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Aurinkoisien kevätpäivien myötä suunnatkaamme
katseemme kesään ja syksyyn!
Retkeilemme jälleen lähiseudulle ja syksyllä Tampereelle.
Syksyn tullen jatkuvat kerhot ja tapahtumat mm. luentoja eri aiheista, sekä tutustumme myös sirkuksen saloihin. TERVETULOA kaikki mukaan, toiminnot
ovat tarkoitettu teille kaikille!
Keräämme edelleen toivomuksia tulevasta toiminnasta, kerro sitä mukaan kuin
mieleesi tulee, laitamme ylös ja toteutamme niitä mahdollisuuksiemme 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 – retket voivat olla jo täynnä ja joskus viestisi vain ei tule
perille. Emme lähetä erillistä laskua, maksathan osallistumisesi viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä, jos ei muuta ole sovittu.

Perheretki Patvinsuolle 8.6.2019
Patvinsuon kansallispuisto sijaitsee alueella, jossa eteläiselle ja pohjoiselle luonnolle
tyypilliset piirteet kohtaavat toisensa eli ns. vaihettumisvyöhykkeellä. Suoluonnossa tämä
näkyy siten, että puistossa on sekä Etelä-Suomelle tyypillisiä koho- eli
keidassoita että pohjoisia, avoimia aapasoita. Metsäkasvillisuudessa puolestaan
esiintyy niin eteläisiä kuin Kainuun alueenkin lajeja. Patvinsuon kansallispuiston
metsät ovat vaihtelevan ikäisiä, vanhoja aarniometsiäkin on runsaasti. Puiston
vanhimmat puut kasvavat Autiovaarassa. Patvinsuo kuuluu UNESCO:n vuonna
1992 perustamaan Pohjois-Karjalan biosfäärialueeseen.

Hinta 15€/jäsenet, 20€ muut sekä lapset (alle 17v) 0€ - (Yhdistys tarjoaa)
linja-auton aikataulu: Noljakka – Matkailupysäkki 8.30 – Niinivaaran Eväskontti
8.40 - Rantakylän huoltoasema 8.50 - …

Omat eväät mukaan!
Sitovat ilmoittautumiset Sirkalle puh. 044 298 8617 3.6.2019 mennessä ja samalla myös osanottomaksu yhdistyksen tilille.

Kesäteatteria ” Toivo Ryynäsen
elämä ja teot”
ti 2.7.2019 klo 19.00” Utran uudessa kesäteatterissa
os. Uittopäälliköntie 2, 80170 Joensuu
Jokainen kansa tarvitsee sankarinsa suomalaisenkin.
Monta me olemme löytäneet, mutta yksi on ylitse
muiden. Hän on Toivo Ryynänen.
Tämä ruikonperäläinen suurmies on jättänyt jälkensä niin urheiluhistoriaan kuin valtakunnan
politiikkaankin, mutta kuinka hyvin me tämän kansallissankarimme loppujen lopuksi
tunnemme? Meleko huonosti.
Tilanne kohenee tulevana kesänä Utran Uudessa Teatterissa, jossa kantaesityksensä saa
Jaakko Tepon lauluihin, tarinoihin ja hahmoihin perustuva musiikkikomedia "Toivo Ryynäsen
elämä ja teot". Näytelmän käsikirjoitus on Antti Heikkisen ja Jaakko Tepon käsialaa.
Rooleissa loistavat Eija Vilpas, Antti Heikkinen, Janne Kinnunen, Vilma Kinnunen ja Arto
Heikkilä.
Musiikista vastaa livebändi Ilja Teppo ja Vänninmäen Vapaapalokunnan Letkumiesten
Orkesteri.

hinta jäsenille 20€/hlö muille 24€/hlö.
sitovat ilmoittautumiset Helenalle puh. 050 596 8449 18.6.2019 mennessä
samoin kuin osanottomaksut yhdistyksen tilille18.6.mennessä.

lapsille ja lapsenmielisille:

Peter Pan
Sinkkolan kotieläinpihalla ke 1.8. klo 18.00

Leppoisa Sinkkola sijaitsee Joensuun Noljakassa, Pesolantie 2 (Pilkon Citymarketin lähellä). Meille on
helppo tulla kaikilla liikennevälineillä.

Kaiken ikäisille...
Esitys soveltuu kaiken ikäisille, erityisesti lapsille ja aikuisille.
Kotieläimiä, kahvia ja kanelipullaa
Sinkkolan kotieläinpihalla on mahdollisuus tutustua eläimiin ennen esitystä ja väliajalla.
Kahviota pyörittää nuorisotalo ja kahvion tuotot menevät suoraan nuoriso- ja asukastalon
toimintaan. Sinkkola työllistää kesän ajaksi noin 35 nuorta teatterin tekoon, kahvioon, kotieläinten hoitoon ja leiritoimintaan. Teatterin lisäksi kotieläinpiha on maksutta avoinna koko
kesän. Ei säävarausta

