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TORI

YLI 1 000 VASTAUSTA –
KAUPPATORI KIINNOSTI
Kaupunkilaiset tulevat viihtymään torille kesäkahviloihin ja ravintoloihin. Tori on myös merkittävä läpikulkupaikka. Tulevaisuuden rakentamisen toivotaan olevan maltillista. Kaupunki selvitti
kyselyllä Kauppatorin käyttötarpeita ja kaupunkilaisten suhtautumista torille rakentamiseen.
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hmiset tulevat torille viihtymään kesäkahviloihin ja
-ravintoloihin sekä markkinoille. Tori on myös merkittävä läpikulkupaikka. Vanhemmat vastaajat tulevat myös torikaupoille. Nuorille torikauppaa tärkeämpää on ystävien tapaaminen, kansanjuhlat ja yögrillit.
Nuoret aikuiset käyttävät Kauppatoria kyselyn mukaan muita ikäryhmiä enemmän.
Vastauksissa kiiteltiin Sinisen virran ja Keskuspuiston kesäkahviloiden tunnelmaa ja toivottiin nii-

den säilymistä jatkossakin. Torin kehittämisen kannalta tulisi miettiä, miten läpikulkijat saadaan pysähtymään ja viihtymään torilla.
Kysyttäessä rakentamisesta vastaajat sallisivat
torille maltillisen rakentamisen. Ei yhtään rakentamista tai paljon rakentamista sallivia vastaajia oli
molempia 12 prosenttia.
Rakennusten sijaintipaikkana Koskikadun ja Siltakadun puoli olivat tasaväkisiä. Mahdollisen rakentamisen kannalta tämä jättää tilaa suunnittelulle. Jos torille rakennetaan, sinne pitäisi rakentaa nimenomaan kauppahalli. Tätä mieltä oli 82 prosenttia
vastanneista.
Samalla kysyttiin myös keskustakohteiden arvostusta. Kaupungin identiteetin kannalta Kauppatori
oli tärkein yksittäinen paikka. Sen lisäksi jokivarren

kohteet, Ilosaaren ympäristö, kaupungintalo, Rantakadun puutalot ja kävelykatu, nousivat tärkeiksi kaupunkilaisille. Avoimissa vastauksissa mainittiin useasti myös Pielisjoki.
Kyselyyn vastasi 1 081 joensuulaista ja ulkopaikkakuntalaista. Vastaajista 83 prosenttia oli joensuulaisia. Suurin vastaajaryhmä, 37 prosenttia, oli keskustassa asujat. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Kauppatorin kaavamuutoksessa.

Tutustu kyselyn tuloksiin

www.joensuu.fi/-/kauppatori-ja-ymparisto

in english

www.joensuu.fi/english
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YMPÄRISTÖ

Vihreällä ratkaisulla leikkipaikka Siniselle Virralle
Joensuussa on rakennettu päiväkoteja ja kouluja vihreällä rahoituksella. Tämä työ palkittiin
tammikuussa Kuntarahoituksen Vihreä edelläkävijä -palkinnolla. Palkintona joensuulaiset
saavat kesällä 2019 uuden leikkipaikan Siniselle virralle.

V

ihreä edelläkävijyys on tunnustus
toimijalle, jonka ympäristöajattelu
ja -teot toimivat esimerkkinä ympäristöystävällisessä rakentamisessa. Joensuussa on toteutettu peräti kuusi hanketta Kuntarahoituksen vihreällä rahoituksella.
Useat vihreän sertifikaatin saaneista kohteista ovat kouluja ja päiväkoteja.
Karhunmäen ja Nepenmäen kouluissa
oppilaita kannustetaan vihreään ajatteluun antamalla heille mahdollisuus tarkastella koulun energiankulutusta, ilmaisenergian tuottoa ja veden kulutusta
reaaliaikaisesta seurantajärjestelmästä.
– Jatkosuunnitelmissa on, että oppilaat voisivat reaaliaikaisesti nähdä myös
omien toimiensa vaikutukset edellä mainittuihin asioihin, esimerkiksi veden ja
sähkön säästön, kaupungin tilakeskuksen johtaja Timo Korhonen kertoo.

KOLUMNI

Palkintona Rupilisko-leikkipaikka
Leikkipaikan teemaksi valikoitu kaupungin tunnuseläin rupilisko. Kohteen
suunnittelusta vastaa luovaan ympä-
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Sen mitä teemme,
ei tarvitse aina
olla suurta

ristösuunnitteluun erikoistunut suomalainen Berry Creative yhteistyössä kaupungin puistosuunnittelun kanssa.
Kävelykadun leikkipaikka purettiin
toriremontin ja väistötorin alta pois pari vuotta sitten. Alueen palauttaminen
leikkipaikaksi oli kaupungin rakennusohjelmassa tälle vuodelle.
Kokonaisvaltainen ote
ympäristöajattelussa
Ympäristötavoitteet on kirjattu kaupungin strategiaan, jossa ilmasto otetaan
huomioon kaupungin kaikessa suunnittelussa ja toiminnassa.
Rakentamisen investoinnit ottavat
huomioon ympäristövaikutukset. Sama
ajattelu toistuu julkisissa hankinnoissamme. Viime vuonna kaupunki huomio ympäristökriteerit yli 90 prosentissa kilpailutuksista.

Lue lisää Joensuun
ilmastotyöstä
www.joensuu.fi/
hiilineutraali-joensuu-2025

Karhunmäen
koulun välitunti.

