joensuun kaupungin tiedotuslehti
kesäkuu 2018

LIIKUNTA

MEHTIMÄEN ALUE
KEHITTYY LÄHIVUOSINA
Mehtimäen urheilupuisto uudistuu entistä paremmaksi urheilun keskukseksi. Yhteen hitsautuvasta alueesta hyötyvät niin harrastajat, kilpaurheilijat kuin vaikkapa tapahtumavieraat.

E

nsimmäinen iso uudistus on jo nyt paljon kiitosta
niittänyt pesäpallostadion. Se sai kasteensa toukokuun lopussa ja kesäkuun viimeisenä viikonloppuna stadionilla järjestetään pesäpallon klassikko ItäLänsi-tapahtuma, ensimmäistä kertaa Joensuussa.
Siitä voit lukea lisää lehden sivulta neljä.
Ensi vuonna parannetaan keskuskenttää: se saa
uuden pinnoitteen ja kentän muitakin suorituspaik-

koja retusoidaan nykyvaatimuksiin. Osa niistä rakennetaan aivan pääkatsomon eteen, mikä parantaa kisojen elämyksellisyyttä.
Jäähalli laajenee, kun jo olemassa olevan harjoitusjäähallin viereen rakennetaan toinen harjoitusjäähalli. Jatkossa käytössä on kolme jäätä ja lisäksi oheis- ja pukutiloja kunnostetaan. Jäähallin takana olevalle alueelle on suunnitteilla kolmeen osaan
jaettavissa oleva palloiluhalli ja 2 500 ihmistä vetävä
katsomo. Mehtimäen alueesta on syystä muodostunut useiden seurojen kotikenttä.
Urheilun ja opiskelun tukeminen on kaupungille tärkeää. Joka neljäs kaupungin asukas on alle

25-vuotias ja urheiluakatemian piirissä harjoittelee
lukuisia Suomen mestareita ja kansainväliselle tasolle pyrkiviä nuoria. Kaikki Mehtimäen uudistukset sekä
vanhat tutut, kuten vaikkapa Joensuu Areena, Vesikko, tennishalli ja Mehtimäen ulkoilureitit, mahdollistavat Joensuun profiloitumisen todelliseksi urheilukaupungiksi. Niin tosissaan kuin huvikseen liikkuville!

Katso video kehittyvästä
Mehtimäestä

www.joensuunuutiset.fi/mehtimaki

Kuva: Joona-Pekka Hirvonen
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Lue lehti laajempana verkossa
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TEKSTI Sari Jormanainen

Leiki, liiku –
lapsi, aikuinen
Joensuun kaupungilla on reilut sata leikkipaikkaa ja monipuolisia ulkoliikuntapaikkoja. Keväällä
haluttiin selvittää niiden käyttöä sekä kehittämistarpeita. Huhtikuiseen kyselyyn tuli lähes 500 vastausta.
Noin puolet koki eniten käyttämänsä leikki- tai liikuntapaikan viihtyisäksi ja
siistiksi. Eniten huomautettavaa oli valaistuksessa.

K

äytetyimmälle leikki- tai liikuntapaikalle kuljettava matka koettiin sitä turvallisemmaksi, mitä lähempänä
kotia paikka sijaitsi. Viihtyvyys, siisteys,
valaistus tai turvallisuuden tunne ei
kuitenkaan kyselyn perusteella näyttäisi vaikuttavan merkittävästi paikkojen käyttömääriin.

KOLUMNI

Joensuuhun toivotaan
isoa perhepuistoa
Erityisesti pienemmissä asutuskeskittymissä koulun tai päiväkodin piha on
tärkeä leikki- ja liikuntapaikka. Lähes
puolet vastaajista ilmoitti käyttävänsä koulujen tai päiväkotien pihoja vapaa-ajallaan.
Suosituimmat koulunpihat olivat
Karhunmäen, Marjalan, Uimaharjun,
Enon ja Nepenmäen kouluilla. Päiväkotien pihoista viiden suosituimman
joukkoon ylsivät Sinkkola, Marjala,
Gävlenlinna, Touhulat ja Linnunlahti.
Joensuuhun toivottiin isoa, toiminnallista perhepuistoa. Myös liikenne-
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Mitä olisi liikunta
ja urheilu ilman
seuratoimintaa?

puisto, parkour- ja skeittipaikat sekä
kiipeilyseinä olivat monen toivelistalla. Vastauksista nousi erityisesti esiin
toive nuorille soveltuvista ulkoliikuntapaikoista.
Tulokset vaikuttavat suunnitteluun
Kyselyn vastaajista suurin osa oli
31–45-vuotiaita, nuorempiin ja vanhempiin ikäluokkiin kuului noin 30 prosenttia vastaajista. Neljä viidestä vastasi yhdessä lapsen kanssa. Vastauksia
saatiin eri puolilta kaupunkia vastausten painottuessa keskusta-alueelle sekä Reijolaan ja Niittylahteen.
Tuloksia hyödynnetään jatkossa uusien leikki- ja liikuntapaikkojen
suunnittelussa sekä nykyisten paikkojen peruskorjauksessa. Muun muassa valaistukseen kiinnitetään aiempaa
enemmän huomiota.

