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Pääkirjoitus

Lieksan uusi strategia 
korostaa elinvoimaa, 
talous- ja omistajaohjausta, 
hyvinvoinnin edistämistä 
ja osallisuutta. Keinot näi-
den tavoitteiden toteutuk-
seen kaupungin eri yksi-
köiden tulee esittää syksyi-
sen talousarvion yhteydes-
sä tehtävissä toiminnallisis-
sa tavoitteissa.

Miten 70-vuotias vapaan 
sivistystyön opinah-
jo, Lieksan kansalaiso-

pisto, pystyy vastaamaan haas-
teeseen? Löytyykö vahvan histo-
rian omaavalta opistolta omista-
jan peräänkuuluttamaa energi-
syyttä ja rohkeutta vai kuljemme-
ko jo kohti iltasruskoa muistellen 
menneisyyden kultaisia vuosia?

Osallisuuden keskeiseksi ele-
menteiksi strategia nostaa kansa-
laistoiminnan, kolmannen sekto-
rin ja kylätoiminnan aktiivisuu-
den kehittämisen. Tämä on kan-
salaisopiston ydintoimintaa. Työ-
vuonna 2015‒2016 kansalaisopis-
ton ryhmissä opiskeli noin 1 800 
eri opiskelijaa eli 15 % kaupun-
gin koko väestöstä. Väestön osal-
listumisaste vapaa sivistystyön 
opintoihin on Lieksassa valta-
kunnallisessa vertailussa korkea. 
Opiskelijoiden kirjo kattaa kaikki 
ikäluokat alle kouluikäisistä sir-
kus- ja taidekoululaisista seniori-
kansalaisiin.

Opiston monipuolinen kurssi-
tarjonta luo hyvinvointia edistä-
vää elinympäristöä. Syksyn ope-
tusohjelmassa on 147 kurssia 
Lieksan imagosta ravivalmen-
nukseen. Opisto on lähellä asiak-
kaitaan sekä fyysisesti että ver-
kossa. Toimimme myös kylillä ja 
korpimailla.

Kansalaisopisto 
kaupungin strategiassa

Kevään aikana keräsimme 
kurssitoiveita eri kanavia käyt-
täen Facebookissa, Internetissä, 
kursseilla ja Pielisen messuilla. 
Osa näistä toiveista näkyy jo syk-
syn ohjelmassa. 

Loukun kesäteatteri kerä-
si näytöksiinsä 2 400 maksanut-
ta kävijää. Tämä on upea saa-
vutus. Samalla se on erinomai-
nen esimerkki kansalaisopiston 
ja yhdistystoiminnan tulokselli-
sesta yhteistyöstä. Opiston rooli-
na on ammattiohjaajan palkkaa-
minen harrastajien tueksi. Esi-
tyksen käytännön toteuttamisen 
hoitavat Loukun Seurojentaloyh-
distyksen innokkaat talkoolaiset 
keräten samalla varoja talon toi-

mintojen ylläpitoon. 
Teatteritoiminnan lisäksi kan-

salaisopisto tekee vuoden aika-
na yhteistyötä usean eri järjestön 
kanssa. Syksyn yhteistyökump-
paneitamme ovat esimerkiksi 
Pielisjärven Hevosystäväinseura, 
Lieksan Rajakilta, Lieksan Hen-
gitysyhdistys, Kolin Kotiseutu-
yhdistys ja useat musiikkiyhdis-
tykset muutamia mainitakseni. 
Monet TalliGallerian kesänäytte-
lyyn osallistuneet tekijät ahkeroi-
vat talvisin kuvataideryhmissä. 

Lieksassa on lähes 3 000 
loma-asuntoa, joista yli puolet 
on ulkopaikkauntalaisten omis-
tuksessa. Tutkimusten mukaan 
loma-asuntoja käyttää keski-

määrin neljä henkilöä eli Lieksan 
kesässä peräti noin 6 000 ulko-
paikkakuntalaista. Tämä ryh-
mä olisi syytä nostaa esille stra-
tegiassa ja sen toimenpidesuun-
nitelmissa.

Kansalaisopisto järjesti vii-
me talvena kolilaisten yhdistys-
ten kanssa ohjelmalliset iltamat 
perinteikkäällä Kolin Seurojen-
talolla, ja jatkoa seuraa helmi-
kuussa 2017. Tapahtuman yhte-
nä tavoitteena oli esitellä muual-
ta tulleille talvilomalaisille opis-
ton toimintaa ja Kolin palveluja. 
Loma-asukkaat on jatkossa tär-
keä kohderyhmä myös kansalai-
sopiston kannalta. 

Kolin kuvataideleirit ovat 

onnistuneet houkuttelemaan 
Pielisen maisemiin harrasta-
jia eri puolilta maata. Tämä voi-
si onnistua jatkossa myös ensim-
mäistä kertaa syksyn ohjelmassa 
olevalla erästelykurssilla. 

Elinvoima on uuden strategi-
an kivijalka. Ainakin asenneil-
mapiiriin, imagoon ja vetovoi-
matekijöihin opisto voi vaikut-
taa. Kansalaisopisto on jo vuosia 
järjestänyt suosittuja yleisöluen-
toja, jossa eri alojen asiantuntijat 
pohtivat tulevaisuuden vaihtoeh-
toja. Mielenkiintoisia keskustelu-
ja on luvassa myös alkavan työ-
vuoden aikana. 

Opiston monipuolinen kieli-
tarjonta antaa yritysten henkilös-
tölle hyvän mahdollisuuden kieli-
taidon kehittämiseen. Maakunta-
korkeakouluyhteistyönä paikka-
kunnalle tuotavat korkeakouluo-
pinnot luovat väylän ammattitai-
don päivittämiseen ja kehittämi-
seen. Yhteistyötä yritysten kanssa 
voidaan toki vielä tiivistää.

Pielisen Savotassa mukana 
ollut muuttoliiketutkija Timo 
Aro pohtii Korennon artikkelis-
saan elinvoiman tekijöitä. Hänen 
mukaansa Lieksan mahdollisuus 
piilee pehmeiden kilpailukyky- ja 
vetovoimatekijöiden maksimaa-
lisessa hyödyntämisessä. Niis-
sä kansalaisopisto on merkittä-
vä tekijä.

Uusi strategia antaa eväitä toi-
minnan kehittämiselle. Opiston 
todellinen tarve punnitaan joka 
syksy asiakaspinnassa. Meitä tar-
vitaan vain, jos asiakkaat koke-
vat kurssit omakseen ja osallistu-
vat niihin aktiivisesti. Yhteistyö-
tä kanssanne on ilo jatkaa.

Asko Saarelainen
asko.saarelainen(ät)lieksa.fi

Kansalaisopistossa kaikki on mahdollista. Klovni Oho! opettaa musiikkineuvos Erkki Eskeliselle trumpetin-
soittoa Kolin iltamissa.

Kuva: Asko Saarelainen
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Sukututkimus nousi ykköstoi-
veeksi viime keväänä, kun kansa-
laisopisto kyseli ajatuksia uusik-
si kursseiksi. Eipä siis muu auta 
kuin käynnistää sukututkimuk-
sen harrastaminen taas – aihe on 
ollut kurssiluettelossa aikaisem-
minkin, mutta siitä on kulunut 
hyvän aikaa.

Ihmisyhteisöteeman alla pide-
tään syksyllä yhden päivän pitui-
nen äänenkäytön kurssi esimer-
kiksi opettajille, luennoitsijoille 
ja harrastajanäyttelijöille. Hen-
gityssairaan vertaistukiryhmä 
käynnistyy terveydenhoitajan 
johdolla myös.

Kielitarjonta on monipuolistu-
nut. Perinteisesti suosittujen eng-
lannin, venäjän, espanjan, italian 
ja suomen toisena kielenä kurssi-
en lisäksi kokeillaan muutaman 
vuoden tauon jälkeen ruotsin 
kertausta ja kreikan matkailu-
kurssia sekä uutena venäjän aak-
koskurssia. Lisäksi viime vuon-
na hyvän suosion saanutta varsi-
naiskarjalan kielen kurssia tarjo-
taan uudelleen.

Windows 10 tuli käyttöön

Tietotekniikan kursseja lei-
maa alkavana syksynä se, että 
uusi Windows 10 -käyttöjärjes-
telmä korvaa tai on jo korvannut 
monella aiemmat Windows-toi-
sinnot. Samoja asioitahan edel-
leen tehdään, mutta osa niistä voi 
näyttää toisenlaisilta kuin ennen.

Selvintä on ottaa ensin haltuun 
digitaalisen maailman perusasiat 
ja sitten lähteä laajentamaan tai-

Sukututkimuksesta 
nykytanssiin
– kansalaisopistossa riittää aiheita

toja. Niinpä tietotekniikan syys-
lukukausi on jaettu kolmeen jak-
soon, joilla vuorottelevat eri-
aiheiset lyhytkurssit. Luonteva 
tapa saattaa olla aloittaa lyhyes-
tä johdantokurssista, jollainen 
on suunniteltu vietäväksi syksyn 
mittaan läpi kolmeen kertaan. 
Koko lukukaudenkin pituisia 
kursseja edelleen on, kuten uusi 
tietotekniikan kerho niille, joil-
ta on osaaminen ehkä päässyt jo 
vähän unohtumaankin.

Ruokaa laitetaan, 
metsään mennään

Tieto- ja verkkopainottei-
sen elämäntavan vastapainok-
si ovat suosioon nousemassa jo 
kertaalleen unohdetut ja uudel-
leen löydetyt perinteiset käden-
taidot. Ruokaa laitetaan ja säilö-
tään vuodenaikojen mukaisesti, 
ja lisäksi pidetään erityinen kas-
visruokakurssi. Tuttujen tekstii-
li-, käsityö-, lasi-, puu- ja metal-
liaiheiden lisäksi mm. tehdään 
perhoja, värjätään kasviväreillä, 
somistetaan erilaisia puu- ja lasi-
pintoja Decoupage-tekniikalla ja 
opetellaan tai kerrataan ensiapua.

Maastoon yöpymään pääsee 
erästelykurssilla. Eräretkiä on 
suunniteltu tehtäväksi kurssin 
puitteissa neljä. Sateen sattuessa 
yövytään sateessa.

Yhteistyötä eläinten kanssa 
opetellaan kahdessa yhteydessä. 
Ravivalmennuksessa ovat aihee-
na tietenkin hevoset, ja ohjelmas-
sa on myös koiran hallintaan ja 
sosiaalistamiseen ohjaava kurssi.

TULE JA TUTUSTU 
KANSALAISOPISTON 
LIIKUNTARYHMIIN  

Keskiviikko 31.8. 2016   
KULTTUURIKESKUS, monitoimisali
klo 17.00–17.30  Kuntovatsatanssi Riitta Mikkonen   
klo 17.30–18.00 Itämainen tanssi Riitta Mikkonen 
klo 18.00–18.30 Voimajooga Riitta Mikkonen 
klo 18.30–19.00 Nykytanssi  Elli-Noora 
  Pyrhönen 
klo 19.00–19.30 Jazztanssi Elli-Noora 
  Pyrhönen  

KESKUSKOULU, 
Moisionkatu 15, pieni liikuntasali
klo 17.00–17.30 Circuit Pirjo Rämänen 
klo 17.30–18.00 Touhutunti Pirjo Rämänen 
klo 18.00–18.30 Kiinteytysjumppa Pirjo Rämänen 
klo 18.30–19.00  Selkä-niskajumppa Eevi Reinikka 
klo 19.00–19.30 Gymstick Eevi Reinikka  
klo 19.30–20.00 Pilates, alkeet Aino Mitrunen 
 

Torstai 1.9.2016 
KESKUSKOULU, Kuhmonkatu 30, liikuntasali
klo 17.00–17.30 Lavis® Tuula Aikioniemi 
klo 17.30–18.00 Zumba®  Heidi Kansala 
klo 18.00–18.30 Kehonhuolto Heidi Kansala 
klo 18.30–19.00 Ryhtijumppa Heidi Kansala 
klo 19.00–19.30 Army Henna Purmonen 
klo 19.30–20.00 Kahvakuula Henna Purmonen

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. 
Ota jumppavarusteet mukaan. 

OPINTONEUVONTA 

Suunnittelijaopettajat Inna Turpeinen ja Pasi Karonen 
ovat tavattavissa kirjaston aulassa pe 2.9. klo 15–16.

Kursseista voi tiedustella myös muulloin puhelimitse 
toimiston aukioloaikana ma, ti, pe klo 9–15 
toimistosihteeriltä ja suunnittelijaopettajilta. 

Ilmoittautuminen Internetissä 
alkaa perjantaina 2.9. klo 18.00 
osoitteessa https://www.opistopalvelut.fi/lieksa/

Liikuntaohjelma 
edelleen laaja

Liikuntaohjelma koostuu 40 
kurssista. Mukana on lihaskun-
toa ja ryhtiä ylläpitäviä ja vahvis-
tavia, aerobista kestoa kehittäviä 
ja kehoa huoltavia ryhmiä. Ohjel-
ma on rakennettu aiempien vuo-
sien hyväksi koetun tarjonnan 
pohjalle. Viime vuonna ensim-
mäistä kertaa kokeiltua ja kiitosta 
saanutta monivalintaista liikun-
nankurssia on laajennettu muu-
tamalla lisäkurssilla opiskelijoi-
den toiveiden mukaisesti.

Tanssin ystäviä ilahduttanee 
uutukaisuus nykytanssi ja jazz-
tanssi, joita ei ole aiemmin Liek-
sassa opetettu. Nykytanssi ei ole 
perinteistä tanssia määrätyin 
tanssiaskelin, vaan pikemmin-
kin yksilöllistä itseilmaisua tans-
sin keinoin.

Lasten- ja nuortensirkus sekä 
taidekoulu ovat ikähaitarin alku-
päähän suunnattuja harrasteita. 
Pääsevät aikuisetkin silti oppi-
maan ilmaisutaitoa, tekemään 
yhteisötaidetta, piirtämään, maa-
laamaan joko posliinia tai muu-
ten sekä opettelemaan elokuvan 
historiaa ja videontekoa.

Monet laulu- ja soittoryhmät, 
kuorot, pelimannit ja Puhallinor-
kesteri Pielinen jatkavat entiseen 
tapaan. Sekä ryhmä- että yksilö-
opetusta tarjoaa kevyen musiikin 
laulukurssi, ja harmonikansoit-
toa opetellaan sekä alkeis- että 
jatkotasolla.

Inna Turpeinen ja 
Pasi Karonen

Lieksan Mieslaulajien 70-vuotisjuhlakonsertti kuullaan Brahe-salissa 25.11.

Kuva: Asko Saarelainen

Kuva: Asko Saarelainen

Kurssitoivomuksia kerättiin kesäkuussa Pielisen Messuilla.
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s	 Syyslukukausi 
 12.9.–11.12.2016 (12 viikkoa)
s	 Syysloma
 17.–23.10.2016 (viikko 42)
s	 Kevätlukukausi 
 9.1.–16.4.2017 (13 viikkoa)
s	Talviloma 
 6.3.–12.3.2017 (viikko 10)

Lomaviikoilla, pääsiäisenä ja 
arkipyhinä ei ole kokoontumi-
sia, ellei ole toisin sovittu. Katso 
tarkemmat aikataulut eri kurs-
sien kurssikuvauksista.

ILMOITTAUTUMINEN
•	 Internetissä	kurssijärjestel-

mä Hellewissä alkaen per- 
jantaista 2.9.2016 kello 18.00:  
https://www.opistopalvelut.
fi/lieksa/.

•	 Puhelimitse	 alkaen	 maa-
nantaista 5.9.2016 kello 9.00, 
puh. 04010 44106.

•	 Mikäli	tarvitset	ohjausta	il- 
moittautumisjärjestelmään, 
voit ilmoittautua maanan-
taista 5.9. alkaen myös asia-
kaspalvelupisteessä, arki-
sin kello 9–15, Pielisentie 3, 
puh. 04010 44710.

•	 Syksyllä ilmoittaudut koko  
lukuvuodeksi 2016–2017,  
mikäli kurssilla on näkyvis- 
sä myös kevään päivämää-
rät. Kevään osuuden voit pe- 
rua myöhemmin (katso oh- 
jeen kohta PERUMINEN).

•	 Kaikkiin	ryhmiin	on	ilmoit-
tauduttava ennakkoon!

•	 Opiskelijapaikat	 täytetään	
ilmoittautumisjärjestykses-
sä, eikä ennen ilmoittautu-
mista voi varata opiskelu-
paikkaa. Opiskelun aloitta-
minen on mahdollista myös 
myöhemmin, mikäli ryh-
missä on tilaa ja se on ope-
tuksellisesti mahdollista.

•	 Ilmoittautuminen on sitova!  
Laskut opintomaksuista lä- 
hetetään ilmoittautumisten  
perusteella, ja maksut ovat 
perintäkelpoisia.

PERUMINEN
Perumisen voi tehdä maksutta 
ennen kurssin alkamista (vii-
meistään edellisenä arkipäi-
vänä). Perumiset vain toimis-
ton kautta puh. 04010 44106 tai 
sähköpostilla: tuula.porkka(ät)
lieksa.fi. Perumista ei voi tehdä 
opettajalle eikä puhelinvastaa-
jaan! Kurssille tulematta jättä-
minen ei ole perumista.

Kurssit, joka kestävät koko 
lukuvuoden (syksy + kevät):
Mikäli jatkat keväällä samal-
la kurssilla, sinun ei tarvit-
se vuodenvaihteessa ilmoittau-
tua uudelleen, vaan siirrämme 
sinut automaattisesti keväälle 
opiskelijaksi. Jos et halua jat-
kaa syksyllä aloittamallasi kurs-
silla enää keväällä, peru osalli-
tuminen ennen kevään kurs-
sin alkamispäivää: puh. 04010 
44106 tai sähköpostilla tuula.
porkka(ät)lieksa.fi, muutoin las-
kutamme myös kevään kurssi-
maksun!

OPISKELUN 
KESKEYTYMINEN 
Opiskelun keskeytyessä sairas-
tumisen takia palautetaan opis-
kelijalle lääkärin tai terveyden-
hoitajan todistuksen perusteel-
la puolet maksetuista opinto-
maksuista, mikäli opiskelija ei 
voi osallistua yli puoleen kurs-
sin opetustunneista.

KURSSIN 
PERUUNTUMINEN 
OPISKELIJAMÄÄRÄN 
VÄHÄISYYDEN VUOKSI
Syksyn sekä keväällä alkavien 
uusien ryhmien toiminta rat-
keaa ensimmäisessä kokoon-
tumisessa. Mikäli ryhmässä 

on vähintään kuusi opiskelijaa, 
toiminta alkaa ja ryhmä työs-
kentelee lukukauden loppuun. 
Otamme sinuun yhteyttä, jos 
kurssi peruuntuu tai olet saa-
nut opiskelijapaikan varasijalta.

KURSSIMAKSUT
Yleismaksu on poistunut käy-
töstä 1.8.2016 alkaen (varhais-
kasvatus- ja koulutuslautakunta 
15.6.2016, § 68). Kurssimaksuja 
ei ole korotettu, ja ne ovat edel-
leen edulliset (0,80–1,50 €/t).

Koko lukuvuoden kestävät 
kurssit laskutetaan kahdes-
sa erässä (syksyllä ja keväällä). 
Kurssimaksun lisäksi opiske-
lijat hankkivat ja kustantavat 
itse oppimateriaalinsa. Laskun 
voit maksaa normaalisti pank-
kiin tai asiakaspalvelupistee-
seen (Pielisentie 3).

TYÖTTÖMIEN 
OPINTOSETELI
Lieksalaisille työttömille suun-
nattu opintoetuus: kaksi opin-
toseteliä/lukukausi/työtön.

Etuus on todennettava erik-
seen sekä syksyllä että kevääl-
lä! Oikeus todennetaan asiakas-
palvelupisteessä TE-toimiston 
voimassa olevalla asiakaskor-
tilla tai Internetistä tulostetta-
valla todistuksella työnhaus-
ta: Pielisentie 3, arkisin kello 
9–15, syksyllä tiistaista 13.9. ja 
keväällä tiistaista 10.1. alkaen. 
Etuus tulee osoittaa KAHDEN 
viikon kuluessa kurssin alka-
misesta, muutoin laskutamme 
normaalin kurssimaksun.

VASTUU ALAIKÄISISTÄ
Alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret 
ovat huoltajan vastuulla oppi-
tuntien alkamiseen saakka ja 
oppituntien päätyttyä.

OPISKELIJOIDEN 
TAPATURMAVAKUUTUS
Vakuutus (ryhmätapaturmava-
kuutus LähiTapiolassa) koskee 
opiskelutilanteissa (oppitun-
neilla) tapaturmaisesti aiheutu-
neita ruumiinvammoja. Tapa-
turma on äkillinen, ulkoinen, 
ruumiinvamman aiheuttava 
tapahtuma, joka sattuu vakuu-
tetun tahtomatta. Sairautta tai 
vähitellen syntyvää, esimerkik-
si rasituksen aiheuttamaa vam-
maa ei korvata. Tapaturman 
sattuessa tehdään ensin vahin-
koilmoitus kansalaisopiston 
toimistossa, jonka jälkeen opis-
kelija hakee korvausta hänelle 
aiheutuneista kuluista itse suo-
raan LähiTapiolasta: LähiTapio-
la Itä, Moisionkatu 1, tai http://
www.lahitapiola.fi/.

VALOKUVAAMINEN JA 
VIDEOINTI
Opiston ryhmien toimintaa, 
opiston tapahtumia ja kurs-
sitöitä voidaan valokuvata ja 
videoida. Valokuvia ja videoi-
ta julkaistaan kansalaisopiston 
Internet- ja Facebook-sivuilla  
sekä tiedotuslehti Korennon säh- 
köisessä ja paperimuodossa. 
Niitä voidaan käyttää opiston 
mainonnassa ja markkinoin-
nissa.

TIEDOTUS JA 
TIETOJENKERUU
Muutokset ja lisäykset opetus-
ohjelmassa ovat mahdollisia, ja 
niistä ilmoitamme opiskelijal-
le tekstiviestillä. Pidäthän sen 
vuoksi yhteystietosi ajan tasal-
la. Kursseista tiedotamme syk-
syn ja kevään Korennoissa, 
kansalaisopiston verkkosivuil-
la, Facebookissa sekä mahdolli-
sesti lauantain Lieksan lehdes-
sä kansalaisopiston palstalla. 
Ilmoittautumisen yhteydessä 
kerätään henkilötietoja (henki-
lörekisteri). Tietoja ei luovuteta 

Lieksan kansalaisopiston

ilmoittautumis- ja perumisohjeet
ulkopuolisille. Tietoja kerätään 
opiskelijoiden identifioimiseksi 
ja laskutusta varten.

KANSALAISOPISTON 
YHTEYSTIEDOT
Rehtori Asko Saarelainen 
puh. 04010 44111

Toimistosihteeri Tuula Porkka 
puh. 04010 44106
(maanantai, tiistai ja perjantai)

Suunnittelijaopettaja 
Inna Turpeinen 
puh. 04010 44108

Suunnittelijaopettaja 
Pasi Karonen 
puh. 04010 44112

Käynti: 
Sivistysvirasto, 
Rantalantie 8, 81720 Lieksa
Posti: PL 41, 81701 Lieksa
Sähköposti: 
etunimi.sukunimi@lieksa.fi

http://www.lieksa.fi/
kansalaisopisto
https://www.facebook.com/
lieksan.kansalaisopisto

Lieksan kaupungin 
asiakaspalvelupiste
Arkisin kello 9–15
Pielisentie 3
Puh. 04010 44710
yhteispalvelu@lieksa.fi

http://www.lieksa.fi/
asiakaspalvelupiste

Alle 18-vuotiaat 
lapset ja nuoret ovat 
huoltajan vastuulla 

oppituntien alkamiseen 
saakka ja oppituntien 

päätyttyä.

Muistathan perua 

kevään osallistumisen 

ajoissa!
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y	y	y	 TabUja RIKKOva TaIdE

Maanantai 24.10. klo 18.00‒19.30
Kirjasto, Urheilukatu 4

Kirjailija Matti Mäkelä esittelee väitöskirjaansa/
esseekokoelmaansa: Kun häpeästä tuli kunniaa, 
näkökulmia tabuja rikkovaan taiteeseen/”Tämä ei 
ole taidetta”, Tabujen rikkominen kissantaposta 
mustaan marsalkkaan.

Mäkelä tutkii, miten suomalaiset tabuja rikkovan 
taiteen kohutapaukset liittyvät laajempaan euroop-
palaiseen yhteyteen, ääri-islamin ja eurooppalai-
sen kulttuurin konflikteihin. Yhteinen nimittäjä on 
modernisaatio, kysymys siitä, mitä ”edistys” tar-
koittaa. Tutkimuksessa tarkastellaan kohutaidet-
ta Juhannustansseista Suomen marsalkkaan kah-
desta näkökulmasta: niiden, jotka ymmärsivät 
tabujen rikkomisen ja niiden, jotka ärsyyntyivät tai-
teesta omien arvojensa vastaisina. 

Kirjailijavierailu yhteistyössä kirjaston kanssa.

y	y	y		 TIEdUSTELUa ITä-KaRjaLaSSa

Torstai 3.11. klo 18.00‒20.15
Kulttuurikeskus Brahe-sali, Pielisentie 9‒11

Suomen eri organisaatiot kohdistivat Itä-Karja-
laan vilkasta tiedustelua maailmansotien välise-
nä aikana. Etsivän Keskuspoliisin ja rajavartioston 
agenttitiedustelu oli aktiivista 1920-luvulla, mut-
ta 1930-luvulla se keskittyi yhä enemmän yleise-
sikunnan tehtäväksi. Lieksassa asuneiden pako-
laisten rajantakaiset matkat Itä-Karjalaan liittyivät 
usein tiedustelutehtäviin.

FL, lehtori Matti Kosonen on julkaissut useita tutki-
muksia tiedustelusta, vakoilusta ja vakoiluntorjun-
nasta sekä maamme rajojen vartioinnista. Hänen 
aihepiiriä käsittelevät uusimmat teoksensa ovat 
Suomen armeijan marssiopas Itä-Karjalaan 1938 
(2016 yhdessä Pekka Tuomikosken kanssa) ja 
Agenttikoulun naiset (2015 yhdessä Heidi Ruotsa-
laisen kanssa). Kosonen on kirjoittanut aihepiiris-
tä myös teokset Vihollisen selustassa – Päämajan 
tiedustelu Neuvosto-Karjalassa 1939–1944 (2010 
yhdessä Eero Elfvengrenin ja Einar Laidisen kans-
sa) sekä Talvisodan tiedustelijat (2004).

y	y	y		 UUdISTUUKO LIEKSan IMagO?

Torstai 10.11. klo 18.00‒20.15
Kulttuurikeskus Brahe-sali, Pielisentie 9‒11

Lieksan kaupunki on uudistanut strategiansa, mut-
ta uudistuuko samalla kaupungin imago? Mitkä 
ovat Lieksan menestystarinat ja kipupisteet? Tule 
keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa kotiseutu-
si julkisuuskuvasta.

Lieksa valtakunnan mediassa
Toimittaja Keimo Lehtiniemi, 
Viestintätoimisto Lehtiniemi 

Lieksa uutiset Ylen aluetoimituksen silmin
Vastaava tuottaja Jyrki Utriainen, 
Yle Pohjois-Karjala

Paikallislehti ‒ imagonrakentaja vai 
vallan vahtikoira?
Päätoimittaja Marja Mölsä, Lieksan Lehti

Kaupungin maine ja työntekijöiden rekrytointi
Toimitusjohtaja Timo Väänänen, 
Porokylän Leipomo

y	y	y		 MITEn jULKaISEn 
 OMaKUSTanTEEn?

Perjantai 25.11. klo 18.00‒19.30
Lieksan ammattiopisto, 
Kuhmonkatu 32, auditorio 

Moni meistä on haaveillut julkaisevansa joskus 
oman kirjan, olipa se sitten romaani, runoteos, 
sukututkimus tai historiateos. Luennon tavoitteena 
on esitellä kirjoittamista harrastaville, miten tämä 
onnistuisi omakustanteena?

Pohjoiskarjalaisen kirjoittajayhdistys Ukri ry:n vara-
puheenjohtaja Kari Tahvanainen ja Kirjokansi-kus-
tantamon Jussi Virratvuori kertovat kirjahankkei-
den suunnittelusta, toteutuksesta ja kustannusra-
kenteesta. 

Elinvoimaa käsittelevässä artikkelissaan 
Timo Aro korostaa, että ”paikan laatuun” 
liittyvät tekijät ratkaisevat sen, mihin 
ihmiset ja yritykset kiinnittyvät. 

Mitkä tekijät muovaavat Lieksan imagoa? 
Tule keskustelemaan Lieksa-kuvasta 
Kulttuurikeskukseen 10.11. 
mediavaikuttajien kanssa. 

Tiedustelut
Lieksan kansalaisopisto
Asko Saarelainen, puh. 04010 44111

Lieksan seitsemäs Kulttuuri-
seminaari järjestetään 

helmikuussa 2017

Kuvat: Asko Saarelainen

YLEISÖLUENNOT
Kaikkiin yleisöluentoihin on vapaa pääsy
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HISTORIA 
130100 
SUKUTUTKIMUS
Lieksan lukio, luokka 205, 
Koulukatu 16 
ke 18.00–19.30
14.9.2016–7.12.2016, 
24 oppituntia 
Tutkija Mauri Mönkkönen

Miten aloitetaan sukututkimus? 
Mitä kirjallisuutta on olemassa? 
Mitkä ovat sukututkimuksen pää-
lähteet? Mitä sukututkimusyhtei-
söjä on käytettävissä? Miten pää-
see tutkimuksessa 1700-luvun 
alkuun saakka? Kurssin kulues-
sa tutustutaan siihen, mitä tieto-
ja eri lähteistä on saatavissa. Eri-
tyisesti keskitytään tiettyihin pää-
lähteisiin (seurakunnalliset pää-
kirjat eli kirkonkirjat, historiakirjat 
ja muuttaneiden luettelot). Lisäk-
si tutustutaan mm. käräjäaineis-
toon, talotutkimukseen keskei-
sesti liittyvään isojakoaineistoon, 
kunnallisiin lähteisiin, sanoma-
lehtiin ja mielenkiintoisiin erikoi-
saineistoihin, kuten esimerkik-
si helmikuun manifestin nimiluet-
telot. Edelleen tutustutaan van-
han ajan kirjaimistoihin, sukutut-
kimuksen sanastoon, vähän ruot-
sin kieleen, merkintöihin ja aineis-
tojen tapaan esittää tietoa. Mak-
su 31 €. 

