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Pääkirjoitus

Kolin monet kasvot

T

akavuosien matkailumainos valisti kansaa
kertomalla, että ”on
vain yksi Koli”. Kolilla on kuitenkin monet kasvot.
Se on suomalainen kansallismaisema, geologinen aarreaitta, matkailukeskus, yksi
maamme vanhimpia laskettelukeskuksia ja omaleimainen
kyläyhteisö. Meillä jokaisella on varmasti oma mielipide,
millainen on aito Koli ja millainen sen tulisi tulevaisuudessa olla?
Kolin Kotiseutuyhdistys julkaisee loppuvuonna yhdessä Lieksan kansalaisopiston kanssa Kolin kylähistorian. Luvassa on noin neljänsadan sivun lukupaketti kylästä ja ihmisistä kansallismaisemassa 1700-luvulta nykypäi-

vään. Kirjan sisältöä voidaan katsoa kahdesta näkökulmasta: mitä
Koli on merkinnyt kyläläisille ja
miten ulkopuoliset ovat nähneet
Kolin. Nämä näkökulmat nousevat helposti esiin Kolista puhuttaessa.

pi huomioon ottaminen olisi tärkeää tutkimuksenkin kannalta.
Samalla voisi pohtia, olisiko kenties joillakin muilla toimintatavoilla maanomistajien ja luonnonsuojelijoiden välisiä raja-aitoja saatu madallettua.

Kolin historian ja kulttuuriperinnön tutkijoille riittää työsarkaa myös tämän kylähistorian
valmistumisen jälkeen. Kolin yli
satavuotinen matkailun historia
ansaitsee oman kokonaisesityksen. Sen tulisi kattaa myös Kolin
matkailun toteutumatta jääneet
suunnitelmat ja niiden taustatekijät.

Kolin mittava tarinaperinne
ansaitsisi nykyistä laajemman
tarkastelun. Ukko Kinolaisen ja
muiden velhojen ja noitien nykypäivään saakka eläneitä myyttisiä tarinoita voisi hyödyntää vielä
nykyistä enemmän alueen kulttuuri- ja elämysmatkailussa.

Koli on noussut usein valtakunnallisesti esiin maisemakysymyksiin liittyvistä yhteiskunnallisista ristiriidoista. Paikallisten näkökulman syvällisem-

Kansalaisopiston opetustarjonta Kolilla on varsin laaja. Kursseja on suunnattu sekä kyläläisille että muualta tuleville matkailijoille. Perusopetuksen kanssa olemme järjestäneet onnistuneita yhteiskursseja kuvataitees-

sa ja tietotekniikassa. Aktiivinen
kyläkuoro ja musiikkiryhmä tuovat iloa kolilaisten arkeen ja juhlaan. Liikunnan iloa voi hakea
jumpparyhmästä.
Yhteistyössä Break Sokos Hotel
Kolin kanssa kansalaisopisto on
järjestänyt onnistuneita kuvataideleirejä, joihin opiskelijoita on
tullut ympäri maata. Tänä syksynä tarjolla on kuvataide- ja kirjallisuuskurssit. Luonnollisesti
nämä ryhmät ovat avoimia myös
lähiseutujen asukkaille.
Lieksan kaupungin vuoteen 2020
ulottuvan strategian mukaan
Lieksa on Kolin kaupunki. Tämä
on kaupungin virallinen slogan,
mutta siihen se sitten jääkin.
Päästrategian seitsemässä kohdassa ei Kolista puhuta mitään.
Kaikki on kiinni palvelukeskus-

ten omista linjauksista ja toimintasuunnitelmista.
Ottaen huomioon Kolin imagon, historian, sijainnin sekä
sen kehittyvän matkailutarjonnan Lieksan kaupungin olisi syytä laatia oma toimenpideohjelma Kolia varten. Ohjelmassa tulisi linjata, mitä Lieksa tahtoo Kolista sekä miten ja
millä resursseilla siellä tuotettavat palvelut järjestetään tulevina vuosina. Tämä olisi tärkeää myös lukuisten yhteistyökumppaneiden kannalta.

Asko Saarelainen
asko.saarelainen@lieksa.fi
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Kuva: Asko Saarelainen

TULE JA TUTUSTU
KANSALAISOPISTON
LIIKUNTARYHMIIN
Tiistai 1.9.2015
KESKUSKOULU, Kuhmonkatu 30, liikuntasali
klo 17.00–17.30
klo 17.30–18.00

Circuit
Touhutunti

Pirjo Rämänen
Pirjo Rämänen

Keskiviikko 2.9. 2015
KULTTUURIKESKUS, monitoimisali
klo 17.00–17.30
klo 17.30–18.00
klo 18.00–18.30
klo 18.30–19.00

Kuntovatsatanssi
Voimajooga
Lavis
Pilates, alkeet

Riitta Mikkonen
Riitta Mikkonen
Tuula Aikioniemi
Aino Mitrunen

Torstai 3.9.2015
KESKUSKOULU, Kuhmonkatu 30, liikuntasali

klo 17.00–17.30
klo 17.30–18.00
klo 18.00–18.30
klo 18.30–19.00

Zumba® Toning
Zumba®
Army
Kahvakuula

Anni Korkalainen
Anni Korkalainen
Henna Purmonen
Henna Purmonen

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Monipuolisia kursseja
hevosen valmennuksesta
lavikseen
Lieksan kansalaisopiston
syksyn 2015 opetustarjonnassa on
valittavanasi 142 kurssia
ja 3 200 opetustuntia.
Kurssien määrä on hivenen viime syksyä pienempi, koska käden
taitojen ryhmien määrää on
vähennetty jonkin verran. Syynä tähän on kurssien kysynnän
väheneminen. Valittavanasi on
edelleen laadukas ja monipuolinen vapaan sivistystyön kurssitarjonta edulliseen hintaan.

ohjaama kuvataideleiri ”Akvarelleja kansallismaisemassa”.
Tietotekniikan kurssit jatkuvat perinteisellä ohjelmalla. Tietotekniikkaa senioreille -kurssien sisällöt jakautuvat aiempaa
selkeämmin kahteen tasoon.
Uutena aiheena tulevat koodauksen alkeet, sillä koodaushan
on tulossa oppiaineeksi peruskouluunkin. Aloitetaan esimerkiksi niin, että pannaan Angry
Bird ottamaan possu kiinni, ja
jatketaan kurssin aikana kohti
verkkojulkaisemisen kieliä.

Yleisöluennoissa professori Tapio Hämynen kertoo karjalaisten sukupolvien kokemuksista sotavuosista nykypäivään ja
FT Jukka Partanen opastaa itäkarjalaisten sukujen tutkimisesta. Petoillassa pohditaan tutkimusprofessori Juha Hiedanpään
johdolla, miten paikallista susikantaa hallitaan. Suomen Hippos ry:n ravivalmennuksen pääkouluttajan Pertti Hartikan teemana on hevosen valmennus ja
hyvinvointi. Yleisöluentoihin on
vapaa pääsy.

Kielissä on tarjolla 18 ryhmää
seitsemässä eri kielessä, niistä alkeita voi opiskella espanjassa, italiassa, karjalan kielessä ja venäjässä. Jatkoryhmissä
pääpaino on puhutussa kielessä, sillä tänä vuonna ohjelmassa on runsaasti käytännön puhetaitoa kehittäviä ryhmiä. Uutena
on karjalan kielen palautuminen
kielivalikoimaan. Nyt on mahdollista opiskella karjalan kielen
toista päämurretta, varsinaiskarjalaa, jota puhuttiin mm. Repolan, Porajärven, Suojärven, Suistamon ja Impilahden pitäjissä.

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

Taideaineiden uutuutena on
kuvataiteessa johdatus ympäristö- ja yhteisötaiteeseen, näyttämötaiteessa ilmaisutaito ja klovneria ”Aikuisten leikisti” ja
musiikissa laulun harrastajien
toivoma kevyen musiikin laulukurssi sekä joulukuoro.

Liikunnan 42 kurssia perustuvat suosittuihin ja hyväksi koettuihin liikuntamuotoihin. Joukossa on myös uutuuksia. Zumban peruskurssin lisäksi ohjelmassa on zumba toning, joka
soveltuu hyvin niska-hartiavaivoista kärsiville. Lavatanssin
askeleita ilman paria voi opetella lavis-kurssilla, joka on nopeasti suosiota kasvattanut suomalaisten tanssiohjaajien kehittämä versio zumbasta. Haasteita kaipaaville soveltuu aerobista ja lihakuntoharjoitusta yhdistävä army-kurssi. Miehille tänä
vuonna on tarjolla oma miesten
liikuntaryhmä, jonka tavoitteena on innostaa miehiä liikunnan
pariin.
Käytännön taidoissa uusia
kursseja ovat muun muassa ryijytyö ommellen, enkelinukke
sekä tyylin ja vaatekaapin päivitys. Malminetsintäkurssi palaa
ohjelmistoomme lyhyen tauon
jälkeen.
Tule mukaan ja koe harrastamisen ja yhdessäolon iloa kansalaisopiston ryhmissä!

Asko Saarelainen
Rehtori

Ota jumppavarusteet mukaan. Zumba Toning näyttötunnille Toning stick mukaan, jos on. Tilalle käy myös hiekalla tai riisillä täytetty puolen litran pullo tai kevyet käsipainot (noin 0,5-1 kg).

OPINTONEUVONTA
Lisätietoja kursseista saat puhelimitse
torstaina 3.9. klo 15.00–17.00:
suunnittelijaopettaja Inna Turpeinen p. 040 104 4108
suunnittelijaopettaja Pasi Karonen p. 040 104 4112
Soittaa voi myös muulloin virka-aikana suunnittelijaopettajille tai kanslisti Tuula Porkalle 04010 44106.
Ilmoittautuminen Internetissä
alkaa perjantaina 4.9.klo 18.00
osoitteessa: https://www.opistopalvelut.fi/lieksa/.
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Lieksan kansalaisopiston

ilmoittautumisohjeet
TYÖKAUSI 2015–2016
s Syyslukukausi
14.9.–13.12.2015.
s Kevätlukukausi
11.1.–17.4.2016.
s Syysloma 12.–18.10.2015
s Talviloma 7.–13.3.2016.
s Pääsiäinen 25.3.–28.3.2016
s Lomaviikoilla ja pääsiäisenä
ei pääsääntöisesti ole
opetusta.
ILMOITTAUTUMINEN
Internetissä
pe 4.9. klo 18.00 alkaen sivulla
www.opistopalvelut.fi/lieksa
Henkilökohtaisesti
su klo 12.00–14.00, Lieksan
lukiossa, Koulukatu 16. Jos
sinulla ei ole mahdollisuutta
ilmoittautua netin kautta, tule
ilmoittautumaan sunnuntaina! Huoltajalla mahdollisuus
ilmoittaa alle 18-vuotias lapsensa ryhmiin.
Puhelimitse
ma 8.9. alkaen p. 04010 44106
Mikäli tarvitset henkilökohtaista ohjausta ilmoittautumisjärjestelmän käyttöön, voit ilmoittautua 8.9. alkaen myös asiakaspalvelupisteessä arkisin klo 9–15,
Pielisentie 3, p. 040 1044710.
OHJEET
netti-ilmoittautumiseen:
• Kirjoita osoite: https://
www.opistopalvelut.fi/lieksa/
• Klikkaa: Ilmoittautuminen
• Klikkaa vasemmasta reunasta Kurssit
• Näet kurssikuvauksen ja klikkaa ILMOITTAUDU, niin pääset täyttämään osallistujan tietoja

• Täytä henkilötiedot huolellisesti ja muista ehdottomasti laittaa henkilötunnuksesi.
• Lisää maksajan tiedot, mikäli
maksajana on toinen henkilö tai
organisaatio.
• Rastita kohta: Olen lukenut
ilmoittautumisohjeet ja hyväksyn ehdot.
• Klikkaa: LÄHETÄ ILMOITTAUTUMINEN
• Ohjelma ilmoittaa, oletko saanut paikan kurssilta. Jos kurssi on jo täynnä, voit saada varapaikan.
• Ota muistiin ilmoittautumisnumero, jota käyttämällä voit
myöhemmin tarkistaa, mille
kurssille olet ilmoittautunut.
• Voit halutessasi tulostaa
ilmoittautumisesi tiedot kohdasta: TULOSTA TIEDOT.
• Ellei vahvistusta tule, on järjestelmässä ruuhkaa. Palaa
ilmoittautumislomakkeeseen
(edellinen sivu) ja paina LÄHETÄ-nappia uudelleen.
• Jos olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi, saat tiedon ilmoittautumisesta sähköpostiisi.

ILMOITTAUTUMISEN
PERUMINEN
Ennen kurssin alkamista peruminen on mahdollista ilman
kurssimaksua. Ilmoita mahdollinen peruutus opiston toimistoon. Tee mahdollinen peruutus ajoissa, jolloin annat varasijalla olevalle mahdollisuuden opiskelupaikan saamiselle. Huomioithan, että kurssille tulematta jättäminen ei ole
perumista.
OPISKELUN
KESKEYTYMINEN
Mikäli keskeytät opiskelusi,
ei koulutuslautakunnan tekemän päätöksen mukaan kurssimaksuja palauteta muuten kuin
lääkärin tai terveydenhoitajan
antamaa todistusta vastaan tai
silloin kun opetusohjelmassa ei
ole ollut riittäviä tietoja opiskelun vaatimista henkilökohtaisista laitehankinnoista.
KURSSIMAKSUT
Opiskelijat maksavat opetusohjelmassa mainitun kurssimaksun erikseen syys- ja kevätlukukaudelta. Kurssimaksun lisäksi
opiskelijat hankkivat ja kustantavat itse oppimateriaalinsa.
Valittavana on myös lukukausikohtainen yleismaksu (syksy
75 € ja kevät 75 €). Yleismaksu
kattaa opetuksen kaikissa opintoryhmissä lukuun ottamatta
erikoiskursseja ja yli 75 € maksavia kursseja. UUTTA: Mikäli
haluat opiskella edullisella yleismaksulla, tee netti-ilmoittautumisen yhteydessä valinta myös
yleismaksusta kohdasta MUU
KOULUTUS.

ILMOITTAUTUMINEN ON
SITOVA eli laskut opintomaksuista lähetetään ilmoittautumisten perusteella. Kurssimaksut ovat perintäkelpoisia. Laskun voi maksaa normaalisti
pankkiin tai asiakaspalvelupisteeseen (Pielisentie 3). Opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, eikä ennen
ilmoittautumista voi varata
opiskelupaikkaa. Kaikkiin keskustan ryhmiin on ilmoittauduttava ennakkoon! Ryhmän
toiminta ratkeaa ensimmäisessä
kokoontumisessa. Mikäli ryhmässä on vähintään viisi opiskelijaa, toiminta alkaa ja ryhmä TYÖTTÖMIEN
työskentelee lukukauden lop- OPINTOSETELI
puun.
Työttömille suunnattu opin-

toetuus (opintosetelit 2 kpl/
lukukausi), todennetaan joko
TE-toimiston voimassa olevalla asiakaskortilla tai internetistä tulostettavalla todistuksella työnhausta. Todentaminen tapahtuu asiakaspalvelupisteessä, Pielisentie 3, arkisin
klo 9–15. Setelien jako alkaa ma
21.9.2015. Etuus tulee osoittaa
kahden viikon kuluessa kurssin
alkamisesta

KOULUKADUN
KUNNOSTUSTYÖMAA

OPISKELIJOIDEN
TAPATURMAVAKUUTUS
Lieksan kaupungilla on kunnan
vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus Pohjola Vakuutus
Oy:ssä. Vakuutus koskee tapaturmaisesti aiheutuneita ruumiinvammoja, jotka kansalaisopiston opiskelijoita mahdollisesti kohtaavat opiskelutilanteissa. Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ruumiinvamman
aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Sairautta sekä vähitellen syntyvää,
esimerkiksi rasituksen aiheuttamaa vammaa ei korvata.
Tapaturman sattuessa tapaturmailmoitus tehdään kirjallisena kansalaisopiston toimistossa. Vakuutusyhtiöön toimitetaan lisäksi lääkärinlausunnot
sekä alkuperäiset maksetut laskut mahdollisten hoitokulujen
korvaamiseksi.

TIEDOTUS
Muutokset ja lisäykset opetusohjelmassa ovat mahdollisia ja
niistä ilmoitetaan Lieksan lehdessä kansalaisopiston palstalla sekä kansalaisopiston Facebook- ja nettisivuilla: https://
www.facebook.com/lieksan.
kansalaisopisto, http://www.
lieksa.fi/kansalaisopisto.

VALOKUVAAMINEN JA
VIDEOINTI
Opiston ryhmien toimintaa,
opiston tapahtumia ja kurssitöitä voidaan valokuvata ja videoida. Valokuvia ja videoita julkaistaan opiston Internet-sivuilla, Facebook-sivuilla sekä
Korennossa, ja niitä voidaan
käyttää opiston mainonnassa ja
markkinoinnissa.

Lukiossa pidettävien kurssien
osallistujille tiedoksi, että Koulukadun käynnissä olevan kunnostustyön takia on paras kulku- ja ainoa ajoreitti lukioon
Koski-Jaakon kadun puolelta.
Sisäänpääsy on kuitenkin entiseen tapaan lukion etu- tai sisäpihan puolen ovesta.

YHTEYSTIEDOT
kanslisti Tuula Porkka
p. 04010 44106
rehtori Asko Saarelainen
p. 04010 44111
suunnittelijaopettaja
Inna Turpeinen
p. 04010 44108
suunnittelijaopettaja
Pasi Karonen
p. 04010 44112
Lieksan kansalaisopisto
www.lieksa.fi/kansalaisopisto
www.facebook.com/
lieksan.kansalaisopisto
Käynti: Sivistysvirasto,
2. kerros, Rantalantie 8,
81720 Lieksa
Posti: Sivistysvirasto,
PL 31, 81701 Lieksa
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YLEISÖLUENNOT
Kaikkiin yleisöluentoihin on vapaa pääsy

y y y KOKEMUKSIA KARJALAISTEN
SUKUPOLVIEN SOPEUTUMISESTA

y y y PETOILTA – MITEN PAIKALLISTA
SUSIKANTAA HALLITAAN?

Tiistai 3.11. klo 18.00−20.15
Kulttuurikeskus Brahe-sali, Pielisentie 9−11

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

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

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

Professori Hämynen on maamme johtavia karjalaisuuden tutkijoita. Väitöskirjastaan alkaen Hämynen on erikoistunut Karjalan väestö-, sosiaali- ja
taloushistoriaan sekä ortodoksisen kirkon historiaan. Hän on muun muassa kirjoittanut laajan
artikkelin ”Metsä, raja ja suojärveläiset” toimittamaansa Suojärven historiaan ”Omal mual – vierahal mual” (2011) sekä tutkinut monipuolisesti aihepiiriä Viipurin läänin historian viidennessä (2014) ja
kuudennessa osassa (2010).
Sekakuoro Pielisen Laulun karjalaisia lauluja.
Tilaisuuden juontaa
rehtori Asko Saarelainen.

Luento yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.
Tilaisuuden juontaa
rehtori Asko Saarelainen.

y y y ITÄKARJALAISIA SUKUJA
TUTKIMASSA
Tiistai 10.11. klo 18.00−19.30
Lieksan kirjasto, Urheilukatu 4
FT Jukka Partanen kertoo, miten itäkarjalaiset
suvut ovat tulleet Suomeen, miten niitä on tutkittu
ja miten niitä nykyisin voidaan tutkia.
Historian tutkija Jukka Partanen toimii Suomen
Sukututkimusseuran varapuheenjohtajana ja hän
on kokenut Karjalan historian tutkija.

Tiedustelut
Lieksan kansalaisopisto
Asko Saarelainen, puh. 04010 44111

Luento yhteistyössä Lieksan kirjaston kanssa.
Tilaisuuden juontaa
kirjastonjohtaja Lea Tserni-Puittinen.

Timo Ryynänen toivoo laajaa hevosharrastajien joukkoa Hevosen valmennus ja hyvinvointi -luennolle. Kuva
Asko Saarelainen.

y y y HEVOSEN VALMENNUS JA
HYVINVOINTI
Tiistai 17.11. klo 18.00−20.15
Kulttuurikeskus Brahe-sali, Pielisentie 9−11
Suomen Hippos ry:n ravivalmennuksen pääkouluttaja Pertti Hartikka käsittelee illan aikana hevosen
valmennuksen yleisiä perusteita, peruskestävyyttä,
vauhtikestävyyttä, nopeuskestävyyttä ja voimaa.
Valmennuksen perusteista käydään läpi hevosen
rakenne, fysiologian pääpiirteet ja liikkeet. Valmennuksen periaatteena on, että hevosta valmennetaan hevosen ehdoin ja elinystävällisesti.
Eläinortopedi Pertti Hartikka valmistui eläinlääkäriksi Oslosta. Hän on toiminut Suomen Hippoksen
ravivalmennuksen pääkouluttajana vuodesta 1992
alkaen ja on kirjoittanut hevosurheilusta lukuisia
tieteellisiä julkaisuja ja artikkeleita.
Luento yhteistyössä Pielisjärven Hevosystäväinseura ry:n kanssa.
Tilaisuuden juontaa puheenjohtaja Timo Ryynänen
Pielisjärven Hevosystäväinseura ry.

Lieksan kuudes Kulttuuriseminaari järjestetään
helmikuussa 2016
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HISTORIA
130100 LIEKSAN
SOTAHISTORIAN
TAPAHTUMIA

Lieksan lukio, auditorio,
Koulukatu 16
to 18.00–19.30
Opetus alkaa 17.9. 24 oppituntia
Opettajina Reijo Kortelainen, Ari
Komulainen, Esko Kuitunen, Jouko Martiskainen ja Mauri Mönkkönen
Sodan vuodet 1939–1944 Lieksa-Pielisjärvellä. Yksilöityjä tapahtumia paikallisesta sotahistoriasta. Kurssi yhteistyössä Lieksan Rajakilta ry:n kanssa. Maksu 31 €.

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

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

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

Kolin kylähistorian viimeistely julkaisua varten. Teoksen painatus,
oikovedoksen luku ja markkinointi. Ryhmän toiminta on käynnistynyt 5.8. Seuraava kokoontuminen
ke 9.9. Maksu 37 €.

IHMISYHTEISÖ
329800 MINDFULNESS
- HYVÄKSYVÄ
LÄSNÄOLOTAITO

Lieksan lukio, luokka 205,
Koulukatu 16
pe 18.00–20.30, la 10.00–14.30,
su 10.00–13.30
2.10.2015–4.10.2015,
12 oppituntia
Opettajana proviisori,
mindfulness-ohjaaja
Eeva-Maija Salo
Haluatko elämääsi enemmän
tasapainoa ja mielenrauhaa?
Haluatko löytää rennomman tavan
elää, olla enemmän läsnä arjessasi? Tule viikonloppukurssille oppimaan ja kokemaan kuinka voit
yksinkertaisella tavalla parantaa
omaa hyvinvointiasi. Kurssilla saat
sekä tietoa, että kokemuksia läsnäolotaidon harjoittamisesta, mindfulnessista. Teemme yksinkertaisia harjoituksia, joita on helppo
jatkaa omassa arjessasi. Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta mindfulnessista. Ota mukaan rennot vaatteet,
makuualusta ja eväät lauantaiksi
ja sunnuntaiksi. Maksu 18 €.

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

329810
MITEN OPASTAN
LIEKSASSA?

Kulttuurikeskus, kokoushuone
Simpauttaja, Pielisentie 9–11
ti 16.30–19.00
Opetus alkaa 29.9. 12 oppituntia
Opettajana FL Asko Saarelainen
Lähinnä matkailuoppaille suunniteltu ryhmä, jossa syvennetään
tietoja Lieksan eri kohteista. Kulttuuria, historiaa, yritysvierailuja ja
tutustumiskäyntejä. Osallistuijen
mahdollisia esityksiä eri aiheista.
Ryhmä kokoontuu 29.9., 27.10.,
24.11. ja 15.12. Maksu 18 €.

KULTTUURI,
KIRJALLISUUS
130230 LUOVAN
KIRJOITTAMISEN
TYÖPAJA

Break Sokos Hotel Koli,
Ylä-Kolintie 39
pe 17.30–20.00
la 10.00–16.00
su 10.00–15.00
23.-25.10.2015, 18 oppituntia
Opettajana kirjailija Marja Björk
Kolin lumoava kansallismaisema
on inspiroinut lukuisia taiteilijoita
Juhani Ahosta ja Eero Järnefeltistä alkaen. Tule sinäkin kehittämään luovuuttasi kirjoittajakurssil-

LUONNONTIETEET
Marja Björk ohjaa luovaa kirjoittamista Kolin viikonloppukurssilla 23.−25.10. Kuva Asko Saarelainen.

le Kolin vaaroille. Oppaanasi on
kirjailija Marja Björk. Kurssin sisältö: Luova kirjoittaminen harrastuksena Kuinka päästä kirjoittamisen
alkuun? Mistä aiheet? Kuinka tarina rakennetaan? Omat kokemukset ja muistot tarinan aineksina
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. Osallistumismaksu sisältää opetuksen, vakuutuksen ja avajaiskahvit. Kurssi alkaa perjantaina 23.10.

410200
TÄHTITAIVAAN
PERUSKURSSI

Lieksan lukio, luokka 205,
Koulukatu 16
ke 18.00–20.30
Opetus alkaa 16.9. 24 oppituntia
Opettajana Jani Silvennoinen
Tutustumme tähtitaivaan eri 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 €.

Kolin kylä omin ja vierain silmin
− kylähistoria valmistuu

Kuva: Kolin Kotiseutuyhdistys ry/Einar A. Saarelainen

Kolin kylähistoria valmistuu
joulumarkkinoille. Kolin Kotiseutuyhdistys ry:n ja Lieksan
kansalaisopiston yhteistyönä
tekemä kirja on nyt viimeistelyvaiheessa. – Kylähistorian sivuilta löytyy monta mielenkiintoista kertomusta kylän ja kyläläisten vaiheista, kertoo Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Erkki
Turunen. Teos sopii hyvin niin
kolilaisten kuin kaikkien Kolin
vaiheista kiinnostuneidenkin
luettavaksi.
Kolilaisten elämää ja
sotahistoriaa
Kylän tapahtumat ja ihmiset
muodostavat kylähistorian vankan pohjan. Erityisesti laajan
yhdistys- ja järjestötoiminnan
esittely sekä monipuoliset henkilökuvaukset ovat kirjan mielenkiintoista antia. Kolin ilmavalvonnan, kotirintaman olosuhteiden, lieksalaisten evakuoinnin
ja sotavuosien poikkeustalouden tarkastelu tuo kylähistorialle
ulkopuolisia lukijoita sotahistorian harrastajien piiristä.
Alueen elinkeinot ja liikenne, koulu ja seurakunnallinen
elämä saavat omat artikkelinsa.
Kirjan alussa tarkastellaan Kolin
maiseman ja kylän asutushisto-

nyt Kolia koskevien lehtiartikkeleiden kokoelman 1800-luvun
lopusta nykyaikaan saakka.
Kolin Kotiseutuyhdistys on
suorittanut laajan perinteenkeräysprojektin haastatellen kyläläisiä yli kymmenen vuoden ajan.
Kansalaisopiston Kolin kylähistoriaryhmän toiminta käynnistyi
vuonna 2011. Ryhmän puitteissa
on jäsennetty jo aiemmin kerättyä aineistoa, suunniteltu kylähistorian sisältöä ja artikkeleita
sekä koottu materiaalia ja valokuvia kirjan pohjaksi. Muutamat
ryhmän jäsenet ovat kirjoittaneet
myös artikkeleita julkaisuun.
Teoksen toimittaa FT Jukka
Partanen.
Mielenkiintoisia
tutkimusaiheita

rian muotoutumista tarkastellaan ammattitutkijoiden voimin.
Kolin matkailun vaiheita ja taide-elämää käsittelevissä artikkeleissa Kolia katsotaan enemmän ulkopuolisin silmin. Näkökulmana on, miten matkailijat ja
kulttuurivaikuttajat ovat kokeneet ja kuvanneet kansallismaiseman.

