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Ampumahiihtokisat
tulevat taas!

Taidemuseon
kevätnäyttelyssä
esillä grafiikkaa

Nepenmäen
omatoimikirjasto
avasi ovensa

Palaute
Oispa jäitä
Kuuluuko Kissamäen leikkipuisto Joensuun kaupungin piiriin? Jos kuuluu, aiotaanko tänä
talvena tehdä leikkipuistoon
jäät, jotta puistossa pääsisi luistelemaan? Kiitos etukäteen vastauksesta!
Osoite taitaa olla
Mattilantie 12.
– Kysymys kaupungin
Facebook-sivulla

Pencil-alt Eero Lehtimäki, Joensuun

kaupunginorkesterin taiteellinen johtaja
CAMERA Heikki Tuuli

Pysähdy, rentoudu ja inspiroidu
Nuori mies hyräilee konsertin päätöskappaletta vielä Carelia-salin
narikalla takkia hakiessaan. Moni oli ehkä miettinyt, jaksaako
vielä torstai-iltana rankan viikon päätteeksi lähteä mihinkään.
Lähtipä kuitenkin, ja konsertin jälkeinen innostunut kuhina todistaa taiteen eheyttävää voimaa. Tämän arjen juhlan jälkeen on kiva
puurtaa perjantai töissä ja suunnata viikonlopun viettoon.
Mutta mitä perinteinen orkesteri voi tarjota nykyaikana, kun
kaikki ympärillä on nopeata, digitaalista ja välkkyvää? Juuri sitä,
mitä ei muualta meinaa saada: aitoa käsityötä, rauhoittavaa läsnäoloa ja ainutkertaisia kokemuksia, jotka on luotu paikan päällä
kuulijoita varten. Orkesterin tehtävä on myös tuoda ihmiset yhteen.
Orkesterimme ja sitä ympäröivä hyvä pöhinä ovat nousseet
puheenaiheeksi ympäri Suomen. Olemme kuitenkin vasta pääsemässä vauhtiin. Odotan innolla, että saan toivottaa yhä useamman tervetulleeksi unelmoimaan kanssamme, löytämään uusia
maailmoja ja todistetusti virkistymään kulttuurin vaikutuksesta.
Konserttiin tullaan nauttimaan ja ihmettelemään – mitään ei
tarvitse ymmärtää etukäteen. Kerron kyllä tarinoita biisien taustoista, mutta saat halutessasi keksiä ihan omat tarinat. Tärkeintä
on, että saat pysähtyä, rentoutua ja inspiroitua.

Mattilantien leikkipaikan viereisen kentän talvihoito on toistaiseksi lopetettu taloudellisista
syistä. Talvella ylläpidettävät
luistelukentät ja niiden kunnossapitotiedot löytyvät osoitteesta
joensuu.fi/latuseuranta.
Samassa palvelussa näkyvät
myös latujen tiedot, joten jäät
nähdäksesi sinun tulee valita
"kentät"-välilehti.
Mattilantiellä oleva leikkipaikka on kaupungin ylläpitämä. Kaupungin leikkipaikat
ja lista talvella ylläpidettävistä
paikoista löytyy osoitteesta
joensuu.fi/leikkipaikat.

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

Taitto
Antti Schroderus

Painos
44 000 kpl

Visuaalinen ilme
Markus Haataja / Fabrik

Jakelu
Ykkösjakelu Oy, julkinen tiedote

Paino
PunaMusta Oy

Seuraava numero ilmestyy
4/2020

Kannessa: Mika Niiranen, Päivi Niemeläinen, Anne Mustonen-Bobbey,
Joonas Johansson ja Henri Pursiainen CAMERA Tommi Rautio
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CAMERA Jatta Rautanen

Kolumni

Tiesitkö

Somesta nostettua

33

Louhelan ulkojäällä järjestettiin helmikuun
alussa Save Pond Hockey -jääkiekkoturnaus.
Tapahtuma yhdisti pipolätkän pelaamisen,
hauskanpidon ja hyväntekeväisyyden.
Turnauksella kerättiin rahaa ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Sillä jos
talvet lämpenevät ja lyhenevät, ulkojäillä
pelaaminen muuttuu hankalaksi. Pelastetaan siis pipolätkä!
Joensuun-turnauksella saatiin kasaan
reilut 3 000 euroa ja ne menevät lyhentämättömänä ilmastonmuutoksen vastaiseen
työhön. Tuotot käytetään joutomaiden metsitykseen sitomaan hiilidioksidia ja kompensoimaan päästöjä.
Joensuussa järjestetty turnaus oli yksi
kuudesta Safe Pond Hockey ry:n Suomessa järjestämästä hyväntekeväisyysottelusta. Turnausta olivat järjestämässä myös
Joensuun kaupunki, ilmastotyötä tekevä
Ilmastokorttelit-hanke, Jokipojat sekä
Juniori Jokipojat.

Joensuun
ulkojääkenttien ja
-kaukaloiden määrä

2025
Joensuun tavoitevuosi
olla hiilineutraali

60

Joensuu Vesi oli yksi mukaan lähteneistä joukkueista. Ja hauskaahan
siellä ulkojäällä näytti olevan. Ohessa
kehitysinsinööri Emmi Mäki-Petäjän
Instagram-tunnelmia ottelusta.

prosenttia ulkovalaisimistamme energia
tehokkaita ledejä

Juuri nyt

emmi.mp
Perusinsinöörihommissa eli
pipolätkäjoukkueen managerina. Kiitos
@climatejoensuu ja @savepondhockey,
hauskaa oli!
#joensuunvesi #pipolätkä
#pondhockey #myjoensuu

Tälle palstalle nostetaan
ajankohtaisuuksista ajankohtaisimpia

Aamukahville kaupunginjohtajan kanssa

Kaupunkikeskustayhdistys Virta ja Joensuun kaupunginjohtaja Kari
Karjalainen aloittivat tämän vuoden alussa yhteiset aamukahvittelut kaupunkilaisten kanssa. Kahvit juodaan aina kuukauden viimeisenä torstaiaamuna.
Ensimmäiset aamukahvit on jo ehditty juoda Kauppaneuvoksen kahvilassa tammikuun lopussa. Toiset yhteiset kahvit hörpitään
torstaina 27.2. kello 8–9 Kahvila Houkutuksessa osoitteessa Torikatu 24. Tule, osta makoisat aamukahvit ja osallistu keskusteluun
ajankohtaisista asioista. Tällä kertaa keskustelun teemana on erityisesti Joensuun kaupunkikeskustan kehittäminen.

