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RAKENTAMINEN

MITÄ JOENSUUSSA
RAKENNETAAN 2018?
Vuonna 2018 Joensuussa aloitetaan uuden
strategian toimeenpano. Tärkeänä osana tätä
ovat symmetrisen kaupungin rakentaminen ja
palveluverkon, eli päiväkotien ja koulujen, parantaminen. Moni iso rakentamishanke valmistuu vuoden aikana.

K

auppatori ja sitä ympäröivät kadut valmistuvat loppusyksystä 2018. Suomen korkein 14-kerroksinen
puutalo kohoaa vuoden aikana Penttilänrantaan. Raatekankaan eritasoliittymä valmistuu. Torin valmistuessa
työ siirtyy Asemanseudulle, jonka toteutus käynnistyy
Itärannan kahden kiertoliittymän rakentamisella ja kadun uudistamisella liittymien välillä. Sirkkalan kampuksen vieressä muutetaan jalankulun järjestelyä. Vuoden

aikana tulee jakoon 100 omakotitalotonttia.
Useat koulut ja kouluratkaisut selvenevät vuoden
aikana. Heinävaaran yläkoulutilat ja Nepenmäen uusi yhtenäinen peruskoulu valmistuvat. Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen keskittyessä Joensuuhun Rantakylän normaalikoulun toiminta käynnistyy
syksyllä 2018 ja uusi koulu valmistuu loppuvuodesta
2018. Myös päiväkoti-ikäisiä ja heidän perheitään muistetaan, kun Hammaslahden ja Hukanhaudan päiväkodit valmistuvat ja Karsikon päiväkodin rakentaminen
alkaa. Urheilu saa uusia tiloja, kun Mehtimäen pesäpallokenttä ja katsomo valmistuvat.
Julkisissa hankinnoissa korostuvat innovatiivisuus,
sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat. Kaikki merkittävät
hankinnat toteutetaan innovatiivisesti. Tämä tarkoittaa,

että uusien kohteiden suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan useat käyttäjäryhmät, älykkäät ratkaisut tai energiaa säästävät vaihtoehdot. Lue sivulta
2 Joensuu City Challenge 2018 -innovaatiokilpailusta.
Vuosi 2018 on myös Joensuun 170-vuotisjuhlavuosi. Ihan yhtä suurta juhlavuotta ei tule kuin Suomi100,
mutta vuoden päättää lapsiperheille suunnattu Disney-konsertti.

Tutustu toimeenpano-ohjelmiin
www.joensuu.fi/strategia

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

Kuva: FlyFoto Oy

JOENSUU

JOENSUU

STRATEGIA

Innovaatiokilpailulla
parempia palveluja
Joensuu City Challenge 2018 -kilpailun voittajille on tarjolla yhteensä 200 000 euron pilottiprojektit
kaupunkialueella. Tavoitteena on löytää uusia, innovatiivisia ratkaisuja kaupungin ja julkisten
palveluiden kehittämiseen.
ilpailun tavoitteena on tarjota kaupungin asukkaille uusia ja parempia palveluja innovatiivisilla ratkaisuilla.

KOLUMNI

Piltotointimahdollisuudesta on erityisesti hyötyä pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka voivat pilotoida ratkaisuja kaupunkiympäristössä. Kisassa haetaan ennen kaikkea uudenlaisia
toteutuksia, kehittämispäällikkö Sami
Ruotsalainen kertoo.
Kilpailussa otellaan neljässä kategoriassa. Ensimmäisessä haasteessa
haetaan ehdotuksia kaupungin palveluihin, henkilöstön uudenlaiseen oppimiseen tai uudenlaiseen työn tekemiseen. Toisessa etsitään ratkaisuja sensoriteknologioiden avulla mitattavan
tiedon hyödyntämiseen keskustassa ja
julkaisemiseen avoimena datana. Ruotsalainen valottaa ratkaisuja esimerkillä:
— Pyörällä liikkuva jäätelönmyyjä voi julkisiin tiloihin sijoitetun kävijälaskurin avulla seurata, missä ihmiset
liikkuvat juuri nyt ja ajaa paikan päälle
myymään jäätelöä.
Keskustan joki- tai järvimatkailuun
liittyvässä haasteessa etsitään uudenlaista toimintaa Pielisjoen varren
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Omaehtoinen
varautuminen on
välttämätöntä

ympäristöön. Tavoitteena on joen potentiaalin valjastaminen turisti- ja virkistyskäyttöön. Neljännen haasteen
kohteeksi on valikoitunut Laulurinne,
jonne tehdään parhaillaan yleiskaavaa,
ja alueelle halutaan vihreän energian
ratkaisuja.
Kaupunki osallistuu toteutukseen ja
kantaa osan taloudellisesta vastuusta.
Vastaavanlaisia kilpailuja on jo yritysmaailmassa. Joensuun kilpailussa uutta on kaupungin hyödyntäminen kehitysalustana.
Joensuun kaupungin joka viides
hankinta on innovatiivinen ja kaikkien
suurten hankintojen tulee pitää sisällään innovatiivisia ratkaisuja. Kilpailu
päättyy 18.3. ja voittajat julkistetaan
huhtikuussa. Pilottiprojektit toteutetaan viimeistään 2019 toukokuuhun
mennessä.

