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Sananen
Siltakadusta

Vuoden 2020
kaavoituskatsaus

Kausikortteja
kirjastosta

Palaute

CAMERA Lev Karavanov

Kolumni

Bussit askarruttavat
Jatkuuko maksuton matkustus
JOJO-liikenteessä rollaattoreilla
myös vuonna 2020?
– Asiakaspalaute

Pencil-alt Ari Varonen, kaupungininsinööri
CAMERA Hannele Laine

Siltakaduksi
Kuopiontie kulki ennen Joensuun keskustaan ja sieltä Lappeenrantaan, Ilomantsiin, Nurmekseen. Se rakennettiin 60-luvun
lopussa ”moottoritieksi” Noljakasta Länsikadulle. Vuonna 1984
maantieliikenne siirtyi kehätielle, jolla ajaa nyt 30 000 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Hulppean väylän välityskyky Siilaisen ja Länsikadun välillä jäi vajaakäytölle.
Vuonna 2020 tuo osuus rakennetaan Siltakaduksi. Toinen ajorata jää autoliikenteelle, toinen käytetään melusuojan ja pyörätien rakentamiseen. Euroja ja maata säästäen rakennetaan
moottoritien perustuksille. Suunnitelmat ja kaava ovat valmiit.
Valtuusto hyväksyi hankkeen talousarvioon.
Väylän liikenteenvälityskykyä on epäilty. Katu, jossa on kaista
suuntaansa eikä liittymiä, kykenee välittämään reilusti yli 20 000
ajoneuvon vuorokausiliikenteen. Länsikadulta Siilaisille on 1,3
kilometriä ilman liittymiä. Liikennemäärä on nyt 9 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja suunnittelussa varaudutaan 15 000 ajoneuvoon. Enemmänkin mahtuu.
Välityskyky ratkaistaan liittymissä, ei suorilla osuuksilla. Siltakatu–Länsikatu-risteykseen rakennetaan kiertoliittymä. Siilaisen
eritasoliittymän merkittävää parantamista 2020-luvulla suunnitellaan. Nimenomaan näillä toimilla varmistetaan liikekeskustan
sisääntulon sujuvuus.

Kyllä jatkuu. JOJO-liikenteessä
rollaattorin kanssa matkustavat
asiakkaat kuljetetaan jatkossakin maksutta matalalattialinjoilla maanantaista perjantaihin klo 10–14 ja klo 18 jälkeen
sekä lauantai- ja sunnuntailiikenteessä. Rollaattorietuus ei
kuitenkaan ole käytössä Noutopoika-liikenteessä.
Miksi käytössä ei ole siirtolippua?
– Asiakaspalaute
Varsinaista siirtolippua ei ole
enää käytössä. JOJO-liikenteessä kertalipulla ja arvolipulla
matkustavilla on kuitenkin maksuton vaihto-oikeus. Vaihtoaika
yhden vyöhykkeen matkalla on
yksi tunti ja useamman vyöhykkeen matkalla kaksi tuntia. Aika
lasketaan ensimmäisessä linjaautossa ostetusta tai leimatusta
matkalipusta. Vaihtoaika rekisteröityy Waltti-kortille tai näkyy
vähenevänä aikana mobiililipussa. Käteisellä maksettaessa
vaihtolippuna toimii käteiskuitti.

Joensuun kaupungin tiedotuslehti
Päätoimittaja
Markku Pyykkönen
markku.pyykkonen@joensuu.fi
p. 050 340 5826
Toimitussihteeri
Jatta Rautanen

Taitto
Antti Schroderus

Painos
40 000 kpl

Visuaalinen ilme
Markus Haataja / Fabrik

Jakelu
Ykkösjakelu Oy, julkinen tiedote

Paino
PunaMusta Oy

Seuraava numero ilmestyy
2/2020

Kannessa: Maarit Häkkinen ja Evgeniia Barymova CAMERA Jyri Heikkinen
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Tiesitkö

Somesta nostettua

230

Joensuun latuverkoston
pituus kilometreinä
(pl. jääladut)

0,3

JOOGAA, IRISH DANCEA, pilatesta, jalkapalloa, vesiliikuntaa, crossikävelyä… Jouluja tammikuussa naiset pääsevät testaamaan
maksutta erilaisia liikuntamuotoja.
Kokeilut ovat osa liikuntapalveluiden Naisten vuoro -hanketta, jonka tavoitteena on
edistää maahanmuuttajanaisten liikunnallista elämäntapaa. Hanke järjestää naisille
säännöllistä ohjattua liikuntaa, kertaluonteisia lajikokeiluja sekä luontoretkiä. Naisten vuoroille ovat kaikki naiset tervetulleita
liikkumaan! Naisten vuorosta tarkemmin
osoitteessa joensuu.fi/naistenvuoro.

grammaa hävikkiä
ruokailijaa kohden oli
Marjalan koulun tulos
ruokahävikkikisassa
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Käynnissä olevien tai
vuodelle 2020 suunniteltujen kaavahankkeiden
lukumäärä

Heidi Svahn Saakos tähän muut osallistua
Olisihan
kuin maahanmuuttajanaiset?
tuo hieno mahdollisuus saada esim. uusia
ystäviä yms.
Joensuun kaupungin liikuntapalvelut
Moikka Heidi, ehdottomasti kaikki
naiset ovat tervetulleita! Mukaan vain!
Olga / liikuntapalvelut

Joensuun kaupungin liikuntapalveluiden
Facebook-sivulla vinkattiin
2. joulukuuta Naisten vuoroista
facebook.com/joensuunliikuntapalvelut

Juuri nyt

Tälle palstalle nostetaan
ajankohtaisuuksista ajankohtaisimpia

Joulumuistio ja uusi vuosi

Kaupungintalon ilmoitustaulu poistuu käytöstä

Juhlakausi vaikuttaa kaupungin palveluihin. Vesikko suljetaan 23.12.
klo 18 ja on kiinni 24.–25.12. sekä 1.1. Uuden vuoden aattona uimahalli suljetaan klo 18. Rantakylän uimahalli on kiinni 23.12.–1.1.
Kirjastot saattavat palvella lyhennetyin aukioloajoin, itsepalveluna
tai olla kiinni kokonaan. Aukioloajat löytyvät verkosta vaara.finna.fi.
Katso museoiden aukiolot s. 9.
Kaupunkikeskustayhdistys Virta järjestää uuden vuoden juhlan
Joensuun Kauppatorilla 31.12. kello 16–18. Luvassa on joensuulaisia
bändejä nuorille, kaupungin edustajan puhe, Kosiosuden morsiamen
nimen paljastus ja tietenkin perinteinen ilotulitus kello 18. Parhaat
näkymät saat siihenkin torilta!

