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Lighthouse Joensuulle Suomen Rakennusinsinöörien Liiton tunnustuspalkinto
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin tunnustuspalkinto – RIL-Palkinto 2019 – on myönnetty 14-kerroksiselle
puukerrostalo Lighthouse Joensuulle. Toiselle sijalle ylsivät Helsingin Telakkaranta – Euroopan
kemikaalivirasto sekä Tik-

kurilankosken padon purkaminen ja kosken kunnostaminen.
Kansanedustaja, diplomi-insinööri Juha Sipilä korosti valintaperusteissaan, että Lighthouse
Joensuu edustaa maailman korkeimpana terästankojäykisteisenä puu-

Lieksan kaupunkikonserni palkitsi
pitkäaikaisia työntekijöitään
Lieksan kaupunki tytäryhtiöineen vietti henkilöstöjuhlaa ja pikkujoulua lauantaina 23.11.
Timitran linnassa ja hyvinvointikeskus Liehussa.
Timitran linnan juhlassa kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen
piti tervetulopuheen
ja kaupungin päättäjien tervehdyksen juhlaan toi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Eero Kärkkäinen juhlapuheessaan. Musiikista juhlassa vastasi lieksalaisista vaskisoittajista
koottu vaskikuusikko.

On välillä syytä
miettiä, onko
tahti yhteinen ja
päämäärä sama.
Henkilöstöjuhlassa palkittiin työntekijöitä pitkäaikaisesta
kunnallisesta palveluksesta palkallisella vapaalla. Yhteensä palkittiin 23 työntekijää,
joista 30 vuotta kunnallista palvelua tehneet
palkittiin myös Kuntaliiton kultaisilla ansiomerkeillä.
Henkilöstön edustajana juhlassa puheen piti
kansalaisopiston rehtori

Asko Saarelainen, joka
palkittiin juhlassa kolmenkymmenen vuoden kunnallisesta palveluksesta. Saarelainen
muistutti puheessaan
työntekijöitä olemaan
aidosti ylpeitä omasta
työstään ja osaamisestaan.
Myös yhteistyön merkitystä Saarelainen nosti esille kirkkovenesoudusta tutuin termein
– on välillä syytä miettiä, onko tahti yhteinen
ja päämäärä sama, kun
samassa veneessä yhdessä soudamme.
Kaupunkilaisilta saatavaa palautetta Saarelainen pitää myös tärkeänä ja tervetulleena,
joskin välillä yhteisen
päämäärän muistaminen olisi hänen mielestään myös niissä keskusteluissa paikallaan.
Timitran linnasta juhlan viettoa siirryttiin jatkamaan Koko kansan
pikkujouluun hyvinvointikeskus Liehuun.
Koko kansan pikkujoulun alkuillan ohjelmasta vastasivat lieksalaiset
sekä lieksalaislähtöiset
orkesterit Ega and the
boys sekä Kukko Boys solistinaan Timo Turunen. Illan viimeisenä esiintyjänä Liehussa
nähtiin imatralainen
Osmo’s Cosmos.

Nurmes muisti työntekijöitään
Nurmeksen kaupunki muisti pitkäaikaisia työntekijöitään yhteisessä pikkujoulussa
23.11. Pitkästä työurasta
Nurmeksen kaupungin
palveluksessa palkitaan
vapaapäivällä: yksi palkallinen vapaapäivä kolmenkymmenen työvuoden täyttyessä ja kaksi
palkallista vapaapäivää
neljänkymmenen työvuoden täyttyessä. Lisäksi haetaan Kuntaliiton ansiomerkkejä 30 ja
40 vuoden kunnallisen
palvelun täyttyessä.
Työntekijät myös valitsivat keskuudestaan jo
neljännen kerran vuoden työntekijän. Vuoden
2019 työntekijä on Porokylän koulun rehtori

Katja Tolvanen. Vuoden
työntekijä 2019 on arjen sankari, joka omalla
toiminnallaan nostattaa
työyhteisön meidän yhteistä Me-henkeä.
Lisäksi työntekijät valitsivat keskuudestaan
ensimmäistä kertaa
vuoden onnistuneimman teon 2019. Vuoden
teoksi valittiin hyvinvointipalveluiden onnistuneet väistötilaratkaisut.
Hyvinvointipalvelut joutuivat vuoden aikana muuttamaan Nurmes-talon remontin
alta pois. Väistötiloja ei ollut suoraan tarjolla, vaan palveluiden
tuottajat joutuivat keksimään vaihtoehtoisia
ratkaisuja.

