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Penttilänrantaan kohoaa Suomen suurin
puukerrostalo. Kuvassa vastaava mestari
Jukka Timonen ja rakennuttajan, Joensuun
Ellin toimitusjohtaja Jarmo Ojalainen.

Tutustu vuoden 2019
talousarvioon
www.joensuu.fi
/talousarvio

JOENSUU

RAKENTAMINEN

2019 JOENSUUSSA
RAKENNETAAN AHKERASTI
Joensuun kaupunki investoi rakennuksiin vuonna 2019. Pääpainona on koulujen ja päiväkotien verkoston parantaminen. Vuoden aikana
ratkaistaan myös kaksi merkittävää kaavaa.

S

irkkalan koulurakennuksen muuttaminen yläkouluksi aloitetaan vuoden aikana ja Enon ja Uimaharjujen kouluille tehdään tilamuutoksia. Marjalan koulua
laajennetaan. Karsikossa aloitetaan uuden alakoulun
rakentaminen pääosan työstä keskittyessä vuodelle 2020. Pajakadulle ja Jukolankadulle rakennetaan
uudet päiväkodit ja Jukolan alueelle rakennetaan uusi leikkipuisto.
Torilla ja lähialueilla tehdään vielä viimeistelytöitä ja

Vapaudenpuiston peruskorjaus alkaa. Keskustan valmistuessa rakentamisen painopiste siirtyy Asemanseutuun. Kesällä tehdään rautatienmyötäinen Asemankaaren tie ja pyörätie sekä alueen puistoja parannetaan. Penttilänrannan III alueen rakentaminen alkaa.
Tavalliseen tapaan kesällä peruskorjataan myös
katuja ja puistoja. Erityisesti leikkipaikkojen peruskorjauksiin ja esteettömyyden parantamiseen satsataan.
Sinisen virran leikkialue uudistetaan ja Iivolanpuiston
leikkipaikka peruskorjataan.
Pataluodon rantaraittia rakennetaan välillä Kiviniementie–Utran saaret ja Tuupovaara saa uuden matonpesupaikan.
Urheilu saa uusia tiloja harjoitusjäähallin valmistu-

essa Mehtimäellä sekä kilpajäähallin oheistilat. Mehtimäellä alkaa myös palloiluhallin rakentaminen ja Sirkkalan liikuntatilat peruskorjataan.
Opiskelija-asuntoja valmistuu useisiin kohteisiin,
muun muassa Penttilänrannan 14-kerroksinen puutalo. Vuoden aikana tulee jakoon 100 omakotitalotonttia erityisesti uusilta asuinalueilta Karhunmäestä ja
Multimäestä.
Yliopistokampuksen ja Kauppatorin alueen asemakaavat valmistellaan ja hyväksytään vuoden aikana.
Kauppatorin asemakaavassa ratkaistaan torin liikerakennusten kohtalo. Kaupunki järjestää kaavahankkeesta yleisötilaisuuden torstaina 31.1. kello 18.00 Carelicumin auditoriossa, osoitteessa Torikatu 21 C.

JOENSUU

ELINVOIMA

TEKSTI
Sirkka-Liisa Aaltonen, Viestintä-Ässä

KUVA
Jarno Artika

Business Joensuu
starttasi hyvällä sykkeellä
Business Joensuu tarjoaa palvelut yrityksille, yrittäjille ja sijoittajille. Tekemisen ytimeen
nostetaan yhteistyö – vahva verkostoituminen sekä tiedon ja osaamisen jakaminen.
– Business Joensuun startti on ollut
mitä mainioin, koko Joensuun seutu
tuntuu nyt puhaltavan päättäväisesti
yhteen hiileen, Business Joensuun toimitusjohtaja Harri Palviainen summaa
vuoden 2019 alussa aloittaneen organisaation yhteisiä tuntoja.
Palvelupalettia yrityksille, yrittäjille
ja sijoittajille rakennetaan laajana kokonaisuutena. Sen lisäksi että Business
Joensuu tukee yritysten käynnistymistä, kasvua ja kansainvälistymistä, tekemisen ytimeen nostetaan yhteistyö –
vahva verkostoituminen sekä tiedon ja
osaamisen jakaminen.
– Tehtävämme on kuunnella yrityksiä ja osata tarjota sopivia palveluita.
Elementit ovat kohdillaan, mutta seudun osaamiskärkien lista tuskin on vielä valmis. Erityisen kiinnostavaa on se,
mitä voidaan saada aikaan osaamista ja toimialoja yhdistelemällä, Palviainen toteaa.

KOLUMNI

Tarinoiden kattaus
Business Joensuun uusilla verkkosivuilla on myös tuoreita tarinoita Joensuun
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Useimmat
teistä seuraavat
toimintaamme
useammasta
kanavasta

seudun yrityksistä, yrittäjistä ja vaikuttajista. Muun muassa kauppaneuvos
Kyösti Kakkonen lataa teesinsä ja Phillips Medisizen tehtaanjohtaja Perttu
Huovinen lupaa, että ”täältä pesee ja
linkoaa!”. Kantaa alueen vahvuuksiin,
yrittämisen edellytyksiin ja elämän laatuun seudulla ottaa moni muukin.
Parhaillaan Business Joensuulla on
haussa kaksi palvelujohtajaa uusien liiketoimintojen ja kansainvälistymisen
sekä Invest In- ja sijoittumispalvelujen kilpailutuksiin. Lisäksi organisaatioon haetaan kilpailutusten yritysasiantuntijaa.

lue lisää

www.businessjoensuu.fi

tämä juttu viitottuna

www.joensuunuutiset.fi/viitotut

in english / НА РУССКОМ

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

Business Joensuuta luotsaa
toimitusjohtaja Harri Palviainen.

