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Keskusliiton Paikallistoiminnan Kehittämisen Valiokunta eli PTKV haastaa kaikki 
yhdistysten jäsenet ystävineen "Happivarttiin", eli kaikenlaiseen ulkoilmassa ole-
miseen. 
Olkoon ulkoilu sitten lumitöitä tai koiran kanssa lenkkeilyä, lämpimien vällyjen si-
sällä istumista avoparvekkeella, retkihiihtoa tai curlingia tms..  
Pisteet saa kirjata nimenomaan ulkoilmassa vietetystä ajasta, tavasta riippumatta.  
Lyhin yhtäjaksoinen aikamääre on 15 min/hlö, josta saa yhden pisteen. Puolesta 
tunnista 2 pinnaa ja tunnista 4 jne... Voi olla myös 4 kertaa päivässä vartin kerral-
laan tai ihan miten haluaa, mutta yhteen syssyyn AINA vähintään vartti. 
Lopuksi kunkin yhdistyksen jäsenten yhteenlasketut tuntimäärät jaetaan yhdistyk-
sen KOKO jäsenmäärällä, jolloin saadaan Happivarttien yhdistyskohtainen suhde-
luku eli keskiarvo.  
Varmuuden vuoksi haaste päättyy 31.3.2021, ettei kellään tulee kiusausta aprilla-
ta.  
Kisaan voi osallistua myös, vaikka et olisikaan vielä yhdistyksen jäsen.   
Nyt ulos raittiiseen ilmaan. Happirikasta alkanutta vuotta 2021! 
 
Ilmoita saavuttamasi pisteet   Helenalle puh.050 596 8449  (myös tekstarilla tai säh-

köpostilla) 31.3. mennessä 
 

 

 

Hyvää ja onnellista vuotta 2021 kaikille  
jäsenillemme! 

 

”Joensuun Kotien Puolesta – vapaaehtois-

työtä osallisuuden lisäämiseksi, ilon ja huvin 

voimalla!” 
Olet tervetullut aloittamaan uutta toimintavuotta kans-
samme. Takana on koronan muokkaama vuosi 2020, joka 
jatkuu ainakin kevään 2021 ajan. Onneksi ulkoilua ei ole kielletty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Huomaathan, että ilmoittautuminen tapahtumiin on puhelimitse. Emme voi huomioi-
da sähköpostilla tai tekstiviestillä tehtyjä ilmoittautumisia tai peruutuksia.  

 
 
Lähimmäis- ja vapaaehtoistyön kirjaamiseksi käännymme jäsenistömme puoleen, että he kaikki 
merkitsisivät ylös meiltä saataviin kaavakkeisiin kaiken sen tärkeän vapaaehtoistyön, jota teke-
vät. Näin voimme osoittaa ulospäin tämän puolen toiminnastamme. (kaavake löytyy seuraaval-
ta sivulta ja se on lähetetty sähköpostilla kaikille, joiden sähköpostiosoite on tiedossamme, pa-
lauta se yhdistyksemme osoitteeseen 15.2. mennessä)  
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Yhdistyksen nimi   Joensuun Kotien Puolesta ry 
  

 

     
 

    

  

Nimi             
 

  
 

  
 

    ILMOITUS  LÄHIMMÄISPALVELUTUNNEISTA 

    
 

  
 

      TEHTÄVÄT    TEKEMISEEN KÄYTETTY AIKA  
    

   
 

      

  
tuntia 

 
kuukausia  tuntia yhteensä 

  

  
kuukaudessa vuodessa 

 
vuodessa 

   Omaishoitotyö   x   =   
   Lastenhoitotyö   x   =   
   Ystävätoiminta   x   =   
   Naapuriapu   x   =   
   Muu 

 
  x   =   

   

   
 

      Mikä: _____________________________________________ 
    

    
Tunnit yhteensä   

   

     
 

    ILMOITUS  VAPAAEHTOISTYÖTUNNEISTA 

    

   
 