Tapahtuman järjestää: joensuunvirta.fi

Keskussairaalan yhteispäivystys muuttaa
keskiviikkona 19.2.
Tikkamäellä keskussairaalassa toimiva yhteispäivystys muuttaa
pois sairaalan päärakennuksesta. Toiminta siirtyy päärakennuksesta uuteen J2-laajennukseen, ja yhteispäivystyksen puhelinneuvonta muuttuu Päivystysapu 116 117 -palveluksi.
Keskiviikosta 19.2. kello 7 alkaen uusien päivystyspotilaiden
tulee saapua J2-talon ilmoittautumispisteeseen. Samasta ajankohdasta alkaen myös synnyttämään tulijat ilmoittautuvat kaikkina
vuorokauden aikoina yhteispäivystyksessä, josta heidät ohjataan
eteenpäin synnytyssaliin.
Siun sotessa otetaan päivystyksen muuton yhteydessä käyttöön
kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvonta- ja ohjauspalvelu Päivystysapu. Päivystysavun numero 116 117 korvaa 19.2.
alkaen aiemmin käytössä olleen keskussairaalan yhteispäivystyksen neuvontanumeron 013 330 2121.

Lue aiheesta lisää: siunsote.fi
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Tapahtumat

Ampumahiihtokisat
tulevat taas –
hyppää kyytiin!
Pencil-alt Teemu Laasonen CAMERA Kontiolahden Urheilijat / Jarno Artika

Maaliskuussa järjestettävä ampumahiihdon maailmancup kokoaa Joensuun seudulle
jälleen maailman huiput sekä ison liudan kisaturisteja. Joensuu järjestää maksuttomat
bussikuljetukset torilta stadionille.
Maaliskuun 12.–15. päivänä on Joensuun seudulla jälleen urheilujuhlan
tuntua, kun ampumahiihdon tähdet
saapuvat Kontiolahdelle mittelemään
hiihtovauhdissa ja osumatarkkuudessa. Nelipäiväiseen tapahtumaan
odotetaan 25 000–30 000 kisavierasta, joista joka neljäs ulkomailta,
etupäässä Venäjältä.
Joensuun kaupunki on vahvasti
mukana niin kisajärjestelyissä, maailmancupin viestinnässä kuin oheispalveluiden järjestämisessä.
– Ampumahiihdon maailmancup on massiivinen lukuisien tahojen yhteinen ponnistus, mutta vaivannäkö ja satsaus kannattaa, sillä
kisat ovat aina mahdollisuus antaa
parasta Pohjois-Karjalaa kansainvälisellä näyttämöllä. Myös kisaturistien,
urheilijoiden ja huoltojoukkojen liikehdinnän synnyttämä talousvaikutus
alueellemme on erittäin merkittävä,
kertoo Joensuun kaupungin markkinointijohtaja Markku Pyykkönen.

Maksuttomilla busseilla stadionille

Tuttuun tapaan Joensuun kaupunki ja
Kontiolahden kunta järjestävät maksuttomat yleisökuljetukset kisapäivinä. Joensuusta bussit lähtevät sta-

dionille Kauppatorilta, Kontiolahdelta
kuljetaan kahta reittiä, kirkonkylältä
sekä Lehmosta.
Ensimmäiset bussit Joensuun
torilta stadionille lähtevät jokaisena
kisapäivänä noin kolme tuntia ennen
kisojen starttia. Autot kulkevat noin
viiden minuutin välein. Yhden kisan
päivinä, torstaina ja perjantaina, viimeinen bussi torilta stadionille lähtee 45 minuuttia ennen kisan alkua.
Paluukyydit alkavat kisan loppuessa
ja viimeinen kyyti lähtee yleisöalueen
sulkeutuessa. Kahden kisan päivinä,
eli lauantaina ja sunnuntaina, bussit kulkevat yhtä soittoa edestakaisin
aamupäivästä iltaan.
Bussit lähtevät Kauppatorin Torikadun puoleiselta laidalta. Torikatu
on kisojen aikaan suljettu muulta liikenteeltä välillä Siltakatu–Koskikatu
takseja lukuun ottamatta.
Kisaviikon perjantaina ja lauantaina Joensuun torilla on myös
luvassa tekemistä ja ohjelmaa.
Kontiolahden Urheilijat ry:n markkinointipäällikkö Heikki Hamunen
muistuttaa Kutsu kaveri kylään -kampanjasta. Kisojen nettisivuilta löytyvän kutsugeneraattorin avulla ja
kotimajoitusta tarjoamalla voi kutsua
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sukulaisia tai ystäviä kylään PohjoisKarjalaan maailmancupin ajaksi.
– Kyläilykutsun esittäminen on
parasta seutumarkkinointia, joka
muistuttaa pohjoiskarjalaisesta vieraanvaraisuudesta. Kutsukirjeen luoneiden kesken luvassa on pääsylippuarvontoja, vinkkaa Hamunen.

Lisätietoa maailmancupista ja
bussikuljetuksista:
kontiolahtibiathlon.com

Kisaohjelma
torstai 12.3.
16.30 Pikakilpailu Miehet
perjantai 13.3.
16.30 Pikakilpailu Naiset
lauantai 14.3.
14.45 Takaa-ajo Miehet
16.45 Takaa-ajo Naiset
sunnuntai 15.3.
14.15 Parisekaviesti
16.15 Sekaviesti

Tapahtumia Joensuussa helmi–huhtikuussa
Poiminnat tapahtumatarjonnasta on koottu helmikuussa,
muutokset ovat mahdollisia.
1.2.–13.3.
Hui kauhistus! ja muita melko
peljoittavia tarinoita
Kulttuuritehdas Siihtala
traktori.net/huikauhistus
14.2.–14.4.
Jazzkerho -76
HEAR in NOW
Viba
Tom Harrell Infinity Band &
Nordic Jazz Quintet Bagland
Journal Intime & Jérémie
Piazza Playtime
Pauli Lyytinen Magnetia Orkesteri
Aki Rissanen Trio
Orchestra Nazionale della Luna
Brasil Jazz vol. 3 – Soiva luento
Naïssam Jalal
eri paikkoja
jazzkerho-76.fi
19.–23.2.
Joensuun Musiikkitalvi
eri paikkoja
joensuu.fi/musiikkitalvi
21.2.–1.3.
Joensuun ylioppilasteatteri:
Pisarat XVII: Arkistojen aarteita
Kulttuuritehdas Siihtala
joensuunyt.wordpress.com
22.2.
Joensuun kyykkäturnaus 2020
Joensuun tori
tapahtumat.joensuu.fi
22.2.
Martin Alvarado&Nuevo Quinteto
Otra Vez: Tähdet Meren Yllä
Pakkahuone

