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NYT JUHLITAAN
170-VUOTIASTA!
Joensuu täyttää pian kunniakkaat 170 vuotta. Juhlaohjelmaa on ollut pitkin vuotta, mutta
pääpäivä on lauantai 24.11. Silloin kaupungintalolla on avoimet ovet ja ohjelmaa koko perheelle. Illalla kuullaan juhlakonsertti Viidakosta jääpalatsiin Joensuu Areenalla.
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aupungintalolla Rantakatu 20:ssä vietetään avointen ovien päivää lauantaina 24.11. kello 9–13. Kaupunkilaiset kutsutaan tutustumaan tähän 104-vuotiaaseen koko kaupungin symboliin. Osallistu opastetuille
kierroksille, viehäty tarinoista kaupungintalon asukkaista ja historiasta ja nauti vaikka näyttelijöiden lukemista
saduista. Tapahtuman järjestävät yhdessä Joensuun

kaupunki, Teatteriravintola ja kaupunginteatteri. Lue
päivän ohjelma sivulta 4.
Samana iltana on koko perheen konsertti Viidakosta jääpalatsiin Joensuu Areenassa kello 16. Eläydy
Diandran ja muiden upeiden solistien kanssa tunnetuimpien animaatioiden tunnelmiin piirroselokuvien suurimpien hittien rytmissä.
Seuraavana päivänä, sunnuntaina 25.11., vietetään
kaksi vuotta remontissa olleen kauppatorin avajaisia
joulunavaus-tapahtuman yhteydessä. Iltapäivällä aloitetaan markkinoilla ja kello 16 tori virallisesti avataan. Mukana menossa sekä kaupunginjohtaja että joulupukki! Ilta huipentuu ilotulitukseen kello 17. Tästä lisää sivulla 3.
Syntymäpäiväjuhla jatkuu torstaina 29.11., kun vuo-

rossa ovat perinteiset Joensuu-päivän juhlallisuudet.
Silloin kaupungissa tapahtuu ’’jokaiselle jotakin’’ kuten
aamukahvitilaisuudet kaupungintalolla ja palvelupisteillä Enossa, Kiihtelysvaarassa, Pyhäselässä ja Tuupovaarassa.

Lue lisää

www.joensuu.fi/170vuotta

tämä juttu viitottuna

www.joensuunuutiset.fi/viitotut

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

JOENSUU

TALOUS

Vuoden 2019 talous on
tasapainossa – vastuullinen
taloudenpito jatkuu
Kaupungin kehitys on positiivisessa vireessä. Väestöennuste kipuaa yli 77 000 asukkaan Savonlinnasta
muuttaneiden opiskelijoiden myötä. Työllisyys ja alueen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on kasvanut.
aupunginjohtaja Kari Karjalaisen
lokakuussa julkaisemassa talousarvioehdotuksessa kaupungin talous
vuodelle 2019 on tasapainossa. Verotuloja kaupungille kertyy arviolta 275 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia saadaan noin 141 miljoonaa euroa. Kaupunki maksaa Siun Sotelle sosiaali- ja
terveyspalvelujen järjestämisestä noin
243,5 miljoonaa euroa. Lainaa kaupungilla on asukasta kohden 3 308 euroa.

KOLUMNI

Kaupunki investoi jatkossakin
palveluihin
Vuosina 2019–2021 kaupunki investoi
runsaalla 137 miljoonalla eurolla. Pääpaino on päiväkotien ja koulujen rakentamisessa.
– Ohjelmassa ovat Sirkkalan koulun
muutos yläkouluksi, Marjalan ja Karsikon alakoulujen rakentaminen sekä
Enon ja Tuupovaaran alueen kouluratkaisujen toteuttaminen. Lisäksi aloitetaan Hammaslahden koulun tilatarveselvitys. Pajakadulle ja Jukolankadul-
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Kunniakas kaupungin
historia velvoittaa
meitä nykypolvia.

le rakennetaan päiväkodit, Karjalainen
kertoo.
Asemanseudun muutos ja Penttilänrannan rakentaminen etenevät ja
Vapaudenpuisto peruskorjataan. Lisäksi katuinvestoinnit jatkuvat.
Vapaa-ajan palveluja täydentää toinen valmistuva harjoitusjäähalli. Lisäksi kaupunki rakentaa Mehtimäkihallin
sekä Sirkkalan liikuntatilat ja peruskorjaa Mehtimäen keskusurheilukentän.
Konservatorion ja Carelia-salin uudistuksen toteuttaminen etenee.
Veroprosentit ennallaan
Kaupungin tuloveroprosentti on vuonna 2019 edelleen 20,5 prosenttia ja yleinen kiinteistöveroprosentti 1,1 prosenttia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi veroprosentit maanantaina 29. lokakuuta.
Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvion maanantaina 26.11. kello 15.
Kokousta voi seurata suorana kaupungin Youtube-tilillä.

Tämä juttu
myös viitottuna
www.joensuunuutiset.fi/
viitotut
Kuva:Flyfoto
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Tutustu talousarvioon
www.joensuu.fi/talousarvio

