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Kuvanveistäjä Eva Ryynäsen
tekemä kreivi Pietari Brahen
patsas paljastettiin Lieksan
kirkon edustalla Brahean kaupungin perustamisen 300-vuotisjuhlan yhteydessä 30.8.1953.
Brahen patsas on professori
Eva Ryynäsen ensimmäinen
pronssityö. Lieksa-Pielisjärven
työväenopiston Brahea-kerho toimi aktiivisesti veistoksen
hankkimiseksi. Vuonna 1956
veistos siirrettiin kirkon edestä nykyiselle paikalleen Hovilan puistoon.
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Pääkirjoitus

Kuva: Asko Saarelainen

Tietotekniikka
opetuksen
apuvälineenä

E

nsimmäisiä tietoteknisiä askeleita perusopetuksessa
otettiin 1970-luvulla, jolloin kokeiltiin tietokoneavusteista opetusta. Siinä oppilaan tehtävänä oli edetä koulutehtävissä tietokoneen antamien ohjeiden mukaan. Idea
oli sinänsä hyvä, mutta koska laitteet eivät olleet vielä riittävän kehittyneitä, tuli oppimisesta hyvin nopeasti monotonista ja puuduttavaa. Varsinaista oppimista ei näyttänyt tapahtuvan, vaan kyse oli lähinnä toistoon perustuvasta ulkoa oppimisesta.
Koneiden yleistyessä 80-luvulla pidettiin tärkeänä, että tietoteknisiä taitoja pitäisi opettaa kaikille.Mutta koneiden korkeiden hintojen takia, tietotekniikka tuli aluksi kouluihin 1980-luvun alkupuolella atk-kerhojen muodossa sekä joissakin kouluissa valinnaisaineena.
Tietotekniikka sai peruskoulun yläasteella opetettavan valinnaisaineen oppiaineen aseman peruskouluasetuksessa lokakuussa 1984
ja tietotekniikka oli yksi kolmesta valinnaisaineesta peruskoulun
8–9-luokilla.
1990-luvulla tietotekniikka integroitiin yhä enemmän muihin
oppiaineisiin, ja sen asema itsenäisenä oppiaineena muuttui.

Partalanmäen päiväkodilla
tuetaan tehostetusti lasten
yleisimpiä äännevirheitä
Päiväkodeissa on aina laulettu, leikitty, keskusteltu
ja luettu monipuolista lastenkirjallisuutta. Lapsen
puheen kehityksen kannalta kaikki tällainen toiminta on hyvin merkityksellistä. Lapsen vuorovaikutustaidot vahvistuvat,
mahdollisuudet itseilmaisuun lisääntyvät ja itsetunto vankistuu. Tavoitteena on tukea lapsen kielenkehitystä mahdollisimman monipuolisesti sekä
herätellä ja vahvistaa lasten kiinnostusta kirjoitettua kieltä kohtaan.

Viimeisimpänä lasten äännevirheiden kuntoutukseen on
pyritty kiinnittämään huomiota aiempaa enemmän. Päiväkodissa kielijumppaan liittyvää toimintaa tehdään yhdessä
koko lapsiryhmässä, sopivissa
arjen tilanteissa. Myös pienryhmätoimintaa voi olla. Tärkeää
on tiedostaa pulmat ja sitoutua
artikulaatiovirheiden kuntoutukseen.
Toistoja ja harjoitteita tehdään päivittäin ja mielellään
useamman kerran päivässä.
Lapsia motivoidaan harjoitteluun ja harjoitteita tehdään
sopivasti kerrallaan, mutta riittävän usein. Motivointi ja harjoitteiden vieminen käytännön tilanteisiin vaatii henkilökunnalta perustietoa kielenmotoriikasta, taitoa ideoida sekä
rohkeutta heittäytyä harjoittelemaan yhdessä lasten kanssa.

Tyypillisimpiä lasten puheeseen liittyviä häiriöitä ovat lievät äännevirheet (r, s, d, l).
Nämä ovat yleensä seurausta
tarvittavien liikemallien puutteellisuudesta, puhemotoriikan kypsymättömyydestä, kuuloerottelun vaikeudesta, purentavirheistä tai kielijänteestä.
Melko pienellä osalla lapsia on
hankalampia puheenpulmia.
Äännevirheiden kuntoutukseen tarjoavat apuaan neuvola,
puheterapeutit ja erityisopettajat. Mutta artikulaatiovalmiuksia voidaan helposti tukea sekä
päiväkodissa että kotona. Partalanmäen päiväkodilla lasten puheenkehitystä on pyritty aina tukemaan mahdollisimman monipuolisesti.

Aikuisen tuki, kannustus
ja mallittaminen auttavat
lasta kohti virheetöntä
artikulaatiota
Onnistumiset innostavat jatkamaan ja onnistumaan uudelleen. Myös vanhempien kiinnostus ja sitoutuminen kuntoutukseen kannustavat lasta riittävään harjoitteluun. Kotiharjoittelu tarjoaa lapselle mahdollisuuden yksilöllisempään
tukeen päiväkodin ryhmässä
tehtävien harjoitusten rinnalla. Ryhmässä yhdessä tekeminen innostaa monia lapsia, mutta joukossa on myös niitä joita tilanne hämmentää. Erityisesti tällöin yksilöllisempi tuki
kotona on paikallaan ja toisto-

ja tulee riittävästi. Sekä puheterapeutit että erityisopettajat
antavat vinkkejä kotiharjoitteluun, myös päiväkodilta niitä voi tiedustella. Myös iPad
tarjoaa materiaalia (mm. tenkka-poo R ja S).
Partalanmäen päiväkodin
suujumppaa tehdään yhdessä lähes kaikkeen toimintaan
lisättynä, toistoja tulee välillä
runsaasti. Erityisesti lauluihin
ja loruihin suujumppa sujahtaa
helposti mukaan. Rytmittäminen ja liikkuminen eri tavoin
tukevat myös suun motoriikkaa. Kielen, leuan ja huulien
asentoja ja liikkeitä pohditaan
tietoisesti tai tiedostamatta.
Suupoppia – laulukirjan laulut
ovat löytäneet paikkansa toiminnan toteutuksessa. Lastenkirjallisuus tarjoaa monipuolisesti mahdollisuuksia artikulaatioharjoituksiin sekä muuhunkin kielenkehityksen tukemiseen. Porkkanan ja näkkärin purennalla sekä pillin
kautta imemisellä ja erilaisella puhaltelulla on nähty olevan
vaikutusta suun motoriikkaan.
Myös erilaiset lautapelit toimivat apuna harjoittelussa.
Pienetkin onnistumiset kannustavat jatkamaan sekä lapsia
että aikuisia. D -kielellä puhuminen kuulostaa vähän siltä
kuin osattaisiin puhua vierasta kieltä. Puheen selkiytyminen ja ymmärretyksi tuleminen on lapsen itsetunnon kannalta tärkeää.

Tuija Rintanen

Nykyisin Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiassa puhutaan
kaikelle kansalle opetettavista tieto- ja viestintäteknistä taidoista. Tämä on myös huomioitu uudistuvassa opetussuunnitelmassa,
missä perusopetuksen tehtäviin ja tavoitteisiin on kirjattu tieto- ja
viestintäteknologian osaaminen. Tällä halutaan turvata suomalaisten korkea tietotekninen osaaminen myös tulevaisuudessa.
Juha Ryynänen

Korento-lehti kevät 2015
Kustantaja:
Lieksan kaupungin
sivistyspalvelukeskus
Päätoimittaja:
Juha Ryynänen

Toimituskunta:
Sivistyspalvelukeskuksen
henkilökunta
Ulkoasu:
Nina Karjalainen
Kajaanin Offsetpaino Oy
www.kajaaninoffsetpaino.fi

Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani
Jakelu:
7400 kpl Lieksassa, Itella Oyj

Toimituksen tilaama tai sille tarjottu aineisto julkaistaan sillä
ehdolla, että aineistoa voidaan
käyttää korvauksetta kaikissa
uudelleenjulkaisuissa tai muissa
käytöissä riippumatta toteutustai jakelutavoista.

Ilmestyy: 2–3 kertaa vuodessa
WEB: www.lieksa.fi

Korento kevät 2015

3

Lieksan kansalaisopiston
opetusohjelma kevät 2015
s Kansalaisopiston kevätkausi
alkaa pääosin 12.1. ja
päättyy 19.4.2015.
s Talviloma on 2.−8.3.
eli viikolla 10.
s Opetusta annetaan kevätlukukaudella 13 viikkoa.
s Kansalaisopiston oppilastöiden näyttely on Kulttuurikeskuksessa 9.−17.4.2015,
avoinna ma−pe klo 11−17
sekä Kulttuurikeskuksen
tilaisuuksien aikana.

tautumisjärjestyksessä. Ennen
ilmoittautumista ryhmiin ei voi
varata opiskelupaikkoja.

Ilmoittautuminen
kaikkiin kevään
uusiin ryhmiin alkaa:

Ilmoittautuessasi
netissä menettele
seuraavasti:

s Internetissä
perjantaina 2.1. klo 16.30
alkaen sivulla
www.opistopalvelut.fi/lieksa
s Puhelimitse
maanantaista 5.1. alkaen
numeroon 04010 44106.

s Kirjoita osoite
https://www.opistopalvelut.fi
s Olet Hellewi-kurssijärjestelmän sivulla, klikkaa kohtaa
Ilmoittautuminen
s Kirjoita kurssin numero
sivun oikeaan yläreunaan ja
paina kohtaa HAE
s Näet kurssikuvauksen ja klikkaamalla kohtaa ILMOITTAUDU pääset täyttämään
osallistujan tietoja
s Täytä osallistujan tiedot huolellisesti
s Lisää maksajan tiedot, mikäli

Mikäli tarvitset henkilökohtaista
ohjausta ilmoittautumisjärjestelmän käyttöön, voit ilmoittautua
myös Asiakaspalvelupisteessä os.
Pielisentie 3, ma−pe klo 9−15.
Opiskelijapaikat täytetään ilmoit-

Syksyn ryhmissä olleet opiskelijat
(niillä kursseilla, jotka on ilmoitettu syksyn Korennossa jatkuvaksi myös keväällä) ilmoittavat jatkohalukkuutensa ryhmänsä ensimmäisen kokoontumisen
yhteydessä, elleivät ole tehneet
sitä jo joulukuussa. Heidän ei
tarvitse ilmoittautua uudelleen.

maksajana on toinen henkilö
tai organisaatio
s Laita rasti kohtaan: Olen
lukenut ilmoittautumisohjeet
ja hyväksyn ehdot
s Klikkaa kohtaa Lähetä ilmoittautuminen.
s Ohjelma ilmoittaa, oletko
saanut paikan kurssilta. Jos
kurssi on jo täynnä, voit saada varapaikan. Ota muistiin
ilmoittautumisnumero, jota
käyttämällä voit myöhemmin tarkistaa, mille kursseille olet ilmoittautunut. Jos
haluat tulostaa ilmoittautumisesi tiedot itsellesi, klikkaa kohtaa Tulosta tiedot.
(Ellei vahvistusta tule, järjestelmässä on ruuhkaa. Palaa
ilmoittautumislomakkeeseen
(edellinen sivu) ja paina lähetä-nappia uudelleen). Jos olet
ilmoittanut sähköpostiosoitteesi saat tiedon ilmoittautumisesta sähköpostiisi.
Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun. Lasku lähetetään sinulle kotiosoitteeseen. Mahdollinen peruutus
pitää tehdä ennen kurssin alkua
ilmoittamalla siitä opiston toimistoon. Jos kurssia ei peruute-

ta ennen sen alkua, laskutamme
kurssin osallistumismaksun.
Kursseista ei lähetetä ilmoittautuneille muuta informaatiota eikä
opetusmateriaalia ennen kurssin
alkua. Opistosta otetaan yhteyttä vain, jos kurssi peruuntuu tai
olet saanut opiskelijapaikan varasijalta.

niiden henkilöiden oikeus maksuttomaan opiskeluun, joiden toimeentulona on työttömyysetuus,
todennetaan Asiakaspalvelupisteessä joko TE-toimiston voimassa olevalla asiakaskortilla tai
Internetissä tulostettavalla todistuksella työnhausta. Etuus tulee
osoittaa kahden viikon kuluessa
kurssin alkamisesta.