29.2.
SM Itäralli
Joensuun tori / Ravirata
itaralli.fi

10.4.
Pitkäperjantain ravit
Joensuun Ravirata
joensuunravirata.fi

7.3.
Ravilauantai & Sanomalehti
Karjalainen -ajo
Joensuun Ravirata
joensuunravirata.fi

17.–18.4.
Markkinat
Joensuun tori

12.–15.3.
Ampumahiihdon maailmancup
Kontiolahden
ampumahiihtostadion
kontiolahtibiathlon.com
14.–15.3.
Areenan suurmarkkinat
Joensuu Areena
markkina.net/joensuu
21.3.
Sami Hedberg 15 v. -juhlakiertue
Carelia-Sali
samihedberg.com

15.3.
Susannan maailma
-lastenteatteri
Utran Uittotupa
utranuittotupa.fi
15.3.
Someone Like You –
The Adele Songbook
Carelia-Sali
tapahtumat.joensuu.fi

10.4.
Ristin tie -pääsiäisnäytelmä
Joensuun tori

Tapahtumapaikkoja

Maaliskuussa järjestetään uudistunut Ui elämäsi kuntoon -kampanja. Tässä valtakunnallisessa
kampanjassa ovat Joensuusta
mukana Vesikko ja Rantakylän
uimahalli. Hallissa kävijät keräävät kuukauden ajan metrejä uiden
ja minuutteja vesijuosten tai vesijumpaten. Kuukauden päätteeksi
uimahallien tulokset kootaan
yhteen ja valtakunnallisesti aktiivisimmat uimahallit palkitaan.
Kampanjan tarkoituksena on
aktivoida uusia kävijöitä uimahalleihin ja pitää esillä uintiliikunnan hyötyjä. Sama kampanja on monelle tuttu aiemmalta
nimeltään Ui kesäksi kuntoon.
Nyt tavoitteena ei olekaan enää
pelkkä kesä vaan vaatimattomasti
koko elämä!

uielamasikuntoon.fi

Joensuun kaupunginteatteri
Rantakatu 20, Joensuu

Joensuu Areena
Mehtimäenaukio 2, Joensuu

Joensuun pääkirjasto
Koskikatu 25, Joensuu

Carelia-sali
Yliopistokatu 4, Joensuu

Kulttuuritehdas Siihtala
Nurmeksentie 4, Joensuu

Pataluodon koulun auditorio
Pataluodonkatu 2, Joensuu

Joensuun konservatorion
konserttisali
Rantakatu 31, Joensuu

Ravintola Kerubi
Siltakatu 1, Joensuu

Utran Uittotupa
Uittopäälliköntie 2, Joensuu

Miun maun mukaset
CAMERA Tommi Rautio

16.–22.3.
Rasisminvastainen viikko
eri paikkoja
jelli.fi

Maaliskuussa
uidaan elämämme
kuntoon

Joensuun kirkko
Papinkatu 1 B, Joensuu

Tällä palstalla ihmiset jakavat tapahtumasuosituksiaan

Olen Jarkko Kumpulainen, Orimattilasta Joensuun
Katajan yleisurheilun valmennuspäälliköksi päätynyt kohta 49-vuotias kartoittaja, myyjä ja ammattivalmentaja. Ihmisten valmentajana minulla on
menossa 30-vuotistaiteilijajuhlavuosi.
Joensuun tapahtumatarjonnassa pidän erityisesti
siitä, että se on mukavan monipuolista: on kaikkea
toritapahtumista kulttuurin kautta urheilutapahtumiin. Urheilutapahtumien suhteen kaavoittaja on
onnistunut työssään, koska lähes kaikkien urheilulajien hallit ja kentät ovat samalla alueella keskustan
välittömässä läheisyydessä!
Olen aika kaikkiruokainen tapahtumien kuluttaja, ja koetan käydä mahdollisuuksien mukaan
paikan päällä esimerkiksi Linnunlahdella raveissa,
eri lajien eri ikäisten otteluissa sekä välillä musiikkikeikoillakin. Harmittaa, etten ole ehtinyt enkä
vielä tulevana suvenakaan pääse käymään Ilosaarirockissa! Kesäteatteriesitykseen olen suunnitellut
meneväni ensi kesänä.
Suosittelen kaikille seuraavia ilmaisia tapahtumia, joissa liikunnan ilo on läsnä.
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la 22.2. klo 12–15
Koko perheen valtakunnallinen luistelutapahtuma
Mehtimäen kilpajäähalli, Kisapolku 4, Joensuu
luisteluliitto.fi/ice-skating-tour
ma 24.2. klo 17 alkaen
Lasten yleisurheilun kuukausikisat
2011–2015 syntyneille lapsille, lajeina 40 m juoksu
sekä pituushyppy.
Joensuu Areena, Mehtimäenaukio 2, Joensuu
la 28.3. klo 11 alkaen
Mehtimäki Indoor Junior Games
9–15-sarjojen halliyleisurheilukilpailut
Joensuu Areena, Mehtimäenaukio 2, Joensuu
katajayu.fi
su 29.3. klo 8.45 alkaen
Lasten voimistelutapahtuma
Telinevoimistelun Stara-tapahtuma ja TeamGym-voimistelun alaluokkien aluekilpailut
Urheilutalo, Koskikatu 12, Joensuu

CAMERA Tommi Rautio

Lumiukkoja lasten
tukena – uniikkia
koko Suomessa
Joensuulaispäiväkodeissa on töissä viisi lumiukkoa tai lumikkia lasten
ylimääräisenä tukena. He ovat läsnä lasten arjessa tarjoten mielekästä
tekemistä ja aikuisen läsnäoloa päivän eri toiminnoissa niille lapsille, joiden
kasvua ja kehitystä varhaislapsuudessa on tarpeen tukea.
Joensuun satsaus on ainutlaatuinen koko Suomessa.

