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Yhdessä Suomen juhlavuoteen
Itsenäinen isänmaamme täyttää tänä 

vuonna sata vuotta. Itsenäisyyden juh-
lavuosi on sukupolvemme merkittävin 
juhlavuosi, joka antaa mahdollisuuden 
ymmärtää mennyttä, kokea vuosi yhdessä 
ja luoda suuntaa Suomen tulevaisuuteen. 
Juhlavuoden teemana on Yhdessä. Val-
tioneuvoston kansliassa toimiva Suomi 
100-hanke vastaa juhlavuoden ohjelman 
kokoamisesta ja myöntää tapahtumille eri-
tyisen Suomi 100 -juhlatunnuksen.

Suomi 100 -tapahtumat näkyvät moni-
puolisesti Lieksassa koko vuoden ajan. 
Monet paikalliset toimijat ovat saaneet 
käyttöönsä juhlavuoden tunnuksen joko 
oman tapahtumansa tai juhlavuoteen liit-
tyvän valtakunnallisen toiminnan puit-
teissa. Paikallisia Suomi 100 -tapahtumia 
ovat ainakin Vuonislahden Taiteilijatalon, 
Lieksan Vaskiviikon kannatusyhdistyk-
sen, 14. Divisioonan perinneyhdistyksen ja 
Lieksan kansalaisopiston hankkeet.

Vuonislahden Taiteilijatalo tuottaa hei-
näkuussa (16.–27.7.) Vuonis-rantateatteriin 
kirjailija Antti Heikkisen sovittaman ja 
Heikki Turusen raivaajasarjaan perustu-
van näytelmään. Lieksan Teatterin esittä-
mä näytelmä kertoo koskettavalla tavalla 
korvenraivaajaperheen ja samalla monien 
itäsuomalaisten maaseutukylien sodanjäl-
keisen tarinan.

Lieksan Vaskiviikon kesän ohjelmassa 
(21.–29.7.) juhlavuosi näkyy suomalaisista 
maakunta- ja kotiseutulauluista koostu-
vassa toivekonsertissa sekä suomalaisten 
sävellysten osuudessa ohjelmatarjonnassa.

14. Divisioonan Perinneyhdistys viettää 
Nuoriso- ja Perinnepäiviään Lieksassa. 
Syksyn tapahtumaviikonvaihteen (1.–3.9.) 
lisäksi teema on esillä koulujen kirjoitus-
kilpailussa kevään aikana. 

Lieksan kansalaisopiston yleisöluen-

tosarjassa (18.9.–12.12.) tarkastellaan itse-
näisyyden merkitystä metsän, rajan ja 
kulttuurin näkökulmasta. Luennoilla poh-
ditaan myös Suomen ja Pohjois-Karjalan 
tulevaisuuden vaihtoehtoja. 

Juhlavuoden tapahtumia järjestetään 
paikkakunnalla osana valtakunnallisia 
hankkeita. Kansallispuistojen tapahtumat 
keskittyvät Suomen luonnon päiviin, joita 
on helmi-, touko, kesä- ja elokuussa. Ideana 
on rohkaista kaikkia suomalaisia ulos luon-
toon ja järjestämään omia tapahtumia ja 
retkiä. Elokuun viimeisenä lauantaina 26.8. 
kansallispuistoissa juhlitaan suomalaista 
luontoa kuorolaulun ja piknikretkien mer-
keissä. Kolilla tapahtuma huipentuu ulkoil-
makonserttiin, johon osallistuu useita kuo-
roja ympäri maakuntaa.

Suomen Opasliiton ”Oppaat itsenäisyy-
den kuvittajina” -hankkeen ohjelma koos-
tuu opastetuista kävelykierroksista, joita 
järjestetään eri puolilla Suomea Lieksassa 
ja 12 muulla paikkakunnalla. 

Paikallisia ja maakunnallisia ulottuvuuk-
sia on myös MTK:n 100-vuotisjuhlavuoden 
sekä Suomen 4H-liiton ohjelmissa. 4H-
kerholaiset ympäri Suomen toteuttavat 
”Safkasynttärit Suomelle” -lasten villiruo-
kajuhlat 100-vuotiaalle.

Lieksan kaupunki osallistuu valtakun-
nalliseen Eno-verkkokoulun tuki ry:n 
Tulevaisuuden kuusi -hankkeeseen ni-
meämällä kaksi juhlametsikköä, toisen 
Urheilupuistoon ja toisen Pielisen museon 
alueelle.

Itsenäisyyden juhlavuosi näkyy ja kuu-
luu myös monissa muissa sekä kaupun-
gin, yhdistysten ja yksityisten toimijoiden 
hankkeissa, joilla ei ole Suomi 100 -hanke-
tunnusta. 

Erinomaisena esimerkkinä on Pielisen 
museon kesänäyttely ”Rajalla 400 vuotta” 

(15.5.–15.9.). Kulttuurihistoriallisessa näyt-
telyssä tuodaan esille tuokio- ja henkilöku-
vin käänteitä ja mikrohistoriallisia tapah-
tumia Lieksassa. Yhdistävänä teemana on 
raja.

Pielinen Soi -festivaali on mukana Suomi 
100 -ohjelmassa Vaskiviikon kautta. Juhla-
vuoden teema näkyy festivaalin ohjelmis-
tossa ja Pielinen Soi tuo Ilkka Kuusiston 
”Gabriel tule takaisin! -kiertueoopperapro-
duktion syksyllä Itä-Suomeen ja Lieksaan. 

Lieksan kaupunki huomioi itsenäisyyden 
juhlavuoden monin tavoin omissa tilai-
suuksissaan. Lisäksi eri toimijat, yhdistyk-
set, yhteisöt ja yksityiset, järjestävät omia 
tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa kaupunki 
ei ole mukana vastuullisena järjestäjänä, 
mutta voi tarvittaessa tukea tapahtumia 
keväällä myönnettävissä avustuksissa.  

Rakennetaan yhdessä mieleenpainuva 
juhlavuosi kotikaupungissamme!

Asko Saarelainen
asko.saarelainen(ät)lieksa.fi

KUVA Asko Saarelainen 3
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Lieksan kansalaisopiston
ilmoittautumis- ja perumisohjeet

2016–2017

Yksi keskeisistä ihmiseen liittyvistä 
tiedoista on hänen kotipaikkansa. Tie-
don vaatimaa tilaa ja vaivaa piti ennen 
säästää, joten ihmisellä saattoi olla 
kerrallaan vain yksi kotipaikka. Digitali-
saatio muuttaa tämänkin asian jous-
tavammaksi. Tulevaisuudessa ihmisen 
kotikunta voi olla luettelo: 30% Turkua, 
50% Lieksaa, 20% Windhoekia.

Monikotikunta on pieni askel tekniikalle, 
mutta iso asukkaalle. Asukas on kotonaan 
siellä, minne hän elämänsä jakaa: mistä 
saa palvelunsa, sinne maksaa veronsa. 

Jakamistalouskunta
Jakamistalous merkitsee maailmanlaa-

jaa internet-toria, jossa ostajat ja myyjät 
tutustuvat toisiinsa ja vaihtavat tavaroi-
ta ja palveluita sen mukaan kuin niitä on 
toisaalta tarjolla ja toisaalta tarvitaan.

Ajatus murtaa perinteiset ostamisen ja 
myymisen, osaamisen ja erikoistumisen 
tavat ja rakenteet. Matkailussa kuka 
tahansa voi tarjota omaa huonettaan 
vuokralle, ja palvelun laadun arvioivat 
sen käyttäjät, tulivatpa he mistä ta-
hansa. Myydä ja ostaa voi mitä tahansa 
– terveyspalveluja, peruskoulutusta, 
ammatin, sohvan tai vaikka itselle varta 
vasten rakennetun kuumailmapallon. 

Kunnat ovat tietysti osa tätä prosessia. 
Rohkeimmat niistä jakavat parhaan hyö-
dyn asukkailleen.

Jakamistalous johtaa myös siihen, että 
ihmisen asumispaikka ei ole maantie-
teeseen sidottu. Voin kuulua fyysisen 
kunnan sijasta ammatti- tai uskonto-
kuntaan tai näiden ja fyysisen kunnan 
yhdistelmään: 70% maailmaa kiertävä 
opettaja, 20% lomalainen Kolilla, 10% 
aktiivinen luterilainen. Kunnilla on edes-
sään uudenlainen kilpailu, eikä sitä enää 
tehdä vain toisten kuntien kanssa.

Merkityksensä menettänyt paikka 
tuleekin entistä tärkeämmäksi

Digitalisaation myötä ihmisen fyysinen 
paikka merkitsee vain vähän – työ- tai 
koulupaikan näkökulmasta. Ihminen voi 
tehdä työtä, opiskella, palvella ja tulla 
palvelluksi paikasta riippumatta.

Samalla fyysinen paikka merkitsee 
entistä enemmän – ihmisen itsensä kan-

nalta. Osa meistä valitsee jo nyt asuin-
paikkansa sen perusteella, mikä antaa 
parhaat edellytykset elämään. 

En asu enää Vantaan Martinlaaksossa 
vain siksi että sieltä pääsee niin käte-
västi pois. Muutan maisemaan, joka 
on paras paikka viljellä, olipa se ohraa, 
fysioterapiaa tai matematiikkaa.  

Osalla meistä ei ole tulevaisuudessa 
pysyvää kotia ollenkaan. Modernit pai-
mentolaiset kulkevat mahdollisuuksista 
uusiin.

Elämän funktionalismia
Vuosia sitten luin Financial Timesista 

artikkelin, joka kertoi tulevaisuuden 
kodeista. Niissä tilat jakautuvat sen 
mukaan, mitä asukkaat kodissa tekevät 
– siellä ei vain passiivisesti olla ja maata. 
Olo- ja makuuhuoneet muuttuvat stu-
dioiksi, työtiloiksi, teattereiksi, käsityö-
nurkkauksiksi, kirjastoiksi, ateljeiksi, 
kuntosaleiksi, opiskelupisteiksi.

Tulevaisuuden koti palvelee sitä, mitä sii-
nä oleva ihminen haluaa tehdä, miten hän 
ilmaisee itseään, uskoo, toivoo ja rakastaa.

Siksi paikan merkitys kasvaa, ympäröi-
vän maiseman, läheisten ihmisten.

Älykäs maaseutu
Pari vuotta sitten minut kutsuttiin 

Keralan osavaltiossa Intiassa pidetyn 
konferenssin puhujaksi. Sain tutustua 
siihen, miten intialaiset soveltavat tek-
nologiaa yhteiskuntansa kehittämiseen.

Ei tänne enää kannata kaupunkeja 
suunnitella, kertoivat isäntämme. Maa-
seudulla on tilaa, ruoka kasvaa, energian 
voi tuottaa itse, palvelut ovat jaettavissa 
ja älykäs teknologia sovittaa kaiken 
yhteen. 

Suomalainen digikotikunta on kuin 
räsymatto, joka kokoaa elämän eri kun-
nat toisiaan täydentäväksi kudelmaksi. 
Digikotikunnassaan on aina kotona. 
Etäisyys on katoava luonnoneste.

Oma Kolin-kotimme Vaarinkallio (vaa-
rinkallio.com) on osa pohjoiskarjalaista 
älykästä maaseutua. Vaarinkallio ja sen 
myötä Lieksa on oman digikotikuntani 
se kudos, jossa luonto muokkaa aja-
tuksiani: ammattini tärkein säie. Ehkä 
Sinunkin?

Digikunta on ihmistä varten eikä
ihminen kuntaa varten

Kysymys:
Olisitko useamman kunnan 
asukas?

Professori Erkki Sutinen vieraili 
syksyllä Pielisen altaan symposiumis-
sa Vuonislahdessa. Esitelmässään hän 
kertoi, miten informaatioteknologia 
auttaa meitä palvelemaan toisiamme? 
Keskustelun yhteydessä nousi esille Su-
tisen ajatus digikunnasta, jossa asukkaat 
voisivat itse määrittää kotipaikkansa. 
Haluaisivatko he olla useamman kunnan 
jäseniä ja maksaa vaikkapa kunnallisve-
ronsa eri paikkoihin?

Ajatus on erittäin mielenkiintoinen 
Lieksan kaltaisten kuntien tulevaisuu-
den kannalta. Kotikunnassamme on 
hieman yli 3 000 loma-asuntoa, joiden 
omistajista ulkopaikkakuntalaisia 
on vähän yli puolet. Jakaisivatko he 
digikunnassa kotikuntansa statuksen ja 
vaikkapa veronmaksun eri tavoin kuin 
nykyisin? Vai haluaisimmeko me kenties 
osoittaa pienen osan maksamistamme 
verovaroista itsenäisyytensä säilyttä-
neeseen Rääkkylän kuntaan? 

Asko Saarelainen

Erkki Sutinen
Turun yliopiston professori ja 

Joensuun ev.lut. seurakunnan pappi

KUVA Turun yliopisto
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Lieksan kansalaisopiston
ilmoittautumis- ja perumisohjeet

2016–2017

Kevätlukukausi
9.1.–16.4.2017 (13 viikkoa)
Talviloma
6.3.–12.3.2017 (viikko 10)

Lomaviikoilla, pääsiäisenä ja arkipyhi-
nä ei ole kokoontumisia, ellei ole toisin 
sovittu. 

Ilmoittautuminen
• Internetissä kurssijärjestelmä Helle-

wissä alkaen perjantaista 6.1.2017 kello 
18.00: https://www.opistopalvelut.fi/
lieksa/.

• Puhelimitse alkaen maanantaista 
9.1.2017 kello 9.00, puh. 04010 44106.

• Mikäli tarvitset henkilökohtaista 
ohjausta netti-ilmoittautumiseen, voit 
ilmoittautua maanantaista 9.1.2017 
alkaen myös asiakaspalvelupisteessä 
paikan päällä, arkisin  kello 9–15, Moi-
sionkatu 1.

Syksyllä ilmoittauduit koko lukuvuodek-
si 2016–2017, mikäli kurssilla oli näkyvissä 
myös kevään päivämäärät. Kevään osuu-
den voit halutessasi perua  ennen kevään 
ensimmäistä kokoontumiskertaa (katso 
PERUMINEN -kohdasta).

• Kaikkiin ryhmiin on ilmoittauduttava 
ennakkoon!

• Opiskelijapaikat täytetään ilmoit-
tautumisjärjestyksessä, eikä ennen 
ilmoittautumista voi varata opiskelu-
paikkaa. 

• Opiskelun aloittaminen on mahdollis-
ta myös myöhemmin, mikäli ryhmis-
sä on tilaa ja se on opetuksellisesti 
mahdollista.

• Ilmoittautuminen on sitova! Laskut 
opintomaksuista lähetetään ilmoittau-
tumisten perusteella, ja maksut ovat 
perintäkelpoisia.

Peruminen
Perumisen voi tehdä maksutta ennen 
ensimmäistä kokoontumiskertaa. Peru-
miset vain toimiston kautta puh. 04010 
44106 tai sähköpostilla: tuula.porkka(ät)
lieksa.fi. Perumista ei voi tehdä opetta-
jalle eikä puhelinvastaajaan! Kurssille 
tulematta jättäminen ei ole perumista.

Kurssit, joka kestävät koko lukuvuo-
den (syksy + kevät):
Mikäli jatkat keväällä viime 
syksynä aloittamallasi kurssilla, sinun ei 
tarvitse vuoden vaihteessa ilmoittautua 
uudelleen, vaan siirrämme sinut auto-
maattisesti keväälle opiskelijaksi. Jos et 
halua jatkaa enää keväällä, peru osallis-
tuminen ennen kevään kurssin alkamis-
päivää: puh. 04010 44106 tai sähköpos-
tilla tuula.porkka(ät)lieksa.fi, muutoin 
laskutamme kevään kurssimaksun!

Opiskelun keskeytyminen
Opiskelun keskeytyessä sairastumisen 
takia palautetaan opiskelijalle lääkärin 
tai terveydenhoitajan todistuksen pe-
rusteella puolet maksetuista opintomak-
suista, mikäli opiskelija ei voi osallistua 
yli puoleen kurssin opetustunneista.

Kurssin peruuntuminen opiskelijamää-
rän vähäisyyden vuoksi
Keväällä alkavien uusien ryhmien toimin-
ta ratkeaa ensimmäisessä kokoontumises-
sa. Mikäli ryhmässä on vähintään kuusi 
opiskelijaa, toiminta alkaa ja ryhmä työs-
kentelee lukukauden loppuun. Otamme 
sinuun yhteyttä, jos kurssi peruuntuu tai 
olet saanut opiskelijapaikan varasijalta.

Kurssimaksut
Koko lukuvuoden kestävät kurssit laskute-
taan kahdessa erässä (syksyllä ja keväällä). 
Kurssimaksun lisäksi opiskelijat hankkivat 
ja kustantavat itse oppimateriaalinsa. Las-
kun voit maksaa normaalisti pankkiin tai 
asiakaspalvelupisteeseen (Moisionkatu 1).