Huom! Jotta kaikki sivut toimisivat oikein, selaimesi täytyy sallia
evästeet. Voit tarkistaa selaimesi
asetukset seuraavasti:
s valitse selaimen työkalut
s internet-asetukset
s tietosuoja
s korjaa tietoja tarvittaessa sallimaan evästeet (cookies).

Tiedustelut
kanslisti Sirkka Ruuskanen
puh. 04010 44106
rehtori Asko Saarelainen
puh. 04010 44111
suunnittelijaopettaja
Inna Turpeinen
puh. 04010 44108

Ilmoittautuminen on sitova eli
lasku opintomaksuista lähetetään ilmoittautumisten perusteella. Opiskelupaikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Peruminen ilman kurssimaksua
on mahdollista vain ennen kurssin alkamista.
Työttömille suunnattu opintoetuus (opintosetelit) todennetaan vuoden alusta Asiakaspalvelupisteestä (os. Pielisentie 3). Eli

Sähköposti on muotoa:
etunimi.sukunimi@lieksa.fi
Verkko-osoitteita:
s Ilmoittautuminen
https://www.opistopalvelut.fi/
lieksa
s Lieksan kansalaisopisto
http://www.lieksa.fi/
kansalaisopisto
s www.facebook.com/
lieksan.kansalaisopisto
Kuva: Sari Kaija

4

Korento kevät 2015

HISTORIA

KIELET

30116 KIINNOSTAVAA
HISTORIAA

RANSKA
120500 RANSKAN
ALKEIDEN KERTAUS

Kulttuurikeskus,
kokoushuone Simpauttaja
Keskiviikko klo 17.30–19.00
Kokoontumiset 14.1., 28.1., 11.2.,
25.2., 11.3., 25.3. ja 8.4.
Opettajana HuK Heikki Kerola
Jatkoa syksyn toimintaan.
Maksu 18 €.

IHMISYHTEISÖ
329830 MITEN OPASTAN
LIEKSASSA?

Lieksan lukio, luokka 201,
Koulukatu 16
Keskiviikko klo 16.00–18.15
Opetus alkaa 4.2., 26 oppituntia
Opettajana FM Niina Kaiholehto
Lähtötaso A1. Kurssi sopii kieltä noin
vuoden kansalaisopistossa lukeneille
ja lukion ranskan ensimmäisen kurssin käyneille. Oppikirja Voilà! 1 (teksti- ja työkirja, molemmat lycée-versiona). Kansalaisopiston ja lukion
yhteisryhmä. Maksu kevät 31 €.

nä Apple-käyttöjärjestelmään perustuvat iPad-koneet. Kurssin sisältönä tablettitietokoneen peruskäyttö.
Maksu 18 €.

340131 TABLETTIKURSSI KOLILLA

Kolin koulu, Aapiskukontie 11
Tiistai klo 9.00–12.00
Opetus alkaa 13.1., 39 oppituntia
Opettajana tietotekniikan
insinööri Kati Honkanen
Kurssin sisältönä tablettitietokoneen
peruskäyttö, mutta erityisesti videokuvaus ja videon editointi. Kolin koulun ja kansalaisopiston yhteinen ryhmä. Kolin koululaisille kurssi on jatkoa syksyn kurssille. Ryhmään voi
liittyä myös uusia opiskelijoita koulun
ulkopuolelta. Heille tarjotaan tablettitietokoneen perusopetusta. Oppitunnin ajaksi Kolin koululta saa lainaksi
Android-käyttöjärjestelmään perustuvia koneita. Maksu 37 €.

Kulttuurikeskus,
kokoushuone Simpauttaja  
Tiistai klo 16.30–19.00
Opetus 27.1., 24.2., 24.3. ja 21.4.,
13 oppituntia
Opettajana FL Asko Saarelainen

TIETOTEKNIIKKA

Lähinnä matkailuoppaille suunnattu ryhmä, jossa syvennetään opastuksessa tarvittavia tietoja Lieksan eri kohteista. Kurssilla kootaan
materiaalia ja valmistellaan opastuskokonaisuuksia. Yritysvierailuja.
Maksu 18 €.

Lieksan lukio, ATK-luokka 106,
Koulukatu 16
Tiistai klo 15.30–17.45
Opetus alkaa 13.1., 39 oppituntia
Opettajana tietotekniikan
insinööri Kati Honkanen

NÄYTTÄMÖTAITEET

Rauhallisesti ja leppoisasti etenevä
kurssi henkilöille, joilla ei ole aiempaa kokemusta tietokoneen käytöstä. Harjoitellaan koneen peruskäyttöä
sekä hiiren ja näppäimistön hallintaa,
opitaan tekstinkäsittelyn ja Internetin
alkeita. Oma muistitikku välttämätön,
opettaja neuvoo tarvittaessa. Maksu 37 €.

Loukun kylätalo
Lauantai klo 10.00–15.00
Opetus alkaa 31.1., 80 oppituntia
Opettajana teatteri-ilmaisunohjaaja Milla Yli-Hakala

KIRJALLISUUS
130225 LEMPEÄN
KIRJOITTAMISEN
VIIKONLOPPUKURSSI

Lieksan lukio, luokka 101,
Koulukatu 16
Opetus perjantai–sunnuntai 20.–22.3.,
pe klo 18.00–20.30,
la klo 10.00–15.00 ja
su klo 11.00–16.00, 15 oppituntia
Opettajana kirjailija Marja Björk
Kirjoituspaja kaikille, jotka haluavat
harrastaa kirjoittamista, mutta eivät
uskalla aloittaa, kun ei kuitenkaan
tule hyvää ja hienoa. Ota mukaan
kynä ja mieluinen vihko ja tule rohkeasti kokeilemaan. Teemme helppoja ja hauskoja kirjoitusharjoituksia
sopivasti teoriatiedolla ryyditettynä.
Kirjoittamisviikonloppu sopii myös
aiemmin mukana olleille kirjoittajille.
Uudet tehtävät ja alustukset. Tervetuloa! Maksu 31 €.

340101
TIETOTEKNIIKKAA
SENIOREILLE, ALKEET

340106
TIETOTEKNIIKKAA
SENIOREILLE, JATKO

Lieksan lukio, ATK-luokka 106,
Koulukatu 16
Keskiviikko klo 16.00–17.30
Opetus alkaa 14.1., 26 oppituntia
Opettajana tietotekniikan
insinööri Kati Honkanen
Kurssi sopii henkilöille, jotka ovat käyneet alkeiskurssin tai joilla on muuten
jonkin verran kokemusta tietokoneen
käytöstä. Kerrataan ja syvennetään
tekstinkäsittelyn ja Internetin käytön
perusteita. Oma muistitikku välttämätön, opettaja neuvoo tarvittaessa.
Maksu 31 €.

340111 TIETOTEKNIIKAN
LUONNONTIETEET TYÖPAJA
410215 TÄHTITAIVAAN
PERUSKURSSI

Lieksan lukio, luokka 205,
Koulukatu 16
Keskiviikko klo 18.00–20.30
Opetus alkaa 28.1., 24 oppituntia
Opettajana Jani Silvennoinen
Tutustumme tähtitaivaan eri tähdistöihin ja lisäksi käymme läpi tarkemmin muutaman kevään tähdistön syväntaivaan kohteet. Taivaankappaleiden määritelmät: mitä ovat
tähdet, galaksit ja muut taivaankappaleet? Revontulet, nuo taivaan
mysteeriset valoilmiöt, halot yms.
Katsomme tähtitaivaan ihmeellisiä
kuvia. Kurssiin kuuluu myös tutustuminen Jakokosken tähtitorniin. Kurssin tarkoituksena on oppia muutama helposti tunnistettava tähdistö ja antaa perustiedot taivaankappaleiden määritelmistä. Maksu 31 €.

Lieksan lukio, ATK-luokka 106,
Koulukatu 16
Tiistai klo 18.00–20.15
Opetus 27.1., 24.2. ja 24.3.,
12 oppituntia
Opettajana tietotekniikan
insinööri Kati Honkanen

Mahdollisuus neljänä tiistai-iltana tulla
keskustelemaan atk-opettajan kanssa omista kysymyksistä, ongelmista
ja tietokonevaikeuksista. Mitään erityistä ohjelmaa ei ole, vaan tarkoitus
on katsoa eri kerroilla juuri niitä käytännön asioita, joita henkilöillä on. Esimerkiksi jos joku haluaa oppia käyttämään verkkopankkiyhteyttä, katsomaan juna-aikatauluja tai asioimaan
vaikkapa työvoimatoimiston verkkopalveluissa, nyt on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta. Myös
oman kannettavan tietokoneen voi
tuoda mukanaan, jos sen kanssa on
hankaluuksia. Maksu 18 €.

340117
TABLETTIKURSSI

Lieksan lukio, luokka 201,
Koulukatu 16
Keskiviikko klo 17.45–19.15
Opetus alkaa 14.1., 12 oppituntia
Opettajana tietotekniikan
insinööri Kati Honkanen
Tabletti- eli taulu- tai sormitietokoneet ovat uusi laitetyyppi. Välinei-

110215 LOUKUN
KESÄTEATTERI

Loukun kesäteatteri valmistaa Eero
Schroderuksen kirjoittaman näytelmän Rikas-rakas-köyhä-varas. Ensi-ilta Loukun seurojentalolla pe 3.7. klo 19.00. Muut esitykset
5.–16.7. Esitys yhteistyössä kansalaisopiston ja Loukun seurojentaloyhdistyksen kanssa. Ryhmän toiminta on käynnistynyt jo syksyllä, joten
siihen ei voida ottaa uusia opiskelijoita. Maksu 48 €.
Lieksan teatterin mahdollisesta kevään opetuksesta tiedotetaan
myöhemmin.

MUSIIKKI
110107
YHTEISLAULUHETKI

Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
Maanantai klo 13.00–14.00
Opettajana Markku Korpinen
Lauletaan yhdessä tuttuja lauluja.
Kokoontumiset 19.1., 16.2., 16.3. ja
13.4., 5 oppituntia. Ei kurssimaksua.

110198 KEHITYSVAMMAISTEN
MUSIIKKIRYHMÄ

Toukolantien päivätoiminnot ja
asumispalvelut, Toukolantie 27
Lauantai klo 13.00–14.30
Kokoontumiset 17.1., 31.1.,
14.2., 28.2., 14.3., 28.3. ja 11.4.,
13 oppituntia
Opettajana Markku Korpinen
Jatkoa syksyn toimintaan.
Maksu 18 €.

110200 TOUKOLANTIEN
MUSIIKKIRYHMÄ
Toukolantien päivätoiminnot ja
asumispalvelut, Toukolantie 27
Keskiviikko klo 11.45–12.45
Opetus alkaa 14.1., 13 oppituntia
Opettajana Birgit Kettunen
Jatkoa syksyn toimintaan.
Maksu 18 €.

