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TAPAHTUMAT

Torille palaavaa Joen Yötä vietetään perjantaina 23.8. Tapahtuma levittäytyy laajalti ympäri Joensuuta illan suurimpien tapahtumien keskittyessä Kauppatorin, Rantapuiston ja
Ilosaaren ympäristöön. Joen Yötä tähdittävät
Joensuun kaupunginorkesteri, Saimaa sekä
Ida Paul & Kalle Lindroth.

J

oen Yössä uuden Torilavan korkkaa 35-henkinen kaupunginorkesteri. Illan torilla päättää postprogressiivinen rockyhtye Saimaa, jonka keikat ovat
riemastuttavia kokemuksia täynnä puhdasta soittamisen riemua. Aiemmilta vuosilta tuttu paikallisten panimoiden sekä viinintuottajien juomatapahtuma siirtyy
myös Ilosaaresta keskelle kaupunkia Kauppatorille.

Torilta Ilosaareen siirtyessä voi piipahtaa Järjestöbulevardilla, joka sijaitsee Torikadulla. Rantapuistoon rakentuu uudenlainen Yösoundit-konsepti, jossa kuullaan reggaeta ja räppiä. Elielinkujalla esiintyy
myös laaja kattaus paikallisia bändejä ja syötävää
löydät Katuruokakarnevaaleilta. Carelicumissa järjestetään Itä-Suomen yliopiston luotsaamat Tieteen
päivät, jossa on ohjelmassa erilaisia tiedesessioita sekä lapsille työpajoja lapsille. Kesäistä pikniktunnelmaa siivittää Taidemuseo Onnin pihalla Steelpannuorkesteri Rosteri.
Ilosaaressa taas on tekemistä niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin koko illan ja yön ajan. Joensuun
Nuorisopalvelut, Nuorisoverstas, Luovi, Ohjaamo sekä Mannun Vartijat järjestävät pelejä ja askartelua

Kuva: Jyrki Keronen

JOEN YÖ
KRUUNAA KESÄN
ja Ilosaaren laguunissa pääsee kokeilemaan Arctic
Trainersin järjestämää suppailua.
Ilosaaren lavalle kapuaa Stonehills, Joensuun
Puhallinorkesteri ja Rivermouth sekä Rytmihäiriköt.
Joen Yön ohjelman päättää Ida Paul & Kalle Lindroth
Ilosaaren lavalla.

Lue lisää Joen Yön ohjelmasta sivulta 4 
in english
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Kaupunkilaisten avulla tietoa
arjen turvallisuudesta
Joensuun kaupunki laatii uutta turvallisuussuunnitelmaa. Tällä päivityskerralla mukana oli uudet
laajat kyselyt kaupunkilaisille, järjestöille sekä alueen yrittäjille. Turvallisuussuunnitteluun saatiin
niillä ajantasaisinta ja tarkempaa tietoa suoraan ihmisten ja toimijoiden arjesta.
oensuun alueen turvallisuustilanne
koettiin toukokuussa järjestetyissä
kyselyissä pääsääntöisesti hyväksi ja vakaaksi. Toki haasteita ja tulevaisuuden
uhkakuviakin mainittiin. Arvioon osallistuneet olivat samoilla linjoilla alueen tämän hetkisestä turvallisuustilanteesta.
Yhteistyö turvallisuuden
hyväksi kiinnostaa
Arjen turvallisuuden nähdään Joensuun
alueella toteutuvan siten, että se ei rajoita elämistä, yrittämistä, työskentelyä,
opiskelua tai vapaa-ajan viettoa. Samalla
nähtiin tarvetta nähdä vaivaa sen eteen,
että turvallisuutta saadaan pidettyä yllä
ja kehitettyä.
– Myös yhteistyön edistäminen kiinnosti, mikä on lähtökohtana tietenkin
mainio ryhtyä kehittämään toimintaa
alueellisesti, kertoo kyselyt toteuttanut
Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen vs.
palomestari Niko Nesterinen.

KOLUMNI

Liikenteen ja keskustan
turvallisuus mainittiin usein
Yleisimmin kyselyissä esiin nousseita
turvallisuusteemoja olivat ikäihmisten,
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Onneksi Rane ja
Kaisa asuvat
Joensuussa

lasten ja nuorten turvallisuus, turvallinen
ja elinvoimainen kaupunkiympäristö, sosiaalisen kestävyyden teemat sekä alueellinen turvallisuusyhteistyö.
Kuntalaiskyselyn avovastauksissa
tuli esille useimmiten liikenneturvallisuus sekä keskustan alueen turvallisuus.
Asukkaiden, järjestöjen ja yrittäjien
kuulemisen lisäksi haastateltiin Joensuun alueen keskeisiä turvallisuustahoja, kaupungin vaikuttamistoimielimiä
sekä turvallisuussuunnittelun ohjaus- ja
seurantaryhmän edustajia organisaatioittain.
Järjestöjen kyselyyn saatiin kymmenen vastausta, kuntalaisten kyselyyn yli
600. Ohjausryhmä kiittää kaikkia kuulemiskierrokseen osallistuneita. Suunnitelman laatiminen jatkuu syksyllä.