Työttömien opintoseteli
Lieksalaisille työttömille suunnattu 
opintoetuus: kaksi opintoseteliä/luku-
kausi/työtön.
Etuus on todennettava erikseen sekä 
syksyllä että keväällä! Oikeus todenne-
taan asiakaspalvelupisteessä TE-toimis-
ton voimassa olevalla asiakaskortilla tai 
Internetistä tulostettavalla todistuksella 
työnhausta: Moisionkatu 1, arkisin kello 
9–15, maanantaista 9.1. alkaen. Etuus 
tulee osoittaa KAHDEN viikon kuluessa 
kurssin alkamisesta, muutoin laskutam-
me normaalin kurssimaksun.

Vastuu alaikäisistä
Alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret ovat 
huoltajan vastuulla oppituntien alkami-
seen saakka ja oppituntien päätyttyä.

Opiskelijoiden tapaturmavakuutus
Vakuutus (ryhmätapaturmavakuutus 
LähiTapiolassa) koskee opiskelutilan-
teissa (oppitunneilla) tapaturmaisesti 
aiheutuneita ruumiinvammoja. Tapa-
turma on äkillinen, ulkoinen, ruumiin-
vamman aiheuttava tapahtuma, joka 
sattuu vakuutetun tahtomatta. Sairaut-
ta tai vähitellen syntyvää, esimerkiksi 
rasituksen aiheuttamaa vammaa ei 
korvata. Tapaturman sattuessa tehdään 
ensin vahinkoilmoitus kansalaisopiston 
toimistossa, jonka jälkeen opiskelija 
hakee korvausta hänelle aiheutuneista 
kuluista itse suoraan LähiTapiolasta: 
LähiTapiola Itä, Moisionkatu 1, tai http://
www.lahitapiola.fi/.

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:
Kulttuurikeskus, 
Pielisentie 9-11, 81700 Lieksa
Posti: PL 41, 81701 Lieksa

Sähköposti: 
etunimi.sukunimi(ät)lieksa.fi

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

Lieksan kaupungin 
asiakaspalvelupiste
Arkisin kello 9–15
Moisionkatu 1
Puh. 04010 44710
yhteispalvelu(ät)lieksa.fi
http://www.lieksa.fi/ 
asiakaspalvelupiste
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Uudistuuko Lieksan imago?
Torstai 2.2. klo 18.00–20.15
Kulttuurikeskus Brahe-sali, Pielisentie 9–11

Lieksan kaupunki on uudistanut strategiansa, mutta uudistuuko samalla 
kaupungin imago? Mitkä ovat Lieksan menestystarinat ja kipupisteet? 
Tule keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa kotiseutusi julkisuuskuvasta.

Toimittaja Keimo Lehtiniemi, Viestintätoimisto Lehtiniemi 
Lieksa valtakunnan mediassa

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

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

Toimitusjohtaja Timo Väänänen, Porokylän Leipomo
Kaupungin maine ja työntekijöiden rekrytointi

KUVAT Asko Saarelainen.

Tilaisuudet juontaa rehtori Asko Saarelainen   •   Kaikkiin yleisöluentoihin on vapaa pääsy.

Tiedustelut Lieksan kansalaisopisto, puh. 04010 44111.

Rajavartioston historiaa ja
nykypäivää
Torstai 6.4. klo 18.00–20.15
Kulttuurikeskus Brahe-sali, Pielisentie 9–11

Pohjois-Karjalan rajavartiosto täyttää tänä vuonna 70 vuotta. 
Merkkivuoteen liittyen julkaistaan keväällä Pohjois-Karjalan ra-
javartioston historiateos, jonka kirjoittaja on FT Jukka Partanen. 
Kirjassa käsitellään mielenkiintoisesti rajavartioston ja rajaseu-
dun elämää rajavartioston perustamisesta vuodesta 1919 alkaen 
nykyhetkeen saakka. 

Yleisöluennossa Jukka Partanen kertoo rajavartiostosta ja 
rajaseudun historiasta. Esille nousevat muun muassa Raappanan 
komentajakaudella 1920- ja 1930-luvulla toteutetut laajat talviso-
takokeilut, jolloin rajavartiostossa testattiin koko maan käyttöön 
erilaisia välineitä sekä Pohjois-Karjalan rajavartioston merkittävä 
vaikutus koko väestön keskuudessa.

Pohjois-Karjalan rajavartioston apulaiskomentaja, everstiluut-
nantti Marko Turunen luo katsauksen rajavartioston nykytilan-
teeseen ja rajaturvallisuuteen. 

Luento yhteistyössä Pohjois-Karjalan rajavartioston kanssa.

Yleisöluennot 
kevät 2017

Mitkä tekijät 
muovaavat

Lieksan imagoa? 
Tule keskustelemaan 
Lieksa-kuvasta 2.2.

Kulttuurikeskukseen
mediavaikuttajien 

kanssa.

Pohjois-Karjalan rajavartioston uutta historiateosta ja 
rajavartioinnin nykytilaa esitellään Kulttuurikeskuksessa 6.4.
KUVA Pohjois-Karjalan rajavartioston perinnekokoelma.
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Muutoksia ja lisäyksiä
syksyllä ilmoitettuihin kursseihin

Kreikkaa matkailijoille:
luokka vaihtuu: oli 101, nyt 105.

Hätäensiapukurssi:
luokka vaihtuu syksyllä ilmoitettiin 101, 

mutta uusi paikka on 105.

Englantia senioreille:
tila muuttuu: oli musiikkiopisto,

nyt Simpauttaja kulttuurikeskuksesta.

Miesten liikuntaryhmä:
vetäjä vaihtui: oli Osmo Reinikka, nyt Arto Suhonen.

Posliinimaalaus A:
uusi kellonaika 13.00-15.15.

Lastensirkus 4:
uusi kellonaika 18.45-20.15.

Army ja kahvakuula:
aloittavat jo 5.1. Ei kokoontumista 16.2., mutta sen sijaan

nämä ryhmät kokoontuvat talvilomaviikolla..

Allasvoimistelu:
aloitus 12.1., kokoonnutaan myös talvilomaviikolla 

ja lopetetaan viikkoa aikaisemmin keväällä.

Kehitysvammaisten musiikkiryhmä:
kevään kokoontumiset:  14.1., 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3. ja 1.4.

Polkuja taiteeseen Kolin koulu: 
ryhmä ei jatka keväällä.

Sirkuskoulu:
ryhmät ovat täynnä, emmekä voi ottaa kevääksi uusia osallistujia

Tilaisuudet juontaa rehtori Asko Saarelainen   •   Kaikkiin yleisöluentoihin on vapaa pääsy.

Tiedustelut Lieksan kansalaisopisto, puh. 04010 44111.

Lieksako pelkkää tarinaa?
Tarinat taiteessa ja tutkimuksessa

Perjantai 3.3.2017
klo 13.00–16.00
Lieksan kulttuurikeskus, Pielisentie 9–11
Lieksan kaupungin tervehdys
Kaupunginjohtaja, 
FT Jarkko Määttänen, Lieksan kaupunki

Pääesiintyjä ilmoitetaan myöhemmin.

Valokuvin kerrottu Itä-Suomi
Riitta Raatikainen, FM, uutispäällikkö 
Savon Sanomat, valmistelee väitöskirjaa 
Itä-Suomen esittämisestä valokuvissa 
historian eri aikakausina. Raatikainen 
on toimittajan ja tutkimustyönsä ohella 
järjestänyt ja kuratoinut useita mer-
kittäviä valokuvataiteen näyttelyjä ja 
toimittanut niistä näyttäviä teoksia.

Yhteenveto päivän keskusteluun, 
puheenjohtaja, professori Risto Turunen, 
Itä-Suomen yliopisto

Lauantai 4.3.2017
klo 10.00–13.00
Lieksan kirjasto, lukusali, Urheilukatu 4
Päivän puheenjohtajana
rehtori, FL Asko Saarelainen, 
Lieksan kansalaisopisto

Tarinat 
kirjailijaidentiteetin 
pohjana
Kirjailija Marja Björk 
pohtii esityksessään 
tarinan ja juorun 
merkitystä yhteisön 
norminvartijoina sekä 
toiseuden ja sivulli-
suuden kokemuksia, 
jotka kasvattavat tarkkailijan ja taiteilijan.

Tarinoista rakennettu Koli
Piia Kolehmainen tekee perinteentutki-
muksen pro gradu -tutkielmaan Itä-Suo-
men yliopistossa Kolin tarinaperinteestä. 
Esityksessään hän pohtii tarinaperinnet-
tä paikkasuhteen ilmentäjänä.

Kerrottu fakta ja kerrottu fiktio
– kommentteja päivän antiin

Markku Lehtimäki, FT, on kirjallisuuden 
yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopistos-
sa ja yleisen kirjallisuustieteen dosentti 
Tampereen yliopistossa. Tällä hetkellä 
Lehtimäki hoitaa määräaikaisena kirjalli-
suussosiologian professorin tehtäviä Itä-
Suomen yliopistossa. Hänen tutkimus-
alueisiinsa kuuluvat kertomuksen teoria, 
ekokritiikki ja visuaalinen kulttuuri.

Päivän päätteeksi
kirjastonjohtaja Lea Tserni-Puittinen, 
Lieksan kirjasto

Kulttuuriseminaarin järjestävät Lieksan 
kansalaisopisto, kirjasto ja kulttuuritoi-
mi yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston 
humanistisen osaston kanssa.

Tiedustelut
Lieksan kansalaisopisto/ Asko Saarelainen
puh. 04010 44111
asko.saarelainen(ät)lieksa.fi

Perinteiset
iltamat

Katso Lieksan kansalais-
opiston kurssitarjonta:

www.opistopalvelut.fi/lieksa

Kolin Seurojentalolla
to 23.2.2017 klo 19.00–21.30

• Klovni OHO! viihdyttää lapsia • Musiikkia:
Puhallinorkesteri Pielinen, Kyläkuoro

Kolibri, Laulu- ja soittoryhmä Sointuset
• Tanssia Sointusten tahdissa

• Puffet • Arpajaiset
Liput: 10€, lapset alle 16 v. vapaa pääsy

Yhteistyössä:
Lieksan Kansalaisopisto

Kolin Kotiseutuyhdistys ry
Kolin Ipatti ry

Lieksan seitsemäs kulttuuriseminaari

KUVA
Ville Juurikkala
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HISTORIA 
130115
KIINNOSTAVAA HISTORIAA
Lieksan lukio, luokka 204, Koulukatu 16  
ke 17.30-19.00
11.1.2017-29.3.2017,  12 oppituntia 
HuK Heikki Kerola

Keskustellaan kurssilaisia kiinnostavista 
Suomen historian aiheista. Kokoontumiset 
11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 15.3. ja  29.3.2017. Maksu 18 €. 

130140
LIEKSA – RAJAN, METSÄN JA 
KULTTUURIN KAUPUNKI
Kulttuurikeskus, kokoushuone 
Simpauttaja, Pielisentie 9–11  
ti 17.00-18.30
10.1.2017–23.5.2017,  36 oppituntia 
FL Asko Saarelainen

Lieksassa on eletty kahden kulttuurin ra-
jamailla. Tämä on jättänyt jälkensä paik-
kakunnan aineelliseen ja henkiseen perin-
töön. Metsä ja luonto ovat olleet Lieksan 
keskeinen resurssi ja toimeentulon lähde. 
Ja ne ovat sitä edelleen. Vahva kulttuu-
riperinne ja monipuolinen luonto luovat 
monimuotoisen kulttuurielämämme pe-
rustan. Tule tutustumaan kotikaupunkisi 
historiaan ja nykypäivään. Kurssilla käsi-
tellään Lieksan historiaa ja nykypäivää 
rajan, metsän ja kulttuurin näkökulmista. 
Samalla pohditaan Lieksan menestyste-
kijöitä ja tehdään tutustumiskäyntejä eri 
kohteisiin. Maksu 37 €. HUOM! Kokoontu-
mispaikka on vaihtunut. 

130170
SUKUTUTKIMUS
Lieksan lukio, ATK-luokka 106, Koulukatu 16  
la 09.00–14.00
4.2.2017-4.3.2017,  24 oppituntia 
FM Jari Leivo

Kurssi on tarkoitettu sukututkimusta har-
rastaville tai aloittaville. Kurssin tavoittee-
na on antaa perusvalmiudet itsenäiseen 
suvun historian selvittämiseen. Kurssi 
painottuu kirkonarkiston eri asiakirjasar-
jojen käyttöön tutkimuksessa maakun-
ta-arkistossa, kirkkoherranvirastossa ja 
Internetissä. Eri asiakirjoista otettujen 
harjoitusesimerkkien avulla tutustutaan 
sukututkimuksen kulkuun ja vanhoi-
hin käsialoihin sekä aikakauden kieleen. 
Kurssilla käsitellään Internetin käyttöä 
tutkimuksen apuna sekä sukututkimus-
kirjallisuutta ja tutkimustulosten erilaisia 
esitystapoja. Kurssin aikana voi jo aloittaa 
oman sukututkimuksen tekoa, ja kurssi-
päivien väliajoilla tehdään annettuja teh-
täviä. Kokoonnutaan neljänä lauantaipäi-
vänä: 4.2., 18.2., 25.2. ja 4.3. Kurssimaksu 31 €. 

KULTTUURI, KIRJALLISUUS 
130235
LUOVAN KIRJOITTAMISEN PAJA
Lieksan lukio, luokka 205, Koulukatu 16  
pe 17.30-20.00
la 10.00–16.15., su 11.00–16.15
21.4.2017-23.4.2017,  16 oppituntia 

Kirjailija Marja Björk
Kurssilla tehdään kirjoitusharjoituksia 
ja kokeillaan erilaisia kerronan keinoja. 
Opiskellaan teoriaa kurssilaisten toivei-
den mukaan. Mukaan hyvä kynä ja vihko. 
Maksu 31 €. 

TIETOTEKNIIKKA 
340105
KOODAUKSEN ALKEET
Lieksan lukio, ATK-luokka 106, Kouluka-
tu 16  
ti 19.00–21.15
10.1.2017-31.1.2017,  12 oppituntia 
FM Pasi Karonen

Koodaus on tullut perusopetuksen 
opetusohjelmaan, joten pyritäänpä 
muutkin pääsemään sisään koodaajan 
ajatustapaan. Konehan ei ymmärrä 
eikä tulkitse mitään, joten sille on pu-
huttava toisella tavalla kuin ihmisille 
tai vaikka koirillekaan. Käytetään vä-
lineinä "Koodaustunti"-aineistoja ja 
verkkosivujen perustana olevaa Hy-
pertext Markup Language HTML:ää 
Windows 10 -ympäristössä. Tutustu-
taan myös eräisiin iPad-tablettipohjai-
siin mahdollisuuksiin Macintosh-puo-
lella. Oma muistitikku välttämätön. 
Kurssimaksu 18 €.

340115
SOSIAALINEN MEDIA
Lieksan lukio, ATK-luokka 106, Kouluka-
tu 16  
ma 17.15–19.30
9.1.2017-30.1.2017,  12 oppituntia 
FM Pasi Karonen

Katsotaan ainakin Facebookia, Twit-
teriä, Bloggeria ja Youtubea, mietitään 
netikettiä ja tekijänoikeuksia. Kuvan- ja 
ehkä myös videonkäsittelyä sivutaan 
tarpeen mukaan. Windows 10 -ympäris-
tö; oma muistitikku hyvä olla ja jos halu-
aa niin myös muutama julkaistavaksi so-
piva valokuva sekä ehkä videopätkäkin. 
Kurssimaksu 18 €. 

340165 
TIETOTEKNIIKAN LYHYT 
JOHDANTOKURSSI A
Lieksan lukio, ATK-luokka 106, Koulukatu 16  
ma 17.15–19.30
6.2.2017-27.2.2017,  12 oppituntia 
Tietotekniikan insinööri Kati Honkanen

Tietotekniikan käytössä on tyypillistä, 
että ensin on opeteltava erilaisia perus-
taitoja. Esimerkiksi on tärkeää osata tal-
lentaa täsmälleen haluttuun paikkaan ja 
kyetä löytämään aineisto taas uudestaan 
sieltä, minne sen tallensi. Vaikkapa muis-
titikun käytössä on myös omat niksinsä. 
Sähköpostia on hyvä osata käyttää. Net-
tisurffaileminen on epämääräistä hortoi-
lua, ellei ymmärrä verkko-osoitejärjestel-
mää. Tätä nykyä on vielä sekin uutuus, 
että Windows 10 -käyttöjärjestelmä kor-
vaa tai on jo korvannut monilla käyttäjil-
lä entiset Windows-versiot. Tietoteknii-
kan lyhyellä johdantokurssilla käydään 
läpi perusasioita, jotta sen jälkeen tai 
muuten hankittujen perustaitojen poh-
jalta on sitten luontevaa jatkaa muihin 
aiheisiin. Oma muistitikku välttämätön. 
Maksu 18 €. 