MONI ON KUULLUT ICEHEARTS-TOIMINNASTA, jossa
joukkueurheilun avulla on saatu kouluikäisille lapsille
arkeen turvallisia aikuisia ja vahvistusta ryhmätyö- ja
vuorovaikutustaitoihin. Joukkuekaverit voivat olla lapsen ensimmäinen ihan oma viiteryhmä, joka auttaa lapsen
kasvussa ja itsetunnon kehittymisessä.
Tarvetta lisätuelle ja henkilökohtaisille aikuisille on kuitenkin jo paljon ennen alakoulua. Siksi Joensuussa haluttiin soveltaa IceHearts-toimintaa vielä pienempien lasten
tueksi. Nyt meillä toimii viisi lumiukoksi – tai lumikiksi –

nimettyä aikuista kolmessa päiväkodissa antaen aikaansa
ja tukeaan etenkin niille lapsille, jotka eivät muuten välttämättä jaksa joukon mukana koko päivää.
– Lasten ja perheiden arki on muuttunut, eivätkä vanhat
keinot enää välttämättä tepsi. Tämä on täysin uudenlainen
menetelmä, jolla pystytään kokonaisvaltaisesti auttamaan
tukea tarvitsevia lapsia, kertoo palvelupäällikkö Katja Pussinen Joensuun kaupungin hyvinvointipalveluista.
– Lumiukkotoiminta on tukena kunnan peruspalveluille
ja tarjoaa vaihtoehtoisen, tutkitusti toimivan mallin tuke-
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CAMERA Tommi Rautio

"Lapset ovat saaneet
sanoja tunteidensa
käsittelyyn eikä
nyrkki enää heilahda
niin helposti"

Henri Pursiainen aloitti lumiukkouransa Noljakan alueen
päiväkodeissa vuoden 2018 lopulla.

maan syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria, Pussinen jatkaa.
Valintakriteereitä lumiukkotoimintaan voivat olla muun
muassa käyttäytymisen ongelmat päiväkodissa ja kotona,
pulmat sosiaalisissa taidoissa tai vaikkapa vanhempien ja
perheen jaksaminen.
Lumiukkotoiminnan avulla lapsen on tarkoitus esimerkiksi oppia lisää tunnetaitoja ja saada luotua positiivista
minäkuvaa. Hän voi tarvita vaikkapa lisää harjoitusta pettymysten sietämisessä tai toisten huomioon ottamisessa.
Tavoitteena on näin myös kaverisuhteiden paraneminen ja
koko päiväkotiryhmän dynamiikan tukeminen. Toiminta on
pitkäkestoista ja sitä tehdään moniammatillisesti yhdessä
perhettä kuunnellen ja myös heidän toiveensa huomioiden.

dollisuuksia keskustella rauhassa lapsen kanssa. Tulokset
alkoivat näkyä pian.
– Aggressiivinen käyttäytyminen on vähentynyt. Lapset ovat saaneet sanoja tunteidensa käsittelyyn eikä nyrkki
enää heilahda niin helposti, kertoo Pursiainen. Noljakan
kokemukset olivat niin hyviä, että kolmas Lumiukko aloitti
työt Niinivaaran vuoropäiväkodissa ja sen jälkeen vielä
kaksi Rantakylän alueella.
– Yhdellä lumiukolla on maksimissaan viisi lasta eli nyt
toiminnan piirissä on noin 25 lasta. Toki kun lumiukko on
mukana ryhmässä, hän on mukana kaikkien ryhmässä
olevien lasten tukemisessa, kertoo Katja Pussinen toiminnan laajuudesta.

Sanoja tunteiden käsittelyyn

Ensi syksynä Noljakan toinen lumiukko Henri Pursiainen
alkaa vetää Joensuun ensimmäistä IceHearts-joukkuetta
Noljakan lapsille. Näin sama turvallinen lumiukko on lasten elämässä päiväkotimaailman vaihtuessa kouluun.
Esikoulussa ja koulussa kasvattaja toimii yhteistyössä
opettajan kanssa. Koulupäivän jälkeen toimintaan mukaan
valitut lapset osallistuvat ohjattuun liikunnalliseen iltapäivätoimintaan saman kasvattajan kanssa. IceHearts-joukkue
valitsee lajinsa itse, ja harrastus on perheille maksuton.
Tärkeää IceHearts-toiminnassa on nimenomaan pysyvyys: sama, turvallinen aikuinen kulkee lasten rinnalla 12
vuoden ajan.

Lumiukkotoiminta alkoi Noljakan alueen päiväkodeissa
vuoden 2018 lopulla. Aluksi työt aloitti kaksi kasvattajaa,
Henri Pursiainen ja Mika Niiranen. Molemmat ovat aiemmin työskennelleet Noljakan alueen eri päiväkodeissa.
– Olimme jo pitkään olleet kiinnostuneita haastavasti
käyttäytyvien lasten tukemisesta, ja kun tällainen tilaisuus
tuli eteen, niin olihan siihen tartuttava, he kertovat.
Lumiukkojen työssä keskitytään etenkin tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen. Lapset ovat hyötyneet siitä, että paikalla on päiväkodin henkilökunnan
lisäksi useampi luotettava aikuinen, jolla on aikaa ja mah-

Lumiukkoilu jatkuu Icehearts-joukkueessa

Joensuu mallikunta lasten varhaisessa tukemisessa
Meillä Joensuussa on tehty se, mihin
Iceheartsin väki on yrittänyt kannustaa
kuntia jo vuosia: otettu Iceheartsia vastaava varhaisen tuen toiminta osaksi jo
5-vuotiaille lapsille. IceHearts-toimintaa on kouluissa eri puolilla Suomea,
mutta pienempien lasten lumiukkotoimintaa ainoastaan Joensuussa.
– Monesti ensimmäisen luokan
alku voi olla lapsen näkökulmasta aika
kaoottinen. Jos lapsella on koulussa
silloin tukena turvallinen aikuinen,
joka on hänelle tuttu jo päiväkotivuo-

silta, uudenlaisen arjen aloitus voi
sujua huomattavasti paremmin, sanoo
palvelupäällikkö Katja Pussinen.
Mitä varhaisemmin lapsi saa konkreettista arjen tukea juuri niissä pienissäkin asioissa, joissa hän tarvitsee,
sen parempi.
– Se mitä tavoitellaan, on ettei yksikään lapsi ehtisi saada mitään hankalan lapsen leimaa, joka sitten saattaa seurata lasta läpi kouluajan. On
tärkeää päästä tukemaan lasta aivan
konkreettisesti, yksilöllisesti arjessa,
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kuten lumiukkotoiminnalla pääsee
tekemään, sanoo Iceheartsin järjestöpäällikkö Erika Turunen.
– Se, että lapsia tuetaan näin konkreettisesti jo paljon kouluaikaa aiemmin, on se mistä mekin olemme
Iceheartsissa unelmoineet. Joensuunmallista puhutaan nyt koulutuksissa ja
seminaareissa ja toivottavasti muutkin
kunnat ottavat Joensuusta oppia, Turunen toivoo.

