TYÖTTÖMIEN ALENNUKSET POHJOIS-KARJALAN KUNNISSA
Taulukkoon on koottu työttömille suunnattuja alennuksia Pohjois-Karjalan kunnissa vuonna 2019. Tiedot voivat muuttua ja ne päivitetään
tietyin väliajoin. Tiedot on kerätty pääasiassa kuntien, kansalaisopistojen ja yhdistysten nettisivuilta. Lisätietoa ja tarkennuksia on saatu
puhelimitse kuntien työllisyysvastaavilta, kansalaisopistojen toimistoista ja yhdistysten toimijoilta. Pääsymaksujen kohdalla suluissa ilmoitetaan
hinta ilman alennusta.

Liperi

Liikunta

Kulttuuri

Maksuttomat
kuntosalivuorot kuntalaisille
kaikissa taajamissa tiettyinä
kellonaikoina

Päiväkino-elokuviin Työtön työnhakija saa
vapaa pääsy
pyynnöstä
20 €:n alennuksen kahdesta
Joensuun seudun
kansalaisopiston kurssimaksusta
lukukaudessa.
Alennuksen voi käyttää myös
alaikäisen huollettavan kurssiin.

Lainavälineitä maksutta
lyhytaikaiseen käyttöön mm.
lumikenkiä, kävelysauvoja ja
kanootti

Kontiolahti

Kuntosali:
Kertamaksu
10 kertaa
Kuukausikortti
Kausikortti 4 kk

Polvijärvi

Vapaa-aikatalon kuntosalin
käyttö kuntalaisille
maksutonta

4 € (7 €)
35€ (55 €)
30€ (45 €)
70€ (110 €)

Kansalaisopisto

Päiväkino-elokuviin Työtön työnhakija saa
vapaa pääsy
pyynnöstä
20 €:n alennuksen kahdesta
Joensuun seudun
kansalaisopiston kurssimaksusta
lukukaudessa.
Alennuksen voi käyttää myös
alaikäisen huollettavan kurssiin.
Työtön työnhakija saa
pyynnöstä
20 €:n alennuksen kahdesta
Joensuun seudun
kansalaisopiston kurssimaksusta
lukukaudessa.
Alennuksen voi käyttää myös
alaikäisen huollettavan kurssiin.

Muuta

Liikunta
Outokumpu

Ilomantsi

Kitee

Lieksa

Nurmes

Kulttuuri

Uimahalli:
Kertalippu
3,50€
(5€)
Sarjalippu 10 kpl
32€
(45€)
Kausikortit 6 kk
80€
(120€)
Kuntosali + uinti: 4,50€
(6€)
Uimahalli:
Kertalippu 3,50 € (4,50€5,50€)

Uimahalli:
Kertalippu
Kuntosali:
kertalippu

3,60 € (5,50€)

Kansalaisopisto

Muuta

Työtön työnhakija saa
pyynnöstä
20 €:n alennuksen kahdesta
Joensuun seudun
kansalaisopiston kurssimaksusta
lukukaudessa.
Alennuksen voi käyttää myös
alaikäisen huollettavan kurssiin.
Kansalaisopisto tarjoaa 60 €:n
arvoisen opintosetelin
ilomantsilaisille työttömille
työnhakijoille lukuvuoden
aikana
Keski-Karjalan kansalaisopisto:
kurssimaksut -50%

3,30 € (5,00€)

Uimahalli:
Työttömät voivat käydä
ilmaiseksi uimassa torstaisin
klo 11.00 - 14.00.
Maksuton
liikuntavälinelainaus
kaupunkilaisille mm.
lumikenkiä, kävelysauvoja,
sykemittari

Lieksan kansalaisopisto:
kaksi
opintoseteliä/lukukausi/työtön
= kaksi ilmaista kurssia
Ylä-Karjalan kansalaisopisto:
10€ opintoseteli/lukuvuosi

Työttömien yhdistys Näre ry:
jäsenmaksu työttömät 5€/vuosi, muut
10€/vuosi
jäsenille alennuksia useista liikkeistä
https://www.nare.fi/nedut19.pdf
maksuton liikuntavuoro kerran viikossa +
muita tapahtumia (retkiä, ruuanlaittoa
yhdessä ym.)