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

Joensuu uuden
ajan kynnyksellä
Kun Joensuun kaupungintalo vuonna
1914 rakennettiin, oli asukkaiden usko
tulevaisuuteen vahva. Tuon ajan mittapuun mukaan suuri kivinen rakennus
oli kaikella tavalla suuri ja ylimitoitettu.
Suomi ei ollut tuohon aikaan itsenäinen
vaan Venäjän alaisuudessa, mikä entisestään lisää rakennushankkeen mittavuutta. Tuolta ajalta säilyneistä dokumenteista voidaan todeta, että kaupungin rakennuskanta oli vaatimatonta,
matalaa ja miltei täysin puurakenteista.
Samaa tulevaisuuden uskoa on tarvittu monta kertaa tuosta ajasta näihin
päiviin elettäessä. Tuohon reiluun sataan vuoteen on mahtunut paljon kaupunkia koskettaneita ilon kuin surun
täyttämiä ajanjaksoja; sotia, talouden
kriisejä, yhteiskunnan murrosvaiheita,
mutta myös talouden vahvistumista,
kaupunkilaisten palveluiden kattavuu-

den ja laadun parantamista sekä asukasmäärien jatkuvaa kasvamista ja
elintason kohoamista. Kunniakas kaupungin historia velvoittaa myös meitä
nykypolvia vastuulliseen yhteisten asioiden hoitoon ja siihen, että osaltamme jätämme jälkipolville paremman kotikaupungin kuin itsellemme saimme.
Uuden edessä olemme jokainen
kaupunkilainen ja sukupolvi jokaisena
alkavana päivänä. Uuteen aikaan olemme tänä päivänä varautumassa historiallisen korkealla investointitasolla. Sen
seurauksena syntyy palveluita turvaavia rakennuksia sekä yhdyskuntarakennetta mahdollistamaan täällä jo olevien ja tänne muuttavien kaupunkilaisten
arkea. Myös kaupunkimme elinvoiman
turvaava elinkeinoelämä tarvitsee osansa investoinneista.
Kukoistaakseen ja menestyäkseen

kaupunki tarvitsee myös asukkaiden
yhteisöllisyyttä vahvistavia toimia. Ne
koostuvat usein hyvinkin pienistä elementeistä. Ihmisillä on luontainen tarve tehdä ja kokea asioita yhdessä. Halutaan kuulua johonkin ryhmään, jossa
tehdään jokaisen jäsenen tärkeiksi kokemia asioita. Yhteisöllisyyteen kuuluu
myös se, että otamme kukin vastuuta
toisistamme. Meille pohjoiskarjalaisille se on luontaista ja itsestään selvää.
Meillä ketään ei jätetä yksin.
Joensuu juhlii kuluvana vuonna 170
vuoden pituista taivaltaan. Itsenäisenä,
tulevaisuuden uskoa täynnä, pystypäin
ja iloisena.
Kari Karjalainen
kaupunginjohtaja
puh. 040 082 7357
kari.karjalainen@joensuu.fi

Tiesitkö että…

20,50 %
Kaupungin tuloveroprosentti pysyy
ennallaan vuonna 2019

somesta nostettua
On se Joensuu vaan nätti marraskuisena
perjantai-yönäkin #myjoensuu

“Kaupungin talous
kestää nykyisessä
veroprosentissa pysymisen.”

Käyttäjä _hannnam jakoi Instagramissa
kuvan Penttilän valomeressä kylpevästä
Pielisjoesta hashtagilla #myjoensuu

Anssi Törmälä (kok.) kommentoi
keskustelua tuloveroprosentista
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TAPAHTUMIA
JOENSUUSSA
Marraskuussa
Poimintoja tapahtumatarjonnasta
kerätty marraskuun alussa,
muutokset mahdollisia.
6.–29.11.
influenssarokotuksia
tiettyinä päivinä, tarkista
terveysasemien ajat
www.siunsote.fi/
influenssarokotukset
KESKUSTA
14.–18.11.
Rokumentti-elokuvafestivaali
Tapio, Kerubi ja Taitokortteli
la 24.11. kello 10
Joensuu 170 -luento:
Joensuun kaupungin synty
Carelicumin auditorio,
Koskikatu 5

Joulunavausta
ja torin avajaisia
juhlistaa ilotulitus
Joulun odotus alkaa virallisesti marraskuun 25. päivä. Silloin
vietetään torin avajaisia ja joulunavausta yhteisessä juhlassa.
Hienosti palvellut väliaikainen kävelykadun tori voi vetäytyä ansaitsemalleen talvilomalle, sillä sunnuntaina marraskuun 25. päivä juhlitaan
pari vuotta remontissa olleen uuden torin virallisia avajaisia. Kaupunkilaiset toivotetaan tervetulleeksi mukaan sankoin joukoin!
Jouluinen torimyynti käynnistellään jo alkuiltapäivästä kello 12. Kello 14 alkaen lapset pääsevät silittelemään karvakamuja ja ajamaan ponilla. Torilla on myös eläinhahmoja ja heijastintonttuja. Tunnelma tihentyy, kun jouluvalot sekä joulukuusen valot syttyvät hämärän tullen.
Virallisesti uusi tori avataan kello 16, homman hoitaa kaupunginjohtaja Kari Karjalainen. Illan aikana lavalle pääsevät niin tanssivat lapset
kuin itseoikeutetusti joulupukki ja muori. Ohjelmassa on myös Lasten
joulurauhan julistus ja turvallisen joulun toivotus ja yhteislaulua Mika
Vanhasen säestyksellä. Torilla paljastetaan myös kaupungin virallinen
joulutonttu ja arvotaan kinkku!
Juhlaan luo erityistä tunnelmaa Taidemuseo Onnin julkisivulla fantasianomaisesti henkiin heräävät museon kokoelmat (lue juttu, s. 8).
Torin ja joulunavaus huipentuvat ilotulitukseen, joka ammutaan Vapaudenpuistosta kello 17.
Tapahtuman järjestää Joensuun kaupunkikeskustayhdistys. Yhteistyössä ovat mukana muun muassa Joensuun kaupunki, Pelastuslaitos ja poliisi, Liikenneturva ja Riveria.

