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JOENSUU

METSÄT

KAUPUNKI UUDISTAA
METSÄNHOIDON LINJAUKSEN
Joensuun kaupunki omistaa noin 8 700 hehtaaria metsää. Metsäomaisuuden hoitaminen
on tärkeä tehtävä ja hoidon linjaukset päivitetään vuoden 2018 aikana. Sinäkin voit osallistua metsänomistajana.

M

etsänhoidon linjauksen päivityksen jälkeen kaupungilla on uudistetut toimintaperiaatteet siitä,
miten kaupungin omistamia lähi-, virkistys-, suojeluja talousmetsiä hoidetaan.
Joensuun kaupunki on yksi Suomen suurimmista kuntametsänomistajista. Kaupungin metsistä noin
5 000 hehtaaria on talousmetsää, 1 157 ulkoilu- ja virkistysmetsiä, 730 asuinalueiden lähimetsiä ja 510 hehtaaria suojelumetsiä.

Metsiä hakataan vuosittain noin 28 000 m³, mikä
on puolet metsien vuotuisesta kasvusta. Tuloja tästä
saadaan vuosittain noin 900 000–1 miljoonaa euroa.
Kulujen jälkeen kaupungin kassaan jää noin 300 000
euroa. Metsät ovat merkittävä tulonlähde kaupungille
ja tätä kautta kuntalaisille.
Metsien virkistysarvo kaupunkilaisille on vielä mittaamatta. Joensuulaisiin metsiin on tehty kuntopolkuja, ulkoilureittejä ja latuja satoja kilometrejä. Uudessa
linjauksessa halutaan nostaa vapaa-aikaan liittyvä toiminta entistä suurempaan rooliin.
Kaupunkilaiset voivat osallistua linjauksen uusimiseen verkkokyselynä ja haastatteluissa tämän kevään
aikana. Päivitystyöhön osallistuvat lisäksi muun muassa Suomen Luonnonsuojeluliitto ja Luonnonvarakes-

kus. Työ alkaa huhtikuussa ja valmis linjaus on aikataulutettu kaupunginhallituksen käsittelyyn loppusyksyn aikana. Ensimmäinen metsänhoidon linjaus on
ollut voimassa pian kymmenen vuotta ja sen toteutumista on seurattu vuosittain toimintakertomuksissa.
Tutustu tämän hetkiseen linjaukseen www.joensuu.fi/
metsanhoidon-linjaus ja kaupungin metsien ulkoilu- ja
retkeilyalueisiin www.joensuu.fi/ulkoilujaretkeily.

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

tämä juttu viitottuna

www.joensuunuutiset.fi/viitotut
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LIIKUNTA

TEKSTI
KUVA
Sari Jormanainen Olli Korkeakoski

Betoniviidakosta
sammalmatoille

Metsä on aina ollut erottamaton osa suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria. Metsä on tarkoittanut
työtä ja toimeentuloa – nykyisin yhä enemmän myös vapaa-aikaa ja virkistystä. Metsäluonto palauttaa
stressistä, eikä hikoilupakkoa ole, sillä pelkkä oleilu metsässä riittää positiivisten vaikutusten saamiseksi.

J

okaisella meistä on omanlainen
suhde luontoon: toisille metsäluonto on rauhoittumisen ja toisille
taas tekemisen paikka. Metsästä haetaan virkistyksen lisäksi myös luonnonantimia – marjoja, sieniä ja riistaa.
Luontosuhteen rakentaminen aloitetaan jo lapsuudessa, minkä vuoksi
monipuolisen metsäluonnon säilyminen asutusalueilla sekä koulujen
ja päiväkotien lähellä on tärkeää.

KOLUMNI

Metsäpolku haastaa koordinaation
Luonto tuo lisäarvoa kaikenikäisten
liikuntaan. Metsäpolku haastaa koordinaation ja tasapainon lisäksi myös
keskivartalon lihaksistoa. Retkellä lähimetsään koko perhe pääsee irti arjen kiireistä, ja samalla lapset saavat
annoksen motorista kehitystä tukevaa liikuntaa.
Jokaiselta Joensuun asuinalueelta
löytyy epävirallisia, ulkoilijoiden maastoon tekemiä metsäpolkuja. Lisäksi
kaupunki ylläpitää lukuisia luontopolkuja ja retkeilyreittejä, joista perus-
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Tavoitteena olla
koko kaupungin
musiikkitalo

parannusvuorossa tänä vuonna on
Kaltimon kierto.
Ideakorteista
vinkkejä luontoliikuntaan
Joensuun kaupungin liikuntapalvelut
toteutti viime vuonna Luonto liikuttaa kuntalaista -hanketta, jossa inventoitiin kaupungin omia luonto- ja
retkeilykohteita ja kannustettiin perheitä liikkumaan enemmän luonnossa. Hankkeessa testatut luontoliikuntamallit kuvattiin ideakorteiksi kaikkien saataville.
Tänä vuonna luontoliikunnan
edistämistä jatketaan Rajaton luonto -hankkeessa, jossa tarkastellaan
luontoa soveltavan liikunnan ja esteettömyyden näkökulmista.

lue lisää

www.joensuu.fi/ulkoilujaretkeily
www.joensuu.fi/retkeilyblogi
www.joensuu.fi/ideakortit