Ainutlaatuinen kuva-aineisto
Kolilaisten kiinnostus oman
kylän menneisyyden tuntemiseen on saanut eri tahot vuosien
varrella keräämään lähdeaineistoa kylähistoriaa varten. Kolin
Kotiseutuyhdistyksen hallussa on
ainutlaatuinen kyläkuvaaja Einar
A. Saarelaisen kuva-arkisto. Saa-

relainen kuvasi kolilaisia omassa elinympäristössään erityisesti
sotien välisinä vuosikymmeninä.
Kolilainen historian harrastaja Mauri Vaakanainen on koonnut erittäin laajan Kolia koskevan lähdemateriaalin Kansallisarkiston ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran asiakirjalähteistä. Hän on muun muassa kerän-

Kolin historian ja kulttuuriperinnön tutkijoille riittää työsarkaa myös tämän kylähistorian
valmistumisen jälkeen. Mielenkiintoisia näkökulmia ovat esimerkiksi Kolin matkailun vaiheet, suojelukysymykset ja Kolin
monimuotoinen tarinaperinne.
Nämä aihepiirit tarjoavat haasteita myös ammattitutkijoille.
Asko Saarelainen

Korento syksy 2015
Kuva: Pasi Karonen

TIETOTEKNIIKKA
340100
TABLETTIKURSSI
KOLILLA

340120
TIETOTEKNIIKKAA
SENIOREILLE II

Tabletti- eli taulu- tai sormitietokoneet ovat uusi laitetyyppi. Kolin
kouluun on hankittu Android-käyttöjärjestelmään perustuvia koneita. Kurssin sisältönä tablettitietokoneen peruskäyttö, mutta erityisesti videokuvaus ja videon editointi. Peruskoulun valinnaisainekurssi yhteistoiminnassa Kolin
koulun kanssa, mutta mukaan
voi tulla myös koulun ulkopuolelta. Maksu 37 €. HUOMAA POIKKEAVAN AIKAINEN ALOITUSPÄIVÄ!

Alussa lyhyt kertausosuus yleensä Windowsista, mutta painotus sovellusohjelmissa, kuten
Word tai Open Office, Internetissä ja ns. sosiaalisessa mediassa. Windowsin järjestelmätyökalut, tietoturvallisuus yms. voivat olla mukana, jos aikaa riittää.
Kurssimaksu 37 €. Poikkeuksellisesti ei opetusta 18.11., kurssi
jatkuu 16.12. asti. Oma muistitikku välttämätön, opettaja neuvoo
tarvittaessa.

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

Kansalaisopisto
tärkeä henkireikä
Kansalaisopisto on äärettömän tärkeä henkireikä
ihmisille Lieksassa, uskoo
kansalaisopiston kanslisti
Tuula Porkka. Hän on toiminut tehtävässä maaliskuun alusta lähtien.
Tuula Porkka pitää haastavana täyttää aiemman, pitkäaikaisen kanslistin Sirkka Ruuskasen
paikka. – Tässä pitää pystyä palvelemaan asiakkaita yhtä hienosti kuin hänkin teki.

Punkaharjulla syntynyt ja
Savonlinnasta kotoisin oleva
Porkka on asunut Lieksassa kahdeksan vuotta. Tutkintopohja on
monipuolinen: merkonomi, lähihoitaja ja koulunkäynninohjaaja.
Työtehtäviä on Savonlinnassa ja
Lieksassa ollut niin toimistoissa,
hoitoalalla kuin erilaisissa oppilaitoksissakin. Viimeksi, ennen
kansalaisopistoon tuloaan, hän
toimi Lieksan lukion koulusihteerin sijaisena.
– Tässä työssä on puhelimen
kanssa olemista enemmän kuin
aiemmissa. Kurssiasioista soitel-

laan, ja minusta on hieno homma, että aina on yhteisymmärrykseen päästy. Työ on sikäli kiireistä, että on monta pientä palasta hoidettavina samanaikaisesti sähköpostista puhelimeen ja laskuista kurssijärjestelmä Hellewiin. Niinpä onkin loistavaa, että sain aloittaa jo keväällä, hyvissä ajoin ennen syksyn
ruuhka-aikaa.

Pasi Karonen

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

340105
TABLETTIKURSSI,
RYHMÄ IPAD

340125
WINDOWSPERUSTEET

Tabletti- eli taulu- tai sormitietokoneet ovat uusi laitetyyppi. Välineinä Apple-käyttöjärjestelmään
perustuvat iPad-koneet, joita on
kurssin aikana käytettävissä.
Kurssin sisältönä tablettitietokoneen peruskäyttö. Kurssimaksu
18 €.

Seniorikursseja systemaattisempi johdatus Windows-käyttöjärjestelmään käyttäen tukena sähköistä oppikirjaa. Sopii perusteet jo hallitseville, itseoppineille
tai esimerkiksi jonkin seniori- tai
vastaavan alkeiskurssin käyneille. Kurssimaksu 37 €. Oma muistitikku välttämätön, opettaja neuvoo tarvittaessa.

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

Ohjaaja Markku Pölösen Lieksa!-elokuva oli ajankohtainen asia kahdeksan vuotta sitten, ja se pääsi kansikuvaan myös Korento-lehden syysnumerossa 2007. Tuula Porkka tuli samaan aikaan Lieksaan, ja toisin
kuin elokuvan kuvaama Koppelon suku, hän myös onnistui pääsemaan perille asti.
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340110
TABLETTIKURSSI,
RYHMÄ ANDROID

Lieksan lukio, luokka 201,
Koulukatu 16
ti 16.30–18.00
Opetus alkaa 3.11. 12 oppituntia
Opettajana Kati Honkanen
Tabletti- eli taulu- tai sormitietokoneet ovat uusi laitetyyppi. Välineinä Android-käyttöjärjestelmään perustuvat koneet. Kurssin sisältönä tablettitietokoneen
peruskäyttö, ja se on TARKOITETTU HENKILÖILLE, JOILLA
ON ANDROID-TABLETTI ITSELLÄÄN. Kurssimaksu 18 €.

340115
TIETOTEKNIIKKAA
SENIOREILLE I

Lieksan lukio, ATK-luokka 106,
Koulukatu 16
ke 15.30–17.45
Opetus alkaa 16.9. 36 oppituntia
Opettajana Pasi Karonen
Harjoitellaan koneen peruskäyttöä sekä hiiren ja näppäimistön hallintaa. Painotus Windows-käyttöjärjestelmän yleispiirteissä ja vakiotyökaluissa. Internet-selailun alkeet ja sähköposti otetaan kuitenkin myös esille.
Kurssimaksu 37 €. Poikkeuksellisesti ei opetusta 18.11., kurssi
jatkuu 16.12. asti. Oma muistitikku välttämätön, opettaja neuvoo
tarvittaessa.

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

340130
KOODAUKSEN
ALKEITA

Lieksan lukio, ATK-luokka 106,
Koulukatu 16
to 16.10–17.40
Opetus alkaa 5.11. 12 oppituntia
Opettajana Pasi Karonen
Koodaus on tulossa perusopetuksenkin opetusohjelmaan, joten
pyritään pääsemään sisään koodaajan ajatustapaan. Konehan
ei ymmärrä eikä tulkitse mitään,
joten sille on puhuttava toisella tavalla kuin ihmisille tai vaikka
koirillekaan. Käytetään välineinä
tarpeiden ja ajan puitteissa esim.
“Koodaustunti”-aineistoja, BBCodea ja HTML:ää. Kurssimaksu 18
€. Oma muistitikku välttämätön,
opettaja neuvoo tarvittaessa.
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SUOMI
120100 SUOMEN
AKTIVOINTIKURSSI

Lieksan lukio, luokka 203,
Koulukatu 16
ti 18.10–19.40
Opetus alkaa 15.9. 24/26 oppituntia
Opettajana FM Inna Turpeinen
Lähtötaso A2–B1. Kurssi soveltuu
opiskelijoille, jotka tuntevat jo suomen kielen alkeet, mutta kaipaavat käytännön puheharjoituksia.
Kurssin tavoitteena on parantaa
opiskelijan puhevalmiuksia ja rohkaista häntä puhumaan suomeksi ilman virheiden pelkoa. Puheharjoitusten aiheina ovat esittäytyminen ja tutustuminen, omasta
kodista, arkipäivästä ja harrastuksista kertominen sekä erilaiset
asiointitilanteet kaupassa, kirjastossa, lääkärissä. pankissa, vakuutusyhtiössä jne. Myös ajankohtaisia asioita sivutaan. Opettajan
omat materiaalit sekä YLE:n verkkomateriaali. Maksu syksy 31 €,
kevät 31 €.

ENGLANTI
120310 ENGLANTI II

Lieksan lukio, luokka 101,
Koulukatu 16
ti 16.30–18.00
Opetus alkaa 15.9. 24/26 oppituntia
Opettajana
FM Marja Leena Riikonen
Lähtötaso A1. Kurssi sopii englantia noin vuoden kansalaisopistossa opiskelleille sekä aloituskurssiksi henkilöille, joiden englannin
opiskelusta on kulunut useampi
vuosi. Edellytetään englannin kielen alkeiden tuntemusta. Kurssin
aikana harjoitellaan kertomaan
englanniksi perusasioita itsestä,
kodista ja jokapäiväisestä elämästä. Mukana ovat myös helpohkot
matkailutilanteet kuten erilaisilla
kulkuneuvoilla liikkuminen, liikenneaikataulujen tiedusteleminen,
matkalippujen ostaminen ja tien
neuvominen. Kieliopin keskeisiä
teemoja ovat sanajärjestys, kysymysten muodostus, artikkelien
käyttö, verbien preesens ja tuleva
aika sekä ajan ja paikan prepositiot. Oppikirja English for You, too!
Book 1. Maksu syksy 31 €, kevät
31 €.

120320 ENGLANTI III

Lieksan lukio, luokka 101,
Koulukatu 16
ma 16.30–18.00
Opetus alkaa 14.9. 24/26 oppituntia
Opettajana FM Inna Turpeinen
Lähtötaso A1. Kurssi sopii kieltä
noin kaksi vuotta kansalaisopistossa opiskelleille. Soveltuu myös
henkilöille, jotka haluavat virkistää jo hieman ruostumaan päässyttä kielitaitoa. Harjoitellaan matkustamiseen liittyviä ilmaisuja, tarkempaa kodin esittelyä, kaupassa
ja puhelimessa asioimista, matkavarauksen tekemistä ja hotelliin
kirjoittautumista. Myös brittiläinen
elämänmuoto tulee tutuksi. Kieliopin keskeisiä aiheita ovat verbin imperfekti ja kestopreesens,
have got -omistusrakenne ja erilaiset ajanilmaisut. Oppikirja English
for You, too! Book 2. Maksu syksy
31 €, kevät 31 €.

120330 ENGLANTI IV

Lieksan lukio, luokka 203,
Koulukatu 16
ke 18.10–19.40
Opetus alkaa 16.9. 24/26 oppituntia
Opettajana FM Inna Turpeinen
Lähtötaso A2. Kurssi sopii englantia noin kolme vuotta kansalaisopistossa opiskelleille sekä
kertauskurssiksi englantia aikai-

semmin muutaman vuoden lukeneille. Kurssin teemana on englanti kansainvälisen kanssakäymisen kielenä. Keskeiset viestintätilanteet ovat työpaikan ja loma-aktiviteettien esittely, lääkärissä käynti,
ruoan tilaamien ravintolassa, puutarhahoito, Internetistä ostaminen
sekä auton ostaminen ulkomailta. Kielioppiaiheina ovat adjektiivien vertailu, adverbit, verbin perfekti ja futuuri sekä itsenäiset omistuspronominit. Opiskelijan sanavarasto ja suullinen ilmaisu kehittyvät kurssin aikana siten, että hän
voi saavuttaa kielitaitotason B 1.
Oppikirja English for You, too! Book 3.
Maksu syksy 31 €, kevät 31 €.

120340 ENGLANTI V

Lieksan lukio, luokka 203,
Koulukatu 16
ke 16.30–18.00
Opetus alkaa 16.9. 24/26 oppituntia
Opettajana FM Inna Turpeinen
Lähtötaso B1. Kurssi sopii englantia
kansalaisopistossa noin 4-5 vuotta opiskelleille tai vastaavat tiedot
omaaville. Kurssin keskeinen teema
on Yhdysvallat ja amerikkalainen
elämänmuoto. Kurssilla kiinnitetään
huomiota britti- ja amerikanenglannin sanasto-, ääntämis- ja kirjoittamiseroihin. Kurssin aikana liikutaan
urheilustadionilla, huoltoasemalla,
maantiellä, ravintolassa, ostoskeskuksessa, maatilalla ja isossa kaupungissa sekä harjoitellaan omista
juurista ja juhlaperinteistä kertomista. Kieliopin keskeisiä aiheita ovat
epäsuorat kysymykset ja konjunktiot, relatiivi- ja indefiniittipronominit sekä verbin pluskvamperfekti ja
passiivin preesens. Amerikkalainen
musiikki höystää kieli- ja kulttuurimatkaamme. Maksu syksy 31 €,
kevät 31 €.

120350 ENGLANNIN
KESKUSTELURYHMÄ

Lieksan lukio, luokka 204,
Koulukatu 16
to 18.10–19.40
Opetus alkaa 17.9. 24/26 oppituntia
Opettajana FM Pasi Karonen
Lähtötaso B1. Keskustelua englanniksi mielenkiintoisista aiheista,
mm. kulttuurista sekä ajankohtaisista kotimaan ja ulkomaan uutisista ja ilmiöistä. Pääpaino on opiskelijan itseilmaisussa. Ei oppikirjaa eikä
kielioppiharjotuksia. Kurssilla käytetään mm. YLE:n ja BBC:n verkkosivuja, radio- ja televisio-ohjelmia
sekä muita lähdeaineistoja. Maksu
syksy 31 €, kevät 31 €.

120360 ENGLANTIA
SENIOREILLE

Pielisen Karjalan musiikkiopisto,
teorialuokka, Koski-Jaakonkatu 4
ma 12.00–13.30
Opetus alkaa 14.9. 24/26 oppituntia
Opettajana FM Inna Turpeinen
Lähtötaso A2–B 1. Kurssi sopii kertaajille, jotka tuntevat kielen keskeiset rakenteet ja perussanaston,
mutta kaipaavat kertausta ja kannustusta puhumisen harjoitteluun
rauhalliseen tahtiin. Kurssin teemana on englantilaisen pariskunnan,
Patin ja Pollyn, lomamatka Suomeen. Mukana ovat sekä Suomen
esittelyssä että matkustamisessa tarvittavat tilanteet ja sanastot.
Keskusteluharjoitusten lisäksi kurssilla kerrataan kielioppia. Oppikirja
Pat and Polly, Passport to Finland.
Maksu syksy 31 €, kevät 31 €.

120370 ENGLANNIN
VIRKISTYSKURSSI

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

Lähtötaso A2-B1. Kurssi on tarkoitettu useamman vuoden englantia
opiskelleille, jotka hallitsevat peruskieliopin ja sanaston, mutta kaipaavat puhumisen harjoittelua. Kurssin keskeinen teema on Suomen
ja suomalaisen elämäntavan esittely ulkomaalaisille, aiheina ovat
Suomen historia, maantiede, kulttuuri, saavutukset eri aloilla, ruoka,
vapaa-ajan vietto ja juhlaperinteet.
Myös opiskelijat voivat tuoda tunnille omia materiaalejaan ja ehdottaa
keskusteluaiheita. Varsinaista kieliopin opiskelua ei kuulu kurssiohjelmaan, joskin kielioppia kerrataan
tarvittaessa. Kurssilla tehdään runsaasti keskusteluharjoituksia ja laajennetaan em. aihepiirien sanastoa.
Ryhmään ovat tervetulleita sekä
edellisenä vuonna virkistyskurssille osallistuneet että uudet opiskelijat. Maksu syksy 31 €, kevät 31 €.

SAKSA
120400 SAKSAN
JATKO- JA KERTAUSKURSSI

Lieksan lukio, luokka 203,
Koulukatu 16
ma 18.00–19.30
Opetus alkaa 14.9. 24/26 oppituntia
Opettajana FM Päivi Hirvonen
Lähtötaso A2–B1. Harjoitellaan
monipuolisesti kaikkia osa-alueita: keskustelua, kuuntelemista, luetun ymmärtämistä sekä sanastoa ja
rakenteita. Opetuksessa hyödynnetään älytaulua ja videoklippejä.
Kurssin aiheita ovat mm. nykypäivän Saksa, maantuntemus ja matkailu. Lisätietoja antaa opettaja Päivi Hirvonen, p. 040 1044267. Oppikirja Aussichten B1. (Kursbuch/
Arbeitsbuch) sekä opettajan monisteet. Tarvittaessa opettaja auttaa kirjan hankkimisessa. Kirjaan opettaja jakaa suomenkieliseen sanastoon.
Maksu syksy 31 €, kevät 31 €.

VENÄJÄ
120600
VENÄJÄN ALKEET

Lieksan lukio, luokka 101,
Koulukatu 16
ma 18.10–19.40
Opetus alkaa 14.9. 24/26 oppituntia
Opettajana FM Inna Turpeinen
Lähtötaso 0. Vasta-alkajille tarkoitettu kurssi. Opetellaan kyrilliset
aakkoset, tehdään luku- ja ääntämisharjoituksia sekä harjoitellaan
käytännön viestintätilanteitä. Soveltuu niin Venäjälle matkaa suunnitteleville kuin Suomessa venäläisiä
esimerkiksi palvelutilanteissa kohtaaville. Aiheina ovat mm. tutustuminen, esittäytyminen, kahvilassa,
vaatekaupassa, kylpylässä ja laskettelukeskuksessa asiointi. Myös
kulttuuria ja maantuntemusta sopivina annospaloina. Oppikirja Pora!
1 Venäjää aikuisille Kansalaisopiston ja ammattiopiston yhteisryhmä.
Maksu syksy 31 €, kevät 31 €.

120610 VENÄJÄN
JATKORYHMÄ

Lieksan lukio, luokka 101,
Koulukatu 16
to 16.30–18.00
Opetus alkaa 17.9. 24/26 oppituntia
Opetttajana FM Inna Turpeinen
Lähtötaso A1. Yhteisryhmä, jossa
kaksi tasoa yhdessä: viime vuoden
venäjän alkeet ja venäjä II. Sopii
myös venäjää 1-2 vuotta aikaisemmin kansalaisopistossa opiskelleille
tai vastaavat tiedot omaaville. Oppikirja tasolla I: Kafe Piter 1 kappaleesta 8 eteenpäin; tasolla II: Kafe
Piter1 kappaleesta 13 eteenpäin.
Jatketaan tutustumista kielen perusrakenteisiin sekä keskeiseen sanastoon tapakulttuuria unohtamatta. Maksu syksy 31 €, kevät 31 €.

Kuva: Asko Saarelainen

ITALIA
120800
ITALIAN ALKEET

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

120620 VENÄJÄN
AKTIVOINTIKURSSI

Lieksan lukio, luokka 203,
Koulukatu 16
ti 16.30–18.00
Opetus alkaa 15.9. 24/26 oppituntia
Opettajana FM Inna Turpeinen
Lähtötaso A 2. Kurssi sopii opiskelijoille, jotka osaavat venäjän alkeet,
esim. kansalaisopistossa vähintään
kolme vuotta kieltä opiskelleille tai
vastaavat tiedot omaaville. Kurssin tavoitteena on kerrata opittuja asioita, laajentaa sanavarastoa
ja rohkaista opiskelijaa käyttämään
kieltä käytännön puhetilanteissa.
Runsaasti keskusteluharjoituksia
pareittain ja pienryhmissä, aiheina
mm. ihmisten tapaaminen, hotelliin
majoittuminen, työ- ja opiskelupaikan esitteleminen, lääkärissä käynti, junalla matkustaminen, kesämökin vuokraaminen, lomasuunnitelmat ja juhlien vietto. Kieliopissa kiinnitetään huomiota verbin aspektiin,
etuliitteisiin verbeihin, nominien taivutuksiin ja ajan ilmaisuihin. Oppikirja Serpantin 1 Puhutun venäjän jatkokurssi. Maksu syksy 31 €,
kevät 31 €.

ESPANJA
120700
ESPANJAN ALKEET

Lieksan lukio, luokka 101,
Koulukatu 16
ke 16.30–18.00
Opetus alkaa 16.9. 24/26 oppituntia
Opettajana Anneli Salin
Lähtötaso 0. Vasta-alkajille tarkoitettu, rauhallisesti etenevä kurssi. Harjoitellaan kielen perusrakenteita ja käytännöllisiä puhetilanteita sekä perehdytään espanjalaiseen elämäntapaan. Oppikirja Buenas Migas 1. Kansalaisopiston ja
ammattiopiston yhteinen ryhmä.
Maksu syksy 31 €, kevät 31 €.

120710 ESPANJA II

Lieksan lukio, luokka 201,
Koulukatu 16
to 16.30–18.00
Opetus alkaa 17.9. 24/26 oppituntia
Opettajana Anneli Salin
Lähtötaso A1. Sopii kansalaisopistossa espanjaa noin vuoden opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville.Jatketaan kielen perusrakenteiden opiskelua ja harjoitellaan käytännöllisiä puhetilanteita espanjalaista kulttuuria ja elämäntapaa
unohtamatta. Oppikirja Fantástico!
1 kappaleesta 7 eteenpäin Maksu
syksy 31 €, kevät 31 €.

120720 ESPANJAN
JATKOKURSSI

Lieksan lukio, luokka 101,
Koulukatu 16
ke 18.10–19.40
Opetus alkaa 16.9. 24/26 oppituntia
Opettajana Anneli Salin
Lähtötaso A2. Jatketaan kieliopin
opiskelua ja keskustelutaidon harjoittelua sekä tutustumista espanjalaiseen elämänmuotoon. Sopii kansalaisopistossa espanjaa 3-4 vuotta opiskelleille tai vastaavat tiedot
omaaville. Oppikirja Fantástico! 3
kappaleesta 6 eteenpäin. Maksu
syksy 31 €, kevät 31 €.

Lähtötaso 0. Kiinnostaako Italian
ja Välimeren kulttuuri? Tässä on
sopiva alkeiskurssi, joka vie sinut
tutustumismatkalle italian kieleen,
ihmisiin ja alueen rikkaaseen kulttuuriin, musiikkiin ja ruokaan. Kielen perusrakenteiden opiskelun
lisäksi harjoitellaan yksinkertaisia keskusteluja pareittain ja pienissä ryhmissä. Benvenuti al corso di italiano! Kansalaisopiston ja
lukion yhteinen ryhmä. Kurssi kattaa lukion 1,5 kurssin oppimäärän.
Oppikirja Bella Vista 1. Maksu syksy 31 €, kevät 31 €.

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

Lähtötaso A 1–2. Haluatko selviytyä paremmin italian kielellä arkitilanteissa? Kurssi on tarkoitettu niille, jotka ovat käyneet italian alkeet ja kaipaavat käytännön puheharjoituksia. Keskusteluharjoituksia tehdään pareittain, pienissä ryhmissä ja opettajan johdolla. Kurssi antaa valmiuksia selviytyä paremmin erilaisissa matkailutilanteissa, aiheina
mm. tutustuminen ja esittäytyminen, ihmisten kuvaileminen, harrastukset, sää, kaupungissa liikkuminen, kahvilassa, ravintolassa ja kaupassa asiointi, matkalippujen ja aikataulujen tiedustelu.
Kielioppiasioista käsitellään mm.
epäsäännöllisten verbien preesensiä, verbien imperfektiä, perfektiä ja imperatiivia, pronominien
taivutusta sekä prepositioita. Benvenuti al corso! Oppikirja In Piazza 1 ja opettajan monisteet. Maksu syksy 31 €, kevät 31 €.