to 29.11. kello 8–10
Joensuu-päivän kahvit,
palkintojen jako
Teatteriravintola,
kaupungintalo
ENO
to 29.11. kello 9–15
Joensuu-päivän kahvit,
Arjen vapaaehtoistyön
sankari -palkinnon jako
Palvelupiste
KIIHTELYSVAARA
to 29.11. kello 9–15
Joensuu-päivän kahvit,
Arjen vapaaehtoistyön
sankari -palkinnon jako
Palvelupiste
PYHÄSELKÄ
to 29.11. kello 10–15
Joensuu-päivän kahvit,
Arjen vapaaehtoistyön
sankari -palkinnon jako
Palvelupiste
TUUPOVAARA
la 17.11. kello 12–15
TuuKäs ry:n 30 v. -juhlat
Ullakko
to 29.11. kello 9–15
Joensuu-päivän kahvit,
Arjen vapaaehtoistyön
sankari -palkinnon jako
Palvelupiste
SEURAKUNTIEN
JOULUISET TAPAHTUMAT
osoitteessa www.hoosianna.fi
marraskuun puolivälin jälkeen

TAPAHTUMAT

ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ
JUHLALLISUUKSIA
KESKUSTASSA JA
PITÄJILLÄ
Joensuussa vietetään itsenäisyyspäivää torstaina 6.12. perinteisen juhlallisin menoin. Tapahtumia on niin keskustassa kuin kaupungin maaseutualueilla. Tervetuloa juhlistamaan itsenäisyyspäivää yhdessä!
Enossa pidetään jumalanpalvelus kello 10, jonka
jälkeen on seppeleiden lasku sankarihaudoille.
Haudoilta siirrytään kirkkoon, jossa kahvitarjoilu.
Kiihtelysvaarassa järjestetään seppeleiden lasku sankarihaudoille kello 9.15. Sieltä siirrytään
Kiihtelysvaaran seurakuntatalolle, jossa on messu kello 10. Messun jälkeen ohjelmassa on kahvitarjoilu ja päiväjuhla seurakuntatalolla.
Pyhäselässä on sanajumalanpalvelus kello 10.
Sotamies Armas Parviaisen (kuollut 1942, Karjalan kannas) sankarihautajaiset pidetään Pyhäselän kirkossa ja kirkon edustan sankarihaudalla.
Seurakuntatalossa on keittolounas, päiväjuhla ja
kahvit. Tilaisuus toteutetaan yhteistyössä puolustusvoimien, Joensuun kaupungin ja eri järjestöjen kanssa.
Tuupovaarassa pidetään messu kello 13, jonka jälkeen lasketaan seppeleet sankarihaudoille. Haudoilta siirrytään seurakuntatalolle, jossa
on kahvitarjoilu ja juhla.
Joensuussa keskustassa itsenäisyyspäivän
vietto alkaa kunnianosoituksella ja seppeleenlaskutilaisuudella Joensuun sankarihaudoilla
Rauhankadulla kello 12. Konservatoriolla osoitteessa Rantakatu 31 on kahvitarjoilu kello 12–13
ja päiväjuhla konservatorion juhlasalissa kello 13.
Juhlien tarkemmat ohjelmat löytyvät osoitteesta www.joensuu.fi/itsenaisyyspaiva.

lue lisää

www.joensuu.fi/itsenaisyyspaiva
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Synttäritapahtumia
kaupungin täydeltä
170-vuotiasta Joensuuta on juhlittu eri yhteyksissä koko vuoden mittaan, mutta
marraskuun lopussa kaikki huipentuu. Silloin meillä on tapahtumista
suorastaan iloinen runsauden pula – poimi tästä suosikkisi!

Syntymäpäivävuoden pääpäivä on lauantai 24.11. Silloin ohjelmassa on kaupungintalon avoimet ovet sekä koko perheen piirroselokuva-juhlakonsertti Viidakosta jääpalatsiin Joensuu Areenalla
kello 16.
Samana juhlapäivänä pääsee nauttimaan kahdesta hienosta konserttitapahtumasta, kun Konservatorion 50-vuotisjuhlakonsertti pidetään kello 13 konservatoriolla Rantakatu 31:ssä.
Samaisena lauantaina ehtii vielä
tunnelmoimaan kotikaupungin historiaa kansalaisopiston sarjan päättävällä luennolla kello 10 Carelicumin auditoriossa Koskikatu 5:ssä, kun aiheena on
kaupungin synty.
Torin ja joulunavajaisia vietetään
sunnuntaina 25.11. (lue lisää, s. 3) sekä jokavuotista Joensuu-päivää tänä
vuonna tavallista juhlavammin torstaina 29.11.
Joensuu-päivänä 29.11. palkitaan
tänä vuonna arjen sankareita
Perinteisenä Joensuu-päivänä kaikille
avoimet kahvitilaisuudet järjestetään
tuttuun tapaan kaupungintalolla Teatteriravintolassa ja palvelupisteillä Enossa (kello 9–15), Kiihtelysvaarassa (kello

9–15), Pyhäselässä (kello 10–15) ja Tuupovaarassa (kello 9–15).
Kaupungintalon aamukahvit tarjoillaan Rantakatu 20:ssä kello 8–10. Kahveilla jaetaan myös Joensuu-päivän palkinnot kello 8.30. Tänä vuonna jaetaan
tutut Joensuu- ja yrittäjäpalkinnot sekä kulttuuri- ja nuorisopalkinnot. Kantakaupungissa ja maaseutualueilla jaetaan lisäksi uusi palkinto ”Arjen vapaaehtoistyön sankari”, yksi kantakaupunkiin
ja neljä maaseutualueille. Kaupunkilaiset itse ovat saaneet ehdottaa palkintojen saajia.
Museoihin on Joensuu-päivänä vapaa pääsy. Pohjois-Karjalan museo Hilmassa Koskikatu 5:ssä jatkuu kiehtova
juhlanäyttely TORI 170, opastus alkaa
kello 13. Taidemuseo Onnissa Kirkkokatu 23:ssa on opastus kello 14 ja museon ulkopuolella, julkisivulla taas heräävät henkiin museon kokoelmat fantasianomaisessa NÄKY-videoteoksessa
koko viikon 18.–25.11. (lue lisää, s. 8).
Tervetuloa juhlimaan omaa synttärisankariamme yhdessä!

