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TAPAHTUMAT

YLEXPOP AVAA
JOENSUUN KESÄN
Kesä alkaa toden teolla koulujen päättäjäisviikonlopusta, kun YlexPop valtaa Joensuun uudistetun Kauppatorin. Ilmaistapahtuma tuo suomalaisen popin eturivin artistit Joensuuhun. Lavalle nousevat Pyhimys, Gasellit, Ruusut, Tuure
Boelius, Cledos, Etta ja Ida Paul & Kalle Lindroth.
Tapahtuma on päihteetön ja avoin kaikille.

Y

len jokakesäinen ilmaistapahtuma YleXPop saapuu Joensuuhun 1. kesäkuuta. Torille nousee
kaksi lavaa: YleXPop Päälava ja YleX Stage. Artistit
esiintyvät kello 16–22.30.
Jo tätä ennen torilla ja sen lähettyvillä on ohjelmaa
YleXPopEtkojen muodossa. Ylexin suora radiolähetys
torilta alkaa jo päivällä.

Joensuun kaupungin nuorisopalvelut, kirjasto ja
skeittaajat järjestävät päivän aikana toimintaa Sinisellä virralla. Alueella on skeittauspaikka ja dj-musaa. Tarjolla on pullovettä, hattaraa ja ilmapalloja.
Sitten kun bileet torilla loppuvat, meno jatkuu
YlexPopJatkoilla ravintola Kerubissa (K-18). Jos et
pääse paikalle, voit seurata tapahtumaa suorana
striiminä Areenasta.
Ilmaisia kuljetuksia nuorille
Nuorisopalvelut järjestää YleXPoppiin ilmaisia
yhteiskuljetuksia. Kuljetukset järjestetään Uimaharju
–Eno–Joensuu, Tuupovaara–Kovero–Heinävaara–
Joensuu ja Kiihtelysvaara–Hammaslahti–Reijola–
Joensuu.

Kesätapahtumat
Joensuussa
sivuilla 6–7

Ilmoittautuminen kuljetuksiin on 13.–24.5.
nuortenjoensuu.fi-sivulla. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Myös kuljetukset ovat
päihteettömiä.

Lue lisää YleXPopista sivulta 4 
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KULJETUKSET:
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RAKENTAMINEN

Joensuussa rakennetaan
kesällä ahkerasti
Kesän aikana rakennetaan uusia ja peruskorjataan useita katuja sekä jalankulku- ja pyöräteitä.
Keskustassa rakennetaan Asemanseudulla, Torikadulla ja Kauppakadulla. Pataluodossa
jatketaan Rantaraittia ja uudet kaupunginosat Karhunmäessä ja Multimäessä etenevät.

KOLUMNI

semanseudun rakentaminen jatkuu Asemakaari-kadun rakentamisella. Tulevaisuudessa bussipysäkit
tulevat tämän kadun varteen. Samalla
tehdään noin 350 katettua polkupyöräpaikkaa.
Katujen peruskorjaustyöt Torikadulla sekä Sairaalakadulla vaikuttavat alueella liikkumiseen koko kesän. Nyt aloitettu työ liittyy saneeraukseen, jossa
kaupunginosan kadut peruskorjataan
vaiheittain.
Keskustan alueella Kauppakadulle tehdään pyöräkatua. Tämän vuoksi Malmikadun ja Suvantokadun risteys on suljettu kesäkuun puoleen väliin. Mäntyläntien peruskorjaus kestää
myös kesäkauden ajan.
Kauppatorilla tehdään kesän ajan
viimeistelytöitä ja samalla rakennetaan
uusi Rupimanteri-leikkipaikka kävelykadulle.
Uusilla asuinalueilla Karhunmäessä ja Multimäessä rakennetaan katuja
ja viimeistellään viime vuonna tehtyjä.
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Kaupunki yhdistää
viestintäyksikön ja
tapahtumapalvelut

Alueella rakennetaan myös jalankulkuja pyöräteitä. Karhunmäkeen valmistuu leikkipuisto ja koirapuisto syksyksi
2019. Myös Marjalan saaressa viimeistellään katuja.
Jalankulku- ja pyöräteitä uusitaan
tai rakennetaan useassa paikassa,
muun muassa Pataluodon Rantaraittia jatketaan Utransaarien pysäköintipaikalle asti. Utrantien varteen tehdään
pyöräilyn pääreittiä Mäkitien ja RantaMutalantien välille. Korotettuja suojateitä rakennetaan koulujen ja päiväkotien
läheisyyteen Rantakylään ja Reijolaan.
Jo nyt on aloitettu Kasvitieteellisessä puistossa Botanian vieressä promootiopuiston rakentaminen. Ilosaaressa tehdään viheralueiden viimeistelytöitä. Iivolanpuiston leikkipaikka
Mutalantien ja Maamiehenkadun vieressä peruskorjataan kesällä 2019.

Kuva: Niina Vatanen

A

Lue lisää

www.joensuu.fi/
rakentaminen2019

Juoksupöhköilyä, skumppatarjoilua
ja myös ihan sitä perustyötä
Kaupunki on päättänyt yhdistää samaan pakettiin itsenäisenä toimineet
viestintäyksikön ja tapahtumapalvelut.
Tähän asti viestintä on toiminut konsernipalveluissa kaupungintalolla ja tapahtumapalveluiden toiminta on jaettu osin
sinne ja osin hyvinvointitoimialan alle.
Tapahtumapalveluiden väki on tässä välissä vielä reissannut tavaroineen Carelicumista Tiedepuistolle. Kuulostaa monipolviselta ja sitä se on ollutkin.
Mitä tämä uudistus konkreettisesti
tarkoittaa minulle? Reilun kolmen vuoden aikana työskennellessäni tapahtumapäällikkönä viestintä on ollut työssäni keskeisin kumppani. Lähes käsi
kädessä on tehty töitä. Toki yhteistyötahoja kaupunkiorganisaatiossa on lukuisia muitakin, joiden kanssa asioin päivittäin. Samoin on viestinnällä. Viestintää

ja tapahtumapalveluita on yhdistänyt
kaupungin tapahtumista, tempauksista, matkailusta ja aktiviteeteista kertominen. Hienosti sanoen molemmat ovat
tuoneet esille kaupungin pehmeää vetovoimaa. Yhdessä.
Työ tapahtumapalveluissa ja viestinnässä ei kuitenkaan ole pelkästään juoksupöhköilyä Extreme Runissa, skumppatarjoilua festarivieraille tai hassujen
videoiden julkaisemista. Molemmissa
yksiköissä konepellin alla tehdään myös
vaativaa ja lakisääteistä perustyötä aina
lyhytkestoisesta maankäytön luvittamisesta verkkosivujen ymmärrettävyyden
parantamiseen. Kaikki perustyö ei välttämättä näy ulospäin ja tekemistä perusasioiden kehittämisessäkin riittää.
Viestintä- ja tapahtumapalveluiden
tehtäviin jatkossa kuuluu myös koordi-

noida kaupungin matkailun ja markkinoinnin edistämistä. Karelia Expert Oy:n
ja Business Joensuun järjestäytymisten
jälkeen pääsemme yhdessä suunnittelemaan ja edistämään Joensuun matkailua, sillä kaikille kolmella toimijalla on
selkeä oma roolinsa.
Jatkossa viestintä- ja tapahtumapalveluiden väki löytyy saman katon alta ja
yhteistyö tiivistyy. Ovi on myös entistä
enemmän auki kaupunkilaisille ja kumppaneille – yhteistä tarinaahan me Joensuusta kerromme.

Markku Pyykkönen
tapahtumapäällikkö
markku.pyykkonen@joensuu.fi
puh. 050 340 5826

Tiesitkö että…

1985
Ensimmäinen Suomen suven avaus
oli Laulurinteellä 31.5.1985.

somesta nostettua
“Onnea @Joensuu_fi ja @PuhasOy
hienosta kakkossijasta - hoppee ei oo
häppee! #ilovemuovi”

“30 km/h olisi keskustassa hyvä
(…) antaisi autoilijalle enemmän
aikaa reagoida tilanteisiin.”