Konservatorio – 50 vuotta
musiikkia kaupunkiin
Tämä vuosi juhlitaan Rantakadulla konservatorion 50-vuotisjuhlia. Näillä lukemilla asiaan kuuluu juhlinnan ohessa
myös pysähtyminen menneiden vuosikymmenien muistoihin. Mikä on ollut konservatorion merkitys Joensuun
kulttuurielämässä? Mitä kaupunkilaisten arjesta olisi jäänyt puuttumaan ilman konservatorion olemassaoloa?
Musiikkiharrastuksen mahdollistaminen on itsestään selvästi konservatorion perustehtävä ja tälläkin hetkellä meillä käy viikoittain yli 1000 lasta
ja nuorta tunneillaan musiikin parissa.
Vuoden aikana he ahkeroivat kunnioitettavan määrän erilaisia konsertteja:
viime vuoden yli 200 konserttia ja 20
000 kuulijaa ovat lukuja, joita kelpaa
esitellä.
Oman talon konserttien ohella musiikki levittäytyy konservatoriolta myös
laajemmin kaupunkilaisten arkeen.

Koulujen juhlissa, sukujuhlissa ja muissa tilaisuuksissa musiikkiohjelman selkärankana ovat monessa tapauksessa
konservatoriolla oppinsa saaneet oppilaat. Kun häihin tai hautajaisiin mietitään musiikkiohjelmaa, esiintyjäksi
pyydetään usein konservatorion opettaja tai ammattiopiskelija. Samasta
joukosta löytyvät esiintyjät myös silloin, kun hääjuhliin tai firman pikkujouluihin tarvitaan bändiä nostamaan tunnelmat kattoon.
Harrastusmahdollisuuden ohella
konservatorio on tarjonnut reitin myös
musiikin ammattilaiseksi tähtääville
joensuulaisille. Konservatoriolla opintonsa on aloittanut satoja ammattimuusikoita, joiden joukossa on Janne
Mertasen ja Alangon sisarusten kaltaisia, kaikille suomalaisille musiikinystäville tuttuja nimiä. Vastaavasti kaupungin kulttuurielämään ovat vahvas-

ti vaikuttaneet monet konservatoriolle
maailmalta kotiutuneet muusikot, hyvinä esimerkkeinä heistä sellisti-kapellimestari István Záborszky ja pianisti
Kemal Achourbekov.
Mitä sitten tulevaisuudessa? Tarkoituksenamme on kehittää toimintaamme, ja näkyä entistä enemmän
konservatorion seinien ulkopuolella.
Tavoitteenamme on olla koko kaupungin musiikkitalo, joka tuottaa musiikkia mahdollisimman monen kaupunkilaisen iloksi!
Otto Korhonen
konservatorion va. rehtori
puh. 050 310 9452
otto.korhonen@jns.fi

Tiesitkö että…

8 700
Kaupunki on hehtaarimäärältään
suurimpia kuntametsänomistajia.

somesta nostettua
“Pyöräteiden pitää olla kunnossa
myös talvisin, jos haluamme olla
pyöräilykaupunki.“

“Kaikkien tavoitteiden täyttäminen ei
onnistu ilman ulkopuolista rahoitusta.”

Eeva Abell kommentoi Joensuun
talvipyöräilytilannetta Facebookissa.

Paula Puhakka (kesk.) kommentoi
kaupungin kehittämishankkeita.
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TAPAHTUMAT

TAPAHTUMIA JOENSUUSSA
HUHTI–TOUKOKUUSSA

KESKUSTA
To 12.4. klo 7–18
Pe 13.4. klo 7–17
Huhtimarkkinat
Matkustajasatama
Ti 8.5. klo 10–11
Euroopan komission Citizens’
Dialogues -tilaisuus
Joensuun lyseon lukio
Ke 9.5. klo 8.30–12.30
Seminaari Kiinasta ja
liiketoiminnasta
Tiedepuiston Louhela-sali
ENO
La 14.4. klo 14
Enon harmonikkakerhon
kevätkonsertti
Palvelutalo Kotiranta

Vappua voi viettää
monin eri tavoin
Luvassa on useita jo perinteeksi muodostuneita tapahtumia
vappuaaton ja vappupäivän ajalle.
Vappu tulee taas, vaikka ulkona ei vielä siltä näytäkään. Vappuaattona 30.4. homma käynnistyy railakkaasti Joensuun Metsäylioppilaiden
perinteisellä Forstikasteella kello 12. Tapahtumapaikkana on Ilosaari.
Vappuaaton tapahtumat jatkuvat kello 15, kun Ylioppilaskunta suorittaa Alkukivien ja Kanavatyttö-patsaiden lakituksen. Lakituksen yhteydessä on myös vappukulkue.
Vappupäivänä 1.5. ohjelmassa on aamulla kello 8 alkaen perinteinen Vapputori kävelykadulla. Kello 8.45 alkaa muistohetki punaisten
hautausmaalla Siilaisilla. Kello 9 vuorossa on kaupungintalon portailla tapahtuva vapputervehdys. Mukana ovat Joensuun Puhallinorkesteri ja Joensuun Mieslaulajat.
Vappupäivänä perinteisen vanhojen autojen vappukulkueen sijaan
Joensuun raviradalla nähdään Pohjois-Karjalan automobiilikerhon järjestämä drive-in-show kello 10–12. Kello 10 alkaen pidetään vappupuheet Sinisellä virralla taidemuseon ja torin välissä. Kello 10 alkaa myös
SAK:n Joensuun paikallisjärjestön perinteinen vappumarssi Urheilutalolta kävelykadulle. Kello 12 vuorossa on Rytmihäiriköiden piknik-konsertti Ilosaaressa.

www.joensuunuutiset.fi/vappu2018

MAASEUTUALUEET

TAPAHTUMAT

Poimintoja tapahtumatarjonnasta
kerätty huhtikuun alussa,
muutokset mahdollisia.