hinta 12€/aikuiset ja 0€/lapset, (Yhdistys tarjoaa)
sitovat ilmoittautumiset 21.7.2019 mennessä Helille puh. 050 304 0069/iltaisin
sekä osanottomaksu yhdistyksen tilille 21.7.2019 mennessä.
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Venäläinen ilta Utran uittoareenalla 16.8. klo 18.00
Venäjän runsaasta musiikkivalikoimasta
olemme poimineet muutamia aarioita Patarouvasta ja Jevgeni Oneginistä tunnettujen romanssien ja rakastettujen kansansävelmien rinnalle. Laulusolisteiksi
saimme Figaron häistä tutut Angelika
Klasin, Markus Niemisen ja Risto Piiraisen, joita säestää Joensuun kaupunginorkesteri johtajanaan Huba Hollókõi, sekä Kemal Achourbekov ja Arto Tarkkonen.
Ilmoittautumiset Allille puh. 040 776 3959 ja maksu 15.7. mennessä.
hinta 30€/hlö (buffetin 30€ voit halutessasi varata suoraan Uittotuvalta)

Lähde mukaan tutustumisretkelle 17.8.2019 Lustoon,
Punkaharjulle ja Savonlinnaan
Aamukahvi Kaivopirtillä - omakustanne
Opastettu kierros Kerimäen kirkossa
Savonlinnan tori
Lusto (Punkaharju) Lounas Museoravintola Nila - noutopöytälounas
Opastettu kierros Lustossa
Lähtö Matkailupysäkki 8.00 ja paluu n.
19.00
Hinta jäsenille 35€/hlö muille 45€
Ilmoittautumiset Aulille puh. 0400 52 9965 10.8. mennessä, samoin kuin
osanottomaksu yhdistyksen tilille.
Kerro mahdollinen erityisruokavaliosi ilmoittautuessa.
PS päivä on pitkä, saatat tarvita mukaan myös omia eväitä.
”Lasten kanssa Lustoon!
Lusto Punkaharjulla on koko perheen museo. Jännittävä karhunpesä, kokeiltavat metsäkonesimulaattorit ja Lasten puu, jossa voi kiipeillä, laskea liukumäkeä ja leikkiä majassa, tarjoavat tekemistä ja näkemistä vaikka koko päiväksi! ”
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Muistathan iltapäiväkerhomme torstaisin!
Tule Sinäkin mukaan iloiseen joukkoomme!
Kerho kokoontuu joka parittoman viikon
torstai alkaen klo 13.00. (syksyn kerhopäivät
ovat: 29.8, 12.9, 26.9, 10.10, 24.10, 7.11,
21.11 ja 5.12) Joensuun Kansalaistalolla os.
Torikatu 30.
Järjestämme myös alustuksia ja retkiä
kiinnostuksen mukaan
 12.9.2019 Kuulonhuoltoa
 10.10.2019 Fysioterapeutti
 7.11.2019 Tutustumme kirjastoomme, kurkkaamme myös kulissien
taakse – retkestä tarkemmin syksyllä

Kerhomme kaipaa kahvin keittäjiä ja muita vastuuhenkilöitä (mm. avaimen
kuljettaja on tarpeen), olisitko juuri Sinä halukas tulemaan mukaan toimimaan.

Virkistysviikonloppu Tanhuvaaran urheiluopistolla
Savonlinnassa 14.–15.9.2019 (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 110€, lapset 5 – 16v 25€ sekä alle 5v 0€
Sitovat ilmoittautumiset Sirkalle puh. 044 298 8617 2.7.2019 mennessä maksu
yhdistyksen tilille 16.8.2019 mennessä.

Vain nopeimmat mahtuvat mukaan!
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Syyskokous on 26.10.2019 klo 14.00 Kuntorannassa, Varkaudessa
Esillä sääntöjen § 6 määräämät asiat. Mm. vuoden 2020 toimintasuunnitelma, talousarvio,
henkilövalinnat ja muut sääntöjen määräämät asiat.

Tulisitko mukaan järjestämään retkiä, tapahtumia ja kerhoja.
Hallituksessa olisi byrokratian lisäksi vapaaehtoisille monta vapaamuotoisempaakin tehtävää.
Vinkkaa itsestäsi tai kaverista, niin esittelemme toiminnan tätäkin puolta kykyjemme mukaan .

Samalla järjestämme syysretken kylpylä Kuntorantaan,
Varkauteen 26.10.2019, jossa on mahdollisuus mm. ulkoiluun
sekä kylpylän palveluihin
Ruokailu on seisovasta pöydästä.
omavastuu 15€/jäsenet, lapset ilmaiseksi (alle 17 vuotta, yhdistys tarjoaa)
Kerro mahdollinen erityisruokavaliosi ilmoittautuessa

Koko perheen hyvinvointikylpylä on idyllinen ja rauhallinen paikka, jossa on sopivasti toimintaa. Kylpyläosastolle pääsee hissillä ja altaassa on nostolaite, joten kylpylä sopii myös liikuntarajoitteisille.
Voit nautiskella perinteisen saunan ja höyrysaunan lämmöstä, vedestä, poreista, pärskeistä,
suihkuista, kuntoilusta, uimisesta ja seurustelusta.
Kylpylän yhteydessä 26 metriä pitkä vesiliukumäki lapsille ja lapsenmielisille.

