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Pääkirjoitus

Takavuosien matkailu-
mainos valisti kansaa 
kertomalla, että ”on 
vain yksi Koli”. Kolil-

la on kuitenkin monet kasvot. 
Se on suomalainen kansal-
lismaisema, geologinen aar-
reaitta, matkailukeskus, yksi 
maamme vanhimpia laskette-
lukeskuksia ja omaleimainen 
kyläyhteisö. Meillä jokaisel-
la on varmasti oma mielipide, 
millainen on aito Koli ja mil-
lainen sen tulisi tulevaisuudes-
sa olla?

Kolin Kotiseutuyhdistys jul-
kaisee loppuvuonna yhdes-
sä Lieksan kansalaisopis-
ton kanssa Kolin kylähistori-
an. Luvassa on noin neljänsa-
dan sivun lukupaketti kyläs-
tä ja ihmisistä kansallismaise-
massa 1700-luvulta nykypäi-

vään. Kirjan sisältöä voidaan kat-
soa kahdesta näkökulmasta: mitä 
Koli on merkinnyt kyläläisille ja 
miten ulkopuoliset ovat nähneet 
Kolin. Nämä näkökulmat nouse-
vat helposti esiin Kolista puhut-
taessa.

Kolin historian ja kulttuuripe-
rinnön tutkijoille riittää työsar-
kaa myös tämän kylähistorian 
valmistumisen jälkeen. Kolin yli 
satavuotinen matkailun historia 
ansaitsee oman kokonaisesityk-
sen. Sen tulisi kattaa myös Kolin 
matkailun toteutumatta jääneet 
suunnitelmat ja niiden taustate-
kijät. 

Koli on noussut usein valtakun-
nallisesti esiin maisemakysy-
myksiin liittyvistä yhteiskun-
nallisista ristiriidoista. Paikal-
listen näkökulman syvällisem-

pi huomioon ottaminen olisi tär-
keää tutkimuksenkin kannalta. 
Samalla voisi pohtia, olisiko ken-
ties joillakin muilla toimintata-
voilla maanomistajien ja luon-
nonsuojelijoiden välisiä raja-ai-
toja saatu madallettua.      

Kolin mittava tarinaperinne 
ansaitsisi nykyistä laajemman 
tarkastelun. Ukko Kinolaisen ja 
muiden velhojen ja noitien nyky-
päivään saakka eläneitä myytti-
siä tarinoita voisi hyödyntää vielä 
nykyistä enemmän alueen kult-
tuuri- ja elämysmatkailussa.

Kansalaisopiston opetustarjon-
ta Kolilla on varsin laaja. Kurs-
seja on suunnattu sekä kyläläi-
sille että muualta tuleville mat-
kailijoille. Perusopetuksen kans-
sa olemme järjestäneet onnistu-
neita yhteiskursseja kuvataitees-

sa ja tietotekniikassa. Aktiivinen 
kyläkuoro ja musiikkiryhmä tuo-
vat iloa kolilaisten arkeen ja juh-
laan. Liikunnan iloa voi hakea 
jumpparyhmästä. 

Yhteistyössä Break Sokos Hotel 
Kolin kanssa kansalaisopisto on 
järjestänyt onnistuneita kuvatai-
deleirejä, joihin opiskelijoita on 
tullut ympäri maata. Tänä syk-
synä tarjolla on kuvataide- ja kir-
jallisuuskurssit. Luonnollisesti 
nämä ryhmät ovat avoimia myös 
lähiseutujen asukkaille.

Lieksan kaupungin vuoteen 2020 
ulottuvan strategian mukaan 
Lieksa on Kolin kaupunki. Tämä 
on kaupungin virallinen slogan, 
mutta siihen se sitten jääkin. 
Päästrategian seitsemässä koh-
dassa ei Kolista puhuta mitään. 
Kaikki on kiinni palvelukeskus-

ten omista linjauksista ja toi-
mintasuunnitelmista.

Ottaen huomioon Kolin ima-
gon, historian, sijainnin sekä 
sen kehittyvän matkailutar-
jonnan Lieksan kaupungin oli-
si syytä laatia oma toimenpi-
deohjelma Kolia varten. Ohjel-
massa tulisi linjata, mitä Liek-
sa tahtoo Kolista sekä miten ja 
millä resursseilla siellä tuotet-
tavat palvelut järjestetään tule-
vina vuosina. Tämä olisi tär-
keää myös lukuisten yhteistyö-
kumppaneiden kannalta. 

Asko Saarelainen
asko.saarelainen@lieksa.fi

Kolin monet kasvot
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Kuva: Asko Saarelainen

TULE JA TUTUSTU  
KANSALAISOPISTON 
LIIKUNTARYHMIIN

Tiistai 1.9.2015
KESKUSKOULU, Kuhmonkatu 30, liikuntasali
klo 17.00–17.30 Circuit Pirjo Rämänen
klo 17.30–18.00 Touhutunti Pirjo Rämänen 

Keskiviikko 2.9. 2015   
KULTTUURIKESKUS, monitoimisali
klo 17.00–17.30  Kuntovatsatanssi Riitta Mikkonen  
klo 17.30–18.00 Voimajooga Riitta Mikkonen 
klo 18.00–18.30 Lavis Tuula Aikioniemi 
klo 18.30–19.00 Pilates, alkeet  Aino Mitrunen 
 

Torstai 3.9.2015 
KESKUSKOULU, Kuhmonkatu 30, liikuntasali
klo 17.00–17.30 Zumba® Toning Anni Korkalainen 
klo 17.30–18.00 Zumba®  Anni Korkalainen 
klo 18.00–18.30 Army Henna Purmonen 
klo 18.30–19.00 Kahvakuula Henna Purmonen  

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. 

Ota jumppavarusteet mukaan. Zumba Toning näyttötun-
nille Toning stick mukaan, jos on. Tilalle käy myös hiekal-
la tai riisillä täytetty puolen litran pullo tai kevyet käsipai-
not (noin 0,5-1 kg).

OPINTONEUVONTA
Lisätietoja kursseista saat puhelimitse 
torstaina 3.9. klo 15.00–17.00:
suunnittelijaopettaja Inna Turpeinen p. 040 104 4108
suunnittelijaopettaja Pasi Karonen p. 040 104 4112

Soittaa voi myös muulloin virka-aikana suunnittelija-
opettajille tai kanslisti Tuula Porkalle 04010 44106.

Ilmoittautuminen Internetissä 
alkaa perjantaina 4.9.klo 18.00 
osoitteessa: https://www.opistopalvelut.fi/lieksa/.

Lieksan kansalaisopiston 
syksyn 2015 opetus-
tarjonnassa on 
valittavanasi 142 kurssia 
ja 3 200 opetustuntia. 

Kurssien määrä on hivenen vii-
me syksyä pienempi, koska käden 
taitojen ryhmien määrää on 
vähennetty jonkin verran. Syy-
nä tähän on kurssien kysynnän 
väheneminen. Valittavanasi on 
edelleen laadukas ja monipuoli-
nen vapaan sivistystyön kurssi-
tarjonta edulliseen hintaan.

Yleisöluennoissa professo-
ri Tapio Hämynen kertoo karja-
laisten sukupolvien kokemuksis-
ta sotavuosista nykypäivään ja 
FT Jukka Partanen opastaa itä-
karjalaisten sukujen tutkimises-
ta. Petoillassa pohditaan tutki-
musprofessori Juha Hiedanpään 
johdolla, miten paikallista susi-
kantaa hallitaan. Suomen Hip-
pos ry:n ravivalmennuksen pää-
kouluttajan Pertti Hartikan tee-
mana on hevosen valmennus ja 
hyvinvointi. Yleisöluentoihin on 
vapaa pääsy.

Uusia kursseja on myös muissa 
aineissa. Osallistujien tasapainoa 
ja mielenrauhaa haetaan viikon-
loppuna mindfulness-kurssilta. 
Kolin taidekursseista tarjolla on 
kirjailija Marja Björkin ohjaa-
ma luovan kirjoittamisen työpaja 
ja taidemaalari Seppo Väänäsen 

ohjaama kuvataideleiri ”Akvarel-
leja kansallismaisemassa”.

Tietotekniikan kurssit jatku-
vat perinteisellä ohjelmalla. Tie-
totekniikkaa senioreille -kurs-
sien sisällöt jakautuvat aiempaa 
selkeämmin kahteen tasoon. 

Uutena aiheena tulevat koo-
dauksen alkeet, sillä koodaushan 
on tulossa oppiaineeksi perus-
kouluunkin. Aloitetaan esimer-
kiksi niin, että pannaan Angry 
Bird ottamaan possu kiinni, ja 
jatketaan kurssin aikana kohti 
verkkojulkaisemisen kieliä.

Kielissä on tarjolla 18 ryhmää 
seitsemässä eri kielessä, niis-
tä alkeita voi opiskella espan-
jassa, italiassa, karjalan kieles-
sä ja venäjässä. Jatkoryhmissä 
pääpaino on puhutussa kieles-
sä, sillä tänä vuonna ohjelmas-
sa on runsaasti käytännön puhe-
taitoa kehittäviä ryhmiä. Uutena 
on karjalan kielen palautuminen 
kielivalikoimaan. Nyt on mah-
dollista opiskella karjalan kielen 
toista päämurretta, varsinaiskar-
jalaa, jota puhuttiin mm. Repo-
lan, Porajärven, Suojärven, Suis-
tamon ja Impilahden pitäjissä.  

Taideaineiden uutuutena on 
kuvataiteessa johdatus ympäris-
tö- ja yhteisötaiteeseen, näyttä-
mötaiteessa ilmaisutaito ja klo-
vneria ”Aikuisten leikisti” ja 
musiikissa laulun harrastajien 
toivoma kevyen musiikin laulu-
kurssi sekä joulukuoro.

Liikunnan 42 kurssia perustu-
vat suosittuihin ja hyväksi koet-
tuihin liikuntamuotoihin. Jou-
kossa on myös uutuuksia. Zum-
ban peruskurssin lisäksi ohjel-
massa on zumba toning, joka 
soveltuu hyvin niska-hartiavai-
voista kärsiville. Lavatanssin 
askeleita ilman paria voi opetel-
la lavis-kurssilla, joka on nopeas-
ti suosiota kasvattanut suoma-
laisten tanssiohjaajien kehittä-
mä versio zumbasta. Haastei-
ta kaipaaville soveltuu aerobis-
ta ja lihakuntoharjoitusta yhdis-
tävä army-kurssi. Miehille tänä 
vuonna on tarjolla oma miesten 
liikuntaryhmä, jonka tavoittee-
na on innostaa miehiä liikunnan 
pariin. 

Käytännön taidoissa uusia 
kursseja ovat muun muassa ryi-
jytyö ommellen, enkelinukke 
sekä tyylin ja vaatekaapin päivi-
tys. Malminetsintäkurssi palaa 
ohjelmistoomme lyhyen tauon 
jälkeen.

Tule mukaan ja koe harrasta-
misen ja yhdessäolon iloa kansa-
laisopiston ryhmissä!

Asko Saarelainen
Rehtori

Monipuolisia kursseja
hevosen valmennuksesta 
lavikseen
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TYÖKAUSI 2015–2016

s	 Syyslukukausi 
 14.9.–13.12.2015. 
s	 Kevätlukukausi 
 11.1.–17.4.2016.
s	 Syysloma 12.–18.10.2015
s	 Talviloma 7.–13.3.2016. 
s	 Pääsiäinen 25.3.–28.3.2016
s	 Lomaviikoilla ja pääsiäisenä 

ei pääsääntöisesti ole 
 opetusta. 

ILMOITTAUTUMINEN
Internetissä 
pe 4.9. klo 18.00 alkaen sivulla 
www.opistopalvelut.fi/lieksa

Henkilökohtaisesti 
su klo 12.00–14.00, Lieksan 
lukiossa, Koulukatu 16. Jos 
sinulla ei ole mahdollisuutta 
ilmoittautua netin kautta, tule 
ilmoittautumaan sunnuntai-
na! Huoltajalla mahdollisuus 
ilmoittaa alle 18-vuotias lapsen-
sa ryhmiin.

Puhelimitse 
ma 8.9. alkaen p. 04010 44106

Mikäli tarvitset henkilökohtais-
ta ohjausta ilmoittautumisjär- 
jestelmän käyttöön, voit ilmoit-
tautua 8.9. alkaen myös asiakas- 
palvelupisteessä arkisin klo 9–15,  
Pielisentie 3, p. 040 1044710.

OHJEET 
netti-ilmoittautumiseen:
• Kirjoita osoite: https://
   www.opistopalvelut.fi/lieksa/
• Klikkaa: Ilmoittautuminen
• Klikkaa vasemmasta reunas-
ta Kurssit
• Näet kurssikuvauksen ja klik-
kaa ILMOITTAUDU, niin pää-
set täyttämään osallistujan tie-
toja

• Täytä henkilötiedot huolelli-
sesti ja muista ehdottomasti lait-
taa henkilötunnuksesi.
• Lisää maksajan tiedot, mikäli 
maksajana on toinen henkilö tai 
organisaatio.
• Rastita kohta: Olen lukenut 
ilmoittautumisohjeet ja hyväk-
syn ehdot.
• Klikkaa: LÄHETÄ ILMOIT-
TAUTUMINEN
• Ohjelma ilmoittaa, oletko saa-
nut paikan kurssilta. Jos kurs-
si on jo täynnä, voit saada vara-
paikan.
• Ota muistiin ilmoittautumis-
numero, jota käyttämällä voit 
myöhemmin tarkistaa, mille 
kurssille olet ilmoittautunut. 
• Voit halutessasi tulostaa 
ilmoittautumisesi tiedot koh-
dasta: TULOSTA TIEDOT.
• Ellei vahvistusta tule, on jär-
jestelmässä ruuhkaa. Palaa 
ilmoittautumislomakkeeseen 
(edellinen sivu) ja paina LÄHE-
TÄ-nappia uudelleen.
• Jos olet ilmoittanut sähköpos-
tiosoitteesi, saat tiedon ilmoit-
tautumisesta sähköpostiisi.

ILMOITTAUTUMINEN ON 
SITOVA eli laskut opintomak-
suista lähetetään ilmoittautu-
misten perusteella. Kurssimak-
sut ovat perintäkelpoisia. Las-
kun voi maksaa normaalisti 
pankkiin tai asiakaspalvelupis-
teeseen (Pielisentie 3). Opiske-
lijapaikat täytetään ilmoittau-
tumisjärjestyksessä, eikä ennen 
ilmoittautumista voi varata 
opiskelupaikkaa. Kaikkiin kes-
kustan ryhmiin on ilmoittau-
duttava ennakkoon! Ryhmän 
toiminta ratkeaa ensimmäisessä 
kokoontumisessa. Mikäli ryh-
mässä on vähintään viisi opis-
kelijaa, toiminta alkaa ja ryhmä 
työskentelee lukukauden lop-
puun. 

ILMOITTAUTUMISEN 
PERUMINEN

Ennen kurssin alkamista peru-
minen on mahdollista ilman 
kurssimaksua. Ilmoita mahdol-
linen peruutus opiston toimis-
toon.  Tee mahdollinen peruu-
tus ajoissa, jolloin annat vara-
sijalla olevalle mahdollisuu-
den opiskelupaikan saamisel-
le. Huomioithan, että kurssil-
le tulematta jättäminen ei ole 
perumista.

OPISKELUN 
KESKEYTYMINEN
Mikäli keskeytät opiskelusi, 
ei koulutuslautakunnan teke-
män päätöksen mukaan kurssi-
maksuja palauteta muuten kuin 
lääkärin tai terveydenhoitajan 
antamaa todistusta vastaan tai 
silloin kun opetusohjelmassa ei 
ole ollut riittäviä tietoja opiske-
lun vaatimista henkilökohtaisis-
ta laitehankinnoista.

KURSSIMAKSUT
Opiskelijat maksavat opetusoh-
jelmassa mainitun kurssimak-
sun erikseen syys- ja kevätluku-
kaudelta. Kurssimaksun lisäksi 
opiskelijat hankkivat ja kustan-
tavat itse oppimateriaalinsa.

Valittavana on myös lukukau-
sikohtainen yleismaksu (syksy 
75 € ja kevät 75 €). Yleismaksu 
kattaa opetuksen kaikissa opin-
toryhmissä lukuun ottamatta 
erikoiskursseja ja yli 75 € mak-
savia kursseja. UUTTA: Mikäli 
haluat opiskella edullisella yleis-
maksulla, tee netti-ilmoittautu-
misen yhteydessä valinta myös 
yleismaksusta kohdasta MUU 
KOULUTUS. 

TYÖTTÖMIEN 
OPINTOSETELI
Työttömille suunnattu opin-

toetuus (opintosetelit 2 kpl/
lukukausi), todennetaan joko 
TE-toimiston voimassa oleval-
la asiakaskortilla tai interne-
tistä tulostettavalla todistuk-
sella työnhausta. Todentami-
nen tapahtuu asiakaspalvelu-
pisteessä, Pielisentie 3, arkisin 
klo 9–15. Setelien jako alkaa ma 
21.9.2015. Etuus tulee osoittaa 
kahden viikon kuluessa kurssin 
alkamisesta

OPISKELIJOIDEN 
TAPATURMAVAKUUTUS
Lieksan kaupungilla on kunnan 
vapaaehtoinen ryhmätapatur-
mavakuutus Pohjola Vakuutus 
Oy:ssä. Vakuutus koskee tapa-
turmaisesti aiheutuneita ruu-
miinvammoja, jotka kansalai-
sopiston opiskelijoita mahdol-
lisesti kohtaavat opiskelutilan-
teissa. Tapaturma on äkilli-
nen, ulkoinen ruumiinvamman 
aiheuttava tapahtuma, joka sat-
tuu vakuutetun tahtomatta. Sai-
rautta sekä vähitellen syntyvää, 
esimerkiksi rasituksen aiheut- 
tamaa vammaa ei korvata. 
Tapaturman sattuessa tapatur-
mailmoitus tehdään kirjallise-
na kansalaisopiston toimistos-
sa. Vakuutusyhtiöön toimite-
taan lisäksi lääkärinlausunnot 
sekä alkuperäiset maksetut las-
kut mahdollisten hoitokulujen 
korvaamiseksi.

VALOKUVAAMINEN JA 
VIDEOINTI
Opiston ryhmien toimintaa, 
opiston tapahtumia ja kurssitöi-
tä voidaan valokuvata ja vide-
oida. Valokuvia ja videoita jul-
kaistaan opiston Internet-si-
vuilla, Facebook-sivuilla sekä 
Korennossa, ja niitä voidaan 
käyttää opiston mainonnassa ja 
markkinoinnissa.

KOULUKADUN 
KUNNOSTUSTYÖMAA

Lukiossa pidettävien kurssien 
osallistujille tiedoksi, että Kou-
lukadun käynnissä olevan kun-
nostustyön takia on paras kul-
ku- ja ainoa ajoreitti lukioon 
Koski-Jaakon kadun puolelta. 
Sisäänpääsy on kuitenkin enti-
seen tapaan lukion etu- tai sisä-
pihan puolen ovesta.

TIEDOTUS
Muutokset ja lisäykset opetus-
ohjelmassa ovat mahdollisia ja 
niistä ilmoitetaan Lieksan leh-
dessä kansalaisopiston palstal-
la sekä kansalaisopiston Face-
book- ja nettisivuilla: https://
www.facebook.com/lieksan.
kansalaisopisto, http://www.
lieksa.fi/kansalaisopisto.

YHTEYSTIEDOT
kanslisti Tuula Porkka 
p. 04010 44106
rehtori Asko Saarelainen
p. 04010 44111
suunnittelijaopettaja 
Inna Turpeinen
p. 04010 44108
suunnittelijaopettaja 
Pasi Karonen
p. 04010 44112

Lieksan kansalaisopisto
www.lieksa.fi/kansalaisopisto
www.facebook.com/
lieksan.kansalaisopisto
Käynti: Sivistysvirasto, 
2. kerros, Rantalantie 8, 
81720 Lieksa
Posti: Sivistysvirasto, 
PL 31, 81701 Lieksa

Lieksan kansalaisopiston 
ilmoittautumisohjeet
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y	y	y		 KOKEMUKSIA KARJALAISTEN 
 SUKUPOLVIEN SOPEUTUMISESTA
 
Tiistai 3.11. klo 18.00−20.15
Kulttuurikeskus Brahe-sali, Pielisentie 9−11

Professori Tapio Hämynen käsittelee luennossaan 
karjalaisten sopeutumista sodanjälkeisinä vuosi-
kymmeninä. Esityksen keskeisenä teemana on 
pohtia, millaiset kokemukset ja muistot yhdistävät 
sotien jälkeisiä karjalaisia sukupolvia.

Professori Hämynen on maamme johtavia karja-
laisuuden tutkijoita. Väitöskirjastaan alkaen Hämy-
nen on erikoistunut Karjalan väestö-, sosiaali- ja 
taloushistoriaan sekä ortodoksisen kirkon his-
toriaan. Hän on muun muassa kirjoittanut laajan 
artikkelin ”Metsä, raja ja suojärveläiset” toimitta-
maansa Suojärven historiaan ”Omal mual – viera-
hal mual” (2011) sekä tutkinut monipuolisesti aihe-
piiriä Viipurin läänin historian viidennessä (2014) ja 
kuudennessa osassa (2010). 

Sekakuoro Pielisen Laulun karjalaisia lauluja.

Tilaisuuden juontaa 
rehtori Asko Saarelainen.

YLEISÖLUENNOT
Kaikkiin yleisöluentoihin on vapaa pääsy

y	y	y		 PETOILTA – MITEN PAIKALLISTA 
SUSIKANTAA HALLITAAN?

Torstai 5.11. klo 18.00−20.15
Kulttuurikeskus Brahe-sali, Pielisentie 9−11

Miten paikallinen päätöksenteko ja kannanhoidol-
linen metsästys toimii susiasioissa? Ajankohtaista 
teemaa pohtimassa ovat tutkimusprofessori Juha 
Hiedanpää, Luonnonvarakeskus, professori Pert-
ti Rannikko, Itä-Suomen yliopisto ja puheenjohtaja 
Esa Räty, Lieksan Riistanhoitoyhdistys ry. 

Luento yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Tilaisuuden juontaa 
rehtori Asko Saarelainen.

y	y	y		 ITÄKARJALAISIA SUKUJA 
 TUTKIMASSA

Tiistai 10.11. klo 18.00−19.30
Lieksan kirjasto, Urheilukatu 4

FT Jukka Partanen kertoo, miten itäkarjalaiset 
suvut ovat tulleet Suomeen, miten niitä on tutkittu 
ja miten niitä nykyisin voidaan tutkia.

Historian tutkija Jukka Partanen toimii Suomen 
Sukututkimusseuran varapuheenjohtajana ja hän 
on kokenut Karjalan historian tutkija.

Luento yhteistyössä Lieksan kirjaston kanssa.

Tilaisuuden juontaa 
kirjastonjohtaja Lea Tserni-Puittinen.

Tiedustelut
Lieksan kansalaisopisto
Asko Saarelainen, puh. 04010 44111

y	y	y		 HEVOSEN VALMENNUS JA 
 HYVINVOINTI

Tiistai 17.11. klo 18.00−20.15
Kulttuurikeskus Brahe-sali, Pielisentie 9−11

Suomen Hippos ry:n ravivalmennuksen pääkoulut-
taja Pertti Hartikka  käsittelee illan aikana hevosen 
valmennuksen yleisiä perusteita, peruskestävyyttä, 
vauhtikestävyyttä, nopeuskestävyyttä ja voimaa. 
Valmennuksen perusteista käydään läpi hevosen 
rakenne, fysiologian pääpiirteet ja liikkeet. Valmen-
nuksen periaatteena on, että hevosta valmenne-
taan hevosen ehdoin ja elinystävällisesti.

Eläinortopedi Pertti Hartikka valmistui eläinlääkä-
riksi Oslosta. Hän on toiminut Suomen Hippoksen 
ravivalmennuksen pääkouluttajana vuodesta 1992 
alkaen ja on kirjoittanut hevosurheilusta lukuisia 
tieteellisiä julkaisuja ja artikkeleita.

Luento yhteistyössä Pielisjärven Hevosystäväin-
seura ry:n kanssa.

Tilaisuuden juontaa puheenjohtaja Timo Ryynänen 
Pielisjärven Hevosystäväinseura ry.

Lieksan kuudes Kulttuuri-
seminaari järjestetään 

helmikuussa 2016

Timo Ryynänen toivoo laajaa hevosharrastajien jouk-
koa Hevosen valmennus ja hyvinvointi -luennolle. Kuva 
Asko Saarelainen.
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HISTORIA 
130100 LIEKSAN 
SOTAHISTORIAN 
TAPAHTUMIA
Lieksan lukio, auditorio, 
Koulukatu 16  
to 18.00–19.30
Opetus alkaa 17.9. 24 oppituntia 
Opettajina Reijo Kortelainen, Ari 
Komulainen, Esko Kuitunen, Jou-
ko Martiskainen ja Mauri Mönkkö-
nen

Sodan vuodet 1939–1944 Liek-
sa-Pielisjärvellä. Yksilöityjä ta- 
pahtumia paikallisesta sotahisto-
riasta. Kurssi yhteistyössä Liek-
san Rajakilta ry:n kanssa. Mak-
su 31 €. 

130110 KIINNOSTAVAA 
HISTORIAA
Lieksan lukio, luokka 204, 
Koulukatu 16  
ke 17.30–19.00
Opetus alkaa 16.9. 12 oppituntia 
Opettajana HuK Heikki Kerola

Keskustellaan kurssilaisia kiin-
nostavista Suomen historian 
aiheista. Kokoontumiset 16.9., 
30.9., 21.10., 4.11., 18.11. ja 
2.12.2015. Maksu 18 €. 

130120 
KOLIN KYLÄHISTORIA
Kolin koulu, Aapiskukontie 11 
ke 17.00–19.15
Opetus alkoi 5.8. 30 oppituntia 
Opettajana FL Asko Saarelainen

Kolin kylähistoria valmistuu 
joulumarkkinoille. Kolin Koti-
seutuyhdistys ry:n ja Lieksan 
kansalaisopiston yhteistyönä 
tekemä kirja on nyt viimeistely-
vaiheessa. – Kylähistorian sivuil-
ta löytyy monta mielenkiintois-
ta kertomusta kylän ja kyläläis-
ten vaiheista, kertoo Kotiseutu-
yhdistyksen puheenjohtaja Erkki 
Turunen. Teos sopii hyvin niin 
kolilaisten kuin kaikkien Kolin 
vaiheista kiinnostuneidenkin 
luettavaksi.

Kolilaisten elämää ja 
sotahistoriaa

Kylän tapahtumat ja ihmiset 
muodostavat kylähistorian van-
kan pohjan. Erityisesti laajan 
yhdistys- ja järjestötoiminnan 
esittely sekä monipuoliset henki-
lökuvaukset ovat kirjan mielen-
kiintoista antia. Kolin ilmaval-
vonnan, kotirintaman olosuh-
teiden, lieksalaisten evakuoinnin 
ja sotavuosien poikkeustalou-
den tarkastelu tuo kylähistorialle 
ulkopuolisia lukijoita sotahistori-
an harrastajien piiristä.

Alueen elinkeinot ja liiken-
ne, koulu ja seurakunnallinen 
elämä saavat omat artikkelinsa. 
Kirjan alussa tarkastellaan Kolin 
maiseman ja kylän asutushisto-

Marja Björk ohjaa luovaa kirjoit-
tamista Kolin viikonloppukurssil-
la 23.−25.10. Kuva Asko Saarelai-
nen.

Kuva: Kolin Kotiseutuyhdistys ry/Einar A. Saarelainen

Kolin kylähistorian viimeistely jul-
kaisua varten. Teoksen painatus, 
oikovedoksen luku ja markkinoin-
ti. Ryhmän toiminta on käynnisty-
nyt 5.8. Seuraava kokoontuminen 
ke 9.9. Maksu 37 €. 

IHMISYHTEISÖ 
329800 MINDFULNESS 
- HYVÄKSYVÄ 
LÄSNÄOLOTAITO
Lieksan lukio, luokka 205, 
Koulukatu 16  
pe 18.00–20.30, la 10.00–14.30, 
su 10.00–13.30
2.10.2015–4.10.2015,
12 oppituntia 
Opettajana proviisori, 
mindfulness-ohjaaja 
Eeva-Maija Salo

Haluatko elämääsi enemmän 
tasapainoa ja mielenrauhaa? 
Haluatko löytää rennomman tavan 
elää, olla enemmän läsnä arjessa-
si? Tule viikonloppukurssille oppi-
maan ja kokemaan kuinka voit 
yksinkertaisella tavalla parantaa 
omaa hyvinvointiasi. Kurssilla saat 
sekä tietoa, että kokemuksia läs-
näolotaidon harjoittamisesta, min-
dfulnessista. Teemme yksinker-
taisia harjoituksia, joita on helppo 
jatkaa omassa arjessasi. Kurssil-
le osallistuminen ei edellytä aiem-
paa kokemusta mindfulnessis-
ta. Ota mukaan rennot vaatteet, 
makuualusta ja eväät lauantaiksi 
ja sunnuntaiksi. Maksu 18 €. 

rian muotoutumista tarkastel-
laan ammattitutkijoiden voimin. 
Kolin matkailun vaiheita ja tai-
de-elämää käsittelevissä artik-
keleissa Kolia katsotaan enem-
män ulkopuolisin silmin. Näkö-
kulmana on, miten matkailijat ja 
kulttuurivaikuttajat ovat koke-
neet ja kuvanneet kansallismai-
seman.

Kolin kylä omin ja vierain silmin 
− kylähistoria valmistuu

329810 
MITEN OPASTAN 
LIEKSASSA?
Kulttuurikeskus, kokoushuone
Simpauttaja, Pielisentie 9–11  
ti 16.30–19.00
Opetus alkaa 29.9. 12 oppituntia 
Opettajana FL Asko Saarelainen

Lähinnä matkailuoppaille suunni-
teltu ryhmä, jossa syvennetään 
tietoja Lieksan eri kohteista. Kult-
tuuria, historiaa, yritysvierailuja ja 
tutustumiskäyntejä. Osallistuijen 
mahdollisia esityksiä eri aiheista. 
Ryhmä kokoontuu 29.9., 27.10., 
24.11. ja 15.12. Maksu 18 €. 

KULTTUURI, 
KIRJALLISUUS 
130230 LUOVAN 
KIRJOITTAMISEN 
TYÖPAJA
Break Sokos Hotel Koli, 
Ylä-Kolintie 39  
pe 17.30–20.00
la 10.00–16.00
su 10.00–15.00
23.-25.10.2015, 18 oppituntia 
Opettajana kirjailija Marja Björk

Kolin lumoava kansallismaisema 
on inspiroinut lukuisia taiteilijoita 
Juhani Ahosta ja Eero Järnefel-
tistä alkaen. Tule sinäkin kehittä-
mään luovuuttasi kirjoittajakurssil-

le Kolin vaaroille. Oppaanasi on 
kirjailija Marja Björk. Kurssin sisäl-
tö: Luova kirjoittaminen harrastuk-
sena Kuinka päästä kirjoittamisen 
alkuun? Mistä aiheet? Kuinka tari-
na rakennetaan? Omat kokemuk-
set ja muistot tarinan aineksina 
Tavoitteellinen kirjoittaminen, jul-
kaiseminen, kirjailijan arki, työ ja 
elämä. Kurssilla tehdään runsaas-
ti kirjoitusharjoituksia ja käsitellään 
teoriaa, kuten juonta, kerrontatyy-
lejä ja henkilöhahmojen rakenta-
mista. Kurssi soveltuu sekä vas-
ta-alkajille että kirjoittamista har-
rastaville. Mukaan vain avoin mie-
li, iso vihko ja hyvä kynä. Osal-
listumismaksu sisältää opetuk-
sen, vakuutuksen ja avajaiskah-
vit. Kurssi alkaa perjantaina 23.10. 

klo 17.30 ja päättyy sunnuntaina 
25.10. klo 15.00. Maksu 130 €. 
Majoitusvaraukset ja tiedustelut: 
Break Sokos Hotel Koli, 
puh. 020 1234 662, 
sales.koli@sokoshotels.fi, 
www.sokoshotels.fi. 

LUONNON-
TIETEET 
410200 
TÄHTITAIVAAN 
PERUSKURSSI
Lieksan lukio, luokka 205, 
Koulukatu 16  
ke 18.00–20.30
Opetus alkaa 16.9. 24 oppituntia 
Opettajana Jani Silvennoinen

Tutustumme tähtitaivaan eri täh-
distöihin ja lisäksi käymme läpi 
tarkemmin muutaman kevään 
tähdistön syväntaivaan kohteet. 
Taivaankappaleiden määritelmät: 
mitä ovat tähdet, galaksit ja muut 
taivaankappaleet? Revontulet, 
nuo taivaan mysteeriset valoil-
miöt, halot yms. Katsomme täh-
titaivaan ihmeellisiä kuvia. Kurs-
siin kuuluu myös tutustuminen 
Jakokosken tähtitorniin. Kurssin 
tarkoituksena on oppia muuta-
ma helposti tunnistettava tähdis-
tö ja antaa perustiedot taivaan-
kappaleiden määritelmistä. Mak-
su 31 €. 