Kaupungintalon julkisten kuulutusten ilmoitustaulu poistuu käytöstä
tammikuun alusta alkaen. Säännöksen mukaan kuulutukset ja niihin
liittyvät asiakirjat julkaistaan jatkossa verkkosivuilla. Joensuun kaupungin kuulutukset materiaaleineen julkaistaan osoitteessa
joensuu.fi/kuulutukset. Lisäksi jotkut kuulutuksista julkaistaan
edelleen sanomalehdissä. Muuntamontie 5:n palvelupisteellä pidetään edelleen nähtävänä kaavoitukseen ja katusuunnitteluun liittyviä suunnitelmia.

Aukioloajoista tarkemmin: joensuu.fi
Uusi vuosi: joensuunvirta.fi
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Julkiset kuulutukset verkossa: joensuu.fi/kuulutukset

Kaavoitus

Nykyaikaiset kaavat
mahdollistavat lennokkaampiakin ratkaisuja,
kuten sivun pääkuvassa
napottavan Jukolanportin
uuden päiväkodin.

Vuoden 2020
merkittävimmät
asemakaavahankkeet
Pencil-alt Sanna Seppänen

Joensuun kaavoituksessa on ensi vuonna pääpaino vanhentuneiden kaavojen uusimisessa.
Maaseututaajamien asemakaavojen uudistaminen jatkuu ja keskustaa täydennetään.
Tulevan vuoden merkittävimmät asemakaavahankkeet ovat Yliopistokadun kampuksen, Botanian ja Carelicumin korttelin osan kaavamuutokset.
Yliopistokampuksen kaavalla ratkaistaan alueen lisärakentamisen
mahdollisuuksia, liikenteen ja pysäköinnin kysymyksiä ja alueen käyttötarkoituksen laajentamista muuhunkin kuin opetukseen. Botanian aluetta
on aikomus kehittää luonnontieteen
oppimisympäristönä ja matkailukohteena. Carelicumin kortteliin suunnitellaan täydennysrakentamista.
Kauppahallin ja kesäkahviloiden
sijainti ratkaistaan Kauppatorin ja

Havainnekuva Botanian
suunnitelluista muutoksista

ympäristön kaavamuutoksella. Hasan
niemen asemakaavamuutos tulee päätettäväksi talvella 2019–2020.
Jääkärinpuiston–Kirkkopuiston
asemakaavamuutos, jonka tavoitteena
on ratkaista muun muassa autoliikenteen kysymyksiä ja virkistysalueiden
tulevaa luonnetta, on lykätty tehtäväksi myöhemmin 2020-luvulla.

Rantakylän ja Utran aluetta
täydennetään

Rantakylä–Utra-osayleiskaavan avulla
ohjataan alueella tehtäviä asemakaavamuutoksia ja liikenneratkaisuja.
Kaavan tavoitteina on asumisen, palveluiden, työpaikkojen ja liiketoiminnan täydennysrakentaminen.
Rantakylän ja Utran väkiluku pyritään saamaan pysyvälle, maltilliselle
kasvu-uralle. Alueesta halutaan hyvä
asumisen vaihtoehto niille, jotka eivät
halua asua aivan keskustassa, mutta
arvostavat hyviä palveluita, lyhyitä
ajomatkoja ja toimivia joukkoliikenteen ja pyöräilyn yhteyksiä.
Osayleiskaava tulee päätettäväksi
alkuvuodesta 2020. Tulevan vuoden
aikana käynnistetään ensimmäisiä
uuden osayleiskaavan mukaisia asemakaavahankkeita, ainakin entisen
Rantakylän koulun korttelissa ja
lähiympäristössä.
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Maaseututaajamien asemakaavojen uudistaminen jatkuu

Viimeisten kuntaliitosten jälkeen laadittiin ohjelma maaseututaajamien
asemakaavojen uudistamiseksi. Vanhentuneet ja sisällöltään puutteelliset
asemakaavat työstetään ajan tasalle.
Enon, Hammaslahden ja Heinävaaran asemakaavat on jo uudistettu.
Kiihtelysvaaran, Tuupovaaran ja
Uimaharjun kaavojen uudistaminen
on hyvässä vauhdissa. Tavoitteena
on saada nämä kaavatyöt päätökseen
vuonna 2020.

Kaavoituskatsaus esittelee kaupungin vireillä olevia ja lähi
aikoina
vireille tulevia merkittäviä
kaavahankkeita. Kaupunginhallitus
hyväksyi vuoden 2020 kaavoituskatsauksen marraskuussa.
Tutustu koko kaavoituskatsaukseen
verkossa osoitteessa
joensuu.fi/kaavoituskatsaus tai
paperilla osoitteessa Muuntamontie 5, 80100 Joensuu sekä maaseutualueiden palvelupisteissä.

Tapahtumia Joensuussa joulu–helmikuussa
Poiminnat tapahtumatarjonnasta on koottu joulukuussa,
muutokset ovat mahdollisia.
1.12.–26.1.
Joensuun ylioppilasteatteri:
Kaislikon väki
Joensuun pääkirjasto ja
Kulttuuritehdas Siihtala
joensuunyt.wordpress.com
22.12.
Suuri Muumikonsertti
Carelia-Sali
ticketmaster.fi/
event/267281
31.12./4.1./5.1.
Cosi Fan Tutte
ooppera, konservatorion sali
turundot.fi
Kaupunginteatteri:
Jeppe Niilonpoika, Korjaamo,
Koko homman pomo, Pieni
merenneito, 9 hyvää syytä elää
Kaupunginorkesteri:
Uudenvuoden konsertti 31.12.
Zeuksen karkelot 23.1.
Ykköset 30.1.
Rakkauden ilo 20.2.