      

  
tuntia 

 
kuukausia  tuntia yhteensä 

  

  
kuukaudessa vuodessa 

 
vuodessa 

   Apu kerhoissa   x   =   
   Apu tapahtumissa   x   =   
   Lomatoiminta   x   =   
   Retket 

 
  x   =   

   Hallinto 
 

  x   =   
   Muu 

 
  x   =   

   

     
 

    Mikä: _____________________________________________ 
    

     
 

    

    
Tunnit yhteensä   

   

     
 

    Omaishoito: ilman palkkiota tehty lähimmäispalvelutyö 
    Lastenhoito: Varamummina toimiminen, tilapäinen lastenhoito 

   Ystävätoiminta: Saattoapu, kuljetusapu, vierailut yksityishenkilönä, puhelinkontakti 
 Naapuriapu: Pienet korjaukset, siivoukset, asioilla käynti, saunotus/kylvetys, kirjoitusapu 
 

     
 

    Apu kerhoissa: tilaisuuksien valmistelu, ohjelmanveto, tarjoilutehtävät, kahvinkeitto 
 Apu tapahtumissa: suunnittelu, valmistelut, osallistuminen, myyjäiset, juhlat 

  

  
kahvitukset, lounasruokailut 

 
    Lomatoiminta: lomien valmistelut, lomavastaavan tehtävät, loman jälkeiset tehtävät 

 Retket: retkien valmistelu, retken vetäminen 
 

    Hallinto: puheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan tehtävät 
   

  
hallitustyöskentelyn kokoustunnit, paperityöt 
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 Torstai- kerho kokoontuu joka toinen torstai alkaen klo 13.00. 

(21.1, 4.2, 18.2, 4.3, 18.3, 1.4., 15.4, 29.4.) 
Joensuun Kansalaistalolla os. Torikatu 30 
Leena ja Merja toimivat siellä vetäjinä. 
Tulethan mukaan iloiseen joukkoomme! Maskisuositus! 
 
 

 
 

Ooppera Lemmenjuoma 29.5.2021 klo 19.00Carelia salissa 

 
Koominen kaksinäytöksinen ooppera, jonka on säveltänyt Gaetano Donizetti. Felice 
romanin italiankielinen libretto perustuu Eugène Scriben teokseen Le Philtre. 
Kantaesitys oli Teatro Della Canobbianassa Milanossa vuonna 1832. 
JOENSUUN KAUPUNGINORKESTERIA Johtaa HUBA HOLLÓKÕI 
Näyttämötoteutus HUBA HOLLÓKÕI Ja MARKKU PÖLÖNEN 
Valot KARI KOLA 
Puvustus RIITTA PIRHONEN-HEISKANEN 
Kuoron Valmennus JANNE PIIPPONEN 
Solistit: 
Adina - SUVI VÄYRYNEN 
Nemorino - HEIKKI HATTUNEN 
Belcore - KRISTIAN LINDROOS 
Dulcamara - JUHA ESKELINEN 
Giannetta - EMMA MUSTANIEMI 

 
Lipun hinta 54 euroa/kpl.  
 
Sitovat ilmoittautumiset 10.4. mennessä Sirkalle puh. 
044 298 8617 hoidathan myös maksun ajoissa 
10.4.2021 mennessä  yhdistyksemme tilille. 

 

 
Vuosikokous on torstaina 25.2.2021 klo 18.00  
Joensuun kansalaistalolla.   os. Torikatu 30 (käynti Torikadunpuolelta - kerhohuone) 
 

Esillä sääntöjen § 6 määräämät asiat. Mm. vuoden 2020 toimintakerto-
mus, tilinpäätös sekä muut sääntöjen määräämät asiat.  
Mahdollisien koronarajoitusten vuoksi ilmoittaudu 
ennakkoon 23.2. mennessä Helenalle p. 0505968449 
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13.3.2021 klo 14.00. Teatteri Traktori – Viidakkokirja  
  

Lipunhinta 10€/aikuinen ja 0€/lapsi 
Sitovat ilmoittautumiset 5.3.2020 
mennessä Helille puh. 050 304 0069 
 
Viidakkokirjahan tapahtuu Siihtalan 
Kulttuuritehtaalla, Nurmeksentie 4, 
Joensuu.  
Tervetuloa! 
Hoidathan osanottomaksusi samalla. 
PS. Koronarajoitukset voivat muuttaa 
esitysaikoja selviää ilmoittautumisen yhteydessä. 

