joensuun kaupungin tiedotuslehti
toukokuu 2018

JOENSUU



Lue lehti laajempana verkossa
www.joensuunuutiset.fi

TAPAHTUMAT

JUHLALOGO VIRITTÄÄ
170-VUOTISJUHLAAN
Joensuu täyttää pyöreitä marraskuun lopulla.
Ohjelmaa on luvassa ympäri kaupunkia, etenkin
loppuvuonna juhlapäivän lähestyessä. Juhlavuosi näkyy myös kaupungin ulkoisessa ilmeessä, juhlavuoden ajaksi suunnitellussa logossa.

J

uhlavuoden logo muistuttaa kaupunkimme pitkästä historiasta ja sillä myös merkitään juhlavuoden
tapahtumat. Logon on toteuttanut ja suunnitellut Outi
Vornanen mainostoimisto Fabrikista yhteistyössä kaupungin kanssa. Väreiksi valittiin kaupungin viralliset värit: punainen, musta ja valkoinen. Kaupungin nykyinen
peruslogo toimi juhlalogon pohjana, jolloin o-kirjaimen
hyödyntäminen säilyi juhlalogossakin.

– Ajatuksena oli se, että muistetaan tehdä logosta arvokkaan ja tyylikkään näköinen, sekä sopivasti kaupungin normaalista linjasta poikkeava, kertoo
Vornanen.
Joensuun kaupungin perustamispäivää on vietetty perinteisesti 29.11. Juhlavuoden ohjelmisto karttuu
vielä, mutta mielenkiintoisia tärppejä on monia: kaupungintalolla pidetään avoimet ovet marraskuussa ja
kansalaisopisto järjestää syksyllä kolme luentoa kotikaupunkimme historiasta, sen merkkihenkilöistä ja
arkkitehtuurista.
Yksi juhlavuoden päätapahtumista on 24.11. järjestettävä koko perheen piirroselokuvamusiikin konsertti
Viidakosta jääpalatsiin. Joensuu Areenan lavalla näh-

dään silloin muun muassa Diandra ja Itä-Suomen yliopiston kuoro JOY kaupunginorkesterin kanssa. Lue
konsertista ja käynnissä olevista koelauluista lehden
takakannesta. Siellä on juttu myös Pohjois-Karjalan
museo Hilman juhlanäyttelystä.

Lue lisää juhlailmeestä
www.joensuu.fi/170vuotta

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

tämä juttu viitottuna

www.joensuunuutiset.fi/viitotut
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170-vuotiasta juhlitaan
Suven avauksessa
Mitäpä olisi koulujen loppu ja kesäloman alku ilman Suomen suven avausta! Tänä kotikaupungin
170-vuotisjuhlavuonna ohjelma on joensuulaistakin joensuulaisempi – mukana on sekä vanhaa
kaivattua että uutta innostavaa.
esäkuun ensimmäisenä päivänä
Laulurinne on taas ääriään myöten
täynnä, kun 6 000 oppilasta ja noin 15
000 katsojaa kokoontuvat avaamaan
Suomen suven, nyt jo 34. kerran. Viime
vuonna Laulurinteellä juhlittiin Suomea
ja tänä vuonna Joensuuta.

KOLUMNI

Suvilaulu Joensuulle tekee
comebackin
Suven avaus on herättänyt tunteita ja
herkistänyt jo vuosikymmeniä. Yksi kappale, joka monelle on SE Suven avaus
-kappale, on Suvilaulu Joensuulle. Alun
perin juuri Suomen suven avausta varten tehty kappale palaa tauon jälkeen
ohjelmistoon, tällä kertaa uudella sovituksella. Aivan uutukainen puolestaan
on Mika Vanhasen säveltämä kappale Kesä-Joensuu. Vasta perustettu lapsikuoro Joen Suut ensiesitti sen tämän
kevään veteraanipäivän pääjuhlassa Carelia-salissa.
Tämän vuotinen artistivieras haluttiin omasta kaupungista ja lasten
kanssa laulaa kaksi kappaletta Miia
Kosunen. Joensuuta muistetaan myös
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Näimme höyrylaiva
Joensuun palaavan
hyvin nolona

Cheerleader-ryhmä Mistin esityksessä,
ja oppilaat ovat harjoitelleet Joensuulle erityisen onnitteluhuudon. He ovat
askarrelleet juhlaa varten puna–musta
–valkoiset huiskat, joilla on oma tehtävänsä illan ohjelmassa.
Juhlavuosi näkyy muulloinkin
kuin laulutreeneissä
Joensuun syntymäpäivät ovat toki paljon muutakin kuin laulua. Kouluilla on
käytössään Joensuu 170 -opetuspaketti, jossa on tehtäviä ja muuta juhlavuoteen liittyvää oppimateriaalia.
– Haluamme saada ihmisiä näin
innostumaan tästä vuodesta jo alkuvuonna, kertoo Suven avauksen järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Minna
Mäkinen.
Mäkisellä on tahtipuikkonsa pelissä
myös kaupunkiin perustetussa uudessa Joen Suut -lapsikuorossa.
– Kuoro perustettiin eri kouluista
kootuista lapsista. Siinä meillä on kuoro valmiina Joensuussa. Syksyllä se
jatkaa kansalaisopiston kuorona, johon
kuka tahansa lapsi saa tulla laulamaan.