Leikki- ja lähiliikuntapaikat
www.joensuu.fi/leikkija-lahiliikuntapaikat

Kesäinen kiitos
meijän seuroille
Mitä olisi liikunta ja urheilu ilman seuratoimintaa? Se voisi olla yksittäisten
ihmisten liikkumista, vapaaehtoisuuteen perustuvaa ryhmätoimintaa, yritysten järjestämää palvelua tai ihan jotain muuta. Totuus on kuitenkin, että
emmehän me pärjäisi ilman loistavia
seurojamme. Urheilu- ja liikuntaseurat
järjestävät Joensuussa liikuntaa niin
lapsille kuin työikäisille – matalaa ja
korkeampaa kynnystä – kuntoliikuntaa ja huippu-urheilua.
Kaupunki tarjoaa liikuntaolosuhteet ja seurat järjestävät toiminnan –
tätä mantraa olemme hokeneet vuosia. Tänä päivänä seurat tosin ovat
aktiivisia toimijoita myös liikuntapaikkarakentamisessa ja liikuntapaikkojen ylläpidossa. Seurat ovat kasvattaneet meille myös liikunta-alan osaajia
töihin: viimeisimmät liikuntapalvelujen hallinnon rekrytoinnit ovat aktiivi-

sia seuratoimijoita, joiden kokemusta
ja osaamista voimme hyödyntää seurayhteistyössä. Toisaalta, entiset seuratoimijat ovat ehkä kaupungin pöydän takana oppineet ymmärtämään
liikuntasalien vuorojaon haasteita sekä niukkojen resurssien jakautumista
hieman paremmin.
Uusin tulokas kaupungin ja seurojen välisessä yhteistyössä on seurafoorumi. Ensimmäiseen seurafoorumiin osallistui 14 monipuolisesti eri
lajeja edustavaa seuraa. Foorumin tavoitteena on tuoda seurojen yhteiset
tarpeet ja kehittämisideat järjestelmällisemmin kaupungin tietoon sekä lisätä seurojen ja kaupungin välistä vuoropuhelua.
Foorumi oli menestys synnyttäen
työryhmän pohtimaan toimintamallia
tulevaisuuteen. Positiivisesti meidät yllätti seurojen kiinnostus lajien välisen

yhteistyön lisäämiseen – ihan mahtavaa, yhteistyössä on voimaa ja vaikuttavuutta!
Vaikka seuratoiminnan tulevaisuudesta on monenlaisia visioita, jaksamme uskoa perusarvojen säilyvän:
seurojen ammattimaistumisenkin
taustalle tarvitaan vapaaehtoisia kansalaistoimijoita ja intohimoisia toiminnan edistäjiä, jotka eivät laske tehtyjä tunteja vaan nauttivat nähdessään
kättensä jäljen. Tätä me haluamme
myös kaupunkina tukea erilaisin avustuksin ja palkinnoin. Aktiiviset seurat
ovat yksi liikuntakaupunki Joensuun
tärkeimmistä vetovoimatekijöistä.
Pidetään tämä.
Sari Jormanainen
Liikuntasuunnittelija
puh. 050 354 3385
sari.jormanainen@joensuu.fi

Tiesitkö että…

somesta nostettua

1932
Tuona vuonna itä ja länsi kohtasivat
ensi kertaa pesäpallon arvo-ottelussa.

“Pitäähän nyt
tämmösen kylän pärjätä

“

Nanuli Isabella Mäntylä Joensuun
3. sijasta #capitalofmetal-kisassa
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Popkadulla on
paljon tapahtumia
heinäkuussa
Kaupunkifestivaali täyttää Joensuun keskustan monipuolisella
tarjonnalla, luvassa on paljon nähtävää ja koettavaa!
Popkatu-festivaali järjestetään tänä vuonna 18. kerran. Joensuun keskustan alueelle sijoittuvaa kaupunkifestivaalia vietetään tiistaista perjantaihin 10.–13.7. eteläisellä kävelykadulla, Rantapuiston alueella sekä
eri klubeilla. Kävelykadulla nähdään muun muassa kuvataide- ja musiikki-improvisaatiota, Alanko katutähdeksi -kilpailu ja Popkadun eri
myyntipaikat. Lisäksi järjestetään vilttikirppis, pimeähuonedisco sekä
maalauksen laboratorio -työpaja.
Torilava on tänä vuonna sijoitettu Sinisen virran ja kävelykadun risteykseen. Lavalla nähdään esimerkiksi trubaduureja sekä pienempiä
yhtyeitä Suomesta ja ulkomailta. Taidemuseon pihalla aikaisemmin
järjestetty Lastenpop sekä Vapaudenpuistossa pidetty Rytmipuisto
siirtyvät toriremontin myötä väliaikaisesti Rantapuistoon.
Popkadun eri klubeilla esiintyy tänä vuonna nimekkäitä artisteja ja
yhtyeitä. Teatteriravintolassa nähdään Popkatu-klubilla muun muassa
Jarkko Martikainen, Pekko Käppi sekä Maitolaiturin tytöt. Teatteriravintolan sisäpihan puolella esiintyvät muun muassa Dead End Scene ja
Machinae. Surakan pihassa Popkadun Kamuklubeilla nähdään kovia kotimaisia sekä ulkomaalaisia kansanmuusikoita. Tervetuloa Popkadulle!

Tutustu Popkadun ohjelmaan
www.popkatu.fi

“Karelia-ammattikorkeakoulusta
valmistuu osaavaa työvoimaa.”