Kulttuuri
CAMERA Pekka Elomaa

Onnin kevätnäyttelyssä
poimintoja grafiikkakokoelmasta
Joensuun taidemuseo Onnin kevätnäyttely Päättymättömät
tarinat nostaa esille poimintoja Keravan taidemuseon Rolando
ja Siv Pieraccinin kokoelmasta.
Näyttely sisältää grafiikkaa 12 tunnetulta suomalaiselta kuvataiteilijalta.
Italialaislähtöinen Rolando Pieraccini
on asunut Suomessa yli 40 vuotta ja
kerännyt kokoelmaansa suomalaisten
kuvataiteilijoiden teoksia. Hän on toiminut kirjallisuuden ja taidegrafiikan
kustantajana ja tehnyt suomalaista
kuvataidetta tunnetuksi niin Italiassa
kuin muuallakin maailmassa.
Näyttelyn lähtökohtana on Pieraccinin tuntemus taiteen kyvystä koskettaa. Näyttely ei pureudu tiettyyn
tyylisuuntaan vaan kutoutuu yhteen
teoksista, jotka puhuttelevat ja herättävät tunteita. Teokset vievät katsojansa unenomaisiin, surrealistisiin
maailmoihin muun muassa Juhani
Linnovaaran, Esa Riipan ja Marjatta Hanhijoen saattelemana. Hannu
Hyrskeen teokset hurmaavat humoristisuudellaan ja leikkisyydellään.
Lars-Gunnar Nordstöm ja Paul Osipow sen sijaan rytmittelevät teoksi-

aan abstrakteiksi värisommitelmiksi.
Näyttelyssä on myös usean muun taiteilijan teoksia.
Yleisö voi äänestää omaa suosikkiteostaan. Äänestäneiden kesken arvotaan Rolando Pieraccinin lahjoittamaa
taidekirjallisuutta sekä kahdeksan
grafiikanvedosta.

Joensuun taidemuseo Onni
Kirkkokatu 23, Joensuu
Päättymättömät tarinat
20.2.–31.5.2020
www.joensuuntaidemuseo.fi

Päättymättömät tarinat -kevätnäyttelyssä voit kutitella aivokurttujasi
vaikkapa Esa Riipan Humma-teoksen
(2013) maailmassa.

Joensuun kaupunginteatterissa käsitellään tänä keväänä vakavia teemoja
toiveikkaasta näkökulmasta. Suuren näyttämön kevätkauden ensimmäistä ensi-iltaa vietettiin 15. helmikuuta näytelmän 9 hyvää syytä elää
merkeissä. Näytelmä kertoo lohdullista tarinaa syrjäytymisestä ja
mielenterveysongelmista. Näytelmä
on ohjelmistossa 23.5. saakka.
Anna Krogeruksen käsikirjoittama
ja teatterinjohtaja Iiristiina Varilon
ohjaama näytelmä kertoo suorituskeskeisen yhteiskunnan ristiaallokossa
poukkoilevista ihmisistä, yksinäisyydestä, syrjäytymisestä ja mielentervey
den ongelmista. Näytelmän vakavista
teemoista kietoutuva tarina on kuitenkin sydämellinen ja toiveikas.

Selviytymistarinoiden lauantai

Näytelmän teemojen parissa liikutaan
myös huhtikuussa järjestettävässä
Selviytymistarinoiden lauantaissa.
Yleisölle avoimessa ja maksuttomassa tapahtumassa kaupunginteat-

CAMERA Miska Korpelainen

9 hyvää syytä elää

Näytelmässä 9 hyvää syytä elää Klara Harmaa (Minni Gråhn) kohtaa toisia elämän
koettelemia ihmisiä, kuten Ostarin-Oskarin (Olli-Kalle Heimo) sekä Urho-Kaleva-nimisen
koiran (Jaakko Tohkanen).

terin suurella näyttämöllä on tuolloin
puhumassa paikallisia kokemusasiantuntijoita. Aiheena ovat mielenterveys, syrjäytyminen ja erityisesti elämän käännekohdat, jotka vaikuttivat
vaikeuksista selviämiseen. Tapahtuma järjestetään 18.4. kello 17.
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Joensuun kaupunginteatteri
Rantakatu 20, Joensuu
Koko ohjelmisto:
joensuunteatteri.fi/ohjelmisto

Nepenmäen kirjastopalvelut monipuolistuivat –
omatoimikirjasto avasi ovensa
CAMERA Leena Purma

Nepenmäen kirjasto aloitti helmikuun alussa Joensuun kantakaupungin ensimmäisenä omatoimikirjastona. Omatoimi on
lisäys palveluun: asiakaspalvelua on tarjolla entiseen tapaan.
Nepenmäen kirjasto aloitti helmikuun
alussa niin sanottuna omatoimikirjastona. Nyt siis myös Joensuun kantakaupungin alueella kirjastoon pääsee
palveluaukioloaikojen ulkopuolella.
Omatoimi ei tarkoita asiakaspalvelun loppumista, vaan omatoimimahdollisuus on lisäys kirjaston palveluihin. Omatoimiajalla ovet ovat lukossa
ja sisään pääsee vain asiakas, jolla on
kirjastokortti ja jolle on tehty omatoimisopimus. Silloin voi käyttää kirjaston tiloja, noutaa varauksia sekä käyttää lainaus- ja palautusautomaatteja.
– Henkilökohtaista omatoimisopimusta tehdessä kaikki asiakkaat perehdytetään omatoimikirjaston käyttöön ja
turvallisuusohjeisiin. Omatoimikirjastoissa on lisäksi turvallisuuden vuoksi
aina kameravalvonta ja ohjeet erilaisia

häiriötilanteita ajatellen, kertoo kirjasto
palvelujohtaja Suvi Pirnes-Toivanen.
Omatoimimahdollisuuden lisäksi
monet kirjastot tarjoavat itsepalveluaikaa. Silloin kirjaston henkilökunta
on paikalla, mutta asiakaspalvelu ei
ole auki. Itsepalveluajalla kirjastoon
pääsevät kaikki, mutta omatoimiajalla
asioimiseen tarvitsee aina sopimuksen. Jokaisessa kirjastossa on säännöllisesti myös henkilökunnan ylläpitämää aukioloaikaa.
Nepenmäen kirjastossa voi jatkossa
asioida arkisin kello 9–21 ja viikonloppuna sekä pyhinä 7–21. Arkiaamuista
osa on itsepalveluaikaa, iltaisin ja viikonloppuisin käytössä on vain omatoimikirjasto. Omatoimikirjastossa voi
asioida vuoden jokaisena päivänä.
Nepenmäen lisäksi omatoimikir-