Kuva: Sakke Silvennoinen/Gurut

K

Niittylahden koululla äänitettiin
Suomen suven avauksen harjoitusäänite

Suven avauksen ohjelma

www.joensuu.fi/suvenavaus
www.facebook.com/suvenavaus

 INFO
Suomen suven avaus Laulurinteellä
pe 1.6. kello 18
suora lähetys Yle Areenassa

Jäidenlähdön aikaan
Joensuussa vuonna 1874
Tulevaa veneily- ja uimakautta odotellessa
tulee mieleen jään ja vapaan veden merkitys 170-vuotiaan kaupungin historiassa.
Joensuun kaupunki perustetiin vesiliikenteen luontevaan solmukohtaan, Pielisjoen alajuoksulle. 1800-luvun puolivälissä
Itä-Suomen maantiet olivat vielä hidaskulkuisia kärrypolkuja, joten vesireitit olivat
kaupankäynnille ja ihmisten liikkumiselle
oleellisia väyliä.
Voi vain kuvitella, miten hiljainen vastaperustettu kaupunki on ollut tavallisena talvipäivänä. Kaupungin muutama
sata asukasta ovat puuhastelleet arkitoimissaan. Vain tammimarkkinat toivat
eloa lumiseen kaupunkiin. Kevään tuloa
ja jäidenlähtöä odotettiin ja seurattiin hartaasti.
Keskimäärin Pyhäselän jäät ovat lähteneet toukokuun 11. päivän tienoilla, mutta kaikenlaisia poikkeusvuosia järven historiaan mahtuu. Kolme vuotta sitten Py-

häselkä lainehti vapaana jo vappuna, tänä
vuonna jään reuna oli vielä lähellä kaupungin rantoja. Vuonna 1870 eräs joensuulainen kirjasi ylös 15.5. seuraavan tiedon: ”jo aukesi pyhä selkä vapaaksi jäistä”.
Ja heti seuraavalta päivältä on tieto, että
höyrylaiva Wäinämöinen oli lähtenyt kohti Lyypekkiä.
Laivarahdilla on Joensuulle edelleen
merkitystä, ja edelleen laivaliikenteeseen
vaikuttavat vuodenajat. Joensuun syväväylä menee kiinni talven tultua ja avataan jäätilanteesta riippuen huhtikuun aikana, joskus vasta vapuksi. Nyt työn tekevät jäänmurtajat, mutta aiemmin laivojen
piti itse puskea väylä jään läpi.
Joensuulainen Evelina Olson kirjoitti
pojilleen 23.5.1874: ”Eilen aamulla oli höyrylaiva Joensuu aikonut lähteä vankeudestaan, vaikka jäät olivat vielä paikoillaan. Aikomus oli yrittää murtaa jää, kaikki matkustajat menivät jo laivaan, heidän joukossaan

Elin Brusntröm, ja maisteri Herregård, joita
olivat saattamassa kaikki opettajat, jotka lauloivat suomalaisia lauluja Herregårdin kunniaksi, niin että lähtö tapahtui hyvin juhlavasti. Sitten kolmen tai neljän tunnin kuluttua näimme höyrylaiva Joensuun palaavan
hyvin nolona ja mitä suurimman hiljaisuuden vallitessa, sillä se ei ollut ruvennut murtamaan sangen vahvaa jäätä.”
Kesäksi kaupunki vilkastui kaikin puolin, niin kaduiltaan kuin rannoiltaan, ihan
kuten nykyään. Hyvät, rantoja mukailevat
kävely- ja pyörätiet täyttyvät aurinkoisina
päivinä. Ja uimavesien lämmetessä löytyy kaupungista useita uimapaikkoja, jopa aivan keskustastakin: uuteen kukoistukseen remontoitu Ilosaari.
Iiris Heino
Pohjois-Karjalan museo
Hilman amanuenssi
puh. 050 351 8608
iiris.heino@joensuu.fi

Tiesitkö että…
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Joensuun kaupungin
asukasluku vuonna 1850.

somesta nostettua
“Kaupungin sivuilta pitäisi
löytyä maksullisten
pysäköintimahdollisuuksien hinnat.“

“Viilataan tämä kuntoon ja
saadaan uusi menestyksen malli”

Jussi Kauppinen kommentoi kaupungin
verkkosivu-uudistusta Facebookissa.

Seppo Eskelinen (sd.) Tiedepuiston
ja Josekin yhdistymisestä.
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ToukoKUUSSA

KESKUSTA
la 12.5.
Joensuu Run
Keskuskenttä
ke 16.5. klo 16–19
Peli-ilta PS4-konsolilla
Joensuun pääkirjasto
to–pe 17.–18.5.
SciFest 2018
Joensuu Areena
la–su 19.–20.5.
Joensuun kalamarkkinat
Matkustajasatama