340170 
TIETOTEKNIIKAN LYHYT JOHDAN-
TOKURSSI B
Lieksan lukio, ATK-luokka 106, Koulukatu 16  
ma 17.15–19.30
13.3.2017-3.4.2017,  12 oppituntia 
Tietotekniikan insinööri Kati Honkanen

Samoin kuin lyhyellä johdantokurssilla A. 
Tämä samansisältöinen kurssi pidetään 
keväällä kahteen kertaan. Maksu 18 €. 

340175
TIETOTEKNIIKAN KERHO
Lieksan lukio, ATK-luokka 106, Kouluka-
tu 16  
ke 16.00–17.30
11.1.2017-12.4.2017,  26 oppituntia 
Tietotekniikan insinööri Kati Honkanen

Tietotekniikan kerho on uusi avaus sel-
laisille henkilöille, joilla on aikaisempia 
kursseja käytyinä tai perusosaaminen 
muuten jo hallussa, mutta joilla tieto-
tekniikan käyttö on kuitenkin jäänyt 
vähemmälle ja ehkä hieman unohtunut-
kin. Tarkoitus on kerhossa kertailla aika 
vapaamuotoisesti varsinkin sellaisia 
asioita, jotka tuntuvat pahimmin painu-
neen unohduksiin. Sitä paitsi Windows 10 
-maailmassa voi moni kohta näyttää eri-
laiselta kuin aikaisemmin, vaikka samoja 
asioita ollaankin tekemässä. Oma muisti-
tikku välttämätön. Maksu 31 €. 

Kansalaisopiston uudet kurssit 
keväällä 2017
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340180
DIGIKUVAUKSEN JA
KUVANKÄSITTELYN ALKEITA
Lieksan lukio, ATK-luokka 106, Koulukatu 16  
ti 17.15–19.30
7.2.2017-28.2.2017,  12 oppituntia 
Tietotekniikan insinööri Kati Honkanen

Tutustutaan omaan digipokkariin, sen 
asetuksiin sekä kuvausperusteisiin. 
Harjoitellaan kuvaamaan kamerasta 
löytyvillä käsisäädöillä. Kuvien siirto ka-
merasta tietokoneelle. Tehdään kuviin 
perussäädöt: kuvakoko, valoisuus, värit, 
terävöitys. Lopuksi kuvan tallennus eri 
muodoissa. Kurssi on käytäntöpainottei-
nen Windows 10 -ympäristössä. Kurssin 
sisältöä voidaan muokata kurssilaisten 
toiveiden mukaan. Edellyttää tietoko-
neen peruskäytön hallintaa. Oma muis-
titikku välttämätön. Maksu 18 €. 

340185
LIBRE OFFICE WRITER 
-TEKSTINKÄSITTELY
Lieksan lukio, ATK-luokka 106, Koulukatu 16  
ti 17.15–19.30
14.3.2017-4.4.2017,  12 oppituntia 
Tietotekniikan insinööri Kati Honkanen

Kirjoittamista ja tekstinkäsittelyä var-
ten on lukuisia erilaisia sovellusohjel-
mia, ja enemmän tai vähemmän samoja 
asioita ne toki tekevät. On hyvä kuiten-
kin paneutua kunnolla edes yhteen, ja 
tällä kurssilla otetaan kohteeksi Libre 
Office -niminen, ilmaiseksi saatavissa 
oleva toimisto-ohjelmisto ja erityisesti 
sen tekstinkäsittelytoiminnot Windows 
10 -ympäristössä. Oma muistitikku vält-
tämätön. Maksu 18 €. 

340190
TABLETTIKURSSI, 
RYHMÄ IPAD
Lieksan lukio, ATK-luokka 106, Koulukatu 16  
ke 17.45–19.15
11.1.2017-15.2.2017,  12 oppituntia 
Tietotekniikan insinööri Kati Honkanen

Tabletti- eli taulu- tai sormitietokoneet 
ovat uusi laitetyyppi. Välineinä Apple-
käyttöjärjestelmään perustuvat iPad-ko-
neet, joita on kurssin aikana käytettävis-
sä. Kurssin sisältönä tablettitietokoneen 
peruskäyttö. Maksu 18 €. 

340195
TABLETTIKURSSI, 
RYHMÄ ANDROID
Lieksan lukio, ATK-luokka 106, Koulukatu 16  
ke 17.45–19.15
22.2.2017–5.4.2017,  12 oppituntia 
Tietotekniikan insinööri Kati Honkanen

Tabletti- eli taulu- tai sormitietokoneet ovat 
uusi laitetyyppi. Välineinä Android-käyttö-
järjestelmään perustuvat koneet. Kurssin 
sisältönä tablettitietokoneen peruskäyttö, 
ja se on tarkoitettu henkilöille, joilla on 
Android-tabletti itsellään. Maksu 18 €. 

SUOMI 
120120 
SUOMEA KIRJALLISESTI
Lieksan lukio, luokka 203, Koulukatu 16  
ti 16.00-17.30
10.1.2017-11.4.2017,  26 oppituntia 
FM Inna Turpeinen

Lähtötaso A 2. Harjoittelemme sekä ar-
kielämän että virallisten tekstien kirjoit-
tamista. Opetus tapahtuu sekä luokassa 
että verkossa, mikä mahdollistaa opiske-
lun joustavassa aikataulussa. Kurssi on 
tarkoitettu niille, jotka ovat kirjoittaneet 
vain vähän helppoja tekstejä suomeksi ja 
haluavat oppia kirjoittamaan paremmin. 
Opettajan oma materiaali. Maksu 31 €.

RUOTSI
120211
RUOTSIN KERTAUS II
Lieksan lukio, luokka 101, Koulukatu 16  
ma 17.00-18.30
9.1.2017-10.4.2017,  26 oppituntia 
FM Marja Leena Riikonen

Lähtötaso: A2-B1. Kurssi soveltuu opis-
kelijoille, jotka hallitsevat ruotsin pe-
rustiedot ja haluavat parantaa ruotsin 
suullista kielitaitoa erilaisissa viestintäti-
lanteissa sekä oppia ymmärtämään sekä 
suomenruotsia että ruotsinruotsia. Aihe-
piirit ovat tärkeimpiä arki- ja työelämän 
aihepiirejä (vierailut, ostokset, asuminen 
ja sukulaiset, sähköpostiviestintä, puhe-
linkeskustelut, hyvinvointi). Sopii sekä 
ruotsin kertauskurssille syksyllä 2016 
osallistuneille että uusille opiskelijoille. 
Oppikirja Hålligång 2: ruotsia aikuisille, 
Otava. Maksu 31 €. 

KUVA Seppo Turunen
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VENÄJÄ
120605 
VENÄJÄN AAKKOSET II
Kulttuurikeskus, kokoushuone Simpaut-
taja, Pielisentie 9–11  
to 11.00–12.30
12.1.2017–13.4.2017,  26 oppituntia 
FM Inna Turpeinen

Kurssi on jatkoa syksyn Venäjän aakkoset 
tutuiksi -kurssille. Kurssilla jatketaan tu-
tustumista venäjän kielen paino- ja kau-
nokirjaimiin, kerrataan tervehdyksiä ja 
kohteliaisuuksia ja harjoitellaan erilaisia 
käytännöllisiä matkailutilanteita kuten 
esim. rajan ylitys, hotellin varaus, kahvi-
lassa ja kaupassa asiointi. Kurssi soveltuu 
esim. henkilöille, jotka haluavat helpottaa 
matkustamistaan Venäjällä sekä lisäkurs-
siksi venäjän alkeiden opiskelijoille. Op-
pimateriaali jaetaan kurssilla. Maksu 31 €, 
lisäksi materiaalimaksu noin 5 €. 

KREIKKA
129860
KREIKKAA MATKAILIJOILLE
Lieksan lukio, luokka 105, Koulukatu 16  
ma 17.00-18.30
9.1.2017-10.4.2017,  26 oppituntia 
FK Kristiina Sotiriou

Lähtötaso: 0. Tutustutaan aakkosiin ja kult-
tuuriin, opetellaan lukemista ja puhumista: 
tervehdyksiä, esittäytymistä, kahvila-, ta-
verna- ja ostossanastoa. Oppikirja Kreikkaa 
matkailijoille, Finn Lectura. Maksu kevät 31 €.

MUSIIKKI
110105 
KEVYEN MUSIIKIN LAULUKURSSI
Pielisen Karjalan musiikkiopisto, Erkki 
Eskelinen -sali, Koski-Jaakonkatu 4  
pe 15.00–20.30, la 10.00–16.00
13.1.2017-25.2.2017,  48 oppituntia 
Pop/jazz-laulunopettaja Heidi Niinimäki

Kurssi sisältää sekä ryhmä- että yksilöope-
tusta. Ryhmäopetuksessa (8 t) jokaisella 
oppilaalla on 15 min omaa laulutuntiaikaa. 
Sillä aikaa kun yksi laulaa, toiset seuraa-
vat ja tekevät havaintoja. Ryhmätunneilla 
tehdään yhdessä erilaisia laulamiseen ja 
esiintymiseen liittyviä harjoituksia. Yksi-
tyistunneilla (40 t, tunnin kesto 45 min, 4 
t/oppilas) harjoitellaan kokonaisvaltaista 
äänen- ja kehon käyttöä. Tehdään hyviä 
harjoituksia sekä lauletaan paljon kappa-
leita eri tyylilajeissa (pop, rock, jazz, blues, 
iskelmä) suomeksi ja englanniksi. Kokoon-
tumiset pe–la 13.-14.1., 27.-28.1., 17.-18.2. ja 24.-
25.2.2017. Ryhmään voidaan ottaa kaksi 
uutta opiskelijaa. Maksu 130 €. 

110165 
YHTEISLAULUHETKI
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2  
ma 13.00–14.00
23.1.2017–18.4.2017, 5 oppituntia 
Markku Korpinen

Lauletaan yhdessä tuttuja lauluja. 23.1. 
tanssimusiikki, 20.2.. kansanlaulut, 20.3. 
tanssimusiikki ja 18.4. hengelliset laulut 
(poikkeuksellisesti tiistai). Ei kurssimaksua. 

110185
KIRSIKODIN BÄNDIKURSSI
Kirsikoti, Saarivaarantie 48  
la 10.00–15.00, su 10.00–15.00
14.1.2017–23.4.2017, 39 oppituntia 
FM, KM Leena Toivanen

Musiikin opetusta ryhmässä. Kurssilla 
opiskellaan rytmiikkaa, laulua ja bändi-
soittoa. Kokoontumiset la-su klo 10.00–
15.00: 14.–15.1., 4.–5.2., 25.–26.3. ja 22.–23.4. 
Maksu 37 €. 

KUVATAITEET
110325
AKVARELLIMAALAUS
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila,   
la 10.00–15.30, su 10.00–15.30
1.4.2017–9.4.2017,  24 oppituntia 
Kuvataiteilija Heidi Vasara
Ilm.  24.3.2017 23:59:00  mennessä 

Tutustumista akvarellimaalaukseen. 
Pääpaino maisemamaalauksessa. Ma-
teriaalikokeiluja. Mukaan paperit, 
siveltimet, värit, taustalevy maalaus-
pohjaksi (n. 50 cm x 70 cm). Kurssi sopii 
aloittelijoille ja aiemmin maalanneil-
le. Ilmoittautuminen viimeistään 24.3. 
Maksu 31 €. 

110335 
KUVATAIDE
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila,   
ke 18.30–20.45
11.1.2017–12.4.2017,  39 oppituntia 
Kuvataiteilija Kari Virtanen

KUVA Asko Saarelainen
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Materiaalioppia, erilaisia tekniikoita, 
öljyväri-, akryyli- ja temperamaalausta. 
Tutustutaan taidehistorian eri suuntiin. 
Työskentelyä opiskelijoiden omien toi-
veiden mukaan. Ryhmä sopii aloittelijoil-
le ja aiemmin maalanneille. Maksu 37 €. 

LIIKUNTA
830107 
GYMSTICK
Rantalan koulu, Rantalantie 4  
ke 17.50–18.35
11.1.2017–12.4.2017,  13 oppituntia 
Jari Härkonen

Gymstick on kuminauhan ja kepin yhdis-
telmä, joka tehostaa oman kehon painolla 
tapahtuvaa harjoittelua sekä kehittää ta-
sopainoa ja koordinaatiota. Monipuolinen 
lihaskuntopainotteinen tunti, jossa tree-
nataan vartalon suurimpia lihasryhmiä. 
Sopii aloittelijoille. Oma gymstick ja jump-
pamatto mukaan. Tunnilla on myös muu-
tama gymstick lainattavaksi. Maksu 18 €. 

101350
KATUTANSSI – STREET DANCE
Kulttuurikeskus, monitoimisali, Pielisen-
tie 9-11
pe 17.40–18.40
13.1.2017–28.4.2017, 16 t
Elli-Noora Pyrhönen

Nuorisokulttuurista ja -musiikista synty-
nyt energinen ja rento tanssilaji, jossa on 
monta tyylisuuntaa. Tunti koostuu alku-
lämmittelystä, katutanssin eri tyylien pe-
rusteista, lihaskuntoharjoituksista ja ko-
reografioista. Tavoitteena on löytää hyvä 
fiilis, tunnistaa liikkeen ja musiikin yhteys 
sekä kehittää ilmaisukykyä. Ota mukaan 
rennot, joustavat vaatteet ja sisäkengät. 
Ryhmä kokoontuu talvilomaviikolla. Ei 
kokoontumista  3.2., 10.2., 17.2. Maksu 31 €.

830151
NISKA-SELKÄJUMPPA
Rantalan koulu, Rantalantie 4  
ke klo 17.00–17.45
11.1.2017–12.4.2017,  13 oppituntia 
Jari Härkönen

Niska-hartiaseudun sekä selän lihaksia vah-
vistava ja vetreyttävä tunti, jossa tavoittee-
na on parantaa ryhtiä, rentouttaa lihaksia ja 
lisätä niska-hartiaseudun liikkuvuutta sekä 
ennaltaehkäistä tämän alueen vaivoja. Tun-
nilla tehdään avaavia lämmittelyliikkeitä, 
monipuolisia lihaskunto- ja liikkuvuusliikkei-
tä sekä rentouttavia venytyksiä. Välillä käy-
tetään myös erilaisia välineitä. Oma jumppa-
matto mukaan.Tunti sopii kaikenikäisille ja 
-kuntoisille, naisille ja miehille. Maksu 18 €. 

KÄYTÄNNÖN TAIDOT 
110413 
HOPEAKETJU
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2  
ti 17.30–20.30
21.2.2017–4.4.2017,  24 oppituntia 
Taide- ja sisustuslasiartesaani 
Pirjo Honkanen
Punotaan ketjuja messinki- ja hopealan-
gasta. Materiaalin hankinta yhteistilauk-
sena. Kurssilla tarvitaan pihdit, jotka 
maksavat n. 18 €. Tiedotustilaisuus ti 10.1. 
klo 17.30–18.15 Päiväkeskus Karpalossa. 
Uusien opiskelijoiden läsnäolo välttämä-
tön. Maksu 31 €. 

110416
ESINEIDEN SOMISTELU DECOUPAGE-
TEKNIIKALLA
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila,   
ti 18.30–21.00
14.3.2017–4.4.2017,  13 oppituntia 
Natalia Ukhanova

Decoupage-somistelutekniikalla saa uu-
den ilmeen erialisille käyttöesineille lau-
tasliinojen, liiman ja lakan avulla. Somis-
teltava esine voi olla kodin käyttötavara, 
esim. puinen leikkuulauta, viinilasi tai 
maljakko. Kurssi sopii niin aloittelijoille 
kuin syksyllä 2016 kurssille osallistuneille 
sekä yhteiseksi askarteluksi aikuiselle ja 
lapselle. Opiskelijan valinnan mukaan so-
mistellaan puu- ja lasipintaisia esineitä ja 
koristellaan kynttilöitä. Mahdollisuus tu-
tustua volyymidecupadgeen. Huom! Kurs-
sin opettaja hankkii tarvikkeet. Kokoontu-
miset 14.3., 21.3. ja 28.3. klo 18.30-21.00 ja 4.4. 
klo 18.30-20.45. Kurssimaksu 18 € + tarvike-
maksu 5 - 10 € (maksetaan opettajalle) 

110417
PÄÄSIÄISMUNIEN KORISTELU
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila,   
la 10.00–17.00
18.3.2017–18.3.2017,  8 oppituntia 
Pirkko Meriläinen
Ilm.  13.3.2017 23:59:00  mennessä 

Kurssilla päällystetään styrox-munia 
kankailla ja koristellaan nauhoilla, palje-
teilla ja helmillä. Tarvikkeet: kangaspala 
alustaksi pöydälle, nuppineuloja, sakset, 
kuivamustekynä sekä kirurgin veitsi tai 
terävä mattoveitsi. Kiinnityksessä käyte-
tään pieniä askarteluneuloja. Styrox-mu-
nissa on neljä ei kokoa. Koristelussa voi 
käyttää myös pieniä kuvia. Yhden munan 
hinnaksi tulee 8-10 €, riippuen siitä kuin-
ka runsaasti käyttää materiaalia koriste-
luun. Maksu 18 €. Sitovat ilmoittautumiset 
viimeistään maanantaina 13.3.2017. 