MUUT KIELET
129800 VARSINAISKARJALAN ALKEET

Lieksan lukio, luokka 201,
Koulukatu 16
ma 17.00–18.30
Opetus alkaa 14.9. 24/26 oppituntia
Opettajana KM Markku Mahlavuori
Lähtötaso 0. Kurssi toteutetaan
yhteistyössä Suojärven Pitäjäseura ry:n ja Lieksan Suojärveläiset ry:n kanssa. Varsinaiskarjalaa
puhuttiin ennen sotia Raja-Karjalassa mm. Repolan, Porajärven,
Suojärven, Suistamon, Korpiselän ja Impilahden pitäjissä. Nyt on
mahdollisuus opiskella näillä seudulla puhuttua kieltä omalla paikkakunnalla! Kurssi sopii aloittelijoille sekä kieltä vähän taittaville. aakkosista ja äänteistä arkielämän puhetilanteisiin sekä opitaan
perussanastoa ja kielen perusrakenteita. Kurssilla käytetään Kielikerahmo Opassa da opassu
-materiaalia, joka jaetaan kurssin
alussa. Materiaali sisältää Kuin
kirjuttua karjalaksi -ohjeen sekä
erilaisia karjalankielisiä tekstinäytteitä, äänitteitä ja lauluja lukemisen, kuullun ymmärtämisen,
puhumisen ja kirjoittamisen tueksi. Tämän materiaalikokonaisuuden kustantaa opiskelijoille Suojärven Pitäjäseura ry / Lieksan
Suojärveläiset ry. Terveh tulgua
joukolleh! Maksu syksy 31 €,
kevät 31 €.
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Käytännönläheistä
kielten opetusta
Kansalaisopiston kielten opetusohjelmassa on seitsemän eri
kieltä: englanti, espanja, italia,
karjala, saksa, suomi ja venäjä. Karjalan kieli on palautunut
kurssiohjelmaan muutaman vuoden tauon jälkeen. Karjalan kieltä on opetettu kansalaisopistossa aiempinakin vuosina, tosin silloin kysymyksessä oli karjalan
kielen toinen murre, livvinkarjalaa. Alkavana työvuonna on mahdollista opiskella karjalan kielen
toista päämurretta, varsinaiskarjalaa, jota puhuttiin mm. Repolan, Porajärven, Suojärven, Suistamon, Korpiselän ja Impilahden
pitäjissä. Karjalan kielen opetus
toteutetaan yhteistyössä Suojärven Pitäjäseura ry:n ja Lieksan
Suojärveläiset ry:n kanssa.
Kielten opetuksessa painotamme kommunikatiivisuutta ja käytännönläheisyyttä. Teoriaopiskelun lisäksi on tärkeä päästä kokeilemaan kieltä käytännössä. Siksi
tämän vuoden opetusohjelmassa on runsaasti käytännön puhetaitoa kehittäviä kursseja. Pyrimme viemään kielten opetusta käytännön tasolle. Viime lukuvuonna monissa kieliryhmissä vieraili syntyperäisiä puhujia. Tällaiset kohtaamiset ovat jännittäviä ja palkitsevia. Lisäksi englannin, espanjan ja saksan opiskelijat laittoivat kyseisen kielialueen

ruokaa yhdessä Maailman ruokia -kurssilaisten kanssa. Tänä
vuonna kansalaisopistolla on
Makuja maailmalta -kokkauskurssi, jonka puitteissa kolmena
lauantaina valmistetaan suosittujen matkailumaiden herkkuja –
venäläistä, välimerellistä ja thaimaalaista ruokaa. Kurssi on tällä kertaa oma kurssi ja vaatii erillistä ilmoittautumista. Tervetuloa Makuja maailmalta -kurssille
myös kielten opiskelijat!
Matkustaminen maahan, jonka
kieltä on opiskellut, on varma keino testata opiskelun hyödyt käytännössä ja nostaa opiskelumotivaatiota. Keväällä venäjän kielen
opiskelijat tekivät matkan Pietariin. Alkukesästä taas italian kielen harrastajat matkustivat kielikouluun Sorrentoon. Kerromme näistä matkoista lisää tällä
sivuaukeamalla.
Kiinnostaako sinua uusi kulttuuri? Suunnitteletko kenties matkustavasi ensi kesänä johonkin
maahan? Oletko koskaan miettinyt sitä, että matkan voi aloittaa
tulemalla kielikurssille kansalaisopistoon? Kielikurssilla matkaan
tarttuu kielitaidon lisäksi uusia
ruokareseptejä, kyseisen maan
musiikkia ja uusia tuttavuuksia.
Inna Turpeinen
Suunnittelijaopettaja

Kielikoulua ja retkiä
Sorrennossa

Matkan Sorrentoon järjesti italian kielen opettaja Luciana Turunen. Kuusi lieksalaista italian
opiskelijaa aveceineen allekirjoittanut mukaan lukien lähti opiskelemaan kieltä Sorrentossa toimivaan Santa Anna -kielikouluun.
Kielikurssille osallistui myös
joensuulaisia italian harrastajia.
Matka kesti viikon ja sen aikana
ehdimme käydä neljä tuntia päivässä koulua, tutustua Sorentoon,
Pompejiin, Capri-saareen sekä
osallistua ruoanlaittokurssille.
Kielen opetus oli hyvätasoinen, italialaiset opettajat taitavia, eläväisiä ja huumorintajuisia.
Tunneilla käytettiin monipuolisia opetusmenetelmiä ja pantiin käyttämään kieltä tosissaan.
Opettajana kiinnitin huomiota
älytaulun taitavaan käyttöön ja
siihen, että opettajat välttivät englannin kielen käyttöä ja pyrkivät
selittämään asiat vain italiaksi.
Ja koska italialaiset ovat taitavia
käyttämään elekieltä, se onnistui
heiltä mainiosti!
Sorrenton ja Caprin maisemat
ovat henkeäsalpaavia. Kumpikin sijaitsee kuuluisan Napolin
lahden alueella. Sanonta ”nähdä
Napoli ja kuolla” kirkastui näitä
uhkeaa substrooppista luontoa ja
sen helmassa sijaitsevia kauneutta
ja antiikkia henkiviä rakennuksia

POMPEJIN
RAUNIOT

katsellessa.
Kaksi paikkaa
oli yli muiden: jyhkeä Pompejin
kaupunki ja Capri.
Pompejissa aika pysähtyy, hienosti restauroidut kaupungin
rauniot tekevät historian todentuntuiseksi. Kuvankauniilla Caprin saarella vierailimme ruotsalaisen lääkärin Axel Munthen
San Michele -huvilassa, joka on
nykyisin Ruotsin valtion omistama taiteilijakoti. Huvila sijaitsee kauniilla korkealla paikalla
ja siinä yhdistyvät antiikin arkkitehtuuri ja ruotsalainen talonpoikaissisustus. Huvilan yhteydessä on suuri puutarha monine eksoottisine kasveineen ja yrtteineen. Caprilla kävimme myös
sinisessä luolassa, Azurra Grottassa, joka sai nimensä kalkkikivestä hohtavasta valosta, joka värjää veden turkoosiksi.
Lieksaan palasimme repullinen
mukavia muistoja mukana. Niitä
sulattelemme vielä tulevana syksynä, kun kurssi alkaa ja olemme
taas koolla italian kurssilla.
Inna Turpeinen

Italia vei sydämen
Kaikkien, ketkä eivät tiedä,
mitä voisi opiskella syksyllä, kannattaa aloittaa Italian alkeet kansalaisopistossa. Siitä saattaa hullaantua ihan totaalisesti. Meillä
oli aivan mahtava matka Sorrentoon, jossa opiskelimme italiaa
Santa Anna Instituutissa. Italian
kurssilla opiskelijoita oli Englannista, Espanjasta, Slovakiasta, Ranskasta, Latviasta ja jopa
Jordaniasta. Hauskoja esiintymisiä eri tilanteissa ja imitaatioita
oli mukava tehdä. Kahden vuoden opiskelun jälkeen tuntui, että

“apuua! Haluan opiskella lisää!”
Pois lähtiessä huomasin, että
osaan toimia tietyissä tilanteissa:
ravintolassa, hotellissa, kaupassa, jne. Small talk tosin oli vielä
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hakusessa. Onneksi joukossamme oli Ella, joka oli meidän kävelevä sanakirja.
Italiaan voi ihan hullaantua! Niin kävi minulle.
Rakastuin italialaiseen. Mieheni kanssa meille meinasi tulla ero. Rakkauteni kohde on nyt pihassa oleva Saima,
Fiat 600. Eroa ei tullut, vaan
signorina Saimasta on tullut
koko kansan lemmikki. Sillä on
mukava rulluutella ja moikkailla hymyileviä vastaantulijoita.
Benvenuti studiare italiano!
Päivi Vahtermo
italian kielen opiskelija

Kielitaitoa kokeilemassa Pietarissa
Toukokuun puolivälissä kahdenkymmenen hengen ryhmä
venäjän opiskelijoita puolisoineen, lapsineen ja opettajineen
matkusti enolaisen matkanjärjestäjä Kinnunen Oy:n linja-auton kyydissä Pietariin. Matka
kesti neljä päivää ja majoitus oli
Moskova-hotellissa. Matkaohjelmaan kuului kaupungin kiertoajelu, vierailu taidemuseo Eremitaasissa ja Pietarhovissa.
Kokeneet Pietarin-kävijät liikkuivat kaupungilla myös itsenäisesti, ja heille tuli tutuiksi myös
muut mielenkiintoiset paikat,
kuten Aleksanteri Nevskyn luostari, Jusupovin palatsi, antropologian ja etnografian Kunstkamera -niminen museo, baletti,
jazzklubi ja vaikkapa venäläinen
sauna ja kauppa ruokapaikoista
puhumattakaan.
Sää suosi matkalaisia,
vasta puhjenneet lehdet
kehystivät hienosti kaupungin kauniita rakennuksia, siltoja ja kanavia.
Kaupungin kiihkeä syke
oli käsin kosketeltavissa:
Nevsky prospektin väen paljous, katumusiikkia, lukuisia
kaupunkitapahtumia, eri kielten puheensorinaa. Kaupungin
rakennusten ja teiden hyvä kunto
teki vaikutuksen. Pietari on erityisen lumoava juuri kesän kynnyksellä ja matkalaiselle jäi matkasta hyvä mieli, kauniita muistoja ja kaipuu palata tähän pohjoiseen helmeen uudestaan.
Tunnelmat matkasta välittyvät
parhaiten venäjän kielen opiskelijoiden matkakertomuksista:
”Kaupunkiin ei voi olla ihastumatta yhä uudelleen. Aina löytyy jotakin ennen näkemätöntä ja kokematonta. Edellisen
käyntini jälkeen kaupunki on kymmenessä vuodessa muuttunut
länsimaiseen
suuntaan suurin harppauksin. Sen huomaa
ainakin uusiutuneessa autokannassa ja englannin kielen yleistymisessä turistikohteissa. Jopa palvelualttius

on hieman parantunut, mutta
vain vähän. Palvelukulttuurilla on Venäjällä selkeästi pitkät
perinteet eivätkä ne muutamassa sukupolvessa muutu. Neuvostoliiton aikaan sanottiin, että
”mikään ei toimi, mutta kaikki
järjestyy”. Tuon fraasin saanee
nyt jo unohtaa. Ruokapaikoissa ja kauppaliikkeissä palvelu oli
hyvin asiallista ja ystävällistä.
Eräs mielenkiintoisista ja mieleen painuneista paikoista oli
Aleksanteri Nevskin luostarin
alue. Pietari Suuren perustama luostari oli aivan hotellimme tuntumassa, Nevski Prospektin eteläpäässä. Luostarin
alueella ovat Lasarevin ja Tihvinän hautausmaat, joihin on haudattu monia merkittäviä 1800- ja
1900-luvuilla Pietarissa vaikuttaneita suuria kirjailijoita, taiteilijoita ja säveltäjiä kuten Mihail
Lomonosov, Modest Musorgski,
Fjodor Dostojevski, Pjotr Tšaikovski ja Nikolai Rimski-Korsakov.
Hautamuistomerkkien luona yritin muistella kuuluisien henkilöiden teoksia. Kokemisen arvoinen
paikka musiikin ja kirjallisuuden
ystäville!
Pietarin metro teki toimivuudessaan ja tehokkuudessaan
positiivisen vaikutuksen. Hämmästyttävää on, että Pietarin
metro on täysin maan alla oleva järjestelmä ja että syvimmillään metrojuna kulkee melkein
90 metriä maan pinnan alapuolella. Soinen maaperä on varmaankin ollut hyvin haasteellinen metrotunneleiden rakentamiselle.” (Seppo Turunen).
”Matka oli oikein onnistunut.
Ihmisiä oli paljon, mikä oli aivan
ihanaa, kun vertaa tänne Lieksaan. Liikenne oli aika pelottavaa, kun suojatietä eivät
tainneet pietarilaiset niin
PIETARIN
kunnioitMETRO
Kuva: Seppo
taa kuin täälTurunen
lä. Kaupunki
oli todella siisti. Metro oli aivan
huikea kokemus itsessään kun sillä oppi kulkemaan. Opastetut matkat olivat
todella hyvin järjestettyjä ja ker-

Hautakivi Aleksanteri Nevskyn
luostarin alueella.
kisi hyvin niissä käydä. Toiveena olisi päästä joskus Moskovaan
asti, kun vain joku sinne matkan
järjestäisi.” (Sari Pesonen)
”Motivaatio kielen oppimiseen
vain kasvoi. Kulttuuriset arvot
nousevat itselleni tärkeiksi. Kielen opiskelu on avannut tien “selviytymiseen” kohteessa. Katujen ja liikkeiden nimet. Metro ja
siellä liikkuminen oli helppoa ja
nopeaa. Olin etuoikeutettu kun
sain tutustua suomalaisen koulun toimintaan Pietarissa. Söimme jopa kouluaterian. Pääsin
seuraamaan Mihailovski teatteriin maailman yhtä tunnetuimmista baleteista, Giselleä. Vanhaa venäläistä Vaganovan tekniikkaa parhaimmillaan. Mieheni pääsi jazz-klubille. Monta kertaa kaupungissa käyneinä jätimme Eremitaasin ja Pietarhovin
käyntikohteista pois. Sitä vastoin
ns. Verikirkko osoittautui todella
mielenkiintoiseksi paikaksi. Hienot mosaiikkitytöt olivat henkeäsalpaavan kauniita. Raamatunkertomukset tulivat iholle.
Oppaana toimi Sarjaston Nanna,
joka kertoi kirkosta ja siellä olevasta taiteesta. Myös Jusupovin
palatsi hurmasi. Museo on riittävän pieni ja intiimi.
Ruokailimme aidoissa venäläisissä paikoissa ja tilaukset teimme osin myös venäjäksi.
Loistava matka! Kiitos, että
lähdettiin!” (Marja-Leena Ilvonen)
Opiskelijoita
matkakertomuksista kiittäen
Inna Turpeinen

Kuvat: Inna Turpeinen
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Monia muotoja opiskelussa
Tulipa puolisentoista kuukautta sitten, heinäkuun puolimaissa, käytetyksi loppuun elämänikäinen aikuiskoulutustukikiintiö, kaikki 19 kuukautta. Lisäksi on viimeksi kuluneen vajaan
vuosikymmenen aikana tullut
opiskelluksi sekä työttömyysturvalla että työn ohessa. Nyky-Suomessa on mahdollista harjoittaa monenlaisia tavallisia, monimuotoisia, etä- ja verkko-opintoja
ja saada opiskelulle myös tukea.
Lieksalaiselta kannalta, täältä
Pielisen takaa kaukana kaikesta
katsoen, ovat tällaiset mahdollisuudet erityisen hyviä ja hyödyllisiä.
Kerron viimeaikaisista opinnoistani nyt tässä Korennon
numerossa tarkoituksella henkilökohtaisesta näkökulmasta, omien kokemusteni pohjalta.
Jokaisen henkilön elämäntilanteet, tarpeet ja toiveet ovat erilaisia, mutta näitäkin samanlaisia
ja samantapaisia mahdollisuuksia on hyvä pitää mielessä.
Tein ammatilliset opettajaopinnot eli hankin yleisen opettajakelpoisuuden vajaat kymmenen
vuotta sitten Jyväskylän ammattikorkeakoulun osana toimivassa
Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Kyseessä oli 60 opintopisteen laajuinen koulutus, joka
tapahtui monimuototeitse.
Jyväskylässä en käynyt opettajankoulutuksen takia kertaakaan. Lähiopetusta oli suunnilleen parin päivän verran kuukaudessa, mutta se järjestettiin itäsuomalaisille Joensuussa. Opintoihin sisältyneen opetusharjoittelun kanssa kävi jopa nolosti:
kysyin varmuuden vuoksi mahdollisuutta useammasta lieksalaisesta oppilaitoksesta, mutta sainkin jokaisesta myöntävän vastauksen, joten piti ruveta osin jo
perumaan toivomuksiaan.
Verkkoteitse tehtiin muun
muassa ryhmätöitä, ja luonnollisestihan opintoihin kuului myös
lukemista ja esseenkirjoittamista.
Tehtävien luovutukset ja tarkastajien kommentit kulkivat tavallisesti sähköpostitse, vaikka kerran pari tuli pääopettaja myös
varta vasten tapaamaan.
Yksi opintojakso hyväksyttiin myös joustavasti korvatuksi aiemmilla harrastussuorituksilla; mahtaakohan tässä maassa olla ketään toista, jonka opettajankoulutuksesta osa on kuitattu vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kouluttajatoiminnalla?
Joskus pitää matkustaakin
Muutama vuosi sitten otin
opintovapaata melkein vuoden
verran ja tein oppilaitosturvallisuuden erikoistumisopinnot

Kaksi kirjaa, joista yhteensä kolme esseetä eri näkökulmista: siinä
erään opintojakson kurssivaatimukset nyt viimeksi loppukesällä.

kana jo sujuva pääsy Internetiin,
mutta jos esimerkiksi tosiaikainen kuva- ja ääniyhteys ei kulje,
ei kyllä oikein onnistu verkkoseminaarikaan. Hiven teknistä
osaamista tai mahdollisuus saada vaikka kaveritukea tarvittaessa ovat myös eduksi.
Kirjastolla usein
ratkaiseva osuus

Uudessa Vaara-kirjastojen järjestelmässä riittää oma kirjastokortti, eikä maksa mitään, mutta jollei tarvittavaa teosta sillä tavalla löydy, on Lieksan kaupunginkirjaston osastonjohtajalla Leena Tervolla myös muita keinoja.
va elämänkatsomustiedon aineopintokokonaisuus, laajuudeltaan 45 opintopistettä, on tämän
Korennon numeron ilmestyessä
valmistumisvaiheessa.
Elämänkatsomustiedon opintojen takia ei tarvinnut matkustaa kertaakaan minnekään.
Kaikki perustui kirjallisuuteen,
kirjoittamiseen, palautteeseen ja
verkkovälitteiseen seminaariin.
Eri alat ovat luonnollisesti erilaisia, mutta kyllähän luettavaa riitti – ja suurelta osin englanninkielistä – yliopisto-opinnoissa
enemmän kuin ammattikorkeakoulutasoisissa.
Monimuotoisesti järjestettävistä tradenomipolkuopinnoista kiinnostuneet Katariina Määttä ja Tiia Torvinen osallistuivat elokuussa Lieksan
lukiossa pidettyyn verkkovälitteiseen tiedotustilaisuuteen. Kysymykset
esitettiin Lieksasta, vastaukset saatiin Karelia-ammattikorkeakoulusta Joensuusta.
Espoossa sijaitsevaan Laurea-ammattikorkeakouluun. Laajuudeltaan oli kyseessä 30 opintopisteen
kokonaisuus. Monimuoto-opinnoista oli kyse nytkin, mutta erona edelliseen oli se, että osapuilleen kerran kuussa pidetyt parin
päivän lähiopetusrupeamat olivat
Espoossa. Tämä vaati enemmän
matkustamista ja pääkaupunkiseudulla majoittumista.
Suurin osa oppilaitosturvallisuuden opinnoista koostui kuitenkin omalla paikkakunnalla eräässä oppilaitoksessa teh-

dystä turvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämishankkeesta. Oppilaitoksen johto, opettajakunta, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos ja loppuvaiheessa myös
opiskelijat olivat aktiivisesti
mukana työssä; riskitilanteisiin,
vahinkoihin ja onnettomuuksiin
varautumisen tarpeellisuus oli
kaikille selvä asia.
Toinen opintovapaani, taas
lähes vuoden pituinen, päättyi kuukausi sitten heinäkuun
lopussa. Jyväskylän yliopiston
avoimeen yliopistoon suoritetta-

Opintosuunnittelussa
erilaisia näkökohtia
Monimuoto-, etä- ja verkko-opintoja suunnitellessa on
nähdäkseni syytä kiinnittää huomiota useaan erilaiseen näkökohtaan.
Ensinnäkin on toki ajateltava opintoja itseään: mitä haluan,
mitä tarvitsen, mitä löytyy? Kaikkia aloja ei tietenkään voi opiskella etäteitse, ei ainakaan pelkästään. Edellä kertomani kolme
esimerkkiä olivat myös nekin jo
toteutustavoiltaan erilaisia, vaikka yksikään niistä ei vaatinutkaan esimerkiksi muuttamista
opiskelupaikkakunnalle.
Toiseksi tulee kysymys verkkoyhteyksistä. Ehkä ja toivottavasti alkaa useimmilla olla nykyai-

Kolmanneksi tulee tärkeä
kysymys kirjojen saatavuudesta – ja korostan tässä erityisesti
kirjaston ratkaisevaa merkitystä. Niin Lieksassa kuin yleensäkin Suomessa on kirjastotoiminta erittäin hyvällä tolalla, ja toivottavasti tilanne sellaisena säilyy. Pohjois-Karjalassa on tämän
vuoden aikana siirrytty yhteiseen
maakunnalliseen Vaara-kirjastojen järjestelmään, joka jopa entisestään parantaa kirjojen ja muidenkin aineistojen saatavuutta;
tällä tavalla tilattavat lainat ovat
nykyään myös maksuttomia.
Kaukolainoja esimerkiksi tieteellisistä kirjastoista, Kuopiossa sijaitsevasta Varastokirjastosta tai ulkomailta saa toki myös,
vaikka ne jo vähän maksavatkin.
Lieksan kirjastosta kerrotaan,
että kotimaisia tällaisia kaukolainoja pystytään nykyään myös
hallinnoimaan tilaajakirjastosta
suoraan eli esimerkiksi laina-aikojen pidennykset käyvät ilman
väliportaita.
Neljäs asia ovat omat opiskeluedellytykset. Työrauhaahan toki
tarvitaan, ja ehkäpä kuitenkin on
niin, että mitä itsenäisemmästä ja
vapaatahtisemmasta opiskelusta
on kyse, sitä enemmän se kuitenkin soveltuu lähinnä aikuisille.
Teksti ja kuvat:
Pasi Karonen
Suunnittelijaopettaja ja
koulutuskoordinaattori
Lieksan kansalaisopisto ja
Pohjois-Karjalan
maakuntakorkeakoulu
Monia muotoja on tarjolla myös
opiskelun tueksi. Siitä puolesta
kerrotaan sivulla 26.
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MUSIIKKI
110105
KEVYEN MUSIIKIN
LAULUKURSSI

Pielisen Karjalan musiikkiopisto,
Koski-Jaakonkatu 4
pe 17.00–20.30, la 10.00–17.00
Opetus alkaa 18.9. 48 oppituntia
Opettajana
pop/jazz-laulunopettaja
Heidi Niinimäki
Kurssi sisältää sekä ryhmä- että
yksilöopetusta. Ryhmäopetuksessa (12h) jokaisella oppilaalla on
15 min omaa laulutuntiaikaa. Sillä aikaa kun yksi laulaa, niin toiset seuraavat ja tekevät havaintoja. Tunnin alussa harjoitellaan
yhdessä aina jokin äänenkäyttöön liittyvä harjoitus. Yksityistunneilla (36h, tunnin kesto 45 min)
harjoitellaan kokonaisvaltaista
äänen- ja kehon käyttöä. Tehdään
hyviä harjoituksia sekä lauletaan
paljon kappaleita eri tyylilajeissa
(pop, rock, jazz, blues, iskelmä)
suomeksi ja englanniksi. Kokoontumiset pe-la 18.-19.9., 2.-3.10.,
23.-24.10. ja 6.-7.11. Kansalaisopiston ja Pielisen Karjalan musiikkiopiston yhteiskurssi. Kurssimaksu 130 €.

110155
MUSIIKIN PERUSTEET

Pielisen Karjalan musiikkiopisto,
Koski-Jaakonkatu 4
ma 18.00–19.15
Opetus alkaa 7.9. 24/28 oppituntia
Opettajana
musiikkipedagogi Tanja Tähkänen
Kurssilla tutustutaan musiikin teoriaan ja säveltapailuun sekä opiskellaan nuottien kirjoittamista ja
lukemista. Kurssilla käydään läpi
keskeistä musiikkisanastoa ja -termejä. Musiikin perusteiden tunteminen tukee omaa soitto- ja lauluharrastusta. Ryhmään osallistumiseksi ei tarvita aiempia musiikin teorian opintoja. Oppikirja Valli-Leinonen, Perusaste 1. Pielisen
Karjalan musiikkiopiston ja kansalaisopiston yhteisryhmä. Maksu
syksy 50 €, kevät 50 €.

110130
YHTEISLAULUHETKI

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

110185 MIESKUORO

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

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

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

110110 KORVATTOMIEN
LAULURYHMÄ

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

Lieksan evl seurakunnan
nuorisotila, Mönninkatu 13
ke 17.00–18.30
Opetus alkaa 16.9. 24/26 oppituntia
Opettajana
muusikko Riitta Lehtimäki
Ryhmä on tarkoitettu henkilöille,
jotka kokevat laulamisen haasteellisena, tai jotka eivät uskalla laulaa.
Opiskelemme hengitystekniikkaa ja
laulamisen perustaitoja. Etsimme
rohkeutta avata suu ja laulaa sekä
haemme sitä “korvaa”, jonka moni
luulee puuttuvan itseltään kokonaan. Ohjelmistossa on helpohkoja yksiäänisiä lauluja. Tiedustelut
Riitta Lehtimäki, puh. 0400 501788.
Maksu syksy 31 €, kevät 31 €.

110100 SEKAKUORO

Lieksan evl seurakuntakeskus,
Mönninkatu 13
ti 18.00–20.15
Opetus alkaa 15.9. 36/39 oppituntia
Opettajana Svetlana Perttu
Kansanmusiikkia ja viihdemusiikkia sekakuorolle. Laulutekniikkaa ja
hengitysharjoituksia sekä esiintymisiä. Uusia laulajia mahtuu mukaan
(äänentarkastus). Kurssi jatkuu
keväällä. Maksu syksy 37 € ja
kevät 37 €.

110120
JOULULAULUKUORO

Laulamme tuttuja ja tuntemattomampia joululauluja. Tähtäimessä esiintyminen Lieksan kauneimmissa joululauluissa sunnuntaina
13.12.2015. Tiedustelut Riitta Lehtimäki, puh. 0400 501788. Maksu
18 €.

110140 LAULU- JA
SOITTORYHMÄ
VUOLASET

Vuonislahden kylätoimintakeskus
Kukko Oy, Vuonislahdentie 184
ke 18.00–20.30
Opetus alkaa 16.9. 36/39 oppituntia
Opettajana Birgit Kettunen
Lauletaan ja soitetaan yhdessä
helppoja sovituksia esim. pelimannimusiikkia. Maksu syksy 37 €,
kevät 37 €.

110160
KYLÄKUORO KOLIBRI

Kolin koulu, Aapiskukontie 11
ti 19.00–21.15
Opetus alkaa 15.9. 36/39 oppituntia
Opettajana Markus Kallies
Äänenmuodostusta, kaksi- ja kolmiäänisiä sekakuorolauluja ja esiintymisiä. Uusia laulajia mahtuu
mukaan. Maksu syksy 37 €, kevät
37 €.

11

110190 LAULU- JA
SOITTORYHMÄ
SOINTUSET

110195
PUHALLINORKESTERI
PIELINEN

Laulu- ja soittoryhmä kaikenikäisille. Tanssimusiikkia, laulelmia ja kansanlauluja soitinryhmän säestyksellä. Maksu syksy 37 €,kevät 37 €.

Ensimmäinen kokoontuminen
maanantaina 14.9. klo 19.30.Tilaisuudessa keskustellaan orkesterin toiminnasta ja työkauden
2015−2016 kokoontumisista.
Mukana kapellimestari Juha Tiensuu. Maksu syksy 37 €. Lisätietoja Asko Saarelainen, puh. 04010
44111 tai sähköposti asko.saarelainen@lieksa.fi.

Viekin seurakuntatalo,
Kannelkoskentie 9a
to 17.45–20.00
Opetus alkaa 17.9. 36/39 oppituntia
Opettajana Kari Hämynen

110150 MUSIIKKIRYHMÄ

Kolin koulu, Aapiskukontie 11
pe 17.30–19.00
Opetus alkaa 18.9. 24/26 oppituntia
Opettajana
muusikko Pentti Karjalainen
Yhteissoittoryhmä, joka sopii sekä
vasta-alkajille että pitemmälle ehtineille. Kaikki musiikin harrastajat
rohkeasti mukaan ikään ja soittotaitoon katsomatta. Maksu syksy 31 €,
kevät 31 €.

110170
HARMONIKKA ALKEET

Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
to 16.30–18.00
Opetus alkaa 17.9. 24/26 oppituntia
Opettajana
harmonikkapedagogi Aki Hietala
Yksityisohjausta aloittelijoille ja
yhteissoittoa. Maksu syksy 31 €,
kevät 31 €.

110175
HARMONIKKA JATKO

Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
to 18.00–19.30
Opetus alkaa 17.9. 24/26 oppituntia
Opettajana
harmonikkapedagogi Aki Hietala
Yhteissoittoa pitemmälle ehtineille.
Maksu syksy 31 €, kevät 31 €.