Rantakylän koulun
toiminta päättyy
Vaikka Rantakylän koulussa vietetään viimeisiä lukuvuoden
päättäjäisiä, on katse suunnattu jo positiivisin mielin eteenpäin.
Rantakylän koulun viimeisiä päättäjäisjuhlia vietetään tiistaina 29.5.
kahden tapahtuman voimin. Päivällä kello 12 koululla on luvassa erityisesti koulun oppilaille suunnattu juhlatilaisuus, mutta tapahtuma on
avoin kaikille kiinnostuneille.
Päiväjuhlan lisäksi tiistaina 29.5. kello 18 koulun päättäjäisiä juhlistetaan kaikille avoimen Uusi päivä, uusi mahdollisuus -musikaalin
myötä Rantakylän koululla osoitteessa Rantakylänkatu 12. Musikaalissa esiintyy pääasiassa koulun nykyisiä oppilaita, mutta entisiäkin
oppilaita on mukana. Lisäksi lavalla tullaan näkemään teatterikerho
Rankidsin jäseniä.
Kaiken kaikkiaan Rantakylän koulussa on tehty paljon työtä sen
eteen, jotta tuleva iso muutos sujuisi mahdollisimman hyvin niin oppilaiden, perheiden kuin koulun työntekijöiden kannalta.
–”Uusi päivä, uusi mahdollisuus” on ollut meillä jo pitkään Rantakylän koulun mottona. Rantakylän koululla on takanaan hieno kasvutarina. Vuonna 1972 toimintansa aloittaneella koululla on ollut tärkeä tehtävä ison kaupunginosan lähikouluna, toteaa koulun rehtori Antti Ikonen.
Rantakylän koulun väki toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleiksi
päättäjäispäivän juhliin.

www.joensuunuutiset.fi/rantakylapaattajaiset
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Poimintoja tapahtumatarjonnasta
kerätty toukokuun alussa,
muutokset mahdollisia.

Lue lisää

Valtuustosalista

ti 22.5. klo 17.30–20
Metsänhoidon linjauksen
avoin työpaja
Joensuun kaupunginkirjaston
Muikku-Sali
su 27.5. klo 10–12
Sinkkolan kotieläinpihan
avajaistapahtuma
Sinkkola
ENO
pe 18.5. klo 8–15
Enon kesätorin avajaiset
Enon tori
to 31.5. klo 11–13
Siistiks! Louhiojan siivouspäivä
Louhiojan koulu
KIIHTELYSVAARA
ma 14.5. klo 12
Lummelammen siivoustalkoot
Lummelampi
ke 23.5. klo 14
Kiihtelysvaaran Kesämarkkinoiden ja Kotiseutupäivien suunnittelutilaisuus
Määtän maja, Kiihtelysvaaran
kirkonkylä
PYHÄSELKÄ
ke 16.5. klo 17–19
Lukukoirat Hupi ja Jehki
kuuntelemassa nuoria lukijoita
Pyhäselän kirjasto
TUUPOVAARA
ke 23.5. klo 9.15 sekä klo 10
Satutunti
Tuupovaaran kirjasto

KAATUNEITTEN
MUISTOPÄIVÄÄ
VIETETÄÄN
SUNNUNTAINA 20.5.
Joensuussa päivän vietto alkaa kello 12 kunniakäynnillä ja seppeleiden laskulla sankarihaudoille
ja hautamuistomerkeille. Puheen pitää sotakamreeri Jorma Mikkonen ja musiikista vastaa SavoKarjalan maanpuolustussoittokunta.
Päiväjuhla pidetään kello 13 alkaen Joensuun
ortodoksisessa seurakuntasalissa, kahvitarjoilu
kello 12. Juhlapuheen tilaisuudessa pitää eversti
Mika Holma. Juhlassa kuullaan myös sotaveteraani Veijo Saloheimon haastattelu. Molemmissa tilaisuuksissa kannetaan kunniamerkkejä.
Enossa on messu kello 10, jonka jälkeen seppeleen lasku sankarihaudoille. Kiihtelysvaaran kirkossa on messu kello 10, jonka jälkeen seppeleiden lasku ja seurakuntatalolla kirkkokahvit.
Tuupovaarassa on messu kello 13, jonka jälkeen
seppeleiden lasku sankarihaudoille. Kahvit ja juhla
seurakuntatalolla.
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URHEILUSEUROILLE
OMA VAIKUTTAMISEN
KANAVA!
Monessa kaupungissa urheilu- ja liikuntaseurojen vaikuttamiskanavana toimiva seurafoorumi
perustetaan nyt myös Joensuuhun. Foorumi kokoontuu torstaina 17.5. kello 18. Ensimmäisessä
kokoontumisessa tarkastellaan käynnissä olevia
liikuntapaikkahankkeita, Joensuun tulevaa liikuntapaikkasuunnitelmaa sekä päätetään seurafoorumin tehtävistä ja toimintatavoista.
–Jatkossa seurafoorumi toimii linkkinä seurakentän ja päätöksiä valmistelevien virkamiesten ja
luottamushenkilöiden välillä. Toivomme, että mahdollisimman moni joensuulainen seura lähtee mukaan, kannustaa liikuntajohtaja Timo Heinonen.
Ilmoittautuminen seurafoorumiin 13.5. mennessä osoitteessa www.pokali.fi/koulutus/
koulutuskalenteri.
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Seiskan oppilas jatkaa
kehittymistään
Uudistuva verkkosivusto sai asiakaskyselyssä yleisarvosanan seitsemän.
Sivustolle toivottiin lisää selkeyttä ja palvelujen parempaa esille nostamista.
Kaupungin tulevasta verkkosivu-uudistuksesta järjestettiin huhtikuussa kysely
ja siihen vastasi 124 osallistujaa. Lisäksi
Iso Myyssä pidetyssä testipisteessä sivua testasi 27 kaupunkilaista. Sivuston
selkeyttä ja raikasta ilmettä kiiteltiin. Sivuston ulkoasu ja selkeys saivat eniten
kouluarvosanoja kahdeksan. Toisaalta
osa vastaajista koki, että etusivulla oli liikaa värejä ja erilaisia laatikoita. Vastausten perusteella sivustoa pitää selkeyttää
ja helpottaa saavutettavuutta esimerkiksi vaihtamalla fontteja.
Etusivun päänavigaatio eli sivulla ylhäällä vasemmalla sijaitsevan ”hampurilaisen” käyttötarkoitus ei avautunut
useimmille vastaajille. Toisaalta päänavigaation auki kirjoitetusta jaottelusta 84
prosenttia vastaajista osasi jatkaa eteenpäin etsimään tarvitsemaansa palvelua
tai tietoa.
Uudet etusivulle suunnitellut osiot
”Löydä itsesi”, ”Juuri nyt haetaan” ja Vaikuta” saivat sekä kiitosta että kritiikkiä.