Joensuusta hiilineutraali –
jokainen voi tehdä jotain
Joensuun kaupungin ilmastotavoitteet
ovat haastavia, mutta mahdollisia toteuttaa. Vuodesta 2007 vuoteen 2016
Joensuu kasvihuonekaasupäästöt ovat
vähentyneet 24 prosenttia eli kohti tavoitetta ollaan menossa. Tavoitteiden
toteuttamiseen tarvitaan kaikkia, niin
kaupunkia, yhteisöjä, yrityksiä kuin meitä kuntalaisiakin. Kuntalaisilla on suuri
merkitys, sillä meitä vartenhan Joensuu
haluaa olla hiilineutraali vuonna 2025.
Jokainen voi tehdä jotain. Jokainen muutos ajattelussa ja arkipäivässä
sekä hankinnoissa on teko kohti hiilineutraalia kaupunkia ja kestävää sekä
parempaa tulevaisuutta. Vähentämällä omia kasvihuonekaasupäästöjämme ja lisäämällä hiilinieluja me jokainen voimme olla mukana toteuttamassa tavoitetta.

Sen mitä teemme, ei tarvitse aina olla suurta ja merkittävää. Jätetään joskus
auto kotiin. Pyöräillään töihin, kauppaan
tai kylille. Hypätään bussiin tai junaan
kun mennään kauemmas. Pidetään päiviä, jolloin jätetään liharuoka pois. Ruokahävikin pienentämisellä on suuri merkitys. Hankitaan lähiruokaa, sillä sen kuljettamisella on pienempi hiilijalanjälki.
Sammutetaan valot ja laitteet, kun niitä ei tarvita. Hankitaan vihreää sähköä.
Vaihdetaan led-valoihin. Ilmalämpöpumpulla, maalämmöllä ja aurinkopaneeleilla tuotetaan energiaa vähemmillä päästöillä. Hiilinieluja voimme lisätä istuttamalla puita.
Tietysti isompiakin asioita voi tehdä,
jos siltä tuntuu tai sellaiseen on mahdollisuus. Matkustaessa voi lentokoneen sijaan valita junan myös pidemmälle mat-

kalle. Aina se ei onnistu, mutta mahdollista on myös ostaa kalliimpi lippu, jossa
on mukana kompensaatio kasvihuonekaasupäästöille. Jos omistat metsää,
voisit harkita sen suojelemista hiilinielujen lisäämiseksi.
Mahdollisuuksia on paljon eikä meidän tarvitse miettiä asioita yksin. Monenlaisia tapoja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä on olemassa. Lisää vaihtoehtoja kehitellään ja niistä löytyy tietoa
mistäpä muualta kuin internetistä. Neuvoja, opastusta ja ideoita voi kysellä vaikka meiltä täältä ympäristönsuojelusta ja
tietysti käymällä meidän nettisivuillamme osoitteessa www.joensuu.fi
Jari Leinonen
ympäristönsuojelupäällikkö
jari.leinonen@joensuu.fi
puh. 050 376 8584

Tiesitkö että…
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Eduskuntavaaliehdokkaiden määrä
Savo-Karjalan vaalipiirissä.

somesta nostettua
“Ihana näyttely! Niin moni
rakennus on jollain tavalla tuttu.
Kiinnostavaa historiaa.”

“Pitäisi kehittää keinoja siihen,
miten saadaan opiskelijat jäämään
tänne paikkakunnalle.”

Twitterissä Päivi Nenonen
Hilman Arkkitehtuuria
Pohjois-Karjalassa -näyttelystä.

Mari Ojalammi (sd.) valtuuston
keskustelussa vuosikatsauksesta.

JOENSUU

NYT TAPAHTUU
TAPAHTUMAT
Kuva: Yle

JOENSUU

TAPAHTUMIA
JOENSUUSSA
maalis–huhtikuussa
Poimintoja tapahtumatarjonnasta
koottu maaliskuussa,
muutokset mahdollisia.
la 30.3. klo 20.30
Earth Hour,
Maailman suurin
ilmastotapahtuma
KESKUSTA
ma 25.3. klo 18–19.30
Uusiutuvan energian ilta
Pääkirjasto, Muikku-Sali,
Koskikatu 25
ti 26.3. klo 17.30
Maksuton tietoisku:
Älykännykkä,
tabletti vai läppäri?
Kansalaisopisto, lk 103,
Papinkatu 3

Pakkaukset kiertoon
– huhtikuussa
rakastetaan muovia
I love muovi on yhteisöllinen kampanja, joka tekee muovin
lajittelusta yksinkertaista ja hauskaa. Tavoitteena on saada
suomalaiset lajittelemaan pakkausmuovinsa. Pystyyn pannaan
kisa kuuden kaupungin kesken ja Joensuu on messissä!
Huhtikuussa käytävä Ylen I love muovi -kampanja on ratkaisukeskeinen ja yhteisöllinen: siinä jalkaudutaan toreille ja kouluihin kannustaen kaupunkilaiset lajittelemaan muovia. Tarkoitus on saada ihmiset sekä arvostamaan muovia arvokkaana raaka-aineena että kierrättämään
sitä. Kampanja haastaa lajittelemaan niin verkossa, radiossa kuin televisiossa sekä 1.4.–4.5. on ulkotapahtumia kisakaupungeissa Tampereella, Lahdessa, Vaasassa, Joensuussa, Oulussa ja Helsingissä.
Vaikka kampanja kestää vain muutaman viikon, sen vaikutukset
ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Myös meidän joensuulaisten pienistä lajitteluteoista kertyy suuri yhteisvaikutus!
Muovi ei kierrä Suomessa – jotain pitää tehdä. I love muovi -kampanja nyrjäyttää mielikuvamme muoviroskasta: tyhjäksi syöty jugurttipurkki ei olekaan roska, vaan hyödyllistä materiaalia, joka kannattaa
käyttää uudelleen. On naiivia ajatella elämää ilman muovia – muovi itsessään ei ole pahis! Seuraa siis lähiviikkoina somea ja muuta mediaa
ja kanna kortesi joensuulaisten yhteiseen muovikekoon..!