Piia Moilanen onnitteli Twitterissä
Joensuuta 2. sijasta Ylen
I love muovi -kisassa.

Antti Kainulainen (kd.)
otti kantaa valtuustoaloitteeseen
nopeusrajoituksista.

JOENSUU

NYT TAPAHTUU
JOENSUU

Valtuustosalista

TAPAHTUMAT

TAPAHTUMIA
JOENSUUSSA
touko–kesäkuussa
Poimintoja
tapahtumatarjonnasta
koottu toukokuun alussa,
muutokset mahdollisia.
KESKUSTA
15.–19.5.
Pride-viikko
la 18.5. klo 11–16
Kansainvälisenä museopäivänä
taidemuseo Onniin ja PohjoisKarjalan museo Hilmaan
vapaa pääsy. Klo 13
Onnissa Taidemuseon helmiä
-opastuskierros
ti 4.6. klo 17–19.15
Vastuullinen vapaa-ajan
kalastus ja kalastuksen
trendit, maksuton luento
Opistotalo, ruokasali, Papinkatu 3

Suven avaus jo
35. kerran
Perinteikäs Suomen suven avaus kajahtaa jälleen Joensuun
laulurinteellä. Ensimmäistä kerran Suomen Suvi avattiin vuonna 1985.
Toukokuun viimeisenä päivänä perjantaina kello 18 Joensuun Laulurinne
täyttyy taas reilusta kuudesta tuhannesta laulajasta ja katsojista, kun Suomen suvi avataan, nyt jo 35. kerran. Ensimmäinen Suven avaus pidettiin
31. toukokuuta 1985. Paikalla on tänä vuonna joensuulaisten alakoululaisten lisäksi oppilailta Kuopiosta, Heinävedeltä, Kontiolahdelta ja Liperistä.
Perinteisten laulujen, Suvivirren ja Karjalaisten laulun lisäksi ohjelma
sisältää kaksi kantaesitystä. Suven avaus on aiemmin lausuttu, mutta tänä vuonna se lauletaan. Tämän Heikki Kirkisen kirjoittaman tekstin on
säveltänyt Mika Vanhanen. Toisena kantaesityksenä on keväinen lastenlaulu Karhunpesän vieraskirja. Sen on säveltänyt joensuulaisten hyvin tuntema musiikkimies Onni Muikku. Vierailevana artistina on myös samaan
aikaan YleXPopissa vieraileva Tuure Boelius. Lisäksi esiintymässä nähdään Sirkus Supiaisen lapsiryhmä. Tapahtuma lähetetään suorana Yle
Areenassa ja se on katsottavissa myös jälkeenpäin. Turvallisuuteen on panostettu lisää, sillä paikalla on myös muun muassa SPR:n ensiapuryhmä.
Toivotamme joensuulaiset tervetulleeksi tähän Joensuun toiseksi
suurimpaan vuosittaiseen yleisötapahtumaan, laulamaan ja aistimaan
laulun riemua ja kesän saapumista!

ENO
pe 17.5. klo 19
Lauluyhtye Lempo,
Ota naisista selvää -shöy
Louhitalo, Heintie 16.
Liput ovelta 20€, alle 12-v. 10 €
la 8.6. klo 8.30
Retki Ilomantsiin.
Lähtö Louhitalolta. 66€/hlö,
Louhiojan kyläyhdistyksen jäsenet
46€/hlö. Ilmoittautumiset 19.5.
mennessä p. 040 579 5957,
maarit.hamalainen-koljonen@
opaasi.fi
KIIHTELYSVAARA
13.5.–7.6.
Kansalaisopiston
Mönnin ja Kiihtelysvaaran
kuvataidepiirin näyttely
palvelupiste, Aprakkatie 2
to 6.6.
Kylät kävellen -luontoretki
Oskolasta Oskolankoskelle
Tiedustelut Sinikka Haaranen
puh. 050 382 0913
PYHÄSELKÄ
to 23.5. klo 13
Päivätanssit Reijolan
yhteisösalissa, esiintymässä
Reijolan retrotytöt
TUUPOVAARA
la 18.5. klo 10–14
Ullakon kesänavaus,
käsityönäytöksiä ja
myymälä avoinna
Onnelankuja 5

VAIKUTTAMINEN

VAIKUTA KAUPUNGIN
TURVALLISUUTEEN –
VASTAA KYSELYYN
Kaupungin turvallisuussuunnitelma päivitetään
vuoden 2019 aikana. Suunnittelutyön tueksi on
avattu asukkaille, järjestöille ja yrittäjille turvallisuuskyselyt. Näiden avulla kartoitetaan joensuulaisten kokemuksia vallitsevasta turvallisuustilanteesta sekä arjen turvallisuudesta.
Kyselyihin vastaaminen ei edellytä asiantuntemusta turvallisuusasioista. Toiveena on, että
mahdollisimman moni vastaisi kyselyihin, sillä
jokaisen kokemus turvallisuudesta on yksilöllinen. Kyselyt ovat auki toukokuun ajan. Niihin voi
vastata joko sähköisesti tai täyttämällä paperikyselyn kaupungin palvelupisteillä. Asukaskyselyyn voi vastata myös englanniksi.

Osallistu kyselyyn
www.joensuu.fi/kyselyt

JOENSUU

VAIKUTTAMINEN

ENNAKKOÄÄNESTYS JO
KÄYNNISSÄ EUROPARLAMENTTIVAALEISSA
Eduskuntavaalien lisäksi tänä keväänä järjestetään europarlamenttivaalit. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 26.5. Ennakkoäänestys on kotimaassa 15.–21.5.
Äänestyspaikat ovat samat kuin eduskuntavaaleissa. Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi
äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta asuinkunnasta. Varsinaisena vaalipäivänä voi
äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa.
Suomesta valitaan Europarlamenttiin vuoden
2019 vaaleissa joko on 14 tai 13 jäsentä, jos Yhdistynyt Kuningaskunta on EU:n jäsenvaltio vielä
vaalikauden alkaessa heinäkuun alussa. Europarlamenttivaalit pidetään joka viides vuosi.

Lue lisää

www.joensuu.fi/vaalit
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2 lavaa – 7 esiintyjää
Joensuun Kauppatorin kesä alkaa toden teolla kun YleXPop kaartaa paikalle
lauantaina 1. kesäkuuta. Ja esiintyjät ovat tietysti suomalaisen popin eturivin
artisteja. YleXPop-konsertti on ilmainen ja ikärajaton tapahtuma kaikille.

Pyhimys

Kuuden Emma-palkinnon voittaja Pyhimys ei esittelyjä kaipaa. Suomiräpin ydinhahmo nousi Vain elämää -ohjelman myötä koko kansan suosikiksi, ja hänen Jättiläinen-singlensä oli yksi viime vuoden kuunnelluimmista kappaleista.

Gasellit

Kesällä kymmenvuotista uraansa juhlistava Gasellit
on lunastanut paikkansa suomiräpin kärkikastissa.
Nelihenkisen räppiyhtyeen tunnetuimpia hittejä ovat
Imus, Riks Raks Poks ja Mitä mä Malagas?

Ruusut

YleX Läpimurto -voittaja Ruusut täydentää YleXPopkonsertin kattausta tyylikkäällä elektronisella popmusiikilla. Pitkän linjan muusikoista koostuvan yhtyeen
debyyttialbumi lunasti paikkansa musiikkimedioiden
listauksissa viime vuoden parhaista levyistä.