Lue lisää
www.joensuu.fi/170vuotta
www.joensuu.fi/joensuupaiva

Avoimet ovet kaupunkiympäristöllä ja
varhaiskasvatuksella 29.11.
Kaupungintalon lisäksi muutkin yksiköt pitävät avointen ovien päiviä.
Lokakuussa päästiin tutustumaan
Vainoniemen huvilaan ja Joensuupäivänä 29.11. on kaupunkiympäristön ja varhaiskasvatuksen vuoro.
Muuntamontie 5:ssä A-talossa
kaupunkirakennepalveluiden ja rakennusvalvonnan väki on jututettavana ja he esittelevät ajankohtaisia projekteja kello 10–14. B-talossa
varhaiskasvatus esittelee omaa toimintaansa kello 10–14 ja samassa
talossa ympäristönsuojelu ja tekni-
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nen keskus omaansa. Siellä aiheina
ovat muun muassa jätevesineuvonta sekä kaupungin tekemä kunnianhimoinen ilmastotyö. Ja onpa ohjelmassa kello 12.30 taidekävelykin!
Näiden lisäksi Salpakadun varikolla esitellään katujen ja metsien
hoidon kalustoa. Maastomittaukselta on näytillä drone ja uusin robottitakymetri.

Lue lisää
www.joensuunuutiset.fi/
avoimet-ovet

Kaupungintalon
avoimet ovet
lauantaina 24.11.
Joensuun kaupungintalolla pidetään avoimet ovet lauantaina 24.11. kello 9–13. Tervetuloa tutustumaan talon suunnittelijan, Eliel Saarisen kädenjälkeen ja seuraamaan monipuolista ohjelmaa! Voit myös seikkailla
käytävillä, kurkkia huoneisiin ja tulla juttusille – paikalla on kaupungintalolla työskentelevää väkeä. Ja jos onni suo, saatat törmätä myös Hilppaan, teatterin kummitukseen... Lapset pääsevät lisäksi kokeilemaan erilaisia rooliasuja ja onnekkaimmat saavat ne päivän päätteeksi omakseen!
OHJELMA
* Naulakkopalvelut avoinna
kello 8.30–13.30
* Teatterin ovilipunmyynti
avoinna kello 9–13
Tutustu kaupungintaloon oppaan
opastuksella
Joensuun Matkailuoppaat ry
kello: 9.15, 10.15, 11.15 ja 12.15
paikka: lähtö Teatteriravintolan
aulasta, max. 25 henkilöä / kierros

Lasten rooliasuja nähtävillä
– Ota selfie ja osallistu arvontaan,
voit voittaa asun omaksesi!
asut: prinsessa, huuhkaja ja
merirosvo (koot n. 120–150 cm)
kello: 9.30 alkaen tunnin välein
paikka: Joensuun kaupunginteatteri, Pieni näyttämö, 4. krs

Esitelmä Joensuun
kaupungintalon asukkaista
Heikki Tarma
kello: 10.00, 11.00 ja 12.00
(kesto 20 min)
paikka: Teatteriravintolan
lasiterassi

Välähdyksiä kaupungintalon
kiehtovasta elämästä -esitykset
– Valokuvia ja kertomuksia arkkitehtuurista ja talon monista
toiminnoista Pohjois-Karjalan
Historiallinen yhdistys ry
kello: 9.30, 10.30, 11.30 ja 12.30
(kesto 15 min)
paikka: Joensuun kaupunginteatteri, Suuri näyttämö, 2. krs

Kuvaesitys Joensuusta
Joensuun Kameraseura ry
kello: 9–13 (kesto 10 min, pyörii
koko ajan ilman taukoja)
paikka: Teatteriravintolan
Torni-kabinetti, 4. krs

Tule testaamaan ja
kommentoimaan kaupungin
uudistuvien verkkosivujen
tämän hetkistä versiota
kello: 9–13
paikka: viestinnän työtilat, 2. krs

Satupuoltuntinen lapsille ja
lapsenmielisille
näyttelijät Maria Karhapää ja
Olli-Kalle Heimo
kello: 9.00, 10.00, 11.00 ja 12.00
paikka: Joensuun kaupunginteatteri, Pieni näyttämö, 4. krs

Tapahtuman järjestävät yhdessä kaikki kaupungintalon toimijat
eli Joensuun kaupunki, Joensuun
kaupunginteatteri ja Joensuun
Teatteriravintola.

JOENSUU

KADUT

LIIKENNE

Auraus senttipeliä ja
valoissa loistavat LEDit

TEKSTI Juho Kaasinen

Aurausalueet on jaettu eri kunnossapitoluokkiin. Ulkovalaistuksessa
hyödynnetään yhä enemmän LED-valoja.
Kaupungin normaalit ajoväylät on jaettu lumen aurausta varten kiireellisyysjärjestyksessä kolmeen kunnossapitoluokkaan ajoväylien vilkkauden mukaan.
Esimerkiksi ensimmäisessä luokassa
auraustyöt alkavat, kun kuivan irtolumen
paksuus on keskimäärin neljä senttiä.
Tässä luokassa lumen poistoon on aikaa neljä tuntia, mutta yöllisen lumisateen aikana lumet poistetaan kello seitsemään mennessä.
Yhdistetyillä jalkakäytävillä ja
pyöräteillä omat kunnossapitoluokat
Yhdistetyillä jalkakäytävillä ja pyöräteillä
kunnossapitoluokat ovat järjestyksessä
laatukäytävä, A-luokka ja B-luokka. Laatukäytävä-luokassa auraustyöt aloitetaan kuivan lumen osalta viimeistään,
kun lunta on 1,5 cm. Märän lumen ja sohjon poisto aloitetaan pyöräilyn laatukäytävillä heti sohjon syntymisen jälkeen.
Muun muassa Siltakadun osuus yliopiston kohdalta rautatieasemalle kuuluu
kunnossapidon osalta tähän luokkaan.

