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Kaupunki ei anna taloudellista tukea kylpyläkäynteihin
TARU TYKKYLÄINEN
Joensuun kaupungin vapaa-

aikalautakunta päätti, että
kaupunki ei ala tukea Kolin
kylpylän käyttöä.
Kolin kylpylää pyörittävä
Zander Port Oy esitti, että
kaupunki alkaisi ensi vuonna tukemaan joensuulaisten kylpylän käyttöä lippua
kohtaan annettavalla kor-

BÄNDIKILPAILU

Nuorten
bändeillä vielä
loppuviikko
aikaa osallistua
Joensuussa käynnistettiin

tänä syksynä Music Against
Drugs -päihdekasvatuskokonaisuus, joka jatkuu puoli
vuotta. Osana kokonaisuutta järjestetään bändikilpailu, johon voivat osallistua
kaikenlaiset joensuulaisnuorten bändit koosta ja
tyylistä riippumatta.
Bändeillä on mahdollisuus päästä esiintymään

vauksella. Yhtiö esitti tuen
hyödyttävän erityisesti Ahvenisen, Enon ja Uimaharjun alueella asuvia kaupunkilaisia.
Yhtiö arvioi korvaukseen
tarvittavan määrärahan olevan enintään 10 000–15 000
euroa. Lisäksi se ehdotti
kaupungille yhteistyötä uimakoulujen, erityisryhmien
kuntoutukseen, vauvauin-

teihin tai koululaiskäyttöön
liittyen.
Vapaa-aikalautakunnan
vastauksessa todetaan, että
uimahallia tai kylpylää ei ole
palveluverkkosuunnitelmassa luokiteltu lähipalveluksi
eikä kaupunki näin ollen
anna taloudellista tukea yksityisessä, yritysten tai yhdistysten omistuksessa olevien
uima-altaiden käyttöön.

27. marraskuuta Joensuun
urheilutalolla järjestettävään Music Against Drugs
-iltatapahtumaan.
Osallistumisaikaa on vielä tämän viikon sunnuntaihin saakka, ja osallistua voi
osoitteessa www.musicagainstdrugs.info.
Lisäksi Music Against
Drugs Säpinää -kilpailussa
nostetaan esille paikallisia
harrastusmahdollisuuksia
edistäneitä joensuulaisnuoria.
Myös tällaisista henkilöistä voi vinkata vielä loppuviikon ajan.
Enon ja Uimaharjun koulut ovat mukana päihdekasvatuskokonaisuuteen liittyvällä kouluviikolla, joka
järjestetään viikolla 48.

MAAKUNTALIITTO

Hyttiselle
sijainen
Kehittämisjohtaja

Risto
Poutiainen toimii tehtävästään eronneen maakuntajohtajan Pentti Hyttisen sijaisena vuoden loppuun saakka.
Maakuntahallitus päätti
sijaisjärjestelyistä maanantaina.
1.1.2016 alkaen Poutiainen
toimii vt. maakuntajohtajana
siihen saakka kunnes uusi
maakuntajohtaja on ottanut
viran vastaan.
Vs. kehittämisjohtajana
toimii aluekehityspäällikkö
Eira Varis.

Turvaa tietoa ja
taitoa lisäämällä
TARU TYKKYLÄINEN
Kyllähän se tietoturva mie-

uuntaan. KUVA: KARI RISSANEN
tuulia. Viime vuoden puolella hän ryhtyi vetämään SPR:n
Joensuun seudun henkisen
tuen ryhmää.
– Siihen toimintaan jäi kipinä, kun keskustelin erään
perheen kanssa, jolta meni
tulipalossa kaikki. Lisäkipinää
antanut tapaus liittyi kadonneen etsintään. Toimintavalmiutemme on nyt sellainen,
että ensi vuoden alussa ollaan
virallisesti valmiita auttamaan
poliisi- ja pelastuslaitoksen
mukana niitä, jotka tarvitsevat
henkistä tukea kriisitilanteisiin
jouduttuaan.
Berit Kasurinen haastaa
seuraavaksi haastateltavaksi enolaisen Ilpo Rädyn.

tityttää joka kerta, kun tietokoneen avaan, tuumaa Maila
Kaasinen.
Erityisesti 83-vuotiasta
Kaasista huolettavat sähköpostiin tulvivat roskapostit.
– Sähköpostiin saattoi
tulla satakin sähköpostiviestiä ihan parissa päivässä, ja enhän minä yhtään
tiennyt, mitä asialle pitäisi
tehdä. Toinen on verkkopankki, jonka kanssa pitää
olla varovainen. Itse olen
käyttänyt sitä parisen vuotta, mutta vain sillä lailla, että joku asettaa sivun ensin
valmiiksi.
– Pojanpoika on onneksi aina auttamassa koneen
kanssa ja asentaa muun
muassa tarvittavat päivitykset. Mutta hän tekee asiat
niin yhdessä hujauksessa
että enhän minä pysy kärryillä, ja sitten kohta on taas
sama ongelma käsillä, Kaasinen harmittelee.
Alkusyksyn ajan hän on
harjoittanut tietokoneen
käsittelyä Joen Severin atkryhmässä Kontiolahden
koululla.
– Sen takia halusin tulla
tänne kurssillekin, että oppisin toimimaan itse tietokoneen kanssa ja saisin
varmuutta tekemiseen. Se
lisäisi turvallisuuden tunnettakin sitten internetin
suhteen, Kaasinen toteaa.
Kontiolahden ryhmän
tuutori Anja Kauppinen
kertoo, että tietoturva-asiat
ovat olleet tapetilla ja uhat

Aputuutorina Joen Severin ryhmässä toimiva Maire Turunen
opasti pyytivaaralaista Maila Kaasista Google-haun
tekemisessä. Kurssilla opitaan myös välttämään verkon
vaaranpaikkoja, sillä tietoturva huolettaa yhä useampaa.
KUVA: TARU TYKKYLÄINEN

tiedostetaan myös ohjauksessa.
– Melkeinpä joka kerralla
painotetaan jotain tietoturvaan liittyvää asiaa. Marraskuun loppupuolella järjestetään lisäksi tuutoreille ja
ohjattaville tietoturvakoulutus Joensuussa.