110180 PELIMANNIT

Kulttuurikeskus, kokoushuone 1,
ma 16.45–19.00
Opetus alkaa 14.9. 36/39 oppituntia
Opettajana Kari Hämynen
Tanssimusiikkia soittava ryhmä.
Maksu syksy 37 €, kevät 37 €.

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

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

Eri musiikkilajien kuuntelua, tekstien ymmärtämistä, muistin kehittämistä, sosiaalisuuden edistämistä, musiikkia kuvista ja rytmien
opiskelua. Yhteistä musisointia
ja konserteissa käymistä. Syksyn kokoontumiset 26.9., 17.10.,
7.11., 21.11., 5.12. ja 19.12.2015.
Ryhmä jatkuu keväällä. Maksu
syksy 18 €, kevät 18 €.

610510
TOUKOLANTIEN
MUSIIKKIRYHMÄ

Toukolantien päivätoiminnot ja
asumispalvelut, Toukolantie 27
ke 12.00–13.00
Opetus alkaa 9.9. 12 oppituntia
Opettajana Birgit Kettunen
Lauletaan ja soitetaan eri musiikkityylejä osallistujien toiveiden
mukaan. Maksu syksy 18 € ja
kevät 18 €.

Kuva: Asko Saarelainen
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SIRKUSKOULU
110210
NAPEROSIRKUS 1

Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
pieni sali
ti 15.00–15.45
Opetus alkaa 15.9.
12/13 oppituntia
Opettajana teatteritaiteen
kandidaatti Karoliina Turkka
4-vuotiaiden ryhmä. Naperosirkuksessa tutustutaan sirkuksen
taitolajeihin - akrobatiaan, ilma-akrobatiaan, tasapainoiluun ja jongleeraukseen - leikkien ja sirkussatujen kautta. Tunnilla tulee olla liikkumiseen soveltuva vaatetus. Jalkineiksi sopivat jumppatossut tai
paljaat jalat. Pitkät hiukset on laitettava kiinni. Tunneilla on hyvä
olla mukana myös juomapullo vesi on paras janojuoma! Maksu
syksy 18 €, kevät 18 €.

110220
NAPEROSIRKUS 2

Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
pieni sali
ti 16.00–16.45
Opetus alkaa 15.9.
12/13 oppituntia
Opettajana teatteritaiteen
kandidaatti Karoliina Turkka
5-vuotiaiden ryhmä. Naperosirkuksessa tutustutaan sirkuksen
taitolajeihin - akrobatiaan, ilma-akrobatiaan, tasapainoiluun ja jongleeraukseen - leikkien ja sirkussatujen kautta. Tunnilla tulee olla liikkumiseen soveltuva vaatetus. Jalkineiksi sopivat jumppatossut tai
paljaat jalat. Pitkät hiukset on laitettava kiinni. Tunneilla on hyvä
olla mukana myös juomapullo vesi on paras janojuoma! Maksu
syksy 18 €, kevät 18 €.

110230
NAPEROSIRKUS 3

Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
pieni sali
ti 17.00–17.45
Opetus alkaa 15.9.
12/13 oppituntia
Opettajana teatteritaiteen
kandidaatti Karoliina Turkka
6-vuotiaiden ryhmä. Naperosirkuksessa tutustutaan sirkuksen
taitolajeihin - akrobatiaan, ilma-akrobatiaan, tasapainoiluun ja jongleeraukseen - leikkien ja sirkussatujen kautta. Tunnilla tulee olla liikkumiseen soveltuva vaatetus. Jalkineiksi sopivat jumppatossut tai
paljaat jalat. Pitkät hiukset on laitettava kiinni. Tunneilla on hyvä
olla mukana myös juomapullo vesi on paras janojuoma! Maksu
syksy 18 €, kevät 18 €.

110240
NAPEROSIRKUS 4

Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
pieni sali
ke 16.00–16.45
Opetus alkaa 16.9.
12/13 oppituntia
Opettajana teatteritaiteen
kandidaatti Karoliina Turkka
Naperosirkuksen edistyneiden
ryhmä (vuonna 2009 syntyneet,
aiemmin sirkusta harrastaneet).
Naperosirkuksessa tutustutaan
sirkuksen taitolajeihin - akrobatiaan, ilma-akrobatiaan, tasapainoiluun ja jongleeraukseen - leikkien ja sirkussatujen kautta. Tunnilla tulee olla liikkumiseen soveltuva vaatetus. Jalkineiksi sopivat jumppatossut tai paljaat jalat.
Pitkät hiukset on laitettava kiinni. Tunneilla on hyvä olla mukana
myös juomapullo - vesi on paras
janojuoma! Kurssimaksu: syksy
18 €, kevät 18 €.

Kuvat: Lieksan Lehti/Marja Mölsä

110250
LASTENSIRKUS 1

Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
pieni sali
ti 18.00–18.45
Opetus alkaa 15.9.
12/13 oppituntia
Opettajana teatteritaiteen
kandidaatti Karoliina Turkka
7-8 -vuotiaiden ryhmä. Lastensirkuksessa opetellaan sirkustaitoja, pelataan ja leikitään. Sirkustaitolajeina ovat akrobatia, pyramidit, ilma-akrobatia, tasapainoilu
ja jongleeraus. Tunneilla tulee olla
liikkumiseen soveltuva vaatetus.
Jalkineiksi sopivat jumppatossut
tai paljaat jalat. Pitkät hiukset on
laitettava kiinni. Tunnilla on hyvä
olla mukana myös juomapullo vesi on paras janojuoma! Kurssimaksu: syksy 18 €, kevät 18 €.

110260
LASTENSIRKUS 2

Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
pieni sali
ke 17.00–18.30
Opetus alkaa 16.9.
24/26 oppituntia
Opettajana teatteritaiteen
kandidaatti Karoliina Turkka
9-10 -vuotiaiden ryhmä. Lastensirkuksessa opetellaan sirkustaitoja, pelataan ja leikitään. Sirkustaitolajeina ovat akrobatia, pyramidit, ilma-akrobatia, tasapainoilu ja jongleeraus. Tunneilla tulee
olla liikkumiseen soveltuva vaatetus. Jalkineiksi sopivat jumppatossut tai paljaat jalat. Pitkät hiukset on laitettava kiinni. Tunnilla on
hyvä olla mukana myös juomapullo - vesi on paras janojuoma! Maksu syksy 31 €, kevät 31 €.

110270
LASTENSIRKUS 3

Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
pieni sali
ke 18.30–20.00
Opetus alkaa 16.9.
24/26 oppituntia
Opettajana teatteritaiteen
kandidaatti Karoliina Turkka
11-12 -vuotiaiden ryhmä. Lastensirkuksessa opetellaan sirkustaitoja, pelataan ja leikitään. Sirkustaitolajeina ovat akrobatia, pyramidit, ilma-akrobatia, tasapainoilu ja jongleeraus. Tunneilla tulee
olla liikkumiseen soveltuva vaatetus. Jalkineiksi sopivat jumppatossut tai paljaat jalat. Pitkät hiukset on laitettava kiinni. Tunnilla on
hyvä olla mukana myös juomapullo - vesi on paras janojuoma! Maksu syksy 31 €, kevät 31 €.

110280
NUORTENSIRKUS

Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
pieni sali
ti 19.00–20.30
Opetus alkaa 15.9.
24/26 oppituntia
Opettajana teatteritaiteen
kandidaatti Karoliina Turkka
13-18 -vuotiaiden ryhmä. Nuorten ryhmässä harjoitellaan akrobatiaa, ilma-akrobatiaa, pyramideja, tasapainoilua ja jongleerausta. Ilma-akrobatiassa harjoitteita tehdään trapetsilla, paritrapetsilla, ympyrätrapetsilla, kankaalla ja köydellä. Nuortensirkukseen
voivat tulla aloittelijat ja vanhat taiturit - harjoitteita tehdään niin aloittelijoille kuin edistyneille. Tunneilla tulee olla liikkumiseen soveltuva
vaatetus. Jalkineiksi sopivat jumppatossut tai paljaat jalat. Pitkät
hiukset on laitettava kiinni. Tunnilla on hyvä olla mukana myös juomapullo - vesi on paras janojuoma.
Maksu syksy 31 €, kevät 31 €.

Kansalaisopiston ja nuorisotoimen yhdessä järjestämässä sirkuskoulussa opiskelee noin 70 lasta ja nuorta.

Sirkuskoulussa
tehdään yhdessä
Lieksan sirkuskoulu aloittaa tänä syksynä jo viidennen vuotensa sirkustaiteilija Karoliina Turkan johdolla.
– Sirkuskoulussa tehdään
kuperkeikkojen, kärrynpyörien
ja volttien lisäksi akrobatiaa niin
parin kuin ryhmänkin kanssa,
kertoo Karoliina. Akrobaattinen
harjoittelu opettaa hahmottamaan omia voimia ja rajoja, hän
jatkaa. Akrobatia kehittää lisäksi
koordinaatiokykyä sekä ryhmässä toimimista ja toisen ihmisen
huomioon ottamista. − Akrobatian alkeissa tehtävien pyramidien
ja pariakrobatian parissa nauretaan usein ja romahdetaan isoon
kasaan koko porukka, valottaa
Karoliina oppituntien kulkua.
Karoliinalle taidepalkinto
Sirkuskoulun ohjaaja, teatteritaiteen kandidaatti Karoliina
Turkka palkittiin viime vuonna Lieksan kaupungin taidepalkinnolla. Palkinnon perusteena
oli sirkuksen tuominen kaupunkiin ja uuden taiteenalan opetuksen käynnistäminen lieksalaisille
lapsille ja nuorille.
Ohjauksissa ja esityksissä
Karoliina ottaa huomioon ryhmän kaikki toimijat ja pitää heistä äidillisesti huolta. Yhteisölli-

Sirkuskoulun kevätesitys ”Taikametsä” Kulttuurikeskuksen Brahe-salissa.

syyden hän kokee tärkeäksi sirkuksenteossa: − Sirkus on erityisen hyvä paikka tehdä yhdessä kaikki pariakrobatian ja -jongleerauksen ja pyramidien kautta,
erilaisten leikkien avulla. Kokemus, että kaikki on yhdessä tehtyä, on tärkeä ja kehittävä, Karo-

liina muistuttaa.
Sirkuskoulu toimii kansalaisopiston ja nuorisotoimen yhteistyönä.

Asko Saarelainen
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NÄYTTÄMÖTAITEET
110200
ILMAISUTAITO JA
KLOVNERIA,
AIKUISTEN LEIKISTI

Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
pieni sali
la–su klo 12.00–15.00
24.10.-25.10.2015, 8 oppituntia
Opettajana teatteritaiteen
kandidaatti Karoliina Turkka
Aikuisille suunnatulla kurssilla
tehdään teatteri-ilmaisun, improvisaation ja klovnerian harjoitteita. Kurssi ei vaadi aiempaa kokemusta teatteri-ilmaisusta. Kurssin tarkoituksena on löytää ilo olla
juuri minä ja juuri siinä joukossa,
joka kurssilaisista muodostuu.
Kurssi soveltuu hyvin esimerkiksi
asiakaspalvelutehtävissä toimiville. Maksu 18 €.

KUVATAITEET
110300 JOHDATUS
YMPÄRISTÖ- JA
YHTEISÖTAITEESEEN

Lieksan lukio, luokka 205,
Koulukatu 16
ma 17.30–19.00
Opetus alkaa 21.9. 12 oppituntia
Opettajana
artesaani Leena Koivunen
Kurssin luennoilla tutustutaan
kuvaesitysten kautta ympäristö- ja yhteisötaiteen kenttään
sekä aiheeseen liittyviin keskeisiin käsitteisiin, kuten paikkasidonnaiseen ja katoavaan taiteeseen. Luentojen esimerkkiprojektit valottavat yhteisöllisesti toteutettavissa ja koettavissa olevan ympäristötaiteen moninaisia
muotoja: turvesaunoja keskel-

lä kaupunkia, pajuveistoksia peräkylän raitilla, tulitaidetta joen rannalla. Kurssi antaa perusvalmiuksia ympäristö- ja yhteisötaiteellisen
toiminnan toteuttamiseen erilaisia
tekniikoita, luonnonmateriaaleja ja
ilmaisukeinoja käyttäen. Ryhmän
kanssa suunnitellaan yhteisöllisesti toteutettava taideprojekti luonnonympäristöön ja rakennettuun
ympäristöön yhdessä valitun teeman pohjalta. Taideprojektin toteutus tapahtuu myöhemmin toteutettavan erillisen kurssin puitteissa.
Maksu 18 €.

Kuva: Asko Saarelainen

110330 KUVATAIDE

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

110310
AKVARELLEJA
KANSALLISMAISEMASSA

Break Sokos Hotel Koli,
Ylä-Kolintie 39
ma 15.00 alkaen
21.–25.9.2015, 36 oppituntia
Taidemaalari Seppo Väänänen
Kolin ainutlaatuinen kansallismaisema on inspiroinut lukuisia taiteilijoita 1800-luvun lopulta nykypäivään.
Tule sinäkin kehittämään luovuuttasi kuvataideleirille Kolin vaaroille. Oppaanasi on taidemaalari Seppo Väänänen. Kurssin sisältö: Kurssilla toteutetaan vesivärimaalauksia
Kolin moninaisesta luonnosta ja jylhästä maisemasta. Kurssilla tutustutaan maiseman ja tilan rakenteisiin sekä perehdytään kuvasommitteluun, värien vuorovaikutukseen ja erilaisiin vesivärimaalauksen tekniikoihin ja välineisiin. Kurssi soveltuu aloittelijoille ja aiemmin
vesivärimaalaukseen perehtyneille. 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. Kurssilaiset hankkivat materiaalin itsenäisesti. Osallistumismaksu sisältää kurssin opetuksen, vakuutuksen, avajaiskah-

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

vit ja viisi akvarellipaperia/osallistuja. Opetus ma–pe 21.–25.9.2015.
Maksu 210 €. Tiedustelut kurssin sisällöstä Lieksan kansalaisopisto Asko Saarelainen p. 04010
44111 tai asko.saarelainen@lieksa.
fi Majoitusvaraukset ja tiedustelut:
Break Sokos Hotel Koli, puh. 020
1234 662, sales.koli@sokoshotels.
fi. Huom! Viimeinen ilmoittautumispäivä ke 2.9.2015.

110320
LYIJYKYNÄPIIRUSTUS

Keskuskoulu, Koulukatu 16,
taideopetustila
la–su 10.00–15.00
26.–27.9. ja 3.–4.10.2015,
24 oppituntia
Opettajana
kuvataiteilija Anssi-Mikael Okkonen
Piirtämisen perusteita ja materiaalioppia, lyijykynäsarjan 9H-9B mahdollisimman laaja hyödyntäminen.
Tutustutaan myös grafiitin ja erilaisten sideaineiden käyttöön. Oppilaan oman käsialan löytäminen ja
kehittäminen käytännön harjoituksilla. Viikonloppuihin sijoittuva kurssi mahdollistaa intensiivisen opiskelun mielenkiintoisesta aiheesta ja

Materiaalioppia, erilaisia tekniikoita,
piirustusta, öljyväri-, akryyli- ja temperamaalausta. Tutustutaan taidehistorian eri suuntiin. Työskentelyä opiskelijoiden omien toiveiden
mukaan. Ryhmä sopii aloittelijoille
ja aiemmin maalanneille. Kuvataideryhmiin on ehdottomasti ilmoittauduttava ennakkoon joko Hellewissä www.opistopalvelut.fi/lieksa
tai opiston toimistoon. Maksu syksy
37 €, kevät 37 €.

110340 MAALAUS
JA PIIRUSTUS

Keskuskoulu, Koulukatu 16,
taideopetustila
to 18.45–21.00
Opetus alkaa 17.9.
36/39 oppituntia
Opettajana kuvataiteilija
Anssi-Mikael Okkonen
Materiaalioppia, erilaisia tekniikoita,
piirustusta, öljyväri-, akryyli- ja temperamaalausta. Tutustutaan taidehistorian eri suuntiin. Syventäviä keskusteluja kurssilaisten teoksista. Työskentelyä opiskelijoiden
omien toiveiden mukaan. Kuvataideryhmiin on ehdottomasti ilmoittauduttava ennakkoon joko Hellewissä www.opistopalvelut.fi/lieksa
tai opiston toimistoon. Maksu syksy
37 €, kevät 37 €.
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110350 POLKUJA
KUVATAITEESEEN

Kolin koulu, Aapiskukontie 11
pe 12.00–14.30
Opetus alkaa 11.9.
36/39 oppituntia
Opettajana
tekstiilitaiteilija Liisa Tommila
Tutustutaan kuvataiteeseen monipuolisesti yhdessä yläkoulun
nuorten kanssa. Uusia kulkijoita
otetaan mukaan. Maksu syksy 37
€, kevät 37 €. Kansalaisopiston ja
Kolin koulun yhteisryhmä.

MUUT TAIDEJA TAITOAINEET
119800
POSLIININMAALAUS,
ryhmä A

Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
ma 14.00–16.15
Opetus alkaa 14.9.
36/39 oppituntia
Opettajana Sirpa Kärkkäinen
Ryhmä sopii aiemmin maalanneille. Posliiniesineiden maalausta ja
koristelua eri tekniikoilla ja teemoilla. Mukaan maalausvälineet.
Maksu syksy 37 €, kevät 37 €.

119810
POSLIININMAALAUS,
ryhmä B

Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
ke 14.00–16.15
Opetus alkaa 16.9.
36/39 oppituntia
Opettajana Sirpa Kärkkäinen
Ryhmä sopii aloittelijoille ja aiemmin maalanneille. Posliiniesineiden maalausta ja koristelua eri
tekniikoilla ja teemoilla. Mukaan
muistiinpano- ja maalaustarvikkeet. Maksu syksy 37 €, kevät 37
€.

Kuva: Asko Saarelainen

14 Korento syksy 2015
Lieksan
kansalaisopiston
opetusohjelma
2015–2016
BREAK
SOKOS HOTEL
MAANANTAI–PERJANTAI

AKVARELLEJA
KANSALLISMAISEMASSA,
opetus 21.–25.9.
alkaen klo 15.00, maksu 210 €,
lisäksi majoitus- ja ruokailumaksut

PERJANTAI–SUNNUNTAI

19.15–20.00
Lavis,
pieni liikuntasali, maksu syksy
18 €, kevät 18 €, alkaa 14.9.

TIISTAI

15.00–15.45
Naperosirkus 1,
pieni liikuntasali, maksu syksy
18 €, kevät 18 €, alkaa 15.9.
16.00–16.45
Naperosirkus 2,
pieni liikuntasali, maksu syksy
18 €, kevät 18 €, alkaa 15.9.
17.00–17.45
Naperosirkus 3,
pieni liikuntasali, maksu syksy
18 €, kevät 18 €, alkaa 15.9.

LUOVAN KIRJOITTAMISEN
TYÖPAJA, opetus 23.–25.10.
alkaen klo 17.30, maksu 130 €,
lisäksi majoitus- ja ruokailumaksut

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

JAMALIN KOULU

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

MAANANTAI

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

KESKIVIIKKO

KESKUSKOULU

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

Koulukatu 16

KESKIVIIKKO

18.30–20.45
Kuvataide,
taideopetustila, maksu syksy
37 €, kevät 37 €, alkaa 16.9.

TORSTAI

10.00–10.45
Touhutunti,
maksu syksy 18 €, kevät 18 €,
alkaa 17.9.
18.45–21.00
Maalaus ja piirustus,
taideopetustila, maksu syksy
37 €, kevät 37 €, alkaa 17.9.

VIIKONLOPPUKURSSIT

Lyijykynäpiirustus
taideopetustila,
la–su 26.9.–27.9.2015 ja
la–su 3.–4.10.2015.
klo 10.00–15.00, maksu 31 €.
Pajutyöt
taideopetustila,
la–su 24.–25.10. ja
la–su 31.10.–1.11.2015.
klo 10.00–15.30, maksu 31 €

KESKUSKOULU
Moisionkatu 15

MAANANTAI

17.30–20.30
Kokkaa kotiruokaa,
opetuskeittiö, tarvikemaksu
noin 8 €/kerta. Maksu 43 €,
alkaa 14.9.
17.30–19.00
Kansantanssi alkeet/jatko,
pieni liikuntasali, maksu syksy
31 €, kevät 31 €, alkaa 14.9.

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

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

TORSTAI

16.30–18.00
Harmonikka alkeet,
maksu syksy 31 €, kevät 31 €,
alkaa 17.9.
18.00–19.30
Harmonikka jatko,
maksu syksy 31 €, kevät 31 €,
alkaa 17.9.
17.30–18.30
Pilates alkeet,
pieni liikuntasali, maksu syksy
31 €, kevät 31 €, alkaa 17.9.
18.45–19.45
Pilates jatko,
pieni liikuntasali, maksu syksy
31 €, kevät 31 €, alkaa 17.9.

VIIKONLOPPUKURSSIT

Makuja maailmalta
opetuskeittiö, la 3.10., la 31.10.
ja la 21.11. klo 10.00–13.00,
Maksu syksy 18 €, lisäksi tarvikemaksu noin 8 €/kokoontumiskerta.
Ilmaisutaito ja klovneria,
aikuisten leikisti
pieni sali, la–su 24.–25.10.2015
klo 12.00–15.00, maksu 18 €.

KESKUSKOULU
Kuhmonkatu 30

MAANANTAI

16.30–17.30
Circuit,
maksu syksy 31 €, kevät 31 €,
alkaa 14.9.
17.00–20.00
Puutyöt ryhmä A,
maksu syksy 43 €, kevät 43 €,
alkaa 14.9.
17.00–20.00
Metallityöt ryhmä A,
maksu syksy 43 €, kevät 43 €,
alkaa 14.9.
17.30–19.45
Vaatteita kaikenikäisille,
maksu syksy 37 €, kevät 37 €,
alkaa 14.9.
17.40–18.40
Kiinteytysjumppa,
maksu syksy 31 €, kevät 31 €,
alkaa 14.9.
18.50–19.50
Kahvakuula ryhmä A,
maksu syksy 31 €, kevät 31 €,
alkaa 14.9.

TIISTAI

17.00–20.00
Punonta,
materiaalit n. 30 €,
kurssimaksu 31 €, alkaa 15.9.
17.00–20.00
Enkelinukke,
materiaalit n. 30 €,
kurssimaksu 31 €, alkaa 27.10.
17.00–20.00
Himmeleitä,
materiaalit n. 25 €,
kurssimaksu 18 €, alkaa 24.11.
17.00–20.00
Puutyöt ryhmä B,
maksu syksy 43 €, kevät 43 €,
alkaa 15.9.
17.00–20.00
Metallityöt ryhmä B,
maksu syksy 43 €, kevät 43 €,
alkaa 15.9.
17.00–18.00
Miesten liikuntaryhmä,
maksu syksy 31 €, kevät 31 €,
alkaa 15.9.

KESKIVIIKKO

17.00–20.00
Puutyöt ryhmä C,
maksu syksy 43 €, kevät 43 €,
alkaa 16.9.
17.30–18.15
Zumba,
maksu syksy 18 €, kevät 18 €,
alkaa 16.9.
18.30–19.15
Zumba Toning,
maksu syksy 18 €, kevät 18 €,
alkaa 16.9.
17.30–19.45
Tilkkutyö,
maksu syksy 37 €, kevät 37 €,
alkaa 16.9.

TORSTAI

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

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

TIISTAI

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

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

LAUANTAI

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

SUNNUNTAI

12.00–13.30
Lavatanssi alkeet,
maksu syksy 31 €, kevät 31 €,
alkaa 20.9.
13.40–15.10
Lavatanssi alkeista eteenpäin,
maksu syksy 31 €, kevät 31 €,
alkaa 20.9.
15.20–16.50
Lavatanssi jatkoryhmä,
maksu syksy 31 €, kevät 31 €,
alkaa 20.9.

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

KESKIVIIKKO

10.00–11.30
Seniorijooga,
monitoimisali, maksu syksy
31 €, kevät 31 €, alkaa 9.9.
15.30–17.00
Kuntovatsatanssin alkeet
ryhmä A,
monitoimisali, maksu syksy
31 €, kevät 31 €, alkaa 9.9.
17.00–18.30
Kuntovatsatanssin alkeet
ryhmä B,
monitoimisali, maksu syksy
31 €, kevät 31 €, alkaa 9.9.
18.30–20.00
Voimajooga,
monitoimisali, maksu syksy
31 €, kevät 31 €, alkaa 9.9.

LAUANTAI

Aapiskukontie 11

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

TIISTAI

VIIKONLOPPUKURSSIT

KOLIN KOULU

09.00–12.00
Tablettikurssi,
maksu 37 €, alkaa 8.9.
18.00–19.00
Liikuntaryhmä A,
maksu syksy 31 €, kevät 31 €,
alkaa 15.9.
19.00–21.15
Kyläkuoro Kolibri,
maksu syksy 37 €, kevät 37 €,
alkaa 15.9.

KESKIVIIKKO

17.00–19.15
Kolin kylähistoria,
maksu 37 €, alkoi 5.8. ja seuraava kokoontuminen 9.9.

PERJANTAI

17.30–19.00
Musiikkiryhmä,
maksu syksy 31 €, kevät 31 €,
alkaa 18.9.
12.00–14.30
Polkuja kuvataiteeseen,
maksu syksy 37 €, kevät 37 €,
alkaa 11.9.

KULTTUURIKESKUS
Pielisentie 9–11

MAANANTAI

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

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

KUNTOKESKUS
SYKEX
Moisionkatu 2

TIISTAI

16.00–17.00
Kuntosali naiset, ryhmä A,
maksu syksy 31 €, kevät 31 €
ja lisäksi kuntosalimaksu 72 €/
syksy, 78 €/kevät, alkaa 15.9.
17.00–18.00
Kuntosali naiset, ryhmä B,
maksu syksy 31 €, kevät 31 €
ja lisäksi kuntosalimaksu 72 €/
syksy, 78 €/kevät, alkaa 15.9.
18.00–19.00
Kuntosali miehet (naiset),
maksu syksy 31 €, kevät 31 €
ja lisäksi kuntosalimaksu 72 €/
syksy, 78 €/kevät, alkaa 15.9.

LIEKSAN
EVL SEURAKUNTA
Mönninkatu 13

TIISTAI

18.00–20.15
Sekakuoro,
seurakuntakeskus, maksu
syksy 37 € ja kevät 37 €,
alkaa 15.9.

Korento syksy 2015
KESKIVIIKKO

17.00–18.30
Korvattomien lauluryhmä,
nuorisotila, maksu syksy 31 €,
kevät 31 €, alkaa 16.9.

LIEKSAN LUKIO
Koulukatu 16

MAANANTAI

KESKIVIIKKO

15.30–17.45
Tietotekniikkaa senioreille I,
ATK-luokka 106, maksu 37 €,
alkaa 16.9.
16.30–18.00
Espanjan alkeet,
luokka 101, maksu syksy 31 €,
kevät 31 €, alkaa 16.9.

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

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

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

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

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

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

18.00–19.30
Saksan jatko- ja kertauskurssi,
luokka 203, maksu syksy 31 €,
kevät 31 €, alkaa 14.9.
18.10–19.40
Venäjän alkeet,
luokka 101, maksu syksy 31 €,
kevät 31 €, alkaa 14.9.