MUUT TAIDE- JA
TAITOAINEET
119870 KIRSIKODIN
MOSAIIKKIKURSSI,
JATKO

Kirsikoti, Saarivaarantie 48
Maanantai alkaen klo 10.00
Opetus 29.6.–4.7., 39 oppituntia
Opettajana taiteilija Ihva Aula
Jatkokurssi kesällä 2014 alkeiskurssin suorittaneille. Jatketaan tasomosaiikkien valmistusta (pihalaatat,
pöytälevyt) sekä tuodaan mosaiikkitekniikka puutarhaveistoksiin.
Maksu 37 €.

LIIKUNTA
830010
CAPOEIRAN ALKEET

Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9–11
Perjantai–sunnuntai 23.–25.1.
pe klo 18.00–19.30,
la klo 12.00–15.00 ja
su klo 12.00–15.00, 12 oppituntia
Opettajana Tuomas Kortelainen
Nyt on mahdollisuus tutustua
uuteen mielenkiintoiseen liikuntalajiin intensiivisenä viikonloppukurssina. Capoeira on afrobrasilialainen
taistelulaji, jossa yhdistyvät kamppailu, tanssi, musiikki ja akrobatia.
Capoeira on monipuolinen laji, joka
kehittää liikkuvuutta, tasapainoa,
voimaa ja notkeutta. Capoeira sopii
kaikille ikään ja aikaisempaan harrastustaustaan katsomatta. Kaikki
liikkeet ovat sovellettavissa kunkin
opiskelijan taitojen mukaan, vaikeita akrobatialiikkeitä emme tee. Otathan mukaasi rennot vaatteet, joustavapohjaiset kengät ja paljon avointa
mieltä! Maksu 18 €.

830551
PALLOILUKURSSI

Rauhalan koulun liikuntasali,
Rauhalantie 2
Maanantai klo 19.00–20.00
Opetus alkaa 12.1., 17 oppituntia
Opettajana LitM Pirjo Rämänen
Palloilukurssi soveltuu sekä vasta-alkajille että palloilulajeja harrastaneille henkilöille. Kurssilla tutustutaan
erilaisiin palloilulajeihin mm. sääntöjen, harjoitteiden ja pelaamisen kautta. Lisäksi kurssin aikana kokeillaan
erilaisia pelimuunnelmia ja seurapelejä, lajeina mm. lentopallo, koripallo, salibandy, frisbeegolf jne. Ryhmän
toiveet huomioidaan kurssiohjelman
suunnittelussa. Palloilukurssin tarkoituksena on lisätä palloilutaitojen
lisäksi myös kehon liikkuvuutta ja silmän/vartalon koordinaation yhteensovittamista. Maksu 31 €.

KÄYTÄNNÖN
TAIDOT
110435 HOPEAKETJU

Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
Tiistai klo 17.30–20.30
Opetus alkaa 27.1., 26 oppituntia
Opettajana taide- ja sisustuslasiartesaani Pirjo Honkanen
Punotaan ketjuja messinki- ja hopealangasta. Materiaalin hankinta yhteistilauksena. Kurssilla tarvitaan pihdit,
jotka maksavat n. 18 €. Maksu 31 €.

110440 LASITYÖT

Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
Lauantai-sunnuntai 17.–18.1.,
31.1.–1.2. ja 14.2. klo 9.00–15.00,
39 oppituntia
Opettajana taide- ja sisustuslasiartesaani Pirjo Honkanen
Valmistetaan lasitöitä eri tekniikoilla.
Maksu 37 €.

110456 PÄÄSIÄISMUNIEN KORISTELU

Keskuskoulu, Koulukatu 16
Lauantai 21.3. klo 10.00–17.00,
8 oppituntia
Opettajana Pirkko Meriläinen
Kurssilla päällystetään styrox-munia kankailla ja koristellaan nauhoilla, paljeteilla ja helmillä. Tarvikkeet:
kangaspala alustaksi pöydälle, nuppineuloja, sakset, kuivamustekynä
sekä kirurgin veitsi tai terävä mattoveitsi. Kiinnityksessä käytetään pieniä askarteluneuloja. Styrox-munissa
on neljä eri kokoa. Koristelussa voi
käyttää myös pieniä kuvia. Yhden
munan hinnaksi tulee 8–10 €, riippuen siitä kuinka runsaasti käyttää
materiaalia koristeluun. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona
11.3.

110481
GRÖNLANTILAISMELA
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30
Perjantai–sunnuntai 23.–25.1.
pe klo 18.00–20.15 ja
la–su 10.00–14.00, 13 oppituntia
Opettajana artenomi
Juha Pietarinen

Grönlantilaismelan valmistaminen.
Materiaalin voi ostaa kurssipaikalta.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään
perjantaina 16.1. Maksu 18 €.

KALASTUS
110467 KATISKAT

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30
Lauantai–sunnuntai 31.1.–1.2.
klo 10.00–15.00, 12 oppituntia
Opettajana Kaija Höök
Tehdään jokaiselle osallistujalle oma
turbokatiska eli kaksinielukatiska.
Sopii esimerkiksi talviseen mateenpyyntiin. Maksu 18 €, lisäksi tarvikemaksu n. 40–45 €.

110468
KALANKÄSITTELY

Keskuskoulu, Moisionkatu 15  
Tiistai klo 17.30–19.45
Opetus 27.1., 24.2., 19.5. ja 26.5.,
12 oppituntia
Opettajana Kaija Höök
Järvikalan käsittely kalalajeittain
(made, kuha, hauki ja ahven). Käsittelykalat sisältyvät kurssimaksuun.
Maksu 43 €.

KOTITALOUS
810210
KOKKAA KOTIRUOKAA

Keskuskoulu, Moisionkatu 15
Maanantai klo 17.30–20.30
Opetus alkaa 12.1., 48 oppituntia
Opettajana restonomi Arto Hiltunen
Maukasta kotiruokaa laadukkaista
raaka-aineista. Maksu 43 €, lisäksi
tarvikemaksu noin 8 €/kerta.
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YLEISÖLUENNOT
Kaikkiin yleisöluentoihin on vapaa pääsy

Lieksako hiljainen?

Hiljaisuus voimavarana ja luovuuden lähteenä

Lieksan viides
kulttuuriseminaari
Kulttuurikeskus, Brahe-sali, Pielisentie 9−11

Perjantai 20.2.2015
klo 13.00−16.00

Lauantai 21.2.2015
klo 10.00−13.00

Seminaarin avaus ja
päivän puheenjohtaja
Professori Risto Turunen
Itä-Suomen yliopisto

Päivän puheenjohtajana
rehtori, FL Asko Saarelainen

Lieksan kaupungin tervehdys
Kaupunginjohtaja Esko Lehto
Kuva: Laura Malmivaara

Kirjailijavieraana Antti Heikkinen
Antti Heikkinen (s. 1985) on Nilsiässä
asuva toimittaja ja kirjailija. Hänen esikoisromaaninsa Pihkatappi (2013) on
palkittu Kalevi Jäntin palkinnolla 2013 ja
Savonia-palkinnolla 2014. Syksyllä 2014
Heikkiseltä ilmestyi Juice Leskisen elämää käsittelevä painava teos Risainen
elämä. Juice Leskinen 1950–2006. Kulttuurin monitoimimiehenä Heikkinen touhuaa teatterissa, laulaa ja hauskuttaa
stand up -komiikaallaan. Hän on muun
muassa yhdessä Heikki Turusen kanssa dramatisoinut Heikin romaanin Seitsemän kurvin suora Nilsiän harrastajateatterille.

Kuva: Itä-Suomen
yliopisto/viestintä

Lieksan hiljaisuus
muuttuvana
suomalaisena
äänimaisemana
Kulttuurintutkimuksen professori,
äänimaisematutkija
Helmi Järviluoma-Mäkelä
Itä-Suomen yliopisto
Hiljaisuus matkailun voimavarana
Yrittäjä, MMM Ilkka Aula, Elontila Ay
Yrittäjä Anita Timonen,
Maukkulan Mustikkamäki Oy
Toimitusjohtaja Markku Litja,
Karelia Expert Matkailupalvelu Oy
Iltapäivän kuunteluklubi
Ennakkokuuntelussa radio-ohjelma
”Korvinkuultava hiljaisuus
− reklamointia melusta”
Käsikirjoitus ja ohjaus
Helmi Järviluoma ja Noora Vikman.
Tuottaja Harri Huhtamäki, YLE Radio 1
yhteistyössä HIKUMA-projektin kanssa
Päivän päätteeksi
Professori Risto Turunen,
Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonlehtori Noora Vikman
Hiljaisuus ja kuuntelu matkailuosaamisen resurssina -hankkeen
projektipäällikkö, Itä-Suomen yliopisto
Kommenttipuheenvuoro
päivän keskusteluun
Erikoistutkija Ismo Björn,
Karjalan tutkimuslaitos,
Itä-Suomen yliopisto

Terveyttä ja iloa
elämään
Terveyttä ja iloa elämään -luentojen tavoitteena on tuoda
esille aktiivisen toiminnan tärkeys ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Luennot on tarkoitettu kaikille kuntalaisille ja niiden aikana tuodaan esiin hyvinvoinnin edistämistä sekä ennaltaehkäisevän toiminnan että oman aktiivisen tekemisen kautta.
Luennot järjestetään Lieksan lukion auditoriossa,
Koulukatu 16.
To 22.1. klo 18.00–19.30
Ruokavalio, ravinto ja liikunta
Ravitsemusterapeutti Helena Lampen kertoo ruokavaliosta ja sen terveellisyydestä ja liikunnan- ja terveystiedon lehtori Pirjo Rämänen esittelee liikkujan ruokavaliota.
Esillä on myös esimerkillisiä ruoka-annoksia.
To 19.2. klo 18.00–19.30
Kansantaudit ja niiden ennaltaehkäisy
Terveydenhoitaja Anne Härkönen luennoi yleisimmistä
kansansairauksista sekä niiden ennaltaehkäisystä ja liikunnan- ja terveystiedon lehtori Pirjo Rämänen esittelee
liikunnan harrastamisen vaikutuksia terveyteen. Luennon
aikana taukoliikuntatuokioita.
To 19.3. klo 18.00–19.30
Hyvinvointi haltuun levon, unen ja taukojen kautta
Liikunnan- ja terveystiedon lehtori Pirjo Rämänen luennoi levon, unen ja taukojen tärkeydestä kiireisessä yhteiskunnassa. Mitä tulee huomioida, jotta jaksamme työssä ja
vapaalla? Luento sisältää rentoutumisharjoituksen.
To 16.4. klo 18.00–19.30
Päihteet – tässä ja nyt!
Lieksan poliisi luennoi päihdetilanteesta tämän päivän Lieksassa ja liikunnan- ja terveystiedon lehtori Pirjo Rämänen tuo esille kouluterveyskyselyssä nousseita
asioita. Lisäksi luennolla esitellään päihteiden haitat yksilölle ja yhteiskunnalle.
Tiedustelut Pirjo Rämänen, puh. 04010 44109

Kevään
kirjailijavierailut
ks. Korennon sivulta 9.

Tiedustelut
Lieksan kansalaisopisto/
Asko Saarelainen,
puh. 04010 44111
Kulttuuriseminaarin järjestävät
Lieksan kansalaisopisto ja
kulttuuritoimi yhteistyössä
Itä-Suomen yliopiston
humanistisen osaston kanssa.
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LIEKSAN
KANSALAISOPISTON
OPETUSOHJELMA
2014–2015
BREAK SOKOS
HOTEL KOLI
Ylä-Kolintie 39

Luovan kirjoittamisen
työpaja
pe–su 23.–25.10.
alkaen pe klo 17.30,
maksu 130 €. Erillinen esite.
Akvarelleja
kansallismaisemassa
ma–pe 21.–25.9.
alkaen ma klo 15.00,
maksu 210 €. Erillinen esite.

