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Säästä kirjekuori – siinä on viitenumerosi

Kevät alkaa olla takana monine toimintoineen, nyt käännämme
katseet kesään ja syksyyn!
Kevään aikana olemme toimineet monella tavalla kerhoissa, kurssilla ja retkillä – viihdyittekö?
Voit esittää toivomuksia tulevasta toiminnasta
sitä mukaan kuin mieleesi tulee, laitamme ylös ja
toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan tulevassa, isommat jutut olemme joutuneet varaamaan jo ½ - 1½ vuotta ennen toteutumista, joten
aina eivät toiveet toteudu heti.
Ilmoittautuessasi mukaan retkille ym. toimintoihimme, huomaathan, että ilmoittautuminen on puhelimitse. Emme huomioi
ilmoittautumisia, jos käytät sähköpostia tai tekstiviestejä.

Koko perheen Patikkaretki Lasten kalakeitaalle Outokumpuun
11.6.2016
Tarjoamme nokipannukahvit ja makkarat, (mehut lapsille), otathan omat eväät mukaan, jos
tarvitset enemmän.

Hinta 10€/jäsenet, 15€ muut sekä lapset (alle 17v) 0€ - (Yhdistys tarjoaa)
linja-auton aikataulu: Rantakylän huoltoasema 8.30 - Niinivaaran Eväskontti
8.40- Koskikatu (kauppahallin kohdalta) 8.50 – Noljakka …
Sitovat ilmoittautumiset Sirkalle puh. 044 298 8617 1.6.2016 mennessä ja
samalla myös osanottomaksu yhdistyksen tilille.
Ravinkaidan kodalla on kalastus-paikka, jossa alle 12 vuotiaat lapset voivat kalastaa
maksutta. Kalastus tapahtuu yhdellä ongella/vavalla ja kiintiö on 2 lohikalaa/vrk. Huoltaja voi
ohjata kalastusta ilman omaa lupaa.

Kesäteatteria Utran Uudessa Teatterissa
Laula minulle rakkaudesta 14.7.2016 klo 19.00
os. Uittopäälliköntie 2, 80170 Joensuu
(Joensuun keskustasta pääset teatterille helposti bussilla numero 2, Rantakylä-Utra/Kupluskylä. Hyppää
pois Utran kirkon pysäkillä ja olet kulttuurielämysten äärellä!)

Sydämellinen musiikkikomedia kahlitun rakkauden täyttymyksestä, ystävyydestä, viihdekiertueiden salatuista säännöistä ja …”siitä helkkarin C-kasetista”.
Näytelmä riehaantuu ajoittain farssiksi!
Rooleissa: Satu Silvo, Kai Hyttinen, Reidar
Palmgren, Johanna Kuuva ja Konsta Laakso.
Esitys kestää 2h väliaikoineen.

liput jäsenille 20€ ja muille 22€ - lisäksi väliaikatarjoilu ennakkoon varattuna, jos
haluat kahvin tai teen kanssa 6 €/hlö. – Makeana vaihtoehtona mansikka-raparperipiirakkaa
ja mesiangervo-vaniljakastiketta, ja suolaisena vaihtoehtona Polvijärven LiPan kotijuustokasvispiirakkaa.

ilmoittautumiset Helenalle puh. 050 596 8449 27.6. mennessä
samoin kuin osanottomaksut yhdistyksen tilille 27.6. mennessä

lapsille ja lapsenmielisille: Kolme iloista rosvoa seikkailevat
Sinkkolan kotieläinpihalla to 4.8. klo 18.00
Uudistetulla Sinkkolan kotieläinpihalla Joensuun Noljakassa iloitaan jälleen koko perheen
kanssa.
Teatteri-Traktorin esitys svengaa sydämellisesti Kardemumman maisemissa, esityksen kesto toiminnallisen väliajan jälkeen noin 1 h 40 min, esitys soveltuu kaikenikäisille, erityisesti
lapsille ja aikuisille.
Kardemumman kaupungissa paistaa aina aurinko.
Haaveiden kaupunki elää ja hengittää unelmiensa kautta.
Utopian rauhaa häiritsevät öisin liikkuvat rosvot kotieläimensä leijonan kanssa. Kotoutumista kaipaavat
Kasper, Jesper ja Joonatan kaappaavat huusholliskaksi
Sohvi-tädin ja soppa alkaa kiehua ylitse.
Kolme iloista rosvoa on hyväntuulinen tarina moninaisuudesta, ystävyydestä ja iloitsemisesta. Näytelmä kertoo maailmasta, jossa koko kylä kasvattaa kansalaisiaan.
Kotieläimiä, kahvia ja kanelipullaa
Sinkkolan kotieläinpihalla on mahdollisuus tutustua
eläimiin ennen esitystä ja väliajalla. Tarkemmin eläimistä löytyy tietoa sivulta http://www.joensuu.fi/sinkkola

