myös omaa
rahoitusosuutta.
Hakijoita toivotaan erityisesti uuden ja kokeilevan toiminnan käynnistämiseen. Avustusta myönnetään toiminnan kehittämiseen, ei
jo olemassa olevan toiminnan ylläpitoon. Lisätietoja antaa Aaro
Piipponen, aaro.piipponen@jns.fi,
puh. 050 377 5619.

Hakemus ja lisäohjeet
www.joensuu.fi/asukas-jaaluetoiminta
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KILPAILU

JOENSUU

TYÖLLISYYS

Kuva: Jyri Heikkinen

JOENSUU

Osallistu
liikeideakilpailuun!

Työllistämisen kuntalisä
yhtenäistetään

Onko sinulla liikeidea, jossa on ainesta
kehittyä pohjoiskarjalaiseksi yritystoiminnaksi? Silloin Start Me Up -liikeideakilpailu on sinua varten! Kilpailuun voi
osallistua yksin, tiiminä, yrittäjänä, yrityksenä, työntekijänä, opiskelijana tai
tutkijana. Ideat alalta kuin alalta ovat
tervetulleita!
Kilpailun pääpalkinto on 20 000 euroa. Koko 90 000 euron palkintosummasta pilotointiin on varattu yli kolmas-

Kuntalisällä tähdätään nuorten työllistymiseen ja pidemmän työttömyyden katkaisemiseen. Kuntalisä otetaan käyttöön yhtenäisillä periaatteilla Pohjois-Karjala–Heinävesi- alueella.
Työllistämisen kuntalisä on 350
euroa kuukaudessa, ja sitä voidaan
myöntää jopa 2 800 euroa. Kuntalisä edellyttää 4–35 viikon työsuhdetta, jossa työaika on vähintään 18 tuntia viikossa. Palkattu työntekijä voi ol-

JOENSUU

KIRJASTO

ÄÄNIERISTETTYJÄ
MUSAHUONEITA
Joensuun pääkirjaston musiikkiosastolla on kaksi varattavaa, äänieristettyä huonetta. Huoneet soveltuvat hyvin soitto- ja lauluharjoitteluun. Huoneen voi varata myös
hiljaiseen työskentelyyn.
Huoneet eroavat hieman varustelultaan. Pianohuone (huone 1) on
pelkistetympi harjoittelutila, josta
löytyy sähköpiano ja cd-soitin. Huoneeseen hankitaan kevään aikana
myös tablettitietokone, jolla voi opiskella soittoa ja laulua Rockway-verkkomusiikkikoulussa.
Karaoke- ja kuunteluhuone (huone
2) on olohuonemaisempi, ja sen varusteluun kuuluvat vinyyli-, cd-, dvdja blu-ray-soittimet, televisio, sekä
tablettitietokoneen ja television kautta käytettävä Singa-karaokepalvelu.
Singassa on laulettavana yli 20 000
kappaletta.
Tule laulamaan yksin tai ystävien kanssa! Varaa huone musiikkiosaston neuvonnasta tai numerosta
050 405 8914.

Tarkista varaustilanne
www.vaarakirjastot.fi/
varattavat-huoneet
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osa. Tänä vuonna kilpailussa panostetaan erityisesti konkreettiseen tukeen,
jolla idea voidaan kehittää tuotteeksi tai
palveluksi.
Osallistumisaikaa on lauantaihin
31.3. saakka. Palkintojen julkistamispäivä on keskiviikkona 9.5.

Osallistu kilpailuun!
www.startmeup.fi

JOENSUU

ASIOINTI

JOENSUU

la esimerkiksi puoli vuotta työttömänä
ollut nuori tai yli 200 päivää työmarkkinatukea saanut henkilö. Kuntalisä
myönnetään työnantajalle. Lisätietoja työllisyyspalveluista, Torikatu 17,
tyollisyysyksikko@jns.fi tai puh. 050
310 9635