130110 KIInnOSTavaa 
HISTORIaa
Lieksan lukio, luokka 204, 
Koulukatu 16 
ke 17.30–19.00
14.9.2016–23.11.2016, 
12 oppituntia 
HuK Heikki Kerola

Keskustellaan kurssilaisia kiin-
nostavista Suomen historian 
aiheista. Kokoontumiset 14.9., 
28.9., 12.10., 26.10., 9.11. ja 
23.11.2016. Maksu 18 €. 

130120 
KOLIn PERInnEPIIRI
Kolin koulu, Aapiskukontie 11 
ke 16.00–18.15
31.8.2016–23.11.2016, 
12 oppituntia 
25.1.2017–26.4.2017, 
13 oppituntia 
FL Asko Saarelainen

Kurssilla perehdytään Kolin tari-
naperinteeseen ja kootaan siihen 
liittyvää materiaalia. Muina tee-
moina ovat laskettelu ja matkai-
lu. Ryhmä kokoontuu pääsääntöi-
sesti kuukauden viimeisenä kes-
kiviikkona. Opetus alkoi 31.8., 
ja seuraava kokoontuminen on 
28.9. Maksu syksy 18 €, kevät 
18 €. 

130140 LIEKSa – 
Rajan, METSän 
ja KULTTUURIn 
KaUPUnKI
Lieksan lukio, luokka 201, 
Koulukatu 16 
ti 17.00–18.30
25.10.2016–11.4.2017, 
36 oppituntia 
FL Asko Saarelainen

Lieksassa on eletty kahden kult-
tuurin rajamailla. Tämä on jät-
tänyt jälkensä paikkakunnan 
aineelliseen ja henkiseen perin-
töön. Metsä ja luonto ovat olleet 
Lieksan keskeinen resurssi ja toi-
meentulon lähde. Ja ne ovat sitä 
edelleen. Vahva kulttuuriperin-

ne ja monipuolinen luonto luovat 
monimuotoisen kulttuurielämäm-
me perustan. Kurssilla käsitellään 
Lieksan historiaa ja nykypäivää 
rajan, metsän ja kulttuurin näkö-
kulmista. Samalla pohditaan Liek-
san menestystekijöitä ja tehdään 
tutustumiskäyntejä eri kohteisiin. 
Maksu 37 €. 

130150 LIEKSan 
SOTaHISTORIan 
TaPaHTUMIa
Lieksan lukio, auditorio, 
Koulukatu 16 
to 18.00–19.30
15.9.2016–8.12.2016, 
24 oppituntia 
Reijo Kortelainen, Ari Komulai-
nen, Esko Kuitunen, Jouko Mar-
tiskainen, Mauri Mönkkönen, Tau-
no Oksanen

Sodan vuodet 1939–1944 Liek-
sa-Pielisjärvellä. Tapahtumia pai-
kallisesta sotahistoriasta. Aiheina 
mm. Lieksan varuskunta, talvi- ja 
jatkosodan pommitukset, kauko-
partiotoiminta ja -tiedustelu ja par-
tisaanit. Kurssi yhteistyössä Liek-
san Rajakilta ry:n kanssa. Maksu 
31 €. 

Itäkarjalaisten sukujen tutkimus kiinnosti kevään yleisöluennolla
Sukututkimusta voi nykyään tehdä kotioloissakin, vailla tarvetta kulkea kirkkoherranvirastoissa tai maakunta-arkistoissa. Tarvitaan vain 
tietokone ja Internet-yhteys. Syksyn sukututkimuskurssi perehdyttää sekä aloittelevia sukututkijoita että vähän pitemmälle ehtineitä tutkijoi-
ta tietotekniikan suomiin uusiin mahdollisuuksiin. Kurssilla opitaan, mistä löytyvät nykyajan digitaaliset kirkonkirjat ja kuinka niitä käyte-
tään. Erilaisilla hakutekniikoilla voi etsiä kaikenlaisia tietoja esi-isistä. Kansallisarkiston valtava Digitaaliarkisto tarjoaa mahdollisuuden 
laajentaa perinteinen suppea sukututkimus kulttuurihistorialliseksi esitykseksi.

IHMISYHTEISÖ 
329800 äänEn-
KäYTÖn KURSSI
Pielisen Karjalan musiikkiopisto, 
Erkki Eskelinen -sali, 
Koski-Jaakonkatu 4 
la 10.00–17.30
3.12.2016–3.12.2016, 
8 oppituntia 
Pop/jazz-laulunopettaja 
Heidi Niinimäki

Väsyykö äänesi laulaessa tai 
puhuessa? Haluaisitko saada 
enemmän voimaa ja tukea äänee-
si? Tervetuloa oppimaan uutta 
omasta kehostasi ja äänen toimin-
nasta! Kurssilla harjoitellaan ter-
veellistä äänenkäyttöä helppojen 
ja hyvien harjoitteiden avulla. Kes-
kitymme syvähengityksen, tukili-
hasten ja suun aktiivisemman käy-
tön harjoittelemiseen ääntä muo-
dostettaessa. Sopii hyvin kaikille 
äänityöläisille (opettajat, luennoit-
sijat jne.) tai muuten vain omas-
ta äänestään kiinnostuneille. Mak-
su 18 €.

329810 
HYväSSä HEngESSä
Lieksan Hengitysyhdistys ry, 
Pielisentie 2-6 
ke 15.00–17.15
14.9.2016–16.11.2016, 
12 oppituntia 
Terveydenhoitaja Maija Kaverinen

Terveyttä edistävä hengityssai-
raan vertaistukiryhmä (esim. ast-
ma, allergia tai sisäilmasta sairas-
tuneet). Opettaja tuo materiaaleja. 
Keskustelujen aiheita: oman sai-

rauden tunteminen, itsehoito, lää-
kehoito, liikunta, kokemuskoulut-
tajien omat kokemukset, vertais-
tuki. Kokoontumiset neljä kertaa 
keskiviikkoisin kello 15.00–17.15 
kolmen viikon välein: 14.9., 5.10., 
26.10. ja 16.11. Paikka Lieksan 
Hengitysyhdistys ry:n toimisto, 
Pielisentie 2–6. Kurssimaksu 18 
€. Yhteistyökurssi Lieksan Hen-
gitysyhdistys ry:n kanssa. Kurs-
sin ulkopuolella on lisäksi mah-
dollisuus ohjattuun liikuntaan per-
jantaisin tai sunnuntaisin. Maksu 
18 €.

329820 
MITEn OPaSTan?
Lieksan lukio, luokka 101, 
Koulukatu 16
ke 16.30–18.15 
joka toisella viikolla. Ensimmäinen 
kokoontuminen 21.9. 
21.9.2016–7.12.2016, 
12 oppituntia 
FL Asko Saarelainen

Lähinnä matkailuoppaille suun-
niteltu ryhmä, jossa syvenne-
tään tietoja Lieksan eri kohteista 
ja valmistetaan opastuksiin liitty-
vää materiaalia. Teemana kesän 
2017 kävelykierrokset ja Suomi 
100 -juhlavuosi. Ryhmä kokoon-
tuu pääsääntöisesti joka toisena 
keskiviikkona. Maksu 18 €. 

KULTTUURI, 
KIRJALLISUUS 
130230 LUOvan 
KIRjOITTaMISEn 
Paja
Lieksan lukio, luokka 205, 
Koulukatu 16 
la 10.00–17.15
su 10.00–16.30
26.11.2016–27.11.2016, 
14 oppituntia 
Kirjailija Marja Björk

Luovan kirjoittamisen pajas-
sa teemme kirjoitusharjoituksia 
ja käsittelemme tekstin tekemi-
sen teoriaa. Pääpaino on juones-
sa ja dialogissa. Mukana ripaus 
kirjailijan kielioppia. Vapaaehtoi-
nen ennakkotehtävä: Kirjoita tari-
na matkasta, jolla tapahtuu jota-
kin odottamatonta. Mukaan oma 
vihko (mielellään A4-kokoa oleva 
kouluvihko) ja hyvä kynä. Maksu 
31 €.

Kuva: Asko Saarelainen
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340100 
TIETOTEKnIIKan 
LYHYT jOHdanTO-
KURSSI a
Lieksan lukio, ATK-luokka 106, 
Koulukatu 16 
to 17.45–20.00
15.9.2016–6.10.2016, 
12 oppituntia 
FM Pasi Karonen

Tietotekniikan käytössä on tyypil-
listä, että ensin on opeteltava eri-
laisia perustaitoja. Esimerkiksi on 
tärkeää osata tallentaa täsmäl-
leen haluttuun paikkaan ja kyetä 
löytämään aineisto taas uudes-
taan sieltä, minne sen tallensi. 
Vaikkapa muistitikun käytössä on 
myös omat niksinsä. Sähköpostia 
on hyvä osata käyttää. Nettisurf-
faileminen on epämääräistä hor-
toilua, ellei ymmärrä verkko-osoi-
tejärjestelmää. Tänä syksynä on 
vielä sekin uutuus, että Windows 
10 -käyttöjärjestelmä korvaa tai 
on jo korvannut monilla käyttäjil-
lä entiset Windows-versiot. Tieto-
tekniikan lyhyellä johdantokurssil-
la käydään läpi perusasioita, jot-
ta sen jälkeen tai muuten hankit-
tujen perustaitojen pohjalta on sit-
ten luontevaa jatkaa muihin aihei-
siin. Oma muistitikku välttämätön. 
Maksu 18 €. 

340110 
TIETOTEKnIIKan 
LYHYT jOHdanTO-
KURSSI b
Lieksan lukio, ATK-luokka 106, 
Koulukatu 16 
la 9.00–14.00
su 9.00–14.00
8.10.2016–9.10.2016, 
12 oppituntia 
FM Pasi Karonen

Muuten samoin kuin lyhyellä joh-
dantokurssilla A, mutta tiiviinä vii-
konloppukurssina. Tämä saman-
sisältöinen kurssi pidetään syksyl-
lä kolmeen kertaan. Maksu 18 €.

340120 
TIETOTEKnIIKan 
LYHYT jOHdanTO-
KURSSI C
Lieksan lukio, ATK-luokka 106, 
Koulukatu 16 
ma 17.15–19.30
10.10.2016–7.11.2016, 
12 oppituntia 
FM Pasi Karonen

Samoin kuin lyhyellä johdanto-
kurssilla A. Tämä samansisältöi-
nen kurssi pidetään syksyllä kol-
meen kertaan. Maksu 18 €.

340130 
TIETOTEKnIIKan 
PERUSTEET
Lieksan lukio, ATK-luokka 106, 
Koulukatu 16 
ke 17.15–19.30
14.9.2016–7.12.2016, 
36 oppituntia 
FM Pasi Karonen

Lähdetään samoista perustai-
doista Windows 10 -ympäristös-
sä kuin tietotekniikan lyhyellä joh-
dantokurssilla, mutta käsitellään 
asioita perusteellisemmin ja laa-
jemmin sekä edetään pitemmälle 
sähköistä oppikirjaa apuna käyt-
täen. Kurssin edetessä sitä voi-
daan suunnata osallistujien tar-
peiden mukaan. Oma muistitikku 
välttämätön. Maksu 37 €.
 

340140 
TIETOTEKnIIKan 
KERHO
Lieksan lukio, ATK-luokka 106, 
Koulukatu 16 
to 16.00–17.30
15.9.2016–8.12.2016, 
24 oppituntia 
FM Pasi Karonen

Tietotekniikan kerho on uusi ava-
us sellaisille henkilöille, joilla on 
aikaisempia kursseja käytyinä tai 
perusosaaminen muuten jo hal-
lussa, mutta joilla tietotekniikan 
käyttö on kuitenkin jäänyt vähem-
mälle ja ehkä hieman unohtunut-
kin. Tarkoitus on kerhossa kertail-
la aika vapaamuotoisesti varsin-
kin sellaisia asioita, jotka tuntuvat 
pahimmin painuneen unohduk-
siin. Sitä paitsi Windows 10 -maa-
ilmassa voi moni kohta näyttää 
erilaiselta kuin aikaisemmin, vaik-
ka samoja asioita ollaankin teke-
mässä. Oma muistitikku välttämä-
tön. Maksu 31 €. 

340150 
LIbRE OFFICE WRITER 
-TEKSTInKäSITTELY
Lieksan lukio, ATK-luokka 106, 
Koulukatu 16 
to 17.45–20.00
13.10.2016–10.11.2016, 
12 oppituntia 
FM Pasi Karonen

Kirjoittamista ja tekstinkäsitte-
lyä varten on lukuisia erilaisia 
sovellusohjelmia, ja enemmän tai 
vähemmän samoja asioita ne toki 
tekevät. On hyvä kuitenkin paneu-
tua kunnolla edes yhteen, ja tällä 
kurssilla otetaan kohteeksi Libre 
Office -niminen, ilmaiseksi saata-
vissa oleva toimisto-ohjelmisto ja 
erityisesti sen tekstinkäsittelytoi-
minnot Windows 10 -ympäristös-
sä. Oma muistitikku välttämätön. 
Maksu 18 €.
 

340160 
InTERnET ja 
SäHKÖInEn aSIOInTI
Lieksan lukio, ATK-luokka 106, 
Koulukatu 16 
to 17.45–20.00
17.11.2016–8.12.2016, 
12 oppituntia 
FM Pasi Karonen

Nettisurffaileminen on epämää-
räistä hortoilua, ellei ymmärrä 
verkko-osoitejärjestelmää. Google 
ei todellakaan ole vastaus maail-
man kaikkiin kysymyksiin, ja Wiki-
pedian sijaan on syytä osata löy-
tää kunnollisia lähteitä. Suomes-
sa on myös sähköisiä verkkopal-
veluja jo paljon kirjastosta verot-
tajaan, terveystiedoista pankkiin 
sekä kansalaisaloitteesta työ- ja 
elinkeinopalveluihin. Tutustutaan 
Internetiin, sen kuvalliseen aluee-
seen World Wide Webiin sekä eri-
laisiin verkkosivustoihin Windows 
10 -ympäristössä. Oma muistitik-
ku hyvä olla. Maksu 18 €. 

Kansalaisopiston tietoteknii-
kan kurssien aikataulu on uusit-
tu. Alkavan syyslukukauden 12 
viikkoa on jaettu kolmeen jak-
soon:

•		Jakso	1:	12.9.–9.10.
•		Jakso	2:	10.10.–13.11.
•		Jakso	3:	14.11.–11.12.

Uusi jaksojaottelu tuo jousta-
vuutta ja mahdollistaa erilaisten 
lyhytkurssien pitämisen aiem-
paa sujuvammin. Toisaalta se 
ei myöskään millään lailla estä 
pitempienkin kurssien järjestä-
mistä entiseen tapaan koko luku-
kauden tai vaikkapa lukuvuo-
denkin mittaisina.

Tietotekniikan käytössä on 
tyypillistä, että ensin on opetel-
tava erilaisia perustaitoja. Esi-
merkiksi on tärkeää osata tallen-
taa täsmälleen haluttuun paik-
kaan ja kyetä löytämään aineisto 
taas uudestaan sieltä, minne sen 
tallensi.

Vaikkapa muistitikun käytös-
sä on myös omat niksinsä. Net-
tisurffaileminen on epämääräis-
tä hortoilua, ellei ymmärrä verk-
ko-osoitejärjestelmää. Google 
ei todellakaan ole vastaus maa-
ilman kaikkiin kysymyksiin, ja 
Wikipedian sijaan on syytä osata 
löytää kunnollisia lähteitä.

Vielä erityisen kurssitarpeen 
tuo tänä syksynä se, että Windo-
ws 10 -käyttöjärjestelmä korvaa 
tai on jo korvannut monilla käyt-

täjillä entiset Windows-versiot. 
Voi olla, että pahin hämmennys 
hälvenee nopeimmin tietotek-
niikan lyhyellä johdantokurssil-
la. Sellaisia on syyslukukaudel-
la määrä järjestää kolme kertaa, 
joista yksi tiiviinä viikonloppu-
kurssina.

Johdantokurssin jälkeen tai 
muuten hankittujen perustai-
tojen pohjalta on sitten luonte-
vaa jatkaa muihin aiheisiin, joita 
pyritään myös tarjoamaan enem-
mänkin lyhytkursseina. Tässä on 
sama ajatus kuin esimerkiksi vie-
raiden kielten opiskelussa: ensin 
alkeet, sitten jatko.

Pitempiäkin kursseja on

Koko lukukauden mittaiset 
kurssit eivät silti suinkaan lopu 
tietotekniikan alalta nekään.

Ohjelmassa on Tietoteknii-
kan perusteet -kurssi, joka lähtee 
samoista perusasioista kuin lyhy-
et johdantokurssit, mutta etenee 
rauhallisemmin ja laveammin 
syyskuusta joulukuuhun.

Tietotekniikan kerho on puo-
lestaan uusi avaus sellaisille hen-
kilöille, joilla on aikaisempia 
kursseja käytyinä tai perusosaa-
minen muuten jo hallussa, mut-
ta joilla tietotekniikan käyttö on 
kuitenkin jäänyt vähemmälle ja 
ehkä hieman unohtunutkin.

Tarkoitus on kerhossa kertail-
la aika vapaamuotoisesti varsin-

Kuva: Pasi Karonen

kin sellaisia asioita, jotka tuntu-
vat pahimmin painuneen unoh-
duksiin. Sitä paitsi Windows 
10 -maailmassa voi moni koh-
ta näyttää erilaiselta kuin aikai-
semmin, vaikka samoja asioita 
ollaankin tekemässä.

Aikaisemmin oli kansalaiso-
piston ohjelmassa tietotekniikan 
kursseja, joiden nimissä esiin-
tyi seniori-sana. Tämä sana on 
nyt tarkoituksella jätetty pois. 
On parempi kaikenikäisille vali-
ta kurssit oman tarpeen ja poh-
jaosaamisen perusteella kuin iän.

Aiheesta riippumatta otetaan 
kaikilla tietotekniikan kursseilla 
lisäksi ainakin tietoturvallisuus-
asioita esiin pitkin mat kaa. Uusia 
esimerkkitapauksia il menee har-
mi kyllä jat ku vas ti.

Muutenkin ovat nämä kurssi-
suunnitelmat sentään vain ohjeel-
lisia. Muutokset ovat mahdolli-
sia, osal lis tu jien omat lähtökoh-
dat halutaan muistaa ja tilanteen 
mukaan mennään se mitä ehdi-
tään. Kansalaisopistossa ei muu-
tenkaan ole pa kol lisia kurssivaa-
timuksia, ope tussuunnitelmia tai 
oppiennätyksiä, joten vapausas-
teita on.

Pasi Karonen
Suunnittelijaopettaja

Tietotekniikan kurssit
uuteen jaksotukseen

TIETOTEKNIIKKA
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SUOMI 
120100 SUOMEa 
aLOITTELIjOILLE 
– FInnISH FOR 
bEgInnERS
Lieksan lukio, luokka 203, 
Koulukatu 16 
ma 18.15–19.45
12.9.–5.12.2016, 24 oppituntia 
9.1.2017–10.4.2017, 26 oppituntia 
FM Inna Turpeinen

Lähtötaso 0. Käytännön kielitai-
toon tähtäävä kurssi vasta-alkajil-
le. Opiskelemme sanastoa ja kieli-
oppia ja harjoittelemme arkipäivän 
keskustelutilanteita. Opetuskie-
li on suomi, apukielinä englanti ja 
venäjä. Opettajan oma materiaa-
li. Maksu syksy 31 €, kevät 31 €. 
Starting level 0. Practical Finnish 
language course for beginners. 
During the course you will learn 
useful words and phrases, study 
grammar and practice everyday 
conversations. The language 
of instruction is Finnish but you 
can ask for help in English and 
Russian. Teaching material 
provided by the teacher. Course 
fee: autumn semester 31 €, spring 
semester 31 €. 

120110 
SUOMEa SUULLISESTI
Lieksan lukio, luokka 203, 
Koulukatu 16 
ti 16.00–17.30
13.9.–13.12.2016, 24 oppituntia 
FM Inna Turpeinen

Kurssi soveltuu opiskelijoille, jotka 
tuntevat jo suomen kielen perus-
rakenteet, mutta kaipaavat käy-
tännön puheharjoituksia. Kurssilla 
perehdytään kirja- ja puhekielen 
eroihin sekä erilaisiin puhutun kie-
len muotoihin kuten yleispuhekieli, 
murre ja slangi sekä harjoitellaan 
arkielämän asiointi- ja keskuste-
lutilanteita. Lisäksi kurssilla kes-
kustellaan ja opitaan ilmaisemaan 
mielipiteitä erilaisista aihepiireis-
tä, kuten ruoka, musiikki, tapahtu-
mat, perinteet jne. Kansalaisopis-
ton ja ammattiopiston yhteisryh-
mä. Maksu syksy 31 €. 

120120 SUOMEa 
KIRjaLLISESTI
Lieksan lukio, luokka 203, 
Koulukatu 16 
ti 16.00–17.30
10.1.–11.4.2017, 26 oppituntia 
FM Inna Turpeinen

Lähtötaso A2. Harjoittelemme 
sekä arkielämän että virallisten 
tekstien kirjoittamista. Opetus 
tapahtuu sekä luokassa että ver-
kossa, mikä mahdollistaa opis-
kelun joustavassa aikataulussa. 

Kurssi on tarkoitettu niille, jotka ovat 
kirjoittaneet vain vähän helppoja 
tekstejä suomeksi ja haluavat oppia 
kirjoittamaan paremmin. Opettajan 
oma materiaali. Huomaa, että kurs-
si on kevätkaudella, maksu 31 €. 

RUOTSI 
120210 RUOTSIn 
KERTaUSKURSSI
Lieksan lukio, luokka 101, 
Koulukatu 16 
ma 17.00–18.30
12.9.–5.12.2016, 24 oppituntia 
FM Marja Leena Riikonen

Lähtötaso: A1. Kurssilla kerrataan 
ruotsin kielen perussanastoa ja kes-
keisiä rakenteita ja harjoitellaan arki-
elämän puhetilanteita. Kurssi sopii 
esim. lukio- tai ammatillisia opinto-
ja aloittaville, mutta myös aikuisille, 
joiden ruotsin taito on päässyt ruos-
tumaan ja jotka kaipaavat rohkeut-
ta ja varmuutta puhumiseen. Oppi-
kirja: Hålligång 1: Ruotsia aikuisille, 
Otava. Maksu syksy 31 €. 

ENGLANTI 
120300 EngLanTI I
Lieksan lukio, luokka 101, 
Koulukatu 16 
ti 16.00–17.30
13.9.–13.12.2016, 24 oppituntia 
10.1.–11.4.2017, 26 oppituntia 
FM Marja Leena Riikonen

Lähtötaso: 0–A1. Kurssi sopii sekä 
vasta-aloittelijoille että kertailijoil-
le. Aakkosten, ääntämisohjeiden ja 
numeroiden jälkeen siirrymme mel-
ko nopeasti käytännön puhetilantei-
siin perussanasto- ja rakenneharjoi-
tuksia unohtamatta. Kurssin aihepii-
rejä ovat itsestä kertominen, perhe, 
arkipäivä, harrastukset, sää, ruoka 
ja matkustaminen. Oppikirja Every-
day English I, Finn Lectura. Oppi-
kirjaan liittyy verkkomateriaali www.
everydayenglish.fi, jossa on kap-
paleiden kuuntelut ja lisätehtävät. 
Kurssi soveltuu myös maahanmuut-
tajataustaisille opiskelijoille, jotka 
osaavat jo jonkin verran suomea. 
Maksu syksy 31 €, kevät 31 €. 

120320 EngLanTI III 
Lieksan lukio, luokka 101, 
Koulukatu 16 
ti 17.45–19.15
13.9.–13.12.2016, 24 oppituntia 
10.1.–11.4.2017, 26 oppituntia 
FM Marja Leena Riikonen

Lähtötaso A1. Kurssi sopii kieltä 
noin kaksi vuotta kansalaisopistos-
sa opiskelleille. Soveltuu myös hen-
kilöille, jotka haluavat virkistää jo 
hieman ruostumaan päässyttä kie-
litaitoa. Harjoitellaan matkustami-
seen liittyviä ilmaisua, kodin esitte-
lyä, kaupassa ja puhelimessa asioi-
mista, matkavarauksen tekemis-
tä ja hotelliin kirjoittautumista. Kie-
liopin keskeisiä aiheita ovat verbin 
imperfekti ja kestopreesens, omis-
tusrakenne ja erilaiset ajanilmaisut. 
Oppikirja English for You, too! Book 
2, Otava. Maksu syksy 31 €, kevät 
31 €. 

120330 EngLanTI Iv 
Lieksan lukio, luokka 203, 
Koulukatu 16 
ma 16.30–18.00
12.9.–5.12.2016, 24 oppituntia 
9.1.–10.4.2017, 26 oppituntia 
FM Inna Turpeinen

Lähtötaso A2. Kurssi sopii englantia 
noin kolme vuotta kansalaisopistos-
sa opiskelleille sekä kertauskurssik-
si englantia aikaisemmin muutaman 
vuoden lukeneille. Keskeiset vies-
tintätilanteet: työpaikan ja loma-ak-

tiviteettien esittely, lääkärissä käyn-
ti, ruoan tilaamien ravintolassa, puu-
tarhanhoito, verkkokaupassa asioin-
ti ja auton vuokraaminen ulkomail-
la. Kielioppiaiheina ovat adjektiivien 
vertailu, adverbit, verbin perfekti ja 
futuuri sekä itsenäiset omistuspro-
nominit. Oppikirja English for You, 
too! Book 3, Otava. Maksu syksy 31 
€, kevät 31 €. 

120350 EngLannIn 
KESKUSTELURYHMä 
– EngLISH 
COnvERSaTIOn
Lieksan lukio, luokka 105, 
Koulukatu 16 
ti 17.15–18.45
13.9.–13.12.2016, 24 oppituntia 
10.1.–11.4.2017, 26 oppituntia 
FM Pasi Karonen

Lähtötaso B1 eli keskitaso. Vapaa-
muotoista keskustelua englannik-
si uutisista ja muista ajankohtaisis-
ta asioista sekä osallistujien omista 
aiheista. Kurssi soveltuu myös opis-
kelijoille, joiden äidinkieli on muu, 
kuin suomi. Opettajan oma materi-
aali. Maksu syksy 31 €, kevät 31 €. 
Starting level B1, or intermedia-
te English. Informal discussion in 
English on news and other current 
topics plus the participants’ own 
subjects. The course is suitable also 
for non-Finnish speakers, who have 
studied English for several years. 
Teaching materials provided by the 
teacher. Course fee autumn 31 €, 
spring 31 €. 

120360 EngLanTIa 
SEnIOREILLE
Pielisen Karjalan musiikkiopisto, 
teorialuokka, Koski-Jaakonkatu 4 
ma 11.00–12.30
12.9.–5.12.2016, 24 oppituntia 
9.1.–10.4.2017, 26 oppituntia 
FM Inna Turpeinen

Lähtötaso B 1. Kurssi sopii henki-
löille, jotka tuntevat kielen keskeiset 
rakenteet ja perussanaston, mutta 
kaipaavat kertausta ja suullisen kie-
litaidon harjoittelua. Kurssin teema-
na on englantilaisen pariskunnan, 
Patin ja Pollyn, elämä Englannissa 
ja Suomen Lapissa. Tunnilla kes-
kustellaan jokapäiväisistä asioista 
ja tilanteista ja kerrataan kielioppia. 
Oppikirja Pat and Polly 2, Sanoma 
Pro. Maksu syksy 31 €, kevät 31 €. 

120370 EngLannIn 
vIRKISTYSKURSSI – 
EngLISH REFRESHER
Lieksan lukio, luokka 203, 
Koulukatu 16 
ke 17.45–19.15
14.9.–7.12.2016, 24 oppituntia 
11.1.–12.4.2017, 26 oppituntia 
FM Inna Turpeinen

Lähtötaso A2–B1. Suullista kielitai-
toa aktivoiva kurssi opiskelijoille, 
joille englannin perusrakenteen ja 
sanasto ovat jo tuttuja, mutta kes-
kustelutaidot kaipaavat vielä har-
joittelua. Tavoitteena on paran-
taa puheen sujuvuutta ja laajentaa 
sanavarastoa. Kieliopin opiskelu ei 
kuulu kurssin ohjelmaan, joskin joi-
takin kielioppiasioita voidaan kerra-
ta tarvittaessa. Kurssin aiheet liitty-
vät jokapäiväiseen elämään: koti, 
perhe, harrastukset, ruoka, terveys, 
työelämä, media, ympäristö ja mat-
kailu. Sopii kansalaisopistossa kiel-
tä noin 4–5 vuotta opiskelleille tai 
vastaavat tiedot omaaville. Kurs-
si soveltuu myös opiskelijoille, joi-
den äidinkieli on muu kuin suomi. 
Oppikirja Catching up, Finn Lectu-
ra. Maksu syksy 31 €, kevät 31 €. 
Starting level A2–B1. This practical 
course is designed for students, 
who know already basic vocabulary 
and grammar but who would like 
to practice and improve their oral 

communication skills and fluency in 
English. During the course we will 
discourse topics related to everyday 
life such as home, family, free-
time activities, food, health, work, 
media, environment and travelling. 
The course is suitable also for non-
Finnish speakers, who have studied 
English for several years. Textbook 
Catching Up, Finn Lectura. Course 
fee: autumn semester 31 €, spring 
semester 31 €. 

VENÄJÄ 
120600 vEnäjän 
aaKKOSET TUTUIKSI
Pielisen Karjalan musiikkiopisto, 
teorialuokka, Koski-Jaakonkatu 4 
to 11.00–12.30
15.9.–8.12.2016, 24 oppituntia 
FM Inna Turpeinen

Lähtötaso 0. Tällä syyslukukauden 
kestävällä kurssilla opitaan venä-
jän kielen kyrilliset aakkoset ja har-
joitellaan niiden ääntämistä, luke-
mista ja kirjoittamista. Lisäksi ope-
tellaan tervehdyksiä, peruskohteli-
aisuuksia, tutustumista ja tien kysy-
mistä. Kurssi soveltuu esim. henki-
löille, jotka haluavat helpottaa mat-
kustamistaan Venäjällä sekä lisä-
kurssiksi venäjän alkeiden opiskeli-
joille. Kurssiin ei sisälly kieliraken-
teiden harjoittelua. Oppimateriaa-
li jaetaan kurssilla. Maksu syksy 31 
€, lisäksi materiaalimaksu noin 5 €. 