rakennuksena ja Suomen
korkeimpana puukerrostalona insinööriosaamisen
uraaurtavimpaa kärkeä.
– Rakentamisen aikana
on kehitetty esimerkiksi
täysin uudenlaisia rakennus- ja paloteknisiä ratkaisuja. Kohde edustaa
rohkeaa loikkaa puura-

kentamisessa ja siihen liittyvässä osaamispääoman
kehittämisessä. Puurakentamisella on tulevaisuudessa myös erityinen
rooli hiilineutraalissa taloudessa. Rakennuksessa puuta käytettiin 2 500
kuutiometriä, Sipilä totesi
RILin tiedotteessa.
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Seurakuntayhtymän kiinteistösuunnitelma etenee ja ympäristödiplomille haetaan jatkoa

Sipilä mainitsee Lighthouse Joensuun ansioksi
myös rakentamisen kuivaketjun hallinnan. Hän
uskoo rakennuksen toimivan lisäksi suomalaisen
puurakentamisosaamisen
vienninedistäjänä. Se on
jo herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta.

RIL-Palkinnon voittaja julkistettiin 21. marraskuuta Säätytalolla. Sipilä teki valintansa kolmen
finalistin joukosta, rakennusalan asiantuntijoista
koostuva esiraadin arvioiden pohjalta. Kaikkiaan
RIL-Palkinto-kilpailuun
osallistui 11 ehdotusta.

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän kiinteistösuunnitelma etenee
valtuustokäsittelyyn. Yhteinen kirkkoneuvosto
esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle kiinteistösuunnitelman hyväksymistä.
Kiinteistösuunnitelmaan
on listattu kaikki seura-

kuntayhtymän omistuksessa olevat kiinteistöt
ja arvioitu niiden kuntoa,
käyttökustannuksia ja korjausvelkaa. Kiinteistösuunnitelmaan on kirjattu myös
seurakuntayhtymän omistamat metsät. Lähtökohtana on, että investointien
painopiste on toiminnan

kannalta välttämättömien
rakennusten ylläpidossa
niin, että rakennukset ovat
terveellisiä ja turvallisia
käyttää. Kiinteistösuunnitelma toimii kiinteistökannan ylläpitoa ohjaavana
työkaluna.
Joensuun seurakuntayhtymän yhteinen kirk-

koneuvosto päätti 19.
marraskuuta hakea jatkoa
Kirkon ympäristödiplomille. Joensuun seurakuntayhtymälle on myönnetty
ympäristödiplomi vuonna 2010. Se on voimassa
vuoden 2020 loppuun.
Kirkon ympäristödiplomi on kirkkohallituksen

”Matkailualallakin voi toimia vastuullisesti”
JOENSUU / Susanna Eriksson

Joensuun hotellitarjonta laajenee ensi viikolla, kun uusin
tulokas, boutique-huoneistohotelli Lietsu avataan jokivarressa sijaitsevaan vanhaan Postitaloon.

H

uoneistohotelli Lietsu
tarjoaa majoituspalveluita karjalaisen rempseällä otteella. Yrittäjät
Helena Puhakka-Tarvainen ja
Maria Saastamoinen – tai piänaine ja piäemäntä, kuten he itseään kutsuvat – ovat valmistelleet itsenäisyyspäivänä vanhan
Postitalon neljänteen ja viidenteen kerrokseen aukeavaa hotellia reilun vuoden ajan.
Idea Lietsusta syntyi, kun Saastamoinen majoitti kansainvälisiä vieraita kotonaan Airbnb-palvelun kautta ja huomasi, että
Joensuusta puuttuu paikallisia elämyksiä tarjoava boutique-henkinen hotelli. Hän päätti perustaa sellaisen itse, ja pyysi
Puhakka-Tarvaista yrityskumppanikseen.

Muun muassa astioita, somisteita ja huonekaluja on
löydetty käytettyinä antiikkiliikkeistä ja kirpputoreilta.
– Olemme tunteneet toisemme työn kautta yli kymmenen
vuotta, ja kahvipöytäkeskusteluissa oli tullut yrittäjyyshalukkuus esille, Puhakka-Tarvainen
hymyilee.