Kuva: FlyFoto Oy
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lue lisää

www.joensuu.fi/challenge

in english

www.joensuu.fi/english

Lumisia kokemuksia
Riiasta ja Joensuusta
Kävimme seitsemän vuotta sitten heti
vuoden alussa lomamatkalla Latvian pääkaupungissa Riiassa. Meidät yllätti kaupunkiin iskenyt lumisade. Lunta tuli nopeasti paljon ja se teki oleskelun kaupungissa hankalaksi. Sähköt kyllä toimivat,
mutta kaupungin aurauskalusto oli vähäinen ja liikkuminen oli meille turisteille vielä
hankalampaa kuin paikalliselle väestölle.
Nyt teimme uuden vierailun Riikaan
joulun ja uuden vuoden välillä. Saimme
nauttia aivan eri tavalla Riian historiallisesta keskustasta, joulutoreista ja upeasti valaistusta kaupungista. Mutta nyt PohjoisKarjalan säätila olikin se seurattava asia.
Tyttäremme lähti tapaninpäivänä lomailemaan mökillemme Tuupovaaraan,
Korpijärven rannalle. Varmistimme ennen
lähtöä, että tiet on aurattu ja perille pääsee. Kaikki meni hyvin, kunnes sähköt katkesivat keskiviikkona 27.12. klo 14.23. Seuraava sähköyhtiön tekstiviesti tuli sitten
30.12. klo 17.44, jossa kerrottiin, että vika

on korjattu. Katkon kestoaika oli siten runsaat kolme vuorokautta.
Pystyin hyvin seuraamaan tilanteen
kehitystä erityisesti Pohjois-Karjalan
Sähkö Oy:n erinomaisten tilannekarttojen kautta. Havaitsin, että olemme paremmin perillä yleistilanteesta kuin tyttäremme Korpijärven pimeydessä. Ymmärsin,
että sähköyhtiö ja pelastuslaitos tekevät
kaikkensa ja viestittävät tilanteesta kiitettävästi. Mökissämme on onneksi leivinuuni, joten lämpö tai ruoanlaitto ei ole
ongelma. Juomavettäkin on varattuna ja
jääkaapin tavarat voi siirtää ulkoilmaan.
Taskulamppujakin löytyy.
Toisena katkopäivänä katosivat puhelinyhteydet, emmekä enää saaneet sinne
yhteyttä. Huolemme luonnollisesti kasvoi.
Nuoret saivat mökillämme kokea elämysloman, vaikka eivät ehkä sellaista mitä
suunnittelivat. Me iäkkäämmät pärjäämme usein kokemuksemme avulla. Nuorten on kokemus itse hankittava ja tilanne

jäi varmasti mieleen. Lopulta sain viestin,
että lomalaiset ovat päässeet lähtemään
Korpijärveltä raivattuaan ensin tieltä pari
kaatunutta puuta, Öllölässä näkyi valoa ja
puhelin alkoi toimia.
Kaupunki huolehtii arjen turvallisuuden suunnittelusta yhdessä muiden viranomaisten ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Sääolosuhteiden ääri-ilmiöiden lisääntyminen on havaittu ja eri tilanteisiin on
varauduttu. Joulun jälkeinen tilanne opetti kuitenkin sen, että omaehtoinen varautuminen on välttämätöntä ja naapuriavun
merkitys suuri. Viranomaisapu ei aina ehdi nopeasti joka paikkaan.
Ja minun pitää hankkia mökille pattereilla toimiva radio!
Jari Horttanainen
kansliapäällikkö
puh. 040 037 9932
jari.horttanainen@jns.fi

Tiesitkö että…

somesta nostettua

Valtuustosalista

200 000

“Tää on niiiiiiiin
odotettu ja kaivattu!”

“Yrittäjyyslukio mahdollistaa
yhteistyöverkoston ja profiloi aluetta.”

Euromäärä innovatiivisiin
ratkaisuihin Joensuu
City Challenge -kilpailussa

Sara Hiltunen iloitsi Facebookissa
mahdollisuudesta ostaa bussilippu
uudella mobiilisovelluksella.

Päivi Eteläpää (kesk.) kommentoi
Pyhäselän lukion jatkoa.

JOENSUU

NYT TAPAHTUU
TAPAHTUMIA JOENSUUSSA
TAMMI–HELMIKUUSSA
Poimintoja tapahtumatarjonnasta
kerätty tammikuun alussa,
muutokset mahdollisia.
KESKUSTA
sunnuntaisin klo 11–12
Ilmainen perheliikunta
7–12-vuotiaat ja huoltajat
Tikkamäentien iso liikuntasali
ke–to 10.–11.1. klo 12–17
Joensuun kaupungin
hissityöryhmän Hissi
café -tilaisuus
Kauppakeskus Metropol
to–pe 11.–12.1.
Tammimarkkinat
Joensuun keskustan
kävelykaduilla,
keskusaukiolla
ja keskuspuistoissa

Kontiolahden maaliskuinen maailmancup
lähestyy
Kisakausi huipentuu 25. päivä maaliskuuta Venäjän Tjumenissa,
mutta sitä ennen kisataan vielä Kontiolahdella 6.—11.3.2018.
Kaisa Mäkäräinen ja Mari Laukkanen valittiin joulukuussa hakemaan
Suomelle olympiamitalit kotiin Pyeongchangista helmikuussa. Vaikka
et pääsisi olympialaisiin, niin huoli pois; maaliskuussa hiihtäjämme kisaavat Kontiolahdella maailmancupin kolmanneksi viimeisen kisan voitosta. Östersundista viime vuoden marraskuussa alkaneen kisakauden aikana hiihdetään vielä viidessä eri maassa: Saksassa, Italiassa,
Norjassa, Venäjällä ja tietenkin Suomessa.
Molemmat naiset ovat hurjassa vireessä: kummaltakaan ei voi poissulkea minkään yksittäisen kisan voittoa. Kontiolahden kisoja ei siis
kannata missään nimessä missata!
Jos et ehtinyt joulukuussa ostamaan alennushintaisia lippuja, sinulla on edelleen hyvin aikaa ostaa lippu itselle ja kaverille. Lippuja saa
ennen kisojen alkua esimerkiksi Ticketmasterilta. Hinnat ovat alkaen
16 euroa per päivälippu ja 56 euroa per kokoaikalippu. Alle 12-vuotiaille lapsille latukatsomo on ilmainen.
Maailmancup on myös oiva mahdollisuus parantaa niin Kontiolahden, kuin Joensuunkin mainetta turistiystävällisenä kaupunkina.
Nyt kannattaa viimeistään aktivoida oma Airbnb-tili ja tarjota kisaturisteille makuupaikkaa. Voit ilmoittaa asunnostasi myös tapahtuman
verkkosivuilla.