Kaupungin
viestintä uudistuu
Kaupunkien ja myös Joensuun kaupungin viestintä on muuttunut viime vuosien varrella. Ennen lähetimme tiedotteen ja odotimme lankapuhelimen äärellä, että lehtimies soittaa. Lähetämme
edelleen tiedotteita, mutta teemme siitä
myös uutisen kaupungin verkkosivuille,
Facebookiin, Twitteriin ja painettuun Joensuun uutiset -tiedotuslehteen.
Teidän kaupunkilaisten on mahdollista valita tästä joukosta oma tapanne seurata kaupungin viestintää ja tiedottamista. Useimmat teistä seuraavat toimintaamme useasta kanavasta,
ja osallistutte myös itse keskusteluun.
Nyt keväällä julkaisemme kaupungin viestinnän lippulaivan, uudet verkkosivut. Strategiakyselyssä keväällä
2017 te kaupungin asukkaat valitsitte
tämän ensimmäiseksi kanavaksi seurata kaupungin ajankohtaisia asioita.

Uudistuksessa haluamme auttaa teitä
tässä. Olemme nostaneet seuratuimpia sisältöjä etusivulle, karsineet sivumäärää ja muuttaneet sivujen rakennetta. Ylös on nostettu arjen palvelut,
joita käytetään päivittäin. Strategian ja
talouden sivuille surffaatte harvemmin.
Verkkosivut eivät ole kuitenkaan ainoa tapa kertoa kaupungin toiminnasta.
Tänä keväänä uudistamme myös Joensuun uutiset -tiedotuslehden. Uudistuksen pohjaksi teimme kyselyn, jonka
tuloksiin tutustumme juuri parhaillaan.
Ajankohtaisuus ja tapahtumat nousevat tärkeiksi. Mietimme myös varmasti
lehden kohderyhmää tarkemmin. Useilta teistä tuli toiveita uutisista, jotka olisi suunnattu senioreille. Myös lehden
markkinointiin tulee panostaa. Moni kyselyyn vastaajista ei tiennyt koko lehden olemassaolosta. Erityisesti nuoret

ja opiskelijaikäiset vastasivat näin. Tavoitammeko teidät kuitenkin muita kanavia pitkin?
Tällä kysymyksellä haluaisin herätellä kaikkia kaupunkilaisia kertomaan,
mistä aiheista te olette kiinnostuneet.
Ja mistä kanavasta te mieluiten seuraatte viestintäämme. Voisimme yhdessä valita aiheita ja kanavia, jotka palvelisivat tarpeitanne parhaiten.
Tämän rinnalla uudistamme myös
kaupungin viestinnän ilmeen. Tämä on
asetettu tavoitteeksi tämän vuoden talousarviossa. Kunhan tässä pääsemme
eteenpäin, palataan asiaan ja kysytään
teiltä mielipidettä.
Reeta Knuuti
viestintäpäällikkö
reeta.knuuti@joensuu.fi
puh. 050 410 5827

Tiesitkö että…

somesta nostettua

1,5 milj.
Vierailujen määrä www.joensuu.fisivustolla vuosittain.

“Huikea määrä laadukasta
pyöräpysäköintiä torin laidalla […].
Annan tälle 5 tähteä.”

Matti Koistinen kehuu
keskustan remontoituja
pyöräilyolosuhteita Twitterissä.

TAPAHTUMAT

TAPAHTUMIA
JOENSUUSSA
tammi–helmikuussa
Poimintoja tapahtumatarjonnasta
kerätty tammikuun alussa,
muutokset mahdollisia.
KESKUSTA
pe 18.1. klo 12.30
Sataman sävel, pianisti
paikalla, ilmaistapahtuma
Yhteisötalo Satama,
Yläsatamakatu 28

Hiihdon riemua
Laulurinteellä!
Järjestyksessään 73. Pohjois-Karjalan maakuntaviesti hiihdetään helmikuussa Joensuun Laulurinteen ja raviradan ympäristössä.
Maakuntaviestissä on uusi C-sarja, joka on kaikille avoin. Joensuun kaupunki on myös ilmoittanut kilpailuun oman virkamiesjoukkueensa. Joukkueessa hiihtävän Simo-Pekka Fincken mukaan uusi sarja mahdollistaa
kaikkien hiihdosta kiinnostuneiden osallistumisen perinteiseen kilpailuun.
– Tämä tuo mukavaa piristystä maakuntaviestiin. Haluankin haastaa työyhteisöjä ja kaveriporukoita mukaan tapahtumaan, Fincke toteaa.
Kisajärjestelyt ovat hyvässä vauhdissa. Kilpailunjohtajana toimiva Joensuun Katajan hiihtojaoston puheenjohtaja Ilari Nissinen odottaa yleisöystävällistä tapahtumaa.
– Olemme kunnostaneet kisareittiä yhteistyössä Joensuun kaupungin kanssa. Kilpailurata sekä tapahtuma-alue raviradalla ovat katsojaystävälliset, joten yleisö näkee hiihtäjiä monessa kohdin kisan aikana. Kilpailijoille rata on erittäin nopea ja vaatii kestävyyden lisäksi hyvää rytminvaihtokykyä sekä nopeutta, kertoo Nissinen.
Nissinen toivottaa kaikki tervetulleeksi seuraamaan maakuntaviestiä.
– Laululavan ja raviradan ympäristöön mahtuu hyvin katsojia, joten
luodaan yhdessä kisoihin hyvä tunnelma. Tapahtumassa on oheisohjelmaa raviradalla koko perheelle. Tervetuloa kannustamaan maakunnan
parhaita hiihtäjiä paikanpäälle!