Hanna Susitaival (vihr.)
tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksesta
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NYT TAPAHTUU
JOENSUU

Valtuustosalista
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TAPAHTUMIA JOENSUUSSA
KESä–HEinäkuussa

Poimintoja tapahtumatarjonnasta
kerätty kesäkuun alussa,
muutokset mahdollisia.
KESKUSTA
maanantaisin klo 18–19.30
Kävelyfutista
Koivuniemen kenttä
pe–ma 8.–18.6.
Tivoli Sariola
Joensuun ravirata
ma–to 25.–28.6.
Sirkus Finlandia
Louhelan kenttä
pe–su 29.6.–1.7.
Pesäpallon Itä-Länsi
Mehtimäen Kerubi Stadion
ke 4.7. klo 13–18
Takapiharock
Joensuun pääkirjaston takapiha
ke 4.7. klo 18.30
Yleisurheilun Motonet GP
Joensuun keskuskenttä
la 7.7.
Ilovaarirock
Ilosaari
su 8.7.
Vekararock
Ilosaari
pe–su 13.–15.7.
Ilosaarirock
Laulurinne
to 9.8.
Puolustusvoimat 100 -kesäkiertue
Laulurinne
ENO
su 1.7.
Ahvenisen hölkkä
Ahvenisen Punainen talo
pe 6.7.
Tanssit ylisellä
Ahvenisen Punainen talo
su 22.7.
Perinnepäivä
Ahvenisen Punainen talo
KIIHTELYSVAARA
to 28.6.
Lummelammen lauluilta
Lummelampi
la 7.7.
Ryssäys-markkinat
Heinävaara
PYHÄSELKÄ
pe–su 1.–30.6.
Tähtihetkiä-taidenäyttely
Pyhäselän kirjasto
TUUPOVAARA
la 16.6.
Koveron Kesäkuhinat klo 11–15
Koveron Majatalo
su 24.6. klo 13.00
Tuupovaara-päivä
Koveron nuorisoseurantalo

JEESIÄ TARJOLLA,
TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄ!
Tarvitsetko apua uusien yhteistyökumppanuuksien löytämisessä tai tuntuuko siltä, etteivät omat
kädet riitä? Tai kaipaisitko tapahtumallesi imagon
piristystä? Eipä hätää, sillä Joensuun kaupungin
tapahtumapalveluilla on nyt tarjota kahdet auttavat kädet. Teemu ja Niina jeesaavat tapahtumasi
yhteistyökuvioiden kehittämisessä ja järkkäävät
muun muassa verkostoitumistilaisuuksia ja ajankohtaisiin aiheisiin pureutuvia koulutuksia.
Soita, sovitaan tapaaminen! Teemu Laasonen:
puh. 050 413 8708, teemu.laasonen@joensuu.fi
tai Niina Väyrynen: puh. 050 515 0573, niina.
vayrynen@joensuu.fi tai tule käymään tapahtumapalveluiden uudella toimistolla Kauppakatu 18–
20, 4. krs.

lue lisää

joensuuevents.fi/elinvoimaa-tapahtumista

JOENSUU
ASIOINTI

KAUPUNGIN
PALVELUIDEN
KESÄAUKIOLOAJAT
Kesä tuo muutoksia kaupungin palveluiden aukioloaikoihin. Palvelupisteiden ja eri yksiköiden asiakaspalvelut ovat suljettuina seuraavasti: Joensuun Vesi ja kaupunkirakennepalvelut 9.–20.7.,
rakennusvalvonta 9.–22.7., hyvinvointipalvelut
9.–27.7., kaupungintalo 9.–27.7., Enon palvelupiste 9.–29.7. Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran
palvelupisteet 16.–29.7. Pyhäselän palvelupiste
on auki koko kesän.
Kansalaisopiston asiakaspalvelu on kiinni
1.7.–5.8. Kirjastoilla on vaihtelevat kesäaukioloajat 2.5.–15.8. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kesäaukioloajat voi tarkistaa Siun Soten verkkosivuilta: www.siunsote.fi/poikkeusaukioloajat.

Lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/kesa2018
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Kansallispelin huumaa –
Itä-Länsi ensi kertaa meillä
Suomen suosituimmat tähdistöottelut, maailman parhaat pesäpalloilijat!
Klassikkotapahtuma saapuu historiansa ensimmäisen kerran Joensuuhun 29.6.–1.7.
TEKSTI
KUVA
Sanna Regwan Joona-Pekka Hirvonen

I

tä ja Länsi ovat kohdanneet pesäpallon arvo-ottelussa jo vuodesta 1932
lähtien. Itä-Länsi on ilmiö, jonka voi
kokea vain paikan päällä. Perinteinen
urheilujuhla yhdistyy moderniin tinkimättömän kovaan urheilullisuuteen ja
huippupelaajien silmiä hiveleviin taidonnäytteisiin. Luvassa on ennakkoluulottomia, taidokkaita ja yllätyksellisiä ratkaisuja. Tämä Suomi-kesän
klassikko pitää kokea ainakin kerran
elämässä – ja mikä onkaan hienompaa kuin tehdä se kotikentällä, huikealla uudella Kerubi Stadionilla Mehtimäellä!
Viiden huippuottelun viikonloppu
Itä-Länsi on viiden tähdistöottelun karnevaali. Miesten ja naisten lisäksi Aja B-poikien sekä B-tyttöjen otteluissa

nähdään kentällä useita Superpesiksestä tuttuja kasvoja. Tulevaisuuden pelaajat pääsevät tuhansien katsojien eteen
näyttämään parasta osaamistaan.
Liput ja saapuminen
Kerubi Stadion sijaitsee Areenan takana
osoitteessa Uimarintie 3. Ruuhkia saattaa esiintyä, joten kätevimmin paikalle
pääsee kävellen tai pyörällä. Bussien aikataulut voi tarkistaa osoitteesta www.
joensuu.fi/reitit-ja-aikataulut.
Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto tarjoaa kaikille katsojille maksuttoman sisäänpääsyn perjantain A-poikien otteluun. Lauantain ja sunnuntain päivä-liput
osoitteesta www.ticketmaster.fi.
Tapahtumatorin kautta ytimeen!
Itä-Länsi-tapahtumatorille on vapaa

