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               Säästä kirjekuori – siinä on viitenumerosi 

          
 

 
 
 
 
Hyvää kesää kaikille!   
Suunnatkaamme katseet loppukesään ja syksyyn!  
 
 
Koronan myötä ovat kevään ja kesän suunnitelmamme menneet uusiksi ja vai-
kutukset näkyvät pitkälle syksyyn. Toivottavasti uutta aaltoa ei tule ja voimme 
jatkaa eloamme turvallisin mielin. 
Kesällä olemme suunnitelleet kaksi ulkoilma tapaamista Joensuussa, jotka pi-
täisivät olla turvallisia nykytietämyksen mukaan. Syksyllä jatkuvat kerhot ja eri-
laiset retket ja tapahtumat.  
 
TERVETULOA kaikki joukolla 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. toimin-
toihimme, huomaathan, että ilmoittautuminen 
on puhelimitse. Emme välttämättä huomaa 
ajoissa ilmoittautumisia, jos käytät sähköpostia 
tai tekstiviestejä – retket voivat olla jo täynnä ja 
joskus viestisi vain ei tule perille.  
Emme lähetä erillistä laskua, maksathan osallis-
tumisesi viimeistään viimeisenä ilmoittautumis-
päivänä, jos ei muuta ole sovittu. 
 
Muistathan täyttää vapaehtoisatyön lomakkeita, 
erityisesti puheluista korona-aikana ja sen jäl-
keen kokoamme tilastoa!  
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Torstaina 30.7.2020 klo 13.00 tapamme Jokiasemalla (Hasaniementie 3). 

Ohjelmassa vapaata seurustelua ja kahvi/tee kera pullan, 
jonka järjestö kustantaa kesän kunniaksi. 
Sään salliessa olemme ulkona ja sateen sattuessa sisäti-
loissa.  
Ilmoittaudu Annelille 27.7. mennessä 
Tervetuloa mukaan! 

 
 

Retkeilemme Utran saareen lauantaina 5.9.2020 
klo 13.00 
 
Varasimme kotamajan saaren keskellä, Bussilla 2 
pääsee kohdalle 
Tarjoamme pientä purtavaa, kerrothan ruokarajoit-

teesi. 
Ilm. Sirkalle puh. 044 298 8617  28.8.2020 mennessä 

 
 
Muistathan iltapäiväkerhomme torstaisin! 
Jatkamme toimintaamme syksyn tullen. 
Tule Sinäkin mukaan iloiseen joukkoomme! Torstai- kerhomme kokoontuu joka 
toinen torstai alkaen klo 13.00.  
(syksyn kerhopäivät ovat: 27.8, 10.9, 
24.9, 8.10, 22.10, 5.11, 19,11 ja 3,12)  
Joensuun Kansalaistalolla  
os. Torikatu 30.  
 

Järjestämme myös alustuksia ja retkiä 
kiinnostuksen mukaan  

 

Lokakuussa(jompikunmpi kerhopäivistä) 2020  
Optikko Renja Gavrilov-Heino ja Petri Mutanen, silmänpainemittausta 
sekä selvitystä silmien sairauksista ja näön ongelmista.   
Ilmoittelemme sähköpostilla ja Heilin minne mennä palstalla 
tarkemman ajan, kunhan saamme vahvistuksen. 
 

10.11.2020 Sippe toiminnan esittelyä   
”Sippe -toiminnan tavoitteena on vakiinnuttaa kotona asuville ikäihmisille tarkoi-
tettu uudenlainen vapaaehtoistoiminnan konsepti. Sippe -toiminta tukee ikäihmis-
ten kotona asumista, vahvistaa osallisuutta ja elämänhallintaa sekä tuo iloa elä-
mään. Samalla lisätään ikääntyneiden konkreettisia mahdollisuuksia kansalais-
toimintaan heidän omassa lähiympäristössään Koulutetun vapaaehtoisen Sippe 
vapaaehtoisen voi kutsua omaan kotiinsa tai johonkin yleiseen tilaan pitämään 
ikäihmisille maksuttomat hyvinvointikutsut.”  
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Ranskalainen ilta – Utran Uittoareenalla 14.8.2020 klo 18.00 
 
 
Sopraano Laura Pyrrö ja baritoni Gabriel Suovanen esit-
tävät ranskalaisia chansoneita, elokuvamusiikkia ja aarioi-
ta. 
Trio Arto Tarkkonen, harmonikka, Kemal Achourbekov, 
piano ja Mikko-Ville Luolajan-Mikkola, viulu. 
 