Ainutlaatuinen kuva-aineisto

Kolilaisten kiinnostus oman 
kylän menneisyyden tuntemi-
seen on saanut eri tahot vuosien 
varrella keräämään lähdeaineis-
toa kylähistoriaa varten. Kolin 
Kotiseutuyhdistyksen hallussa on 
ainutlaatuinen kyläkuvaaja Einar 
A. Saarelaisen kuva-arkisto. Saa-

relainen kuvasi kolilaisia omas-
sa elinympäristössään erityisesti 
sotien välisinä vuosikymmeninä.

Kolilainen historian harrasta-
ja Mauri Vaakanainen on koon-
nut erittäin laajan Kolia koske-
van lähdemateriaalin Kansal-
lisarkiston ja Suomalaisen Kirjal-
lisuuden Seuran asiakirjalähteis-
tä. Hän on muun muassa kerän-

nyt Kolia koskevien lehtiartik-
keleiden kokoelman 1800-luvun 
lopusta nykyaikaan saakka.

Kolin Kotiseutuyhdistys on 
suorittanut laajan perinteenkerä-
ysprojektin haastatellen kyläläi-
siä yli kymmenen vuoden ajan. 
Kansalaisopiston Kolin kylähis-
toriaryhmän toiminta käynnistyi 
vuonna 2011. Ryhmän puitteissa 
on jäsennetty jo aiemmin kerät-
tyä aineistoa, suunniteltu kylä-
historian sisältöä ja artikkeleita 
sekä koottu materiaalia ja valo-
kuvia kirjan pohjaksi. Muutamat 
ryhmän jäsenet ovat kirjoittaneet 
myös artikkeleita julkaisuun.

Teoksen toimittaa FT Jukka 
Partanen.

Mielenkiintoisia 
tutkimusaiheita

Kolin historian ja kulttuuripe-
rinnön tutkijoille riittää työsar-
kaa myös tämän kylähistorian 
valmistumisen jälkeen. Mielen-
kiintoisia näkökulmia ovat esi-
merkiksi Kolin matkailun vai-
heet, suojelukysymykset ja Kolin 
monimuotoinen tarinaperinne. 
Nämä aihepiirit tarjoavat haas-
teita myös ammattitutkijoille.

Asko Saarelainen
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Ohjaaja Markku Pölösen Lieksa!-elokuva oli ajankohtainen asia kahdeksan vuotta sitten, ja se pääsi kan-
sikuvaan myös Korento-lehden syysnumerossa 2007. Tuula Porkka tuli samaan aikaan Lieksaan, ja toisin 
kuin elokuvan kuvaama Koppelon suku, hän myös onnistui pääsemaan perille asti.

Kansalaisopisto 
tärkeä henkireikä

TIETOTEKNIIKKA
Kuva: Pasi Karonen

340100 
TABLETTIKURSSI 
KOLILLA
Kolin koulu, Aapiskukontie 11  
ti 9.00–12.00
Opetus alkaa 8.9. 36 oppituntia 
Opettajana Kati Honkanen

Tabletti- eli taulu- tai sormitieto-
koneet ovat uusi laitetyyppi. Kolin 
kouluun on hankittu Android-käyt-
töjärjestelmään perustuvia konei-
ta. Kurssin sisältönä tablettitieto-
koneen peruskäyttö, mutta erityi-
sesti videokuvaus ja videon edi-
tointi. Peruskoulun valinnaisai-
nekurssi yhteistoiminnassa Kolin 
koulun kanssa, mutta mukaan 
voi tulla myös koulun ulkopuolel-
ta. Maksu 37 €. HUOMAA POIK-
KEAVAN AIKAINEN ALOITUS-
PÄIVÄ! 

340105 
TABLETTIKURSSI, 
RYHMÄ IPAD
Lieksan lukio, luokka 201, 
Koulukatu 16  
ti 16.30–18.00
Opetus alkaa 14.9. 12 oppituntia 
Opettajana Kati Honkanen

Tabletti- eli taulu- tai sormitieto-
koneet ovat uusi laitetyyppi. Väli-
neinä Apple-käyttöjärjestelmään 
perustuvat iPad-koneet, joita on 
kurssin aikana käytettävissä. 
Kurssin sisältönä tablettitietoko-
neen peruskäyttö. Kurssimaksu 
18 €. 

340110 
TABLETTIKURSSI, 
RYHMÄ ANDROID
Lieksan lukio, luokka 201, 
Koulukatu 16  
ti 16.30–18.00
Opetus alkaa 3.11. 12 oppituntia 
Opettajana Kati Honkanen

Tabletti- eli taulu- tai sormitieto-
koneet ovat uusi laitetyyppi. Väli-
neinä Android-käyttöjärjestel-
mään perustuvat koneet. Kurs-
sin sisältönä tablettitietokoneen 
peruskäyttö, ja se on TARKOI-
TETTU HENKILÖILLE, JOILLA 
ON ANDROID-TABLETTI ITSEL-
LÄÄN. Kurssimaksu 18 €. 

340115 
TIETOTEKNIIKKAA 
SENIOREILLE I
Lieksan lukio, ATK-luokka 106,
Koulukatu 16  
ke 15.30–17.45
Opetus alkaa 16.9. 36 oppituntia 
Opettajana Pasi Karonen

Harjoitellaan koneen peruskäyt-
töä sekä hiiren ja näppäimis-
tön hallintaa. Painotus Windo-
ws-käyttöjärjestelmän yleispiir-
teissä ja vakiotyökaluissa. Inter-
net-selailun alkeet ja sähköpos-
ti otetaan kuitenkin myös esille. 
Kurssimaksu 37 €. Poikkeuksel-
lisesti ei opetusta 18.11., kurssi 
jatkuu 16.12. asti. Oma muistitik-
ku välttämätön, opettaja neuvoo 
tarvittaessa. 

Kansalaisopisto on ääret-
tömän tärkeä henkireikä 
ihmisille Lieksassa, uskoo 
kansalaisopiston kanslisti 
Tuula Porkka. Hän on toi-
minut tehtävässä maalis-
kuun alusta lähtien.

Tuula Porkka pitää haastava-
na täyttää aiemman, pitkäaikai-
sen kanslistin Sirkka Ruuskasen 
paikka. – Tässä pitää pystyä pal-
velemaan asiakkaita yhtä hienos-
ti kuin hänkin teki.

340120 
TIETOTEKNIIKKAA 
SENIOREILLE II
Lieksan lukio, ATK-luokka 106,
Koulukatu 16  
ke 18.10–20.25
Opetus alkaa 16.9. 36 oppituntia 
Opettajana Pasi Karonen

Alussa lyhyt kertausosuus yleen-
sä Windowsista, mutta paino-
tus sovellusohjelmissa, kuten 
Word tai Open Office, Interne-
tissä ja ns. sosiaalisessa medi-
assa. Windowsin järjestelmätyö-
kalut, tietoturvallisuus yms. voi-
vat olla mukana, jos aikaa riittää. 
Kurssimaksu 37 €. Poikkeuksel-
lisesti ei opetusta 18.11., kurssi 
jatkuu 16.12. asti. Oma muistitik-
ku välttämätön, opettaja neuvoo 
tarvittaessa. 

340125 
WINDOWS-
PERUSTEET
Lieksan lukio, ATK-luokka 106,
Koulukatu 16  
ti 18.10–20.25
Opetus alkaa 15.9. 36 oppituntia 
Opettajana Pasi Karonen

Seniorikursseja systemaattisem-
pi johdatus Windows-käyttöjär-
jestelmään käyttäen tukena säh-
köistä oppikirjaa. Sopii perus-
teet jo hallitseville, itseoppineille 
tai esimerkiksi jonkin seniori- tai 
vastaavan alkeiskurssin käyneil-
le. Kurssimaksu 37 €. Oma muis-
titikku välttämätön, opettaja neu-
voo tarvittaessa. 

340130 
KOODAUKSEN 
ALKEITA
Lieksan lukio, ATK-luokka 106,
Koulukatu 16  
to 16.10–17.40
Opetus alkaa 5.11. 12 oppituntia 
Opettajana Pasi Karonen

Koodaus on tulossa perusope-
tuksenkin opetusohjelmaan, joten 
pyritään pääsemään sisään koo-
daajan ajatustapaan. Konehan 
ei ymmärrä eikä tulkitse mitään, 
joten sille on puhuttava toisel-
la tavalla kuin ihmisille tai vaikka 
koirillekaan. Käytetään välineinä 
tarpeiden ja ajan puitteissa esim. 
“Koodaustunti”-aineistoja, BBCo-
dea ja HTML:ää. Kurssimaksu 18 
€. Oma muistitikku välttämätön, 
opettaja neuvoo tarvittaessa.Punkaharjulla syntynyt ja 

Savonlinnasta kotoisin oleva 
Porkka on asunut Lieksassa kah-
deksan vuotta. Tutkintopohja on 
monipuolinen: merkonomi, lähi-
hoitaja ja koulunkäynninohjaaja. 
Työtehtäviä on Savonlinnassa ja 
Lieksassa ollut niin toimistoissa, 
hoitoalalla kuin erilaisissa oppi-
laitoksissakin. Viimeksi, ennen 
kansalaisopistoon tuloaan, hän 
toimi Lieksan lukion koulusih-
teerin sijaisena.

– Tässä työssä on puhelimen 
kanssa olemista enemmän kuin 
aiemmissa. Kurssiasioista soitel-

laan, ja minusta on hieno hom-
ma, että aina on yhteisymmär-
rykseen päästy. Työ on sikä-
li kiireistä, että on monta pien-
tä palasta hoidettavina saman-
aikaisesti sähköpostista puheli-
meen ja laskuista kurssijärjestel-
mä Hellewiin. Niinpä onkin lois-
tavaa, että sain aloittaa jo kevääl-
lä, hyvissä ajoin ennen syksyn 
ruuhka-aikaa.

Pasi Karonen
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SUOMI 
120100 SUOMEN 
AKTIVOINTIKURSSI
Lieksan lukio, luokka 203, 
Koulukatu 16  
ti 18.10–19.40
Opetus alkaa 15.9. 24/26 oppituntia 
Opettajana FM Inna Turpeinen

Lähtötaso A2–B1. Kurssi soveltuu 
opiskelijoille, jotka tuntevat jo suo-
men kielen alkeet, mutta kaipaa-
vat käytännön puheharjoituksia. 
Kurssin tavoitteena on parantaa 
opiskelijan puhevalmiuksia ja roh-
kaista häntä puhumaan suomek-
si ilman virheiden pelkoa. Puhe-
harjoitusten aiheina ovat esittäy-
tyminen ja tutustuminen, omasta  
kodista, arkipäivästä ja harras-
tuksista kertominen sekä erilaiset 
asiointitilanteet kaupassa, kirjas- 
tossa, lääkärissä. pankissa, va- 
kuutusyhtiössä jne. Myös ajankoh- 
taisia asioita sivutaan. Opettajan 
omat materiaalit sekä YLE:n verk-
komateriaali. Maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €. 

ENGLANTI 
120310 ENGLANTI II
Lieksan lukio, luokka 101, 
Koulukatu 16  
ti 16.30–18.00
Opetus alkaa 15.9. 24/26 oppituntia 
Opettajana 
FM Marja Leena Riikonen

Lähtötaso A1. Kurssi sopii englan-
tia noin vuoden kansalaisopistos-
sa opiskelleille sekä aloituskurs-
siksi henkilöille, joiden englannin 
opiskelusta on kulunut useampi 
vuosi. Edellytetään englannin kie-
len alkeiden tuntemusta. Kurssin  
aikana harjoitellaan kertomaan 
englanniksi perusasioita itsestä, 
kodista ja jokapäiväisestä elämäs-
tä. Mukana ovat myös helpohkot 
matkailutilanteet kuten erilaisilla 
kulkuneuvoilla liikkuminen, liiken-
neaikataulujen tiedusteleminen, 
matkalippujen ostaminen ja tien 
neuvominen. Kieliopin keskeisiä 
teemoja ovat sanajärjestys, kysy-
mysten muodostus, artikkelien 
käyttö, verbien preesens ja tuleva  
aika sekä ajan ja paikan preposi-
tiot. Oppikirja English for You, too! 
Book 1. Maksu syksy 31 €, kevät 
31 €. 

120320 ENGLANTI III 
Lieksan lukio, luokka 101, 
Koulukatu 16  
ma 16.30–18.00
Opetus alkaa 14.9. 24/26 oppituntia 
Opettajana FM Inna Turpeinen

Lähtötaso A1. Kurssi sopii kieltä 
noin kaksi vuotta kansalaisopis-
tossa opiskelleille. Soveltuu myös 
henkilöille, jotka haluavat virkis-
tää jo hieman ruostumaan pääs-
syttä kielitaitoa. Harjoitellaan mat-
kustamiseen liittyviä ilmaisuja, tar-
kempaa kodin esittelyä, kaupassa 
ja puhelimessa asioimista, matka-
varauksen tekemistä ja hotelliin 
kirjoittautumista. Myös brittiläinen 
elämänmuoto tulee tutuksi. Kie-
liopin keskeisiä aiheita ovat ver-
bin imperfekti ja kestopreesens, 
have got -omistusrakenne ja erilai-
set ajanilmaisut. Oppikirja English 
for You, too! Book 2. Maksu syksy  
31 €, kevät 31 €. 

120330 ENGLANTI IV 
Lieksan lukio, luokka 203, 
Koulukatu 16  
ke 18.10–19.40
Opetus alkaa 16.9. 24/26 oppituntia 
Opettajana FM Inna Turpeinen

Lähtötaso A2. Kurssi sopii eng-
lantia noin kolme vuotta kansa-
laisopistossa opiskelleille sekä 
kertauskurssiksi englantia aikai-

semmin muutaman vuoden luke-
neille. Kurssin teemana on eng-
lanti kansainvälisen kanssakäymi-
sen kielenä. Keskeiset viestintäti-
lanteet ovat työpaikan ja loma-akti-
viteettien esittely, lääkärissä käynti, 
ruoan tilaamien ravintolassa, puu-
tarhahoito, Internetistä ostaminen 
sekä auton ostaminen ulkomail-
ta. Kielioppiaiheina ovat adjektii-
vien vertailu, adverbit, verbin per-
fekti ja futuuri sekä itsenäiset omis-
tuspronominit. Opiskelijan sanava-
rasto ja suullinen ilmaisu kehitty-
vät kurssin aikana siten, että hän 
voi saavuttaa kielitaitotason B 1.  
Oppikirja English for You, too! Book 3.  
Maksu syksy 31 €, kevät 31 €. 

120340 ENGLANTI V
Lieksan lukio, luokka 203, 
Koulukatu 16  
ke 16.30–18.00
Opetus alkaa 16.9. 24/26 oppituntia 
Opettajana FM Inna Turpeinen

Lähtötaso B1. Kurssi sopii englantia 
kansalaisopistossa noin 4-5 vuot-
ta opiskelleille tai vastaavat tiedot 
omaaville. Kurssin keskeinen teema 
on Yhdysvallat ja amerikkalainen 
elämänmuoto. Kurssilla kiinnitetään 
huomiota britti- ja amerikanenglan-
nin sanasto-, ääntämis- ja kirjoitta-
miseroihin. Kurssin aikana liikutaan 
urheilustadionilla, huoltoasemalla, 
maantiellä, ravintolassa, ostoskes-
kuksessa, maatilalla ja isossa kau-
pungissa sekä harjoitellaan omista 
juurista ja juhlaperinteistä kertomis-
ta. Kieliopin keskeisiä aiheita ovat 
epäsuorat kysymykset ja konjunk-
tiot, relatiivi- ja indefiniittipronomi-
nit sekä verbin pluskvamperfekti ja 
passiivin preesens. Amerikkalainen  
musiikki höystää kieli- ja kulttuuri-
matkaamme. Maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €. 

120350 ENGLANNIN 
KESKUSTELURYHMÄ
Lieksan lukio, luokka 204, 
Koulukatu 16  
to 18.10–19.40
Opetus alkaa 17.9. 24/26 oppituntia 
Opettajana FM Pasi Karonen

Lähtötaso B1. Keskustelua eng-
lanniksi mielenkiintoisista aiheista, 
mm. kulttuurista sekä ajankohtai-
sista kotimaan ja ulkomaan uutisis-
ta ja ilmiöistä. Pääpaino on opiskeli-
jan itseilmaisussa. Ei oppikirjaa eikä 
kielioppiharjotuksia. Kurssilla käyte-
tään mm. YLE:n ja BBC:n verkko-
sivuja, radio- ja televisio-ohjelmia 
sekä muita lähdeaineistoja. Maksu 
syksy 31 €, kevät 31 €. 

120360 ENGLANTIA 
SENIOREILLE
Pielisen Karjalan musiikkiopisto,
teorialuokka, Koski-Jaakonkatu 4  
ma 12.00–13.30
Opetus alkaa 14.9. 24/26 oppituntia 
Opettajana FM Inna Turpeinen

Lähtötaso A2–B 1. Kurssi sopii ker-
taajille, jotka tuntevat kielen kes-
keiset rakenteet ja perussanaston, 
mutta kaipaavat kertausta ja kan-
nustusta puhumisen harjoitteluun 
rauhalliseen tahtiin. Kurssin teema-
na on englantilaisen pariskunnan, 
Patin ja Pollyn, lomamatka Suo-
meen. Mukana ovat sekä Suomen 
esittelyssä että matkustamises-
sa tarvittavat tilanteet ja sanastot. 
Keskusteluharjoitusten lisäksi kurs-
silla kerrataan kielioppia. Oppikirja 
Pat and Polly, Passport to Finland. 
Maksu syksy 31 €, kevät 31 €. 

120370 ENGLANNIN 
VIRKISTYSKURSSI
Lieksan lukio, luokka 101, 
Koulukatu 16  
ti 18.10–19,40
Opetus alkaa 15.9. 24/26 oppituntia 
Opettajana 
FM Marja Leena Riikonen

Lähtötaso A2-B1. Kurssi on tarkoi-
tettu useamman vuoden englantia 
opiskelleille, jotka hallitsevat perus-
kieliopin ja sanaston, mutta kaipaa-
vat puhumisen harjoittelua. Kurs-
sin keskeinen teema on Suomen 
ja suomalaisen elämäntavan esit-
tely ulkomaalaisille, aiheina ovat 
Suomen historia, maantiede, kult-
tuuri, saavutukset eri aloilla, ruoka, 
vapaa-ajan vietto ja juhlaperinteet. 
Myös opiskelijat voivat tuoda tunnil-
le omia materiaalejaan ja ehdottaa 
keskusteluaiheita. Varsinaista kie-
liopin opiskelua ei kuulu kurssioh-
jelmaan, joskin kielioppia kerrataan 
tarvittaessa. Kurssilla tehdään run-
saasti keskusteluharjoituksia ja laa-
jennetaan em. aihepiirien sanastoa. 
Ryhmään ovat tervetulleita sekä 
edellisenä vuonna virkistyskurssil-
le osallistuneet että uudet opiskeli-
jat. Maksu syksy 31 €, kevät 31 €. 

SAKSA 
120400 SAKSAN 
JATKO- JA KERTAUS-
KURSSI
Lieksan lukio, luokka 203, 
Koulukatu 16  
ma 18.00–19.30
Opetus alkaa 14.9. 24/26 oppituntia 
Opettajana FM Päivi Hirvonen

Lähtötaso A2–B1. Harjoitellaan 
monipuolisesti kaikkia osa-aluei-
ta: keskustelua, kuuntelemista, lue-
tun ymmärtämistä sekä sanastoa ja 
rakenteita. Opetuksessa hyödyn-
netään älytaulua ja videoklippejä. 
Kurssin aiheita ovat mm. nykypäi-
vän Saksa, maantuntemus ja mat-
kailu. Lisätietoja antaa opettaja Päi-
vi Hirvonen, p. 040 1044267. Oppi-
kirja Aussichten B1. (Kursbuch/
Arbeitsbuch) sekä opettajan monis-
teet. Tarvittaessa opettaja auttaa kir-
jan hankkimisessa. Kirjaan opetta- 
ja jakaa suomenkieliseen sanastoon.  
Maksu syksy 31 €, kevät 31 €. 

VENÄJÄ 
120600 
VENÄJÄN ALKEET
Lieksan lukio, luokka 101, 
Koulukatu 16  
ma 18.10–19.40
Opetus alkaa 14.9. 24/26 oppituntia 
Opettajana FM Inna Turpeinen

Lähtötaso 0. Vasta-alkajille tarkoi-
tettu kurssi. Opetellaan kyrilliset 
aakkoset, tehdään luku- ja ääntä-
misharjoituksia sekä harjoitellaan 
käytännön viestintätilanteitä. Sovel-
tuu niin Venäjälle matkaa suunnit-
televille kuin Suomessa venäläisiä 
esimerkiksi palvelutilanteissa koh-
taaville. Aiheina ovat mm. tutustu-
minen, esittäytyminen, kahvilassa, 
vaatekaupassa, kylpylässä ja las-
kettelukeskuksessa asiointi. Myös 
kulttuuria ja maantuntemusta sopivi- 
na annospaloina. Oppikirja Pora! 
1 Venäjää aikuisille Kansalaisopis-
ton ja ammattiopiston yhteisryhmä. 
Maksu syksy 31 €, kevät 31 €. 

120610 VENÄJÄN 
JATKORYHMÄ
Lieksan lukio, luokka 101, 
Koulukatu 16  
to 16.30–18.00
Opetus alkaa 17.9. 24/26 oppituntia 
Opetttajana FM Inna Turpeinen

Lähtötaso A1. Yhteisryhmä, jossa 
kaksi tasoa yhdessä: viime vuoden 
venäjän alkeet ja venäjä II. Sopii 
myös venäjää 1-2 vuotta aikaisem-
min kansalaisopistossa opiskelleille 
tai vastaavat tiedot omaaville. Oppi-
kirja tasolla I: Kafe Piter 1 kappa-
leesta 8 eteenpäin; tasolla II: Kafe 
Piter1 kappaleesta 13 eteenpäin. 
Jatketaan tutustumista kielen perus-
rakenteisiin sekä keskeiseen sanas-
toon tapakulttuuria unohtamat- 
ta. Maksu syksy 31 €, kevät 31 €. 

120620 VENÄJÄN 
AKTIVOINTIKURSSI
Lieksan lukio, luokka 203, 
Koulukatu 16  
ti 16.30–18.00
Opetus alkaa 15.9. 24/26 oppituntia 
Opettajana FM Inna Turpeinen

Lähtötaso A 2. Kurssi sopii opiskeli-
joille, jotka osaavat venäjän alkeet, 
esim. kansalaisopistossa vähintään 
kolme vuotta kieltä opiskelleille tai 
vastaavat tiedot omaaville. Kurs-
sin tavoitteena on kerrata opittu-
ja asioita, laajentaa sanavarastoa 
ja rohkaista opiskelijaa käyttämään 
kieltä käytännön puhetilanteissa. 
Runsaasti keskusteluharjoituksia 
pareittain ja pienryhmissä, aiheina 
mm. ihmisten tapaaminen, hotelliin 
majoittuminen, työ- ja opiskelupai-
kan esitteleminen, lääkärissä käyn-
ti, junalla matkustaminen, kesämö-
kin vuokraaminen, lomasuunnitel-
mat ja juhlien vietto. Kieliopissa kiin-
nitetään huomiota verbin aspektiin, 
etuliitteisiin verbeihin, nominien tai-
vutuksiin ja ajan ilmaisuihin. Oppi-
kirja Serpantin 1 Puhutun venä-
jän jatkokurssi. Maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €. 

ESPANJA 
120700 
ESPANJAN ALKEET
Lieksan lukio, luokka 101, 
Koulukatu 16  
ke 16.30–18.00
Opetus alkaa 16.9. 24/26 oppituntia 
Opettajana Anneli Salin

Lähtötaso 0. Vasta-alkajille tarkoi-
tettu, rauhallisesti etenevä kurs-
si. Harjoitellaan kielen perusraken-
teita ja käytännöllisiä puhetilantei-
ta sekä perehdytään espanjalai-
seen elämäntapaan. Oppikirja Bue-
nas Migas 1. Kansalaisopiston ja 
ammattiopiston yhteinen ryhmä. 
Maksu syksy 31 €, kevät 31 €. 

120710 ESPANJA II
Lieksan lukio, luokka 201, 
Koulukatu 16  
to 16.30–18.00
Opetus alkaa 17.9. 24/26 oppituntia 
Opettajana Anneli Salin

Lähtötaso A1. Sopii kansalaisopis-
tossa espanjaa noin vuoden opis-
kelleille tai vastaavat tiedot omaa-
ville.Jatketaan kielen perusrakentei-
den opiskelua ja harjoitellaan käy-
tännöllisiä puhetilanteita espan-
jalaista kulttuuria ja elämäntapaa 
unohtamatta. Oppikirja Fantástico! 
1 kappaleesta 7 eteenpäin Maksu 
syksy 31 €, kevät 31 €. 

120720 ESPANJAN 
JATKOKURSSI
Lieksan lukio, luokka 101, 
Koulukatu 16  
ke 18.10–19.40
Opetus alkaa 16.9. 24/26 oppituntia 
Opettajana Anneli Salin

Lähtötaso A2. Jatketaan kieliopin 
opiskelua ja keskustelutaidon har-
joittelua sekä tutustumista espanja-
laiseen elämänmuotoon. Sopii kan-
salaisopistossa espanjaa 3-4 vuot-
ta opiskelleille tai vastaavat tiedot 
omaaville. Oppikirja Fantástico! 3 
kappaleesta 6 eteenpäin. Maksu 
syksy 31 €, kevät 31 €. 

ITALIA 
120800 
ITALIAN ALKEET
Lieksan lukio, luokka 203, 
Koulukatu 16  
to 16.30–18.00
Opetus alkaa 17.9. 24/26 oppituntia 
Opettajana Luciana Turunen

Lähtötaso 0. Kiinnostaako Italian 
ja Välimeren kulttuuri? Tässä on 
sopiva alkeiskurssi, joka vie sinut 
tutustumismatkalle italian kieleen, 
ihmisiin ja alueen rikkaaseen kult-
tuuriin, musiikkiin ja ruokaan. Kie-
len perusrakenteiden opiskelun 
lisäksi harjoitellaan yksinkertai-
sia keskusteluja pareittain ja pie-
nissä ryhmissä. Benvenuti al cor-
so di italiano! Kansalaisopiston ja 
lukion yhteinen ryhmä. Kurssi kat-
taa lukion 1,5 kurssin oppimäärän. 
Oppikirja Bella Vista 1. Maksu syk-
sy 31 €, kevät 31 €. 

120810 ITALIAN JATKO
Lieksan lukio, luokka 203, 
Koulukatu 16  
to 18.10–19.40
Opetus alkaa 17.9. 
24/26 oppituntia 
Opettajana Luciana Turunen

Lähtötaso A 1–2. Haluatko selviy-
tyä paremmin italian kielellä arki-
tilanteissa? Kurssi on tarkoitet-
tu niille, jotka ovat käyneet ita-
lian alkeet ja kaipaavat käytän-
nön puheharjoituksia. Keskus-
teluharjoituksia tehdään pareit-
tain, pienissä ryhmissä ja opet-
tajan johdolla. Kurssi antaa val-
miuksia selviytyä paremmin erilai-
sissa matkailutilanteissa, aiheina 
mm. tutustuminen ja esittäytymi-
nen, ihmisten kuvaileminen, har-
rastukset, sää, kaupungissa liik-
kuminen, kahvilassa, ravintolas-
sa ja kaupassa asiointi, matkalip-
pujen ja aikataulujen tiedustelu. 
Kielioppiasioista käsitellään mm. 
epäsäännöllisten verbien pree-
sensiä, verbien imperfektiä, per-
fektiä ja imperatiivia, pronominien 
taivutusta sekä prepositioita. Ben-
venuti al corso! Oppikirja In Piaz-
za 1 ja opettajan monisteet. Mak-
su syksy 31 €, kevät 31 €. 

MUUT KIELET 
129800 VARSINAIS-
KARJALAN ALKEET
Lieksan lukio, luokka 201, 
Koulukatu 16  
ma 17.00–18.30
Opetus alkaa 14.9. 24/26 oppituntia 
Opettajana KM Markku Mahlavuori

Lähtötaso 0. Kurssi toteutetaan 
yhteistyössä Suojärven Pitäjä-
seura ry:n ja Lieksan Suojärveläi-
set ry:n kanssa. Varsinaiskarjalaa 
puhuttiin ennen sotia Raja-Karja-
lassa mm. Repolan, Porajärven, 
Suojärven, Suistamon, Korpise-
län ja Impilahden pitäjissä. Nyt on 
mahdollisuus opiskella näillä seu-
dulla puhuttua kieltä omalla paik-
kakunnalla! Kurssi sopii aloitte-
lijoille sekä kieltä vähän taittavil-
le. aakkosista ja äänteistä arkielä-
män puhetilanteisiin sekä opitaan 
perussanastoa ja kielen perusra-
kenteita. Kurssilla käytetään Kie-
likerahmo Opassa da opassu 
-materiaalia, joka jaetaan kurssin 
alussa. Materiaali sisältää Kuin 
kirjuttua karjalaksi -ohjeen sekä 
erilaisia karjalankielisiä teksti-
näytteitä, äänitteitä ja lauluja luke-
misen, kuullun ymmärtämisen, 
puhumisen ja kirjoittamisen tuek-
si. Tämän materiaalikokonaisuu-
den kustantaa opiskelijoille Suo-
järven Pitäjäseura ry / Lieksan 
Suojärveläiset ry. Terveh tulgua  
joukolleh! Maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €. 

Kuva: Asko Saarelainen
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Kielikoulua ja retkiä

Sorrennossa

Italia vei sydämen
Kaikkien, ketkä eivät tiedä, 

mitä voisi opiskella syksyllä, kan-
nattaa aloittaa Italian alkeet kan-
salaisopistossa. Siitä saattaa hul-
laantua ihan totaalisesti. Meillä 
oli aivan mahtava matka Sorren-
toon, jossa opiskelimme italiaa 
Santa Anna Instituutissa. Italian 
kurssilla opiskelijoita oli Eng-
lannista, Espanjasta, Slovakias-
ta, Ranskasta, Latviasta ja jopa 
Jordaniasta. Hauskoja esiintymi-
siä eri tilanteissa ja imitaatioita 
oli mukava tehdä. Kahden vuo-
den opiskelun jälkeen tuntui, että 

Toukokuun puolivälissä kah-
denkymmenen hengen ryhmä 
venäjän opiskelijoita puolisoi-
neen, lapsineen ja opettajineen 
matkusti enolaisen matkanjär-
jestäjä Kinnunen Oy:n linja-au-
ton kyydissä Pietariin. Matka 
kesti neljä päivää ja majoitus oli 
Moskova-hotellissa. Matkaohjel-
maan kuului kaupungin kierto-
ajelu, vierailu taidemuseo Eremi-
taasissa ja Pietarhovissa.

Kokeneet Pietarin-kävijät liik-
kuivat kaupungilla myös itsenäi-
sesti, ja heille tuli tutuiksi myös 
muut mielenkiintoiset paikat, 
kuten Aleksanteri Nevskyn luos-
tari, Jusupovin palatsi, antropo-
logian ja etnografi an Kunstka-
mera -niminen museo, baletti, 
jazzklubi ja vaikkapa venäläinen 
sauna ja kauppa ruokapaikoista 

puhumattakaan. 
Sää suosi matkalaisia, 

vasta puhjenneet lehdet 
kehystivät hienosti kau-
pungin kauniita raken-
nuksia, siltoja ja kanavia. 
Kaupungin kiihkeä syke 

oli käsin kosketeltavissa: 
Nevsky prospektin väen pal-

jous, katumusiikkia, lukuisia 
kaupunkitapahtumia, eri kiel-
ten puheensorinaa. Kaupungin 
rakennusten ja teiden hyvä kunto 
teki vaikutuksen. Pietari on eri-
tyisen lumoava juuri kesän kyn-
nyksellä ja matkalaiselle jäi mat-
kasta hyvä mieli, kauniita muis-
toja ja kaipuu palata tähän poh-
joiseen helmeen uudestaan.