120610 
vEnäjän aLKEET
Lieksan lukio, luokka 203, 
Koulukatu 16 
ke 16.00–17.30
14.9.–7.12.2016, 24 oppituntia 
11.1.–12.4.2017, 26 oppituntia 
FM Inna Turpeinen

Lähtötaso 0–A1.Melko nopeasti ete-
nevä kurssi sekä aloittelijoille että 
kertaajille, jotka osaavat jo venäjän 
aakkoset. Kurssilla käydään läpi 
kyrilliset aakkoset, tehdään luku-, 
ääntämis-, sanasto- ja rakennehar-
joituksia sekä harjoitellaan käytän-
nön viestintätilanteita. Soveltuu niin 
Venäjälle matkustaville kuin Suo-
messa venäläisiä esimerkiksi pal-
velutilanteissa kohtaaville. Aihei-
na ovat mm. tutustuminen, esittäy-
tyminen, kahvilassa, vaatekaupas-
sa, kylpylässä ja laskettelukeskuk-
sessa asiointi. Kurssi soveltuu opis-
kelijoille, joiden kielenopiskelu on 
hiukan tavoitteellisempaa. Venä-
läisten aakkosten tuntemusta voi 
vahvistaa Venäjän aakkoset tutuik-
si -kurssilla, mutta kurssille osallis-
tuminen ei edellytä kyseisen kurs-
sin läpikäymistä. Oppikirja Pora 1, 
Otava. Kansalaisopiston ja ammat-
tiopiston yhteisryhmä. Maksu syksy 
31 €, kevät 31 €.
 
120620 vEnäjä III
Lieksan lukio, luokka 204, 
Koulukatu 16 
to 16.30–18.00
15.9.–8.12.2016, 24 oppituntia 
12.1.–13.4.2017, 26 oppituntia 
FM Inna Turpeinen

Lähtötaso A1. Jatketaan tutustu-
mista kielen perusrakenteisiin sekä 
keskeiseen sanastoon sekä tapa-
kulttuuriin ja elämään Venäjällä. 
Oppikirja Kafe Piter 1, kappalees-
ta 13 eteenpäin. Keskeisiä teemoja 
ovat matkustaminen, ostosten teke-
minen, ravintolassa tilaaminen sekä 
loman ja juhlien vietto. Maksu syksy 
31 €, kevät 31 €. 

120630 vEnäjä Iv
Lieksan lukio, luokka 203, 
Koulukatu 16 
ti 17.45–19.15
13.9.–13.12.2016, 24 oppituntia 
10.1.–11.4.2017, 26 oppituntia 
FM Inna Turpeinen

Lähtötaso A1–A2. Jatketaan 
tutustumista kielen perusraken-
teisiin sekä keskeiseen sanas-
toon tapakulttuuria unohtamatta. 
Oppikirja Kafe Piter 2, Finn Lec-
tura. Kurssilla käydään kirjan kap-
paleet 1–8, joiden keskeisiä tee-
moja ovat asuminen, vapaa-aika, 
puhelinasiointi, ulkonäön kuvailu, 
pukeutuminen, sairastaminen ja 
opiskelu. Sopii kansalaisopistos-
sa kieltä noin kolme vuotta luke-
neille tai vastaavat tiedot omaavil-
le. Maksu syksy 31 €, kevät 31 €. 

ESPANJA 
120700 ESPanjan 
aLKEET
Lieksan lukio, luokka 201, 
Koulukatu 16 
ke 16.30–18.00
14.9.–7.12.2016, 24 oppituntia 
11.1.–12.4.2017, 26 oppituntia 
Anneli Salin

Lähtötaso 0. Kurssi vasta-alkajille. 
Harjoitellaan kielen perusrakentei-
ta ja käytännöllisiä puhetilanteita 
sekä perehdytään espanjalaiseen 
elämäntapaan. Kansalaisopiston 
ja ammattiopiston yhteisryhmä 
Oppikirja Buenas Migas 1, Ota-
va. Maksu syksy 31 €, kevät 31 €.
 
120710 ESPanjan 
jaTKOKURSSI
Lieksan lukio, luokka 201, 
Koulukatu 16 
to 16.30–18.00
15.9.–8.12.2016, 24 oppituntia 
12.1.–13.4.2017, 26 oppituntia 
Anneli Salin

Lähtötaso A1. Sopii kansalaiso-
pistossa espanjaa noin 1–2 vuotta 
opiskelleille, esimerkiksi espanjan 
alkeet ja espanja II -kurssit käy-
neille tai vastaavat tiedot omaavil-
le. Oppikirja Buenas Migas 1. Syk-
syllä kerrataan nopeasti alkeis-
kurssin asiat kappaleiden 1–7 
avulla. Keväällä jatketaan uusien 
asioiden opiskelua käymällä kirjan 
loppukappaleet 8–12. Maksu syk-
sy 31 €, kevät 31 €. 

120720 ESPanjaa 
EdISTYnEILLE
Lieksan lukio, luokka 201, 
Koulukatu 16 
ke 18.15-19.45
14.9.–7.12.2016, 24 oppituntia 
11.1.–12.4.2017, 26 oppituntia 
Anneli Salin

Lähtötaso A2–B1. Jatketaan kie-
liopin opiskelua ja keskustelutai-
don harjoittelua sekä tutustumista 
espanjalaiseen elämänmuotoon. 
Sopii kansalaisopistossa espan-
jaa 4–5 vuotta opiskelleille tai vas-
taavat tiedot omaaville. Oppikirja 
Fantástico! 4, Sanoma Pro. Mak-
su syksy 31 €, kevät 31 €. 

Kaipaatko 
neuvoa 

kieliryhmän 
valinnassa? 

Tule 2.9. klo 15–16 
kirjaston ala-aulaan 

tapaamaan suunnittelija-
opettaja Inna Turpeista. 

Mietitään sinulle
 sopiva tasoryhmä ja 

keskustellaan 
kurssien sisällöistä.
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Lieksa ei ole enää samanlai-
nen paikka kuin oli muutettuani 
tänne 25 vuotta sitten silloisesta 
Neuvostoliitosta, nykyiseltä Val-
ko-Venäjältä. Väestömäärältään 
se oli runsaampi, mutta kulttuu-
rikirjoltaan huomattavasti sup-
peampi. Kiinnitin vuonna 1991 
itseeni paljon enemmän huomio-
ta ulkonäölläni ja korostuksella-
ni. Tätä nykyään en herätä suuria 
tunteita, sillä 1990-luvulta läh-
tien kaupunkiin on tullut perin-
teisen venäjänkielisen vähem-
mistön rinnalle melkoinen kan-
sallisuuksien kirjo: täällä asuu 
somalialaisia, irakilaisia, puola-
laisia, thaimaalaisia, turkkilaisia, 
kreikkalaisia, intialaisia, filippii-
niläisiä, saksalaisia, virolaisia, 
latvialaisia, liettualaisia ja ehkä 
muitakin kansallisuuksia. 

Kansainvälisyys näkyy Liek-
sassa monella tapaa. Useassa yri-
tyksessä ja organisaatiossa työs-
kentelee ulkomaalaistaustai-
sia ihmisiä. Moni kohtaa työs-
sään kollegoita ja asiakkaita, joi-
den äidinkieli on muu kuin suo-
mi. Kadulla, kaupan kassajonos-
sa, erilaisissa tapahtumissa kuu-
lee vieraita kieliä. Pienestä koos-
taan huolimatta kaupunkimme 
on nykyään varsin kansainväli-
nen. Monikulttuurisuus ja moni-
arvoisuus ovat täällä ja haastavat 
meitä kaikkia toimimaan ennak-
koluulottomasti ja avarakatsei-
sesti. 

Kansalaisopistolla paikkakun-
nan ainoana kieliopintoja laajasti 
tarjoavana oppilaitoksena on eri-
tyinen rooli kaupungin kansain-
välistyessä. Monelle kansalaiso-

pisto tulee ensimmäisenä mie-
leen, kun esille nousee kielenopis-
kelun tarve. Olemme ylpeitä siitä 
ja kuuntelemme herkällä korvalla 
kuntalaisten toiveita, mutta seu-
raamme myös itse paikkakunnan 
kehitystä. Opiskelijoiden toiveet 
ja kansainvälistyminen olivat 
johtolankana rakentaessamme 
kauden 2016–2017 kieliohjelmaa. 

Kevään 2016 kurssitoiveke-
ruumme perusteella lisäsim-
me ohjelmaan ruotsin ja kreikan 
kielet. Niitä ei ole ollut ohjelmas-
samme vuosiin, joten kannattaa 
liittyä ryhmään, jos nämä kielet 
kiinnostavat. Lisäksi saimme toi-
veita arabian, saksan ja ranskan 

Maanantaisin toistakymmentä 
innokasta opiskelijaa kokoontui 
viime talvena Lieksan kansalai-
sopiston varsinaiskarjalan kurs-
sille. Johtotähtenä oli Karjalan 
kieliruadajien projektipäällikön 
Eila Jahnin kokoama oppikirja 
Opassa da opassu 1. Kurssilaisten 
taustat olivat moninaiset. Osa oli 
opiskellut kansalaisopiston kurs-
seilla aiemmin livvin kieltä, osal-
la oli kotoperäiset, mutta hiukan 
unohduksissa olleet vanhem-
pien tai isovanhempien äidinkie-
lenään puhutut sanonnat ja lau-
separret. Kurssilaisten taustalta 
löytyi suojärveläisyyttä, suista-
molaisuutta, salmilaisuutta, ilo-
mantsilaisuutta, repolalaisuutta 
ja tietenkin paikallista savo-kar-
jalaisuutta. 

Luokkahuoneemme oli erit-
täin hyvin teknisesti varusteltu, 
joten katsoimme mm. Yle-Aree-
nasta videot Katoavaa karjalai-
suutta, Karjalaisten laulun uuden 
voittoisan sovituksen sekä Jaakko 

Kolmosen ja kahden suojärveläis-
taustaisen rouvan piirakoiden ja 
sultsinoiden leipomisohjelmat. 
Myös sähköistä karjalan kielen 
sanakirjaa ja Karjalan karttoja 

ITALIA 
120800 ITaLIan 
aLKEET
Lieksan lukio, luokka 203, 
Koulukatu 16 
to 16.30–18.00
15.9.–8.12.2016, 24 oppituntia 
12.1.–13.4.2017, 26 oppituntia 
Luciana Turunen, 
Diploma Magistrale

Lähtötaso 0. Kurssi vasta-alkajil-
le. Kielen perusrakenteiden opis-
kelun lisäksi harjoitellaan yksin-
kertaisia keskusteluja pareittain 
ja pienryhmissä. Oppikirja Bella 
Vista 1, Sanoma Pro. Maksu syk-
sy 31 €, kevät 31 €. 

120810 ITaLIan 
jaTKO
Lieksan lukio, luokka 203, 
Koulukatu 16 
to 18.15–19.45
15.9.–8.12.2016, 24 oppituntia 
12.1.–13.4.2017, 26 oppituntia 
Luciana Turunen, 
Diploma Magistrale

Lähtötaso A12. Jatketaan sana-
varaston laajentamista, erilais-
ten puhetilanteiden harjoittelua 
ja kieliopin opiskelua. Oppikirja 
In Piazza 1, teksti- ja tehtäväkirja 
kappaleesta 18 eteenpäin. Kurs-
si sopii kieltä kansalaisopistossa 
noin kaksi opiskelleille tai vastaa-
vat tiedot omaaville. Maksu syksy 
31 €, kevät 31 €. 

MUUT KIELET 
129800 
vaRSInaISKaRjaLan 
KIELEn KURSSI
Lieksan lukio, luokka 201, 
Koulukatu 16 
ma 17.00–18.30
12.9.–5.12.2016, 24 oppituntia 
9.1.–10.4.2017, 26 oppituntia 
KM Markku Mahlavuori

Lähtötaso 0–A1. Kurssi toteu-
tetaan yhteistyössä Suojärven 
Pitäjäseura ry:n ja Lieksan Suo-
järveläiset ry:n kanssa. Kurssi 
sopii sekä aloittelijoille että kieltä 
vähän taittaville, esim. alkeiskurs-
sin käyneille. Kurssilla kerrataan 
aakkosia ja äänteitä, opiskellaan 
perussanastoa ja kielen perusra-
kenteita sekä harjoitellaan arki-
elämän puhetilanteita. Kurssil-
la käytetään Kielikerahmo Opas-
sa da opassu -materiaalia, joka 
jaetaan kurssin alussa. Materi-
aali sisältää Kuin kirjuttua karja-
laksi -ohjeen sekä erilaisia karja-
lankielisiä tekstinäytteitä, äänit-
teitä ja lauluja lukemisen, kuul-
lun ymmärtämisen, puhumisen ja 
kirjoittamisen tueksi. Maksu syk-
sy 31 €, kevät 31 €. 

129860 KREIKKaa 
MaTKaILIjOILLE
Lieksan lukio, luokka 101, 
Koulukatu 16 
ma 17.00–18.30
9.1.–10.4.2017, 26 oppituntia
FK Kristiina Sotiriou

Lähtötaso 0. Tutustutaan aakko-
siin ja kulttuuriin, opetellaan luke-
mista ja puhumista: tervehdyksiä, 
esittäytymistä, kahvila-, taverna- 
ja ostossanastoa. Oppikirja Kreik-
kaa matkailijoille, Finn Lectura. 
Huomaa, että kurssi on kevätkau-
della, maksu 31 €.

Kansainvälistyminen 
ja kielitaito

Vieraalla kielellä puhumista voi opiskella myös ruoanlaiton ohessa. Suomen ja venäjän aktivointikurssien 
opiskelijat laittamassa yhdessä venäläistä ruokaa ja rupattelemassa suomeksi ja venäjäksi. Keskuskoulun 
opetuskeittiö, tammikuu 2016. 

Kuva: Seppo Turunen

Varsinaiskarjalan opiskelua Lieksassa

Varsinaiskarjalan kurssilaiset kesäkuisella opintomatkalla karjalai-
sessa Kinnermäen perinnekylässä Vieljärvellä Venäjällä. Kuva: Mar-
ja Tapanen. Lisää tietoa ja kuvia matkasta on opiston Facebook-sivul-
la, postitus 13.6.2016.

kursseista. Jatkossa pyrimme tar-
joamaan myös niitä.

Monikulttuurisuutta otam-
me huomioon tarjoamalla kahta 
englannin kielen ryhmää – Eng-
lish Conversation ja English Ref-
resher, joihin voi tulla ilman suo-
men kielen taitoakin. Myös Eng-
lanti I -kurssille vieraskieliset 
ovat tervetulleita.  

Itäsuomalaisille Venäjä on 
luonteva matkakohde, mutta 
venäjän opiskelu voi arveluttaa 
hankalan kielen maineen vuok-
si. Madaltaaksemme opiskelu-
kynnystä perustimme alkeis-
kurssin lisäksi Venäjän aakkoset 
-kurssin, josta hyötyy esimerkik-

si Venäjälle matkustava.
Kielitaidon sanotaan avaavan 

ovia. Itselleni kielitaito on ollut 
keino tutustua maailmaan ja eri-
laisiin ihmisiin. Parhaimmillaan 
kielten opiskelu johtaa dialogiin 
kulttuurien välillä ja edistää kes-
kinäistä ymmärrystä ja rauhaa, 
jolle nyt jos koskaan on tilausta. 

Olipa kielitaustasi ja opiskelu-
tarpeesi mikä tahansa, olet terve-
tullut viettämään mielenkiintois-
ta syksyä ja talvea kieliopintojen 
parissa.

Inna Turpeinen
Suunnittelijaopettaja

vilkaisimme sekä kuuntelimme 
Ari Peiposen toimittamia ääni-
näytteitä suojärveläisten haastat-
teluista.

Karjalaiseen kulttuuriin tutus-

tuimme mm. laulamalla karja-
laisia lauluja nurmeslaisen Mau-
ri Mahlavuoren johdolla sekä val-
mistamalla keskuskoulun ope-
tuskeittiössä karjalanpiirakoi-
ta, sultsinoita ja keitinpiirakoita. 
Osallistuimme kesäkuun alus-
sa kielikurssille Karjalan Viel-
järvellä. Tämän matkan aikana 
tutustuimme paikalliseen histo-
riaan ja muistomerkkeihin oivan 
oppaamme, kuljettajamme Mart-
ti Mahlavuoren johdolla. 

Kaikki ensimmäiseen vuo-
sikurssiin osallistuneet halua-
vat jatkaa opintojaan syksyl-
lä. Odotamme innolla Eila Jah-
nin kokoamaa Opassa da opassu 
2 -kirjaa, aapista, lasten satukir-
jaa, kielioppikirjaa ja -nauhoittei-
ta, sanakirjaa ja mitä muuta oli-
sikaan saatavissa varsinais-karja-
lan opiskelua edistämässä!

Marja Tapanen
Varsinaiskarjalan 
kurssin opiskelija
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Jokainen kunta haluaa 
olla elinvoimainen. Toisin 
sanoen vetovoimainen, kas-
vava, houkutteleva, dynaa-
minen, vitaalinen, energi-
nen, tuloksellinen, kette-
rä jne. Mutta mistä oikein 
puhutaan, kun puhutaan 
elinvoimasta? Onko saip-
puamainen käsite määri-
teltävissä ymmärrettäväm-
pään muotoon? 

Yksi tapa on pilkkoa alueen 
elinvoima kolmeen osatekijään: 
ulkoiseen elinvoimaan, sisäiseen 
elinvoimaan ja mainekuvaan.  

Käytän Lieksaa esimerkkinä, 
mutta sama luokittelu on sovel-
lettavissa mihin tahansa aluee-
seen.

Ulkoinen elinvoima ja 
kovat kilpailukykytekijät

Lieksan ulkoiseen elinvoimaan 
liittyvät tekijät perustuvat toi-
mintaympäristön isoihin muu-
toksiin ja makrotekijöihin. Muu-
tokset liittyvät Lieksan elinkei-
no- ja toimialarakenteen kehi-
tykseen, aluetalouden muutok-
siin, työllisyys- ja työpaikkakehi-
tykseen, väestökehitykseen, kou-
lutus- ja osaamisrakenteen muu-
toksiin tai saavutettavuuteen. 
Muutokset ilmenevät keskipit-
källä ja pitkällä aikavälillä.   

Lieksa voi omilla valinnoillaan 
vaikuttaa vain osittain ulkoiseen 
elinvoimaan liittyviin koviin kil-
pailukykytekijöihin, mutta on 
pääosin riippuvainen muiden 
tekemistä päätöksistä ja resurs-
seista.   

Kovat vetovoimatekijät liitty-
vät ensisijaisesti kasvuun: asuk-
kaiden, työpaikkojen, yritysten, 
sijaintipäätösten tai investointi-
en määrän lisääntymiseen. Posi-
tiivisen kasvun kierteessä yksi 
myönteinen kasvutekijä johtaa 
toiseen, se taas kolmanteen jne.

Lieksan ulkoisen elinvoiman 
kannalta 2000-luvun kehitys 
on ollut lievästi sanoen haasta-
va. Lieksan väestö on vähenty-
nyt noin 3 700 henkilöllä vuosi-
na 2000–2015. Lieksa on menet-
tänyt noin tuhat työpaikkaa ja 
220 yrittäjää vuosina 2000–2013. 
Luvut kertovat hurjasta supistu-
miskierteestä 11  700 asukkaan 
seutukeskuksen kannalta. 

Jos Lieksan tulevaisuuskuva 
perustuisi vain koviin vetovoi-

matekijöihin liittyviin kylmiin 
numeroihin, tilanne olisi lohdu-
ton. Pinnalliset numerot peittävät 
kuitenkin näkyvistä sen, että asu-
kaskato keskittyy vahvasti yhteen 
ikäryhmään tai että alueelle 
suuntautuu ja on suuntautumas-
sa merkittäviä investointeja.

Sisäinen elinvoima ja 
pehmeät kilpailukykytekijät

Lieksan sisäiseen elinvoimaan 
liittyvät tekijät perustuvat oman 
toimintaympäristön mikroteki-
jöihin. Muutokset liittyvät Liek-
san tekemiin strategisiin valin-
toihin, kykyyn tehdä ja toteuttaa 
tulevaisuuspäätöksiä, reagointi-
herkkyyteen, keskeisten toimi-
joiden yhteistyö- ja luottamus-
kulttuuriin, sopimusrakenteiden 
toimivuuteen tai yksimielisyy-
teen Lieksan kannalta keskeisis-
tä menestystekijöistä. 

Muutoksia on mahdollista 
ennakoida ja niihin on mahdol-
lista vaikuttaa: muutoksen hal-
linta on omissa käsissä. 

Lieksan mahdollisuus piilee 

pehmeiden kilpailukyky- ja veto-
voimatekijöiden maksimaalisessa 
hyödyntämisessä. Tarkoitan peh-
meillä vetovoimatekijöillä alueen 
henkistä ilmapiiriä ja fiilistä, 
alueella järjestettäviä tapahtumia 
ja elämyksiä, vapaa-ajan harras-
tusmahdollisuuksia, kulttuuri-
tarjontaa, villiä luontoa, viihtyi-
siä asuin- ja elinympäristöjä tai 
vetovoima- ja peruspalveluiden 
toimivuutta jne.  

Pehmeiden vetovoimateki-
jöiden ytimessä ovat kotipaik-
kaan, identiteettiin ja sosiaali-
siin verkostoihin liittyvät tekijät. 
Jokainen Lieksan asukas, yritys 
tai yhteisö voi omilla teoillaan, 
valinnoillaan ja retoriikalla joko 
vahvistaa tai heikentää alueen 
vetovoimaa.

Lieksan ja Pielisen-Karjalan 
suurin vahvuus liittyy pehmei-
siin vetovoimatekijöihin. Liek-
salla on Koli, Koli ja Koli. Kolin 
potentiaalikerroin on valtava. Jos 
olisin yhden päivän Lieksan hyvä 
haltija, laittaisin kaikki käytettä-
vissä olevat henkiset ja fyysiset 
resurssit Koliin ja Kolin kerran-
naisvaikutusten vahvistamiseen.

Lieksassa ei ole myöskään 
pulaa järvistä, metsistä, luonnos-
ta, erämaasta yhdistettynä kau-
pungin monipuoliseen palvelu-
tarjontaan. Lieksan funkkista-
lot on upea käyntikortti. Paikal-
liseen kulttuuri ja tapahtuma-
tuotantoon liittyy omaleimai-
suus. Venäjän raja kiinnostaa 
ulkopuolisia. Luetteloa on help-
po jatkaa, mutta johtopäätös on 
se, että pehmeään vetovoimaan 
on yksinkertaisesti hölmöä jättää 
panostamatta. 

Mainekuva

Ulkoisen ja sisäisen elinvoi-
man perusteella muodostuu 
alueen mainekuva. Mainekuva 
on alueen ulkopuolisten asuk-
kaiden, matkailijoiden, tapahtu-
makävijöiden, yritysten, sijoitta-
jien tai investoreiden muodosta-
ma käsitys alueesta. Mainekuva 
voi olla myönteinen, kielteinen 
tai neutraali. Mainekuva vaikut-
taa keskeisesti alueen menesty-
miseen tai menestymättömyy-
teen. 

Ensimmäinen fakta on, että 
Lieksa herättää tunteita. Se on 
mainekuvan kannalta vain ja 
ainoastaan hyvä asia. Toinen 
fakta on, että Lieksan maineku-
vaan liittyy ulkopuolisen silmin 
suvaitsemattomuustahroja. Kol-
mas fakta on, että Lieksalla on 
suuri potentiaalikerroin liittyen 
pehmeisiin vetovoimatekijöihin 
Kolin johdolla.

Jatkossa ”paikan laatuun” liit-
tyvät tekijät ratkaisevat sen, 
mihin ihmiset ja yritykset kiin-
nittyvät. Kun työpaikka, asumi-
nen ja vapaa-aika kietoutuvat jat-
kossa nykyistä enemmän yhteen, 
paikkaan liitetyn mainekuvan ja 
”hyvän fiiliksen” merkitys koros-
tuu. Lieksan on huolehdittava 
kasvuun liittyvistä kovista kil-
pailukykytekijöistä, mutta peh-
meissä vetovoimatekijöissä pii-
lee alueen kannalta iso mahdolli-
suus. Pehmeän vetovoiman suh-
teen momentum on juuri nyt!

Timo Aro
Valtiotieteen tohtori

Mistä me puhumme kun 
puhumme alueen elinvoimasta?

‒ Lieksan vahvuus piilee pehmeiden kilpailukyky- ja vetovoimatekijöiden maksimaalisessa hyödyntämisessä, muistuttaa Timo Aro. Hän vierai-
li Pielisen Savotan järjestämässä keskustelutilaisuudessa Lieksassa Vaskiviikon aikana.

Kuva: Asko Saarelainen
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MUSIIKKI 
110100 
KEvYEn MUSIIKIn 
LaULUKURSSI
Pielisen Karjalan musiikkiopisto, 
Erkki Eskelinen -sali, 
Koski-Jaakonkatu 4 
pe 15.15–20.30
la 10.00–16.00
16.9.–19.11.2016, 52 oppituntia 
Pop/jazz-laulunopettaja 
Heidi Niinimäki

Kurssi sisältää sekä ryhmä- että 
yksilöopetusta. Ryhmäopetuk-
sessa (8 h) jokaisella oppilaalla 
on 10 min omaa laulutuntiaikaa. 
Sillä aikaa kun yksi laulaa, toi-
set seuraavat ja tekevät havain-
toja. Ryhmätunneilla tehdään 
yhdessä erilaisia laulamiseen ja 
esiintymiseen liittyviä harjoituk-
sia. Yksityistunneilla (44 t, tunnin 
kesto 45 min, 4 t/oppilas) harjoi-
tellaan kokonaisvaltaista äänen- 
ja kehonkäyttöä. Tehdään hyviä 
harjoituksia sekä lauletaan paljon 
kappaleita eri tyylilajeissa (pop, 
rock, jazz, blues, iskelmä) suo-
meksi ja englanniksi. Kokoontumi-
set pe–la 16.–17.9., 7.–8.10., 28.–
29.10. ja 18.–19.11.2016. Ensim-
mäinen yhteinen kokoontuminen 
Pielisen Karjalan musiikkiopistos-
sa pe 16.9. klo 17.00–18.30. Muut 
kokoontumiset pe klo 15.15–20.30 
ja la 10.00–16.00. Kansalaisopis-
ton ja Pielisen Karjalan musiik-
kiopiston yhteisryhmä. Kurssimak-
su 130 €.

110164 
YHTEISLaULUHETKI
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2 
ma 13.00–14.00
19.9.–12.12.2016, 5 oppituntia 
Markku Korpinen

Lauletaan yhdessä tuttuja laulu-
ja. Syksyn kokoontumiset: 19.9. 
tanssimusiikki, 25.10. kansanlau-
lut (poikkeuksellisesti ti), 14.11. 
hengelliset laulut ja 12.12. joulu-
laulut. Ei kurssimaksua. 

110110 
KORvaTTOMIEn 
LaULURYHMä
Lieksan evl. seurakunnan 
nuorisotila, Mönninkatu 13 
ke 17.00–18.30
14.9.–7.12.2016, 24 oppituntia 
11.1.–12.4.2017, 26 oppituntia 
Muusikko Riitta Lehtimäki

Ryhmä on tarkoitettu henkilöille, 
jotka kokevat laulamisen haas-

teellisena, tai jotka eivät uskalla 
laulaa. Opiskelemme hengitystek-
niikkaa ja laulamisen perustaito-
ja. Etsimme rohkeutta avata suu ja 
laulaa sekä haemme sitä ”korvaa”, 
jonka moni luulee puuttuvan itsel-
tään kokonaan. Ohjelmistossa on 
helpohkoja yksiäänisiä lauluja. Tie-
dustelut Riitta Lehtimäki, puh. 0400 
501788. Maksu syksy 31 €, kevät 
31 €.

110115 
OLOnEUvOSTEn 
LaULELMaRYHMä
Lieksan lukio, auditorio, 
Koulukatu 16 
to 12.30–14.00
15.9.–8.12.2016, 24 oppituntia 
12.1.–13.4.2017, 26 oppituntia 
KM Heidi Kansala

Vapaamuotoista yhteislaulua ryh-
män toiveiden mukaan ja äänen-
huoltoa. Maksu syksy 31 €, kevät 
31 €. 

110120 
jOULULaULUKUORO
Lieksan lukio, auditorio, 
Koulukatu 16 
pe 17.00–18.30
25.11.–23.12.2016, 10 oppituntia 
Muusikko Riitta Lehtimäki

Laulamme tuttuja ja tuntematto-
mampia joululauluja. Tiedustelut 
Riitta Lehtimäki, puh. 0400 501788. 
Maksu 18 €.
 
110140 
LaULU- ja SOITTO-
RYHMä vUOLaSET
Vuonislahden kylätoimintakeskus 
Kukko Oy, Vuonislahdentie 184
ke 18.00–20.30
14.9.–7.12.2016, 36 oppituntia 
11.1.–12.4.2017, 39 oppituntia 
Birgit Kettunen

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

110144 
LaULU- ja SOITTO-
RYHMä SOInTUSET
Viekin seurakuntatalo, 
Kannelkoskentie 9a 
to 17.45–20.00
15.9.–8.12.2016, 36 oppituntia 
12.1.–13.4.2017, 39 oppituntia 
Kari Hämynen

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

110150 
nURMIjäRvEn 
KYLäKUORO
Nurmijärven kirkon kanttorila, 
Salmentaus 5 
la 17.00–18.00
3.12.–24.12.2016, 7 oppituntia 
Muusikko Riitta Lehtimäki

Kaikille avoin lauluryhmä. Ohjel-
mistossa joululauluja. Tavoittee-
na esiintyminen Nurmijärven kirkon 
kauneimmissa joululauluissa. Mak-
su 18 €.

110154 
KYLäKUORO KOLIbRI
Kolin koulu, Aapiskukontie 11 
ti 19.00–21.15
13.9.–13.12.2016, 36 oppituntia 
10.1.–11.4.2017, 39 oppituntia 
Markus Kallies

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

110158 MIESKUORO
Lieksan lukio, auditorio, 
Koulukatu 16 
ti 16.00–18.15
13.9.–13.12.2016, 36 oppituntia 
10.1.–11.4.2017, 39 oppituntia 
Kari Hämynen

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

110160 
SEKaKUORO
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2 
ma 18.15–20.30
12.9.–5.12.2016, 36 oppituntia 
9.1.–10.4.2017, 39 oppituntia 
Muusikko Svetlana Perttu

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

Heidi Niinimäki opettaa kevyen musiikin laulukurssia.

Kuvat: Asko Saarelainen

110168 
MUSIIKKIRYHMä
Kolin koulu, Aapiskukontie 11 
pe 17.30–19.00
16.9.–9.12.2016, 24 oppituntia 
13.1.–21.4.2017, 26 oppituntia 
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
15.9.–8.12.2016, 24 oppituntia 
12.1.–13.4.2017, 26 oppituntia 
Harmonikkapedagogi Aki Hietala

Yksityisohjausta aloittelijoille ja 
yhteissoittoa. Maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €.
 