110423
LASITYÖT, ryhmä A
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2  
la 09.00–15.00, su 09.00–15.00
14.1.2017–11.2.2017,  39 oppituntia 
Taide- ja sisustuslasiartesaani 
Pirjo Honkanen

Valmistetaan lasitöitä eri tekniikoilla. Tie-
dotustilaisuus ti 10.1. klo 17.30-18.15 Päivä-
keskus Karpalossa. Uusien opiskelijoiden 
läsnäolo välttämätön. Kokoontumiset 14.-
15.1., 28.-29.1. ja 11.2.2017 Maksu 37 €. 

110427
LASITYÖT, ryhmä B
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2  
la 09.00–15.00
su 09.00–15.00
25.2.2017–1.4.2017,  39 oppituntia 
Taide- ja sisustuslasiartesaani Pirjo Hon-
kanen

Valmistetaan lasitöitä eri tekniikoilla. Tie-
dotustilaisuus ti 10.1. klo 17.30–18.15 Päivä-
keskus Karpalossa. Uusien opiskelijoiden 
läsnäolo välttämätön. Kokoontumiset 25.-
26.2., 18.-19.3. ja 1.4.2017. Maksu 37 e. 

110437
VAATTEIDEN VALMISTUS JA KORJAUS
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,   
ma 14.30–16.45
23.1.2017–27.3.2017,  26 oppituntia 
Ompelijamestari Taina Kiiskinen
Teemme aikuisten ja lasten vaatteita val-
miskaavoja apuna käyttäen. Aikaisem-
paa ompelukokemusta ei tarvita, ainoas-
taan innokas asenne riittää. Maksu 31 €. 

110460
PAJUTYÖ
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetus-
tila,   
la 10.00–15.30, su 10.00–15.00
27.2.2017–26.3.2017,  26 oppituntia 
Artesaani Leena Koivunen

Valmistamme kurssilla pajutöitä osallis-
tujien toiveet huomioiden, esimerkiksi 
koreja, veistoksia ja kransseja. Suunnit-
teluillassa tutustumme pajunpunonnan 
mahdollisuuksiin ja teemme suunni-
telmia valmistettavista töistä. Samalla 
mahdollisuus osallistua viljellyn pajun 
yhteistilaukseen. Voit tuoda kurssille 
mukanasi myös keräämääsi luonnonpa-
jua, jonka keruuseen saat ohjeet kurssin 
ohjaajalta. Kurssi sopii sekä vasta-alka-
jille että aiemmin pajutöitä tehneille. 
Suunnitteluilta: ma 27.2.2017 klo 18.00-
19.30, Lieksan lukio, luokka 205. Kurssi-
viikonloput 18.-19.3. ja 25.-26.3.2017. Mak-
su 31 € ja mahdollinen materiaalimaksu 
viljellystä pajusta. 

110465
HUOVUTUS
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetus-
tila,   
pe 17.00–20.00, la 09.00–16.00
17.2.2017–25.3.2017,  26 oppituntia 
Artesaaniopiskelija Sini Hyvärinen

Kurssilla tehdään neulahuovuttamalla 
taulu ja eläimiä. Opetellaan työstämään 
erilaisia villoja. Kaksi perjantai-iltaa ja 
kaksi lauantaipäivää: 17.–18.2. ja 24.–25.3. 
Maksu 31 €. Materiaalimaksu käytön mu-
kaan, alkaen 10 €. Yhteistyökurssi Taito-
keskus Lieksan kanssa. 
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110466
BETONIKORISTEITA 
PUUTARHAAN
Pankajärvi, Löpöntie 99
ke 17.00–19.15
la 09.00–16.45
13.5.2017–17.5.2017,  13 oppituntia 
Tekstiiliartesaani Aija Väätäinen

Tehdään betonista monenlaisia esineitä, joita 
voi käyttää omassa puutarhassa: mm. juoma-
altaita, palloja, ruukkuja, tonttuja tai mennin-
käisiä. Kurssipaikka Pankajärvellä, Löpöntie 
99. Yksi lauantaipäivä ja sitä seuraava keski-
viikkoilta: 13.5. ja 17.5. Maksu 18 €. Materiaali-
maksu käytön mukaan, alkaen 10 €. Yhteis-
työkurssi Taitokeskus Lieksan kanssa. 

KALASTUS
110401
PERHOT
Lieksan lukio, luokka 204, Koulukatu 16  
ti 18.10–20.25
10.1.2017–11.4.2017,  39 oppituntia 
Timo Hartikainen

Kurssi sopii kaikenikäisille, vasta-alkajille ja 
pitempään perhojen tekoa harrastaneille. 
Aloittelijat perehdytetään perhonsidonnassa 
käytettäviin työvälineisiin, materiaaleihin ja 
niiden käyttöön sidoksissa. Tutuiksi tulevat 
erityyppiset perhonsidokset, sidontateknii-
kat ja -materiaalit sekä niiden käyttö eri kalas-
tustilanteissa. Perehdytään perhonsidonta- ja 
kalastuskirjallisuuteen sekä opitaan hyödyn-
tämään sitä sidontaharrastuksessa. Koke-
neemmat osallistujat perehtyvät syvemmälle 
harrastukseensa. Materiaalihankintoja teh-
dään kimppatilauksena. Maksu 37 €. 

110496
KALANKÄSITTELY
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, kotitalous-
luokka
ti 17.30–19.45
21.2.2017–30.5.2017,  12 oppituntia 
Kaija Höök

Järvikalan käsittely kalalajeittain (made, 
kuha, ahven ja hauki). Käsittelykalat sisäl-
tyvät kurssimaksuun. Kokoontumiset nel-
jänä tiistai-iltana: yksi talvella ja kolme ke-
väällä eli 21.2., 16.5., 23.5. ja 30.5. Maksu 48 €. 

110498
KATISKAT
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30, urheilu-
kentän puoleinen siipi,   
la 10.00–15.00, su 10.00–15.00
21.1.2017–22.1.2017,  12 oppituntia 
Kaija Höök

Tehdään jokaiselle osallistujalle oma turbo-
katiska eli kaksinielukatiska. Sopii esimer-
kiksi talviseen mateenpyyntiin. Viikonloppu-
kurssi. Kurssimaksu 18 €, tarvikemaksu 50 €. 

KOTITALOUS
810250 KASVISRUOKIA A
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, kotitalous-
luokka
ke 17.00–20.00
11.1.2017-25.1.2017,  12 oppituntia 
Sari Taskinen

Kasvisruokia arkeen ja juhlaan. Lyhyt-
kurssi kolmena keskiviikkoiltana. Kurssi-
maksu 18 €, tarvikemaksu noin 9 €/kerta. 

810260
KASVISRUOKIA B
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, kotitalous-
luokka
ke 17.00–20.00
15.3.2017–29.3.2017,  12 oppituntia 
Sari Taskinen

Kasvisruokia arkeen ja juhlaan. Lyhytkurs-
si kolmena keskiviikkoiltana, samanlainen 
ohjelma kuin kasvisruokakurssilla A. Kurs-
simaksu 18 €, tarvikemaksu noin 9 €/kerta. 

810270
LEIVONTA
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, kotitalous-
luokka
ke 17.00–20.00
8.2.2017-22.2.2017,  12 oppituntia 
Sari Taskinen

Leivontaa arkisesta juhlaan, suolaista ja 
makeaa. Lyhytkurssi kolmena keskiviik-
koiltana. Kurssimaksu 18 €, tarvikemak-
su noin 9 €/kerta. 

TEATTERI
Loukun Kesäteatterin opetuksesta 

ilmoitetaan Kansalaisopiston
Internet-sivuilla.

TERVEYS
830210 
HÄTÄENSIAPU- JA
KERTAUSKURSSI
Lieksan lukio, luokka 105, Koulukatu 16  
la 09.00–14.00
11.2.2017-11.2.2017,  5 oppituntia 
ETK, ensiavun ja terveystiedon koulutta-
ja Niina Meriläinen

Tavoite: antaa valmiudet henkeäpelasta-
vaan ensiapuun sekä tietoa terveydestä ja 
sen edistämisestä. Kurssi käy hätäensiapu-
kurssina niille, joilla ei ole voimassa olevaa 
kurssitodistusta. Tällaisella kertauskurssil-
la voi myös jatkaa yhtä hyvin joko ensiapu 
1- tai 2-kortin voimassaoloa, mutta vain yh-
den kerran kumpaakin. Maksu alustavasti 
26 €, sisältää opetuksen ja ensiapukortin. 
Maksuun saattaa vielä tulla pieni tarkistus. 

KUVA Pasi Karonen
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SIRKUSKOULU
110295
SIRKUSTYÖPAJA 
KOULULAISILLE
Kolin seurojentalo, Merilänrannantie 4 C  
to 13.00–14.30
23.2.2017–23.2.2017,  2 oppituntia 
Sirkustaiteilija Karoliina Turkka
Ilm.  21.2.2017 23:59:00  mennessä 

7-15 -vuotiaille lapsille ja nuorille suun-
nattu sirkustyöpaja sisältää eri sirkustai-
tolajien, kuten jongleerauksen, tasapai-
noilun ja akrobatian opetusta. Maksu 18 
€ sisältää opetuksen, vakuutuksen ja vä-
lipalan. Ilmoittautumiset https://www.
opistopalvelut.fi/lieksa, kurssinumero 
110295, viimeistään ti 21.2.2017 

110297
SIRKUSTYÖPAJA PERHEILLE
Kolin seurojentalo, Merilänrannantie 4 C  
to 15.00-16.30
23.2.2017–23.2.2017,  2 oppituntia 
Sirkustaiteilija Karoliina Turkka
Ilm.  21.2.2017 23:59:00  mennessä 

Alle kouluikäisille lapsille ja heidän van-
hemmilleen suunnattu sirkustyöpaja 
sisältää eri sirkustaitolajien, kuten jong-
leerauksen, tasapainoilun ja akrobatian 
opetusta. Maksu 18 € (lapsi ja yksi van-
hempi) sisältää opetuksen, vakuutuksen 
ja välipalan. Ilmoittautumiset https://
www.opistopalvelut.fi/lieksa, kurssinu-
mero 110297, viimeistään ti 21.2.2017 

ERÄSTELYKURSSIT
Erästelykursseja on kolme. Ne suun-
tautuvat eri kohteisiin ja aiheet painot-
tuvat eri tavoin, mutta muuten kurssit 
ovat muodoltaan samanlaisia. Jokainen 
kurssi koostuu alkukokoontumisesta 
keskiviikkona kello 18.00–19.30 Keskus-
koulun alakoulun luokassa 315, Koulu-
katu 16, sekä viikonloppuretkestä lau-
antaista kello 14.00:stä sunnuntaihin 
kello 14.00:ään. Alaikäraja 10 vuotta. 
Kursseilla opetellaan erilaisia erätaito-
ja alkeista alkaen: majoittuminen erä-
oloissa mökeillä, kämpissä, laavu illa, 
teltoissa, kotamajoituksessa, ruoanlait-
to, tulenteko, puuhuolto, itsestä ja omis-
ta varusteista huolehtiminen. Aiheina 
on luonnontuntemusta, Lieksan histo-
riaa ja nykypäivää, patikointia, suunnis-
tusta, mahdollisesti melontaa tai sou-
tamista, kalastusta. Ennen kaikkea on 
tarkoitus nauttia retkeilystä lieksalai-
sessa erämaaympäristössä. Ruoanlaitto 
tapahtuu yhteistyönä retken aikana. 
Siirrymme kohteisiin kimppakyydeil-
lä. Retkillä tarvitset mukavat retkeily-
vaatteet, sadevarusteet, vaihtovaatteet 
(runsaasti lämmintä vaatetta), hygie-
niatarvikkeet, ruokailuvälineet, makuu-
pussin, kalastusvälineitä ja tarpeen 
mukaan voimassaolevan kalastonhoito-
maksun ym. kalastusluvat sekä runsain 
määrin reipasta reissumieltä! Opettaja 
vararehtori, matkailuopas Arto Turpei-
nen. Yhdeltä kurssilta kurssimaksu 31 €, 
ruokaraha 20 €. 

999950
ERÄSTELYKURSSI 1
Keskuskoulu, Koulukatu 16,   
17.5.2017–21.5.2017, 18 oppituntia 
Arto Turpeinen

Erästelykurssilla 1 on pääaiheena koski-
kalastaminen, kohteina Siikakoski, Mun-
kinvaara ja Neitikoski. Alkukokoontumi-
nen 17.5., retki 20.–21.5. 

999960
ERÄSTELYKURSSI 2
Keskuskoulu, Koulukatu 16,   
12.7.2017–16.7.2017, 18 oppituntia 
Arto Turpeinen

Erästelykurssilla 2 on ohjelmassa sota-
historiaa ja patikointia Nurmijärvellä, 
Änäkäisillä ja Särkkäjärvellä. Alkuko-
koontuminen 12.7., retki 15.–16.7. 

999970
ERÄSTELYKURSSI 3
Keskuskoulu, Koulukatu 16,   
30.8.2017–3.9.2017, 18 oppituntia 
Arto Turpeinen

Erästelykurssilla 3 lähdetään kalasta-
maan Pieliselle, tukikohtana Iso Maho-
saari. Alkukokoontuminen 30.8., retki 
2.–3.9. 

KUVA Asko Saarelainen

Kursseja loma-asukkaille

13

Korento 2017 -1.indd   13 16.12.2016   13:38:05



HATTUVAARAN KYLÄTALO
Hatunpirtti, Hattuvaaran-
tie 277

TIISTAI
17.00-18.00
LIIKUNTARYHMÄ 
HATTUVAARA
alkaa 10.1. 

JAMALIN KOULU

TIISTAI
13.00-14.30 
TAIDEKOULU / JAMALI
alkaa 10.1.
 
17.30-18.30
TOIMINNALLINEN 
TREENI JAMALI
alkaa 10.1. 

KESKUSKOULU
Koulukatu 16

MAANANTAI
15.00-16.30
TAIDEKOULU 1
taideopetustila
alkaa 9.1.

16.45-19.00
PELIMANNIT
luokka 124
alkaa 9.1.

17.00-18.30 
TAIDEKOULU / pienet 1 
taideopetustila
alkaa 9.1.

TIISTAI
16.00-18.15 
TAIDEKOULU / TAIDE-
KÄSITYÖN JA KUVATAI-
TEEN TYÖPAJA 
taideopetustila
alkaa 10.1.

18.30 - 21.00 
ESINEIDEN SOMISTELU 
DECOUPAGE-TEKNII-
KALLA
taideopetustila
alkaa 14.3.

KESKIVIIKKO 
16.30-18.00
TAIDEKOULU 4 
taideopetustila 
alkaa 11.1.

18.30-20.45
KUVATAIDE
taideopetustila
alkaa 11.1.

TORSTAI
15.00-16.30  
TAIDEKOULU 2 
taideopetustila
alkaa 12.1.

17.00-18.30
TAIDEKOULU 3
taideopetustila
alkaa 12.1.

PERJANTAI
15.00-16.30
TAIDEKOULU/ 
LAPSI & AIKUINEN
taideopetustila
alkaa 13.1.

VIIKONLOPPUKURSSIT 
ja ERÄSTELYKURSSIT

pe 17.00–20.00
la 9.00–16.00
HUOVUTUSKURSSI
taideopetustila
17.2.-25.3.2017 

la 10.00-15.30
su 10.00-15.30
AKVARELLIMAALAUS 
taideopetustila
1.4.-9.4.2017

la 10.00-15.30  
su 10.00-15.00
PAJUTYÖKURSSI 
taideopetustila
27.2.-26.3.2017 

la 10.00-17.00
PÄÄSIÄISMUNIEN
KORISTELU
taideopetustila
18.3.-18.3.2017 

Katso kokoontumispaikat 
kurssikuvauksista:

ERÄSTELYKURSSI 1
17.5.-21.5.2017 
ERÄSTELYKURSSI 2
 12.7.-16.7.2017 
ERÄSTELYKURSSI 3
30.8.-3.9.2017 

KESKUSKOULU
Moisionkatu 15

MAANANTAI
16.30-17.30 
KIINTEYTYSJUMPPA
iso sali
alkaa 9.1.

16.30-17.30
MIESTEN
LIIKUNTARYHMÄ
pieni sali
alkaa 9.1.

18.00-19.00
CIRCUIT 
pieni sali 
alkaa 9.1.

TIISTAI
15.00-15.45
NAPEROSIRKUS 1
pieni sali
alkaa 10.1.

16.00-16.45 
NAPEROSIRKUS 2
pieni sali
alkaa 10.1.

17.00-17.45
NAPEROSIRKUS 3 
pieni sali
alkaa 10.1.

17.30–19.45
KALANKÄSITTELY
kotitalousluokka
alkaa 21.2.

18.00-18.45 
LASTENSIRKUS 1 
pieni sali 
alkaa 10.1.

19.00-20.30
NUORTENSIRKUS
pieni sali
alkaa 10.1.