Tuure Boelius

Säkenöivä poplupaus Tuure Boelius tuo glitteriä ja glamouria Joensuuhun. Tubettajana aloittanut esiintyjä
tunnetaan muun muassa kappaleista Lätkäjätkä-Ville
ja Vihaan rakastaa sua. Lisäksi hänet nostettiin YleX
Läpimurto -listauksessa tänä vuonna viidenneksi.
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Cledos

Töis-hitillään suomalaisen urbaanin musaan kärkeen
noussut Cledos valtaa YleXPopin lavan Joensuussa. Hurmoksellisesta keikkameiningistään ja omaleimaisesta tyylistään tunnettu artisti laittaa juhlat
käyntiin keikoillaan.

Etta

YleX Läpimurto -listauksessa kärkiviisikkoon selviytynyt Etta on yksi tulevaisuuden lupauksista. Keväällä artisti julkaisi ensimmäisen EP:nsä. Tuloskasräppärin vahvuuksiin lukeutuu myös upea lauluääni, josta Joensuussa päästään nauttimaan.

Ida Paul & Kalle Lindroth

Ida Paulin ja Kalle Lindrothin duo on uinut suomalaisten sydämiin herkällä ja tunteikkaalla popmusiikillaan.
Vuonna 2017 YleX Läpimurto -listauksessa neljänneksi sijoittunut kaksikko julkaisi viime vuonna debyyttialbuminsa Nää kaikki kertoo susta.

Lue lisää

www.joensuu.fi/ylexpop

YLEXPOPIN AIKATAULU
YleXPop Päälava ja YleX Stage:
YleXPop-konsertit Joensuun torilla järjestetään kello 16–22.30. Aikataulut varmistuvat ennen tapahtumaa.
Päälavalla juontavat YleX
Aamun Ville “Viki” Eerikkilä ja Juuso
“Köpi” Kallio. YleX Stagella illan hostaavat Uuden musiikin X:n
Anne Lainto ja Ida Karimaa.
Suoraa striimiä torilta ja kaikista
keikoista voi seurata Yle Areenassa
kello 16 alkaen. Kaikki keikat tulevat
katsottaviksi myös Areenaan. TV2
esittää Pyhimyksen YleXPop-keikan
livenä sekä koko tapahtuman koostelähetyksen sunnuntaina 2. kesäkuuta kello 19.30.

Kuvaaja: Samuli Kuittinen

JOENSUU

ORKESTERI

Te kysyitte, Eero vastaa:
Millainen on Eero Lehtimäen
tyypillinen Joensuun-viikko? Entä
jos konserttiin nukahtaa? Onko oikein
ajatella, että joku kappale on ruma?
Lue lisää kysymyksiä ja Eeron
vastaukset verkkolehdestä:

www.joensuunuutiset.fi

Velho saapuu
Joensuuhun
Hyvän kahvin ystävä. Surkea aamuihminen. Velho. Joensuun
kaupunginorkesterin tuleva ylikapellimestari. Eero Lehtimäki.

E

ero Lehtimäki on kiireinen mies. Kapellimestarin työ vie miestä ympäri Suomea ja maailmaa. Helsinki, jossa
Eero asuu puolisonsa kanssa, on Joensuusta katsottuna kaukana. Millaisena
ympäri maailmaa sukkuloiva ylikapellimestari näkee asian?
– Suomessa ei ole yhtäkään orkesteria, jossa ei olisi minun kavereitani töissä eikä Joensuu ole poikkeus. Se helpottaa reissutyötä. Uskon, että Joensuusta
tulee minulle varmasti kuin toinen koti,
jossa on niitä ”omia” ihmisiä ympärillä.
Joensuu on Eerolle tuttu paikka uran
eri vaiheilta. Hyvän kahvin ystäväksi
tunnustautuva kapellimestari kertoo tietävänsä muun muassa hyvät paikalliset kahvilat.

” Omassa työssäni on magiaa. Esitän
musiikkia vaikka en itse pidä mitään
ääntä. Muotoilen musiikkia käsilläni, mihin ei voi koskea. Lähtökohtaisesti se, mitä teen työkseni, on aivan
absurdia. Se on taikuutta. ”

– Toivon, että ihmiset tulisivat moikkaamaan ja vaihtamaan muutaman
sanan, kun näkevät minut kahvilassa
tai missä vaan. Olisi hauska laajentaa
”omat” ihmiset -käsitettä kaupunkilaisiin isommin.
– Olisi kiva kuulla myös ihmisten
ajatuksia konserteista. Eikä tarvitse
olla musiikin erikoisasiantuntija keskustellakseen. Avaan mielelläni musiikin sanomaa ja annan keskusteluissa
ajatuksia musiikin ymmärtämiseen eri
kanteilta. Tällaiset keskustelut ovat antoisia ja toivon, että niitä syntyy spontaanisti joensuulaisten ja lähiympäristöjen ihmisten kanssa.
”Oho!” herättelee konserttikävijää
Eero Lehtimäki ei hakenut Joensuun
kaupunginorkesterin ylikapellimestarin paikkaa. Hänet kutsuttiin tehtävään.
Niin Eeron kuin kaikkien muidenkin
orkesterilaisten tavoitteena on kasvattaa kävijämääriä ja saada konsertteihin
myös aivan uudenlaisia kuulijoita, sellaisia jotka eivät ole aikaisemmin käyneet
klassisen musiikin konserteissa.

Uusi ylikapellimestari on hahmotellut linjauksia mihin suuntaan Joensuun kaupunginorkesteria lähtee kuljettamaan yhteisellä matkalla kohti tavoitetta.
– Pyrin siihen, että jokaisessa konsertissa olisi jokin ”Oho!”-kohta. Jotain
sellaista mikä ei ole tuttua ja turvallista. Esimerkiksi syksyllä kaupunginorkesterin solistiksi saapuu beatboxaaja
Felix Zenger. Vähän erikoisena yhdistelmänä sen kanssa onkin Sibeliusta ja
Klamia, jotka klassiselle konserttikävijälle pysyvät mukavuusalueella. Sopiva
suhde yllättävän ja perinteisen välillä on
tavoitteeni tulevassa ohjelmistossa. Toisin sanoen kenenkään ei tarvitse tuntea
oloaan konserttia kuunnellessaan eksyneeksi, mutta ei myöskään puutuneeksi.
Eero lupailee myös viime vuosiin verrattuna entistä kotimaisempaa kattausta konsertteihin. Se onkin luonnollista, sillä Eeron lisäksi myös tuoreet taiteelliset partnerit Minna Pensola ja Iiro
Rantala ovat suomalaisia.
Syksyllä Joensuun kaupunginorkesteri saa lisäksi vierailevaksi kapelli-

mestariksi tuttuakin tutumman Jurjen
Hempelin. Eero kutsui edeltäjänsä
vierailemaan syyskauteen, koska halusi uusien tuulien keskellä muistuttaa
myös jatkuvuuden tärkeydestä. Hempel johtaa 30.10. kauhuelokuvaklassikko Nosferatun musiikkia Halloweenajankohdalle sopivasti.
Eero pyörittelee tulevan kauden ohjelmaa käsissään tyytyväisenä.
– Syksyn ohjelmisto on kivan monipuolinen. Viihdekonsertti, lastenkonsertti, sinfoniakonsertteja hauskoilla teemoilla ja hienojen taiteilijoiden
kanssa. Sopivasti uutta ja vanhaa sekä pieniä yllätyksiä. Aion puhua myös
konserteissa. Heitellä ideoita, miten
kuunnella jotain kappaletta ja tulkita.
Haluan poistaa pelkoja siitä, ettei ymmärtäisi musiikkia.

Orkesterin syksyn
ohjelmisto
www.joensuu.fi/
kaupunginorkesteri
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Poimintoja
kesätapahtumista

Tapahtumat koottu toukokuun alussa, muutokset mahdollisia.

TOUKOKUU

ELOKUU

15.–19.5.

Pride-viikko

2.8.		

18.5. 		
		

Kansainvälinen museopäivä,
museoihin vapaa pääsy

3.–4.8. 		
Strongman Champions Leaguen
		Suomen-osakilpailu Kauppatorilla

21.–23.5.

Taitaja2019 Areenassa

24.–25.5.