Kuva: Jyri-Keronen

J

in english

www.joensuu.fi/english

Tutustu
kuntalaiskyselyyn
www.joensuunuutiset.fi/
turvallisuuskysely

Meillä työllisyys
ei jää toiveuneksi
Rantakylän oma poika, nelikymppinen
Rane on opiskellut aikanaan ammattitutkinnon, mutta päätynyt erinäisten
sattumusten takia työttömäksi. Nyt Rane on saanut ratkaistua pari muuttujaa
ja tahtoo oikean työpaikan. Tulevaisuudessa siintää haave omasta yrityksestä, jonka perustamiseksi Rane epäilee
tarvitsevansa byrokratiataikurin apua.
Karhunmäkeläistynyt Kaisa taas on
ollut lasten kanssa kotona viisi vuotta. Työpaikkaa johon palata ei ole. Nykyinen vaipparalli ei enää anna eväitä
lastentarhanopettajan hommiin. Kaisa
on valmis panostamaan uuteen uraan,
mutta käsillä olevien vaihtoehtojen viidakon ja perhe-elämän yhdistäminen
tuntuu tuskastuttavalta.
Kevään eduskuntavaalikierroksella Rane piipahti ostarilla jututtamassa
kansanedustajaehdokkaita. Mieliin jäi-

vät monien kahvintarjoajien lupaukset
helpommasta töihin pääsystä. Kaisa
puolestaan muistaa vastanneensa pari vuotta sitten kyselyyn, jossa kartoitettiin Joensuun kaupungin tärkeintä tehtävää. Työllisyyden ja elinvoiman edistäminen, valitsi Kaisa tuolloin pohtiessaan
omaan tilannettaan.
Rane ja Kaisa aprikoivat, mistä saisi
uutta vauhtia etenemiseensä kohti työelämää. Viranomaisten sähköiset asiointipalvelut tai harvakseltaan toteutuvat tapaamiset eivät ole toistaiseksi
ratkaisseet jo ennestään mutkikkaita tilanteita.
Onneksi Rane ja Kaisa asuvat Joensuussa, jossa työllisyyden edistäminen
ei ole jäänyt virkamiesten tai poliitikkojen päiväuniksi! Kaupungin työllisyystoimijat ovat laittaneet hynttyitä yhteen
perustamalla matalan kynnyksen palve-

lupiste Luotsin, joka tarjoaa tukea ja palveluita kaikille työelämään suuntaaville
joensuulaisille. Uutena palveluna Luotsissa työskentelee liuta duuniagentteja, jotka sparraavat työnhakijoita kohti
sopivia työ- ja opiskelupaikkoja. Luotsi
ja alle 30-vuotiaille suunnattu Ohjaamo
palvelevat kaupunkilaisia kauppakeskus
Centrumissa, Kauppakatu 29. Syksyn aikana Luotsin ja Ohjaamon palveluita jalkautetaan myös keskustan ulkopuolelle.
Maanantaina 19.8. Rane ja Kaisa aikovat mennä Luotsin ja Ohjaamon avajaisiin. Mukana on kuulemma myös työministeri Timo Harakka. Myös Sinä olet
tervetullut!
Riikka Vartiainen
asiakkuuspäällikkö
riikka.vartiainen@joensuu.fi
puh. 050 434 8641

Tiesitkö että…
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somesta nostettua
“Johan on hauska nimi! Tilaa
mielikuvitukselle ja välillä kuuluu olla
polvet ruvella. That’s life.”

“Mie haluaisin tavata sen ihmisen,
joka päättää asuinpaikkansa
kuntaveroprosentin perusteella.”

Marjo Kanninen Facebookissa
Sinisen virran uudesta
Rupimateri-leikkipaikasta.

Antti Saarelainen (vas.)
valtuuston keskustelussa vuoden
2020 talousnäkymistä.

Joensuusta löytyvien
julkisten taideteosten ja
muistomerkkien määrä.
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Valtuustosalista

TAPAHTUMAT

TAPAHTUMIA JOENSUUSSA
elo–syyskuussa

Ilmoittaudu
www.extremerun.fi

Poimintoja tapahtumatarjonnasta
koottu elokuun alussa,
muutokset mahdollisia.
KESKUSTA
to 15.8. klo 10–18
Parafest
Taidemuseo Onni,
Kirkkokatu 23
to 15.8.–su 18.8.
Joensuun Gospelfestarit,
useita tapahtumapaikkoja,
osa tapahtumista maksullisia
pe 16.8. klo 18
Joensuun Oopperayhdistys:
Venäläinen ilta
Utran Uusi Teatteri, liput 35 €
pe 23.8.–su 25.8.
Joen Joogafestivaali,
useita tapahtumapaikkoja,
osa tapahtumista maksullisia
pe 23.8.
Joen Yö

Suomen hauskin
juoksutapahtuma
Joensuuhun

Ensimmäistä kertaa Joensuuhun saapuva ExtremeRun on
tapahtuma, jonka keskiössä on hauskanpidon ja liikunnan
yhdistäminen.
Vuodesta 2010 lähtien järjestetty ExtremeRun on hyvän mielen juoksutapahtuma, johon oleellisesti kuuluvat hauskat esteet radalla. Tapahtumasta ei muutenkaan puutu väriä, menoa ja meininkiä, sillä osallistujilla on
yleensä tapana pukeutua naamiaisasuihin ja vieläpä monesti tiimeittäin.
Useimmilla ExtremeRun-paikkakunnilla järjestetään myös lasten oma
ExtremeRun, niin myös Joensuussa.
– Meiltä toivottiin pitkään omaa ExtremeRunia myös lapsille, kunnes
vuonna 2016 sitä päätettiin kokeilla ensimmäistä kertaa Vantaalla. Osallistujien määrä ylitti odotukset reilusti ja kokemukset olivat kaikilta osin
niin hyvät, että siitä lähtien olemme järjestäneet myös Lasten ExtremeRunia, taustoittaa tapahtuman tuottaja Mika Hirvinen.
Lasten ExtremeRun sopii erittäin hyvin pienistä isompiin lapsiin. Nuorimmat ovat olleet kaksivuotiaita ja sarjojen ansiosta mukaan mahtuvat
lapset aina 16 ikävuoteen asti. Pienimpien matka on 400 metriä ja isoimpien lasten sarjassa matka on kolme kilometriä. Myös esteiden määrä lisääntyy ikäsarjojen mukaan.
– Joensuussa tullaan ylittämään suosikkiesteitä, kuten verkkoja, putkia, romuautoja ja tietysti klassikko vaahtoallas. Odotamme innolla Joensuun tapahtumaa, ennakkojärjestelyt kaupungin kanssa ovat sujuneet
jouhevasti ja kysyntä vaikuttaa kovalta. Tulee hyvät Runit!