JAMALIN KOULU
Reposärkäntie 21

MAANANTAI
klo 17.00–18.00
Liikuntaryhmä A
maksu 31 €, alkaa 12.1.

KESKUSKOULU
Koulukatu 16

Keskiviikko

klo 18.30–20.45
Maalaus alkeet/jatko
taideopetustila, maksu 37 €,
alkaa 7.1.

Torstai

klo 18.45–21.00
Maalaus jatko
taideopetustila, maksu 37 €,
alkaa 8.1.
Pääsiäismunien
koristelu
la 21.3. klo 10.00–17.00
maksu 18 € + tarvikemaksu.

KESKUSKOULU

Moisionkatu 15
(käynti uuden puolen luokkiin
Koski-Jaakonkadun puolelta)

Maanantai

klo 17.30–20.30
Kokkaa kotiruokaa
maksu 43 € + tarvikemaksu
n. 8 €/kerta, alkaa 12.1.
klo 18.00–19.30
Kansantanssi
alkeet/jatko
pieni sali, maksu 31 €,
alkaa 12.1.

Tiistai

klo 15.00–15.45
Naperosirkus, ryhmä D
pieni sali, maksu 18 €,
alkaa 13.1.

klo 16.00–16.45
Naperosirkus, ryhmä A
pieni sali, maksu 18 €,
alkaa 13.1.

klo 18.45–19.45
Kahvakuula, ryhmä A
maksu 31 €, alkaa 12.1.

KOLIN KOULU

klo 17.00–17.45
Naperosirkus, ryhmä B
pieni sali, maksu 18 €,
alkaa 13.1.

Tiistai

klo 17.00–20.00
Puutyöt, ryhmä B
maksu 43 €, alkaa 13.1.

klo 18.00–19.00
Liikuntaryhmä B
maksu 31 €, alkaa 13.1.

klo 17.45–19.15
Itämainen tanssi, jatko
maksu 31 €, alkaa 7.1.

klo 19.00–21.15
Kyläkuoro Kolibri
maksu 37 €, alkaa 13.1.

klo 17.30–19.00
Kiinnostavaa historiaa
kokoushuone Simpauttaja,
maksu 18 €, kokoontumiset
14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3.,
25.3. ja 8.4.

klo 17.30–19.45
Kalankäsittely
kotitalousluokka, kokoontumiset 27.1., 24.2., 19.5. ja 26.5.,
maksu 43 €
klo 18.00–18.45
Lastensirkus
pieni sali, maksu 18 €,
alkaa 13.1.
klo 19.00–20.30
Nuorten ja aikuisten
ryhmä
pieni sali, maksu 31 €,
alkaa 13.1.

Keskiviikko

klo 16.00–16.45
Naperosirkus, ryhmä C
pieni sali, maksu 18 €,
alkaa 14.1.
klo 17.00–18.30
Lastensirkus
edistyneet
pieni sali, maksu 31 €,
alkaa 14.1.

klo 17.00–20.00
Metallityöt, ryhmä B
maksu 43 €, alkaa 13.1.
klo 17.10–18.10
Zumba, ryhmä A
maksu 31 €, alkaa 13.1.
klo 18.20–19.20
Interfit
maksu 31 €, alkaa 13.1.

Keskiviikko

klo 17.00–20.00
Puutyöt, ryhmä C
maksu 43 €, alkaa 7.1.
klo 17.30–19.45
Tilkkutyö
maksu 37 €, alkaa 14.1.

Torstai

klo 17.45–18.45
Zumba, ryhmä B
maksu 31 €, alkaa 8.1.
klo 18.50–19.50
Kahvakuula, ryhmä B
maksu 31 €, alkaa 15.1.

klo 18.30–20.00
Nuorten sirkusryhmä
pieni sali, maksu 31 €,
alkaa 14.1.

Perjantai

Torstai

Sunnuntai

klo 18.00–19.00
Pilates, alkeet
pieni sali, maksu 31 €,
alkaa 15.1.
klo 19.15–20.15
Pilates, jatko
pieni sali, maksu 31 €,
alkaa 15.1.

KESKUSKOULU
Kuhmonkatu 30

Maanantai

klo 16.30–17.30
Circuit
maksu 31 €, alkaa 12.1.
klo 17.00–20.00
Puutyöt, ryhmä A
maksu 43 €, alkaa 12.1.
klo 17.00–20.00
Metallityöt, ryhmä A
maksu 43 €, alkaa 12.1.
klo 17.30–19.45
Vaatteita
kaikenikäisille
maksu 37 €, alkaa 12.1.
klo 17.40–18.40
Kiinteytysjumppa
maksu 31 €, alkaa 12.1.

klo 10.00–10.45
Touhutunti
maksu 18 €, alkaa 9.1.
klo 13.00–14.30
Lavatanssi alkeet
maksu 31 €, alkaa 11.1.
klo 14.40–16.10
Lavatanssi,
alkeista eteenpäin
maksu 31 €, alkaa 11.1.
klo 16.20–17.50
Lavatanssi, jatkoryhmä
maksu 31 €, alkaa 11.1.
Katiskat
la–su 31.1. ja 1.2.
klo 10.00–15.00
maksu 18 €, tarvikemaksu
n. 40–45 €.
Grönlantilaismela
pe–su 23.-25.1.
pe klo 18.00–20.15 ja
la–su klo 10.00–14.30
Sitovat ilmoittautumiset 16.1.
mennessä. Maksu 18 € +
tarvikemaksu.

KIRSIKOTI

Saarivaarantie 48

Maanantai

klo 10.00 alkaen
Kirsikodin
mosaiikkikurssi
opetus 29.6.–4.7. maksu 37 €.

Aapiskukontie 11

Tiistai

Keskiviikko

klo 17.00-19.15
Kolin kylähistoria
maksu 31 €, alkaa 14.1.

Perjantai

klo 11.15–14.30
Polkuja kuvataiteeseen
maksu 37 €, alkaa 16.1.
klo 17.30–19.45
Musiikkiryhmä
maksu 37 €, alkaa 9.1.

klo 16.15–17.45
Kuntovatsatanssi
maksu 31 €, alkaa 7.1.

klo 19.15–20.45
Voimajooga
monitoimisali, maksu 31 €,
alkaa 7.1.
		

Torstai

klo 16.30–18.00
Harmonikka alkeet
kokoushuone 1, maksu 31 €,
alkaa 8.1.

Pielisentie 9-11

klo 18.00–19.30
Harmonikka, jatko
kokoushuone 1, maksu 31 €,
alkaa 8.1.

Maanantai

Lauantai

klo 16.45–19.00
Pelimannit
kokoushuone 1, maksu 37 €,
alkaa 12.1.

Capoeiran alkeet
monitoimisali, pe–su 23.–25.1.
pe klo 18.00–19.30 ja la–su klo
12.00–15.00, maksu 18 €.

klo 17.00–18.00
Ryhtijumppa
monitoimisali, maksu 31 €,
alkaa 12.1.

KUNTOKESKUS
SYKEX

KULTTUURIKESKUS

klo 10.00–11.30
Englannin
kertauskurssi
kokoushuone Simpauttaja,
maksu 31 €, alkaa 12.1.

klo 18.10–19.10
Step-aerobic
monitoimisali, maksu 31 €,
alkaa 12.1.
klo 19.30–21.00
Puhallinorkesteri
Pielinen
Brahe-sali, maksu 37 €,
alkaa 12.1.

Tiistai

klo 12.30–14.00
Omaishoitajien
keskusteluryhmä
kokoushuone Simpauttaja,
kokoontumiset 13.1., 3.2., 10.3.
ja 7.4., ei kurssimaksua
klo 16.30–19.00
Miten opastan
Lieksassa?
kokoushuone Simpauttaja,
kokoontumiset 27.1., 24.2.,
24.3. ja 21.4. maksu 18 €.

Keskiviikko

klo 11.30–13.00
Seniorijooga
monitoimisali, maksu 31 €,
alkaa 7.1.

klo 9.00–10.30
Qi gong-kiinalainen
aamuvoimistelu
monitoimisali, maksu 31 €,
alkaa 10.1.

Moisionkatu 2

Tiistai

klo 16.00–17.00
Kuntosali, naiset,
ryhmä A
maksu 109 €, sisältää opetuksen ja kuntosalimaksun, alkaa
13.1.
klo 17.00–18.00
Kuntosali, naiset,
ryhmä B
maksu 109 €, sisältää opetuksen ja kuntosalimaksun, alkaa
13.1.
klo 18.00–19.00
Kuntosali, miehet
maksu 109 €, alkaa 13.1.

LIEKSAN
KRISTILLINEN
OPISTO
Kylänlahdentie 81

Keskiviikko

klo 17.00–18.00
Liikuntaryhmä C
maksu 31 €, alkaa 7.1.
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LIEKSAN LUKIO
Koulukatu 16

Maanantai

klo 16.15–17.45
Englannin alkeet
luokka 203, maksu 31 €,
alkaa 12.1.
klo 16.15–17.45
Suomen jatkoryhmä A
luokka 201, maksu 31 €,
alkaa 12.1.
klo 17.30–19.45
SEKAKUORO
auditorio, maksu 31 €,
ensimmäinen kokoontuminen
12.1. päiväkeskus Karpalossa.
klo 17.50–19.20
Englannin
virkistyskurssi
luokka 203, maksu 31 €,
alkaa 12.1.
klo 18.00–19.30
Saksan jatko- ja
kertauskurssi
luokka 101, maksu 31 €,
alkaa 12.1.
klo 18.00–19.30
Suomen jatkoryhmä B
luokka 201, maksu 31 €,
alkaa 12.1.

Tiistai

klo 15.30–17.45
Tietotekniikka
senioreille, alkeet
ATK-luokka 106, maksu 37 €,
alkaa 13.1.
klo 16.00–18.15
Mieskuoro
auditorio, maksu 37 €,
alkaa 13.1.
klo 16.15–17.45
Venäjän alkeet
luokka 101, maksu 31 €,
alkaa 13.1.
klo 18.00–19.30
Venäjä III
luokka 101, maksu 31 €,
alkaa 13.1.
klo 18.00–20.15
Perhot
luokka 205, maksu 37 €,
alkaa 13.1.
klo 18.00–20.15
Tietotekniikan työpaja
ATK-luokka 106, kokoontumiset 27.1., 24.2. ja 24.3., maksu 18 €.

Keskiviikko

klo 16.00–17.30
Tietotekniikka
senioreille, jatko
ATK-luokka 106, maksu 31 €,
alkaa 14.1.
klo 16.00–18.15
RANSKAN ALKEIDEN
KERTAUS
luokka 133, maksu 31 €,
alkaa 4.2.

klo 16.15–17.45
Englanti II
luokka 203, maksu 31 €,
alkaa 7.1.
klo 16.30–18.00
Espanjan alkeet,
ryhmä A
luokka 101, maksu 31 €,
alkaa 14.1.
klo 17.00–18.30
Korvattomien
lauluryhmä
auditorio, maksu 31 €,
alkaa 7.1., seuraava
kokoontuminen 4.2.
klo 17.45–19.15
Tablettikurssi
luokka 201, maksu 18 €,
alkaa 14.1.
klo 18.00–19.30
Englanti III
luokka 203, maksu 31 €,
alkaa 7.1.

Lempeän kirjoittamisen
viikonloppukurssi
luokka 101, pe–su 20.–22.3.
pe klo 18.00–20.30, la klo
10.00–15.00 ja su klo 11.00–
16.00, maksu 31 €.
		