Tapahtumapaikkoja

Jazzkerho -76:
Mikko Innonen & Seppo Kantonen 11.1.
Kutimangoes 24.1.
Sami Linna Quartet 1.2.
31.1.
Andy McCoy
Ravintola Kerubi
kerubi.fi
31.1.–2.2.
SM-viikko
eri lajien SM-kisoja, eri paikkoja
sm-viikko.fi
5.–7.2.
Winter Cycling Congress
kansainvälinen talvipyöräilykongressi, Areena
wintercyclingcongress2020.fi
8.2.
Save Pond Hockey
hyväntekeväisyysturnaus,
jääkiekko, Louhelan kenttä
savepondhockey.org

9.2.
Jokeri Pokeri Box - Simon
suuri synttärishow
taikuriesitys,
Pataluodon koulun auditorio
taikurisimoaalto.com
14.2.
Ali Ihmemaassa
stand up -komediaesitys,
Utran Uittotupa
utranuittotupa.fi
15.2.
Korsuorkesteri –
30 vuotta poterossa
konsertti, Carelia-sali
korsuorkesteri.com
19.–23.2.
Joensuun musiikkitalvi
musiikkifestivaali, eri paikkoja
joensuu.fi/musiikkitalvi
27.2.
Taivas sylissäni
konsertti, Joensuun kirkko
fb.com/laulutuuli

Joensuun kaupunginteatteri
Rantakatu 20, Joensuu

Joensuu Areena
Mehtimäenaukio 2, Joensuu

Joensuun pääkirjasto
Koskikatu 25, Joensuu

Carelia-sali
Yliopistokatu 4, Joensuu

Kulttuuritehdas Siihtala
Nurmeksentie 4, Joensuu

Pataluodon koulun auditorio
Pataluodonkatu 2, Joensuu

Joensuun konservatorion
konserttisali
Rantakatu 31, Joensuu

Ravintola Kerubi
Siltakatu 1, Joensuu

Utran Uittotupa
Uittopäälliköntie 2, Joensuu

Joensuun kirkko
Papinkatu 1 B, Joensuu

Tule testaamaan
uusia lajeja
SM-viikolla
Eri urheilulajien yhteistapahtuma
SM-viikko täyttää Joensuun
31.1.–2.2.2020 suomenmestaruustason kilpaurheilulla. SMviikko kuuluu Olympiakomitean
tapahtumakirjoon.
Ennen varsinaisia mitalikamppailuita tapahtuman lajit kutsuvat
kaikki kaupunkilaiset liikkumaan
ja kokeilemaan uusia liikuntamuotoja. SM-viikon lajikokeilupäivä järjestetään perjantaina,
31. tammikuuta.
Tarjolla on kerralla monta
lajia, jotka ovat urheilua rakastavalle yleisölle ehkä tuntemattomampia. Yksi SM-viikon tavoitteista on saada lajeille näkyvyyttä
ja sitä kautta uusia seuraajia ja
harrastajia. Aamupäivällä Joensuu Areenan täyttävät joensuulaiset koululaiset.
– Kutsuimme mukaan kouluja, ja päivän suosio yllätti meidät todella positiivisesti. Tällä
hetkellä osallistumisensa on
vahvistanut jo 400 koululaista
opettajineen, iloitsee Joensuun
kaupungin tapahtumatuottaja
Katariina Peltonen.
Koululaisten jälkeen Joensuu
Areena ja Mehtimäen alue avautuu kaikille kaupunkilaisille. Tarkemmat aikataulut julkaistaan
joulukuun aikana.

Eri lajien yhteinen SM-viikko
31.1.–2.2.2020
sm-viikko.fi

Miun maun mukaset
Hei, olen Matias Kangas, opiskelija ja ruohonjuuritason kulttuuritoimija. Joensuussa on hienoa asua, koska täällä on
niin hämmentävän paljon mahdollisuuksia nauttia kulttuurista – museoista kuvataiteeseen, elokuvista sirkustaiteeseen ja
teatterista runoihin. Meillä on korkealaatuista taidetta pienemmistä tuotannoista
valtaviin produktioihin.
Tässä on kolme tärppiä, jotka nostan
Joensuun alkuvuoden kulttuuritarjonnasta.
7.11.–2.2.2020
Veljekset Turunen
Pohjoiskarjalaiset taiteilijaveljekset Reijo
Turunen ja Harri Turunen pureutuvat uusissa
teoksissaan ympäristön ja muutoksen teemoihin kumpikin omasta näkökulmastaan.
Joensuun Taidemuseo Onni,
Kirkkokatu 23, Joensuu
joensuuntaidemuseo.fi

Tällä palstalla ihmiset jakavat tapahtumasuosituksiaan
CAMERA Raine Turunen

10.1.2010
Relentless & Wrist Rodeo
Relentless-orkesteri palaa yli kahden vuoden
keikkatauon jälkeen lauteille.
Ravintola La Barre,
Torikatu 21, Joensuu
fb.com/ravintolalabarre
1.2.–13.3.2020
Hui kauhistus! – ja muita melko
peljoittavia tarinoita
Teatteri-Traktori tuo lavalle Mauri Kunnaksen lastenkirjojen pohjalta dramatisoidun
näytelmän.
Kulttuuritehdas Siihtala,
Nurmeksentie 4, Joensuu
traktori.net/huikauhistus
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Joensuu tapahtuu
Joensuun tapahtumat verkossa:
tapahtumat.joensuu.fi

Kohtauspaikkana
Luotsi – se oli
täydellinen "mätsi"
Pencil-alt Riitta Nyberg ja Jonna Nupponen CAMERA Jyri Heikkinen

Yrittäjä Maarit joensuulaisesta Karelcom Oy:stä oli käymässä postissa, kun jäi
hetkeksi kurkkimaan Kauppakeskus Centrumin kauppakäytävälle: Mikäs ihme
Luotsi tähän on ilmestynyt? Hetkessä duuniagentti oli vetäissyt hänet sisään!

SAMAAN AIKAAN TOISAALLA jo pitkään töitä etsinyt
Evgeniia oli tavannut ensimmäisen kerran duuniagenttinsa Annen. Evgeniia lähti kotiinsa toiveikkaana. Laukussa oli lista, jossa oli peräti 10 uutta työnhakuun liittyvää osoitetta, joita hän alkaisi heti kotona käymään läpi
– löytääkseen sen oikean.
– Tule sisälle tutustumaan, huikkasi tuolloin päivystysvuorossa ollut duuniagentti Jani ovella pyörineelle Maaritille. Meillä on hurja tavoite puolittaa Joensuun työttömyys
toukokuun loppuun 2022 mennessä, aloitti agentti tarinansa. Tilitoimistoa pyörittävää yrittäjää kiinnosti, kuinka
hanke rahoitetaan ja kuka maksaa agenttien palkan.
– Tämä on kaikkiaan lähes kahdeksan miljoonan EUhanke, tosi mittava hanke valtakunnallisestikin. Joensuun
kaupunki on sijoittanut tähän noin 1,8 miljoonaa kolmelle
vuodelle, mutta toisaalta se on aika pieni raha verrattuna
siihen, että verorahoilla maksetaan joka vuosi noin 10 miljoonaa niin sanottua työmarkkinatuen sakkolaskua pitkäaikaistyöttömyydestä. Mutta onhan meillä tässä hommaa,
jatkoi Jani.