Lue lisää

www.joensuu.fi/maakuntaviesti

INFO:

Mikä: 73. Pohjois-Karjalan
maakuntaviesti
Missä: Ravirata ja Laulurinne
Milloin: lauantaina 9.2.2019

“Saadaanko liikuntapaikkojen
jälkeen listoille kulttuurin tiloja?”

Hanna Susitaival (vihr.) keskustelussaa
Mehtimäkihallin hankesuunnitelmasta.

JOENSUU

NYT TAPAHTUU
JOENSUU

Valtuustosalista

AIKATAULU:

9.00 Lipunnosto Raviradalla
10.00 Minimaakuntaviestin lähtö
12.00 Maakuntaviestin lähtö
14.00 Palkintojenjako

la 19.1. klo 15.30
Lentopallon naisten
ykkössarjaottelu,
Karelian Hurmos
Urheilutalo, Koskikatu 12
ke 23.1. kello 17
Ina Collianderin
Enkelien tekijä
-näyttelyn yleisöopastus
Taidemuseo Onni,
Kirkkokatu 23
pe 25.1., la 26.1., to 31.1.,
pe 1.2. ja la 2.2.
Figaron häät
Carelia-sali, Yliopistokatu 4
www.facebook.com/
joensuunoopperayhdistys
21.–24.2.
Joensuun Musiikkitalvi
www.joensuu.fi/musiikkitalvi
ENO
ti 22.1. klo 17.30
Englanninkielinen keskusteluilta
aiheena ”Sukupolvien väliset
kohtaamiset ja oppiminen”
Enon kirjasto
KIIHTELYSVAARA
to 24.1. ja 28.2. klo 9
Satutunti Heinävaaran
päiväkodilla, järjestäjä
Kiihtelysvaaran kirjasto
pe 18.1. ja 15.2. klo 9.15 ja 10
Satutunti Kiihtelysvaaran
päiväkodilla, järjestäjä
Kiihtelysvaaran kirjasto
PYHÄSELKÄ
1.1.–31.1.
Esko Sykön 70-vuotisnäyttely,
öljyvärimaalauksia
Pyhäselän kirjasto
pe 8.2. kello 9.15
Lasten elokuva
sallittu kaikille, maksuton
Reijolan yhteisösali

SOSIAALI JA TERVEYS

SOTE-JÄRJESTÖJEN
AVUSTUKSET
HAETTAVANA
Rekisteröidyt joensuulaiset sosiaali- ja terveysalan
järjestöt voivat hakea avustusta kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan. Hakuaika päättyy 21.1. kello 15. Hakemuksen ja lisäohjeet saa kaupungin palvelupisteiltä ja osoitteesta
www.joensuu.fi/jarjestoavustukset.
Avustusta voivat hakea myös joensuulaiset
yleishyödylliset osuuskunnat. Valtakunnalliselle tai alueelliselle rekisteröidylle yhdistykselle voidaan myöntää avustusta, jos avustushakemuksessa kuvattu toiminta kohdistuu kokonaisuudessaan joensuulaisiin.
Vuonna 2018 avustusta jaettiin yli 50 sotejärjestölle. Joukossa oli eläkeläis, rintama- ja sotaveteraanijärjestöjä, vammaisjärjestöjä, sairaus- ja
potilasjärjestöjä, lapsi- ja perhetyön järjestöjä sekä monialajärjestöjä.
Lisätietoja Heini Lehikoiselta, heini.lehikoinen@
joensuu.fi tai puh. 050 310 9610.

JOENSUU

MAASEUTUALUEET

PÄÄTÖKSENTEKO

TULE SEURAAMAAN
JA VAIKUTTAMAAN
PÄÄTÖKSENTEKOON
Oletko käynyt koskaan seuraamassa kaupunginvaltuuston kokousta paikan päällä? 59 hengen valtuusto kokoontuu kerran kuussa kaupungintalon teatterisalissa osoitteessa Rantakatu 20 ja kokoukset
ovat avoimia kaikille.
Kaikki kevään kokouspäivät ovat jo tiedossa –
tule seuraamaan, miten keskustelu sujuu ja mistä
päätetään! Kokoukset pidetään maanantaisin 28.1.,
25.2., 25.3., 29.4., 27.5. ja vielä 17.6. Kokoukset alkavat kello 18.
Mikäli et pääse valtuustoiltoina paikalle, voit seurata kokouksia suorina lähetyksinä verkossa. Linkki
löytyy kokouspäivisin kaupungin etusivulta.
Tärkeä päivämäärä on myös helmikuun 21. Silloin kaupunginjohtaja Kari Karjalainen pitää vuoden
tilinpäätösinfonsa.

Lue lisää

www.joensuu.fi/paatoksenteko
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JOENSUU