KESKIVIIKKO
15.00-15.45
NAPEROSIRKUS 2 A
pieni sali
alkaa 10.1.

16.00-16.45  
LASTENSIRKUS 2  
pieni sali
alkaa 11.1.

17.00–20.00
KASVISRUOKIA A 
kotitalousluokka
alkaa 11.1.
 
17.00–20.00
KASVISRUOKIA B 
kotitalousluokka
alkaa 15.3.

17.00–20.00 
LEIVONTA   
kotitalousluokka 
alkaa 8.2.2017

17.00-18.30 
LASTENSIRKUS 3
pieni sali
alkaa 11.1.

18.45-20.15
LASTENSIRKUS 4
pieni sali
alkaa 11.1.

TORSTAI
16.30-18.00
HARMONIKKA ALKEET
luokka V 2.1
alkaa 12.1.

18.00-19.30
HARMONIKKA JATKO 
luokka  V 2.1
alkaa 12.1.

17.30-18.30
PILATES, JATKO
pieni sali 
alkaa 12.1.

18.45-19.45
PILATES, ALKEET
pieni sali
alkaa 12.1.

KESKUSKOULU
Kuhmonkatu 30

MAANANTAI
14.30-16.45
VAATTEIDEN VALMIS-
TUS JA KORJAUS
tekstiilityöluokka
alkaa 23.1.

 17.00-19.30
VAATTEITA KAIKEN-
IKÄISILLE
tekstiilityöluokka
alkaa 9.1.

17.00-20.00
METALLITYÖT, ryhmä A  
teknisen työn luokka
alkaa 9.1.
 
17.00-20.00
PUUTYÖT, ryhmä A
teknisen työn luokka
alkaa 9.1.

17.00-18.30
KANSANTANSSI 
liikuntasali
alkaa 9.1.

18.40-19.40 
LAVIS®  
liikuntasali
alkaa 9.1.

TIISTAI
17.00-20.00
METALLITYÖT, ryhmä B
teknisen työn luokka
alkaa 10.1.

17.00-20.00 
PUUTYÖT, ryhmä B  
teknisen työn luokka
alkaa 10.1. 

17.30-18.30
ZUMBA®, ryhmä A
liikuntasali
alkaa 10.1.

18.40-19.40 
RYHTIJUMPPA 
liikuntasali
alkaa 10.1.

KESKIVIIKKO 
17.00-20.00
PUUTYÖT, ryhmä C 
teknisen työn luokka
alkaa 11.1.

17.30-19.45
KÄSITÖITÄ VALINTASI 
MUKAAN
tekstiilityöluokka
alkaa 11.1.

TORSTAI
17.10-18.10
ARMY 
liikuntasali
alkaa 5.1.

18.20-19.20
KAHVAKUULA
liikuntasali
alkaa 5.1. 

VIIKONLOPPUKURSSIT
su 11.00-12.30
LAVATANSSI, ALKEET 
liikuntasali
alkaa 8.1.

su 12.40-14.10
LAVATANSSI, ALKEISTA 
ETEENPÄIN
liikuntasali
alkaa 8.1.

su 14.20-15.50
LAVATANSSI,
JATKORYHMÄ
liikuntasali
alkaa 8.1.

su 16.00-17.00
ZUMBA®, ryhmä B
liikuntasali
alkaa 15.1.

su 17.10-17.55
KEHONHUOLTO 
liikuntasali
alkaa 15.1. 

la 10.00-15.00
su 10.00-15.00 
KATISKAT 
teknisen työn luokka
21.1.-22.1.2017 

KIRSIKOTI
Saarivaarantie 48

la 10.00-15.00
su 10.00-15.00  
KIRSIKODIN 
BÄNDIKURSSI
alkaa 14.1.

KOLIN KOULU
Aapiskukontie 11

TIISTAI
18.00-19.00
LIIKUNTARYHMÄ KOLI 
alkaa 10.1.

19.00-21.15 
KYLÄKUORO KOLIBRI
alkaa 10.1.

KESKIVIIKKO
16.00-18.15 
KOLIN PERINNEPIIRI 
alkaa 25.1.

PERJANTAI
17.30-19.00 
MUSIIKKIRYHMÄ 
alkaa 13.1. 

KOLIN SEUROJENTALO
Merilänrannantie 4 C

TORSTAI
13.00-14.30 
SIRKUSTYÖPAJA 
KOULULAISILLE
23.2.2017 

15.00-16.30
SIRKUSTYÖPAJA 
PERHEILLE
23.2.2017 

KULTTUURIKESKUS
Pielisentie 9-11

MAANANTAI
11.00-12.30
ENGLANTIA SENIOREILLE
kokoushuone Simpauttaja
alkaa 9.1.

19.30-21.00
PUHALLINORKESTERI 
PIELINEN
Brahe-sali
alkaa 9.1.

TIISTAI
17.00-18.30 
LIEKSA - RAJAN, 
METSÄN JA KULTTUU-
RIN KAUPUNKI
kokoushuone Simpauttaja 
alkaa 10.1.

KESKIVIIKKO
10.00-11.30
SENIORIJOOGA
minitoimisali
alkaa 4.1.
 
16.15-17.00
KUNTOVATSATANSSIN 
ALKEET 
monitoimisali
alkaa 4.1.
 
17.05-17.50
ITÄMAINEN TANSSI 
monitoimisali
alkaa 4.1.
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18.00-19.30
VOIMAJOOGAN ALKEET
monitoimisali
alkaa 4.1.

TORSTAI
11.00-12.30 
VENÄJÄN AAKKOSET II 
kokoushuone Simpauttaja
alkaa 12.1.

PERJANTAI
16.30-17.30 
NYKYTANSSIN ALKEET
monitoimisali
alkaa 13.1.

17.40-18.40 
KATUTANSSI -
STREET DANCE
monitoimisali
alkaa 13.1. 

VIIKONLOPPUKURSSI
9.00-10.30 
QI GONG - KIINALAINEN 
AAMUVOIMISTELU 
monitoimisali
alkaa 14.1.

KUNTOKESKUS SYKEX
Moisionkatu 2

TIISTAI
17.00-18.00 
KUNTOSALI, NAISET 
alkaa 10.1.

18.00-19.00
KUNTOSALI, NAISET/
MIEHET
alkaa 10.1. 

LIEKSAN EVL 
SEURAKUNTA
Mönninkatu 13, nuorisotila

KESKIVIIKKO
17.00-18.30
KORVATTOMIEN 
LAULURYHMÄ
alkaa 11.1. 

LIEKSAN LUKIO
Koulukatu 16

MAANANTAI
16.30-18.00 
ENGLANTI IV
luokka 203
alkaa 9.1.

17.00-18.30 
KREIKKAA
MATKAILIJOILLE
luokka 105
alkaa 9.1.

17.00-18.30
RUOTSIN KERTAUS II   
luokka 101 
alkaa 9.1.

17.00-18.30
VARSINAISKARJALAN-
KIELEN KURSSI
luokka 201 
alkaa 9.1. 

17.15–19.30
SOSIAALINEN MEDIA
luokka 106 
alkaa 9.1.

17.15–19.30 
TIETOTEKNIIKAN LYHYT 
JOHDANTOKURSSI A
luokka 106 
alkaa 6.2.

17.15–19.30 
TIETOTEKNIIKAN LYHYT 
JOHDANTOKURSSI B
luokka 106 
alkaa 13.3. 

18.15-19.45   
SUOMEA ALOITTELI-
JOILLE - FINNISH FOR 
BEGINNERS
luokka 203  
alkaa 9.1. 

TIISTAI 
16.00-17.30
SUOMEA KIRJALLISESTI
luokka 203 
alkaa 10.1. 

16.00-17.30
ENGLANTI I  
luokka 101 
alkaa 10.1.

16.00-18.15
MIESKUORO 
auditorio
alkaa 10.1. 

17.15-18.45
ENGLANNIN KESKUS-
TELURYHMÄ – ENGLISH 
CONVERSATION
luokka 105
alkaa 10.1.

17.15–19.30 
LIBRE OFFICE WRITER 
–TEKSTINKÄSITTELY
luokka 106 
alkaa 14.3.
 
17.15–19.30 
DIGIKUVAUKSEN JA 
KUVANKÄSITTELYN 
ALKEITA 
luokka 106 
alkaa 7.2.

17.45-19.15
VENÄJÄ IV   
luokka 203 
alkaa 10.1. 

17.45-19.15
ENGLANTI III   
luokka 101 
alkaa 10.1. 

18.10–20.25   
PERHOT   
luokka 204 
alkaa 10.1. 

19.00–21.15 
KOODAUKSEN ALKEET  
luokka 106 
alkaa 10.1.

KESKIVIIKKO
16.00-17.30 
VENÄJÄN ALKEET   
luokka 203 
alkaa 11.1.
 
16.00–17.30
TIETOTEKNIIKAN KERHO   
luokka 106 
alkaa 11.1.

16.30-18.00
ESPANJAN ALKEET
luokka 201
alkaa 11.1.

17.30-19.00
KIINNOSTAVAA
HISTORIAA
luokka 204
alkaa 11.1.

17.45-19.15 
ENGLANNIN VIRKIS-
TYSKURSSI - ENGLISH 
REFRESHER
luokka 203 
alkaa 11.1. 

17.45–19.15 
TABLETTIKURSSI,
RYHMÄ IPAD 
luokka 106 
alkaa 11.1.
 
17.45–19.15 
TABLETTIKURSSI,
RYHMÄ ANDROID   
luokka 106 
alkaa 22.2. 

18.15-19.45 
ESPANJAA EDISTYNEILLE 
luokka 201  
alkaa 11.1. 

TORSTAI
12.30-14.00
OLONEUVOSTEN 
LAULELMARYHMÄ
auditorio
alkaa 12.1. 

16.30-18.00
ITALIAN ALKEET   
luokka 203
alkaa 12.1.

16.30-18.00 
VENÄJÄ III   
luokka 204 
alkaen 12.1.

16.30-18.00
ESPANJAN JATKOKURSSI  
luokka 201 
alkaen 12.1.

18.15-19.45
ITALIAN JATKO   
luokka 203 
alkaa 12.1.

VIIKONLOPPUKURSSIT 
pe 17.30-20.00   
la 10.00-16.15  
su 11.00-16.15    
LUOVAN
KIRJOITTAMISEN PAJA 
luokka 205  
21.4.-23.4.2017 

la 9.00–14.00
HÄTÄENSIAPU- JA 
KERTAUSKURSSI 
luokka 105   
11.2.2017
la 9.00–14.00
SUKUTUTKIMUS
luokka 106
alkaa 4.2. 

LOUKUN SEUROJENTALO
Kuohatintie 2, Viekijärvi

MAANANTAI
17.30-18.30
TOIMINNALLINEN 
TREENI LOUKKU
alkaa 9.1.

PANKAJÄRVI
Löpöntie 99

ke 17.00–19.15
la 9.00–16.45
BETONIKORISTEITA 
PUUTARHAAN 
13.5.-17.5.2017 

PIELISEN KARJALAN 
MUSIIKKIOPISTO
Koski-Jaakonkatu 4

VIIKONLOPPUKURSSI
pe 15.00-20.30  
la 10.00-16.00 
KEVYEN MUSIIKIN
LAULUKURSSI
Erkki Eskelinen –Sali 
13.1.-25.2.2017

PÄIVÄKESKUS KARPALO
Jokikatu 2

MAANANTAI
13.00-14.00 
YHTEISLAULUHETKI 
alkaa 23.1.
 
13.00-15.15 
POSLIININMAALAUS, 
ryhmä A
alkaa 9.1.

18.15-20.30
SEKAKUORO
alkaa 9.1.

TIISTAI
17.30-20.30
HOPEAKETJU   
alkaa 21.2.

KESKIVIIKKO
14.00-16.15 
POSLIININMAALAUS, 
ryhmä B
alkaa 11.1.

VIIKONLOPPUKURSSIT
la 9.00-15.00  
su 9.00-15.00
LASITYÖT, ryhmä A
14.1.-11.2.2017 

la 9.00-15.00  
su 9.00-15.00
LASITYÖT, ryhmä B
25.2.-1.4.2017 

RANTALAN KOULU
Rantalantie 4

MAANANTAI
17.00-18.30
JOOGA   
alkaa 2.1.2017 

KESKIVIIKKO
17.50-18.35
GYMSTICK   
alkaa 11.1.

17.00-17.45
NISKA-SELKÄJUMPPA
alkaa 11.1. 

TORSTAI
17.00-18.30
JOOGA, ALKEET
alkaa 12.1.

18.40-20.10
JOOGA, JATKO
alkaa 12.1. 

TOUKOLANTIEN PÄIVÄ-
TOIMINNOT JA ASUMIS-
PALVELUT
Toukolantie 27

KESKIVIIKKO
12.00-13.00
TOUKOLANTIEN MU-
SIIKKIRYHMÄ
alkaa 11.1.

LAUANTAI
13.00-14.30
KEHITYSVAMMAISTEN 
MUSIIKKIRYHMÄ
alkaa 14.1.

UIMAHALLI
Kainuuntie 7

TIISTAI
19.45-20.30
VESIJUMPPA/
VESIJUOKSU
alkaa 10.1. 

TORSTAI
19.45-20.30 
ALLASVOIMISTELU 
alkaa 12.1.2017

VIEKIN SEURAKUNTA-
TALO
Kannelkoskentie 9 A

TORSTAI
17.45-20.00
LAULU- JA SOITTORYH-
MÄ SOINTUSET
alkaa 12.1. 

VUONISLAHDEN 
KYLÄTOIMINTAKESKUS 
KUKKO OY
Vuonislahdentie 184

TIISTAI
16.15-17.15
LIIKUNTARYHMÄ A 
VUONISLAHTI
alkaa 10.1.

17.30-18.30
LIIKUNTARYHMÄ B 
VUONISLAHTI 
alkaa 10.1.

KESKIVIIKKO
18.00-20.30  
LAULU- JA SOITTORYH-
MÄ VUOLASET
alkaa 11.1.
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Valtion vuosittainen talousar-
vioesitys ohjaa kunnallista palve-
luntuotantoa. Peruspalveluiden 
valtionosuuden eli ns. yhden putken 
valtionosuuksien lisäksi kunnallisen 
palveluntuotannon toimintoja ohjaa 
vuosittain valtion budjetissa määri-
teltävien kärkihankkeiden sisältö ja 
rahoitus kuntien suuntaan. Kärki-
hankkeet mahdollistavat palveluiden 
kehittämisen, mutta kuntatoimijoi-
den näkökulmasta kärkihankkeiden 
sisältö ja otsikot vaihtuvat liian 
tiheästi hallituksen kokoonpanon 
mukaan. Eri  ministereillä on erilaisia 
mielenkiinnon kohteita ja erilaisia 
näkemyksiä palveluiden kehittämi-
sen painopisteistä, mutta samalla on 
vaarana, että kehittämistoiminnasta 
katoaa pitkäjänteisyys.

Vuoden 2017 kärkihankkeissa
jotain lähes kaikille 
sivistystoimen toimialoille

Perusopetuksen kärkihankkeen 
nimi on ”Uudet oppimisympäristöt 
ja digitaaliset materiaalit peruskou-
luihin”.

Tavoitteena on nostaa Suomi mo-
dernin ja innostavan oppimisen kär-
kimaaksi. Keinoja tähän tavoittee-
seen pyrkimisessä ovat opettajien 
osaamisen kehittäminen, digitaalis-
ten oppimateriaalien käyttöönoton 
vauhdittaminen ja digioppimisen 
kokeilut/kehittäminen, tunti lisää 
liikuntaa koulupäiviin ja kieliko-
keilut. Kielikokeilujen sisältönä on 
kielten opetuksen varhaistaminen 
alkamaan jo 1. luokalla ja toisen ko-
timaisen kielen korvaaminen. Tämä 
kokonaisuus on mielenkiintoinen, 
koska uudessa opetussuunnitel-
massa ruotsin kielen opetusta juuri 
aikaistettiin alkamaan 1-6 –vuosiluo-
killa tavoitteena toisen kotimaisen 
kielen oppimisen vahvistaminen. 
Tässä lienee hyvä esimerkki koulu-
tuspolitiikan muutosherkkyydestä.

Toisen asteen ammatillinen 
koulutus on päässyt kärkihankelis-
talle varsin perusteellisen reformin 

muodossa. Tavoitteena on uudistaa 
ammatillinen koulutus osaamis-
perusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi 
kokonaisuudeksi. Koulutuksen pro-
sessien ja rakenteiden uudistamisen 
lisäksi suunnitellaan rahoituksen, 
ohjauksen ja säätelyn uudistamista. 
Lisäksi luodaan uusi koulutussopi-
musmalli, jossa pyritään lisäämään 
käytännönläheistä oppimista eli 
työssäoppimista.

Ammatillisen koulutuksen rahoi-
tuspohjaan suunnitellaan edelleen 
leikkauksia. Alustavissa keskuste-
luissa on puhuttu mm. opetuksen 
järjestämisestä osakeyhtiöpoh-
jaisten organisaatioiden toimesta. 
Toivotaan, että uudistus ei tarkoita 
hyvin toimivien organisaatioiden, 
kuten esim. Pohjois-Karjalan koulu-
tuskuntayhtymän purkamista.