Lipun hinta jäsenille 25 €/hlö, muut 35€ 
Sitovat ilmoittautumiset Helenalle puh. 050 596 8449  
24.7.2020 mennessä 

 
 
 

 

 
Virkistysviikonloppu Tanhuvaaran urheiluopistolla  
Savonlinnassa 19.–20.9.2020 (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 Helenalle 
puh. 050 596 8449  1.8.2020 
mennessä, 
maksu yhdistyksen tilille 17.8.2020 
mennessä. 
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Kinky boots - musikaali Tampereella 10. – 11.10.2020 

Pop-ikoni Cyndi Lauperin säveltämä musikaali Kinky Boots 
juhlistaa erilaisuutta, ystävyyttä ja ennakkoluulojen voittamista. 
 Kinky Boots vie sinut vuoristoradan vauhdilla tehdashallien 
hämärästä muotimaailman huipulle. Isänsä konkurssin 
partaalla olevan kenkätehtaan perinyt Charlie on epätoivoinen 
kaatuvan yrityksensä kanssa. Apuun saapuu kuin 
luonnonvoima, glitterin ja höyhenien keskeltä, hurmaava 
viihdetaiteilija Lola seurueineen villin ideansa kanssa. Tämä 
pari, jolla ei pitäisi olla mitään yhteistä, yltää lopulta 
uskomattomiin saavutuksiin, joista muut vain uneksivat 
 
Sitovat ilmoittautumiset 5.9.2020 mennessä Arjalle puh. 045 
248 7400 
Osanottomaksu 170€/jäsen – 50€ maksetaan ilmoittautumisen 

yhteydessä ja loput 5.9.2020 mennessä yhdistyksen tilille  
 
 
 
   
 
 
 

Hanki uusia jäseniä mukaan toimintaamme, jotain pientä palkintoa parhaille 
hankkijoille.  
 
Liittymislomake/jäsentietolomake 
 
JOENSUUN KOTIEN PUOLESTA RY  
Karhunkierros 6 A 3 80230 Joensuu 
 
 
Nimi: _______________________________ Synt.aika __________________________ 
 
Osoite: ______________________________________________________________ 
 
Postino ________________  Postitoimipaikka _____________________________ 
 
Puh____________________________ 
 
haluatko sähköpostia - osoite: _______________________________ 
 
 
_____/____ 2020       _______________________________ 
     allekirjoitus 
 
 
Minulle jäsenyydestä kertoi ______________________________  
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Syyskokous on 24.10.2020 klo 14.00 Bomballa Nurmeksessa. Esillä 

Sääntöjen § 6 määräämät asiat. Mm. vuoden 2021 toimintasuunnitelma, talousarvio, 
henkilövalinnat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samalla järjestämme syysretken  Bomballe 24.10.2020,  

jossa on mahdollisuus mm. ulkoiluun sekä kylpyläkäyntiin. 
Ruokailu on seisovasta pöydästä.  
omavastuu 15€/jäsenet, lapset ilmaiseksi (alle 17 vuotta, yhdistys tarjoaa)  
 • Bomba Spa aikuiset 13€, lapset ilmaiseksi (alle 17 vuotta, yhdistys tarjoaa)  

 
 

Linja-autokuljetus: Rantakylän huoltoasema 8.00 - Niinivaaran Eväskontti 8.10- 
Matkailupysäkki 8.20 – Noljakka 8.30 – Bomba 
 
Sitovat ilmoittautumiset (tarjoilun ja kuljetuksen järjestämiseksi) 24.9.2020 
mennessä Arjalle puh. 045 248 7400 
 
Maksu 24.9.2020 mennessä yhdistyksen tilille  
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Ooppera Lemmenjuoma 30.1.2021 

 
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 27.11. mennessä Sirkalle puh. 044 298 8617 hoidathan 
myös maksun ajoissa 27.11.2020 yhdistyksemme tilille. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pikkujoulu on 26.11.2020 klo. 17.00 

Kansalaistalolla 
Puuroa, kahvia ja jouluista ohjelmaa! 
Ilm. 20.11. mennessä  Arjalle puh. 045 248 7400 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tulevaa: Selvitämme lapsille sopivaa ohjelmaa peruuntuneiden tilalle. 
Seuraa ilmoittelua. 
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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.   
 

Otamme jälleen ilolla vastaan ehdotuksianne tulevasta toiminnasta 
 
 
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 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 vakuu-
tettu yhdistyksen puolesta retkillä tms. tilai-

suuksissa, jokainen huolehtii itse omasta va-
kuutusturvastaan. 

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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Yhteystietoja:  
Yhdistyksen sähköpostiosoite on joensuu[at]kotienpuolesta.fi 

 
 

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 
Kirsi Lavikainen   050 309 2550 
Leena Pussinen                         0500 63 6814 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
yhdistyksemme tilin no on FI7980001670926774 Danske-pankissa (DABAFIHH) 

 
 
 
Tervetuloa kaikki mukaan toimintaamme, 

sekä aurinkoista kesää kaikille! 
 

– hallitus – 
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