Lue lisää

Valtuustosalista

Su 15.4. klo 15
Märta Tikkasen Vuosisadan
rakkaustarina -monologi
Louhitalo
KIIHTELYSVAARA
La 14.4. klo 10–14
Kirpputoritapahtuma
Kiihtelysvaaran Suojapirtti
To 19.4. klo 17
Kirkonkylän Marttojen
espanjalainen ilta
Kiihtelysvaaran seurakuntatalo
Pe 20.4. klo 9.15 ja 10
Satutuokio
Kiihtelysvaaran päiväkoti
PYHÄSELKÄ
Ma 16.4. klo 17.30
Kaupunginvaltuuston
puheenjohtajiston
keskustelutilaisuus
Pyhäselän koulun liikuntasali
Ke 18.4. klo 17–19
Lukukoirat Hupi ja Jehki
kuuntelemassa nuoria lukijoita
Reijolan kirjasto
TUUPOVAARA
Pe 13.4. klo 17–20
Keväinen ilta kirjastossa
alakouluikäisille
Tuupovaaran kirjasto
Ke 18.4. klo 9.15 ja 10
Satutunti
Tuupovaaran kirjasto

KANSALLINEN
VETERAANIPÄIVÄ –
”YHDESSÄ ETEENPÄIN”
Kansallista veteraanipäivää vietetään perjantaina 27.4. Nyt järjestettävä veteraanipäivä on
järjestyksessä 32. valtakunnallinen tilaisuus.
Joensuussa päivän ohjelma alkaa perinteiseen tapaan lipunnostolla ja kenttähartaudella
kello 9 Vapaudenpuistossa. Tilaisuuden musiikista vastaa Savo-Karjalan Maanpuolustussoittokunta, johtajana Mika Hirvonen. Puheen pitää
kirkkoherra Petri Rask.
Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla on tänä vuonna Muistojen metsä -hyväntekeväisyyskonsertti. Se pidetään Carelia-salissa la 28.4.
kello 15. Esiintyjinä ovat muun muassa pianisti
Janne Mertanen ja bassobaritoni Hannu
Forsberg, Joensuun naiskuoro, Joensuun mieslaulajat, Joensuun alakoulujen juhlakuoro ja
Karjalan Maanpuolustussoittokunta (konsertista lisää sivulla 7).
Enossa veteraaneja juhlitaan 27.4. kello 12
alkaen. Ensin lasketaan seppeleet sankarihaudoille, jonka jälkeen siirrytään kahville ja juhlaan
seurakuntatalolle. Juhlan tervehdyssanat esittää kaupunginvaltuuston 2. vpj Arto Pippuri ja
juhlapuheen pitää toiminnanjohtaja, eversti evp.
Jouni Mattila. Enon Kirkkokuoro ja Uimaharjun
Kirkon Kuoron esiintyvät. Juhla päättyy pastori
Markku Koistisen päätössanoihin.
Tuupovaarassa veteraanipäivän tilaisuus alkaa 27.4. seppeleiden laskulla sankarivainajien haudoille kello 13. Tämän jälkeen siirrytään
kahville ja Mari Matveisen (kantele) sekä Pentti
Karjalaisen (haitari) musiikkituokioon seurakuntatalolle. Tilaisuuden aluksi kaupunginvaltuutettu Matti Väistö esittää kaupungin tervehdyksen. Lopuksi kuullaan kirkkoherra Anne
Angervon päätössanat.
Kiihtelysvaarasta järjestetään kuljetus Tuupovaaran juhlaan. Ilmoittautumiset kuljetukseen 20.4. mennessä Kiihtelysvaaran palvelupisteelle, puh. 013 337 3400 tai sähköpostitse
kiihtelysvaara.palvelut@joensuu.fi.

lue lisää

www.joensuu.fi/
kansallinenveteraanipaiva
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JOENSUU

TYÖLLISYYS
Kuvaaja: Jyri Heikkinen

Työllistämisen
kuntalisä käyttöön
kahdessatoista kunnassa
Suunnitelmissa on helpottaa työllistymistä ja vähentää
byrokratiaa sekä työnantajien että työntekijöiden näkökulmasta.
Pohjois-Karjalan ja Heinäveden alueella otetaan käyttöön yhteisen työllistämisen kuntalisä. Tehtävänä on uudistaa
työllistämispalveluita ennaltaehkäisevään suuntaan. Tavoitteena on nopeuttaa vähintään 226 henkilön työllistymistä ja paluuta työmarkkinoille.
Työnantajalle myönnettävän kuntalisän suuruus on 350–360 euroa kuukaudessa. Tuki on työnantajalle myönnettävä palkkio työllistämisestä. Tukea
voidaan myöntää enimmillään noin 2
800 euroa. Kuntalisä edellyttää 4–35
viikon työsuhdetta, jossa työaika on
vähintään 18 tuntia viikossa. PohjoisKarjalan Yrittäjien toimitusjohtajan Merja
Blombergin mukaan tavoite on vähentää byrokratiaa ja helpottaa työllistymistä.
– Mitä helpommaksi työllistämistä saadaan kehitettyä ja byrokratiaa
karsittua, sitä helpommin pienikin
yritys rohkenee kokeilla esimerkiksi

JOENSUU

ensimmäisen työntekijän palkkaamista.
Aiemmin käytössä ollut Joensuulisä on saanut kiitosta Joensuun työnantajilta.
– Ehdottomasti suosittelen Joensuu-lisän käyttämistä. Työllisyyspalveluita käyttämällä voi antaa pitkään työttömänä olleelle mahdollisuuden palata työelämään, toteaa Pohjois-Karjalan
Nuorten Kotkien piirijärjestön toiminnanjohtaja Laura Pietarinen.
– Kuntalisä toimi meillä hyvin, kun sitä voi saada myös lyhyemmiksikin työllistämisjaksoiksi kerrallaan, ja lisän hakeminen ja yhteistyö työllisyyspalvelujen kanssa oli joustavaa ja helppoa,
kertoo Hukka Design Oy:n tuotantopäällikkö Ari Jormanainen.

Lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/kuntalisa

Kuntalisä toimi hyvin
Ari Jormanaisen mielestä.

PYHÄSELKÄ

YMPÄRISTÖ

TAPAHTUMAT

VALTUUSTOA
PYHÄSELÄSSÄ

Öljylämmitteiset hoi,
vaihtakaa siitä pois!
Öljystä ilmaan ja maahan monenmoista haittaa on. Fossiilista, aikansa elänyttä sen käyttökin jo on. Siispä
sinä – kokeileva, ketterä ja kannustava kansalainen – unohda öljy ja vaihda lämmitykseen vihiriämpi muoto.
Siitä kiittää koko luonto.
Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö palkitsee kaikki
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ne kiinteistönomistajat yllätyslahjalla,
jotka vaihtavat öljyllä toimivan lämmitysjärjestelmänsä öljyttömään vuoden 2018 aikana. Ilmoita muutoksesta ja olet mukana ilmastotalkoissa!

Ilmoitukset osoitteeseen
ymparistonsuojelu@joensuu.fi

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat
järjestävät kaikille avoimen keskustelutilaisuuden maanantaina 16.4. kello 18–20 Pyhäselän koulun liikuntasalissa osoitteessa Opintie 28. Ilta käynnistyy kahvitarjoilulla kello 17.30 alkaen.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Mustonen tekee aluksi tilannekatsauksen Joensuun kaupungin kuulumisista, jonka jälkeen
koulutusjohtaja Olli Kauppinen kertoo Pyhäselän koulusuunnitelmista.
Pyhäselän liikunta- ja nuorisopalveluista puhuvat liikuntajohtaja Timo
Heinonen ja nuorisojohtaja Jouni
Erola.
Valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Merja Mäkisalo-Ropposen puheenvuoron aiheena on kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja se,
kenen vastuulla nämä asiat ovat. Lopuksi kuullaan vielä päätössanat valtuuston 2. varapuheenjohtajalta Arto
Pippurilta.
Tilaisuus on osa valtuuston puheenjohtajien kierrosta maaseutukaupunginosissa. Ensimmäinen tilaisuus pidettiin Tuupovaarassa marraskuussa.
Tervetuloa keskustelemaan!

JOENSUU

VIESTINTÄ

VAIKUTA UUSIIN
NETTISIVUIHIN
Kaupunki julkaisee uudet verkkosivut
vuoden 2019 alusta. Sinä voit vaikuttaa sivujen ulkoasuun ja rakenteeseen
osallistumalla verkkokyselyyn 12.–18.4.
osoitteessa www.joensuu.fi/verkkosivuuudistus. Voit myös käydä Iso Myyssä
testaamassa sivustoa torstaina 18.4.
kello 11–16.
Uusilla sivuilla ajankohtaiset asiat ja
kaupungin palvelut nousevat aiempaa
selkeämmin esille. Erilaiset kohderyhmät huomioidaan omilla sivuillaan. Ne
kokoavat eri käyttäjäryhmille, esimerkiksi lapsiperheille suunnattuja palveluita yhteen.
Uudet verkkosivut ovat responsiiviset eli ne mukautunut hyvin kännykkään.
Tärkeää on saavutettavuus eli helppokäyttöisyys ja toimintavarmuus.
Viime vuonna kaupungin sivuilla vierailtiin yli 2,1 miljoonaa kertaa ja vierailijoita oli yli 5 000 päivässä.

Lue kolumni

www.joensuunuutiset.fi/
verkossa-jyraa-saavutettavuus

Verkkokysely

www.joensuu.fi/
verkkosivu-uudistus

OPETUS

JOENSUU

LIIKUNTA

Kuvaaja: Tuukka Pakarinen

JOENSUU

Koulutusvienti-seminaari keräsi yli 100
kiinnostunutta osallistujaa Tiedepuistolle
kuulemaan muun muassa Lauri Järvilehtoa.

Tämä juttu
myös viitottuna

Koulutusosaamisen
Osaat sie uida,
yhteistyötä Joensuuhun pysytkö pinnalla?
Joensuun seudulle on muodostettu uusi koulutusosaamisen yhteistyöverkosto Global Education Park
Finland. Koulutusklusterin vahvuutena
on yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Oppilaitosten ja yritysten
tavoitteena on kehittää yhteistä koulutusosaamista ja -tarjontaa.
Vuosina 2017–2018 kansainvälisen
liiketoiminnan kohteena on ollut Etelä-

JOENSUU

Amerikka. Keskeisimpinä toimijoina
koulutusklusterissa ovat Itä-Suomen
yliopisto, Karelia AMK, Riverian ammatillinen koulutus, Joensuun kaupunki
ja oppimisen digitalisaatioon erikoistunut Arcusys Oy.