Tunnelmat matkasta välittyvät 
parhaiten venäjän kielen opiske-
lijoiden matkakertomuksista: 

”Kaupunkiin ei voi olla ihastu-
matta yhä uudelleen. Aina löy-
tyy jotakin ennen näke-
mätöntä ja kokema-
tonta. Edellisen 
käyntini jä l-
keen kaupun-
ki on kymme-
nessä vuodes-
sa muuttunut 
länsimaiseen 
suuntaan suu-
rin harppauk-
sin. Sen huomaa 
ainakin uusiutunees-
sa autokannassa ja englan-
nin kielen yleistymisessä turis-
tikohteissa. Jopa palvelualttius 

Matkan Sorrentoon järjesti ita-
lian kielen opettaja Luciana Turu-
nen. Kuusi lieksalaista italian 
opiskelijaa aveceineen allekirjoit-
tanut mukaan lukien lähti opiske-
lemaan kieltä Sorrentossa toimi-
vaan Santa Anna -kielikouluun. 
Kielikurssille osallistui myös 
joensuulaisia italian harrastajia. 
Matka kesti viikon ja sen aikana 
ehdimme käydä neljä tuntia päi-
vässä koulua, tutustua Sorentoon, 
Pompejiin, Capri-saareen sekä 
osallistua ruoanlaittokurssille.

Kielen opetus oli hyvätasoi-
nen, italialaiset opettajat taita-
via, eläväisiä ja huumorintajuisia. 
Tunneilla käytettiin monipuo-
lisia opetusmenetelmiä ja pan-
tiin käyttämään kieltä tosissaan. 
Opettajana kiinnitin huomiota 
älytaulun taitavaan käyttöön ja 
siihen, että opettajat välttivät eng-
lannin kielen käyttöä ja pyrkivät 
selittämään asiat vain italiaksi. 
Ja koska italialaiset ovat taitavia 
käyttämään elekieltä, se onnistui 
heiltä mainiosti! 

Sorrenton ja Caprin maisemat 
ovat henkeäsalpaavia. Kumpi-
kin sijaitsee kuuluisan Napolin 
lahden alueella. Sanonta ”nähdä 
Napoli ja kuolla” kirkastui näitä 
uhkeaa substrooppista luontoa ja 
sen helmassa sijaitsevia kauneutta 
ja antiikkia henkiviä rakennuksia 

Kansalaisopiston kielten ope-
tusohjelmassa on seitsemän eri 
kieltä: englanti, espanja, italia, 
karjala, saksa, suomi ja venä-
jä. Karjalan kieli on palautunut 
kurssiohjelmaan muutaman vuo-
den tauon jälkeen. Karjalan kiel-
tä on opetettu kansalaisopistos-
sa aiempinakin vuosina, tosin sil-
loin kysymyksessä oli karjalan 
kielen toinen murre, livvinkarja-
laa. Alkavana työvuonna on mah-
dollista opiskella karjalan kielen 
toista päämurretta, varsinaiskar-
jalaa, jota puhuttiin mm. Repo-
lan, Porajärven, Suojärven, Suis-
tamon, Korpiselän ja Impilahden 
pitäjissä. Karjalan kielen opetus 
toteutetaan yhteistyössä Suojär-
ven Pitäjäseura ry:n ja Lieksan 
Suojärveläiset  ry:n kanssa. 

Kielten opetuksessa painotam-
me kommunikatiivisuutta ja käy-
tännönläheisyyttä.  Teoriaopiske-
lun lisäksi on tärkeä päästä kokei-
lemaan kieltä käytännössä. Siksi 
tämän vuoden opetusohjelmas-
sa on runsaasti käytännön puhe-
taitoa kehittäviä kursseja. Pyrim-
me viemään kielten opetusta käy-
tännön tasolle. Viime lukuvuon-
na monissa kieliryhmissä vie-
raili syntyperäisiä puhujia. Täl-
laiset kohtaamiset ovat jännittä-
viä ja palkitsevia. Lisäksi englan-
nin, espanjan ja saksan opiskeli-
jat laittoivat kyseisen kielialueen 

katsellessa. 
Kaksi paikkaa 
oli yli muiden: jyhkeä Pompejin 
kaupunki ja Capri.

Pompejissa aika pysähtyy, hie-
nosti restauroidut kaupungin 
rauniot tekevät historian toden-
tuntuiseksi. Kuvankauniilla Cap-
rin saarella vierailimme ruotsa-
laisen lääkärin Axel Munthen 
San Michele -huvilassa, joka on 
nykyisin Ruotsin valtion omis-
tama taiteilijakoti. Huvila sijait-
see kauniilla korkealla paikalla 
ja siinä yhdistyvät antiikin ark-
kitehtuuri ja ruotsalainen talon-
poikaissisustus. Huvilan yhtey-
dessä on suuri puutarha moni-
ne eksoottisine kasveineen ja yrt-
teineen. Caprilla kävimme myös 
sinisessä luolassa, Azurra Grot-
tassa, joka sai nimensä kalkkiki-
vestä hohtavasta valosta, joka vär-
jää veden turkoosiksi. 

Lieksaan palasimme repullinen 
mukavia muistoja mukana. Niitä 
sulattelemme vielä tulevana syk-
synä, kun kurssi alkaa ja olemme 
taas koolla italian kurssilla.

Inna Turpeinen

on hieman parantunut, mutta 
vain vähän. Palvelukulttuuril-
la on Venäjällä selkeästi pitkät 
perinteet eivätkä ne muutamas-
sa sukupolvessa muutu. Neu-
vostoliiton aikaan sanottiin, että 
”mikään ei toimi, mutta kaikki 
järjestyy”. Tuon fraasin saanee 
nyt jo unohtaa. Ruokapaikois-
sa ja kauppaliikkeissä palvelu oli 
hyvin asiallista ja ystävällistä.

Eräs mielenkiintoisista ja mie-
leen painuneista paikoista oli 
Aleksanteri Nevskin luostarin 
alue. Pietari Suuren perusta-
ma luostari oli aivan hotellim-
me tuntumassa, Nevski Pros-
pektin eteläpäässä. Luostarin 
alueella ovat Lasarevin ja Tihvi-
nän hautausmaat, joihin on hau-
dattu monia merkittäviä 1800-  ja 
1900-luvuilla Pietarissa vaikutta-
neita suuria kirjailijoita, taiteili-
joita ja säveltäjiä kuten Mihail 
Lomonosov, Modest Musorgski, 
Fjodor Dostojevski, Pjotr Tšaiko-
vski ja Nikolai Rimski-Korsakov. 
Hautamuistomerkkien luona yri-
tin muistella kuuluisien henkilöi-
den teoksia. Kokemisen arvoinen 
paikka musiikin ja kirjallisuuden 
ystäville!

Pietarin metro teki toimivuu-
dessaan ja tehokkuudessaan 
positiivisen vaikutuksen. Häm-
mästyttävää on, että Pietarin 
metro on täysin maan alla ole-
va järjestelmä ja että syvimmil-
lään metrojuna kulkee melkein 
90 metriä maan pinnan alapuo-
lella. Soinen maaperä on var-
maankin ollut hyvin haasteelli-
nen metrotunneleiden rakenta-
miselle.” (Seppo Turunen).

”Matka oli oikein onnistunut.  
Ihmisiä oli paljon, mikä oli aivan 

ihanaa, kun vertaa tän-
ne Lieksaan. Liiken-

ne oli aika pelot-
tavaa, kun suo-
jatietä eivät 
tainneet pie-
tarilaiset niin 
k u n n i o i t -
taa kuin tääl-

lä. Kaupunki 
oli todella siis-

ti. Metro oli aivan 
huikea kokemus itses-

sään kun sillä oppi kulke-
maan. Opastetut matkat olivat 
todella hyvin järjestettyjä ja ker-

kisi hyvin niissä käydä. Toivee-
na olisi päästä joskus Moskovaan 
asti, kun vain joku sinne matkan 
järjestäisi.” (Sari Pesonen)

”Motivaatio kielen oppimiseen 
vain kasvoi. Kulttuuriset arvot 
nousevat itselleni tärkeiksi. Kie-
len opiskelu on avannut tien “sel-
viytymiseen” kohteessa. Katu-
jen ja liikkeiden nimet. Metro ja 
siellä liikkuminen oli helppoa ja 
nopeaa. Olin etuoikeutettu kun 
sain tutustua suomalaisen kou-
lun toimintaan Pietarissa. Söim-
me jopa kouluaterian. Pääsin 
seuraamaan Mihailovski teatte-
riin maailman yhtä tunnetuim-
mista baleteista, Giselleä. Van-
haa venäläistä Vaganovan tek-
niikkaa parhaimmillaan. Miehe-
ni pääsi jazz-klubille. Monta ker-
taa kaupungissa käyneinä jätim-
me Eremitaasin ja Pietarhovin 
käyntikohteista pois. Sitä vastoin 
ns. Verikirkko osoittautui todella 
mielenkiintoiseksi paikaksi. Hie-
not mosaiikkitytöt olivat hen-
keäsalpaavan kauniita. Raama-
tunkertomukset tulivat iholle. 
Oppaana toimi Sarjaston Nanna, 
joka kertoi kirkosta ja siellä ole-
vasta taiteesta. Myös Jusupovin 
palatsi hurmasi. Museo on riittä-
vän pieni ja intiimi. 

Ruokailimme aidoissa venäläi-
sissä paikoissa ja tilaukset teim-
me osin myös venäjäksi. 

Loistava matka! Kiitos, että 
lähdettiin!” (Marja-Leena Ilvo-
nen)

Opiskelijoita 
matkakertomuksista kiittäen

Inna Turpeinen
Kuvat: Inna Turpeinen

“apuua! Haluan opiskella lisää!”
Pois lähtiessä huomasin, että 

osaan toimia tietyissä tilanteissa: 
ravintolassa, hotellissa, kaupas-
sa, jne. Small talk tosin oli vielä 

ruokaa yhdessä Maailman ruo-
kia -kurssilaisten kanssa. Tänä 
vuonna kansalaisopistolla on 
Makuja maailmalta -kokkaus-
kurssi, jonka puitteissa kolmena 
lauantaina valmistetaan suosit-
tujen matkailumaiden herkkuja – 
venäläistä, välimerellistä ja thai-
maalaista ruokaa. Kurssi on täl-
lä kertaa oma kurssi ja vaatii eril-
listä ilmoittautumista.  Tervetu-
loa Makuja maailmalta -kurssille 
myös kielten opiskelijat!

Matkustaminen maahan, jonka 
kieltä on opiskellut, on varma kei-
no testata opiskelun hyödyt käy-
tännössä ja nostaa opiskelumoti-
vaatiota. Keväällä venäjän kielen 
opiskelijat tekivät matkan Pieta-
riin. Alkukesästä taas italian kie-
len harrastajat matkustivat kie-
likouluun Sorrentoon. Kerrom-
me näistä matkoista lisää tällä 
sivuaukeamalla. 

Kiinnostaako sinua uusi kult-
tuuri? Suunnitteletko kenties mat-
kustavasi ensi kesänä johonkin 
maahan? Oletko koskaan mietti-
nyt sitä, että matkan voi aloittaa 
tulemalla kielikurssille kansalai-
sopistoon? Kielikurssilla matkaan 
tarttuu kielitaidon lisäksi uusia 
ruokareseptejä, kyseisen maan 
musiikkia ja uusia tuttavuuksia. 

Inna Turpeinen
Suunnittelijaopettaja

Käytännönläheistä 
kielten opetusta

hakusessa. Onneksi joukossam-
me oli Ella, joka oli meidän käve-

levä sanakirja.
Italiaan voi ihan hullaan-

tua! Niin kävi minulle. 
Rakastuin italialaiseen. Mie-
heni kanssa meille meina-
si tulla ero. Rakkauteni koh-

de on nyt pihassa oleva Saima, 
Fiat 600. Eroa ei tullut, vaan 

signorina Saimasta on tullut 
koko kansan lemmikki. Sillä on 
mukava rulluutella ja moikkail-
la hymyileviä vastaantulijoita. 
Benvenuti studiare italiano!

Päivi Vahtermo
italian kielen opiskelija

Italia vei sydämen
hakusessa. Onneksi joukossam-
me oli Ella, joka oli meidän käve-

levä sanakirja.

tua! Niin kävi minulle. 
Rakastuin italialaiseen. Mie-
heni kanssa meille meina-
si tulla ero. Rakkauteni koh-

de on nyt pihassa oleva Saima, 
Fiat 600. Eroa ei tullut, vaan 

signorina Saimasta on tullut 
koko kansan lemmikki. Sillä on 
mukava rulluutella ja moikkail-

matta yhä uudelleen. Aina löy-
tyy jotakin ennen näke-
mätöntä ja kokema-
tonta. Edellisen 
käyntini jä l-
keen kaupun-
ki on kymme-
nessä vuodes-
sa muuttunut 
länsimaiseen 
suuntaan suu-
rin harppauk-
sin. Sen huomaa 
ainakin uusiutunees-
sa autokannassa ja englan-

Ihmisiä oli paljon, mikä oli aivan 
ihanaa, kun vertaa tän-

ne Lieksaan. Liiken-
ne oli aika pelot-

tavaa, kun suo-
jatietä eivät 
tainneet pie-
tarilaiset niin 
k u n n i o i t -
taa kuin tääl-

lä. Kaupunki 
oli todella siis-

ti. Metro oli aivan 
huikea kokemus itses-

sään kun sillä oppi kulke-

lua ja retkiä

jazzklubi ja vaikkapa venäläinen 
sauna ja kauppa ruokapaikoista 

puhumattakaan. 
Sää suosi matkalaisia, 

vasta puhjenneet lehdet 
kehystivät hienosti kau-
pungin kauniita raken-
nuksia, siltoja ja kanavia. 
Kaupungin kiihkeä syke 

oli käsin kosketeltavissa: 
Nevsky prospektin väen pal-

jous, katumusiikkia, lukuisia 
kaupunkitapahtumia, eri kiel-
ten puheensorinaa. Kaupungin 

katsellessa. 
Kaksi paikkaa 

Suunnittelijaopettaja

Hautakivi Aleksanteri Nevskyn 
luostarin alueella.

Kielitaitoa kokeilemassa Pietarissa

PIETARIN 
METRO

POMPEJIN 
RAUNIOT

Kuva: Seppo 
Turunen
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Tulipa puolisentoista kuukaut-
ta sitten, heinäkuun puolimais-
sa, käytetyksi loppuun elämäni-
käinen aikuiskoulutustukikiin-
tiö, kaikki 19 kuukautta. Lisäk-
si on viimeksi kuluneen vajaan 
vuosikymmenen aikana tullut 
opiskelluksi sekä työttömyystur-
valla että työn ohessa. Nyky-Suo-
messa on mahdollista harjoit-
taa monenlaisia tavallisia, moni-
muotoisia, etä- ja verkko-opintoja 
ja saada opiskelulle myös tukea. 
Lieksalaiselta kannalta, täältä 
Pielisen takaa kaukana kaikesta 
katsoen, ovat tällaiset mahdolli-
suudet erityisen hyviä ja hyödyl-
lisiä.

Kerron viimeaikaisista opin-
noistani nyt tässä Korennon 
numerossa tarkoituksella hen-
kilökohtaisesta näkökulmas-
ta, omien kokemusteni pohjalta. 
Jokaisen henkilön elämäntilan-
teet, tarpeet ja toiveet ovat erilai-
sia, mutta näitäkin samanlaisia 
ja samantapaisia mahdollisuuk-
sia on hyvä pitää mielessä.

Tein ammatilliset opettaja-
opinnot eli hankin yleisen opetta-
jakelpoisuuden vajaat kymmenen 
vuotta sitten Jyväskylän ammat-
tikorkeakoulun osana toimivassa 
Ammatillisessa opettajakorkea-
koulussa. Kyseessä oli 60 opinto-
pisteen laajuinen koulutus, joka 
tapahtui monimuototeitse.

Jyväskylässä en käynyt opet-
tajankoulutuksen takia kertaa-
kaan. Lähiopetusta oli suunnil-
leen parin päivän verran kuukau-
dessa, mutta se järjestettiin itä-
suomalaisille Joensuussa. Opin-
toihin sisältyneen opetusharjoit-
telun kanssa kävi jopa nolosti: 
kysyin varmuuden vuoksi mah-
dollisuutta useammasta lieksalai-
sesta oppilaitoksesta, mutta sain-
kin jokaisesta myöntävän vas-
tauksen, joten piti ruveta osin jo 
perumaan toivomuksiaan.

Verkkoteitse tehtiin muun 
muassa ryhmätöitä, ja luonnolli-
sestihan opintoihin kuului myös 
lukemista ja esseenkirjoittamista. 
Tehtävien luovutukset ja tarkas-
tajien kommentit kulkivat taval-
lisesti sähköpostitse, vaikka ker-
ran pari tuli pääopettaja myös 
varta vasten tapaamaan.

Yksi opintojakso hyväksyt-
tiin myös joustavasti korvatuk-
si aiemmilla harrastussuorituk-
silla; mahtaakohan tässä maas-
sa olla ketään toista, jonka opet-
tajankoulutuksesta osa on kui-
tattu vapaaehtoisen maanpuo-
lustuskoulutuksen kouluttajatoi-
minnalla?

Joskus pitää matkustaakin

Muutama vuosi sitten otin 
opintovapaata melkein vuoden 
verran ja tein oppilaitosturval-
lisuuden erikoistumisopinnot 

Kaksi kirjaa, joista yhteensä kol-
me esseetä eri näkökulmista: siinä 
erään opintojakson kurssivaati-
mukset nyt viimeksi loppukesällä.

Espoossa sijaitsevaan Laurea-am-
mattikorkeakouluun. Laajuudel-
taan oli kyseessä 30 opintopisteen 
kokonaisuus. Monimuoto-opin-
noista oli kyse nytkin, mutta ero-
na edelliseen oli se, että osapuil-
leen kerran kuussa pidetyt parin 
päivän lähiopetusrupeamat olivat 
Espoossa. Tämä vaati enemmän 
matkustamista ja pääkaupunki-
seudulla majoittumista.

Suurin osa oppilaitosturvalli-
suuden opinnoista koostui kui-
tenkin omalla paikkakunnal-
la eräässä oppilaitoksessa teh-

dystä turvallisuuden ja riskien-
hallinnan kehittämishankkees-
ta. Oppilaitoksen johto, opetta-
jakunta, Pohjois-Karjalan pelas-
tuslaitos ja loppuvaiheessa myös 
opiskelijat olivat aktiivisesti 
mukana työssä; riskitilanteisiin, 
vahinkoihin ja onnettomuuksiin 
varautumisen tarpeellisuus oli 
kaikille selvä asia.

Toinen opintovapaani, taas 
lähes vuoden pituinen, päät-
tyi kuukausi sitten heinäkuun 
lopussa. Jyväskylän yliopiston 
avoimeen yliopistoon suoritetta-

va elämänkatsomustiedon aineo-
pintokokonaisuus, laajuudel-
taan 45 opintopistettä, on tämän 
Korennon numeron ilmestyessä 
valmistumisvaiheessa.

Elämänkatsomustiedon opin-
tojen takia ei tarvinnut mat-
kustaa kertaakaan minnekään. 
Kaikki perustui kirjallisuuteen, 
kirjoittamiseen, palautteeseen ja 
verkkovälitteiseen seminaariin. 
Eri alat ovat luonnollisesti erilai-
sia, mutta kyllähän luettavaa riit-
ti – ja suurelta osin englannin-
kielistä – yliopisto-opinnoissa 
enemmän kuin ammattikorkea-
koulutasoisissa.

Opintosuunnittelussa 
erilaisia näkökohtia

Monimuoto-, etä- ja verk-
ko-opintoja suunnitellessa on 
nähdäkseni syytä kiinnittää huo-
miota useaan erilaiseen näkökoh-
taan.

Ensinnäkin on toki ajatelta-
va opintoja itseään: mitä haluan, 
mitä tarvitsen, mitä löytyy? Kaik-
kia aloja ei tietenkään voi opis-
kella etäteitse, ei ainakaan pel-
kästään. Edellä kertomani kolme 
esimerkkiä olivat myös nekin jo 
toteutustavoiltaan erilaisia, vaik-
ka yksikään niistä ei vaatinut-
kaan esimerkiksi muuttamista 
opiskelupaikkakunnalle.

Toiseksi tulee kysymys verkko-
yhteyksistä. Ehkä ja toivottavas-
ti alkaa useimmilla olla nykyai-

kana jo sujuva pääsy Internetiin, 
mutta jos esimerkiksi tosiaikai-
nen kuva- ja ääniyhteys ei kulje, 
ei kyllä oikein onnistu verkko-
seminaarikaan. Hiven teknistä 
osaamista tai mahdollisuus saa-
da vaikka kaveritukea tarvittaes-
sa ovat myös eduksi.

Kirjastolla usein
ratkaiseva osuus

Kolmanneksi tulee tärkeä 
kysymys kirjojen saatavuudes-
ta – ja korostan tässä erityisesti 
kirjaston ratkaisevaa merkitys-
tä. Niin Lieksassa kuin yleensä-
kin Suomessa on kirjastotoimin-
ta erittäin hyvällä tolalla, ja toi-
vottavasti tilanne sellaisena säi-
lyy. Pohjois-Karjalassa on tämän 
vuoden aikana siirrytty yhteiseen 
maakunnalliseen Vaara-kirjasto-
jen järjestelmään, joka jopa enti-
sestään parantaa kirjojen ja mui-
denkin aineistojen saatavuutta; 
tällä tavalla tilattavat lainat ovat 
nykyään myös maksuttomia.

Kaukolainoja esimerkiksi tie-
teellisistä kirjastoista, Kuopios-
sa sijaitsevasta Varastokirjastos-
ta tai ulkomailta saa toki myös, 
vaikka ne jo vähän maksavatkin. 
Lieksan kirjastosta kerrotaan, 
että kotimaisia tällaisia kauko-
lainoja pystytään nykyään myös 
hallinnoimaan tilaajakirjastosta 
suoraan eli esimerkiksi laina-ai-
kojen pidennykset käyvät ilman 
väliportaita.

Neljäs asia ovat omat opiskelue-
dellytykset. Työrauhaahan toki 
tarvitaan, ja ehkäpä kuitenkin on 
niin, että mitä itsenäisemmästä ja 
vapaatahtisemmasta opiskelusta 
on kyse, sitä enemmän se kuiten-
kin soveltuu lähinnä aikuisille.

Teksti ja kuvat:
Pasi Karonen
Suunnittelijaopettaja ja
koulutuskoordinaattori
Lieksan kansalaisopisto ja
Pohjois-Karjalan 
maakuntakorkeakoulu

Monia muotoja on tarjolla myös 
opiskelun tueksi. Siitä puolesta 
kerrotaan sivulla 26.

Monia muotoja opiskelussa

Uudessa Vaara-kirjastojen järjestelmässä riittää oma kirjastokortti, eikä maksa mitään, mutta jollei tarvit-
tavaa teosta sillä tavalla löydy, on Lieksan kaupunginkirjaston osastonjohtajalla Leena Tervolla myös mui-
ta keinoja.

Monimuotoisesti järjestettävistä tradenomipolkuopinnoista kiinnostu-
neet Katariina Määttä ja Tiia Torvinen osallistuivat elokuussa Lieksan 
lukiossa pidettyyn verkkovälitteiseen tiedotustilaisuuteen. Kysymykset 
esitettiin Lieksasta, vastaukset saatiin Karelia-ammattikorkeakoulus-
ta Joensuusta.
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MUSIIKKI 
110105 
KEVYEN MUSIIKIN 
LAULUKURSSI
Pielisen Karjalan musiikkiopisto,
Koski-Jaakonkatu 4  
pe 17.00–20.30, la 10.00–17.00
Opetus alkaa 18.9. 48 oppituntia 
Opettajana 
pop/jazz-laulunopettaja 
Heidi Niinimäki

Kurssi sisältää sekä ryhmä- että 
yksilöopetusta. Ryhmäopetukses-
sa (12h) jokaisella oppilaalla on 
15 min omaa laulutuntiaikaa. Sil-
lä aikaa kun yksi laulaa, niin toi-
set seuraavat ja tekevät havain-
toja. Tunnin alussa harjoitellaan 
yhdessä aina jokin äänenkäyt-
töön liittyvä harjoitus. Yksityistun-
neilla (36h, tunnin kesto 45 min) 
harjoitellaan kokonaisvaltaista 
äänen- ja kehon käyttöä. Tehdään 
hyviä harjoituksia sekä lauletaan 
paljon kappaleita eri tyylilajeissa 
(pop, rock, jazz, blues, iskelmä) 
suomeksi ja englanniksi. Kokoon-
tumiset pe-la 18.-19.9., 2.-3.10., 
23.-24.10. ja 6.-7.11. Kansalaiso-
piston ja Pielisen Karjalan musiik-
kiopiston yhteiskurssi. Kurssimak-
su 130 €. 

110155 
MUSIIKIN PERUSTEET
Pielisen Karjalan musiikkiopisto,
Koski-Jaakonkatu 4 
ma 18.00–19.15
Opetus alkaa 7.9. 24/28 oppituntia 
Opettajana 
musiikkipedagogi Tanja Tähkänen

Kurssilla tutustutaan musiikin teo-
riaan ja säveltapailuun sekä opis-
kellaan nuottien kirjoittamista ja 
lukemista. Kurssilla käydään läpi 
keskeistä musiikkisanastoa ja -ter-
mejä. Musiikin perusteiden tunte-
minen tukee omaa soitto- ja lau-
luharrastusta. Ryhmään osallistu-
miseksi ei tarvita aiempia musii-
kin teorian opintoja. Oppikirja Val-
li-Leinonen, Perusaste 1. Pielisen 
Karjalan musiikkiopiston ja kan-
salaisopiston yhteisryhmä. Maksu 
syksy 50 €, kevät 50 €. 

110130 
YHTEISLAULUHETKI
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2  
ma 13.00–14.00
Opetus alkaa 28.9. 5 oppituntia 
Opettajana Markku Korpinen

Lauletaan yhdessä tuttuja lauluja. 
Syksyn kokoontumiset: 28.9. iskel-
mä- ja tanssimusiikki, 26.10. virret 
ja hengelliset, 23.11. kansanlaulut ja 
21.12. joululaulut. Ei kurssimaksua. 

110110 KORVATTOMIEN 
LAULURYHMÄ
Lieksan evl seurakunnan 
nuorisotila, Mönninkatu 13  
ke 17.00–18.30
Opetus alkaa 16.9. 24/26 oppituntia 
Opettajana 
muusikko Riitta Lehtimäki

Ryhmä on tarkoitettu henkilöille, 
jotka kokevat laulamisen haasteel-
lisena, tai jotka eivät uskalla laulaa. 
Opiskelemme hengitystekniikkaa ja 
laulamisen perustaitoja. Etsimme 
rohkeutta avata suu ja laulaa sekä 
haemme sitä “korvaa”, jonka moni 
luulee puuttuvan itseltään koko-
naan. Ohjelmistossa on helpohko-
ja yksiäänisiä lauluja. Tiedustelut 
Riitta Lehtimäki, puh. 0400 501788. 
Maksu syksy 31 €, kevät 31 €. 

110100 SEKAKUORO
Lieksan evl seurakuntakeskus,
Mönninkatu 13  
ti 18.00–20.15
Opetus alkaa 15.9. 36/39 oppituntia 
Opettajana Svetlana Perttu

Kansanmusiikkia ja viihdemusiik-
kia sekakuorolle. Laulutekniikkaa ja 
hengitysharjoituksia sekä esiintymi-
siä. Uusia laulajia mahtuu mukaan 
(äänentarkastus). Kurssi jatkuu 
keväällä. Maksu syksy 37 € ja  
kevät 37 €. 

110185 MIESKUORO
Lieksan lukio, auditorio, 
Koulukatu 16  
ti 16.00–18.15
Opetus alkaa 15.9. 36/39 oppituntia 
Opettajana Kari Hämynen

Moniäänisiä kuoro- ja stemmalaulu-
ja, esiintymisiä. Maksu syksy 37 €, 
kevät 37 €. 

110120 
JOULULAULUKUORO
Lieksan lukio, auditorio, 
Koulukatu 16  
pe 17.00–18.00
Opetus alkaa 13.11.2015
8 oppituntia 
Opettajana 
muusikko Riitta Lehtimäki

Laulamme tuttuja ja tuntematto-
mampia joululauluja. Tähtäimes-
sä esiintyminen Lieksan kauneim-
missa joululauluissa sunnuntaina 
13.12.2015. Tiedustelut Riitta Leh-
timäki, puh. 0400 501788. Maksu 
18 €. 

110140 LAULU- JA 
SOITTORYHMÄ 
VUOLASET
Vuonislahden kylätoimintakeskus 
Kukko Oy, Vuonislahdentie 184  
ke 18.00–20.30
Opetus alkaa 16.9.  36/39 oppituntia 
Opettajana Birgit Kettunen

Lauletaan ja soitetaan yhdessä 
helppoja sovituksia esim. peliman-
nimusiikkia. Maksu syksy 37 €, 
kevät 37 €. 

110160 
KYLÄKUORO KOLIBRI
Kolin koulu, Aapiskukontie 11  
ti 19.00–21.15
Opetus alkaa 15.9.  36/39 oppituntia 
Opettajana Markus Kallies

Äänenmuodostusta, kaksi- ja kol-
miäänisiä sekakuorolauluja ja esiin-
tymisiä. Uusia laulajia mahtuu 
mukaan. Maksu syksy 37 €, kevät 
37 €. 

110190 LAULU- JA 
SOITTORYHMÄ 
SOINTUSET
Viekin seurakuntatalo, 
Kannelkoskentie 9a  
to 17.45–20.00
Opetus alkaa 17.9.  36/39 oppituntia 
Opettajana Kari Hämynen

Laulu- ja soittoryhmä kaikenikäisil-
le. Tanssimusiikkia, laulelmia ja kan-
sanlauluja soitinryhmän säestyksel-
lä. Maksu syksy 37 €,kevät 37 €. 

110150 MUSIIKKIRYHMÄ
Kolin koulu, Aapiskukontie 11  
pe 17.30–19.00
Opetus alkaa 18.9.  24/26 oppituntia 
Opettajana 
muusikko Pentti Karjalainen

Yhteissoittoryhmä, joka sopii sekä 
vasta-alkajille että pitemmälle ehti-
neille. Kaikki musiikin harrastajat 
rohkeasti mukaan ikään ja soittotai-
toon katsomatta. Maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €. 

110170 
HARMONIKKA ALKEET
Keskuskoulu, Moisionkatu 15,   
to 16.30–18.00
Opetus alkaa 17.9.  24/26 oppituntia 
Opettajana 
harmonikkapedagogi Aki Hietala

Yksityisohjausta aloittelijoille ja 
yhteissoittoa. Maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €. 

110175 
HARMONIKKA JATKO
Keskuskoulu, Moisionkatu 15,   
to 18.00–19.30
Opetus alkaa 17.9.  24/26 oppituntia 
Opettajana 
harmonikkapedagogi Aki Hietala

Yhteissoittoa pitemmälle ehtineille. 
Maksu syksy 31 €, kevät 31 €. 

110180 PELIMANNIT
Kulttuurikeskus, kokoushuone 1,   
ma 16.45–19.00
Opetus alkaa 14.9.  36/39 oppituntia 
Opettajana Kari Hämynen

Tanssimusiikkia soittava ryhmä. 
Maksu syksy 37 €, kevät 37 €. 

110195 
PUHALLINORKESTERI 
PIELINEN
Kulttuurikeskus, Brahe-sali, 
Pielisentie 9-11  
ma 19.30–21.00
Opetus alkaa 14.9.  36 oppituntia 
Kapellimestari Juha Tiensuu

Ensimmäinen kokoontuminen 
maanantaina 14.9. klo 19.30.Ti- 
laisuudessa keskustellaan orkes-
terin toiminnasta ja työkauden 
2015−2016 kokoontumisista. 
Mukana kapellimestari Juha Tien-
suu. Maksu syksy 37 €. Lisätieto-
ja Asko Saarelainen, puh. 04010 
44111 tai sähköposti asko.saare-
lainen@lieksa.fi.

610500 
KEHITYSVAMMAISTEN 
MUSIIKKIRYHMÄ
Toukolantien päivätoiminnot ja 
asumispalvelut, Toukolantie 27  
la 13.00–14.30
Opetus alkaa 26.9. 12 oppituntia 
Opettajana Markku Korpinen

Eri musiikkilajien kuuntelua, teks-
tien ymmärtämistä, muistin kehit-
tämistä, sosiaalisuuden edistä-
mistä, musiikkia kuvista ja rytmien 
opiskelua. Yhteistä musisointia 
ja konserteissa käymistä. Syk-
syn kokoontumiset 26.9., 17.10., 
7.11., 21.11., 5.12. ja 19.12.2015. 
Ryhmä jatkuu keväällä. Maksu 
syksy 18 €, kevät 18 €.