 
 

Joensuun kaupunginteatterissa la 22.5.2021 klo12.00  
Liisa Ihmemaassa 
 
Mitä voi tehdä, jos on tylsää? Mitä voi tehdä, jos patterit on loppu? Maailmaa voi 
katsoa toisinpäin! 
 
Kun on tarpeeksi tylsää, voi käydä niin, että silmänurkassa vilahtaa Kani, jolla on 
vaatteet ja erinomaisen kiire. Tai kun ei keksi mitään, voikin käydä niin, että maahan 
aukeaa kolo, josta putoaa maailman ääriin. Ja niinkin voi käydä, että pääsee kroket-
tiotteluun, jossa mailat ja pallot vaihtavat itsestään paikkaa. Tai hattumaakarin tee-
kutsuille tai tanssimaan hummerin kanssa. 
 

Unenomaisen ällistyttävä ihmemaa on Liisan 
oman mielen paikka, jossa hän voi kohdata 
suurimmat kysymykset. Milloin sitä on pieni 
ja milloin iso? Mikä reitti pitäisi valita? Miksi 
kaikkia ei voi ymmärtää? Mitä itse ajatella? 
Missä silloin on, kun on mielikuvituksessaan? 
Näitä asioita Liisalle opettavat tutut hahmot: 
äkäinen Herttakuningatar, häilyvä Irvikissa, 
puolueeton Tyllerö, alati hätääntynyt Kani, 
kellon orjaksi joutunut teeseurue, surullinen 
valekilpikonna ja monet muut. 

 
Liisa huomaa myös, että ihmemaassa on kauneutta, jonka vain hän voi nähdä. 
Ikäsuositus yli 5-vuotiaille.  
Lipun hinta 12,50€/aikuiset ja lapset (alle 17v) 0€ - (Yhdistys tarjoaa)  
Sitovat ilmoittautumiset Helille puh. 050 304 0069   ILTAISIN 
28.4.2021 mennessä (samoin maksu yhdistyksen tilille)  
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Luontoretki Ruunaankoskille 12.6.2021 
 
hinta 50€/jäsenet, 64€ muut sekä lapset (alle 17v) 

25€ - (Yhdistys tarjoaa) 

linja-auton reitti: Noljakantie 8.50 – Yliopistonkatu – Matkai-

lupysäkki 9.00 – Niinivaaran Eväskontti 9.10 – Rantakylän 

huoltoasema 9.20 – Lieksa 

 

ilmoittautumiset Ritvalle puh. 050 358 5623  

25.5.2020 mennessä ja samalla myös osanotto-

maksu yhdistyksen tilille  

 
 

Kesäteatteri Anoppi 6.7.2021klo 19.00 Utran uudessa 
teatterissa. Os. Uittopäälliköntie 2 Joensuu   

Anoppi -näytelmällään Antti Heikkinen ja Ilja Teppo  

jatkavat suursuosion saavuttaneen Toivo Ryynäsen 
Elämä ja Teot -komedian viitoittamalla tiellä. Luvassa 
siis naurun hetkiä ja hyvää musiikkia.  
Näytelmässä tutustutaan anopin sielunmaisemaan 
pohjoiskarjalaisella mökkilomalla. Kiireistä arkea 