LOUKUN KYLÄTALO
Maanantai

klo 18.30–19.30
Liikuntaryhmä C
maksu 31 €, alkaa 12.1.

Perjantai

klo 14.30–15.30
Kuntoliikunta, ryhmä A
maksu 31 €, alkaa 9.1.

Lauantai

klo 10.00–15.00
LOUKUN KESÄTEATTERI
maksu 48 €, alkaa 31.1.

klo 18.00–20.30
Tähtitaivaan
peruskurssi
luokka 205, alkaa 28.1.

PANKAKOSKEN
KIERRÄTYSKESKUS

klo 18.15–19.45
Espanjan jatkokurssi
luokka 101, maksu 31 €,
alkaa 14.1.

klo 17.00–20.00
Entisöinti
maksu 43 €,
alkaa 13.1.

Torikatu 1

klo 16.15–17.45
Englanti IV
luokka 101, maksu 31 €,
alkaa 8.1.

PÄIVÄKESKUS
KARPALO
Maanantai

klo 13.00–14.00
Yhteislauluhetki
kokoontumiset 19.1., 16.2.,
16.3. ja 13.4., ei kurssimaksua
klo 14.00–16.15
Posliininmaalaus,
ryhmä A
maksu 37 €, alkaa 12.1.

klo 18.00–19.30
Venäjä II
luokka 101, maksu 31 €,
alkaa 8.1.

klo 17.30–20.30
Hopeaketju
maksu 31 €, alkaa 27.1.

klo 16.00–17.30
Italia II
luokka 203, maksu 31 €,
alkaa 9.1.
klo 17.40–19.10
Italian alkeet
luokka 203, maksu 31 €,
alkaa 9.1.
Ensiapu 2
la–su 7.–8.2.2015 klo 9.00–
15.45, maksu 38 €, sisältää
opetuksen ja ensiapukortin.
Lauantaina 7.2. kokoontuminen
Nurmeksessa, Kertun kammari ja sunnuntaina 8.2. Lieksassa
lukion ATK-luokka 106.

klo 18.30–20.00
Jooga jatko
maksu 31 €, alkaa 8.1.

Perjantai

Tiistai

Torstai

klo 14.00–16.15
Posliininmaalaus,
ryhmä B
maksu 37 €, alkaa 15.1.
Lasityöt
la–su 17.–18.1., 31.1.–1.2. ja
14.2. klo 9.00–15.00,
maksu 37 €.

RANTALAN KOULU
Rantalantie 4

Maanantai

klo 17.00–18.30
Jooga, alkeet, ryhmä A
maksu 31 €, alkaa 12.1.

TYYLIN PAIKKA
Pielisentie 22

Keskiviikko

klo 17.00–20.00
Vaatekaapin päivitys
maksu 37 €, alkaa 14.1.

klo 16.15–17.00
Selkätreeni
maksu 18 €, alkaa 9.1.

UIMAHALLI

klo 17.05–18.05
Gymstick
maksu 31 €, alkaa 9.1.

klo 20.15–21.00
Allasvoimistelu
maksu 18 €, lisäksi uimahallimaksu, alkaa 12.1.

klo 18.15–19.15
Kuntoliikunta, ryhmä B
maksu 31 €, alkaa 9.1.

RAUHALAN KOULU

Kainuuntie 7

Maanantai

Tiistai

klo 19.45–20.30
Vesijumppa/vesijuoksu
maksu 18 €, lisäksi uimahallimaksu, alkaa 13.1.

Rauhalantie 2

Maanantai

klo 19.00–20.00
Palloilukurssi
maksu 31 €, alkaa 12.1.

SANKKILANTIE 2 A 1
Maanantai

klo 17.00–19.15
Taitotupa
maksu 37 €, tilavuokra 70 €/
lukukausi, alkaa 12.1.

Jokikatu 2

klo 16.30–18.00
Espanjan alkeet,
ryhmä B
luokka 203, maksu 31 €,
alkaa 15.1.

Perjantai

klo 17.00–18.30
Jooga, alkeet, ryhmä B
maksu 31 €, alkaa 8.1.

Tiistai

Torstai

klo 12.30–14.00
Oloneuvosten
laulelmaryhmä
auditorio, maksu 31 €,
alkaa 8.1.

Torstai

7

TOUKOLANTIEN
PÄIVÄTOIMINNOT JA
ASUMISPALVELUT
Toukolantie 27

Keskiviikko

klo 11.45–12.45
Toukolantien
musiikkiryhmä
maksu 18 €, alkaa 14.1.,
kokoontumiset joka toinen viikko.

Lauantai

klo 13.00–14.30
Kehitysvammaisten
musiikkiryhmä
maksu 18 €, alkaa 17.1.
kokoontumiset joka toinen viikko.

VIEKIN
SEURAKUNTATALO
Torstai

klo 17.45–20.00
Laulu- ja soittoryhmä
maksu 37 €, alkaa 8.1.

VUONISKYLIEN
KOULU
Kylätie 4

Tiistai

klo 19.00–20.00
Liikuntaryhmä F
maksu 31 €, alkaa 13.1.

VUONISLAHDEN
KYLÄTOIMINTAKESKUS KUKKO OY
Vuonislahdentie 184

Tiistai

klo 16.15–17.15
Liikuntaryhmä H
maksu 31 €, alkaa 13.1.
klo 17.30–18.30
Liikuntaryhmä G
maksu 31 €, alkaa 13.1.

Keskiviikko

klo 18.00–20.30
Laulu- ja soittoryhmä
Vuolaset
maksu 37 €, alkaa 14.1.
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Akvarelleja kansallismaisemassa

Luovan kirjoittamisen työpaja

Seppo Väänäsen ohjaama
kuvataideleiri
Kolilla 21.−25.9.2015

Marja Björkin ohjaama
kirjoittajakurssi
Kolilla 23.−25.10.2015

Kolin ainutlaatuinen kansallismaisema on inspiroinut lukuisia taiteilijoita 1800-luvun lopulta
nykypäivään. Tule Sinäkin kehittämään luovuuttasi kuvataideleirille Kolin vaaroille. Oppaanasi on
taidemaalari Seppo Väänänen.
Aika
Ma−pe 21.−25.9.2015
Kurssi alkaa maanantaina 21.9. klo 15.00
ja päättyy perjantaina 25.9. noin klo 12.00,
36 oppituntia
Paikka
Break Sokos Hotel Koli
Ylä-Kolintie 39, 83960 KOLI
www.sokoshotels.fi, www.koli.fi
Opettajana taidemaalari,
TaM Seppo Väänänen
Seppo Väänänen on toiminut pitkään
kuvataiteilijana ja taiteen opettajana
Itä-Suomessa, esimerkiksi Karelia-ammattikorkeakoulussa. Väänänen on osallistunut useisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin yhteisnäyttelyihin ja on pitänyt useita yksityisnäyttelyjä koti- ja ulkomailla.
Hänen töitään on useissa taidekokoelmissa. Kotisivut www.seppovaananen.com
Kurssin sisältö
s Kurssilla toteutetaan vesivärimaalauksia Kolin moninaisesta luonnosta
ja jylhästä maisemasta
s Kurssilla tutustutaan maiseman ja
tilan rakenteisiin sekä perehdytään
kuvasommitteluun, värien vuorovaikutukseen ja erilaisiin vesivärimaalauksen tekniikoihin ja välineisiin
s Kurssi soveltuu aloittelijoille ja aiemmin vesivärimaalaukseen perehtyneille
s Kurssin ohjelmaan sisältyy fil.lis Asko
Saarelaisen luento ”Koli Suomen taiteessa − Kulttuurimatkaajat laukkurien reiteillä”, joka valottaa Kolin
merkitystä Suomen taide-elämässä
1800−1900-luvun vaihteessa nykypäivään

Materiaalit
Kurssilaiset hankkivat materiaalin itsenäisesti. Kurssilla tarvitaan:
s maalausalusta, koko noin 60x50 cm,
paksuus 6 mm (vaneria tai kovalevyä)
s hyvälaatuiset vesivärit
s vesiväripensseleitä eri kokoa,
noin 5 kpl, paksuus 1−15 mm
s lyijykyniä, kovuus HP, B2,B5
s värin sekoitusastioita, esim.
kertakäyttölautasia tai vesivärin
sekoittamiseen tarkoitettu paletti
s puuvillakangasta tai pesusieni
veden kuivaamiseen
s hyvälaatuista vesiväripaperia
(puuvilla tai pellavakuituista)
s kevyt maalausteline (ei välttämätön)
s vesipulloja
s vedellä täytettävä suihkepullo
paperin kostuttamiseen
s maalarin teippiä tai ruskeaa
liimapaperia
Kurssipaikalta voi ostaa paperia ja värejä. Kurssilla työskennellään maastossa,
joten ota mukaan sopiva lämmin vaatetus ja maastoon soveltuvat jalkineet
Tiedustelut kurssin sisällöstä
Lieksan kansalaisopisto
Asko Saarelainen, p. 04010 44111 tai
asko.saarelainen@lieksa.fi
Osallistumismaksu
Kurssin osallistumismaksu on 210,00 €/
osallistuja, ja se sisältää kurssin opetuksen, vakuutuksen, avajaiskahvit ja viisi
akvarellipaperia/osallistuja. S-Etukortilla 10 €:n alennus/henkilö.
Majoittuminen ja ruokailu
Break Sokos Hotel Koli tarjoaa majoituspakettia leirin ajaksi. Majoitus 69 €/
vrk/1hh ja 89 €/2hh/vrk. Lisäksi mahdollista varata puolihoito hintaan 20 €/
henkilö/vrk sis. lounaan tai päivällisen.
Koli Relax Spa -maisemakylpylässä käynti kurssilaisille 26 € ma−to välillä.
Majoitusvaraukset ja tiedustelut:
Break Sokos Hotel Koli
puh. 020 1234 662,
sales.koli@sokoshotels.fi
Ilmoittautuminen
Kurssille otetaan 15 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssin toteutuminen edellyttää kahdeksaa opiskelijaa.
Ilmoittautuminen kuvataideleirille
alkaa 2.1.2015 klo 16.30 osoitteessa
www.opistopalvelut.fi/lieksa
Kurssin ilmoittautumisnumero
on 110 310.
Sitovat ilmoittautumiset 14.8. mennessä.
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen
tehdyistä perumisista laskutetaan kurssin osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Opiston lukukausikohtainen yleismaksu ei koske tätä kurssia.