610510 
TOUKOLANTIEN 
MUSIIKKIRYHMÄ
Toukolantien päivätoiminnot ja 
asumispalvelut, Toukolantie 27  
ke 12.00–13.00
Opetus alkaa 9.9. 12 oppituntia 
Opettajana Birgit Kettunen

Lauletaan ja soitetaan eri musiik-
kityylejä osallistujien toiveiden 
mukaan. Maksu syksy 18 € ja 
kevät 18 €.

Kuva: Asko Saarelainen
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SIRKUSKOULU 
110210 
NAPEROSIRKUS 1
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
pieni sali   
ti 15.00–15.45
Opetus alkaa 15.9. 
12/13 oppituntia 
Opettajana teatteritaiteen 
kandidaatti Karoliina Turkka

4-vuotiaiden ryhmä. Naperosir-
kuksessa tutustutaan sirkuksen 
taitolajeihin - akrobatiaan, ilma-ak-
robatiaan, tasapainoiluun ja jong-
leeraukseen - leikkien ja sirkussa-
tujen kautta. Tunnilla tulee olla liik-
kumiseen soveltuva vaatetus. Jal-
kineiksi sopivat jumppatossut tai 
paljaat jalat. Pitkät hiukset on lai-
tettava kiinni. Tunneilla on hyvä 
olla mukana myös juomapullo - 
vesi on paras janojuoma! Maksu 
syksy 18 €, kevät 18 €.
 
110220 
NAPEROSIRKUS 2
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
pieni sali   
ti 16.00–16.45
Opetus alkaa 15.9.
12/13 oppituntia 
Opettajana teatteritaiteen 
kandidaatti Karoliina Turkka

5-vuotiaiden ryhmä. Naperosir-
kuksessa tutustutaan sirkuksen 
taitolajeihin - akrobatiaan, ilma-ak-
robatiaan, tasapainoiluun ja jong-
leeraukseen - leikkien ja sirkussa-
tujen kautta. Tunnilla tulee olla liik-
kumiseen soveltuva vaatetus. Jal-
kineiksi sopivat jumppatossut tai 
paljaat jalat. Pitkät hiukset on lai-
tettava kiinni. Tunneilla on hyvä 
olla mukana myös juomapullo - 
vesi on paras janojuoma! Maksu 
syksy 18 €, kevät 18 €.
 
110230 
NAPEROSIRKUS 3
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
pieni sali  
ti 17.00–17.45
Opetus alkaa 15.9.  
12/13 oppituntia 
Opettajana teatteritaiteen 
kandidaatti Karoliina Turkka

6-vuotiaiden ryhmä. Naperosir-
kuksessa tutustutaan sirkuksen 
taitolajeihin - akrobatiaan, ilma-ak-
robatiaan, tasapainoiluun ja jong-
leeraukseen - leikkien ja sirkussa-
tujen kautta. Tunnilla tulee olla liik-
kumiseen soveltuva vaatetus. Jal-
kineiksi sopivat jumppatossut tai 
paljaat jalat. Pitkät hiukset on lai-
tettava kiinni. Tunneilla on hyvä 
olla mukana myös juomapullo - 
vesi on paras janojuoma! Maksu 
syksy 18 €, kevät 18 €.
 
110240 
NAPEROSIRKUS 4
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
pieni sali   
ke 16.00–16.45
Opetus alkaa 16.9.
12/13 oppituntia 
Opettajana teatteritaiteen 
kandidaatti Karoliina Turkka

Naperosirkuksen edistyneiden 
ryhmä (vuonna 2009 syntyneet, 
aiemmin sirkusta harrastaneet). 
Naperosirkuksessa tutustutaan 
sirkuksen taitolajeihin - akroba-
tiaan, ilma-akrobatiaan, tasapai-
noiluun ja jongleeraukseen - leik-
kien ja sirkussatujen kautta. Tun-
nilla tulee olla liikkumiseen sovel-
tuva vaatetus. Jalkineiksi sopi-
vat jumppatossut tai paljaat jalat. 
Pitkät hiukset on laitettava kiin-
ni. Tunneilla on hyvä olla mukana 
myös juomapullo - vesi on paras 
janojuoma! Kurssimaksu: syksy 
18 €, kevät 18 €.
 

110250 
LASTENSIRKUS 1
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
pieni sali   
ti 18.00–18.45
Opetus alkaa 15.9.
12/13 oppituntia 
Opettajana teatteritaiteen 
kandidaatti Karoliina Turkka

7-8 -vuotiaiden ryhmä. Lastensir-
kuksessa opetellaan sirkustaito-
ja, pelataan ja leikitään. Sirkus-
taitolajeina ovat akrobatia, pyra-
midit, ilma-akrobatia, tasapainoilu 
ja jongleeraus. Tunneilla tulee olla 
liikkumiseen soveltuva vaatetus. 
Jalkineiksi sopivat jumppatossut 
tai paljaat jalat. Pitkät hiukset on 
laitettava kiinni. Tunnilla on hyvä 
olla mukana myös juomapullo - 
vesi on paras janojuoma! Kurssi-
maksu: syksy 18 €, kevät 18 €.
 
110260 
LASTENSIRKUS 2
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
pieni sali   
ke 17.00–18.30
Opetus alkaa 16.9.
24/26 oppituntia 
Opettajana teatteritaiteen 
kandidaatti Karoliina Turkka

9-10 -vuotiaiden ryhmä. Lasten-
sirkuksessa opetellaan sirkustai-
toja, pelataan ja leikitään. Sirkus-
taitolajeina ovat akrobatia, pyra-
midit, ilma-akrobatia, tasapainoi-
lu ja jongleeraus. Tunneilla tulee 
olla liikkumiseen soveltuva vaa-
tetus. Jalkineiksi sopivat jumppa-
tossut tai paljaat jalat. Pitkät hiuk-
set on laitettava kiinni. Tunnilla on 
hyvä olla mukana myös juomapul-
lo - vesi on paras janojuoma! Mak-
su syksy 31 €, kevät 31 €. 

110270 
LASTENSIRKUS 3
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
pieni sali   
ke 18.30–20.00
Opetus alkaa 16.9.
24/26 oppituntia 
Opettajana teatteritaiteen 
kandidaatti Karoliina Turkka

11-12 -vuotiaiden ryhmä. Lasten-
sirkuksessa opetellaan sirkustai-
toja, pelataan ja leikitään. Sirkus-
taitolajeina ovat akrobatia, pyra-
midit, ilma-akrobatia, tasapainoi-
lu ja jongleeraus. Tunneilla tulee 
olla liikkumiseen soveltuva vaa-
tetus. Jalkineiksi sopivat jumppa-
tossut tai paljaat jalat. Pitkät hiuk-
set on laitettava kiinni. Tunnilla on 
hyvä olla mukana myös juomapul-
lo - vesi on paras janojuoma! Mak-
su syksy 31 €, kevät 31 €. 

110280 
NUORTENSIRKUS
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
pieni sali   
ti 19.00–20.30
Opetus alkaa 15.9.
24/26 oppituntia 
Opettajana teatteritaiteen 
kandidaatti Karoliina Turkka

13-18 -vuotiaiden ryhmä. Nuor-
ten ryhmässä harjoitellaan akro-
batiaa, ilma-akrobatiaa, pyrami-
deja, tasapainoilua ja jongleera-
usta. Ilma-akrobatiassa harjoittei-
ta tehdään trapetsilla, paritrapet-
silla, ympyrätrapetsilla, kankaal-
la ja köydellä. Nuortensirkukseen 
voivat tulla aloittelijat ja vanhat tai-
turit - harjoitteita tehdään niin aloit-
telijoille kuin edistyneille. Tunneil-
la tulee olla liikkumiseen soveltuva 
vaatetus. Jalkineiksi sopivat jump-
patossut tai paljaat jalat. Pitkät 
hiukset on laitettava kiinni. Tunnil- 
la on hyvä olla mukana myös juo-
mapullo - vesi on paras janojuoma.  
Maksu syksy 31 €, kevät 31 €. 

Lieksan sirkuskoulu aloit-
taa tänä syksynä jo viiden-
nen vuotensa sirkustaitei-
lija Karoliina Turkan joh-
dolla.

– Sirkuskoulussa tehdään 
kuperkeikkojen, kärrynpyörien 
ja volttien lisäksi akrobatiaa niin 
parin kuin ryhmänkin kanssa, 
kertoo Karoliina. Akrobaattinen 
harjoittelu opettaa hahmotta-
maan omia voimia ja rajoja, hän 
jatkaa. Akrobatia kehittää lisäksi 
koordinaatiokykyä sekä ryhmäs-
sä toimimista ja toisen ihmisen 
huomioon ottamista. − Akrobati-
an alkeissa tehtävien pyramidien 
ja pariakrobatian parissa naure-
taan usein ja romahdetaan isoon 
kasaan koko porukka, valottaa 
Karoliina oppituntien kulkua.

Karoliinalle taidepalkinto

Sirkuskoulun ohjaaja, teatte-
ritaiteen kandidaatti Karoliina 
Turkka palkittiin viime vuon-
na Lieksan kaupungin taidepal-
kinnolla. Palkinnon perusteena 
oli  sirkuksen tuominen kaupun-
kiin ja uuden taiteenalan opetuk-
sen käynnistäminen lieksalaisille 
lapsille ja nuorille.

Ohjauksissa ja esityksissä 
Karoliina ottaa huomioon ryh-
män kaikki toimijat ja pitää heis-
tä äidillisesti huolta. Yhteisölli-

syyden hän kokee tärkeäksi sir-
kuksenteossa: − Sirkus on eri-
tyisen hyvä paikka tehdä yhdes-
sä kaikki pariakrobatian ja -jong-
leerauksen ja pyramidien kautta, 
erilaisten leikkien avulla. Koke-
mus, että kaikki on yhdessä teh-
tyä, on tärkeä ja kehittävä, Karo-

liina muistuttaa.
Sirkuskoulu toimii kansalaiso-

piston ja nuorisotoimen yhteis-
työnä.

Asko Saarelainen

Sirkuskoulun kevätesitys ”Taikametsä” Kulttuurikeskuksen Brahe-sa-
lissa.

Sirkuskoulussa 
tehdään yhdessä

Kuvat: Lieksan Lehti/Marja Mölsä

Kansalaisopiston ja nuorisotoimen yhdessä järjestämässä sirkuskoulussa opiskelee noin 70 lasta ja nuorta.
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NÄYTTÄMÖ-
TAITEET
110200 
ILMAISUTAITO JA 
KLOVNERIA, 
AIKUISTEN LEIKISTI
Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
pieni sali  
la–su klo 12.00–15.00
24.10.-25.10.2015, 8 oppituntia 
Opettajana teatteritaiteen 
kandidaatti Karoliina Turkka

Aikuisille suunnatulla kurssilla 
tehdään teatteri-ilmaisun, impro-
visaation ja klovnerian harjoittei-
ta. Kurssi ei vaadi aiempaa koke-
musta teatteri-ilmaisusta. Kurs-
sin tarkoituksena on löytää ilo olla 
juuri minä ja juuri siinä joukossa, 
joka kurssilaisista muodostuu. 
Kurssi soveltuu hyvin esimerkiksi 
asiakaspalvelutehtävissä toimivil-
le. Maksu 18 €. 

KUVATAITEET 
110300 JOHDATUS 
YMPÄRISTÖ- JA 
YHTEISÖTAITEESEEN
Lieksan lukio, luokka 205, 
Koulukatu 16  
ma 17.30–19.00
Opetus alkaa 21.9. 12 oppituntia 
Opettajana 
artesaani Leena Koivunen

Kurssin luennoilla tutustutaan 
kuvaesitysten kautta ympäris-
tö- ja yhteisötaiteen kenttään 
sekä aiheeseen liittyviin keskei-
siin käsitteisiin, kuten paikkasi-
donnaiseen ja katoavaan taitee-
seen. Luentojen esimerkkiprojek-
tit valottavat yhteisöllisesti toteu-
tettavissa ja koettavissa ole-
van ympäristötaiteen moninaisia 
muotoja: turvesaunoja keskel-

lä kaupunkia, pajuveistoksia perä-
kylän raitilla, tulitaidetta joen ran-
nalla. Kurssi antaa perusvalmiuk-
sia ympäristö- ja yhteisötaiteellisen 
toiminnan toteuttamiseen erilaisia 
tekniikoita, luonnonmateriaaleja ja 
ilmaisukeinoja käyttäen. Ryhmän 
kanssa suunnitellaan yhteisöllises-
ti toteutettava taideprojekti luon-
nonympäristöön ja rakennettuun 
ympäristöön yhdessä valitun tee-
man pohjalta. Taideprojektin toteu-
tus tapahtuu myöhemmin toteutet-
tavan erillisen kurssin puitteissa. 
Maksu 18 €. 

110310 
AKVARELLEJA 
KANSALLIS-
MAISEMASSA
Break Sokos Hotel Koli, 
Ylä-Kolintie 39  
ma 15.00 alkaen
21.–25.9.2015, 36 oppituntia 
Taidemaalari Seppo Väänänen

Kolin ainutlaatuinen kansallismaise-
ma on inspiroinut lukuisia taiteilijoi-
ta 1800-luvun lopulta nykypäivään. 
Tule sinäkin kehittämään luovuut-
tasi kuvataideleirille Kolin vaaroil-
le. Oppaanasi on taidemaalari Sep-
po Väänänen. Kurssin sisältö: Kurs-
silla toteutetaan vesivärimaalauksia 
Kolin moninaisesta luonnosta ja jyl-
hästä maisemasta. Kurssilla tutus-
tutaan maiseman ja tilan rakentei-
siin sekä perehdytään kuvasom-
mitteluun, värien vuorovaikutuk-
seen ja erilaisiin vesivärimaalauk-
sen tekniikoihin ja välineisiin. Kurs-
si soveltuu aloittelijoille ja aiemmin 
vesivärimaalaukseen perehtyneil-
le. Kurssin ohjelmaan sisältyy fil.lis. 
Asko Saarelaisen luento “Koli Suo-
men taiteessa - Kulttuurimatkaajat 
laukkurien reiteillä”, joka valottaa 
Kolin merkitystä Suomen taide-elä-
mässä 1800-1900 luvun vaihtees-
sa nykypäivään. Kurssilaiset hank-
kivat materiaalin itsenäisesti. Osal-
listumismaksu sisältää kurssin ope-
tuksen, vakuutuksen, avajaiskah-

vit ja viisi akvarellipaperia/osallis-
tuja. Opetus ma–pe 21.–25.9.2015. 
Maksu 210 €. Tiedustelut kurs-
sin sisällöstä Lieksan kansalaiso-
pisto Asko Saarelainen p. 04010 
44111 tai asko.saarelainen@lieksa.
fi Majoitusvaraukset ja tiedustelut: 
Break Sokos Hotel Koli, puh. 020 
1234 662, sales.koli@sokoshotels.
fi. Huom! Viimeinen ilmoittautumis-
päivä ke 2.9.2015.

110320 
LYIJYKYNÄPIIRUSTUS
Keskuskoulu, Koulukatu 16, 
taideopetustila   
la–su 10.00–15.00
26.–27.9. ja 3.–4.10.2015,  
24 oppituntia 
Opettajana 
kuvataiteilija Anssi-Mikael Okkonen

Piirtämisen perusteita ja materiaali-
oppia, lyijykynäsarjan 9H-9B mah-
dollisimman laaja hyödyntäminen. 
Tutustutaan myös grafiitin ja erilais-
ten sideaineiden käyttöön. Oppi-
laan oman käsialan löytäminen ja 
kehittäminen käytännön harjoituk-
silla. Viikonloppuihin sijoittuva kurs-
si mahdollistaa intensiivisen opis-
kelun mielenkiintoisesta aiheesta ja 

tuo jo tuttuun harrastukseen uusia 
näkökulmia. Kurssilla käydään läpi 
myös jotain uutta ja kokeellista. Lyi-
jykynätekniikkaa. Säävarauksella 
ulkoilmatyöskentelyä. Kurssilla on 
mahdollisuus mallipiirustukseen. 
Maksu 31 €. 

110330 KUVATAIDE
Keskuskoulu, Koulukatu 16, 
taideopetustila   
ke 18.30–20.45
Opetus alkaa 16.9. 36/39 oppituntia 
Opettajana 
kuvataiteilija Anssi-Mikael Okkonen

Materiaalioppia, erilaisia tekniikoita, 
piirustusta, öljyväri-, akryyli- ja tem-
peramaalausta. Tutustutaan taide-
historian eri suuntiin. Työskente-
lyä opiskelijoiden omien toiveiden 
mukaan. Ryhmä sopii aloittelijoille 
ja aiemmin maalanneille. Kuvatai-
deryhmiin on ehdottomasti ilmoit-
tauduttava ennakkoon joko Hel-
lewissä www.opistopalvelut.fi/lieksa 
tai opiston toimistoon. Maksu syksy 
37 €, kevät 37 €.
 
110340 MAALAUS 
JA PIIRUSTUS
Keskuskoulu, Koulukatu 16, 
taideopetustila   
to 18.45–21.00
Opetus alkaa 17.9. 
36/39 oppituntia 
Opettajana kuvataiteilija 
Anssi-Mikael Okkonen

Materiaalioppia, erilaisia tekniikoita, 
piirustusta, öljyväri-, akryyli- ja tem-
peramaalausta. Tutustutaan tai-
dehistorian eri suuntiin. Syventä-
viä keskusteluja kurssilaisten teok-
sista. Työskentelyä opiskelijoiden 
omien toiveiden mukaan. Kuvatai-
deryhmiin on ehdottomasti ilmoit-
tauduttava ennakkoon joko Hel-
lewissä www.opistopalvelut.fi/lieksa 
tai opiston toimistoon. Maksu syksy 
37 €, kevät 37 €.
 

110350 POLKUJA 
KUVATAITEESEEN
Kolin koulu, Aapiskukontie 11  
pe 12.00–14.30
Opetus alkaa 11.9. 
36/39 oppituntia 
Opettajana 
tekstiilitaiteilija Liisa Tommila

Tutustutaan kuvataiteeseen moni-
puolisesti yhdessä yläkoulun 
nuorten kanssa. Uusia kulkijoita 
otetaan mukaan. Maksu syksy 37 
€, kevät 37 €. Kansalaisopiston ja 
Kolin koulun yhteisryhmä. 

MUUT TAIDE- 
JA TAITOAINEET 
119800 
POSLIININMAALAUS, 
ryhmä A
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2  
ma 14.00–16.15
Opetus alkaa 14.9.  
36/39 oppituntia 
Opettajana Sirpa Kärkkäinen

Ryhmä sopii aiemmin maalanneil-
le. Posliiniesineiden maalausta ja 
koristelua eri tekniikoilla ja tee-
moilla. Mukaan maalausvälineet. 
Maksu syksy 37 €, kevät 37 €.
 
119810 
POSLIININMAALAUS, 
ryhmä B
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2  
ke 14.00–16.15
Opetus alkaa 16.9. 
36/39 oppituntia 
Opettajana Sirpa Kärkkäinen

Ryhmä sopii aloittelijoille ja aiem-
min maalanneille. Posliiniesinei-
den maalausta ja koristelua eri 
tekniikoilla ja teemoilla. Mukaan 
muistiinpano- ja maalaustarvik-
keet. Maksu syksy 37 €, kevät 37 
€.

Kuva: Asko Saarelainen

Kuva: Asko Saarelainen
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LIEKSAN 
KANSALAIS-
OPISTON 
OPETUSOHJELMA 
2015–2016

BREAK 
SOKOS HOTEL

MAANANTAI–PERJANTAI
AKVARELLEJA 
KANSALLISMAISEMASSA, 
opetus 21.–25.9. 
alkaen klo 15.00, maksu 210 €,  
lisäksi majoitus- ja ruokailu-
maksut

PERJANTAI–SUNNUNTAI
LUOVAN KIRJOITTAMISEN 
TYÖPAJA, opetus 23.–25.10.
alkaen klo 17.30, maksu 130 €,  
lisäksi majoitus- ja ruokailu-
maksut 

JAMALIN KOULU

MAANANTAI 
17.00–18.00 
Toiminnallinen treeni 
ryhmä A,
maksu syksy 31 €, kevät 31 €. 
alkaa 14.9.

KESKUSKOULU
Koulukatu 16

KESKIVIIKKO 
18.30–20.45 
Kuvataide, 
taideopetustila, maksu syksy 
37 €, kevät 37 €, alkaa 16.9.
 
TORSTAI 
10.00–10.45 
Touhutunti, 
maksu syksy 18 €, kevät 18 €, 
alkaa 17.9.

18.45–21.00 
Maalaus ja piirustus, 
taideopetustila, maksu syksy 
37 €, kevät 37 €, alkaa 17.9.

VIIKONLOPPUKURSSIT
Lyijykynäpiirustus
taideopetustila, 
la–su 26.9.–27.9.2015 ja 
la–su 3.–4.10.2015. 
klo 10.00–15.00, maksu 31 €.

Pajutyöt
taideopetustila, 
la–su 24.–25.10. ja 
la–su 31.10.–1.11.2015. 
klo 10.00–15.30, maksu 31 €

KESKUSKOULU
Moisionkatu 15

MAANANTAI 
17.30–20.30 
Kokkaa kotiruokaa, 
opetuskeittiö, tarvikemaksu  
noin 8 €/kerta. Maksu 43 €, 
alkaa 14.9. 

17.30–19.00 
Kansantanssi alkeet/jatko, 
pieni liikuntasali, maksu syksy 
31 €, kevät 31 €, alkaa 14.9.

19.15–20.00 
Lavis, 
pieni liikuntasali, maksu syksy 
18 €, kevät 18 €, alkaa 14.9.
   
TIISTAI
15.00–15.45 
Naperosirkus 1, 
pieni liikuntasali, maksu syksy 
18 €, kevät 18 €, alkaa 15.9.

16.00–16.45 
Naperosirkus 2, 
pieni liikuntasali, maksu syksy 
18 €, kevät 18 €, alkaa 15.9.

17.00–17.45 
Naperosirkus 3, 
pieni liikuntasali, maksu syksy 
18 €, kevät 18 €, alkaa 15.9.

18.00–18.45 
Lastensirkus 1, 
pieni liikuntasali, maksu syksy 
18 €, kevät 18 €, alkaa 15.9.

19.00–20.30 
Nuortensirkus, 
pieni liikuntasali, maksu syksy 
31 €, kevät 31 €, alkaa 15.9.

KESKIVIIKKO
16.00–16.45 
Naperosirkus 4, 
pieni liikuntasali, maksu syksy 
18 €, kevät 18 €, alkaa 16.9.

17.00–18.30 
Lastensirkus 2, 
pieni liikuntasali, maksu syksy 
31 €, kevät 31 €, alkaa 16.9.

18.30–20.00 
Lastensirkus 3, 
pieni liikuntasali, maksu syksy 
31 €, kevät 31 €, alkaa 16.9.

TORSTAI
16.30–18.00 
Harmonikka alkeet, 
maksu syksy 31 €, kevät 31 €, 
alkaa 17.9.

18.00–19.30 
Harmonikka jatko, 
maksu syksy 31 €, kevät 31 €, 
alkaa 17.9.

17.30–18.30 
Pilates alkeet, 
pieni liikuntasali, maksu syksy 
31 €, kevät 31 €, alkaa 17.9.

18.45–19.45 
Pilates jatko, 
pieni liikuntasali, maksu syksy 
31 €, kevät 31 €, alkaa 17.9.

VIIKONLOPPUKURSSIT
Makuja maailmalta 
opetuskeittiö, la 3.10., la 31.10. 
ja la 21.11. klo 10.00–13.00, 
Maksu syksy 18 €, lisäksi tar-
vikemaksu noin 8 €/kokoontu-
miskerta.

Ilmaisutaito ja klovneria, 
aikuisten leikisti
pieni sali, la–su 24.–25.10.2015 
klo 12.00–15.00, maksu 18 €. 

KESKUSKOULU
Kuhmonkatu 30

MAANANTAI
16.30–17.30 
Circuit, 
maksu syksy 31 €, kevät 31 €, 
alkaa 14.9.

17.00–20.00 
Puutyöt ryhmä A, 
maksu syksy 43 €, kevät 43 €, 
alkaa 14.9.

17.00–20.00 
Metallityöt ryhmä A, 
maksu syksy 43 €, kevät 43 €, 
alkaa 14.9.

17.30–19.45 
Vaatteita kaikenikäisille, 
maksu syksy 37 €, kevät 37 €, 
alkaa 14.9.

17.40–18.40 
Kiinteytysjumppa, 
maksu syksy 31 €, kevät 31 €, 
alkaa 14.9.

18.50–19.50 
Kahvakuula ryhmä A, 
maksu syksy 31 €, kevät 31 €, 
alkaa 14.9.

TIISTAI
17.00–20.00 
Punonta, 
materiaalit n. 30 €, 
kurssimaksu 31 €, alkaa 15.9.

17.00–20.00 
Enkelinukke, 
materiaalit n. 30 €, 
kurssimaksu 31 €, alkaa 27.10.

17.00–20.00 
Himmeleitä, 
materiaalit n. 25 €, 
kurssimaksu 18 €, alkaa 24.11.

17.00–20.00 
Puutyöt ryhmä B, 
maksu syksy 43 €, kevät 43 €, 
alkaa 15.9.

17.00–20.00 
Metallityöt ryhmä B, 
maksu syksy 43 €, kevät 43 €, 
alkaa 15.9.

17.00–18.00 
Miesten liikuntaryhmä, 
maksu syksy 31 €, kevät 31 €, 
alkaa 15.9.

KESKIVIIKKO
17.00–20.00 
Puutyöt ryhmä C, 
maksu syksy 43 €, kevät 43 €, 
alkaa 16.9.

17.30–18.15 
Zumba, 
maksu syksy 18 €, kevät 18 €, 
alkaa 16.9.

18.30–19.15 
Zumba Toning, 
maksu syksy 18 €, kevät 18 €, 
alkaa 16.9.

17.30–19.45 
Tilkkutyö, 
maksu syksy 37 €, kevät 37 €, 
alkaa 16.9.

TORSTAI
17.30–19.00 
Ryijytyö ommellen, 
maksu 18 €, alkaa 22.10.

17.00–18.00 
Army, 
maksu syksy 31 €, kevät 31 €, 
alkaa 17.9.

18.15–19.15 
Kahvakuula ryhmä B, 
maksu syksy 31 €, kevät 31 €, 
alkaa 17.9.

LAUANTAI
9.00–14.00 
Joulutonttu, 
kurssimaksu 18 € ja 
tarvikemaksu n.10 €. 
Opetus 28.11.2015.

SUNNUNTAI
12.00–13.30 
Lavatanssi alkeet, 
maksu syksy 31 €, kevät 31 €, 
alkaa 20.9.

13.40–15.10 
Lavatanssi alkeista eteenpäin,
maksu syksy 31 €, kevät 31 €, 
alkaa 20.9.

15.20–16.50 
Lavatanssi jatkoryhmä, 
maksu syksy 31 €, kevät 31 €, 
alkaa 20.9.

KOLIN KOULU
Aapiskukontie 11 

TIISTAI
09.00–12.00 
Tablettikurssi,
maksu 37 €, alkaa 8.9.

18.00–19.00 
Liikuntaryhmä A, 
maksu syksy 31 €, kevät 31 €, 
alkaa 15.9.

19.00–21.15 
Kyläkuoro Kolibri, 
maksu syksy 37 €, kevät 37 €, 
alkaa 15.9.

KESKIVIIKKO
17.00–19.15 
Kolin kylähistoria, 
maksu 37 €, alkoi 5.8. ja seu-
raava kokoontuminen 9.9.

PERJANTAI
17.30–19.00 
Musiikkiryhmä, 
maksu syksy 31 €, kevät 31 €, 
alkaa 18.9.

12.00–14.30 
Polkuja kuvataiteeseen, 
maksu syksy 37 €, kevät 37 €, 
alkaa 11.9.

KULTTUURIKESKUS
Pielisentie 9–11

MAANANTAI
16.45–19.00 Pelimannit,
kokoushuone 1, maksu syksy 
37 €, kevät 37 €, alkaa 14.9.

19.30–21.00 
Puhallinorkesteri Pielinen, 
Brahe-sali, maksu syksy 37 €, 
alkaa 14.9.

TIISTAI
16.30–19.00 
Miten opastan Lieksassa,
kokoushuone Simpauttaja, 
maksu 18 €, ryhmä kokoontuu 
29.9., 27.10., 24.11. ja 15.12.

KESKIVIIKKO
10.00–11.30 
Seniorijooga, 
monitoimisali, maksu syksy 
31 €, kevät 31 €, alkaa 9.9.

15.30–17.00 
Kuntovatsatanssin alkeet 
ryhmä A, 
monitoimisali, maksu syksy 
31 €, kevät 31 €, alkaa 9.9.

17.00–18.30 
Kuntovatsatanssin alkeet 
ryhmä B, 
monitoimisali, maksu syksy 
31 €, kevät 31 €, alkaa 9.9.

18.30–20.00 
Voimajooga, 
monitoimisali, maksu syksy  
31 €, kevät 31 €, alkaa 9.9.

LAUANTAI
9.00–10.30 
Qi Gong – kiinalainen 
aamuvoimistelu, 
monitoimisali, maksu syksy 
31 €, kevät 31 €, alkaa 19.9.

VIIKONLOPPUKURSSIT
Capoeiran 
alkeis- ja kertauskurssi
monitoimisali, la–su 7.–8.11. 
ja 14.–15.11.2015 
(la 11.00–16.00 ja 
su 12.00–17.00), maksu 31 €.

KUNTOKESKUS 
SYKEX
Moisionkatu 2

TIISTAI
16.00–17.00 
Kuntosali naiset, ryhmä A, 
maksu syksy 31 €, kevät 31 € 
ja lisäksi kuntosalimaksu 72 €/
syksy, 78 €/kevät, alkaa 15.9.

17.00–18.00 
Kuntosali naiset, ryhmä B,
maksu syksy 31 €, kevät 31 € 
ja lisäksi kuntosalimaksu 72 €/
syksy, 78 €/kevät, alkaa 15.9.

18.00–19.00 
Kuntosali miehet (naiset), 
maksu syksy 31 €, kevät 31 € 
ja lisäksi kuntosalimaksu 72 €/
syksy, 78 €/kevät, alkaa 15.9.

LIEKSAN 
EVL SEURAKUNTA
Mönninkatu 13

TIISTAI
18.00–20.15 
Sekakuoro, 
seurakuntakeskus, maksu 
syksy 37 € ja kevät 37 €, 
alkaa 15.9.
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KESKIVIIKKO
17.00–18.30 
Korvattomien lauluryhmä, 
nuorisotila, maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €, alkaa 16.9.

LIEKSAN LUKIO
Koulukatu 16

MAANANTAI
16.30–18.00 
Englanti III, 
luokka 101, maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €, alkaa 14.9.

17.00–18.30 
Varsinaiskarjalan alkeet, 
luokka 201, maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €, alkaa 14.9.

17.30–19.00 
Johdatus ympäristö- ja 
yhteisötaiteeseen, 
luokka 205, maksu 18 €, 
alkaa 21.9.

18.00–19.30 
Saksan jatko- ja kertauskurssi,
luokka 203, maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €, alkaa 14.9.

18.10–19.40 
Venäjän alkeet, 
luokka 101, maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €, alkaa 14.9.

TIISTAI
16.00–18.15 
Mieskuoro, 
auditorio, maksu syksy 37 €, 
kevät 37 €, alkaa 15.9.

16.30–18.00 
Englanti II, 
luokka 101, maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €, alkaa 15.9.

16.30–18.00 
Venäjän aktivointikurssi, 
luokka 203, maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €, alkaa 15.9.

16.30–18.00 
Tablettikurssi, ryhmä IPAD,
luokka 201, maksu 18 €, 
alkaa 15.9.

16.30–18.00 
Tablettikurssi, ryhmä 
ANDROID, 
luokka 201, maksu 18 €, 
alkaa 3.11.

18.10–20.25 
Perhot, 
luokka 204, maksu syksy 37 €, 
alkaa 15.9.

18.10–19.40 
Suomen aktivointikurssi, 
luokka 203, maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €, alkaa 15.9.

18.10–19.40 
Englannin virkistyskurssi, 
luokka 101, maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €, alkaa 15.9.

18.10–20.25 
Windows-perusteet, 
ATK-luokka 106, maksu 37 €, 
alkaa 15.9.

KESKIVIIKKO
15.30–17.45 
Tietotekniikkaa senioreille I,
ATK-luokka 106, maksu 37 €, 
alkaa 16.9.

16.30–18.00 
Espanjan alkeet, 
luokka 101, maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €, alkaa 16.9.

16.30–18.00 
Englanti V, 
luokka 203, maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €, alkaa 16.9.