hinta 8€/aikuiset ja 0€/lapset, sitovat
ilmoittautumiset 21.7. mennessä Helille puh.
050 304 0069/iltaisin sekä osanottomaksu
yhdistyksen tilille 21.7. mennessä.
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20.8.2016 Ruusuretki Kiteelle
käymme mm. Suomen Pietarhovissa ja Karppasen ateljeessa
- lounastamme matkan varrella.
Suomen Pietarhovin puisto on rakennettu rajakarjalaisille kunnaille. Laatokan Karjalan
ilmasto antaa suojaa rehevälle kasvillisuudelle. Asutuksen historiallisia merkkejä
kaskiajoilta on helppo löytää. Ehkäpä ensimmäiset asukkaat saapuivat jo jääkauden
jälkeen? Historia ja nykyaika seuraavat kulkijan askeleita. Maaston muoto on
kumpuilevaa ja siten silmää miellyttävää. Maisema on pastoraalista. Vuoteen 2016
mennessä on maisemapuisto laajennettu noin 4,5 hehtaarin kokoiseksi viher- ja
kukka-alueeksi. Puistosta iso osa on jo nyt kauttaaltaan kulkukelpoista ja esteetöntä.
Puistossa ja rakennusten sisäänpääsyissä on huomioitu liikuntarajoitteiset henkilöt.
Pietarhovin alueella kasvaa Dendrologian seuran mittausten mukaan Suomen
kolmanneksi suurin lehtikuusi. Erilaisia puita meillä on lähes 50, pensaslajeja liki 40 ja
ruusuja yli 25 lajia.

Kiteen Heinoniemellä sijaitsevassa
Saiho-ateljeessa pääset tutustumaan
taiteilija Leo Karppasen laajaan tuotantoon ja ateljeen
kauniiseen pihapiiriin. Karppanen on monipuolinen taiteilija,
jonka teosten aiheet vaihtelevat Kalevalan kertomuksista
paikallisen elämäntavan kuvaamiseen ja abstrakteihin
aiheisiin. Päämateriaalinaan Karppanen käyttää puuta,
mutta veistoksia syntyy myös mm. vuolukivestä ja raudasta.
Veistosten lisäksi taiteilijan käsistä on lähtenyt mm. lukuisia
öljyväri-, lasi- ja posliinimaalauksia.
Teoksia on nähtävillä sekä sisä- että ulkotiloissa. Ateljeeta
ympäröivässä pihassa kasvaa lisäksi yli 40 erilaista ruusua.

hinta jäsenille 20€/muille36€
ilmoittautuminen Allille puh. 040 776 3959 1.8.2016
mennessä

Vietämme Kotien Päivää 30.9. Teemaan liittyen on taiteilija
Anneli Kokko luvannut aiheeseen liittyvän taidenäyttelyn
syyskuuksi 2016.
Pienimuotoinen taidenäyttely, jossa me esittelemme toimintaamme ja taitelija
Anneli Kokko töitään pidetään kahvila-ravintola Hyve & Paheen tiloissa
kävelykadun varrella.
Käyhän tutustumassa!
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Muistathan iltapäiväkerhomme torstaisin!
Kerhoissa on mukavaa porukkaa, siellä viihdytään ja keskustellaan
ajankohtaisista aiheista, muisteluita unohtamatta. Pelamme välillä Bingoa, sekä
lauta ja korttipelejä ym. Teemme käsitöitä ja askartelemme myyjäisiin sekä
itsemme iloksi. Tule Sinäkin!
Pirkko ja Leena toimivat vetäjinä Tarina tori ja Kätevät kädet - kerhoissa, jotka
kokoontuvat joka parillisen viikon torstai alkaen klo 13.00. (syksyn kerhopäivät
ovat 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12.) Joensuun
Kansalaistalolla os. Torikatu 30.