Kaikkien aikojen pesistähdet tositoimissa
Superpesiksen seuraajia hemmotellaan kuluvalla kaudella. Nelosen Supertähdet-ohjelmasta tuttu kaikkien aikojen pesäpalloilija
Toni Kohonen jahtaa uusia ennätyksiä, samoin kuin kautta aikain
etenijäkuningas Sami Haapakoski. Kunnareiden kunkut Juha Korhonen ja Henri Puputti lyövät läpi.
Jere Dahlströmillä on mahdollisuus nousta kaikkien aikojen lyöjäkuninkaaksi ja tehopelaajaksi,
samoin yhden kauden ennätyksen takoneella Roope Korhosella.
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Naisten Superpesiksessä
Emmi Viitala nousi etenijätilaston kautta aikain kärkikymmenikköön, samaa tavoittelee lyöjätilastossa Susanna Puisto.
Itä-Länsi on huippupesäpalloilijan unelma, jota ei turhaan
ole verrattu maajoukkue-edustukseen. Yleisöllä on yhä ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä
tositoimissa sekä pesäpallohistorian kovimmat huippupelaajat
että innokkaat nuoret tulevaisuuden tähdet.

pääsy koko tapahtuman ajan. Tarjolla on lähiruokaa, Kerubin ruokateltta
ja anniskelupiste, kahviloita, fanituotteita, urheiluvälineitä, tuote-esittelyjä,
matkailuvinkkejä, liikennetietoa sekä
paljon muuta. Tapahtumatori sijaitsee
Kerubi Stadionin välittömässä läheisyydessä.
Pesishurmos vallannut Joensuun
Vielä 15 vuotta sitten Joensuu oli musta piste superpesiskartalla. Ensimmäisen pääsarjakauden 2004 jälkeen kehitys on kuitenkin ollut nopeaa ja tätä nykyä joukkue liitää viiden miesten
SM-mitalin voittoputkessa. Naisten
joukkuekin pelaa jo toiseksi korkeimmalla tasolla Ykköspesiksessä.
Avainasemassa on Joensuun Mailan vahva seuratoiminta, joka rakentuu

Aikataulu
Perjantai 29.6.
A-pojat, 61. Itä-Länsi klo 18.30
(voitot 31–28, tasan 1)
Maksuton sisäänpääsy!
Lauantai 30.6.
B-tytöt, 42. Itä-Länsi klo 11
(voitot 14–27)
Naiset, 57. Itä-Länsi klo 16
(voitot 25–28, tasan 3)
Sunnuntai 1.7.
B-pojat, 42. Itä-Länsi klo 11
(voitot 26–15)
Miehet, 84. Itä-Länsi klo 16
(voitot 37–36, tasan 10)

monipuoliselle, aktiiviselle ja vastuulliselle pohjalle. Junioritoiminnalla on
imua, pesiskoulut innostavat lapsia ja
nuoria. Harrastepesikseen on helppo
tulla mukaan.
Pelaajapolku on rakennettu kuntoon huipulle saakka ja pesäpallo on
yksi Joensuun urheiluakatemian päälajeista. Opiskelumahdollisuudet, huippuluokan olosuhteet ja laadukas valmennus tuovat kaupunkiin pesäpalloilevia nuoria eri puolilta Suomea.
Erityisiä leirityksiäkin järjestetään
tiuhaan, hyvänä esimerkkinä Pesäpalloliiton yläkoululeiritys. Joensuun
kaupunki määrätietoinen toiminta
ja panostukset näkyvät – Joensuu
voi hyvällä syyllä kutsua itseään urheilukaupungiksi.

 Info
Uusimmat tiedot Itä-Lännestä
www.ita-lansi.fi
Instagram: @pesisitalansi
Facebook ja Twitter:
@ItaLansi
Osallistu keskusteluun ja
jaa omat parhaat muistosi
hashtageilla
#pesis ja #ItäLänsi

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

tämä juttu viitottuna

www.joensuunuutiset.fi/viitotut
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Uutta
valokuituverkkoa
taajama-alueille
Heinävaara, Kiihtelysvaara sekä Joensuu Iiksenniitty ovat mukana
Avoin Kuitu -valokuituverkkohankkeessa.
Joensuun taajama-alueilla on käynnistymässä Avoin Kuitu -valokuituverkkoon tähtäävä hanke. Hanke etenee kesän aikana, jos kiinnostuneita tilaajia valokuituyhteydelle löytyy
tarpeeksi jo heti alkuvaiheessa. Taajama-alueisiin kuuluvat Heinävaara,
Kiihtelysvaara sekä Joensuu Iiksenniitty. Hankkeen toteuttaa joensuulainen tietoliikenneyhtiö Cap-Net. Vuodenvaihteen julkisella kuulemisella
selvitettiin, ettei muilla operaattoreilla
ole suunnitelmia rakentaa valokuituverkkoa kyseisille alueille lähivuosina.
Valokuituverkko takaa käyttäjälleen luotettavan internet-yhteyden
esimerkiksi tv-palveluille. Lisäksi se
mahdollistaa vakaan yhteyden esimerkiksi etänä tehtävissä terveys- ja
hoivapalveluissa. Nykyaikainen valokuituverkko sujuvoittaa myös etätyötä ja -opiskelua.
– Ihmiset ovat olleet kiinnostunei-

JOENSUU

ta siitä, saako omaan kiinteistöön valokuituverkkoa. Ratkaisu nähdään sijoituksena esimerkiksi oman kiinteistön arvon kannalta, toteaa Cap-Netin
toimitusjohtaja Ari Hakulinen.
Avoin Kuitu -verkon toiminta on
asiakkaan näkökulmasta verrattavissa sähköverkkoon. Liittyjällä on mahdollisuus valita palvelut yhdeltä tai
useammalta palveluntarjoajalta eikä
liittyminen ole operaattorisidonnaista.
Hankkeeseen on haettu PohjoisKarjalan ELY-keskuksen maaseuturahaston tukea. Joensuun kaupunki
mahdollistaa osaltaan hankkeen toteutumisen osallistumalla sen rahoitukseen kuntaosuudella julkisesta rahoituksesta.

Lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
valokuituverkko

Valokuituverkkoa voi hyödyntää
useissa kodin eri laitteissa.

Kerro kiinnostuksestasi
valokuituliittymään
www.avoinkuitu.fi/alue/joensuu

JOENSUU

VIESTINTÄ

JOUKKOLIIKENNE

JOJOSSA
MUUTOKSIA

#MyJoensuu –
näytä se!
Löysitkö Joensuusta upean paikan tai
elämyksen, jolle sydämesi sykkii? Paljasta lempipaikkasi, harrastuksesi tai
jädepaikka ja jaa siitä kuva tai video
Instagramissa käyttämällä hashtagia
#myjoensuu. Viedään Joensuu yhdessä sosiaalisen median kartalle. Samalla osallistut hotellilahjakortin ja Vesikon lippujen arvontaan.
Miten osallistun? Ota kuva tai video
Joensuussa ja julkaise se Instagramis-

sa hashtagilla #myjoensuu. Huom! Varmista, että käyttäjätilisi on julkinen, sillä kilpailuun osallistuvat vain julkisella
käyttäjätilillä julkaistut kuvat.
Kisa on käynnissä 1.6.–31.10.2018 ja
palkintoja arvotaan kaikkien osallistujien kesken. Kerro myös kaverille!

Lue lisää

www.myjoensuu.fi

Joensuun seudun joukkoliikenteen
palveluihin on tullut muutamia uudistuksia. Netissä voi ladata matkoja nykyään ilman palvelumaksua. Toinen
uudistus on JOJOn mobiililippu Tasarahakampanjan matkoille. Kampanjan lipun sai aiemmin vain käteisellä, mutta nyt matkan voi maksaa,
kun lataa JOJOn mobiilisovelluksista käyttöönsä (Linjalla tai PayiQ
Tickets). Kampanjan hinnat ovat voimassa ma–pe klo 10–14 ja klo 18 jälkeen sekä koko lauantait ja sunnuntait.
Linjan 5 liikennöinti laajeni 4.6.
alkaen: reitti jatkuu Urheilupuistosta Botanian ohi Linnunlahden päiväkodille. Myös Enon, Uimaharjun,
Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran asiointiliikenteen aikataulut vuosille
2018–2019 on päivitetty osoitteeseen www.joensuu.fi/asiointiliikenne.
Bussien kesäaikataulut löytyvät
osoitteesta www.joensuu.fi/reititja-aikataulut.

JOENSUU

VESIHUOLTO

JOENSUUSSA
HYVÄÄ VETTÄ
Joensuun Vesi toteutti kevään aikana
yhteistyössä Innolinkin kanssa asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää, millaiseksi esimerkiksi juomaveden laatu koetaan Joensuun alueella. Vastaajien joukossa oli
muun muassa kuluttaja- ja yritysasiakkaita sekä kansainvälisiä opiskelijoita.
Vastauksista kolmena tärkeimpänä tekijänä esille nousivat veden hajuttomuus, kirkkaus sekä hyvänmakuisuus. Kansainvälisistä opiskelijoista
81 % arvioi Joensuun vedenlaadun paremmaksi kuin heidän kotikaupungissaan. Lisäksi vedenjakeluun liittyvää
tekstiviestitiedottamista pidettiin tulevaisuudessa hyvin tärkeänä palveluna.
– Olemme iloisia saamastamme
positiivisesta palautteesta. Tutkimuksen pohjalta kehitämme toimintaamme huomioiden esille nousseet kehityskohteet, kiittää Joensuun Veden
johtaja Juha Lemmetyinen.

lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
vesikysely

lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
jojo2018

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

TAPAHTUMAT

Puolustusvoimien
kesäkiertueella
taistelunäytös

Tämä juttu
myös viitottuna
www.joensuunuutiset.fi/
viitotut

Puolustusvoimat 100 -kesäkiertue rantautuu 9. elokuuta Laulurinteelle
suurempana kuin koskaan. Ohjelmassa on muun muassa näyttävä taistelunäytös.
Päivä alkaa kello 14 Kainuun prikaatin
kalustonäyttelyllä Laulurinteen takana.
Näyttelyssä on laajalti esillä maavoimien
kalustoa. Kalustonäyttely on avoinna kello 21:een saakka.
Alueella on luonnollisesti Sotilaskodin myyntipisteitä, ruokailumahdollisuus
sekä puolustusvoimien ja muiden maanpuolustukseen liittyvien toimijoiden esittelypisteitä.
Iltapäivän huipennus alkaa Laululavalla kello 17.30 Puolustusvoimat 100
-taistelunäytöksellä, jota ei kannata jättää väliin. Kesäkiertue ulottuu kaikkiaan 16
paikkakunnalle Suomessa, mutta taistelunäytöksiä nähdään vain meillä, Oulussa
ja Turussa. Taistelunäytöksessä kuvataan
kaikkien puolustushaarojen toimintaa ja
puolustusvoimien valmiutta ja suorituskykyjä. Näytöksessä käytetään muun muassa panssarivaunuja sekä räjähdys- ja
pyroefektejä.