LIPUT JA LISÄTIETOA

www.kontiolahtibiathlon.com/fi

to 18.1. klo 18		
Kauneutta varastojen
kätköistä - Lintulan luostarin
vanhojen tekstiilien elämä
-näyttelyyn liittyvän
luentosarjan ensimmäinen luento
Ortodoksinen Kulttuurikeskus
to–la 18.–20.1.		
Kerubin komiikkafestarit 2018
Ravintola Kerubi
to 25.1. klo 9.30–16
Järjestöt Meijän
maakunnassa
-järjestöfoorumi
Teatteriravintola
su 11.2.
Laskiaistapahtuma
Noljakan kirkon mäki
ENO
to 25.1. klo 18
Järjestötapaaminen
enolaisille järjestöille
Uimaharjun koulu
KIIHTELYSVAARA
pe 19.1. klo 9.15 ja 10
Satutunnit
Kiihtelysvaaran kirjasto
PYHÄSELKÄ
tammikuu 2018		
Tyttökullat-näyttely
Pyhäselän kirjasto
ke 24.1. klo 9 ja 9.45
Satutunnit
Pyhäselän kirjasto
TUUPOVAARA
ke 17.1. klo 9.15 ja 10
Satutunnit
Tuupovaaran kirjasto

TAPAHTUMAT

TULE SEURAAMAAN
SOTILASVALAA
HELMIKUUSSA
Kainuun prikaatin uudet alokkaat vannovat sotilasvalan perjantaina 9.2. kello 12.30 Joensuu Areenassa, osoitteessa Mehtimäenaukio 2. Tilaisuutta saa
vapaasti tulla seuraamaan.
Sotilasvala on tärkeä osa uuden varusmiehen
inttiaikaa; sotilasvalan vannottuaan alokkaasta tulee sotamies. Jos alokas ei halua uskonnollisista
syistä vannoa sotilasvalaa, hänen tulee antaa sen
sijasta juhlallinen sotilasvakuutus. Tätä tapahtumaa kotiväki voi tulla seuraamaan Areenan yläkertaan kello 11.30.
Sotilasvalan yhteydessä järjestetään prikaatin
kaluston esittelyä sekä ohimarssi, jotka kiinnostavat varmasti niin perheen pieniä kuin isojakin. Yleisölle tarjotaan myös perinteikäs kenttälounas kello
14. Päivän aloittaa seppeleen lasku sankarihaudalle jo kello 10.30.

JOENSUU

SOSIAALI JA TERVEYS

SOTE-JÄRJESTÖJEN
AVUSTUKSET
HAETTAVANA
Rekisteröidyt joensuulaiset sosiaali- ja terveysalan
järjestöt voivat hakea avustusta kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävään järjestötoimintaan. Hakuaika päättyy 22.1. kello 15. Hakemus
ja lisäohjeet löytyvät osoitteesta www.joensuu.fi/
jarjestoavustukset ja kaupungin palvelupisteistä.
Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen
Carelicum palvelut, Koskikatu 5, 80100 Joensuu.
Kuoreen merkintä sote-järjestöavustukset. Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta päättää
avustuksista 13.2. Myönnetty avustus maksetaan
järjestön tilille sen jälkeen, kun vaaditut liitteet on
toimitettu kaupungille.
Lisätietoja Annamari Savela, annamari.
savela@jns.fi, tai ma–ke puh. 050 511 8309 ja Heini
Lehikoinen, heini.lehikoinen@jns.fi tai puh. 050
310 9610.

HAKEMUS JA OHJEET

www.joensuu.fi/jarjestoavustukset
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VAIKUTTAMINEN

Tasavallan presidentin ensimmäinen vaali käydään
tammikuussa. Ehdokkaita on kahdeksan ja heille
arvottiin äänestysnumerot joulukuussa.
Ensimmäisen vaalikierroksen ennakkoäänestys
alkaa jo ensi viikon keskiviikkona 17.1. ja kestää
23.1. asti. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina
28.1. Jos kukaan kahdeksasta ehdokkaasta ei
saa ensimmäisessä vaalissa vähintään puolta
annetuista äänistä, toimitetaan toinen vaali sunnuntaina 11. helmikuuta. Ehdokkaina ovat silloin
kaksi ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saanutta ehdokasta. Toisessa vaalissa enemmän ääniä
saaneesta ehdokkaasta tulee tasavallan presidentti. Presidentin toimikausi on kuusi vuotta. Käytä
ääntäsi!

ÄÄNESTÄ MEILLE
PRESIDENTTIÄ

Kuka saa äänestää?
Vuoden 2018 presidentinvaalissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka täyttää 18 vuotta viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä eli 28.1.2018.

• Jos sinulla on äänioikeus presidentinvaalissa, olet saanut
kaksi ilmoituskorttia postissa. Toinen ilmoituskortti on presidentinvaalin ensimmäistä vaalia varten ja toinen mahdollista toista vaalia varten.

Kotiäänestykseen on
ilmoittauduttava

• Ilmoituskortissa lukee äänestyspaikkasi ja sen osoite vaalipäivänä. Ilmoituskorttiin liitetään myös luettelo Savo-Karjalan vaalipiirin alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista.

Jos kykysi liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettet pääse äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saat äänestää ennakolta kotonasi. Kotiäänestyksessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoitaja.
Kotiäänestystä varten on ilmoittauduttava ennakkoon. Kätevimmin ilmoittautumisen voi tehdä puhelimitse. Ensimmäistä vaalia varten on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen
kello 16.00 ja mahdollista toista vaalia varten viimeistään 30.1.2018
ennen kello 16.00, puh. 050 552 4363 tai 050 441 5662. Mikäli olet
ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, ilmoittautuminen on voimassa myös toista vaalia varten.