Kesäntekijäiset Kauppatorilla

8.–11.8.
Kansainväliset Suurmarkkinat
		matkustajasatamassa

26.5. 		

Europarlamenttivaalipäivä

31.5. 		

Suomen suven avaus Laulurinteellä

KESÄKUU
1.6. 		
Uusien ylioppilaiden juhla
		Taidemuseon piha-alueella
1.6. 		

YlexPop Kauppatorilla

8.6. 		

Avoimet kylät -tapahtuma

9.6. 		

VIRTA-kirppari Kauppatorilla

12.6. 		
Puolustusvoimien kesäkiertue
		Ilosaaressa
15.6. 		

Rallicrossin SM-kisat

15.6. 		

Pielisen mopomiitti 2019

14.–15.6.
Osuuskaupparock
		Sirkkalan puistossa
30.6. 		

VIRTA-kirppari Kauppatorilla

HEINÄKUU
1.–5.7. 		

Joensuun tanssiviikko

5.–11.7.

Joensuun Musiikkijuhlat

6.7. 		
Saimaan höyrylaivaregatta 		
		matkustajasatamassa
6.7. 		

Ilovaari Ilosaaressa

7.7. 		

Vekararock Ilosaaressa

11.7. 		
Heavy Metal Knitting 			
		MM-kisat Taitokorttelissa
9.–12.7.
Popkatu, teemana sanataide ja 		
		naisartistit
12.–14.7.

Ilosaarirock

21.7. 		

VIRTA-kirppari Kauppatorilla

22.–26.7.

Karelia-soutu

24.7. 		

Yleisurheilun GP-kisat

27.7. 		

Elämyksellinen sauna -tapahtuma

Uimaopetusta perheille rannoilla
Heinäkuussa pulikoidaan Enossa Louhiojan uimarannalla, Kiihtelysvaarassa karavaanareiden rannalla sekä keskusta-alueen rannoilla.
Enossa ja Kiihtelysvaarassa uimakoulut ovat edellisvuosien kaltaisia, tarjolla on varhaistaito-, alkeis- ja jatkoryhmiä. Uimakoulut
kestävät kaksi viikkoa, kokoontumisia on kahdeksan. Enossa tarjolla olevat alkeisryhmät ovat jaettua kahteen, jotta kaikki voivat edetä oman tasonsa mukaan.
Uutuutena rantauimakouluopettajat kiertävät perjantaisin keskusta-alueen rantoja antamassa perheille vinkkejä uinnin opetteluun. Liikuntakoordinaattori Olga Wasenius on innoissaan tulevan
kesän tarjonnasta. – Mahtavaa päästä tarjoamaan ideoita uimaranta-aktiviteeteista monen ikäisille yhdessä!
Lisätietoja: www.joensuu.fi/uimakoulut
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9.8. 		

EloVeera Sinkkolassa

Iskelmäkesä Sirkkalan puistossa

10.8. 		
Wanhan kaupungin päivä
		Taitokorttelissa
10.–11.8.

Ponikuninkuusravit

11.8. 		

VIRTA-kirppari Kauppatorilla

15.–17.8.

Joensuun Parafest

15.–18.8.

Gospel-festivaalit

16.–17.8.
Rock in the City
		Sirkkalan puistossa
23.8. 		

Joen Yö

23.–25.8.

Joen Joogafestivaali

24.8. 		

Poliisin päivä

29.–31.8.
SciFest-tiedetapahtuma
		Botanialla
29.8.–1.9.

Rajaton taide

30.–31.8.

Torifest Kauppatorilla

31.8. 		

Pohjois-Karjalan maakuntapäivä

31.8. 		

Reijolan Syyshavinat

31.8. 		

Extreme Run

SYYSKUU
1.9. 		

Lasten Extreme Run

5.–6.9. 		

Syysmarkkinat Kauppatorilla

6.–7.9. 		

SILVA Laulurinteellä

Lisää Joensuun
tapahtumakalenterissa:
https://tapahtumat.joensuu.fi

Musiikkia ja teatteria
Kulttuurikiertueilla
Kulttuurikiertueet tuovat laadukkaita, ikäihmisille suunnattuja kulttuuriesityksiä heidän luokseen muun muassa palvelutaloihin. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia, ja niihin on vapaa pääsy.
Kiertueita järjestetään vuoden aikana kaksi maaseutualueella ja
yksi kantakaupungissa. Toinen maaseutualueen kiertue sekä keskustan kiertue ajoittuvat kevätkaudelle ennen juhannusta. Kevään kiertueet ovat musiikkipainotteisia, syksyllä päästään kokemaan myös
teatteria.
Keväällä maaseutualueella kiertää Mammu Koskelon ja Usi
Riikosen Duo Skipare, joka tarjoaa kuulijoilleen pienellä tvistillä varustetun Perinnekonsertin. Kantakaupungissa puolestaan kuullaan
Liisa Karhun, Kari Laurosen sekä Tanja Pennasen Oi niitä aikoja!
-konsertti, jossa kuulijat pääsevät myös itse osallistumaan konsertin kulkuun. Syksyn kiertueesta vastaa Teatteri Otsot Pekka Puupää
-esityksellään.
Aikataulut kevään kiertueista: www.joensuu.fi/kulttuurikiertueet

KULTTUURITORI
Kulttuuritori tuo kesäohjelmaa torille
24.5. alkaen
Kulttuuritori palaa takaisin kaupungin sydämeen elävöittämään uudistunutta torilavaa ja Kauppatoria kesällä. Torilla nähdään raikas tuulahdus monipuolista esittävää taidetta 26.6.–1.8. keskiviikosta lauantaihin kello 11–13. Vain Ilosaarirockia edeltävä viikko heinäkuussa pidetään paussia.
– Joensuun kaupungin kulttuuripalveluiden järjestämän ohjelman kautta luvassa on tuttuja kasvoja edellisiltä vuosilta sekä täysin uusia kokoonpanoja. Uusi torilava mahdollistaa myös muutaman
vuoden tauon jälkeen suurempien esiintyjäryhmien, kuten tanssijoiden ja kuorojen paluun osaksi ohjelmaa, iloitsee Kulttuuritorin koordinaattori Laura Piiroinen.
Uuden torialueen kunniaksi myös Kulttuuritorin ilme ja nimi on
uudistettu, kun pidemmästä Joen kulttuuritori -nimestä luovuttiin.
Kulttuuritorin ohjelma toteutetaan nyt yhdessä Joensuun kaupunkikeskustayhdistys Virran kanssa, jonka ansiosta tarjonta on myös aiempaa laajempaa.
Kulttuuritorin käynnistävät perjantaina 24.5. Kesäntekijäiset, jolloin
ohjelmassa on muun muassa Joensuun kaupunginorkesterin TeamArin konsertit, kaupunkiviirien julkistus sekä toritanssit Soropin tyyliin.
Kulttuuritorin ohjelma: www.joensuu.fi/kulttuuritori

Joen Yö 23.8. – ilmoita ohjelmasi
mukaan viimeistään nyt!
Joensuun vilkas tapahtumakesä huipentuu jälleen elokuun lopussa
kaupunkilaisten omaan Joen Yö -kaupunkifestivaaliin. Perjantaina
23.8. järjestettävä tapahtuma levittyy kaupungin keskustaan ja erityisesti Kauppatorin ja Ilosaaren väliselle alueelle ja tarjoaa kiinnostavaa kuultavaa, nähtävää ja maistettavaa jokaiselle. Vuoden 2019
erikoisuutena nähdään Joensuun kaupunginorkesterin keikka uudella torilavalla pimenevässä elokuun illassa.
Haku Joen Yön esiintyjäksi on käynnissä! Ilmoita ohjelmasi
mukaan 19.5. mennessä osoitteessa: www.joenyo.fi.