JOENSUU

Taistelunäytöstä varten yleisö ohjataan turvallisuussyistä Laululavan katsomoon eikä taistelunäytöstä ole mahdollisuutta seurata muualta alueella.
Tapahtuman todenmukaisuudesta ja äänekkyydestä johtuen näytös ei sovellu alle
kouluikäisille. Kuulonsuojaus jaetaan yleisölle ennen näytöksen alkamista.
Pisteenä i:n päälle kello 18.00 alkaa
”Maanpuolustus kuuluu kaikille” -hengessä pidettävä puolustusvoimien kolmen
soittokunnan konsertti Aurinkorinteellä
Laulurinteen takana uimarannan läheisyydessä. Konsertin juontaa Saija Palin.
Musiikillisen ilotulituksen aloittaa Ilmavoimien soittokunnan big band. Pääesiintyjänä lavan täyttää Diandra Rakuunasoittokunnan säestyksellä. Konsertin päättää aina energisen kattauksen tarjoava
Puolustusvoimien varusmiessoittokunta.
Kesäkiertuetapahtuma on kaikille
avoin ja maksuton, tervetuloa viihtymään!

TAPAHTUMAT

Kaupungille uusi
tapahtumakalenteri
Joensuu on ottanut käyttöön uuden
tapahtumakalenterin osoitteessa
tapahtumat.joensuu.fi. Meillä järjestetään yli 2 000 tapahtumaa vuodessa.
Nyt tämä monipuolinen tapahtumaja palvelutarjonta saadaan kaupunkilaisten ja matkailijoiden nähtäville kätevästi yhdelle sivustolle.
Uusi kalenteri on käyttäjille maksuton. Kaikkien tapahtumajärjestäji-
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en ja alueen yritysten kannattaakin ottaa kalenteri tehokäyttöön. Jatkossa
myös kaupungin omien yksiköiden tapahtumat ja kaupungin keskeisimmät
nähtävyydet löytyvät kalenterista. Kalenteria ylläpitää Joensuun kaupungin
tapahtumapalvelut.

Tutustu kalenteriin

www.tapahtumat.joensuu.fi

Lue lisää

www.puolustusvoimat.fi/
puolustusvoimat-100taistelunaytoskiertue

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

JOENSUU

JOENSUU

YMPÄRISTÖ

YMPÄRISTÖ

VIERASLAJIT
KURIIN TALKOILLA

KARSIKOSSA
PERHOSNÄYTTELY

Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö kartoittaa vieraslajeja Joensuun alueelta. Tavoitteena on saada mahdollisimman kattava kuva vieraslajitilanteesta, ja siihen tarvitaan
jokaisen kaupunkilaisen apua.
Asukkailta toivotaan havaintoja
varsinkin jättiputkista ja jättipalsamista. Jättiputket aiheuttavat terveydellistä haittaa, sillä niiden kasvinesteen ja auringonvalon yhteisvaikutus saa aikaan palovamman kaltaisia
ihovaurioita.
Havaintojen lisäksi Joensuun
kaupunki kannustaa keräämään porukan kasaan ja ryhtymään vieraslajitalkoisiin. Talkoiden järjestämisestä
kiinnostuneet voivat olla yhteydessä
ympäristönsuojeluyksikköön.
Omista vieraslajihavainnostaan voi tehdä ilmoituksen vieraslajiportaaliin osoitteeseen www.
vieraslajit.fi tai ottamalla yhteyttä Elina
Leppäkoskeen, puh. 050 463 3418,
elina.leppakoski@jonsuu.fi.

Karsikon kirjastossa on käynnissä
perhosnäyttely elokuun loppuun asti. Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö toteutti viime vuoden
kevään ja syksyn välillä perhosseurannan kolmessa eri kohteessa Joensuun alueella. Yksi seurantapiste
oli Karsikossa ja näyttely järjestettiin sieltä saatujen tulosten pohjalta.
Näyttelyssä on kuvia seurantajaksolla havaituista perhosista ja raportti Karsikon perhosseurannasta.
Perhosharrastaja Ali Karhu on tehnyt lajimääritykset sekä ottanut valokuvat.
Näyttelyn yhteydessä voi myös
ihastella ennestään täysin tuntemattomia perhoslajeja, jotka ovat Tuulikanteleen päiväkodin lasten loihtimia. Näyttelypaikan osoite on Kettuvaarantie 28, 80260 Joensuu.
Näyttely on avoinna elokuun loppuun
asti, lukuun ottamatta kirjaston kesäsulkua 2.7.–5.8.

Vieraslajiportaali
www.vieraslajit.fi

lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
perhosnayttely

MUSEOT / ORKESTERI / TEATTERI / KANSALAISOPISTO / konservatorio
JOENSUU

KIRJASTO

JOENSUU

KONSERVATORIO

Takapiharock jo
kahdeksatta kertaa

Konservatorion väki
toivottaa hyvää kesää!