Kerhoon 22.9.2016 tulee Leena Reinikainen kertomaan lääkkeiden
yhteisvaikutuksista sekä diabeteksen riskeistä.
Kerhossa 1.12.2016 on tarkoitus käsitellä muistia, Muistiluotsista tulee
asiantuntija kertomaan aiheesta. Tulkaahan mukaan, jos muistatte!
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Syyskokous on 29.10.2016 klo 14.00 Lomakeskus Huhmari,
Huhmarisentie 43, 83700 Polvijärvi
Esillä sääntöjen § 8 määräämät asiat. Mm. vuoden 2017 toimintasuunnitelma, talousarvio,
henkilövalinnat sekä muut sääntöjen määräämät asiat.

Samalla järjestämme syysretken Huhmariin
29.10.2016,
jossa mahdollisuus ulkoiluun ja uintiin Huhmarin
Vesimaailmassa – Ruokailu on seisovasta
pöydästä.
omavastuu 15€/aikuiset, lapset ilmaiseksi (alle 17
vuotta, yhdistys tarjoaa)
Kylpylä omakustannushintaan 8€/aikuiset, lapset ilmaiseksi (alle 17 vuotta,
yhdistys tarjoaa)
Linja-autokuljetus: Rantakylän huoltoasema 9.30 - Niinivaaran Eväskontti 9.40Siltakatu 9.50 – Noljakka 10.00 – Huhmari
Sitovat ilmoittautumiset (tarjoilun ja kuljetuksen järjestämiseksi) 10.10.2016
mennessä Allille puh. 040 776 3959
Maksu 10.10. mennessä yhdistyksen tilille – muistathan merkitä viestiosaan
kuka on tulossa.

Virkistysviikonloppu Tanhuvaaran urheiluopistolla
Savonlinnassa 24.–25.9.2016 (la - su).
Ohjelmassa on kuntoilua ja kaikenmoista liikuntaa, ohjelmallinen saunailta &
kevyt iltapala takkatuvalla sekä täysihoito. Lopullinen ohjelma sovitetaan
mahdollisimman monelle sopivaksi. Mukaan
sopii myös kentän reunalla kannustajia.
Tervetuloa mukaan!
Lähtö on lauantai-aamuna ja paluu sunnuntaiiltana. Linja-auton reitti on: Noljakantie –
Yliopistokatu – Siltakatu Matkailupysäkki 6.30
– Rantakylän huoltoasema 6.40 –
Niinivaaran Eväskontti 6.50 – Lappeenrannantie –
Osanottomaksu 60€/jäsen, lapset 5 – 16v 25€ sekä alle 5v 0€ (muut 105€)
Sitovat ilmoittautumiset Helenalle puh. 050 596 8449 maksu yhdistyksen tilille
17.8.2016 mennessä.
Vain nopeimmat mahtuvat mukaan!
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Syksyn teatteriretki 1.10.2016
Frida – Kuopiossa
lippuja varattu riveiltä 5-8

hinta jäsenille 40€/muille 56€
Sitovat ilmoittautumiset Soilelle puh. 040 529 6690
20.8.2016 mennessä.
Bussi lähtee torin matkailupysäkiltä 10.00. Näytös klo 13.00 – paluumatkalla on
yhteinen ruokailu Hotelli ISOVALKEISESSA.
Maksathan osanottomaksun yhdistyksen tilille 20.8.mennessä.
”Minulla on ollut elämässäni kaksi onnettomuutta – raitiovaunuonnettomuus ja Dieg o”
Frida on esitys yhdestä historian kiinnostavimmasta taiteilijasta, Frida Kahlosta. Se kertoo
vaikeasta taistelusta jatkuvan kivun voittamiseksi, se kertoo kipeästä avioliitosta, se kertoo
taiteilijasta, jonka mieli oli vapaa vaikka keho oli kivun vankina.
Upea visuaalinen näyttämökerronta, kaunis ja intohimoinen musiikki ja liikkeellinen ja voimakas näyttelijäntyö vievät katsojan tämän ainutlaatuisen ihmisen iholle, tuntemaan hänen kipunsa ja näkemään hänen näkynsä. Esitys vie katsojan kokemaan sen elämänilon ja vapauden, jonka tämä erityislaatuinen ihminen onnistui luomaan ympärilleen.
Frida joutui 18-vuotiaana raitiovaunuonnettomuuteen, joka vammautti hänet loppuiäkseen.
Hän kärsi läpi elämänsä epäinhimillisiä kipuja ja hänet leikattiin yli kolmekymmentä kertaa.
Hän meni naimisiin - kaksi kertaa - itseään parikymmentä vuotta vanhemman aikansa kuuluisimman taiteilijan Diego Riveran kanssa. Avioliitto oli myrskyisä eikä vähiten siksi, että Rivera
oli omien sanojensa mukaan kykenemätön uskollisuuteen.
”Minä en ole sairas. Minä olen rikki. Mutta olen onnellinen että olen elossa niin kauan kun
voin maalata.”
Frida Kahlo maalasi kipunsa, pelkonsa, rakkautensa ja elämänilonsa. Maalatessaan hän oli
vapaa riutuvan kehonsa rajoituksista ja hänen sielunsa sai siivet.