Heavyneulonnan MM-kisat 11.7. –
niin jotta mitkä?!
Höyrylaivaregatta Joensuussa 6.7.
TÄYTTÄ HÖYRYÄ! Suomen Höyrypursiseuran perinteinen Saimaan
laivojen regatta pidetään Joensuussa lauantaina 6.7. Laivat kokoontuvat Pyhäselälle, josta ajetaan paraatissa satamaan ja kiinnittyminen on kello 12 alkaen. Yhteisvislaus kuullaan kello 13 ja laivat ovat avoinna yleisölle kello 13–15. Satamassa vielä päälle toritanssit kello 14–16 ja ihanan tunnelmallinen kesäpäivä on taattu!
Ilmainen sisäänpääsy.

Ilovaari 6.7.
Hän on napakasti kiinni tässä päivässä eikä turhaan haikaile menneeseen. Hän hengaa artistien kanssa, joilla on sekä historiaa että 2020-luvun soundi. Hänen nimensä huokuu vanhaa aikaa, mutta siinä se nostalgia sitten onkin.
Sellainen on Ilovaari, joka soi Ilosaaressa lauantaina 6. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Ismo Alanko ja Neljä Ruusua, Leavings-Orkesteri plays Leevi and the Leavings, Poets of the
Fall, Erja Lyytinen, Radiopuhelimet ja vaikka kuinka monta mielenkiintoista muuta!
Ohjelma ja liput: www.ilovaari.fi

Kaikki lähti liikkeelle aivopierusta, voisiko neuloja taipua ilmakitaroinnista tuttuihin liikesarjoihin. Ja voihan se! Heavyneulonta yhdistää pohjoiskarjalaista sielunmaisemaa: Karjalan metallista laulumaata ja jo äidinmaidossa välittyneitä kädentaitoja.
Heavyneulonnassa kättä paiskaavat samalla stagella tukka
hulmuten heavymusiikki ja käsityöt. Neulominen heavymusiikin
tahtiin on verrattavissa ilmakitarointiin. Neuloja toimii ikään kuin
yhtenä bändin jäsenenä ilmentäen omaa kädentaituruuttaan raskaan musiikin soidessa taustalla.
Ja jos jonnekin, niin meillehän nämä kisat kuuluvat! Ylsihän
Joensuu viime vuonna supervakavassa Capital of Metal -kisassa toiseksi, kun mittarina oli metallibändien määrä per asukas.
Heavyneulontaan voi jokainen osallistua omalla tavallaan,
jos ei MM-kisoissa Taitokorttelissa heinäkuussa (ilmoittaudu
viim. 31.5.!), niin vaikka ihan itsekseen, kavereiden kanssa tai jakamalla
sosiaalisessa mediassa oman heavyneulonta-klippinsä.
www.heavymetalknitting.fi

Virkamiehet
kesälomalla
Kesä tuo muutoksia kaupungin
palveluiden aukioloaikoihin.
Tarkista palvelupisteiden ja eri
yksiköiden aukioloajat verkosta
www.joensuu.fi.
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Kaupungin yllä taituroi
Midnight Hawks
Puolustusvoimien kesäkiertue jalkautuu jälleen näyttävästi
Joensuuhun, tällä kertaa kesäkuun 12. päivänä Ilosaareen.
Koko perheen ilmaistapahtumassa on
luvassa musiikkia moneen makuun kolmen soittokunnan ja valovoimaisten solistien ryydittämänä, Kainuun prikaatin
kalustoesittely, asevelvollisuuden esittelyä, sotilaskodin myyntipisteet sekä sokerina pohjalla – tai oikeastaan taivaalla
– Ilmavoimien Midnight Hawks -taitolento-osaston esittelylento ennen konsertin alkua.
Tapahtuma alkaa Kainuun prikaatin kalustonäyttelyllä kaupungintalon takana jokivarressa kello 16–18. Esillä on
monenlaista maavoimien kalustoa. Tervetuloa ihmettelemään maastokuosiin
puettuja kulkuneuvoja sekä tarinoimaan
varusmiesten kanssa.
Midnight Hawks -osasto esiintyy Ilosaaren yllä kello 17.50 alkaen. Tätä herkkua ei kannata jättää väliin! Midnight
Hawks on Suomen Ilmavoimien virallinen
taitolento-osasto. Neljällä Hawk-suihkuharjoituskoneella lentävä ryhmä on esi-

JOENSUU

tellyt ilmavoimien lentotoiminnan huippuosaamista koti- ja ulkomaisissa ilmailutapahtumissa vuodesta 1997 lähtien.
Sotilasmusiikkiala juhlii tänä vuonna
200-vuotista taivaltaan. Ilosaaren lavalla alkaa kello 18 konsertti, jonka ohjelman aloittaa Ilmavoimien Big Band solistinaan SuomiLOVE-ohjelmasta tuttu
laulaja-lauluntekijä Osmo Ikonen. Seuraavana esiintyy Rakuunasoittokunta, jonka vierailevana solistina on Esa
Pentti Juhani Mäkelä. Ja jos ei tuo nimi heti kaikille aukea, niin käytettäköön tutumpaa taiteilijanimeä Ressu
Redford. Illan päättää aina yhtä energisen shown tarjoava, ikäluokkansa valioista koottu Puolustusvoimien varusmiessoittokunta. Konsertin juontaa pohjoiskarjalaistunut radioääni
Johanna Hautasaari.
Puolustuksemme perusta asevelvollisuus täyttää tänä vuonna 100 vuotta.
Itsenäisen Suomen väliaikainen asevel-

TAPAHTUMAT

Timantti-kilpailu tuo
uusia tapahtumia
Timantti-kilpailu tuo Joensuuhun uusia tapahtumia, joissa
joogataan, saunotaan sekä nautitaan viinistä ja musiikista.
Joensuun kaupungin Timantti-tapahtumaideakilpailussa haettiin Joensuuhun
yhtä uutta tapahtumaa, joka palkittaisiin 20 000 euron suuruisella tapahtuma-avustuksella. Kilpailuun tuli 47 ideaa, joista erityisesti kolme tapahtumaa
erottuivat selvästi muiden joukosta. Näin
ollen palkintoraati päätti jakaa palkintosumman kolmelle tapahtumalle.
Joen Joogafestivaali (Terveysliikuntakeskus Kuntokikka Oy) saa 12 000 euroa, Joensauna (Tmi Jesse Korhonen)
5 000 euroa ja Winespiration (Turundot
Oy) 3 000 euroa.
Saapuneet tapahtumaideat heijastavat profiililtaan sitä, mitä kaupungista
puuttuu ja minkälaisia tapahtumia Joensuuhun kaivataan.
– Musiikkitapahtumaideoita oli selvästi vähiten eli voimme päätellä, että
niitä kaupungista jo löytyy. Esille nousi vahvasti erilaisten ruoka- ja juomatapahtumien, spesifien kohderyhmien sekä yhteisöllisyyttä ja kylämeininkiä ko-
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rostavien tapahtumien kaipuu, kilpailun
koordinaattori Niina Väyrynen kertoo.
Tapahtumapäällikkö Markku
Pyykkönen sanoo Timantti-tapahtumaideakisan olleen oivallinen tapa kartoittaa uusia tapahtumia ja ideoiden määrän yllättäneen.
– Kisa yllätti meidät positiivisesti ja
syksyllä arvioidaan, toteutammeko kilpailun uudelleen vuonna 2020, Pyykkönen toteaa.

 Info

UUDET TAPAHTUMAT

Joen Joogafestivaali on
kolmipäiväinen joogaretriitti
23.–25.8.
Joensauna järjestää moniaistillisia
ja elämyksellisiä saunatapahtumia.
Ensimmäinen tapahtuma 27.7.
ennakoi tulevaa.
Winespiration tuo yhteen
maailmanluokan viinit,
gastronomiset elämykset ja
musiikin syksyllä 2019.

vollisuuslaki annettiin 100 vuotta sitten
8.2.1919. Ilosaaressa on asevelvollisuuteen ja maanpuolustukseen liittyviä esittelypisteitä sekä totta kai Sotilaskodin myyntipisteet legendaarisine
munkkeineen.