JOENSUU

Laatukäytävillä lumi poistetaan
enintään kolmen tunnin sisällä niin,
ettei irtolumen maksimilumisyvyys
(3 cm) ylity lumisateen jatkuessa. Eri
kaupunginosien aurauksen kunnossapitoluokkien alueet löytyvät osoitteesta www.joensuu.fi/talvihoito.
Uudet ulkovalot ledejä
Joensuun kaupungilla on reilut 19 700
valaisinta kaduilla, puistoissa sekä ulkoliikunta-alueilla. Vuoden loppuun mennessä näistä lähes 9 000 on LED-valoja.
Parin vuoden sisällä kaikki kaupungin ulkovalaisinpisteet täyttävät energiatehokkuusdirektiivin vaatimukset.
Joensuun alueen katuvalojen ja ulkovalaisukohteiden toiminta tarkastetaan
neljästi vuodessa. Laajempia alueita koskevat suuremmat viat pyritään korjaamaan välittömästi vikojen ilmaannuttua.

Vastaa kyselyyn
ulkovalaistuksesta!
www.joensuu.fi/
ulkovalaistus

Lue lisää
www.joensuunuutiset.fi/
aurausjaulkovalaistus

JOENSUU

VIESTINTÄ

ELINVOIMA

YRITYSKUISKAAJAT
TOIVOTTUJA

Anna palautetta
uusista verkkosivuista
Joensuu julkaisee uudet verkkosivut
vuoden vaihteessa. Tärkeimpiä asioita uudistuksessa ovat palveluiden ja
ajankohtaisten asioiden parempi löydettävyys sekä sivujen sujuvampi käyttö mobiililaitteilla.
Uudistukseen on osallistunut kaikkiaan yli 200 kaupungin työntekijää.
Myös kaupunkilaiset ovat olleet mu-

kana antaen palautetta sivujen rakenteesta ja ulkoasusta.
Sivuihin on mahdollista tutustua
ennakkoon kaupungintalon avoimien
ovien päivänä 24.11. kello 9–13. Sivut eivät ole vielä valmiit vaan esittelyssä on sen hetkinen, osin keskeneräinen sivusto. Tervetuloa tutustumaan ja
antamaan palautetta uusista sivuista!

Joensuun kaupunki yhteistyökumppaneineen jalkautui syyskuun lopussa yrityksiin kuulemaan yrittäjien ajatuksia, palvelutoiveita ja kehittämisideoita. Toisen kerran toteutettu
kampanja sai loistavan vastaanoton.
– Nyt on kampanja kohdillaan!,
sanoi eräskin yrittäjä yrityskuiskaajan käytyä paikalla.
Kuiskaajat kävivät 300 yrityksessä ja tavoittivat 125 yrittäjää tai yrityksen vastuuhenkilöä. Eniten kaivattiin palveluja työntekijöiden etsimisessä sekä oman ja uuden
henkilöstön kouluttamisessa. Yrityksen kehittäminen, investoinnit ja
rahoitus, hankinta- ja kilpailutusasiat ja työllistämisen kuntalisä tulivat
seuraavina.
Kaupunki sai eniten palautetta
kaavoitus-, rakentamis- sekä työmaa-asioissa. Palvelupyynnöt on
välitetty oikeille tahoille ja niitä työstetään yhteistyössä eteenpäin. Yrittäjät toivoivat matalan kynnyksen
kontaktointia jatkossakin.

lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
yrityskuiskaajat-kampanja-toimii
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YMPÄRISTÖ

ALA ENERGIATEHOKKAAKSI!
Mitä mahtavat olla energiatehokkuussopimukset? Ne ovat vapaaehtoisuuteen perustuva työkalu kuntien, yritysten ja yhteisöjen energiatehokkuuden
edistämiseen. Sopimus ei sisällä pakotteita vaan liittyjä voi itse määritellä
toimet, joilla pyrkii edistämään energiatehokkuuttaan. Tavoitteena on vähentää toiminnan energiankulutusta.
Energiatehokkuussopimukseen
liittymällä saa merkittäviä hyötyjä.
Järkevä energiankäyttö tuo kustannussäästöjä, vähentää toiminnan ilmastokuormaa ja rakentaa myönteistä julkisuuskuvaa. Valtio myös tukee
sopimukseen liittyneitä korotetulla
energiatuella energiatehokkuustoimien selvitys- ja investointihankkeisiin. On siis monta hyvää syytä lähteä
mukaan sopimustoimintaan!
Sopimukset soveltuvat kaikenlaisille yrityksille ja yhteisöille kokoon
tai toimialaan katsomatta. Liity siis
vastuullisten energiankäyttäjien joukkoon!

lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
energiatehokkuussopimus
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2M

VIESTINTÄ

JOPA 10 MIN
NOPEAMPI

Marjala – Keskusta – Utra

www.joensuu.fi/jojo

Arkipäivien 2M-bussilla Joensuun Uutisista
nopeasti keskustaan
lukijatutkimus
Joensuun joukkoliikenteen linjan 2
Utra–Keskusta–Marjala rinnalla kulkee arkipäivien ilta- ja aamuruuhkissa pikalinja 2M.
2M:n nopeus perustuu suorempiin
reitteihin. 2M ajaa Rantakylän läpi suoraan Utrantietä, kun linja 2 ajaa Rantakylässä Ruuhitien lenkin. Noljakassa
2M ajaa suoraan Noljakantietä linjan
2 kiertäessä lenkin Erkinpellontie–
Noljakankaari–Nuottaniementie.