Lue lisää

www.joensuu.fi/
tyollistamisen-kuntalisa

JOUKKOLIIKENNE

KESKUSARKISTO
PALVELEE
Oletko koskaan käynyt kaupungin
keskusarkistossa Penttilänkadulla?
Arkiston julkiset asiakirjat ovat näet
vapaasti myös yleisön saatavilla. Niihin voi tutustua arkiston tiloissa, niitä saa kopioida, kuvata ja niistä saa
tehdä muistiinpanoja. Arkisto palvelee myös muun muassa tutkijoita ja
opiskelijoita sekä toimittaa todistusja asiakirjajäljennöksiä.
Tietopyynnöt voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen keskusarkisto@
jns.fi. Arkistokäynnistä kannattaa sopia etukäteen, jotta arkiston väki voi
etsiä asiakirjat valmiiksi asiakasta
odottamaan.
Pääosan keskusarkiston kokoelmista muodostavat kaupunkikonsernin eri toimielinten arkistot, mutta keskusarkistossa on myös joitakin yksityisarkistoja. Kuntaliitoksissa
lakkautuneiden ja Joensuuhun liitettyjen kuntien asiakirjapyynnöt tehdään
myös keskusarkistolle.

Kurkista arkistoon
www.joensuunuutiset.fi/
keskusarkisto

Mobiililipulla tehty
lähes 1 500 matkaa
Joensuun joukkoliikenteessä otettiin
käyttöön ensimmäinen mobiililippu
joulukuussa. Kahden viikon kampanjassa joulukuussa mobiililipulla tehtiin
367 matkaa. Tammikuussa matkoja
tehtiin jo 1 121 eli 36 mobiililippumatkaa päivässä.
Matkustajille halutaan tarjota erilaisia vaihtoehtoja palvelemaan erilaisia
matkatarpeita, ja kaupunki neuvottelee
parhaillaan myös toisen mobiililippu-

sovelluksen käyttöönotosta. Lähivuosina mobiililippu on osa tavanomaista JOJO-lippuvalikoimaa ja mobiilisti
hankitaan myös arvo- ja kausilippuja.
Maksuttoman Linjalla-sovelluksen
voi ladata Android- ja iOs-puhelimiin
sovelluskaupasta.

Lue lisää Mobiililipusta
www.joensuu.fi/liput-jahinnoittelu
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JOENSUU

TAPAHTUMAT

JOENSUUN MUSIIKKITALVI
22.–25.2.
TALVINEN MATKA – WINTERREISE
Joensuun Musiikkitalvesta löydät musiikkielämyksiä joka lähtöön. Tänä vuonna
tapahtuman teema Winterreise – Talvinen matka on lainattu säveltäjä Franz
Schubertin kuuluisalta laulusarjalta. Sen siivittämänä soi neljän päivän ajan
musiikki klassisesta jazziin ja kuorosta kirkkoon. Tervetuloa mukaan!

Torstai 22.2.
Musiikkitalven avaa Carelia-salissa kello 19 kaupunginorkesterin
konsertti Vaellusfantasia. Jurjen Hempelin johdolla pianosolisti
Johannes Piirto tulkitsee konsertin nimisävellyksen, F. Schubertin
Wanderer-fantasian. Muu ohjelma esittelee Schubertilta kesken jääneiden sinfonioiden teitä: Sinfonian nro 8 sekä Luciano Berión 10.
sinfonian luonnoksista kokoaman teoksen Rendering.
Musiikkitalven iltaklubit aloittaa konservatorion opiskelijoiden Rytmiklubi ravintola Kerubissa kello 19. Konservatorion musiikkiopistoja perustutkintolinjan yhtyeissä stagelle nousevat pienet ja isommat
muusikot vuoron perään.

Perjantai 23.2.
Carelicumin aulassa kello 12 konservatorion nuoret tuovat lämpöä ja iloa talven kylmyyteen hauskassa ja hivenen jännittävässäkin konsertissaan.
Tapahtuman teemasävellyksestä, Winterreisesta, Franz Lisztin tekemään pianosovitukseen tutustutaan Muikku-salissa kello 17 Reima
Raijaksen luentokonsertissa.
Itse laulusarja Winterreise op. 89, D. 911 on vuorossa Carelia-salissa kello 19 basso Petri Lindroosin, pianisti Kristian Attilan ja lausujana nähtävän Jukka Romun tulkintana. Wilhelm Müllerin runoihin pohjautuva teos kuvaa päähenkilön talvista vaellusta pois menetetyn rakkauden luota.
Teatteriravintolassa Klassista!-klubilla kello 21.30 Virta Ensemble ystävineen hiihtelee oudoimmillekin laduille. Illan urheilusuorituksesta vastaa duo (W)intersport esittäen talvista hupimeininkiä!