Ilosaareen kannattaa tulla jalkapelissä tai pyöräillen, pysäköintikapasiteetin ollessa rajallinen Ilosaaren
tuntumassa. Tapahtuma päättyy
noin kello 21.

JOENSUU
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VAPAUDENPUISTO
UUDISTUU
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Hae tukea
toritapahtumallesi
Joensuun toreille halutaan uutta toimintaa. Torien aktivoimiseksi kaupunki
jakaa 18 kappaletta 1 000 euron pientapahtumatukia. Torien timantti -pientapahtumatukea voi hakea 26.5. saakka.
Haku painottuu pääsymaksuttomiin
yleisötilaisuuksiin, jotta torien tapahtumat olisivat mahdollisimman monen
saavutettavissa. Torien timantti -haun
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PUISTOT

avulla toivotaan löytyvän laaja kirjo erilaisia ja eri kohderyhmille tarkoitettuja
uusia tapahtumia, tempauksia ja aktiviteetteja toreille. Pientapahtumatukea voi hakea myös maaseututoreille.

Ohjeet ja hakulomake
www.joensuu.fi/torien-timantti

Vapaudenpuiston rakentaminen
käynnistyy toukokuussa. Ensin alue
aidataan ja nykyiset kalusteet puretaan ja puita poistetaan. Tämän
jälkeen aloitetaan puistokäytävien
pohjaus- ja kuivatusrakenteiden teko. Uudet penkit ja roska-astiat tulevat olemaan kaupungin designmanuaalin mukaiset.
Kaadettavat puut dokumentoidaan ja niiden rungot varastoidaan.
Puiden jatkokäytöstä järjestetään kysely, jossa haetaan ideoita runkojen
tulevasta käytöstä.
Kaupungilla on toive säilyttää
puiden hiilivarastot. Mikäli puuaines ei ole täysin lahoa, se on tarkoitus saada ainakin osittain yleiseen
käyttöön esimerkiksi istuskelupaikkoina tai vastaavina. Osa huonokuntoisimmista puista voi päätyä lahopuiksi kaupungin puistometsiin tai
hakkeeksi pensasalueille.

LAPSET

LAPSET KESÄLEIKKIKENTILLE
Kesäkuussa lapsille on tarjolla ohjattua puuhaa seitsemällä leikkikentällä
tai muulla ulkoilualueella ympäri Joensuuta arkisin kello 9–14. Joka kerta touhuamaan mahtuu kullekin leikkikentälle 30 ensimmäiseksi paikan
päällä ilmoitettua lasta. Lapset otetaan
toimintaan mukaan tulojärjestyksessä.
Leikkikenttätoiminta on tarkoitettu pääasiassa 4–10-vuotiaille. Yli neljävuotiaan voi jättää kentälle ilman
omaa valvojaa, sitä pienemmille oma
aikuinen hoitaja mukaan.
Leikkikenttäohjaajat ovat joensuulaisia opiskelijoita ja koululaisia. Jokaisella kentällä on vastaava ohjaaja ja
3—4 leikkikenttäohjaajaa. Leikkikenttien ohjaajat tiedottavat toiminnasta
viikko-ohjelmalla. Kesäisten touhujen
lomassa syödään omat eväät.
Toiminta on maksutonta, mutta
mahdollisista retkistä aiheutuvat kulut
maksavat vanhemmat. Lisätietoja ryhmistä ja toiminnasta osoitteessa www.
joensuu.fi/avoin-varhaiskasvatus-jaleikkikenttatoiminta tai numerosta
050 471 9645.

Lue lisää

www.joensuu.fi/
vapaudenpuiston-peruskorjaus
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Kaisla Nevalainen, Linnut

Jojo-matkakortteja voi Meijän Kultsu
ladata nyt automaateilla tuli kaupunkiin!
Joensuun keskustassa on kaksi JOJO-latauspistettä. Niillä voi ladata
Joensuun joukkoliikenteen Walttikortteja sekä ostaa kertalippuja. Latauspisteet ovat Iso Myy -kauppakeskuksessa Torikatu 25:ssä ja pääkirjastossa Koskikatu 25:ssä.
Latauspisteissä voi ladata kautta
ja arvoa Waltti-kortille. 30 päivän kauden voi ostaa aikuiselle, lapselle, nuorelle ja opiskelijalle. Kausi ja arvo latautuvat kortille ostohetkellä ja ovat

heti käytettävissä. Yhden vyöhykkeen
lippu on voimassa tunnin ja 2–3 vyöhykkeen lippu kaksi tuntia. Maksuvälineinä käyvät pankki- ja luottokortit.
Käteismaksu ei ole mahdollinen.
Latauspisteissä ei voi toistaiseksi
ladata ELY:n Waltti-kortteja eikä myöskään KELA-tuettuja koulumatkalippuja tai Hilja-lippuja.

Joensuun ja kuuden seutukunnan
kouluille on laadittu yhteinen kulttuurikasvatussuunnitelma. Tarkoituksena
on edistää oppimista ja luoda kouluille hyvinvointia taide- ja kulttuurikasvatuksen avulla. Liikunnan oppimista edistävät vaikutukset ovat jo hyvin
tiedossa. Tutkimusten mukaan myös
taiteellinen toiminta edistää oppimista samalla tavalla.
Meijän Kultsu -kulttuurikasvatussuunnitelman arvopohjana ovat hy-

vinvointi, itseilmaisu, paikallisuus ja
tasa-arvo. Sitä on tehty yhteistyönä
seudun koulujen opettajien, oppilaiden ja taiteen ammattilaisten kanssa.
Suunnitelma otetaan käyttöön kouluissa ensi syksynä.

Lue lisää

www.joensuunuutiset.fi/
kulttuurikasvatussuunnitelma
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JOENSUUN PÄÄSTÖT
VÄHENTYNEET
Joensuun kasvihuonekaasupäästöt
ovat vähentyneet lähes kolmanneksen vuodesta 2007 vuoteen 2017.
Merkittävimmät päästövähennykset
on saatu energiantuotannossa, myös
energiatehokkuus kiinteistöillä on parantunut merkittävästi. Maatalouden,
jätehuollon ja liikenteen päästöt ovat
viimeiset vuodet pysytelleet entisellä
tasollaan. Teollisuuden päästöt ovat
myös olleet laskussa.
Suurimmat mahdollisuudet
päästövähennyksiin ovat lähivuosina energiantuotannossa sekä teollisuudessa. Lisäksi energiatehokkuuden parantaminen vähentää päästöjä. Eniten haasteita on liikenteen
päästöjen vähentämisessä.
Hiilineutraali Joensuu 2025 -tavoitteen saavuttaminen edellyttää
nyt määrätietoista toimenpiteitä
päästöjen vähentämiseksi, myös hiilinielujen kasvattaminen on tärkeää.

Lue lisää

JOENSUU

YHDISTYKSET

Pohjois-Karjalan Muisti ry:n hanke
Muistin tähden pyrkii kohti muistiystävällistä ympäristöä ja kaupunkia. Yhtenä osana hankkeessa kootaan tarinoita kuunneltavaksi. Tarinoita elämästä muistipulmien ja muistisairauksien
kanssa, selviytymisestä, suoriutumisesta ja työelämässä jatkamisesta
sairauden kanssa.
Tarinoiden lisäksi tarjolla on paljon
aiheeseen liittyvää tietoa. Milloin pitäisi hakeutua muistihoitajan puheille?
Mitä teen, jos muistisairas läheiseni
katoaa? Jotta tieto ja tarinat olisivat
helposti löydettävissä ja kuunneltavissa, perustettiin Pohjois-Karjalan Muisti
ry:n verkkosivuille Muistiradio.
– Toivon, että pysähtyisimme
miettimään, millainen kotikaupunkimme on muistin kuormittumisen kannalta. Millainen se on heidän kannaltaan, jotka yrittävät selviytyä arjesta
muistisairauden kanssa? Osaammeko
kohdata ja auttaa heitä, jotka tarvitsevat apua vaikkapa kauppareissulla ollessaan, kysyy hanketta toteuttava toimittaja Sarah Laukkanen.