Lue lisää

www.globaleducationparkfinland.fi

Joensuun kaupunki järjestää lasten
uimakouluja myös kesällä 2018. Uimakouluja on Vesikossa ja Rantakylän uimahallissa eri tasoryhmissä. Tarkista ryhmien tavoitteet ja aikataulut osoitteesta www.joensuu.fi
/uimakoulut.
Paikka uimakouluun ostetaan
kaupungin verkkokaupasta: www.
verkkokauppa.jns.fi/uimakoulut.

JOENSUU

TAPAHTUMAT

NUORET

KESÄTEKEMISTÄ
KOULULAISILLE

Joensuu Areenalla
huippuvoimistelua
Joensuu Areenalla on luvassa kansainvälisen tason juniorivoimistelua, kun
TeamGymin junioreiden Pohjoismaiden
mestaruuskilpailut järjestetään lauantaina 14.4. Ovet aukeavat katsojille kello 9 ja tapahtuman avajaiset alkavat kello 10.05.
TeamGym-kilpailut koostuvat volttiradalla tehtävistä volttisarjoista, trampetin korkeista volteista sekä joukku-

eena suoritettavasta tanssillisesta vapaaohjelmasta. Mukana on joukkueita
Suomesta, Tanskasta, Islannista, Norjasta ja Ruotsista. Tapahtuman järjestävät Joensuun Kataja sekä Joensuun
Voimistelu ja Liikunta.

Lue lisää

www.tgnordics2018.com

Kesäksi on tarjolla paljon tekemistä
koululaisille ympäri Joensuuta. Nuorisopalveluiden kokoama Kesähelppi
kokoaa sekä kaupungin että järjestöjen järjestämän kesätoiminnan yksiin kansiin ja nuortenjoensuu.fi-nettisivuille. Nuorisopalveluiden leireille ilmoittautuminen alkaa sivuston
verkkokaupassa jo 16.4.
Yön yli kestäviä kesäleirejä järjestetään eri teemoista, muun muassa
kalastus, keskiaikaiset mysteerit, pelisuunnittelu ja ensiaputaidot. Sinkkolan koko kesäkuun päiväleirien lisäksi tarjolla on esimerkiksi salaisten johtolankojen ratkaisemista, eri
taidelajien leiriejä, sirkusta, liikuntaa
ja eläinleirejä.
Päiväleirejä on myös maaseutualueilla. Ensimmäisellä kesäviikolla
Enossa ratkotaan salaisia johtolankoja ja Hammaslahdessa puuhastellaan yhdessä. Seuraavilla viikoilla
ovat vuorossa Tuupovaara, Kiihtelysvaara ja Uimaharju. Retket tehdään
Linnanmäelle ja Kuopioon.

Lue lisää

www.nuortenjoensuu.fi

www.joensuunuutiset.fi/
viitotut

Myynti päättyy, kun ryhmät ovat täynnä, kuitenkin viimeistään 30.4.
Enossa ja Kiihtelysvaarassa järjestetään lisäksi rantauimakouluja. Lisätietoa osoitteesta www.joensuu.fi/
rantauimakoulut.

in english / НА РУССКОМ
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OPPILAAT IDEOIVAT
KOULUTILAA
Nepenmäen koulun 2.- ja 6.-luokkalaisilta kertyi monenlaisia toiveita syksyllä käyttöönotettavan koulun yhteisötilan sisustukseen. Oppilailta kyseltiin viime kuussa toiveita
yhteisötilasta ja he haluaisivat sinne muun muassa kirjoja, askartelutarvikkeita, leluja, elektroniikkalaitteita ja oleskelunurkkauksia.
Esimerkiksi leikkiminen, kaverit
ja lepääminen koettiin hyvää oloa
tuottavina asioina lasten vastauksissa. Isommille oppilaille tärkeintä oli ruokailu.
Oppilaiden mielipiteet ovat keskeinen osa koulun yhteisötilan sisustuksen suunnittelua.
– Kaikki ideat toiminnan ja tekemisen suhteen tullaan lukemaan tarkasti, toteaa hyvinvointikoordinaattori Heini Lehikoinen.
Kevään aikana oppilaiden kokemustietoa muun muassa tilojen
käytöstä ja harrastuksista kerätään
myös Tuupovaaran, Kiihtelysvaaran
ja Heinävaaran kouluilla.

Lue lisää
www.joensuunuutiset.fi/
nepen-yhteisotila

5

KAAVOITUS

Kuva: Joensuun kaupunki

RANTAKYLÄ–UTRA

Rantakylä ja
Utra uudistuvat
rakentamisella
Kaavaluonnos lisää monipuolista rakentamista
alueella. Tavoitteena on viihtyisä ja houkutteleva kaupunginosa.
Rantakylän Puronsuuhun kaavoitetaan
uusi kerrostalovaltainen asuntoalue Pielisjoen rannan läheisyyteen. Vanhojen
kerrostaloalueiden täydennysrakentaminen parantaa palveluiden saavutettavuutta asukkaille ja tukee alueen palvelujen kehittymistä.
Pientalotonttien kysyntään vastataan
uudella asuntoalueella Utran koilliskulman asemakaavoittamattomalla alueella.
Tärkeä osa kaavaa on alueen rantojen elävöittäminen ja niiden virkistyskäytön lisääminen. Viherympäristö ja ulkoilureitit ovat tärkeitä alueen viihtyvyyden
edistäjiä.
Kaava-alueella on laadittu useita selvityksiä ja liikennesuunnitelma. Rakennussuojelu ja luonnon monimuotoisuuden
kannalta tärkeät suojelukohteet vahvistetaan kaavamerkinnöin ja määräyksin.
– Kaavaa varten laadimme luonto- ja
maisemaselvityksen sekä kulttuurija rakennushistoriallinen selvityksen.

