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               Säästä kirjekuori – siinä on viitenumerosi 
          

 

Aurinkoisien kevätpäivien myötä suunnatkaamme 
katseet kesään ja syksyyn!  
Kesällä menemme yhdessä retkille Ilomantsiin,  kesäteatterei-
hin ja elokuussa Rääkkylään. Syksyllä jatkuvat kerhot ja erilaiset 
retket ja tapahtumat. TERVETULOA kaikki mukaan toiminnot ovat tarkoitettu 
kaikille! 
Voit esittää toivomuksia tulevasta toiminnasta sitä mukaan kuin mieleesi tulee, 
laitamme ylös ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan tulevassa, isom-
mat jutut olemme joutuneet varaamaan jo ½ - 1½ vuotta ennen toteutumista, 
joten aina eivät toiveet toteudu heti. 
 Ilmoittautuessasi mukaan retkille ym. toimintoihimme, huomaathan, että ilmoit-
tautuminen on puhelimitse. Emme huomioi ilmoittautumisia, jos käytät sähkö-
postia tai tekstiviestejä – retket voivat olla jo täynnä ja joskus viestisi vain ei tule 
perille. Emme lähetä erillistä laskua, maksathan osallistumisesi viimeistään vii-
meisenä ilmoittautumispäivänä, jos ei muuta ole sovittu. 
 

Perheretki Petkeljärvelle 9.6.2018 

Arvokkaiden harjujen alkutaival  
Petkeljärven vesiä reunustavat harjut kuuluvat useita kymmeniä kilometrejä pitkään harju-
muodostelmaan. Petkeljärven-Putkelanharju ulottuu kaukaa rajan takaa Itä-Karjalan Tolva-
järveltä Petkeljärven ja Putkelan kautta Ilomantsin kuntaan Koitere-järven eteläpuolelle. 
Petkeljärven kansallispuisto sijaitsee Ilomantsin kunnassa Pohjois-Karjalassa. Petkeljärven 

puiston erikoisuuksiin kuuluvat mm. arvokkaat, jyrkkärinteiset harjut sekä jatkosodan aikaiset 

taisteluhaudat ja -varustukset, joista osa on entisöity. Puisto sijaitsee Ilomantsin keskustan 

itäpuolella. Matkaa Joensuuhun on 93 kilometriä. 

Tekemistä löytyy niin isoille kuin pienillekin retkeläisille. 

Ota omat eväät mukaan! 

Hinta 15€/jäsenet, 20€ muut sekä lapset (alle 

17v) 0€ - (Yhdistys tarjoaa) 

linja-auton aikataulu: Noljakka – 
Matkailupysäkki Siltakatu 8.30 – Rantakylän 
huoltoasema 8.40 - Niinivaaran Eväskontti 
8.50- …  
 

Sitovat ilmoittautumiset Allille puh. 040 776 3959  4.6.2018 mennessä ja samal-

la myös osanottomaksu yhdistyksen tilille.  

  



 2 

 
 
 

 
 
Kesäteatteria ” Kätkäläinen” 
28.7.2018 klo 15.00” Utran uudessa 
kesäteatterissa 
os. Uittopäälliköntie 2, 80170 Joensuu 
 
 Maarianvaaran kesäteatterin maineikas ryhmä esittää 
Simo Hämäläisen Kätkäläistä kiertueellaan Itä-Suomessa. 

hinta 19€/hlö   

sitovat ilmoittautumiset Allille puh. 040 776 3959  28.6.2018 mennessä 
samoin kuin osanottomaksut yhdistyksen tilille 28.6.mennessä. 
 
 
 
 
 
 

lapsille ja lapsenmielisille:  
Maailman ympäri 80 päivässä 
Sinkkolan kotieläinpihalla ke 1.8. klo 18.00 

 
Leppoisa Sinkkola sijaitsee Joensuun Noljakassa, Pesolantie 2 (Pilkon 
Citymarketin lähellä). Meille on helppo tulla kaikilla liikennevälineillä, ja 
samaan retkeen voi yhdistää myös muita Joensuun alueen kohteita. 

Näytös kestää noin kaksi tuntia toiminnallisen väliajan ja 
kotieläimien moikkaamisen kanssa. 
Jules Vernen alkuperäistarinaan tehty Laura Easonin 
kirjoittama näytelmä kuljettaa meitä Phileas Foggin 
kanssa erilaisilla kulkuvälineillä koko maailman 
ympäri samalla kun hän oppii lisää kulttuureista, välittä-
misestä, toveruudesta ja elämästä. 
Kahvia, limpparia, jätskiä ja tuoretta pullaa saa esityksen 
yhteydessä  nuorisotoimen kesäkahviosta.  