Lue lisää

yle.fi/ilovemuovi

Valtuustosalista

to 11.4.–pe 12.4.
Huhtimarkkinat,
Joensuun kauppatori
ENO
24.3.–18.4.
Louhiteatteri esittää:
Gabriel tule takaisin
Louhitalo, Heintie 16
www.louhitalo.fi
to 28.3. klo 17
Tulevaisuuden
kulttuuritilat
-keskustelutilaisuus
Palvelupisteen
valtuustosali
KIIHTELYSVAARA
torstaisin klo 9–11
Kansankahvila Väentupa
Kiihtelyspihan
kerhohuone,
Kullankukantie 4
PYHÄSELKÄ
ke 27.3. klo 17
Tulevaisuuden
kulttuuritilat
-keskustelutilaisuus
Palvelupisteen alakerta
su 31.3. asti
Regina Kinnusen
maalauksia
Pyhäselän kirjasto
TUUPOVAARA
ti 26.3. klo 17
Tulevaisuuden
kulttuuritilat
-keskustelutilaisuus
Ullakko

MAAHANMUUTTAJAT

SANOTAAN RASISMILLE
EI, HYVÄLLE
MIELELLE KYLLÄ
Joensuun maahanmuuttajapalveluiden työntekijät jalkautuivat tiistaina 19.3. kävelykadulle jakamaan ihmisille hyvää mieltä ja vastustamaan
rasismia. Tempauksessa jaettiin ohikulkijoille
suklaapatukoita, jotka oli merkitty aihetunnistein #eirasismille ja #myjoensuu. Tällä haluttiin
muistuttaa, että kaupunki ei hyväksy minkäänlaista rasismia tai syrjintää.
Tempaus oli osa valtakunnallista rasisminvastaista viikkoa, jota vietetään 18.–24.3.2019.
Saman viikon torstaina vietetään myös YK:n rasisminvastaista päivää. Useat tahot järjestävät viikon aikana ohjelmaa kaupungissa. Koko rasisminvastaisen viikon ohjelma on luettavissa osoitteessa www.jelli.fi/ajankohtaista/
tapahtumia.

in english

www.joensuu.fi/english

ENO

TAPAHTUMAT

VALTUUSTON
PUHEENJOHTAJISTO
KYLÄÄN ENOON
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto on kiertänyt Joensuun maaseutukaupunginosissa tapaamassa asukkaita ja keskustelemassa ajankohtaisista asioista. Vierailut on tehty jo Kiihtelysvaaraan, Pyhäselkään ja Tuupovaaraan.
Enon–Uimaharjun asukkaisen kanssa päästään keskustelemaan toukokuussa, kun kaikille
avoin keskustelutilaisuus pidetään Enossa 6.5.
kello 18–20. Paikka ja ohjelma tarkentuvat vielä keväämmällä. Se ohjelmasta jo tiedetään, että illan aluksi kahvitellaan yhdessä.
Mukana ovat ainakin valtuuston puheenjohtaja Juha Mustonen, valtuuston 1. varapuheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen ja 2. varapuheenjohtaja Arto Pippuri. Laita päivä jo kalenteriin, olet lämpimästi tervetullut mukaan
keskustelemaan!
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Tarvittaessa myös kotona
voi äänestää
JOENSUU

VAIKUTTAMINEN

TERVETULOA
VAALIUURNILLE
Keväällä meillä on edessämme kahdet vaalit. Eduskuntavaalit käydään huhtikuussa. Varsinainen vaalipäivä
on sunnuntai 14.4.2019 ja ennakkoäänestys kotimaassa on 3.–9.4. Eduskuntavaaleja varten Suomi on jaettu
13 vaalipiiriin ja joensuulaiset äänestävät ehdokasta
Savo-Karjalan vaalipiiristä.
Toukokuussa järjestetään toiset valtakunnalliset
vaalit, kun europarlamenttivaalit pidetään sunnuntaina
26.5.2019. Sen vaalin ennakkoäänestyspäivät kotimaassa ovat 15.–21.5.

Kuka saa äänestää?
Jokainen Suomen kansalainen, joka täyttää 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä, on äänioikeutettu. Eduskuntavaaleissa on täytettävä 18 vuotta viimeistään 14.4.2019 ja europarlamenttivaaleissa 26.5.2019.
Europarlamenttivaaleissa saa äänestää lisäksi muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka asuu Suomessa ja on ilmoittautunut Suomen äänioikeusrekisteriin. Kukin saa äänestää vain yhden
jäsenvaltion vaaleissa.

VAALIPÄIVIEN
ÄÄNESTYSPAIKAT
Eduskuntavaalien varsinainen
vaalipäivä on sunnuntai 14.4.
Europarlamenttivaalien
varsinainen vaalipäivä on
sunnuntai 26.5.
Mutalan ja Niinivaaran äänestysalueiden äänestyspaikkoja on jouduttu
muuttamaan presidentinvaaleista, koska entiset äänestyspaikat eivät olleet
esteettömiä. Mutalassa äänestyspaikka on Ollilan päiväkodilla ja Niinivaaralla ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat ovat
samat, eli koulurakennus Tikkamäentiellä. Lisäksi Tuupovaaran äänestysalueen äänestyspaikka on siirretty Tuupovaaran palvelupisteelle. Näin
myös Tuupovaarassa sekä ennakkoää-
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nestyksen että varsinaisen vaalipäivän
äänestyspaikat ovat samat.
Vaalitoimitus alkaa kullakin
äänestyspaikalla kello 9.00 ja jatkuu
yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka.
001 Noljakanmäki Noljakan koulu,
Noljakankaari 19
002 Noljakka Tarpojan päiväkoti,
Apajakuja 2
003 Linnunlahti Linnunlahden
päiväkoti, Heinäpurontie 66
004 Kanervala Kanervalan
päiväkoti, Vanamokatu 24
005 Keskikaupunki Pääkirjasto,
Muikku-sali, Koskikatu 25
006 Kaupungintalo Kaupungintalo, 		
Rantakatu 20
007 Penttilä Riveria Joensuu,
Peltola-salin aula, Peltolankatu 4