110174 
HaRMOnIKKa jaTKO
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
to 18.00–19.30
15.9.–8.12.2016, 24 oppituntia 
12.1.–13.4.2017, 26 oppituntia 
Harmonikkapedagogi Aki Hietala

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

110178 
PELIMannIT
Lieksan lukio, luokka 133, 
Koulukatu 16 
ma 16.45–19.00
12.9.–5.12.2016, 36 oppituntia 
9.1.–10.4.2017, 39 oppituntia 
Kari Hämynen

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

110180 PUHaLLIn-
ORKESTERI PIELInEn
Kulttuurikeskus, Brahe-sali, 
Pielisentie 9–11 
ma 19.30–21.00
19.9.–5.12.2016, 36 oppituntia 
9.1.–10.4.2017, 39 oppituntia 
Kapellimestari Juha Tiensuu

Puhallinorkesteri Pielinen toivottaa 
tervetulleiksi riveihinsä niin uudet 
kuin vanhatkin puhallin- ja lyömä-
soittajat. Puhallinmusiikin harras-
taminen opettaa yhteissoittamista 
sekä kannustaa aktiiviseen harjoit-
teluun ja antaa monipuolista esiin-
tymiskokemusta. Muuta et tarvitse 
kuin hieman soitto- ja nuotinluku-
taitoa sekä iloisen asenteen. Mak-
su syksy 37 €, kevät 37 €. 

110190 
TOUKOLanTIEn 
MUSIIKKIRYHMä
Toukolantien päivätoiminnot ja 
asumispalvelut, Toukolantie 27 
ke 12.00–13.00
14.9.–7.12.2016, 11 oppituntia 
11.1.–12.4.2017, 12 oppituntia 
Birgit Kettunen

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

110194 
KEHITYSvaMMaISTEn 
MUSIIKKIRYHMä
Toukolantien päivätoiminnot ja 
asumispalvelut, Toukolantie 27 
 la 13.00–14.30 joka toisella vii-
kolla
17.9.–10.12.2016, 12 oppituntia 
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 17.9., 8.10., 
29.10., 12.11. ja 10.12.2016. Ryh-
mä jatkuu keväällä. Maksu syksy 
18 €, kevät 18 €.

Juha Tiensuu johtaa puhallinorkesteri Pielistä.
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SIRKUSKOULU
110210 
naPEROSIRKUS 1
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
pieni sali,  
ti 15.00–15.45
13.9.2016–13.12.2016, 
12 oppituntia 
10.1.2017–11.4.2017, 
13 oppituntia 
Teatteritaiteen kandidaatti 
Karoliina Turkka

3–4-vuotiaat. Sirkusleikkikoulussa 
tutustutaan sirkuksen maailmaan 
erilaisten leikkien, pelien ja sirkus-
satujen kautta. Tunneilla harjoitel-
laan sirkustaitolajeja: akrobatiaa, 
ilma-akrobatiaa, jongleerausta ja 
tasapainoilua. Vanhempi saa olla 
mukana tunnilla. Maksu syksy 18 
€, kevät 18 €.

110220 
naPEROSIRKUS 2
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
pieni sali,  
ti 16.00–16.45
13.9.2016–13.12.2016, 
12 oppituntia 
10.1.2017–11.4.2017, 
13 oppituntia 
Teatteritaiteen kandidaatti 
Karoliina Turkka

4–5-vuotiaat. Sirkusleikkikoulussa 
tutustutaan sirkuksen maailmaan 
erilaisten leikkien, pelien ja sirkus-
satujen kautta. Tunneilla harjoitel-
laan sirkustaitolajeja: akrobatiaa, 
ilma-akrobatiaa, jongleerausta ja 
tasapainoilua. Vanhempi saa olla 
mukana tunnilla. Maksu syksy 18 
€, kevät 18 €.

110230 
naPEROSIRKUS 3
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
pieni sali,  
ti 17.00–17.45
13.9.2016–13.12.2016, 
12 oppituntia 
10.1.2017–11.4.2017, 
13 oppituntia 
Teatteritaiteen kandidaatti 
Karoliina Turkka

6-vuotiaiden ryhmä. Esikouluikäisil-
le suunnatussa sirkuskoulussa har-
joitellaan eri sirkustaitolajeja: akro-
batiaa, jongleerausta ja tasapainoi-
lua sekä pelejä ja leikkejä. Ryhmäs-
sä harjoitellaan myös parityöskente-
lyn taitoja. Maksu syksy 18 €, kevät 
18 €.

Kuvat: Asko Saarelainen

110250 
LaSTEnSIRKUS 1
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
pieni sali,  
ti 18.00–18.45
13.9.2016–13.12.2016, 
12 oppituntia 
10.1.2017–11.4.2017, 
13 oppituntia 
Teatteritaiteen kandidaatti 
Karoliina Turkka

7–8-vuotiaiden ryhmä. Lastensir-
kuksessa harjoitellaan permantoak-
robatiaa, pari- ja pyramidiakrobati-
aa, trampoliinihyppyjä, ilma-akroba-
tiaa kankaalla, köydellä ja trapetsil-
la sekä jongleerausta ja tasapainoi-
lua eri sirkusvälinein. Ryhmään ote-
taan sekä aloittelijoita että aiemmin 
sirkusta harrastaneita. Kurssimak-
su: syksy 18 €, kevät 18 €.
 
110260 
LaSTEnSIRKUS 2
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
pieni sali,  
ke 16.00–16.45
14.9.2016–7.12.2016, 24 oppituntia 
11.1.2017–12.4.2017, 26 oppituntia 
Teatteritaiteen kandidaatti 
Karoliina Turkka

7–8-vuotiaat. Lastensirkuksessa 
harjoitellaan permantoakrobatiaa, 
pari- ja pyramidiakrobatiaa, tram-
poliinihyppyjä, ilma-akrobatiaa kan-
kaalla, köydellä ja trapetsilla sekä 
jongleerausta ja tasapainoilua eri 
sirkusvälinein. Ryhmään otetaan 
sekä aloittelijoita että aiemmin sir-
kusta harrastaneita. Maksu syksy 
31 €, kevät 31 €. 

110270 
LaSTEnSIRKUS 3
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
pieni sali,  
ke 17.00–18.30
14.9.2016–7.12.2016, 
24 oppituntia 
11.1.2017–12.4.2017, 
26 oppituntia 
Teatteritaiteen kandidaatti 
Karoliina Turkka

9–10-vuotiaat. Lastensirkuksessa 
harjoitellaan permantoakrobatiaa, 
pari- ja pyramidiakrobatiaa, tram-
poliinihyppyjä, ilma-akrobatiaa kan-
kaalla, köydellä ja trapetsilla sekä 
jongleerausta ja tasapainoilua eri 
sirkusvälinein. Ryhmään otetaan 
sekä aloittelijoita että aiemmin sir-
kusta harrastaneita. Maksu syksy 
31 €, kevät 31 €. 

110280 
LaSTEnSIRKUS 4
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
pieni sali,  
ke 18.30–20.00
14.9.2016–7.12.2016, 24 oppituntia 
11.1.2017–12.4.2017, 26 oppituntia 
Teatteritaiteen kandidaatti 
Karoliina Turkka

11–12-vuotiaat, edistyneiden ryh-
mä. Isojen lasten lastensirkukses-
sa harjoitellaan permantoakroba-
tiaa, pari- ja pyramidiakrobatiaa, 
trampoliinihyppyjä, ilma-akrobati-
aa kankaalla, köydellä ja trapetsil-
la sekä jongleerausta ja tasapainoi-
lua eri sirkusvälinein. Ryhmään ote-
taan sekä aloittelijoita että aiemmin 
sirkusta harrastaneita. Maksu syksy 
31 €, kevät 31 €. 

110290 
nUORTEnSIRKUS 
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
pieni sali,  
ti 19.00–20.30
13.9.2016–13.12.2016, 
24 oppituntia 
10.1.2017–11.4.2017, 
26 oppituntia 
Teatteritaiteen kandidaatti 
Karoliina Turkka

12–18-vuotiaiden ryhmä. Nuor-
tensirkuksessa harjoitellaan per-
mantoakrobatiaa, pari- ja pyrami-
diakrobatiaa, trampoliinihyppyjä, 
ilma-akrobatiaa kankaalla, köydel-
lä ja trapetsilla sekä jongleerausta 
ja tasapainoilua eri sirkusvälinein. 
Ryhmään otetaan sekä aloittelijoi-
ta että aiemmin sirkusta harrasta-
neita. Ryhmään saavat tulla myös 
sirkuksesta kiinnostuneet aikuiset! 
Maksu syksy 31 €, kevät 31 €.

Huomio, että 
alle 18-vuotiaat 
lapset ja nuoret 
ovat huoltajan 

vastuulla 
oppituntien 
alkamiseen 

saakka ja 
oppituntien 
päätyttyä.

9–10-vuotiaat. Lastensirkuksessa 
harjoitellaan permantoakrobatiaa, 
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NÄYTTÄMÖ-
TAITEET 
110200 
aIKUISTEn LEIKISTI 
– ILMaISUTaIdOn 
KURSSI
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
pieni sali, 
la 12.00–15.00
su 12.00–15.00
19.11.2016–20.11.2016, 
8 oppituntia 
Teatteritaiteen kandidaatti 
Karoliina Turkka

Kurssi on suunnattu aikuisille, 
leikkimielisille ja ilmaisutaidosta 
kiinnostuneille. Kurssilla tehdään 
helppoja ja hauskoja klovnerian, 
improvisaation sekä fyysisen teat-
terin harjoitteita. Osallistuminen ei 
vaadi aiempaa kokemusta ilmai-
sutaidosta. Maksu 18 €. 

110204 
LIEKSan TEaTTERI
Kulttuurikeskus, Brahe-sali, 
Pielisentie 9–11 
ma 17.00–21.00
pe 17.00–21.00
la 11.00–15.00
su 11.00–15.00
20.8.2016–11.12.2016, 
180 oppituntia 
Tero Sarkkinen

Lieksan teatteri valmistaa Tuo-
mas Timosen ja Pärttyli Rinteen 
käsikirjoittaman näytelmän ”Bussi 
Somerolle – Rauli Baddingin tari-
na”. Ensi-ilta Kulttuurikeskuksen 
Brahe-salissa la 19.11. klo 19.00. 

Muut esitykset 20.11.–11.12.2016. 
Esityksen tuotanto yhteistyössä 
kansalaisopiston ja Lieksan Teat-
teriyhdistyksen kanssa. Ryhmän 
toiminta on käynnistynyt elokuus-
sa, joten siihen ei voida ottaa uusia 
opiskelijoita. Maksu 48 €.

KUVATAITEET 
110300 jOHdaTUS 
YMPäRISTÖ- ja 
YHTEISÖTaITEESEEn
Lieksan lukio, luokka 205, 
Koulukatu 16 
ma 17.30–19.00
26.9.2016–14.11.2016, 
12 oppituntia 
Artesaani Leena Koivunen

Kurssin luennoilla tutustutaan kuva-
esitysten kautta ympäristö- ja yhtei-
sötaiteen kenttään sekä aiheeseen 
liittyviin keskeisiin käsitteisiin, kuten 
paikkasidonnaiseen ja katoavaan 
taiteeseen. Luentojen esimerkkipro-
jektit valottavat yhteisöllisesti toteu-
tettavissa ja koettavissa olevan 
ympäristötaiteen moninaisia muo-
toja: turvesaunoja keskellä kaupun-
kia, pajuveistoksia peräkylän raitil-
la, tulitaidetta joen rannalla. Kurs-
si antaa perusvalmiuksia ympäris-
tö- ja yhteisötaiteellisen toiminnan 
toteuttamiseen erilaisia tekniikoita, 
luonnonmateriaaleja ja ilmaisukei-
noja käyttäen. Ei kokoontumista ma 
7.11. Maksu 18 €. 

Heidi Vasara ohjaa akvarellimaalausta.

110320 
aKvaRELLIMaaLaUS
Keskuskoulu, Koulukatu 16, 
taideopetustila, 
la 10.00–15.30
su 10.00–15.30
17.9.2016–25.9.2016, 24 oppituntia 
Kuvataiteilija Heidi Vasara

Tutustumista akvarellimaalaukseen. 
Pääpaino maisemamaalauksessa. 
Materiaalikokeiluja. Mukaan pape-
rit, siveltimet, värit, taustalevy maa-
lauspohjaksi (n. 50 cm x 70 cm). 
Kurssi sopii aloittelijoille ja aiemmin 
maalanneille. Ilmoittautuminen vii-
meistään 14.9. Maksu 31 €. 

110330 
KUvaTaIdE
Keskuskoulu, Koulukatu 16, 
taideopetustila, 
ke 18.30–20.45
14.9.2016–7.12.2016, 36 oppituntia 
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 Interne-
tissä kurssijärjestelmä Hellewissä 
https://www.opistopalvelut.fi /lieksa/ 
tai opiston toimistoon. Maksu 37 €. 

110340 
MaaLaUS ja 
PIIRUSTUS
Keskuskoulu, Koulukatu 16, 
taideopetustila, 
to 18.45–21.00
15.9.2016–8.12.2016, 36 oppituntia 
Kuvataiteilija Anssi-Mikael Okkonen

Materiaalioppia, erilaisia tekniikoita, 
piirustusta, öljyväri-, akryyli- ja tem-
peramaalausta. Tutustutaan taide-
historian eri suuntiin. Syventäviä 
keskusteluja kurssilaisten teoksista. 
Työskentelyä opiskelijoiden omien 
toiveiden mukaan. Kuvataideryhmi-
in on ehdottomasti ilmoittauduttava 
ennakkoon joko Internetissä kurssi-
järjestelmä Hellewissä https://www.
opistopalvelut.fi /lieksa/ tai opiston 
toimistoon. Maksu 37 €.
 

110350 
POLKUja 
KUvaTaITEESEEn
Kolin koulu, Aapiskukontie 11 
pe 12.00–14.30
16.9.2016–9.12.2016, 36 oppituntia 
13.1.2017–21.4.2017, 39 oppituntia 
Liisa Tommila, Joona Sarisalmi, Lei-
la Tanskanen

Monitaitoinen ryhmä, jossa eloku-
van historiaa, videon tekemisen 
alkeita, taidehistoriaa ja kuvatai-
detta. Maksu syksy 37 €, kevät 37 
€. Kansalaisopiston ja Kolin koulun 
yhteisryhmä. 

MUUT TAIDE- JA 
TAITOAINEET 
19800 
POSLIInInMaaLaUS, 
ryhmä A
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2 
ma 14.00–16.15
12.9.2016–5.12.2016, 
36 oppituntia 
9.1.2017–10.4.2017, 
39 oppituntia 
Sirpa Kärkkäinen

Ryhmä sopii aloittelijoille sekä 
aiemmin maalanneille. Posliiniesi-
neiden maalausta ja koristelua eri 
tekniikoilla ja teemoilla. Mukaan 
muistiinpano- ja maalausvälineet. 
Mahdollisuus tarvikkeiden yhteis-
hankintaan. Maksu syksy 37 €, 
kevät 37 €.

119810 
POSLIInInMaaLaUS, 
ryhmä B
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2 
ke 14.00–16.15
14.9.2016–7.12.2016, 
36 oppituntia 
11.1.2017–12.4.2017, 
39 oppituntia 
Sirpa Kärkkäinen

Kurssikuvaus sama kuin posliinin-
maalausryhmä A:lla. Maksu syksy 
37 €, kevät 37 €.

Kuva: Asko Saarelainen
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LIEKSAN KANSALAIS- 
OPISTON OPETUS-
OHJELMA 2016–2017
Katso kurssien HInnaT 
kurssien kurssikuvauksista! 

HATTUVAARAN 
KYLÄTALO
Hatunpirtti, Hattuvaarantie 277

TIISTaI
17.00–18.00
Liikuntaryhmä Hattuvaara 
alkaa 13.9.

JAMALIN KOULU

TIISTaI
13.00–14.30
Taidekoulu/jamali 
alkaa 6.9.

17.30–18.30
Toiminnallinen treeni jamali 
alkaa 13.9.

KESKUSKOULU
Koulukatu 16

MaananTaI
15.00–16.30
Taidekoulu 1
taideopetustila
alkaa 5.9.

17.00–18.30
Taidekoulu / pienet 1 
taideopetustila
alkaa 5.9. 

18.30–20.00
Taidekoulu 5 
taideopetustila 
alkaa 5.9. 

TIISTaI
16.00–18.15 
Taidekoulu / taidekäsityön 
ja kuvataiteen työpaja
taideopetustila 
alkaa 6.9.

18.30–20.45
Esineiden somistelu
decoupage-tekniikalla  
taideopetustila
13.9.–4.10.

KESKIvIIKKO
16.30–18.00
Taidekoulu 4  
taideopetustila
alkaa 7.9.

18.30–20.45
Kuvataide 
taideopetustila 
14.9.–7.12
 
TORSTaI
15.00–16.30
Taidekoulu 2
taideopetustila
alkaa 8.9.

17.00–18.30
Taidekoulu 3
taideopetustila 
alkaa 8.9. 

18.45–21.00
Maalaus ja piirustus
taideopetustila
15.9.–8.12

PERjanTaI
15.00–16.30
Taidekoulu / lapsi & aikuinen 
taideopetustila
alkaa 9.9.

17.00–18.30
Taidekoulu / pienet 2 
taideopetustila
alkaa 9.9.
 
vIIKOnLOPPUKURSSIT
kerran pe 18.00–19.30
kerran la–su 16.00–14.00
kolmesti pe–la 16.00–14.00 
Erästelykurssi
luokka 205, maastossa 
eri puolilla Lieksaa
16.9.–12.11.
Katso kurssiaikataulu ja -ohjelma 
tarkemmin kurssikuvauksesta.

la 10.00–15.30 
su 10.00–15.30 
akvarellimaalaus
taideopetustila
17.9.–25.9.

la 10.00–15.30 
su 10.00–15.00 
Pajutyökurssi
taideopetustila
KEVÄTKURSSI, alkaa 27.2.17

KESKUSKOULU
Moisionkatu 15

MaananTaI
16.30–17.30
Kiinteytysjumppa
iso liikuntasali  
alkaa 12.9.

16.30–17.30 
Miesten liikuntaryhmä
pieni liikuntasali  
alkaa 12.9.

17.00–20.00
vuosi ruoan matkassa
opetuskeittiö 
12.9.–5.12. 

18.00–19.00
Circuit  
pieni liikuntasali
alkaa 12.9.

TIISTaI
15.00–15.45
naperosirkus 1
pieni liikuntasali  
alkaa 13.9.

16.00–16.45
naperosirkus 2  
pieni liikuntasali
alkaa 13.9.

17.00–17.45
naperosirkus 3
pieni liikuntasali
alkaa 13.9.

18.00–18.45
Lastensirkus 1
pieni liikuntasali 
alkaa 13.9. 

19.00–20.30
nuortensirkus
pieni liikuntasali  
alkaa 13.9.

KESKIvIIKKO
16.00–16.45
Lastensirkus 2
pieni liikuntasali
alkaa 14.9.

17.00–18.30 
Lastensirkus 3  
pieni liikuntasali
alkaa 14.9.

17.00–20.00
Kasvisruokia
opetuskeittiö 
28.9.–12.10.

18.30–20.00
Lastensirkus 4
pieni liikuntasali 
alkaa 14.9. 

TORSTaI 
16.30–18.00
Harmonikka, alkeet  
puurakennus, käynti 
sisäpihan puolelta
alkaa 15.9.

17.30–18.30
Pilates, jatko 
pieni liikuntasali
alkaa 15.9.

18.00–19.30
Harmonikka, jatko  
puurakennus, käynti 
sisäpihan puolelta
alkaa 15.9.

18.45–19.45 
Pilates, alkeet
pieni liikuntasali 
alkaa 15.9. 

PERjanTaI
16.15–17.00
Niska-selkäjumppa
pieni liikuntasali  
alkaa 16.9.

17.05–17.50
Gymstick
pieni liikuntasali 
alkaa 16.9.

vIIKOnLOPPUKURSSI
la 12.00–15.00
su 12.00–15.00 
aikuisten leikisti 
– ilmaisutaidon kurssi  
pieni liikuntasali
19.11.–20.11.

KESKUSKOULU
Kuhmonkatu 30

MaananTaI
14.30–16.45
vaatteiden valmistus ja korjaus
tekstiilityöluokka
26.9.–21.11.

17.00–19.30
Vaatteita kaikenikäisille  
tekstiilityöluokka
alkaa 12.9.

17.00–20.00
Metallityöt, ryhmä A
teknisen työn luokka
alkaa 12.9.

17.00–20.00
Puutyöt, ryhmä A 
teknisen työn luokka 
alkaa 12.9. 

17.00–18.30 
Kansantanssi  
liikuntasali
alkaa 12.9.

18.40–19.40
Lavis® 
liikuntasali 
alkaa 12.9.

TIISTaI
17.00–19.15
ja torstai 17.00–19.15 
Tyylin ja vaatekaapin päivitys  
tekstiilityöluokka
27.9.–13.10.

17.00–20.00 
Metallityöt, ryhmä B
teknisen työn luokka 
alkaa 13.9.

17.00–20.00 
Puutyöt, ryhmä B
teknisen työn luokka 
alkaa 13.9. 

17.30–18.30 
Zumba®, ryhmä A
liikuntasali
alkaa 13.9.

18.40–19.40
Ryhtijumppa  
liikuntasali
alkaa 13.9.

KESKIvIIKKO
17.00–20.00
Puutyöt, ryhmä C
teknisen työn luokka  
alkaa 14.9.

17.30–19.45
Käsitöitä valintasi mukaan  
tekstiilityöluokka
alkaa 14.9.

TORSTaI
10.00–10.45 
Touhutunti
liikuntasali  
alkaa 15.9.

17.10–18.10 
Army  
liikuntasali
alkaa 15.9.

18.20–19.20
Kahvakuula  
liikuntasali
alkaa 15.9.

vIIKOnLOPPUKURSSIT
la 9.00–15.00
joulutonttu
tekstiilityöluokka 
13.12. (8 h)

su 11.00–12.30
Lavatanssi, alkeet
liikuntasali
alkaa 11.9.

su 12.40–14.10
Lavatanssi, 
alkeista eteenpäin 
liikuntasali
alkaa 11.9.

su 14.20–15.50
Lavatanssi, jatkoryhmä
liikuntasali 
alkaa 11.9.

su 16.00–17.00 
Zumba®, ryhmä B
liikuntasali
alkaa 18.9.

su 17.10–17.55
Kehonhuolto
liikuntasali  
alkaa 18.9.

KOLIN KOULU 
aapiskukontie 11

TIISTaI
18.00–19.00
Liikuntaryhmä Koli
alkaa 13.9.

19.00–21.15
Kyläkuoro Kolibri
alkaa 13.9.

KESKIvIIKKO 
16.00–18.15
Kolin perinnepiiri 
alkaa 31.8.

PERjanTaI
12.00–14.30 
Polkuja kuvataiteeseen  
alkaa 16.9.

17.30–19.00
Musiikkiryhmä  
alkaa 16.9.

KULTTUURIKESKUS
Pielisentie 9–11

MaananTaI
19.30–21.00
Puhallinorkesteri Pielinen
Brahe–sali  
alkaa 19.9.

KESKIvIIKKO
10.00–11.30  
Seniorijooga  
monitoimisali
alkaa 7.9.

16.15–17.00  
Kuntovatsatanssin alkeet
monitoimisali
alkaa 7.9.

17.05–17.50  
Itämainen tanssi 
monitoimisali
alkaa 7.9.

18.00–19.30
Voimajoogan alkeet  
monitoimisali
alkaa 7.9.

PERjanTaI
16.30–17.30
Nykytanssin alkeet
monitoimisali
alkaa 16.9.

17.40–18.40
jazztanssin alkeet 
monitoimisali
alkaa 16.9.

LaUanTaI
09.00–10.30 
Qi Gong – kiinalainen 
aamuvoimistelu
monitoimisali
alkaa 17.9.

KUNTOKESKUS 
SYKEX
Moisionkatu 2

TIISTaI
17.00–18.00
Kuntosali, naiset 
alkaa 13.9. 

18.00–19.00   
Kuntosali, naiset/miehet  
alkaa 13.9.
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LIEKSAN HENGITYS-
YHDISTYS RY
Pielisentie 2–6

KESKIvIIKKO
15.00–17.15  
Hyvässä hengessä  
14.9.–16.11.

LIEKSAN 
EVL SEURAKUNTA
Mönninkatu 13, nuorisotila

KESKIvIIKKO
17.00–18.30
Korvattomien lauluryhmä 
alkaa 14.9. 

LIEKSAN LUKIO
Koulukatu 16

MaananTaI
16.30–18.00  
Englanti IV 
luokka 203 
alkaa 12.9.

16.45–19.00   
Pelimannit 
luokka 133 
alkaa 12.9.

17.00–18.30   
varsinaiskarjalankielen 
kurssi 
luokka 201 
alkaa 12.9.

17.00–18.30   
Ruotsin kertauskurssi 
luokka 101 
12.9.–5.12.

17.00–18.30
Kreikkaa matkailijoille 
luokka 101  
KEVÄTKURSSI, alkaa 9.1.17

17.15–19.30  
Tietotekniikan lyhyt 
johdantokurssi C
Atk-luokka 106
10.10.–7.11.

17.30 – 19.00   
Johdatus ympäristö- ja 
yhteisötaiteeseen 
luokka 205 
26.9.–14.11.

18.15–19.45    
Suomea aloittelijoille 
– Finnish for Beginners 
luokka 203 
alkaa 12.9. 

TIISTaI
16.00–18.15   
Mieskuoro 
auditorio 
alkaa 13.9. 

16.00–17.30  
Suomea suullisesti 
luokka 203 
13.9.–13.12. 

16.00–17.30   
Suomea kirjallisesti 
luokka 203 
KEVÄTKURSSI, alkaa 10.1.17

16.00–17.30   
Englanti I 
luokka 101 
alkaa 13.9.

17.00–18.30   
Lieksa – rajan, metsän ja 
kulttuurin kaupunki 
luokka 201 
alkaa 25.10.

17.15–18.45   
Englannin keskusteluryhmä 
– English Conversation 
luokka 105 
alkaa 13.9. 

17.45–19.15  
Englanti III 
luokka 101 
alkaa 13.9. 

17.45–19.15  
Venäjä IV 
luokka 203
alkaa 13.9.

18.10–20.25   
Perhot 
luokka 204 
alkaa 13.9.

KESKIvIIKKO
16.00–17.30  
Venäjän alkeet 
luokka 203 
alkaa 14.9.

16.30–18.00
Espanjan alkeet 
luokka 201  
alkaa 14.9.

16.30–18.15
Miten opastan? 
luokka 101 
21.9.–7.12.

17.15–19.30
Tietotekniikan perusteet
Atk-luokka 106
alkaa 14.9. 

17.30–19.00
Kiinnostavaa historiaa 
luokka 204 
14.9.–23.11. 

17.45–19.15
Englannin virkistyskurssi – 
English Refresher
luokka 203 
alkaa 14.9.

18.00–19.30  
Sukututkimus
luokka 205 
14.9.–7.12.

18.15–19.45  
Espanjaa edistyneille 
luokka 201
alkaa 14.9.

TORSTaI
12.30–14.00  
Oloneuvosten laulelmaryhmä 
auditorio
alkaa 15.9.

16.00–17.30  
Tietotekniikan kerho 
ATK-luokka 106 
alkaa 15.9. 

16.30–18.00  
Italian alkeet 
luokka 203 
alkaa 15.9.

16.30–18.00
Venäjä III 
luokka 204 
alkaa 15.9.

16.30–18.00 
Espanjan jatkokurssi 
luokka 201
alkaa 15.9.

17.45–20.00 
Tietotekniikan lyhyt 
johdantokurssi a 
Atk-luokka 106 
15.9.–6.10. 

17.45–20.00  
Internet ja sähköinen asiointi 
Atk-luokka 106 
17.11.–8.12.

17.45–20.00 
Libre Office Writer 
-tekstinkäsittely 
Atk-luokka 106  
13.10.–10.11.

18.00–19.30
Lieksan sotahistorian 
tapahtumia 
auditorio
15.9.–8.12.

18.00–19.30  
Koiran kielen alkeet 
luokka 105
15.9.–27.10. 

18.15–19.45  
Italian jatko 
luokka 203 
alkaa 15.9.

PERjanTaI
17.00–18.30   
joululaulukuoro 
auditorio 
25.11–23.12.

vIIKOnLOPPUKURSSIT
la 09.00–14.00
su 09.00–14.00
Tietotekniikan lyhyt 
johdantokurssi b 
Atk-luokka 106 
8.–9.10. (12 h)

la 09.00–15.45
su 09.00–15.45
Ensiapu 1 
luokka 101 
19.–20.11. (16 h)

la 09.00–14.00
Hätäensiapu- ja kertauskurssi 
luokka 101 
KEVÄTKURSSI, 11.2.2017 (5 h)

la 10.00–17.15
su 10.00–16.30
Luovan kirjoittamisen paja 
luokka 205 
26.–27.11.

pe 14.30–19.45
la 8.30–20.15 
su 8.30–14.00
Ravivalmennuksen 
peruskurssi C-taso
auditorio 
30.9.–2.10.  

LOUKUN 
SEUROJENTALO
Kuohatintie 2, Viekijärvi

MaananTaI
17.30–18.30
Toiminnallinen treeni Loukku
alkaa 12.9.

NURMIJÄRVEN 
KIRKON KANTTORILA
Nurmijärven kirkon 
kanttorila, Salmentaus 5

LaUanTaI
17.00–18.00 
Nurmijärven kyläkuoro
3.12. alkaen (yht. 7 h)

MUSIIKKIOPISTO 
Koski–jaakonkatu 4

MaananTaI
11.00–12.30
Englantia senioreille 
alkaa 12.9. 

TORSTaI
11.00–12.30 
Venäjän aakkoset tutuiksi
15.9.–8.12.

PERjanTaI–LaUanTaI
pe 15.15–20.30
la 10.00–16.00
Kevyen musiikin laulukurssi
16.9.–19.11. 

la 10.00–17.30
Äänenkäytön kurssi 
3.12. (8 h)

PÄIVÄKESKUS 
KARPALO
jokikatu 2

MaananTaI
13.00–14.00 
Yhteislauluhetki
19.9.–12.12.

14.00–16.15
Posliininmaalaus, ryhmä A
alkaa 12.9.

18.15–20.30   
Sekakuoro  
alkaa 12.9.
  
TIISTaI
17.30–20.30
Hopeaketju  
27.9.–8.11.