Sinkkolan kotieläinpihalla on mahdollisuus tutustua eläimiin ennen esitystä ja väliajalla. Tar-
kemmin eläimistä löytyy tietoa sivulta http://www.joensuu.fi/sinkkola 

 
hinta 10€/aikuiset ja 0€/lapset,  
sitovat ilmoittautumiset 21.7.2018 mennessä Helille puh. 050 304 0069/iltaisin 
sekä osanottomaksu yhdistyksen tilille 21.7.2018 mennessä. 
 
 
 
 

 

http://www.joensuu.fi/sinkkola
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Lähde mukaan tutustumisretkelle Rääkkylään ~ matka 
Pyhäselän ympäri 18.8.2018 

 

Menomatka Hammaslahden kautta ja palaamme 
Liperin kautta. Ohjelmassamme on Karjalan ruusun 
(Halosen) kukkapelto, Paksuniemen satama/ muse-
ot, Rääkkylän kirkko. 
Lounas Koivuniemessä. 
Leena Käyhkö on lupautunut oivalliseksi oppaak-
semme matkallemme. 
Hinta 20€/hlö  

Ilmoittautumiset Aulille puh. 0400 52 9965  
10.8. mennessä samoin kuin osanottomaksu yhdistyksen tilille. 
Lähtö  (Noljakan kautta) Siltakadulta  8.00 – Rantakylästä 8.10 – Niinivaaralta 8.20 

 
 
 
 

Virkistysviikonloppu Tanhuvaaran urheiluopistolla  
Savonlinnassa 15.–16.9.2018 (la - su) 
 

Jo perinteeksi muotoutunut täyshoidollinen syysretki sisältää kuntoilua ja 
sopivasti liikuntaa. Päivä päätyy ohjelmalliseen saunailtaan ja iltapalaan 
takkatuvalla. Paluu Joensuuhun sunnuntaina n. 18.00 Lopullinen ohjelma 
sovitetaan mahdollisimman monelle sopivaksi. Mukaan sopii myös kentän 
reunalla kannustajia. Tervetuloa mukaan! 
Linja-auton reitti on: Noljakantie – Yliopistokatu – Siltakatu /Matkailupysäkki 6.30 – 
Rantakylän huoltoasema 6.40 – Niinivaaran Eväskontti 6.50 – Lappeenrannantie – 
 

Osanottomaksu 70€/jäsen, muut 110€, lapset 5 – 16v 25€ sekä alle 5v 0€  
Sitovat ilmoittautumiset Helenalle puh. 050 596 8449  2.7.2018 mennessä mak-
su yhdistyksen tilille 17.8.2018 mennessä. 

 
 
 
Vain nopeimmat mahtuvat mukaan!   
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Muistathan iltapäiväkerhomme torstaisin! 

 

Tule Sinäkin mukaan iloiseen joukkoomme! 
Leena toimii vetäjänä Tarinatori ja Kätevät 
kädet - kerhoissa, jotka kokoontuvat joka 
parittoman viikon torstai alkaen klo 13.00. 
(syksyn kerhopäivät ovat: 30.8, 13.9, 27.9, 
11.10, 25.10, 8.11 ja 22.11.) Joensuun 
Kansalaistalolla os. Torikatu 30.  
 

Järjestämme myös alustuksia ja retkiä kiinnostuksen mukaan  
30.8.2018  Retkeilemme Botaniassa; osanottomaksu 5€/hlö; 
 ilmoittautumiset Leenalle puh. 0500 63 6814 
27.9.2018  Hillevi Invenius kertoilee Diabeteksesta  
8.11.2018  Ankkuri esittäytyy  
 
 
 

Syyskokous on 6.10.2018 klo 14.00 Maatilamatkailu Saarila, Polvijärvi 

Esillä Sääntöjen muutos, sekä sääntöjen § 6 määräämät asiat. Mm. vuoden 2019 
toimintasuunnitelma, talousarvio, henkilövalinnat ja muut sääntöjen määräämät asiat.  

 
 
 

Samalla järjestämme syysretken Maatilamatkailu Saarilaan 

6.10.2018, jossa on mahdollisuus mm. ulkoiluun sekä tutustua 
erilaisiin eläimiin. 
Ruokailu on seisovasta pöydästä.  

omavastuu 15€/jäsenet, lapset ilmaiseksi (alle 17 vuotta, yhdistys tarjoaa)  
 
 

Linja-autokuljetus: Rantakylän huoltoasema 9.30 - Niinivaaran Eväskontti 9.40- 
Siltakatu 9.50 – Noljakka 10.00 –  
Sitovat ilmoittautumiset (tarjoilun ja kuljetuksen järjestämiseksi) 25.9.2018 
mennessä Allille puh. 040 776 3959 
Maksu 25.9.2018 mennessä yhdistyksen tilille – muistathan merkitä viestiosaan 
kuka on tulossa. 
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”Joulun lämmin, rauhaisa tunnelma syntyy yhdessä 
tekemisestä ja toisten auttamisesta.” 
 