Jos kykysi liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut,
ettet pääse äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saat äänestää ennakolta kotonasi. Kotiäänestyksessä
voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoitaja.
Jos haluat äänestää kotona eduskuntavaaleissa, sinun
on ilmoitettava siitä ennakkoon kirjallisesti tai puhelimitse
viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen kello 16.00 Joensuun
kaupungin keskusvaalilautakunnalle, osoitteeseen Penttilänkatu 7–9, PL 59, 80101 Joensuu, puhelin 050 303 1215
tai 050 441 5662. Ilmoittautumislomakkeita on saatavana
myös keskusvaalilautakunnan toimistosta yllämainitussa
osoitteessa. Europarlamenttivaalin kotiäänestykseen tulee
ilmoittautua 14.5.2019 kello 16.00 mennessä.

Miten äänestän?
• Jos sinulla on äänioikeus eduskuntavaaleissa tai europarlamenttivaaleissa, saat Väestörekisterikeskuksen laatiman ilmoituskortin postissa, kumpaankin vaaliin omansa. Mikäli et jostain syystä
ole saanut ilmoituskorttia, voit tiedustella sitä lähimmästä maistraatista. Mikäli olet tilannut itsellesi sähköiset viranomaisviestit, saat ilmoitukset äänioikeudesta suomi.fi-verkkopalvelusta.
• Ilmoituskortissa lukee äänestyspaikkasi ja sen osoite varsinaisena vaalipäivänä. Ilmoituskorttiin liitetään myös luettelo SavoKarjalan vaalipiirin alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista.
• Jos et halua odottaa varsinaista vaalipäivää vaan äänestät ennakkoon, voi äänestää missä ennakkoäänestyspaikassa tahansa, myös muualla kuin Joensuussa. Varsinaisena vaalipäivään sinun täytyy äänestää paikassa, joka on mainittu ilmoituskortissa.
• Ota äänestykseen mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi passi, henkilökortti tai ajokortti. Jos unohdat ilmoituskortin kotiin, voit silti äänestää!
• Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada
äänestämistä varten väliaikaisen henkilökortin maksutta poliisilaitokselta. Korttia hakiessa on oltava mukana kaksi passikuvaa.

008 Niinivaara Koulurakennus,
Tikkamäentie 17 (käynti
Mustolankadun kautta)
009 Hukanhauta Petäikkölän
päiväkoti, Hukantaival 8
010 Karsikko Pielisjoen koulu,
Pappilantie 2
011 Mutala Ollilan päiväkoti,
Rakentajankatu 25
012 Rantakylä
Soutajanpuiston päiväkoti,
Soutajantie 1
013 Pataluoto Pataluodon koulu,
Pataluodonkatu 2 D
(kirjaston sisäänkäynti)
014 Utra Utran koulu,
Miilunpolttajantie 13
015 liksenvaara Kissamäen
päiväkoti, lnnantie 6
016 Heinävaara Heinävaaran
koulu, lsäntäläntie 1

017 Kiihtelys Kiihtelysvaaran
palvelupiste, Aprakkatie 2
018 Tuupovaara Tuupovaaran
palvelupiste, Virastotie 10
019 Kovero Koveron
nuorisoseurantalo, Koverontie 7
020 Hammaslahti Pyhäselän
palvelupiste, Lastaustie 2
021 Reijola Reijolan yhteisötalo,
Urheilupuistontie 2
022 Niittylahti Niittylahden koulu,
Kummuntie 9
023 Ukkola Ukkolan kylätalo,
Rukavedentie 7
024 Uimaharju Uimaharjun koulu,
Harjunraitti 9
025 Louhioja Louhiojan koulu,
Opinpolku 8
026 Eno Enon palvelupiste,
Kunnantie 2

EDUSKUNTAVAALIEN
ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT
keskiviikko–tiistai 3.–9.4.2019
Ennakkoäänestyspaikkoja on 12. Äänestyspaikat ovat Uimaharjua lukuun ottamatta samat
kuin viimekertaisissa presidentinvaaleissa. Uimaharjussa sekä ennakkoäänestyksen että varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka on Uimaharjun koulu.
Joensuun kaupungintalo, Rantakatu 20
ke–pe 3.–5.4.2019 kello 9.00–18.00
la–su 6.–7.4.2019 kello 9.00–16.00
ma–ti 8.–9.4.2019 kello 9.00–18.00
Pääkirjaston Muikku-sali, Koskikatu 25
ke–pe 3.–5.4.2019 kello 9.00–18.00
la–su 6.–7.4.2019 kello 9.00–16.00
ma–ti 8.–9.4.2019 kello 9.00–20.00
Koulurakennus, Tikkamäentie 17
(käynti Mustolankadun kautta)
ke–pe 3.–5.4.2019 kello 9.00–17.00
la–su 6.–7.4.2019 kello 9.00–16.00
ma–ti 8.–9.4.2019 kello 9.00–17.00
Pataluodon koulu, Pataluodonkatu 2 D
(kirjaston sisäänkäynti)
ke–pe 3.–5.4.2019 kello 10.00–18.00
la–su 6.–7.4.2019 kello 10.00–15.00
ma–ti 8.–9.4.2019 kello 10.00–18.00