• Jos et halua odottaa varsinaista vaalipäivää vaan äänestät
ennakkoon, voit äänestää aivan missä ennakkoäänestyspaikassa tahansa, myös muualla kuin Joensuussa. Varsinaisena vaalipäivänä sinun täytyy äänestää paikassa, joka on mainittu ilmoituskortissa.

VAALIPÄIVIEN
ÄÄNESTYSPAIKAT
sunnuntaina 28.1.2018
ja mahdollinen toinen
vaali sunnuntaina
11.2.2018
Vaalipäivien äänestyspaikoista Enon,
Hammaslahden, Kanervalan ja Rantakylän äänestyspaikat ovat muuttuneet kuntavaaleista.
Enon äänestyspaikka on muuttunut alakoululta Enon palvelupisteelle. Hammaslahden äänestyspaikka
on muutettu hiukan keskeisemmälle
paikalle Pyhäselän lukiolta Pyhäselän palvelupisteelle. Kanervalan äänestyspaikkana on Kanervalan entisen koulun sijaan Kanervalan päiväkoti ja Rantakylän äänestyspaikkana
Soutajanpuiston päiväkoti entisen
Rantakylän koulun sijaan.
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Miten äänestän?

Vaalitoimitus alkaa kullakin
alempana mainitun äänestysalueen
äänestyspaikalla kello 9.00 ja jatkuu
yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka.
001 Noljakanmäki Noljakan koulu,
Noljakankaari 19
002 Noljakka Tarpojan päiväkoti,
Apajakuja 2
003 Linnunlahti Linnunlahden
päiväkoti, Heinäpurontie 66
UUSI! 004 Kanervala Kanervalan
päiväkoti, Vanamokatu 24
005 Keskikaupunki Pääkirjasto,
Koskikatu 25
006 Kaupungintalo Kaupungintalo, 		
Rantakatu 20
007 Penttilä P-K:n ammattiopisto
Joensuu, Peltola-Sali, Peltolankatu 4
008 Niinivaara Karelia-ammattikorkeakoulu, Wärtsilä-talo, Karjalankatu 3
009 Hukanhauta Petäikkölän
päiväkoti, Hukantaival 8

• Ota äänestykseen mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus,
esimerkiksi passi, henkilökortti tai ajokortti. Jos unohdat ilmoituskortin kotiin, voit silti äänestää!


010 Karsikko Pielisjoen koulu,
Pappilantie 2
011 Mutala Mutalan koulu,
Lastenkatu 4
UUSI! 012 Rantakylä
Soutajanpuiston päiväkoti,
Soutajantie 1
013 Pataluoto Pataluodon koulu
(kirjaston sisäänkäynti),
Pataluodonkatu 2 D
014 Utra Utran koulu,
Miilunpolttajantie 13
015 liksenvaara Kissamäen
päiväkoti, lnnantie 6
016 Heinävaara Heinävaaran koulu,
lsäntäläntie 1
017 Kiihtelys Kiihtelysvaaran
palvelupiste, Aprakkatie 2
018 Tuupovaara Tuupovaaran
yläkoulu, Vesitornintie 5 A
019 Kovero Koveron
nuorisoseurantalo, Koverontie 7

Äänestyspaikalle
riittää mukaan
pelkkä kuvallinen
henkilöllisyystodistus

UUSI! 020 Hammaslahti Pyhäselän
palvelupiste, Lastaustie 2
021 Reijola Reijolan yhteisötalo,
Urheilupuistontie 2
022 Niittylahti Niittylahden koulu,
Kummuntie 9
023 Ukkola Ukkolan kylätalo,
Rukavedentie 7
024 Uimaharju Uimaharjun koulu,
Harjunraitti 9
025 Louhioja Louhiojan koulu,
Opinpolku 8
UUSI! 026 Eno Enon palvelupiste,
Kunnantie 2

ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT
17.–23.1.2018, mahdollinen
toinen vaali 31.1.–6.2.2018
Joensuussa on yhteensä 12 ennakkoäänestyspaikkaa. Äänestyspaikat ovat Nepenmäen koulua
ja Pyhäselän palvelupistettä lukuun ottamatta
samat kuin kuntavaaleissa. Nepenmäen koulun
sijaan äänestyspaikkana oli Niinivaaran kirjasto ja Pyhäselän palvelupisteen tilalla oli Pyhäselän lukio.
Joensuun kaupungintalo, Rantakatu 20
17.–19.1.2018 kello 9.00–19.00
20.–21.1.2018 kello 9.00–18.00
22.–23.1.2018 kello 9.00–19.00
31.1.–2.2.2018 kello 9.00–19.00
3.–4.2.2018 kello 9.00–18.00
5.–6.2.2018 kello 9.00–19.00
Pääkirjaston Muikku-sali, Koskikatu 25
17.–19.1.2018 kello 8.00–20.00
20.–21.1.2018 kello 9.00–18.00
22.–23.1.2018 kello 8.00–20.00
31.1.–2.2.2018 kello 8.00–20.00
3.–4.2.2018 kello 9.00–18.00
5.–6.2.2018 kello 8.00–20.00

Vaaleista tarkemmin

www.joensuu.fi/presidentinvaali-2018
www.vaalit.fi
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UUSI! Nepenmäen koulu,
Tikkamäentie 17
17.–19.1.2018 kello 9.00–17.00
20.–21.1.2018 kello 9.00–17.00
22.–23.1.2018 kello 9.00–17.00
31.1.–2.2.2018 kello 9.00–17.00
3.–4.2.2018 kello 9.00–17.00
5.–6.2.2018 kello 9.00–17.00
Pataluodon koulu
(kirjaston sisäänkäynti),
Pataluodonkatu 2 D
17.–19.1.2018 kello 10.00–18.00
20.–21.1.2018 kello 10.00–15.00
22.–23.1.2018 kello 10.00–18.00
31.1.–2.2.2018 kello 10.00–18.00
3.–4.2.2018 kello 10.00–15.00
5.–6.2.2018 kello 10.00–18.00
Kauppakeskus Prisma, Voimatie 2
K-citymarket Joensuu Pilkko, Linjatie 2
17.–20.1.2018 kello 9.00–18.00
21.1.2018 kello 12.00–18.00
22.–23.1.2018 kello 9.00–20.00
31.1.–3.2.2018 kello 9.00–18.00
4.2.2018 kello 12.00–18.00
5.–6.2.2018 kello 9.00–20.00