Pehmeän valkoinen lumi peittää Viirun ja Pesosen pikkuruisen talon, halkovajan, kanalan ja 
Pesosen rakkaan verstaankin. Joulu tekee tuloaan 
ja se pistää erottamattoman parivaljakon, Viiru-
kissan ja Ukko-Pesosen, touhuihin aivan 
uudenlaista vipinää. Vaan kuinka ollakaan, tulee 
muutamakin mutka matkaan ja joulu Pesosen 
tuvassa on vaarassa. Kuka oikein käy kaupassa? 
Kuka kokkaa joulun ruuat ja leipoo mehevät piparit? 
Kuka siistii tuvan joulun tulla? Entäs’ sitten 
joulukuusi? Miten se joulupukkikaan löytää perille 
tällaiseen tupaan – tai entäs’ jos ei koko pukkia ole 
olemassa ollenkaan? 
 

Koska pukin saapumisesta ei ole takeita, päättää Pesonen aloittaa supersalaisen 
nikkarointiprojektin verstaallaan. Vaikka ukon ja kissan jouluvalmistelut eivät aivan 
kommelluksitta ja keppositta suju – on joulu ihmeiden aikaa ja ihmeiden aikaan on ihan kaikki 
mahdollista. 
 

Tämä näytelmä tuo taatusti hyvän mielen ja joulutunnelman niin pienelle kuin isommallekin 
katsojalle. 

 

Viirun ja Pesosen joulu la 17.11.2018 klo 14.00 
Lipun hinta 10,50€/aik ja 0€/lapset 

sitovat ilmoittautumiset 31.10. mennessä Helille puh. 050 304 0069/iltaisin;  
samoin kuin maksu yhdistyksen tilille. 

 

 
 

 

  
 

Etsimme vapaaehtoista hoitamaan talouttamme! 

Sirpa on hoitanut talouttamme jo vuosien ajan, mutta aika kuluu ja nyt 

joudumme uusimaan kirjanpito-ohjelmamme,  

eikä Sirpa halua opetella uutta ohjelmaa.   

Haluaisitko Sinä tai tunnetko jonkun toisen, joka olisi valmis oppiin.  

Ilmoita löytösi johtokunnan jäsenille!  

 KIITOS! 
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Myyjäiset Keskussairaalan hissiaulassa ti 4.12.2018  
    alkaen 7.00 

 
 
Kiitokset ahkerille talkoolaisille, teidän ansiostanne 
myyjäisemme ovat olleet suotuisia!  
Mutta toiminta jatkuu ja taasen kyselen joukkoa mukaan toi-
mimaan… 
Tulethan mukaan talkoisiin leipomaan myytäviä tuotteita. 
Myös kaikenlaiset käsityöt ja askartelut ovat tervetulleita. 
Ota yhteys Leenaan Pussinen tai Halonen, Raijaan  tai Alliin ja so-
vi tarkemmin, mitä olisit halukas tekemään.  
Myös myyjäksi voit ilmoittautua!   
 
 
 
Kaikki uudet ja entiset ahertajat, tervetuloa mukaan!  

 

Aina kun ostat tuotteitamme, tuet myös toimintaamme! 
 

 
 
 
 
 
 

Figaron häät ooppera 26.1.2019 klo 19.00 Carelia-salissa  

MARKKU PÖLÖNEN: TÄYDELLÄ BUFFALLA MOZARTIA! 
Mozartin oopperassa Figaron häät tapahtuu yhden päivän aikana paljon. Palvelijoiden 
Figaron ja Susannan on voitettava kaikki ne esteet, joita kreivi Almaviva ”esikuntineen” 

heidän onnensa tielle rakentelee. Lopulta he saavat tietenkin toisensa, 
eikä sen päivän jälkeen juuri mikään jää entiselleen kreivin palatsissa.  
Susanna (Laura Pyrrö) on Figaron (Kristian Lindroos) morsian, mutta 
myös kreivi (Markus Nieminen) haikailee Susannan perään ja 
Marcellina (Marjatta Airas) haluaisi Figaron! 
 

Lipun hinta 50 euroa/kpl.  
Ilmoittaudu 27.11. mennessä Sirkalle puh. 044 298 8617 
hoidathan myös maksun ajoissa 27.11.. 
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Pikkujoulu on 29.11.2018 klo. 17.00 

Kansalaistalolla 
Puuroa, kahvia ja jouluista ohjelmaa! 
Ilm. 22.11. mennessä  Raijalle puh. 050 304 8745 

 
 
 
 
 
Tulevaa: 

Suunnittelemme joulukonserttia, se selviää myöhemmin, seuraathan ilmoittelua. 
 