TIISTAI

16.00–18.15
Mieskuoro,
auditorio, maksu syksy 37 €,
kevät 37 €, alkaa 15.9.
16.30–18.00
Englanti II,
luokka 101, maksu syksy 31 €,
kevät 31 €, alkaa 15.9.
16.30–18.00
Venäjän aktivointikurssi,
luokka 203, maksu syksy 31 €,
kevät 31 €, alkaa 15.9.
16.30–18.00
Tablettikurssi, ryhmä IPAD,
luokka 201, maksu 18 €,
alkaa 15.9.
16.30–18.00
Tablettikurssi, ryhmä
ANDROID,
luokka 201, maksu 18 €,
alkaa 3.11.
18.10–20.25
Perhot,
luokka 204, maksu syksy 37 €,
alkaa 15.9.
18.10–19.40
Suomen aktivointikurssi,
luokka 203, maksu syksy 31 €,
kevät 31 €, alkaa 15.9.
18.10–19.40
Englannin virkistyskurssi,
luokka 101, maksu syksy 31 €,
kevät 31 €, alkaa 15.9.
18.10–20.25
Windows-perusteet,
ATK-luokka 106, maksu 37 €,
alkaa 15.9.

18.10–20.25
Tietotekniikkaa senioreille II,
ATK-luokka 106, maksu 37 €,
alkaa 16.9.
18.10–19.40
Englanti IV,
luokka 203, maksu syksy 31 €,
kevät 31 €, alkaa 16.9.
18.10–19.40
Espanjan jatkokurssi,
luokka 101, maksu syksy 31 €,
kevät 31 €, alkaa 16.9.

TORSTAI

16.10–17.40
Koodauksen alkeita,
ATK-luokka 106, maksu 18 €,
alkaa 5.11.
16.30–18.00
Venäjän jatkoryhmä,
luokka 101, maksu syksy 31 €,
kevät 31 €, alkaa 17.9.
16.30–18.00
Espanja II,
luokka 201, maksu syksy 31 €,
kevät 31 €, alkaa 17.9.
16.30–18.00
Italian alkeet,
luokka 203, maksu syksy 31 €,
kevät 31 €, alkaa 17.9.
18.00–19.30
Lieksan sotahistorian
tapahtumia,
auditorio, maksu 31 €,
alkaa 17.9.
18.10–19.40
Englannin keskusteluryhmä,
luokka 204, maksu syksy 31 €,
kevät 31 €, alkaa 17.9.
18.10–19.40
Italian jatko,
luokka 203, maksu syksy 31 €,
kevät 31 €, alkaa 17.9.

PERJANTAI

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

LYHYET JA
VIIKONLOPPUKURSSIT

Malminetsintäkurssi,
auditorio,
ke–to 23.–24.9.2015
(ke 17.00–20.00,
to 17.00–20.00), maksu 18 €.
Mindfulness –
hyväksyvä läsnäolotaito
luokka 205,
pe–su 2.–4.10.2015 (pe 18.00–
20.30, la 10.00–14.30, su
10.00–13.30), maksu 18 €.
Ensiapu 1
luokka 101,
la–su 24.–25.10.2015 (la 9.00–
15.45, su 9.00–15.45), maksu
39 € (sis. opetus ja EA-kortti).
Ensiapu 2
la–su 13.–14.2.2016 (la 9.00–
15.45, su 9.00–15.45), maksu
39 € (sis. opetus ja EA-kortti).
La 13.2. kokoontuminen Nurmeksessa, Kertun kamarissa
(Kötsintie 2) ja su 14.2. Lieksan
lukiossa (Koulukatu 16), luokassa 101.

LOUKUN KYLÄTALO
Kuohatintie 2, Viekijärvi

MAANANTAI

TIISTAI

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

KESKIVIIKKO

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

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

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

RANTALAN KOULU
Rantalantie 4

MAANANTAI

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

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

TORSTAI

PERJANTAI

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

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

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

PERJANTAI

15

LAUANTAI

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

TYYLIN PAIKKA
Pielisentie 22

KESKIVIIKKO

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

UIMAHALLI
Kainuuntie 7

TIISTAI

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

TORSTAI

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

VIEKIN
SEURAKUNTATALO
Kannelkoskentie 9a

TORSTAI

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

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

VUONISKYLIEN
KOULU

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

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

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

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

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

VUONISLAHDEN
KYLÄTOIMINTAKESKUS KUKKO OY

RAUHALAN KOULU

TIISTAI

MUSIIKKIOPISTO
Koski-Jaakonkatu 4

MAANANTAI

PERJANTAI–LAUANTAI

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

PÄIVÄKESKUS
KARPALO
Jokikatu 2

MAANANTAI

13.00–14.00
Yhteislauluhetki,
ei kurssimaksua, alkaa 28.9.
14.00–16.15
Posliininmaalaus ryhmä A,
maksu syksy 37 €, kevät 37 €,
alkaa 14.9.

Rauhalantie 2

MAANANTAI

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

TOUKOLANTIEN
PÄIVÄTOIMINNOT JA
ASUMISPALVELUT
Toukolantie 27

KESKIVIIKKO

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

Kylätie 4

TIISTAI

Vuonislahdentie 184

16.15–17.15
Liikuntaryhmä C,
maksu syksy 31 €, kevät 31 €,
alkaa 15.9.
17.30–18.30
Liikuntaryhmä D,
maksu syksy 31 €, kevät 31 €,
alkaa 15.9.

KESKIVIIKKO

18.00–20.30
Laulu- ja soittoryhmä
Vuolaset,
maksu syksy 37 €, kevät 37 €,
alkaa 16.9.
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LIIKUNTA
830100 ARMY

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30
to 17.00–18.00
Opetus alkaa 17.9. 16/17 oppituntia
Opettajana terveysliikunnanohjaaja Henna Purmonen
Tiukkaa treeniä, jossa ohjaajan
napakka ohjaustyyli saa jokaisen
ylittämään itsensä. Tunti on toiminnallista harjoittelua, joka muistuttaa Crossfittiä. Aluksi lämmittelyä
armeijan tyyliin, jossa työskennellään paljon pareittain. Seuraavaksi kovaa treeniä, jossa vuoroviikoin aerobinen ja lihaskuntoharjoittelu. Aerobinen on sykettä nostattava HIIT- treeni, joka sisältää hyppyjä, kyykkyjä, lankkuja, punnerruksia yms. Ei vaikeita askelsarjoja. Syke nousee, rasva palaa ja hiki
lentää! Lihaskuntoa harjoitellaan
päivän treenillä, WOD:illa. Opiskelija kiertää rastit, joissa on eri välineitä, esim. kahvakuulia, kuntopalloa, painoja, puolapuita, tasapainolautaa, punnerruskahvoja yms.
niin monesti kuin oma kunto sallii. Army-tunti sopii henkilölle, jonka
treenaaminen on jo vähän tavoitteellisempaa ja joka haluaa haastaa itsensä. Kokemus kuntosali- ja
kahvakuulaharjoittelusta, heittäytyminen ja kilpailuhenkisyys ovat
eduksi. Rohkeasti mukaan! Maksu
syksy 31 €, kevät 31 €.

830102
CAPOEIRAN ALKEISJA KERTAUSKURSSI

Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9–11
la 11.00–16.00
su 12.00–17.00
Opetus alkaa 7.11. 24 oppituntia
Opettajana Tuomas Kortelainen
Kahden viikonlopun intensiivikurssi, kokoontumiset la 7.11.–su 8.11.
ja la 14.11.–su 15.11. Capoeira on
afrobrasilialainen taistelulaji, jossa yhdistyvät kamppailu, tanssi,
musiikki ja akrobatia. Kehittää liikkuvuutta, tasapainoa, voimaa ja
notkeutta. Sopii kaikille ikään ja
aikaisempaan harrastustaustaan
katsomatta. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että alkeiskurssin käyneille. Ensimmäisenä viikonloppuna
harjoitellaan ja kerrataan perusliikkeitä ja toisena viikonloppuna opetellaan uutta. Opetuspäivän aikana
puolen tunnin ruokatauko. Otathan
mukaasi välipalaa (esim. hedelmä,
voileipä ja mehu), rennot vaatteet,
joustavapohjaiset kengät ja paljon
avointa mieltä! Maksu 31 €.

830104 CIRCUIT

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30
ma 16.30–17.30
Opetus alkaa 14.9. 16/17 oppituntia
Opettajana LitM Pirjo Rämänen
Lihaskunnon kohottaminen sekä
sykkeen nostaminen kiertoharjoittelun avulla. Omaa painoa hyödynnetään lihaskunto-osuudessa.
Lopussa venyttelyä ja/tai rentoutusharjoituksia. Sopii sekä naisille että miehille. Maksu syksy 31 €,
kevät 31 €.

830106 GYMSTICK

Rantalan koulu, Rantalantie 4
pe 17.05–18.05
Opetus alkaa 18.9. 16/17 oppituntia
Opettajana Tiina Meriläinen
Tunnilla nostetaan sykettä ja treenataan vartalon suurimpia lihasryhmiä Gymstick-kepin avulla
(kuminauhan ja kepin yhdistelmä).
Gymstick pistää tehoja lihaskuntoon ja kestävyyteen, tasapainoon
sekä koordinaatioon. Liikkeitä harjoitetaan seisaaltaan sekä makuulla. Tunti ei sisällä koreografiaa tai
vaikeita askelkuvioita. Aloitamme perusliikkeistä, joten tunti sopii

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

830118 KAHVAKUULA,
ryhmä A

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30
ma 18.50–19.50
Opetus alkaa 14.9. 16/17 oppituntia
Opettajana terveysliikunnanohjaaja
Henna Purmonen
Tehokasta ja toiminnallista harjoittelua kahvakuulalla. Monipuolinen
laji, joka parantaa lihaskuntoa, kestävyyttä, kehonhallintaa, tasapainoa ja liikkuvuutta. Edetään helpoista liikkeistä kohti haastavampia variaatioita. Ota mukaan oma kahvakuula ja jumppapatja. Tunnilla on myös
muutamia kahvakuulia lainattavaksi. Ryhmä sopii hyvän peruskunnon
omaaville naisille että miehille, sillä
kahvakuula vaatii hyvän kehonhallinnan, jotta liikkeet on mahdollista
suorittaa tekniikaltaan oikein. Maksu
syksy 31 €, kevät 31 €.

830120 KAHVAKUULA,
ryhmä B

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30
to 18.15–19.15
Opetus alkaa 17.9. 16/17 oppituntia
Opettajana terveysliikunnanohjaaja
Henna Purmonen
Tehokasta ja toiminnallista harjoittelua kahvakuulalla. Monipuolinen
laji, joka parantaa lihaskuntoa, kestävyyttä, kehonhallintaa, tasapainoa ja liikkuvuutta. Edetään helpoista liikkeistä kohti haastavampia variaatioita. Ota mukaan oma kahvakuula ja jumppapatja. Tunnilla on myös
muutamia kahvakuulia lainattavaksi. Ryhmä sopii hyvän peruskunnon
omaaville naisille että miehille, sillä
kahvakuula vaatii hyvän kehonhallinnan, jotta liikkeet on mahdollista
suorittaa tekniikaltaan oikein. Maksu
syksy 31 €, kevät 31 €.

830122
KIINTEYTYSJUMPPA

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30
ma 17.40–18.40
Opetus alkaa 14.9. 16 oppituntia
11.1.2016–18.4.2016, 17 oppituntia
LitM Pirjo Rämänen
Perusjumppaa, joka koostuu vauhdikkaasta alkuverryttelystä, tehokkaasta lihaskunto-osuudesta sekä
kunnollisesta loppuvenyttelystä.
Sopii hyvin kaikenikäisille ja -kuntoisille. Maksu syksy 31 €, kevät 31 €.

830124 KUNTOLIIKUNTA, ryhmä A

Loukun kylätalo, Kuohatintie 2
pe 14.30–15.30
Opetus alkaa 18.9. 16/17 oppituntia
Opettajana LAT Tiina Meriläinen
Helppoa, mutta tehokasta ja hauskaa hikiliikuntaa vaihtelevilla välineillä, teemoilla ja musiikilla; harjoitetaan mm. keskivartalon hallintaa,
liikkuvuutta, tasapainoa sekä askelletaan helpoilla sarjoilla unohtamatta
lihaskuntoa ja kehonhuoltoa. Ryhmä
sopii kaikenikäisille miehille ja naisille. Maksu syksy 31 €, kevät 31 €.

830126 KUNTOLIIKUNTA, ryhmä B

Rantalan koulu, Rantalantie 4
pe 18.15–19.15
Opetus alkaa 18.9. 16/17 oppituntia
Opettajana LAT Tiina Meriläinen
Helppoa, mutta tehokasta ja hauskaa hikiliikuntaa vaihtelevilla teemoilla ja musiikilla; harjoitellaan mm.
keskivartalon hallintaa, liikkuvuutta, tasapainoa sekä askelletaan helpoilla sarjoilla unohtamatta lihaskuntoa ja kehonhuoltoa. Sopii kaikenikäisille reippaasta liikunnasta pitäville miehille ja naisille. Maksu syksy
31 €, kevät 31 €.

830128 KUNTOSALI,
NAISET, ryhmä A

Kuva: Asko
Saarelainen

Kuntokeskus SykeX, Moisionkatu 2
ti 16.00–17.00
Opetus alkaa 15.9. 16/17 oppituntia
Opettajana LitM Pirjo Rämänen
Lihaskunnon kohottaminen kuntosalilaitteita käyttäen. Tuntiohjelmaan
kuuluu lihaskunnon kohottaminen,
kiinteytys ja venyttelyt. Sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille naisille. Kurssimaksu syksy 31 €, lisäksi kuntosalimaksu 72 €; kevät 31 €, lisäksi
kuntosalimaksu 78 €. Kansalaisopisto laskuttaa opiskelijalta sekä kurssiettä kuntosalimaksun. Huom! Opintoseteli ja yleismaksu kattavat vain
kurssimaksun, ei salimaksua.

830130 KUNTOSALI,
NAISET, ryhmä B

Kuntokeskus SykeX, Moisionkatu 2
ti 17.00–18.00
Opetus alkaa 15.9. 16/17 oppituntia
Opettajana LitM Pirjo Rämänen
Lihaskunnon kohottaminen kuntosalilaitteita käyttäen. Tuntiohjelmaan
kuuluu lihaskunnon kohottaminen,
kiinteytys ja venyttelyt. Sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille naisille. Kurssimaksu syksy 31 €, lisäksi kuntosalimaksu 72 €, kevät 31 €, lisäksi kuntosalimaksu 78 €. Kansalaisopisto
laskuttaa opiskelijalta sekä kurssiettä kuntosalimaksun. Huom! Opintoseteli ja yleismaksu kattavat vain
kurssimaksun, ei salimaksua.

830132 KUNTOSALI,
MIEHET (naiset)

Kuntokeskus SykeX, Moisionkatu 2
ti 18.00–19.00
Opetus alkaa 15.9. 16/17 oppituntia
Opettajana LitM Pirjo Rämänen
Lihaskunnon kohottaminen kuntosalilaitteita käyttäen. Tuntiohjelmaan
kuuluu lihaskunnon kohottaminen
ja venyttelyt. Sopii kaikenikäisille ja
-kuntoisille miehille. Ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti miehille. Mikäli ryhmä ei tule täyteen miehistä, on
naisilla mahdollisuus tulla mukaan
ryhmään. Kysele lisää ohjaalta p.
040 1044109. Kurssimaksu syksy 31 €, lisäksi kuntosalimaksu 72
€; kevät 31 €, lisäksi kuntosalimaksu 78 €. Kansalaisopisto laskuttaa
opiskelijalta sekä kurssi- että kuntosalimaksun. Huom! Opintoseteli ja
yleismaksu kattavat vain kurssimaksun, ei salimaksua.

830134
LIIKUNTARYHMÄ A

Kolin koulu, Aapiskukontie 11
ti 18.00–19.00
Opetus alkaa 15.9. 16/17 oppituntia
Opettajana Tarja Saarelainen
Lihaskuntopainotteista jumppaa,
vaihtelevasti myös eri välineitä ja
kuntosalilaitteita hyödyntäen. Sisältää kevyen alkuverryttelyn ja loppuvenyttelyt. Maksu syksy 31 €,
kevät 31 €.

830136
LIIKUNTARYHMÄ B

Vuoniskylien koulu, Kylätie 4
ti 19.00–20.00
Opetus alkaa 15.9. 16/17 oppituntia
Opettajan Nana Nygren
Lihaskuntoa kohottava jumppa, jossa otetaan huomioon myös lihashuolto. Sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille miehille ja naisille. Maksu
syksy 31 €, kevät 31 €.

830137
LIIKUNTARYHMÄ C

Vuonislahden kylätoimintakeskus
Kukko Oy, Vuonislahdentie 184
ti 16.15–17.15
Opetus alkaa 15.9. 16/17 oppituntia
Opettajana Nana Nygren
Lihaskuntoa kohottavaa jumppaa,

jossa erityisesti otetaan huomioon
lihashuolto. Sopii kaikenikäisille ja
-kuntoisille miehille ja naisille. Maksu syksy 31 €, kevät 31 €.

830138
LIIKUNTARYHMÄ D

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

830140 MIESTEN
LIIKUNTARYHMÄ

Ryhmä on suunnattu Pilateksen
perusteet hallitseville ja pidemmän aikaa sitä harrastaneille,
ei aloitteleville. Pilates on klassinen kehonhallintamenetelmä, joka kehittää keskivartalon
syviä lihaksi, lisää koordinaatiokykyä, selän hyvinvointia ja nivelten liikkuvuutta. Soveltuu erityisesti selkäongelmaisille. Oma patja mukaan. Maksu syksy 31 €,
kevät 31 €.

830148 QI GONG KIINALAINEN
AAMUVOIMISTELU

Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9–11
la 9.00–10.30
Opetus alkaa 19.9. 24/26 oppituntia
Opettajana Ellen Korhonen
Qi gong on perinteinen kiinalainen
liikuntalaji, joka edistää hapenottokykyä, lihasvoimaa ja nivelten liikkuvuutta. Harjoitukset ovat elinvoimaa lisääviä ja vahvistavat fyysistä tasapainoa ja henkistä hyvinvointia. Laji sopii kaikenkuntoisille ja -ikäisille. Hoida terveyttä, älä
sairautta! Maksu syksy 31 €, kevät
31 €.

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
ti 17.00–18.00
Opetus alkaa 15.9. 16/17 oppituntia
Opettajana
seuravalmentaja Arto Nousiainen

830150 SELKÄTREENI

Matalan kynnyksen ryhmä on tarkoitettu liikuntaharrastusta aloittaville
miehille. Taustalla ei tarvitse olla liikuntaharrastusta. Ryhmän tarkoitus
on aloittaa liikuntatoiminta kevyin
harjoituksin. Kokeillaan yhdessä erilaisia liikuntamuotoja. Ryhmäläisten
toiveet otetaan huomioon kurssiohjelman suunnittelussa. Maksu syksy
31 €, kevät 31 €.

Puoli tuntia helppoa, melko rauhallista mutta tehokasta perusjumppaa, jossa keskitytään eniten
selän ja keskivartalon treeniin mm.
liikkuvuus- ja lihaskuntoliikkeillä. Liikkeet tehdään oman kunnon
mukaan, jumppakeppi usein mukana. Lopussa kehoa huolletaan pitkillä venyttelyillä. Sopii hyvin aloittelijoille ja selkävaivoista kärsiville.
Maksu syksy 18 €, kevät 18 €.

830142
PALLOILUKURSSI

Rauhalan koulun liikuntasali,
Rauhalantie 2
ma 19.00–20.00
Opetus alkaa 14.9. 16/17 oppituntia
Opettajana LitM Pirjo Rämänen
Palloilukurssi soveltuu sekä vasta-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. Kansalaisopiston, ammattiopiston ja lukion
yhteinen kurssi. Maksu syksy 31 €,
kevät 31 €.

830144
PILATES, ALKEET

Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
pieni sali,
to 17.30–18.30
Opetus alkaa 17.9. 16/17 oppituntia
Opettajana
fysioterapeutti Aino Mitrunen
Pilates on klassinen kehonhallintamenetelmä, joka kehittää keskivartalon syviä lihaksia, lisää koordinaatiokykyä, selän hyvinvointia ja nivelten
liikkuvuutta. Soveltuu erityisesti selkäongelmaisille. Oma patja mukaan.
Maksu syksy 31 €, kevät 31 €.

830146 PILATES, JATKO

Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
pieni sali,
to 18.45–19.45
Opetus alkaa 17.9. 16/17 oppituntia
Opettajana
fysioterapeutti Aino Mitrunen

Rantalan koulu, Rantalantie 4
pe 16.15–17.00
Opetus alkaa 18.9. 12/13 oppituntia
Opettajana LAT Tiina Meriläinen

830152 TOIMINNALLINEN TREENI, ryhmä A

Jamalin koulu, Reposärkäntie 21
ma 17.00–18.00
Opetus alkaa 14.9. 16/17 oppituntia
Opettajana KM Mervi Tolonen
Toiminnallinen treeni sisältää koko
kroppaa kuormittavia kokonaisvaltaisia liikkeitä. Harjoitus on intervallityyppinen ja tehdään paikkaharjoitteluna, musiikki on mukana
koko tunnin ajan. Liikkeet tehdään
oman kehon painolla ja erilaisten välineiden avulla. Sopii naisille ja miehille. Iloista ja hikistä treeniä, tervetuloa! Maksu syksy 31 €,
kevät 31 €.

830154 TOIMINNALLINEN TREENI, ryhmä B

Loukun kylätalo, Kuohatintie 2
ma 18.45–19.45
Opetus alkaa 14.9. 16/17 oppituntia
Opettajana KM Mervi Tolonen
Toiminnallinen treeni sisältää koko
kroppaa kuormittavia kokonaisvaltaisia liikkeitä. Harjoitus on intervallityyppinen ja tehdään paikkaharjoitteluna, musiikki on mukana
koko tunnin ajan. Liikkeet tehdään
oman kehon painolla ja erilaisten välineiden avulla. Sopii naisille ja miehille. Iloista ja hikistä treeniä, tervetuloa! Maksu syksy 31 €,
kevät 31 €.

830156 TOUHUTUNTI

Keskuskoulu, Koulukatu 16,
to 10.00–10.45
Opetus alkaa 17.9. 12/13 oppituntia
Opettajana LitM Pirjo Rämänen
Touhutunti on tarkoitettu vanhemmille lapsille (yli vuoden ikäiset)
yhteiseksi liikuntatuokioksi. Liikuntatilassa leikitään, pelataan ja touhutaan joko koko ryhmänä tai yksin
erilaisissa tehtäväpisteissä. Tun-
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nin aikana käytetään paljon erilaisia välineitä kuten palloja, mailoja
ym. Maksu syksy 18 €, kevät 18 €.

830158
ALLASVOIMISTELU

Uimahalli, Kainuuntie 7
to klo 19.45–20.30
Opetus alkaa 17.9. 12/13 oppituntia
Opettajana terveysliikunnanohjaaja Henna Purmonen
Reipasta ja mukaansa tempaavaa
vesijumppaa. Tunti koostuu vauhdikkaasta alkuverryttelystä musiikin tahtiin, lihaskunto-osuudesta eri
välineitä hyödyntäen sekä nopeasta loppuverryttelystä. Sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. Maksu syksy
18 €, kevät 18 €, lisäksi uimahallimaksu.

830160 VESIJUMPPA/
VESIJUOKSU

Uimahalli, Kainuuntie 7
ti 19.45–20.30
Opetus alkaa 15.9. 12/13 oppituntia
Opettajana LitM Pirjo Rämänen
Tehokasta liikuntaa veden vastusta
hyödyntäen. Tuntiohjelmaan kuuluvat vesivoimistelu-, syvävesivoimistelu- ja vesijuoksuharjoitukset. Välineet ja musiikki antavat tehokkuutta ja rytmiä liikuntaan. Sopii hyvin
tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsiville. Maksu syksy 18 €, kevät 18 €,
lisäksi uimahallimaksu.

JOOGA
830108 JOOGA,
ALKEET, ryhmä A

Rantalan koulu, Rantalantie 4
ma 17.00–18.30
Opetus alkaa 14.9. 20/20 oppituntia
Opettajana
joogaohjaaja Sari Parviainen
Hathajoogatunnilla mahdollisuus
rentoutua, rauhoittua ja vapautua kehon jännityksistä. Helppoja liikesarjoja ja asentoja parantamaan kehon liikkuvuutta ja notkeutta. Opetellaan kuuntelemaan
omaa kehoa ja hellittämään. Ryhmä kokoontuu 10 kertaa syksyllä
ja 10 kertaa keväällä, myös syysja talvilomaviikolla. Patja ja lämmin
joustava vaatetus mukaan. Maksu
syksy 31 €, kevät 31 €.

830110 JOOGA,
ALKEET, ryhmä B

Rantalan koulu, Rantalantie 4
to 17.00–18.30
Opetus alkaa 17.9. 24/26 oppituntia
Opettajana
joogaohjaaja Sirkka Kiiskinen
Joogan liikkeet ovat hermostoa
vahvistavia, selkärangan ja nikamien notkeutta elävöittäviä. Jooga myös opettaa kokonaisvaltais-

ta rentoutumista ja suhtautumista
omaan itseen ja kehoon. Sopii myös
miehille! Alkurentoutus, liikesarjoja lisäämään elinvoimaa sekä antamaan nivelille liikkuvuutta, loppuhiljentyminen. Patja ja joustava vaatetus mukaan. Maksu syksy 31 €,
kevät 31 €.

830112 JOOGA, JATKO

Rantalan koulu, Rantalantie 4
to 18.30–20.00
Opetus alkaa 17.9. 24/26 oppituntia
Opettajana joogaohjaaja Sirkka Kiiskinen
Alkurentoutuksen jälkeen teemme
vuorotelleen hathajooga- ja kundalinijoogaharjoituksia sekä harjoittelemme intialaista aurinkotervehdystä. Päätämme tunnin loppuhiljentymisellä. Patja ja joustava vaatetus
mukaan. Maksu syksy 31 €, kevät
31 €.

830114 SENIORIJOOGA

Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9–11
ke 10.00–11.30
Opetus alkaa 9.9. 20/22 oppituntia
Opettajana
joogaopettaja Riitta Mikkonen
Jooga on itsehoitoa, jonka perustana ovat keskittyneet liikkeet, rentoutuminen, luonnollinen hengitys ja sisäisen hiljaisuuden kokeminen. Toivotaan aiempaa kokemusta.
Mukaan jooga-alusta ja lämmin joustava vaatetus. Syyskaudella kokoonnutaan 10 kertaa 9.9. alkaen ilman
syyslomaa, kevätkaudella 11 kertaa
13.1.alkaen ilman hiihtolomaa. Maksu syksy 31 €, kevät 31 €.

830116 VOIMAJOOGA

Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9–11
ke klo 18.30–20.00
Opetus alkaa 9.9. 20/22 oppituntia
Opettajana Riitta Mikkonen
Haasteita kaipaaville, voimakkaita
klassisen joogan perusliikkeitä, mm.
aurinkotervehdyksen eri muotoja,
seisten, makuu- ja istumaharjoituksia, joita seuraa rauhalliset palauttavat harjoitukset ja lopuksi rentoutuminen. Sopii sekä aloittelijoille että
aikaisemmin joogaa harrastaneille. Syyskaudella kokoonnutaan 10
kertaa 9.9.alkaen ilman syyslomaa,
kevätkaudella 11 kertaa 13.1. alkaen
ilman hiihtolomaa. Maksu syksy 31
€, kevät 31 €.