Joensuun pääkirjaston takapihalla järjestetään Takapiharock keskiviikkona 4.7.
kello 13–18. Tämän vuoden teema on monikulttuurisuus ja maailmanmusiikki. Vapaa pääsy kaikenlaisille ja kaikenikäisille!
Esiintymässä ovat muun muassa
kansanmusiikin opiskelija Kaarina S.,
sekä kazakstanilaisia tansseja esittävä Dinara. Pääesiintyjänä on Helsingistä saapuva Afrotysonia, joka yhdistelee

Konservatorio on kesälomalla 29.5 alkaen. Kesän jälkeen polkaistaan konservatorion 50-vuotisjuhlavuosi kunnolla käyntiin.
Ilmoittautumispäivä on maanantai
20.8. Syksyllä otetaan käyttöön upouusi opetussuunnitelma, jonka sisältö
esitellään heti aluksi oppilaille ja huoltajille. Varsinainen juhlaviikko huipentuu lauantaina 24.11 juhlakonserttiin

Aikataulu ja ohjelma

vaarakirjastot.fi/takapiharock

MUSEOT

Kerttu Horila, Nainen 38v
2003, yksityiskohta

JOENSUU

musiikissaan afrojazzia ja pohjoismaista kansanmusiikkia.
Luvassa on myös kirjaston äänilevyjen ja nuottien poistomyyntiä, kesäpelejä, yhteisöllinen taideteos sekä Hiljainen
kohtaamispaikka uuden ihmisen kohtaamiseen.

Taidemuseolla työpajoja
ja taiteilijatapaamisia
Joensuun taidemuseo Onnin kesänäyttely on Kerttu Horilan ja Ilona
Niemen Naiseus. Pääsymaksuun sisältyviä yleisöopastuksia on kello 18
keskiviikkoisin 13.6., 27.6., 4.7., 11.7.,
18.7., 25.7., 15.8., 5.9. ja 12.9. sekä Joen Yössä perjantaina 24.8.
Taiteilijat ovat tavattavissa museolla elokuussa. Kerttu Horilan voi tavata 1.8. kello 18 ja Ilona Niemi pitää
pop-up-potrettikioskia Joen Yössä.

Museon kesässä on tekemistä lapsillekin. Lastenpopin aikaan 11.–12.7.
pidetään kokeellisen maalauksen
työpaja kello 12–15. Museo järjestää
myös Kuvataiteen päivän maalaustapahtuman 10.7. yhdessä Joensuun
lastenkulttuurikeskuksen kanssa.

lue lisää

www.joensuuntaidemuseo.fi

Carelia-salissa ja illalliseen Kimmelissä.
Kesän aikana voi ilmoittautua musiikkileikkikoulu- ja musiikkivalmennusryhmiin, netti-ilmoittautuminen
on auki koko kesän. Muskariin voi ilmoittautua perjantaihin 10.8. kello 12
asti. Lisätietoa ja ilmoittautumislinkit
löytyvät osoitteista www.joensuu.fi/
musiikkileikkikoulu ja www.joensuu.fi/
musiikkivalmennus.

JOENSUU

JOENSUU

TEATTERI

KANSALAISOPISTO

VIERAILE
TEATTERIN
KULISSEISSA

TIEDÄN
MITÄ TEET
SYKSYLLÄ

Teatteri tutuksi -kulissikierroksella
pääsee kurkistamaan teatteritalon ja
näyttämön ”back-stageen”. Kierrokset järjestetään kahtena keskiviikkona 20.6. ja 27.6. kello 14 ja ne kestävät 30–40 minuuttia.
HUOM. Ilmoittaudu ennakkoon viimeistään kierrosta edeltävänä päivänä
kello 17:ään mennessä, ensisijaisesti
sähköpostitse leena.kinanen@jns.fi tai
soittamalla numeroon 050 401 5211.
Kulissikierroksen osallistujien minimimäärä on yksi henkilö ja maksimimäärä 20 henkilöä, hinta 5 €/hlö, varaathan tasarahan käteisellä.
Liikuntarajoitteisille tutustumiskierros ei valitettavasti sovi, sillä takatiloissa liikutaan muun muassa
kierreportaissa. Kierros alkaa teatterin ala-aulasta lipunmyyntitiskin luota
(Joensuun kaupungintalo, Rantakatu
20). Tervetuloa!

Kuulutko niihin 650 000 opiskelijaan,
jotka harrastavat tai opiskelevat vuosittain kansalaisopistoissa? Hienoa!
Ensi syksynä voit vaikkapa ottaa hyviä valokuvia omasta lemmikistä,
soittaa ukulelea, runoilla Petkeljärvellä, oppia itsepuolustuksen perusteet
tai hallita vihdoin ne digiasiointipalvelut. K-popin ja korealaisen kosmetiikan fanien haaveisiin on vastattu
korean kielen ja kulttuurin kurssilla.
Kaikki syksyn kurssit julkaistaan
verkossa heinäkuun alussa ja painettu opas jaetaan postitse 8.–9.8. Ilmoittautuminen liikunnan, tanssin,
musiikin sekä lasten ja nuorten kursseille alkaa verkossa to 16.8. Pe 17.8.
voi ilmoittautua kaikille kursseille. Ma
20.8. ilmoittautumiset hoituvat myös
puhelimitse ja toimistossa, puh. 013
337 5929, Papinkatu 3, Joensuu.

lue lisää

www.opistopalvelut.fi/joensuu
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MUSEOT

Kuva: Patrik Engström

JOENSUU

Sota-ajan elämää Marjalan linnoitustyömaalla
Bunkkerimuseo tarjoaa uudistuneen näyttelyn, jossa pääsee tutustumaan
muun muassa talvisodan jälkeen rakennettuihin teräsbetonibunkkereihin ja
Salpalinjan linnoitusrakenteisiin kauniin kanavasuistomaiseman äärellä.

JOENSUU

JOENSUU

MUSEOT

www.joensuu.fi/
bunkkerimuseo

ORKESTERI
Kuva: Teemu Vestovuo

MUSEOT

Lue lisää

Ryhmä- ja opastusvaraukset
puh. 050 520 2762 tai
pohjoiskarjalanmuseo@joensuu.fi.