Koulutuksessa halutaan kaikkien 
koulutusmuotojen osalta nopeuttaa 
nuorten siirtymistä työelämään. 
Tämä tapahtuu siten, että myös 
jatko-opintoihin siirtymistä nopeu-
tetaan. Joustavia opintopolkuja 
lisätään ja työssäkäynnin ja opiske-
lun yhteensovittamista tuetaan.

Suunnitelmien mukaan näihin 
tavoitteisiin päästään, kun nopeu-
tetaan toiselta asteelta korkeakou-
luopintoihin siirtymistä opiskelija-
valintajärjestelmien uudistamisella. 
Lisäksi mahdollistetaan korkea-
kouluopiskelun ympärivuotisuus ja 
kehitetään korkeakoulujen oppi-
misympäristöjä digitaalisia oppi-
mismahdollisuuksia lisäämällä.

Nuorisotyössä kärkihanke on nuo-
risotakuun kehittäminen enemmän 
yhteisötakuun suuntaan. Tavoittee-
na on tukea nuorten elämänhallin-
taa, opintopolkujen rakentumista 
ja työllistymistä. Toimenpiteissä 
on paljon tuttua. Nuorisotakuuta 
kehitetään edelleen siten,  että 
vastuu toimenpiteistä määritellään 
aiempaa selvemmin yhdelle taholle. 
Kaikille nuorille taataan peruskou-
lun jälkeinen opiskelupaikka ja 
nuorten sosiaali- ja terveyspalvelui-

ta, erityisesti mielenterveyspalve-
luita, vahvistetaan. Kuntoutuksen 
roolia sosiaali- ja terveyspalveluissa 
vahvistetaan. 

Viides kärkihanke liittyy lasten ja 
nuorten kulttuurin saavutettavuu-
den parantamiseen. 

Tavoitteena on tuoda kulttuuri 
osaksi lasten arkea ja vahvistaa 
lasten luovuutta. Tavoitteeseen 
pyritään toisaalta lisäämällä las-
tenkulttuurin tarjontaa ja toisaalta 
taiteen perusopetuksen tarjontaa 
kouluissa.  Taiteen perusopetuksen 
aseman vahvistuminen on erin-
omainen asia Lieksan kaltaiselle 
kunnalle, jossa taiteen perusopetus 
on paikkakunnan kokoon nähden 
monipuolista ja laadukasta.

Kärkihanke tukee osaltaan kau-
pungin pyrkimyksiä mm. musiikki-
opiston toiminnan vahvistamisessa.

Viimeinen kärkihanke, eli korkea-
koulujen ja elinkeinoelämän yhteis-
työn vahvistaminen innovaatioiden 
kaupallistamiseksi ei niinkään liity 
kunnalliseen palveluntuotantoon, 
mutta paikkakuntien elinvoiman 
vahvistamisessa sillä on iso rooli. 
Tutkimus-, kehitys-  ja innovaa-
tiorahoituksen rahoitusmallien 
kehittäminen on tervetullutta, ja se 
varmasti tiivistää koulutuksen ja 
työelämän yhteistyötä.

Kärkihankkeiden tavoitteet  eivät 
toteudu yhdessä vuodessa

Kärkihankkeiden idea on vahvis-
taa sivistyksen perustoimintoja 
pitkällä aikavälillä. Työ on pitkäjän-
teistä, ja muutokset eivät tapahdu 
hetkessä. Kärkihankkeiden to-
teuttamiseen liittyy monta kertaa 
erilaiset kokeilut, joissa kunnat 
saavat mahdollisuuden testata 
uutta toimintamallia. Näin tulee 
tapahtumaan mm. perusopetuksen 
kieltenopetuksen kohdalla.

Opetus- ja kulttuuritoimen kärki-
hankkeita rahoitetaan vuoden 2017 
aikana n. 62 miljoonalla eurolla. 

Arto Sihvonen, sivistysjohtaja

Valtion
kärkihankkeiden 

merkitys sivistystoimen
palveluille
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Voimistelut
Ma 9.1. klo 9.00 Veteraanien tuolivoimistelu, Kulttuurikeskus, monitoimisali
Ma 9.1. klo 9.45 Tuolivoimistelu, Toimintakeskus, Toukolantie 27
Ma 9.1. klo 12.30 Kevyt tuolivoimistelu, Lieksakoti, kerhohuone, Närhitie 3
Ma 9.1. klo 14.30 Istumatanssi, Omaishoitajayhdistyksen toimisto, Pielisentie 8
Ti 10.1. klo 13.00 Kevennetty voimistelu, Päiväkeskus Karpalo, liikuntasali
To 12.1. klo 13.00 Tuolivoimistelu, Iltarusko, ruokasali
To 12.1. klo 15.00 Kevennetty voimistelu, Kulttuurikeskus, monitoimisali
Pe 13.1. klo 13.00 Afasia-aivohalvauskerhon tuolivoimistelu,
   Päiväkeskus Karpalo, juhlasali (joka toinen viikko)

Kuntosali/tasapainoryhmät ja saliliikunta
Ke 11.1. klo 10.30 Kuntosali/tasapainoryhmä I (vasta-alkajat), Yrjönhovi, monitoimisali
Ke 11.1. klo 12.30 Kuntosali/tasapainoryhmä II (jatko), Päiväkeskus Karpalo, liikuntasali
Ke 11.1. klo 14.00 Kuntosali/tasapainoryhmä III (jatko), Päiväkeskus Karpalo, liikuntasali
To 12.1. klo 07.45 Kuntosali/tasapainoryhmä IV (jatko), Päiväkeskus Karpalo, liikuntasali
To 12.1. klo 14.00 Lavis-lavatanssijumppa, Kulttuurikeskus, monitoimisali

Vesijumpat
Ti 10.1. klo 10.00 Sydänvesijumppa
Ti 10.1. klo 15.15 Seniorivesijumppa
Ke 11.1. klo 9.00 Kehitysvammaisten vesijumppa
Pe 13.1. klo 10.00 KKK- vesijumppa (kaikille kuntalaisille avoin)
Pe 13.1. klo 11.30 Eläkeläisten vesijumppa

Tervetuloa 
liikkumaan!

Lieksan kaupunki / liikuntatoimi
Liikuntasihteeri Jarmo Honkanen, 04010 44113

Erityisryhmien liikunnanohjaaja Tuula Aikioniemi, 04010 44114

Uimahallin
aukioloajat:

ma klo 12.00–20.00
ti klo 6.00–20.00
ke klo 8.00–20.00
to klo 8.00–20.00
pe klo 6.00–20.00
la klo 10.00–17.00

su suljettu
Juhlapyhien aattona 

suljemme klo 17.00

Lieksan uimahalli
Kainuuntie 7 p. 04010 44770

ERITYISLIIKUNTA 
KEVÄTKAUDELLA 2017

KUVA  Lieksan Lehden arkisto
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Nuorten elämään vaikuttaa paljon 
se, mitä muualla maailmalla tapahtuu. 
Nuoret ovat kiinnostuneita ja halukkai-
ta tutustumaan uusiin ihmisiin, kulttuu-
reihin ja vaikutusmahdollisuuksiinsa. 
Näihin asioihin myös peruskoulun pitää 
pystyä tarjoamaan virikkeitä. Kansain-
väliset yhteydet maailmalle ovat tärkei-
tä koko koululle ja tarjoavat näkemyksiä 
sekä mahdollisuuksia erilaisiin oppimis- 
ja työskentelytapoihin. Keskuskoulun 
yläkoulussa onkin tänä syksynä käyn-
nistynyt kaksi uutta kansainvälisyys-
projektia.

Koulumme on mukana kaksivuotisessa 
Erasmus+-hankkeessa yhdessä Espan-
jan, Saksan, Turkin, Italian ja Kreikan 
kanssa. Hankkeen nimi on Eurintegrate: 
Make your Country a Part of Great Euro-
pe for All. Tarkoituksena on kannustaa 
oppilaita aktiivisiksi eurooppalaisiksi 
ohjaten ongelmanratkaisutaitoihin ja 
yhteistyöhön toisten maiden nuorten 
kanssa. Projektissa tuotetaan oppilaiden 
yhteinen roolipeli korostaen yhteistyötä, 
digitaalisia menetelmiä, eri oppiaineiden 
näkökulmia ja Euroopan yhteisiä haas-
teita nyt ja tulevaisuudessa. 

Hankkeen aikana kaikissa maissa 
järjestetään yhteinen työskentelyviikko, 
jolloin opettajat ja oppilaat pääsevät 

tapaamaan toisiaan ja tutustumaan 
toistensa kotimaihin. Ensimmäinen 
matka suuntautuu Espanjaan joulu-
kuussa; Lieksaan kansainväliset vie-
raat saapuvat keväällä 2018. Lieksassa 
projektia vetää opettaja Matti Hirvonen, 
ja mukana on myös muita opettajia sekä 
oman mielenkiinnon kautta mukaan va-
likoituneita oppilaita kaikilta yläkoulun 
vuosiluokilta.

Toinen projektimme on yhteistyö Mek-
sikoon, joka sai alkunsa viime keväänä 
kun Meksikon suurlähettiläs Norma 
Pensado oli vierailemassa Kolilla ja kou-
lutusasiat nousivat esille. Yhteistyötä 
Lieksan kanssa lähdettiin kehittelemään 
ja projekti sai nimen Matkalla vuoden 
2017 Scifest-teeman mukaan. Yhteistyö-
kouluna Meksikossa on Guadalajaran 
Colegio Finlandés, ja koska projekti on 
suunniteltu kolmevuotiseksi siihen va-
likoitui koulustamme yksi 7. luokka luo-
kanvalvojansa Pirjo Rämäsen johdolla.

Lieksan ja Meksikon koulujen oppilaat 
tekevät ensimmäisen projektivuoden 
aikana yhteistyötä verkon välityksellä 
tutustuen toisiinsa, esitellen maataan 
ja elämäänsä ja luoden omat lautapelit, 
jotka sitten jaetaan yhteistyökoulujen 
kesken. Projektin tuotoksia esitellään 
Scifestissä toukokuussa 2017, ja myös 

Meksikon suurlähetystöön on tullut 
kutsu keväälle. Projekti jatkuu tulevina 
vuosina uusilla osa-alueilla ja yhteis-
työtä syventäen. Koko projektin loppu-
huipennuksena pyritään järjestämään 
opintoretki Lieksasta Meksikon yhteis-
työkoulun vieraaksi oppilaiden ollessa 9. 
luokalla. 

Oppilaat tekevät paljon töitä projek-
tin eteen, osittain myös vapaa-ajallaan 
ja sitouttamisen tarkoituksena onkin 
tarjota oppilaille projektityöhön liitty-
vän työskentelyn laajempia merkityksiä 
sekä jakamisen iloa kansainvälisten 
ystävien kanssa. Projektissa korostuvat 
eri oppiaineet ja niiden linkittyminen 
toisiinsa eli uuden opetussuunnitelman 
monialaisuus nousee vahvasti esille. 
Mukana on useita aineenopettajia, jotka 
tukevat oppilaiden työskentelyä projek-
tin eri vaiheissa. 

Laaja-alaisten ja merkityksellisten op-
pimiskokemuksien tarjoaminen oppilail-
le on erittäin tärkeää. Tällaiset projektit 
tukevat tavoitteitamme kasvattaa op-
pilaita osallistuviksi eurooppalaisiksi ja 
maailmankansalaisiksi, sekä korostavat 
myös oman paikkakunnan arvostamista 
ja sen positiivisia puolia.

Rehtori Reetta-Leena Hiltunen

Kansainvälisiä kokemuksia 
yläkoululaisille

Keskuskoulun yläkoulun 7B-luokan oppilaita, jotka ovat aloittaneet tänä syksynä kansainvälisen yhteistyöprojektin Meksikoon.
KUVA Reetta-Leena Hiltunen

18

Korento 2017 -1.indd   18 16.12.2016   13:38:09



Uusi opetussuunnitelma
käytössä

Koodaus vahvistaa loogista ajattelua ja kehittää hahmottamiskykyä. Verkossa saatavilla olevan Koodaustunti-aineiston yhden 
sovelluksen tarkoitus on saada Angry Birds -pelin hengessä lintu nappaamaan possu. Koodaajan on kuitenkin annettava linnul-
le tarkat ohjeet.

Tästä syksystä alkaen alakouluissamme 
on menty uuden opetussuunnitelman 
mukaisella tavalla. Moni on aiheellisesti 
kysellyt, että mikä koulussa on muuttu-
nut? Ehkä parempi kysymyksen asettelu 
olisi, että mikä koulussa on muuttumas-
sa? Kaikkinensa koulu on sen verran iso 
laiva, että kurssi ei muutu hetkessä.

Muutoksia entiseen
Selkeitä muutoksia ovat kuudennel-

ta luokalta alkamaan siirretty ruotsin 
kieli ja aivan uutta on myös alakoulun 
neljänneltä luokalta alkavat valinnaiset 
aineet. Mielestäni ne ovat olleet todel-
linen positiivinen yllätys. Aidon valin-
naisuuden aikaansaaminen varsinkin 
pienissä kouluissa on hankalaa, mutta 
näyttää siltä, että tämä asia on toteutu-
nut hyvin niin Kolilla, Vuoniskylillä kuin 
Jamalissakin. Rantalan osalta voi sanoa, 
että todellinen valinnaisuus tulee ole-
maan hyvällä tasolla kun ajatellaan asiaa 
kolmen vuoden ajanjaksona, aivan kuten 
Keskuskoulussakin.

Oppiaineiden rajat rikkoutuvat
Uuden OPSin hengessä oppiainerajojen 

rikkoutuminen näkyy ja pitää näkyä 
entistä selvemmin. Tästä hyvä esimerkki 
on oppimiskokonaisuudet kuten esim. 
Rantalassa jo keväällä alkanut Koli-
projekti, mikä näkyy luokissa vieläkin 
ainakin eräpassien suorittamisessa ja 
joulujuhlan teemassa ”Metsän joulu”. Nyt 

esille tulleet maakuntalaulut ja aiemmin 
konsertti Sibeliuksen elämäntyöstä liit-
tyivät tähän saumattomasti. Tavoitteena 
on, että oppiainerajat rikkova oppiminen 
tulee jo luonnostaan koulun oppilaille. 
Keskuskoulun alakoulussa monialaisena 
teemana on Suomi täyttää 100- vuotta, 
joka huipentuu juhlaan joulukuussa 2017. 
Keskuskoulu tekee myös yhteistyötä 
musiikkiopiston kanssa 3. luokkalaisten 
puhallinbändin kautta.

Sähköistä oppimista
Vaikka tieto-ja viestintäteknologia on 

ollut osa opetusta jo pitkän aikaa niin 
sen hyödyntäminen näyttää lisääntyvän 
meillä kiitettävästi. Oppikirjasidonnai-
suus on vähentynyt osin teknologian 
(e-kirjat ja erilaiset sovellukset), osin op-
piainerajojen rikkoutumisen ja osin var-
maankin oppijan aktiivisemman roolin 
myötä (oppilas tiedonetsijänä, vuorovai-
kutuksellisuus). Koodaus näyttää myös 
iskevän lävitse, vaikka se niin kummal-
liselta alkuun kuulostikin. Syyskuussa 
pidetty opettajien VES-koulutuspäivä 

koodauksesta hälvensi epäluuloja sekä 
joitakin ennakkoasenteita ja selvensi 
koodauksen tavoitteita. 

Oppilaat osallistuvat
Uudessa opetussuunnitelmassa 

korostetaan oppilaiden vaikuttamis-
mahdollisuuksien lisäämistä. Oppilas-
kunnan hallitus on tässä asiassa kou-
luissa tärkeässä roolissa. Toiminta on 
ollut hyvällä tasolla, mutta se näyttää 
vieläkin terävöityvän. Oman elämän ja 
elinympäristön vaikuttajiksi kasvetaan 
jo pienestä alkaen.

Hitaasti kiiruhtaen
Oppimisympäristöjen kehittäminen ei 

tapahdu hetkessä. Koulurakennukset 
ovat tietenkin asia numero yksi. Tämä-
kin asia näyttää saavan vihreätä valoa 
päättävissä elimissä. Oppimisympäristöt 
on laaja käsite sisältäen lähiympäris-
tön ja parhaimmillaan kansainväliset 
yhteistyökumppanit. Nämä asiat ovat 
olleet tänä syksynä korostetusti esillä ja 
tulevat olemaan myös jatkossa.

Uudistuneen opetussuunnitelman 
sisään ajamiseen tarvitaan lähes aina 
kokonainen lukuvuosi. Hitaasti, mutta 
määrätietoisesti kiiruhtamalla uudet 
oppimiseen liittyvät ajatusmallit ja käy-
tänteet muotoutuvat jokaisen opettajan 
jokapäiväiseksi käytänteeksi opetus- ja 
kasvatustyössä. 