Liikunta

Kulttuuri

Kansalaisopisto

Muuta

Valtimo

Kuntosali (Valtimon Vasama)
Kunnan tuki (valtimolaisille)
työttömät, eläkeläiset,
koululaiset, lukiolaiset:
1 krt - 5€ (muuten 8€),
10 krt - 35€ (60€),
3 kk - 60€ (100 €),
6 kk - 100€ (180 €),
12 kk - 150€ (250 €)

Ylä-Karjalan kansalaisopisto:
10€ opintoseteli/lukuvuosi

Näre ry:n jäsenille alennuksia useista
liikkeistä
https://www.nare.fi/nedut19.pdf

Juuka

Liikuntatilojen
käyttömaksut:
pitkäaikaistyöttömiltä ei
peritä kuukausimaksua

Juuan kansalaisopisto:
Työttömät saavat 50 %
alennuksen kurssimaksuista

Juuan Työttömät ry:n jäsenille alennuksia
useista liikkeistä
https://docs.wixstatic.com/ugd/80c45d_
b207fdcc0e594ed7adedbf3b14541407.p
df

Rääkkylä

Keilahalli-kuntosali:
Keilaratamaksu: aikuiset
työssäkävijät 8 €/h, muut 4
€/h
Kuntosalimaksu: aikuiset
työssäkävijät 2 €/krt, muut 1
€/krt.
Kuukausikortti 20€/10 € kk
Kuntosali maksuton
työttömille

Keski-Karjalan kansalaisopisto:
kurssimaksut -50%

Tohmajärvi

Tohmajärven kansalaisopisto:
opintoseteli arvo 25€, jos on
ilmoittautunut vähintään
kahdelle kurssille ja ainakin
toinen kurssimaksu ylittää 50 €.

Työttömien yhdistys Tohmajärven
Nurkka ry:n jäsenmaksu työttömät
10€/vuosi,
muut 20€
Lounaan jäsenhinta 6,00 € (7,50€)

Joensuu

Uimahalli, Vesikko:
Kertalippu,
aamu 6.00-14.00: 4 €
(5,50 €)
Illat ja viikonloput: 4,70 €
(6,70 €)
10 kertaa: 41,30 € (58,70 €)
50 kertaa: 186,30 €
(261,10 €)
Kuntosali+uinti, kertalippu,
aamu 6.00-14.00: 4,60 €
(6,50 €)
Illat ja viikonloput: 5,30 €
(7,70 €)
Kuntosali+uinti, 10 kertaa:
45,90 € (63,20€)
50 kertaa: 204,00 €
(281,60€)
3 kk:n kortti 124,40 €
(172,40 €)
1 kk:n kortti 47,90 €
(68,30 €)
Uimahalli, Rantakylä:
Kertalippu,
aamu 6.00-14.00: 2,80 €
(4,30 €)
Illat ja viikonloput: 3,50 €
(5,00 €)
10 kertaa: 30,60 € (43,40 €)
50 kertaa: 134,60 €
(191,80 €)
Kuntosali+uinti, kertalippu,
aamu 6.00-14.00: 3,60 €
(5,30 €)

Teatteri: 3 €, 1h
ennen esitystä
ovilipunmyynnistä
(ei vierailuesitykset
ei lastennäytelmät)
Teatterin
alennushinnat
etukäteen
ostettuna riippuen
esityksestä:
https://kaupungint
eatteri.jns.fi/liput/l
ippuhinnasto
Konsertit:
Kausikortti: 45 €
(115 €)
Sarjaliput:
5 konserttia 40 €
(100 €)
4 konserttia 30 €
(85€)
3 konserttia 22 €
(64 €)
Yksittäislippujen
hinnat ilmoitettu
kunkin konsertin
kohdalla:
aikuiset/eläkeläiset
/opiskelijat, lapset,
työttömät,varusmiehet,siviilipalvelusmiehet:
https://www.joens
uu.fi/kaupunginork
esteri/konsertit

Pyynnöstä 20 € alennus
kahdesta kurssimaksusta
lukukaudessa. Mahdollista
käyttää myös alaikäisen
huollettavan kurssimaksuun.

Illat ja viikonloput: 4,50 €
(6,50 €)
Kuntosali+uinti, 10 kertaa:
38,80 € (52,50 €)
50 kertaa: 171,40 €
(232,60 €)
3 kk:n kortti: 106,10 €
(144,80 €)
1 kk:n kortti 41,80 €
(57,10 €)

Museot:
Taidemuseo Onni,
Pohjois-Karjalan
museo Hilma:
3 € (5 €)
Ilmaiset
museolauantait
Taidemuseo
Onnissa v.2019:
4.5. / 7.9. / 5.10. /
9.11. / 7.12.
Bunkkerimuseoon
yleisöllä vapaa
pääsy
aukioloaikoina.
Lisätietoa:
https://www.joens
uu.fi/museot

Joensuun ruokajakelut ja edulliset ruokailumahdollisuudet/kahvilat:
https://www.jelli.fi/assets/files/sites/6/2019/06/RUOKAJAKELUT-JA-RUOKAILUMAHDOLLISUUDET-2019_p%C3%A4ivitetty.pdf

Lisätietoa ruokajakeluista:
http://www.joensuunortodoksit.fi/ruokakassienjakelu/
https://www.viadia.fi/joensuu/ruoka-aputyo/
https://joensuu.helluntaiseurakunta.fi/toiminta/diakonia/ruokapalvelu