Ja esimerkiksi liikennesuunnitelmaa
varten laadittiin liikennemelu- ja tärinäselvitykset, kaavoitusarkkitehti Simo
Vaskonen kertoo.
Liikennesuunnittelussa pääpaino on
joukkoliikenteen sekä jalankulun ja polkupyöräilyn olosuhteiden edistämisessä sekä niiden kulkutapaosuuksien kasvattamisessa. Tavoitteena on autoilun
väheneminen sekä liikenteen sujuvuus
ja turvallisuus alueella.
– Toivomme runsaasti palautetta
luonnoksesta. Huomioimme palautteen
kaavaehdotusta tehdessä, Vaskonen lopettaa.
Kaavaehdotus pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2018 aikana ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi vuoden 2019
alussa. Työ käynnistyi vuonna 2016.
Kaavaluonnos tulee nähtäville myöhemmin tänä keväänä.

JOENSUU

PUISTOT

ASIOINTI

HALUATKO
PUISTOKUMMIKSI?

TONTTIVUOKRA
E-LASKULLA

Lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
puistokummius
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tämä juttu viitottuna

www.joensuunuutiset.fi/viitotut

JOENSUU

Haluaisitko pitää lähialueesi nykyistä paremmassa kunnossa? Puistokummi-toimintamallissa hoidetaan
omaa lähiviheraluetta. Hoitotehtäviin voi kuulua esimerkiksi pienen vesakon raivaus. Hoitosopimus solmitaan Joensuun kaupungin kanssa.
Puiden raivaus on Puistokummitoiminnassa rajattu raivaussaksilla
katkeaviin risukoihin. Omaa pihaa ei
saa rajata suuremmaksi eikä sopimus salli istuttaa kasvillisuutta. Tavoitteena on pitää kaupungin alue
kaikkien käytössä olevana yleisenä
viheralueena.
Jos haluat kunnostaa lähialuettasi, voit ehdottaa sitä palautepalvelun kautta www.joensuu.fi/palaute
tai sähköpostilla ari.j.tolvanen@
joensuu.fi. Kerro viestissäsi kuvien
kera, mitä haluat tehdä lähialueellesi.
Arvioinnin jälkeen laaditaan hoitosopimus, jossa sovitaan alueen siivouksesta ja kunnostuksesta. Lisätiedot: Ari Tolvanen, puh. 050 364 0037.

Kaavassa ratkaistaan
keskustelua herättänyt Rantaraitti.

Ethän sinä maksa enää kaupungin
lähettämiä laskuja joka kerta käsin
näpyttelemällä? Jos vaihdat omassa verkkopankissasi e-laskuun, maksut hoituvat sen jälkeen kätevästi ilman näppäilyvirheitä ja turhaa paperipostia.
Tonttivuokralaskuja erääntyy
taas toukokuussa 5 000, syyskuussa 3 000. Kun vaihdat e-laskuun ennen toukokuuta, saat heti seuraavan
tonttivuokralaskusi sähköisesti. Palvelun käyttöönottoon tarvittavan viitenumeron saat kaiveltua esiin mistä
tahansa aiemmasta kaupungin laskustasi.
Paperisten laskujen lähettäminen
maksaa kaupungille kolminkertaisesti e-laskuun verrattuna. Ja kun kaupunki lähettää vuosittain 70 000 laskua, summa on aika kiitettävä. Kaikki e-laskujen ansiosta säästyvä raha
saadaan käyttöön kyseisen toimialan
palveluihin. Saatavat säästöt eivät
siis häviä toimialalta itseltään pois.

Lue lisää

www.joensuu.fi/
lasku-kaupungilta
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TAPAHTUMAT

Pesäpallon Itä-Länsi
saapuu Joensuuhun
Huippupesiksen ystäviä hemmotellaan kesä-heinäkuussa Joensuussa, kun pesäpallon perinteikkäät ItäLänsi-ottelut pelataan Mehtimäen Kerubi Stadionilla 29.6.–1.7.
Itä-Länsi-ottelu kokoaa tänäkin vuonna yhteen maailman parhaat mies-, nais- ja junioripelaajat.
A-pojat pelaavat oman ottelunsa perjantaina 29.6. B-tyttöjen sekä naisten

ottelut ovat vuorossa lauantaina 30.6.
B-pojat sekä miehet pelaavat omat
ottelunsa sunnuntaina 1.7. Päivälippuja tapahtumaan myydään erikseen
lauantaille ja sunnuntaille, perjantain
A-poikien otteluun katsojat pääsevät
ilmaiseksi.

Lue lisää

www.ita-lansi.fi
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ORKESTERI

Kuvaaja: Heikki Tuuli
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Upeita naissolisteja
ja elokuvamusiikkia
Kaupunginorkesterin alkukevään konserteissa loistavat naissolistit. Sinfoniakonsertissa torstaina 12.4. alttoviulutaituri, Hampurin musiikkikorkeakoulun professori Anna Kreetta
Cribajcevic tulkitsee Kalevi Ahon virtuoosillisen alttoviulukonserton. Konsertin johtaa Henrik Schaefer.
Torstaina 26.4. Turun sellokilpailun vuonna 2014 voittanut nuori sellistilahjakkuus Senja Rummukainen on Jacques Ibert’n ja Richard
Straussin musiikin parissa. Konsertissa saa kantaesityksen Pertti Jalavan
viides sinfonia lisänimeltään ”Ajelehtivat mantereet”. Konsertti kuullaan samalla viikolla myös Kuhmossa, Lentua-salissa.
Viihteen nälkään torstaina 19.4.
vastaavat Johanna Iivanainen ja Joensuu Big Band yhdessä kaupunginorkesterin kanssa. Sulle salaisuuden