to 29.8.–la 31.8.
SciFest Botaniassa,
Heinäpurontie 70, to–pe
vapaa pääsy, la pääsymaksu
to 29.8.–su 1.9.
Rajaton Taide, useita
tapahtumapaikkoja, osa
tapahtumista maksullisia
pe 30.8.–la 31.8.
Torifest, maksullinen
la 31.8.
Maakuntapäivä
la 31.8. klo 15–23
ExtremeRun,
Sirkkalan puisto, maksullinen
su 1.9. klo 11–15
Lasten ExtremeRun,
Sirkkalan puisto, maksullinen
ENO
su 18.8. klo 18
Seurassanne Pekka Räty
Enon kesäteatteri, liput 10 €
KIIHTELYSVAARA
5.–30.8.
Marjut Päivänurmen
valokuvanäyttely Kiihtelyspirtillä
la 24.8.
MM-Tattikarnevaali
Heinävaarassa
PYHÄSELKÄ
la 31.8. klo 10–15
Reijolan syyshavinat
Reijolan yhteisötalo,
Urheilupuistontie 2
TUUPOVAARA
la 7.9.
Maanpuolustusjuhla
Korpiselkätalolla

TAPAHTUMAT

MAAKUNTAPÄIVÄÄ
VIETETÄÄN JÄLLEEN
ELOKUUSSA
Pohjois-Karjalan maakuntapäivää vietetään
lauantaina 31.8. ja ennakkotapahtumia on jo
edeltävällä viikolla maanantaista perjantaihin
26.–30.8.
Maakuntapäivänä tapahtumia on ympäri
Pohjois-Karjalaa. Joensuussa on monipuolinen
ohjelmisto, joka sisältää muun muassa kotiseutulauluja Ilosaaressa, kuorokonsertin, lasten liikuntatapahtuman, sienimaistajaiset ja performanssitaidetta.
Tänä vuonna maakuntapäivänä halutaan
myös nostaa esille hyviä tekoja yhteisöllisyyden puolesta. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
palkitsee maakuntapäivänä yksinäisyyttä vähentävän teon. Vihjeitä palkinnon saajasta on
voinut jättää verkkokyselyllä 9. elokuuta saakka.

Katso kaikki tapahtumat

www.pohjois-karjala.fi/
maakuntapaivan-tapahtumat-2019
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SILVA METSÄNÄYTTELY
TÄYTTÄÄ 20 VUOTTA
Joensuun Laulurinteellä 6.–7.9. järjestettävä Silva Metsänäyttely tarjoaa jälleen mielenkiintoista
nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Ohjelmassa on muun muassa monipuolinen näyttelyosasto ja kone-esittelyjä – unohtamatta ajankohtaista tietoa ja vinkkejä metsänhoitoon.
Silvassa yhdistyy luontevasti kaksi Joensuulle olennaista asiaa: metsä ja tapahtumat.
Joensuulla on metsää 9 000 hehtaaria ja noin
600 metsäalan huippuammattialaista. Alaa voi
myös opiskella meillä toisen asteen ammattiopetuksesta yliopistoon. Viimeksi vuonna 2018
Joensuulle päivitettiin pitkän tähtäimen toimintasuunnitelmat ja -periaatteet siitä, miten kaupungin omistamia metsiä hoidetaan.

Lue lisää

www.silvafair.fi
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Joen Yö levittäytyy
Kauppatorille ja ympäri
kaupunkia
Perjantaina 23.8. se jälleen koittaa, koko
kaupungin ja kaikenikäisten maksuton kulttuurin
ja ilonpidon juhla. Poimi mukaan Joen Yön tärpit
ja tule nauttimaan tarjonnasta!

K

auppatori valjastetaan jälleen tapahtuma-areenaksi, kun Joen Yö
palaa remontin jälkeen kaupungin ytimeen. Torilavalle nousevat illan aikana
Joensuun kaupunginorkesteri, Lauluyhtye Kvartsi, Rajatapaus-ryhmä sekä Saimaa. Musiikkia kuunnellessa voi myös
piipahtaa Joen Yön juomatapahtumassa maistelemassa panimoiden ja viinintuottajien juomia.
Torin, Rantapuiston ja Ilosaaren lisäksi Joen Yössä riittää nähtävää ja koettavaa myös Mehtimäen ympäristössä,
Marjalan Bunkkerimuseolla, Botanialla,
Woutilalla, Penttilän rannassa, Laulutalolla sekä kirkkojen ympäristöissä.
Museoihin on vapaa pääsy ja niissä
on omaa erikoisohjelmaa (katso sivu 7).
Joensuun Taidemuseo Onnin Suuressa
Salissa pääset muun muassa itse tans-

simaan ja seuraamaan tanssia, kuuntelemaan esityksiä konservatorian oppilailta
sekä muilta esittäjiltä. Samassa pihapiirissä esiintyy myös Steelpannuorkesteri
Rosteri ja Taidekeskus Ahjoon on koottu
useita lauluyhtyeitä.
Carelicumissa vietetään Joen Yönä
Tieteen päiviä, joissa ohjelmaa löytyy erilaisten tiedesessioiden ja tiedetyöpajojen
merkeissä koko perheelle. Illan mittaan
on myös mahdollista osallistua äänimaisemakävelylle Joensuun keskustassa tai
toivoa suosikkirunojaan Runon Ystävien
perinteiseltä Runotarjottimelta.

in english

Tule kävellen tai pyörällä

www.joensuu.fi/english

Joen Yönä on runsaasti kaupunkilaisia liikenteessä pienellä alueella Joensuun keskustassa. Kannattaa suosia julkista liikennettä,
pyöräilyä sekä kävelyä ja jos tulet autolla, jätä se vaikka hieman
ydinkeskustan ulkopuolelle.