JOENSUU

Erityisesti kritiikkiä sai asukkaiden määrittely kohderyhmiin ”lapsiperheet, seniorit, opiskelija” jne. Varsinkin lapsettomat
aikuiset kokivat, että heidät oli unohdettu
tässä jaottelussa. Vaikuta-osio oli lähes
yksimielisesti toivottu uudistus. 73 prosenttia vastaajista antoi sille arvosanan
kahdeksan tai parempi.
Sivuston kehitys jatkuu nyt ulkoasun
ja rakenteen viimeistelyllä sekä uusien sisältöjen kirjoittamisella ja vanhojen tekstien päivityksellä. Saatu palaute otetaan
huomioon ja seuraavan kerran kaupunkilaiset voivat osallistua sivuston testaamiseen syksyllä 2018.
Kaupungin verkkosivut uudistuvat
vuoden 2019 alusta. Viime vuonna kaupungin sivuilla vierailtiin yli 2,1 miljoonaa
kertaa ja vierailijoita oli yli 5 000 päivässä.

Tutustu kyselyaineistoon
www.joensuu.fi/
verkkosivu-uudistus
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YMPÄRISTÖ

KOMPOSTIT
VALVOTAAN
KESÄLLÄ

Joensuun innovaatiokilpailun voittajaehdokkaat selvillä
Joensuu City Challenge 2018 -kilpailu
on loppusuoralla. Joensuulaisen Risto
Takalan innovaatioratkaisu on Pielisjoen Itäkoskeen sijoitettava surffaamiseen soveltuva koskiaalto. Sveitsiläisen Parqueryn ratkaisu tuottaa reaaliaikaista tietoa vapaista pysäköintipaikoista kaupunkilaisille.
Tanskalaisen Leapcraftin ratkaisu tuottaa sensoriteknologian avulla
tietoa keskustan ilmanlaadusta, sää-
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oloista ja liikennemääristä esimerkiksi kaupungin yritysten käyttöön.
Espanjalaisen Ctrl4 Environ ehdotus
on konenäköä hyödyntävä sovellus,
jonka avulla voi seurata muun muassa kauppatorin ihmismääriä.

voittajaehdokkaiden
kommentit
www.joensuunuutiset.fi/
joensuucitychallenge2018

Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö valvoo kompostointia koskevien määräysten noudattamista. Tulevana kesänä tehdään tarkastuskäyntejä kompostointi-ilmoituksen tehneille
kiinteistöille. Käynnistä ilmoitetaan kiinteistön haltijalle etukäteen kirjeitse.
Kotitaloudet voivat kompostoida
kiinteistöllään syntyvät biojätteet itse.
Biojätteen kompostoinnilla voi vaikuttaa poltettavan jätteen astian tyhjennysväliin. Hyvään elintarvikkeiden kompostoitumiseen tarvitaan asianmukainen kompostori ja hiukan perehtymistä.
Elintarvikejätteen kompostorin tulee olla jyrsijäsuojattu. Ympärivuotisesti käytettävän kompostorin tulee olla
myös lämpöeristetty. Kompostoituminen tarvitsee happea, ravinteita ja kosteutta. Palkinnoksi komposti antaa ravinteikasta multaa, joka on erinomaista lannoitus- ja maanparannusainetta
kotipuutarhassa.

Ohjeita kompostointiin
www.puhas.fi/tietopankki/
kompostointiohjeet.html
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MENESTYSTÄ
YMPÄRISTÖKISASSA
Joensuun kaupungin ympäristöteot on
rankattu viiden parhaan joukkoon Euroopan laajuisessa kilpailussa. Kaupunki haki mukaan Euroopan vuoden 2019
Green Leaf Award -kilpailuun ja pääsi kilpailun finaaliin. Kilpailuun voivat osallistua kaikki EU:n jäsenvaltioiden 20 000–
100 000 asukkaan kaupungit.
Green Leaf -palkitsemiskriteereitä
ovat muun muassa ilmastonmuutoksen hillintä ja energiatehokkuus, kestävä kaupunkiliikenne sekä jätteet ja kiertotalous. Palkintona kisan voittajalle on
luvassa Euroopan komission myöntämän tunnustuksen lisäksi 75 000 euron
arvoinen rahallinen palkkio.
Ensimmäiseen vaiheeseen otettiin
mukaan 15 kaupunkia, joista loppukilpailuun valikoitui hakemusten perusteella viisi. Joensuun lisäksi finaaliin ylsivät
Cornellà de Llobregat Espanjasta, Gabrovo Bulgariasta, Horst aan de Maas Alankomaista ja Mechelen Belgiasta.
Voittajakaupunki valitaan kesäkuun
21. päivä Hollannissa.
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RAKENTAMINEN