VIESTINTÄ

Kaupungin verkkosivut
uudistuvat kevättalvella
K

aupungin verkkosivut uudistuvat kevättalvella. Uudistus on merkittävä, sillä verkkosivut ovat kaupungin yksi tärkeimmistä
viestintäkanavista. Vuosittain joensuu.fi-sivustolla vieraillaan 1,5 miljoonaa kertaa ja sivulatauksia tehdään vuodessa yli kolme miljoonaa. Keväällä 2018 tehdyssä kuntalaiskyselyssä verkkosivut nousivat sanomalehtien
ohella yhdeksi tärkeimmäksi kanavaksi saada ajantasaista tietoa kaupungin palveluista.
Tavoitteena kaupunkilaisia
paremmin palveleva sivusto
Joensuun verkkosivu-uudistuksessa on haluttu selkeyttää sivujen rakennetta ja tuoda
kaupungin palvelut sekä ajankohtaiset asiat
paremmin esiin.
– Sivujen valikkorakenne muuttuu uusilla
sivuilla merkittävästi. Nykyisillä sivuilla kaikki
kaupungin palvelut ovat samassa valikossa
yhden Palvelut-otsikon alla. Nyt ne on kerätty valikkoon teemoittain kuten vaikkapa Asuminen ja ympäristö tai Asiointi, kertoo verkkotuottaja Hannele Laine.
Uudistuksen myötä kaupungin verkkosivut tulevat olemaan mobiiliresponsiiviset eli
niiden käyttö onnistuu paremmin myös tabletilla ja kännykällä.
Sivusto on suunniteltu saavutettavaksi
Julkisilla toimijoilla on EU:n saavutettavuusdirektiivin myötä velvollisuus tehdä
verkkopalveluistaan saavutettavat. Joensuun uudet verkkosivut huomioivat yleisimmät lukulaitteet. Sivustolla on myös kiinni-

 Betaversio osoitteessa
http://joensuu.arcusys.fi

tuttu osoite säilyy
www.joensuu.fi

tetty huomiota kielen ja verkkosivujen käyttöliittymän selkeyteen.
Saavutettavuus on erityisen tärkeää
ikäihmisille, vammaisille henkilöille tai kognitiivisista ongelmista kärsiville ihmisille,
mutta yhtä lailla siitä hyötyvät kaikki.
– Olemme velvoittaneet kaikkia projektissa mukana olevia yhteistyökumppaneita saavutettavuuteen. Lisäksi sivuston saavutettavuutta on testattu käyttäjätestein ja
ohjelmallisesti, Laine kertoo.
Joensuun kaupungin verkkosivujen tulee olla saavutettavat syyskuuhun 2019
mennessä. Saavutettavuutta valvoo aluehallintovirasto, jolle myös kaupunkilaiset
voivat raportoida saavutettavuuden ongelmista. Mikäli sivusto ei ole saavutettava, on kaupungilla velvollisuus laittaa asia
kuntoon.
Kohderyhmä- ja kaupunginosasivut
suunnitteilla
Kevättalvella julkaistavat verkkosivut eivät
ole vielä valmiit. Sivuston jatkokehitykseen
sisältyy muun muassa erilaisten kohderyhmä- ja kaupunginosasivujen luominen. Sivuista julkaistaan myös englannin-, ruotsinja venäjänkieliset versiot.
– Verkkosivujen kehitys ei saisi koskaan
pysähtyä siihen, kun sivut julkaistaan. Keräämme sivuista jatkuvasti palautetta ja pyrimme reagoimaan siihen mahdollisuuksien mukaan. Sivujen suunnitteluvaiheessa
annettu palaute on jo nyt vaikuttanut sivujen kehitykseen, Laine toteaa.

tämä juttu viitottuna

www.joensuunuutiset.fi/viitotut

in english / НА РУССКОМ

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

Harmaan konservatiiviset vai värikäs sillisalaatti?
Visuaalisesti mitäänsanomattomat,
harmittavan harmaan konservatiiviset,
liikaa kompromisseja, raikas, mobiili
edellä tehty, kunnollinen valikko puuttuu,
liikaa värejä, selkeämmät kuin nykyiset.
Tässä osa palautteesta, jota olemme
saaneet verkkosivujen betaversiosta.
Eniten palautetta on kerännyt sivujen ulkoasu ja valikkoratkaisu. Ulkoasun suunnittelussa painotimme
käyttöliittymän selkeyttä ja sivuston
saavutettavuutta. Esimerkiksi värien
kontrastieroissa on huomioitu erilaiset hahmottamiseen liittyvät vaikeudet. Kaupunkilaiset otettiin mukaan sivujen suunnitteluun keväällä 2018, jolloin ulkoasusta ja sivuston rakenteesta
kerättiin palautetta. Saadun palautteen
perusteella ulkoasua rauhoitettiin, sillä
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valtaosa vastaajista piti sivustoa liian
värikkäänä ja “karkkimaisena”.
Kaupungin verkkosivujen suunnittelussa oman haasteensa tuo kaupungin
tarjoamien palveluiden ja asiakaskunnan laaja kirjo. On liki mahdoton suunnitella sivusto, joka olisi räätälöity jokaisen yksilöllisiin tarpeisiin sopivaksi.
Verkkosivujen tulee palvella yhtä hyvin
kaikkia kaupunkilaisia ikään, tietoteknisiin taitoihin tai käytettävissä olevaan
laitekantaan katsomatta. Sivuston tulee
myös olla täysin saavutettava.
Yksikään annettu palaute ei ole
turha. Se mikä meistä suunnittelijoista tuntuu selkeältä, ei välttämättä näyttäydy samalta käyttäjälle. Tästä syystä palautetta kannattaa myös jatkossa
laittaa tulemaan!