Kauppakeskus Prisma, Voimatie 2
ke–pe 3.–5.4.2019 kello 9.00–18.00
la 6.4.2019 kello 9.00–16.00
su 7.4.2019 kello 12.00–16.00
ma–ti 8.–9.4.2019 kello 9.00–20.00
Kiihtelysvaaran palvelupiste, Aprakkatie 2
Tuupovaaran palvelupiste, Virastotie 10
Enon palvelupiste, Kunnantie 2
Uimaharjun koulu, Harjunraitti 9
(kirjaston sisäänkäynti)
Pyhäselän palvelupiste, Lastaustie 2
ke–pe 3.–5.4.2019 kello 9.00–16.00
la 6.4.2019 kello 10.00–15.00
ma–ti 8.–9.4.2019 kello 9.00–17.00
Reijolan yhteisötalo, Urheilupuistontie 2
ke 3.4.2019 kello 9.00–13.00
to 4.4.2019 kello 14.00–18.00
pe 5.4.2019 kello 9.00–13.00
la 6.4.2019 kello 10.00–15.00
ma 8.4.2019 kello 9.00–13.00
ti 9.4.2019 kello 14.00–18.00


Äänestyspaikalle
riittää mukaan
pelkkä kuvallinen
henkilöllisyystodistus

 Info
OIKEUSMINISTERIÖN
VAALISIVUT
www.vaalit.fi
ÄÄNESTYSPAIKAT
KARTALLA
www.joensuu.fi/vaalit

VAIKUTTAMINEN

Äänestysetiketti eli kuinka
käyttäydyn kopissa

kuva: Shutterstock.com

JOENSUU

K-Citymarket Joensuu Pilkko, Linjatie 2
ke–pe 3.–5.4.2019 kello 9.00–18.00
la 6.4.2019 kello 9.00–16.00
su 7.4.2019 kello 12.00–16.00
ma–ti 8.–9.4.2019 kello 9.00–20.00

Miten siellä vaalikopissa käyttäydytään? Äänestystilanteen virallisuus
saa varmasti monen niskavillat pystyyn. Entä jos vahingossa kirjoittaa
väärän numeron, joutuuko siitä vankilaan?
Tässä virallisen vaalipäivän äänestystoimitus pähkinänkuoressa. Mene äänestyspaikkaan, joka sinulle on etukäteen
ilmoitettu. Ota mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus. Äänestyspaikalla ilmoittaudutaan vaalivirkailijalle ja todistetaan henkilöllisyys.
Tämän jälkeen päästään lipun kanssa äänestyskoppiin, jonne mennään lähtökohtaisesti yksin. Tähän poikkeuksia ovat
vaalilautakunnan nimeämä avustaja paikanpäältä, äänestäjän itse valitsema vaaliavustaja sekä opas- ja avustajakoirat.
Kopissa lippuun merkitään omavalintaisen ehdokkaan numero. Mikä tahansa
muu merkintä, piirros tai suherrus aiheuttaa äänen hylkäyksen, joten on tärkeää

kirjoittaa vain yksi, selkeä numero lapulle.
Jos lappu suttaantuu, vaalivirkailijalta saa
pyydettäessä uuden. Suttaantunut lappu
revitään vaalivirkailijan nähden. Numero
seitsemän kirjoitetaan poikkiviivan kanssa, jottei se sekoitu ykkösen kanssa.
Äänestyskopissa kuvaaminen on kielletty. On siis parempi, että kännykkä pysyy
piilossa koko äänestyksen ajan.
Vaalikopista löytyy luettelo ehdokkaista, kynä ja ohje. Numeron onnistuneen
kirjoittamisen jälkeen lappu taitetaan
taitoskohdasta niin, että numero jää sisälle ja lappu viedään leimattavaksi virkailijalle. Tätä myöten äänestysprosessi on
taputeltu, ja voit alkaa valmistautua illan
vaalivalvojaisiin.

5

JOENSUU

ELINVOIMA

JOENSUU

Loppukiri!
Osallistu 31.3.
mennessä!

Nyt jos koskaan…
Laita ideasi liikkeelle
ja liiketoiminnaksi!
Start Me Up -liikeideakilpailu etsii elämää
muuttavia yritysideoita. Palkintopotissa
yhteensä 100 000 €! | www.startmeup.fi

Liikeideastasi totta –
vielä ehdit osallistua
Start Me Up on Business Joensuun järjestämä liikeideakilpailu, joka auttaa ideasi liikkeelle ja liiketoiminnaksi! Kilpailun
tarkoituksena on löytää ja palkita sellaiset henkilöt tai yritykset, joiden liikeidealla voidaan edistää pohjoiskarjalaista
yrittäjyyttä ja joka on mahdollista toteuttaa Pohjois-Karjalassa.
Kilpailu on käynnissä vielä 31.3. asti.
Pääpalkinto on 20 000 euroa ja toimiti-

JOENSUU

VIESTINTÄ

LEHTEEN LISÄÄ
SIVUJA
Joensuun Uutiset -lehti uudistuu. Lehdestä tulee entistä monipuolisempi ja
samaan aikaan nykyistä selkeämpi.
Sivumäärä nousee kahdeksasta kahteentoista.
Viime vuoden lopulla Tietoykkösellä teetetyn lukijatutkimuksen mukaan
Joensuun Uutisten toivotuinta sisältöä ovat ajankohtaiset asiat ja tiedot
kaupungin tapahtumista. Ne saavat
uudesta lehdestä nykyistä isomman
siivun. Myös vuoropuhelua kaupunkilaisten kanssa lisätään. Englannin- ja
venäjänkieliset uutiset saavat lehdestä oman sivun ja vakiopalstan saavat
myös erilaiset keinot seurata päätöksentekoa ja asioiden valmistelua.
Ensimmäinen uudistunut Joensuun Uutiset ilmestyy toukokuussa ja sitä seuraava kesätauon jälkeen elokuussa. Lehti jaetaan jatkossakin nykyiseen tapaan kaupunkilehti Karjalan Heilin välissä. Verkkolehti
www.joensuunuutiset.fi säilyy myös.
Sitä kehitetään itsenäisenä, paperilehdestä erillisenä kanavanaan.
Joensuun Uutiset on ilmestynyt
nykyisessä muodossaan huhtikuusta 2016 asti.