Aikaa voi säästyä jopa 10 minuuttia Utrasta ja Marjalasta keskustaan
sekä myös päinvastaiseen suuntaan.
Marraskuusta lähtien bussiliikennettä helpottavat linjojen 1 ja 2 lisäautot. Aikataulut osoitteesta joensuu.
digitransit.fi ja aikatauluvihkosta.

Aikataulut

joensuu.digitransit.fi

JOENSUU

JOENSUU

JOUKKOLIIKENNE

LIIKUNTA

KOULUMATKALIPPU
VERKOSTA

KAATUMISKLINIKKA KUTSUU

Luokiolaisten ja ammattillisessa koulutuksessa opiskelevien Kelan tukeman
koulumatkatukilipun voi nyt ladata Waltti-kortille verkkokaupassa. Palvelumaksua ei peritä.
Lukuvuoden ensimmäinen koulumatkatukilippu ostetaan edelleen Carelicum
Palvelupisteestä Koskikatu 5:ssä oppilaitoksen myöntämällä ostotodistuksella. Tämän jälkeen kortin voi ladata myös
verkkokaupassa ja Jojo-busseissa.
Lataus siirtyy Waltti-kortille, kun korttia käytetään ensimmäisen kerran. Lataus
aktivoituu Waltti-kortille keskimäärin kahden tunnin kuluttua latauksesta.
Illalla, yöllä tai viikonloppuna tehdyt lataukset aktivoituvat vasta noin kaksi tuntia bussin rahastuslaitteen käynnistymisen jälkeen. Uusi kausi odottaa kortilla,
kunnes edellinen kausi on käytetty loppuun.

Tervetuloa Kaatumisklinikka-tapahtumaan Nepenmäen kirjastolle tiistaina 20.11., avoimet ovet kello 13–15.
Tapahtuma on suunnattu ikääntyneille ja heidän kanssaan työskenteleville. Teemana on kaatumisen ennaltaehkäisy ja siihen tutustutaan toiminnallisilla rastipisteillä.
Tapahtuman järjestävät Kareliaammattikorkeakoulun terveysalan
opiskelijat Joensuun kaupungin
kanssa. Intersport tarjoaa nastakenkiä sovitukseen ja Niinivaaran Smarket kahvit kello 14 alkaen.
Kaatuilu ei kuulu normaaliin ikääntymiseen, mutta silti yli 65-vuotiaista
30–40 prosenttia kaatuu ainakin kerran vuodessa. Yleisimpiä riskitekijöitä ovat tasapainovaikeudet, vähäinen
fyysinen aktiivisuus, näön heikentyminen ja ympäristötekijät.
Kaatumisia voidaan vähentää tunnistamalla riskitekijät. Alaraajojen lihasvoimaa voi harjoittaa yksinkertaisilla tavoilla, kuten tekemällä tuolilta ylösnousuja. Kotiympäristöäkin on
syytä tarkastella; onko maton reunukset rullalla tai kynnykset koholla.

Lataa kortti

https://kauppa.waltti.fi/

tämä juttu viitottuna

www.joensuunuutiset.fi/viitotut

in english / НА РУССКОМ
www.joensuu.fi/english
www.joensuu.fi/russian
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Käsissäsi olevaa kaupungin tiedotuslehteä Joensuun Uutisia on julkaistu
tässä muodossa kaksi ja puoli vuotta. Noin kymmenen kertaa vuodessa
ilmestyvä, jokaiseen joensuulaiskotiin
jaettava paperilehti ja sen verkkolehden yhteispaketti uudistivat osaltaan
kaupungin viestinnän välineitä.
Nyt on aika selvittää, miten Joensuun Uutiset palvelee kaupunkilaisia.
Ovatko aiheet sitä, mitä tarvitaan, toi-

JOENSUU

miiko esimerkiksi ulkoasu? Miten sinä kehittäisit lehteä? Jos puhelimesi
joulukuun alkupuolella soi tai verkossa
tulee kysely vastaan, kerrothan meille,
mitä mieltä lehdestä olet ja autat kehittämään sitä eteenpäin! Kyselyn toteuttaa Tietoykkönen.

Verkkolehti

www.joensuunuutiset.fi

ASIOINTI

Löydä varattavat tilat
Tilava Joensuusta
Joensuun kaupunki uudisti tilavarauskalenterinsa. Jatkossa varattavat tilat löytyvät osoitteesta www.
tilavajoensuu.fi.
– Uudistuksen myötä kuntalaiset
näkevät tilat ja varaustilanteen helpommin. Täsmähaulla voi etsiä sopivaa tilaa esimerkiksi liikuntalajin perusteella, kertoo suunnittelija Kaisu Leinonen.
Tilat varataan työntekijöiden kautta: liikuntatilat osoitteesta liikunta@

joensuu.fi, Vainoniemen huvila tapahtumapalvelut@joensuu.fi ja nuorisotilat niiden ohjaajilta.
– Tavoitteena on, että joitain tiloja voisi varata suoraan järjestelmästä.
Myös kulunvalvonnan yhdistämistä järjestelmään suunnitellaan, kertoo tietohallintopäällikkö Pekka Penttinen.