TAPAHTUMAT

Osaamisen iloa
Joensuussa
Suomen suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma tänä vuonna on
Taitaja2019. Viralliset kilpailupäivät ovat 21.–23.5. Avajaiset pidetään
maanantaina 20.5.
Alle 21-vuotiaat ammattiin opiskelevat
tulevaisuuden tekijät kilpailevat Taitaja2019-tapahtumassa oman alansa
Suomen mestaruudesta 43 lajissa yli
neljänsadan kilpailijan voimin. Osassa
kilpailulajeista nähdään myös kansainvälisiä kilpailijoita ja lukio-opiskelijoita.
Tapahtumassa järjestetään myös TaitajaPLUS-ammattitaitokilpailu erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Yläkoululaiset osallistuvat kädentaitokilpailuun Taitaja9-finaalissa.
Yleisö pääsee seuraamaan tätä ammattiin opiskelevien nuorten SM-kilpailua ja voi samalla tutustua laajasti eri
ura- ja koulutusvaihtoehtoihin. Tapahtumassa yritykset kohtaavat nuorten kykyjen joukossa omia tulevaisuuden tekijöitänsä ja nuoret saavat tukea ammatinvalintaan. Tapahtumassa nähdään
myös lajikohtaisia tapahtumia, esittelyjä, seminaareja sekä paljon muuta.
Taitaja2019-tapahtuma on Joensuu Areenalla ja sen vieressä olevassa
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KUUNTELE
MUISTIRADIOTA

www.joensuu.fi/
hiilineutraali-joensuu-2025

JOENSUU

JOENSUU

jäähallissa, harjoitushallissa sekä niiden piha-alueilla Mehtimäellä. Tunnelma, osaamisen ilo ja tekemisen meininki välittyvät laajasti myös muualla!
Teemana on ”Osaamisen iloa”. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Taitaja2019-tapahtuman kokonaisjärjestelyistä vastaa Pohjois-Karjalan
koulutuskuntayhtymä Riveria yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa.
Taitaja-tapahtuman taustaorganisaationa toimii Skills Finland ry.
Riveria ja Joensuun kaupunki ovat
jo kauan tehneet yhteistyötä monella
rintamalla. Huhtikuussa kaupunki ja Riveria allekirjoittivat yhteistyösopimuksen. Tavoitteena on lujittaa jo ennestään tiivistä yhteistyötä ja viime kädessä turvata osaavaa työvoimaa alueelle.

lue lisää

www.taitaja2019.fi

Puunkaatolupaa voi
hakea nyt sähköisesti
Kaupungin alueen maisematyölupia voi
hakea sähköisesti Miunpalvelut-portaalissa osoitteessa www.miunpalvelut.fi.
Lupaa voi hakea edelleen myös paperilla.
Maisematyölupaa tarvitaan useimmiten puiden kaatamiseksi asemakaava-alueella. Lupa voi olla tarpeen myös
esimerkiksi laajemmissa hakkuissa
ranta-asemakaava-alueella tai maan
läjittämisessä.
Hakemuksen tekeminen edellyttää
sähköistä tunnistautumista. Käytän-

nön opastusta sähköisen maisematyölupahakemuksen jättämiseen saa
Joensuun kaupungin palvelupisteestä
osoitteesta Muuntamontie 5 tai sähköpostitse muuntamontie5.palvelupiste
@joensuu.fi ja numeroista 050 409 2145
ja 050 365 1934.

Lue lisää
www.joensuu.fi/puunkaatoja-maisematyolupa
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TEATTERI

Teatterin syyskaudella
komediaa ja tragediaa
Joensuun kaupunginteatterin pohjoismainen vuosi jatkuu syyskaudella
2019. Tarjolla on koomisia, traagisia ja koomisen traagisia näytelmiä.
Vaikka kesä on vielä välissä, syksyn
kulttuuririentoja voi jo alkaa kalenteroida. Kaupunginteatterin kausi avataan syyskuun 14. päivä, kun klassikkonäytelmä Jeppe Niilonpoika saa ensi-iltansa suurella näyttämöllä. Tarina
Jepestä, joka ratkeaa juomaan, lienee
monille tuttu. Nyt klassikko saa uuden
muodon ja päivitetyn esillepanon.
Pienellä näyttämöllä tulee 21. syyskuuta ensi-iltaan Mika Myllyahon kirjoittama komedia Korjaamo. Autokorjaamon seinien sisällä kaksi elämää
nähnyttä miestä käyvät läpi matkaansa siihen pisteeseen, jossa he nyt ovat.
26. syyskuuta tulee ensi-iltaansa
Polkuja teatteriin -hankkeen Selviytyjätforumteatteriesitys. Merja Pennasen
ja Sanna Kärkkäisen johdolla monikulttuurinen työryhmäesitys kiertää syksyn aikana ympäri maakunnan kouluja.

JOENSUU

Lokakuun 12. päivä saa Joensuussa ensi-iltansa Alkutuotanto eli näytelmä, joka menee metsään. Jonni
Pantzarin kirjoittama näytelmä on silmiä avaava ekokomedia muutamasta ihmisestä ja kaikista maailman eläimistä. Esitys on Joensuun ja Lahden
kaupunginteattereiden sekä Teatteri
2.0:n yhteistuotanto.
23.11. on puolestaan ensi-illassa
hapanimelä konttorikomedia Koko
homman pomo. Elokuvaohjaaja Lars
von Trier ja näytelmäkirjailija Jack
Mac Namara ovat kirjoittaneet hirtehisen näytelmän työyhteisöstä ja inhimillisistä heikkouksista.
Vierailuesitys Saikkua, kiitos nähdään suurella näyttämöllä 17.10. Jo
100 000 esityksen nähnyttä katsojaa eivät voi olla väärässä. Yksin sateessa -festivaali järjestetään marras-

KONSERVATORIO

Konsan loma alkaa
konserteista
🎵

🎵

” Koivun oksaan korkealle teki peippo
pesän ” ja konservatorion päätöskonsertit tuovat kesän. Konservatorio juhlii
valmistujia ja lukuvuoden loppumistaan
kahdella konsertilla maanantaina 27.5.
konserttisalissa, Rantakatu 31.
Ammatillisen koulutuksen valmistujaisjuhla on kello 14. Konsertissa esiintyy opiskelijoita, lisäksi ohjelmassa on
rehtorin ja valmistuvan opiskelijan pu-

heenvuorot sekä todistusten ja stipendien jako perustutkintolinjalta valmistuville muusikoille ja opiskelijoille.
Musiikkiopiston lukukauden päätöskonsertti on kello 18. Konsertissa esiintyy konservatorion ja musiikkiopiston
opiskelijoita. Musiikkiopistolaiset saavat juhlassa päättötodistuksia ja stipendejä. Konsertteihin on vapaa pääsy ja
ne kestävät noin tunnin.

kuussa, ja päätöspäivänä 30.11. saa
Suomen ensi-iltansa pohjoiskarjalaisten taiteilijoiden Mari Kortelaisen ja
Kalle Pulkkisen tanssiteos Muteco.
Lisäksi lapsille ja lapsiperheille on

tarjolla viikonvaihteessa 22.–23.11.
neljä kertaa vierailuesitys Tatu ja Patu,
syömään! ja yläkoululaisille suunnattu
esitys Piilossa jatkaa kiertueilla.
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LAPSET

MUSEOT

ESKARIT VIETTIVÄT
FESTAREITA

KULTTUURIT KOHTAAVAT ONNISSA

Joensuun esikoululaiset kutsuttiin
ensimmäistä kertaa yhteisille Eskarifestareille, jotka pidettiin 9. ja 10.5.
Ohjemassa oli konsertti, työpajoja sekä ihan oma eskaritanssi. Konserttiosuudesta vastasi lastenmusiikin huippusuosittu yhtye Orffit.
Kaisa Mari Laasonen ja Signe
Skov Pedersenin sirkusteemainen
esitys sisälsi jongleerausta, pariakrobatiaa, pieniä taikatemppuja, mimiikkaa ja klovneriaa. Toisessa työpajassa Osuuskunta Rajatapauksen
näyttelijät ohjasivat lapsia yhteisöllisen teoksen valmistamisessa.
Eskarifestareilla kaupungin kulttuuripalvelut haluaa lisätä panostusta varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatukseen.
– Eskarifestarit on mainio keino
tavoittaa koko ikäryhmä. Aiemmin
taidekasvattajavierailuja ja työpajoja on pystytty tarjoamaan vain osalle päiväkodeista. Festareista pyritään
saamaan vuosittainen perinne, kertoo
kulttuurijohtaja Sari Kaasinen.