Kadonnut kinnas ja muita tarinoita
paint-brush Kari Korolainen

Pohjois-Karjalan museo Hilmassa on
avautunut näyttely Kadonnut kinnas
ja muita tarinoita. Värikkäästä näyttelytilasta löytyy muun muassa tennismaila, piparimuotti, Suomen passi ja
vanha ryijy. Mikä yhdistää näitä erilaisia esineitä?
Miljoonat ihmiset liikkuvat jatkuvasti paikasta toiseen, erilaisten rajojen yli. Liikkumisen syinä ovat esimerkiksi luonnonkatastrofit, sodat,
työ- tai perhesyyt tai silkka seikkailunhalu. Lisäksi ihmiset ylittävät
arjessaan erilaisia sosiaalisia, kulttuurisia tai kielellisiä rajoja.
Kadonnut kinnas ja muita tarinoita
koostuu Itä-Suomessa asuvien, sieltä
pois muuttaneiden ja sinne muualta
muuttaneiden ihmisten mukana erilaisten rajojen yli kulkeneista esineistä ja esineisiin liittyvistä kertomuksista. Näyttelyyn tutustumiseen
on monia vaihtoehtoja: kuuntele, katsele, lue, istuskele, pelaa tai pyöräytä
onnenpyörää, joka ohjaa sinut etsimään juuri tietyn tarinan.
Näyttelyn on tuottanut Kadonnut kinnas ja muita tarinoita -hanke
yhdessä Pohjois-Karjalan museon
kanssa. Näyttelyssä on esillä myös
hankkeen tutkijoiden ja taiteilijoiden työskentelystä kertova video sekä
digitaalinen galleria.
Kevään aikana toteutettava Kadonnut kinnas -oheisohjelma sisältää

yleisöluentoja, työpajoja ja Tarinatreffit-tapaamisia. Kaiken ikäisille sopivissa
työpajoissa ja Tarinatreffeillä näyttelyn teemoja käsitellään luovan työskentelyn menetelmien ja kertomisen avulla. Ryhmille on tilattavissa
erilaisia työpajakierroksia. Lisätietoa
museon verkkosivuilla.

Pohjois-Karjalan museo Hilma
Koskikatu 5, Joensuu
Kadonnut kinnas ja muita tarinoita
6.2.–31.5.2020
www.pohjoiskarjalanmuseo.fi

jasto on Joensuussa Enossa, Heinävaarassa, Pyhäselässä (Hammaslahti),
Reijolassa ja Uimaharjussa.

Nepenmäen kirjasto
Kärpänkatu 23, Joensuu

Juhlailtamissa
kansalaisopiston
jännittävimmät hetket
heräävät eloon
Iltamat olivat suosittuja tapahtumia Joensuun vapaaopiston alkuaikoina. Perinteisesti iltamissa
kuultiin musiikki- ja näytelmäesityksiä, tanssittiin, viihdyttiin ja
hieman sivistyttiinkin ja tietenkin
tarjoiltiin kahvit.
Iltamaperinne puhalletaan henkiin kansalaisopiston 100-vuotisjuhlailtamissa ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita!
Iltamat on käsikirjoittanut ja
ohjannut Hannele Autti, ja musiikin ohjauksesta vastaa Petri Tiainen. Iltamien koreografiat on tehnyt Sonja Vänskä.
Ennen iltamien alkua kansalaisopisto tarjoaa juhlakahvit. Iltamiin
on vapaa pääsy!

Juhlailtamat Joensuussa:
la 14.3. ja la 28.3. klo 18
Rantakylän auditorio,
Pataluodonkatu 2
su 15.3. klo 13
Kiihtelysvaara, Suojapirtti,
Aprakkatie 1
su 15.3. klo 18
Eno, Louhitalo, Heintie 16
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Kulttuuri
Konsalla avoimet ovet ja ooppera

Avointen ovien päivässä pääsee
muun muassa halutessaan etsimään mansikat, mustikat ja muutkin marjat kanteleen kielistöltä.

Romanttinen rakkaus palaa muotiin
maaliskuun 29. päivä, kun Joensuun
konservatorio tuo ensi-iltaan Giacomo
Puccinin oopperan La Rondine (suom.
pääskynen) lähes päivälleen 103 vuotta
kantaesityksen jälkeen. Musiikki on
taattua ihanaa Puccinia, mutta ei sieltä
raskaammasta päästä. Operettimaisuutta tukevat kevyet wieniläisvalssit.
La Rondinessa Puccinin viiltävän kaunis musiikki kuljettaa tarinaa kevytmielisestä Magdasta, pääskysestä, joka elättäjänään toimivan
varakkaan Rambaldon tuomasta taloudellisesta turvasta huolimatta rakastuu nuoreen ja komeaan Ruggeroon.
Luvassa on suuren ensemblen ooppera 20-lukuun vivahtavassa miljöössä. Solisteja ja kuorolaisia on
lavalla lähes 30. Visuaalisuuden loihtimisessa auttavat Riverian kampaajaja meikkausopiskelijat. Musiikista
vastaavat Kemal Achourbekov, piano,
ja Pekka Mustaniemi, huilu, lavalle
panosta Pohjois-Karjalan Musiikkiteatteri The LittleBigMusic ohjaaja Jari
Salokankaan johdolla.
Lippuja saa ennakkoon konservatorion kirjastosta ja tuntia ennen
ovelta hintaan 18/10 € (opiskelijat).
Kysy lippuja: tarja.latja@joensuu.fi.

Oopperan mahdollistaa Otsakorven
säätiöltä saatu hankeapuraha.