Joen Yön ohjelma
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Rupimanteri-leikkipaikan avajaiset kello 17
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Puukerrostalossa avoimet ovet ja valotaideteos julkistetaan
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lapsille ja aikuisille osallistavaa
yllätysohjelmaa! Leikkipaikan taiteellinen suunnittelutyö on Kuntarahoituksen palkinto Joensuun
kaupungille Vihreästä edelläkävijyydestä. Hyvä me!
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Kävelykadulle tänä kesänä rakennetun Rupimanteri-taideleikkipaikan avajaiset järjestetään Joen
Yössä kello 17 alkaen. Ohjelmassa on pari avajaissanaa, erittäin
virallinen nauhan leikkaus sekä
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Järjestöbulevardi rakennetaan Torikadulle. Torikatu ei ole
liikenteen käytössä torin kohdalta Joen Yön aikaan. Kanavasaari, tai tuttavallisemmin Teletappikukkulat, on niin ikään suljettu yleisöltä.

11

1
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7

8
Torilava
Joen Yön juomatapahtuma 9
10
Järjestöbulevardi
11
Ilosaaren lava
12
Kerubi
13
Kaupunginteatteri
Katuruokakarnevaali

Elielinkujan lava
SPR:n pakolaisteltta
Leikkikenttä
Tuulaaki
Pakkahuone
Yösoundit

Nyt se on valmis, Suomen korkein puukerrostalo! Tule tutustumaan tähän ihmetystä ja ihastusta herättäneeseen
opiskelijataloon ja katsomaan kaupunkia 14:nnestä kerroksesta. Talossa on avoimet ovet Joen Yössä kello

16–18. Osoite on Penttilänkulma 2.
Kerrostaloon on myös tehty valotaideteos. Kari Kola esittelee sitä
Ylisoutajanaukiolla ja kaupunginjohtaja Kari Karjalainen sytyttää teoksen valot kello 21.
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Lyhyet matkat taittuvat
yhteiskäyttöpyörällä
Joensuuhun on saatu 87 yhteiskäyttöpolkupyörää, joita vuokraa tamperelainen Easybike-yritys. Pyörät on sijoiteltu 16 pyöräpysäkille ympäri kaupunkia.
Ruutukaava-alueen lisäksi pyöräpysäkkejä löytyy muun muassa yliopistolta,
Tiedepuistolta, Penttilästä ja Prismalta.
Pyörän vuokraaminen tapahtuu älypuhelinsovelluksen avulla. Sovelluksesta voi myös tarkistaa pyöräpysäkkien ja
vapaiden pyörien sijainnin. Pyörävuokra

on 1 euro jokaiselta alkavalta 30 minuutilta, opiskelijoille hinta on 0,50 euroa.
Pyöriin on saatavilla myös kausikortteja.
Pyöräjärjestelmä on kokeiluluontoinen ja käytettävissä loppuvuoteen 2019

JOUKKOLIIKENNE

NUORISO

TILAA KYYTI
HAMMASLAHTEEN

NUORTEN TILOISSA
MUUTOKSIA

Elokuun alussa pyörähti käyntiin
asiointiliikenne kahdella ajoalueella
Hammaslahdessa. Kahtena päivänä
viikossa on nyt mahdollista päästä
asioimaan Nivan ja Ohvanan suunnista Hammaslahden taajamaan.
Asiointiaikaa jää noin 1,5 tuntia.
Kuljetus tilataan suoraan liikennöitsijältä viimeistään edellisenä päivänä. Matkasta peritään hinnaston
mukainen taksa käteisellä.
Kokeilu kestää ensi heinäkuun
loppuun. Jatkosta päätetään keväällä eli kyytejä kannattaa nyt käyttää.
Asiointiliikennettä hoitaa Taksi Heikki Rannisto, puh. 045 887 2388.
HOX! Joko olet ladannut Walttikorttiasi uusilla Jojo-maateilla? Automaatteja on Joensuun keskustassa
kaksi, yksi kauppakeskus Iso Myyssä, Torikatu 25, ja toinen Joensuun
pääkirjastolla, Koskikatu 25. Maksu
hoituu pankki- tai luottokortilla.

Nuorisopalvelut ovat muuttaneet uusiin tiloihin Uimaharjussa, Rantakylässä ja keskustassa.
Uimaharjun nuorisotila muutti kesän aikana kirjaston kanssa Honkajoentielle Pölösen salin rakennukseen.
Tilat avataan elokuun puolen välin jälkeen. Aiemminkin nuorisotyön käytössä olleen tilan ilmettä freesattu, kun
nuoret ovat osallistuneet tilan värimaailman ja sisustuksen suunnitteluun.
Rantakylässä odotetaan nykyisten
tilojen remonttia. Bobon väliaikaistilat
ovat Puronsuunkatu 1:ssä kakkoskerroksessa ja ovet aukeavat nuorille 2.9.
Silloin vietetään yhteisavajaisia kirjaston kanssa.
Keskustassa Torikatu 17:n tiloissa
on tehty pieniä muutoksia. Jatkossakin ensimmäisestä kerroksesta löytyvät nuorisokeskus Whisper ja Harrastepankin toiminnot. Toisessa kerroksessa tilat ovat muuttaneet käytävän
toiselle puolelle ja siellä ovat etsivän
nuorisotyön ja nuorisovaltuuston tilat.

www.joensuu.fi/english

Tutustu palveluun
http://easybike.fi/
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LIIKUNTA

OLE ESIMERKKINÄ
KOULUTIELLÄ

KÄVELLEN
JOENSUU TUTUKSI

Koulun aloittava lapsi on monen
uuden asian äärellä, yksi näistä on
koulumatka. Kun sitä harjoitellaan
yhdessä, on ensimmäisissä kouluviikoissa yksi jännityksen aihe vähemmän. Reittisuunnittelusta voi
tehdä koko perheen yhteisen ”koulutehtävän” ja pohtia eri reittien hyviä ja huonoja puolia.
Lapsi oppii liikenteessä tarvittavat taidot parhaiten liikkuessaan itsenäisesti, mutta ensin harjoittelemalla yhdessä aikuisen kanssa. Auton takapenkillä istuessa taidot eivät
kartu samalla tavalla.
On hyvä pitää mielessä, että lapsi
oppii aikuisten esimerkistä. Siirrämme lähes huomaamatta lapsille omat
liikenneasenteemme ja -tapamme.
Vanhempien on hyvä käyttäytyä liikenteessä mahdollisimman esimerkillisesti ja huolehtia itsekin turvalaitteiden, kuten pyöräillessä kypärän ja
syksyn pimeiden saavuttua heijastimien käytöstä.