17.30–19.00 
Kiinnostavaa historiaa, 
luokka 204, maksu 18 €, 
alkaa 16.9.

18.00–20.30 
Tähtitaivaan peruskurssi, 
luokka 205, maksu 31 €, 
alkaa 16.9.

18.10–20.25 
Tietotekniikkaa senioreille II,
ATK-luokka 106, maksu 37 €, 
alkaa 16.9.

18.10–19.40 
Englanti IV, 
luokka 203, maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €, alkaa 16.9.

18.10–19.40 
Espanjan jatkokurssi, 
luokka 101, maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €, alkaa 16.9.

TORSTAI
16.10–17.40 
Koodauksen alkeita, 
ATK-luokka 106, maksu 18 €, 
alkaa 5.11.

16.30–18.00 
Venäjän jatkoryhmä, 
luokka 101, maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €, alkaa 17.9.

16.30–18.00 
Espanja II, 
luokka 201, maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €, alkaa 17.9.

16.30–18.00 
Italian alkeet, 
luokka 203, maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €, alkaa 17.9.

18.00–19.30 
Lieksan sotahistorian 
tapahtumia, 
auditorio, maksu 31 €, 
alkaa 17.9.

18.10–19.40 
Englannin keskusteluryhmä,
luokka 204, maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €, alkaa 17.9.

18.10–19.40 
Italian jatko, 
luokka 203, maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €, alkaa 17.9.

PERJANTAI
17.00–18.00 
Joululaulukuoro, 
auditorio, maksu 18 €, 
alkaa 13.11.

LYHYET JA 
VIIKONLOPPUKURSSIT
Malminetsintäkurssi,
auditorio, 
ke–to 23.–24.9.2015 
(ke 17.00–20.00, 
to 17.00–20.00), maksu 18 €.

Mindfulness – 
hyväksyvä läsnäolotaito
luokka 205, 
pe–su 2.–4.10.2015 (pe 18.00–
20.30, la 10.00–14.30, su 
10.00–13.30), maksu 18 €.

Ensiapu 1
luokka 101, 
la–su 24.–25.10.2015 (la 9.00–
15.45, su 9.00–15.45), maksu 
39 € (sis. opetus ja EA-kortti).

Ensiapu 2
la–su 13.–14.2.2016 (la 9.00–
15.45, su 9.00–15.45), maksu 
39 € (sis. opetus ja EA-kortti). 
La 13.2. kokoontuminen Nur-
meksessa, Kertun kamarissa 
(Kötsintie 2) ja su 14.2. Lieksan 
lukiossa (Koulukatu 16), luo-
kassa 101.
 

LOUKUN KYLÄTALO
Kuohatintie 2, Viekijärvi

MAANANTAI
18.45–19.45 
Toiminnallinen treeni 
ryhmä B,
maksu syksy 31 €, kevät 31 €, 
alkaa 14.9.

PERJANTAI
14.30–15.30 
Kuntoliikunta ryhmä A, 
maksu syksy 31 €, kevät 31 €, 
alkaa 18.9. 

MUSIIKKIOPISTO
Koski-Jaakonkatu 4

MAANANTAI 
12.00–13.30 
Englantia senioreille, 
maksu syksy 31 €, kevät 31 €, 
alkaa 14.9.

18.00–19.15 
Musiikin perusteet, 
maksu syksy 50 €, kevät 50 €, 
alkaa 7.9.

PERJANTAI–LAUANTAI
pe 17.00–20.30, 
la 10.00–17.00 
Kevyen musiikin laulukurssi,
maksu 130 €, kokoontumiset 
pe–la 18.–19.9., 2.–3.10., 
23.–24.10. ja 6.–7.11.

PÄIVÄKESKUS 
KARPALO
Jokikatu 2

MAANANTAI
13.00–14.00 
Yhteislauluhetki, 
ei kurssimaksua, alkaa 28.9.

14.00–16.15 
Posliininmaalaus ryhmä A,
maksu syksy 37 €, kevät 37 €, 
alkaa 14.9.

TIISTAI
17.30–20.30 
Hopeaketju, 
maksu 31 €, alkaa 22.9.

KESKIVIIKKO
14.00–16.15 
Posliininmaalaus ryhmä B,
maksu syksy 37 €, kevät 37 €, 
alkaa 16.9.

VIIKONLOPPUKURSSIT
Lasityöt, ryhmä A
la 09.00–15.00, 
su 09.00–15.00, 
kokoontumiset 19.–20.9., 
3.–4.10. ja 24.10.2015. 
Maksu 37 €. 

Lasityöt, ryhmä B
la 09.00–15.00, 
su 09.00–15.00, 
kokoontumiset 14.–15.11., 
28.–29.11. ja 12.12.2015. 
Maksu 37 €. 

RANTALAN KOULU
Rantalantie 4

MAANANTAI
17.00–18.30 
Jooga alkeet, ryhmä A, 
maksu syksy 31 €, kevät 31 €, 
alkaa 14.9.

TORSTAI
17.00–18.30 
Jooga alkeet, ryhmä B, 
maksu syksy 31 €, kevät 31 €, 
alkaa 17.9.

18.30–20.00 
Jooga jatko, 
maksu syksy 31 €, kevät 31 €, 
alkaa 17.9.

PERJANTAI
16.15–17.00 
Selkätreeni, 
maksu syksy 18 €, kevät 18 €, 
alkaa 18.9.

17.05–18.05 
Gymstick, 
maksu syksy 31 €, kevät 31 €, 
alkaa 18.9.

18.15–19.15 
Kuntoliikunta, ryhmä B, 
maksu syksy 31 €, kevät 31 €, 
alkaa 18.9.

RAUHALAN KOULU
Rauhalantie 2

MAANANTAI
19.00–20.00 
Palloilukurssi, 
maksu syksy 31 €, kevät 31 €, 
alkaa 14.9. 

TOUKOLANTIEN 
PÄIVÄTOIMINNOT JA 
ASUMISPALVELUT
Toukolantie 27

KESKIVIIKKO
12.00–13.00 
Toukolantien musiikkiryhmä,
maksu syksy 18 € ja 
kevät 18 €, alkaa 9.9.

LAUANTAI
13.00–14.30 
Kehitysvammaisten 
musiikkiryhmä, 
maksu syksy 18 €, kevät 18 €, 
alkaa 26.9. 

TYYLIN PAIKKA
Pielisentie 22

KESKIVIIKKO
17.00–19.15 
Tyylin ja vaatekaapin 
päivitys,
maksu 37 €, alkaa 16.9.

UIMAHALLI
Kainuuntie 7

TIISTAI
19.45–20.30 
Vesijumppa/vesijuoksu, 
maksu syksy 18 €, kevät 18 €, 
lisäksi uimahallimaksu, 
alkaa 15.9.

TORSTAI
klo 19.45–20.30 
Allasvoimistelu, 
maksu syksy 18 €, kevät 18 €, 
lisäksi uimahallimaksu, 
alkaa 17.9.

VIEKIN 
SEURAKUNTATALO
Kannelkoskentie 9a

TORSTAI 
17.45–20.00 
Laulu- ja soittoryhmä 
Sointuset,
maksu syksy 37 €, kevät 37 €, 
alkaa 17.9.

VUONISKYLIEN 
KOULU
Kylätie 4

TIISTAI
19.00–20.00 
Liikuntaryhmä B,
maksu syksy 31 €, kevät 31 €, 
alkaa 15.9.

VUONISLAHDEN 
KYLÄTOIMINTA-
KESKUS KUKKO OY
Vuonislahdentie 184

TIISTAI
16.15–17.15 
Liikuntaryhmä C, 
maksu syksy 31 €, kevät 31 €, 
alkaa 15.9.

17.30–18.30 
Liikuntaryhmä D, 
maksu syksy 31 €, kevät 31 €, 
alkaa 15.9.

KESKIVIIKKO
18.00–20.30 
Laulu- ja soittoryhmä 
Vuolaset,
maksu syksy 37 €, kevät 37 €, 
alkaa 16.9.
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LIIKUNTA 
830100 ARMY
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30   
to 17.00–18.00
Opetus alkaa 17.9. 16/17 oppituntia 
Opettajana terveysliikunnan-
ohjaaja Henna Purmonen

Tiukkaa treeniä, jossa ohjaajan 
napakka ohjaustyyli saa jokaisen 
ylittämään itsensä. Tunti on toimin-
nallista harjoittelua, joka muistut-
taa Crossfi ttiä. Aluksi lämmittelyä 
armeijan tyyliin, jossa työskennel-
lään paljon pareittain. Seuraavak-
si kovaa treeniä, jossa vuorovii-
koin aerobinen ja lihaskuntoharjoit-
telu. Aerobinen on sykettä nostat-
tava HIIT- treeni, joka sisältää hyp-
pyjä, kyykkyjä, lankkuja, punner-
ruksia yms. Ei vaikeita askelsarjo-
ja. Syke nousee, rasva palaa ja hiki 
lentää! Lihaskuntoa harjoitellaan 
päivän treenillä, WOD:illa. Opiske-
lija kiertää rastit, joissa on eri väli-
neitä, esim. kahvakuulia, kuntopal-
loa, painoja, puolapuita, tasapai-
nolautaa, punnerruskahvoja yms. 
niin monesti kuin oma kunto sal-
lii. Army-tunti sopii henkilölle, jonka 
treenaaminen on jo vähän tavoit-
teellisempaa ja joka haluaa haas-
taa itsensä. Kokemus kuntosali- ja 
kahvakuulaharjoittelusta, heittäy-
tyminen ja kilpailuhenkisyys ovat 
eduksi. Rohkeasti mukaan! Maksu 
syksy 31 €, kevät 31 €. 

830102 
CAPOEIRAN ALKEIS- 
JA KERTAUSKURSSI
Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9–11  
la 11.00–16.00
su 12.00–17.00
Opetus alkaa 7.11. 24 oppituntia 
Opettajana Tuomas Kortelainen

Kahden viikonlopun intensiivikurs-
si, kokoontumiset la 7.11.–su 8.11. 
ja la 14.11.–su 15.11. Capoeira on 
afrobrasilialainen taistelulaji, jos-
sa yhdistyvät kamppailu, tanssi, 
musiikki ja akrobatia. Kehittää liik-
kuvuutta, tasapainoa, voimaa ja 
notkeutta. Sopii kaikille ikään ja 
aikaisempaan harrastustaustaan 
katsomatta. Kurssi sopii sekä aloit-
telijoille että alkeiskurssin käyneil-
le. Ensimmäisenä viikonloppuna 
harjoitellaan ja kerrataan perusliik-
keitä ja toisena viikonloppuna ope-
tellaan uutta. Opetuspäivän aikana 
puolen tunnin ruokatauko. Otathan 
mukaasi välipalaa (esim. hedelmä, 
voileipä ja mehu), rennot vaatteet, 
joustavapohjaiset kengät ja paljon 
avointa mieltä! Maksu 31 €. 

830104 CIRCUIT
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30   
ma 16.30–17.30
Opetus alkaa 14.9. 16/17 oppituntia 
Opettajana LitM Pirjo Rämänen

Lihaskunnon kohottaminen sekä 
sykkeen nostaminen kiertoharjoit-
telun avulla. Omaa painoa hyö-
dynnetään lihaskunto-osuudessa. 
Lopussa venyttelyä ja/tai rentou-
tusharjoituksia. Sopii sekä naisil-
le että miehille. Maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €. 

830106 GYMSTICK
Rantalan koulu, Rantalantie 4  
pe 17.05–18.05
Opetus alkaa 18.9. 16/17 oppituntia 
Opettajana Tiina Meriläinen

Tunnilla nostetaan sykettä ja tree-
nataan vartalon suurimpia lihas-
ryhmiä Gymstick-kepin avulla 
(kuminauhan ja kepin yhdistelmä). 
Gymstick pistää tehoja lihaskun-
toon ja kestävyyteen, tasapainoon 
sekä koordinaatioon. Liikkeitä har-
joitetaan seisaaltaan sekä makuul-
la. Tunti ei sisällä koreografi aa tai 
vaikeita askelkuvioita. Aloitam-
me perusliikkeistä, joten tunti sopii 

aloittelíjoille. Oma keppi mukaan, 
jos on. Tunnilla on myös muutamia 
gymstickejä lainattavaksi. Maksu 
syksy 31 €, kevät 31 €. 

830118 KAHVAKUULA, 
ryhmä A
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30   
ma 18.50–19.50
Opetus alkaa 14.9. 16/17 oppituntia 
Opettajana terveysliikunnanohjaaja 
Henna Purmonen

Tehokasta ja toiminnallista harjoit-
telua kahvakuulalla. Monipuolinen 
laji, joka parantaa lihaskuntoa, kes-
tävyyttä, kehonhallintaa, tasapai-
noa ja liikkuvuutta. Edetään helpois-
ta liikkeistä kohti haastavampia vari-
aatioita. Ota mukaan oma kahvakuu-
la ja jumppapatja. Tunnilla on myös 
muutamia kahvakuulia lainattavak-
si. Ryhmä sopii hyvän peruskunnon 
omaaville naisille että miehille, sillä 
kahvakuula vaatii hyvän kehonhal-
linnan, jotta liikkeet on mahdollista 
suorittaa tekniikaltaan oikein. Maksu 
syksy 31 €, kevät 31 €. 

830120 KAHVAKUULA, 
ryhmä B
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30   
to 18.15–19.15
Opetus alkaa 17.9. 16/17 oppituntia 
Opettajana terveysliikunnanohjaaja 
Henna Purmonen

Tehokasta ja toiminnallista harjoit-
telua kahvakuulalla. Monipuolinen 
laji, joka parantaa lihaskuntoa, kes-
tävyyttä, kehonhallintaa, tasapai-
noa ja liikkuvuutta. Edetään helpois-
ta liikkeistä kohti haastavampia vari-
aatioita. Ota mukaan oma kahvakuu-
la ja jumppapatja. Tunnilla on myös 
muutamia kahvakuulia lainattavak-
si. Ryhmä sopii hyvän peruskunnon 
omaaville naisille että miehille, sillä 
kahvakuula vaatii hyvän kehonhal-
linnan, jotta liikkeet on mahdollista 
suorittaa tekniikaltaan oikein. Maksu 
syksy 31 €, kevät 31 €.
 
830122 
KIINTEYTYSJUMPPA
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30   
ma 17.40–18.40
Opetus alkaa 14.9. 16 oppituntia 
11.1.2016–18.4.2016, 17 oppituntia 
LitM Pirjo Rämänen

Perusjumppaa, joka koostuu vauh-
dikkaasta alkuverryttelystä, tehok-
kaasta lihaskunto-osuudesta sekä 
kunnollisesta loppuvenyttelystä. 
Sopii hyvin kaikenikäisille ja -kuntoi-
sille. Maksu syksy 31 €, kevät 31 €. 

830124 KUNTO-
LIIKUNTA, ryhmä A
Loukun kylätalo, Kuohatintie 2  
pe 14.30–15.30
Opetus alkaa 18.9. 16/17 oppituntia 
Opettajana LAT Tiina Meriläinen

Helppoa, mutta tehokasta ja haus-
kaa hikiliikuntaa vaihtelevilla väli-
neillä, teemoilla ja musiikilla; harjoi-
tetaan mm. keskivartalon hallintaa, 
liikkuvuutta, tasapainoa sekä askel-
letaan helpoilla sarjoilla unohtamatta 
lihaskuntoa ja kehonhuoltoa. Ryhmä 
sopii kaikenikäisille miehille ja naisil-
le. Maksu syksy 31 €, kevät 31 €. 

830126 KUNTO-
LIIKUNTA, ryhmä B
Rantalan koulu, Rantalantie 4  
pe 18.15–19.15
Opetus alkaa 18.9. 16/17 oppituntia 
Opettajana LAT Tiina Meriläinen

Helppoa, mutta tehokasta ja haus-
kaa hikiliikuntaa vaihtelevilla tee-
moilla ja musiikilla; harjoitellaan mm. 
keskivartalon hallintaa, liikkuvuut-
ta, tasapainoa sekä askelletaan hel-
poilla sarjoilla unohtamatta lihaskun-
toa ja kehonhuoltoa. Sopii kaikeni-
käisille reippaasta liikunnasta pitä-
ville miehille ja naisille. Maksu syksy 
31 €, kevät 31 €. 

830128 KUNTOSALI, 
NAISET, ryhmä A
Kuntokeskus SykeX, Moisionkatu 2  
ti 16.00–17.00
Opetus alkaa 15.9. 16/17 oppituntia 
Opettajana LitM Pirjo Rämänen

Lihaskunnon kohottaminen kunto-
salilaitteita käyttäen. Tuntiohjelmaan 
kuuluu lihaskunnon kohottaminen, 
kiinteytys ja venyttelyt. Sopii kaike-
nikäisille ja -kuntoisille naisille. Kurs-
simaksu syksy 31 €, lisäksi kunto-
salimaksu 72 €; kevät 31 €, lisäksi 
kuntosalimaksu 78 €. Kansalaisopis-
to laskuttaa opiskelijalta sekä kurssi- 
että kuntosalimaksun. Huom! Opin-
toseteli ja yleismaksu kattavat vain 
kurssimaksun, ei salimaksua. 

830130 KUNTOSALI, 
NAISET, ryhmä B
Kuntokeskus SykeX, Moisionkatu 2  
ti 17.00–18.00
Opetus alkaa 15.9.  16/17 oppituntia 
Opettajana LitM Pirjo Rämänen

Lihaskunnon kohottaminen kunto-
salilaitteita käyttäen. Tuntiohjelmaan 
kuuluu lihaskunnon kohottaminen, 
kiinteytys ja venyttelyt. Sopii kaikeni-
käisille ja -kuntoisille naisille. Kurssi-
maksu syksy 31 €, lisäksi kuntosali-
maksu 72 €, kevät 31 €, lisäksi kun-
tosalimaksu 78 €. Kansalaisopisto 
laskuttaa opiskelijalta sekä kurssi- 
että kuntosalimaksun. Huom! Opin-
toseteli ja yleismaksu kattavat vain 
kurssimaksun, ei salimaksua. 

830132 KUNTOSALI, 
MIEHET (naiset)
Kuntokeskus SykeX, Moisionkatu 2  
ti 18.00–19.00
Opetus alkaa 15.9.  16/17 oppituntia 
Opettajana LitM Pirjo Rämänen

Lihaskunnon kohottaminen kunto-
salilaitteita käyttäen. Tuntiohjelmaan 
kuuluu lihaskunnon kohottaminen 
ja venyttelyt. Sopii kaikenikäisille ja 
-kuntoisille miehille. Ryhmä on tar-
koitettu ensisijaisesti miehille. Mikä-
li ryhmä ei tule täyteen miehistä, on 
naisilla mahdollisuus tulla mukaan 
ryhmään. Kysele lisää ohjaalta p. 
040 1044109. Kurssimaksu syk-
sy 31 €, lisäksi kuntosalimaksu 72 
€; kevät 31 €, lisäksi kuntosalimak-
su 78 €. Kansalaisopisto laskuttaa 
opiskelijalta sekä kurssi- että kunto-
salimaksun. Huom! Opintoseteli ja 
yleismaksu kattavat vain kurssimak-
sun, ei salimaksua.
 
830134 
LIIKUNTARYHMÄ A
Kolin koulu, Aapiskukontie 11  
ti 18.00–19.00
Opetus alkaa 15.9. 16/17 oppituntia 
Opettajana Tarja Saarelainen

Lihaskuntopainotteista jumppaa, 
vaihtelevasti myös eri välineitä ja 
kuntosalilaitteita hyödyntäen. Sisäl-
tää kevyen alkuverryttelyn ja lop-
puvenyttelyt. Maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €.
 
830136 
LIIKUNTARYHMÄ B
Vuoniskylien koulu, Kylätie 4  
ti 19.00–20.00
Opetus alkaa 15.9. 16/17 oppituntia 
Opettajan Nana Nygren

Lihaskuntoa kohottava jumppa, jos-
sa otetaan huomioon myös lihas-
huolto. Sopii kaikenikäisille ja -kun-
toisille miehille ja naisille. Maksu 
syksy 31 €, kevät 31 €. 

830137 
LIIKUNTARYHMÄ C
Vuonislahden kylätoimintakeskus 
Kukko Oy, Vuonislahdentie 184  
ti 16.15–17.15
Opetus alkaa 15.9. 16/17 oppituntia 
Opettajana Nana Nygren

Lihaskuntoa kohottavaa jumppaa, 

jossa erityisesti otetaan huomioon 
lihashuolto. Sopii kaikenikäisille ja 
-kuntoisille miehille ja naisille. Mak-
su syksy 31 €, kevät 31 €.
 
830138 
LIIKUNTARYHMÄ D
Vuonislahden kylätoimintakeskus
Kukko Oy, Vuonislahdentie 184  
ti 17.30–18.30
Opetus alkaa 15.9. 16/17 oppituntia 
Opettajana Nana Nygren

Lihaskuntoa kohottavaa jumppaa, 
jossa erityisesti otetaan huomioon 
lihashuolto. Sopii kaikenikäisille ja 
-kuntoisille miehille ja naisille. Mak-
su syksy 31 €, kevät 31 €.
 
830140 MIESTEN 
LIIKUNTARYHMÄ
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,   
ti 17.00–18.00
Opetus alkaa 15.9. 16/17 oppituntia 
Opettajana 
seuravalmentaja Arto Nousiainen

Matalan kynnyksen ryhmä on tarkoi-
tettu liikuntaharrastusta aloittaville 
miehille. Taustalla ei tarvitse olla lii-
kuntaharrastusta. Ryhmän tarkoitus 
on aloittaa liikuntatoiminta kevyin 
harjoituksin. Kokeillaan yhdessä eri-
laisia liikuntamuotoja. Ryhmäläisten 
toiveet otetaan huomioon kurssioh-
jelman suunnittelussa. Maksu syksy 
31 €, kevät 31 €.
 
830142 
PALLOILUKURSSI
Rauhalan koulun liikuntasali, 
Rauhalantie 2  
ma 19.00–20.00
Opetus alkaa 14.9. 16/17 oppituntia 
Opettajana LitM Pirjo Rämänen

Palloilukurssi soveltuu sekä vasta-al-
kajille että palloilulajeja harrastaneil-
le henkilöille. Kurssilla tutustutaan 
erilaisiin palloilulajeihin mm. sääntö-
jen, harjoitteiden ja pelaamisen kaut-
ta. Lisäksi kurssin aikana kokeillaan 
erilaisia pelimuunnelmia ja seurape-
lejä, lajeina mm. lentopallo, koripal-
lo, salibandy, frisbeegolf jne. Ryh-
män toiveet huomioidaan kurssioh-
jelman suunnittelussa. Palloilukurs-
sin tarkoituksena on lisätä palloilu-
taitojen lisäksi myös kehon liikku-
vuutta ja silmän/vartalon koordinaa-
tion yhteensovittamista. Kansalai-
sopiston, ammattiopiston ja lukion 
yhteinen kurssi. Maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €. 

830144 
PILATES, ALKEET
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
pieni sali,   
to 17.30–18.30
Opetus alkaa 17.9. 16/17 oppituntia 
Opettajana
fysioterapeutti Aino Mitrunen

Pilates on klassinen kehonhallinta-
menetelmä, joka kehittää keskivarta-
lon syviä lihaksia, lisää koordinaatio-
kykyä, selän hyvinvointia ja nivelten 
liikkuvuutta. Soveltuu erityisesti sel-
käongelmaisille. Oma patja mukaan. 
Maksu syksy 31 €, kevät 31 €.
 
830146 PILATES, JATKO
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
pieni sali,   
to 18.45–19.45
Opetus alkaa 17.9. 16/17 oppituntia 
Opettajana 
fysioterapeutti Aino Mitrunen

Ryhmä on suunnattu Pilateksen 
perusteet hallitseville ja pidem-
män aikaa sitä harrastaneille, 
ei aloitteleville. Pilates on klas-
sinen kehonhallintamenetel-
mä, joka kehittää keskivartalon 
syviä lihaksi, lisää koordinaatio-

kykyä, selän hyvinvointia ja nivel-
ten liikkuvuutta. Soveltuu erityi-
sesti selkäongelmaisille. Oma pat-
ja mukaan. Maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €.
 
830148 QI GONG - 
KIINALAINEN 
AAMUVOIMISTELU
Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9–11  
la 9.00–10.30
Opetus alkaa 19.9. 24/26 oppituntia 
Opettajana Ellen Korhonen

Qi gong on perinteinen kiinalainen 
liikuntalaji, joka edistää hapenotto-
kykyä, lihasvoimaa ja nivelten liik-
kuvuutta. Harjoitukset ovat elinvoi-
maa lisääviä ja vahvistavat fyysis-
tä tasapainoa ja henkistä hyvin-
vointia. Laji sopii kaikenkuntoisil-
le ja -ikäisille. Hoida terveyttä, älä 
sairautta! Maksu syksy 31 €, kevät 
31 €.
 
830150 SELKÄTREENI
Rantalan koulu, Rantalantie 4  
pe 16.15–17.00
Opetus alkaa 18.9. 12/13 oppituntia 
Opettajana LAT Tiina Meriläinen

Puoli tuntia helppoa, melko rau-
hallista mutta tehokasta perus-
jumppaa, jossa keskitytään eniten 
selän ja keskivartalon treeniin mm. 
liikkuvuus- ja lihaskuntoliikkeil-
lä. Liikkeet tehdään oman kunnon 
mukaan, jumppakeppi usein muka-
na. Lopussa kehoa huolletaan pit-
killä venyttelyillä. Sopii hyvin aloit-
telijoille ja selkävaivoista kärsiville. 
Maksu syksy 18 €, kevät 18 €.
 
830152 TOIMINNALLI-
NEN TREENI, ryhmä A
Jamalin koulu, Reposärkäntie 21  
ma 17.00–18.00
Opetus alkaa 14.9. 16/17 oppituntia 
Opettajana KM Mervi Tolonen

Toiminnallinen treeni sisältää koko 
kroppaa kuormittavia kokonaisval-
taisia liikkeitä. Harjoitus on inter-
vallityyppinen ja tehdään paikka-
harjoitteluna, musiikki on mukana 
koko tunnin ajan. Liikkeet tehdään 
oman kehon painolla ja erilais-
ten välineiden avulla. Sopii naisil-
le ja miehille. Iloista ja hikistä tree-
niä, tervetuloa! Maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €.
 
830154 TOIMINNALLI-
NEN TREENI, ryhmä B
Loukun kylätalo, Kuohatintie 2  
ma 18.45–19.45
Opetus alkaa 14.9. 16/17 oppituntia 
Opettajana KM Mervi Tolonen

Toiminnallinen treeni sisältää koko 
kroppaa kuormittavia kokonaisval-
taisia liikkeitä. Harjoitus on inter-
vallityyppinen ja tehdään paikka-
harjoitteluna, musiikki on mukana 
koko tunnin ajan. Liikkeet tehdään 
oman kehon painolla ja erilais-
ten välineiden avulla. Sopii naisil-
le ja miehille. Iloista ja hikistä tree-
niä, tervetuloa! Maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €.
 
830156 TOUHUTUNTI
Keskuskoulu, Koulukatu 16,   
to 10.00–10.45
Opetus alkaa 17.9. 12/13 oppituntia 
Opettajana LitM Pirjo Rämänen

Touhutunti on tarkoitettu vanhem-
mille lapsille (yli vuoden ikäiset) 
yhteiseksi liikuntatuokioksi. Liikun-
tatilassa leikitään, pelataan ja tou-
hutaan joko koko ryhmänä tai yksin 
erilaisissa tehtäväpisteissä. Tun-

Ryhmä on suunnattu Pilateksen 
perusteet hallitseville ja pidem-
män aikaa sitä harrastaneille, 
ei aloitteleville. Pilates on klas-
sinen kehonhallintamenetel-
mä, joka kehittää keskivartalon 
syviä lihaksi, lisää koordinaatio-

kykyä, selän hyvinvointia ja nivel-
ten liikkuvuutta. Soveltuu erityi-
sesti selkäongelmaisille. Oma pat-
ja mukaan. Maksu syksy 31 
kevät 31 

Kuva: Asko 
Saarelainen
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Kansalaisopiston liikuntaoh-
jelmaa silmäillessä huomio kiin-
nittyy outojen ja vierasperäisten 
sanojen runsauteen. Ohjelmas-
sa on circuitia, zumbaa, lavista, 
capoeiraa, gymstickiä, qi goin-
gia, pilatesta ja armya. Liikun-
ta on yksi suosituimmista vapaa-
ajan harrastuksista ja siksi tällä 
saralla kehitetään jatkuvasti uut-
ta. Opisto seuraa liikuntatrendejä 
ja pyrkii tuomaan perinteisten ja 
hyväksi koettujen liikuntamuo-
tojen rinnalle myös uusia lajeja 
kuntalaisten kokeiltavaksi.

Monet vierasperäiset kurssini-

mikkeet ovatkin tulleet tutuik-
si opiskelijoillemme, sillä zum-
baa, pilatesta, qi goingia ja gyms-
tickiä on ollut opiston ohjelmas-
sa useamman vuoden ajan. Mut-
ta mitähän pitävät sisällään opis-
ton uudet army-, lavis- ja capoeira 
-kurssit?  Ja mikä on Zum-
ba® Toning?   Army-nimi viittaa 
armeija-tyyliseen harjoitusohjel-
maan, jossa yhdistyvät aerobinen 
ja lihaskuntoharjoittelu tehok-
kaalla ja haastavalla tavalla. Lavis 
on suomalaisten liikuntaohjaajien 
kehittämä hauska lavatanssitunti, 
jolla kuntoilun ohella opetellaan 

lavatanssien askeleet ilman tans-
siparia suomalaisen tanssimu-
siikin tahtiin.  Zumba® Toning 
poikkkeaa perinteisestä zumbasta 
siten, että tunnilla käytetään apu-
välineenä kevyitä marakassipai-
noja, jotka rytmittävät äänellään 
kivasti liikettä vahvistaen samal-
la ylävartaloa.  Brasiliasta peräi-
sin oleva capoeira on kamppai-
lun, akrobatian ja tanssin piirtei-
tä yhdistävä tunti afrobrasilialai-
sen musiikin tahdissa. 

Kaikki uudet kurssit eivät ole 
nimeltään vierasperäisiä.  Uutu-
kaisten joukossa on myös miesten 

liikuntaryhmä ja monivalintai-
nen liikuntakurssi. Vaikka opis-
ton liikuntaryhmät ovat avoimia 
sekä naisille että miehille, ei liene 
salaisuus, että ne ovat naisvoit-
toisia.  Siksi haluamme innostaa 
myös miehiä liikunnan pariin 
perustamalla heille oman ryh-
män. Monivalintainen liikunta-
kurssi taas ei ole oma kurssi vain 
sen idea on siinä, että opiskeli-
ja valitsee itse haluamansa kurs-
sit yhdeksästä tarjolla olevasta 
opiston liikuntaryhmästä. Kurssi 
mahdollistaa harjoitusohjelman 
laatimisen oman kiinnostuksen 

ja ajankäytön mukaan ja sopii 
hyvin esimerkiksi vuorotyössä 
oleville, opiskelijoille ja kaikille 
kokeilunhaluisille.

 Kaiken kaikkiaan alkavan työ-
kauden ohjelmassa on 42 eri lii-
kuntakurssia. Opisto esittelee lii-
kuntaryhmiä Tule ja tutustu! – 
tilaisuuksissa (ks. tarkemmat tie-
dot sivulta 3).  Laajasta liikunta-
tarjonnasta löytyy jokaiselle jota-
kin. Aloita uusi aktiivinen syksy 
liittymällä liikuntakurssille! 

Inna Turpeinen
Suunnittelijaopettaja

Ajan hengessä mukana

nin aikana käytetään paljon erilai-
sia välineitä kuten palloja, mailoja 
ym. Maksu syksy 18 €, kevät 18 €. 

830158 
ALLASVOIMISTELU
Uimahalli, Kainuuntie 7  
to klo 19.45–20.30
Opetus alkaa 17.9. 12/13 oppituntia 
Opettajana terveysliikunnan-
ohjaaja Henna Purmonen 

Reipasta ja mukaansa tempaavaa 
vesijumppaa. Tunti koostuu vauh-
dikkaasta alkuverryttelystä musii-
kin tahtiin, lihaskunto-osuudesta eri 
välineitä hyödyntäen sekä nopeas-
ta loppuverryttelystä. Sopii kaikeni-
käisille ja -kuntoisille. Maksu syksy 
18 €, kevät 18 €, lisäksi uimahal-
limaksu.
 