Lauantai 24.2.
Lauantai käynnistyy konservatorion opiskelijoiden hauskan talvikonsertin parissa Carelicumin aulassa kello 12.
Päivää jatkaa Taidemuseon salissa kello 15 kaupunginorkesterin Schubertiadi, jossa nautitaan muun muassa nuoren Schubertin ”Paholainen insinöörinä” -alkusoitosta ja viulusolisti Mariko Matsumoto tulkitsee Rondon viululle ja jousille A-duuri.
Joensuun kirkossa kello 19 urkuri Tuomas Pyrhösen ohjelmassa on
muun muassa urkusovituksia Winterreisesta sekä Mendelssohnin
ja Brahmsin urkumusiikkia.
Illan päätteeksi Jazz-klubilla Teatteriravintolassa kello 21.30 esiintyy
Jussi Lehtonen Band. Luvassa on monipuolisia rytmisiä elementtejä ja intensiivistä, modernia jazztunnelmaa.

Sunnuntai 25.2.
Musiikkitalvessa debytoiva Akanvirta-kuoro Sanna Heikkisen johdolla tekee Taidemuseon salissa kello 15 aikamatkan elämään,
luontoon ja veden virtaan. Säveltäjänimiä ovat muun muassa
Jussi Chydenius, Mia Makaroff ja Seija Kiiveri.
Musiikkitalven päättää Carelia-salissa kello 18 konservatorion Konsa Ensemblen ja sinfonisen puhallinorkesteri Carelian
Windsin konsertti. Nuoret soittajat tarttuvat monipuoliseen ohjelmistoon ennakkoluulottomasti ja draivilla. Konsa Ensemblea ohjaa
Hans Lodders ja puhallinorkesteria johtaa Taina Viinisalo.

info
Liput ennakkoon Carelicum palveluista (Koskikatu 5) tai Ticketmasterilta (www.ticketmaster.fi). Lippuja kuhunkin konserttiin
myydään myös tuntia ennen ovella.

lue lisää

www.joensuu.fi/musiikkitalvi
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MUSEOT

Tommi Toijan
Fragmentteja avautuu
taidemuseossa
Näyttelyn teokset ovat keraamisia veistoshahmoja,
jotka ovat kulkeneet taiteilijan mukana yli vuosikymmenen.
Joensuun taidemuseo Onnin näyttelyvuoden avaa Tommi Toijan näyttely Fragmentteja 15.2.–13.5. Kuvanveistäjä on tunnettu
keraamisista pikkumiehistään, jotka hämmästelevät ympärillä olevaa maailmaa.
Myötätuntoa herättävät pikku-ukkelit ovat
kulkeneet taiteilijan mukana jo vuodesta
2003. Vuosien varrella niistä on myös kasvanut jättimäisiä versioita.
Toijan veistoshahmot ovat voittaneet

JOENSUU

yleisön puolelleen inhimillisine piirteineen.
Ne puhaltavat purkkapalloja, pissaavat lattioille, ihmettelevät ilmapalloja, haastavat riitaakin. Näyttely on yhteistyö Mikkelin taidemuseon kanssa.
Lauantaina 24.2. taidemuseolla vietetään Fragmentteja-näyttelyn tiimoilta perhepäivää. Tarjolla on toiminnallista tutustumista näyttelyyn ja koko perheelle soveltuva ohjattu työpaja kello 12–14.

TEATTERI

JOENSUU

Näyttelyn opastusten ajat löytyvät taidemuseon verkkosivuilta.
Perhepäivän työpaja ja muu oheisohjelma sisältyvät museon pääsymaksuun.

MUSEOT

JOENSUU

Ystävänpäivänä
14.2. kaksi yhden
hinnalla museoon

lue lisää

www.joensuuntaidemuseo.fi

KONSERVATORIO

Kenen kanssa
sinä lähtisit teatteriin?