Lykynlammella starttasi toukokuussa
ensimmäinen 12 järjestettävästä kävelystä, joissa tutustutaan Joensuun
upeisiin maisemiin ja mahdollisuuksiin. Kyseessä on European Walking
Tour -projekti, joka kestää tammikuusta 2019 ensi vuoden loppuun.
Kävelyt ovat avoimia kaikille, ja niihin osallistuakseen voi vain mennä paikalle. Jokaisessa kävelyssä arvotaan
reppu osallistujien kesken. Sittemmin
on testattu kuntoa koko kansan kävelytestillä Keskuskentällä ja ihasteltu
alppiruusuja Linnunlahdella. Elokuussa on jo kävelty Sinkkolassa Eloveeratapahtumassa ja Niinivaaralla Varaslammen ympäristössä.
– Kävelyissä hienointa on, että
olemme löytäneet paikallisia asiantuntijoita niitä vetämään, fiilistelee liikuntakoordinaattori Olga Wasenius.
Suomesta projektissa ovat mukana Innoventum Oy ja Joensuun kaupungin liikuntapalvelut. Rahoitusohjelmana on Erasmus +.

www.joensuunuutiset.fi/
koulutie

JOENSUU

in english

JOENSUU

Vinkkejä koulumatkalle

MAASEUTUALUEET

Tulevat kävelyt

https://europeanwalkingtour.eu/
fi/uutiset-ja-tapahtumat/kavelyt

Lue lisää

https://jojo.joensuu.fi/uutiset

JOENSUU

Lue lisää

nuortenjoensuu.fi

LIIKUNTA

Säpinää, seniorit!
19.9.

5.9. aktivointikampanja
Senioreiden
PELIPÄIVÄtulee
&
VOIMAA
taas
syksyllä neljän teemaviikon
voiTASAPAINO
LUONNOSTA
min.
Pohjois-Karjalan Kansanterveys“Ei vanha enää jaksa”
keskuksen
liikuntatyöryhmän
koordiHöpöhöpö, mukaan
vaan
Mieli lepää, lihakset
pelaamaan!
suuntekevät työtä.
Tule
noima
kampanja
käynnistyy Lajit
syksyllä
niteltu niin, että jokainen
tutustumaan upeaan
ympäri
Pohjois-Karjalaa.
pystyy osallistumaan.
luontokohteeseen ja
Joensuussa kampanjan
kaksi ensen mahdollisuuksiin!
Paikka: liikuntahalli
Kiihtelyysvaara
9:30-11:00
simmäistä teemapäivää
toteutetaan
Eno
9:30-11:00
Tuupovaara
12:30-14:00
Paikka: Utran saari Karelia-ammattikoryhteistyössä
Pyhäselän koulu
12:30-14:00
Torstai 5.9.
klo 13:00-15:00

Joensuu Areena

POHJOIS-KARJALAN
KANSANTERVEYDEN KESKUS

8.10.
30.9.-4.10.
TANSSIT
VIRTUAALIkeakoulun kanssa. Syyskuun
5. päiAREENALLA
JUMPPAluonnosta Utran saaresvä nautitaan
Monen lajin asian-

ja ohjaaja
saKirjasto
ja 19.9.
toteutetaan
senioreiden
tuntijat
paikalla ja
televisiossa? Voiko se
myös tanssimaan
pelipäivä.
Viikolla
40
päästään
uuden
toimia, tule testaa!
pääsee!
pariin, kun Vaara-kirjastoissa harrasPaikka: kirjasto
tetaan
Kampanja
Tuupovaara virtuaalijumppaa.
ma 30.9. klo 17
Paikka: Joensuu Areena
Kiihtelysvaara
ti 1.10. klo 9
Ikäihmisten
terveyspäivä
huipentuu
Areenassa
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ti8.10.
1.10. klo 12Joensuu
Tiistai 8.10.
Nepenmäki ke 2.10. klo 10 & 14
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Ikäihmisten
terveysPääkirjasto
to 3.10. klo 14
klo 11:00-14:30
Pyhäselkä
pe 4.10. klo 10
päivään.

13:00-15:00

Pohjois-Karjalan
kunnat
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JOENSUU

OPETUS

Taiteen perusopetus –
laatua harrastuksiin
Musiikki, tanssi, kuvataide, käsityö, teatteri vai sirkus – löytyykö näistä
tämän syksyn uusi harrastus?
Syksy tulee, koulut alkaa, mutta entäpä ne lasten harrastukset? Mitä, missä
ja milloin? Vaihtoehtoja on yhtä monta
kuin kiinnostuksen kohteitakin. Mutta
mistä löytyisi se hyvä ja laadukas vaihtoehto?
Tällä hetkellä Joensuussa on noin 2
300 taiteen perusopetuksen oppilasta,
mutta mukaan mahtuu vielä paljon lisää.
Taiteen perusopetuksen toimijoita Joensuussa ovat Joensuun seudun Kansalaisopisto (kuvataide, käsityö, näyttämötaide, sanataide, sirkus),
Joensuun konservatorio (musiikki),
Taito Pohjois-Karjala (käsityö), Joensuun Tanssiopisto ja Cat People Tanssikoulu (tanssi).
Taiteen perusopetus on suunnitelmallista, tasolta toiselle etenevää taideopetusta, jota Joensuussa on tarjolla
lapsille, nuorille ja opiskeluikäisille. Joensuun kaupungin uusi taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma valmistui keväällä 2018 ja sen myötä saatiin kaikkien toimijoiden opsit samoihin kansiin.