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

Kiihtelysvaaran palvelupiste,
Aprakkatie 2
Tuupovaaran palvelupiste, Virastotie 10
Enon palvelupiste, Kunnantie 2
Uimaharjun terveysasema, Harjunraitti 13
UUSI! Pyhäselän palvelupiste, Lastaustie 2
17.–19.1.2018 kello 9.00–17.00
20.1.2018 kello 10.00–15.00
22.–23.1.2018 kello 9.00–17.00
31.1.–2.2.2018 kello 9.00–17.00
3.2.2018 kello 10.00–15.00
5.–6.2.2018 kello 9.00–17.00
Reijolan yhteisötalo,
Urheilupuistontie 2
17.1.2018 kello 9.00–13.00
18.1.2018 kello 14.00 -18.00
19.1.2018 kello 9.00–13.00
20.1.2018 kello 10.00–15.00
22.1.2018 kello 9.00–13.00
23.1.2018 kello 14.00–18.00
31.1.2018 kello 9.00–13.00
1.2.2018 kello 14.00 -18.00
2.2.2018 kello 9.00–13.00
3.2.2018 kello 10.00–15.00
5.2.2018 kello 9.00–13.00
6.2.2018 kello 14.00–18.00

tämä juttu viitottuna

www.joensuunuutiset.fi/viitotut

VAIKUTTAMINEN

TEKSTI
Eetu Anttila

Äänestysetiketti eli
kuinka käyttäydyn kopissa
”Presidentinvaalit tulee! Ketä sie aijot äänestää, mie ainakin
äänestän Aku Ankkaa, voin ottaa siulle kuvan siitä miun lapusta…”
Miten siellä vaalikopissa käyttäydytään?
Äänestystilanteen virallisuus saa varmasti
monen niskavillat pystyyn. Entä jos vahingossa kirjoittaa väärän numeron, joutuuko
siitä vankilaan?
Tässä äänestystoimitus pähkinänkuoressa. Mene viralliseen äänestyspaikkaan,
joka sinulle on etukäteen ilmoitettu, tai jos
äänestät ennakkoon, niin valitse mieleinen
paikka. Ota mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus.
Äänestyspaikalla ilmoittaudutaan vaalivirkailijalle ja todistetaan henkilöllisyys. Tämän jälkeen päästään lipun kanssa äänestyskoppiin, jonne mennään lähtökohtaisesti
yksin. Tähän poikkeuksia ovat vaalilautakunnan nimeämä avustaja paikanpäältä,
äänestäjän itse valitsema vaaliavustaja sekä opas- ja avustajakoirat.
Kopissa lippuun merkitään omavalintaisen ehdokkaan numero. Mikä tahansa muu
merkintä, piirros tai suherrus aiheuttaa ää-

nen hylkäyksen, joten on tärkeää kirjoittaa
vain yksi, selkeä numero lapulle. Jos lappu
suttaantuu, vaalivirkailijalta saa pyydettäessä uuden. Suttaantunut lappu revitään vaalivirkailijan nähden. Numero seitsemän kirjoitetaan poikkiviivan kanssa, jottei se sekoitu
ykkösen kanssa. Tosin tulevissa presidentinvaaleissa tällä ei ole niinkään väliä, sillä
kukaan ehdokas ei ikinä saa numeroa yksi.
Äänestyskopissa kuvaaminen on kielletty. On siis parempi, että kännykkä pysyy piilossa koko prosessin ajan.
Vaalikopista löytyy ehdokasluettelo, kynä ja ohje. Numeron onnistuneen kirjoittamisen jälkeen lappu taitetaan taitoskohdasta niin, että numero jää sisälle ja lappu viedään leimattavaksi virkailijalle. Tätä myöten
äänestysprosessi on taputeltu, ja voit tepastella tyytyväisenä kotiin!

Pääsimme katsomaan oikeusministeriön Vaaliohjekäsikirjasta, miltä äänestyslipuke näyttää. Lipuke on
ensimmäisellä kierroksella valkoinen, ja mahdollisella
toisella kierroksella ruskea.
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YRITTÄJÄT

114 YRITTÄJÄÄ
KONTAKTOITIIN

Seuratoimijoille pidettiin joulukuussa tiedotustilaisuus
urheilulukio-statuksen tuomista muutoksista.

Yhteiskoulun lukiosta
urheilulukio
Joensuun yhteiskoulun lukion pitkäjänteinen työ urheilijoiden kaksoisuran
mahdollistamiseksi palkittiin lokakuussa
2017, kun opetus- ja kulttuuriministeriö
myönsi lukiolle urheilun erityisen koulutustehtävän. Syksystä 2018 alkaen JYK
on siis osa valtakunnallista 15 urheilulukion verkostoa, jonka toimintaa ohjaa
Suomen Olympiakomitea.
Kevään 2018 yhteishaussa valitta-

JOENSUU

KADUT

VALAISTUKSEN
HOITO UUDISTUU
Kaupunki alkaa ylläpitää ja rakentaa ulkovalaistusta ja liikennevaloja uudenlaisella allianssimallilla.
Palveluntuottajana aloitti vuoden
alusta Eltel Networks Oy. Tällainen
allianssikumppanuus on ensimmäinen laatuaan Suomessa.
Allianssikumppanuuteen sisältyy muun muassa Eltelin antama lupaus asiakastyytyväisyyden paranemisesta. Jos tyytyväisyys paranee
lupausta enemmän, palveluntuottaja saa bonusta. Jos taas tyytyväisyys jää luvatusta, he maksavat
kaupungille sanktioita. Tämä lisäksi urakassa on muitakin mittareita,
joista tärkein on energiansäästö.
Uuden järjestelyn pohjaksi kaupunkilaisilta kysyttiin palautetta ulkovalaistuksesta vuoden lopussa.
Vastauksia tuli yli tuhat ja valaistuksen nykytasoon oltiin hyvin tyytyväisiä. Jatkossa kysely tehdään vuosittain, millä saadaan selville tyytyväisyyden kehittyminen.