Valikko
päävalikko
löytyy täältä

MURUPOLKU
kertoo sijaintisi
sivustolla

ANKKURILINKIT
näiden avulla navigoit
näppärästi sivulla
oikeaan kohtaan

HAITARIVALIKKO
plussasta painamalla
aukeaa lisätietoja

Navigointiasi helpottamaan - Tutustu sivuston päävalikkoon
Kulttuuri ja vapaa-aika

Asuminen ja ympäristö

Hae
sivustolta

Asuminen

Kartat ja paikkatieto

Kulttuuri

Nuoriso

Rakentaminen
ja tontit

Ympäristö ja luonto

Liikunta

Kirjastot

Sisäilma

Ulkoilu ja retkeily

Tapahtumapalvelut

Liikenne ja kadut

Ikäihmiset

Kaavoitus

Päivähoito ja koulutus

LINKIT
verkkoasiointiin

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Päivähoito

Urheiluakatemia

Ajanvaraus ja asiointi

Sosiaalipalvelut

Perusopetus

Konservatorio

Terveyspalvelut

Vammaisten palvelu

Lukiot

Kansalaisopisto

Ikäihmisten palvelut

Asiointi
Yhteystiedot
Asiakaspalvelupisteet
Asioi verkossa

YHTEISTIEDOT
löytyvät
aina tästä

Laskutus ja
maksaminen

Kaupunki ja hallinto
Tietosuoja ja
rekisteriseloste
Karttapalvelu

Vuokrattavat tilat

Töihin kaupungille

Joensuun lukuina

Osallistu ja vaikuta

Kaupungin
kehittäminen

Talous ja strategia
Organisaatio

Viestintä

Päätöksenteko

Maahanmuuttajapalvelut

Työelämä ja yrittäjyys

Pohjois-Karjalan
hankintatoimi

Palvelut työnhakijalle Palvelut työnantajalle
Yrityksille ja
yrittäjälle

KARTTA
ja reittiohjeet

Joensuun joukkoliikenne ja museot saavat
omat verkkosivut
Kaupungin verkkosivu-uudistuksen myötä
Joensuun seudun joukkoliikenne JOJO sekä Pohjois-Karjalan museo Hilma ja Taidemuseo Onni saavat omat verkkosivut.
Joukkoliikenteelle haluttiin omat verkkosivut, sillä bussien aikataulut ja hinnat ovat
löytyneet huonosti kaupungin verkkosivuilta. Samalla sivujen rakenne ja sisällöt uudistetaan kokonaan, jotta ne palvelevat käyttäjiä entistä paremmin.
– JOJO:n uudella sivustolla nostetaan
tärkeimmät asiat heti kärkeen. Näitä ovat
reittiopas ja lipun ostaminen. Haluam-

PALAUTE
anna palautetta
verkkosivuista

me myös, että mobiiliasiointi on mahdollisimman vaivatonta, kertoo Juha-Pekka
Vartiainen Joensuun kaupungilta.
Myös museoiden sivut uudistuvat
täysin. Jatkossa ajankohtaiset näyttelyt
sekä tapahtumat ovat entistä helpommin
löydettävissä.
Uudet sivut julkaistaan yhtä aikaa kaupungin verkkosivujen kanssa. Osoitteet
tulevat olemaan:
www.jojo.joensuu.fi
www.pohjoiskarjalanmuseo.fi
www.joensuuntaidemuseo.fi

Tiesitkö tämän kaupungin verkkosivuista?

1996

ensimmäiset varsinaiset
omat verkkosivut julkaistiin

60,7 %

käyttää sivuja
kännykällä tai
tabletilla

SUOSITUIN

joukkoliikenteen reitit ja
aikataulut ovat luetuin sivu

2 min

kävijän keskimäärin
sivustolla viettämä
aika
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TAPAHTUMAT

JOENSUU

KAAVOITUS

KOMMENTOI
KAUPPATORIA

Ideoi tapahtuma, voit
voittaa 20 000 euroa!

Joensuu tunnetaan tapahtumistaan
ja niiden vaikutukset ovat merkittäviä.
Nyt etsitään uusia tapahtumia vuodelle 2019, joiden löytämiseksi on avattu tapahtumaideakilpailu osoitteessa
www.joensuuevents.fi/timantti.
Kilpailu on tarkoitettu alueellisille ja
valtakunnallisille tapahtumajärjestäjille.
Pääpalkintona on 20 000 euroa, joka tu-

JOENSUU

KADUT

KUKA AURAA
JA MISSÄ?
Luminen postikorttimaisema lienee
suurimman osan mieleen, mutta kolanvarressa saattaa mieli muuttua. Tai
ainakin työnjako mietityttää.
Auraustöiden vastuu jakautuu Joensuussa kahteen osaan: katujen aurauksesta vastaa Pielisjoen länsipuolisella alueella kaupunki ja kaikissa muissa kaupunginosissa YIT Rakennus Oy.
Kaupunkikeskustan alueella kiinteistöjen vastuulla on kunnossapitolain mukaisesti jalkakäytävien auraus
sekä liukkaudentorjunta. Kiinteistöjen
on itse huolehdittava kiinteistölle johtavan tonttiliittymän lumen poistosta. Lunta ei saa siirtää omalta tontilta
kadulle, jalkakäytävälle eikä naapuritontille. Ei siis edes esimerkiksi auraauton mukana kadulta liittymään tullutta lunta.
Auraus- ja muuta kunnossapitotilannetta voi seurata reaaliajassa osoitteissa http://kunto.jns.fi/
JoensuuRoadInfo (kaupungin vastuualue) ja http://office.autori.fi/public/
joensuu (YIT).

lee käyttää tapahtuman toteutukseen.
Arviointiperusteina ovat idean toteutettavuus, uutuusarvo, kannattavuus ja
mahdollinen jatkuvuus sekä valtakunnallisuus. Arviointiraadissa istuu kaupungin lisäksi edustusta muun muassa
poppareita, urheilijoilta, yritysmaailmasta ja korkeakoulumaailmasta. Kilpailuaika päättyy 3.2.