JOENSUU

Opetussuunnitelmayhteistyön myötä käynnistyi myös kaikkien taiteenalojen välinen ohjausryhmä, jossa toimintaa suunnitellaan ja koordinoidaan. Ohjausryhmän tavoitteena on kehittää
taiteen perusopetuksen toimijoiden välistä yhteistyötä ja viedä taiteidenvälisyyttä eteenpäin.
Taiteen perusopetuksessa panostetaan laatuun. Suunnitelmallinen opetus
pyrkii tukemaan oppilaan henkistä kasvua sekä luovuuden kehittymistä. Opinnot voivat olla pohja myös ammattikoulutukseen hakeutumiselle. Lasten
ja nuorten kanssa työskentelevät koulutetut ammattilaiset, pedagogit ja ohjaajat, jotka huolehtivat siitä, että opetuksen taso on hyvä ja tasolta toiselle
eteneminen onnistuu sujuvasti. Oppilaiden etenemistä dokumentoidaan ja
opinnoista saa todistuksen.

lue lisää

www.joensuu.fi/
taiteen-perusopetus

TAPAHTUMAT

JOENSUU

Kokeile uutta Joen
joogafestivaaleilla
Joensuun tapahtumakesä saa timanttisen loppurutistuksen – tai loppurentoutuksen – kun Timanttinen idea -tapahtumakilpailun voittaja Joen joogafestivaali järjestetään 23.–25.8. Tapahtuma
starttaa perjantaina Joen Yön ilmaistunneilla. Tällöin on perhe- ja lastenjoogaa Areenalla ja lempeää joogaa Taidemuseolla. Perjantaina on myös taitavan
ja sympaattisen Magnus Appelbergin
työpaja Kuntokikassa.
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Lauantaina ja sunnuntaina on tarjolla muun muassa eri joogatyylejä sekä
erilaisia työpajoja. Järjestäjät ja opettajat toivovat, että moni uskaltautuu kokeilemaan jotakin itselle aivan uutta,
vaikkapa jivamuktijoogaa, jota opetetaan koko Suomessa vain Joensuussa.

LUE LISÄÄ

www.joenjoogafestivaali.fi

TAPAHTUMAT

JOENSUU

YMPÄRISTÖ

KANSAINVÄLINEN
PARAFEST

CLIMATE JOENSUU
ON AVATTU

Joensuussa jo vuodesta 2011 talkoovoimin järjestetty yhdenvertaisuutta
edistävä kulttuuritapahtuma Parafest tuo tänäkin vuonna Joensuun
keskustaan monipuolisen kattauksen taiteilijoita ja taiteilijaryhmiä teatterin, musiikin, tanssin, seminaarien,
kirjallisuuden ja runouden muodossa.
Kaikki tilaisuudet ovat kaikille avoimia
ja maksuttomia.
Kansainvälisyys sekä maahanmuuttajien kannustaminen kulttuuritapahtumiin ja -palveluihin on Parafestin keskiössä, ja tänä vuonna esiintyjiä
saapuukin paikalle myös Petroskoista.
Vuonna 2020 toteutetaan vastaavanlainen tapahtuma Petroskoissa yhteistyössä sikäläisten toimijoiden kanssa.
Kolmipäiväinen Joensuun Parafest järjestetään Joensuun keskustan alueella 15.–17.8. Avajaiset uudella torilavalla torstaina 15.8. kello
12–13. Esiintymässä Blue Flamenco,
Resorock Girls, ILO-bändi, MC Koo ja
Hanna Rajapolvi.

Joensuulla on kansallisesti ja kansainvälisesti kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali jo vuonna
2025. Meillä tehdyt ilmastoteot ja
-tiedot on nyt koottu yhteen Climate Joensuu -sivustolle osoitteeseen
www.climatejoensuu.fi.
Sivustolla kerrotaan teoista, joita
kaupunki, yritykset, järjestöt ja asukkaat ovat tehneet ilmaston hyväksi.
Siellä esitellään myös yrityksille ja yhteisöille tarkoitettua Ilmastokumppanuus-verkostoa sekä Joensuun
kaupungin tämänhetkistä ilmastotyön
tilannetta.
Sivustolle on myös koottu runsaasti vinkkejä, miten asukkaat voivat ottaa ilmaston huomioon arjessaan. Uusia ilmastotekoja voi ehdottaa sivuston ”Ota yhteyttä” -osiossa.
Sivuston on koonnut Joensuun
kaupungin hallinnoima EAKR-hanke
Ilmastokorttelit – uusia ilmastoratkaisuja Joensuussa.

Lue lisää

www.joensuunparafest.org

Tutustu kaupungin
ilmastotyöhön
www.climatejoensuu.fi

MUSEOT / ORKESTERI / TEATTERI / KANSALAISOPISTO / konservatorio
KANSALAISOPISTO

Kuva: P-K:n museo ja Samuli Kuittinen

JOENSUU

Kansalaisopisto
100 vuotta!
100-vuotissynttäreitä juhliva Joensuun seudun kansalaisopisto on
kulkenut värikkään matkan. Tervetuloa juhlimaan kanssamme!
Vapaaopiston taival alkaa vuonna
1920, jolloin kansansivistyksen tarpeet
nostivat päätään Joensuussa. Konekirjoituksesta, kaunoluvusta ja voimistelusta siirryttiin sotavuosien väestönsuojeluopin kautta keskikouluaineisiin
ja monipuolisiin taiteen ja tieteen harrastuksiin. Saipa vapaaopistossa taannoin alkunsa myös Joensuun konservatorio ja kaupunginorkesteri.
Vuoden 2006 seutuistumisen myötä Joensuun seudun kansalaisopisto
tarjoaa tänä päivänä viiden kunnan alueella 46 000 oppituntia vuodessa. Ainealueita on 12 ja tuntiopettajia 400.
Aloitamme juhlalukuvuoden 2019–
2020 Juhlastartilla ke–to 21.8.–22.8.
kello 14–19 Opistotalolla (Papinkatu
3). Kumpanakin päivänä ohjelmassa
on maksuttomia työpajoja, maistiaisia,
näytetunteja ja näytöksiä.