6

lat Joensuun Tiedepuistosta vuodeksi!
Lisäksi jaossa on paljon muita hienoja
raha- ja asiantuntijapalkintoja.
Start Me Up -kilpailuun ideat ovat tervetulleita jokaiselta, jolla välähtää. Anna siis palaa!

Lue lisää
www.businessjoensuu.fi/
startmeup

JOENSUU

PUISTOT

VIESTINTÄ

TUTUSTU UUSIIN
VERKKOSIVUIHIN
Kaupungin verkkosivut uudistuivat
helmikuun lopussa. Samalla julkaistiin kolme täysin uutta verkkosivua,
kun Joensuun seudun joukkoliikenne JOJO, Pohjois-Karjalan museo
Hilma ja Taidemuseo Onni saivat
omat verkkosivunsa. Samassa yhteydessä lastenkaupunki Mukulakadun sekä Bunkkerimuseon sivut siirtyivät Pohjois-Karjalan museon sivujen alle.
Kaupungin verkkosivuista on jo
olemassa englanninkielinen versio.
Muut kieliversiot julkaistaan tämän
kevään aikana.
Uusista sivuista voi antaa palautetta osoitteessa www.joensuu.fi/
palaute, sähköpostilla viestinta@
joensuu.fi tai verkkosivuilla näkyvän
Anna palautetta sivusta -linkin kautta.

Tutustu
www.joensuu.fi
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LIIKUNTA

OVESTA ULOS,
SILMÄT AUKI
Astun ulos ja katson ympärilleni, näen MAHDOLLISUUKSIA. Hyppiä tuolla, kiivetä toisaalla tai kieriä nurmella.
Jokamiehenoikeudet antavat valtavasti mahdollisuuksia. Monipuolisin ja aina avoin liikuntapaikka löytyy läheltä,
luonnosta.
Luonnon muodostamien treenipaikkojen lisäksi meitä hellitään rakennetuilla mahdollisuuksilla. Me vierastamme
maksutonta, koska meistä siinä on aina jokin koira haudattuna. Liikuntakoordinaattori Olga Wasenius myöntää, että niin onkin:
– Toivomme kuntalaisten ylläpitävän kuntoa, voivan paremmin ja olevan
onnellisia!
Liikuntapalvelut ja kansalaisopisto
järjestävät neljä maksutonta kurssia kesällä. Tavoite on tutustua paikkoihin ja
rohkaista omatoimiseen liikkumiseen.
Tarjolla on senioreiden puistoliikuntaa,
ulkotreenejä, perheliikuntaa ja uutuutena vesiliikuntaa Ilosaaressa. Ilmoittaudu mukaan 8.4. alkaen verkossa sekä
puhelimitse tai saavu paikalle!

http://jojo.joensuu.fi
www.joensuuntaidemuseo.fi
http://pohjoiskarjalanmuseo.fi

JOENSUU

Lue lisää

https://opistopalvelut.fi/joensuu

KADUT

HALUATKO
PUISTOKUMMIKSI?
Haluaisitko pitää lähialueesi nykyistä paremmassa kunnossa? Puistokummi-toimintamallissa hoidetaan
omaa lähiviheraluetta. Hoitotehtäviin
voi kuulua esimerkiksi pienen vesakon
raivaus. Hoitosopimus solmitaan Joensuun kaupungin kanssa.
Puiden raivaus on Puistokummitoiminnassa rajattu raivaussaksilla katkeaviin risukoihin. Omaa pihaa
ei saa rajata suuremmaksi eikä sopimus salli istuttaa kasvillisuutta. Tavoitteena on pitää kaupungin alue
kaikkien käytössä olevana yleisenä
viheralueena.
Jos haluat kunnostaa lähialuettasi, voit ehdottaa sitä palautepalvelun
kautta www.joensuu.fi/palaute tai sähköpostilla ari.j.tolvanen@joensuu.fi.
Kerro viestissäsi kuvien kera, mitä haluat tehdä lähialueellesi. Arvioinnin jälkeen laaditaan hoitosopimus, jossa
sovitaan alueen siivouksesta ja kunnostuksesta. Lisätiedot: Ari Tolvanen,
puh. 050 364 0037.

Lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
puistokummius

!
Älä liukastu – tilaa
varoittavat tekstiviestit
Joensuun kaupunki on ottanut käyttöön
tekstiviestipalvelun varoittamaan kaupunkilaisia liukkaista jalankulku- ja pyöräteistä. Tavoitteena on vähentää kaatumisonnettomuuksia. Viesti lähetetään
samalla, kun hiekoittajat hälytetään töihin. Viesti voidaan lähettää myös keliennusteiden perusteella.
Näin tilaat liukkausvaroitukset: lähetä tekstiviesti numeroon 16130
siitä puhelimesta, johon varoitukset

haluat. Kirjoita viestiin sanat varoitus
joensuu. Lisää loppuun joko heti, 6, 7 tai
8, riippuen siitä, mihin kellonaikaan haluat varoitukset, esimerkiksi varoitus joensuu 7. Palvelu on käyttäjille maksuton.

LUE LISÄÄ

www.liukastumisvaroitus.fi

in english

www.joensuu.fi/english

MUSEOT / ORKESTERI / TEATTERI / KANSALAISOPISTO / konservatorio
JOENSUU

ORKESTERI

Monipuolinen kattaus
konsertteja
Kaupunginorkesterin kevääseen kuuluvat itseoikeutetusti sinfoniakonsertit. Ohjelmistossa on myös muun muassa Paula Koivuniemen
viihdekonsertti, Sielun messu, kamarikonsertti ja yhteislaulua vappuna.
Naisenergiaa!!-konsertin 21.3. johtaa kansainvälistä uraa tekevä AnnaMaria Helsing. Konsertissa kuullaan
Andrea Tarrodin teos Paratiisilintuja ja
Honeggerin konsertto huilulle ja oboelle
ensimmäistä kertaa Joensuussa.
Taiteellinen johtaja Jurjen Hempel
on Fantasia-konsertin kapellimestarina 28.3. ja solistina on kansainvälisesti tunnettu kamarimuusikko Daniel
Rowland. Tätä konserttia ei kannata jättää välistä, sillä luvassa on viulukirjallisuuden harvinaisia helmiä.
Joensuun kaupunginorkesterin kevään Elämästä-viihdekonsertin tähtenä 4.4. loistaa Paula Koivuniemi.
Luvassa on tuttuja kappaleita kuten
Elämän nälkä ja Kun aika on, mutta
myös sävelmiä Koivuniemen uusimmalta Elämästä-levyltä.