Tutustu sivustoon
www.tilavajoensuu.fi
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KONSERVATORIO

Musiikin riemua
50 vuotta

Konservatorio viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlavuottaan. Kaikki
huipentuu tapahtumaviikkoon 18.11.–24.11.
Juhlintaan pääsevät mukaan niin isot
kuin pienet soittajat ja laulajat. Viikon aikana on konsertteja ja vierailuja päiväkodeissa ja palvelutaloissa Joensuussa ja
maakunnassa. Juhlaviikon tilaisuuksiin
on vapaa pääsy.
Juhlinnan aloittaa opettajien konsertti Taidemuseolla, ”Katso, kävele, kuuntele” sunnuntaina 18.11. kello 14. Musiikki
johdattaa kuulijoita salista toiseen, kierros aloitetaan Madonna-salista. Mukaan
pääsee Taidemuseon pääsymaksulla.
Tiistaina 20.11. on vuorossa jousi- ja
puhallinorkesterit ja kuorot konservatorion salissa kello 18.30. Konsertissa kuullaan ”Säveliä vuosien varrelta”.
Keskiviikkona 21.11. musiikkiopiston
ja ammattilinjan bändit esiintyvät Kerubin kellarissa Rytmiklubilla kello 18
alkaen.
Torstaina 22.11. juhlitaan Joensuun
Konservatorion Naistoimikuntaa, joka
täyttää 40 vuotta. Toiminnassa on ollut

JOENSUU

mukana musiikinopiskelijoiden äitejä ja
muita musiikin ystäviä. Naistoimikunta
kannustaa Joensuun konservatorion musiikinopiskelijoita myöntämällä stipendejä. Konsertti alkaa kello 18 konservatorion
salissa. Konsertissa on väliaikakahvitus.
Konservatorion 50-vuotisjuhlakonsertti on vuorossa lauantaina 24.11.
kello 13 Carelia-salissa. Konserttiin on
vapaa pääsy, vapaaliput ovat haettavissa konservatorion kirjastosta, Rantakatu 31, tai ovelta tuntia ennen konserttia.
Ennen konserttia ala-aulassa virittäydytään konserttitunnelmaan musiikkiesitysten mukana kello 12.15 alkaen. Juhlakonsertissa on sekä pienempien ryhmien
esityksiä että sinfoniaorkesterin osuus
kuoron kanssa. Tervehdyssanat juhlaan
tuo kulttuurijohtaja Sari Kaasinen ja puheen pitää konservatorion va. rehtori
Otto Korhonen. Juhlan yhteydessä julkaistaan konservatorion historiikki, jonka on kirjoittanut tutkija Alina Kuusisto.

ORKESTERI

Diandra tähdittää
170-vuotisjuhlakonserttia
Joensuun kaupunginorkesterin ja Karjalan valtionfilharmonian sinfoniaorkesterin muusikot yhdistyvät suureksi
elokuvaorkesteriksi lauantaina 24.11.
kello 16 Joensuu Areenalla.
Konsertin ohjelmassa matkataan
konsertin nimen mukaisesti Viidakosta jääpalatsiin piirroselokuvamusiikin
helmien tahdissa. Nick Daviesin johtaman konsertin valovoimaiseksi solistiksi saapuu Diandra. Solisteina la-

valla Diandran lisäksi nähdään paikalliset nousevat laulajatähdet Hanna
Raittila ja Petteri Mansikka.
Yhteistyössä konsertissa on myös
Itä-Suomen yliopiston kuoro JOY, joten tarjolla on varmasti ainutlaatuinen
konserttielämys kaikille piirroselokuvien ystäville.

JOENSUU

JOENSUU

MUSEOT

TAPAHTUMAT

HILMASSA
KÄVIJÄTUTKIMUS

SANATON
JOULUKUVAELMA

Museoiden näyttelytkin vanhenevat
ja kaipaavat uudistumista aika ajoin.
Pohjois-Karjalan museo Hilmassa
Koskikatu 5:ssä mietitään Carelicumin kakkoskerroksessa olevan Karjalan historiasta kertovan näyttelyn
uudistamista.
Mutta miten? Tule Joensuu-päivänä 29.11. museoon ja anna museon
henkilökunnan seurata museovierailuasi. Seuraamalla kävijää saamme
tietoa tilojen toimivuudesta ja näyttelymme mukaansa tempaavista kohdista sekä hiljaisista suvantovaiheista. Sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin
nauttia näyttelystä.
Vaikuttaa voit myös täyttämällä
yksinkertaisen kyselylomakkeen siitä, mitä haluat tietää Karjalan historiasta ja kansankulttuurista. Ja samoja toiveita voit esittää meille netissä
jo nyt. Kävijätutkimuspäivänä museoon on vapaa pääsy!

Draamallinen, sanaton ääni- ja valoteos “Joulukuvaelma” esitetään joulukuussa kahtena sunnuntaina Ortodoksisessa kulttuurikorttelissa, osoitteessa Kauppakatu 44. Esitykset ovat
9.12. ja 16.12. kello 16.30 ja niiden kesto noin puoli tuntia. Esitykset ovat ulkona ja niihin on vapaa pääsy
Joulukuvaelma pohjautuu Vangelis
Papathanassioun vuonna 1986 julkaisemaan Rapsodis-teossarjan musiikkiin. Vangelis aloitti säveltämisen
jo nelivuotiaana, ja on muusikkona ja
säveltäjänä pitkälti itseoppinut. Hän
opetteli pianon ja kitaran soittamisen itse, ja torjui soittotunnit. Hän on
opiskellut klassista musiikkia, maalaamista ja elokuvantekoa Ateenan
taideopistossa.
Muistathan myös ortodoksisen
kulttuurikeskuksen kokoustilat ja lounasravintola Eliaksen.
Lue lisää osoitteesta www.ortodoksinenkulttuurikeskus.fi.