Torin alueen
rakentaminen
täyteen vauhtiin
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kävelykadun rakentaminen
heinä–lokakuu 2018
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toriparkki valmis
syyskuu 2018
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tori valmis
lokakuu 2018

koskikadun RAKENTAMINEN
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bussien paluu, pysäköinti
poistuu koskikadulta
kesäkuu 2018
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rantakadun rakentaminen
heinä–syyskuu 2018
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Pysäköintialue
Kadunvarsipysäköinti
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Joensuun kaupunki
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa

Pysäköintitalo

Lue lisää

www.joensuu.fi/rakentaminen2018
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pyörällä ja alueelle tehdään katettuja pyöräpysäköintipaikkoja. Siltakadun
rakennustyöt valmistuvat lokakuussa
2018.
Rantakadun ja Niskakadun risteyksessä tehdään pieniä järjestelyjä bussiliikenteen sujuvuuden parantamiseksi. Samalla myös Rantakadun ja Siltakadun tilapäinen kiertoliittymä Sokoksen
kulmalla rakennetaan lopulliseen muotoonsa.
Kauppatorin ja ympäröivien katujen
rakennustyöt valmistuvat kokonaisuudessaan lokakuussa 2018.
Samaan aikaan kaupunki aloittaa
myös Asemanseudun muutostyöt rakentamalla kaksi liikenneympyrää Itäranta-kadulle välillä Siltakatu–Vanharaitti. Lisäksi Kauppakatua saneerataan
välillä Niskakatu–Yläsatamakatu. Jalankulku yrityksiin on järjestetty, mutta autoliikenteeltä katu on suljettu valmistumiseen asti loppusyksylle 2018.
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Kauppatorin pintarakentamistyöt, torilavan rakentaminen ja
ympäröivien katujen rakennustyöt käynnistyvät toukokuussa 2018.
Torin pinnan laatoitustyöt käynnistyvät toukokuun puolivälissä ja kestävät
syys–lokakuulle saakka. Samalla rakennetaan uusi torilava ja torin keskelle vesilähde.
Työmaat vaikuttavat torin ympäristön liikennejärjestelyihin monella tavalla. Bussiliikenne siirtyy takaisin Koskikadulle kesäkuussa. Tällöin Siltakadulta poistuvat bussipysäkit kokonaan.
Koskikadun kadunvarsipysäköinti loppuu kokonaan välillä Rantakatu–
Koulukatu. Korvaavat pysäköintipaikat
ovat lähistöllä olevissa pysäköintilaitoksissa Kirkkokadulla ja Koulukadulla sekä
Elielinkujan pysäköintialueella. Toriparkin valmistuessa syyskuussa alueen pysäköintimahdollisuudet paranevat huomattavasti.
Siltakadun muuttaminen lämmitetyksi kävelykaduksi Torikadun ja Kirkkokadun välillä alkaa kesä–heinäkuun
vaihteessa. Kadulla voi liikkua myös

P
Risteyksen
rakentaminen
kesäkuu 2018

Bussit poistuvat siltakadulta
kesäkuu 2018
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Joen Yön
esiintyjähaku on auki!

Matalan kynnyksen
Yhteisötalo Satama

Joensuun tapahtumakesän huipennus on perjantaina 24.8. järjestettävä Joen Yö -kaupunkifestivaali. Pielisjoen varrella on tarjolla kuultavaa, nähtävää ja koettavaa jokaiselle.
Joen Yön esiintyjähaku on käynnissä. Ohjelmaideoita otetaan vastaan korkeakulttuurista ruohonjuuritason undergroundiin. Tuulaakin ja
Suvantosillan väliselle rantaraitille jär-

Kaikille avoin matalan kynnyksen kohtaamispaikka Yhteisötalo Satama on
aloittanut toimintansa Joensuussa
osoitteessa Yläsatamakatu 28. Satama on auki klo 10–14 maanantaisin,
keskiviikkosin ja perjantaisin.
Satama tarjoaa mahdollisuuden
kohdata uusia ihmisiä, jutella heidän
kanssaan ja tulla näin kuulluksi. Paikalta löytyy muun muassa kädentai-

jestäytyvät esille myös joensuulaiset
yhdistykset ja järjestöt. Mukaan haluavat järjestöt ja esiintyjät – ilmoittautukaa Joen Yön nettisivuilla viimeistään
sunnuntaina 20.5.! Joen Yön järjestää
Joensuun kaupungin kulttuuripalvelut.

Lue lisää

www.joenyo.fi

toihin ja leivontaan liittyviä tarvikkeita. Mitään ennakkoilmoittautumisia ei
tarvita ja ihmiset ovatkin ottaneet talon omakseen. Sataman toimintaa kehitetään lisää ja ideoidaan yhdessä kävijöiden kanssa.

Lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
yhteisotalosatama
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TAPAHTUMAT

Mitä iistimpää,
sitä siistimpää
Maailman parhaat pesäpalloilijat kokoontuvat legendaarisiin
Itä–Länsi-otteluihin ensimmäistä kertaa Joensuussa 29.6.–1.7.
Suomen pitkäikäisin tähdistöotteluperinne on elänyt ajan mukana ja noussut
suomalaisten urheilutapahtumien jokavuotiseksi klassikoksi. Joukkueet kohtaavat yhden viikonlopun aikana viidessä
huippuottelussa, jotka keräävät tuhansia
katsojia lehtereille upean urheiluviihteen
pariin. Ensi kertaa Itä ja Länsi olivat vastakkain Helsingin Hesperiassa jo vuonna 1932.
Itä–Lännessä yhdistyy perinteinen urheilujuhlan henki, moderni tapahtumajärjestäminen, katsomoviihtyvyys, kilpailullisuus ja tinkimättömien, urheilullisten tähtipelaajien taidonnäytteet. Tiesitkö, että
pesäpalloilija saattaa juosta ottelun aikana yli 10 kilometriä, heittää palloa jopa yli 120 metriä, lyödä palloa parhaimmillaan 180 kilometriä tunnissa ja pinkoa
60 metrin matkan seitsemään sekuntiin?
Tänä vuonna kirjoitetaan historiaa.
Pesäpallon Itä–Länsi-tapahtuma saapuu
ensi kertaa Joensuuhun, upouudelle Kerubi Stadionille Mehtimäelle 29.6.–1.7.