TANSSILIIKUNTA
830162 ZUMBA®

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

Zumba on energinen ja vauhdikas fitness-tanssitunti latinalaisten rytmien
ja kuumimpien hittien tahdissa. Zumbassa yhdistyvät liikunnan ilo ja liikkeiden helppous. Kalorit kuluvat, kunto
kohoaa ja kaikki tanssivat omalla tyylillään! Zumban on kehittänyt kolumbialainen Alberto “Beto” Perez. Maksu syksy 18 €, kevät 18 €.

830164
ZUMBA® TONING

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
ke klo 18.30–19.15
Opetus alkaa 16.9. 12/13 oppituntia
Opettajana
zumba-ohjaaja Anni Korkalainen
Zumba Toning on lihaskuntopainotteinen Zumba-tunti, jossa apuna on
Toning sticksit (kevyet marakassityyliset käsipainot). Soveltuu hyvin niska-hartiavaivoista kärsiville ja niille,
jotka eivät voi käydä Zumban perustunnilla esim. hyppyjen takia. Oma
Toning stick mukaan, jos on. Tunnilla muutama Toning stick lainattavaksi. Tilalle käy myös hiekalla tai riisillä
täytetyt puolen litran pullot tai kevyet käsipainot (noin 0,5-1 kg). Maksu
syksy 18 €, kevät 18 €.

830166 KUNTOVATSATANSSIN ALKEET,
ryhmä A

Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9–11
ke klo 15.30–17.00
Opetus alkaa 9.9. 20/22 oppituntia
Opettajana Riitta Mikkonen
Iloista ja tehokasta liikuntaa mukavan musiikin tahdissa, sopii kaikille. Opetellaan itämaisen tanssin
perustekniikkaa. Liikkeet vahvistavat vatsan ja selän lihaksia, auttavat niska-hartiaseudun jännityksiin
ja parantavat ryhtiä ja tasapainoa.
Ei tarvitse aikaisempaa kokemusta. Syksyllä kokoonnutaan 10 kertaa
9.9.alkaen ilman syyslomaa, keväällä
11 kertaa 13.1. alkaen ilman talvilomaa. Maksu syksy 31 €, kevät 31 €.

830168 KUNTOVATSATANSSIN ALKEET,
ryhmä B

Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9–11
ke klo 17.00–18.30
Opetus alkaa 9.9. 20/22 oppituntia
Opettajana Riitta Mikkonen
Iloista ja tehokasta liikuntaa mukavan musiikin tahdissa, sopii kaikille. Opetellaan itämaisen tanssin perustekniikkaa. Liikkeet vahvistavat
vatsan ja selän lihaksia, auttavat
niska-hartiaseudun jännityksiin ja
parantavat ryhtiä ja tasapainoa. Ei
tarvitse aikaisempaa kokemusta.
Syksyllä kokoonnutaan 10 kertaa
9.9.alkaen ilman syyslomaa, keväällä
11 kertaa 13.1. alkaen ilman talvilomaa. Maksu syksy 31 €, kevät 31 €.

830170 LAVIS

Keskuskoulu, pieni sali,
Moisionkatu 15
ma klo 19.15–20.00
Opetus alkaa 14.9. 12/13 oppituntia
Opettajana erityisryhmien liikunnanohjaaja Tuula Aikioniemi
LAVIS-lavatanssijumppa on uusi
hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, jota tanssitaan ilman paria.
Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja kuten humppa, valssi, polkka, foxi, salsa, jenkka, rock/
jive, cha cha ja samba. Tunnilla opit
eri lavatanssiaskeleiden perusteita. LAVIS-lavatanssijumpan periaatteisiin kuuluu, että tanssiaskeleet ja koreografiat ovat niin helppoja, että mukaan pääsee tottumattomampikin tanssija. Maksu syksy 18
€, kevät 18 €.

830172 LAVATANSSI,
ALKEET

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
su 12.00–13.30
Opetus alkaa 20.9. 24/26 oppituntia
Opettajana
tanssiohjaaja Seppo Kaikkonen
Sopii vasta-alkajille tai henkilöille,
jotka haluavat kerrata perusaskeleet. Syksyllä kokoonnutaan syyslomaviikolla, 8.11. ei kokoontumista,
keväällä opetus 10.1. alkaen ilman
hiihtolomaa. Maksu syksy 31 €,
kevät 31 €.

830174 LAVATANSSI,
ALKEISTA ETEENPÄIN

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
su 13.40–15.10
Opetus alkaa 20.9. 24/26 oppituntia
Opettajana
tanssiohjaaja Seppo Kaikkonen
Kertaamme perusaskeleet ja opettelemme lisäksi joitakin helppoja
kuvioita. Ryhmä soveltuu alkeiskurssin käyneille. Syksyllä kokoonnutaan
syyslomaviikolla, 8.11. ei kokoontumista, keväällä opetus 10.1. alkaen
ilman hiihtolomaa. Maksu syksy 31 €,
kevät 31 €.

830176 LAVATANSSI,
JATKORYHMÄ

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
su 15.20–16.50
Opetus alkaa 20.9. 24/26 oppituntia
Opettajana
tanssiohjaaja Seppo Kaikkonen
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830178
KANSANTANSSI,
ALKEET/JATKO

Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
pieni sali,
ma 17.30–19.00
Opetus alkaa 14.9. 24/26 oppituntia
Opettajana erityisryhmien
liikunnanohjaaja Tuula Aikioniemi
Opetellaan suomalaisen kansantanssin perusaskelikkoja, otteita
ja kuvioita, myös ns. vanhoja tansseja. Lavatansseista jenkka, valssi, masurkka ja polkka. Tanssitaan
erilaisia sikermiä. Maksu syksy
31 €, kevät 31 €.

830180 MONIVALINTAINEN LIIKUNTAKURSSI
Opetus 14.9.2015–15.4.2016,
34 oppituntia
Opettajana LiTM Pirjo Rämänen

Kurssi soveltuu monipuolisesta liikunnasta pitäville henkilöille, opiskelijoiden valinnaiskurssiksi tai
vuorotyössä oleville työntekijöille. Kurssilla voit valita ohjelman
itse yhdeksästä kanslaisopiston
toiminnassa olevasta liikuntaryhmästä (kahvakuula, circuit, gymstick, palloilukurssi, vesiliikunnat,
zumba, kuntosali, voimajooga ja
kiinteytysjumppa). Ilmoittautumisen yhteydessä saat liikuntapassin, johon keräät osallistumisleimat (enintään 25 leimaa) käymistäsi ryhmistä. Samaan ryhmään voit osallistua enintään 4
kertaa. Liikuntapassi on voimassa koko lukuvuoden ajan, eli osallistumiskerrat voit jakaa syysja kevätkauden kesken. Ryhmä
antaa mahdollisuuden laatia liikuntaohjelma oman vapaa-ajan
mukaisesti; voit esimerkiksi käydä samalla viikolla useilla kursseilla ja toisella viikolla jätät kaikki kurssit väliin. Valittavissa olevien liikuntaryhmien kurssikuvaukset, ajankohdat ja paikat löydät Korento-lehdestä, lisäksi kurssien ajankohdat ja paikat löytyvät
saamastasi liikuntapassista. Kansalaisopiston, ammattiopiston ja
lukion yhteinen kurssi. Maksu 37
€. Lisäksi uimahallin ja kuntosalin
sisäänpääsymaksu.

Perusaskeleet hallitseville.
Hiomme tekniikkaa ja opettelemme uusia kuvioita. Syksyllä kokoonnutaan syyslomaviikolla, 8.11. ei kokoontumista, keväällä opetus
10.1. alkaen ilman hiihtolomaa. Maksu syksy
31 €, kevät 31 €.

Ajan hengessä mukana
Kansalaisopiston liikuntaohjelmaa silmäillessä huomio kiinnittyy outojen ja vierasperäisten
sanojen runsauteen. Ohjelmassa on circuitia, zumbaa, lavista,
capoeiraa, gymstickiä, qi goingia, pilatesta ja armya. Liikunta on yksi suosituimmista vapaaajan harrastuksista ja siksi tällä
saralla kehitetään jatkuvasti uutta. Opisto seuraa liikuntatrendejä
ja pyrkii tuomaan perinteisten ja
hyväksi koettujen liikuntamuotojen rinnalle myös uusia lajeja
kuntalaisten kokeiltavaksi.
Monet vierasperäiset kurssini-

mikkeet ovatkin tulleet tutuiksi opiskelijoillemme, sillä zumbaa, pilatesta, qi goingia ja gymstickiä on ollut opiston ohjelmassa useamman vuoden ajan. Mutta mitähän pitävät sisällään opiston uudet army-, lavis- ja capoeira
-kurssit? Ja mikä on Zumba® Toning? Army-nimi viittaa
armeija-tyyliseen harjoitusohjelmaan, jossa yhdistyvät aerobinen
ja lihaskuntoharjoittelu tehokkaalla ja haastavalla tavalla. Lavis
on suomalaisten liikuntaohjaajien
kehittämä hauska lavatanssitunti,
jolla kuntoilun ohella opetellaan

lavatanssien askeleet ilman tanssiparia suomalaisen tanssimusiikin tahtiin. Zumba® Toning
poikkkeaa perinteisestä zumbasta
siten, että tunnilla käytetään apuvälineenä kevyitä marakassipainoja, jotka rytmittävät äänellään
kivasti liikettä vahvistaen samalla ylävartaloa. Brasiliasta peräisin oleva capoeira on kamppailun, akrobatian ja tanssin piirteitä yhdistävä tunti afrobrasilialaisen musiikin tahdissa.
Kaikki uudet kurssit eivät ole
nimeltään vierasperäisiä. Uutukaisten joukossa on myös miesten

liikuntaryhmä ja monivalintainen liikuntakurssi. Vaikka opiston liikuntaryhmät ovat avoimia
sekä naisille että miehille, ei liene
salaisuus, että ne ovat naisvoittoisia. Siksi haluamme innostaa
myös miehiä liikunnan pariin
perustamalla heille oman ryhmän. Monivalintainen liikuntakurssi taas ei ole oma kurssi vain
sen idea on siinä, että opiskelija valitsee itse haluamansa kurssit yhdeksästä tarjolla olevasta
opiston liikuntaryhmästä. Kurssi
mahdollistaa harjoitusohjelman
laatimisen oman kiinnostuksen

ja ajankäytön mukaan ja sopii
hyvin esimerkiksi vuorotyössä
oleville, opiskelijoille ja kaikille
kokeilunhaluisille.
Kaiken kaikkiaan alkavan työkauden ohjelmassa on 42 eri liikuntakurssia. Opisto esittelee liikuntaryhmiä Tule ja tutustu! –
tilaisuuksissa (ks. tarkemmat tiedot sivulta 3). Laajasta liikuntatarjonnasta löytyy jokaiselle jotakin. Aloita uusi aktiivinen syksy
liittymällä liikuntakurssille!
Inna Turpeinen
Suunnittelijaopettaja
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Artesaani Leena Koivunen opettaa pajutöitä ja ympäristötaiteita. Kuva: Asko Saarelainen

KÄDEN TAIDOT
110430
TYYLIN JA VAATEKAAPIN PÄIVITYS

Tyylin paikka, Pielisentie 22
ke 17.00–19.15
Opetus alkaa 16.9.
36 oppituntia
Opettajana
ompelijamestari Taina Kiiskinen
Mitkä ovat parhaat värisi, mitä
viestit ympäristöön lempiväreilläsi? Millainen on vartalotyyppisi,
osaatko korostaa parhaita puoliasi? Pursuaako vaatekomero ja silti
tuntuu, ettei ole ikinä mitään päällepantavaa? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen
uudistuneessa tyylikoulutuksessa.
Kokoamme jokaiselle oman tietopaketin, perehdymme vaatekaapin ongelmakohtiin ja opettelemme tekemään pieniä korjauksia.
Aikaisempaa ompelukokemusta
ei tarvita. Maksu 37 €.

110440 VAATTEITA
KAIKENIKÄISILLE

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30
ma 17.30–19.45
Opetus alkaa 14.9.
36/39 oppituntia
Opettajana
ompelijamestari Taina Kiiskinen
Teemme aikuisten- ja lastenvaatteita valmiskaavoja apuna käyttäen. Aikaisempaa ompelukokemusta ei tarvita, ainoastaan innokas asenne riittää. Maksu syksy
37 €, kevät 37 €.

110445
RYIJYTYÖ OMMELLEN

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

Erilaisia lankoja ja pohjakankaita
käyttäen voit tehdä perinteisen ryijyn, tyynyn tai talven pakkasiin lämmittävän liivin, ns. turkin tai jotain
näyttävää juhlaan. Maksu 18 €.

110450 TILKKUTYÖ

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30
ke 17.30–19.45
Opetus alkaa 16.9.
36/39 oppituntia
Opettajana tekstiilityönopettajana
Anu Jänkävaara
Tekijän toiveiden mukainen valmis
tilkkutyö. Vasta-alkajat: tilkkutöiden
perusteet ja muut taitojen ja tietojen
edelleen kehittäminen. Maksu syksy 37 €, kevät 37 €.

110400 HOPEAKETJU

Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
ti 17.30–20.30
Opetus alkaa 22.9. 24 oppituntia
Opettajana taide- ja sisustuslasiartesaani Pirjo Honkanen
Punotaan ketjuja messinki- ja
hopealangasta. Materiaalin hankinta yhteistilauksena. Kurssilla tarvitaan pihdit, jotka maksavat n. 18 €.
Tiedotustilaisuus ti 15.9. klo 17.3018.15 Päiväkeskus Karpalossa.
Uusien opiskelijoiden läsnäolo välttämätön. Maksu 31 €.

110410
LASITYÖT, ryhmä A

110420
LASITYÖT, ryhmä B

Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
la–su 09.00–15.00
14.11.2015–12.12.2015,
36 oppituntia
Opettajana taide- ja sisustuslasiartesaani Pirjo Honkanen
Valmistetaan lasitöitä eri tekniikoilla. Kokoontumiset 14–15.11., 28.–
29.11. ja 12.12.2015. Maksu 37 €.

110460 PAJUTYÖT

Keskuskoulu, Koulukatu 16,
taideopetustila
la–su 10.00–15.30
Opetus alkaa 24.10. 24 oppituntia
Opettajana
artesaani Leena Koivunen
Kurssilla tehdään luonnonpajusta ja
viljellystä pajusta vapaamuotoisia
punontatöitä sisälle ja puutarhaan
osallistujien toiveet huomioiden
esim. koreja, palloja, eläinhahmoja
ja kransseja. Ota kurssille mukaan
essu tai suojavaate, näppylähanskat, terävä puukko ja oksasakset.
Osallistujien toivotaan tuovan kurssille mukanaan pajunoksia. Viljellyn
pajun yhteistilaus tehdään ensimmäisen kurssiviikonlopun yhteydessä. Kokoontumiset ovat 24.-25.10.
ja 31.10.-1.11.2015. Kurssimaksu
31 € ja mahdollinen materiaalimaksu viljellystä pajusta.

Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
la–su 09.00–15.00
19.9.-24.10.2015, 36 oppituntia
Opettajana taide- ja sisustuslasiartesaani Pirjo Honkanen

110462 PUNONTA

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

Teemme kassin tai olkalaukun Lilli
-ontelokuteesta. Lisäksi valmistamme tossut tai korin joko huopakankaasta tai nahasta. Ensimmäisellä
kerralla mukaan n. 0,5 kg Lilli -ontelokudetta (Taitokeskus) tai matonkudetta ja lisäksi ompelijan välineitä. Materiaalit n. 30 €. Kurssimaksu 31 €.

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

110464 ENKELINUKKE

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30
ti 17.00–20.00
Opetus alkaa 27.10. 16 oppituntia
Opettajana KteO Silja Palviainen
Pehmeä kangasnukke, jolle ompelemme mekon ja siivet. Ensimmäisellä kerralla mukaan ompelijan
työvälineet ja mahdollisesti kankaita. Opettaja varaa myös tarvikkeita. Materiaalit n. 30 €. Kurssimaksu 31 €.

110466 HIMMELEITÄ

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30
ti 17.00–20.00
Opetus alkaa 24.11. 12 oppituntia
Opettajana KteO Silja Palviainen
Teemme luonnonmateriaaleista,
muovista ja lasista erilaisia joulukoristeita. Ensimmäisellä kerralla mukaan sakset, mitta, pitkä ohut
neula, kerrattua lankaa ja mahdollisesti olkea. Opettaja varaa myös
tarvikkeita. Materiaalit n. 25 €.
Kurssimaksu 18 €.

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

Tule askartelemaan joulutonttu. Valmistetaan noin 45 cm korkea tonttu-ukko. Tehdään aluksi rautalangasta ja sanomalehdestä vartalo.
Tontulle valmistetaan nailonsukasta pää, ommellaan vaatteet puuvilla- tai huopakankaasta. Tontun raajat ovat liikuteltavia, joten sen saa
myös istuvaan asentoon. Kurssimaksu 18 € ja tarvikemaksu n. 10
€.

TEKNINEN TYÖ
110470
PUUTYÖT, ryhmä A

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
urheilukentän puoleinen siipi
ma 17.00–20.00
Opetus alkaa 14.9. 48/52 oppituntia
Opettajana
artenomi Juha Pietarinen
Tutustuminen perustyövälineisiin,
materiaaleihin sekä perustekniikoihin. Yksilöllisten pienimuotoisten esineiden suunnittelua ja valmistamista. Mukaan omat materiaalit. Maksu syksy 43 €, kevät
43 €.

110475
PUUTYÖT, ryhmä B

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
urheilukentän puoleinen siipi
ti 17.00–20.00
Opetus alkaa 15.9.
48/52 oppituntia
Opettajana
artenomi Juha Pietarinen
Tutustuminen perustyövälineisiin,
materiaaleihin sekä perustekniikoihin. Yksilöllisten pienimuotoisten esineiden suunnittelua ja valmistamista. Mukaan omat materiaalit. Maksu syksy 43 €, kevät
43 €.

110480
PUUTYÖT, ryhmä C

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
urheilukentän puoleinen siipi
ke 17.00–20.00
Opetus alkaa 16.9. 48/52 oppituntia
Opettajana
artenomi Juha Pietarinen
Tutustuminen perustyövälineisiin,
materiaaleihin sekä perustekniikoihin. Yksilöllisten pienimuotois-

Korento syksy 2015
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ten esineiden suunnittelua ja valmistamista. Mukaan omat materiaalit. Maksu syksy 43 €, kevät
43 €.

110485
METALLITYÖT,
ryhmä A

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
urheilukentän puoleinen siipi
ma 17.00–20.00
Opetus alkaa 14.9. 48/52 oppituntia
Opettajana Esko Honkanen
Pienten metalliesineiden suunnittelua ja valmistusta perustyövälineillä ja perinteisillä menetelmillä. Materiaaleina putket, tangot,
lattaraudat, levyt sekä kierrätysaineet. Työmenetelminä hitsaus,
sorvaus, taivutus, särmäys, taonta, pakotus. Ryhmä soveltuu myös
pienimuotoiseen koneiden ja laitteiden entisöintiin. Ryhmä sopii
myös aloittelijoille. Maksu syksy
43 €, kevät 43 €.

110490
METALLITYÖT,
ryhmä B

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
urheilukentän puoleinen siipi
ti 17.00–20.00
Opetus alkaa 15.9. 48/52 oppituntia
Opettajana Esko Honkanen
Pienten metalliesineiden suunnittelua ja valmistusta perustyövälineillä ja perinteisillä menetelmillä. Materiaaleina putket, tangot,
lattaraudat, levyt sekä kierrätysaineet. Työmenetelminä hitsaus,
sorvaus, taivutus, särmäys, taonta, pakotus. Ryhmä soveltuu myös
pienimuotoiseen koneiden ja laitteiden entisöintiin. Ryhmä sopii
myös aloittelijoille. Maksu syksy
43 €, kevät 43 €.

Malminetsijän varusteisiin kuuluvat kivivasara ja suojalasit. Kuva: Inna Turpeinen

KALASTUS

KOTITALOUS

110495 PERHOT

810200
KOKKAA KOTIRUOKAA

Lieksan lukio, luokka 204,
Koulukatu 16
ti 18.10–20.25
Opetus alkaa 15.9. 36 oppituntia
Opettajana 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, sidontatekniikat ja -materiaalit
sekä niiden käyttö eri kalastustilanteissa. Perehdytään perhonsidonta- ja kalastuskirjallisuuteen sekä
opitaan hyödyntämään sitä sidontaharrastuksessa. Kokeneemmat
osallistujat perehtyvät syvemmälle harrastukseensa. Materiaalihankintoja tehdään kimppatilauksena.
Maksu syksy 37 €.
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Keskuskoulu, Moisionkatu 15
ma 17.30–20.30
Opetus alkaa 14.9. 48 oppituntia
Opettajana restonomi Arto Hiltunen
Maukasta kotiruokaa laadukkaista
raaka-aineista. Tarvikemaksu noin
8 €/kerta. Maksu 43 €.

810210
MAKUJA MAAILMALTA

Keskuskoulu, Moisionkatu 15
la klo 10.00–13.00
Opetus alkaa 3.10. 12 oppituntia
Opettajana restonomi Arto Hiltunen
Kolme viikonloppukokoontumista:
la 3.10., 31.10. ja 21.11. klo 10–13.
Tehdään makumatka suosikkimatkailumaiden ruokaherkkuihin.
Ensimmäisellä kokoontumiskerralla valmistellaan venäläistä, toisella välimerellistä ja kolmannella thaimaalaista ruokaa. Opiskelijat voivat ottaa mukaan kyseisen maan
musiikkia, myös matkakokemuksia
voimme vaihtaa ruoanlaiton ja herkuttelun lomassa. Maksu syksy 18
€, lisäksi tarvikemaksu noin 8 €/
kokoontumiskerta. Sitova ilmoittautuminen viimeistään kokoontumisviikon tiistaina ruokatarvikkeiden
hankinnan vuoksi.

TERVEYS
830200 ENSIAPU 1

Lieksan lukio, luokka 101,
Koulukatu 16
la–su klo 09.00–15.45
24.–25.10.2015, 16 oppituntia
Opettajana ETK, ensiavun ja
terveystiedon kouluttaja
Niina Meriläinen
Sopii aloittelijoille ja kertaajille.
Kurssin suorittanut osaa aloittaa

ensiavun antamisen tavallisimmissa onnettomuus- ja sairaustilanteissa. Kurssin sisältö: auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, hätäensiavun perusteet, haavat, tavallisimmat sairauskohtaukset, palovammat ja sähkön
aiheuttamat vammat, nivelvammat
ja murtumat, myrkytykset. Ensiapukurssin EA 1® -todistus on voimassa kolme vuotta. Koulutusta voi ylläpitää käymällä kertauskurssi kortin
voimassaoloaikana. Maksu 39 €
sisältää opetuksen ja ensiapukortin.

830210 ENSIAPU 2

Nurmes,
Kertun kamari, Kötsintie 2
la–su klo 09.00–15.45
13.–14.2.2016, 16 oppituntia
Opettajana ETK, ensiavun ja
terveystiedon kouluttaja
Niina Meriläinen
Yhteiskurssi Ylä-Karjalan kansalaisopiston kanssa. Kokoontuminen
13.2.2016 Nurmes, Kertun kamari, Kötsintie 2 ja 14.2. Lieksa, lukio,
luokka 101, Koulukatu 16 Kurssille
voi osallistua, jos EA1-todistus on
voimassa. Kurssi ylläpitää ja syventää jo opittuja tietoja ja taitoja. Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa
sairaus- ja onnettomuustilanteissa
kuin haasteellisemmissa ensiapua
vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia. Sisältö: auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa, hätäensiavun kertaus (peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva, tajuttomalle annettava ensiapu, muut
hätätilanteet), vammamekanismin
merkitys vamman synnyssä, loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu, ensiapu ja ehkäisy, henkinen
ensiapu. SPR:n kurssitodistus on
voimassa kolme vuotta. Koulutusta
voi ylläpitää käymällä kertauskurssi
kolmen vuoden sisällä. Maksu 39 €
sisältää opetuksen ja ensiapukortin.

MUU MAA-,
METSÄ- JA
PUUTARHATALOUS
719800 MALMINETSINTÄKURSSI

Lieksan lukio, auditorio,
Koulukatu 16
ke 17.00–20.00 ja to 17.00–20.00
23.–24.9.2015, 8 oppituntia
Opettajina
Jari Nenonen ja Satu Hietala,
GTK, Itä-Suomen yksikkö
Keskiviikko 23.9. ja torstai 24.9.
Ensimmäisen kurssipäivän aiheina ovat Suomen jalo- ja korukivet, korukiviharrastus ja kiven
jalostaminen koruksi.Toisena päivänä tutustutaan paikallisiin malmiesiintymiin ja annetaan käytännön vinkkejä malmietsintäharrastukseen. Paikalla on myös palkittuja paikallisia malmiharrastajia.
Mahdollisuus keskustella ja tuoda omia malmilöytöjä arvioitaviksi. Kurssi sopii sekä keväällä 2013
malmietsintäkurssin käyneille että
uusille opiskelijoille. Maksu 18 €.
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Kuvat: Lieksan Lasten
ja Nuorten Taidekoulu

LIEKSAN LASTEN JA NUORTEN
TAIDEKOULUN RYHMÄT 2015–2016
Ryhmä
Lapsi & Aikuinen*
Pienet 1
Pienet 2
Taidekoulu 1*
Taidekoulu 2*
Taidekoulu 3*
Taidekoulu 4*
Taidekoulu 5*
Jamali tk*

Ikä
3–80 v
5–7 v
5–7 v
7–8 v
7–8 v
9–10 v
11–12 v
13–18 v
6–12 v

Pv
pe
ma
pe
ma
to
to
ke
ma
ti

Vuoniskylät tk*

6–12 v

pe

Taidekäsityön
10–18 v ti
ja kuvataiteen työpaja*

Klo
15.00–16.30
17.00–18.30
17.00–18.30
15.00–16.30
15.00–16.30
17.00–18.30
16.30–18.00
18.30–20.00
13.00–14.30

Paikka
Taidekoulu
Taidekoulu
Taidekoulu
Taidekoulu
Taidekoulu
Taidekoulu
Taidekoulu
Taidekoulu
Jamalin
koulu
12.00–13.30 Vuoniskylien
koulu
16.00–18.15 Taidekoulu

*merkityt ryhmät toimivat kansalaisopiston ryhminä.
Opettajana kaikissa ryhmissä on Airi Ikonen.
UUTTA Taidekoulun toiminnassa on, että 3-vuotiaiden ryhmä muutettiin Lapsi & Aikuinen -ryhmäksi, jossa ikäjakauma
on 3–80 v.! Tämä tarkoittaa sitä, että alla kouluikäisen lapsen
kanssa voi aikuinen tulla yhdessä taiteilemaan. Aikuinen voi
olla esim. isä, äiti, vanhempi sisarus, kummi, mummi tai vaikkapa naapurin täti. Molemmat ovat oppilaina Taidekoulussa ja
saavat perhealennuksen opistomaksuun.
Taidekoulun syyslukukauden toiminta alkaa 7.9.2015 ja
päättyy 18.12.2015.
Ilmoittautuminen ryhmiin 1.9.2015 klo 15–18.
Ilmoittautua voi henkilökohtaisesti käymällä (kahvi-/mehu-/pullatarjoilu), puhelimitse 040 774 9449 ja 0400 132 449 tai sähköpostilla: lieksantaidekoulu@lieksa.fi.
Puhelimitse ja sähköpostilla ilmoittauduttaessa ilmoittautumiskaavake täytetään myöhemmin ja palautetaan opettajalle toiminnan alettua. Ilmoittautuminen on sitova ja ryhmän toiminta
käynnistyy mikäli ilmoittautuneita on vähintään viisi.
Opintomaksu lukuvuonna 2015–2016 on 75 €/lukukausi,
joka sisältää kansalaisopiston opintomaksun.