LUE LISÄÄ

www.joensuunuutiset.fi/
ulkovalaistus
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vat urheilulinjalaiset opiskelevat valtakunnallisen urheilulukioille tarkoitetun
tuntijaon mukaan. Urheiluvalmennukset toteutetaan yhteistyössä Joensuun
urheiluakatemian kanssa.

lue lisää

www.joensuu.fi/urheilulinja
www.joensuu.fi/urheiluakatemia
www.joensuunuutiset.fi/
urheilulukio
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YMPÄRISTÖ

Yrityskuiskaajat ovat saaneet positiivisen vastaanoton. Yrittäjät ovat kokeneet hyvänä, että yritysten tilanne
ja auttaminen kiinnostavat Joensuun
kaupunkia ja sen yhteistyökumppaneita.
Kuiskaajat ovat vierailleet 151 yrityksessä ja jututtaneet 114 yrittäjää
tai yrityksen vastuuhenkilöä. Verkkolomakkeen kautta on saatu 24 yhteydenottoa.
Palvelupyyntöjä on välitetty eteenpäin yhteensä 113 kappaletta 71 yritykseltä kuiskaajien yhteistyöverkostolle,
esimerkiksi TE-toimistoon. Yrityksistä on tullut kaupungin virkamiehille ja
päättäjille myös reilusti palautetta ja
kehittämisideoita, jotka kaikki käsitellään ja otetaan huomioon.
Yrittäjät voivat jatkossakin kutsua
Yrityskuiskaajan kylään tai jättää palvelupyynnön verkon kautta.

Kutsu yrityskuiskaaja
kylään

www.joensuu.fi/yrityskuiskaajat

Lue pidempi juttu

www.joensuunuutiset.fi/114kontaktoitua-yrittäjää
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KIRJASTO

LEHTISALIA
REMPATTIIN
Joensuun pääkirjaston lehtisali Vipusta remontoitiin vuoden lopulla. Asiakkaiden toiveesta nykyisestä atk-luokasta tehtiin hiljainen tila,
jolloin tietokoneet siirtyivät lehtisalin puolelle. Ajatuksena on luoda siitä asiakkaiden julkinen olohuone,
jossa saa turista ja tavata tuttuja
kasvoja. Kirjaston arjessa vanhasta ”hiljaa kirjastossa” -periaatteesta on luovuttu jo aikaa sitten, mutta
myös hiljaista tilaa kaipaaville taataan remontin avulla sopiva työskentely- ja lukuympäristö.
Samalla yleistä ilmettä uusittiin.
Väriä saatiin uusilla kalusteilla ja sisäänkäyntiä avarrettiin. Uusi sisäänkäynti tuo talon arkkitehtuurin paremmin esille. Myös käyttökelpoisia
vanhoja kalusteita on hyödynnetty
sisustuksessa.
Uudella järjestyksellä tehdään
lehtisalista entistä kutsuvampi ja
selkeämpi, esimerkiksi kaikki aikakauslehdet ovat järjestetty samoihin aakkosiin, ei lajityypeittäin kuten aikaisemmin. Kannattaa käydä
tutustumassa!

YMPÄRISTÖ

ILMASTOTYÖN
UUDET TUULET
Joensuussa tapahtuu ilmastotyön saralla. Kaupungin tavoitteellisuus näkyy
valtakunnallisissa verkostoissa ja kaupungin omissa suunnitelmissa.
Loppuvuodesta 2017 Joensuu hyväksyttiin mukaan Finnish Sustainable Communities eli FISU-verkostoon. FISU-verkosto koostuu resurssiviisaudessa esimerkkiä näyttävistä
edelläkävijäkunnista. Verkoston kunnat etenevät kohti resurssiviisasta yhteiskuntaa ja tavoittelevat hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä sekä globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050
mennessä.
Joensuun ilmastotyössä tapahtuu
myös hankemaailman osalta. Ilmastotorilta eväitä vähähiilisyyteen pantiin
pakettiin vuodenvaihteessa. Ilmastotyö kuitenkin jatkuu, koska Euroopan
aluekehitysrahasto on myöntänyt rahoituksen elokuussa 2018 käynnistyvälle Ilmastokorttelit-hankkeelle.
Joensuulaista ilmastoyhteistyötä
yritysten ja yhteisöjen kanssa jatketaan aktiivisesti vuonna 2018 esimerkiksi ilmastokumppanuuden osalta.

Kuusi kiertoon joulun
jälkeen, ei mäkeen!
Vie joulukuusi kierrätysasemalle ilmaiseksi! Kotitalouksien joulukuuset
otetaan vastaan veloituksetta Kontiosuon jätekeskuksella ja paikallisilla jäteasemilla. Joensuussa joulukuusia
saa viedä 15.1.2018 saakka kantakaupungin Rinki-ekopisteille, eli Hukanhaudalle, Kanervalaan, Karsikkoon,
Linnunlahdelle, Marjalaan, Niinivaaral-

le, Noljakkaan, Utraan sekä Prisman
ja Pötkän parkkipaikan pisteille. Myös
Puhaksen Penttilän ekopiste ottaa kuusia vastaan.