Linja-autokuljetus: Rantakylän huoltoasema 8.00 - Niinivaaran Eväskontti 8.10Matkailupysäkki 8.20 – Noljakka 8.30 –
Sitovat ilmoittautumiset (tarjoilun ja kuljetuksen järjestämiseksi) 16.10 .2019
mennessä Allille puh. 040 776 3959
Maksu 16.10.2019 mennessä yhdistyksen tilille – muistathan merkitä
viestiosaan kuka on tulossa
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Olemme varanneet lippuja Tampereen teatteriin

Notre Damen kellonsoittajaan 16.–17.11.2019.
Suomen ensi-illan syksyllä
saava Tampereen Teatterin
suurmusikaali perustuu Victor
Hugon romaaniin ja rakastetun Disneyn animaatioelokuvan lauluihin. Musiikin on säveltänyt Alan Menken, suomennoksesta vastaa Mikko Koivusalo. Musikaalituotannon ohjaa Georg Malvius, joka ohjasi aiemmin myös Catsin ja Les Miserablesin samaan teatteriin.
Rooleissa mm. Petrus Kähkönen, Josefin Silén, Ilkka Hämäläinen ja Lari Halme.
Sitovat ilmoittautumiset Allille puh. 040 776 3959 10.10.2019 mennessä.
Osanottomaksu 170€/jäsen – 50€ maksetaan ilmoittautumisen

yhteydessä ja loput 10.10.2019 mennessä yhdistyksen tilille
(retki on vain jäsenille uuden lain mukaisesti)
Linja-autokuljetus: Rantakylän huoltoasema 7.40 - Niinivaaran Eväskontti 7.50- Koskikatu
(kauppahallin kohdalta) 8.00 – Noljakka – Varkaus ……….
Paluu on sunnuntaina illalla.

Kiipeilyä ja sirkusta 23.11.2019 klo 11.00 – n.14.00
Yhdistetty kiipeily ja sirkuspäivä.
Ote – Kiipeilykeskus Pilkontie 7

Ohjattu kiipeily tunti Otteen boulderointi- ja
köysikiipeilyseinillä. Kiipeily soveltuu
kaikenikäisille eikä aiempaa harrastus tai
liikuntapohjaa tarvitse olla. Keväällä valmistuu
uusi matalampi lasten ja aloittelijoiden kiipeilyseinä (30m2). Uudella seinällä
kiipeilyhaasteet tapahtuvat sivuttain, joten korkealta tippumista ei tarvitse
pelätä.
Homma sisältää ohjauksen sekä kiipeilykengät sekä -valjaat.
Sirkus Supiasen NÄYTTÄMÖllä on tarjolla ohjattu
jongleeraustyöpaja (45min), jonka jälkeen on tutustuminen
eri sirkuslajeihin, tasapainoilu (tasapainopallo, rolabola,
löysä-nuora, tiukka nuora, slackline, tikkaat,
yksipyöräinen), ilma-akrobatia (vertikaaliköysi, trapetsi)
Kaikesta saat opastuksen ja tekemistä löytyy kaiken tasoisille liikkujille.
Homma sisältää varusteet ja ohjauksen.
Hinta aikuisille 16€/hlö ja lapsille5€/lapsi.
Ilmoittautumiset 11.11. mennessä Ritvalle puh. 050 358 5623, samoin kuin maksu
yhdistyksen tilille.
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Pikkujoulu on 28.11.2019 klo. 17.00
Kansalaistalolla
Puuroa, kahvia ja jouluista ohjelmaa!
Ilm. 22.11. mennessä Aulille puh. 0400 52 9965

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-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.
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, 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.
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Jos et ole saanut sähköpostia, ja haluat sitä, niin lähetä viestiä sähköpostillasi niin osoitteesi
on varmasti oikein, monet postit palautuvat tuntemattoman osoitteen vuoksi.
Henkilörekisterilain mukaan olemme laatineet rekisteriselosteen (halutessasi toimitamme koko 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 luovu tietoja ulkopuolisille.

Yhteystietoja:
Puheenjohtaja Helena Vuori
helena.vuori[at]elisanet.fi
Varapuheenjohtaja Sirkka Leskinen
sirkka.salme.leskinen[at]gmail.com
Sihteeri/laskut Alli Tahvanainen
alli.tahvanainen[at]gmail.com
Kirjanpito Arja Karti
Opintosihteeri Auli Ahtonen
Kirsi Härkönen
Leena Pussinen
Ritva Simonen
Raija Turunen
Heli Ylijoki

050 596 8449
044 298 8617
040 776 3959
045-2487400
0400 52 9965
0400-297276
0500 63 6814
050 358 5623
050 304 8745
050 304 0069

yhdistyksemme tilin no on FI7980001670926774 Danske-pankissa (DABAFIHH)

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