Lue lisää

www.ita-lansi.fi

TAPAHTUMAT
Kuvaaja: Jyrki Keronen

JOENSUU

Nykyaikaiset puitteet ja palvelut takaavat ensiluokkaisen katsojakokemuksen.
Kentän pinnassakin kuhisee. Itä palasi miesten puolella voittokantaan Imatralla vuosi sitten ja otti johdon kautta aikain tilastossa 37–36. Pysyykö valtikka
Idässä Joensuun Mailan tähtipelaajien
johdolla?
Suomen suosituimman naisten palloilusarjan tähdistöottelua jännitetään
lauantaina. Kaikki Pohjois-Karjalan
kasvatit viime vuoden arvo-ottelusta,
Mari Mantsinen, Eeva Mäki-Maukola ja
Senni Sallinen, ovat nyt Idän puolella.
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto tarjoaa maksuttoman sisäänpääsyn A-poikien otteluun perjantaina. Ticketmaster
Suomi myy lauantain ja sunnuntain päiväliput osoitteessa www.ticketmaster.fi.

Joensuun pyöräilyviikko
huipentuu!
Pyöräilyviikko huipentuu 12.–13.5.
Lauantaina 12.5. luvassa on viikon
päätapahtuma Fillarifest taidemuseon pihalla kello 11–14. Tapahtumassa
voi kokeilla muun muassa fatbikeja ja
sähköavusteisia pyöriä. Myös virtuaalimaailman liikennetilanteisiin voi tutustua VR-laseilla.
12.–13.5. järjestetään Taidepyöräilytapahtuma, jossa kierretään eri
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Joensuun taidekohteissa. Ne ovat auki kello 11–16 ja niihin on vapaa pääsy.
Löydät taidekohteet tapahtumaa varten tehdystä kartasta. Voit myös kerätä leimoja pyöräilykorttiin ja osallistua
taidepalkintojen arvontaan!

Lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
pyorailyviikko
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KIRJASTO

TAPAHTUMAT

KIRJASTOILLA
KESÄAUKIOLOAJAT

SINKKOLA
VALMIINA KESÄÄN

Joensuun seutukirjaston toimipisteet ovat siirtyneet kesäaikaan. Joensuun pääkirjasto on avoinna arkisin kello 9–19 ja lauantaisin kello
10–16. Kesäsunnuntaisin kirjasto on
suljettu.
Asiakaspalvelu alkaa arkisin kello
11. Lauantaisin asiakaspalvelua saa
lukusali Vipusesta, ja toisessa kerroksessa ovat käytössä automaatit. Musiikkiosasto on lauantaisin suljettu.
Joensuun pääkirjasto on auki koko kesän, mutta osa kirjastoista pitää
muutaman viikon kesäloman. Kirjastoauto Mysteeri on lomalla 2.7.–29.7.
Omatoimisopimuksen tehnyt asiakas voi asioida useissa kirjastoissa
myös kirjaston palveluiden ollessa
suljettuna.

Kotieläinpiha Sinkkola Joensuun Noljakassa avautuu tiistaina 22.5. Piha
on avoinna vierailijoille tiistaista sunnuntaihin kello 9–17 koko kesän 31.8.
saakka.
Kesän avajaistapahtumaa vietetään sunnuntaina 27.5. kello 10–12.
Luvassa on muun muassa poniratsastusta ja toimintapisteitä lapsille.
Avajaisissa nähdään myös maistiainen kesällä Sinkkolassa esitettävästä Maailman ympäri 80 päivässä -teatteriesityksestä. Kahviokin on auki
normaalisti.
Sinkkolan kesään kuuluvat myös
eläimet laitumilla, kesäkahvio, Sinkkolan Paja, Eetun pihaseikkailu ja
teatteri. Käy moikkaamassa pihan
eläinystäviä!

lue lisää

lue lisää

www.vaarakirjastot.fi/
kirjastot-a-o

www.joensuunuutiset.fi/
sinkkola2018

tämä juttu viitottuna

tämä juttu viitottuna

www.joensuunuutiset.fi/viitotut

www.joensuunuutiset.fi/viitotut

in english / НА РУССКОМ

in english / НА РУССКОМ

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

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

Kuva: Johanna Kokkola / Salama Visual

JOENSUU

Koko perheen hauska
seikkailufantasia
Alas Taikavirtaa on Eduard Uspenskin
jo klassikoksi muodostuneeseen lastenkirjaan perustuva taianomainen koko perheen seikkailufantasia.
Näytelmä kertoo mielikuvituksen
voimasta ja tärkeydestä meidän jokaisen elämässä – on hyvä välillä heittäytyä mielikuvitustemme vietäväksi ja
matkata alas taikavirtaa kuten päähenkilö Mitja (Suvi-Maaria Virta).
Viettäessään kesälomaa maaseudulla mummonsa luona, nuori Mitja löytää yhtäkkiä itsensä maagisen
Maitovirran rannalta. Satuvaltakunnassa vallitsee kiivas taistelu hyvän ja pahan välillä, ja kaikki ei aina tunnu olevan sitä miltä näyttää… Mitja kohtaa
matkallaan toinen toistaan ihmeellisempiä tapahtumia ja otuksia – kävelevän taikatalon, puhuvan suden, Satakieli-ryövärin, Iivari Pahasilmän, kolmipäisen lohikäärmeen sekä hirvittävän
Aa-aa-kissan!
Näytelmän ohjaa vierailija Aleksis