JOENSUU

11.4. Joensuun kaupunginorkesteria johtaa kunniakapellimestari Atso
Almila. Solistina Roosa ja Atso -konsertissa on Sibelius-Akatemiassa opintojaan
viimeistelevä pasunisti Roosa Lampela.
Pääsiäisen aikaan Joensuun kirkossa 17.4. on Andrus Kaljusteen johtama Sielun Messu. Mukana konsertissa
on myös Canzonetta-kuoro ja SibeliusAkatemian solistikvartetti.
Kaupunginorkesterin muusikot esiintyvät lisäksi Kamarikonsertissa Joensuun museolla 24.4. yhdessä huippupianisti Irina Zahharenkovan kanssa.
Haluatko päästä laulamaan Joensuun kaupunginorkesterin kanssa? Vappukonsertissa 30.4. se onnistuu! Kevään
riemua – Sing along! -konsertti on kulttuurijohtaja Sari Kaasisen juontama riemukas vapun aloitus.

KONSERVATORIO

Tämä poika ihastui
Soitinpolulla selloon.

Kokeile soittimia
avointen ovien päivänä
Konservatoriolla vietetään avoimien
ovien päivää lauantaina 23.3. kello 11–
14 osoitteessa Rantakatu 31. Nyt on
hyvä tilaisuus tutustua eri soittimiin ja
löytää se mieluisa, jonka parissa aloittaa uusi harrastus.
Valintakoeinfoa saa 2. kerroksen infopisteestä ja soitinpolulla pääsee ko-

keilemaan eri soittimia luokissa opettajien opastuksella. Soittimiin voi tutustua myös konserteissa. Muskariryhmät
ja Ekabändi esiintyvät konserttisalissa
kello 11. Lisää muskarilaisia ja Tulikattikuoro esiintyvät pienessä salissa kello 11.30. Muutoinkin päivän aikana kuuluu musiikkia yllättävistäkin paikoista!

Paula Koivuniemi on
kaupunginorkesterin vieraana 4.4.

JOENSUU

JOENSUU

KIRJASTO

MUSEOT

LASTEN KLUBI
SUPERSUOSITTU

VIROLAISTA
NYKYTAIDETTA

Joensuun pääkirjaston lasten ja nuorten osastolla on järjestetty keskiviikkoisin oma lukuklubi 9–12-vuotiaille.
Ohjelmassa on muun muassa yhteinen lukuhaaste, jossa pyritään saamaan kevään aikana yhteisvoimin
täyteen 120 lukutuntia. Ote on rento
– jokainen osallistuu lukuminuuttien
kerryttämiseen juuri sellaisella panoksella, kuin pystyy ja haluaa.
Kirjastoklubeilla on luettu erilaisten teemojen mukaan: vastikään vietettiin Harry Potter -päivää, ystävänpäivänä puolestaan kerhoon sai ottaa mukaan kaverin.
Klubin tärkeimpänä tavoitteena
on lukemaan innostaminen.Klubin
vetäjä Henna Karttunen kertoo kerhotyön olevan mieluisaa myös henkilökunnalle.
– Juuri sellaista toimintaa, mitä
kirjastolla tulisi olla! Kaikki halukkaat
eivät ole mahtuneet mukaan, ja keskiviikkoklubille yritetään saada jatkoa
ensi syksynä.

Taidemuseon Nelinpeli museossa
-kevätnäyttelyssä on esillä neljä virolaistaiteilijaa: Alice Kask, Neeme
Külm, Jass Kaselaan ja Holger
Loodus. He kuuluvat kotimaassaan
tämän hetken merkittävimpiin nykytaiteilijoihin. Mukana on maalauksia,
veistoksia ja tilataidetta, joita yhdistää tilallisuus ja monikerroksisuus.
Näyttely on esillä 5. toukokuuta saakka taidemuseo Onnissa, osoitteessa
Kirkkokatu 23.
Näyttelyyn on tarjolla yleisöopastukset suomeksi keskiviikkona 27.3.
ja 24.4. kello 17 sekä englanniksi
niin ikään keskiviikkona 10.4. kello
17. Opastukset sisältyvät pääsymaksuun ja kestävät noin puoli tuntia.
Psst! Muistathan, että kaupungin
museoihin Onniin ja Hilmaan pääsee
nykyään kuukauden ensimmäisenä
lauantaina ilmaiseksi!

Lue lisää

www.joensuuntaidemuseo.fi
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KANSALAISOPISTO

Kymmeniä upeita
keväisiä kursseja
Kansalaisopistolla alkaa maalis–huhtikuussa paljon uusia kursseja ja harrastuksia. Niissä korostuvat hyvinvointi, juhlat ja liikunnasta innostuminen.
Ekologiset siivousaineet -kurssilla opitaan
kodin puhtaanapidosta ilman haitallisia
kemikaaleja ja ylimääräistä muovijätettä.
Juhlakuosiin laittaudutaan Letitykset ja
kampaukset- sekä Kampauksia eri vuosikymmeniltä -kursseilla. Pääsiäiskoristeita
tai vaikkapa pikkunoidan luudan voi askarrella kädentaidon kurssilla. Keväisiin makuihin päästään herkullisella Broileria monessa muodossa -kurssilla.
Liikunnan ja tanssin lyhytkursseilla tutustutaan lajiin, ilman että harrastukseen

JOENSUU

tarvitsee sitoutua pitkäksi aikaa. Ropetreeni on hauska ja vauhdikas, kehon koordinaatiota ja ketteryyttä parantava hyppynarutunti. Circuit-lyhytkurssilla hyödynnetään monipuolisesti välineitä ja kehon
omaa painoa kuntopiirissä. Hääväelle ehdoton Häätanssin lyhytkurssi alkaa jälleen
huhtikuussa.