Kolin lumoava kansallismaisema
on inspiroinut lukuisia taiteilijoita Juhani Ahosta ja Eero Järnefeltistä alkaen. Tule Sinäkin kehittämään luovuuttasi kirjoittajakurssille Kolin vaaroille. Oppaanasi on
kirjailija Marja Björk.
Aika
Pe−su 23.−25.10.2015
Kurssi alkaa perjantaina 23.10. klo 17.30
ja päättyy sunnuntaina 25.10.
noin klo 15.00, 18 oppituntia
Paikka
Break Sokos Hotel Koli
Ylä-Kolintie 39, 83960 KOLI
www.sokoshotels.fi, www.koli.fi
Opettajana kirjailija Marja Björk
Marja Björk on Helsingin Kalliossa asuva vapaa kirjailija. Koulutukseltaan hän
on juristi. Kirjoittajauransa ohella hän on
opettanut useilla kirjoittajakursseilla.
Björk on osumatarkka ihmiskuvaaja, valpas ympäristön ja ajan ilmiöiden
havainnoitsija sekä uskottavan dialogin
taituri. Hänen tyylissään yhdistyvät saumattomasti traaginen ja koominen, ylevä
ja banaali. Teksti hiipii ihon alle ja paljastaa itsepetoksen, salailun ja häpeän kipupisteet – herkkiä kohtia unohtamatta.
Björkin transsukupuolisesta lapsesta kertova romaani Poika (2013) oli Finlandia Junior -palkintoehdokas. Björkin
uusin romaani Mustalaisäidin kehtolaulu ilmestyi elokuussa 2014.
Kurssin sisältö
s Luova kirjoittaminen harrastuksena
s Kuinka päästä kirjoittamisen alkuun?
s Mistä aiheet?
s Kuinka tarina rakennetaan?
s Omat kokemukset ja muistot
tarinan aineksina
s Tavoitteellinen kirjoittaminen, julkaiseminen, kirjailijan arki, työ ja elämä
Kurssilla tehdään runsaasti kirjoitusharjoituksia ja käsitellään teoriaa, kuten
juonta, kerrontatyylejä ja henkilöhahmojen rakentamista.
Kurssi soveltuu sekä vasta-alkajille että
kirjoittamista harrastaville.
Mukaan vain avoin mieli, iso vihko ja
hyvä kynä.
Tiedustelut kurssin sisällöstä
Lieksan kansalaisopisto
Asko Saarelainen, p. 04010 44111 tai
asko.saarelainen@lieksa.fi

Kuva: Ville Juurikkala

Osallistumismaksu
Kurssin osallistumismaksu on 130 €/
osallistuja, ja se sisältää kurssin opetuksen, vakuutuksen ja avajaiskahvit. S-Etukortilla 6 €:n alennus/henkilö.
Majoittuminen ja ruokailu
Break Sokos Hotel Koli tarjoaa majoituspakettia leirin ajaksi. Majoitus 79 €/
vrk/1hh tai 89 €/vrk/2hh. Lisäksi mahdollista varata puolihoito hintaan 20 €/
henkilö sis. lounaan tai päivällisen. Koli
Relax Spa -maisemakylpylässä käynti
kurssilaisille etuhintaan 30 €/henkilö.
Majoitusvaraukset ja tiedustelut:
Break Sokos Hotel Koli
puh. 020 1234 662
sales.koli@sokoshotels.fi
www.sokoshotels.fi
Ilmoittautuminen
Kurssille otetaan 15 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssin toteutuminen edellyttää kahdeksaa opiskelijaa.
Ilmoittautuminen kuvataideleirille
alkaa 2.1.2015 klo 16.30 osoitteessa
www.opistopalvelut.fi/lieksa
Kurssin ilmoittautumisnumero
on 130 230.
Sitovat ilmoittautumiset 18.9. mennessä.
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen
tehdyistä perumisista laskutetaan kurssin osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Opiston lukukausikohtainen yleismaksu ei koske tätä kurssia.

Kuvataideleirin ja kirjoittajakurssin järjestävät yhteistyössä
Lieksan kansalaisopisto ja Break Sokos Hotel Koli.
kansalaisopisto

Korento kevät 2015

9

Pielisen museon kevät
Remonttia, muuttoa,
Kizhin
muutoksia - niistä on
kirjaston uusi vuosi tehty! maailma
Vuoden vaihtuessa on tapana summata kulunut vuosi ja suunnitella tulevaa.
Henkilökunnan voimavaroja ”ihan vähän” koetellut muutto Urheilukadulta Rauhalan koululle alkaa
vähitellen jo unohtua. Tulevan kevään ja kesän palvelemme Rauhalantien kirjastotiloissa. Pääkirjaston peruskorjaus on edennyt vauhdilla. Rakennusmiehet paiskivat töitä elokuun loppuun saakka. Sitten alkaa muutto takaisin
ja viimeistään lokakuussa
pitäisi olla valmista: kirjat
hyllyssä ja ovet auki!
Uusi vuosi tuo muitakin muutoksia kirjaston toimintaan.
Kevään aikana Lieksan kirjasto liittyy Pohjois-Karjalan kirjastojen yhteiseen tietojärjestelmään ja on osa Vaara-kirjastojen
kimppaa.

Kirjastoauto Kätkäläinen ei
ole enää ”uuven karhee loistopeli”. Kilometrejä on mittarissa 600
000 ja vuosiakin tulee täyteen 17.
Uuden kirjastoauton hankinnalle on saatu hyväksyntä. Asia etenee kilpailutusten ja suunnittelun merkeissä. Olisikohan sitten
syksyllä uuden talven kynnyksellä uusi auto lähdössä ensimmäiselle reitilleen?
Ensi vuosi on Kirjan vuosi
Kirjan vuosi 2015 kutsuu kaikenikäiset kirjojen äärelle. Kirjan
vuosi nostaa kirjat esiin ilon ja
elämysten lähteenä ja houkuttelee uusia lukijoita kirjojen pariin.
Sunnuntaiksi 8. helmikuuta julistetaan kaikelle kansalle yleinen ja
yhtäläinen LUKURAUHA.

Mikä ihmeen Vaara-kirjastot?
Vaara-k irjastot on Pohjois-Karjalan yleisten kirjastojen yhteinen kirjastokimppa,
joka lähti syntymään vaiheittain

Pääkirjaston LUKUPIIRIN

ensimmäinen kokoontuminen on su 25.1. klo 15
(Rauhalantie 2). Keskustelussa on Marja Björkin kirjojen
maailma.

Kolin LUKUPIIRI

kokoontuu tammikuusta alkaen kerran kuussa
Kolin koululla.
Lisätietoja antaa vetäjä Liisa Tommila puh. 050 3043259

KIRJAILIJAVIERAILUT
Ma 9.2. klo 18 saapuu vieraaksi parikkalalainen kirjailija
Sirkka Laine. Hänen uutuuskirjansa nimi on Lasihelmet ja
muita väärennöksiä (Robustos, 2014).
Valtion kirjallisuuspalkinnon 1982 saanut Sirkka Laine
on pitkän kirjailijanuransa aikana julkaissut mm. useita
romaaneja, novellikokoelmia ja kuunnelmia. Hänet tunnetaan mm. Radioteatterin Kantolan perhe - kuunnelmasarjan käsikirjoittajana.
Tilaisuus on Lieksan lukion auditoriossa.
Muista kevään vierailuista ilmoitamme Lieksan kaupungin
yhteisilmoituksissa lauantaisin Lieksan Lehdessä.

vuonna 2014. Ensimmäisen vaiheen käynnistivät Joensuun seutukirjasto ja Juuan kunnankirjasto, toisessa vaiheessa mukaan
liittyi Valtimon kunnankirjasto.
Vuoden 2015 keväällä yhteistyöhön liittyvät Ilomantsin, Lieksan
ja Nurmeksen kirjastot ja syksyllä
Kiteen, Rääkkylän ja Tohmajärven kirjastot.
Parasta antia asiakkaille ja tiedonhakijoille on Vaara-kirjastojen yhteinen iso tietokanta, josta voi löytää yhdellä haulla kaikkien Pohjois-Karjalan kirjastojen
aineistot. Aineistoja voi pyytää
seutulainaksi koko Pohjois-Karjalan alueelta. Varausmaksuja ei
peritä. Yksi ja sama kirjastokortti käy kaikissa kirjastoissa. Vaara-kirjastojen käyttämä tietojärjestelmän taustalla on maailmanlaajuinen avoimen lähdekoodin
KOHA -järjestelmä. Lieksalaisille tuttu verkkokirjasto Pielinen
jää tämän uuden yhteistyökuvion
myötä pois käytöstä.
Kirjaston asiakkaat voivat etukäteen tutustua Vaara-kirjastojen
nettikirjastoon www.vaarakirjastot.fi. Nettikirjastossa yhdistyvät
kirjastojen verkkosivut ja aineistonhakupalvelu.
Lea-Tserni Puittinen

Kirjastojen
aukioloajat
1.1.–31.5.2015
Pääkirjasto

Rauhalantie 2,
puh. 04010 44125
ma–to klo 10–19
pe klo 10–17
la klo 10–15

Kirjastoauto
Kätkäläinen

puh. 04010 44124
reittitiedot
www.lieksa.fi/kirjasto

Kolin
siirtokokoelma

Aapiskukontie 11
to klo 11-13 ja klo 18-20

Kizhin museosaari on
yksi Venäjän suurimmista
ulkoilmamuseoista. Kizhin
maailma -näyttely esittelee valokuvin saaren rakennuksia, joihin kuuluvat
muun muassa Venäjän vanhin puukirkko, Karjalan
tasavallan suurimpiin kuuluva perinteinen puutalo ja
kymmeniä muita historiallisesti merkittäviä ja kiinnostavia puurakennuksia.
Kizhin saari on kuulunut
UNESCO:n maailmanperintökohteiden listalle vuodesta 1990
lähtien. Näyttely on vierailulla
Pielisen museossa Pohjois-Karjalan museosta, jossa se oli esillä
laajemmassa muodossa vuonna
2014. Näyttelyn on suunnitellut
Kizhin museon historia- ja etnografiaosaston päällikkö Svetlana
Vorobeva ja valokuvat on ottanut
Oleg Semenko.

na 13.5.–15.9.2015 Pielisen museossa.
Vuonislahdessa sijaitsevassa
Paaterissa voi tutustua Eva Ryynäsen ateljeehen, galleriakahvilaan ja kirkkoon, jota sanotaan
taiteilijan suurimmaksi työksi.
Eva Ryynänen valmisti Paaterissa vuosien varrella noin 500 veistosta. Eva Ryynäsen juhlaa vietetään Paaterissa sunnuntaina
14.6.2015.
Tuotteliaan kuvanveistäjän
teoksiin voi törmätä myös useissa julkisissa tiloissa. Esimerkiksi
Lieksan keskustassa on Eva Ryynäselle harvinaisempi pronssityö.
Pietari Brahen patsas toteutettiin
vuonna 1953 Brahean kaupungin
perustamisen 300-vuotismuistojuhlaa varten. Hankkeen puuhamiehenä toimi Pielisen museon perustaja Onni E. Koponen.
Rahaa patsaan pystytystä varten kerättiin muun muassa koululaisten myymillä Brahea-aiheisilla merkeillä.

Katri Tolonen

Eva Ryynäsen
juhlavuosi museolla
Kuvanveistäjä Eva Ryynäsen
syntymästä tulee vuonna 2015
kuluneeksi sata vuotta. Eva Ryynäsen juhlanäyttely täydentää
Paaterin välittämää kuvaa Eva
Ryynäsestä taiteilijana ja yksityishenkilönä. Näyttely on avoin-

Näyttely Kizhin
museosaaresta
on esillä
Pielisen museossa
4.2.–22.4.2015.