KESKIvIIKKO 
14.00–16.15 
Posliininmaalaus, ryhmä B  
alkaa 14.9.

vIIKOnLOPPUKURSSIT
la 09.00–15.00
su 09.00–15.00
Lasityöt, ryhmä A  
24.9.–29.10.

la 09.00–15.00 
su 09.00–15.00  
Lasityöt, ryhmä B  
12.11.–10.12.

RANTALAN KOULU
Rantalantie 4

MaananTaI
17.00–18.30 
Jooga 
alkaa 12.9. 

TORSTaI
17.00–18.30
Jooga, alkeet
alkaa 15.9.  

18.40–20.10
Jooga, jatko  
alkaa 15.9.

TOUKOLANTIEN 
PÄIVÄTOIMINNOT 
JA ASUMISPALVELUT
Toukolantie 27

KESKIvIIKKO
12.00–13.00
Toukolantien musiikkiryhmä
alkaa 14.9.

LaUanTaI
13.00–14.30
Kehitysvammaisten 
musiikkiryhmä
alkaa 17.9.
 
UIMAHALLI
Kainuuntie 7

TIISTaI
19.45–20.30
vesijumppa/vesijuoksu
alkaa 20.9.

TORSTaI
19.45–20.30
allasvoimistelu 
alkaa 22.9.

VIEKIJÄRVEN 
RIISTAMIESTEN 
MAJA
Liinalammentie 8

vIIKOnLOPPUKURSSI
la 10.00–15.30
su 10.00–15.30 
Kasvivärjäys 
10.–11.9. (16 t)
  
VIEKIN 
SEURAKUNTATALO
Kannelkoskentie 9a

TORSTaI
17.45–20.00 
Laulu– ja soittoryhmä 
Sointuset
alkaa 15.9.

VUONISKYLIEN 
KOULU
Kylätie 4

TIISTaI
19.00–20.00 
Liikuntaryhmä Vuonisjärvi 
alkaa 13.9.
 
VUONISLAHDEN 
KYLÄTOIMINTA-
KESKUS KUKKO OY
vuonislahdentie 184

TIISTaI
16.15–17.15 
Liikuntaryhmä A Vuonislahti
alkaa 13.9.

17.30–18.30
Liikuntaryhmä B Vuonislahti 
alkaa 13.9.

KESKIvIIKKO 
18.00–20.30 
Laulu- ja soittoryhmä Vuolaset
alkaa 14.9.
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LIIKUNTA
830100 aRMY
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30 
to 17.10–18.10
15.9.2016–8.12.2016, 16 oppituntia 
12.1.2017–13.4.2017, 17 oppituntia 
Terveysliikunnanohjaaja 
Henna Purmonen

Tunti sisältää erilaisia alkulämmitte-
lyitä, pelejä ja toiminnallisia harjoi-
tuksia. Joka toinen tunti on aerobis-
ta harjoittelua sykettä nostattavalla 
HIIT-treenillä, joka sisältää hyppyjä, 
juoksua, kyykkyjä, lankkuja, punner-
ruksia yms. Lihaskuntoa harjoitam-
me kuntopiiriä muistuttavalla WOD:il-
la. Käytämme hyödyksi eri välinei-
tä, kahvakuulasta lähtien. Army-tun-
ti sopii henkilölle, jonka treenaami-
nen on jo tavoitteellisempaa ja joka 
haluaa haastaa itsensä. Kokemus 
kuntosali- tai kahvakuulaharjoittelus-
ta on eduksi. Sopii myös liikunnalli-
sen pariskunnan yhteiseksi harras-
tukseksi, koska tunnilla tehdään pari-
harjoituksia. Maksu syksy 31 €, kevät 
31 €. 

830104 CIRCUIT
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
pieni sali 
ma 18.00–19.00
12.9.2016–5.12.2016, 16 oppituntia 
9.1.2017–10.4.2017, 17 oppituntia 
LitM Pirjo Rämänen

Lihaskunnon kohottaminen sekä syk-
keen nostaminen kiertoharjoittelun ja 
crossfit-tyyppisen harjoittelun avulla. 
Omaa painoa hyödynnetään lihas-
kunto-osuudessa. Lopussa venytte-
lyä ja/tai rentoutusharjoituksia. Sopii 
sekä naisille että miehille. Maksu syk-
sy 31 €, kevät 31 €.

830106 gYMSTICK
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
pieni liikuntasali
pe 17.05–17.50
16.9.2016–9.12.2016, 12 oppituntia 
13.1.2017–21.4.2017, 13 oppituntia 
LitM Eevi Reinikka

Gymstick on kuminauhan ja kepin 
yhdistelmä, joka tehostaa oman 
kehon painolla tapahtuvaa harjoitte-
lua sekä kehittää tasopainoa ja koor-
dinaatiota. Monipuolinen lihaskunto-
painotteinen tunti, jossa treenataan 
vartalon suurimpia lihasryhmiä. Sopii 
aloittelijoille. Oma gymstick ja jump-
pamatto mukaan. Tunnilla on myös 
muutama gymstick lainattavaksi. 
Maksu syksy 18 €, kevät 18 €.

830118 KaHvaKUULa
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30 
to 18.20–19.20
15.9.2016–8.12.2016, 16 oppituntia 
12.1.2017–13.4.2017, 17 oppituntia 
Terveysliikunnanohjaaja 
Henna Purmonen

Tehokasta ja toiminnallista harjoitte-
lua kahvakuulalla. Monipuolinen laji, 
joka parantaa lihaskuntoa, kestävyyt-
tä, kehonhallintaa, tasapainoa ja liik-
kuvuutta. Edetään helpoista liikkeis-
tä kohti haastavampia variaatioita. 
Jokainen liike tehdään omalle kunnol-
le sopivalla kuulalla määrätyn ajan. 
Ryhmä sopii hyvän peruskunnon 
omaaville naisille että miehille, sillä 
kahvakuula vaatii hyvän kehonhallin-
nan, jotta liikkeet on turvallista suorit-
taa tekniikaltaan oikein. Ota mukaan 
oma kahvakuula ja jumppapatja. Tun-
nilla on myös muutamia kahvakuu-
lia lainattavaksi. Maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €. 

830122 KEHOnHUOLTO
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30 
su 17.10–17.55
18.9.2016–11.12.2016, 12 oppituntia 
15.1.2017–23.4.2017, 13 oppituntia 
KM Heidi Kansala

Rentouttava, kehoa ja mieltä huol-
tava tunti, jossa kevyen alkulämmit-

telyn jälkeen erityisesti keskivartalon 
syviä lihaksia vahvistavia harjoitteita 
ja lopuksi pitkät venyttelyt. Sopii kaikil-
le, hyvä tunti myös rankkojen treenien 
vastapainoksi. Varaa mukaan jump-
pa-alusta ja venyttelyyn pitkähihaista 
päällepantavaa. Maksu syksy 18 €, 
kevät 18 €. 

830124 
KIInTEYTYSjUMPPa
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, iso sali 
ma 16.30–17.30
12.9.2016–5.12.2016, 16 oppituntia 
9.1.2017–10.4.2017, 17 oppituntia 
LitM Pirjo Rämänen

Peruskuntoliikuntaa, joka koos-
tuu vauhdikkaasta alkuverryttelystä, 
tehokkaasta pitkäkestoisesta lihas-
kunto-osuudesta sekä kunnollisesta 
loppuvenyttelystä. Sopii hyvin kaike-
nikäisille ja -kuntoisille. Maksu syksy 
31 €, kevät 31 €. 

830128 
KUnTOSaLI, naISET
Kuntokeskus SykeX, Moisionkatu 2 
ti 17.00–18.00
13.9.2016–13.12.2016, 16 oppituntia 
10.1.2017–11.4.2017, 17 oppituntia 
LitM Pirjo Rämänen

Lihaskunnon kohottaminen kuntosali-
laitteita käyttäen. Tuntiohjelmaan kuu-
luu lihaskunnon kohottaminen, kiintey-
tys ja venyttelyt.Sopii kaikenikäisille ja 
-kuntoisille naisille. Kurssimaksu syk-
sy 31 €, lisäksi kuntosalimaksu 60 €. 
Kurssimaksu kevät 31 €, lisäksi kunto-
salimaksu 65 €. Kansalaisopisto las-
kuttaa opiskelijalta sekä kurssi- että 
kuntosalimaksun. Huomaa, että opin-
toseteli kattaa vain kurssimaksun, ei 
salimaksua. 

830130 KUnTOSaLI, 
naISET/MIEHET
Kuntokeskus SykeX, Moisionkatu 2 
ti 18.00–19.00
13.9.2016–13.12.2016, 16 oppituntia 
10.1.2017–11.4.2017, 17 oppituntia 
LitM Pirjo Rämänen

Lihaskunnon kohottaminen kunto-
salilaitteita käyttäen. Tuntiohjelmaan 
kuuluu lihaskunnon kohottaminen ja 
venyttelyt. Sopii kaikenikäisille ja -kun-
toisille miehille sekä runsaammin pai-
noja käyttäville naisille. Harjoitukses-
sa jokainen suorittaa tehtävää omalla 
laitteella. Kysele lisää ohjaajalta puh. 
040 1044109. Kurssimaksu syksy 31 
€, lisäksi kuntosalimaksu 60 €. Kurs-
simaksu kevät 31 €, lisäksi kuntosali-
maksu 65 €. Kansalaisopisto laskut-
taa opiskelijalta sekä kurssi- että kun-
tosalimaksun. Huomaa, että opintose-
teli kattaa vain kurssimaksun, ei sali-
maksua. 

830140 MIESTEn 
LIIKUnTaRYHMä
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
pieni sali 
ma 16.30–17.30
12.9.2016–5.12.2016, 16 oppituntia 
9.1.2017–10.4.2017, 17 oppituntia 
LitM Osmo Reinikka

Matalan kynnyksen ryhmä liikuntahar-
rastusta aloittaville miehille. Kokeil-
laan yhdessä erilaisia liikuntamuoto-
ja. Ryhmäläisten toiveet otetaan huo-
mioon kurssiohjelman suunnittelussa. 
Maksu syksy 31 €, kevät 31 €.
 
830150 nISKa-SELKä-
jUMPPa
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
pieni liikuntasali
pe 16.15–17.00
16.9.2016–9.12.2016, 12 oppituntia 
13.1.2017–21.4.2017, 13 oppituntia 
LitM Eevi Reinikka

Niska-hartiaseudun sekä selän lihak-
sia vahvistava ja vetreyttävä tunti, jos-
sa tavoitteena on parantaa ryhtiä, ren-
touttaa lihaksia ja lisätä niska-harti-
aseudun liikkuvuutta sekä ennaltaeh-

käistä tämän alueen vaivoja. Tunnil-
la tehdään avaavia lämmittelyliikkei-
tä, monipuolisia lihaskunto- ja liikku-
vuusliikkeitä sekä rentouttavia veny-
tyksiä. Välillä käytetään myös erilaisia 
välineitä. Oma jumppamatto mukaan. 
Tunti sopii kaikenikäisille ja -kuntoisil-
le, naisille ja miehille. Maksu syksy 18 
€, kevät 18 €. 

830144 PILaTES, aLKEET
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
pieni sali 
to 18.45–19.45
15.9.2016–8.12.2016, 16 oppituntia 
12.1.2017–13.4.2017, 17 oppituntia 
Fysioterapeutti Aino Mitrunen

Pilates on klassinen kehonhallintame-
netelmä, joka kehittää keskivartalon 
syviä lihaksia, lisää koordinaatioky-
kyä, selän hyvinvointia ja nivelten liik-
kuvuutta. Pilateksen avulla on mah-
dollista korjata ryhtivirheitä, mutta se 
edellyttää sitoutumista ja säännöllistä 
harjoittelua. Soveltuu erityisesti selkä-
ongelmaisille. Lisätietoja saa tutustu-
malla https://fi.wikipedia.org/wiki/pila-
tes-sivustoon. Oma patja mukaan. 
Maksu syksy 31 €, kevät 31 €. 

830146 PILaTES, jaTKO
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
pieni sali 
to 17.30–18.30
15.9.2016–8.12.2016, 16 oppituntia 
12.1.2017–13.4.2017, 17 oppituntia 
Fysioterapeutti Aino Mitrunen

Ryhmä on suunnattu pilateksen 
perusteet hallitseville ja pidemmän 
aikaa sitä harrastaneille, ei aloittelevil-
le. Pilates on klassinen kehonhallinta-
menetelmä, joka kehittää keskivarta-
lon syviä lihaksi, lisää koordinaatioky-
kyä, selän hyvinvointia ja nivelten liik-
kuvuutta. Soveltuu erityisesti selkäon-
gelmaisille. Oma patja mukaan. Mak-
su syksy 31 €, kevät 31 €. 

830148 QI gOng 
– KIInaLaInEn 
aaMUvOIMISTELU
Kulttuurikeskus, monitoimisali, 
Pielisentie 9–11 
la 9.00–10.30
17.9.2016–10.12.2016, 24 oppituntia 
14.1.2017–8.4.2017, 26 oppituntia 
Ellen Korhonen

Qi gong on perinteinen kiinalainen lii-
kuntalaji, joka edistää hapenottoky-
kyä, lihasvoimaa ja nivelten liikkuvuut-
ta. Harjoitukset lisäävät elinvoimaa ja 
vahvistavat fyysistä tasapainoa ja hen-
kistä hyvinvointia. Laji sopii kaiken-
kuntoisille ja -ikäisille. Ryhmä kokoon-
tuu myös syys- ja talvilomaviikolla, ei 
kokoontumista 5.11. Maksu syksy 31 
€, kevät 31 €. 

830120 RYHTIjUMPPa
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30 
ti 18.40–19.40
13.9.2016–13.9.2016, 16 oppituntia 
10.1.2017–11.4.2017, 17 oppituntia 
KM Heidi Kansala

Treenataan koko kehoa huomioiden 
erityisesti ryhtiä tukevat ja ns. korset-
tilihakset. Tehokkaat ja monipuoliset 
perusliikkeet, usein käytetään myös 
erilaisia välineitä. Tunti sisältää helpon 
aerobisen osuuden, lihaskunto-osuu-
den ja venyttelyt. Sopii kaikenikäisille 
naisille ja miehille. Maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €. 

830156 TOUHUTUnTI
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30 
to 10.00–10.45
15.9.2016–8.12.2016, 12 oppituntia 
12.1.2017–13.4.2017, 13 oppituntia 
LitM Pirjo Rämänen

Touhutunti on tarkoitettu vanhemmil-
le ja yli vuoden ikäisille lapsille yhtei-
seksi liikuntatuokioksi. Tunnilla leiki-
tään, pelataan ja touhutaan joko ryh-
mänä tai yksin erilaisissa tehtäväpis-
teissä käyttäen erilaisia välineitä kuten 

palloja, mailoja ym. Maksu syksy 18 €, 
kevät 18 €. 

KYLIEN LIIKUNTA- 
RYHMÄT
830132 LIIKUnTa-
RYHMä HaTTUvaaRa
Hattuvaaran kylätalo, Hatunpirtti, 
Hattuvaarantie 277 
ti 17.00–18.00
13.9.2016–13.12.2016, 16 oppituntia 
10.1.2017–11.4.2017, 17 oppituntia 
LAT Sirpa Porkka 

Lihaskuntoa kohottavaa jumppaa eri-
laisin välinein ja harjoittein. Lopussa 
venyttelyä ja/tai rentoutusharjoituksia. 
Sopii sekä naisille että miehille. Ryh-
män toiveet huomioidaan kurssiohjel-
man suunnittelussa. Maksu syksy 31 
€, kevät 31 €. 

830134 
LIIKUnTaRYHMä KOLI
Kolin koulu, Aapiskukontie 11 
ti 18.00–19.00
13.9.2016–13.12.2016, 16 oppituntia 
10.1.2017–11.4.2017, 17 oppituntia 
Tarja Saarelainen

Lihaskuntopainotteista jumppaa, vaih-
televasti myös eri välineitä ja kuntosa-
lilaitteita hyödyntäen. Sisältää kevy-
en alkuverryttelyn ja loppuvenyttelyt. 
Maksu syksy 31 €, kevät 31 €.

830136 LIIKUnTaRYHMä 
vUOnISjäRvI
Vuoniskylien koulu, Kylätie 4 
ti 19.00–20.00
13.9.2016–13.12.2016, 16 oppituntia 
10.1.2017–11.4.2017, 17 oppituntia 
Nana Nygren

Lihaskuntoa kohottava jumppa, jos-
sa otetaan huomioon myös lihashuol-
to. Sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille 
miehille ja naisille. Maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €. 

830137 LIIKUnTaRYHMä 
a vUOnISLaHTI
Vuonislahden kylätoimintakeskus 
Kukko Oy, Vuonislahdentie 184 
ti 16.15–17.15
13.9.2016–13.12.2016, 16 oppituntia 
10.1.2017–11.4.2017, 17 oppituntia 
Nana Nygren

Katso kurssikuvaus liikuntaryhmä 
Vuonisjärvi -kohdasta. Maksu syksy 
31 €, kevät 31 €.

830138 LIIKUnTaRYHMä 
b vUOnISLaHTI
Vuonislahden kylätoimintakeskus 
Kukko Oy, Vuonislahdentie 184 
ti 17.30–18.30
13.9.2016–13.12.2016, 16 oppituntia 
10.1.2017–11.4.2017, 17 oppituntia 
Nana Nygren

Katso kurssikuvaus liikuntaryhmä 
Vuonisjärvi -kohdasta. Maksu syksy 
31 €, kevät 31 €.

830152 TOIMInnaLLInEn 
TREEnI jaMaLI
Jamalin koulu, Reposärkäntie 21 
ti 17.30–18.30
13.9.2016–13.12.2016, 16 oppituntia 
10.1.2017–11.4.2017, 17 oppituntia 
KM Mervi Tolonen

Toiminnallinen treeni sisältää koko 
kroppaa kuormittavia kokonaisvaltai-
sia liikkeitä. Harjoitus on intervallityyp-
pinen ja se tehdään paikkaharjoittelu-
na. Liikkeet tehdään oman kehon pai-
nolla ja erilaisten välineiden avulla. 
Sopii naisille ja miehille. Maksu syksy 
31 €, kevät 31 €.
 

830154 TOIMInnaLLInEn 
TREEnI LOUKKU
Loukun Seurojentalo, Kuohatintie 2 
ma 17.30–18.30
12.9.2016–5.12.2016, 16 oppituntia 
9.1.2017–10.4.2017, 17 oppituntia 
KM Mervi Tolonen

Katso kurssikuvaus toiminnallinen 
treeni Jamali -kohdasta. Maksu syk-
sy 31 €, kevät 31 €.

VESILIIKUNTA
830158 
aLLaSvOIMISTELU
Uimahalli, Kainuuntie 7 
to 19.45–20.30
22.9.2016–15.12.2016, 12 oppituntia 
12.1.2017–13.4.2017, 13 oppituntia 
Terveysliikunnanohjaaja 
Henna Purmonen 

Reipasta ja mukaansa tempaavaa 
vesijumppaa. Tunti koostuu vauhdik-
kaasta alkuverryttelystä musiikin tah-
tiin, lihaskunto-osuudesta eri välinei-
tä hyödyntäen sekä nopeasta loppu-
verryttelystä. Sopii kaikenikäisille ja 
-kuntoisille. Maksu syksy 18 €, kevät 
18 €, lisäksi uimahallimaksu. Huo-
maa, että opintoseteli kattaa kurssi-
maksun, ei uimahallimaksua.

830160 vESIjUMPPa/
vESIjUOKSU
Uimahalli, Kainuuntie 7 
ti 19.45–20.30
20.9.2016–20.12.2016, 12 oppituntia 
10.1.2017–11.4.2017, 13 oppituntia 
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 kärsiville. 
Maksu syksy 18 €, kevät 18 €, lisäk-
si uimahallimaksu. Huom! Opintose-
teli kattaa kurssimaksun, ei uimahal-
limaksua. 

JOOGA
830108 jOOga
Rantalan koulu, Rantalantie 4 
ma 17.00–18.30
12.9.2016–28.11.2016, 24 oppituntia 
2.1.2017–27.3.2017, 26 oppituntia 
Joogaohjaaja Sari Parviainen

Rentouttava ja rauhoittava hathajoo-
ga sopii sekä aloittelijoille ja aikai-
semmin joogaa harrastaneille. Hat-
hajoogan pyrkimyksenä on tasapai-
nottaa keho ja mieli sekä ylläpitää 
elinvoimaa ja terveyttä. Tunnilla teh-
dään venytyksiä, helppoja liikesarjoja 
ja asentoja eli asanoita parantamaan 
kehon liikkuvuutta. Tunti päättyy lop-
purentoutukseen. Harjoitukset teh-
dään rauhallisessa ilmapiirissä omaa 
kehoa kuunnellen. Ryhmä kokoontuu 
syys- ja talvilomaviikolla. Patja ja läm-
min joustava vaatetus mukaan. Sopii 
sekä aloittelijoille että joogaa jo hie-
man harrastaneille. Maksu syksy 31 
€, kevät 31 €. 

830110 
jOOga, aLKEET
Rantalan koulu, Rantalantie 4 
to 17.00–18.30
15.9.2016–8.12.2016, 24 oppituntia 
12.1.2017–13.4.2017, 26 oppituntia 
Joogaohjaaja Sirkka Kiiskinen

Joogan liikkeet ovat hermostoa vah-
vistavia, selkärangan ja nikamien 
notkeutta elävöittäviä. Jooga myös 
opettaa kokonaisvaltaista rentoutu-
mista ja suhtautumista omaan itseen 
ja kehoon. Sopii myös miehille! Alku-
rentoutus, liikesarjoja lisäämään elin-
voimaa sekä antamaan nivelille liik-
kuvuutta, loppuhiljentyminen. Patja 
ja joustava vaatetus mukaan. Maksu 
syksy 31 €, kevät 31 €.
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830112 jOOga, jaTKO
Rantalan koulu, Rantalantie 4 
to 18.40–20.10
15.9.2016–8.12.2016, 24 oppituntia 
12.1.2017–13.4.2017, 26 oppituntia 
Joogaohjaaja Sirkka Kiiskinen

Alkurentoutuksen jälkeen teemme 
vuorotelleen hathajooga- ja kunda-
linijoogaharjoituksia sekä harjoitte-
lemme intialaista aurinkotervehdys-
tä. Päätämme tunnin loppuhiljenty-
misellä. Kurssi sopii joogan alkeet 
käyneille. Patja ja joustava vaatetus 
mukaan. Maksu syksy 31 €, kevät 
31 €. 

830114 SEnIORIjOOga
Kulttuurikeskus, monitoimisali, 
Pielisentie 9–11 
ke 10.00–11.30
7.9.2016–23.11.2016, 24 oppituntia 
4.1.2017–15.3.2017, 22 oppituntia 
Joogaopettaja Riitta Mikkonen

Jooga on itsehoitoa, jonka perustana 
ovat keskittyneet liikkeet, rentoutumi-
nen, luonnollinen hengitys ja sisäisen 
hiljaisuuden kokeminen. Ota mukaan 
jooga-alusta ja lämmin joustava vaa-
tetus. Ryhmä kokoontuu syys- ja tal-
vilomaviikolla. Maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €. 

830116 vOIMajOOgan 
aLKEET
Kulttuurikeskus, monitoimisali, 
Pielisentie 9–11 
ke 18.00–19.30
7.9.2016–23.11.2016, 24 oppituntia 
4.1.2017–15.3.2017, 22 oppituntia 
Joogaopettaja 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 esimerkiksi itsensä 
jäykäksi tunteville, hyvänkuntoisille 
nuorille ja aikuisille, sekä aloittelijoil-
le että aikaisemmin joogaa harras-
taneille. Ryhmä kokoontuu syys- ja 
talvilomaviikolla. Maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €. 

TANSSILIIKUNTA
101512 
ITäMaInEn TanSSI
Kulttuurikeskus, monitoimisali, 
Pielisentie 9–11 
ke 17.05–17.50
7.9.2016–23.11.2016, 12 oppituntia 
4.1.2017–15.3.2017, 11 oppituntia 
Riitta Mikkonen

Kurssi on tarkoitettu itämaista tans-
sitekniikkaa jo hieman osaaville, esi-
merkiksi kuntovatsatanssin alkeet 
käyneille. Kurssin pääpaino on itä-
maisen tanssin koreografi oiden opet-
telussa, tekniikkaa vain kerrataan 
lämmittelyn aikana. Ryhmä kokoon-
tuu syys- ja talvilomaviikolla. Maksu 
syksy 18 €, kevät 18 €.

101300 
jaZZTanSSIn aLKEET
Kulttuurikeskus, monitoimisali, 
Pielisentie 9–11 
pe 17.40–18.40
16.9.2016–9.12.2016, 16 oppituntia 
13.1.2017–28.4.2017, 16 oppituntia 
Elli-Noora Pyrhönen

Jazztanssi on afroamerikkalaisen 
kulttuurin piirissä syntynyt tanssi-
muoto, jossa yhdistyvät afrikkalai-
nen tanssiperinne ja eurooppalai-
set kansantanssit. Se sai vaikuttei-
ta modernista tanssista ja baletista ja 
sen olennaisia piirteitä ovat rytmisyys 
ja eri kehonosien liikkeen eriyttämi-
nen. Tunneilla työstetään koordinaa-
tioita, piruetteja, erilaisia jalannostoja 
ja heittoja. Perustekniikkaharjoittelun 
lisäksi tunneilla tehdään koreografi -
sia sarjoja. Ryhmä kokoontuu syys- 
ja talvilomaviikolla. Ei kokoontumista 

30.9., 3.2., 10.2., 17.2. Maksu syksy 
31 €, kevät 31 €. 

101400 KanSanTanSSI
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30
ma 17.00–18.30
12.9.2016–5.12.2016, 24 oppituntia 
9.1.2017–10.4.2017, 26 oppituntia 
Erityisryhmien liikunnanohjaaja 
Tuula Aikioniemi

Opetellaan suomalaisen kansantans-
sin perusaskelikkoja, otteita ja kuvioi-
ta, myös ns. vanhoja tansseja. Lava-
tansseista jenkka, valssi, masurkka ja 
polkka. Tanssitaan erilaisia sikermiä. 
Maksu syksy 31 €, kevät 31 €. 

101508 KUnTOvaTSa-
TanSSIn aLKEET
Kulttuurikeskus, monitoimisali, 
Pielisentie 9–11 
ke 16.15–17.00
7.9.2016–23.11.2016, 12 oppituntia 
4.1.2017–15.3.2017, 11 oppituntia 
Riitta Mikkonen

Opetellaan itämaisen tanssin perus-
tekniikkaa alusta lähtien ja hiotaan 
perusliikkeitä. Liikkeet vahvistavat 
vatsan ja selän lihaksia, auttavat nis-
ka-hartiaseudun jännityksiin ja paran-
tavat ryhtiä ja tasapainoa. Kurssilla ei 
ole tanssikoreografi oita, vaikka tunnil-
la liikutaan mukavan musiikin tahdis-
sa. Kurssi on tarkoitettu aloittelijoille 
ja itämaiseen tanssiin tulijoille lämmit-
telyksi. Iloista ja tehokasta liikuntaa, 
sopii kaikille. Ryhmä kokoontuu syys- 
ja talvilomaviikolla. Maksu syksy 18 €, 
kevät 18 €. 

101516 LavIS® 
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30 
ma 18.40–19.40
12.9.2016–5.12.2016, 16 oppituntia 
9.1.2017–10.4.2017, 17 oppituntia 
Erityisryhmien liikunnanohjaaja 
Tuula Aikioniemi

LAVIS®-lavatanssijumppa on uusi 
hauska, helppo ja hikinen liikuntamuo-
to, jota tanssitaan ilman paria. Tunnil-
la tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja 
kuten humppa, valssi, polkka, foxi, sal-
sa, jenkka, rock/jive, cha cha ja sam-
ba. Tunnilla opit eri lavatanssiaskelei-
den perusteita. LAVIS®-lavatanssijum-
pan periaatteisiin kuuluu, että tanssi-
askeleet ja koreografi at ovat niin help-
poja, että mukaan pääsee tottumatto-
mampikin tanssija. Maksu syksy 31 €, 
kevät 31 €. 

101600 LavaTanSSI, 
aLKEET
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30 
su 11.00–12.30
11.9.2016–18.12.2016, 24 oppituntia 
8.1.2017–2.4.2017, 26 oppituntia 
Tanssiohjaaja Seppo Kaikkonen

Sopii vasta-alkajille tai henkilöille, jotka 
haluavat kerrata perusaskeleet. Ryh-
mä kokoontuu syys- ja talvilomavii-
kolla. Ei kokoontumista 6.11. ja 13.11. 
Maksu syksy 31 €, kevät 31 €. 

101604 LavaTanSSI, 
aLKEISTa ETEEnPäIn
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30 
su 12.40–14.10
11.9.2016–18.12.2016, 24 oppituntia 
8.1.2017–2.4.2017, 26 oppituntia 
Tanssiohjaaja Seppo Kaikkonen

Kertaamme perusaskeleet ja opette-
lemme lisäksi joitakin helppoja kuvioi-
ta. Ryhmä kokoontuu syys- ja talvilo-
maviikolla. Ei kokoontumista 6.11. ja 
13.11. Maksu syksy 31 €, kevät 31 €. 

101608 LavaTanSSI, 
jaTKORYHMä
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30 
su 14.20–15.50
11.9.2016–18.12.2016, 24 oppituntia 
8.1.2017–2.4.2017, 26 oppituntia 
Tanssiohjaaja Seppo Kaikkonen

Perusaskeleet hallitseville. Hiom-

me tekniikkaa ja opettelemme uusia 
kuvioita. Ryhmä kokoontuu syys- ja 
talvilomaviikolla. Ei kokoontumis-
ta 6.11. ja 13.11. Maksu syksy 31 €. 
kevät 31 €. 

101304 nYKYTanSSIn 
aLKEET
Kulttuurikeskus, monitoimisali, 
Pielisentie 9–11 
pe 16.30–17.30
16.9.2016–9.12.2016, 16 oppituntia 
13.1.2017–28.4.2017, 16 oppituntia 
Elli-Noora Pyrhönen

Nykytanssin juuret ovat modernis-
sa ja vapaassa tanssissa, ja se hyl-
kää baletin estetiikan ja siihen liitty-
vät säännöt. Nykytanssin tärkeä osa 
on oman liikkeen tuottaminen ja imp-
rovisaatio. Tavoitteena on yksilölli-
seen liikkumistapaan pyrkiminen ja 
itselle luontaisen tanssimisen tavan 
löytäminen. Tunnilla tehdään kehon-
huoltoharjoituksia ja kokeillaan eri-
laisia modernin tanssin tekniikoi-
ta sekä lyhyitä tanssisarjoja. Ryhmä 
kokoontuu syys- ja talvilomaviikolla. 
Ei kokoontumista 30.9., 3.2., 10.2., 
17.2. Maksu syksy 31 €, kevät 31 €. 