Helsingissä elävä pariskunta päättää viettää kesälomansa miehen perintömökillä 
Tuupovaarassa. Mutta kukas mukaan lähteekään - no tietysti anoppi. Tässä ovat 
lähtökohdat huumoria ja maalais-romantiikkaa pursuavalle tarinalle.  
Tuleeko mökkilomasta stressaava? Onko elo maalla yhtä juhlaa? Salaisuudet 
selviävät musiikki-komediassa nimeltä Anoppi. Rooleissa nähdään mm. Anoppi -
näytelmän  miehityksessä on tapahtunut pieniä muutoksia ja uusina näyttelijöinä 
mukaan hyppäävät Puntti Valtonen ja Juha-Pekka Mikkola, mukana edelleen 
anoppina Eija Vilpas sekä Olli-Kalle Heimo ja  Regina Launivuo. Näytelmän ohjaa 
Olli-Matti Oinonen. Esitys kestää väliaikoineen n. 2 tuntia. 
Lipun hinta 25€/jäsen, muut 27€ 
 
Sitovat ilmoittautumiset Helenalle puh. 050 596 8449  25.6.2021 mennessä, 
maksu yhdistyksen tilille 25.6.2021 mennessä. 

 
 

Retkeilemme Utran saareen lauantaina 
4.9.2021 klo 13.00 

 
Varaamme kotamajan saaren keskellä, Bussilla 2 
pääsee kohdalle 
Tarjoamme pientä purtavaa, kerrothan ruokarajoit-
teesi. 
Ilm. Sirkalle puh. 044 298 8617  28.8.2020 mennessä 
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”Lähiseutu tutuksi" – kesäretki Kuopioon 21.8.2021 
Tutustumme kahteen erilaiseen museo-
kohteeseen, lounastamme yhdessä ja 
saattaapa aikaa tuhlailuunkin hieman jää-
dä. 
 
RIISA - TULEVAISUUDEN MUSEO  
Kuopiossa sijaitseva Suomen ortodoksi-
nen kirkkomuseo RIISA on kansallisesti, 
kansainvälisesti ja maakunnallisesti mer-
kittävä erikoismuseo. Sen katse on huo-
misen museossa ja juuret karjalais-
ortodoksisessa kulttuuriperinnössä sekä vuosituhantisessa bysanttilaisessa traditi-
ossa. 
 

”Haluamme kertoa vuosituhantisesta elävästä perinteestä, ja samalla antaa kyytiä 
ennakkoluuloille. Katsomme maailmaan avarasti ja otamme rohkeita askeleita fyysi-

seen ja henkiseen saavutettavuuteen.” 

 

MUSEOKODIT 

Kuopion korttelimuseo esittelee asumis-
ta ja elämää Kuopiossa 1800-luvun lo-
pulta 1930-luvulle. Puutalo-Kuopion 
kortteleissa asui sekaisin kaikenlaisia 
perheitä eikä erillisiä yhteiskuntaluokit-
tain määrittyviä kaupunginosia tänne 
koskaan muodostunut. Tämän vuoksi 

myös Korttelimuseon alueella on esimerkkejä erilaisten perheiden asumisesta 
säätyläiskodista työläisperheen hellahuoneeseen. Lisäksi alueelta löytyy 1900-
luvun alun apteekki sekä jäljitelmä Minna Canthin kuuluisasta salongista  

 
Lähdemme retkelle matkailupysäkiltä klo 8.00 kohti Kuopiota ja palailemme illaksi 
takaisin Joensuuhun.  
Retken hinta on jäsenille 50€ ja muille 55€ 
 

Hinta sisältää opastukset sisäänpääsyt ja lounaan. 
Sitovat ilmoittautumiset Halosen Leenalle 2.8. mennessä puh. 040 517 9052, sa-
moin kuin maksu yhdistyksen tilille. 

 
 



 

 
7 

 

 
Virkistysviikonloppu Tanhu-
vaaran urheiluopistolla  
Savonlinnassa 18.–19.9.2021 
(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 80€/jäsen, muut 115€, lapset 5 – 16v 25€ sekä alle 5v 0€  
Hinta sisältää täyshoidon, kylpylän vapaan käytön ja ohjelman. 
 
Sitovat ilmoittautumiset Helenalle puh. 050 596 8449  30.6.2021 mennessä, 
maksu yhdistyksen tilille 17.8.2021 mennessä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
tulevaa: 
suunnittelemme syksyn toimintaa mm. syysretkeä (30.10.), pikkujoulua yms. 