JOENSUU

Syksyn tarjonnasta on räätälöity
30 Opisto 100 -teemakurssia ja luentoa, joiden hinnat on lahjapaketoitu huomattavasti edullisemmaksi tai
kokonaan maksuttomiksi. Vuosi on
täynnä juhlavia näyttelyitä, tapahtumia ja opistoiltamia, ja kevät päätetään kaiken kansan torijuhlaan, jossa päästään nauttimaan esittävien
ryhmien näytöksistä.
Kurssitarjonta ja juhlaohjelma löytyvät opinto-oppaasta, joka on jaettu koteihin elokuun alussa. Ilmoittautuminen syksyn ja kevään jatkaville
kursseille alkaa torstaina 15.8. kello 9
(liikunnan, tanssin, musiikin, lasten ja
nuorten kurssit) ja perjantaina 16.8.
kello 9 (kaikki kurssit).Voit ilmoittautua
verkossa: www.opistopalvelut.fi tai puhelimitse 013 337 5929. Lämpimästi
tervetuloa harrastamaan ja oppimaan!

MUSEOT

Joen Yönä Hilmassa
erikoisohjelmaa
Joko olet nähnyt Hilman suositun
Excuse me, are you popstar? -näyttelyn? Esillä on Stefan de Batselierin valokuvia 90-luvun pop- ja rocktaivaan
huipulta ja Joen Yönä 23.8. valokuvaaja itse esittelee näyttelyään englanniksi kello 20. Senkin jälkeen valokuvat
voi käydä katsastamassa 1.9. saakka.
Joen Yön alkajaisiksi kello 15–16
Hilmassa on mahdollisuus vierailla Utran vanhan kansakoulun oppitunnilla,

kun InterActive History -hanke esittelee leikkimielisesti toimintaansa ja Utran historiaa. Kokeile vaikka vanhan
ajan kaunokirjoitusta tai laula opettajan johdolla!
Maakuntapäivänä 31.8. kello 17 Utran puukoululla pidetään oikeat Wanhan ajan iltamat.
Pohjois-Karjalan museo Hilma
Carelicum, Koskikatu 5, Joensuu
www.pohjoiskarjalanmuseo.fi

JOENSUU

JOENSUU

MUSEOT

KIRJASTO

JOEN YÖSSÄ
NANNA SUSI

RANTAKYLÄN
KIRJASTO MUUTTAA

Taidemuseo Onnissa on Joen Yönä perjantaina 23.8. kello 17 Nanna
Suden taiteilijatapaaminen. Susi kertoo työskentelystään ja teoksistaan
alakerran näyttelytilassa. Taidemuseo on Joen Yönä avoinna kello 15–
22, ja kaikkiin näyttelyihin on vapaa
pääsy.
Nanna Suden ja Canal Cheong
Jagerroosin Blue and Red -näyttely jatkuu Onnissa 27. lokakuuta asti. Elokuun opastukset ovat englanniksi keskiviikkona 14.8. ja 28.8. kello 17. Opastukset sisältyvät museon
pääsymaksuun. Lisää suomenkielisiä opastuksia on luvassa myöhemmin syksyllä.
Kerran kuussa järjestettävät ilmaiset museolauantait palaavat kesätauolta syyskuun ensimmäisenä lauantaina. Taidemuseon näyttelyvuoden
päättää 7. marraskuuta alkava Reijo
ja Harri Turusen yhteisnäyttely.

Rantakylän kirjasto ja nuorisotalo
Bobo muuttavat ilmastointiremontin vuoksi väliaikaistiloihin Rantakylän ostoskeskukseen 26.8. alkaen.
Kirjasto on muuton vuoksi suljettu
22.7.–25.8.
Uudet tilat ovat Kelan vanhat tilat
osoitteessa Puronsuunkatu 1. Kirjasto on katutasossa ja Bobo kakkoskerroksessa. Uusissa tiloissa ollaan näillä näkymin ainakin vuosi.
Rantakylän kirjastoon ei voi tehdä
varauksia muuton aikana. Aiemmin
tehtyjen varausten noutopaikka on
muutettu Joensuun pääkirjastoksi.
Varauksen noutopaikkaa voi muuttaa
muuksi ottamalla yhteyttä kirjastoon.
– Uudet tilat ovat hieman pienemmät kuin nykyinen kirjasto, joten poistamme vanhentunutta aineistoa reippaalla kädellä. Tämä on
kirjastolle hyvä tilaisuus ajantasaistaa kokoelmaa, kertoo heinäkuussa lähikirjastojen johtajaksi valittu
Katri Pesonen.

LUE LISÄÄ

https://joensuuntaidemuseo.fi
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JOENSUU

ORKESTERI

Ainutlaatuinen Carmina
Burana Joensuussa
Joensuun kaupunginorkesterin syyskausi on täynnä musiikillista
ilotulitusta ja elämyksiä.
Kausi käynnistyy Kamarikonsertilla keskiviikkona 4.9. Taidemuseolla, Kirkkokatu
23. Sinfoniakonserttikausi avataan puolestaan torstaina 12.9. Carelia-salissa Uuden
ajan avajaisgaalalla, jolloin uuden taiteellisen johtajan Eero Lehtimäen seurassa
ovat taiteelliset partnerit Minna Pensola
ja Iiro Rantala. Carelia-salin osoite on Yliopistokatu 4.
Sellolegenda Seppo Kimanen juhlii
70-vuotissynttäreitään kaupunginorkesterin solistina 10.10. ja 31.10. Jurjen Hempel

Koko syyskauden ohjelmisto
www.joensuu.fi/
kaupunginorkesteri/konsertit

KONSERVATORIO

JOENSUU

Uuden ajan avajaisgaalassa 12.9.
näet Eero Lehtimäen, Iiro Rantalan
ja Minna Pensolan.