101500 ZUMba®, 
ryhmä A
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30
ti 17.30–18.30
13.9.2016–13.12.2016, 16 oppituntia 
10.1.2017–11.4.2017, 17 oppituntia 
KM Heidi Kansala

Tämä kaloreita kuluttava fitness-
tanssitunti saa hien pintaan, lantion 
liikkumaan ja hymyn huulille. Tunnil-
la tanssitaan sekä helppoja että juu-
ri sopivasti haastavia tanssiliikkeitä 
erilaisten latinalais- ja hittimusiikkien 
tahdissa, joten jokainen pääsee heti 
irrottelemaan ja nauttimaan tanssis-
ta. Maksu syksy 31 €, syksy 31 €. 

101504 ZUMba®, 
ryhmä B
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30
su 16.00–17.00
18.9.2016–11.12.2016, 16 oppituntia 
15.1.2017–23.4.2017, 17 oppituntia 
KM Heidi Kansala

Katso kurssikuvaus Zumba, ryhmä A 
-kohdasta. Maksu syksy 31 €, kevät 
31 €. 

Liikunnallinen pariskunta 
Eevi ja Osmo Reinikka liittyi-
vät tänä syksynä liikunnanohjaa-
jiemme joukkoon. Eevi ohjaa nis-
ka-selkäjumppaa sekä gymstickiä 
ja Osmo miesten liikuntaryhmää. 

Eevi on kotoisin Satakunnas-
ta, Harjavallasta. Osmo on syn-
tyisin Joensuusta, mutta suurim-
man osan nuoruudestaan hän 
vietti Keski-Suomessa, Petäjäve-
dellä. Pariskunta tapasi Jyväsky-
län yliopistossa, jossa molemmat 
aloittivat vuonna 2008 liikun-
tapedagogiikan opinnot. Naisi-
misiin he menivät vuonna 2011. 
Molemmat valmistuivat liikun-
nan ja terveystiedon opettajik-
si vuonna 2014. Ennen Lieksaan 
muuttoa syksyllä 2015 pariskun-
ta asui yhden vuoden Kuopios-
sa, jossa Eevi toimi lukion opet-
tajana. Lieksassa Osmo toimii lii-
kunnan ja terveystiedon opettaja-
na, ja Eevi on toistaiseksi kotona 
hoitamassa kahta pientä poikaa.

Eevi ja Osmo, miten olette 
viihtyneet Lieksassa? Isojen kau-
punkien jälkeen sopivan pieni 
Lieksa on tuntunut kotoisalta 
ja viihtyisältä paikkakunnalta. 
Palvelut Lieksassa ovat riittävät 
ja lähellä toisiaan. Liikuntapai-
kat ja luonto ovat upeita, ihmi-
set mukavia ja helposti lähestyt-
täviä ja paikkakunnan ilmapiiri 
on rento. 

Mitä liikunta merkitsee teille? 
Liikunta on meille elämäntapa. 
Liikumme paljon perheen kesken 
ja lasten ehdoilla. Olemme mo-
lemmat olleet nuorempana kilpa-
urheilijoita yleisurheilussa, ny-
kyisin nautimme kaikenlaisesta 
terveys- ja hyötyliikunnasta. Au-
toa emme käytä juuri ollenkaan, 
Lieksassa on näppärää kulkea 
jalan tai pyörällä. Samalla mie-
li virkistyy ja pieniä liikuntahet-
kiä päivään saa jo ihan kauppa-
reissulla.

Mitä toiveita ja odotuksia teil-
lä on kansalaisopiston ryhmien 
ohjauksesta? Odotamme liikun-
nan iloa ja hyvää oloa mukavassa 
seurassa. Kaikenikäiset ja -kun-
toiset kävijät ovat tervetullei-
ta liikkumaan omalla tasollaan. 
Vetristyneet ja virkistyneet kävi-
jät ovat aina paras palaute tun-
nin jälkeen! Liikunnallista syk-
syä kaikille!

Inna Turpeinen

Tämän vuoden uudet liikun-
takurssit ovat nykytanssi ja jaz-
ztanssi. Molempia ohjaa hiljat-
tain Äänekoskelta Nurmekseen 
muuttanut Elli-Noora Pyrhö-
nen. Äänekoskella hän opiske-
li tanssitaiteen perusopetuksen 
laajaa oppimäärää. Nuori nainen 
on harrastanut nykytanssia, jaz-
zia, balettia ja katutanssia Kos-
kelan Tanssissa Äänekoskella 
noin kolmetoista vuotta. Tanssi-
harrastuksen myötä hän on kier-
tänyt ympäri Suomea erilaisten 
tanssikatselmusten ja -kilpai-
lujen merkeissä. Tällä hetkellä 
Elli-Noora suorittaa lukio-opin-
toja, toimii asiakaspalvelutyös-
sä ja tanssii Nurmeksen tanssi-
jaostossa.

 Millä mielin aloitat nyky- ja 
jazztanssin opetuksen Lieksas-
sa? Odotuksia? Toiveita? Olen 
hyvin innoissani, että pääsen 
opettamaan ja jakamaan tanssin 
iloa muille! Opettaminen melko 
uutena juttuna jännittää. Opet-
tajan rooli tuntuu haastavalta 
ja toisaalta mukavalta vuosien 
tanssimisen ja useiden loista-
vien tanssinopettajieni ansiosta. 
Uskon luvassa olevan mukavia 
tanssihetkiä sekä minulle että 
opiskelijoille. Toivon tapaavani 
motivoituneita, tanssista kiin-
nostuneita opiskelijoita. Odotan 
kovasti, että pääsemme yhdessä 
kokeilemaan, mihin kaikkeen 
tanssi taipuu.

Mitä tanssi merkitsee sinulle? 
Miksi juuri nyky- ja jazztanssi? 
Nykytanssia olen tanssinut kai-
kista pisimpään, ja se on myös 
tanssitaiteen perusopetuksessa 
pääaineeni. Se antaa valtavasti 
mahdollisuuksia kokeilla uusia 
asioita sekä omia rajojaan. Jaz-
ztanssista kiinnostuin hieman 
myöhemmin. Hienot koreo-
grafi at ja rytmisyys kiinnosti-
vat, lisäksi jazztanssin tekniikka 
tukee muita tanssilajeja.

Tanssi merkitsee minulle on-
nellisuutta ja vapautta. Se on erot-
tamaton osa itseäni. Tanssi antaa 
vapauden tehdä sitä, mitä haluaa 
ja mikä tuntuu sillä hetkel-
lä hyvältä. Tanssi on sielun kei-
no kommunikoida ja ilmaista se 
kaikki, mihin sanat eivät pysty. 
Tanssi voi olla musiikkia, hil-
jaisuutta tai hengityksen seu-
raamista. Se voi olla suurta lii-
kettä tai paikallaan pysymistä. 
Mitä tahansa se onkin, tapahtuu 
tanssijan sisällä paljon asioita. Ja 
se kaikki upeus on meitä jokais-
ta varten. Jos et usko, niin kokei-
le! Koskaan ei voi tietää, vaikka 
siitä tulisi juuri se sinun juttusi.

Inna Turpeinen

Tullaan 
tutuiksi

Eevi ja Osmo 
Reinikka

Elli-Noora 
Pyrhönen

830181 
MOnIvaLInTaInEn 
LIIKUnTaKURSSI
Useita toimipaikkoja 
12.9.2016–28.4.2017,
40 oppituntia 

Kurssilla voit valita ohjelman 
itse kahdestatoista kansalaiso-
piston toiminnassa olevasta lii-
kuntaryhmästä: army, gymstick, 
jazztanssi, kahvakuula, kehon-
huolto, kiinteytysjumppa, kun-
tosali, kuntovatsatanssi, lavis, 
niska-selkäjumppa, nykytans-
si ja vesiliikunta. Lähetämme 
sinulle liikuntapassin, johon 
keräät osallistumisleimat (enin-
tään 30 leimaa) käymistä-
si ryhmistä. Samaan ryhmään 
voit osallistua enintään 4 ker-
taa. Liikuntapassi on voimassa 
koko lukuvuoden ajan. Voit esi-
merkiksi käydä samalla viikolla 
useilla kursseilla ja toisella vii-
kolla jätät kaikki kurssit väliin. 
Katso liikuntaryhmien kurssi-
kuvaukset, ajankohdat ja pai-
kat liikuntaohjelmasta. Kurs-
si soveltuu monipuolisesta lii-
kunnasta pitäville, opiskelijoi-
den valinnaiskurssiksi ja vuoro-
työläisille. Maksu 43 €. Lisäksi 
uimahallin ja kuntosalin sisään-
pääsymaksut. Huomaa, että 
opintoseteli kattaa vain kurssi-
maksun, ei uimahalli- ja kunto-
salimaksuja. 

Kuva: Pasi Karonen

Kuva: Lempi Kautto
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KÄYTÄNNÖN 
TAIDOT 

TEKSTIILITYÖ
110430 
TYYLIn ja vaaTE-
KaaPIn PäIvITYS
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30, 
ti 17.00–19.15
to 17.00–19.15
27.9.–13.10.2016, 12 oppituntia 
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. Kokoontumi-
set ti 27.9., to 29.9., ti 11.10. ja to 
13.10. Maksu 18 €. 

110435 
vaaTTEIdEn vaLMIS-
TUS ja KORjaUS
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30, 
ma 14.30–16.45
26.9.–21.11.2016, 24 oppituntia 
Ompelijamestari Taina Kiiskinen

Teemme aikuisten ja lasten vaat-
teita valmiskaavoja apuna käyt-
täen. Aikaisempaa ompelukoke-
musta ei tarvita, ainoastaan inno-
kas asenne riittää. 8 kokoontumis-
kertaa. Maksu 31 €. 

110440 vaaTTEITa 
KaIKEnIKäISILLE
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30, 
ma 17.00–19.30
12.9.–5.12.2016, 36 oppituntia 
9.1.–10.4.2017, 39 oppituntia 
Ompelijamestari Taina Kiiskinen

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

110445 KäSITÖITä 
vaLInTaSI MUKaan
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30
ke 17.30–19.45
14.9.–7.12.2016, 36 oppituntia 
11.1.2017–12.4.2017, 
39 oppituntia 
Tekstiilityönopettaja 
Anu Jänkävaara

Tilkkutöitä, erilaisia lankatöitä, kir-
jontoja ja pitsejä valintasi ja harras-
tuksesi mukaan. Maksu syksy 37 €, 
kevät 37 €. 

110450 
KaSvIväRjäYS
Viekijärven riistamiesten maja, 
Liinalammentie 8 
la 10.00–15.30
su 10.00–5.30
10.9.–11.9.2016, 16 oppituntia 
Artesaani Leena Koivunen

Tutustumme kurssilla tärkeimpiin 
luonnosta saataviin ja viljeltäviin 
värikasveihin sekä värjäämme villa-
lankoja keittomenetelmällä tulipato-
jen äärellä. Yhden viikonlopun kes-
tävä kurssi järjestetään Viekijärven 
riistamiesten majalla, missä kurssi-
laisille on myös yöpymismahdolli-
suus. Tuo mukaasi n. 1 kg villa- tai 
villasekoitelankoja valmiiksi vyyh-
dittynä. Tiedustelut Leena Koivu-
nen, puh. 0503828997 Maksu 31 € 
+ materiaalimaksu n. 10 € ja mah-
dollinen yöpymismaksu 10 €. 

KÄDEN TAIDOT
110405 jOULUTOnTTU
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30
la 9.00–15.00
3.12.–3.12.2016, 8 oppituntia 
Tekstiiliartesaani 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 alk. 
10 €. 

110410 HOPEaKETjU
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2 
ti 17.30–20.30
27.9.–8.11.2016, 24 oppituntia 
Taide- ja sisustuslasiartesaani 
Pirjo Honkanen

Punotaan ketjuja messinki- ja 
hopealangasta. Materiaalin hankin-
ta yhteistilauksena. Kurssilla tarvi-
taan pihdit, jotka maksavat n. 18 €. 
Tiedotustilaisuus ti 13.9. klo 17.30–
18.15 Päiväkeskus Karpalossa. 
Uusien opiskelijoiden läsnäolo vält-
tämätön. Maksu 31 €. 

110415 ESInEIdEn 
SOMISTELU 
dECOUPagE-
TEKnIIKaLLa
Keskuskoulu, Koulukatu 16, 
taideopetustila, 
ti klo 18.30–20.45
13.9.–4.10.2016, 12 oppituntia 
Natalia Ukhanova

Decoupage-tekniikalla voit somis-
tella puu- ja lasipintaisia esineitä 
helposti ja nopeasti saaden niille 
uuden ja yksilöllisen ilmeen.Somis-
teltava esine voi olla kodin käyttö-
tavara, esim. puinen leikkuulau-
ta, puukehys, viinilasi tai maljakko. 
Decoupage-tekniikalla voit uudistaa 
vanhoja käyttöesineitä tai valmis-
taa näyttäviä lahjaesineitä. Somis-
teluun tarvitset lautasliinoja, notke-
aa liimavettä, sakset, siveltimen ja 
decoupage-lakkaa. Kurssin opettaja 
hankkii tarvikkeet. Kurssi sopii myös 
kädentaidoistaan epävarmoille hen-
kilöille ja aloittelijoille sekä yhteisek-
si askarteluksi aikuiselle ja lapselle. 
Kokoontumiset 13.9., 20.9., 27.9. ja 
4.10. Kurssimaksu 18 € + tarvike-
maksu 5–10 € (maksetaan opetta-
jalle) riippuen somistelun vaativuu-
desta. 

110420 
LASITYÖT, ryhmä A
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2 
la 9.00–15.00
su 9.00–15.00
24.9.–29.10.2016, 36 oppituntia 
Taide- ja sisustuslasiartesaani 
Pirjo Honkanen

Valmistetaan lasitöitä eri tekniikoilla. 
Kokoontumiset 24.–25.9., 8.–9.10. 
ja 29.10.2016 Maksu 37 €.
 
110425 
LASITYÖT, ryhmä B
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2 
la 09.00–15.00
su 09.00–15.00
12.11.–10.12.2016, 36 oppituntia 
Taide- ja sisustuslasiartesaani 
Pirjo Honkanen

Valmistetaan lasitöitä eri tekniikoil-
la. Kokoontumiset 12.–13.11., 26.–
27.11. ja 10.12.2016. Maksu 37 €.

110460 
PajUTYÖKURSSI
Keskuskoulu, Koulukatu 16, 
taideopetustila, 
la 10.00–15.30
su 10.00–15.30
27.2.2017–26.3.2017, 26 oppituntia 
Artesaani Leena Koivunen

Valmistamme kurssilla pajutöi-
tä osallistujien toiveet huomioon 
ottaen, esimerkiksi koreja, veistok-
sia ja kransseja. Suunnitteluillassa 
tutustumme pajunpunonnan mah-
dollisuuksiin ja teemme suunnitel-
mia valmistettavista töistä. Samal-
la mahdollisuus osallistua viljellyn 
pajun yhteistilaukseen. Voit tuo-
da kurssille mukanasi myös kerää-
määsi luonnonpajua, jonka keruu-
seen saat ohjeet kurssin ohjaajal-
ta. Kurssi sopii sekä vasta-alkajil-
le että aiemmin pajutöitä tehneil-
le. Suunnitteluilta: ma 27.2.2017 
18.00–19.30, Lieksan lukio, luokka 
205. Kurssiviikonloput 18.–19.3. ja 

25.–26.3.2017, Keskuskoulun tai-
deopetustila, Koulukatu 16. Huo-
maa, että kurssi on kevätkaudel-
la; kurssimaksu 31 € ja mahdol-
linen materiaalimaksu viljellystä 
pajusta.

TEKNINEN TYÖ
110470 
PUUTYÖT, ryhmä A
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30, 
urheilukentän puoleinen siipi, 
ma 17.00–20.00
12.9.–5.12.2016, 48 oppituntia 
9.1.–10.4.2017, 52 oppituntia 
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
13.9.–13.12.2016, 48 oppituntia 
10.1.–11.4.2017, 52 oppituntia 
Artenomi Juha Pietarinen

Katso kurssikuvaus puutyöt, ryh-
mä A -kohdasta. Maksu syksy 43 
€, kevät 43 €. 

110480 
PUUTYÖT, ryhmä C
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30, 
urheilukentän puoleinen siipi, 
ke 17.00–20.00
14.9.–7.12.2016, 48 oppituntia 
12.4.–12.4.2017, 52 oppituntia 
Artenomi Juha Pietarinen

Katso kurssikuvaus puutyöt, ryh-
mä A -kohdasta. Maksu syksy 43 
€, kevät 43 €. 

Kuva: Pasi Karonen Kuva: Pasi Karonen

Kuva: Natalia Ukhanova

Kuva: Natalia Ukhanova
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110485 METaLLITYÖT, 
ryhmä A
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30, 
urheilukentän puoleinen siipi, 
ma 17.00–20.00
12.9.–5.12.2016, 48 oppituntia 
9.1.–10.4.2017, 52 oppituntia 
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
13.9.–13.12.2016, 48 oppituntia 
10.1.–11.4.2017, 52 oppituntia 
Esko Honkanen

Katso kurssikuvaus metallityöt, 
ryhmä A -kohdasta. Maksu syksy 
43 €, kevät 43 €. 

KOTITALOUS 
810200 vUOSI 
RUOan MaTKaSSa
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
opetuskeittiö, käynti pihalta 
Koski-Jaakonkadun puolelta
ma 17.00–20.00
12.9.–5.12.2016, 48 oppituntia 
Sari Taskinen

Ajankohtaisia teemoja osallistuji-
en toiveiden mukaan: säilöntää, 
eri vuodenaikojen ruokia arjesta 
juhlaan. Kurssimaksu 43 €, tarvi-
kemaksu noin 9 €/kerta.
 

810210 
KaSvISRUOKIa
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, 
opetuskeittiö, käynti pihalta 
Koski-Jaakonkadun puolelta
ke 17.00–20.00
28.9.–12.10.2016, 12 oppituntia 
Sari Taskinen

Kasvisruokia arkeen ja juhlaan. 
Lyhytkurssi kolmena keskiviikkoilta-
na. Kurssimaksu 18 €, tarvikemak-
su noin 9 €/kerta. 

TERVEYS 
830200 EnSIaPU 1
Lieksan lukio, luokka 101, 
Koulukatu 16 
la 09.00–15.45
su 09.00–15.45
19.11.–20.11.2016, 16 oppituntia 
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 HäTäEnSIaPU- 
ja KERTaUSKURSSI
Lieksan lukio, luokka 101, 
Koulukatu 16 
la 09.00–14.00
11.2.2017–11.2.2017, 5 oppituntia 
ETK, ensiavun ja terveystiedon 
kouluttaja Niina Meriläinen

Tavoite: antaa valmiudet henkeä-
pelastavaan ensiapuun sekä tie-
toa terveydestä ja sen edistämises-
tä. Kurssi käy hätäensiapukurssina 
niille, joilla ei ole voimassa olevaa 
kurssitodistusta. Tällaisella kertaus-
kurssilla voi myös jatkaa yhtä hyvin 
joko ensiapu 1- tai 2-kortin voimas-
saoloa, mutta vain yhden kerran 

kumpaakin. Maksu alustavasti 26 €, 
sisältää opetuksen ja ensiapukor-
tin. Huomaa, että kurssi on kevät-
kaudella, maksuun saattaa vielä tul-
la pieni tarkistus.

KALASTUS
110400 PERHOT
Lieksan lukio, luokka 204, 
Koulukatu 16 
ti 18.10–20.25
13.9.–13.12.2016, 36 oppituntia 
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 €. 

MUU KOULUTUS 
999900 
RavIvaLMEnnUKSEn 
PERUSKURSSI C-TaSO
Lieksan lukio, auditorio, 
Koulukatu 16 
pe 14.30–19.45
la 8.30–20.15
su 8.30–14.00
30.9.–2.10.2016, 24 oppituntia 
Ammattivalmentaja Anne Takapuro,
ravivalmentaja Susanna Simonen,
eläinlääkäri Inka Tuominen, 
eläinlääkäri Mervi Saviranta

Suomen Hippos ry:n koulutusohjel-
man mukainen ravivalmennuksen 
peruskurssi. Kurssiohjelma näh-
tävänä Lieksan kansalaisopiston 
Internet-sivuilla www.lieksa.fi/kan-
salaisopisto. Kurssimaksu sisältää 
ohjelman mukaiset ruokailut. Kurssi 
yhteistyössä Pielisjärven Hevosys-
täväinseura ry:n kanssa. Ammatti-

valmentaja Anne Takapuro, ravival-
mentaja Susanna Simonen, eläin-
lääkäri Inka Tuominen, eläinlääkä-
ri Mervi Saviranta. Sitovat ilmoit-
tautumiset viimeistään 16.9.2016. 
Tiedustelut: Lieksan kansalaisopis-
to, Asko Saarelainen puh. 04010 
44111.

999910 KOIRan 
KIELEn aLKEET
Lieksan lukio, luokka 105, 
Koulukatu 16 
to 18.00–19.30
15.9.–27.10.2016, 12 oppituntia 
Pieneläinhoitaja Reetta Rytkönen

Kurssilla harjoitellaan yhteistyötä 
koiran kanssa. Kurssi on suunnat-
tu sinulle, jos koet arjen joiltain osin 
hankalaksi koirasi kanssa. Kurs-
silla saa eväitä koiran hallintaan 
ja sosiaalistamiseen. Koiran tulee 
olla yli puoli vuotta vanha. Pienryh-
mä, enintään kahdeksan koirakkoa. 
Kurssi sisältää ensimmäisellä ker-
ralla kaksi oppituntia luokassa ilman 
koiria sekä sen jälkeen viisi tapaa-
mista koirien kanssa. Ensimmäi-
sellä kurssikerralla läsnäolo pakol-
lista. Ensimmäinen kokoontuminen 
15.9. klo 18.00–19.30 lukion luokas-
sa 105. Kurssimaksu 18 €.

999920 ERäSTELY-
KURSSI
Keskuskoulu, Koulukatu 16, 
pe 16.00–la 14.00
16.9.–12.11.2016, 56 oppituntia 
Vararehtori, matkailuopas 
Arto Turpeinen

Kurssi koostuu alkukokoontumi-
sen jälkeen neljästä eri puolille 
Lieksaa suuntautuvasta eräreis-
susta. Ensimmäinen kokoontumi-
nen perjantaina 16.9. kello 18.00–
19.30 Keskuskoulun alakoulun luo-
kassa 315, Koulukatu 16. Eräretket 
ovat seuraavasti: ensimmäinen la–
su 24.–25.9 sekä loput kolme pe–
la 30.9.–1.10., 28.–29.10. ja 11.–
12.11. Retki alkaa ensimmäisellä 
kerralla lauantaina ja muilla kerroil-
la perjantaina kello 16.00, ja paluu 
on seuraavana päivänä kello 14.00. 
Alaikäraja 10 vuotta. Kurssilla ope-
tellaan erilaisia erätaitoja alkeista 
alkaen: majoittuminen eräoloissa 
mökeillä, kämpissä, laavuilla, tel-
toissa, kotamajoituksessa, ruoan-
laitto, tulenteko, puuhuolto, itses-
tä ja omista varusteista huolehtimi-

nen. Aiheina on luonnontuntemus-
ta, Lieksan historiaa ja nykypäi-
vää, tutustumista metsä- ja mat-
kailualan yritystoimintaan, pati-
kointia, suunnistusta, melontaa, 
soutamista, kalastusta, tutustu-
mista ammuntaan. Ennen kaik-
kea on tarkoitus nauttia retkeilys-
tä lieksalaisessa erämaaympä-
ristössä. Eri alojen asiantuntijoi-
ta pyydetään pitämään tietoiskuja 
mielenkiintoisista aiheista. Ruo-
anlaitto tapahtuu yhteistyönä ret-
ken aikana. Siirrymme kohteisiin 
kimppakyydeillä. Retkillä tarvitset 
mukavat retkeilyvaatteet, sadeva-
rusteet, vaihtovaatteet (runsaas-
ti lämmintä vaatetta), hygieniatar-
vikkeet, ruokailuvälineet, makuu-
pussin ja runsain määrin reipas-
ta reissumieltä! Opettaja vara-
rehtori, matkailuopas Arto Turpei-
nen. Kurssimaksu 48 €, ruokara-
ha 50 €.

Arto Turpeinen vie eräretkille eri 
puolille Lieksaa. Kuva Asko Saa-
relainen

Kuva: Asko Saarelainen Kuva: Asko Saarelainen

Ravivalmennuksen peruskurssi 
Lieksan Lukiossa 30.9.–2.10.2016. 
Ilmoittautu viimeistään 16.9.2016. 
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TAIDEKOULU

110360 TaIdEKOULU / 
LaPSI & aIKUInEn
Lieksan Lasten ja Nuorten 
Taidekoulu, Koulukatu 16 
pe 15.00–16.30
9.9.2016–16.12.2016, 
28 oppituntia 
13.1.2017–5.5.2017, 
32 oppituntia 

Lieksan Lasten ja Nuorten Taide-
koulun ryhmä 3-vuotiaista alkaen. 
Kuvataiteen alku-ja perusopintoja 
yhdessä tekemisen ilolla: piirus-
tus, maalaus, kuvanveisto, gra-
fi ikka, tekstiilitaide, ympäristötai-
de, yhteisötaide, valokuvaus ym. 
Opettaja Airi Ikonen. Maksu syksy 
75 €, kevät 75 €. 

110362 TaIdEKOULU / 
pienet 1
Lieksan Lasten ja Nuorten 
Taidekoulu, Koulukatu 16 
ma 17.00–18.30
5.9.2016–12.12.2016, 
28 oppituntia 
9.1.2017–1.5.2017, 
32 oppituntia 

Lieksan Lasten ja Nuorten Tai-
dekoulun ryhmä 5–7-vuotiaille. 
Kuvataiteen alkuopintoja: piirus-
tus, maalaus, kuvanveisto, gra-
fi ikka, tekstiilitaide, ympäristötai-
de, yhteisötaide, valokuvaus ym. 
Opettaja Airi Ikonen. Maksu syksy 
75 €, kevät 75 €. 

110364 TaIdEKOULU / 
pienet 2
Lieksan Lasten ja Nuorten 
Taidekoulu, Koulukatu 16 
pe 17.00–18.30
9.9.2016–16.12.2016, 
28 oppituntia 
13.1.2017–5.5.2017, 
32 oppituntia 

Lieksan Lasten ja Nuorten Tai-
dekoulun ryhmä 5–7-vuotiaille. 
Kuvataiteen alkuopintoja: piirus-
tus, maalaus, kuvanveisto, gra-
fi ikka, tekstiilitaide, ympäristötai-
de, yhteisötaide, valokuvaus ym. 
Opettaja Airi Ikonen. Maksu syksy 
75 €, kevät 75 €.

110366 TaIdEKOULU 1
Lieksan Lasten ja Nuorten 
Taidekoulu, Koulukatu 16 
ma 15.00–16.30
5.9.2016–12.12.2016, 
28 oppituntia 
9.1.2017–1.5.2017, 
32 oppituntia 

Lieksan Lasten ja Nuorten Taide-
koulun ryhmä 7–8-vuotiaille. Kuva-
taiteen perusopintoja: piirustus, 
maalaus, kuvanveisto, grafiikka, 
tekstiilitaide, ympäristötaide, yhtei-
sötaide, valokuvaus ym. Opetta-
ja Airi Ikonen. Maksu syksy 75 €, 
kevät 75 €. 

110368 TaIdEKOULU 2
Lieksan Lasten ja Nuorten 
Taidekoulu, Koulukatu 16 
to 15.00–16.30
8.9.2016–15.12.2016, 
28 oppituntia 
12.1.2017–4.5.2017, 
32 oppituntia 

Lieksan Lasten ja Nuorten ryhmä 
7–8-vuotiaille. Kuvataiteen peruso-
pintoja: piirustus, maalaus, kuvan-
veisto, grafi ikka, tekstiilitaide, ympä-
ristötaide, yhteisötaide, valokuva-
us ym. Opettaja Airi Ikonen. Maksu 
syksy 75 €, kevät 75 €. 

110370 TaIdEKOULU 3
Lieksan Lasten ja Nuorten 
Taidekoulu, Koulukatu 16 
to 17.00–18.30
8.9.2016–15.12.2016, 
28 oppituntia 
12.1.2017–4.5.2017, 
32 oppituntia 

Lieksan Lasten ja Nuorten Tai-
dekoulun ryhmä 9–10-vuotiaille. 
Kuvataiteen perusopintoja: piirus-
tus, maalaus, kuvanveisto, grafi ik-
ka, tekstiilitaide, ympäristötaide, 
yhteisötaide, valokuvaus ym. Opet-
taja Airi Ikonen. Maksu syksy 75 €, 
kevät 75 €. 

110372 TaIdEKOULU 4
Lieksan Lasten ja Nuorten 
Taidekoulu, Koulukatu 16 
ke 16.30–18.00
7.9.2016–14.12.2016, 
28 oppituntia 
11.1.2017–3.5.2017, 
32 oppituntia 
Airi Ikonen

Lieksan Lasten ja Nuorten Tai-
dekoulun ryhmä 11–12-vuotiail-
le. Kuvataiteen perusopintoja: pii-
rustus, maalaus, kuvanveisto, gra-
fi ikka, tekstiilitaide, ympäristötaide, 
yhteisötaide, valokuvaus ym. Opet-
taja Airi Ikonen. Maksu syksy 75 €, 
kevät 75 €.
 

Taidekoulu
Kaikki taidekoulun 
ryhmät toimivat 
kansalaisopiston 
ryhminä 1.9.2016 
alkaen. Opisto vastaa 
ryhmien toimintaan liitty-
vistä asioista.

Ilmoittautuminen 
taidekoulun ryhmiin alkaa Internetissä perjantaina 2.9. 
klo 18.00 osoitteessa www.opistopalvelut.fi /lieksa

Mikäli opiskelupaikkoja on jäljellä, ryhmiin voi ilmoittautua 
myös ensimmäisen kokoontumisen yhteydessä. Tärkeää 
on, että suoritat ilmoittautumisen myös Internetissä.

Taidekoulun syyskausi alkaa 5.9. ja päättyy 16.12.2016. 
Opetusta annetaan 14 opetusviikkoa.

Kevätkausi alkaa 9.1. ja päättyy 5.5.2017. 
Opetusta annetaan 16 opetusviikkoa

Ryhmien oppilasminimi on kuusi (6) opiskelijaa.

Taidekoulun ryhmien kurssi- ja tarvikemaksu on 75 €/luku-
kausi. Opisto laskuttaa maksut lokakuussa ja helmikuussa.