– Olen minäkin harkinnut osa-aikaisen työntekijän palkkaamista, vaikka pienessä yrityksessä työntekijän palkkaaminen onkin suuri riski. Kiirettä on, eikä ehtisi oikein perehdyttää – sitä vaan sitten itse venyttää omia päiviä. Meillä on
todella uskolliset, jopa vuosikymmenten takaa tutut asiakkaat. Voisihan sitä toki myöhemmin ottaa uusiakin asiakkaita, jos meitä olisi yksikin enemmän. En vaan jaksa mitään
hakemustulvaa, Maarit pohti Luotsin Infopisteessä.
– Entä jos laitetaan tänne meidän Foreen ilmoitus,
jotta voidaan etsiä sopivaa tekijää asiakkaistamme, sanoi
agentti ja napsautti läppärinsä auki. Samalla hän vitsaili
agenttien ristineen ohjelman ”työ-tinderiksi”.
Ohjelma oli jo tehnyt ”täsmämätsejä” työnhakijan ja
työnantajan välille vertailemalla osaamiskartoituksia.
– Vai tinderihommiksi tämä minun postireissu menikin, nauroi Maarit, mutta kertoili sitten toiveensa sopivasta tekijästä.
Seuraavana päivänä Anne mietti Evgeniiaa – miten hyvä
kaksikielinen työntekijä siinä olisikaan! CV vaati kyllä
modernisointia. Anne päätti katsoa, oliko Evgeniia ehtinyt
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"Vai tinderihommiksi
tämä minun
postireissu menikin?

Karelcom Oy:n yrittäjä Maarit Väänänen käveli Luotsiin duuniagentti Jani Saveliuksen houkuttelemana ja pian alkoi tapahtua.

jo täyttää oman osaamiskartoituksensa Foreen. Siellähän
se oli! Anne pääsi katsomaan millaisia paikkoja Fore tarjoaisi Pohjois-Karjalan alueelta Evgeniialle. Ohjelma hakea
raksutti kaikista mahdollisista työhakupalveluista sopivimmat. Anne tarttui kuitenkin ensimmäiseen ja pian hän
juoksi Janin perään kysyäkseen lisätietoja. Se oli match!
– Tämä oli kuin onnenpotku, totesi Evgeniia siinä vaiheessa, kun kirjoitettiin työ- ja oppisopimuspapereita.
Ja kaikki tapahtui viikossa. TE-toimisto teki palkkatukipäätöksen nopeasti, Riverialta saapui liiketoiminta-alan
oppisopimuksista vastaava Anja Sivonen mukaan tekemään oppisopimusta.
– Minulle oli aivan uusi tieto, että palkkatuen saa koko
oppisopimuskoulutuksen ajaksi, vaikka kahdeksi vuodeksi! Ja saamme vielä pienen koulutuskorvauksen joka
kuukausi, kertoi Maarit ilahtuneena. Niinpä uskaltauduimme tekemään vakinaisen, kokoaikaisen työsopimuksen. Parina päivänä kuukaudessa hän käy koulun penkillä
ja tuo meillekin alan uusinta tietoa. Eli kyllä tämä oli hieno
onnenpotku meillekin, kiitos Luotsin ”tinderikoneen”,
kertoo Maarit.

Evgeniia Barymova tuli onnellisena näyttämään vakinaista
työsopimusta duuniagentti Anne Kokkoselle, koska työn
saaminen tuntui hänestä suorastaan epätodelliselta.

Tätä on Luotsi
Etsitkö työtä tai työntekijää?
Luotsi on juuri sinulle!
• henkilökohtaista valmennusta

Luotsi ja nuorten Ohjaamo:
Kauppakeskus Centrum, Kauppakatu 29

• uudenlaisia palveluita työhön
tai koulutukseen suuntaaville
• kaikille joensuulaisille

www.luotsijoensuu.fi
luotsi@joensuu.fi, 050 470 6553

Yrityskuiskaajat yllättivät joensuulaisia yrityksiä
Joensuun alueen yritykset saivat yllätysvieraita loka–marraskuussa. Joensuun kaupungin, Business Joensuun
ja yhteistyökumppaneiden asiantuntijat kiersivät kuukauden ajan kuuntelemassa yrittäjien sekä yritysten tarpeita, toiveita ja kehittämisideoita.
Yhteensä yrityskuiskaajat kävivät
431 yrityksessä ja keräsivät ennätysmäärän palvelupyyntöä ja palautetta,
yhteensä 466 kappaletta.
Yli kolmannes palvelupyynnöistä
liittyi yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen. Yli viidennes koski muuten yritystoimintaa ja elinvoimaa. Myös
aloittavan yrittäjän palveluja kaivattiin.
Joensuun kaupungin työllisyyspalveluihin kuuluvalle Luotsille tuli toiveita osaavien työtekijöiden löytämisestä sekä palkkaamiseen liittyvistä

rahoitusmahdollisuuksista. Lisätietoja
haluttiin myös kaupungin myöntämästä työllistämisen kuntalisästä.
– Yrityskuiskaajat saivat jälleen
hyvän vastaanoton yrityksissä. Kiitosta tuli erityisesti siitä, että kaupunki on kiinnostunut yrittäjien
ajatuksista, sekä siitä, että kehittämispalveluita ja rekrytointiapua tarjotaan
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suoraan yritykseen, kertoo työllisyyskoordinaattori Sari Riikonen Joensuun kaupungilta.
Joensuun tavoitteena on olla kokoluokassaan Suomen yritysystävällisin
kaupunki ja Luotsin avulla puolittaa
työttömyys. Yrityskuiskaajat-kampanja tukee omalta osaltaan näiden
tavoitteiden saavuttamista.