Kesäteattereita
tutkitaan
opinnäytetyönä
Opinnäytetyöni on viimeisen opiskeluvuoden tutkimustyö
Karelia-ammattikorkeakoulussa.
Aiheen opinnäytetyöhöni sain
toimeksiantona Lieksan kansalaisopistolta. Tarkoituksenani
on luoda asiakasprofiilit kahdelle Lieksan kesäteatterille, Egyptinkorvessa sijaitsevalle Loukun
kesäteatterille, jossa tänä vuonna
esitettiin ”Rikas-rakas-köyhä-varas”, sekä Vuonislahden kesäteatterille, jossa kesän esityksenä oli
jo toista kertaa esitetty ”Kätkäläisen jättipotti”.
Tutkimuksessa pyrin selvittämään millaista kävijäkuntaa esityksissä käy ja mistä päin he saapuvat paikalle, tarkoituksenani

saada luoduksi seikkaperäinen
henkilö, joka edustaa sekä Loukun että Vuonislahden kesäteattereiden kohderyhmää.
Tiedonkeruu tapahtui heinäkuun 2015 aikana ensin Loukun,
sitten Vuonislahden kesäteatterin
esityksissä. Materiaalia keräsin
perinteisellä kyselylomakkeella,
joka sisälsi olennaiset kysymykset tutkimuksen kannalta ja joista
koin saavani hyötyä asiakasprofiilin tarkkaan luomiseen. Tulokset on tarkoitus saattaa raporttimuotoon Lieksan kansalaisopiston käyttöön vuoden loppuun
mennessä.
Marjo Kuittinen

Marjo Kuittinen esittelee Martti Kärjelle Loukun kesäteatterin asiakaskyselyä. Kuva Asko Saarelainen.
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Kurssiyhteistyöllä vastataan
asiakkaiden toiveisiin
Lieksan Kansalaisopisto ja Pielisen Karjalan musiikkiopisto käynnistävät yhteisryhmänä Kevyen musiikin laulukurssin syyslukukaudella 2015. Jo
vuosia laulun opetuksen perään
onkin jo haikailtu, joten odotukset uudelta kurssilta ovat korkealla. Kurssille mahtuu kymmenen
opiskelijaa ja sen opettajana on
Heidi Niinimäki Joensuusta. Hän
on koulutukseltaan pop/jazz-laulunopettaja.
Kevyen musiikin laulukurssi kokoontuu periodiluonteisesti perjantai-lauantai-iltaisin. Tarkemman aikataulun löydät Lieksan kansalaisopiston kurssiliitteestä tästä lehdestä. Laulukurssi
sisältää sekä ryhmäopetusta että
yksilötunteja.
Laulaminen on kokonaisvaltaista kehon ja äänen käyttöä.

Kurssilla tehdään harjoitteita,
jotka kehittävät monipuolisesti laulutekniikkaa. Kurssilla lauletaan kappaleita eri tyylilajeissa, kuten pop, rock, jazz, blues ja
iskelmä sekä suomeksi että englanniksi. Ensimmäinen kokoontuminen on 18.9. klo 17, Pielisen
Karjalan musiikkiopistolla.
Musiikin teoria ja
termit tutuiksi
Musiikkia harrastavan aikuisen yksi tavallisin haave on päästä kertaamaan musiikin teoriaa.
Soittoa on tullut opiskeltua korvakuulolta tai koulun musiikkitunneista on jo vierähtänyt tovi.
Usein nuottikirjoituksen saloja
on ratkottu matkan varrella maalaisjärjellä ja aina jokin asia on

jäänyt kismittämään. Mitenkähän tämä ihan virallisesti menee?
Toive musiikin perusteiden
opiskelusta nousee esille säännöllisesti ja nyt Kansalaisopisto ja musiikkiopisto yhteistyössä pyrkivät toiveeseen jälleen
vastaamaan. Musiikin perusteiden ryhmä aikuisille kokoontuu
maanantai-iltaisin opettaja Tanja
Tähkäsen johdolla. Ryhmään voi
tulla mukaan ilman aikaisempia
musiikin teoriaopintoja.
Kurssilla opiskellaan lukemaan
ja kirjoittamaan nuotteja, musiikin terminologiaa ja säveltapailua. Nämä kaikki taidot ovat tärkeitä oman laulu- tai soittoharrastuksen eteenpäin viemisessä.
Minna Kajander

oppimisesta ja niinpä lyömäsoitinten opiskelu Valtterin johdolla liitetään arkielämän aiheisiin.
– Konkreettisilla esimerkeillä ja tehtävillä oppilas pystyy
oppimaan nopeasti uusia taitoja
ja yhdistämään taitojaan soittotuntien ulkopuolisiin harrastuksiin, esim. bändikerhoihin. Arkielämään liitettyjen harjoitusten
avulla oppilas oppii kokonaisvaltaisemmin opittavan aiheen
ja samalla ilmaisemaan itseään
monipuolisesti. Kun opetuksessa
otetaan huomioon oppilaan sen
hetkiset taidot ja oppimistavat,
oppilas voi päästä nopeasti eteenpäin soitossaan, kuvailee Valtteri
opetusfi losofiaansa. Hän on kirjoittanut opinnäytetyön aiheesta ”Työkaluja työelämään” – toiminnallinen ja kokemuksellinen
rumpujensoiton opetus musiikin
perustasolla.

Tullaan
tutuiksi

O

len Heidi Niinimäki, ammattimuusikko ja pop/jazz-laulunopettaja Joensuusta. Valmistuin musiikkipedagogiksi
Karelia-ammattikorkeakoulusta helmikuussa 2014, ja seuraavana syksynä perustin oman
yksityisen rytmimusiikkikoulun, Laulustudio Volan Joensuun keskustaan.

Opettajana olen kannustava ja
lempeän vaativa, laitan laulutunneilla itseni täysillä likoon.
Pyrin antamaan oppilailleni
paljon työkaluja oman äänensä ja esiintymisensä kehittämiseen. Tärkeintä on, että joka
laulutunnista jää oppilaalle
hyvä ja inspiroiva kokemus!

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

Musiikkiopiston
syksyn uudet kasvot
Pielisen Karjalan musiikkiopiston syksy on käynnistynyt
myös muutaman uuden opettajan voimin. Lyömäsoitinten, pianon ja basson vakituiset opettajat
on korvattu sijaisilla, jotka osalle
ovat jo tuttuja.
Lyömäsoitinten ja pianon tuntiopettaja Ilkka Hirvikangas on
virkavapaalla tammikuun loppuun 2018 saakka opintojen
vuoksi ja hänet korvaa musiikkipedagogi AMK Valtteri Happonen (lyömäsoittimet) ja musiikkipedagogi AMK Anna Tikka
(piano). Anna Tikka tulee opettamaan myös musiikkileikkikoulutunteja ainakin Kolin toimipaikassa.
Valtteri Happonen on useimmille musiikkiopiston lyömäsoitinopiskelijoille jo entuudestaan
tuttu henkilö. Hän pitää tärkeänä
oppilaan kokemusta innostavasta
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Pianonsoiton opettaja Anna
Tikka on kotoisin Vantaalta ja
hän kertoo pitävänsä luonnosta ja hiljaisuudesta. Hän on toiminut aiemmin musiikkiopistossamme musiikkileikkikoulun
opettajan sijaisena. Anna Tikka:
– Lieksa tuntuu mukavalta
syrjäisen sijainnin ja kauniiden
luonnonmaisemien vuoksi. Odotan innolla päästä tutustumaan
paikallisiin lenkkimaastoihin ja
uuteen työpaikkaan! Musiikkia
opettaessani saan seurata kasvavia lapsia ja nuoria. Toivon voivani tukea lasten ja nuorien matkaa
ja kehitystä aikuisuutta kohti.
Syyslukukauden 2015 aikana
myös kontrabassonsoiton opettaja Lassi Hiltunen on virkavapaalla ja häntä tuuraa Essi Hirvonen
Joensuusta.
Minna Kajander

Essi Hirvonen opettamaan

KIITOS!
Tapaamme jälleen
22.–30.7.2016.

Lieksan Vaskiviikko

O

len Pohjois-Karjalasta lähtöisin oleva muusikko ja musiikinopiskelija. Aloitin opiskeluni Keski-Karjalan musiikkiopistossa sähköbassolla, sitten siirryin
ammatillisiin opintoihin Joensuun konservatorioon.
Olen opiskellut Joensuun konservatoriossa kahdella eri linjalla ja kahta eri pääainetta.
Aluksi soitin sähköbassoa pop/

jazz-linjalla, mutta opintojeni puolivälissä vaihdoin pääaineekseni kontrabasson ja siirryin kansanmusiikkilinjalle.
Lieksan musiikkiopistossa opetan bassoa ja kontrabassoa.
Keikkailun ja opiskelujen ohessa harrastan myös lukemista ja
neulomista.
Essi Hirvonen
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Koulukuljetusten
käytänteet
Koulukuljetuksiin osallistuu Suomessa noin 22 prosenttia perusopetuksessa olevista oppilaista. Kaikkiaan kuljetuksen piirissä on päivittäin noin 124
000 peruskoululaista. Suurin kuljetettavien osuus on
Itä-Suomen läänissä ja pienin Etelä-Suomen läänissä.

3
=
2
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Perusopetuslain 32 §:ssä säädetään kunnan velvollisuudesta
järjestää oppivelvollisuusikäisille oppilaille maksuton koulukuljetus. Järjestämisvelvollisuus koskee esiopetusoppilaita ja perusopetusta tai lisäopetusta saavia
oppilaita, joiden koulumatka on
viittä kilometriä pitempi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista
tai saattamista varten myönnettävä avustus.
Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää
enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos
oppilas lukuvuoden alkaessa on
täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia
Lakivelvoitteen lisäksi kunnat myöntävät kuljetuksia oman
harkintansa mukaan. Kuntakohtaisista maksuttoman koulukuljetuksen perusteista on sovittu kunnan kuljetussäännössä tai

kuljetusstrategiassa. Niissä on
määritelty muun muassa vaaralliseksi luokitellut tieosuudet.
Myöntämisperusteisin vaikuttavat muun muassa kunnan kouluverkko, liikenneyhteydet ja kunnan koko.
Kuljetusten myöntämisen
perusteet Lieksassa
Lieksassa on 914 perusopetuksen oppilasta, joista koulukuljetusten piiriin kuuluu 175. Koulukuljetusreitit ovat haasteellisia, koska oppilaat asuvat hyvin
laajalla alueella. Pisimmillään
yhdensuuntainen koulumatka
voi olla 45 km. Tämä vaatii tarkkaa suunnittelua ja yhteistyötä
koulun ja kuljetusyrittäjän välillä.
Koulumatkan pituus
Kaupunki järjestää oppilaalle
kuljetuksen tai korvaa oppilaan
huoltajalle koulumatkakustannuksia, jos oppilaan koulumatka esiopetuksen ja 1-3 -luokkien
oppilaalla ylittää kolme kilomeriä
sekä jos oppilaan koulumatka 4-9
-luokkien oppilaalla ylittää viisi kilometriä. Jos esiopetuksessa
oleva oppilas on samanaikaisesti hoidossa päiväkodissa, huoltaja vastaa oppilaan kuljetuksesta. Erityisopetukseen otettujen
oppilaiden koulukuljetus järjestetään yksilökohtaisesti. Koulu-

Perusopetuksen ja lukion
lukuvuoden 2015–2016
työ- ja loma-ajat
Syyslukukausi
n koulu alkaa ke 12.8.2015
n syysloma 12.10.2015 - pe 16.10.2015
n syyslukukauden viimeinen työpäivä on la 19.12.2015
n joululoma ma 21.12.2015 - ti 5.1.2016
Syyslukukaudella työpäiviä yhteensä 89
Kevätlukukausi
n koulu alkaa to 7.1.2016
n talviloma ma 7.3.2016 - pe 11.3.2016
n kevätlukukauden viimeinen työpäivä la 4.6.2016
Kevätlukukaudella työpäiviä yhteensä 100

matka mitataan kotitontin portilta koulutontin portille lyhintä,
jalankulkukelpoista ja yleisessä
käytössä olevaa tietä pitkin. Kaupungin velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää myös vain osalle matkasta. Mikäli huoltajilla on oikeuden päätös yhteishuoltajuudesta,
huolehditaan kuljetuksista oppilaan henkikirjoituspaikasta.
Esiopetuksen oppilaalla on
oikeus maksuttomaan kuljetukseen, kun yhdensuuntainen matka kotoa tai päivähoitopaikasta esiopetukseen on yli kolme
kilometriä. Kuljetus järjestetään
myös, mikäli matka muodostuu oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen
vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten
myönnettävä riittävä avustus.
Arvioitaessa esiopetuksen oppilaan oikeutta maksuttomaan kuljetukseen kiinnitetään huomiota oppilaan huoltajan tosiasialliseen esteeseen kuljettaa lasta esiopetukseen.
Koulumatkan vaarallisuus
Jos koulumatka tai osa koulumatkasta on vaarallinen, kaupunki järjestää kuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osuudelle tai korvaa huoltajalle koulumatkakustannuksia

oppilaan kuljettamisesta. Koulumatkan turvallisuuden arviointiperusteena käytetään tiehallinnon määrittelemiä koulumatkan
turvallisuuden arviointiohjeita
(koululiitu-ohjelma) tai poliisiviranomaisen lausuntoa.
Ohjeita oppilaille koulukyyditykseen
Pysäkille on hyvä lähteä ajoissa, ettei auto joudu odottamaan,
koska tämä aiheuttaa viiväs
tymistä kouluun saapumisessa.
Kuljetuksen aikana on käytettävä turvavyötä ja käyttäydyttävä
asiallisesti ja kohteliaasti ja kuljettajan ohjeita on noudatettava.
Kuljettaja on vastuussa oppilaista koulukyydin aikana.
Tyypillisimmät vaaratilanteet ennen kyytiin nousua syntyvät, kun juostaan vielä liikkuvan auton vieressä tai sitä kohti.
Tällöin on vaara, että joku kaatuu ja pahimmassa tapauksessa
jää auton alle. Kun auto on täysin pysähtynyt, noustaan kyytiin
rauhallisesti jonossa. Ei ole turvallista mennä peruuttavan auton
taakse tai juosta bussiin viime
hetkellä oven jo sulkeutuessa.
Sujuva ja turvallinen matka
koulukyydityksessä muodostuu
koulun, kuljetusyrittäjän, huoltajien ja oppilaiden yhteistyöstä.
Sääntöjä ja ohjeita noudattamalla
varmistamme kaikille joustavan
ja toimivan koulukuljetuksen.

Juha Ryynänen

Korento syksy 2015

23

Kuva: Sini Hollström

Vasu eli lapsen varhaiskasvatussuunnitelma päivähoidossa
Varhaiskasvatuksen toteuttamisen lähtökohtana on
lasten ja perheiden tarpeet.
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja
oppimista. Sen tulee tarjota kaikille lapsille yhtäläiset mahdollisuudet omien
edellytystensä mukaiseen
kehittymiseen. Varhaiskasvatuksessa onnistumisen edellytys on vanhempien ja varhaiskasvatuksen
henkilöstön kasvatuskumppanuus, joka lähtee lapsen
tarpeista.

Ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta ja hyvinvoinnista on
lasten vanhemmilla. Yhteiskunnan tehtävänä on tukea heitä tässä tehtävässä.
Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa varhaiskasvatuksen sisällöllistä kehittämistä koko maassa. Suunnitelma
lisää varhaiskasvatuksen laadullista tasa-arvoa kuntien välillä ja
myös kunnan varhaiskasvatuksen yksiköiden välillä.
Valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan
n varhaiskasvatuksen arvot,
tehtävä ja tavoitteet,
n lapsi- ja oppimiskäsitys
n hyvä kasvatus- ja oppimisympäristö
n varhaiskasvatuksen
menetelmät ja toimintatavat
n varhaiskasvatuksen eri
toimintojen merkitys lapsen
hyvinvoinnille
n toiminnan seuranta ja
arviointi

Jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle tehdään myös henkilökohtainen lapsen varhaiskasvatussuunnitelma eli Vasu.
Sen tavoitteena on lapsen yksilöllisyyden ja vanhempien näkemysten huomioon ottaminen toiminnan järjestämisessä.
Varhaiskasvatuksen ammattilaisten osaamisen kautta jokaisen
lapsen suunnitelma tulee osaksi lapsiryhmän varhaiskasvatussuunnitelmaa. Näin on mahdollista nivoa jokaisen lapsen yksilölliset tavoitteet päivähoidon
arkeen.
Vasu laaditaan yhdessä
vanhempien kanssa
Vanhempien ja päivähoidon
henkilöstön yhteisessä keskustelussa kiteyttämä näkemys lapsen
varhaiskasvatuksen pääpiirteistä kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Myös lapsi voi
osallistua varhaiskasvatussuun-

nitelman laatimiseen ja arviointiin vanhempien ja henkilöstön
yhdessä sopimalla tavalla.
Suunnitelman toteutumista
seurataan ja arvioidaan yhdessä vanhempien ja lapsen kanssa.
Samalla arvioidaan mahdollista
tuen tarvetta ja sovitaan tarvittavista toimenpiteistä.
Lieksassa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle yhteistyössä vanhempien
kanssa ja sen toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Kasvattaja havainnoi lapsen kehitystä systemaattisesti ja tietoisesti sekä
käyttää tietoa toiminnan suunnittelussa.
Suunnitelmassa otetaan huomioon lapsen kokemukset, tämän
hetken tarpeet ja tulevaisuuden
näkymät, lapsen kiinnostuksen
kohteet, vahvuudet ja yksilöllisen
tuen tarpeet. Lapsen mahdolliset
kuntoutukselliset tarpeet käsitellään konkreettisina ja niihin haetaan ratkaisua yhdessä vanhem-

pien kanssa.
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti
sekä henkilöstön kesken että vanhempien kanssa. Vasu kulkee lapsen mukana esiopetukseen ja toimii näin ohjaavana ja tiedottavana asiakirjana esikoulun opettajalle, täten hän pääsee tutustumaan lapseen jo ennakolta ja tietää hänen vahvuudet ja kehittämistä vaativat asiat.
Lieksan kaupungin päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma
ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelma löytyvät Lieksan kaupungin verkkosivuilta. Päivitetty lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on hyväksytty varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa 3.6.2015.

Juha Ryynänen
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Yhdistystoiminnasta huvia,
hyötyä ja yhteisöllisyyttä!
Suomi on yhdistystoiminnan luvattu maa. Kansainvälisissä vertailuissa on todettu, että suomalaiset osallistuvat yhdistystoimintaan enemmän kuin
minkään muun kansalaiset.
Suomessa on aina ymmärretty yhdistystoiminnan
suuri merkitys paikkakunnan elinvoimaisuuden
kehittäjänä ja kohottajana.
Yhdistystoiminnan ja julkisen sektorin yhteistyö on aihe,
joka nousee yleiseen keskusteluun erityisesti silloin kun puhutaan rahasta tai yhdistystoimintaan tarvittavista tiloista.
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto julkaisi keväällä 2015 Miun
Yhistys – Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman vuosille 2015-2020.
Yhdistysohjelmaa laadittiin mm.
eri puolilla maakuntaa järjestettyjen työpajojen avulla ja kahdella sähköisellä kyselyllä. Yhdistystoiminnan kehittämisohjelman kokoamisesta vastasi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.
Valmistelutyön perusteella ohjelmaan kirjattiin seuraavat kolme
tavoitetta ja niille toimenpide-ehdotuksia:
1. Ilo elää ihmisissä – kestävää ja
uudistuvaa kansalaistoimintaa
– Tarjotaan apua ja kannustusta omannäköisen toiminnan
käynnistämiseksi yhdistysten
sisällä
– Yhdistystoimintaa johdetaan
huolellisesti, avoimesti, ja
tasa-arvoisesti
– Yhdistykset huomioivat toiminnassaan ympäristön
– Kansalais- ja yhdistystoimintaa tehdään näkyväksi
– Kansalaistoiminnasta iloitaan
2. Tehhään porukassa –
yhdistykset yhteistyössä
– Y hdist ysten tarjoa masta
vapaaehtois- ja vertaistuesta
on löydettävissä kootusti tietoa
– Yhdistysten hankeosaamista
lisätään
– Koulutetaan yhdistystoimijoita sähköisten viestintäkanavien käyttöönottamiseksi
– Maakunnallisille yhdistyksille suunnattuja verkkopalveluita kehitetään
– Kootaan yhteen järjestöjen

Kesäteatteria ja Seurojentaloa pyörittävä Loukun Seurojentaloyhdistys on hyvä esimerkki aktiivisesta yhdistystoiminnasta. Kuva: Asko Saarelainen
tarjoamia tukipalveluja koulutuksen, tiedottamisen, taloushallinnon ja työllistämisen
aloilta
– Yhdistysten toimivia käytäntöjä jaetaan ja hyödynnetään,
mutta toimintaa myös uudistetaan
3. Kumppanina kunnan kanssa
– tasavertaista yhteistyötä
– Jokaisen kunnan alueella on
edullisia ja maksuttomia tiloja järjestöille
– Kuntien avustuskäytännöt
ovat avoimia, yksinkertaisia
ja yhdistykset ovat keskenään
tasa-arvoisia
– Kuntien työntekijöille tarjotaan koulutusta järjestö- ja
kansalaistoiminnasta
– Jokaisessa kunnassa on nimetty järjestöjen yhteyshenkilö tai
–henkilöitä
– Kunnat ja yhdistykset kutsuvat säännöllisesti koolle alueensa järjestötapaamiset
– Yhdistysten ja koulujen välistä
yhteistyötä lisätään
– Helpotetaan järjestöjen mahdollisuuksia toimia työllistämisen tukijoina
– Uudet asukkaat saavat mahdollisuuden tutustua yritystoimintaan
Yhdistysohjelmaan on kirjattu yhdistystoiminnan kehittämisen kannalta ajateltuna keskeisiä
tavoitteita. Kumppanina kunnan
kanssa -osiossa on monia sellaisia
asioita, joita kannattaa kunnissa
pysähtyä miettimään perusteellisesti. Tila- ja avustusasiat ovat

kunnille talouskysymyksiä, mutta toisaalta yhdistystoiminnan
kautta kuntalaisille saatavien
palveluiden ja mahdollisuuksien
määrää on vaikea rahassa mitata.
Varmaa on se, että kunnan järjestämänä vastaavien toimintojen hintalappu olisi moninkertaisesti tila- ja avustuskustannuksia
suurempi.
Lieksa on vireä
yhdistyskaupunki
Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämän yhdistysrekisterin mukaan Lieksaan on rekisteröity 548 yhdistystä, joista arviolta reilu 400 yhdistystä toimii tällä hetkellä aktiivisesti. Yhdistyksissä on siten jäseninä ja toimijoina tuhansia lieksalaisia. Lieksassa tehtiin syksyllä 2014 kunnan ja yhdistysten kumppanuuden osalta merkittävä päätös, kun
kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta päivitti liikunta,- kulttuuri- ja
nuorisotoimen yhdistysten avustamista koskevat säännöt. Sääntöjen päivittämisen keskeisenä
päämääränä oli järjestelmän selkiyttäminen ja yksinkertaistaminen siten, että avustuspäätökset pystytään tekemään mahdollisimman tasapuolisesti ja avoimesti. Suurin käytännön muutos tapahtui siinä, että jaettavat
avustukset ovat joko toimintatai kohdeavustuksia ja että avustusten jakamisesta päätetään kerran vuodessa lautakunnan toukokuun kokouksessa.

Vastikkeellisuus
avustuspäätösten kriteerinä
Avustusjärjestelmän sääntöihin kirjattiin, että yhdistyksille jaettavat toiminta-avustukset
ovat vastikkeellisia. Vastikkeellisuus tarkoittaa laajasti ottaen
sitä, että yhdistysten toiminta
on aktiivista ja että ne järjestävät jäsenilleen määrällisesti riittävää ja samalla monipuolista toimintaa. Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta halusi avustusjärjestelmää päivittäessään tarkentaa
vastikkeellisuus-termiä. Uusien
sääntöjen mukaan nuorisoikäluokkiin kohdistuvan toiminnan laajuus sekä koulutuksellinen ja kasvatuksellinen toiminta
ovat kaupungin haluamaa vastikkeellisuutta. Tämä ei kuitenkaan
tarkoita sitä, että pääsääntöisesti vanhemmille ikäluokille toimintansa suuntaavilla yhdistyksillä ei olisi mahdollisuutta saada
toiminta-avustusta. Yhdistystoimintaan tarvitaan koko ajan lisää
uusia ja aktiivisia toimijoita, jotta vastuuta toiminnan pyörittämisestä voidaan jakaa uusille voimille. Nuorena saadut positiiviset
kokemukset yhdistystoiminnasta
voivat ohjata myöhemmällä iällä
ottamaan vastuuta yhdistysten
eri toimihenkilöinä. Vastikkeellisuuteen kirjattiin kuuluvaksi
myös yhdistysten tiedottamisen
kehittäminen siten, että jokaisella toiminta-avustusta saavalla
yhdistyksellä on velvollisuus tiedottaa toiminnastaan ja toimintaan osallistumisen mahdollisuuksista esim. paikallisissa kou-

luissa ja oppilaitoksissa.
Kohdeavusten kohdalla vastikkeellisuus tarkoittaa erityisesti sitä, että niiden avulla järjestetään maksuttomia yleisötapahtumia. Toisaalta kohdeavustuksissa voidaan vastikkeellisuus määritellä tapauskohtaisesti.
Vastikkeellisuus on kirjattu
myös Lieksan kaupungin tuoreeseen strategiaan. Vastikkeellisuuden ohella strategiassa otetaan kantaa yhdistystoiminnan
jatkuvuuteen. Lause ”turvaamme kolmannen sektorin toimijoiden toimintaa” kertoo siitä, että
kaupunki lupaa jatkossakin pitää
omalta osaltaan huolta yhdistystoiminnan toimintaedellytyksistä. Lieksa tukee paikkakunnalla
toimivia yhdistyksiä hyvin. Ns.
Kuntamaisemavertailussa Lieksa tukee nuorisotoimintaa järjestäviä yhdistyksiä eniten ja kulttuuri- ja liikuntatoimintaa järjestäviä yhdistyksiä toiseksi eniten vertailussa mukana olevista
n. 30 kunnasta.
Kaupungin ja yhdistysten
yhteistyön toimivuus
Kaupungin kautta jaettavat
avustukset ovat vain yksi yhteistyön muoto, jolla voidaan vaikuttaa myös yhdistysten toimitila-asioihin. Kaupunkiorganisaatiossa tuleekin miettiä, mitä pystytään tekemään lisää yhteistyön
kehittämiseksi. Kaupungin eri
toimielinten avustuskäytäntöjen yhtenäistäminen on varmasti yksi tällainen asia. Yhdistystoiminnan kehittämisohjelmaan
kirjatuista kohdista löytyy sellaisia asioita, joissa vielä on Lieksassa kehittämisen varaa. Mm. kunnan uusien asukkaiden tutustumismahdollisuuksia yhdistystoimintaan voi kehittää ja järjestötapaamisten säännöllisyyttä ja sisältöä parantaa. Toisaalta
avustuskäytäntöjen avoimuuteen
on jo tullut parannusta ja järjestöille on olemassa yhteyshenkilöt
nimenomaan liikunnan, kulttuurin ja nuorisotyön alueilla.
Yhdistystoiminnan jatkuvuuden kannalta ajateltuna tärkein
asia on innostuneet, motivoituneet ja osaavat toimijat. Heidän
työnsä kautta toiminnan laatu kehittyy ja yhdistykset saavat
lisää jäseniä. Yhdistysten hyvät
toimintaedellytykset varmistavat
sen, että aktiivisia yhdistystoimijoita riittää jatkossakin.
Arto Sihvonen
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KIRJASTO
KIRJASTO Rauhalantie 2 / Urheilukatu 4
ma–to klo 10–19
pe ja aattoina klo 10–17
HUOM. Lauantain aukiolo klo 10–15
alkaa kirjaston avauduttua Urheilukadulla

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

Kirjastoauton reittiaikataulu löytyy
netistä: http://vaarakirjastot.fi/lieksa
Tiedustelut:
kirjasto/neuvonta puh. 04010 44125

P

ääkirjaston osalta alkava syksy on touhua
täynnä. Kirjasto muuttaa Rauhalantieltä
takaisin Urheilukadulle. Avaamisajankohta
ei ole vielä tarkalleen tiedossa. Arvioitu kiinniolo ja
muutto ajoittuu lokakuuhun. Kirjasto avataan, kun
hyllyt ja muu kalustus on saatu kootuksi ja aineisto siirretyksi Rauhalasta hyllyihin omille paikoilleen.
Kiinniolosta tiedotetaan syyskuun aikana.
Pitkät laina-ajat käytössä!
Elo–syyskuussa lainatulle aineistolle annetaan laina-aikaa marraskuun puoliväliin saakka. Kirjasto
toivoo, että asiakkaat lainaisivat runsaasti aineistoa ennen muuttoa.
Kirjastoauton reittejä jouduttiin viime keväänä harventamaan tai perumaan kuljettajapulan vuoksi.
Kirjasto on elokuussa hakenut uutta kuljettaja-kirjastovirkailijaa. Jos toimi saadaan täytettyä syyskuun alusta, niin reitit ajetaan aikataulun mukaisesti. Mahdollisista muutoksista tiedotamme asiakkaille tekstiviesteillä, Pohjois-Karjalan radiossa ja nettisivuilla.