Kevään juhlijalle teatterilahjakortti
Ilahduta keväällä valmistuvaa tai kesällä juhliaan viettävää ystävää teatterilahjakortilla. Lahjakortteja saa lipunmyynnistä haluamalleen summalle.
Vaihtoehtona on myös sarjalippu, jolla pääsee katsomaan edullisesti kolme näytelmää: Rouva Stroganova, Iivana Julma – takaisin tulevaisuuteen ja
Stalinin lehmät yhteishintaan 51 euroa
(norm. 76 euroa). Lippuja myy Carelicum, Koskikatu 5, puh. 013 267 5222,
carelicum.palvelut@jns.fi.

MUSEOT

Ilona Niemi, sarjasta
Fit Bird 2017, yksityiskohta

JOENSUU

Meaney, joka ohjasi vuonna 2016 Joensuun kaupunginteatterissa lapsille
suunnatun musiikkinäytelmä Koirien
Kalevalan sekä Metsäjätin (2013). Meaney on tehnyt ohjauksia myös Kansallisteatteriin, Svenska Teaterniin, Kokkolan ja Turun Kaupunginteattereihin sekä Ryhmäteatteriin.
Liput 12 euroa/hlö tai perhelippu 45
euroa (max. 5 hlö).

Taidemuseon kesänäyttely
tarkastelee naiseutta
Joensuun taidemuseo Onnin kesänäyttelyssä katsotaan maailmaa naisen silmin 24.5.–16.9. Kerttu Horilan
keramiikkaveistoksissa ovat keskeisenä aiheena erilaiset naisen elämään
liittyvät näkökulmat ja tilanteet. Horila kuvaa ihmistä lämmöllä ja läheisesti
– teosten hahmoihin on helppo samaistua.
Ilona Niemen teokset kuvaavat
naiseutta painottuen lapsuuden ja

aikuisuuden välimaastoon. Hän poimii viittauksia naistenlehdistä, kirjallisuudesta ja mytologiasta. Niemi hyödyntää erilaisia tekniikoita kollaaseista
videoon ja öljymaalaukseen. Teokset
luovat ajatuksia herättävän vastaparin Horilan luonnollisesti vanhenevaa
naista esittäville veistoksille.

lue lisää

www.joensuuntaidemuseo.fi

lue lisää
http://kaupunginteatteri.jns.fi/
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MUSEOT

KONSERVATORIO

ANTIIKKIA ONNISSA
-OPASTUS 16.5.

MUUSIKOITA JA
MUSIKANTTEJA

Taidemuseo Onnissa on tarjolla erikoisopastus teemalla Antiikki, sukupuoli ja seksuaalisuus keskiviikkona 16.5. kello 18. Oppaana on taidehistorian tohtorikoulutettava Ville
Hakanen Helsingin yliopistosta.
Kierroksella käsitellään esimerkiksi naisen asemaa ja miehuuden ideaalia, aikakauden erotiikkaa, seksuaalisuuskäsityksiä ja sukupuolinormeja sekä antiikin aikaa modernin
homoseksuaalisen identiteetin peilinä. Keskeisin kysymys on, miten antiikin perintö liikkui ja liikutti taiteessa 1800–1900-luvulta nykypäivään.
Opastuksella tutustutaan Onni
Okkosen antiikin kokoelmaan, mutta
pääosassa ovat antiikin heijastukset
muissa taidemuseon teoksissa. Kehen Narkissos rakastui? Onko sfinksin sukupuolella merkitystä? Miksi
bakkanaaleissa sekstaillaan?

lue lisää

facebook.com/antiikinkesakuu
www.joensuuntaidemuseo.fi

Kuin puoli kuuta peipposesta ovat
koulujen päätöskonsertit ja valmistujaisjuhlat. Konservatorio juhlii valmistuvia ja lukuvuoden loppumistaan
kahdella konsertilla maanantaina
28.5. konservatorion konserttisalissa, Rantakatu 31.
Ammatillisen koulutuksen valmistujaisjuhla on kello 14. Konsertissa esiintyy ammatillisen koulutuksen opiskelijoita. Ohjelmassa on
myös rehtorin ja valmistuvan opiskelijan puheenvuorot sekä todistusten ja stipendien jako.
Musiikkiopiston lukukauden
päätöskonsertti on samana päivänä 28.5. kello 18. Konsertissa esiintyy konservatorion ja musiikkiopiston opiskelijoita. Ohjelmassa on niin
ikään musiikkiopiston päättötodistusten ja stipendien jako nuorille
musikanteille. Konsertteihin on vapaa pääsy ja ne kestävät noin tunnin.

lue lisää

www.joensuu.fi/konservatorio
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MUSEOT