Lieksan kaupungilla on kunnan vapaaehtoinen ryhmä-
tapaturmavakuutus Lähi-Tapiolassa. Vakuutus koskee
opiskelutilanteissa (oppitunneilla) tapaturmaisesti 
aiheutuneita ruumiinvammoja. 
Katso tarkemmat ohjeet Korennon sivulta 4.

Tiedustelut 
ryhmien opettaja Airi Ikonen puh. 050 344 2315 tai 
toimistosihteeri Tuula Porkka puh. 04010 44106,
ma, ti, pe klo 9–15.

Tule mukaan taideopintojen pariin!

110374 TaIdEKOULU 5
Lieksan Lasten ja Nuorten 
Taidekoulu, Koulukatu 16 
ma 18.30–20.00
5.9.2016–12.12.2016, 
28 oppituntia 
9.1.2017–1.5.2017, 
32 oppituntia 

Lieksan Lasten ja Nuorten Tai-
dekoulun ryhmä 13–16-vuotiail-
le. Kuvataiteen perusopintoja: pii-
rustus, maalaus, kuvanveisto, gra-
fi ikka, tekstiilitaide, ympäristötai-
de, yhteisötaide, valokuvaus ym. 
Enemmän vapaavalintaista omien 
taipumusten mukaan työskentele-
mistä. Opettaja Airi Ikonen. Maksu 
syksy 75 €, kevät 75 €. 

110376 TaIdEKOULU / 
jaMaLI
Lieksan Lasten ja Nuorten 
Taidekoulu, Koulukatu 16 
ti 13.00–14.30
6.9.2016–13.12.2016, 
28 oppituntia 
10.1.2017–2.5.2017, 
32 oppituntia 

Lieksan Lasten ja Nuorten Tai-
dekoulun ryhmä 6–12-vuotiaille. 
Kuvataiteen perusopintoja: piirus-
tus, maalaus, kuvanveisto, gra-
fi ikka, tekstiilitaide, ympäristötai-
de, yhteisötaide ym. Opettaja Airi 
Ikonen. Maksu syksy 75 €, kevät 
75 €. 

110380 TaIdEKOULU 
/ TaIdEKäSITYÖn ja 
KUvaTaITEEn 
TYÖPaja
Lieksan Lasten ja Nuorten 
Taidekoulu, Koulukatu 16 
ti 16.00–18.15
6.9.2016–13.12.2016, 
42 oppituntia 
10.1.2017–1.5.2017, 
48 oppituntia 

Lieksan Lasten ja Nuorten Tai-
dekoulun ryhmä 10–18-vuotiaille. 
Syventäviä työpajaopintoja: pii-
rustus, maalaus, taidekäsityö ym. 
Opettaja Airi Ikonen. Maksu syksy 
75 €, kevät 75 €.

Huomioi, että 
alle 18-vuotiaat 
lapset ja nuoret 
ovat huoltajan 

vastuulla 
oppituntien 
alkamiseen 

saakka ja 
oppituntien 
päätyttyä.

Kuva: Asko Saarelainen

Kuvat: Pasi Karonen

Lapset ovat aina innoissaan, kun keksivät tämän ”laivan ruorin”, ker-
too Lieksan Lasten ja Nuorten Taidekoulun opettaja Airi Ikonen. Todel-
lisuudessa laite on kuitenkin syväpainoprässi, vuosisataista tekniikkaa, 
jolla tehdään muun muassa akvatintaa, etsausta ja kuivaneulatöitä.

ryhmien toimintaan liitty-
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Pianotaiteilija Janne Mertanen soittaa Jean Sibeliuksen sävelmiä Lieksan kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa Kulttuurikeskuksessa 6.12.  
kello 14.00. Juhlaan on vapaa pääsy.

Lieksan Nuorisopuhallinorkesteri esiintyi Pielisen Messuilla.

Pielisen Karjalan musiik-
kiopisto aloittaa lukuvuot-
ta uuden rehtorin johdolla. 
Edeltäjieni tapaan jatkossa-
kin suuressa arvossa säilyy 
yhdessä tekeminen: yhteis-
soitto ja myös laaja-alai-
suus niin soitinvalikoimas-
sa kuin musiikin monipuo-
lisuudessakin. Vahvuuste-
kijä on myös musiikkiopis-
ton kuntayhteistyö; Pieli-
sen Karjalan musiikkiopis-
to huolehtii laadukkaas-
ta opetustarjonnasta aiem-
paan tapaan myös Valti-
molla, Nurmeksessa, Juuas-
sa, Kolilla ja Ilomantsissa.   

Tuemme musiikkiharrastami-
sen arvostamista vauvasta vaa-
riin. Musiikkiopiston tehtävä on 
ylläpitää soittamisen kulttuuria 
koko toiminta-alueellaan, vaikka 
opetussuunnitelman mukainen 
opetus painottuukin lapsiin ja 
nuoriin. Harrastamisen voi aloit-
taa jo leikki-ikäisenä musiikki-
leikkikouluryhmien kautta soi-
tinopintoihin edeten tai aikui-
siällä. Tuloksia voi saavuttaa 
nopeastikin riippumatta aloitu-
siästä. 

Musiikkiopistossa on jatku-
va sisäänotto. Vuosittaiset oppi-
lasvalinnat painottuvat kevään 

loppuun, mutta vapautuvat oppi-
laspaikat täytetään sujuvasti 
myös kesken kautta. Opistom-
me laaja soitinlainaamo auttaa 
myös starttivaiheessa. Tarjoam-
me osaamistamme ja neuvontaa 
musiikkiopintojen edistämiseen, 
ja vapaita oppilaspaikkoja kan-
nattaa ehdottomasti tiedustella 

heti innostuksen herätessä. 
Lieksan Nuorisopuhallinorkes-

teri (LNPO), eritasoiset puhal-
linorkesterit sekä jousiorkeste-
ri toimivat isompina yhtyesoi-
ton kokoonpanoina. Omien soi-
tonopintojen osana tärkeä asia on 
päästä osaksi yhtyettä, ja kokea 
soittamisen ilo myös ”joukkue-

lajina”.
Lieksalaisille tuttuun tapaan 

nämä kokoonpanot näkyvät pal-
jon musiikkiopiston ulkopuolel-
la, ja esiintymistä harjoitellaan 
säännöllisesti monien vakio-
paikkojen ulkopuolellakin, kuten 
toreilla, marketeissa, museois-
sa, vanhankodeissa, kouluissa, 

päiväkodeissa ym. yllätykselli-
sissäkin paikoissa. Rakkauden 
musiikkiin, soittotaidon ja koko-
naisvaltaiset musiikilliset taidot 
harrastaja saa pääomakseen koko 
loppuelämäksi.

Susanna Ertolahti-Mertanen
Rehtori

Musiikkiopisto soi 
Pielisen joka puolella

Suomalainen aivotutkimus 
on selvittänyt musiikkiharras-
tamisen vaikutuksia aivoihin. 
Tulokset soittoa harrastavien 
tutkimuksista kertovat mm. 
äidinkielen osaamisen, vieraan 
kielen kuullun ymmärtämisen 
ja ääntämisen taitojen ja keskit-
tymiskyvyn verrokkiryhmää 
paremmista tuloksista. Kehitys-

Musiikkiharrastus kehittää 
aivoja ja ajattelun taitoja jo 
aloittamisesta lähtien

tä tapahtuu jo muutamien kuu-
kausien kuluttua musiikkihar-
rastuksen aloittamisesta. ”Eri-
tyisen merkittävä on rakentei-
den hahmottamisen taidon ja 
tarkkaavuustaitojen kehitys ohi 
normaalin ikätason”, tuo esiin 
musiikin aivovaikutuksia tut-
kiva Minna Huotilainen Työ-
terveyslaitoksesta.

Kuva: Asko Saarelainen
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Keskuskoulun yläkou-
lussa ja Lieksan lukios-
sa lukuvuosi alkaa tiistaina 
16.8. monella tapaa uusin 
kuvioin. Lukion 1. vuoden 
opiskelijat aloittavat tänä 
syksynä uuden opetussuun-
nitelman mukaisen opiske-
lun, ja vaikka yläkoululai-
set saavat odottaa opetus-
suunnitelman uudistuk-
sia vielä vuoden, uudet tuu-
let puhaltavat jo alkavana 
vuonna.

Kouluissa otetaan käyttöön 
uusi koulupäivän rakenne, jos-
sa oppitunnit ovat pääosin 75 
minuutin pituisia entisen 45 
minuutin sijaan. Yläkoulussa 
koulupäivä on edelleen klo 8–14 
ja koostuu kolmesta 75 minuu-
tin ja yhdestä 45 minuutin oppi-
tunnista. Lukiossa päivät voi-
vat venyä vähän pidemmik-
si, joten myös iltapäivän tunnit 
ovat pääosin 75 minuutin pitui-
sia. 45 minuutin oppitunteja käy-
tetään myös lukiossa opon tun-
teja ja ryhmänohjaajan tuokioi-
ta varten.

Muutoksen ajatus sai alkunsa 
erityisesti yläkoulussa havaitus-
ta koululaisten levottomuudes-
ta, koulupäivän pirstaleisuudesta 
ja huonosta koulussa viihtymi-
sen tasosta. Tälle haluttiin teh-
dä jotain, joten lähdettiin kehit-
tämään uudenlaista koulupäivää.

Muutos on myös valtakunnal-
linen, kun joustava koulupäivä 
ja Liikkuva koulu -hanke leviä-
vät kovaa vauhtia ympäri Suo-
men kouluja. 75 minuutin oppi-
tunnit ovat olleet jo pitkään käy-
tössä useissa Suomen lukioissa ja 
yhä enemmän myös yläkouluissa.

Lieksassa haluttiin nimen-
omaan tehdä muutos koulujen 
yhteisenä, mikä helpottaa yhteis-
ten opettajien ja muun yhteistyön 
tekemistä. Muutosta suunnitelta-
essa kyseltiin ja kerättiin koke-
muksia muista kouluista, joissa 
koulupäivän rakennetta on muu-
tettu ja oltu tyytyväisiä siihen.

Uutta koulupäivän rakennetta 
suunniteltaessa kysyttiin oppi-
laiden ja henkilökunnan mielipi-
teitä ja palautetta käytiin yhdes-
sä läpi. Kysymyksiä tuli luonnol-
lisesti paljon ja niitä yritettiin rat-
koa mahdollisimman pitkälle jo 
suunnitteluvaiheessa.

Muiden koulujen positiivi-
set kokemukset kannustivat 

eteenpäin ja muutokselle saa-
tiin keväällä myös johtokunnan 
hyväksyntä. Myös oppilaiden 
mielipiteet olivat pääosin positii-
visia, uuden rakenteen mahdol-
lisuudet osattiin hienosti näh-
dä ihan konkreettisina asioi-
na. Uuden edessä kaikkea ei voi 
koskaan valmiiksi tietää, joten 
kysyttävää ja opeteltavaa jäi var-
masti vielä tulevaan syksyynkin. 

Vaihtelevat työskentelytavat 
ja toiminnallinen oppiminen 
tehostavat oppimista

Oppilaan kannalta muutos tar-
koittaa molemmissa kouluissa 
sitä, että päivässä ei ole enää niin 
monta eri oppiainetta, eikä ole 
koko ajan kiire seuraavalle tun-
nille. 75 minuutissa ehtii kerra-
ta vanhaa, oppia uutta ja soveltaa 
oppimaansa tai paneutua vaikka-
pa ryhmätyöhön ilman kiirettä. 
75 minuuttia ei ole tarkoitus viet-
tää paikallaan istuen, lukien tai 
laskien, vaan vaihtelevat työsken-
telytavat ja toiminnallinen oppi-

minen nousevat entistä tärkeäm-
pään rooliin. Muutos voi tehostaa 
opiskelua, vähentää koulupäivän 
levottomuutta ja kiirettä ja sitä 
kautta lisätä hyvinvointia.

Pidemmät oppitunnit mahdol-
listavat myös pidemmät tauot ja 
keskelle koulupäivää onkin saa-
tu tunnin mittainen ruokailu ja 
toiminta-aika, jolloin koulupäi-
vän sisälle voidaan tuoda harras-
tustoimintaa ja koulun kerhoja. 
Yhteistyötä on suunniteltu mm. 
musiikkiopiston ja liikuntaseu-
rojen kanssa, minkä lisäksi kou-
lun omat kerhot sekä välituntilii-
kuntatoiminta ajoittuvat jatkos-
sa myös mahdollisimman pal-
jon tälle opetuksen tauolle. Näin 
myös koulukuljetuksessa olevat 
oppilaat voivat osallistua kerho-
toimintaan ja harrastaa koulu-
päivän aikana.

Se, että koulupäivään voidaan 
yhdistää muutakin kuin opetus-
toimintaa, lisää koulussa viih-
tymistä huomattavasti ja yhdis-
tää koulun osaksi muuta elämää. 
Koulun ei enää nykypäivänä tuli-
si olla erillinen paikka, jossa käy-

dään suorittamassa jotakin ikä-
vää elämän ollessa muualla. Kyl-
lä koulussa voi ja saa viihtyä, teh-
dä, harrastaa ja osallistua ilman, 
että oppiminen siitä kärsii.

Uusi koulupäivän rakenne 
mahdollistaa oppilaan aktiivi-
sen roolin kouluyhteisön jäsene-
nä, kun tutkivan oppimisen ja 
yhdessä tekemisen ajatukset ovat 
kantavana voimana sekä uudessa 
opetussuunnitelmassa että täs-
sä koulupäivän rakennemuutok-
sessa.

Sekä opettajat että oppilaat 
aloittavat siis lukuvuoden uusin 
ajatuksin ja haastein, mutta 
uskomme sen kannattavan, sillä 
vain uutta kokeillen ja kehittäen 
voimme tulla entistäkin parem-
miksi.

 
Reetta-Leena Hiltunen
Rehtori

Lukuvuoden 
2016–2017 
työ- ja loma-ajat

Syyslukukausi
- Koulu alkaa ti 16.8.2016
- Syyslomaviikko 42 
 ma–pe 17.–21.10.2016
- Vapaapäivä ma 5.12.2016
- Itsenäisyyspäivä 
 ti 6.12.2016
- Syyslukukausi päättyy 
 to 22.12.2016
Syyslukukaudella työpäiviä 
yhteensä 86.

Kevätlukukausi
- Koulu alkaa ma 2.1.2017
- Loppiainen pe 6.1.2017
- Talviloma viikko 10 
 ma–pe 6.–10.3.2017
- Pääsiäinen 
 pe–ma 14.–17.4.2017
- Vapunpäivä ma 1.5.2017
- Helatorstai to 25.5.2017
- Koulu päättyy la 3.6.2017
Kevätlukukaudella työpäiviä 
yhteensä 101.

Koulupäivät koostuvat tästä syksystä alkaen pääosin 75 minuutin pituisista oppitunneista. Lukion opinto-ohjaaja Lauri Lehikoinen ja toimis-
tosihteeri Tuula Porkka perehtyivät uudenlaiseen tuntikaavioon koulun alkua edeltäneellä viikolla elokuussa. Porkka toimii osan viikosta luki-
ossa ja osan kansalaisopistossa.

Koulupäivän rakennemuutos 
yläkoulussa ja lukiossa

Kuva: Pasi Karonen
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Varhaiskasvatuksella tarkoite-
taan lapsen suunnitelmallista ja 
tavoitteellista kasvatuksen, ope-
tuksen ja hoidon muodostamaa 
kokonaisuutta, jossa painottuu 
erityisesti pedagogiikka (var-
haiskasvatuslaki 1 §).  Suomessa 
julkista varhaiskasvatusta anne-
taan kuntien tai yksityisten jär-
jestämässä päivähoidossa, esi-
opetuksessa sekä erilaisissa avoi-
men palvelun leikki- ja kerhotoi-
minnoissa.

Varhaiskasvatussuunnitelma

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 varhaiskas-
vatussuunnitelmaan kirjataan 
varhaiskasvatuksen arvot, tehtä-
vä ja tavoitteet, lapsi- ja oppimis-
käsitys, hyvä kasvatus- ja oppi-
misympäristö, varhaiskasvatuk-
sen menetelmät ja toimintatavat, 
varhaiskasvatuksen eri toiminto-
jen merkitys lapsen hyvinvoin-
nille sekä toiminnan seuranta ja 
arviointi.

Opetushallitus päättää uusis-
ta varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteista 1.8.2015 voimaan tul-
leen varhaiskasvatuslain mukai-
sesti. Opetushallitus valmiste-
lee ja laatii varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteet. Uuden lain 
mukaisesti perusteasiakirjasta 
tulee velvoittava ja siihen perus-
tuvat paikalliset varhaiskasvatus-
suunnitelmat otetaan käyttöön 
elokuussa 2017. 

Uudet varhaiskasvatussuunni-
telman perusteet luovat pohjaa 
tulevaisuuden varhaiskasvatuk-
selle ja toimivat sisällön kehittä-
misen ja ohjauksen välineenä. 

Tärkeä tavoite on arvioida 
nykyisiä toiminta- ja ajattelu-
tapoja, toimintakulttuuria sekä 
kasvu- ja oppimisympäristöjä eli 
vahvistaa ja kehittää varhaiskas-
vatuksen laatua valtakunnalli-
sesti. 

Paikalliset varhaiskasvatus-
suunnitelmat kunnissa 
•	Kunta,	kuntayhtymä	tai	muu	

palvelujen tuottaja laatii valta-
kunnallisten varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteiden poh-
jalta paikallisen varhaiskasvatus-
suunnitelman. 
•	Paikallisessa	suunnitelmassa	

on otettava huomioon yhteistyö 
varhaiskasvatuksen, opetuksen 
sekä sosiaali- ja terveydenhuol-
lon kanssa ja luotava tarvittavat 
yhteistyörakenteet. 
•	 Jokaiselle	 lapselle	 laaditaan	

oma varhaiskasvatussuunnitel-
ma. 

Lieksan paikallinen 
varhaiskasvatussuunnitelma

Paikallista varhaiskasvatus-
suunnitelmaa työstää koko var-
haiskasvatuksen henkilöstö. Toi-
mintaa koordinoi viisijäseninen 
ohjausryhmä. Työryhmiä on nel-
jä, Oravan päiväkoti, Partalan-
mäen päiväkoti, perhepäivähoi-
to ja ryhmäperhepäivähoito ja ne 
kokoontuvat sovitun aikataulun 
mukaisesti.

Työryhmän jäsenten 
rooli työssä:
•	 Kokouksiin	 osallistumi-

Mirja Halosen siirtyessä viet-
tämään ansaittuja eläkepäiviä 
on päivähoidon uutena aluejoh-
tajana aloittanut elokuun alussa 
Anne Järvenpää. Hän on tutustu-
nut ja perehtynyt tehtävään Mirja 
Halosen sekä toisen päivähoidon 
aluejohtajan Eija Heikkisen opas-
tuksella ja otti vetovastuun eteläi-

Kuva: Asko Saarelainen

Kuva: Asko Saarelainen

Tullaan 
tutuiksi

Anne Järvenpää

sen alueen päivähoidosta elokuun 
puolestavälistä alkaen.

Anne Järvenpää on kotoisin 
Haukiputaalta, ja on muuttamas-
sa Lieksaan pysyvästi mahdolli-
simman pian.

Hän on pitkän linjan varhais-
kasvatuksen ammattilainen ja 
toiminut varhaiskasvatuksen eri 
tehtävissä pääasiassa Oulun seu-
dulla. 

Annen ensivaikutelmat Liek-
sasta ovat hyvin myönteisiä. 
Kaupunki on kaunis sekä vireä ja 
ihmiset ovat välittömiä ja muka-
via.

Hänen odotuksensa työn suh-
teen ovat uusien kokemuksien 
hankkiminen ja uusiin haastei-
siin tarttuminen, vaikka työteh-

nen. Jos mahdollista joku sijai-
nen tilalle, jos varsinainen jäsen 
ei pääse.
•	Kokousten	annin	vienti	omiin	

työyhteisöihin.
•	Pohdintojen	käynnistäminen	

työyhteisöissä.
•	 Työyhteisöjen	 annin	 tuonti	

työryhmän kokoontumisiin tai 
niin kun on sovittu.
•	Tietoisuus	VASU2017:een	liit-

tyvistä asioista.
•	 Tiedottamiseen	 liittyvien	

käytäntöjen toteuttaminen omas-
sa työyhteisössä.
•	Työyhteisöissä	sovitaan	omat	

sopivat / tarvittavat käytännöt 
vasun työstämiseen (kasvatusilto-
jen ja päivähoidon iltojen lisäksi).

 
Lisäksi mukana on tarvittaessa 

edustajia perheneuvolasta, perus-
opetuksesta, erityisopetuksesta, 
lastenneuvolasta, lastensuojelus-
ta, seurakunnasta, kulttuuripal-
veluista (kirjasto, musiikkiopis-
to, nuorisotoimi), yksityisten toi-
mijoiden edustusta sekä maa-
hanmuuttajiin liittyvien asioiden 
tuntijoita.

Ryhmät aloittivat suunnitte-
lu- ja koordinointityön keväällä 
2016 ja työ jatkuu syksyn 2016 ja 
kevään 2017 ajan siten, että pai-
kallinen varhaiskasvatussuunni-
telma on valmiina vietäväksi var-
haiskasvatus- ja koulutuslauta-
kunnan käsittelyyn huhti-touko-
kuussa 2017 ja otetaan käyttöön 
1.8.2017.

Juha Ryynänen

VASU2017, uusi valtakunnallinen 
varhaiskasvatussuunnitelma

Uuden VASUn teemoja ovat yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja osallistuminen. Partalanmäen päiväkodin lap-
sia aamuleikeissä.

tävät ovat sinällään tuttuja mutta 
uuteen ympäristöön tutustumi-
nen vie luonnollisesti jonkin ver-
ran aikaa. 

Anne Järvenpää haluaa antaa 
täyden työpanoksensa lieksalai-
selle varhaiskasvatukselle ja tuo-
da oman kokemuksensa kautta 
uusia ajatuksia ja ideoita esimer-
kiksi päivähoitopalvelujen kehit-
tämiseen. Tulevaisuuden suh-
teen Anne on luottavaisella mie-
lellä, sillä hänen mukaansa Liek-
sassa on innolla työhönsä suhtau-
tuvaa ja ammattitaitoista henki-
lökuntaa.

Juha Ryynänen



24 Korento syksy 2016

Sanomalehti Karjalainen 
julkaisi perjantaina 5.8. 
2016 uutisen, jossa kerrot-
tiin opetus- ja kulttuuri-
toimen palveluiden käyt-
tökustannuksista Poh-
jois-Karjalan eri kunnissa. 
Uutiseen liitettyjen taulu-
koiden perusteella Lieksan 
kaupunki tuottaa nämä 
palvelut huomattavan 
edullisesti maakunnalli-
sessa vertailussa. 

Tilastoihin sisältyy usein 
perusteellisen tulkinnan tar-
ve ja niin tässäkin tapauksessa. 
Uutisoinnissa käytettiin vertai-
lutietona euroa/asukas-mitta-
ria, joka esittää lapsille ja nuo-
rille suunnattujen palveluiden 
kustannukset Lieksalle edul-
lisessa valossa paikkakunnan 
ikärakenteesta johtuen.

Valtiovalta on 
mukana talkoissa

Kiristyvä kuntatalous toisaal-
ta pakottaa ja toisaalta luo erin-
omaisen tilaisuuden etsiä pal-
veluntuotantoon vaihtoehtoi-
sia tapoja ja malleja. Vaihtoeh-
toisten toimintatapojen toteut-
taminen on mahdollista jopa 
niissä palveluissa, joiden järjes-
täminen on tarkasti ohjeistettua 
lainsäädännön kautta.

Julkisen talouden kestävyys-

vaje on pakottanut myös lainsää-
täjän miettimään sitä, voidaanko 
normeja purkaa järkevästi niin, 
että palveluiden korkea taso pys-
tytään säilyttämään. Hyvä esi-
merkki tästä on päivähoito.

Kuluvan vuoden aikana kun-
nat ovat saaneet päättää sekä sub-
jektiivisen päivähoito-oikeuden 
rajoittamisesta että päiväkotiryh-
mien ryhmäkokojen kasvattami-
sesta. Lieksassa päädyttiin ratkai-
suun, jossa päivähoito-oikeuteen 
ei tehty muutoksia, mutta päivä-
kotiryhmien kokoa kasvatettiin 
kolmella lapsella yli kolmevuoti-
aiden ryhmissä.

On tietysti helppo esittää väite, 
että päiväkotiryhmän kasvatta-
minen 21 lapsesta 24 lapseen tar-
koittaa automaattisesti palvelun 
laadun huononemista. Totuus on 
kuitenkin paljon monimutkai-
sempi asia. Päiväkotiryhmän toi-
mivuuteen vaikuttavat aina kol-
men ryhmässä toimivan aikui-
sen ammattitaito sekä ryhmäs-
sä hoidettavien lasten yksilölli-
set tarpeet.

Perusopetuksessa ikuisuus-
kysymys on se, kuinka olemas-
saolevat resurssit suunnataan. 
Kouluverkkoratkaisujen yhtey-
dessä keskustellaan aina siitä, 
suunnataanko eurot seinien vai 
toiminnan ylläpitämiseen. Kysy-
mys ei tietenkään voi olla aivan 
näin pelkistetty ja yksinkertai-
nen. Totuus ja järkevä toiminta-
tapa löytyvät silloin, kun kum-
pikin kokonaisuus otetaan huo-
mioon oikeassa suhteessa.

Kustannustehokkuutta voi-
daan saada esille myös tukipal-
veluiden kautta. Näin tapahtui 

Lieksassa mm. koulukuljetusten 
kilpailuttamisen yhteydessä.

Investoinneissakin
on vaihtoehtoja

Liikuntahallin rakentamisen 
valmistelu on Lieksassa edennyt 
siihen suuntaan, että ensisijai-
sena vaihtoehtona on yhteistyö 
ulkopuolisen rahoittajan kanssa 
siten, että kaupungilla on pitkän 
vuokra-ajan jälkeen mahdolli-
suus lunastaa halli itselleen. Täl-
lä tavoin kaupungin investoin-
tiohjelma pysyy tasapainossa.

Tämän mallin toteutumises-
sa ratkaiseva tekijä on luonnolli-
sesti se, millaisen paineen hallin 
vuokra- ja käyttökulut aiheutta-
vat käyttötalouteen.

Investointeja suunniteltaes-

sa on lisäksi nähtävä kokonai-
suus. Tämä tarkoittaa sitä, että 
hallin tilaohjelma suunnitellaan 
järkevästi pääasiallisten käyttö-
tarpeiden perusteella ja että hal-
lin tulevan käytön suunnittelus-
sa otetaan huomioon myös muut 
tulevat rakennushankkeet, kuten 
koulurakentaminen. Liikunta-
hallin rakentaminen poistaa lii-
kuntatilainvestoinnin tarpeen 
Moisionkadun koulun peruskor-
jauksen tai uudisrakentamisen 
yhteydessä.

Koulurakentamisen yhtey-
dessä kannattaa harkita erittäin 
tarkkaan, korjataanko vanhaa 
vai rakennetaanko uutta. Ope-
tussuunnitelmauudistus perus-

tuu mm. uudistuneeseen oppi-
miskäsitykseen. 1950-luvul-
la rakennettujen koulukiinteis-
töjen pohjaratkaisuja on todel-
la vaikeaa muokata nykyaikais-
ta oppimiskäsitystä palvelevak-
si oppimisympäristöksi.

Osaavan henkilöstön
merkitys ei muutu

Huolimatta siitä, mitä palve-
luiden järjestämis- ja toteutta-
mismalleissa tapahtuu, ei hen-
kilöstön merkitystä palvelui-
den laadun takaajana korvaa 
mikään. Asiakkaan kohtaami-
nen, työhön liittyvä sisältöosaa-
minen ja kehittävä työote ovat 
asioita, joilla jokainen työnteki-
jä vaikuttaa palvelun laatuun ja 
kustannustehokkuuteen.

Kehittävään työotteeseen 
sisältyy nimenomaan poh-
dintaa vaihtoehtoisista tavois-
ta ja malleista palveluproses-
sien toteuttamisessa. Työnanta-
jan näkökulmasta henkilöstön 
työhyvinvointiin ja osaamisen 
kehittämiseen liittyvät toimen-
piteet ovat siten kaikkein par-
haimpia keinoja taata laaduk-
kaat ja kustannustehokkaat pal-
velut jatkossakin.

Arto Sihvonen
Sivistysjohtaja

Moisionkadun koulun kivisen siiven peruskorjaus tai 
uudisrakentaminen on suunnittelun alla. Vanhin, puinen 
osa koulukiinteistöstä peruskorjattiin kaksi vuotta sitten.

Palveluiden laadukas ja 
kustannustehokas tuottaminen

Kuva: Pasi Karonen

Kuva: Asko Saarelainen

Lieksassa päädyttiin tänä vuonna ratkaisuun, jossa päivähoito-oikeu-
teen ei tehty muutoksia, mutta päiväkotiryhmien kokoa kasvatettiin 
kolmella lapsella yli kolmevuotiaiden ryhmissä. Toinen kaupungin kah-
desta päiväkodista toimii Partalanmäellä.
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KIRJASTON 
SYKSY 2016  
vaarakirjastot.fi

Kirjasto, Urheilukatu 4
ma–to klo 10–19
pe  klo 10–17
la  klo 10–15

Kolin siirtokokoelma 
Aapiskukontie 11, 83960 Koli
auki to klo 11–13 ja to klo 18–20

Kirjastoauto Hilippa
Reitit ajetaan kahden viikon välein.  
Lisätietoa: Kirjaston neuvonta puh. 
04010 44125 tai kirjastoauto puh. 
04010 44124

Kirjaston näyttelyt
2.–29.9. Kuvantekijän monta pol-
kua, Sari Mikkosen maalauksia

4.–29.10. Onko koira kotona? 

10.–22.10. Lieksan Luova 2016 
Kristiina Sotirioun mielikirjanäyttely

2.–29.11. TaiKu-maalauksia

Onko koira kotona? 
”Eläinten viikon” kunniaksi kirjaston 
näyttelyhuoneeseen kootaan ”koi-
ranäyttely”, johon koiranomistajilta 
pyydetään valokuvia ja kertomuk-
sia koirista. Kuvia voi tuoda kirjas-
toon Urheilukadulle 15.9. mennes-
sä. Kuvan (kokoa ei ole määritelty) 
taakse koiran nimi, rotu tai muu alku-
perä.