Kuka keksii nimen
uudelle kirjastoautolle?
Uusi kirjastoauto valmistuu loppuvuodesta. Vanha Kätkäläinen myydään pois. Uutta autoa odotellessa laitetaan luovuus liikkeelle ja keksitään sille nimi!
Ehdotukset voi lähettää kirjastoon
30.9.2015 mennessä sähköpostitse:
kirjasto@lieksa.fi tai postitse:
Lieksan kaupunginkirjasto PL 68 81701 Lieksa
tai tuomalle ehdotus kirjastoon tai kirjastoautoon.
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Syksystä jouluun
– työtä ja juhlaa
Näyttely Pielisen museossa
30.9.–31.12.2015
Pielisen museon syyskauden
vaihtuvan näyttelyn tarkoituksena on esitellä entisajan talonpoikaista elämänmuotoa eritoten museon koululaisasiakkaille sopivaan tapaan, vähin
tekstein ja runsain esinein sekä
kuvin. Sekä näyttelyn ajankohtana että aiheena on syksy.
Omavaraistalouden aikana vuodenaika määräsi pitkälti mitä töitä talossa tehtiin ja
miten yleensä elettiin. Syksy oli
monessa mielessä vuoden runsainta aikaa, jopa osittain juhla-aikaa, mutta se merkitsi myös
ankaraa aherrusta, sillä syystyöt oli tehtävä ajallaan, mielellään ikimuistoisten määräpäivien sisällä tai ainakin läheisyydessä. Näyttelyssä esitellään maatalon syksyisiä toimia
ja elämää sadonkorjuusta puhdetöihin ja vihdoin joulun valmisteluun.
Syksyn katsottiin alkavan
Laurin päivän aikoihin, eli jo
elokuun 10. päivän tienoilla. Syksyn alkamisen määräsi
maan sadon kypsyminen korjattavaksi, ei niinkään ilmojen
viileneminen. Kun pääskyset,

kesän linnut, alkoivat kerääntyä
parviin, kokoontuivat sadonkorjaajat sirppeineen pelloille elonleikkuuseen. Laurin päivän tietämissä tapahtuivat monet muutkin syksyisiksi laskettavat toimet,
kuten lampaiden keritseminen ja
rukiin kylvö.
Työt etenivät vanhojen merkkipäivien rytmittäminä. Pelloilta siirryttiin riiheen sekä maan
tuotteiden varastointiin ja säilöntään. Pellavan monivaiheinen tie peltokasvista hienoksi aivinaksi tapahtui myös syysviikkojen aikana. Metsissä kesän
laiduntanut karja asettui talveksi navettaan, mikä osaltaan lisäsi naisväen työtaakkaa. Vähitellen, päivien lyhetessä ja ilmojen
viiletessä, ulkotöistä siirryttiin
osittain tupaan ja puhdetöihin.
Rukit kannettiin aitoista ja pellavat sekä villat muuntuivat taitavissa käsissä langoiksi, joista sitten kevättalven valoisampina päivinä kutoa helskyteltiin monet
kankaat talonväelle.
Vaikka arki oli jatkuvasti työntäyteistä uurastusta, syksyyn
sisältyi myös lepoa ja virkistystä. Mikkelinä monet nuoret viettivät häitä ja keyrin eli kekrin
seutu oli suosittua sukulaisvierailujen aikaa. Ajanjakson ilois-

ta luonnetta lisäsi osaltaan palvelusväen vuosiloma, runtu- eli
riiviikot pyhäinpäivän tienoilla.
Satovuoden päätösjuhla,
pakanallisilta ajoilta periytyvä kekri, oli hyvän syömisen ja
runsauden aikaa, johon sisältyi
monia, myöhemmin jouluun
siirtyneitä perinteitä. Luontaistalouden loppuaikoina joulu oli kuitenkin jo vakiinnuttanut asemansa ja sen valmistelut
aloitettiin hyvissä ajoin. Näyttely päättyy joulunalusviikkojen
askareisiin ja itse juhlan kansanomaiseen viettoon.
Marketta Alvila

Aukioloajat ja
pääsymaksut:
15.9. saakka koko museo
avoinna joka päivä klo 10–18,
pääsymaksut 6/4,5/1,5 €
16.9. alkaen näyttelyhalli
avoinna ti–pe klo 10–15,
pääsymaksut 3/2/1 €,
keskiviikkoisin vapaa pääsy
Tiedustelut ja varaukset:
Pielisen museo
Pappilantie 2
81720 LIEKSA
puh. 04010 44151
museo@lieksa.fi
http://www.lieksa.fi/museo
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ERITYISLIIKUNTA
SYYSKAUDELLA 2015
VOIMISTELUT

MA
14.9. klo 9.00
		
MA
14.9. klo 9.45
		
MA
14.9. klo 12.30
		
		
MA
14.9. klo 14.45
		
TI
15.9. klo 13.00
		
		
TO
17.9. klo 13.00
		
TO
17.9. klo 15.15
		
		
PE
18.9. klo 13.00
		
		
		

Veteraanien tuolivoimistelu,
Kulttuurikeskus, monitoimisali
Tuolivoimistelu,
Toimintakeskus, Toukolantie 27
Kevyt tuolivoimistelu,
Lieksakoti, kerhohuone,
Närhitie 3
Istumatanssi,
Kulttuurikeskus, kokoushuone 1
Kevennetty voimistelu,
Päiväkeskus Karpalo,
liikuntasali
Tuolivoimistelu,
Iltarusko, ruokasali
Kevennetty voimistelu,
Rauhalan liikuntasali,
Rauhalantie 2
Afasia-aivohalvauskerhon
tuolivoimistelu,
Päiväkeskus Karpalo, juhlasali
(joka toinen viikko)

SALILIIKUNTA JA KUNTOSALI/
TASAPAINORYHMÄT

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

VESIJUMPAT

TI
15.09. klo 10.00
TI
15.09. klo 15.15
KE
16.09. klo 9.00
PE
18.09. klo 10.00
		
PE
18.09. klo 11.30

Sydänvesijumppa
Seniorivesijumppa
Kehitysvammaisten vesijumppa
KKK- vesijumppa
(kaikille kuntalaisille avoin)
Eläkeläisten vesijumppa

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

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

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

Monia muotoja
opiskelun tueksi
Kun alkaa suunnitella harrastustoimintaa laajempia opintoja, on muun ohessa otettava huomioon sekin, että on
opintomaksuja, voi olla matkoja, majoittumisia, hankintoja, ja onhan elettäväkin.
Työn ohessa opiskelu on varmaan yleensä johonkin määrään asti mahdollista, opinto- ja muuta tukea peruskoulun jälkeisiin opintoihin voi
hakea Kelasta, mutta muitakin vaihtoehtoja varsinkin
aikuisille on.
Aikuiskoulutustukea voi saada
yhteensä enintään 19 kuukauden
ajalle. Tuen määrä vastaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää ilman korotusosia. Tuen saamiselle on erinäisiä ehtoja, kuten esimerkiksi se,
että pitää olla ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta. Aikuiskoulutustukea
haetaan Koulutusrahastosta.

Kokoaikatyössä oleva henkilö voi sopia työnantajansa kanssa eräin ehdoin myös vuorotteluvapaasta, joka voi kestää yhtäjaksoisesti vähintään 100 ja enintään
360 kalenteripäivää. Työnantaja
palkkaa vuorotteluvapaan ajaksi
sijaisen, joka on työtön työnhakija. Vuorotteluvapaata suunniteltaessa tulee ottaa hyvissä ajoin
ennalta yhteyttä työ- ja elinkeinotoimistoon.
Työttömy yskassan jäsenet
hakevat sitten vuorottelukorvauksen omasta työttömyyskassastaan, ja sen suuruus lasketaan ansiopäivärahan perusteella. Ne, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan, hakevat vuorottelukorvauksen Kelasta, ja sen suuruus lasketaan peruspäivärahasta
ilman lapsikorotuksia. Vuorottelukorvaus jää työttömyyspäivärahaa pienemmäksi.
Työttömyysturvalla opiskelussa taasen on kaksi eri vaihtoehtoa, kerrotaan Pohjois-Karjalan
työ- ja elinkeinotoimiston Lieksan toimipaikasta. Työttömyys-

kassan jäsenyys tai sellaisen puute vaikuttaa lisäksi summien suuruuteen kummassakin tapauksessa.
Sivutoimiseen opiskeluun on
kaikilla työnhakijoilla subjektiivinen oikeus. Sivutoimisuus ja
mahdollisuus ottaa vastaan kokoaikatyötä opiskelun ohessa arvioidaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti, ja siksi pitää työnhakijan kertoa aikomuksensa työja elinkeinotoimistolle, mieluimmin jo opintojen suunnitteluvaiheessa.
Päätoimisen opiskelun oikeutta työttömyysturvalla pitää erikseen etukäteen hakea, jolloin
tapauskohtaisesti arvioidaan,
myönnetäänkö tuki juuri kyseisiin opintoihin. Perusteena arvioinnissa on, katsotaanko opintojen parantavan työnhakijan työllistymisedellytyksiä. Päätoimisen
opiskelun tukea voi työttömyysturvan kautta saada enintään 24
kuukaudeksi.
Pasi Karonen

Opiskelu kotisohvalla
kuuluu nykypäivään
Monimuoto-, etä- ja verkko-opinnot ovat nykypäivää.
Sellaisiin ryhtymistä ei kannata
aristella, vaikka olisikin tottunut
vain vanhastaan tuttuun lähiopetukseen luokkahuoneessa.
Nykyaikaisia opintoja on mahdollista harjoittaa ainakin osittain tai yhä useammassa tapauksessa jopa kokonaan tarvitsematta matkustella tai muuttaa minnekään. Usein ne eivät edes vaadi paljonkaan määräaikoja, vaan
asioita voi tehdä arkena tai viikonloppuna, päivällä tai yöllä,
miten itselle sopii.
Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulu on useiden eri oppilaitosten, kuntien ja muiden toimijoiden yhteistyöverkosto, joka
pyrkii edistämään erityisesti korkeakoulutasoisen opetuksen mahdollisuuksia kautta maakunnan. Viime vuosina on painopisteeksi tullut nimenomaan
nykyaikainen monimuoto-, etäja verkko-opiskelu.
Mielenkiintoa etäopiskeluun
omalla paikkakunnalla – kotona tai paikallisessa opintopiirissä
– on jatkuvasti enemmän. Tänä
kesänä kävi peräti niin, että kun
elokuussa oli haettavina informaatiotutkimuksen eli kirjastoalan 15 perusopintopaikkaa sekä
erityisesti pielisenkarjalaisille

tradenomikoulutuksen polkuopintoihin eli ensimmäisen lukuvuoden kursseille kuusi paikkaa, ne täyttyivät hyvin nopeasti. Tarkoitus on toki uusia tällaisia mahdollisuuksia taas vuoden kuluttua, ja informaatiotutkimukseen on silloin määrä tulla myös aineopinnot.
Nyt alkavan syksyn aikana on
mahdollista hakeutua esimerkiksi sosiaalityön ja yritystoiminnan
alojen koulutuksiin.
Sosiaalityön aineopintojen
ilmoittautumisaika päättyy jo
2.9., saman alan perusopintojen 16.9. Sosiaalityön kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielmakin on mahdollista tehdä
maakuntakorkeakouluteitse, viimeinen ilmoittautumispäivä on
8.10. Sosiaalityön alalla on luvattu olla sen verran joustavia, että
perus- ja aineopintoja voi tehdä
vaikka rinnakkainkin eikä ole
pakko edetä tiukasti porras portaalta.
”Menestyvä liiketoiminta” on
puolestaan avoimen ammattikorkeakoulun 15 opintopisteen laajuinen kokonaisuus, joka tarkastelee yritystoimintaa useista eri
näkökulmista toimialasta riippumatta. Valita voi oman kiinnostuksen mukaan joko yksittäisiä opintojaksoja tai koko pake-

tin syksyn 2015 aikana. On sekä
lähiopetusta että verkko-opintoja. Ilmoittautumisajat vaihtelevat
kurssikohtaisesti, ensimmäisenä
tuli vastaan työoikeuden opintojakson määräpäivä oikeastaan
jo 30.8., mutta nopeasti toimien
saattaa ehkä hyvinkin olla mahdollista päästä vielä mukaan.
Maakuntakorkeakouluasioista, opintomahdollisuuksista ja
ilmoittautumisjärjestelyistä kerrotaan lieksalaisella ja maakunnallisella verkkosivulla sekä
usein myös Lieksan kansalaisopiston Facebook-sivulla.
Pasi Karonen

Keskeisiä maakuntakorkeakoulun verkko-osoitteita
n Lieksan kansalaisopiston
Facebook-sivu
https://www.facebook.com/
lieksan.kansalaisopisto
n Pohjois-Karjalan
maakuntakorkeakoulu
Lieksassa
http://www.lieksa.fi/
maakuntakorkeakoulu
n Pohjois-Karjalan
maakuntakorkeakoulu
http://www.pohjois-karjalanmaakuntakorkeakoulu.fi/
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NUORISOTOIMI
NUORISOKAHVILA NUOKKARI ON AVOINNA:
ma, ti ja pe klo 14.00–20.00
ke ja to
klo 14.00–18.00
Huom. muuttuneet aukioloajat.
SEISKALUOKKALAISTEN ILTA
Nuokkarilla ti 8.9. klo 14.00–20.00.
Tule tutustumaan Nuokkariin!
YÖKAHVILAILLAT NUOKKARILLA
Auki klo 20.00–24.00. Sisäänpääsyn ehtona on
alaikä 7 lk + nolla promillea. Toiminnan järjestämisestä kiinnostuneet yhdistykset, ottakaa yhteys
Nuokkarille, p. 04010 44118 tai nuoriso-ohjaajaan,
p. 04010 44121.
18.9.
23.10.
20.11.
11.12.
Yhteistyössä Lieksan 4H:n kanssa
NUORTEN ALENNUSLIPPUELOKUVAT
Kulttuurikeskuksen Brahe-salissa
pe 2.10. Napapiirin sankarit 2
pe 6.11. 007 Spectre
pe 20.11. Nälkäpeli – Matkijanärhi 2
Tarkemmat tiedot tulossa myöhemmin.
Yhteistyössä Lieksan Elokuvien kanssa
ESITYKSET LAPSILLE
Kulttuurikeskuksen Brahe-salissa klo 9.30.
Vapaa pääsy.
18.9. Potkuhousutrubaduuri alias
Vesa Tuovinen laulaa,
soittaa kitaraa, pasuunaa ja trumpettia sekä
esittää omia ja tuttuja
lastenlauluja.
Kesto n. 30 min.

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

20.11. Hupsista-sirkusesitys
esittäjänä Klovni Oho alias sirkustaiteilijatar
Karoliina Turkka. Kesto n. 35 min.
11.12. Joulu on jo ovella, Teatteri Mukamas
Mistä tietää, että joulu on tulossa? Perinteiset joululaulut johdattelevat meidät joulutunnelmiin iloisessa, kuvitetussa joulukonsertissa: Kaikkialla touhutaan ja siivotaan, kynttilöitä sytytetään, ensimmäiset lumihiutaleet leijailevat maahan ja vanhat, rakkaat joulutavarat haetaan esiin. Ne tuovat mukanaan piparintuoksua, kynttilänvaloa, tähtien tuiketta ja pienen tontun askelten äänen – joulu on jo
ovella!, kesto n. 30 min. Toinen esitys klo 10.30.
Yhteistyössä
MLL:n Pielisjärven yhdistyksen kanssa
LASTEN JA NUORTEN TANSSITUNNIT
Kulttuurikeskuksen monitoimisalissa
maanantai, alkaen 24.8.
klo 18.00–19.00
7–8-vuotiaat
ohjaajana Nea Nesterinen
tiistai, alkaen 25.8.
klo 16.30–17.30
11–12-vuotiaat
ohjaajana Iida Suominen
klo 17.30–18.30
9–10-vuotiaat
ohjaajana Elli Puumalainen
klo 18.30–19.30
13–14-vuotiaat
ohjaajana Kiia Kortelainen
torstai, alkaen 27.8.
klo 17.00–18.00
15–16-vuotiaat
ohjaajana Riina Tolonen
klo 19.00–20.00
17-vuotiaat ja yli ohjaajana Eveliina Ryynänen
Henkilökohtainen/huoltaja ilmoittautuminen monitoimisalissa to 20.8. klo 17.00–18.00. Mukaan
mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä 25/ryhmä.
Jos paikkoja jää, mukaan voi tulla vielä toisella tunnilla. Ei osanottomaksua.
Tunnit järjestetään Itä-Suomen
aluehallintoviraston osarahoittamana.

SIRKUSKOULUT KESKUSKOULULLA
Moisionkatu 15, pieni sali
tiistai, alkaen 15.9.
klo 15.00–15.45
Naperosirkus 1,
4-vuotiaiden ryhmä
klo 16.00–16.45
Naperosirkus 2,
5-vuotiaiden ryhmä
klo 17.00–17.45
Naperosirkus 3,
6-vuotiaiden ryhmä
klo 18.00–18.45
Lastensirkus 1,
7–8-vuotiaiden ryhmä
klo 19.00–20.30
Nuortensirkus,
13–18-vuotiaiden ryhmä
keskiviikko, alkaen 16.9.
klo 16.00–16.45
Naperosirkus 4,
edistyneiden ryhmä, v. 2009
syntyneet, aikaisemmin
sirkusta harrastaneet
klo 17.00–18.30
Lastensirkus 2,
9–10-vuotiaat
klo 18.30–20.00
Lasten sirkus 3, 1
1–12-vuotiaiden ryhmä
• Ohjaajana Karoliina Turkka
• Katso tarkemmat tiedot ilmoittautumisineen kansalaisopiston sivulta
Yhteistyössä kansalaisopiston kanssa
NUORISOBUSSI
Syksyn mahdollisista nuorisobussireiteistä
ilmoitamme myöhemmin.
HÄMÄRÄNKAUPAN ILTA 25.9.
Nuorisotoimi on mukana illassa
Kulttuurikeskuksessa klo 16.00–19.00
ILMIANNA LIEKSAN
ESIMERKILLINEN NUORI 2015
Ehdotuksen esimerkilliseksi nuoreksi voivat tehdä lieksalaiset raittius-, nuoriso-, kulttuuri-, liikunta- yms. järjestöt, koulut ja yhteisöt, joiden piirissä
nuori toimii ja joiden taholta nuori tunnetaan hyvin.
Palkinnon jakoperusteita:
- 16–24-vuotias lieksalainen
- terveet elämäntavat
- esimerkillinen ja nuoria innostava harrastustoiminta järjestön tai koulun piirissä
Vuoden 2014 esimerkillinen nuori on Elli Heino.

Tanssiohjaajat
JOULUSHOW
Tanssituntien joulushow Kulttuurikeskuksen
Brahe-salissa la 12.12. klo 17.00 Vapaa pääsy.
MOPO-/TEKNIIKKAKERHO
torstaisin klo 17.00–20.00 Kuhmonkatu 30
(tekniset tilat) yläkoulu-, lukio- ja amis -ikäisille
• ei osanottomaksua
• ohjaajina Matti Leinonen ja Esko Honkanen.
Kerho järjestetään Itä-Suomen
aluehallintoviraston osarahoittamana.
Yhteistyössä yläkoulun kanssa

Kuva: Nanna Saarhelo
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Vapaamuotoiset esitykset, joista käyvät selville tiedot nuoresta ja hänen harrastustoiminnastaan toimitetaan 15.11.2015 mennessä yhteispalvelupisteeseen Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta/nuorisotoimi, Pielisentie 3, 81700 Lieksa. Lisätietoja,
p. 04010 44115/nuorisosihteeri.
TULE MUKAAN TEKEMÄÄN
ENNALTAEHKÄISEVÄÄ
PÄIHDETYÖTÄ!
Valtakunnallista teemaviikkoa
vietetään marraskuussa vk 45
(2.–8.11.) Viikon teemana on
”Onni on katsojan silmässä.”
TILAVARAUKSET
YHTEISPALVELUPISTEESTÄ
Kulttuurikeskuksen Brahe-salin, kokoushuoneiden
ja monitoimisalin tilat varataan yhteispalvelupisteestä, (Tekninen virasto) Pielisentie 3,
p. 04010 44710. Avoinna arkisin klo 9.00–15.00.
Kokoushuoneet ovat lukuvuoden 2015–2016
yläkoulun käytössä arkisin klo 8.00–14.30.
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Ilmoita tapahtumatiedot menoinfoon!
Suunnitteletko tai järjestätkö tapahtumia Lieksassa? Haluatko kertoa niistä myös kavereille? Jos vastaat kyllä, lue oheinen ja ilmoita tapahtumatietosi!
Lieksan kaupungin kotisivujen etusivulla näytetään Karjalaisen menoinfon tapahtumakalenterin tapahtumia ja näyttelyjä.
Menoinfon tapahtumat ja näyttelyt näkyvät sähköisen
tapahtumakalenterin lisäksi myös sanomalehti Karjalaisessa: http://karjalainen.menoinfo.fi/.
Tapahtumatiedot ilmoitetaan tapahtumakalenteriin sähköisellä ilmoituslomakkeella.
Ilmoittajat voivat halutessaan tilata menoinfosta ylläpitotunnukset, joilla he pääsevät muokkaamaan luomiensa tapahtumien tietoja.
Apua asiakaspalvelupisteestä
Paikalliset yhdistykset ja seurat ohjataan ensisijaisesti
menoinfon sivuille täyttämään sähköisen ilmoituslomakkeen. Lomakkeen voi alkuun täyttää vaikka asiakaspalvelupisteessä yleisöpäätteellä palveluneuvojan opastuksella.
Menoinfon oma toimintaohje
Sanomalehti Karjalainen julkaisee maakunnan menoja lehdessä päivittäin maanantaista perjantaihin. Perjantaisin julkaistaan koko viikonlopun menotiedot sekä erilliset näyttely- ja urheilumenokalenterit.
Lehden menokalenteriin tarjottavien tapahtumatietojen
tulee olla syötettynä klo 8.00 edellisenä päivänä ennen julkaisua, mikäli menojen julkaisu on tiistaina, keskiviikkona
tai torstaina. Viikonlopun tapahtumien tulee olla syötettynä
viimeistään torstaina klo 8.00. Maanantain tapahtumien on
tiedot on toimitettava perjantaina klo 8.00 mennessä.
Urheilumenojen ja näyttelyiden tulee olla syötettynä kalenteriin torstaihin klo 8 mennessä.
Asiakaspalvelupiste
avoinna klo 9.00−15.00
Pielisentie 3, 81720 Lieksa
p. 04010 44710
yhteispalvelu@lieksa.fi

Kuva: Asko Saarelainen

Taiteilijaprofessori
Esko-Pekka Tiitisen teoksia
Kulttuurikeskukseen
Esko-Pekka Tiitisen yhdistelmätekniikalla tehtyjä teoksia on esillä Lieksan
kulttuurikeskuksen näyttelyssä 3.11.−11.12. Joensuussa ja Outokummussa asuva Tiitinen on monipuolinen kirjailija, kuvataiteilija
ja muusikko.
− ”Lentotaidon ABC” -näyttelyn teokset ovat erinäisiä tyyppejä mielikuvituksesta, valottaa Tiitinen näyttelynsä sisältöä. Näyttelyn tyypit kertovat oman tarinansa ja katsoja saa kuunnella
omaa sisäistä ääntään, Tiitinen
jatkaa.
Uutuusnäytelmiä Joensuun
kaupunginteatteriin
Joensuun kaupunginteatterissa saa tänä syksynä ensi-iltansa
kaksi Tiitisen käsikirjoittamaa ja
ohjaamaa näytelmää. Lastennäytelmä ”Dada-kissa ja Tipitii” on
hauska ja herkkä tarina ystävyydestä ja kiintymyksestä. Sen ensi
ilta on 23.9. Syrjäseudun miesten
puhujamatkoista puolestaan kertoo 9.12. ensi-iltaan tuleva kantaesitys ”Kantapään pojat”.
Esko-Pekka Tiitisen monipuolinen kirjallinen tuotanto käsittää yli 30 teosta, näytelmiä, kuunnelmia, tekstejä televisioon sekä

sanoituksia ja sävellyksiä. Tiitinen on mm. saanut Savonia-palkinnon 2011 teoksesta ”Kiven
syli” ja Finlandia Junior -palkinnon 2008 teoksesta ”Villapäät”.
Kirjailija Esko-Pekka Tiitinen
sai vuonna 2013 Valtion kirjallisuustoimikunnalta viisivuoti-

sen taiteilijaprofessoriapurahan.
Apuraha myönnetään erittäin
ansioituneelle taiteilijalle, ja apurahan saaja voi käyttää taiteilijaprofessorin nimikettä.
Asko Saarelainen