JOENSUU

YMPÄRISTÖ

www.joensuu.fi/talvihoito
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YMPÄRISTÖ

VASTUULLISTA
BISNESTÄ
Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii panoksia meiltä kaikilta, niin valtiolta ja
sen kansalaisilta kuin yrityksiltä ja yhteisöiltäkin. Yrityksillä onkin keskeinen
rooli tämän ympäristöhaasteen ratkaisemisessa.
Millä keinoin yritykset voivat edistää omaa ilmastotyötään ja vastuullista liiketoimintaa? Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikön ja
energiahankkeen järjestämässä Ympäristövastuupäivässä 29.1. Joensuun Tiedepuistolla esitellään eri työkaluja, joilla yritykset voivat edistää
juuri näitä toimia! Ohjelmassa tietoa
muun muassa energiatehokkuussopimuksista, ilmastokumppanuudesta, ympäristönhallintatyökaluista, ilmastobisneksestä, yritysvastuusta,
ympäristöasiantuntijapalveluista sekä rahoitusinstrumenteista ympäristövastuutoimiin.
Yrittäjä – lähde mukaan kehittämään vastuullista liiketoimintaa! Nappaa vinkit talteen Ympäristövastuupäivässä!

Lue lisää ja
ilmoittaudu
www.joensuu.fi/ymparistopaiva

JOENSUU

JOUKKOLIIKENNE

MUKAAN ILMASTOTOIMINTAAN?
Kiinnostaako kotikatuasi, yritystäsi tai yhteisöäsi ilmastonmuutoksen
hillitseminen? Entä arjen vähähiiliset kokeilut yhdessä muiden kanssa
suunnitellen? Loistavaa! Ilmastokorttelit-hanke järjestää uusien ilmastokortteleiden avoimen haun. Mukaan
voivat hakea kaikki kiinnostuneet korttelimaiset kokonaisuudet Joensuussa. Hakuohjeet löytyvät tammikuun
aikana osoitteesta www.joensuu.fi/
ilmastokorttelit ja @climatejoensuu
somesta.
Jos olet järjestön edustaja, tervetuloa Järjestöjen ilmastoiltaan
12.2. kello 17 idylliselle Kukkolan tilalle, osoite on Vanha Valtatie 70. Ilmastoillassa nostetaan esiin järjestöjen omia kokeilevia ja kannustavia
ilmastotekoja sekä työkaluja ilmastotyöhön ja sen viestintään. Lisäksi pureudutaan ilmastotyön haasteisiin ja
vaikuttamisen kanaviin.

tämä juttu viitottuna

www.joensuunuutiset.fi/viitotut

Lue lisää

Kauppatorista käynnistyy asemakaavan muutos. Siinä ratkaistaan kauppahallin rakentaminen ja sijainti torilla. Muutosta on hakenut Pohjois-Karjalan Osuuskauppa.
Kauppatorin kaavamuutokseen yhdistetään jo aiemmin käynnistetty Vesikioskin asemakaavan muutos. Ratkaistavana ovat siis myös Keskuspuiston ja Keskusaukion käyttö kahviloille
niin kesällä kuin ympäri vuoden.
Kaavahanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 24.1.–18.2. Tervetuloa yleisötilaisuuteen kaavahankkeesta
torstaina 31.1. kello 18 Carelicumin
auditorioon (Torikatu 21 C).
Kaupunki haluaa selvittää kaupunkilaisten näkemyksiä Kauppatorista
ja sen mahdollisesta rakentamisesta myös erillisellä kyselyllä. Verkkokysely on avoinna 24.1.–18.2. Tuloksia käytetään kaavahankkeen tukena.
Kauppatorin kaavaluonnos on nähtävillä kesällä 2019. Kaupunginvaltuuston päätettäväksi kaavaehdotus
tullee loppuvuodesta. Rakentaminen
voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2020,
todennäköisemmin vuonna 2021.

JOENSUU

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

Rollaattorilla
maksutta bussiin
Hilja-lipun aikaan
Joensuun joukkoliikenteen eli Jojon matalalattiabusseissa kokeillaan
maksuttomia rollaattorimatkoja vuosi 2019. Rollaattoria liikkumisen tueksi tarvitsevat asiakkaat voivat matkustaa maksutta niin sanotun Hilja-lipun
aikaan eli arkisin kello 10–14 ja iltaisin
kello 18 jälkeen sekä lauantait ja sun-

nuntait mihin aikaan tahansa. Muina
aikoina veloitetaan normaali bussilipun hinta.
Kokeilussa ovat Joensuun paikallislinjojen lisäksi Kontiolahden ja Liperin suuntiin kulkevat matalalattialinjat.
Maksuttomat rollaattorimatkat eivät
ole käytössä Noutopoika-liikenteessä.

MUSEOT / ORKESTERI / TEATTERI / KANSALAISOPISTO / konservatorio
JOENSUU

TAPAHTUMAT

Aikamatka amerikkalaiseen musiikkiin
Joensuun Musiikkitalvea vietetään 21.–24.2.2019 teemalla Uudesta
maailmasta. Neljän päivän aikana eri puolilla Joensuuta soi musiikki
klassisesta jazziin.
– Kun kuuntelee Atlantin toiselta puolelta
tulevia uutisia, voi helposti unohtua, kuinka uskomaton ja kiehtova maa Amerikka
on, ja mikä loputon inspiraation lähde tämä maa on ollut musiikille. Orjuuden kurjuudesta syntyi gospel, blues ja jazz, perustelee Joensuun kaupunginorkesterin
taiteellinen johtaja Jurjen Hempel.
Musiikkitalven avajaiskonsertissa
torstaina 21.2. Joensuun kaupunginorkesteri esittää Antonin Dvořákin sinfonian Uudesta maailmasta yhdessä Mikkelin kaupunginorkesterin kanssa. Solistina on Julien Van Mellaerts. Perjantaina
Joensuu Big Band Goes America -konsertin solisteina ovat Tero Lindberg ja
Juliana Vehviläinen. Lauantaina Virta
Ensemblen Amerikanpastilleja ja kamarikuoro Kaiskun Winter Rose -kamarikonserttien jälkeen ilta päättyy rumpalilegenda Steve Gaddin ja tanskalaismuusikoiden muodostaman Blicher/