Taidemuseo Onnin kesänäyttely Blue
And Red – Kaksi matkaa: Nanna Susi & Canal Cheong Jagerroos avautuu 23. toukokuuta.
Nanna Susi on Suomen kansainvälisesti menestyneimpiä taiteilijoita,
joka tunnetaan ekspressionistisista,
värikkäistä maalauksistaan. Kiinalaisen Canal Cheong Jagerroosin teoksissa yhdistyy perinteisen kiinalaisen
mustemaalauksen eleganssi ja länsimainen ilmaisutapa.
Näyttelyn teoksissa on vaikutteita
taiteilijoiden vuonna 2015 tekemästä yhteisestä matkasta Kiinan ja Suomen halki, jolla he tutustuivat toistensa kulttuureihin.
Näyttelyyn pidetään yleisöopastukset suomeksi ke 12.6., 26.6., 17.7.
ja 31.7. kello 17 sekä englanniksi 14.8.
ja 28.8. kello 17. Joen Yössä pe 23.8.
kello 17 on Nanna Suden taiteilijatapaaminen. Onni on osoitteessa Kirkkokatu 23.

Lue lisää

https://joensuuntaidemuseo.fi
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Kuva: Stefan de Batselier

JOENSUU

Excuse me, are you
a popstar? 9.5.–1.9.2019
Joensuulaistuneen belgialaisvalokuvaajan Stefan de Batselierin näyttely
esittelee 1990-luvun valovoimaisimpia pop- ja rockmaailman tähtiä.
Kuvatessaan de Batselier on ajatellut, kuinka kuvattavan musiikkia voi ilmentää kameran kautta. Näyttelyn kuviin liittyykin
kiinnostavia kohtaamisia erilaisten musiikkivaikuttajien, kuten Johnny Cashin,
Eminemin tai Metallican kanssa.
De Batselier työskenteli 20 vuotta Lontoosta käsin musiikkivalokuvaajana useille
levy-yhtiöille ja musiikkilehdille. Suomessa
de Batselier vieraili työn merkeissä ensimmäisen kerran 1997. Excuse me, are you

JOENSUU

a popstar -näyttelyn 60 kuvasta suuri osa
on henkilökuvia, mutta mukaan mahtuu
kunnon rockasennetta henkiviä bändikuvia,
myös kahdesta suomalaisesta bändistä.

Pohjois-Karjalan museo Hilma
Koskikatu 5, Carelicum, Joensuu
ma–pe 10–17, la–su 10–15
pääsymaksut: 3/5 €
www.pohjoiskarjalanmuseo.fi

MUSEOT

JOENSUU

Björk, Lontoo 1995
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Bunkkerit avoinna
heinäkuun

Adalmiinan helmeä
esitetään toukokuussa

Musiikin kansainvälinen
kieli vei vaihtoon

Joensuun bunkkerimuseo on kaikenikäisiä kiinnostava vierailukohde, jonne on helppo poiketa tutustumaan Salpalinjan linnoitteisiin. Museo sijaitsee lähellä
Joensuun keskustaa Höytiäisen kanavan suulla Marjalan kaupunginosassa. Tänä kesänä Bunkkerimuseo
on avoinna heinäkuun ajan. Aiempien vuosien malliin bunkkerimuseoon on vapaa pääsy aukioloaikoina, jolloin kävijöille on tarjolla kesäoppaiden kierroksia museoalueella.
Bunkkerimuseon alueella voit tutustua Salpalinjan
linnoitusrakenteisiin alkuperäisillä paikoillaan. Esillä
on kaksi kunnostettua teräsbetonibunkkeria, taisteluja yhdyshautaa sekä panssariestekivilinjaa. Bunkkereissa on esillä näyttely, joka kertoo Salpalinjan rakentamisesta ja museon alueella vuosina 1940–41
ja 1944 sijainneen linnoitustyömaan arjesta.
Tilausopastuksia aukioloaikojen ulkopuolella voi Bunkkerimuseolle varata 30.9. saakka. Hinnasto ja varausohjeet ovat osoitteessa
www.pohjoiskarjalanmuseo.fi/tilausopastukset.
Museo on avoinna 2.–31.7. ti–su klo 11–
17. Osoite on Virrantaus 7, 80140 Joensuu.
www.pohjoiskarjalanmuseo.fi/joensuunbunkkerimuseo

Adalmiinan helmi on Sakari Topeliuksen satuklassikko yli sadan vuoden takaa. Anna Krogeruksen
dramatisoimassa ja Iiristiina Varilon ohjaamassa
versiossa seurataan prinsessaa, jolla on superpaljon ja yllin kyllin aivan kaikkea. Kaiken vallan ja loiston keskellä kasvanut hemmoteltu prinsessa kuitenkin tuntee itsensä tylsistyneeksi ja yksinäiseksi.
Niinpä hän päättää karata kotoaan seikkailulle suureen metsään. Mitä sitten tapahtuu…?
Adalmiinan helmi loihtii kaupunginteatterin näyttämölle rikasta sadun taikaa ja huumoria sekä tunnistettavia pohdintoja rajojen asettamisesta ja siitä,
mikä elämässä on lopulta kaikkein tärkeintä.
Esityksessä on mukana viisi Riverian tanssin koulutusohjelman tanssijaa Outokummusta. Heitä ja koko työryhmän tansseja on ohjannut Ari Numminen.
Esitys kestää noin kaksi tuntia ja siinä on väliaika. Liput maksavat 13 euroa, perhelippu viidelle 48
euroa. Esityksen sopii parhaiten yli 6-vuotiaille. Näytelmää esitetään toukokuun loppuun saakka.

Konservatorion kevääseen on kuulunut monta
kansainvälistä tapahtumaa. Opiskelijoita niin musiikkiopistosta kuin ammatilliselta linjalta on tutustunut eri maiden musiikkikoulutukseen sekä musisoinut itse, jopa kilpailussa. Tärkeitä opinto- ja
kulttuurinvaihtokokemuksia!
Konservatorio on mukana Music without
Frontiers 3 -hankkeessa, jonka tiimoilta ammattilinjan opiskelijoita oli huhtikuussa vaihdossa
Espanjan Toledossa, Jacinto Guerrero konservatoriossa.
Otsakorven Säätiön rahoittama ammattilinjan
opiskelijoiden opintomatka Münsteriin huhtikuussa oli myös mieleenpainuva kokemus. Jousisoittajat olivat Saksassa tutustumassa kansainvälisiin työssäoppimistilanteisiin ja työnhakuun liittyviin erityispiirteisiin.
Musiikkiopiston Rantapuisto-kvintetti (kuvassa) taas osallistui Belgian Neerpeltissa eurooppalaiseen nuorisofestivaaliin, The 67th European
Festival for the Youth. Jurykonserttissa he nappasivat loistavan toisen sijan. Kvintetin ohjelmassa oli muun muassa hyvin yleisöön iskenyt
Säkkijärven polkka.

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 ELOKUUSSA.