– Jo sekin on tietoturvan
suhteen olennaista, että
näiltä vieraskoneilta pitää
poistua eri lailla kuin omalta kotikoneelta. Selaimesta
pitää poistaa sivuhistoria ja
niin edelleen. Siihen liittyy
niin monta asiaa, aputuutori Maire Turunen lisää.

Myöskään yhtiön esittämään muuhun yhteistyöhön
uimahalli- tai kuntoutuskäytön osalta ei kaupungilla ole
tarvetta, vaan kaupungin
omat kaksi uimahallia tarjoavat riittävät puitteet.
– Enon ja Uimaharjun
koulut käyttävät uinnin
opetukseen Vesikkoa, joka
soveltuu koulujen mielestä
erinomaisesti uimaopetuk-

seen. Uinnin opetukseen
tehtävillä matkoilla hyödynnetään myös muita kaupungin opetukseen liittyviä
vierailukohteita kuten kulttuuripalveluita, päätöksessä
todetaan.
Vastaavaan Zander Port
Oy:n esitykseen ovat antaneet kieltävän vastauksen
myös Juuan kunta ja Lieksan
kaupunki.

Kurkistus
kirjastoon

Myös sateenvarjon ja
kanteleen voi lainata

E

ttä kirjastosta
voi perinteisten
aineistojen (kirjojen,
lehtien, musiikin ja
elokuvien) lisäksi lainata
paljon muutakin kivaa ja
hyödyllistä.
Jos vaikkapa syyssade
yllättää kirjastokäynnin
aikana, niin eipä hätää: nyt
voi Enon kirjastosta lainata
sateenvarjon!
Kirjastosta voi lainata
myös esim. lautapelejä ja
muistelulaukkuja. Lautapeleistä löytyy mm. Perhe
Alias, Kaivospeli, Trivial
pursuit sekä monia muita.
Listan lainattavista lautapeleistä saa valitsemalla
aineistohaussa aineistolajiksi Lautapelit.
Suuren suosion saaneet
muistelulaukut sisältävät
aineistoa menneiltä vuosikymmeniltä. 1930–1960
-lukujen elämään esittelevät
laukut on koottu kuudesta
eri teemasta. Laukut on
koottu ajatellen vanhusten
muistelutyötä, mutta niitä
voi mainiosti käyttää ihan
kaikenikäisten kanssa.
Muistelulaukut löytyvät
aineistohaussa hakusanalla
Muistelulaukku.
Muistelulaukut ovat
lainattavissa Joensuun
pääkirjaston lukusalista ja
niihin voi tehdä varauksen
seutukirjaston toimipisteissä
tai verkkokirjaston kautta.
Laukkuja voi lainata yhden
kerrallaan ja laina-aika on

kaksi viikkoa.
Lainattavien esineiden
joukosta löytyy myös
kantele. Kirjastokantele on
oppimateriaalikokonaisuus,
johon kuuluu kantele,
soitto-opas, sekä opetusvideot. Lainattavia kanteleita
on kaksi kappaletta ja lainaaika niillä on neljä viikkoa.
Kanteleet eivät toistaiseksi
löydy tietokannasta, mutta
ovat sinne kyllä tulossa.
Kirjastokantele on lainattavissa Joensuun pääkirjaston
musiikkiosastolta tai niihin
voi tehdä varauksen seutukirjaston toimipisteissä.
E-kirjat tekevät tuloaan
ja niistä kerrotaan lisää
tuonnempana.
SIRPA NIEMELÄ
kirjastovirkailija
Enon kirjasto

Enon kirjastosta voi
lainata sateenvarjon
kotimatkalle, jos sade
yllättää kirjastokäynnin
aikana.

KONTIOLAHTI

KONTIOLAHTI

Hirvikolarista
selvittiin
peltivaurioin

Tekninen
johtaja
eläkkeelle

44-vuotiaan joensuulais-

naisen kuljettama henkilöauto törmäsi tielle
juosseeseen hirveen maanantaina kello 7.30 Kajaanintiellä, puoli kilometriä
Raatekankaantien risteyksestä pohjoiseen päin.
Onnettomuudesta ei
koitunut henkilövahinkoja. Auto vaurioitui keulastaan.
Hirvi jatkoi törmäyksen
jälkeen matkaansa metsään.

Pitkäaikainen

Kontiolahden kunnan tekninen
johtaja Eero Pölönen siirtyy eläkkeelle ensi kesänä
heinäkuun alussa.
Pölönen on toiminut
myös Kontiolahden Jäähalli Oy:n hallituksen puheenjohtajana.
Pölöselle aletaan hakea seuraajaa saman tien.
Uuden teknisen johtajan
perehdytys aloitetaan jo
helmikuussa.