Pielisen museon
aukioloajat ja pääsymaksut:
16.9.–14.5. avoinna ti-pe klo 10–15.
Pääsymaksut 3/2/1 €.
15.5.–15.9. avoinna joka päivä klo 10–18.
Suljettu juhannusaattona.
Pääsymaksut 6/4,5/1,5 €.
Talvikaudella keskiviikkoisin näyttelyhalliin on vapaa pääsy.
Tiedustelut ja varaukset:
Pielisen museo, Pappilantie 2, 81720 LIEKSA,
puh. 04010 44151, museo@lieksa.fi, www.lieksa.fi/museo

Paaterin
aukioloajat ja pääsymaksut:
15.2.–8.3.2015 klo 10–16 ja 15.5.–15.9.2015 klo 10–18.
Juhannusaattona klo 10–16. Pääsymaksut 5/4/2,5 €.
Tiedustelut ja varaukset:
Paateri, Paateri 21, 81560 Vuonisjärvi, puh. 04010 44055
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ERITYISLIIKUNTA
KEVÄTKAUDELLA 2015
VOIMISTELUT
MA 05.01. klo 09.00

Veteraanien tuolivoimistelu,
Kulttuurikeskus, monitoimisali

MA 12.01. klo 09.45

Tuolivoimistelu, Toimintakeskus,
Toukolantie 27

MA 05.01. klo 12.30

Kevyt tuolivoimistelu, Lieksakoti,
kerhohuone, Närhitie 3

MA 05.01. klo 14.45

Istumatanssi, Kulttuurikeskus,
kokoushuone 3

TI 13.01. klo 13.00

Kevennetty voimistelu,
Päiväkeskus Karpalo, liikuntasali

TO 08.01. klo 13.30

Tuolivoimistelu, Iltarusko,
ruokasali

TO 08.01. klo 15.00

Kevennetty voimistelu, Rauhalan
liikuntasali, Rauhalantie 2

PE 09.01. klo 13.00

Afasia-aivohalvauskerhon
tuolivoimistelu, Päiväkeskus
Karpalo, juhlasali
(joka toinen viikko)

KUNTOSALI/TASAPAINORYHMÄT

Koulutusjärjestelmän
rakenteet uudistuvat
– yhteistyön merkitys kasvaa
Yliopisto- ja ammattikorkeakoulujärjestelmä kävivät
muutama vuosi sitten läpi
suuren rakennemuutoksen,
ja nyt on toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön vuoro. Uudistuksilla, jotka perustuvat hallituksen rakennepoliittiseen
ohjelmaan, haetaan 260
miljoonan euron vähennystä julkisiin menoihin.
Uudistuksen tavoitteena on
tehostaa koulutusjärjestelmän
toimintaa ja vahvistaa koulutuksen järjestäjien edellytyksiä vastata opiskelijoiden, työelämän,
muun yhteiskunnan sekä alueiden muuttuviin tarpeisiin laadukkaalla koulutuksella ja opetuksella.

KE 07.01. klo 10.30

Kuntosali/tasapainoryhmä I
(vasta-alkajat), Yrjönhovi,
monitoimisali

KE 07.01. klo 12.30

Kuntosali/tasapainoryhmä II
(jatko), Päiväkeskus Karpalo,
liikuntasali

KE 07.01. klo 14.00

Kuntosali/tasapainoryhmä III
(jatko), Päiväkeskus Karpalo,
liikuntasali

TO 08.01. klo 07.45

Kuntosali/tasapainoryhmä IV
(jatko), Päiväkeskus Karpalo,
liikuntasali

Ammatillisen koulutuksen
ja lukiokoulutuksen
järjestämisluvat uusitaan

TI 13.01. klo 10.00

Sydänvesijumppa

TI 13.01. klo 15.15

Seniorivesijumppa

KE 07.01. klo 09.00

Kehitysvammaisten vesijumppa

PE 09.01. klo 10.00

KKK-vesijumppa
(kaikille kuntalaisille avoin)

PE 09.01. klo 11.30

Eläkeläisten vesijumppa

Hallitus antoi eduskunnalle uudistukseen liittyviä esityksiä 4.12. Toisen asteen koulutuksen osalta esitykset voidaan jakaa
kahteen pääkohtaan: Koulutuksen järjestämisluvat uusitaan ja
rahoitusperusteita uudistetaan.
Ammatillisen peruskoulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisluvat tulevat haettavaksi todennäköisesti keväällä 2015
ja uudet järjestämisluvat tulevat
voimaan vuoden 2017 alussa. Järjestämislupien uusjaolla pyritään
koulutuksen järjestäjien määrän
vähentämiseen. Se, kuinka tämä
vaikuttaa oppilaitosten määrään,
ei vielä ole täysin selvillä. Amma-

VESIJUMPAT

LIEKSAN KAUPUNKI/ LIIKUNTATOIMI
Liikuntasihteeri Jarmo Honkanen, 04010 44113
Erityisryhmien liikunnanohjaaja Tuula Aikioniemi,
04010 44114
TERVETULOA LIIKKUMAAN!

tillinen koulutus on maakunnassa jo hyvän aikaa toiminut yhden
koulutuksen järjestäjän, eli Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallinnoimana. PKKY:n
on varmasti helppo saada järjestämislupa myös uusien kriteereiden pohjalta. Oppilaitosverkosta
tullaan käymään rahoitusmuutosten takia keskustelua, mutta ainakin tällä hetkellä Pielisen
Karjalan oppilaitokset näyttävät riittävän suurilta ja vahvoilta yksiköiltä.
Lukiokoulutuksen kohdalla tilanne on toinen. Suurempien opetuksen järjestäjien malliin päästään vain siten, että kunnat tekevät yhteistyötä järjestämislupien hakemisessa. Muutama viikko sitten Pohjois-Karjalan kunnat pohtivat lukioyhteistyöhön liittyviä näkymiä Nurmeksessa. Kokouksessa ei tehty mitään päätöksiä, mutta paikalla olleiden päättäjien ja viranhaltijoiden mielipide kallistui selvästi seutukunnallisten lukioiden
puolelle. Lieksan osalta tämä voi
tarkoittaa esim. sitä, että Lieksa
hakee lukiokoulutuksen järjestämislupaa yhdessä Nurmeksen ja
Valtimon kanssa siten, että seutukunnalle jää kaksi lukiokoulutusta antavaa oppilaitosta, jotka sijaitsevat Lieksassa ja Nurmeksessa. Lieksa on luonnollinen
valinta järjestämisluvan hakijaksi jo opiskelijamäärien ja oppilasennusteiden perusteella. Vuoden vaihtumisen jälkeen jatkuvat
keskustelut näyttävät päästäänkö
tällä tiellä eteenpäin.

ta, mutta OKM tutkii kaikkien
nykyisten järjestäjien edellytykset järjestää laadukasta koulutusta jatkossakin. Tarkastelun alle
tulevat mm. järjestäjän taloudellinen tilanne, opetustarjonnan
laajuus ja monipuolisuus , opetustilojen ja –välineiden laatu
sekä henkilökunnan kelpoisuusja koulutustaso.
Vaikka oppilaitosverkkoon ei
suoraan tavoitellakaan muutoksia, niin tässä tilanteessa on järkevää keskustella Ylä-Karjalan ja
Lieksan kansalaisopistojen yhdistämisestä Pielisen Karjalan seutuopistoksi.

Muita muutoksia
perusasioihin
Sekä toisen asteen koulutuksen että vapaan sivistystyön valtionosuudet tulevat pienenemään. Toisen asteen koulutuksen
rahoitusjärjestelmään tulee lisäksi perustavaa laatua oleva muutos. Perusrahoituksen rinnalle
tulee suoritusperusteinen rahoitusosuus, jossa suoritettujen tutkintojen määrä vaikuttaa lopulliseen rahoitukseen. Tällä keinolla halutaan myös vähentää opintojen keskeyttäminen minimiin.
Uudistuksella haetaan lisäksi laajempaa yhteistyötä eri oppilaitosmuotojen välille. Lieksassa
on jo pitkään saatu hyviä kokemuksia kansalaisopiston, lukion, ammattiopiston ja kansanopiston yhteistyöstä. Nyt on oikea
aika yhteistyön syventämiseen ja
monipuolistamiseen.

Vapaan sivistystyön
opetusta järjestävät
organisaatiot
tarkastelun alle
Vapaan sivistystyön koulutuksen järjestämislupia ei uusi-

Arto Sihvonen

Uuden päiväkoti Oravan yhteystiedot
7.1.2015 alkaen
Osoite: Oravatie 1, rakennus 2, 81720 Lieksa
Ryhmät ja puhelinnumerot
Liito-oravat (esiopetus) ja Hoito-oravat (päivähoito) (6-vuotiaat)............... Puh.
Pörröhännät (3-6-vuotiaat)......................................................................... Puh.
Vastaava lastentarhanopettaja Auli Turunen
Tupsukorvat päivähoidon pienryhmä.......................................................... Puh.
Tammenterhot sisarusryhmä...................................................................... Puh.
Pikkuoravat (1-3 -vuotiaat)......................................................................... Puh.

04010 44148
04010 44147
04010 44149
04010 44134
04010 44139

Jakelukeittiö ............................................................................................... Puh. 04010 44896
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Nuorisotoimi
TEKNIIKKA-/MOPOKERHO

Kun tekniikka-/mopokerhon toiminta alkoi syksyllä
2008 Kuhmonkadun koululla, leimasi alkuvaiheita
häiriökäyttäytymiset, vahingonteot ja kiusaamiset.
Kerhossa otettiin käyttöön keltainen kortti eli varoitus (yhteydenotto kotiin, ilmoitus koululle) sekä
punainen kortti, jolla pääsi pysyvästi pois kerhosta. Sääntö oli onnistunut, koska osallistujamäärä
aloitti kasvunsa. Häiriökäyttäytymistä eikä kiusaamista ole enää kirjattu yhtään. Tämä huomioidaan
kerhojakson lopulla grilliherkuin.
Kerhossa on laaja mahdollisuus opetella metallityön perusteet, hitsaukset eri laitteilla, laminointityöt (esim. mopoihin tulevat valomaskit), hiekkapuhallukset ja maalaustyöt, joissa on valmiudet
jopa kaksikomponentti maalaukseen ja maaliruiskuun. Mopojen korjaukset, huollot ja kuntokontrollit tapahtuvat viikoittain. Metallimateriaalit hankitaan lähes täysin kierrätyksestä. Kerhon keskeisiä
tavoitteita on tukea nuoria tuleviin koulutusvalintoihin, turvalliseen liikennekäyttäytymiseen ja häiriöttömään kanssakäymiseen.
MOPO-/TEKNIIKKAKERHO jatkuu 8.1.
torstaisin klo 17.00–
20.00 Kuhmonkatu
30 (tekniset tilat) yläkoulu-, lukio- ja amis
-ikäisille. Kerhossa ei
ole osanottomaksua,
ohjaajina Matti Leinonen ja Esko Honkanen.
Yhteistyössä yläkoulun
kanssa ELY-keskuksen
tuella.

NUORTEN TYÖPAJA/
ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Toiminta on tarkoitettu alle 29-vuotiaille lieksalaisille nuorille, joiden elämäntilanne aiheuttaa pulmaa, esim. opinnot eivät ota sujuakseen. Pajatoiminnassa on mahdollisuus kartoittaa hyvin merkittävä skaala siitä, mistä nuorelle on eniten apua
kyseisessä tilanteessa.
Pajatoimintaa harjoitetaan laajalla yhteistyöverkostolla. Toimintaa on kehitetty yhteistyössä Lieksan
ammattiopiston kanssa kouluttamalla vertaistukiohjaajia, jotka osaavat tukea nuorta mm. pajalle
hakeutumisessa.
Olipa haaste suuri tai pieni, nuori tai hänen läheisensä, ota yhteyttä! Kysy lisää: Kajastuspajat, Honkalampi-säätiö/Kaski Raja-Karjala, Urheilukatu 5
Marjo Ullgrèn,
p. 0500 971 586, marjo.ullgren@hl-s.fi
Eija Vähäkoski,
p. 050 583 8514, eija.vahakoski@hi-s.fi
Sari Lampinen,
p. 050 381 8504, sari.lampinen@hl-s.fi

NUORTEN ALENNUSLIPPUELOKUVA
Kulttuurikeskuksen Brahe-salissa
pe 13.2. Night at the museum
– Haudan salaisuus
Nuori, hae Nuokkarilta alennuslippusi,
sillä pääset elokuviin 7 eurolla.
Muista elokuvista tiedotetaan myöhemmin.
Yhteistyössä Lieksan Elokuvien kanssa
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NUORISOKAHVILA NUOKKARI
ON AVOINNA

la 28.2.
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

Huom. Seiskojen ilta Nuokkarilla
to 22.1. klo 14.00–18.00

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

ti, ke ja pe
to		

klo 14.00–20.00
klo 14.00–18.00

YÖKAHVILAILLAT NUOKKARILLA

klo 20.00–24.00. Sisäänpääsyn ehtona on alaikä
7 lk + nolla promillea. Illat järjestetään yhteistyössä Lieksan 4H:n kanssa. Toiminnan järjestämisestä kiinnostuneet yhdistykset, ottakaa yhteys Nuokkarille, p. 04010 44118 tai vs. nuoriso-ohjaajaan,
p. 04010 44121.