830160 VESIJUMPPA/
VESIJUOKSU
Uimahalli, Kainuuntie 7  
ti 19.45–20.30
Opetus alkaa 15.9. 12/13 oppituntia 
Opettajana LitM Pirjo Rämänen

Tehokasta liikuntaa veden vastusta 
hyödyntäen. Tuntiohjelmaan kuulu-
vat vesivoimistelu-, syvävesivoimis-
telu- ja vesijuoksuharjoitukset. Väli-
neet ja musiikki antavat tehokkuut-
ta ja rytmiä liikuntaan. Sopii hyvin 
tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsivil-
le. Maksu syksy 18 €, kevät 18 €, 
lisäksi uimahallimaksu. 

JOOGA
830108 JOOGA, 
ALKEET, ryhmä A
Rantalan koulu, Rantalantie 4  
ma 17.00–18.30
Opetus alkaa 14.9. 20/20 oppituntia 
Opettajana 
joogaohjaaja Sari Parviainen

Hathajoogatunnilla mahdollisuus 
rentoutua, rauhoittua ja vapau-
tua kehon jännityksistä. Helppo-
ja liikesarjoja ja asentoja paran-
tamaan kehon liikkuvuutta ja not-
keutta. Opetellaan kuuntelemaan 
omaa kehoa ja hellittämään. Ryh-
mä kokoontuu 10 kertaa syksyllä 
ja 10 kertaa keväällä, myös syys- 
ja talvilomaviikolla. Patja ja lämmin 
joustava vaatetus mukaan. Maksu 
syksy 31 €, kevät 31 €. 

830110 JOOGA, 
ALKEET, ryhmä B
Rantalan koulu, Rantalantie 4  
to 17.00–18.30
Opetus alkaa 17.9. 24/26 oppituntia 
Opettajana 
joogaohjaaja Sirkka Kiiskinen

Joogan liikkeet ovat hermostoa 
vahvistavia, selkärangan ja nika-
mien notkeutta elävöittäviä. Joo-
ga myös opettaa kokonaisvaltais-

ta rentoutumista ja suhtautumista 
omaan itseen ja kehoon. Sopii myös 
miehille! Alkurentoutus, liikesarjo-
ja lisäämään elinvoimaa sekä anta-
maan nivelille liikkuvuutta, loppuhil-
jentyminen. Patja ja joustava vaa-
tetus mukaan. Maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €.
 
830112 JOOGA, JATKO
Rantalan koulu, Rantalantie 4  
to 18.30–20.00
Opetus alkaa 17.9. 24/26 oppituntia 
Opettajana joogaohjaaja Sirkka Kiis-
kinen

Alkurentoutuksen jälkeen teemme 
vuorotelleen hathajooga- ja kunda-
linijoogaharjoituksia sekä harjoitte-
lemme intialaista aurinkotervehdys-
tä. Päätämme tunnin loppuhiljenty-
misellä. Patja ja joustava vaatetus 
mukaan. Maksu syksy 31 €, kevät 
31 €.
 
830114 SENIORIJOOGA
Kulttuurikeskus, monitoimisali, 
Pielisentie 9–11  
ke 10.00–11.30
Opetus alkaa 9.9. 20/22 oppituntia 
Opettajana 
joogaopettaja Riitta Mikkonen

Jooga on itsehoitoa, jonka perus-
tana ovat keskittyneet liikkeet, ren-
toutuminen, luonnollinen hengi-
tys ja sisäisen hiljaisuuden kokemi-
nen. Toivotaan aiempaa kokemusta. 
Mukaan jooga-alusta ja lämmin jous-
tava vaatetus. Syyskaudella kokoon-
nutaan 10 kertaa 9.9. alkaen ilman 
syyslomaa, kevätkaudella 11 kertaa 
13.1.alkaen ilman hiihtolomaa. Mak-
su syksy 31 €, kevät 31 €. 

830116 VOIMAJOOGA
Kulttuurikeskus, monitoimisali, 
Pielisentie 9–11  
ke klo 18.30–20.00
Opetus alkaa 9.9. 20/22 oppituntia 
Opettajana Riitta Mikkonen

Haasteita kaipaaville, voimakkaita 
klassisen joogan perusliikkeitä, mm. 
aurinkotervehdyksen eri muotoja, 
seisten, makuu- ja istumaharjoituk-
sia, joita seuraa rauhalliset palaut-
tavat harjoitukset ja lopuksi rentou-
tuminen. Sopii sekä aloittelijoille että 
aikaisemmin joogaa harrastaneil-
le. Syyskaudella kokoonnutaan 10 
kertaa 9.9.alkaen ilman syyslomaa, 
kevätkaudella 11 kertaa 13.1. alkaen 
ilman hiihtolomaa. Maksu syksy 31 
€, kevät 31 €. 

TANSSILIIKUNTA
830162 ZUMBA®

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,   
ke klo 17.30–18.15
Opetus alkaa 16.9. 12/13 oppituntia 
Opettajana 
zumba-ohjaaja Anni Korkalainen

Zumba on energinen ja vauhdikas fi t-
ness-tanssitunti latinalaisten rytmien 
ja kuumimpien hittien tahdissa. Zum-
bassa yhdistyvät liikunnan ilo ja liikkei-
den helppous. Kalorit kuluvat, kunto 
kohoaa ja kaikki tanssivat omalla tyy-
lillään! Zumban on kehittänyt kolum-
bialainen Alberto “Beto” Perez. Mak-
su syksy 18 €, kevät 18 €. 

830164 
ZUMBA® TONING
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,   
ke klo 18.30–19.15
Opetus alkaa 16.9. 12/13 oppituntia 
Opettajana 
zumba-ohjaaja Anni Korkalainen

Zumba Toning on lihaskuntopainot-
teinen Zumba-tunti, jossa apuna on 
Toning sticksit (kevyet marakassityy-
liset käsipainot). Soveltuu hyvin nis-
ka-hartiavaivoista kärsiville ja niille, 
jotka eivät voi käydä Zumban perus-
tunnilla esim. hyppyjen takia. Oma 
Toning stick mukaan, jos on. Tunnil-
la muutama Toning stick lainattavak-
si. Tilalle käy myös hiekalla tai riisillä 
täytetyt puolen litran pullot tai kevy-
et käsipainot (noin 0,5-1 kg). Maksu 
syksy 18 €, kevät 18 €. 

830166 KUNTOVATSA-
TANSSIN ALKEET, 
ryhmä A 
Kulttuurikeskus, monitoimisali, 
Pielisentie 9–11  
ke klo 15.30–17.00
Opetus alkaa 9.9.  20/22 oppituntia 
Opettajana Riitta Mikkonen

Iloista ja tehokasta liikuntaa muka-
van musiikin tahdissa, sopii kaikil-
le. Opetellaan itämaisen tanssin 
perustekniikkaa. Liikkeet vahvista-
vat vatsan ja selän lihaksia, autta-
vat niska-hartiaseudun jännityksiin 
ja parantavat ryhtiä ja tasapainoa. 
Ei tarvitse aikaisempaa kokemus-
ta. Syksyllä kokoonnutaan 10 kertaa 
9.9.alkaen ilman syyslomaa, keväällä 
11 kertaa 13.1. alkaen ilman talvilo-
maa. Maksu syksy 31 €, kevät 31 €. 

830168 KUNTOVATSA-
TANSSIN ALKEET, 
ryhmä B
Kulttuurikeskus, monitoimisali, 
Pielisentie 9–11  
ke klo 17.00–18.30
Opetus alkaa 9.9. 20/22 oppituntia 
Opettajana Riitta Mikkonen

Iloista ja tehokasta liikuntaa muka-
van musiikin tahdissa, sopii kaikil-
le. Opetellaan itämaisen tanssin pe-
rustekniikkaa. Liikkeet vahvistavat 
vatsan ja selän lihaksia, auttavat 
niska-hartiaseudun jännityksiin ja 
parantavat ryhtiä ja tasapainoa. Ei 
tarvitse aikaisempaa kokemusta. 
Syksyllä kokoonnutaan 10 kertaa 
9.9.alkaen ilman syyslomaa, keväällä 
11 kertaa 13.1. alkaen ilman talvilo-
maa. Maksu syksy 31 €, kevät 31 €.
 

830170 LAVIS
Keskuskoulu, pieni sali,
Moisionkatu 15  
ma klo 19.15–20.00
Opetus alkaa 14.9. 12/13 oppituntia 
Opettajana erityisryhmien liikunnan-
ohjaaja Tuula Aikioniemi

LAVIS-lavatanssijumppa on uusi 
hauska, helppo ja hikinen liikunta-
muoto, jota tanssitaan ilman paria. 
Tunnilla tanssitaan tuttuja lava-
tanssilajeja kuten humppa, vals-
si, polkka, foxi, salsa, jenkka, rock/
jive, cha cha ja samba. Tunnilla opit 
eri lavatanssiaskeleiden perustei-
ta. LAVIS-lavatanssijumpan peri-
aatteisiin kuuluu, että tanssiaske-
leet ja koreografi at ovat niin helppo-
ja, että mukaan pääsee tottumatto-
mampikin tanssija. Maksu syksy 18 
€, kevät 18 €.
 
830172 LAVATANSSI, 
ALKEET
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,   
su 12.00–13.30
Opetus alkaa 20.9. 24/26 oppituntia 
Opettajana 
tanssiohjaaja Seppo Kaikkonen

Sopii vasta-alkajille tai henkilöille, 
jotka haluavat kerrata perusaske-
leet. Syksyllä kokoonnutaan syys-
lomaviikolla, 8.11. ei kokoontumista, 
keväällä opetus 10.1. alkaen ilman 
hiihtolomaa. Maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €.
 
830174 LAVATANSSI, 
ALKEISTA ETEENPÄIN
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,   
su 13.40–15.10
Opetus alkaa 20.9. 24/26 oppituntia 
Opettajana 
tanssiohjaaja Seppo Kaikkonen

Kertaamme perusaskeleet ja opet-
telemme lisäksi joitakin helppoja 
kuvioita. Ryhmä soveltuu alkeiskurs-
sin käyneille. Syksyllä kokoonnutaan 
syyslomaviikolla, 8.11. ei kokoontu-
mista, keväällä opetus 10.1. alkaen 
ilman hiihtolomaa. Maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €.
 
830176 LAVATANSSI, 
JATKORYHMÄ
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,   
su 15.20–16.50
Opetus alkaa 20.9. 24/26 oppituntia 
Opettajana 
tanssiohjaaja Seppo Kaikkonen

Perusaskeleet hallitseville. 
Hiomme tekniikkaa ja opet-
telemme uusia kuvioi-
ta. Syksyllä kokoonnu-
taan syyslomaviikol-
la, 8.11. ei kokoontu-
mista, keväällä opetus 
10.1. alkaen ilman hiih-
tolomaa. Maksu syksy 
31 €, kevät 31 €.
 

830178 
KANSANTANSSI, 
ALKEET/JATKO
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
pieni sali,   
ma 17.30–19.00
Opetus alkaa 14.9. 24/26 oppituntia 
Opettajana erityisryhmien 
liikunnanohjaaja Tuula Aikioniemi

Opetellaan suomalaisen kansan-
tanssin perusaskelikkoja, otteita 
ja kuvioita, myös ns. vanhoja tans-
seja. Lavatansseista jenkka, vals-
si, masurkka ja polkka. Tanssitaan 
erilaisia sikermiä. Maksu syksy 
31 €, kevät 31 €. 

830180 MONIVALINTAI-
NEN LIIKUNTAKURSSI
Opetus 14.9.2015–15.4.2016,
34 oppituntia 
Opettajana LiTM Pirjo Rämänen

Kurssi soveltuu monipuolisesta lii-
kunnasta pitäville henkilöille, opis-
kelijoiden valinnaiskurssiksi tai 
vuorotyössä oleville työntekijöil-
le. Kurssilla voit valita ohjelman 
itse yhdeksästä kanslaisopiston 
toiminnassa olevasta liikuntaryh-
mästä (kahvakuula, circuit, gyms-
tick, palloilukurssi, vesiliikunnat, 
zumba, kuntosali, voimajooga ja 
kiinteytysjumppa). Ilmoittautumi-
sen yhteydessä saat liikuntapas-
sin, johon keräät osallistumislei-
mat (enintään 25 leimaa) käy-
mistäsi ryhmistä. Samaan ryh-
mään voit osallistua enintään 4 
kertaa. Liikuntapassi on voimas-
sa koko lukuvuoden ajan, eli osal-
listumiskerrat voit jakaa syys- 
ja kevätkauden kesken. Ryhmä 
antaa mahdollisuuden laatia lii-
kuntaohjelma oman vapaa-ajan 
mukaisesti; voit esimerkiksi käy-
dä samalla viikolla useilla kurs-
seilla ja toisella viikolla jätät kaik-
ki kurssit väliin. Valittavissa ole-
vien liikuntaryhmien kurssiku-
vaukset, ajankohdat ja paikat löy-
dät Korento-lehdestä, lisäksi kurs-
sien ajankohdat ja paikat löytyvät 
saamastasi liikuntapassista. Kan-
salaisopiston, ammattiopiston ja 
lukion yhteinen kurssi. Maksu 37 
€. Lisäksi uimahallin ja kuntosalin 
sisäänpääsymaksu.

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,   

 TONING

Opetus alkaa 20.9. 24/26 oppituntia 

tanssiohjaaja Seppo Kaikkonen

Perusaskeleet hallitseville. 
Hiomme tekniikkaa ja opet-
telemme uusia kuvioi-
ta. Syksyllä kokoonnu-
taan syyslomaviikol-

mista, keväällä opetus 

tolomaa. Maksu syksy 
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KÄDEN TAIDOT
110430 
TYYLIN JA VAATE-
KAAPIN PÄIVITYS
Tyylin paikka, Pielisentie 22  
ke 17.00–19.15
Opetus alkaa 16.9. 
36 oppituntia 
Opettajana 
ompelijamestari Taina Kiiskinen

Mitkä ovat parhaat värisi, mitä 
viestit ympäristöön lempiväreillä-
si? Millainen on vartalotyyppisi, 
osaatko korostaa parhaita puolia-
si? Pursuaako vaatekomero ja silti 
tuntuu, ettei ole ikinä mitään pääl-
lepantavaa? Näihin ja moniin mui-
hin kysymyksiin saat vastauksen 
uudistuneessa tyylikoulutuksessa. 
Kokoamme jokaiselle oman tieto-
paketin, perehdymme vaatekaa-
pin ongelmakohtiin ja opettelem-
me tekemään pieniä korjauksia. 
Aikaisempaa ompelukokemusta 
ei tarvita. Maksu 37 €. 

110440 VAATTEITA 
KAIKENIKÄISILLE
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30   
ma 17.30–19.45
Opetus alkaa 14.9. 
36/39 oppituntia 
Opettajana 
ompelijamestari Taina Kiiskinen

Teemme aikuisten- ja lastenvaat-
teita valmiskaavoja apuna käyt-
täen. Aikaisempaa ompelukoke-
musta ei tarvita, ainoastaan inno-
kas asenne riittää. Maksu syksy 
37 €, kevät 37 €. 

110445 
RYIJYTYÖ OMMELLEN
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30   
to 17.30–19.00
Opetus alkaa 22.10. 12 oppituntia 
Opettajana tekstiilityönopettaja
Anu Jänkävaara

Erilaisia lankoja ja pohjakankaita 
käyttäen voit tehdä perinteisen ryi-
jyn, tyynyn tai talven pakkasiin läm-
mittävän liivin, ns. turkin tai jotain 
näyttävää juhlaan. Maksu 18 €. 

110450 TILKKUTYÖ
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30   
ke 17.30–19.45
Opetus alkaa 16.9. 
36/39 oppituntia 
Opettajana tekstiilityönopettajana 
Anu Jänkävaara

Tekijän toiveiden mukainen valmis 
tilkkutyö. Vasta-alkajat: tilkkutöiden 
perusteet ja muut taitojen ja tietojen 
edelleen kehittäminen. Maksu syk-
sy 37 €, kevät 37 €.

110400 HOPEAKETJU
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2  
ti 17.30–20.30
Opetus alkaa 22.9. 24 oppituntia 
Opettajana taide- ja sisustus-
lasiartesaani Pirjo Honkanen

Punotaan ketjuja messinki- ja 
hopealangasta. Materiaalin hankin-
ta yhteistilauksena. Kurssilla tarvi-
taan pihdit, jotka maksavat n. 18 €. 
Tiedotustilaisuus ti 15.9. klo 17.30-
18.15 Päiväkeskus Karpalossa. 
Uusien opiskelijoiden läsnäolo vält-
tämätön. Maksu 31 €.
 
110410 
LASITYÖT, ryhmä A
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2  
la–su 09.00–15.00
19.9.-24.10.2015, 36 oppituntia 
Opettajana taide- ja sisustus-
lasiartesaani Pirjo Honkanen

Valmistetaan lasitöitä eri tekniikoilla. 
Kokoontumiset 19.–20.9., 3.–4.10. 
ja 24.10.2015. Maksu 37 €. 

110420 
LASITYÖT, ryhmä B
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2  
la–su 09.00–15.00
14.11.2015–12.12.2015,  
36 oppituntia 
Opettajana taide- ja sisustuslas-
iartesaani Pirjo Honkanen

Valmistetaan lasitöitä eri tekniikoil-
la. Kokoontumiset 14–15.11., 28.–
29.11. ja 12.12.2015. Maksu 37 €. 

110460 PAJUTYÖT
Keskuskoulu, Koulukatu 16, 
taideopetustila  
la–su 10.00–15.30
Opetus alkaa 24.10.  24 oppituntia 
Opettajana 
artesaani Leena Koivunen

Kurssilla tehdään luonnonpajusta ja 
viljellystä pajusta vapaamuotoisia 
punontatöitä sisälle ja puutarhaan 
osallistujien toiveet huomioiden 
esim. koreja, palloja, eläinhahmoja 
ja kransseja. Ota kurssille mukaan 
essu tai suojavaate, näppylähans-
kat, terävä puukko ja oksasakset. 
Osallistujien toivotaan tuovan kurs-
sille mukanaan pajunoksia. Viljellyn 
pajun yhteistilaus tehdään ensim-
mäisen kurssiviikonlopun yhteydes-
sä. Kokoontumiset ovat 24.-25.10. 
ja 31.10.-1.11.2015. Kurssimaksu 
31 € ja mahdollinen materiaalimak-
su viljellystä pajusta. 

110462 PUNONTA
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30   
ti 17.00–20.00
Opetus alkaa 15.9. 16 oppituntia 
Opettajana KteO Silja Palviainen

Teemme kassin tai olkalaukun Lilli 
-ontelokuteesta. Lisäksi valmistam-
me tossut tai korin joko huopakan-
kaasta tai nahasta. Ensimmäisellä 
kerralla mukaan n. 0,5 kg Lilli -onte-
lokudetta (Taitokeskus) tai maton-
kudetta ja lisäksi ompelijan välinei-
tä. Materiaalit n. 30 €. Kurssimak-
su 31 €. 

110464 ENKELINUKKE
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30   
ti 17.00–20.00
Opetus alkaa 27.10. 16 oppituntia 
Opettajana KteO Silja Palviainen

Pehmeä kangasnukke, jolle ompe-
lemme mekon ja siivet. Ensimmäi-
sellä kerralla mukaan ompelijan 
työvälineet ja mahdollisesti kankai-
ta. Opettaja varaa myös tarvikkei-
ta. Materiaalit n. 30 €. Kurssimak-
su 31 €. 

110466 HIMMELEITÄ
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30   
ti 17.00–20.00
Opetus alkaa 24.11. 12 oppituntia 
Opettajana KteO Silja Palviainen

Teemme luonnonmateriaaleista, 
muovista ja lasista erilaisia joulu-
koristeita. Ensimmäisellä kerral-
la mukaan sakset, mitta, pitkä ohut 
neula, kerrattua lankaa ja mahdol-
lisesti olkea. Opettaja varaa myös 
tarvikkeita. Materiaalit n. 25 €. 
Kurssimaksu 18 €. 

110468 JOULUTONTTU
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30   
la 9.00–14.00
28.11.2015, 6 oppituntia 
Opettajana Aija Väätäinen

Tule askartelemaan joulutonttu. Val-
mistetaan noin 45 cm korkea tont-
tu-ukko. Tehdään aluksi rautalan-
gasta ja sanomalehdestä vartalo. 
Tontulle valmistetaan nailonsukas-
ta pää, ommellaan vaatteet puuvil-
la- tai huopakankaasta. Tontun raa-
jat ovat liikuteltavia, joten sen saa 
myös istuvaan asentoon. Kurssi-
maksu 18 € ja tarvikemaksu n. 10 
€. 

TEKNINEN TYÖ
110470 
PUUTYÖT, ryhmä A
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
urheilukentän puoleinen siipi   
ma 17.00–20.00
Opetus alkaa 14.9.  48/52 oppi-
tuntia 
Opettajana 
artenomi Juha Pietarinen

Tutustuminen perustyövälineisiin, 
materiaaleihin sekä perusteknii-
koihin. Yksilöllisten pienimuotois-
ten esineiden suunnittelua ja val-
mistamista. Mukaan omat mate-
riaalit. Maksu syksy 43 €, kevät 
43 €. 

110475 
PUUTYÖT, ryhmä B
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
urheilukentän puoleinen siipi   
ti 17.00–20.00
Opetus alkaa 15.9. 
48/52 oppituntia 
Opettajana 
artenomi Juha Pietarinen

Tutustuminen perustyövälineisiin, 
materiaaleihin sekä perusteknii-
koihin. Yksilöllisten pienimuotois-
ten esineiden suunnittelua ja val-
mistamista. Mukaan omat mate-
riaalit. Maksu syksy 43 €, kevät 
43 €. 

110480 
PUUTYÖT, ryhmä C
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
urheilukentän puoleinen siipi   
ke 17.00–20.00
Opetus alkaa 16.9. 48/52 oppi-
tuntia 
Opettajana 
artenomi Juha Pietarinen

Tutustuminen perustyövälineisiin, 
materiaaleihin sekä perusteknii-
koihin. Yksilöllisten pienimuotois-
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ten esineiden suunnittelua ja val-
mistamista. Mukaan omat mate-
riaalit. Maksu syksy 43 €, kevät 
43 €. 

110485 
METALLITYÖT, 
ryhmä A
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
urheilukentän puoleinen siipi   
ma 17.00–20.00
Opetus alkaa 14.9. 48/52 oppi-
tuntia 
Opettajana Esko Honkanen

Pienten metalliesineiden suunnit-
telua ja valmistusta perustyöväli-
neillä ja perinteisillä menetelmil-
lä. Materiaaleina putket, tangot, 
lattaraudat, levyt sekä kierrätys-
aineet. Työmenetelminä hitsaus, 
sorvaus, taivutus, särmäys, taon-
ta, pakotus. Ryhmä soveltuu myös 
pienimuotoiseen koneiden ja lait-
teiden entisöintiin. Ryhmä sopii 
myös aloittelijoille. Maksu syksy 
43 €, kevät 43 €. 

110490 
METALLITYÖT, 
ryhmä B
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
urheilukentän puoleinen siipi  
ti 17.00–20.00
Opetus alkaa 15.9. 48/52 oppi-
tuntia 
Opettajana Esko Honkanen

Pienten metalliesineiden suunnit-
telua ja valmistusta perustyöväli-
neillä ja perinteisillä menetelmil-
lä. Materiaaleina putket, tangot, 
lattaraudat, levyt sekä kierrätys-
aineet. Työmenetelminä hitsaus, 
sorvaus, taivutus, särmäys, taon-
ta, pakotus. Ryhmä soveltuu myös 
pienimuotoiseen koneiden ja lait-
teiden entisöintiin. Ryhmä sopii 
myös aloittelijoille. Maksu syksy 
43 €, kevät 43 €. 

KALASTUS
110495 PERHOT
Lieksan lukio, luokka 204, 
Koulukatu 16  
ti 18.10–20.25
Opetus alkaa 15.9. 36 oppituntia 
Opettajana Timo Hartikainen

Kurssi sopii kaikenikäisille, vasta-al-
kajille ja pitempään perhojen tekoa 
harrastaneille. Aloittelijat perehdy-
tetään perhonsidonnassa käytettä-
viin työvälineisiin, materiaaleihin ja 
niiden käyttöön sidoksissa. Tutuik-
si tulevat erityyppiset perhonsidok-
set, sidontatekniikat ja -materiaalit 
sekä niiden käyttö eri kalastustilan-
teissa. Perehdytään perhonsidon-
ta- ja kalastuskirjallisuuteen sekä 
opitaan hyödyntämään sitä sidon-
taharrastuksessa. Kokeneemmat 
osallistujat perehtyvät syvemmäl-
le harrastukseensa. Materiaalihan-
kintoja tehdään kimppatilauksena. 
Maksu syksy 37 €. 

KOTITALOUS 
810200 
KOKKAA KOTIRUOKAA
Keskuskoulu, Moisionkatu 15   
ma 17.30–20.30
Opetus alkaa 14.9. 48 oppituntia 
Opettajana restonomi Arto Hiltunen

Maukasta kotiruokaa laadukkaista 
raaka-aineista. Tarvikemaksu noin 
8 €/kerta. Maksu 43 €. 

810210 
MAKUJA MAAILMALTA
Keskuskoulu, Moisionkatu 15  
la klo 10.00–13.00
Opetus alkaa 3.10. 12 oppituntia 
Opettajana restonomi Arto Hiltunen

Kolme viikonloppukokoontumista: 
la 3.10., 31.10. ja 21.11. klo 10–13. 
Tehdään makumatka suosikki-
matkailumaiden ruokaherkkuihin. 
Ensimmäisellä kokoontumiskerral-
la valmistellaan venäläistä, toisel-
la välimerellistä ja kolmannella thai-
maalaista ruokaa. Opiskelijat voi-
vat ottaa mukaan kyseisen maan 
musiikkia, myös matkakokemuksia 
voimme vaihtaa ruoanlaiton ja her-
kuttelun lomassa. Maksu syksy 18 
€, lisäksi tarvikemaksu noin 8 €/
kokoontumiskerta. Sitova ilmoittau-
tuminen viimeistään kokoontumis-
viikon tiistaina ruokatarvikkeiden 
hankinnan vuoksi. 

TERVEYS 
830200 ENSIAPU 1
Lieksan lukio, luokka 101, 
Koulukatu 16  
la–su klo 09.00–15.45
24.–25.10.2015, 16 oppituntia 
Opettajana ETK, ensiavun ja 
terveystiedon kouluttaja 
Niina Meriläinen

Sopii aloittelijoille ja kertaajille. 
Kurssin suorittanut osaa aloittaa 

ensiavun antamisen tavallisimmis-
sa onnettomuus- ja sairaustilan-
teissa. Kurssin sisältö: auttamistoi-
minta onnettomuudessa tai sairaus-
kohtauksessa, hätäensiavun perus-
teet, haavat, tavallisimmat sairaus-
kohtaukset, palovammat ja sähkön 
aiheuttamat vammat, nivelvammat 
ja murtumat, myrkytykset. Ensiapu-
kurssin EA 1® -todistus on voimas-
sa kolme vuotta. Koulutusta voi yllä-
pitää käymällä kertauskurssi kortin 
voimassaoloaikana. Maksu 39 € 
sisältää opetuksen ja ensiapukortin. 

830210 ENSIAPU 2
Nurmes, 
Kertun kamari, Kötsintie 2  
la–su klo 09.00–15.45
13.–14.2.2016, 16 oppituntia 
Opettajana ETK, ensiavun ja 
terveystiedon kouluttaja 
Niina Meriläinen

Yhteiskurssi Ylä-Karjalan kansalai-
sopiston kanssa. Kokoontuminen 
13.2.2016 Nurmes, Kertun kama-
ri, Kötsintie 2 ja 14.2. Lieksa, lukio, 
luokka 101, Koulukatu 16 Kurssille 
voi osallistua, jos EA1-todistus on 
voimassa. Kurssi ylläpitää ja syven-
tää jo opittuja tietoja ja taitoja. Kurs-
sin suorittanut osaa aloittaa ensi-
avun antamisen niin tavallisimmissa 
sairaus- ja onnettomuustilanteissa 
kuin haasteellisemmissa ensiapua 
vaativissa tilanteissa sekä ehkäis-
tä tapaturmia. Sisältö: auttamistoi-
minta ensiapua vaativissa tilanteis-
sa, hätäensiavun kertaus (perusel-
vytys; aikuinen, lapsi ja vauva, tajut-
tomalle annettava ensiapu, muut 
hätätilanteet), vammamekanismin 
merkitys vamman synnyssä, louk-
kaantuneen tilan seuranta ja tark-
kailu, ensiapu ja ehkäisy, henkinen 
ensiapu. SPR:n kurssitodistus on 
voimassa kolme vuotta. Koulutusta 
voi ylläpitää käymällä kertauskurssi 
kolmen vuoden sisällä. Maksu 39 € 
sisältää opetuksen ja ensiapukortin. 

MUU MAA-,
METSÄ- JA 
PUUTARHA-
TALOUS 
719800 MALMIN-
ETSINTÄKURSSI
Lieksan lukio, auditorio, 
Koulukatu 16  
ke 17.00–20.00 ja to 17.00–20.00
23.–24.9.2015, 8 oppituntia 
Opettajina 
Jari Nenonen ja Satu Hietala, 
GTK, Itä-Suomen yksikkö

Keskiviikko 23.9. ja torstai 24.9. 
Ensimmäisen kurssipäivän aihei-
na ovat Suomen jalo- ja koruki-
vet, korukiviharrastus ja kiven 
jalostaminen koruksi.Toisena päi-
vänä tutustutaan paikallisiin mal-
miesiintymiin ja annetaan käytän-
nön vinkkejä malmietsintäharras-
tukseen. Paikalla on myös palkit-
tuja paikallisia malmiharrastajia. 
Mahdollisuus keskustella ja tuo-
da omia malmilöytöjä arvioitavik-
si. Kurssi sopii sekä keväällä 2013 
malmietsintäkurssin käyneille että 
uusille opiskelijoille. Maksu 18 €.
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Opinnäytetyöni on viimei-
sen opiskeluvuoden tutkimustyö 
Karelia-ammattikorkeakoulussa. 
Aiheen opinnäytetyöhöni sain 
toimeksiantona Lieksan kansa-
laisopistolta. Tarkoituksenani 
on luoda asiakasprofi ilit kahdel-
le Lieksan kesäteatterille, Egyp-
tinkorvessa sijaitsevalle Loukun 
kesäteatterille, jossa tänä vuonna 
esitettiin ”Rikas-rakas-köyhä-va-
ras”, sekä Vuonislahden kesäteat-
terille, jossa kesän esityksenä oli 
jo toista kertaa esitetty ”Kätkäläi-
sen jättipotti”.

Tutkimuksessa pyrin selvittä-
mään millaista kävijäkuntaa esi-
tyksissä käy ja mistä päin he saa-
puvat paikalle, tarkoituksenani 

saada luoduksi seikkaperäinen 
henkilö, joka edustaa sekä Lou-
kun että Vuonislahden kesäteat-
tereiden kohderyhmää. 

Tiedonkeruu tapahtui heinä-
kuun 2015 aikana ensin Loukun, 
sitten Vuonislahden kesäteatterin 
esityksissä. Materiaalia keräsin 
perinteisellä kyselylomakkeella, 
joka sisälsi olennaiset kysymyk-
set tutkimuksen kannalta ja joista 
koin saavani hyötyä asiakaspro-
fi ilin tarkkaan luomiseen. Tulok-
set on tarkoitus saattaa raportti-
muotoon Lieksan kansalaisopis-
ton käyttöön vuoden loppuun 
mennessä.

Marjo Kuittinen Marjo Kuittinen esittelee Martti Kärjelle Loukun kesäteatterin asiakaskyselyä. Kuva Asko Saarelainen.

Kesäteattereita 
tutkitaan 
opinnäytetyönä

LIEKSAN LASTEN JA NUORTEN 
TAIDEKOULUN RYHMÄT 2015–2016

Ryhmä Ikä Pv Klo Paikka
Lapsi & Aikuinen* 3–80 v pe 15.00–16.30 Taidekoulu
Pienet 1 5–7 v ma  17.00–18.30 Taidekoulu
Pienet 2 5–7 v pe 17.00–18.30 Taidekoulu
Taidekoulu 1* 7–8 v ma 15.00–16.30 Taidekoulu
Taidekoulu 2* 7–8 v to 15.00–16.30 Taidekoulu
Taidekoulu 3* 9–10 v to 17.00–18.30 Taidekoulu
Taidekoulu 4* 11–12 v ke 16.30–18.00 Taidekoulu
Taidekoulu 5* 13–18 v ma 18.30–20.00 Taidekoulu
Jamali tk* 6–12 v ti 13.00–14.30 Jamalin 
    koulu
Vuoniskylät tk* 6–12 v pe 12.00–13.30 Vuoniskylien
    koulu
Taidekäsityön 10–18 v ti 16.00–18.15 Taidekoulu
ja kuvataiteen työpaja*
 
*merkityt ryhmät toimivat kansalaisopiston ryhminä.
Opettajana kaikissa ryhmissä on Airi Ikonen.