JOENSUU

kertoa mä voisin -konsertissa tutut ja
harvemmin kuullut suomalaisen elokuvamusiikin helmet Chydeniuksesta
Aaltoilaan ja Malmsténista Tikanmäkeen kaikuvat todella ison bändin
esittäminä.
Kamarikonsertissa konservatorion
salissa on torstaina 3.5. vuorossa Toivo Kuulan kauneimpia säveliä. Niitä
tarjoilee orkesterin pitkäaikainen ykkösviulisti Eila Helske tyttärensä, pianisti Mirva Helskeen ja Panoramakvintetin kanssa. Orkesterin muusikoiden yhtye puolestaan soittaa yhden
kamarimusiikin kirkkaimmista helmistä, Franz Schubertin serenadimaisen
ja tunnelmallisen Okteton F-duuri.

lue lisää
www.joensuu.fi/orkesteri/
konsertit

KONSERTIT

muistojen metsä
Muistojen metsä -konsertti
sotiemme veteraaneille
Veteraanipäivän pääjuhlana PohjoisKarjalassa kuullaan hyväntekeväisyyskonsertti lauantaina 28.4. kello
15 Carelia-salissa. Konsertin juontaa
Helena Hulmi ja siinä esiintyvät muun
muassa pianisti Janne Mertanen, bassobaritoni Hannu Forsberg, Joensuun
naiskuoro, Joensuun mieslaulajien se-

niorit, Joensuun alakoulujen juhlakuoro ja Savo-Karjalan Maanpuolustussoittokunta.
Konsertti on osa Muistojen metsäkampanjaa, jossa jokaisen elossa olevan alueemme sotiemme veteraanin
kunniaksi istutetaan taimi toukokuussa Kontiolahdella.

Sellisti Senja Rummukainen
konsertoi Joensuussa torstaina 26.4.

JOENSUU

JOENSUU

KONSERVATORIO

KONSERVATORIO

MIEHEN KYLKILUU
-OOPPERA

NÄPPÄRIKURSSILLA
TÄMMÄTÄÄN

Konservatorion oopperaensemble ja
kamariorkesteri esittävät Ilkka Kuusiston
kolminäytöksisen koomisen oopperan Miehen kylkiluu. Libretto pohjautuu
Maria Jotunin samannimiseen näytelmään.
Tapahtumat sijoittuvat pienelle maalaispaikkakunnalle. Kuuma kesäpäivä
saa ihmiset sekaisin ja turhankin lemmekkäiksi. Täydellistä suomifilmitunnelmaa saippuaoopperan hengessä!
Kuusisto on löytänyt oopperaan
sopivan sävelkielen, rahvasta kuvastaa kansanlaulu ja herrasväkeä salonkimusiikki. Mukaan on saatu taitavasti kaikki elämän äänet. Solisteina ovat
oopperaensemblen laulajat ja se esitetään kamariorkesteri-kokoonpanolla.
Musiikinjohdosta vastaa kapellimestari
Pekka Mustaniemi. Ohjaajana on
Jari Salokangas.
Esityksiä on kolme: ke 18.4. klo 19
(ensi-ilta), to 19.4. klo 19 ja la 21.4. klo
15. Esitykset Joensuun konservatorion konserttisalissa, Rantakatu 31. Liput 15/10€. Ennakkoon konservatorion
kirjastosta, tarja.latja@joensuu.fi, puh.
050 311 2698.

Konservatorion soittajille järjestetään toivottu Mauno Järvelän Näppärikurssi 4.–6.5. Soittajia on noin
130 ja mukana on myös kuorolaisia.
Kurssin päätöskonsertti on sunnuntaina 6.5. kello 14 Carelia-salissa, Yliopistonkatu 2.
Näppärit ovat joustava ryhmä, joka kokoaa eri ikäisiä ja -tasoisia soittajia joko kurssien tai yhteisten esiintymisten merkeissä. Soittimina ovat
useimmiten viulut, urkuharmoonit
(tämmääjät), kitarat ja bassot. Näppäreissä soitettava Näppärimusa
koostuu perinteisistä kansanmusiikkisävelmistä ja uudesta, sävelletystä
kansanmusiikista.
Jotta kaikki pystyisivät soittamaan yhdessä ikään ja taitotasoon
katsomatta, sovitetaan Näppäreissä
soitettavat sävelmät siten, että ne sisältävät stemmoja eri tasoille vastaalkajista pidemmälle ehtineisiin.