JOENSUU

Hemmer/Gadd -urkutrion konserttiin.
Sunnuntaina Tuomas Pyrhönen esittää uruilla improvisaatioita monelle mantereelle. Musiikkitalvi päättyy Joensuun
Konservatorion ja Joensuun Oopperayhdistyksen yhteistuotantoon America!-musikaalin syntysijoilla.
Musiikkitalven ilmaisissa keskipäivän
konserteissa Carelicumissa konservatorion väki pienimmästä isoimpaan pistää
parastaan. Rytmiklubilla Kerubissa tarjoillaan kattaus konservatorion musiikkiopisto- ja perustutkintolinjan yhtyeitä.
Musiikkitalvi tuotetaan jälleen kerran
joensuulaisten musiikkitoimijoiden mahtavalla yhteistyöllä. Uutena mukana ovat
kamarikuoro Kaisku ja Joensuu Big Band.
Tuttuja tekijöitä aiemmilta vuosilta ovat
Joensuun kaupunginorkesteri, oopperayhdistys, konservatorio ja evankelisluterilainen seurakunta sekä Jazzkerho-76
ja Virta Ensemble.

KIRJASTO

Keskiviikkoklubi
koukuttaa lukemiseen
Joensuun pääkirjastolla alkaa uusi
9–12-vuotiaille lapsille suunnattu lukemaan kannustava kerho. Kirjastovirkailija Henna Karttunen kertoo, että keskiviikkoklubissa on toimintaa on
laidasta laitaan.
– Ohjelmassa on elokuvien katselua,
pelailua, erilaisia vierailijoita ja kirjateemoja. Punaisena lankana klubissa on
lukemaan innostaminen ja lukemisharrastuksen tukeminen.

Maksuttomaan kerhoon voi ilmoittautua 12 osallistujaa. Ensimmäinen keskiviikkoklubi pidetään 23.1.
kello 14.15–16.00 pääkirjaston
lastenosaston Muikkusessa, osoite Koskikatu 25. Kerho jatkuu viikoittain 10.4. asti. Keskiviikkoklubiin voi
ilmoittautua puhelimitse 050 443
3113 tai sähköpostilla paakirjasto.
lapsetjanuoret@joensuu.fi.

Musiikkitalven
ohjelma

Juilen Van Mellaerts

www.joensuu.fi/
musiikkitalvi

JOENSUU

JOENSUU

MUSEOT

MUSEOT

ILMAISEKSI
MUSEOIHIN

NÄYTTELYSSÄ
RAKENNUSPERINTÖÄ

Pohjois-Karjalan museo Hilmassa ja
Joensuun taidemuseo Onnissa alkavat ilmaiset museolauantait. Museoiden näyttelyihin sekä Mukulakadulle
pääsee ilmaiseksi koko päivän ajan
joka kuukauden ensimmäisenä lauantaina kesä-, heinä- ja elokuuta lukuun ottamatta. Ilmaislauantait alkavat 2. helmikuuta 2019.
Hilma osoitteessa Koskikatu 5 on
avoinna lauantaisin kello 10–15. Onni Kirkkokatu 23:ssa talvikaudella kello 11–16 ja kesäkaudella kello 10–16.
Museolauantait korvaavat Joensuun museoiden Happy Hourin eli viikoittaiset ilmaistunnit perjantai-iltapäivisin. Viimeinen Happy Hour järjestettiin joulukuun lopulla. Happy Hour
oli käytössä Hilmassa ja Onnissa lokakuusta toukokuuhun vuoden 2012
alusta lähtien.

Pohjois-Karjalan museon Hilman kevään seuraava näyttely esittelee Pohjois-Karjalan rakennusperintöä.
Monelle voi olla yllätyskin, että
Pohjois-Karjalassa on Suomen huippuarkkitehtien töitä C. L. Engelistä
Lars Sonckiin, Alvar Aallosta Viljo
Revelliin ja viimeksi arkkitehtuurin Finlandia-palkittuihin Anssi Lassilaan ja
Antti-Matti Siikalaan.
Näyttelykokonaisuus on syntynyt sanomalehti Karjalaisessa vuosina 2017–2018 ilmestyneen juttusarjan pohjalta.
Näyttely on käynnissä 14.2.–28.4.
Pohjois-Karjalan museo Hilmassa Carelicumissa, osoitteessa Koskikatu 5.
Psst! Suosittu Tori 170 -näyttely
on auki 27.1. saakka!

Lue lisää
www.joensuu.fi/
pohjoiskarjalanmuseo
www.joensuu.fi/taidemuseo

Lue lisää

www.pohjoiskarjalanmuseo.fi
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KANSALAISOPISTO

Kuva: Tuire Hindikka

Keväällä luentoja
Pyhäselältä Bollywoodiin
Satojen kurssien lisäksi kansalaisopiston kevääseen kuuluvat
ajankohtaiset luennot ja maksuttomat teemakurssit.

JOENSUU

toteemaan jatketaan keskiviikkona 6.2. kello 17 Muikkusalissa Talviset erätaidot -luennolla. Sarja jatkuu eräilyn, ötökkäravinnon ja
puutarhanhoidon merkeissä.
Keväällä tutustutaan myös kreikkalaisroomalaisen antiikin perintöön ja Rooman
valtakuntaan, Afrikan kieliin ja kuvittaja
Ninka Reittu-Kuurilan taiteilijan elämään.
Pääsemme nojatuolimatkalle Pyhäselän
laineisiin ja Intian värikaupunkeihin.