Myyjäiset Keskussairaalan K-talossa
1.12.2016 klo 7.00 alkaen.
Kiitokset ahkerille talkoolaisille, teidän ansiostanne myyjäisemme ovat olleet suotuisia!
Mutta toiminta jatkuu ja taasen kyselen joukkoa mukaan
toimimaan…
Tulethan mukaan talkoisiin leipomaan myytäviä
tuotteita. Myös kaikenlaiset käsityöt ja askartelut ovat tervetulleita.
Ota yhteys Leenaan, Pirkkoon tai Alliin ja sovi
tarkemmin, mitä olisit halukas tekemään.
Myös myyjäksi voit ilmoittautua!
Kaikki uudet ja entiset ahertajat,
tervetuloa mukaan!
PS. Aina kun ostat tuotteitamme, tuet myös
toimintaamme.
TERVETULOA OSTOKSILLE!
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TULISET TENORIT & SULOISET SOPRAANOT
- TULKOON JOULU
Joulukonsertti Carelia-sali la 3.12.2016 klo 18.00
JOULUKONSERTEISSA 2016
PENTTI HIETANEN, JOHANNA FÖRSTI, MARIA LUND, TOMI METSÄKETO
Tunnelmointia
joulukonserttikiertueella
Tänä vuonna joulun kauneimmat
melodiat lämmittävät
konserttiyleisön sydämiä Pentti
Hietasen, Johanna Förstin, Maria
Lundin, Diandran sekä Tero
Harjunniemen toimesta, jotka
tulkitsevat taidolla ja tyylikkäästi
niin perinteiset kuin uudemmatkin
joululaulut. Voisiko olla parempaa
tapaa saavuttaa vuoden
herkimmän juhlan taikaa kuin
antaa maamme valovoimaisimpien tähtiartistien johdattaa Sinut
joulutunnelmaan? Lisäsäväyksen iltaan tuo tenoreiden oma 10-henkinen
huippuorkesteri johtajanaan Jukka Nykänen.
(ilmeisesti esiintyjät vaihtelevat hieman paikkakunnittain)
Konsertti kestää 2,5 tuntia sisältäen väliajan

hinta jäsenille 40€/muille 49€ ilmoittautuminen Sirkalle 14.10.2016 mennessä
samoin kuin maksu yhdistyksen tilille 14.10.2016 mennessä.

Muistathan, että meidät löytää myös sähköisenä Löytyy osoitteesta
https://www.facebook.com/Joensuun-Kotien-Puolesta-ry892914680789523/?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.
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Viitenumero (joka löytyy osoitetarrassa nimen yläpuolelta) on aina sama samaan osoitteeseen ja pidämme sen samana koko ajan. Käytä sitä maksaessasi osallistumismaksuja ym.
näin erotamme kuka on maksaja. Jos yhdistät useamman maksun, kerro mitä maksuja summa sisältää, niin emme sotke ja turhaa kysele perään, (silloin joudut poistamaan viitenumeron, 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).
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.
Jos et ole saanut sähköpostia, ja haluat sitä, niin lähetä viestiä sähköpostillasi niin osoitteesi
on varmasti oikein, monet postit palautuvat tuntemattoman osoitteen vuoksi.

Yhteystietoja:
Puheenjohtaja Helena Vuori
helena.vuori@elisanet.fi
Varapuheenjohtaja Sirkka Leskinen
sirkka.salme.leskinen@gmail.com
Sihteeri Alli Tahvanainen
alli.tahvanainen@gmail.com
Taloudenhoitaja Sirpa Puruskainen
Opintosihteeri Auli Ahtonen
Soile Autti
Pirkko Kauppinen
Leena Pussinen
Ritva Simonen
Raija Turunen
Heli Ylijoki

050 596 8449
044 298 8617
040 776 3959
050 534 3917
0400 52 9965
040 529 6690
050 496 0658
0500 63 6814
050 358 5623
050 304 8745
050 304 0069

yhdistyksemme tilin no on FI7980001670926774 Danskepankissa (DABAFIHH)

Tervetuloa kaikki mukaan toimintaamme,
sekä aurinkoista kesää kaikille!
– johtokunta –
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