Timo Vattulainen, Matti Päiväpuro
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Opetushallitus on päättänyt varhais-
kasvatussuunnitelman perusteista. Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteista 
tulee ensimmäistä kertaa kansallinen 
normi, joka ohjaa varhaiskasvatuksen 
toteuttamista päiväkodeissa, perhepäi-
vähoidossa ja muussa varhaiskasvatuk-
sessa. 

Sisällöllinen jatkumo esi- ja perusope-
tuksen opetussuunnitelmiin vahvistaa 
varhaiskasvatuksen asemaa osana 
suomalaista koulutusjärjestelmää.

Varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teet on Opetushallituksen varhaiskas-
vatuslain (580/2015) 9 §:n mukaan anta-
ma määräys, jota varhaiskasvatuksen 
järjestäjät ja muut palvelujen tuottajat 
ovat velvollisia noudattamaan pai-
kallisia varhaiskasvatussuunnitelmia 
laatiessaan. Pääjohtaja Aulis Pitkälä 
allekirjoitti määräykset uusista perus-
teista 18.10.2016. Paikalliset suunnitel-
mat valmistellaan siten, että ne voidaan 
ottaa käyttöön 1.8.2017.

Varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteiden valmistelu aloitettiin elo-
kuussa 2015 varhaiskasvatuslain tultua 
voimaan. Perusteet on tehty laajassa 
yhteistyössä varhaiskasvatuksen 
järjestäjien, henkilöstön, koulutuksen 
järjestäjien ja tutkimuksen sekä muiden 
sidosryhmien kanssa.

Lieksan VASU-työ etenee aikataulun 
mukaisesti.

Ohjausryhmät ovat kokoontuneet 
suunnitelman mukaan. Päivähoidon 
kasvatusilloissa Lieksan paikallista Vasua 
on työstetty henkilöstölähtöisesti ja 
Vasu-työryhmät ovat miettineet omal-
ta osaltaan heille annettuja tehtäviä ja 
jatkaneet työtä omissa työyhteisöissään. 
Ohjausryhmän viimeinen kokoontu-
minen on huhtikuun lopussa, jolloin 
paikallinen Vasu on saanut lopullisen 
muotonsa ja on viimeistelyä vaille valmis 
vietäväksi lautakuntakäsittelyyn.

Huoltajakysely
Huoltajille on tehty myös kysely syys-

lokakuussa Vasu-työskentelyyn osal-
listumisesta, sekä varhaiskasvatuksen 
kasvatuksellisesta arvopohjasta. Yhteen-
vetona voidaan todeta, että tärkeimpänä 
tapana seurata ja osallistua Vasu-työhön 
pidetään keskusteluja päivähoidon 
henkilökunnan kanssa, vastauksia 132 ja 
100 vastaajaa oli tätä mieltä. Toinen tär-
keä kanava on tiedotteet asiasta kotiin, 
132/89. Huoltajailtoja ja verkkotiedotta-
mista ei pidetty yhtä tärkeinä. 

Tärkeimpinä arvoina varhaiskasvatuk-
sessa huoltajat pitivät hyvää hoivaa ja 
huolenpitoa, tekemisen ja oppimisen iloa, 
välittävää, hyväksyvää ja kiireetöntä il-

mapiiriä, eettisyyttä ja toisen huomioon-
ottamista, sekä yksilöllisyyden huomioon 
ottamista ja lapsen kunnioittamista.

Pedagoginen toiminta on 
Vasun keskeisiä tavoitteita

Varhaiskasvatuksen pedagogista 
toimintaa ja sen toteuttamista kuvaa ko-
konaisvaltaisuus. Tavoitteena on edistää 
lasten oppimista ja hyvinvointia sekä 
laaja-alaista osaamista. Pedagoginen 
toiminta toteutuu lasten ja henkilöstön 
välisessä vuorovaikutuksessa ja yhtei-
sessä toiminnassa. Varhaiskasvatuksen 
pedagoginen toiminta läpäisee kasva-
tuksen, opetuksen ja hoidon kokonai-
suuden.

Pedagogisen toiminnan tavoitteita ja 
periaatteita tarkennetaan paikallisissa 
varhaiskasvatussuunnitelmissa. Tavoit-
teita tarkennettaessa otetaan huomioon 
varhaiskasvatuksen eri toimintamuodot, 
niiden henkilöstörakenne ja muut omi-
naispiirteet. Paikallinen varhaiskasvatus-
suunnitelma sekä lasten varhaiskasvatus-
suunnitelmat ovat lapsiryhmän toiminnan 
suunnittelun lähtökohtia. Toimintaa 
toteutetaan niin, että jokaisella lapsella 
on oikeus edetä oppimisessaan siten, että 
varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta 
muodostuu lapselle mielekäs jatkumo.

Juha Ryynänen

Valtakunnallinen varhaiskasvatus-
suunnitelmatyö etenee aikataulussa

KUVA Asko Saarelainen
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Varhaiskasvatuksen arvopohja

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Luottamuksellisuus

Hyvä hoiva ja huolenpito

Monipuolinen toiminta ja
sen tavoitteellisuus

Tekemisen ja oppimisen ilo

Tasa-arvoisuus ja 
oikeudenmukaisuus

Yksilöllisyyden huomioon ottaminen,
lapsen kunnioittaminen

Välittävä, hyväksyvä ja 
kiireetön ilmapiiri

Erilaisuuden kohtaaminen ja 
arvostaminen

Omatoimisuus

Toimiva ja turvallinen 
oppimisympäristö

Itsetunnon vahvistaminen

Eettisyys; toisen huomioon
ottaminen, hyvät tavat, ...

Vaikuttamisen mahdollisuus ja
osallisuus

Kestävän elämäntavan
huomioon ottaminen

Tunne- ja itsesäätelytaidot

Jokin muu

Huoltajakyselyn yhdessä osiossa kartoitettiin huoltajien mielestä tärkeimpiä asioita varhaiskasvatuksessa. 
Tärkeimmäksi seikaksi nousi hyvä hoiva ja huolenpito.
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Nuorisotoimi
YÖKAHVILAILLAT 
NUOKKARILLA 
20.1., 17.2., 17.3., 7.4. ja 19.5.
klo 20.00–24.00

Sisäänpääsyn ehtona on
alaikä 7 lk + nolla promillea

Toiminnan järjestämisestä
kiinnostuneet yhdistykset, 
ottakaa yhteys Nuokkarille, 
p. 04010 44118 tai nuoriso-ohjaajaan,
p. 04010 44121

Yhteistyössä Lieksan 4H:n kanssa

Selma Osmala
sijaistaa
nuoriso-
ohjaajaa.

NUORI KULTTUURI 
ALUETAPAHTUMA MOVES
Nurmeksessa 4.2.

Sarjat: 10-15 -vuotiaat ja 16-20 –vuotiaat. 
1/3 ryhmän jäsenistä voi poiketa 
ikärajoituksesta.  Ryhmän koko väh.
kolme. Esityksen pituus max 6 min.
  
Tanssilajit: nykytanssi, katutanssi, show- ja jazztanssi, kansan-
tanssi ja muut etniset tanssilajit sekä baletti, jossa hyväksytään 
myös soolo- ja pas de deux esitykset
  
Tapahtuma on tarkoitettu tanssin harrastajille. Sama ryhmä voi 
osallistua vain yhteen ryhmälajiin. 2/3 ryhmän jäsenistä tulee 
olla uusia, jotta ryhmä voidaan katsoa uudeksi kokoonpanoksi.
 
Ryhmät saavat ammattilaisraadin palautteen ja se valitsee 
edustajat valtakunnalliseen tapahtumaan Rovaniemelle 26.-28.5. 
Jatkoon valitut ryhmät ilmoittautuvat itse valtakunnalliseen 
tapahtumaan viimeistään 12.4. 

Aluetapahtumaan ei ole osallistumismaksua ja siihen voivat 
osallistua kaikki ryhmät ilman esikarsintaa ilmoittautumalla 
10.1. mennessä http://pohjoiskarjala.nuorisoseurat.fi/moves 
sekä nuorisotoimeen Paula Timoselle p. 04010 44115/paula.
timonen(ät)lieksa.fi, jos ryhmä haluaa lähteä yhteiskyydillä. 

ICESKATING TOUR 2017
koko perheen luistelutapahtuma 9.2. jäähallilla klo 18.00
Vapaa pääsy. Päivän koululaisluisteluihin varaukset liikunta-
sihteeriltä, p. 04010 44113

Yhteistyössä Suomen luisteluliiton ja liikuntatoimen kanssa

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

OHJAAMO NUOPPIS AVOINNA
keskiviikkoisin ja torstaisin klo 13.00 – 16.00, 
Urheilukatu 5 (Nuortenpaja).
Maksutonta ohjausta ja neuvontaa alle 29 –vuotiaille nuorille.

Tervetuloa tutustumaan
Ohjaamo Nuoppikseen 12.1. klo 14–17!

KOKO PERHEEN LASKETTELUMATKA 
VUOKATTIIN 8.3.
Lähtö klo 9.00 matkahuollosta, paluu n. klo 19.00. Matkan hinta 
40 € (sis. kuljetus, laskettelulippu ja lounas). Sitovat ilmoittautu-
miset yhteispalvelupisteeseen (Moisionkatu 1), p. 04010 44710 tai 
s-postilla yhteispalvelu(ät)lieksa.fi, viim. pe 24.2. (ilmoita: nimi, 
alle 18-vuotiailta ikä, puhelin/alle 18-vuotiailta myös huoltajan 
puhelin, erikoisruokavaliot). Alle 12-vuotiaat huoltajan seurassa.
Yhteistyössä liikuntatoimen kanssa

ASKARTELUA LAPSILLE 6.3.
klo 12.00 – 14.00 kirjastolla, 
Urheilukatu 4

Ei osanottomaksua eikä
ennakkoilmoittatumista
Yhteistyössä Lieksan 4H ja 
kirjasto

Lisätietoja www.nuorikulttuuri.fi

@nuorikulttuuri
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Kulttuurikeskuksen
Brahe-salissa klo 9.30
Vapaa pääsy

20.1. Potkuhousu-trubaduuri 
 soittaa ja laulaa
17.2. Eikka Ekoveikka
17.3. Teatteri Rollo: Sirkusseurue Hupsis
21.4. Ilmoitetaan myöhemmin
19.5. Ilmoitetaan myöhemmin

NUORTEN ALENNUSLIPPUELOKUVAT
Kulttuurikeskuksen Brahe-salissa
Seuraa ilmoittelua!
Yhteistyössä Lieksan Elokuvien kanssa

LASTEN JA NUORTEN KESÄESITE
Nuorisotoimi kokoaa tiedot esitteeseen jaettavaksi ennen 
koulujen päättymistä.
Ilmoita tiedot nuorisotoimeen paula.timonen(ät)lieksa.fi 14.5. 
mennessä.

TILAVARAUKSET YHTEISPALVELUPISTEESTÄ
Kulttuurikeskuksen Brahe-salin, kokoushuone Simpauttajan 
ja monitoimisalin tilavaraukset yhteispalvelupisteestä, 
Moisionkatu 1, p. 04010 44710, arkisin klo 9.00–15.00 

LASTEN JA NUORTEN TANSSITUNNIT
Kulttuurikeskuksen monitoimisalissa

Maanantai, alkaen 2.1.
klo 18.00-19.00    7-8 -vuotiaat, ohjaajana Nelli Nesterinen 
klo 19.00–20.00 9–10 -vuotiaat, ohjaajana Nelli Nesterinen

Tiistai, alkaen 3.1.
klo 16.30–17.30  11–12 -vuotiaat, ohjaajana Melina Kaverinen
klo 17.30–18.30 13–14 -vuotiaat, ohjaajana Elli Puumalainen

Torstai, alkaen 5.1.
klo 17.00–18.00 15 -vuotiaat ja vanhemmat, ohjaajana Riina Tolonen

Ei osanottomaksua. Tunnit järjestetään Itä-Suomen aluehal-
lintoviraston osarahoittamana.

Tanssituntien KEVÄTSHOW
Kulttuurikeskuksen Brahe-salissa la 13.5. klo 17.00

SIRKUSKOULUT KESKUSKOULULLA
Moisionkatu 15, pieni sali 

Tiistai, alkaen 10.1.
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 11.1.
klo 15.00–15.45 Naperosirkus 2 A , 4–5 -vuotiaat
klo 16.00-16.45 Lasten sirkus 2, 7-8 vuotiaat
klo 17.00-18.30  Lastensirkus 3, 9-10 –vuotiaat
klo 18.45-20.15 Lasten sirkus 4, 11-12 –vuotiaat,
 edistyneiden ryhmä

Opettajana Karoliina Turkka. Ryhmät täysiä, uusi opiskelijoita 
ei voida ottaa. Katso tarkemmat tiedot kansalaisopiston sivulta.
Yhteistyössä kansalaisopiston kanssa

MOPO-/TEKNIIKKAKERHO
jatkuu, alkaen 5.1. torstaisin klo 17.00–20.00
Kuhmonkatu 30 (tekniset tilat)
yläkoulu-, lukio- ja amis –ikäisille.
Ei osanottomaksua. Ohjaajina Matti Leinonen ja Esko Honkanen

Kerho järjestetään Itä-Suomen aluehallintoviraston osarahoit-
tamana.
Yhteistyössä yläkoulun kanssa

NUORISOBUSSI 
Kirjastoauto Hilippa toimii nuorisobussina:
la 21.1.
klo 11.00-12.30    Mätäsvaara, ent. kauppa
klo 13.15-14.45    Savolanvaara 17
klo 15.30-17.00    Nurmijärventie, Löpön th.
la 4.2.
klo 11.00-12.45    Vuoniskylien koulu
klo 13.15-14.45    Vuonislahdentie, Lapalien th.
klo 15.15-17.00    Pankakoski, Siwa
la 18.2.
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

LASTEN KESÄKERHO
5. – 9.6. Seuraa ilmoittelua!
Yhteistyössä Lieksan seurakunnan ja Lieksan 4H:n kanssaESITYKSET LAPSILLE
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Kirjailijavierailut
Ke 18.1. klo 17 Rauha Kejonen  
Rauha Kejonen (s. 1955) on nurmeslainen kirjailija. Häneltä on 
julkaistu novellikokoelmia, romaaneja, kuunnelmia, runoko-
koelmia ja yksi elokuvakäsikirjoitus. Hän toimii myös luovan 
kirjoittamisen opettajana ja kirjallisuuskriitikkona. Vuonna 
2015 Kejoselta ilmestyi romaani Jumalaa tapaamassa ja runo-
kokoelma Jos näkisin sen hiljaisuuden. 
 
La 11.2. klo 13 Hanneriina Moisseinen. 
Hanneriina Moisseinen (syntynyt Joensuussa 1978) on kuvatai-
teilijan koulutuksen saanut sarjakuvataiteilija. Hänen teoksiaan 
on ollut esillä taidegallerioissa ja museoissa noin viidessätoista eri 
maassa. Moisseinen on julkaissut tähän mennessä neljä sarjaku-
vateosta, uusimpina Sarjakuva-Finlandia- ja Jarkko Laine -kirjalli-
suuspalkintoehdokkaina ollut Isä vuodelta 2013 sekä toukokuussa 
2016 julkaistu, Karjalan evakuointia ja eläinten näkökulmaa sotaan 
käsittelevä Kannas. Moisseinen on myös debytoinut elokuvaohjaa-
jana vuonna 2014 piirrosanimaatiolla Syntymäpäivä. 

Näyttelyt
5.12.–15.1. Soiva metsä, Katri Kirkkopellon maalauksia 
2.–27.2. Ruoho huojuu tuulessa, Kirsikodin Laura Nykäsen 
maalauksia.    Avajaiset to 2.2. klo 14.  
3.–28.4. Pekka Ovaskaisen valokuvia. 

Lukupiirit – kerran kuukaudessa
Ke 4.1. klo 17 Kaikille avoin lukupiiri. Kirjana on Terhi Rannela, 
Frau (2016). 
To 19.1. klo 17 Nuortenosaston lukupiiri aloittaa. Kirjana on 
Nadja Sumanen, Rambo (2015). 

Satutuokiot 

Ti 10.1. alkaen tiistaisin klo 9. Kesto ½ tuntia. Tervetuloa mu-
kaan kaiken ikäiset lapset vanhemman kera.  

Muut tapahtumat
La 14.1. klo 13 Nojatuolimatka kadonneeseen Lieksaan. Muis-
telupiirissä katsellaan valokuvia ja kerrotaan  tarinoita Jouko 
Martiskaisen johdolla. Tule mukaan!

Ke 25.1. klo 10–13  ja  klo 16–18 Omaishoito ja perhehoito esittäytyy

30.1.–4.2. Suomen luonnonsuojeluviikko 

Ke 8.2. Lainan päivä: kirjavinkkausta ja Vaara-kirjastojen net-
tikirjaston opastusta

Ma 6.3. klo 12 Hiihtolomaviikon askartelupäivä

La 18.3. Lautapelipäivä. 
Pelataan lautapelejä ohjatusti ja itsenäisesti.