KULTTUURI

JOENSUU

TEATTERI
Kuva: Miska Korpelainen

JOENSUU

johtaa kauhuelokuvaklassikko Nosferatun musiikkia elokuvan pyöriessä valkokankaalla.
Syksyn suurin tuotanto on Joensuu
Areenalla lauantaina 30.11. nähtävä ainutlaatuinen klassikko Carmina Burana. Se
esitetään Joensuussa ensimmäistä kertaa
kokonaisuudessaan.

Petteri Rantatalo ja
Olli-Kalle Heimo

Muskarista tai kuorosta
ihana harrastus lapselle

Antiloopinjalkaisia
minuutteja Joen Yössä

Jallu tässä hei,
tervetuloa Korjaamolle!

Musiikkileikkikoulut ja kuorot alkavat elokuun lopulla
ja ryhmissä on vielä tilaa. Ole suoraan opettajiin yhteydessä, mikäli haluat lapsellesi harrastuksen, josta on iloa läpi elämän!
Musiikkileikkikoulun perhe-, leikki- ja soitinryhmiin
pääsevät kaikki alle kouluikäiset lapset (3 kk–6 v.).
Koululaisille (7–9 v.) on musiikkivalmennusryhmiä.
Ryhmiin pääsee mukaan, vaikkei musiikkitoiminnassa olisi ollut aiemmin mukana.
Tulikatti-kuoroon otetaan uusia 7–12-vuotiaita laulajia. Kuoro kokoontuu keskiviikkoisin kello
16.30–18. Nuorisokuoro Valo taas on 11–18-vuotiaiden kuoro, joka treenaa torstaisin kello 18–19.30.
Lukukausi alkaa 20.8. Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
mari-annika.heikkila@joensuu.fi.
Musiikin harrastamisen kylkiäisenä saa paljon hyvää lapselleen: musiikki vahvistaa keskittymiskykyä
ja tarkkaavaisuuden taitoja, helpottaa kielten oppimista ja matemaattista hahmottamista, tunteiden
avoimempaa ilmaisua sekä rohkeutta tulla nähdyksi omana itsenään.

Culture Open Able Art Group esiintyy Joen Yössä
23.8. Kahdeksanhenkinen ryhmä on harjoitellut kesän ajan Taidekeskus Ahjossa ja harjoituksissa on
muotoutunut esitys ”Antiloopinjalkaiset minuutit”.
Se yhdistää liikeilmaisua, musiikkia ja runoutta. Ryhmää ohjaa tanssi- ja esitystaiteilija Minni Hirvonen.
Ryhmä on koottu osana Culture Open -saavutettavuushanketta. Hanke kehittää saavutettavia ja
osallistavia kulttuuripalveluita ja tapahtumia vammaisille ja maahanmuuttajille Joensuussa ja Petroskoissa.
Hanke alkoi vuonna 2018 ja kestää vuoden
2020 loppuun. Sitä rahoittaa Karelia Cross-Border
Cooperation, joka on Euroopan unionin, Suomen ja
Venäjän rajayhteistyötä tukeva ohjelma. Pääkumppanina toimii Petroskoin valtionyliopiston täydennyskoulutuksen instituutti. Joensuussa hankekumppani on kaupungin kulttuuripalvelut. Lisää tietoa hankkeesta antaa projektikoordinaattori Henna
Karhapää, puh. 050 475 0362, henna.karhapaa@
joensuu.fi.
Culture Open Able Art Group pääkirjaston Muikku-salissa, Koskikatu 25, pe 23.8. kello 16 ja 17. Esityksen kesto noin 20 min. Vapaa pääsy.

Jallulla on autokorjaamo itäisessä Suomessa. Hän
on ahkera ja sanavalmis duunari ja yksityisyrittäjä,
joka on koko elämänsä elättänyt perheensä autojen rassailulla. Korjaamolla työskentelee myös burnoutin rehtorina kokenut Ola, jonka Jallu on ottanut töihin auttaakseen vanhaa lapsuuden tuttuaan.
Erilaiset perhe- ja koulutustaustat sekä eletyt
elämät luovat särmäistä ja hyväntahtoista naljailua miesten välille. Konkurssin uhka leijuu tiheänä
pienen korjauspajan yllä – saisiko kaverusten nettiin lataamilla omaperäisillä tuunausvideoilla apua
ahdinkoon?
Korjaamo on hilpeänhaikea näytelmä, joka kertoo vanhan liiton miehistä muuttuvassa maailmassa ja tarkastelee ihmiselon arvoa ja tarkoitusta, silloin kun oma työ muuttuu tarpeettomaksi.
Ensi-ilta on pienellä näyttämöllä 21.9. Jallun roolissa on Olli-Kalle Heimo ja Olan roolissa
Petteri Rantatalo.
HUOM! Korjaamolla on avoimet ovet Joen Yössä
pe 23.8. kello 18.30–20.30.

LUE LISÄÄ

www.joensuu.fi/konservatorio

Katso Jallun videoita

https://kaupunginteatteri.jns.fi/

JOENSUUN UUTISET – JOENSUUN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI PÄÄTOIMITTAJA MARKKU PYYKKÖNEN, MARKKU.PYYKKONEN@JOENSUU.FI, P. 050 340 5826
VISUAALINEN ILME JA TAITTO MAINOSTOIMISTO FABRIK OY PAINO PUNAMUSTA OY PAINOS 40 000 KPL JAKELU YKKÖSJAKELU OY, JULKINEN TIEDOTE
HUOM! SEURAAVA JOENSUUN UUTISET ILMESTYY LOKAKUUSSA