LÄHIN EKOPISTE
www.rinkiin.fi/kotitalouksille/
rinki-ekopisteet

MUSEOT / ORKESTERI / TEATTERI / KANSALAISOPISTO / konservatorio
TEATTERI

Kuvaaja: Johanna Kokkola

JOENSUU

Teatterissa tulossa
upeita ensi-iltoja!
Teatterin kevät 2018 henkii slaavilaisuutta. Ensi-iltaan tulevat Anna
Karenina, Teetä Timofejevin kanssa sekä koko perheelle suunnattu
Alas Taikavirtaa.
mään kanssaan iltaa. Ensi-ilta on 21.2.
Esitys on tilattavissa myös kiertueelle!
Koko perheen teatteriesitys Alas
Taikavirtaa sijoittuu satuvaltakuntaan, missä päähenkilö Mitja ajautuu
mitä uskomattomimpaan seikkailuun
ja kohtaa ihmeellisiä otuksia kuten kävelevän taikatalon, puhuvan suden ja
kolmipäisen lohikäärmeen. Alas Taikavirtaa perustuu Eduard Uspenskin
klassikoksi muodostuneeseen samannimiseen lastenkirjaan. Ensi-ilta suurella näyttämöllä on 28.4.
Viimeisiä esityksiä viedään
Jos et ehtinyt syyskaudella katsomaan Koirantähdestä pohjoiseen –
tarinoita pakolaisuudesta ja Harmony
Sisters -musikaalia, ei hätää. Vielä eh-

JOENSUU

JOENSUU

KANSALAISOPISTO

KONSERVATORIO

MONIPUOLINEN
LUENTOKEVÄT

MUSKARIIN TAI
KUOROIHIN

Kansalaisopiston kevätluentojen teemakattaus on laaja: hyvinvointi, kasvatus, kulttuuri, veneily, eläintenhoito,
kielet sekä matkailu. Kaikkiin luentoihin on vapaa pääsy ja niitä järjestetään eri puolilla Joensuuta.
Enossa kuullaan Palvelutalo Kotirannassa kolmena tiistaina (16.1., 20.2.
ja 20.3. kello 15) luentoja hyvinvoinnista, kuten onnellisuuden olemuksesta, arjenhallinnasta ja päättämisestä.
Opistotalolla on 17.1. kello 17.30
Persian language and culture
(free talk) luennoitsijana Farzaneh
Kamali Finne.
Pakkahuoneella Tuire Hindikka luennoi perjantaisin (2.2., 9.2., 16.2. ja
23.3. kello 17) muun muassa Bollywoodin lumosta ja vie nojatuolimatkoille lännen maille tai Intian viidakkoihin.
Myöhemmin keväällä luentojen aiheina ovat muun muassa kotitarvekanojen kasvatus ja kesälampaiden
hoito.

lue lisää

www.joensuu.fi/kansalaisopisto

Konservatorion muskariin otetaan uusia oppilaita kevätkaudeksi 2018. Paikkoja on rajoitetusta perheryhmiin 3 kk–
2-vuotiaille, leikkiryhmiin 3–4-vuotiaille ja soitinryhmiin 5–6-vuotiaille. Myös
musiikkivalmennukseen 7–9/10-vuotiaille (1.–3./4.-luokkalaisille) on paikkoja vapaana. Paikkoja voi tiedustella 8.1.
alkaen. Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Konservatorion koululaiskuoro Tulikatti on kaikille 7–12-vuotialle laulusta
innostuneille. Kuoroon otetaan kevätkaudeksi uusia oppilaita. Paikkoja voi
tiedustella 9.1. alkaen opettaja MariAnnika Heikkilältä, puh. 040 720 2287.
Lauluyhtye Hehku kaikille
13–18-vuotiaille laulamisesta innostuneille ottaa myös uusia oppilaita kevätkaudeksi. Oppilaspaikkoja voi tiedustella 9.1. alkaen opettaja Hanna
Komilta, puh. 050 322 2150.

LISÄTIEDOT JA
ILMOITTAUTUMISET
www.joensuu.fi/musiikkileikkikoulu
www.joensuu.fi/musiikkivalmennus
www.joensuu.fi/kuorotoiminta

dit! Koirantähdestä pohjoiseen viimeiset näytökset ovat 13.1. ja Harmony
Sistersin 20.1. Varaa siis lippusi pian!

lue lisää

kaupunginteatteri.jns.fi

JOENSUU

MUSEOT
Kuvaaja: Jason Tiilikainen

Anna Karenina on Leo Tolstoin kirjoittama klassikko, raastava rakkaustarina. Tsaarinajan Pietarin ja Moskovan
seurapiireihin sijoittuva Anna Karenina käsittelee rakkautta, intohimoa ja
elämänvalhetta tavalla, joka ei ole vanhentunut päivääkään. Joensuun kaupunginteatterin uusi versio Anna Kareninasta on tuore ja valloittava. Anna
hehkuu halua, kunnes intohimo polttaa
hänet karrelle. Ensi-ilta suurella näyttämöllä on 17.2.
Teetä Timofejevin kanssa on tarinoita, klassikoita, runoutta, slaavilaisia
sävelmiä ja gruusialaista teetä. Herra
Timofejevin kanssa pienellä näyttämöllä on hänen uskollinen apulaisensa Ludmila. Herra Timofejev haluaa nyt
kutsua sinut, aivan, juuri sinut, viettä-

ITEpäisyys 28.1.
saakka – vielä ehdit!
ITE-taidetta ja nykytaidetta yhdistelevä
ITEpäisyys-näyttely on esillä Joensuun
taidemuseo Onnissa 28. tammikuutta
saakka. Veikko Halmetojan kuratoima
näyttely piirtää kuvan suomalaisesta itsepäisyydestä. Se kertoo omista maailmoista, mielikuvituksesta ja peräänantamattomuudesta.
Näyttelyssä on mukana ITE-taiteen
tähtinimien lisäksi vähemmän tunnettuja tekijöitä. Kaikkia tekijöitä ei voi eikä
pidä lokeroida: nykytaiteilija voi löytää

sukulaisuutta ITE-taiteilijoiden joukosta ja ITE-taiteilija voi sulautua nykytaidemaailmaan.
Viimeinen yleisöopastus ITEpäisyys-näyttelyyn on tarjolla viimeisellä näyttelyviikolla, keskiviikkona 24.1.
kello 17. Opastus sisältyy taidemuseon pääsymaksuun.