Viikko 14 Vanhan kansan pääsiäinen - pääsiäisperinteitä haus-
kalla ja opettavaisella tavalla. 

Lasten- ja
nuortenosasto on
saanut uuden
osastonjohtajan. 
Timo Kuru aloitti
1.10.2016.

Vaara-kirjastot
– avoimesti ajassa
asiakkaiden kanssa

Lieksan kirjasto 
Urheilukatu 4

ma–to klo 10–19
pe klo 10–17
la klo 10–15

Kolin siirtokokoelma 
koululla, Aapiskukontie 11, 

83960 Koli

to klo 11–13
to klo 18–20

Kirjastoauto Hilippa - Reitit 
ajetaan kahden viikon välein. 

Lisätietoa: Kirjaston neuvonta 
puh.04010 44125 

vaarakirjastot.fi

Timo Kuru
kirjavinkkaa

Petra Raatikaiselle ja
Emilia Määtälle 
helppolukuisia 

kirjoja.

Aukioloajat

Lukukoira Humppa vierailee kirjastossa
pe 20.1. klo 15 ja la 21.1. klo 13.  
Varaa oma lukuaika aika (15 minuuttia), puh. 04010 44125

Kirjaston
kotipalvelutoiminta 

Kirjasto palvelee kotiin niitä, 
jotka eivät voi itse asioida 

kirjastossa iän, sairauden tai 
vamman vuoksi. Palvelu on 

maksutonta ja käytettävissä 
on koko Vaara-kirjastojen 

kokoelma.

Lisätietoja kirjastosta
puh. 04010 44125.
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Pielisen Karjalan musiikkiopisto toimii kaupungin 
keskustassa omissa toimitiloissaan tarjoten taiteen 
perusopetusta joustavalla ja lapsilähtöisellä tavalla. 
Opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä hyvän 
musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elinikäiselle 
syntymiselle. Opiskelu ei edellytä aiempia opintoja, eikä 
opintoihin ole pääsykoetestejä. Opinnot perusasteella 
koostuvat soitonopetuksesta (yleensä yksilöopetuksena), 
yhtyesoitosta ja musiikin perusteista. Ryhmäopetukses-
ta musiikkileikkikouluopetus on suunnattu 0-6 –vuotiail-
le, ja musiikin perusteet 10 vuotta täyttäneille. Opetusta 
tarjotaan myös aikuisille, joko opetussuunnitelman 
mukaisena opetuksena tai avoimen osaston opetuksena.

Oppilasvalinnat painottuvat kevään loppuun, mutta 
vapaille oppilaspaikoille toivomme hakijoita ympäri 
vuoden. Soitinvalikoima on meillä hyvin laaja: puupu-
haltimista huilu, oboe, klarinetti, fagotti; vaskipuhal-
timista trumpetti, käyrätorvi, alttotorvi, baritonitorvi, 

pasuuna, tuuba; jousisoittimista viulu, alttoviulu, sello, 
kontrabasso sekä piano, kitara, harmonikka, kante-
le, lyömäsoittimet ja bändisoittimet. Yksinlaulusta 
kiinnostuneita kartoitamme myös. Soitinvalinnoissa 
kannattaa hyödyntää keväällä toimivia SOITINPOLKU-
tapahtumia, joista löydät tiedot nettisivuiltamme, 
Facebook-sivulta sekä kaupungin ilmoittelun kautta. 

Opetus on valtion ja kaupungin rahoittamaa toimin-
taa, ja oppilasmaksuihin on mahdollista hakea vapaa-
oppilaspaikkaa (tiedot musiikkiopiston sivulla). Pielisen 
Karjalan musiikkiopisto noudattaa taiteen perusope-
tuksen laajaa oppimäärää.

Mukaan musiikkiin
vuoden ympäri!

Konsertit:
17.1.2017 klo 18 kamarimusiikkikonsertti / Kulttuuritoimi
 (Joanna Hyrsky, viulu; Matilda Åkerblom, sello; Paavali Jumppanen, piano).
 Liput 10 eur/lapset vapaa pääsy. Erkki Eskelisen sali
28.2.2017 klo 18 Suomi 100 -konserttisarjan tapahtuma, Musiikkiopiston Erkki Eskelinen-sali
1.3.2017 klo 19 Joensuun kaupunginorkesteri, Kulttuurikeskuksen Brahe-sali.
 Liput 20 €/lapset 5 €, ennakkomyynti Lieksan Asiakaspalvelupiste, Moisionkatu 1, Lieksa.
 Järjestää Lieksan kaupungin kulttuuritoimi.
18.4.2017 klo 18 Oppilaskonsertti, Musiikkiopiston Erkki Eskelinen-sali
2.5.2017 klo 18 Suomi 100 -konsertti, Musiikkiopiston Erkki Eskelinen-sali
30.5.2017 klo 18 Kevätkonsertti, Musiikkiopiston Erkki Eskelinen-sali (paikka voi muuttua)

Tiedustele heti vapaista oppilaspaikoista ja
opinnoista nettisivulta ja toimistostamme,
p. 040 1044141, www.lieksa.fi/musiikkiopisto
Rehtori Susanna Ertolahti-Mertanen 
(susanna.ertolahti(at)lieksa.fi)
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Pielisen museon kesän 2017 näyttelyssä ”Rajalla 400 vuotta” 
kerrotaan tuokiokuvin Lieksan / Pielisjärven historiaa Stol-
bovan rauhan (1617) jälkeiseltä ajalta. Yhdistävänä teemana 
on raja. Näyttely juhlistaa sekä Suomen 100-vuotista taivalta 
että paikallista rajan historiaa. Teemoina ovat muun muassa 
rajavalvonta, rajakauppa, rajauitto ja paikallisesti merkittävät 
tapahtumat, kuten Järnefeltin ja Sibeliuksen vierailu Kolilla.

Suurten museoiden näyttelyitä valmistellaan usein pitkään 
ja niiden tekemiseen osallistuu useita henkilöitä. Näiden 
joukossa ovat käsikirjoituksen ja tekstien tekijät, näyttelyn 
visuaalisen ilmeen ja grafiikan tekijät, esinekonservaattorit, 
näyttely- ja museomestarit sekä audiovisuaalisen tuotannon 
ammattilaiset. Aiheeltaan haastavan näyttelyn tekemisessä 
pienen museon pelastus voi olla paikallisen yhteisön tuki ja 
yhteistyökumppanit. 

Pielisen museo tekee kesän 2017 näyttelyä yhteistyössä 
Pohjois-Karjalan rajavartioston, Lieksan Rajakilta ry:n, Lieksan 
kaupungin kulttuuritoimen ja Nurmeksen museon kanssa. 
Näyttelyn tuokiokuvat 400 vuoden matkalta nykyaikaan sitoo 
valokuvaaja Sini Nevalaisen ottamat henkilökuvat.

Näyttelyt osana museotyötä
Näyttelyt ovat usein merkittävässä osassa pienten muse-

oiden tutkimustyötä, johon museolaki museoita velvoittaa. 
Irrallisena tehtävänä tähän työsarkaan ei välttämättä riittäisi 
aikaa. Esimerkiksi kesän 2016 näyttelyssä kartoitettiin Pielisen 
museon palo-osaston esineistöön ja vankitupaan liittyvää 
historiatietoa. Opetustyö on myös osa museolain velvoitteita, 
ja tämä olisi hyvä muistaa ottaa huomioon myös näyttelyitä 
suunnitellessa. Museotyön tarkoitus on palvella yhteisöään.

Museoiden tärkein tehtävä on omien kokoelmiensa asian-
mukainen säilyttäminen ja tallennussuunnitelman mukainen 
esineiden tallentaminen. Museot tallentavat myös nykypäivää. 
Haasteena on olennaisen löytäminen tietotulvan täyttämästä 

maailmasta. ”Rajalla 400 vuotta” -näyttelyn teon yhteydessä on 
taltioitu muutamia haastatteluja rajavartiointiin ja metsätyö-
hön liittyen.

Mielikuva museoista pölyisinä, menneisyyteen jämähtäneinä 
paikkoina on romuttumassa vauhdilla. Suomalaiset museot 
ovat teknologisten applikaatioiden ja digitalisaation edelläkä-
vijöitä. Teknologia on hivuttautumassa näyttelyihin sitä mu-
kaa kuin museoiden resurssit antavat myöten – intoa, tahtoa 
ja luovuutta kyllä löytyy. Pielisen museon ulkomuseoalueen 
mobiilipeli LieksaMyst on ollut lajinsa edelläkävijöitä. Kenties 
teknologisia uudistuksia saadaan aikanaan myös museon 
näyttelyhallin perusnäyttelyyn, joka tullaan uudistamaan 
samalla, kun museon päärakennus tulevaisuudessa kunnoste-
taan.

Saariahon partiomaja lahjoituksena Lieksan kaupungille
Pielisen museon näyttelyissä esillä olevat esineet ovat vain 

jäävuoren huippu niistä kokoelmista, jotka museon varastot 
pitävät sisällään. Lieksan kaupunki on saanut Pohjois-Karja-
lan rajavartiostolta lahjoituksena Saariahon partiomajan, joka 
sijoitetaan Pielisen museon ulkomuseoalueelle kesällä 2017. On 
poikkeuksellista, että museon näyttelyt täydentyvät näin mer-
kittävällä lahjoituksella, josta tulee heti osa pysyvää näyttelyä 
ulkomuseoalueella. Saariahon partiomaja tarjoaa yleisölle 
mahdollisuuden tutustua autenttiseen partiomajaan. Rajavar-
tiointi on ollut jo pitkään tärkeä osa Lieksan historiaa. 

Suomen 100-vuotisjuhlavuotena suomalaisuutta ja suomalai-
sia perinteitä tullaan pohtimaan monissa museoissa ja monilla 
areenoilla. Kulttuuriperintö on tärkeä osa ihmisen identitee-
tin rakentumisessa. Lieksan monivivahteisesta ja vahvasta 
historiasta riittää ammennettavaa koko juhlavuoden ajaksi. 
Tervetuloa tutustumaan Saariahon partiomajaan ja ”Rajalla 
400 vuotta” -näyttelyyn ensi kesänä!

Teksti ja kuva: Katri Tolonen

Ulkomuseoalueelle siirrettävä Saariahon partiomaja.

Vuoden 2017 näyttelyt ja aukioloajat:
Joulunäyttely 20.1. asti

Kylä pienoiskoossa 1.2.–21.4.
Rajalla 400 vuotta 15.5.–15.9.

Suden paluu 4.10. – 29.12.

Avoinna talvikaudella
ti–pe klo 10–15 (vain sisänäyttelyhallit).
Avoinna 15.5.–15.9. joka päivä klo 10–18.

Suljettu juhannusaattona.

Pielisen 
museon
näyttelyä
tekemässä
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Jumalan ääni luonnossa
Kiteeläisen taidemaalari Ahti Pitkäsen 

luontoaiheisista teoksista koostuva näyttely 
”Jumalan ääni luonnossa” nähdään Kulttuu-
rikeskuksessa tammi–helmikuussa. Näytte-
lyn pääpaino on vertauskuvallisesti elämää 
ja sen ilmiöitä kuvaavissa maalauksissa ja 
monotypioissa, kertoo Pitkänen näyttelyn-
sä sisällöstä. Mukana on myös niitä tukevia 
maastossa tehtyjä kuvia, hän jatkaa.

Lahden Taideinstituutissa ja Lahden am-
mattikorkeakoulussa opiskelleen Ahti Pitkä-
sen teokset ovat akvarelleja, öljyvärimaala-
uksia, monotypioita ja piirustuksia. Hän on 
pitänyt näyttelyjä viime vuosina muun mu-
assa Savonlinnassa ja kesäisin Galleria Tien-
korvassa Kiteellä.

Kalevalan naisia ja Pohjolan taikaa
Kuhmolaisen taiteilijan ja muusikon (MuM) 

Minna Seilosen näyttely tuo Kalevalasta tu-
tut naishenkilöhahmot tähän päivään raik-
kaalla ja uutta luovalla otteella. Maalauksien 
taustalla on kysymys, mitä kaikkea Kaleva-
lan naiset voivat kertoa meille nykypäivän 
naisille. 

Näyttelyn juuret ovat tämän päivän nais-
kuvassa, mutta yhtälailla niissä kulttuuri-
sissa tarinoissa, joiden avulla ja joista riippu-
matta nykypäivän nainen muodostaa omaa 
identiteettiään, Seilonen valottaa teostensa 
syntyä.

Näyttelyn toisena teemana on Pohjola: Ka-
levalan runoudessa esiintyvä mystinen maa, 
joka sijaitsee pohjoisessa.  Kalevalassa Poh-
jola on pahamaineinen ja ikikylmä paikka, 
mutta näyttelyssä se saa myös uusia vivah-
teita, joista päällimmäisenä mieleen piirtyy 
Pohjolan taianomaisuus, kertoo Seilonen. 

Kuten Kalevalassa myös näyttelyn maala-
uksissa Pohjolaan liittyvät teemat assosioi-
tuvat voimakkaasti Lappiin.  Teoksissa esiin-
tyy eritoten Pohjolan sarvipäinen eläimistö.

Näyttelyn teokset ovat suurimmin osin 
akryylimaalauksia, mutta mukaan mahtuu 
myös kolmiulotteisia ja monia aisteja hivele-
viä teoksia. Näyttelyssä voi tutustua esimer-
kiksi Sampo-kaleidoskooppiin ja poromobi-
leen. 

Asko Saarelainen

Luontoa

Ahti Pitkänen – Pakkaspäivä

Näyttelyt avoinna ma–pe klo 11–17 sekä Kulttuurikeskuksen tilaisuuksien aikana. Vapaa pääsy

Minna Seilonen – Ylläni taivaan valkiat 2016

Kulttuurikeskuksen näyttelyissä:

24.1.–24.2.
Jumalan ääni 

luonnossa
Ahti Pitkänen

1.3.–4.4.
Kalevalan naisia ja
Pohjolan taikaa

Minna Seilonen

 10.–28.4.
Lieksan Lasten ja
Nuorten Taidekoulu 

Oppilaat

Näyttelyt:

Kalevalan naisia
&

27

Korento 2017 -1.indd   27 16.12.2016   13:38:29



Tiina Kivinen & Divine Dive I, 2016. 
KUVA Elias Lahtinen. 

Lieksan kulttuurikeskuksen ensi kesän näyttelyssä on esillä 
huippugrafiikkaa. Lieksalaisyleisö ja kesävieraamme voivat 
ihailla vahvassa kansainvälisessä nosteessa olevan taidegraa-
fikko Tiina Kivisen uusimpia teoksia. Edellisen kerran Kivi-
sen töitä nähtiin Lieksassa vuonna 2008 ”Vaskeen uurrettu” 
-näyttelyssä yhdessä Kuutti Lavosen, Tapani Mikkosen ja Pia 
Långin kanssa. Tiina Kivinen on saanut ensimmäisenä kuva-
taiteilijana The Queen Sonja Nordic Art Award -palkinnon 
vuonna 2012.

Pohjoinen valo ja metsä
Tiina Kivinen toteuttaa metalligrafiikan tekniikoilla suuriko-

koisia töitä. Kivinen työskentelee erityisen hitaalla ja työläällä 
mezzotinto tekniikalla, jolla saadaan aikaan täysin musta 
grafiikanjälki.

Kiviselle luonnonelementit ovat olleet ja ovat yhä pääosassa, 
pelkistettyinä ja selkeinä. Suomalaisen maiseman henkinen 
perintö vaikuttaa ja näkyy kuvien selkärankana. Tämän rin-
nalle on uusissa teoksissa tullut ihminen, tutkimusmatkailija. 
Teokset jatkavat kuitenkin Kivisen kuva-ajattelun pitkälle 
pelkistettyä ja mietiskelevää luontoteemaa. Taiteilijan uusim-
pien teosten teemana on pohjoisen viileän valon metsästys ja 
metsä.

Kansainvälisiä näyttelyjä
Tiina Kivinen on pitänyt viime vuosina lukuisia kansainvä-

lisiä näyttelyjä. Vuonna 2015 hänen teoksiaan oli esillä seu-
raavissa taidekeskuksissa: Scandinavia House, New York, The 
London Original Print Fair, Englanti, Taidekeskus Salmela, 

Mäntyharju ja Soli Brug galleri, Greåker, Norja.
Viime vuonna Kivisellä oli yksityisnäyttelyt Dalslands konst-

museum, Åsenbruk, Ruotsi, ja Kunstverket gallery, Oslo, Norja. 
Marraskuussa 2016 hänen teoksiaan nähtiin Galleria Brondas-
sa Helsingissä.

Asko Saarelainen

Tiina Kivisen teoksia
Kulttuurikeskuksen kesänäyttelyssä

Tiina Kivinen – On the Hunt for the White Light, 
fotopolymeeri ja kuivaneula, 2016.

KUVA Mika Ailasmäki.

Tiina Kivisen grafiikkaa
Lieksan kulttuurikeskuksessa 15.6.–18.8.2017
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