Aikansa
kuvia ja klassikoita

Konservatoriossa
avoimet ovet

Yllätä ystäväsi mukavalla teatteri-illalla! Tarjoamme ystävänpäiväviikon kunniaksi kaksi normaalihintaista teatterilippua. Tarjousesitykset ovat Anna
Karenina perjantaina 23.2. kello 19 ja Teetä Timofejevin kanssa perjantaina 2.3. kello 18.30. Tarjouslippuja on saatavana 18.2. saakka Carelicumista,
ovilipunmyynnistä ja Ticketmasterista.
Anna Karenina on Leo Tolstoin 1870-luvulla kirjoittama, tsaarinajan Pietarin ja Moskovan seurapiireihin sijoittuva näytelmä. Se käsittelee rakkautta, romantiikkaa ja intohimoa. Kaupunginteatterin
uusi versio on tuore ja valloittava.
Teetä Timofejevin kanssa puolestaan tarjoilee
pienellä näyttämöllä tarinoita, klassikoita ja sävelmiä slaavilaiseen tapaan. Herra Timofejeviä esittää Seppo Timonen ja hänen uskollista palvelijaansa Ljudmilaa Maria Sarkkinen.
Kevätnäytäntökaudella pääset katsomaan sekä Anna Kareninan että Teetä Timofejevin kanssa
sarjalipulla yhteishintaan 35 euroa. Sarjalippu on
myynnissä 31.3. saakka.

Lastenkirjainstituutin koostama näyttely luo katsauksen suomalaisen ja suomeksi käännetyn lastenja nuortenkirjallisuuden kehitykseen 1800-luvulta
1940-luvulle. Esillä on kirjoja, joita on luettu monen
sukupolven ajan ja luetaan edelleen, uusina käännöksinä ja uudelleen kuvitettuina. Mukana on myös kirjoja, jotka ovat olleet tärkeitä oman aikansa lukijoille,
mutta joiden suosio on vuosien kuluessa hiipunut.
Näyttelyssä tuodaan esille kirjallisuuden merkitystä lapsille ja nuorille. Lukemisen lumosta kertovat kirjojen lisäksi Suomen nukketaiteilijat ry:n Kirjat
elävät -teokset. Herttaisista, hauskoista ja viehättävistä nukketaideteoksista löytyy kaikille tuttuja kirjallisuuden hahmoja.
Ja mitä olisi kirjanäyttely, jossa ei voisi lukea?
Maailmankoulun ja Vaara-kirjastojen kanssa on toteutettu Satuja ja tarinoita maailmalta -lukusalonki.
Sinne on valittu kirjoja, jotka kertovat erilaisista sankareista ja kohtaamisista.
Pohjois-Karjalan museo Hilmassa 14.2.–3.6.
Carelicum, Koskikatu 5, Joensuu

Avoimia ovia vietetään konservatoriolla lauantaina 24.3. kello 11–14. Ovet ovat avoinna sekä A-talossa että B-talossa osoitteessa Rantakatu 31 ja
tervetulleita ovat kaikki, joita musiikin harrastaminen kiinnostaa.
Yleisö pääsee tutustumaan soittimiin ja niiden
ääniin esimerkiksi Soitinpolulla. A-talon luokissa on
soitinpisteitä, joissa opettajien opastuksella voi kokeilla eri soittimia. Muistoksi päivästä jää soitinpolkupassi, johon voi kerätä tarroja eri soitinpisteistä.
Soittimiin voi tutustua myös konserteissa ja
musiikkihetkissä ympäri taloa. Ensimmäinen konsertti on konserttisalissa kello 11, jolloin Muskariryhmät ja Ekabändi esiintyvät. Sen jälkeen saleissa esiintyy erilaisia kokoonpanoja ja musiikkia voi
kuulua muistakin yllättävistä paikoista. A-talossa
on lisäksi oppilaskunnan kioski.
Nyt on hyvä tutustua eri soittimiin ja löytää se
mieluisa, jonka parissa aloittaa uusi harrastus. Tietoa opinnoista ja valintakokeesta saa A-talon 2.
kerroksen infopisteestä.

LUE LISÄÄ

kaupunginteatteri.jns.fi

LUE LISÄÄ

www.pohjoiskarjalanmuseo.fi

LUE LISÄÄ

www.joensuu.fi/konservatorio

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 11.4.