Kuva: Heikki Willamo

JOENSUU

Aiemmin bunkkereiden näyttelyssä olleita esineitä ei ole enää esillä, koska iso
osa niistä on jo vioittunut tai vaarassa
vioittua bunkkereihin kertyvästä kosteudesta. Konekivääri ja korsutykki ovat toki
yhä entisillä paikoillaan.
Bunkkerimuseo on avoinna 3.7.–
12.8. ti–su kello 11–17, osoite Virrantaus 7, Joensuu. Vapaa pääsy. Touko–
lokakuussa avoinna sopimuksen mukaan.
Opastus ja museon avaus aukioloaikojen
ulkopuolella alk. 60 €.

Kuva: Heikki Willamo, Usvahirvi

Tänä keväänä uudistetussa näyttelyssä
esitellään valokuvin sota-ajan elämää Marjalan linnoitustyömaan lähitienoilla sekä
työmaan arkea, sen huoltotoimia ja vapaaajan viettoa. Näyttelyssä luodaan katsaus
myös Joensuun ja lähitienoon elämänmenoon sota-aikana. Silloin täällä kävi melkoinen vilinä – kaupunki ei ollut vain liikenteen solmukohta, vaan myös esimerkiksi
sotilasjoukkoja koottiin yhteen Joensuun
lähistöllä rintamalla siirtämistä varten ja
siirtoväkeä oli liikkeellä paljon.

Eero Lehtimäki

Hilmassa pohditaan ihmisten ja eläinten suhdetta

Mukulafestissä leikitään
varjokuvilla

Kaupunginorkesterin
syksy musiikin juhlaa

Pohjois-Karjalan museo Hilman kesänäyttely on
Myyttinen matka. Heikki Willamon valokuvanäyttelyn lähtökohtana ovat ihmiskunnan vanhimmat
tunnetut taideteokset: luola- ja kalliotaide. Matkaoppaina toimivat karhut, hirvet, peurat, sukupuuttoon kuolleet alkuhärät, mammutit ja villihevoset.
Näyttelyssä esillä olevat valokuvat on kuvattu
vuosien 2010–2016 aikana Karjalohjalta Jäämeren
rannalle Norjan Varankiin ja Islantiin ulottuvilla kuvausmatkoilla.
Näyttelyn yhteydessä on esillä Perttu Saksan lyhytelokuva Eläimen Kuva (2017). Elokuvassa soi Verneri Pohjolan ja Mika Kallion musiikki, johon yhdistyy Willamon kirjoittamien tekstien pohjalta ajatuksia luonnosta ja eläimistä.
Pohjois-Karjalan museo Hilma on Carelicumissa osoitteessa Koskikatu 5, Joensuu.

Pohjois-Karjalan museo Hilman Mukulafestillä
keskiviikkona 4.7. kello 10–17 pääsee kokeilemaan
mitä kaikkia eläimiä ja muita mystisiä otuksia käsien varjoista syntyykään! SIlloin voi myös askarrella oman varjoteatterinuken ja luoda oman esityksen Mukulakadun varjoteatterissa.
Työpaja ammentaa inspiraatiota Heikki
Willamon mystisistä luontokuvista. Lue lisää Willamon valokuvanäyttelystä viereisestä jutusta.
Jo muinaisina aikoina, kauan ennen kuin videot
ja televisiot oli keksitty, huvittivat ihmiset toisiaan
heijastamalla varjokuvia luolan seinämiin nuotion
valon avulla. Erilaisia eläinhahmoja, kuten karhuja, hirviä ja lintuja, luotiin laittamalla kädet erilaisiin asentoihin.
Mukulafestin ohjelma sisältyy museon pääsylipun hintaan. Pohjois-Karjalan museo Hilman
Mukulakatu on Carelicumissa osoitteessa Koskikatu 5, Joensuu.

Syyskaudella juhlitaan musiikilla. Kauden aloittavat to 13.9. Jurjen Hempelin johtamana Einojuhani
Rautavaaran Cantus Arcticus ja baritoni Gabriel
Suovasen Sibeliuksen yksinlaulutulkinnat. Muita syksyn solistivieraita ovat mm. viulisti Vesko
Eshkenazy ja pianisti Nino Gvetadze.
Kunniakapellimestarimme Atso Almilan
65-vuotisjuhlakonsertissa to 15.11. kuullaan Sibeliuksen viulukonsertto Essi Höglundin tulkitsemana sekä Atson oma neljäs sinfonia. Orkesterin
edessä vierailee syksyllä muitakin huippuja, mm.
kapellimestarit Eero Lehtimäki ja Ralf Gothoni.
Yksi kohokohta on Joensuun kaupunginorkesterin ja Karjalan valtionfilharmonian sinfoniaorkesterin yhteisesiintyminen marraskuussa. Liki 90
soittajan orkesteri esittää mm. suomalaiskansallisen merkkiteoksen, Uuno Klamin Kalevala-sarjan. Toinen suurtapaus on piirroselokuvamusiikin konsertti Viidakosta jääpalatsiin 24.11. Silloin
Diandran kanssa lavalle nousevat koelaululla valitut nuoret artistit.

 INFO
Heikki Willamo esittelee näyttelyä
torstaina 14.6. kello 13.
Esittelyn yhteydessä
näyttelyyn vapaa pääsy!
Näyttely avoinna 14.6.–2.9.

LUE LISÄÄ

www.pohjoiskarjalanmuseo.fi

 INFO
50 ensimmäiselle on jaossa myös
Vekararokin lippuja.

LUE LISÄÄ

www.joensuu.fi/orkesteri/syksy2018

JOENSUUN UUTISET – JOENSUUN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI PÄÄTOIMITTAJA REETA KNUUTI, REETA.KNUUTI@JOENSUU.FI, P. 050 410 5827
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