Kokeile soittimia avointen
ovien päivässä

Konservatorion avointen ovien päivä
kutsuu kaikki kokeilemaan soittimia!
Tapahtuma on lauantaina 21.3. kello
11–14 ja ohjelmassa on useita pieniä konsertteja sekä soitinpolku, jolla
voit kierrellä luokasta toiseen soittimia testailemassa opettajien ohjauksella. Ja kun mieluinen soitin löytyy, kannattaa hakea konservatorion
oppilaaksi. Ilmoittautuminen valintakokeeseen on huhtikuussa, valintakokeet toukokuun lopussa. Avointen
ovien päivänä saat infoa hakemisesta
ja opinnoista. Tervetuloa tutustumaan
matalalla kynnyksellä!

Konservatorio, Rantakatu 31
Avoimet ovet la 21.3. klo 11–14
joensuu.fi/musiikkiopisto
La Rondinen esitykset:
ensi-ilta su 29.3. klo 15, muut
esitykset 5.4. klo 15 ja 7.4. klo 19

Kaupunginorkesterin
kävijämäärät nousivat
Joensuun kaupunginorkesterin vuosi
2019 oli menestyksekäs. Myytyjen lippujen määrä sekä lipputulot kasvoivat
selvästi. Kaupunginorkesteri esiintyi
viime vuonna yli 120 kertaa ja tavoitti
esiintymisillään lähes 44 500 kuulijaa.
Edellisvuoteen verrattuna kuulijamäärä
oli noin 500 henkilöä vähemmän. Vuoden 2019 lukua voidaan silti pitää
erinomaisena, sillä kyseisenä vuonna
kaupunginorkesteri ei esiintynyt esimerkiksi Ilosaarirockissa, mistä kuulijoita kertyy tuhansittain tilastoitavaksi.
Kuulijoista oli lipun ostaneita asiakkaita reilut 12 700. Vuonna 2018
luku oli vajaat 7 300 eli lipunmyynnin
kasvu on ollut todella hurjaa. Lipputulot olivat viime vuonna 134 000 euroa,
kasvua edelliseen vuoteen oli lähes
17 800 euroa.

Vitosen lippu säilyy vuonna 2020

– Lasten, opiskelijoiden, työttömien,
varusmiesten sekä siviilipalvelumiesten viiden euron konserttilippujen
hinnan vaikutuksia on selvitetty vuo-

den 2019 aikana. Vaikutukset ovat
olleet positiivisia konserttikäyntikertoihin ja lipputuloihin.
– Olemme erittäin iloisia voidessamme pitää vuonna 2020 saman
hinnan kyseisessä lippukategoriassa,
vaikka muissa hintakategorioissa
olemme joutuneet nostamaan hieman
hintoja, kertoo kaupunginorkesterin
intendentti Marjo Vattulainen.

10

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

Kaupunki

Kaupungin kuulumisia ympäri
kyliä ja keskustoja

Lasten parlamentti
evästää aikuisia

Pyöräilijät nuorten syynissä
Pencil-alt CAMERA Milla Talja

Pyöräilyreittejä parannetaan Joensuussa hyvää vauhtia, mutta tietävätkö kaupunkilaiset missä ja miten
pyörällä kuuluisi liikkua? Tätä lähtivät tarkkailemaan Pataluodon koulun
7C-draamaluokkalaiset helmikuun
puolivälissä. Oppilaat jakautuivat
Joensuun keskustassa ja Rantakylässä
sijaitseviin havainnointipisteisiin.
Ilahduttavaa oli huomata, että pyöräilijöitä oli näin talvellakin todella paljon. Esimerkiksi koulun lähistöllä olevassa havainnointipisteessä laskettiin
vajaan tunnin havainnointiaikana kulkevan 66 pyöräilijää.
Kiira Kaasinen, Fjolla Kelmendi ja
Emma Hirvonen havainnoivat liikennettä keskustassa Kauppakadun ja
Niskakadun risteyksessä. Tehtävänä
oli ottaa kuvia liikennesääntöjen ja
-suositusten mukaisesti pyöräilevistä.

Hetken ryhmä joutui odottamaan,
että tällainen pyöräilijä risteyksessä
kulkisi. Lopuksi havainnoijat saivat
kuvaan kuitenkin kypärän ja takavalon kanssa liikkuvan mallipyöräilijän,
joka näytti ajoradalta kääntyessään
kädellä jopa suuntamerkin.
Havainnoinnin päätteeksi oppilaat pohtivat, miten liikenneturvallisuutta voitaisiin parantaa. Yksi havainnoijista kertoi, että ”semmoiset
punaiset tiet” helpottaisivat tietämään
missä pyöräilijän kuuluu ajaa. Oppilaat
ehdottivat myös, että koululla järjestettäisiin liikennekäytöskisa, jossa palkitaan eniten hyviä merkintöjä kerännyt
luokka. Huomioitavia asioita voisivat
olla muun muassa heijastimen, ja pyöräillessä kypärän, käyttö sekä liikkuminen liikennesääntöjen mukaisesti.

Onko Joensuun viestintä ikäihmisille
onnistunutta? Vastaa kyselyyn!
Joensuun kaupunki on avannut kyselyn ikäihmisille suunnatusta viestinnästä. Kyselyn avulla selvitetään, mitkä
ovat keskeisimmät kaupungin palvelut
tai ajankohtaiset asiat, joista etsitään
tietoa ja onko tieto helposti saatavilla.
– Haluamme selvittää, onko Joensuun kaupungin viestintä onnistunutta ikäihmisten näkökulmasta, ja
mitä voisimme tehdä entistä paremmin, markkinointijohtaja Markku
Pyykkönen taustoittaa.
Samalla selvitetään, mitä medioita
ikäihmiset seuraavat ja mistä kanavista he haluisivat saada tietoa kaupungin palveluista.
– Kysely antaa meille tarkempaa tietoa ikäihmisten median käytöstä. Näin
pystymme kohdentamaan viestimme
entistä paremmin, Pyykkönen toteaa.
Linkki kyselyyn löytyy verkosta
osoitteessa joensuu.fi/kyselyt.