Kirjaston tapahtumat
Studia generalia -luennot 
jatkuvat lauantaisin: 

la 17.9. klo 13 
Silmät – sielun 
peili ja aivojen 
ikkuna, proviisori, 
tutkija Henri Leino-
nen luennoi. Leino-
sen neurotieteiden 
alaan kuuluva väi-
töskirja Näköjär-
jestelmän sähköfy-
siologia seulontamenetelmänä her-
mostorappeumasairauksissa tarkas-
tetaan Itä-Suomen yliopistossa 9. 
syyskuuta. Kirjaston yleisöluennos-
sa Leinonen kertoo silmän verkko-
kalvon ja aivojen yhteydestä, ja sii-
tä kuinka kajoamattomia silmätutki-
muksia voidaan ehkä tulevaisuudes-
sa käyttää aivosairauksien, kuten 
Alzheimerin ja Parkinsonin taudin, 
diagnostisessa seulonnassa. 

la 22.10. klo 13 barokista Roman-
tiikkaan Klassisella Kitaralla
musiikkipedagogi Antti Ilvonen 
luennoi ja konsertoi.

Musiikin monitoimimies aloitti kita-
ransoiton Pielisen Karjalan musiik-
kiopistossa. Sen jälkeen tie vei 
Oulun ammattikorkeakouluun, josta 
Ilvonen valmistui musiikkipedago-
giksi. Ilvonen on opiskellut klassista 

kitaraa ja sähköki-
taraa useiden mes-
tariopettajien joh-
dolla. Lisäksi hän 
on säveltänyt niin 
rockia kuin taide-
musiikkia.

3.–9.10. Tekee mieli oppia 
– vanhusten viikko 

ma 3.10. Kimarat-ryhmä kertoo 
satuja lapsille ja lapsenmielisille 
klo 12, 13, ja 14. 
Ilmoittautumiset ryhmiin 
etukäteen puh. 04010 44125.

4.–10.10. Eläinten viikko

ti 4.10. klo 17 Näyttelyn avajai-
set ja luento Koiran historiasta ja 
mytologiasta, Tellervo Heikkinen.

ke 5.10. klo 13 Sinikultainen 
sydän – suomenkreikkalaisen 
koiran tarina, Kristiina Sotiriou ja 
Benedicta-koira

14.-20.11. 
Pohjoismainen kirjastoviikko 

Kirjallisuustapahtumat

la 8.10. klo 12–15 
Romaanihenkilön kuolema 
-Matti Pulkkinen-seminaarissa kir-
jasta alustaa kirjailija, tutkija Pent-
ti Stranius.  Mukana myös kirjailija 
Arvi Perttu.
Järj. Kirjasto, Brahean Kriivarit ja 
Matti Pulkkisen muistoseura ry.

ma 10.10. klo 17 Suomalaisen kir-
jallisuuden päivä, Mielikirjapäivä. 
Kristiina Sotiriou kertoo mielikirjois-
taan.

ma 24.10. klo 18 Kirjailijavieraana 
Matti Mäkelä

ke 29.11. klo 18 Kirjailijavieraana 
Marja Björk

ma 26.9 klo 17 
Kirjaston LUKUPIIRI aloittaa 
kokoontumiset. Kirjana on Fin-
landia-voittaja Jussi Valtonen: He 
eivät tiedä mitä tekevät. Tervetu-
loa mukaan! Tiedustelut kirjastotoi-
menjohtaja Lea Tserni-Puittinen puh. 
04010 44130.

Tule digitoimaan! 
Opastusta tarjolla, 
tiedustelut kirjaston neuvonta 
puh. 04010 44125.

vaara-kirjastojen ostamat e-kirjat 
löytyvät osoitteesta www.ellibslibra-
ry.com/vaara. Lainaamiseen ja luke-
miseen tarvitset kirjastokortin takaa 
löytyvän asiakastunnuksen sekä 
salasanan.

Kirjaston asiakas-
palvelupisteissä 
on käytössä 
INDUKTIO-
SILMUKKA.

Pielisen museon kausi-
työntekijä Päivi Pohjolai-
nen on todellinen moni-
osaaja. Yhteiskuntatietei-
den maisterin ja maatalo-
usalan tutkinnot suorit-
tanut nuori nainen pää-
tyi museoon, koska halu-
si tehdä käytännön läheis-
tä ulkotyötä merkitykselli-
sessä ympäristössä.

Helteinen ja tapahtuma-
rikas kesä museon ulko-
töissä on tuonut haus-
kaa vaihtelua verrattuna 
talveen, jolloin Päivi toi-
mi koiravaljakko-oppaana 
Kittilässä lieksalaisen Kok-
kojärven Luonto -yrityksen 
leivissä. Lieksa on näyttäy-
tynyt Päiville luonnonlä-
heisenä ja sympaattisena 
kaupunkina, jossa ihmiset 
ovat ystävällisiä, avoimia ja 
omaperäisiä.  

Päivi asuu vuokralla Al- 
var Aallon suunnittelemas-
sa talossa Mätäsvaarassa, 
jossa häntä kiehtoo kaivos- 
menneisyyttä huokuva, hie- 
man aavemainen tunnel- 
ma. Toisaalta Päivi on oppi-
nut tuntemaan Mätäsvaa-
ran kylänä, jonka raitilla 
jutellaan niin tutuille kuin 
tuntemattomillekin. 

Päivi kehuu myös muse-
ota paikkana, jossa on hyvä 
työporukka ja yhteishenki. 
Tosin kaikkein mieluisin-
ta seuraa hänelle ovat kui-
tenkin olleet Ahti, Väinö 
ja Sampo, suomenlammas-
pässit, PikkuKilin vieraile-
vat tähdet. Lampaat viehät-
tävät maalaistalossa lapsuu-
tensa elänyttä Päiviä moni-
puolisina hyötyeläiminä. 
Ne toimivat maiseman-
hoitajina ja niistä saadaan 
lihaa ja villaa – suomen- 
lampaista erityisen hienoa.

Päivi Pohjolaisen käden-
taitoja on hyödynnetty Pie-
lisen museon työnäytök-

sessä, jossa monitaituri val-
misti saippuaa. Kokeilun-
haluista harrastajaa viehät-
tävät kasvit, kasvilääkintä, 
kädentaidot, luonnonlähei-
syys sekä aidot raaka-ai-
neet ja materiaalit. 

Vanhoissa rakennuksissa 
riittää kunnostettavaa

Pielisen museon Savota-
rannan avajaisia vietettiin 
16.8.1970. Ohjemassa oli 
muun muassa ylimetsän-
hoitaja Ilmari Karvosen 
kirjoittama kuvaelma ”Pie-
lisen viimeisellä ponttuul-
la”. Yleisöä paikalle saapui 
lähes 2 000 henkeä. 

Savotaranta esittelee ai- 
nutlaatuisen kokonaisuu-
den metsätyön historiaa. 
Vuonna 2015 ilmestynyt 
uiton historian jättiopus 
”Ankravee!” mainitsee Pie-
lisen museon Savotarannan  
Suomen edustavimpana 
uittomuseona ”isokokoisen 
uittoperinteen” esittelyssä. 

Savotarantaa on useana 
vuotena kunnostettu Met-
sämiesten Säätiön avustuk-
sella. Kesällä 2016 kunnos-
tettiin Talviaisjoen Salpion 
metsäkämpän kolmiorima- 
huopakatto. Hyvin säily- 
neessä kämpässä on nähtä- 

Ulkomuseossa 
ulkotöissä

aukioloajat ja 
pääsymaksut:

15.9. asti avoinna 
joka päivä klo 10–18. 

Pääsymaksut 6/4,5/1,5 €.

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

 Pääsymaksut 3/2/1 €. 

Talvikaudella  
keskiviikkoisin näyttely- 
halliin on vapaa pääsy.

Näyttely ”Lieksalainen 
maisema” 5.10.–2.12.2016.

Pielisen museo
Pappilantie 2, 81720 LIEKSA

puh. 04010 44151
museo@lieksa.fi

Henri Leinonen

Antti Ilvonen

vissä metsäkämppien kehi- 
tys 1930-luvulta 1940-lu- 
vulle.

Kauko Ihanukselle ja Kai 
Joenperälle museon vanho-
jen rakennusten kunnos-
taminen on tuttua aiem-
milta kesiltä. Talviaisjoen 
kämpän katon lisäksi mie-
het ovat kunnostaneet kar-
jokartanon ylisten siltaa 
sekä Viensuun ja Kotalah-
den tuulimyllyjä. Vielä olisi 
korjattava yksi katto. Suo-
men toiseksi suurimmassa 
ulkomuseossa riittää aina 
työtä.

Teksti ja kuvat: 
Katri Tolonen

Kai Joenperä ja Kauko Ihanus Talviaisjoen kämpän edessä

Päivi Pohjolainen, Ahti, Väinö ja Sampo
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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

YÖKaHvILaILLaT nUOKKaRILLa
Auki klo 20.00–24.00. Sisäänpääsyn ehtona on 
alaikä 7 lk + nolla promillea. Toiminnan järjestä-
misestä kiinnostuneet yhdistykset, ottakaa yhteys 
Nuokkariin, puh. 04010 44118 tai nuoriso-ohjaa-
jaan, puh. 04010 44121.
23.9.
28.10.
18.11.
16.12.

Yhteistyössä Lieksan 4H:n kanssa

SEISKaLUOKKaLaISTEn 
TUTUSTUMISILTa 
Nuokkariin to 8.9. klo 14.00–18.00. 
Seuraa ilmoittelua!

OHjaaMO nUOPPIS, 
Urheilukatu 5, avaa ovensa 7.9. 
Avoinna ke klo 13.00–16.00, to klo 15.00–18.00. 
Seuraa ilmoittelua!
Maksutonta ohjausta ja neuvontaa 
alle 29-vuotiaille nuorille. 

nUORTEn aLEnnUSLIPPUELOKUvaT 
Kulttuurikeskuksen brahe-salissa
Tulossa mm. Luokkakokous 2 marraskuussa 
ja Star Wars: Rogue One joulukuussa. 
Seuraa ilmoittelua.

Yhteistyössä Lieksan Elokuvien kanssa

KULjETUS SannIn KOnSERTTIIn 
KUHMO-TaLOLLE pe 14.10.
Lähtö klo 17.00 Kulttuurikeskuksen edestä. Ilmoit-
tautumiset 2.9. mennessä yhteispalvelupistee-
seen, Pielisentie 3 puh. 04010 44710, arkisin klo 
9.00–15.00 tai yhteispalvelu@lieksa.fi  (ilmoita: 
nimi, ikä, puhelin, alle 18 v. huoltajan puhelin). Alle 
10-vuotiaat huoltajan seurassa. 40 paikkaa täyte-
tään ilmoittautumisjärjestyksessä. Hinta 15,00 € 
(sis. lippu, kuljetus, vaatesäilytys). 

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

16.9. Klovni dodo
sanatonta ja visuaalista 
klovniteatteria.

14.10. 
Mustikka-ukko: lauluja ja loruja

18.11. 
esitys ilmoitetaan myöhemmin

9.12. 
Teatteri Mukamas: Jouluyö-nukketeatteriesitys

Yhteistyössä 
MLL:n Pielisjärven yhdistyksen kanssa

LaSTEn ja nUORTEn TanSSITUnnIT 
Kulttuurikeskuksen monitoimisalissa

maanantai, alkaen 29.8.
klo 18.00–19.00 7–8-vuotiaat, 
 ohjaajana Nelli Nesterinen 

tiistai, alkaen 30.8.
klo 16.30–17.30  11–12-vuotiaat, 
 ohjaajana Melina Kaverinen
klo 17.30–18.30 9–10-vuotiaat, 
 ohjaajana Nelli Nesterinen
klo 18.30–19.30 13–14-vuotiaat, 
 ohjaajana Elli Puumalainen

torstai, alkaen 1.9.
klo 17.00–18.00 15-vuotiaat ja vanhemmat,
 ohjaajana Riina Tolonen

Henkilökohtainen/huoltaja ilmoittautuminen moni-
toimisalissa ma 22.8. klo 17.00–18.00. Mukaan 
mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä 25/ryhmä. 
Jos paikkoja jää, mukaan voi tulla vielä ensimmäi-
sellä tai toisella tunnilla. Ei osanottomaksua. Tunnit 
järjestetään Itä-Suomen aluehallintoviraston osa-
rahoittamina.

 
Tanssituntien ohjaajat: Nelli, Riina, Melina ja Elli

jOULUSHOW
Tanssituntien joulushow Kulttuurikeskuksen 
Brahe-salissa la 10.12. klo 17.00 Vapaa pääsy.

  
MOPO-/TEKnIIKKaKERHO alkaen 25.8.
torstaisin klo 17.00–20.00 Kuhmonkatu 30 
(tekniset tilat) yläkoulu-, lukio- ja amisikäisille
• ei osanottomaksua
• ohjaajina Matti Leinonen ja Esko Honkanen
• kerho järjestetään Itä-Suomen aluehallinto-
 viraston osarahoittamana 

Yhteistyössä yläkoulun kanssa

SIRKUSKOULUT KESKUSKOULULLa, 
Moisionkatu 15, pieni sali 

tiistai, alkaen 13.9.
klo 15.00–15.45 Naperosirkus 1, 
 3–4-vuotiaat
klo 16.00–16.45  Naperosirkus 2, 
 4–5-vuotiaat
klo 17.00–17.45  Naperosirkus 3, 
 6-vuotiaat
klo 18.00–18.45  Lastensirkus 1, 
 7–8-vuotiaat
klo 19.00–20.30 Nuortensirkus, 
 12–18-vuotiaat

keskiviikko, alkaen 14.9.
klo 16.00–16.45 Lasten sirkus 2, 
 7–8-vuotiaat
klo 17.00–18.30  Lastensirkus 3, 
 9–10-vuotiaat
klo 18.30–20.00 Lasten sirkus 4, 
 11–12-vuotiaat, 
 edistyneiden ryhmä

•  ohjaajana Karoliina Turkka 
• katso tarkemmat tiedot ilmoittautumisineen 
 kansalaisopiston sivulta 

Yhteistyössä kansalaisopiston kanssa.

nUORISObUSSI

la 1.10.
klo 11.00–12.30 Vieki, Sinisalmen kauppa
klo 13.15–14.45 Savolanvaara 17
klo 15.30–17.00 Nurmijärventie, Löpön th.

la 29.10.
klo 11.00–12.45 Vuoniskylien koulu
klo 13.15–14.45 Vuonislahdentie, Lapalien th.
klo 15.15–17.00 Pankakoski, Siwa

la 12.11.
klo 11.00–12.30 Kylänlahdentie 81, Kr. opisto
klo 13.00–14.45 Kantelelahdentie 48, Kärki
klo 15.15–17.00 Tervakankaantie 7, Kärki

• Toivomme alle 6-vuotiaiden lasten tulevan 
 huoltajan seurassa
• Tervetuloa askartelemaan, pelailemaan 
 ja lainaamaan!

Yhteistyössä Lieksan 4H:n kanssa
     

HäMäRän KaUPan ILTa 30.9. 
Nuorisotoimi on mukana illassa, seuraa ilmoittelua.
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Kuvataiteilija Toivo Jaskanen 
on kutsunut Lieksan kulttuuri-
keskuksen näyttelyyn kaksi tai-
teilijaystäväänsä. Asko Salmi-
seen hän tutustui vuonna 2000 
Kolin ympäristötaidetapahtu-
massa. Seuraavana kesänä Salmi-
nen vieraili Pankakoskella. Rei-
jo Turuseen Jaskanen tutustui jo 
varhain, kun molemmat opiskeli-
vat Suomen Taideakatemian kou-
lussa 1970-luvulla.

Salminen ja Turunen ovat 
olleet useana kesänä mukana 
myös Jaskasen ja Hannu Castré-
nin laatimassa Möhkönvirta-ke-
sänäyttelyssä Ilomantsissa. Ystä-
vyys muodostaa siis näyttelyn 
punaisen langan, mutta se ei tar-
koita ollenkaan sitä, että kolmen 
taiteilijan teokset olisivat saman-
kaltaisia. Näyttelyn juoni etenee 
erilaisten tyylien, materiaalien ja 
tekotapojen rytmissä.

Rakennelmia tilaan

Toivo Jaskanen (1951) tekee 
veistoksia, maalauksia ja gra-
fiikkaa. Pääosassa viime vuosina 
ovat olleet näyttelytilan inspiroi-
mina viimeistellyt teokset, joita 
tekijä itse kutsuu veistoksen kal-
taisiksi rakennelmiksi. Seuraa-
vassa näyttelyssä uusi tila vai-
kuttaa siihen, että rakennelmat 
kokevat metamorfoosin. Siinä 

vaiheessa jotain vanhaa jää pois 
ja uutta tulee tilalle samalla kun 
muoto muuttuu.

Kesän 2016 Möhkönvirta-näyt-
telyssä Toivo Jaskanen palasi Tai-
deakatemian aikaisiin maalauk-
siin ja värisuunnitelmiin ja maa-
lasi niiden pohjalta uutta. Uudet 
maalaukset siis jatkavat siitä, 
mihin hän taidekoululaisena jäi.

Ihmisiä työssä

Tamperelainen Asko Salminen 
(1946) teki vuosikymmenien ajan 
taidetta muun työn ohessa. Toi-
sesta työstä on jatkuvasta aika-
pulasta huolimatta ollut myös 
ratkaisevaa hyötyä hänen taiteel-
leen: yksinäisen taiteilijan työn 
rinnalla hän saattoi siinä olla 
intensiivisessä suhteessa todelli-
suuteen ja ihmisiin. 

Salminen tekee valokuvia ja 
veistoksia. Usein teokset saavat 
installaation muodon tai muok-
kautuvat ympäristötaiteeksi. 
Valokuvissaan Salminen pyr-
kii ehdottomaan mutta samal-
la herkän myötäelävään suhtee-
seen todellisuuden kanssa. Siksi 
hän tekee mustavalkovalokuvia, 
joiden aiheena yleensä on ihmi-
nen työnsä ääressä tai omassa 
elinpiirissään. Metalliveistoksis-
ta tunnistaa myös vastakohtien 
yhteissoinnun, kun rakas materi-

ILMIanna LIEKSan 
ESIMERKILLInEn nUORI 2016 
Ehdotuksen esimerkilliseksi nuoreksi voivat 
tehdä lieksalaiset raittius-, nuoriso-, kulttuu-
ri-, liikunta- 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 
 harrastustoiminta järjestön tai koulun pii-

rissä

Vapaamuotoiset esitykset, joista käy sel-
ville tiedot nuoresta ja hänen harrastustoi-
minnastaan toimitetaan 15.11.2016 men-
nessä yhteispalvelupisteeseen: Kulttuuri- 
ja vapaa-ajanlautakunta/nuorisotoimi, Pieli-
sentie 3, 81700 Lieksa.

Lisätietoja: puh. 04010 44115/ 
nuorisosihteeri.

Vuoden 2015 esimerkilliseksi nuoreksi 
valittiin Veera Kärki.

TULE MUKaan TEKEMään 
EnnaLTaEHKäISEvää PäIHdETYÖTä!

Valtakunnallista 
teemaviikkoa vietetään 
marraskuussa viikolla 45 
(7.–13.11.) 
Viikon teemana on 
puheeksiotto.
Kysy. Se kannattaa.

TILavaRaUKSET 
YHTEISPaLvELUPISTEESTä
Kulttuurikeskuksen Brahe-salin ja 
monitoimisalin tilavaraukset 
yhteispalvelupisteestä, (Tekninen virasto) 
Pielisentie 3, puh. 04010 44710, 
arkisin klo 9.00–15.00.

aali taipuu kuin kolmiulotteisek-
si runoksi.

Ekspressionistinen maalari

Joensuulainen Reijo Turunen 
(1953) opiskeli taidetta realis-
min valtakaudella. Taideakate-
mian jälkeen hän kuitenkin tuli 
tunnetuksi ekspressionistisena 
maalarina. Tunnevaltainen tyy-
li ei ollut vain vastareaktiota rea-
lismille tai uusekspressionisti-
nen vaihe 1980-luvulla, vaan sii-
tä muodostui taiteilijan identi-
teettiä parhaiten vastaava ilmai-
sutyyli. Siksi Reijo Turunen maa-
laa ja piirtää edelleenkin ekspres-
sionistisesti.

Yleensä ajatellaan, että jos tai-
deteos on oikein ilmaisuvoimai-
nen, myös taiteilija on ulkoisel-
ta olemukseltaan täynnä tulta ja 
tappuraa. Turusen kohdalla tilan-
ne on päinvastainen: hän on per-
soonaltaan rauhallinen ja pohtii 
aiheitaan pitkään. Vasta ateljees-
sa temperamentin suorasukainen 
puoli pääsee todella esiin, mut-
ta sitähän katsoja ei pääse näke-
mään. Hän eläytyy siihen vasta, 
kun teos on valmis. Parhaimmil-
laan se tapahtuu näyttelyn ava-
jaisissa, kun taiteilija rauhallises-
ti esittelee maalauksensa.

Hannu Castrén

Toivo Jaskanen, Asko Salminen, Reijo Turunen

Teoksia Lieksan kulttuuri-
keskuksessa 26.10.–9.12.2016

ERITYISLIIKUNTA 
SYYSKAUDELLA 2016

vOIMISTELUT
MA 19.09. klo 9.00 Veteraanien tuolivoimistelu,
  Kulttuurikeskus, monitoimisali
MA 19.09. klo 9.45 Tuolivoimistelu, 
  Toimintakeskus, Toukolantie 27
MA  19.09. klo 12.30 Kevyt tuolivoimistelu, 
  Lieksakoti, kerhohuone, 
  Närhitie 3
MA 19.09. klo 14.30 Istumatanssi, 
  Lieksakoti, kerhohuone, 
  Närhitie 3
TI 20.09. klo 13.00 Kevennetty voimistelu, 
  Päiväkeskus Karpalo, 
  liikuntasali
TO  22.09. klo 13.00 Tuolivoimistelu, 
  Iltarusko, ruokasali
TO  22.09. klo 15.00 Kevennetty voimistelu, 
  Kulttuurikeskus, monitoimisali
PE 30.09. klo 13.00 Afasia-aivohalvauskerhon 
  tuolivoimistelu, 
  Päiväkeskus Karpalo,
  juhlasali (joka toinen viikko)

KUnTOSaLI/TaSaPaInORYHMäT ja 
LavIS-LavaTanSSIjUMPPa®

KE 5.10. klo 10.30 Kuntosali-/tasapainoryhmä I
  (vasta-alkajat), 
  Yrjönhovi, monitoimisali
KE 5.10. klo 12.30 Kuntosali-/tasapainoryhmä II
  (jatko), Päiväkeskus Karpalo,
  liikuntasali
KE  5.10. klo 14.00 Kuntosali-/tasapainoryhmä III
  (jatko), Päiväkeskus Karpalo,
  liikuntasali
TO  6.10. klo 7.45 Kuntosali-/tasapainoryhmä IV
  (jatko), Päiväkeskus Karpalo
  liikuntasali
TO 22.09. klo 14.00 Lavis-lavatanssijumppa®, 
  Kulttuurikeskus, monitoimisali
  Ilmoittautuminen! (max 30 hlöä)
  p. 04010 44114

vESIjUMPaT
TI 20.09. klo 10.00 Sydänvesijumppa
TI 20.09. klo 15.15 Seniorivesijumppa
KE 21.09. klo 9.00 Kehitysvammaisten vesijumppa
PE 23.09. klo 10.00 KKK-vesijumppa 
  (kaikille kuntalaisille avoin)
PE 23.09. klo 11.30 Eläkeläisten vesijumppa

KUnTOSaLI-/TaSaPaInORYHMän 
TIEdOTUSTILaISUUS ke 28.9.16 KLO 10.30
Yrjönhovin monitoimisalissa (Moisionkatu 6)

Kuntosali/tasapainoryhmien ja laviksen® 
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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Jaakko Tepon 
elämäkertakiertue 
Lieksaan
Huumorin ytimessä -iltamakiertueella on 
luvassa monipuolinen kattaus vanhoja ja 
uusia kupletteja, stand-upia sekä taikuutta.  
Näitä yleisölle tarjoavat savolainen monitai-
turi Antti Heikkinen, Ilja ja Johannes Tepon 
luotsaama Kaukolasipartio sekä kansainväli-
sestikin arvostettu taikuri-stand up -koomikko 
Markku Purho.

Kiertue toimii samalla kansantaiteilija Jaak-
ko Tepon elämäkertakirjan julkaisukiertuee-
na. Palkittu nilsiäläinen kirjailija Antti Heikki-
nen on ottanut tehtäväkseen selvittää, millai-
nen mies on kansantaiteilija Jaakko Teppo. 
Teos ilmestyy lokakuussa.

Jaska itse on mukana konserttipaikalla kun-
niavieraana. Hän jakaa nimikirjoituksia kirjaan 
yhdessä Antti Heikkisen kanssa.

Huumorin ytimessä 
vuonislahden Seurojentalolla 
sunnuntaina 23.10. klo 18.00.

Liput 20 € ennakkomyynnissä 3.10. alkaen 
Lieksan kaupungin asiakaspalvelupisteessä 
(Pielisentie 3, ma‒pe klo 9.00‒15.00) sekä 
tuntia ennen esitystä ovelta.

Konsertin järjestävät Lieksan kulttuuritoimi ja 
Vuonislahden Kyläseura ry.

Musiikin maiste-
ri Susanna Ertolah-
ti-Mertanen aloit-
ti Pielisen Karjalan 
musiikkiopiston reh-
torina elokuun alusta. 
Samalla myös Lieksan 
Nuoripuhallinorkes-
teri sai uuden kapelli-
mestarin. Näin Susan-
na vastasi Korennon 
toimituksen kysymyk-
siin.

Kerro lyhyesti itsestäsi 
ja taustastasi? Olen työs-
kennellyt musiikin perus-
opetuksen parissa, lähin-
nä musiik k iopistoissa 
vajaa parikymmentä vuot-
ta, viimeisimpänä Espoon 
musiikkiopistossa 11 vuot-
ta. Työvuosiin mahtuu leh-
torin ja rehtorin tehtäviä 

taan. Soittajisto on ennak-
koluuloton ja avoin, kaikki 
soitintaan riittävästi hal-
litsevat ovat tervetulleita 
ikään katsomatta. Konsert-
tikalenteri on täyttymässä 
juuri, eli saa esiintymisko-
kemusta hyvin monenlai-
sista paikoista ja tilaisuuk-
sista. Uskallan varmaan 
taata, että kaveruussuhteita 
syntyy satavarmasti! Kyllä 
yhdessä musisointi on ihan 
huippua, se on riemastutta-
vaa ja energisoivaa. 

Millainen on LNPOn 
merk it y s  L ie k s a l le? 
LNPO:lla on pitkä tradi-
tio, jota jossain määrin 
voisi melkein verrata kau-
punginorkesterin statuk-
seen. Soittajat eivät ole 
toki ammattilaisia, mut-
ta hyvin sitoutuneita ja 
sitä kautta orkesterin toi-
minta on tullut tunnetuksi 
myös muuallakin Suomes-
sa. LNPO:a tarvitsevat niin 
yleisö kuin itse soittajayh-
teisökin. 

Mitkä ovat musiik-
kiopiston keskeiset haas-
teet ja miten niihin vas-
tataan? Musiikkiopisto 
on monipuolistunut vuo-
sien varrelta laaja-alaisem-
maksi musiikkikasvat-
tajaksi. Palvelemme las-
ten ja nuorten lisäksi myös 
aikuisia soitonopetukses-
sa ja yhtyetoiminnan muo-
dossa. Haasteina on ensi-
sijaisesti kilpailu lasten ja 
nuorten vapaa-ajasta mui-

Jaakko Tepon elämäkertakiertue Huumorin ytimessä 
saapuu Vuonislahteen 23.10. 

den virikkeiden rinnal-
la. Musiikkikasvatukses-
sa olennaista on toki myös 
ilon lisäksi tukea oppijaa 
pitkäjänteisiin tavoittei-
siin, soitto-opinnoissa soi-
va tulos ja onnistumisen 
riemu näkyy pienen panos-
tamisen tuloksena. On tär-
keää, että kannustamme ja 
tsemppaamme kohti tavoi-
tetasoa, etsimme yhdessä 
ratkaisuja ja iloitaan tulok-
sista ja tekemisestä.

 
Ensivaikutelmasi Liek-

sasta? Aurinkoinen! Ja Vas-
kiviikon aikaan jopa lähes 
ruuhkainen! Parasta on 
aivan ihanat ihmiset, niis-
tä Lieksa on tehty!

Millainen Lieksa on 
ku lt tuuri k aupun k ina?  
Lieksassa on paljon eri 
kulttuuritoimintaa, yhtei-
söjä ja harrastajia. Toivon, 
että omalta osaltani saan 
kannustettua toimijoita 
yhteistyöhön. Eri taiteena-
lojen tekijät säteilevät ide-
oita, jotka saattavat aina 
poikia uusia kunkin omiin 
hankkeisiin tai kokonaan 
uudenlaisiin, yhteisiin toi-
mintoihin. Ideaali olisi, 
että auttaisimme yhdessä 
kaikkia lieksalaisia löytä-
mään itselleen mieluisim-
man taiteenalan harrastuk-
sen tai houkuteltua sään-
nölliseen taiteesta nautti-
misen pariin! 

sekä toiminnanjohtajuuk-
sia. WSOY:lle tein musiik-
kiopistokäyttöön tarkoi-
tetun oppikirjasarjan. 
Musiikkifestivaaleilla olen 
ollut erilaisissa tehtävissä, 
viimeksi kahdella eri festi-
vaalilla toiminnanjohtaja-
na. Soitonopintoja on lap-
suusiästä lähtien pianossa, 
trumpetissa, huilussa, kita-
rassa ja viulussa. Sävellys-
tä opiskelin myös säveltäjä 
Hannu Pohjannoron joh-
dolla. Musiikki, musiikki-
kasvatus, ja musiikkitapah-
tumatuotanto on täyttänyt 
elämää niin työ- kuin har-
rastusmielessä.

Miksi Lieksaan? Olen 
tehnyt tapahtumatuo-
tannon hankkeita Poh-
jois-Karjalassa ja maa-
kunnassa on useita per-
heeni lähisukulaisia. Kun 
erittäin kiinnostava teh-
tävä musiikkiopistossa ja 
LNPOn kapellimestariu-
desta avautui, oli se kyllä 
oivallinen tilaisuus minul-
le. Asumisjärjestelyt ovat 
sujuneet täällä todella mal-
likkaasti ja helposti. Muitta 
mutkitta koko perheestäm-
me tuli lieksalaisia. Minus-
ta Lieksa on Suomen kau-
neimpia kuntia, ehdotto-
masti.

Miksi puhallinorkeste-
rissa kannattaa soittaa? 
Tähän on niin monta vas-
tausta! Musiikin tekemisen 
ilosta, ohjelmisto on huip-
pumusiikkia laidasta lai-

Tullaan 
tutuiksi

Kuva: Jussi Ratilainen

Kuva: Asko Saarelainen

Susanna 
Ertolahti-
Mertanen