Yhteistyössä Lieksan 4H:n kanssa

23.1.
20.2. karaoke
20.3.
10.4. karaoke
8.5.

Yhteistyössä Suomen luisteluliiton,
liikunta- ja koulutoimen kanssa

LASTEN ELOKUVAT

Elokuvat näytetään Kulttuurikeskuksen Brahe-salissa klo 9.30. Elokuvien kesto on n. ½ tuntia.
Vapaa pääsy.
16.1.
27.2.
20.3.
10.4.
8.5.

Mikko Mallikas panee töpinäksi
Nalle Puh – sydämellisiä tarinoita
Urpo ja Turpo
Maisa-hiiri
Satukirjasto: Ferdinand härkä,
Lauhkea leijona

Yhteistyössä kirjaston ja MLL:n Pielisjärven
yhdistyksen kanssa

LASTEN JA NUORTEN TANSSITUNNIT

ICE SKATING

koko perheen luistelutapahtuma jäähallilla
24.2. klo 18.00.

KOKO PERHEEN LASKETTULURETKI
VUOKATTIIN ti 3.3.

Lähtö klo 9.00 matkahuollosta, paluu n. klo 19.00.
Matkan hinta 40 € (sis. kuljetus, laskettelulippu ja
lounas). Sitovat ilmoittautumiset yhteispalvelupisteeseen (Pielisentie 3), p. 04010 44710 tai s-postilla yhteispalvelu@lieksa.fi, viim. pe 20.2. (ilmoita:
nimi, alle 18-vuotiailta ikä, puhelin/alle 18-vuotiailta myös huoltajan puhelin, erikoisruokavaliot). Alle
12-vuotiaat huoltajan seurassa.
Yhteistyössä liikuntatoimen kanssa

ASKARTELU- JA PELITUOKIO

kirjastossa Rauhalassa ma 2.3. klo 12.00–14.00
Yhteistyössä kirjaston ja 4H:n kanssa

Kulttuurikeskuksen monitoimisalissa jatkuvat

NUORI KULTTUURI SOUNDS 2015

tiistai, alkaen 13.1.
klo 16.30–17.30
11–12 -vuotiaat,
ohjaajana Kiia Kortelainen
klo 17.30–18.30
8–10 -vuotiaat,
ohjaajana Melina Kaverinen
klo 18.30–19.30
13–14 -vuotiaat,
ohjaajana Riina Tolonen

Esityksen pituus max 10 min.

torstai, alkaen 8.1.
klo 17.00–18.00
15–16 -vuotiaat,
ohjaajana Eveliina Ryynänen
klo 19.00–20.00
17 -vuotiaat ja yli,
ohjaajana Elli Heino
Tanssitunnit järjestetään ELY-keskuksen tuella

Tyylit:
- klassinen musiikki: orkesterit, yhtyeet, kuorot ja
lauluyhtyeet
- kansanmusiikki: yhtyeet ja lauluyhtyeet
- rytmimusiikki (rock, pop, jazz, laulelma, iskelmä,
hiphop, reggae, dance): yhtyeet ja lauluyhtyeet

Ikäsarjat ja rajoitukset:
- 2000–2005 -syntyneet (10-15-vuotiaat)
- 1995–1999 -syntyneet (16-20-vuotiaat)
Ryhmän koko väh. 3 henkilöä. Max 1/3 ryhmän
jäsenistä saa poiketa ikärajoituksesta.

KEVÄTSHOW

Alueelliseen tapahtumaan voivat osallistua kaikki
alueella asuvat nuoret. Itä-Suomen aluetapahtuma järjestetään 21.3. Kuopiossa. Ilmoittautumisaika tarkentuu myöhemmin. Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään 15.–17.5. Porvoossa.

SIRKUSKOULUT KESKUSKOULULLA

Jos tapahtuma kiinnostaa, ota yhteyttä nuorisosihteeriin, p. 04010 44115 tai paula.timonen@lieksa.
fi tammikuun loppuun mennessä.
Lisätietoja www.nuorikulttuuri.fi

Tanssituntien joulushow Kulttuurikeskuksen
Brahe-salissa la 23.5. klo 17.00

pieni sali, Moisionkatu 15

Katso lisätiedot kansalaisopiston sivuilta
Yhteistyössä kansalaisopiston kanssa

NUORISOBUSSI Kirjastoauto Kätkäläinen

ESIMERKILLINEN NUORI 2014

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta valitsi
Elli Heinon Lieksan esimerkilliseksi
nuoreksi vuodelle 2014.

la 31.1.
klo 11.00–12.30 Syväjoki 7
klo 13.15–14.45 Savolanvaara 17
klo 15.30–17.00 Nurmijärventie, Löpön th.

TILAVARAUKSET
YHTEISPALVELUPISTEESTÄ

la 14.2.
klo 11.00–12.45 Vuoniskylien koulu
klo 13.15–15.00 Vuonislahdentie, Lapalien th.
klo 15.30–17.15 Pankakoski, Siwa

yhteispalvelupisteestä, Pielisentie 3,
p. 04010 44710, arkisin klo 9.00–15.00.

Kulttuurikeskuksen Brahe-salin,
kokoushuoneiden ja monitoimisalin varaukset
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Kuvassa Bozen Brass.

Vaskiviikon pääesiintyjät:

German Brass uusii,
Bozen Brass ensimmäistä kertaa
Lieksan Vaskiviikon kesän 2015 festivaalin ulkomaiset pääesiintyjät on valittu. Edellisen kesän mykistävästä German
Brass –kokemuksen pääsee uusimaan tai
niille jotka eivät lippua saaneet tarjoutuu
nyt uusi mahdollisuus, uudella ohjelmistolla. German Brass on maailman kenties

tunnetuin vaskiyhtye. Sen soittajat kiertävät maailmaa joka kolkalta, joten on suuri
kunnia saada heiltä vastaus: kyllä, pidimme Lieksasta ja haluamme tulla tänne
uudestaan!
Toinen pääesiintyjä puolestaan tulee
Pohjois-Italiasta, tarkemmin sanottu-

Pielisen
Pianopäivät 2015
Kolmatta kertaa järjestettävät Pielisen Pianopäivät soitetaan 23.3.-25.3.2015
Lieksassa ja Nurmeksessa. Tällä kerralla vierailevaksi taiteilijaksi on kutsuttu
Anitta Hirvikangas. Hän on pitkän uran
pianisti sekä Method Putkisto Pilates ja
Power Pilates –ohjaaja. Pielisen Pianopäivien suunnitteluvastuussa on musiikkiopiston pianokollegio lehtori Riitta
Peuran johdolla.
Pielisen Pianopäivät järjestetään vuorovuosin Jousisoittajien Jouset lavalla! –
soittoviikon kanssa. Aiempien festivaalien tapaan ohjelmassa on opetusta, opetuksen seuraamista sekä mielenkiintoisia
konsertteja. Konsertoiva pianisti on tällä
kertaa Anitta Hirvikankaan poika, Ilkka,
joka on myös Pielisen Karjalan musiikkiopiston monitaituriopettaja. Hänen

vastuullaan on lyömäsoitinopetuksen
lisäksi tukku pianisteja sekä bändityöskentelyä Lieksan lukion musiikkilinjalla.
Uutuutena Pielisen Pianopäivillä on
Anitta Hirvikankaan luennot ”Ergonomia pianonsoitossa”. Luennoista osa on
suunnattu musiikkiopiston oppilaille ja
osa opettajille instrumentista riippumatta. Pielisen Pianopäivät on mittava projektiviikko, jolloin tavallisten soittotuntien sijaan oppilailla on mahdollisuus
soittaa vierailevan taiteilijan opastuksella sekä seurata toisten soittajien oppitunteja. Konsertit ovat maanantaina 23.3.
Nurmeksessa Hannikaisen salissa ja tiistaina 24.3. Lieksassa Erkki Eskelinen –
salissa. Pääkonserttien lisäksi oppilaat
esiintyvät sekä Lieksassa että Nurmeksessa 25.3.

na Etelä-Tirolin autonomiselta alueelta,
Bolzanosta. Bozen Brass on mielenkiintoisen monipuolinen kokoonpano, jolle show-tyylinen esiintyminen on tuttua. Heille tärkeää on soittaa erikoisissa
konserttipaikoissa ja kokeilla jotain uutta. Siksi onkin mielenkiintoista tarjota

Bozen Brassille konserttia ainutlaatuisessa Mätäsvaarassa.
Joillekin Vaskiviikon kävijöille tuttu
Mnozil Brass saattaa etäisesti tulla mieleen,
kun Bolzanon vaskiyhtye soittaa. Pasuunan
teemavuoden kunniaksi Mnozil Brassin
pasunisti Zoltán Kiss tulee jälleen Lieksaan.

Sibelius juhli Kolilla
Pielisen Karjalan musiikkiopiston
opettajat ja oppilaat laittoivat itsensä likoon 8.12.2014 Kolilla järjestetyssä
Sibeliuksen syntymäpäivät-konsertissa.
Tapahtuma järjestettiin nyt ensimmäisen kerran ja tarkoitus on kehittää syntymäpäivän vietosta jokavuotinen perinne
yhdessä Break Sokos Hotel Kolin kanssa.
Suomalaisen musiikin päivää vietetään
myös Sibeliuksen syntymäpäivänä ja se
on yleinen liputuspäivä.
Ajatus juhlien järjestämisestä syntyi
Sibeliuksen juuri alkaneen juhlavuoden
aattona. Pielisen Karjalan musiikkiopisto toimii viiden kunnan alueella, alueella
jolla oli suuri merkitys Sibeliuksen taiteeseen. Vain meidän musiikkiopistollamme on sekä Sibelius että Koli, miksemme tekisi jotain näyttävää kansallissäveltäjämme kunniaksi?
Konsertissa soitti oppilaita musiikkiopiston kaikista toimipisteistä sekä

useita opettajia. Syntymäpäivän yllätys
oli itse syntymäpäiväsankarin saapuminen tilaisuuteen puolisonsa Ainon kanssa. Ilta sujui herra Sibeliuksen mielestä
mukavasti, tosin nuoriso oli tivannut kiivaasti kahdeksannen sinfonian kohtalosta ja se hetkittäin nosti säveltäjämestarin
verenpainetta. Upean roolityön Jean ja
Aino Sibeliuksen rooleissa tekivät Aleksis Kyrö ja Katariina Lantto.
Juhla alkoi jo bussimatkalla Kolille.
Linja-autossa kuunneltiin Sibeliuksen
sinfonioita ja tietovisailtiin. Illan hotellilla aloitti puolen tunnin mittainen konsertti, jonka päälle ruokailtiin kolmen
ruokalajin juhlailllallinen. Jälkiruoaksi
saatiin syntymäpäiväkakkua, Jean Sibeliuksen suosikkia, karpalo-kinuski-täytteellä. Illan huipensi onnittelulaulu 149
vuotta täyttäneelle Sibeliukselle. Tulkaahan tänä vuonna juhlimaan pyöreitä
kanssamme Kolille!