TEATTERI

Maria Karhapää ja Petteri Rantatalo
Niin kuin taivaassa -draamakomediassa.

Kaikki luennot

www.opistopalvelut.fi/joensuu

JOENSUU

TEATTERI

JOENSUU

KONSERVATORIO

Kuva: Darina Rodionova, liittyy Kolmeyhteistuotantoon, josta on suomen- ja
venäjänkieliset esitykset

Kouluttaudu kamuksi kulttuurikimppaan
ja taidelaitoksiin keskiviikkoisin 16.1. alkaen. Kurssi on maksuton, mutta ilmoittaudu
siihen ennakkoon. Uutena ilmaispalveluna
kansalaisopisto tarjoaa tietotekniikan tietoiskuja, jotka helpottavat mm. oikean älylaitteen tai kameran hankintaa.
Leffaluennolla Bollywoodin lumoa: Maqbool sukelletaan intialaisen elokuvan sielunmaisemaan perjantaina 25.1. kello 17 Pakkahuoneella. Kolumbialaisten nähtävyyksien ilta taas vie kuulijansa eksoottisiin maisemiin
torstaina 24.1. kello 17 Opistotalolla ja luon-

Kaupunginteatterissa
pohjoismainen kevät

Yhteistuotannot monipuolistavat teatterin tarjontaa

Harmonikan monet kasvot
-tapahtuma tulee taas

Pohjoismaiset näytelmät valtaavat keväällä kaupunginteatterin näyttämöt. Tulossa on klassikoita ja uudempia tekstejä skandinaavisilta tekijöiltä.
Kauden ensimmäinen ensi-ilta Paavo 1,5 nähdään 23.2. Se on lämmin komedia ennakkoluulojen voittamisesta. Aviopari Jaakko ja Martti saavat tiedon myönteisestä adoptiopäätöksestä.
Riemu muuttuu epäuskoksi, kun puolitoistavuotias Paavo onkin 15-vuotias teini. Alkuperäisteksti
on ruotsalaisen Michael Drukerin. Ohjaajavieras
on Joensuun kaupunginteatterin entinen johtaja
Riku Innamaa.
Niin kuin taivaassa on musiikillinen draamakomedia. Se kertoo kuuluisasta kapellimestarista, joka palaa kotiseudulle ja ryhtyy johtamaan kyläkuoroa. Ohjaajana vierailee Johanna Freundlich, mukana esityksessä on joensuulainen Laulutuuli-kuoro.
Ensi-ilta on 2.3.
Adalmiinan helmi on Sakari Topeliuksen satuklassikko vuodelta 1856. Teatterinjohtaja Iiristiina
Varilon ohjauksessa Adalmiina on tuotu tähän päivään. Hän on hemmoteltu prinsessa, joka helmen
menetettyään oppii myötätuntoa ja sydämen viisautta. Ensi-ilta on 4.5.

Kaupunginteatterin omien näytelmien lisäksi teatteriyleisö pääsee nauttimaan erilaisesta yhteistuotantona toteutettavasta ohjelmistosta. Etenkin maaliskuussa on vilkasta.
Kysymyksiä Karjalasta on nukketeatteritaiteilija
Timo Väntsin sooloteos, joka nähdään kaksi kertaa 2.3. Pate Mustajärvi puolestaan vierailee Teatterin kummitus -kiertueella 6.3.
Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys JoMoNi tuo kaupunginteatterin näyttämölle 16.3. tuotannon Kolme. Se on monitaiteellinen esitys, josta
nähdään sekä suomen- että venäjänkielinen versio.
Linnateatteri vierailee Joensuussa 20.3. esityksellään Appivanhempien ABC. Rajaspeksin eli joensuulaisten korkeakouluopiskelijoiden 5-vuotisjuhlanäytäntö taas nähdään huhtikuussa 13. päivä.
Alkutuotanto on näytelmä, joka menee metsään.
Sen ensi-ilta on Lahdessa 15.2. ja Joensuuhun näytelmä saapuu Teatteri 2.0:n ja Lahden kaupunginteatterin kanssa toteutettavana yhteistuotantona
syksyllä 2019.

Harmonikan monet kasvot 2019 -tapahtuma tarjoaa harmonikkakonsertteja ympäri maakuntaa
tammikuun lopussa. Perinteisesti tapahtuma huipentuu Pohjois-Karjalan harmonikkamestaruuskilpailuihin lauantaina 2.2. Lomakeskus Huhmarissa Polvijärvellä.
Joensuussa konservatorion järjestämiä Harmonikan monet kasvot -konsertteja on kaksi: maanantaina 28.1. kello 18 Joensuun konservatorion konserttisalissa, Rantakatu 31 sekä keskiviikkona 30.1.
kello 16 Joensuun Carelicumissa, Koskikatu 5.
Harmonikkamestaruuskilpailujen ohjelma alkaa Huhmarissa 2.2. kello 12, osoite on Huhmarisentie 43. Palkintojenjako ja harmonikkakonsertti
ovat kello 19. Esiintyjinä ovat muun muassa kilpailun sarjavoittajat, Kultaisen harmonikan 2018 voittaja Janina Suihkola sekä maakunnan harmonikansoiton opettajat ja ammattilaiset.
Lippu päivän kilpailuun maksaa 15 euroa sisältäen illan palkintojenjaon ja harmonikkakonsertin.
Alle 16-vuotiaat 10 euroa, alle kouluikäiset maksutta. Pelkän palkintojenjaon ja konsertin liput ovat
10 ja 5 euroa.

LUE LISÄÄ

http://kaupunginteatteri.jns.fi

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 MAALISKUUSSA.