Muistathan, että meidät löytää myös sähköisenä - osoitteesta  

http://www.kotienpuolesta.fi/wp/perusyhdistykset/joensuun-kotien-puolesta-ry/  
tai 
https://www.facebook.com/Joensuun-Kotien-Puolesta-ry-
892914680789523/?ref=aymt_homepage_panel 

 
käy tykkäämässä ja pyydä kaveriakin tykkäämään (silloin näet ilmoituksemme heti)  

 
Mahdollisista muista tapahtumista ja menoista ilmoittelemme myöhemmin  
Face´bookissa, sähköpostilla sekä Karjalan Heilissä.   
 
 
 
Viitenumero (joka löytyy osoitetarrassa nimen yläpuolelta) on aina sama samaan osoittee-
seen ja pidämme sen samana koko ajan. Käytä sitä maksaessasi osallistumismaksuja ym. 
näin erotamme kuka on maksaja. Jos yhdistät useamman maksun, kerro mitä maksuja sum-
ma sisältää, niin emme sotke ja turhaa kysele perään, (silloin joudut poistamaan viitenu-
meron, koska viesti ei muuten näy). 
Olemme järjestäneet halpoja ja ilmaisia retkiä ja tapahtumia, mutta yhdistykselle ne eivät ole 
ilmaisia, joten joudun jälleen muistuttamaan peruutuksen tärkeydestä. Kaikki halukkaat eivät 
ole mahtuneet mukaan ja samaan aikaan paikkoja jää käyttämättä. Johtokunta päätti, että 
peruuttamatta jätetyt ja ilman pätevää syytä (ilmoittautumisajan jälkeen) peruutettujen 
tapahtumien osanottokulut laskutetaan kokonaisuudessaan (myös lapsien osuus, joka 
muuten olisi ilmainen). Tarjolla on tapahtumia niin isoille kuin pienillekin, muistathan lasten 
mukana pitää olla ainakin yksi aikuinen, joka valvoo ja vastaa heistä. Tapahtumien vetäjällä 
ei ole mahdollisuutta valvoa jokaista erikseen. TURHAT TAPATURMAT OVAT TODELLA 
IKÄVIÄ. 

  

MUISTATHAN, että jäseniämme ei ole vakuutettu yhdistyksen 
puolesta retkillä tms. tilaisuuksissa, jokainen huolehtii itse omasta 

vakuutusturvastaan. 

 

http://www.kotienpuolesta.fi/wp/perusyhdistykset/joensuun-kotien-puolesta-ry/
https://www.facebook.com/Joensuun-Kotien-Puolesta-ry-892914680789523/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/Joensuun-Kotien-Puolesta-ry-892914680789523/?ref=aymt_homepage_panel
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Jos et ole saanut sähköpostia, ja haluat sitä, niin lähetä viestiä sähköpostillasi osoitteeseen  
joensuunkotienpuolesta[at]luukku.com , niin osoitteesi on varmasti oikein, monet postit palau-
tuvat tuntemattoman osoitteen vuoksi. 
 
 
Henkilörekisterilain mukaan olemme laatineet rekisteriselosteen( halutessasi toimitamme ko-
ko selosteen sinulle) jäsenrekisteristämme, johon keräämämme tiedot ovat: 
Henkilön yksilöintitiedot: 

  Sukunimi ja etunimi 

 Osoite 

 Postitoimipaikka 

 Puhelinnumero  

 Syntymäaika 
Muut tiedot: 

 sähköpostiosoite 
Säännönmukaiset tietolähteet: Henkilö luovuttaa haluamansa tiedot Joensuun Kotienpuolesta ry:n 
käyttöön. 
Tietojen säilytys: Kirjanpitolain velvoitteiden mukaan – Emme luovuta tietoja ulkopuolisille. 

 

 
 
 

 
Yhteystietoja:  
 

Puheenjohtaja Helena Vuori       050 596 8449 
Varapuheenjohtaja Sirkka Leskinen 044 298 8617 
Sihteeri Alli Tahvanainen         040 776 3959 
Taloudenhoitaja Sirpa Puruskainen 050 534 3917 
Opintosihteeri Auli Ahtonen        0400 52 9965  
Leena Halonen  040 517 9052 
Kirsi Härkönen       0400-297276 
Leena Pussinen                         0500 63 6814 
Ritva Simonen  050 358 5623 
Raija Turunen               050 304 8745 
Heli Ylijoki   050 304 0069 

 
 
 
 
 
yhdistyksemme tilin no on FI7980001670926774 Danske-pankissa (DABAFIHH) 

 
 
Tervetuloa kaikki mukaan toimintaamme, 

sekä aurinkoista kesää kaikille! 
 

– johtokunta – 
 

mailto:joensuunkotienpuolesta@luukku.com