UUTTA Taidekoulun toiminnassa on, että 3-vuotiaiden ryh-
mä muutettiin Lapsi & Aikuinen -ryhmäksi, jossa ikäjakauma 
on 3–80 v.! Tämä tarkoittaa sitä, että alla kouluikäisen lapsen 
kanssa voi aikuinen tulla yhdessä taiteilemaan. Aikuinen voi 
olla esim. isä, äiti, vanhempi sisarus, kummi, mummi tai vaik-
kapa naapurin täti. Molemmat ovat oppilaina Taidekoulussa ja 
saavat perhealennuksen opistomaksuun.

Taidekoulun syyslukukauden toiminta alkaa 7.9.2015 ja 
päättyy 18.12.2015.

Ilmoittautuminen ryhmiin 1.9.2015 klo 15–18. 
Ilmoittautua voi henkilökohtaisesti käymällä (kahvi-/mehu-/pul-
latarjoilu), puhelimitse 040 774 9449 ja 0400 132 449 tai säh-
köpostilla: lieksantaidekoulu@lieksa.fi .

Puhelimitse ja sähköpostilla ilmoittauduttaessa ilmoittautumis-
kaavake täytetään myöhemmin ja palautetaan opettajalle toi-
minnan alettua. Ilmoittautuminen on sitova ja ryhmän toiminta 
käynnistyy mikäli ilmoittautuneita on vähintään viisi.

Opintomaksu lukuvuonna 2015–2016 on 75 €/lukukausi, 
joka sisältää kansalaisopiston opintomaksun.

mä muutettiin Lapsi & Aikuinen -ryhmäksi, jossa ikäjakauma 
on 3–80 v.! Tämä tarkoittaa sitä, että alla kouluikäisen lapsen 

Opettajana kaikissa ryhmissä on Airi Ikonen.

UUTTA
mä muutettiin Lapsi & Aikuinen -ryhmäksi, jossa ikäjakauma 
on 3–80 v.! Tämä tarkoittaa sitä, että alla kouluikäisen lapsen 
kanssa voi aikuinen tulla yhdessä taiteilemaan. Aikuinen voi 
olla esim. isä, äiti, vanhempi sisarus, kummi, mummi tai vaik-
kapa naapurin täti. Molemmat ovat oppilaina Taidekoulussa ja 

Jamali tk* 6–12 v ti 13.00–14.30 Jamalin 
    koulu
Vuoniskylät tk* 6–12 v pe 12.00–13.30 Vuoniskylien
    koulu
Taidekäsityön 10–18 v ti 16.00–18.15 Taidekoulu
ja kuvataiteen työpaja*

*merkityt ryhmät toimivat kansalaisopiston ryhminä.
Opettajana kaikissa ryhmissä on Airi Ikonen.Opettajana kaikissa ryhmissä on Airi Ikonen.

UUTTA

kapa naapurin täti. Molemmat ovat oppilaina Taidekoulussa ja 
saavat perhealennuksen opistomaksuun.

Taidekoulun syyslukukauden toiminta alkaa 7.9.2015 ja 
päättyy 18.12.2015.

Ilmoittautuminen ryhmiin 1.9.2015 klo 15–18. 
Ilmoittautua voi henkilökohtaisesti käymällä (kahvi-/mehu-/pul-
latarjoilu), puhelimitse 040 774 9449 ja 0400 132 449 tai säh-
köpostilla: lieksantaidekoulu@lieksa.fi .

Puhelimitse ja sähköpostilla ilmoittauduttaessa ilmoittautumis-
kaavake täytetään myöhemmin ja palautetaan opettajalle toi-
minnan alettua. Ilmoittautuminen on sitova ja ryhmän toiminta 
käynnistyy mikäli ilmoittautuneita on vähintään viisi.

Opintomaksu lukuvuonna 2015–2016 on 75 
joka sisältää kansalaisopiston opintomaksun.

kapa naapurin täti. Molemmat ovat oppilaina Taidekoulussa ja 
saavat perhealennuksen opistomaksuun.

Taidekoulun syyslukukauden toiminta alkaa 7.9.2015 ja 

Kuvat: Lieksan Lasten 
ja Nuorten Taidekoulu
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Olen Pohjois-Karjalas-
ta lähtöisin oleva muu-
sikko ja musiikinopis-

kelija. Aloitin opiskeluni Kes-
ki-Karjalan musiikkiopistos-
sa sähköbassolla, sitten siirryin 
ammatillisiin opintoihin Joen-
suun konservatorioon. 

Olen opiskellut Joensuun kon-
servatoriossa kahdella eri lin-
jalla ja kahta eri pääainetta. 
Aluksi soitin sähköbassoa pop/

Lieksan Kansalaisopisto ja Pie-
lisen Karjalan musiikkiopis-
to käynnistävät yhteisryhmä-
nä Kevyen musiikin laulukurs-
sin syyslukukaudella 2015. Jo 
vuosia laulun opetuksen perään 
onkin jo haikailtu, joten odotuk-
set uudelta kurssilta ovat korkeal-
la. Kurssille mahtuu kymmenen 
opiskelijaa ja sen opettajana on 
Heidi Niinimäki Joensuusta. Hän 
on koulutukseltaan pop/jazz-lau-
lunopettaja.

Kevyen musiikin laulukurs-
si kokoontuu periodiluonteises-
ti perjantai-lauantai-iltaisin. Tar-
kemman aikataulun löydät Liek-
san kansalaisopiston kurssiliit-
teestä tästä lehdestä. Laulukurssi 
sisältää sekä ryhmäopetusta että 
yksilötunteja. 

Laulaminen on kokonaisval-
taista kehon ja äänen käyttöä. 

Kurssilla tehdään harjoitteita, 
jotka kehittävät monipuolises-
ti laulutekniikkaa. Kurssilla lau-
letaan kappaleita eri tyylilajeis-
sa, kuten pop, rock, jazz, blues ja 
iskelmä sekä suomeksi että eng-
lanniksi. Ensimmäinen kokoon-
tuminen on 18.9. klo 17, Pielisen 
Karjalan musiikkiopistolla.

Musiikin teoria ja 
termit tutuiksi

Musiikkia harrastavan aikui-
sen yksi tavallisin haave on pääs-
tä kertaamaan musiikin teoriaa. 
Soittoa on tullut opiskeltua kor-
vakuulolta tai koulun musiikki-
tunneista on jo vierähtänyt tovi. 
Usein nuottikirjoituksen saloja 
on ratkottu matkan varrella maa-
laisjärjellä ja aina jokin asia on 

Olen Heidi Niinimä-
ki, ammattimuusik-
ko ja pop/jazz-lau-

lunopettaja Joensuusta. Val-
mistuin musiikkipedagogiksi 
Karelia-ammattikorkeakoulus-
ta helmikuussa 2014, ja seuraa-
vana syksynä perustin oman 
yksityisen rytmimusiikkikou-
lun, Laulustudio Volan Joen-
suun keskustaan. 

Vaikutan useassa eri bändis-
sä laulaen, soittaen ja omaa 
musiikkiani tehden; mm. Kara 
Sis, Kukas Muu, Salafantti ja 
Heidushka. 

Pielisen Karjalan musiik-
kiopiston syksy on käynnistynyt 
myös muutaman uuden opetta-
jan voimin. Lyömäsoitinten, pia-
non ja basson vakituiset opettajat 
on korvattu sijaisilla, jotka osalle 
ovat jo tuttuja. 

Lyömäsoitinten ja pianon tun-
tiopettaja Ilkka Hirvikangas on 
virkavapaalla tammikuun lop-
puun 2018 saakka opintojen 
vuoksi ja hänet korvaa musiikki-
pedagogi AMK Valtteri Happo-
nen (lyömäsoittimet) ja musiik-
kipedagogi AMK Anna Tikka 
(piano). Anna Tikka tulee opet-
tamaan myös musiikkileikkikou-
lutunteja ainakin Kolin toimipai-
kassa.

Valtteri Happonen on useim-
mille musiikkiopiston lyömäsoi-
tinopiskelijoille jo entuudestaan 
tuttu henkilö. Hän pitää tärkeänä 
oppilaan kokemusta innostavasta 

oppimisesta ja niinpä lyömäsoi-
tinten opiskelu Valtterin johdol-
la liitetään arkielämän aiheisiin. 

– Konkreettisilla esimerkeil-
lä ja tehtävillä oppilas pystyy 
oppimaan nopeasti uusia taitoja 
ja yhdistämään taitojaan soitto-
tuntien ulkopuolisiin harrastuk-
siin, esim. bändikerhoihin. Arki-
elämään liitettyjen harjoitusten 
avulla oppilas oppii kokonais-
valtaisemmin opittavan aiheen 
ja samalla ilmaisemaan itseään 
monipuolisesti. Kun opetuksessa 
otetaan huomioon oppilaan sen 
hetkiset taidot ja oppimistavat, 
oppilas voi päästä nopeasti eteen-
päin soitossaan, kuvailee Valtteri 
opetusfi losofi aansa. Hän on kir-
joittanut opinnäytetyön aihees-
ta ”Työkaluja työelämään” – toi-
minnallinen ja kokemuksellinen 
rumpujensoiton opetus musiikin 
perustasolla.

Pianonsoiton opettaja Anna 
Tikka on kotoisin Vantaalta ja 
hän kertoo pitävänsä luonnos-
ta ja hiljaisuudesta. Hän on toi-
minut aiemmin musiikkiopis-
tossamme musiikkileikkikoulun 
opettajan sijaisena. Anna Tikka:

– Lieksa tuntuu mukavalta 
syrjäisen sijainnin ja kauniiden 
luonnonmaisemien vuoksi. Odo-
tan innolla päästä tutustumaan 
paikallisiin lenkkimaastoihin ja 
uuteen työpaikkaan! Musiikkia 
opettaessani saan seurata kasva-
via lapsia ja nuoria. Toivon voiva-
ni tukea lasten ja nuorien matkaa 
ja kehitystä aikuisuutta kohti. 

Syyslukukauden 2015 aikana 
myös kontrabassonsoiton opetta-
ja Lassi Hiltunen on virkavapaal-
la ja häntä tuuraa Essi Hirvonen 
Joensuusta.

 
Minna Kajander

Kurssiyhteistyöllä vastataan 
asiakkaiden toiveisiin

Opettajana olen kannustava ja 
lempeän vaativa, laitan laulu-
tunneilla itseni täysillä likoon. 
Pyrin antamaan oppilailleni 
paljon työkaluja oman äänen-
sä ja esiintymisensä kehittä-
miseen. Tärkeintä on, että joka 
laulutunnista jää oppilaalle 
hyvä ja inspiroiva kokemus!

Tullaan 
tutuiksi

Musiikkiopiston 
syksyn uudet kasvot

jazz-linjalla, mutta opintoje-
ni puolivälissä vaihdoin pääai-
neekseni kontrabasson ja siir-
ryin kansanmusiikkilinjalle. 
Lieksan musiikkiopistossa ope-
tan bassoa ja kontrabassoa.

Keikkailun ja opiskelujen ohes-
sa harrastan myös lukemista ja 
neulomista.

Essi Hirvonen

Essi Hirvonen opettamaan

jäänyt kismittämään.  Mitenkä-
hän tämä ihan virallisesti menee?

Toive musiikin perusteiden 
opiskelusta nousee esille sään-
nöllisesti ja nyt Kansalaisopis-
to ja musiikkiopisto yhteistyös-
sä pyrkivät toiveeseen jälleen 
vastaamaan. Musiikin perustei-
den ryhmä aikuisille kokoontuu 
maanantai-iltaisin opettaja Tanja 
Tähkäsen johdolla. Ryhmään voi 
tulla mukaan ilman aikaisempia 
musiikin teoriaopintoja.

Kurssilla opiskellaan lukemaan 
ja kirjoittamaan nuotteja, musii-
kin terminologiaa ja säveltapai-
lua. Nämä kaikki taidot ovat tär-
keitä oman laulu- tai soittohar-
rastuksen eteenpäin viemisessä. 

Minna KajanderMinna Kajander

KIITOS!
Tapaamme jälleen

22.–30.7.2016.

Lieksan Vaskiviikko
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Koulukuljetuksiin osallis-
tuu Suomessa noin 22 pro-
senttia perusopetukses-
sa olevista oppilaista. Kaik-
kiaan kuljetuksen piiris-
sä on päivittäin noin 124 
000 peruskoululaista. Suu-
rin kuljetettavien osuus on 
Itä-Suomen läänissä ja pie-
nin Etelä-Suomen läänissä. 

Perusopetuslain 32 §:ssä sää-
detään kunnan velvollisuudesta 
järjestää oppivelvollisuusikäisil-
le oppilaille maksuton koulukul-
jetus. Järjestämisvelvollisuus kos-
kee esiopetusoppilaita ja perus-
opetusta tai lisäopetusta saavia 
oppilaita, joiden koulumatka on 
viittä kilometriä pitempi.  Mak-
suttoman kuljetuksen vaihtoeh-
tona on oppilaan kuljettamista 
tai saattamista varten myönnet-
tävä avustus. 

Oppilaan päivittäinen koulu-
matka odotuksineen saa kestää 
enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos 
oppilas lukuvuoden alkaessa on 
täyttänyt 13 vuotta tai jos oppi-
las saa erityisopetusta, saa kou-
lumatka kestää enintään 3 tuntia

Lakivelvoitteen lisäksi kun-
nat myöntävät kuljetuksia oman 
harkintansa mukaan. Kuntakoh-
taisista maksuttoman koulukul-
jetuksen perusteista on sovit-
tu kunnan kuljetussäännössä tai 

kuljetusstrategiassa. Niissä on 
määritelty muun muassa vaa-
ralliseksi luokitellut tieosuudet.  
Myöntämisperusteisin vaikutta-
vat muun muassa kunnan koulu-
verkko, liikenneyhteydet ja kun-
nan koko.

Kuljetusten myöntämisen 
perusteet Lieksassa

Lieksassa on 914 perusopetuk-
sen oppilasta, joista koulukulje-
tusten piiriin kuuluu 175. Kou-
lukuljetusreitit ovat haasteelli-
sia, koska oppilaat asuvat hyvin 
laajalla alueella. Pisimmillään 
yhdensuuntainen koulumatka 
voi olla 45 km. Tämä vaatii tark-
kaa suunnittelua ja yhteistyötä 
koulun ja kuljetusyrittäjän välil-
lä.

Koulumatkan pituus 

Kaupunki järjestää oppilaalle 
kuljetuksen tai korvaa oppilaan 
huoltajalle koulumatkakustan-
nuksia, jos oppilaan koulumat-
ka esiopetuksen ja 1-3 -luokkien 
oppilaalla ylittää kolme kilomeriä 
sekä jos oppilaan koulumatka 4-9 
-luokkien oppilaalla ylittää vii-
si kilometriä. Jos esiopetuksessa 
oleva oppilas on samanaikaises-
ti hoidossa päiväkodissa, huol-
taja vastaa oppilaan kuljetukses-
ta. Erityisopetukseen otettujen 
oppilaiden koulukuljetus järjes-
tetään yksilökohtaisesti. Koulu-

matka mitataan kotitontin por-
tilta koulutontin portille lyhintä, 
jalankulkukelpoista ja yleisessä 
käytössä olevaa tietä pitkin. Kau-
pungin velvollisuutena ei ole jär-
jestää koulukuljetusta koko mat-
kalle, vaan kuljetus voidaan jär-
jestää myös vain osalle matkas-
ta. Mikäli huoltajilla on oikeu-
den päätös yhteishuoltajuudesta, 
huolehditaan kuljetuksista oppi-
laan henkikirjoituspaikasta. 

Esiopetuksen oppilaalla on 
oikeus maksuttomaan kuljetuk-
seen, kun yhdensuuntainen mat-
ka kotoa tai päivähoitopaikas-
ta esiopetukseen on yli kolme 
kilometriä. Kuljetus järjestetään 
myös, mikäli matka muodos-
tuu oppilaan ikä ja muut olosuh-
teet huomioon ottaen liian vai-
keaksi, rasittavaksi tai vaaralli-
seksi. Maksuttoman kuljetuksen 
vaihtoehtona on oppilaan kul-
jettamista tai saattamista varten 
myönnettävä riittävä avustus. 
Arvioitaessa esiopetuksen oppi-
laan oikeutta maksuttomaan kul-
jetukseen kiinnitetään huomio-
ta oppilaan huoltajan tosiasialli-
seen esteeseen kuljettaa lasta esi-
opetukseen. 

Koulumatkan vaarallisuus

Jos koulumatka tai osa kou-
lumatkasta on vaarallinen, kau-
punki järjestää kuljetuksen vaa-
ralliseksi katsotulle koulumat-
kan osuudelle tai korvaa huolta-
jalle koulumatkakustannuksia 

oppilaan kuljettamisesta. Koulu-
matkan turvallisuuden arvioin-
tiperusteena käytetään tiehallin-
non määrittelemiä koulumatkan 
turvallisuuden arviointiohjeita 
(koululiitu-ohjelma) tai poliisi-
viranomaisen lausuntoa. 

Ohjeita oppilaille koulukyydi-
tykseen

Pysäkille on hyvä lähteä ajois-
sa, ettei auto joudu odottamaan, 
koska tämä aiheuttaa viiväs 
tymistä kouluun saapumisessa. 
Kuljetuksen aikana on käytettä-
vä turvavyötä ja käyttäydyttävä 
asiallisesti ja kohteliaasti ja kul-
jettajan ohjeita on noudatettava. 
Kuljettaja on vastuussa oppilais-
ta koulukyydin aikana.

Tyypillisimmät vaaratilan-
teet ennen kyytiin nousua syn-
tyvät, kun juostaan vielä liikku-
van auton vieressä tai sitä kohti. 
Tällöin on vaara, että joku kaa-
tuu ja pahimmassa tapauksessa 
jää auton alle. Kun auto on täy-
sin pysähtynyt, noustaan kyytiin 
rauhallisesti jonossa. Ei ole tur-
vallista mennä peruuttavan auton 
taakse tai juosta bussiin viime 
hetkellä oven jo sulkeutuessa.

Sujuva ja turvallinen matka 
koulukyydityksessä muodostuu 
koulun, kuljetusyrittäjän, huol-
tajien ja oppilaiden yhteistyöstä. 
Sääntöjä ja ohjeita noudattamalla 
varmistamme kaikille joustavan 
ja toimivan koulukuljetuksen. 

Juha Ryynänen

Koulukuljetusten 
käytänteet

1+2=3

Perusopetuksen ja lukion 
lukuvuoden 2015–2016 
työ- ja loma-ajat
Syyslukukausi
n koulu alkaa ke 12.8.2015
n syysloma 12.10.2015 - pe 16.10.2015
n syyslukukauden viimeinen työpäivä on la 19.12.2015
n joululoma ma 21.12.2015 -  ti 5.1.2016

Syyslukukaudella työpäiviä yhteensä 89

Kevätlukukausi
n koulu alkaa to 7.1.2016
n talviloma ma 7.3.2016 - pe 11.3.2016
n kevätlukukauden viimeinen työpäivä la 4.6.2016

Kevätlukukaudella työpäiviä yhteensä 100
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Varhaiskasvatuksen toteut-
tamisen lähtökohtana on 
lasten ja perheiden tarpeet. 
Varhaiskasvatuksen tehtä-
vänä on edistää lapsen ter-
vettä kasvua, kehitystä ja 
oppimista. Sen tulee tarjo-
ta kaikille lapsille yhtäläi-
set mahdollisuudet omien 
edellytystensä mukaiseen 
kehittymiseen. Varhais-
kasvatuksessa onnistumi-
sen edellytys on vanhem-
pien ja varhaiskasvatuksen 
henkilöstön kasvatuskump-
panuus, joka lähtee lapsen 
tarpeista.

Ensisijainen vastuu lasten kas-
vatuksesta ja hyvinvoinnista on 
lasten vanhemmilla. Yhteiskun-
nan tehtävänä on tukea heitä täs-
sä tehtävässä. 

Valtakunnallinen varhaiskas-
vatussuunnitelma ohjaa varhais-
kasvatuksen sisällöllistä kehittä-
mistä koko maassa. Suunnitelma 
lisää varhaiskasvatuksen laadul-
lista tasa-arvoa kuntien välillä ja 
myös kunnan varhaiskasvatuk-
sen yksiköiden välillä.

Valtakunnalliseen varhaiskasva-
tussuunnitelmaan kirjataan 
n varhaiskasvatuksen arvot, 

tehtävä ja tavoitteet, 
n	 lapsi- ja oppimiskäsitys 
n hyvä kasvatus- ja oppimis-

ympäristö 
n  varhaiskasvatuksen 
 menetelmät ja toimintatavat 
n  varhaiskasvatuksen eri 
 toimintojen merkitys lapsen 

hyvinvoinnille
n  toiminnan seuranta ja 
 arviointi

Jokaiselle päivähoidossa ole-
valle lapselle tehdään myös hen-
kilökohtainen lapsen varhaiskas-
vatussuunnitelma eli Vasu.

Sen tavoitteena on lapsen yksi-
löllisyyden ja vanhempien näke-
mysten huomioon ottaminen toi-
minnan järjestämisessä.

Varhaiskasvatuksen ammatti-
laisten osaamisen kautta jokaisen 
lapsen suunnitelma tulee osak-
si lapsiryhmän varhaiskasvatus-
suunnitelmaa. Näin on mahdol-
lista nivoa jokaisen lapsen yksi-
lölliset tavoitteet päivähoidon 
arkeen.

Vasu laaditaan yhdessä 
vanhempien kanssa

Vanhempien ja päivähoidon 
henkilöstön yhteisessä keskuste-
lussa kiteyttämä näkemys lapsen 
varhaiskasvatuksen pääpiirteis-
tä kirjataan lapsen varhaiskasva-
tussuunnitelmaan. Myös lapsi voi  
osallistua varhaiskasvatussuun-

nitelman laatimiseen ja arvioin-
tiin vanhempien ja henkilöstön 
yhdessä sopimalla tavalla.

Suunnitelman toteutumista 
seurataan ja arvioidaan yhdes-
sä vanhempien ja lapsen kanssa. 
Samalla arvioidaan mahdollista 
tuen tarvetta ja sovitaan tarvitta-
vista toimenpiteistä.

Lieksassa lapsen varhaiskasva-
tussuunnitelma laaditaan jokai-
selle päivähoidossa olevalle lap-
selle yhteistyössä vanhempien 
kanssa ja sen toteutumista arvi-
oidaan säännöllisesti. Kasvatta-
ja havainnoi lapsen kehitystä sys-
temaattisesti ja tietoisesti sekä 
käyttää tietoa toiminnan suun-
nittelussa.  

Suunnitelmassa otetaan huo-
mioon lapsen kokemukset, tämän 
hetken tarpeet ja tulevaisuuden 
näkymät, lapsen kiinnostuksen  
kohteet, vahvuudet ja yksilöllisen 
tuen tarpeet. Lapsen mahdolliset 
kuntoutukselliset tarpeet käsitel-
lään konkreettisina ja niihin hae-
taan ratkaisua yhdessä vanhem-

pien kanssa.
Lapsen varhaiskasvatussuun-

nitelman toteutumista seura-
taan ja arvioidaan säännöllisesti 
sekä henkilöstön kesken että van-
hempien kanssa. Vasu kulkee lap-
sen mukana esiopetukseen ja toi-
mii näin ohjaavana ja tiedottava-
na asiakirjana esikoulun opetta-
jalle, täten hän pääsee tutustu-
maan lapseen jo ennakolta ja tie-
tää hänen vahvuudet ja kehittä-
mistä vaativat asiat.

Lieksan kaupungin päivähoi-
don varhaiskasvatussuunnitelma 
ja lapsen varhaiskasvatussuun-
nitelma löytyvät Lieksan kau-
pungin verkkosivuilta. Päivitet-
ty lapsen varhaiskasvatussuun-
nitelma on hyväksytty varhais-
kasvatus- ja koulutuslautakun-
nassa 3.6.2015.

Juha Ryynänen

Vasu eli lapsen varhaiskasvatus-
suunnitelma päivähoidossa

Kuva: Sini Hollström
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Kesäteatteria ja Seurojentaloa pyörittävä Loukun Seurojentaloyhdistys on hyvä esimerkki aktiivisesta yhdis-
tystoiminnasta. Kuva: Asko Saarelainen

Suomi on yhdistystoimin-
nan luvattu maa. Kan-
sainvälisissä vertailuis-
sa on todettu, että suoma-
laiset osallistuvat yhdistys-
toimintaan enemmän kuin 
minkään muun kansalaiset. 
Suomessa on aina ymmär-
retty yhdistystoiminnan 
suuri merkitys paikka-
kunnan elinvoimaisuuden 
kehittäjänä ja kohottajana. 

Yhdistystoiminnan ja julki-
sen sektorin yhteistyö on aihe, 
joka nousee yleiseen keskuste-
luun erityisesti silloin kun puhu-
taan rahasta tai yhdistystoimin-
taan tarvittavista tiloista.

Pohjois-Karjalan maakunta-
liitto julkaisi keväällä 2015 Miun 
Yhistys – Pohjois-Karjalan yhdis-
tysohjelman vuosille 2015-2020. 
Yhdistysohjelmaa laadittiin mm. 
eri puolilla maakuntaa järjestet-
tyjen työpajojen avulla ja kahdel-
la sähköisellä kyselyllä. Yhdis-
tystoiminnan kehittämisohjel-
man kokoamisesta vastasi Poh-
jois-Karjalan Sosiaaliturvayhdis-
tys ry. 

Valmistelutyön perusteella ohjel-
maan kirjattiin seuraavat kolme 
tavoitetta ja niille toimenpide-eh-
dotuksia:
1. Ilo elää ihmisissä – kestävää ja 
uudistuvaa kansalaistoimintaa
– Tarjotaan apua ja kannustus-

ta omannäköisen toiminnan 
käynnistämiseksi yhdistysten 
sisällä

– Yhdistystoimintaa johdetaan 
huolellisesti, avoimesti, ja 
tasa-arvoisesti

– Yhdistykset huomioivat toi-
minnassaan ympäristön

– Kansalais- ja yhdistystoimin-
taa tehdään näkyväksi

– Kansalaistoiminnasta iloitaan

2. Tehhään porukassa – 
yhdistykset yhteistyössä
– Yhdistysten tar joamasta 

vapaaehtois- ja vertaistuesta 
on löydettävissä kootusti tie-
toa

– Yhdistysten hankeosaamista 
lisätään

– Koulutetaan yhdistystoimijoi-
ta sähköisten viestintäkanavi-
en käyttöönottamiseksi

– Maakunnallisille yhdistyksil-
le suunnattuja verkkopalvelui-
ta kehitetään

– Kootaan yhteen järjestöjen 

tarjoamia tukipalveluja koulu-
tuksen, tiedottamisen, talous-
hallinnon ja työllistämisen 
aloilta

– Yhdistysten toimivia käytän-
töjä jaetaan ja hyödynnetään, 
mutta toimintaa myös uudis-
tetaan

3. Kumppanina kunnan kanssa 
– tasavertaista yhteistyötä
– Jokaisen kunnan alueella on 

edullisia ja maksuttomia tilo-
ja järjestöille

– Kuntien avustuskäytännöt 
ovat avoimia, yksinkertaisia 
ja yhdistykset ovat keskenään 
tasa-arvoisia

– Kuntien työntekijöille tarjo-
taan koulutusta järjestö- ja 
kansalaistoiminnasta

– Jokaisessa kunnassa on nimet-
ty järjestöjen yhteyshenkilö tai 
–henkilöitä

– Kunnat ja yhdistykset kutsu-
vat säännöllisesti koolle alu-
eensa järjestötapaamiset

– Yhdistysten ja koulujen välistä 
yhteistyötä lisätään

– Helpotetaan järjestöjen mah-
dollisuuksia toimia työllistä-
misen tukijoina

– Uudet asukkaat saavat mah-
dollisuuden tutustua yritys-
toimintaan

Yhdistysohjelmaan on kirjat-
tu yhdistystoiminnan kehittämi-
sen kannalta ajateltuna keskeisiä 
tavoitteita. Kumppanina kunnan 
kanssa -osiossa on monia sellaisia 
asioita, joita kannattaa kunnissa 
pysähtyä miettimään perusteel-
lisesti. Tila- ja avustusasiat ovat 

kunnille talouskysymyksiä, mut-
ta toisaalta yhdistystoiminnan 
kautta kuntalaisille saatavien 
palveluiden ja mahdollisuuksien 
määrää on vaikea rahassa mitata. 
Varmaa on se, että kunnan jär-
jestämänä vastaavien toiminto-
jen hintalappu olisi moninkertai-
sesti tila- ja avustuskustannuksia 
suurempi.

Lieksa on vireä 
yhdistyskaupunki

Patentti- ja rekisterihallituk-
sen ylläpitämän yhdistysrekiste-
rin mukaan Lieksaan on rekiste-
röity 548 yhdistystä, joista arviol-
ta reilu 400 yhdistystä toimii täl-
lä hetkellä aktiivisesti. Yhdistyk-
sissä on siten jäseninä ja toimi-
joina tuhansia lieksalaisia. Liek-
sassa tehtiin syksyllä 2014 kun-
nan ja yhdistysten kumppanuu-
den osalta merkittävä päätös, kun 
kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakun-
ta päivitti liikunta,- kulttuuri- ja 
nuorisotoimen yhdistysten avus-
tamista koskevat säännöt. Sään-
töjen päivittämisen keskeisenä 
päämääränä oli järjestelmän sel-
kiyttäminen ja yksinkertaista-
minen siten, että avustuspäätök-
set pystytään tekemään mahdol-
lisimman tasapuolisesti ja avoi-
mesti. Suurin käytännön muu-
tos tapahtui siinä, että jaettavat 
avustukset ovat joko toiminta- 
tai kohdeavustuksia ja että avus-
tusten jakamisesta päätetään ker-
ran vuodessa lautakunnan tou-
kokuun kokouksessa. 

Vastikkeellisuus 
avustuspäätösten kriteerinä

Avustusjärjestelmän sääntöi-
hin kirjattiin, että yhdistyksil-
le jaettavat toiminta-avustukset 
ovat vastikkeellisia. Vastikkeel-
lisuus tarkoittaa laajasti ottaen 
sitä, että yhdistysten toiminta 
on aktiivista ja että ne järjestä-
vät jäsenilleen määrällisesti riit-
tävää ja samalla monipuolista toi-
mintaa. Kulttuuri- ja vapaa-ajan-
lautakunta halusi avustusjärjes-
telmää päivittäessään tarkentaa 
vastikkeellisuus-termiä. Uusien 
sääntöjen mukaan nuorisoikä-
luokkiin kohdistuvan toimin-
nan laajuus sekä koulutukselli-
nen ja kasvatuksellinen toiminta 
ovat kaupungin haluamaa vastik-
keellisuutta. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, että pääsääntöises-
ti vanhemmille ikäluokille toi-
mintansa suuntaavilla yhdistyk-
sillä ei olisi mahdollisuutta saada 
toiminta-avustusta. Yhdistystoi-
mintaan tarvitaan koko ajan lisää 
uusia ja aktiivisia toimijoita, jot-
ta vastuuta toiminnan pyörittä-
misestä voidaan jakaa uusille voi-
mille. Nuorena saadut positiiviset 
kokemukset yhdistystoiminnasta 
voivat ohjata myöhemmällä iällä 
ottamaan vastuuta yhdistysten 
eri toimihenkilöinä. Vastikkeel-
lisuuteen kirjattiin kuuluvaksi 
myös yhdistysten tiedottamisen 
kehittäminen siten, että jokai-
sella toiminta-avustusta saavalla 
yhdistyksellä on velvollisuus tie-
dottaa toiminnastaan ja toimin-
taan osallistumisen mahdolli-
suuksista esim. paikallisissa kou-

luissa ja oppilaitoksissa. 
Kohdeavusten kohdalla vastik-

keellisuus tarkoittaa erityises-
ti sitä, että niiden avulla järjeste-
tään maksuttomia yleisötapahtu-
mia. Toisaalta kohdeavustuksis-
sa voidaan vastikkeellisuus mää-
ritellä tapauskohtaisesti.

Vastikkeellisuus on kirjattu 
myös Lieksan kaupungin tuo-
reeseen strategiaan. Vastikkeel-
lisuuden ohella strategiassa ote-
taan kantaa yhdistystoiminnan 
jatkuvuuteen. Lause  ”turvaam-
me kolmannen sektorin toimijoi-
den toimintaa” kertoo siitä, että 
kaupunki lupaa jatkossakin pitää 
omalta osaltaan huolta yhdistys-
toiminnan toimintaedellytyksis-
tä. Lieksa tukee paikkakunnalla 
toimivia yhdistyksiä hyvin. Ns. 
Kuntamaisemavertailussa Liek-
sa tukee nuorisotoimintaa järjes-
täviä yhdistyksiä eniten ja kult-
tuuri- ja liikuntatoimintaa jär-
jestäviä yhdistyksiä toiseksi eni-
ten vertailussa mukana olevista 
n. 30 kunnasta.