TEATTERI

Kevään tarjonta

www.opistopalvelut.fi/joensuu

JOENSUU

MUSEOT

Daniel ottaa kuoron
käyttöön uusia harjoitustapoja.

JOENSUU

KULTTUURI

Tuupovaaran Ullakko on yksi
kaupungin kulttuuritiloista.

Draamakomedia kyläkuorosta – mukana Laulutuuli

Näyttelyssä arkkitehtuuria
Pohjois-Karjalasta

Tule keskustelemaan
kaupungin kulttuuritiloista

Joensuun kaupunginteatterin suurella näyttämöllä
pyörii kyläkuorosta kertova draamakomedia Niin
kuin taivaassa.
Kay Pollakin samannimisen elokuvan pohjalta
tekstin on kirjoittanut Sofia Aminoff ja suomentanut Harri Virtanen. Elokuva oli aikanaan kansainvälinen menestys ja se sai jopa Oscar-ehdokkuuden.
Myös näyttämöversiona tarina on saavuttanut jo liki klassikon maineen.
Tarinassa pieneen, pysähtyneeseen pikkukylään
saapuu kuuluisa, mutta loppuun palamisesta kärsivä kapellimestari Daniel Dareus. Hän ostaa vanhan
kyläkoulun ja asettuu sinne asumaan. Pian Daniel
huomaa johtavansa kylän kuoroa, joka alkaa omaperäisten harjoitusmetodien avulla löytää riveistään
aivan uusia puolia. Yhteisö löytää itsestään odottamattomia voimavaroja ja uusia ulottuvuuksia, samoin kuin väsynyt kapellimestari.
Mukana esityksessä ovat lähes kaikki teatterin
vakinäyttelijät, vierailijoita ja Laulutuuli-kuoro johtajanaan Pekka Varonen. Esityksessä kuullaan muun
muassa tuttu gospelhenkinen laulu Amazing Grace.

Maakunnan arkkitehtuuria esitellään kuvien ja tekstien avulla Arkkitehtuuri Pohjois-Karjalassa -näyttelyssä Pohjois-Karjalan museo Hilmassa Carelicumissa, Koskikatu 5. Mukana on yli 170 rakennusta
seurojentaloista vesivoimaloihin ja sairaaloista oppilaitoksiin. Vanhimmat kohteet ovat kansanmestareiden suunnittelemia puukirkkoja ja 2000-luvulla on
taas herätty puuarkkitehtuuriin – siitä esimerkkinä
Joensuussa sijaitseva Metla-talo.
Rakennuskohteita näkee myös lintuperspektiivistä. Maija Hakalan kuvaama ja editoima videoteos on valmistunut viime vuonna. Näyttelyä täydentää ennennäkemätön kokonaisuus, jossa esitellään
Pohjois-Karjalaan suunniteltuja rakennushankkeita,
jotka eivät syystä tai toisesta koskaan toteutuneet.
Näyttely pohjautuu muotoilija Samu Aarnion,
kulttuuritoimittaja Suonna Konosen ja ELY-keskuksen maankäyttöasiantuntija Pekka Piiparisen Rakennuksia-juttusarjaan.
Muista uudet ilmaiset museolauantait kuukauden ensimmäisenä lauantaina!

Kulttuuripalvelut selvittää kaupungin kulttuuritilojen käyttöä ja niihin liittyviä tarpeita. ”Ilmianna
kulttuuritila”-verkkokyselyssä kaupunkilaisia pyydettiin kertomaan erilaisista tiloista, joissa kulttuuritoimintaa harjoitetaan sekä kuvaamaan, kuinka
ne vastaavat tarvetta. Vastauksia saatiin yli 60.
Maaliskuussa joensuulaiset kulttuuritoimijat ja
kaikki asiasta kiinnostuneet kutsutaan lisäksi avoimiin yleisötilaisuuksiin keskustelemaan kulttuuritiloista ja tilajärjestelyistä. Ensimmäiset ”Tulevaisuuden kulttuuritilat” -tilaisuudet pidettiin jo Kiihtelysvaarassa ja Joensuun keskustassa, seuraavat
tilaisuudet ovat Tuupovaaran Ullakolla 26.3., Pyhäselän palvelupisteellä 27.3. ja Enon palvelupisteellä 28.3., kaikki kello 17.
– Toivomme aktiivista osallistumista tapaamisiin. Kuulemme mielellämme myös toiveita tulevaisuuden kulttuuritiloista ja villejä visioita sekä
rohkeita avauksia kulttuurin saralta, kannustaa
kulttuurijohtaja Sari Kaasinen.

LUE LISÄÄ

www.pohjoiskarjalanmuseo.fi

Ilmoittaudu

http://bit.ly/tulevaisuudenkulttuuritilat

JOENSUUN UUTISET – JOENSUUN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI PÄÄTOIMITTAJA REETA KNUUTI, REETA.KNUUTI@JOENSUU.FI, P. 050 410 5827
VISUAALINEN ILME JA TAITTO MAINOSTOIMISTO FABRIK OY PAINO PUNAMUSTA OY PAINOS 40 000 KPL JAKELU YKKÖSJAKELU OY, JULKINEN TIEDOTE
HUOM! SEURAAVA JOENSUUN UUTISET ILMESTYY TOUKOKUUSSA.