Karjalaisuutta korostaen
Lietsussa korostetaan paikallisuutta ja tuodaan esille karjalaisuutta. Jokaisella 31 huoneistolla
on oma teema ja tarina, joka näkyy aina huoneiston karjalankielisessä nimessä sekä huoneiston
sisustuksessa aina väreistä esineisiin.
– Haluamme tuoda esiin Karjalan alueen historiaa ja luontoa,
Puhakka-Tarvainen kertoo.

n Sijaitsee Joensuun keskustassa vanhan Postitalon kahdessa
yläkerroksessa osoitteessa
Rantakatu 26.
n 31 huoneistoa, joihin mahtuu

ja valtuudet, asetetaan tavoite: ympäristön tilan jatkuva parantaminen sekä
toimintaa valvotaan.
Diplomin saa seurakunta, joka ottaa käyttöön
kirkon toimintoja varten
laaditun ympäristöjärjestelmän ja täyttää ympäristödiplomin kriteerit.

KAIKKI KODIN
REMONTIT
AMMATTITAIDOLLA!
T:mi Marko Turtiainen

Jokaisessa huoneistossa oma
keittiö ja kylpyhuone pyykinpesumahdollisuuksineen. Yhteisissä tiloissa on sauna, neuvotteluhuone ja tupa, jonka pirtinpöydän
ääressä voi syödä aamiaista tai
pelata vaikka lautapelejä.
– Kaksi huoneistoista on esteettömiä, ja toiseen niistä on
tervetullut myös opaskoira. Lemmikkihuoneet ovat alakerrassa,
ja lemmikin kanssa kuljetaan eri
kautta kuin vastaanottoon, Puhakka-Tarvainen kertoo.

P. 040 515 4031
marko.t.turtiainen@gmail.com

Rakennus- ja remonttipalvelut, kylpyhuone- ja
huoneistoremontit, maalaus- ja lattiatyöt
Joensuussa ja lähialueella.

P. 044 760 5742

www.karsikontalohuolto.fi
info@karsikontalohuolto.fi

Joensuun
ilmastokumppani
Lietsu allekirjoitti syyskuussa Joensuun kaupungin kanssa ilmastositoumuksen, ja tarkoitus on
tulevaisuudessa hankkia myös
virallinen ympäristösertifikaatti.
Ilmastokumppanuus tarkoittaa,
että Lietsussa käytetään mahdollisimman paljon paikallisia tuottajia niin elintarvike-, tavara- kuin
palveluhankinnoissaan. Kaikissa
toiminnoissa huomioidaan myös
ympäristö.
– Aamiaisella on tarjolla Suomessa tuotettua ruokaa ja asiakkaita ohjataan jätteiden lajitteluun, hävikkiruoan minimointiin
sekä veden ja energian säästämiseen. Huoneistot siivotaan majoittujan poistuessa tai neljän päivän
välein, Puhakka-Tarvainen listaa.
Lisäksi muun muassa astioita,
somisteita ja huonekaluja on löydetty käytettyinä antiikkiliikkeistä
ja kirpputoreilta.
– Matkailu ei ole suurin ekoteko maailmassa, mutta matkailualallakin voi toimia ympäristövastuullisesti, Puhakka-Tarvainen
toteaa.

Matkustajien määrä kasvaa
Puhakka-Tarvainen kertoo, että
Joensuussa on tällä hetkellä noin
600–700 huoneen edestä hotellikapasiteettia, jonka lisäksi maakunnalliset strategiat maalailevat
tarvetta jopa 300 lisähuoneelle.
Hän uskookin, että kaikille majoitusta tarjoaville yrityksille löytyy asiakkaita.
– Tämänkin vuoden matkailutilastot näyttävät, että matkailijoiden määrä on kasvanut joka

Itä-Suomen museot
suunnittelevat Suomen
suurinta näyttelyä
Saimaa-ilmiön hengessä

Yrittäjät Maria Saastamoinen (vasemmalla) ja Helena Puhakka-Tarvainen avaavat Joensuun vanhaan Postitaloon ensi viikolla Huoneistohotelli Lietsun. He kuvailevat tarjoavansa majoituspalveluja karjalaisen rempseällä otteella.
kuukausi ja heinäkuussa kasvua
oli jopa yli kymmenen prosenttia, vaikka täällä ei edes ollut mitään isoja uusia tapahtumia, Puhakka-Tarvainen kertoo.
Matkakohteilta halutaan yhä
enenevässä määrin myös autenttisia elämyksiä. Siksi Puhakka-Tarvainen ja Saastamoinen
aikovat tulevaisuudessa tarjota
vieraille myös matkailupalveluita.
– Jos asiakas haluaa vaikka
mennä sienimetsään, niin me
järjestämme sen, Puhakka-Tarvainen maalailee lisäten nauraen,
että ensin pitää kuitenkin saada
toiminta kunnolla käyntiin.