Kyselyyn voi vastata myös täyttämällä
paperisen lomakkeen maaseutualueiden palvelupisteillä Enossa, Kiihtelysvaarassa, Tuupovaarassa ja Pyhäselässä, Carelicumin palvelupisteellä
osoitteessa Koskikatu 5 tai Yhteisötalo Satamassa osoitteessa Yläsatamakatu 28. Vapaamuotoisen palautteen
voi myös nakata postiin osoitteella:
Joensuun kaupunki, viestintä, PL 59,
80101 Joensuu.
Kyselyyn voi vastata 6.3. saakka.
Kysely toteutetaan yhteistyössä vanhusneuvoston ja Joen Severi ry:n kanssa.

Osallistu kyselyyn:
joensuu.fi/kyselyt
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Alakoulujen oppilaiden edustajat kokoontuivat omaan suurkokoukseensa, lasten parlamenttiin
helmikuun 18. päivä. Parlamentti
kokoaa joensuulaisten lasten elämää tällä hetkellä läheisesti liikuttavia asioita virkamiesten ja
poliitikkojen kanssa yhteiseen keskusteluun. Kokous on lasten oma
vaikuttamiskanava, joka mahdollistaa lasten kuulemisen heitä koskevissa asioissa.
Parlamentissa on edustus jokaisesta alakoulusta. Oppilaskunnat
valmistelevat omalla koulullaan
esityksiä keräämällä ajankohtaisia
asioita kaikilta oppilailta.
– Osa asioista käsitellään jo
omalla koululla ja loput asiat tuodaan suuristuntoon käsiteltäviksi,
kertovat kaupungin oppilaskuntatiimin opettajat Taina Tolvanen ja
Anne Tiihonen.
Tämän vuoden parlamentissa
lapset halusivat keskustella esimerkiksi kouluruokailusta, nuorisotalojen aukioloajoista sekä
koulujen piha-alueiden levottomuudesta ja välineistä. Lasten parlamentin juontaa nuorisovaltuuston puheenjohtaja Iina Laakkonen.

Autojen joutokäyntiä
valvotaan
Kaupungille on viime aikoina tullut palautetta autojen joutokäynnistä, joka pilaa ilmanlaatua. Pysäköinninvalvonta seuraa nyt autojen
joutokäyntiä muun muassa keskustassa liikkeiden edustoilla ja
sairaala-alueella. Tarpeettomasta
joutokäynnistä voidaan määrätä
35 euron virhemaksu.
– Joutokäyntiä on usein alueilla, joissa liikkuu paljon myös
jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, eli
sen paikalliset vaikutuksen ihmisten hyvinvointiin ovat isot, kertoo ympäristönsuojelutarkastaja
Maria Kunnari.
Tieliikennelain mukaan moottoria ei saisi pitää käynnissä kahta
minuuttia pidempään, jos ajoneuvo seisoo muusta syystä kuin
pakollisen liikenne-esteen vuoksi.
Jos kuitenkin pakkasta on 15
astetta tai enemmän, voi ennen
ajoon lähtöä pitää moottoria käynnissä enintään neljä minuuttia.

CAMERA Kontiolahden Urheilijat / Jarno Artika

International

Welcome to see the world's
best biathletes compete in the
biathlon world cup
Biathlon stars arrive at Kontiolahti to compete in speed and
accuracy on 12–15 March. The
four-day event is expected to
attract 25,000–30,000 spectators. As before, they are likely
to arrive in large numbers from
all parts of Finland, and every
fourth spectator comes from
abroad, mainly Russia.

Free shuttle bus service to the
stadium

The City of Joensuu and the
Municipality of Kontiolahti provide public transport free of
charge to the venue on competition days. In Joensuu, the
shuttle buses to the stadium
depart from the Market Square
in the centre of town. In Kontiolahti, there are two alternative
routes, from the church village
and Lehmo.
The first buses from the Market Square depart for the stadium on every competition
day approximately three hours
before the competitions begin.
Buses run at approximately fiveminute intervals. On days when
there is only one competition
event, Thursday and Friday, the
last bus from the Market Square
to the stadium departs 45 minu-

tes before the start of competition. A return bus service starts
when the competition ends and
the last bus departs as the event
area closes. On days when there
are two competition events,
Saturday and Sunday, the
shuttle bus service runs nonstop from morning to evening.
Torikatu street will be closed
to all traffic, except taxis, between
Siltakatu and Koskikatu streets.

Read more about the event:
kontiolahtibiathlon.com

Program
Thursday, 12 March
16.30 Men's Sprint
Friday, 13 March
16.30 Women's Sprint
Saturday, 14 March
14.45 Men's Pursuit
16.45 Women's Pursuit
Sunday, 15 March
14.15 Single Mixed Relay
16.15 Mixed Relay

Добро пожаловать на
чемпионат мира по биатлону!
С 12 по 15 марта в Контиолахти соберутся звезды биатлона, чтобы сразиться в скорости и точности на лыжной
трассе. Мероприятие продлится четыре дня, ожидается
25 000–30 000 зрителей. Если
ориентироваться на прошлые
соревнования, то можно прогнозировать, что много зрителей приедет из разных уголков
Финляндии, а каждый четвертый – из-за границы, в основном из России.

до начала. Обратные автобусы
начинают ходить после гонки,
и последний отправляется при
закрытии зрительской зоны. В
дни, когда проходят две гонки,
то есть в субботу и воскресенье,
автобусы ходят одни за другим
туда-обратно с утра до вечера.

Бесплатный автобусный
трансфер до стадиона

Подробности о соревнованиях
kontiolahtibiathlon.com/ru

В дни гонок город Йоэнсуу и
коммуна Контиолахти организуют бесплатный автобусный трансфер для публики.
Из Йоэнсуу к стадиону автобусы отправляются из центра,
от главной городской площади.
Из Контиолахти имеется два
маршрута: из Кирконкюля и
из Лехмо.
Первые автобусы отправляются
от главной городской площади
к стадиону примерно за три
часа до начала гонок. Автобусы
ходят примерно через каждые пять минут. В те дни, когда
проходит только одна гонка, в
четверг и пятницу, последний
автобус отправляется с площади к стадиону за 45 минут

Улица Torikatu закрыта для движения транспорта на участке
Siltakatu–Koskikatu. Разрешено
движение только такси.

Программа
Четверг 12 марта
16.30 Мужской спринт
Пятница 13 марта
16.30 Женский спринт
Суббота 14 марта
14.45	Мужская гонка
преследования
16.45	Женская гонка
преследования
Воскресенье 15 марта
14.15	Одиночная
смешанная
эстафета
16.15	Смешанная
эстафета
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