Kulttuuri
Toiveikkaita tarinoita ja
ihmeellistä ihmemaata
CAMERA Miska Photography

Joensuun kaupunginteatterin kevätkaudella 2020 on luvassa
muun muassa lohdullista tarinaa vakavista teemoista,
kurkistuksia ällistyttävään ihmemaahan, nuorten tekemää
teatteria nuorille sekä Sofi Oksasen Stalinin lehmät.

Näytelmän 9 hyvää syytä elää
hauvapitoista ensi-iltaa vietetään 15. helmikuuta.

Suuren näyttämön kevään ensimmäistä ensi-iltaa vietetään 15.2.
näytelmän 9 hyvää syytä elää merkeissä. Se on kertomus suorituskeskeisestä yhteiskunnasta ja odotusten
ristiaallokossa poukkoilevista ihmisistä – sekä yhdestä koirasta. Iiristiina Varilon ohjaamassa ja Anna
Krogeruksen käsikirjoittamassa esityksessä käsitellään vakavia teemoja,
kuten syrjäytymistä, yksinäisyyttä ja
mielenterveysongelmia, mutta niiden
ympärille rakentuva tarina on lohdullinen ja toiveikas.
Polkuja teatteriin -hankkeessa
monikulttuurinen nuorten ryhmä
valmistaa musiikkiteatteria nuorille. Pieni merenneito on lähes sanaton esitys, jota kuljettaa nuorten ja
muusikko Azra Topcun soittama
musiikki. Ensi-ilta on pienellä näyttämöllä 8. helmikuuta. Pientä merenneitoa nähdään myös jo loppuun
varatulla kiertueella.
Yleisön toiveesta pienelle näyttämölle ja kiertueohjelmistoon palaa
Sofi Oksasen esikoisromaaniin pohjautuva Stalinin lehmät, joka sai näyttämöversion Joensuussa vuonna

Joensuun kaupunginteatteri,
Rantakatu 20
Koko ohjelmisto:
kaupunginteatteri.jns.fi/
ohjelmisto

CAMERA Eevamaija Mustaniemi

Oma musiikkiryhmä
ikäihmisille
Nyt on tarjolla matalan kynnyksen
musisointia ja yhdessäoloa kaikille
musiikista kiinnostuneille ikäihmisille konservatorion opiskelijoiden ja
opettajien kanssa. Aikaisempaa kokemusta musiikista ei tarvita. Osallistua
voi myös kuunnellen ja mukana muuten ollen. Ryhmän toiminta muotoutuu osallistujien toiveiden mukaan.
Kokoontumisia on noin kymmenen
keväällä 2020. Kausi päättyy esitykseen, johon halukkaat ryhmäläiset
voivat osallistua.
Musiikkiryhmä kokoontuu Yhteisötalo Satamassa osoitteessa Yläsatamakatu 28 keskiviikkoisin kello 13–14.
Ensimmäinen kokoontuminen on 5.
päivä helmikuuta. Osallistuminen on
ilmaista. Täytämme paikat ilmoittau-

2018 Aino Kiven dramatisoimana ja
ohjaamana. Uusintaensi-iltaa vietetään 11. maaliskuuta.
Huhtikuun lopulla ensi-iltaan tulee
Lewis Carrollin alkuperäisteoksiin
pohjautuva koko perheen esitys Liisa
ihmemaassa, jonka kaupunginteatterille ohjaa ja dramatisoi teatterin uusi
ohjaajakiinnitys Piia Peltola. ”Kun
oppii oikein taitavaksi kuvittelijaksi,
ei tarvitse enää koskaan pitkästyä”,
esityksessä vinkataan.
Vierailuesityksinä kevätkaudella
nähdään Red Nose Companyn ja Teatteri Quo Vadiksen yleisömenestys
Punainen viiva ja Ulla Tapanisen Lavaammuntaa VI. Syyskaudella ensi-iltaan
tulleet Korjaamo ja Jeppe Niilonpoika
jatkavat tammikuun loppuun ja Koko
homman pomo maaliskuulle.

tumisjärjestyksessä. Järjestäjänä on
Joensuun konservatorio yhteistyössä
Yhteisötalo Sataman kanssa. Toimin-

nan tukemisessa on mukana William
ja Ester Otsakorven säätiö.

Ilmoittaudu mukaan 15. tammikuuta mennessä joko yhteisötalo Satamassa
(Yläsatamakatu 28, Joensuu) paikan päällä tai Anni Pesonen, puh. 050
385 0818, anni.m.pesonen@joensuu.fi tai Eevamaija Mustaniemi, puh. 050
321 9076, eevamaija.mustaniemi-lodders.fi.
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Kansalaisopiston kevät jo käsillä – kesäkin kohta!
Kansalaisopiston kevään kurssit on jo julkaistu. Niihin pääsee tutustumaan
kansalaisopiston verkkosivuilla ja painettu kevätesite jaetaan koteihin joulun
jälkeen. Ilmoittautuminen alkaa perjantaina 3. päivä tammikuuta kello 9.30
sekä netissä että puhelimitse.
Vaikka tässä vasta talveen totutellaan, nyt on oikea hetki esittää kurssitoiveita kesälle. Opiston kesälukukausi on 1.5.–30.6. ja kesän kurssit
julkaistaan verkossa maanantaina 16.

maaliskuuta. Kaikki tammikuun loppuun mennessä kursseja toivoneet
osallistuvat 25 euron kurssilahjakortin arvontaan. Toivo kesän kursseja
osoitteessa bit.ly/33GifQT
Tiesitkö, että kansalaisopisto on
satavuotias! Siihen liittyen meneillään
on toinenkin kysely. Miltä satavuotias opisto näyttää juhlavuonna sinun

näkökulmastasi? Kansalaisopisto pyytää kaikkia opistossa vuosien aikana
opiskelleita sekä vasta opiskelua
suunnittelevia vastaamaan kyselyyn
osoitteessa bit.ly/askys
Joensuun seudun kansalaisopisto
juhlii satavuotista historiaansa koko
kevään. Tammikuussa julkaistaan FT,
tietokirjailija Vesa Tuomisen kirjoittama ja Markus Niemen toimittama
historiikki Sivistystyötä ja yhteisöllisyyttä – Joensuun seudun kansalaisopisto
100 vuotta. Kevätlukukaudella järjestetään myös liuta Opisto100-luentoja

Maksathan kirjastomaksusi vuoden
loppuun mennessä
Joulukuun ajan kaikissa Vaara-kirjastoissa on meneillään perinteinen
maksukampanja. Silloin asiakkaiden
toivotaan maksavan rästiin jääneet
kirjastomaksunsa. Mikäli maksut ovat
maksamatta vielä vuoden lopussa,
napsahtaa 1. tammikuuta voimaan
lainauskielto. Se toki raukeaa välittömästi, kun maksut on maksettu. Lainauskiellossa ei pysty myöskään uusimaan jo lainassa olevaa aineistoa.
– Kirjasto perii maksuja myöhästymisistä ja noutamattomista varauksista. Maksukampanjan avulla pyritään
välttämään ylisuurien maksujen kertyminen asiakkaille. Maksusaldonsa voi
tarkistaa verkkokirjastosta, eräpäiväkuitista tai henkilökunnalta, kertoo kirjastonhoitaja Hanna-Maija Laaksonen.
Maksut voi maksaa minkä tahansa
Vaara-kirjaston asiakaspalvelussa.