Nettikysely

www.pohjoiskarjalanmuseo.fi
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MUSEOT

kuva: NÄKY, Jason Tiilikainen

Taidemuseon NÄKYesitys lumoaa
Joulunavausviikolla 18.–25.11. Taidemuseo Onnin kokoelmat heräävät
henkiin fantasianomaisesti museorakennuksen julkisivulla.
Videomapping-tekniikalla toteutettavaa NÄKY-esitystä voi seurata kadulta ja torilta kerran päivässä. Sunnuntaista torstaihin esitys
on kello 16, perjantaina kello 18 ja lauantaina kello 15.30. Sunnuntaina 25.11. esitys on
osa joulunavauksen ohjelmaa.
Teoksen toteuttavat kuopiolainen taiteilija Jaana Partanen ja arkkitehti Heikki
Lamusuo tiimeineen. Esitys kuuluu taidemuseon NÄKY & TÄKY -hankkeeseen, jonka rahoittaa Jenny ja Antti Wihurin rahasto osana 75-vuotisjuhlavuotensa kummitoimintaa.

JOENSUU

Keskiviikkona 21.11. kello 17 taidemuseolla on tarjolla viimeinen yleisöopastus
SKjL:n Juhlat-näyttelyyn. Näyttely on esillä
saman viikon sunnuntaihin saakka.
Joensuu-päivänä torstaina 29.11. museoon on vapaa pääsy, ja kello 14 pidettävällä yleisöopastuksella tutustutaan museon kokoelmien helmiin.

KIRJASTO

Lue lisää

www.joensuu.fi/taidemuseo
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KANSALAISOPISTO

JOENSUU

TEATTERI

Laula karaokea, lainaa
kitara ja kuuntele jazzia

Kansalaisopiston kevään
kurssit on julkaistu

Iivana Julma –
takaisin tulevaisuuteen

Pääkirjaston musiikkiosasto tuo valoa marraskuun pimeyteen musiikin keinoin. Kirjastosta voivat sekä uudet soittajat että vanhojen taitojen verestäjät lainata kotiin kitaran, ukulelen tai kanteleen. Jos tarvitset tukea soittamisen opetteluun,
kirjaston kokoelmista voi lainata perinteisten soitto-oppaiden lisäksi verkkokursseja. Tällä hetkellä Rockway-musiikkikoulun kokoelmissa on verkkokurssit ukulelen, basson, kitaran, pianon, rumpujen ja huuliharpun soittamisen harjoitteluun.
Lainattavilla verkkokursseilla voi opetella myös
laulua, sävellystä, nuottien lukua ja sanoitusta.
Tiesithän, että musiikkiosastolla on myös karaokehuone? Siellä voi irrotella laulaen sekä yksin
että ryhmänä. Äänieristetyssä huoneessa löytyy
karaokelaitteen kokoelmasta yli 20 000 kappaleen valikoima. Varaa huone etukäteen verkossa
tai soittamalla musiikkiosastolle.
Musiikkiosaston kokoelmia täydentää lisäksi Naxos-musiikkiverkkopalvelu, jonka kautta voi
kuunnella esimerkiksi omalta puhelimelta veloituksetta klassista musiikkia tai jazzia.

Kevään kursseille ilmoittautuminen alkaa torstaina 15.11. kello 9 verkossa ja puhelimitse 3.1. kello 9. Opas jaetaan koteihin joulun jälkeen.
Vaikka keskellä kaamoksisinta syksyä voi olla
vaikea miettiä kevään harrastuksia, suosittelemme vilkaisemaan kevään tarjontaa. Itselleen voi
antaa joululahjaksi omaa aikaa kirjoittaen, maalaten tai kasveja hoitaen. Puhtia päiviin etsiville
löytyy jokaiselle omaan tasoon ja tyyliin sopiva
liikunta- tai tanssilaji. Miten olisi vaikka letkeä lavis, jossa lavatanssi ja jumppa yhdistyvät hauskaksi ja helpoksi liikuntamuodoksi?
Ehkä vuosi tuo tullessaan innon opiskella uuden kielen tai älykännykän sovellukset. Voit myös
aloittaa uuden soittimen tai heittäytyä laulajaksi. Kädentaidoista löytää itselleen mieluisan projektin ja arki maistuu keväällä erityisen hyvältä
suupieltä valuttavien ruoka- ja jälkiruokakurssien saattelemana.
Löydä valoa kaamokseen ja tule oppimaan, voimistumaan, kehittymään ja viihtymään!

Iivana Julma on karnevalistinen ja satiirinen komedia, joka liikkuu vauhdikkaasti eri aika- ja todellisuustasoilla. Mihail Bulgakovin Stalinin valtakaudella kirjoittama teksti tarjoaa sekä fantastisia elementtejä että terävää yhteiskunnallista kritiikkiä.
Venäjällä syntynyt, Joensuun kaupunginteatterissa vieraileva ohjaaja Lija Fischer on sovittanut näytelmän nykypäivän Moskovaan. Kerrostalolähiössä asuva nörtti Timofejev rakentaa aikakoneen. Hän lähettää vahingossa taloyhtiönsä
isännöitsijän sekä paikalle sattumalta osuneen
murtovarkaan Iivana Julman hoviin 1500-luvulle.
Kerrostaloarkeen ja Putinin Venäjälle päätyy vastaavasti itse Iivana Julma.
Timofejev on toden totta pulassa. Miten saada
ajan virtaan juuttunut isännöitsijä takaisin nykyaikaan ja itsevaltias tsaari historiaan? Tässä karnevaalissa todellisuus on unta ihmeellisempää vai onko todellisuuskin vain unta?
Ensi-ilta on lauantaina 24.11. kello 19 suurella näyttämöllä. Liput maksavat 27/25/15 euroa.

Ilmoittaudu kursseille

www.opistopalvelut.fi/joensuu

LUE LISÄÄ

http://kaupunginteatteri.jns.fi
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