Katso video

www.joensuunuutiset.fi/
napparikurssi
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KANSALAISOPISTO

Kuvaaja: Mai Mönkkönen

JOENSUU

Kevät ja kesä täynnä
ihania harrastuksia
Ilmoittautuminen kansalaisopiston kesäkursseille alkoi.
Tarjontaa on runsaasti ja opistolla ollaan inspiroituneita kesään
kohdistuneesta toivemäärästä!
Liikunta ja tanssi näkyvät kevät-kesän toiveissa. Uutta ovat esimerkiksi tennis, golf
ja frisbeegolf. Paljon toivottuja harrastuksia
ovat pelien lisäksi muut ulkoliikunnat, joita
tarjotaan puistojumpan, pyöräilyn ulkotreenien ja suunnistuksen muodossa. Tanssillista ja allasliikuntaa ei ole unohdettu ja uutuutena on hauska laji lapsenmielisille aikuisille, johon kuuluu temppuratoja ja pelejä.
Myös lapsille on paljon tarjontaa. Toiveisiin vastattiin esimerkiksi Monitoimi-päi-

MUSEOT

JOENSUU

 INFO
Ilmoittaudu www.opistopalvelut.fi/joensuu
Kaikki kesäkurssit hakusanalla ’kesä’
Puh. 013 337 5929

KONSERVATORIO

JOENSUU

TEATTERI

Kuvaaja: Jussi Tiainen

JOENSUU

väleirillä. Toiveista toteutui myös aikuisten
akrobatian kurssi, kuvataideleiri sekä luonnon ja luovan kirjoittamisen yhdistävä kurssi. Musiikin ystävät viihtyvät kesäisellä bändikurssilla, toivotulla itkuvirsikurssilla ja ukulelea soittaen.
Kesä on ehdottomasti myös luonnon,
puutarhan hoidon ja käsillä tekemisen aikaa. Kesään kuuluvat myös suositut veneily- ja navigointikurssit ja uusi elämyksellinen
geokätköily ja vaikkapa drone-kuvauskurssi.

Tommi Toija tavattavissa
taidemuseolla 25.4.
Kuvanveistäjä Tommi Toija on tavattavissa Fragmentteja-näyttelynsä yhteydessä Joensuun taidemuseo Onnissa keskiviikkona 25.4. kello 18.
Toija on tunnettu myötätuntoa herättävistä pikku-ukkeleistaan, joissa on kuvattu inhimillisyyden kirjo laidasta laitaan. Pyöreäpäiset hahmot vetoavat
tunteisiin ja kutsuvat katsojan kokemaan, ihmettelemään sekä antautumaan taiteen vietäväksi.
Lapualta lähtöisin oleva Toija valmistui taiteen
maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2003. Kuluneen viidentoista vuoden aikana hänellä on ollut
lukuisia yksityis- ja yhteisnäyttelyitä sekä Suomessa että ulkomailla.
Taiteilijan lisäksi tapaamisessa on paikalla taidemuseon intendentti Ulla Pennanen. Tervetuloa tutustumaan, kuulemaan ja kysymään!
Näyttelyyn on myös mahdollista tutustua oppaan
johdolla keskiviikkona 18.4. kello 18 ja viimeisenä näyttelypäivänä, sunnuntaina 13.5. kello 14. Opastukset ja
taiteilijatapaaminen sisältyvät pääsymaksuun.

LUE LISÄÄ

www.joensuuntaidemuseo.fi
www.tommitoija.fi

Konservatorion musiikkiopiston oppilaaksi 2018
Musiikistako uusi harrastus? Syksyllä alkaviin
opintoihin on parhaillaan haku käynnissä!
Joensuulaiset ja kontiolahtelaiset voivat ilmoittautua musiikkiopiston valintakokeisiin maanantaihin 30.4. mennessä. Ilmoittautumislomakkeen voi täyttää nettisivuilla olevan linkin kautta
tai musiikkiopiston opintotoimistossa.
Tarkemmat tiedot opinnoista sekä linkki ilmoittautumislomakkeeseen löytyvät konservatorion
nettisivuilta osoitteesta www.joensuu.fi/musiikkiopisto. Opetettavien soitinten valikoima on laaja, kannattaa valita rohkeasti. Valintakokeet järjestetään 30.5. tai 31.5.
Myös musiikkileikkikouluun ja 1.–2.-luokkalaisten musiikkivalmennukseen otetaan uusia oppilaita syksyllä. Netti-ilmoittautuminen niihin on 2.–
15.5. sivuilla www.joensuu.fi/varhaisian-musiikkikasvatus.
Lisätietoja voi kysellä opintotoimistosta Kaija
Reijonmaalta, Rantakatu 31, 2. krs, puh. 050 575
1501, musiikki@jns.fi.

LUE LISÄÄ

www.joensuu.fi/musiikkiopisto

Kevään ensi-illat Joensuun
kaupunginteatterissa
Suurella näyttämöllä saa ensi-iltansa koko perheen
teatteriesitys Alas Taikavirtaa ja uusintaensi-iltansa pienellä näyttämöllä Naisen 11. käsky eli Shirley
Valentine.
Näyttelijä Riitta Piironen eläköityi vuonna 2015 ja
tekee nyt paluun tutulle näyttämölle. Hän esitti Naisen 11. käskyä Joensuun kaupunginteatterissa kahden vuosikymmenen aikana 160 kertaa keräten yli
10 000 katsojaa. Elämä itsessään, osin uuden työryhmän myötä, tuo uuteen tulkintaan rosoisia syvyyksiä. Naisen 11. käsky eli Shirley Valentine on kipakasti maustettu komedia yhden naisen rohkeasta elämänmuutoksesta. Vain 15 esitystä 7.4.–23.5.
Vapun alla 28.4. ohjelmistoon tulee koko perheelle suunnattu Alas Taikavirtaa. Se on Eduard
Uspenskin kirjaan perustuva satu, jossa päähenkilö Mitja seikkailee maagisessa satuvaltakunnassa.
Hän ajautuu mitä uskomattomimpaan seikkailuun
ja kohtaa ihmeellisiä otuksia kuten kävelevän taikatalon, puhuvan suden ja kolmipäisen lohikäärmeen.
Ohjaajana vierailee Aleksis Meaney.

LUE LISÄÄ

www.kaupunginteatteri.jns.fi
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