Yli euron maksut voi hoitaa myös
verkkokirjastossa.

https://vaara.finna.fi

Harmonikan monet kasvot tulee taas
Maakunnallinen Harmonikan monet
kasvot 2020 -tapahtuma kokoaa harmonikansoittajat jälleen upeiden
yhteisten soittojen äärelle. Tämän talven tapahtuman teemana on yhteismusisointi. Taiteilijavieraaksi ja
pedagogiksi saapuu harmonikkataiteilija Reijo Ahonen Hämeenlinnan
Sibelius-opistosta. Lisäksi vierailijoita
saadaan Savonlinnan musiikkiopiston
harmonikansoiton opettaja Kirsi Laamasen kanssa.
Tapahtumaviikon aikana järjestetään HMK 2020 -maakuntakonsertteja

musiikkioppilaitoksissa. Joensuunkonsertti on maanantaina 27.1. kello
18 konservatoriolla osoitteessa Rantakatu 31.
Tapahtuma huipentuu lauantaina
1.2. yhteissoittokurssiin ja kello 19
alkavaan Harmonikan monet kasvot
-juhlakonserttiin Lomakeskus Huhmarissa (Huhmarisentie 43, 83700
Polvijärvi). Konsertissa esiintyvät
Reijo Ahonen, musiikkioppilaitosten
oppilaat opettajineen sekä muut maakunnan omat taiturit.

ja kursseja, joilla on juhlavuoden kunniaksi tavallista edullisemmat hinnat.
Juhlakeväänä järjestetään myös
monialaisia maksuttomia luentoja.
Kevään juhlakurssitarjonta löytyy
kansalaisopiston nettisivuilta haku
sanalla Opisto 100.

Kaikki juhlavuoden tapahtumat
päivittyvät osoitteeseen
joensuu.fi/kansalaisopisto/
juhlavuosi

Vielä ehdit nähdä
Turuset ja Satumetsän
Taidemuseo Onni on suljettu joulun aikaan 21.–26.12. ja 30.12.–
1.1. Vuodenvaihteen jälkeen
museossa jatkuu Veljekset Turunen
-näyttely. Yleisöopastukset ovat
vielä keskiviikkona 8.1. ja 29.1.
kello 17. Lauantaina 18.1. kello 13
Reijo ja Harri Turunen saapuvat museolle taiteilijatapaamiseen
valottamaan näyttelyn teemoja ja
teosten syntyä.
Pohjois-Karjalan museo Hilma
taas hiljenee joulun viettoon 23.12.
kello 15 ja on kiinni 24.–26.12.
Museo sulkeutuu 31.12. kello 15 ja
on kiinni sekä 1.1. että loppiaisena
6.1. Ajat koskevat sekä museon
näyttelyitä että Mukulakatua.
Hilmassa ehtii vielä tutustua
Satumetsään, jonne on tullut lauma
tonttuja, ja yksi kuusista on koristeltu metsän asukkaiden joulukuuseksi. Vuonna 2020 Hilman ja
Mukulakadun aukioloajat muuttuvat, ja niistä tiedotetaan myöhemmin. Vuonna 2020 jatkuvat
molempien museoiden ilmaislauantait, joista ensimmäinen on
4. tammikuuta.

Taidemuseo Onni, Kirkkokatu 23
joensuuntaidemuseo.fi

Pohjois-Karjalan museo Hilma
ja Mukulakatu, Koskikatu 5
pohjoiskarjalanmuseo.fi
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Kulttuuri
CAMERA Anniliina Lassila
Ylikapellimestari Eero Lehtimäki lupaa
kaupunginorkesterin kevätkauden täydeltä tarinoita ja tunnelmia.

Joensuun kaupunginorkesteri
Carelia-sali, Yliopistokatu 4
Koko ohjelmisto:
joensuu.fi/kaupunginorkesteri

Nuoria taiteilijoita, suomalaisia
säveltäjiä sekä Miljoonasade
Joensuun kaupunginorkesterin
kevään 2020 ohjelma yllättää monipuolisuudellaan. Orkesteri tuo estradille nuoria taiteilijoita, kansainvälisiä taiteilijavieraita sekä suomalaisten
säveltäjien teoksia. Laajassa keskustelussa ollut naisten edustus näkyy
sekin ohjelmistossa.
– Olen ollut valtavan onnellinen
siitä, miten Joensuun konserttiyhteisö
on lähtenyt mukaan matkaamme.
Kaupungilla on tultu vaihtamaan ajatuksia ja konserteissa on nähty paljon
nuoria kuulijoita. Jännittävän syyskauden perään minulla onkin ilo tarjota uusi kausi täynnä tarinoita ja
tunnelmia, kertoo ylikapellimestari
Eero Lehtimäki.
Kevään avauskonsertissa 23.1. esitetään kansainvälisesti menestyneimpiin säveltäjiimme kuuluvan Kalevi
Ahon bassoklarinettikonsertto, solistina nykymusiikkispesialisti Mikko
Raasakka. Konsertin johtaa Savonlinnan Oopperajuhlien uusi taiteellinen
johtaja, Jyväskylä Sinfonian taiteellinen johtaja Ville Matvejeff.
Tammikuun 30. päivä Dmitri
Šostakovitšin ensimmäisen sellokonserton solistiksi Joensuuhun saapuu Senja Rummukainen, joka ylsi
sensaatiomaisesti kansainvälisen
Tšaikovski-sellokilpailun finaaliin.