Huoneistohotelli Lietsu
n Avataan 6. joulukuuta.

myöntämä todistus seurakunnalle, joka on sitoutunut kehittämään toimintaansa ympäristön
kannalta jatkuvasti paremmaksi. Diplomissa
muun muassa seurakunnan päättävät elimet sitoutuvat ympäristöarvoihin, määritetään vastuut

yhteensä 61 asiakasta.
n Joensuun kaupungin ilmastokumppani syyskuusta lähtien.
Toiminnassa korostetaan
paikallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

n Jokaisella huoneistolla on
tarina runon tai sananlaskun
muodossa. Huoneistojen karjalankieliset nimet sekä niiden
sisustukset perustuvat kunkin
huoneiston tarinaan.

Lietsun arvoja leimaavat paikallisuus- ja ympä- Osalla sisusteista on oma tarina. Kaapin päällä
ristöajattelu. Peili on kierrätyslöytö ja sen alla oleva matkalaukku on tullut Joensuuhun 90-luon kotimaisen valmistajan puukomposiittiallas. vulla Siperiasta 10-vuotiaan Simon matkassa.

Itä-Suomen alueen museoiden väki kokoontui
21.11.2019 Punkaharjulle Suomen Metsämuseo Lustoon pohtimaan museoyhteistyön
kehittämistä ja museoalan profiilin nostamista
alueella. Tapaaminen oli
tärkeä verkostoitumisen
ja museoalan ammattilaisten yhteistyön tiivistämisen kannalta.
Tapaamisessa mietittiin myös sitä, millä tavalla museot voisivat olla yhdessä
mukana Saimaa-ilmiö
2026 -kulttuuripääkaupunkihankkeessa. Savonlinna hakee yhdessä
Itä-Suomen maakuntien ja keskuskaupunkien kanssa Euroopan
kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026.
Tapaamisessa päätettiin tehdä yhteisponnistus: Saimaa-ilmiö –
Suomen suurin näyttely.
Näyttelyn suuruus tulee
sen pitkästä ajallisesta kestosta, näyttelyn
jakautumisesta neljän
maakunnan eri museoihin sekä laajasta näkyvyydestä verkossa.
Lisäksi ensi vuoden
alusta valtakunnalliseen
Finna-hakupalveluun
rakennetaan Itä-Suomen museoiden yhteinen Saimaa-ilmiö Finna, joka sisältää alueen

museoiden digitaaliset
aineistot ja kokoelmat.
Alueen runsas kokoelmatarjonta saadaan siten laajasti esiin verkkonäkyvyydellä.
Tapaamisen runsas ja
hedelmällinen ideariihi tuotti myös lukuisia
muita yhteistyösuunnitelmia ja rajoja rikkovia
aloitteita.
– Saimaa-ilmiössä on
hienoa, että ajatellaan
isommin ja laajemmin,
sillä yhdessä olemme
paljon enemmän, summasi Joensuun kaupungin kulttuurijohtaja ja Saimaa-ilmiön
valmisteluryhmän puheenjohtaja Sari Kaasinen.
Tapaamisessa olivat edustettuina Etelä-Karjalan museo, Jalkaväkimuseo, Kuopion
kulttuurihistoriallinen
museo, Kuopion luonnontieteellinen museo,
Kuopion taidemuseo,
Lusto – Suomen Metsämuseo, Mikkelin kaupungin museot, Olavinlinna – Kansallismuseo,
Pohjois-Karjalan museo Hilma, Savonlinnan
maakuntamuseo / Riihisaari – Saimaan luontoja museokeskus, Sodan
ja Rauhan keskus Muisti,
Varkauden museot sekä Saimaa-ilmiö 2026
-hankkeiden edustajat.