lue lisää
www.joensuuntaidemuseo.fi
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Harmonikan monet
kasvot -tapahtuman
teemana kansanmusiikki
Maakunnan harmonikansoittajat kokoontuvat tammi-helmikuun
vaihteessa 17. kerran konsertoimaan maakunnassa ja juhlakonsertissa.
Viikon aikana järjestetään useita maakuntakonsertteja. Tiistaina 30.1. kello 18 Joensuun konservatorion oppilaat opettajineen
konsertoivat Joensuussa konservatorion
salissa. Keski-Karjalan musiikkiopiston oppilaat ja opettajat pitävät oman konserttinsa kello 18.30 Ylämyllyn Paloaukean nousevassa luokassa. Keskiviikkona 31.1. kello
19 on Keski-Karjalan musiikkiopiston kon-

JOENSUU

sertti Kiteellä Kitee-salissa. Maakuntakonserttien sarja päättyy torstaina 1.2. kello 18,
jolloin Pielisen Karjalan musiikkiopisto konsertoi Lieksassa Erkki Eskelisen salissa.
Tapahtuma huipentuu lauantaina 3.2.
Lomakeskus Huhmarissa. Harmonikkataiteilija, säveltäjä Markku Lepistö ohjaa yhteissoittohetkiä kello 12 ja luennoi vähärivisistä harmonikoista. Juhlakonsertissa

ORKESTERI

JOENSUU

kello 19 Lomakeskus Huhmarin auditoriossa esiintyvät Markku Lepistö, maakunnan musiikkioppilaitosten oppilaat opettajineen sekä Kultainen harmonikka 2017 -voittaja
Tiia Karttunen.

MUSEOT

JOENSUU

lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
harmonikat

KONSERTIT

Keväällä orkesterin ohjelmassa tuoreita säveliä

Pohjois-Karjalan museon
kuva-arkisto avoin kaikille

Joensuun Musiikkitalvi
talvisella matkalla

Joensuun kaupunginorkesterin kevätkauden ohjelma on täynnä orkesterille tuoreita säveliä. Kauden
mittaan lähes 20 teosta W.A. Mozartin klassikoista Istvan Langin ja Pertti Jalavan kantaesityksiin
soi Carelia-salissa ensimmäistä kertaa kaupunginorkesterin esittäminä.
Tuoreen ohjelmiston parissa tavataan tuttuja kasvoja. Heti konserttikauden aluksi torstaina 25.1. viulisti Daniel Rowland tulkitsee
Magnus Lindbergin viulukonserton Jurjen Hempelin johtamana. Torstaina 1.2. vierailee jälleen kapellimestari Arie van Beek ja kunniakapellimestari
Atso Almila on vuorossa torstain 8.2. konsertissa.
Sinfoniakonserttien lisäksi kevätkaudella nautitaan orkesterin muusikoiden kamarikonserteista. Niistä ensimmäinen on ystävänpäivänä 14.2.
taidemuseo Onnin salissa kello 19. Tuolloin pianisti Irina Zahharenkovan kanssa lavalle nousevat kaupunginorkesterin muusikot esittämään kauneimpia romansseja ja herkimpiä musiikillisia rakkaudentunnustuksia.

Pohjois-Karjalan museo Hilman kokoelmiin kuuluu noin 180 000 valokuvaa. Kokoelmat sisältävät valokuvia Pohjois-Karjalasta ja Laatokan Karjalasta 1870-luvulta nykypäivään. Kuvakokoelmat
karttuvat pääosin yksityishenkilöiden ja yhteisöjen lahjoituksin.
Kuva-arkisto on avoin kaikille. Vierailuaika arkistossa kannattaa sopia etukäteen. Kuvavedoksia ja
negatiiveja ei lainata arkiston ulkopuolelle. Museo
digitoi kopion alkuperäisestä valokuvasta. Kuvien
julkinen käyttö on maksullista.
Museon valokuvia on hyödynnetty monin eri tavoin: liiketilojen ja porraskäytävien somistukseen,
kodin sisustukseen, kirjojen ja lehtien kuvitukseen,
näyttelyihin ja messuihin, sukututkimukseen. Valokuva on oiva tiedon lähde. Arkistosta löytyi muun
muassa vastaus asiakastiedusteluun, oliko Nepenmäellä hyppyrimäki. Museolle lahjoitettiin muutama vuosi sitten ainutlaatuiset kuvat Nepenmäen
hyppyrimäestä ja mäkihyppääjistä.

Joensuulaisten musiikkitoimijoiden yhteistyönä toteuttamaa Joensuun Musiikkitalvea vietetään 22.–
25.2. teemalla Talvinen matka – Winterreise. Kaupunginorkesterin taiteellinen johtaja Jurjen Hempel
toteaa, että tapahtuma on omistettu eräälle upeimmista klassisista säveltäjistä, Franz Schubertille.
Tapahtuman nimi on lainattu yhdeltä tämän tunnetuimmista teoksista, Winterreise-laulusarjalta.
Musiikkitalven avaa kaupunginorkesterin konsertti Carelia-salissa kello 19. Avajaiskonsertissa
ja orkesterin lauantain 24.2. Schubertiadissa kuullaan Schubertin harvemmin esitettyä musiikkia.
Itse laulusarja on vuorossa perjantaina 23.2.
basso Petri Lindroosin, pianisti Kristian Attilan ja
lausuja Jukka Romun tulkitsemana. Näkökulmia
teokseen antaa festivaalilla myös Reima Raijaksen
soiva luento ja Tuomas Pyrhösen urkukonsertti.
Musiikkitalven päiväkonsertissa ja iltaklubeilla
on paljon muutakin musiikkitarjontaa klassisesta
jazziin ja kuorosta kirkkoon.

LUE LISÄÄ

www.joensuu.fi/orkesteri/kevat2018

LUE LISÄÄ

www.joensuu.fi/pohjoiskarjalanmuseo/
kokoelmat/valokuvakokoelmat

LUE LISÄÄ

www.joensuu.fi/musiikkitalvi
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