 
Otamme jälleen ilolla vastaan ehdotuksianne tulevasta toiminnasta! 
 
 
 
 
 
MUISTATHAN, että jäseniämme ei ole vakuutettu yhdistyksen puolesta retkillä tms. 
tilaisuuksissa, jokainen huolehtii itse omasta vakuutusturvastaan.  
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Tervetuloa kaikki mukaan, sekä aurinkoista kevättä kaikille! 

– Joensuun Kotien Puolesta ry - hallitus – 

Viitenumero (joka löytyy osoitetarras-
sa nimen yläpuolelta) on aina sama 
samaan osoitteeseen ja pidämme sen 
samana koko ajan. Käytä sitä maksa-
essasi osallistumismaksuja ym. näin 
erotamme kuka on maksaja. Jos yh-
distät useamman maksun, kerro mitä 
maksuja summa sisältää, niin emme 
sotke ja turhaa kysele perään. 
Olemme järjestäneet halpoja ja ilmai-
sia retkiä ja tapahtumia, mutta yhdis-
tykselle ne eivät ole ilmaisia, joten 
joudun jälleen muistuttamaan peruu-
tuksen tärkeydestä. Kaikki halukkaat 
eivät ole mahtuneet mukaan ja sa-
maan aikaan paikkoja jää käyttämättä. 
Johtokunta päätti, että peruuttamatta 
jätetyt ja ilman pätevää syytä (ilmoit-
tautumisajan jälkeen) peruutettujen 
tapahtumien osanottokulut laskute-
taan kokonaisuudessaan (myös lapsi-
en osuus). Tarjolla on tapahtumia niin 
isoille kuin pienillekin, muistathan las-
ten mukana pitää olla ainakin yksi ai-
kuinen, joka valvoo ja vastaa heistä. 
Tapahtumien vetäjällä ei ole mahdolli-
suutta valvoa jokaista erikseen. TUR-
HAT TAPATURMAT OVAT TODELLA 
IKÄVIÄ. 
 

Puheenjohtaja Helena Vuori       050 596 8449 
helena.vuori[at]elisanet.fi 
Varapuheenjohtaja Sirkka Leskinen 044 298 8617 
sirkka.salme.leskinen[at]gmail.com 
Sihteeri Kirsi Härkönen      040 029 7276 
Kirjanpito Arja Karti  045 248 7400 
Opintosihteeri Anneli Pulkkinen 040 705 0058 
Eila Hyvärinen  050 337 5562 
Merja Salminen   045 216 6822 
Ritva Simonen  050 358 5623 
Raija Turunen               050 304 8745 
Heli Ylijoki   050 304 0069 
 
laskut Alli Tahvanainen   040 776 3959 

alli.tahvanainen[at]gmail.com 
 
yhdistyksen sähköposti os. on 
joensuu[at]kotienpuolesta.fi 

 

PS.  Jäsenmaksusi (10€/jäsen) voit maksaa oheisella pankkisiirrolla yhdistyksemme tilille no 
FI7980001670926774 Danske-pankkiin (muista nimi lisätietoihin tai viitenumero (ei molempia),  
joka löytyy osoitetarrasta, muuten maksutieto ei välity yhdistyksellemme) tai toimihenkilöillemme 
tilaisuuksissamme.  KIITOS  
postitustamme ovat tukeneet Sampopankki ja Kopijyvä 

Danske-pankki DABAFIHH 
 
TILINUMERO   FI7980001670926774 

TILISIIRTO 
                                                                         

 
 

JOENSUUN KOTIEN PUOLESTA RY 
 

Jäsenmaksu 2021    10€/jäsen 
 Maksaja  

 
Allekirjoitus  

VIITE NRO numero löytyy nimilapusta  
 

Tililtä nro 
 

ERÄPÄIVÄ  1.3.2021  EUR     

 
 

mailto:sirkka.salme.leskinen@gmail.com