Rakkaudesta helmikuussa

Ylikapellimestari Lehtimäki on valinnut 20.2. Rakkauden ilo -konserttiin
rakkauden, intohimon ja ilon teeman
Joensuun Musiikkitalvi -tapahtuman
aiheen mukaisesti. Helmikuun 27.

päivä kuullaan koko perheen lumoava
Lintu sininen -konsertti. Se on tarinaa
ja musiikkia yhdistävä kokonaisuus,
jossa kuvittaja Katri Kirkkopellon
teokset heräävät eloon ja aukeavat
musiikin avulla.
– Olemme myös erittäin iloisia voidessamme pitää vuonna 2020 lasten,
opiskelijoiden, työttömien, varusmiesten sekä siviilipalvelumiesten
lippujen hinnan viidessä eurossa.
Hinnan vaikutuksia on selvitetty vuoden 2019 aikana, ja ne ovat olleet
positiivisia konserttikäyntikertoihin
ja lipputuloihin, mainitsee intendentti
Marjo Vattulainen.

Keväällä legendaariset Miljoonasade ja Linda Lampenius

Maaliskuussa uppoudutaan oopperan huumaavaan maailmaan 12.3. ja
kuullaan Suomirokin kruununjalokivi
Miljoonasateen kappaleita sinfoniaorkesterille sovitettuna 19.3. Solistikolmikko viulisti Linda Lampenius, Apocalypticastakin tuttu sellisti Perttu
Kivilaakso ja pianisti Laura Mikkola
saadaan lavalle 26.3. Huhtikuun konsertissa 2.4. kuullaan suomalaisia
säveltäjänimiä Joonas Kokkonen ja
Leevi Madetoja. Pääsiäisen hiljaisuuteen laskeudutaan J. S. Bachin Johannes-passion sävelin 8.4. Pianovelho
Iiro Rantala puolestaan astuu estradille 23.4. ja vappua orkesteri viettää Retuperän WBK:n kanssa 29.4.
Kevään viimeisessä sinfoniakonsertissa 14.5. hemmotellaan vielä jousimusiikin ystäviä.

Ympäri Suomea tänä vuonna innostanut urheiluseurojen ja kirjastojen
kausikorttiyhteistyö alkoi marraskuussa Joensuussa. Kirjaston kautta
pääsee seuraamaan urheilun lisäksi
kulttuuria. Marraskuun puolivälissä
lainattaviksi tulivat jääkiekkoseura
Jokipoikien, koripalloseura Kataja
Basketin ja lentopalloseura Karelian
Hurmoksen kausikortit. Korttivalikoima täydentyi joulukuussa kahdella
Botanian kausikortilla.
Ensi vuoden alusta alkaen kirjastosta voi lainata myös Joensuun kaupunginorkesterin, Joensuun kaupunginteatterin ja pesäpalloseura

Joensuun Mailan kausikortteja. Jalkapalloseura Jipon kausikortit tulevat
lainattaviksi ensi kesälle.
Kausikortit ovat lainattavissa ainoastaan Joensuun pääkirjastosta osoitteesta Koskikatu 25. Lainaamiseen
tarvitaan Vaara-kirjastojen voimassa
oleva kirjastokortti. Asiakkaalla voi
olla lainassa yksi kausikortti kerrallaan ja laina-aika on yksi viikko. Kirjastosta kuitenkin toivotaan, että kortit palautetaan heti käytön jälkeen,
jotta mahdollisimman moni pääsisi
niitä hyödyntämään. Kortteja ei voi
varata, mutta saatavuustiedot voi tarkistaa verkkokirjastosta.
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CAMERA Leena Purma

Lainaa kirjastosta urheilun ja
kulttuurin kausikortteja

Informaatikko Vesa Liminka esittelee
lainattavia kausikortteja.

Kaupunki

Kaupungin kuulumisia ympäri
kyliä ja keskustoja

Opiskelijat
suosittelevat
Joensuuta

Aikuislukiosta uusia reittejä elämään
Pencil-alt Mari Petrelius, Aikuislukion rehtori

Illan koitteessa Lyseon lukio Koskikadulla jatkaa palveluaan Joensuun
Aikuislukiona. Ala-aulan ovet käyvät
neljän jälkeen tiheään, kun opiskelijat
saapuvat iltaopetuksen oppitunneille
maanantaista torstaihin.
Koulussa on lämmin ja rento tunnelma. Aikuislukiossa opiskelee yli
kaksisataa ylioppilastutkintoon tähtäävää aikuista Joensuun seudulta.
Kursseilla on mukana myös opiskelijoita, jotka haluavat parantaa valmiuksiaan työelämässä, esimerkiksi
opiskelemalla vieraan kielen. Joukosta löytyy myös pääsykokeisiin
kertaavia, ammatinvaihtoa suunnittelevia sekä muiden oppilaitosten
opintoihin täydennystä hakevia opiskelijoita. Suorittaa voi myös aikuisten
perusopetusta, kymppiluokkaa, lukioon valmentavaa koulutusta ja kahden tutkinnon lukio-opintoja.
Aikuislukiossa opiskelemiseen ei
tarvitse mitään lähtötietoja tai taitoja.

Opetus on avointa kaikille 18 vuotta
täyttäneille, eikä keskiarvo- tai ikärajaa ole. Lukion päättötodistukseen
ja yo-tutkintoon tähtäävä opiskelu on
maksutonta. Opiskelu on joustavaa
ja sopii monenlaisiin elämäntilainteisiin. Opinto-ohjaaja auttaa alkuun
opintojen suunnittelemisessa ja erityisopettaja opastaa oppimisen haasteissa. Mukavat opettajat huomioivat
opiskelijoiden henkilökohtaiset tarpeet opiskelussa ja aikatauluissa.
Puoli yhdeksän aikaan illalla koulun ovet kolahtelevat hiljakseen viimeisten opiskelijoiden poistuessa
oppitunneilta. Ovella näkyy iloisia
kasvoja – opiskelu Aikuislukiossa
avaa elämään uusia reittejä!