Kuva: Esko Eskelinen, 1960/ Pohjois-Karjalan museo

JOENSUU

Hilma etsii lainaan
Taistelevia metsoja
Pohjois-Karjalan museossa avataan syyskuun lopussa näyttely Joensuun
torista, jonka remontin valmistumista juhlitaan myös syksyllä.
Tulevassa näyttelyssä esitellään torin ympäristön kehittymisen lisäksi torikaupan
vaiheita. Joensuun torilla suosittuja myyntiartikkeleita olivat ruokatuotteiden lisäksi
kaikenlaiset kankaat, korit, markkinapallot,
arvat – ja taide.
Sanomalehdessä 1950-luvun lopussa
kirjoitettiin syysmarkkinoista: Joensuun
markkinoilla on muun tavaran ohella ollut
aina tarjolla myös käsinmaalattuja seinätauluja. Siveltimen käyttäjiähän on kautta

JOENSUU

maan, ja kun maalareilla ei ole talvella erikoisempaa kiirettä, hän ryhtyy kopioimaan
Metsotaulua.
Museossa halutaan nostaa nämä rakastetut ”heinätoritaiteen” antimet kunniapaikalle näyttelyyn. Jos haluat lainata omaa Taistelevaa metsoasi kaupungin
juhlanäyttelyyn, ota yhteyttä PohjoisKarjalan museoon puh. 050 351 8608 tai
iiris.heino@joensuu.fi.

ORKESTERI

JOENSUU

Myös soutuveneitä on
kaupattu markkinoilla.

 INFO
Lainaa Taistelevat metsot -tauluasi

kaupungin juhlanäyttelyyn! Ota yhteyttä:
puh. 050 351 8608 tai iiris.heino@joensuu.fi

ORKESTERI

JOENSUU

KANSALAISOPISTO

Kristian Lindroos

Piirroselokuvamusiikin konserttiin etsitään solisteja

Toukokuun päätteeksi
amerikkalaisia säveliä

Joensuu viettää kuluvana vuonna 170-vuotisjuhlavuottaan. Yksi juhlavuoden suurtapahtumista
on koko perheen piirroselokuvamusiikin konsertti Viidakosta jääpalatsiin lauantaina 24.11. Joensuu Areenalla. Tuolloin lavalle nousevat elokuvallisiin mittoihin kasvatettu Joensuun kaupunginorkesteri ja Itä-Suomen yliopiston kuoro
JOY solistinaan muun muassa pop-tähti Diandra.
Solisteiksi Diandran rinnalle kaupunginorkesteri etsii nuoria lahjakkaita laulajia avoimella koelaululla. Koelaulu järjestetään kesäkuun alussa ja
ilmoittautumis- ja muut ohjeet löytyvät orkesterin nettisivuilta. Laulajia tulee valmistautua esittämään koelaulussa kaksi erityyppistä kappaletta musikaalisävelmien tai piirroselokuvan maailmasta.
Koelauluun ilmoittautuminen päättyy maanantaina 21.5. kello 12, joten kiinnostuneiden
kannattaa tutustua ohjeisiin pian!

Kaupunginorkesterin kevätkauden päättää sinfoniakonsertti Amerikkalainen kevät torstaina 17.5. Carelia-salissa kello 19. Amerikkalaisen taidemusiikin
suurimmat säveltäjänimet vievät kuulijan maan halki
aina Appalakkien rinteiltä Hollywoodin sykkeeseen.
Charles Ivesin Three Places in New England
kuvaa USA:n itärannikon maantieteellisiä muistomerkkejä ja baritoni Kristian Lindroosin tulkitsema John Adamsin Wound Dresser -laulusarja kertoo Amerikan sisällissodan haavoittuneista.
Aaron Coplandin musiikki tulvii Appalakkien kevään
odotusta ja konsertin riemukkaaksi päätteeksi lähdetään Michael Daughertyn sävelin Hollywoodin
Sunset Stripin klubeille ”auringonlaskusta auringon
nousuun”.
Vaikka sinfoniakonserttikausi näin päättyykin,
voi toukokuun lopulla orkesterin puhaltajiin törmätä vielä perinteisellä kevätkiertueella vaikka Torikahviossa tai Pilkon Citymarketissa. He ovat mukana
myös Suomen suven avauksessa 1.6. Laulurinteellä.

LUE LISÄÄ

www.joensuu.fi/orkesteri/koelaulu

LUE LISÄÄ

Ilmoittaudu sirkukseen,
teatteriin, kuva- ja
sanataiteeseen
Uusien oppilaiden ilmoittautuminen lasten ja
nuorten taiteen perusopetukseen seuraavalle lukuvuodelle on taas käsillä. Kuvataiteen perusopetukseen 4–20-vuotiaille on ilmoittautuminen
7.5.–1.6. joko puh. 050 408 7936 tai Pekkalan toimipisteessä (Pekkalankatu 7 A) ma–to kello 9–16
ja pe klo 9–14.
Teatteri-, sirkus- ja sanataiteen perusopetukseen voi ilmoittautua 21.5. kello 9 alkaen, puh.
013 337 5929 (Papinkatu 3) ma–to kello 10–15
tai www.opistopalvelut.fi/joensuu.
Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta, ja se noudattaa valtakunnallisia opetussuunnitelmia. Kansalaisopistossa saa kuvataiteen perusopetusta laajan ja
yleisen oppimäärän mukaisesti. Teatteri-, sirkusja sanataiteessa on tarjolla perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan.
Oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kysy lisätietoja kuvataiteen osalta puh. 050
408 7936 ja muista taiteista puh. 050 461 2312.

www.joensuu.fi/orkesteri/konsertit
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