Kaupungin ja yhdistysten 
yhteistyön toimivuus

Kaupungin kautta jaettavat 
avustukset ovat vain yksi yhteis-
työn muoto, jolla voidaan vai-
kuttaa myös yhdistysten toimiti-
la-asioihin. Kaupunkiorganisaa-
tiossa tuleekin miettiä, mitä pys-
tytään tekemään lisää yhteistyön 
kehittämiseksi. Kaupungin eri 
toimielinten avustuskäytäntö-
jen yhtenäistäminen on varmas-
ti yksi tällainen asia. Yhdistys-
toiminnan kehittämisohjelmaan 
kirjatuista kohdista löytyy sellai-
sia asioita, joissa vielä on Lieksas-
sa kehittämisen varaa. Mm. kun-
nan uusien asukkaiden tutustu-
mismahdollisuuksia yhdistys-
toimintaan voi kehittää ja jär-
jestötapaamisten säännöllisyyt-
tä ja sisältöä parantaa. Toisaalta 
avustuskäytäntöjen avoimuuteen 
on jo tullut parannusta ja järjes-
töille on olemassa yhteyshenkilöt 
nimenomaan liikunnan, kulttuu-
rin ja nuorisotyön alueilla.

Yhdistystoiminnan jatkuvuu-
den kannalta ajateltuna tärkein 
asia on innostuneet, motivoitu-
neet ja osaavat toimijat. Heidän 
työnsä kautta toiminnan laa-
tu kehittyy ja yhdistykset saavat 
lisää jäseniä. Yhdistysten hyvät 
toimintaedellytykset varmistavat 
sen, että aktiivisia yhdistystoimi-
joita riittää jatkossakin.

Arto Sihvonen

Yhdistystoiminnasta huvia, 
hyötyä ja yhteisöllisyyttä!
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K I R J A S T O 
KIRJASTO Rauhalantie 2 / Urheilukatu 4
ma–to klo 10–19
pe ja aattoina klo 10–17
HUOM. Lauantain aukiolo klo 10–15 
alkaa kirjaston avauduttua Urheilukadulla

Kolin siirtokokoelma koululla
auki ke klo 11–13 ja to klo 18–20

Kirjastoauton reittiaikataulu löytyy 
netistä: http://vaarakirjastot.fi/lieksa

Tiedustelut:
kirjasto/neuvonta puh. 04010 44125

Pääkirjaston osalta alkava syksy on touhua 
täynnä. Kirjasto muuttaa Rauhalantieltä 
takaisin Urheilukadulle. Avaamisajankohta 

ei ole vielä tarkalleen tiedossa. Arvioitu kiinniolo ja 
muutto ajoittuu lokakuuhun. Kirjasto avataan, kun 
hyllyt ja muu kalustus on saatu kootuksi ja aineis-
to siirretyksi Rauhalasta hyllyihin omille paikoilleen. 
Kiinniolosta tiedotetaan syyskuun aikana. 

Pitkät laina-ajat käytössä! 

Elo–syyskuussa lainatulle aineistolle annetaan lai-
na-aikaa marraskuun puoliväliin saakka. Kirjasto 
toivoo, että asiakkaat lainaisivat runsaasti aineis-
toa ennen muuttoa.

Kirjastoauton reittejä jouduttiin viime keväänä har-
ventamaan tai perumaan kuljettajapulan vuoksi. 
Kirjasto on elokuussa hakenut uutta kuljettaja-kir-
jastovirkailijaa. Jos toimi saadaan täytettyä syys-
kuun alusta, niin reitit ajetaan aikataulun mukaises-
ti. Mahdollisista muutoksista tiedotamme asiakkail-
le tekstiviesteillä, Pohjois-Karjalan radiossa ja net-
tisivuilla.

Kuka keksii nimen 
uudelle kirjastoautolle?

Uusi kirjastoauto valmistuu loppuvuodesta. Van-
ha Kätkäläinen myydään pois. Uutta autoa odotel-
lessa laitetaan luovuus liikkeelle ja keksitään sil-
le nimi!

Ehdotukset voi lähettää kirjastoon 
30.9.2015 mennessä sähköpostitse: 
kirjasto@lieksa.fi tai postitse: 
Lieksan kaupunginkirjasto PL 68 81701 Lieksa
tai tuomalle ehdotus kirjastoon tai kirjastoautoon.

Näyttely Pielisen museossa 
30.9.–31.12.2015

Pielisen museon syyskauden 
vaihtuvan näyttelyn tarkoituk-
sena on esitellä entisajan talon-
poikaista elämänmuotoa eri-
toten museon koululaisasiak-
kaille sopivaan tapaan, vähin 
tekstein ja runsain esinein sekä 
kuvin. Sekä näyttelyn ajankoh-
tana että aiheena on syksy.

Omavaraistalouden aika-
na vuodenaika määräsi pitkäl-
ti mitä töitä talossa tehtiin ja 
miten yleensä elettiin. Syksy oli 
monessa mielessä vuoden run-
sainta aikaa, jopa osittain juh-
la-aikaa, mutta se merkitsi myös 
ankaraa aherrusta, sillä syys-
työt oli tehtävä ajallaan, mie-
lellään ikimuistoisten määrä-
päivien sisällä tai ainakin lähei-
syydessä. Näyttelyssä esitel-
lään maatalon syksyisiä toimia 
ja elämää sadonkorjuusta puh-
detöihin ja vihdoin joulun val-
misteluun.

Syksyn katsottiin alkavan 
Laurin päivän aikoihin, eli jo 
elokuun 10. päivän tienoil-
la. Syksyn alkamisen määräsi 
maan sadon kypsyminen kor-
jattavaksi, ei niinkään ilmojen 
viileneminen. Kun pääskyset, 

kesän linnut, alkoivat kerääntyä 
parviin, kokoontuivat sadonkor-
jaajat sirppeineen pelloille elon-
leikkuuseen. Laurin päivän tie-
tämissä tapahtuivat monet muut-
kin syksyisiksi laskettavat toimet, 
kuten lampaiden keritseminen ja 
rukiin kylvö.

Työt etenivät vanhojen merk-
kipäivien rytmittäminä. Pelloil-
ta siirryttiin riiheen sekä maan 
tuotteiden varastointiin ja säi-
löntään. Pellavan monivaihei-
nen tie peltokasvista hienok-
si aivinaksi tapahtui myös syys-
viikkojen aikana. Metsissä kesän 
laiduntanut karja asettui talvek-
si navettaan, mikä osaltaan lisä-
si naisväen työtaakkaa. Vähitel-
len, päivien lyhetessä ja ilmojen 
viiletessä, ulkotöistä siirryttiin 
osittain tupaan ja puhdetöihin. 
Rukit kannettiin aitoista ja pella-
vat sekä villat muuntuivat taita-
vissa käsissä langoiksi, joista sit-
ten kevättalven valoisampina päi-
vinä kutoa helskyteltiin monet 
kankaat talonväelle.

Vaikka arki oli jatkuvasti työn-
täyteistä uurastusta, syksyyn 
sisältyi myös lepoa ja virkistys-
tä. Mikkelinä monet nuoret viet-
tivät häitä ja keyrin eli kekrin 
seutu oli suosittua sukulaisvie-
railujen aikaa. Ajanjakson ilois-

ta luonnetta lisäsi osaltaan pal-
velusväen vuosiloma, runtu- eli 
riiviikot pyhäinpäivän tienoilla. 

Satovuoden päätösjuhla, 
pakanallisilta ajoilta periyty-
vä kekri, oli hyvän syömisen ja 
runsauden aikaa, johon sisältyi 
monia, myöhemmin jouluun 
siirtyneitä perinteitä. Luon-
taistalouden loppuaikoina jou-
lu oli kuitenkin jo vakiinnutta-
nut asemansa ja sen valmistelut 
aloitettiin hyvissä ajoin. Näytte-
ly päättyy joulunalusviikkojen 
askareisiin ja itse juhlan kansa-
nomaiseen viettoon. 

Marketta Alvila

Syksystä jouluun 
– työtä ja juhlaa

Aukioloajat ja 
pääsymaksut:

15.9. saakka koko museo 
avoinna joka päivä klo 10–18, 

pääsymaksut 6/4,5/1,5 €

16.9. alkaen näyttelyhalli 
avoinna ti–pe klo 10–15, 

pääsymaksut 3/2/1 €, 
keskiviikkoisin vapaa pääsy

Tiedustelut ja varaukset:
Pielisen museo
Pappilantie 2

81720 LIEKSA
puh. 04010 44151
museo@lieksa.fi

http://www.lieksa.fi/museo
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Kun alkaa suunnitella harras-
tustoimintaa laajempia opin-
toja, on muun ohessa otetta-
va huomioon sekin, että on 
opintomaksuja, voi olla mat-
koja, majoittumisia, hankin-
toja, ja onhan elettäväkin. 
Työn ohessa opiskelu on var-
maan yleensä johonkin mää-
rään asti mahdollista, opin-
to- ja muuta tukea peruskou-
lun jälkeisiin opintoihin voi 
hakea Kelasta, mutta muita-
kin vaihtoehtoja varsinkin 
aikuisille on.

Aikuiskoulutustukea voi saada 
yhteensä enintään 19 kuukauden 
ajalle. Tuen määrä vastaa ansi-
osidonnaisen työttömyyspäivä-
rahan määrää ilman korotuso-
sia. Tuen saamiselle on erinäi-
siä ehtoja, kuten esimerkiksi se, 
että pitää olla ollut työelämäs-
sä yhteensä vähintään kahdek-
san vuotta. Aikuiskoulutustukea 
haetaan Koulutusrahastosta.

Kokoaikatyössä oleva henki-
lö voi sopia työnantajansa kans-
sa eräin ehdoin myös vuorottelu-
vapaasta, joka voi kestää yhtäjak-
soisesti vähintään 100 ja enintään 
360 kalenteripäivää. Työnantaja 
palkkaa vuorotteluvapaan ajaksi 
sijaisen, joka on työtön työnha-
kija. Vuorotteluvapaata suunni-
teltaessa tulee ottaa hyvissä ajoin 
ennalta yhteyttä työ- ja elinkei-
notoimistoon.

Työttömyyskassan jäsenet 
hakevat sitten vuorottelukor-
vauksen omasta työttömyyskas-
sastaan, ja sen suuruus laske-
taan ansiopäivärahan perusteel-
la. Ne, jotka eivät kuulu työttö-
myyskassaan, hakevat vuorotte-
lukorvauksen Kelasta, ja sen suu-
ruus lasketaan peruspäivärahasta 
ilman lapsikorotuksia. Vuorotte-
lukorvaus jää työttömyyspäivära-
haa pienemmäksi.

Työttömyysturvalla opiskelus-
sa taasen on kaksi eri vaihtoeh-
toa, kerrotaan Pohjois-Karjalan 
työ- ja elinkeinotoimiston Liek-
san toimipaikasta. Työttömyys-

kassan jäsenyys tai sellaisen puu-
te vaikuttaa lisäksi summien suu-
ruuteen kummassakin tapauk-
sessa.

Sivutoimiseen opiskeluun on 
kaikilla työnhakijoilla subjektii-
vinen oikeus. Sivutoimisuus ja 
mahdollisuus ottaa vastaan koko-
aikatyötä opiskelun ohessa arvi-
oidaan kuitenkin aina tapaus-
kohtaisesti, ja siksi pitää työnha-
kijan kertoa aikomuksensa työ- 
ja elinkeinotoimistolle, mieluim-
min jo opintojen suunnitteluvai-
heessa.

Päätoimisen opiskelun oikeut-
ta työttömyysturvalla pitää erik-
seen etukäteen hakea, jolloin 
tapauskohtaisesti arvioidaan, 
myönnetäänkö tuki juuri kysei-
siin opintoihin. Perusteena arvi-
oinnissa on, katsotaanko opinto-
jen parantavan työnhakijan työl-
listymisedellytyksiä. Päätoimisen 
opiskelun tukea voi työttömyys-
turvan kautta saada enintään 24 
kuukaudeksi.

Pasi Karonen

Monia muotoja
opiskelun tueksi

Monimuoto-, etä- ja verk-
ko-opinnot ovat nykypäivää. 
Sellaisiin ryhtymistä ei kannata 
aristella, vaikka olisikin tottunut 
vain vanhastaan tuttuun lähi-
opetukseen luokkahuoneessa. 
Nykyaikaisia opintoja on mah-
dollista harjoittaa ainakin osit-
tain tai yhä useammassa tapauk-
sessa jopa kokonaan tarvitsemat-
ta matkustella tai muuttaa min-
nekään. Usein ne eivät edes vaa-
di paljonkaan määräaikoja, vaan 
asioita voi tehdä arkena tai vii-
konloppuna, päivällä tai yöllä, 
miten itselle sopii.

Pohjois-Karjalan maakunta-
korkeakoulu on useiden eri oppi-
laitosten, kuntien ja muiden toi-
mijoiden yhteistyöverkosto, joka 
pyrkii edistämään erityises-
ti korkeakoulutasoisen opetuk-
sen mahdollisuuksia kautta maa-
kunnan. Viime vuosina on pai-
nopisteeksi tullut nimenomaan 
nykyaikainen monimuoto-, etä- 
ja verkko-opiskelu.

Mielenkiintoa etäopiskeluun 
omalla paikkakunnalla – koto-
na tai paikallisessa opintopiirissä 
– on jatkuvasti enemmän. Tänä 
kesänä kävi peräti niin, että kun 
elokuussa oli haettavina infor-
maatiotutkimuksen eli kirjasto-
alan 15 perusopintopaikkaa sekä 
erityisesti pielisenkarjalaisille 

Opiskelu kotisohvalla 
kuuluu nykypäivään

tradenomikoulutuksen polkuo-
pintoihin eli ensimmäisen luku-
vuoden kursseille kuusi paik-
kaa, ne täyttyivät hyvin nopeas-
ti. Tarkoitus on toki uusia täl-
laisia mahdollisuuksia taas vuo-
den kuluttua, ja informaatiotut-
kimukseen on silloin määrä tul-
la myös aineopinnot.

Nyt alkavan syksyn aikana on 
mahdollista hakeutua esimerkik-
si sosiaalityön ja yritystoiminnan 
alojen koulutuksiin.

Sosiaalityön aineopintojen 
ilmoittautumisaika päättyy jo 
2.9., saman alan perusopinto-
jen 16.9. Sosiaalityön kandidaat-
tiseminaari ja kandidaatin tut-
kielmakin on mahdollista tehdä 
maakuntakorkeakouluteitse, vii-
meinen ilmoittautumispäivä on 
8.10. Sosiaalityön alalla on luvat-
tu olla sen verran joustavia, että 
perus- ja aineopintoja voi tehdä 
vaikka rinnakkainkin eikä ole 
pakko edetä tiukasti porras por-
taalta.

”Menestyvä liiketoiminta” on 
puolestaan avoimen ammattikor-
keakoulun 15 opintopisteen laa-
juinen kokonaisuus, joka tarkas-
telee yritystoimintaa useista eri 
näkökulmista toimialasta riip-
pumatta. Valita voi oman kiin-
nostuksen mukaan joko yksittäi-
siä opintojaksoja tai koko pake-

tin syksyn 2015 aikana. On sekä 
lähiopetusta että verkko-opinto-
ja. Ilmoittautumisajat vaihtelevat 
kurssikohtaisesti, ensimmäisenä 
tuli vastaan työoikeuden opin-
tojakson määräpäivä oikeastaan 
jo 30.8., mutta nopeasti toimien 
saattaa ehkä hyvinkin olla mah-
dollista päästä vielä mukaan.

Maakuntakorkeakouluasiois-
ta, opintomahdollisuuksista ja 
ilmoittautumisjärjestelyistä ker-
rotaan lieksalaisella ja maakun-
nallisella verkkosivulla sekä 
usein myös Lieksan kansalaiso-
piston Facebook-sivulla.

Pasi Karonen

Keskeisiä maakuntakorkea-
koulun verkko-osoitteita
n Lieksan kansalaisopiston 
Facebook-sivu
https://www.facebook.com/ 
lieksan.kansalaisopisto
n	Pohjois-Karjalan 
maakuntakorkeakoulu 
Lieksassa
http://www.lieksa.fi/ 
maakuntakorkeakoulu
n	Pohjois-Karjalan 
maakuntakorkeakoulu
http://www.pohjois-karjalan-
maakuntakorkeakoulu.fi/

ERITYISLIIKUNTA 
SYYSKAUDELLA 2015

VOIMISTELUT
MA 14.9. klo 9.00 Veteraanien tuolivoimistelu,
  Kulttuurikeskus, monitoimisali
MA 14.9. klo 9.45 Tuolivoimistelu, 
  Toimintakeskus, Toukolantie 27
MA 14.9. klo 12.30 Kevyt tuolivoimistelu, 
  Lieksakoti, kerhohuone, 
  Närhitie 3
MA 14.9. klo 14.45 Istumatanssi, 
  Kulttuurikeskus, kokoushuone 1
TI 15.9. klo 13.00 Kevennetty voimistelu, 
  Päiväkeskus Karpalo, 
  liikuntasali
TO  17.9. klo 13.00 Tuolivoimistelu, 
  Iltarusko, ruokasali
TO  17.9. klo 15.15 Kevennetty voimistelu, 
  Rauhalan liikuntasali, 
  Rauhalantie 2
PE 18.9. klo 13.00 Afasia-aivohalvauskerhon 
  tuolivoimistelu, 
  Päiväkeskus Karpalo, juhlasali
  (joka toinen viikko)

SALILIIKUNTA JA KUNTOSALI/
TASAPAINORYHMÄT
KE 7.10. klo 10.30 Kuntosali/tasapainoryhmä I
  (vasta-alkajat), 
  Yrjönhovi, monitoimisali
KE 7.10. klo 12.30 Kuntosali/tasapainoryhmä II
  (jatko), 
  Päiväkeskus Karpalo, 
  liikuntasali
KE  7.10. klo 14.00 Kuntosali/tasapainoryhmä III
  (jatko), 
  Päiväkeskus Karpalo, 
  liikuntasali
TO  8.10. klo 7.45 Kuntosali/tasapainoryhmä IV
  (jatko), 
  Päiväkeskus Karpalo
      
liikuntasali
TO 17.09. klo 14.00 Lavis-lavatanssijumppa, 
  Rauhalan liikuntasali, 
  Rauhalantie 2

VESIJUMPAT
TI 15.09. klo 10.00 Sydänvesijumppa
TI 15.09. klo 15.15 Seniorivesijumppa
KE 16.09. klo 9.00 Kehitysvammaisten vesijumppa
PE 18.09. klo 10.00 KKK- vesijumppa 
  (kaikille kuntalaisille avoin)
PE 18.09. klo 11.30 Eläkeläisten vesijumppa

KUNTOSALI/TASAPAINORYHMÄN 
TIEDOTUSTILAISUUS ke 30.9.15 KLO 10.30
Yrjönhovin monitoimisalissa (Moisionkatu 6)

Kuntosali/tasapainoryhmien tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Tuula Aikioniemi, 04010 44114

LIEKSAN KAUPUNKI/ LIIKUNTATOIMI

Liikuntasihteeri 
Jarmo Honkanen, 04010 44113
Erityisryhmien liikunnanohjaaja 
Tuula Aikioniemi, 04010 44114

TERVETULOA LIIKKUMAAN!
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NUORISOTOIMI   
   
NUORISOKAHVILA NUOKKARI ON AVOINNA:
ma, ti ja pe  klo 14.00–20.00
ke ja to klo 14.00–18.00

Huom. muuttuneet aukioloajat.

SEISKALUOKKALAISTEN ILTA 
Nuokkarilla ti 8.9. klo 14.00–20.00. 
Tule tutustumaan Nuokkariin!

YÖKAHVILAILLAT NUOKKARILLA
Auki klo 20.00–24.00. Sisäänpääsyn ehtona on 
alaikä 7 lk + nolla promillea. Toiminnan järjestä-
misestä kiinnostuneet yhdistykset, ottakaa yhteys 
Nuokkarille, p. 04010 44118 tai nuoriso-ohjaajaan, 
p. 04010 44121.
18.9.
23.10.
20.11.
11.12.
Yhteistyössä Lieksan 4H:n kanssa

NUORTEN ALENNUSLIPPUELOKUVAT 
Kulttuurikeskuksen Brahe-salissa
pe 2.10. Napapiirin sankarit 2
pe 6.11. 007 Spectre
pe 20.11. Nälkäpeli – Matkijanärhi 2
Tarkemmat tiedot tulossa myöhemmin.
Yhteistyössä Lieksan Elokuvien kanssa

ESITYKSET LAPSILLE
Kulttuurikeskuksen Brahe-salissa klo 9.30. 
Vapaa pääsy.

18.9. Potkuhousu-
trubaduuri alias 
Vesa Tuovinen laulaa, 
soittaa kitaraa, pasuu-
naa ja trumpettia sekä 
esittää omia ja tuttuja 
lastenlauluja. 
Kesto n. 30 min. 

 

23.10. Pelkkää pahvia -teatteriesitys, 
Teatteri Rollo
”Laitetaan laatikot päällekkäin, kasataan pikkuinen 
pino. pinotaan pieneksi torniksi ja katsotaan, ettei 
oo vino.”
Laulu raikaa pahvilaatikkovarastossa, kun sen 
työntekijät järjestävät laatikoita riviin, jonoon ja 
pinoon. Laatikoiden laskeminen tuottaa suurta 
päänvaivaa eikä puuhaa ainakaan helpota varas-
toon eksyvä vieras, joka kyselee kummia. Esitys 
on nimensä mukaisesti tehty pahvista. Sen lavas-
tus koostuu pahvilaatikoista, jotka esiintyjien käsis-
sä muuntuvat niin soittimiksi kuin tarinan kerronnan 
välineiksikin. Kesto n. 40 min.

 

Kuva: Nanna Saarhelo

20.11. Hupsista-sirkusesitys 
esittäjänä Klovni Oho alias sirkustaiteilijatar 
Karoliina Turkka. Kesto n. 35 min.

11.12. Joulu on jo ovella, Teatteri Mukamas 
Mistä tietää, että joulu on tulossa? Perinteiset joulu-
laulut johdattelevat meidät joulutunnelmiin iloises-
sa, kuvitetussa joulukonsertissa: Kaikkialla touhu-
taan ja siivotaan, kynttilöitä sytytetään, ensimmäi-
set lumihiutaleet leijailevat maahan ja vanhat, rak-
kaat joulutavarat haetaan esiin. Ne tuovat muka-
naan piparintuoksua, kynttilänvaloa, tähtien tuiket-
ta ja pienen tontun askelten äänen – joulu on jo 
ovella!, kesto n. 30 min. Toinen esitys klo 10.30.

Yhteistyössä 
MLL:n Pielisjärven yhdistyksen kanssa

LASTEN JA NUORTEN TANSSITUNNIT 
Kulttuurikeskuksen monitoimisalissa

maanantai, alkaen 24.8.
klo 18.00–19.00
7–8-vuotiaat ohjaajana Nea Nesterinen 

tiistai, alkaen 25.8. 
klo 16.30–17.30
11–12-vuotiaat ohjaajana Iida Suominen
klo 17.30–18.30
9–10-vuotiaat ohjaajana Elli Puumalainen
klo 18.30–19.30
13–14-vuotiaat ohjaajana Kiia Kortelainen

torstai, alkaen 27.8.
klo 17.00–18.00
15–16-vuotiaat ohjaajana Riina Tolonen
klo 19.00–20.00
17-vuotiaat ja yli ohjaajana Eveliina Ryynänen

Henkilökohtainen/huoltaja ilmoittautuminen moni-
toimisalissa to 20.8. klo 17.00–18.00. Mukaan 
mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä 25/ryhmä. 
Jos paikkoja jää, mukaan voi tulla vielä toisella tun-
nilla. Ei osanottomaksua.

Tunnit järjestetään Itä-Suomen 
aluehallintoviraston osarahoittamana. 

Tanssiohjaajat

JOULUSHOW
Tanssituntien joulushow Kulttuurikeskuksen 
Brahe-salissa la 12.12. klo 17.00 Vapaa pääsy.

     
MOPO-/TEKNIIKKAKERHO
torstaisin klo 17.00–20.00 Kuhmonkatu 30 
(tekniset tilat) yläkoulu-, lukio- ja amis -ikäisille
• ei osanottomaksua
• ohjaajina Matti Leinonen ja Esko Honkanen. 

Kerho järjestetään Itä-Suomen 
aluehallintoviraston osarahoittamana. 
Yhteistyössä yläkoulun kanssa

SIRKUSKOULUT KESKUSKOULULLA
Moisionkatu 15, pieni sali 

tiistai, alkaen 15.9.
klo 15.00–15.45 Naperosirkus 1, 
 4-vuotiaiden ryhmä
klo 16.00–16.45  Naperosirkus 2, 
 5-vuotiaiden ryhmä
klo 17.00–17.45  Naperosirkus 3, 
 6-vuotiaiden ryhmä
klo 18.00–18.45  Lastensirkus 1, 
 7–8-vuotiaiden ryhmä
klo 19.00–20.30  Nuortensirkus, 
 13–18-vuotiaiden ryhmä

keskiviikko, alkaen 16.9.
klo 16.00–16.45 Naperosirkus 4, 
 edistyneiden ryhmä, v. 2009
 syntyneet, aikaisemmin 
 sirkusta harrastaneet
klo 17.00–18.30  Lastensirkus 2, 
 9–10-vuotiaat
klo 18.30–20.00 Lasten sirkus 3, 1
 1–12-vuotiaiden ryhmä

• Ohjaajana Karoliina Turkka 
• Katso tarkemmat tiedot ilmoittautumisineen kan-
salaisopiston sivulta

Yhteistyössä kansalaisopiston kanssa

NUORISOBUSSI
Syksyn mahdollisista nuorisobussireiteistä 
ilmoitamme myöhemmin.

HÄMÄRÄNKAUPAN ILTA 25.9. 
Nuorisotoimi on mukana illassa 
Kulttuurikeskuksessa klo 16.00–19.00
       
    
ILMIANNA LIEKSAN 
ESIMERKILLINEN NUORI 2015 
Ehdotuksen esimerkilliseksi nuoreksi voivat teh-
dä lieksalaiset raittius-, nuoriso-, kulttuuri-, liikun-
ta- yms. järjestöt, koulut ja yhteisöt, joiden piirissä 
nuori toimii ja joiden taholta nuori tunnetaan hyvin.

Palkinnon jakoperusteita:
- 16–24-vuotias lieksalainen
-  terveet elämäntavat 
-  esimerkillinen ja nuoria innostava harrastustoi-
minta järjestön tai koulun piirissä

Vuoden 2014 esimerkillinen nuori on Elli Heino.

Vapaamuotoiset esitykset, joista käyvät selville tie-
dot nuoresta ja hänen harrastustoiminnastaan toi-
mitetaan 15.11.2015 mennessä yhteispalvelupis-
teeseen Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta/nuo-
risotoimi, Pielisentie 3, 81700 Lieksa. Lisätietoja, 
p. 04010 44115/nuorisosihteeri.

TULE MUKAAN TEKEMÄÄN 
ENNALTAEHKÄISEVÄÄ 
PÄIHDETYÖTÄ!
Valtakunnallista teemaviikkoa 
vietetään marraskuussa vk 45 
(2.–8.11.) Viikon teemana on 
”Onni on katsojan silmässä.”

 
TILAVARAUKSET 
YHTEISPALVELUPISTEESTÄ
Kulttuurikeskuksen Brahe-salin, kokoushuoneiden 
ja monitoimisalin tilat varataan yhteispalvelu-
pisteestä, (Tekninen virasto) Pielisentie 3, 
p. 04010 44710. Avoinna arkisin klo 9.00–15.00. 
Kokoushuoneet ovat lukuvuoden 2015–2016 
yläkoulun käytössä arkisin klo 8.00–14.30.
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Esko-Pekka Tiitisen yhdis-
telmätekniikalla tehty-
jä teoksia on esillä Lieksan 
kulttuurikeskuksen näytte-
lyssä 3.11.−11.12. Joensuus-
sa ja Outokummussa asu-
va Tiitinen on monipuoli-
nen kirjailija, kuvataiteilija 
ja muusikko. 

− ”Lentotaidon ABC” -näytte-
lyn teokset ovat erinäisiä tyyppe-
jä mielikuvituksesta, valottaa Tii-
tinen näyttelynsä sisältöä. Näyt-
telyn tyypit kertovat oman tari-
nansa ja katsoja saa kuunnella 
omaa sisäistä ääntään, Tiitinen 
jatkaa.

Uutuusnäytelmiä Joensuun 
kaupunginteatteriin

Joensuun kaupunginteatteris-
sa saa tänä syksynä ensi-iltansa 
kaksi Tiitisen käsikirjoittamaa ja 
ohjaamaa näytelmää. Lastennäy-
telmä ”Dada-kissa ja Tipitii” on 
hauska ja herkkä tarina ystävyy-
destä ja kiintymyksestä. Sen ensi 
ilta on 23.9. Syrjäseudun miesten 
puhujamatkoista puolestaan ker-
too 9.12. ensi-iltaan tuleva kan-
taesitys ”Kantapään pojat”.

Esko-Pekka Tiitisen monipuo-
linen kirjallinen tuotanto käsit-
tää yli 30 teosta, näytelmiä, kuun-
nelmia, tekstejä televisioon sekä 

sanoituksia ja sävellyksiä. Tiiti-
nen on mm. saanut Savonia-pal-
kinnon 2011 teoksesta ”Kiven 
syli” ja Finlandia Junior -palkin-
non 2008 teoksesta ”Villapäät”. 

Kirjailija Esko-Pekka Tiitinen 
sai vuonna 2013 Valtion kirjal-
lisuustoimikunnalta viisivuoti-

sen taiteilijaprofessoriapurahan. 
Apuraha myönnetään erittäin 
ansioituneelle taiteilijalle, ja apu-
rahan saaja voi käyttää taiteilija-
professorin nimikettä.

Asko Saarelainen

Taiteilijaprofessori 
Esko-Pekka Tiitisen teoksia 
Kulttuurikeskukseen

Kuva: Asko Saarelainen

Kuva: Asko Saarelainen

ILmoIta tapahtuma-
tIedot menoInfoon!

Suunnitteletko tai järjestätkö tapahtumia Lieksassa? Haluat-
ko kertoa niistä myös kavereille? Jos vastaat kyllä, lue ohei-
nen ja ilmoita tapahtumatietosi!

Lieksan kaupungin kotisivujen etusivulla näytetään Karja-
laisen menoinfon tapahtumakalenterin tapahtumia ja näyt-
telyjä.

Menoinfon tapahtumat ja näyttelyt näkyvät sähköisen 
tapahtumakalenterin lisäksi myös sanomalehti Karjalaises-
sa: http://karjalainen.menoinfo.fi/.

Tapahtumatiedot ilmoitetaan tapahtumakalenteriin sähköi-
sellä ilmoituslomakkeella.

Ilmoittajat voivat halutessaan tilata menoinfosta ylläpitotun-
nukset, joilla he pääsevät muokkaamaan luomiensa tapah-
tumien tietoja.

apua asiakaspalvelupisteestä
Paikalliset yhdistykset ja seurat ohjataan ensisijaisesti 
menoinfon sivuille täyttämään sähköisen ilmoituslomak-
keen. Lomakkeen voi alkuun täyttää vaikka asiakaspalvelu-
pisteessä yleisöpäätteellä palveluneuvojan opastuksella.

menoinfon oma toimintaohje
Sanomalehti Karjalainen julkaisee maakunnan menoja leh-
dessä päivittäin maanantaista perjantaihin. Perjantaisin jul-
kaistaan koko viikonlopun menotiedot sekä erilliset näytte-
ly- ja urheilumenokalenterit.

Lehden menokalenteriin tarjottavien tapahtumatietojen 
tulee olla syötettynä klo 8.00 edellisenä päivänä ennen jul-
kaisua, mikäli menojen julkaisu on tiistaina, keskiviikkona 
tai torstaina. Viikonlopun tapahtumien tulee olla syötettynä 
viimeistään torstaina klo 8.00. Maanantain tapahtumien on 
tiedot on toimitettava perjantaina klo 8.00 mennessä. 

Urheilumenojen ja näyttelyiden tulee olla syötettynä kalen-
teriin torstaihin klo 8 mennessä.

asiakaspalvelupiste
avoinna klo 9.00−15.00
Pielisentie 3, 81720 Lieksa
p. 04010 44710
yhteispalvelu@lieksa.fi