joensuu.fi/aikuislukio
kanslia: 050 439 1059,
opinto-ohjaaja: 050 465 1185

Liity valokuituverkkoon
Viime kesänä Joensuun Heinävaarassa 135 taloutta liittyi valokuituverkkoon osana kaupungin hanketta.
Moni on liittynyt verkkoon jo pelkästään tv-palveluiden takia. Valokuidun tuoma verkkoyhteys on nopea
ja asukkaat voivat käyttää muitakin
haluamiaan laitteita ja palveluita yhtä
aikaa ilman, että yhteys ruuhkautuu
ja pätkii.
– Yleisesti ei ehkä vielä ihan
ymmärretä tietoliikenneyhteyden
merkitystä ja tarvetta. Oletetaan, että
langattomat verkot kehittyvät myös
syrjemmässä, vaikka nyt jo tulee
palautetta, että ne toimivat epävakaasti, sanoo avoin kuitu -hanketta
toteuttavan joensuulainen tietoliikenneyhtiö Cap-Netin Ari Hakulinen.
Valokuitu on pitkäaikainen sijoitus,
jonka tiedetään kestävän ainakin 50

vuotta. Kuidun hankinta vaikuttaa myös
asunnon arvoon asuntomarkkinoilla.
– Yksi paluumuuttajakin soitti,
tuleeko valokuitu. Lisäksi kolmessa
kiinteistökaupassa ollut vaikuttavana
tekijänä se, että on valokuitu, Hakulinen kertoo.
Hakulinen muistuttaa, että jälkiliittyjiä voidaan ottaa vielä mukaan.
Hankkeessa on keskitytty nyt Heinävaaraan. Alueen asukkaiden aktiivisuudesta riippuu, jatkuuko hanke
ensi kesänä Kiihtelysvaaraan tai Iiksenniittyyn. Kiinnostuneiden toivotaan olevan yhteydessä viimeistään
tammikuussa 2020.

Kiinnostaako valokuitu?
avoinkuitu.fi

Joensuun kaupunki teetti huhtikuussa kyselyn, jonka avulla kartoitettiin Joensuussa opiskelevien
mielipiteitä Joensuusta. Joensuuhun tullaan ensisijaisesti opiskelemaan saadun opiskelupaikan
perässä. Kaupunkia tunnetaan
ennen opintoja heikosti, mutta
opiskelujen aikana Joensuu yllättää positiivisesti ja kaupunkiin
kotiudutaan nopeasti.
Valmistumisen jälkeen Joensuuhun haluaisi jäädä yli 70 prosenttia kyselyyn vastanneista.
Ystäville Joensuuta opiskelupaikkakunnaksi suosittelisi yli 80 prosenttia. Erityisen tyytyväisiä opiskelijat ovat luonnonläheisyyteen,
liikuntamahdollisuuksiin ja kirjastoihin. Joensuuta pidetään myös
sopivan kokoisena ja kansainvälisenä kaupunkina.

Tutustu tutkimukseen:
joensuunuutiset.fi/
opiskelijakysely2019

Paistinrasvan
hävittäminen ja
Kinkkutemppu 2019
Taas on se aika vuodesta, kun
monessa kodissa aloitetaan joulunvietto ja kinkun paisto. Siksi
onkin hyvä muistuttaa, että kinkun paistinrasvoja ei pidä kaataa
viemäriin sillä rasva hyytyy kylmässä viemärivedessä ja aiheuttaa helposti tukoksia kiinteistöviemäreihin, ja lasku näiden
viemäritukosten aukaisuista lankeaa aina kiinteistölle. Ellet halua
käyttää paistinrasvaa esimerkiksi
kastikkeen pohjana, voit antaa ylimääräisen paistinrasvan jähmettyä ensi kunnolla ja sen jälkeen
laittaa pakattuna biojätteeseen.
Mikäli erillistä biojätteen keräystä ei ole, voi jähmettyneen rasvan hävittää sekajätteenä. Vielä
parempi tapa hävittää paistinrasva on osallistua Kinkkutemppuun, jossa paistinrasvat kierrätetään uusiutuvaksi dieseliksi.

Lisätietoja kinkkutempusta:
kinkkutemppu.com
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International
Cheaper bus travel during
Christmas Campaign
Joensuu region public transport JOJO begun its Christmas
Campaign on 14 December. During the campaign, you can
travel on JOJO buses using the cheaper Hilja tickets at any
time of day.
The price of the ticket is based on zones. A single ticket
for one zone costs 2 €, a ticket for two zones is 3 €, and a
ticket for three zones is 4 €. The cheaper prices are valid
when paying by either cash or a mobile ticket.
Campaign tickets cannot be purchased using Waltti card
value tickets, and the campaign is not valid on Noutopoika
Demand Responsive Transport. The campaign lasts until 1
January 2020.

JOJO bus locations can
now be viewed in real time
using Route Search
JOJO bus locations can now be viewed in real time using
Route Search. This means you no longer need to wait at a
freezing cold bus stop and only guess whether your bus
has already gone. Route Search also includes all the usual
timetables, routes and stop-specific timetables. You can
also plan your journey with Route Search. The service
includes options for travelling by public transport, on foot,
by bike and by car (limited).

JOJO bus timetables and routes are available in
Route Search: joensuu.digitransit.fi

Рождественская акция:
снижены цены на
автобусные поездки
14 декабря Управление общественного транспорта г.
Йоэнсуу запускает рождественскую акцию. В период
ее действия поездка на городском автобусе обойдется
дешевле, чем обычно. Для этого нужно купить одноразовый билет Hilja, который действителен круглосуточно.
Стоимость билета зависит от зоны движения. Одноразовый билет на проезд по одной зоне стоит два евро, по
двум зонам – три евро, а по трем – четыре евро. Выгодная цена действует при оплате наличными или через
мобильное приложение.
Поездку нельзя оплатить с балансового счета проездного Waltti. Акция также не распространяется на групповое такси по требованию [Noutopoika]. Акция продлится до 01.01.2020.

Отследить движение
автобусов JOJO можно
в режиме реального
времени
Движение городских автобусов теперь отображается в
Электронном справочнике маршрутов [фин. Reittiopas].
Больше не нужно мерзнуть на остановке в ожидании
автобуса и гадать, придет ли он вообще. Справочник
содержит также привычную информацию о расписании, маршрутах и времени отправления автобусов
от остановок. С помощью электронного справочника
можно спланировать маршрут поездки. Сервис охватывает движение городского транспорта, расстояние,
которое нужно пройти пешком, проехать на велосипеде и на личном автомобиле. В отношении последнего сервис работает в ограниченном объеме.

Расписание и маршруты автобусов JOJO представлены в
электронном справочнике маршрутов:
joensuu.digitransit.fi

Visit our website at joensuu.fi/english for more content in English.

