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Pääkirjoitus

Vaikuttava kirjasto

K

un kirjasto viime joulukuun alussa avattiin
ensimmäistä kertaa kahden kuukauden kiinniolon jälkeen, odotimme mielenkiinnolla
asiakkaiden kommentteja. Sisään
vyöryi asiakkaita, jotka huudahtivat: ”Vihdoinkin!”, ”Voi kuinka me olemme kaivanneet teitä!”
Se tuntui tosi mukavalta. Kyllä,
myös henkilökunta on kaivannut
asiakkaita!
Osa päivän aikana kuulluista
kommenteista liittyi peruskorjauksen tulokseen. ”Onpa valoisa ja viihtyisä. Tulee varmaan
käytyä useammin.” Koskettavin
kommentti tuli pieneltä tytöltä lastenosastolta avajaispäivänä: ”PARAS, MITÄ OLEN IKINÄ NÄHNYT!”
Kirjaston onnen päivät jatkuvat, kun kuntaan saadaan uusi
kirjastoauto ”Hilippa” tammikuun aikana. Vanha Kätkäläinen
lähtee muille maille…
Kirjasto tarjoaa kuntalaisille
monenlaisia palveluita. Kaikille
avoimena ja maksuttomana kirjasto edistää monipuolisine kokoelmineen kansalaisten sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumista. Kansalaiset kokevat kirjaston auttavan heitä tiedon löytymisessä ja kulttuuriharrastusten ylläpitämisessä. Esille nousee myös kirjaston rooli lukemisen edistämisessä ja tukemisessa, mutta myös kirjaston merkitys julkisena tilana.
Kirjaston merkitys Lieksassa kuntalaisten yhteisenä tilana
kasvaa edelleen peruskorjauksen myötä. Meillä on jo nyt ollut
paljon asiakkaita, jotka käyttävät kirjastoa muuhunkin kuin
aineiston lainaamiseen. Osa näistä käyttäjistä viipyy kirjastossa
useita tunteja kerrallaan ja osa
käy kirjastossa usein. Kirjaston
palvelut vapaa-ajanviettomahdollisuuksien ja sosiaalisten kontaktien tarjoajana korostuu työttömillä, eläkeläisillä ja yksinasuvilla. Toivon, että uusittu kirjasto
on houkutteleva ja että se tarjoaa
turvallista, julkista tilaa entisille
ja uusille käyttäjäryhmille.
Kirjaston tarjoamat tietokoneen käy ttömahdollisuudet ja henkilökunnan opastuk-
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Sukututkijoille ja vanhojen lehtien ystäville löytyy kirjaston yläkerrasta mikrofilmin lukulaite. Tässä luetaan Lieksan lehden uutista kirjaston
avautumisesta vuonna 1981.
set ovat tärkeä osa kansalaistaitojen edistämistä ja digitaalisen syrjäytymisen ehkäisemistä.
Vielä tänäänkin kirjasto taitaa
olla ainoa julkinen tila, missä on
mahdollisuus käyttää ilmaiseksi tietokonetta ja hoitaa sen avulla päivittäisiä asioita. Tämä tärkeä seikka ei näy lainaustilastoissa. Tätä kirjastonkäyttöä on vaikea mitata ja todentaa.
Kävijämäärien ja -tyytyväisyyden mittaaminen on tapa osoittaa kirjastojen hyödyllisyyttä ja
vaikuttavuutta. Lainaus- ja kävijämäärät ovat vuosikymmenien aikoina olleet Lieksassa maan
korkeimpia. Luvut notkahtivat
kirjaston ollessa evakossa syrjässä keskustasta, Rauhalan koulul-

la. Siinä ei edes auttanut se valtava talkoohenki, joka löytyi ennen
kirjaston paluumuuton alkamista – monet asiakkaat lainasivat
pakkaamista ja kuljetusta helpottaakseen ennätysmäärät kirjoja ja
elokuvia.
Jotta lainausluvut saataisiin
takaisin ennätyslukemiin alkaneena vuonna, haastamme lieksalaiset uudelleen kirjaston käyttäjiksi – lainaamaan ja käyttämään kirjaston palveluita. Lainausluvuissa ennätystä piti
vuonna 2014 Nurmeksen kirjasto 25,4 lainalla jokaista nurmeslaista kohden. Nurmeksen kirjasto valittiin näiden lukujen perusteella maailman parhaimmaksi kirjastoksi. Olisiko nyt Liek-

san aika? Uusitut kirjastotilat,
hyvä aineistokokoelma, ilmaiset varaukset, taitava henkilökunta ja uudistunut nettikirjasto antavat hyvät mahdollisuudet
uuden vuoden lupauksen tekoon
– käymään kirjastossa ja matkaamaan hyvien kirjojen, elokuvien,
musiikin, sanoma- ja aikakauslehtien pariin, saamaan tietoa,
viettämään mukavaa vapaa-aikaa ja kehittämään itseään.
Kirjasto on nyt peruskorjattu ja
avattu – on kiitoksen aika.
Kiitän omasta ja kirjaston puolesta kaikkia Teitä, jotka olitte
mukana kirjaston korjauksessa.
Päättäjiä, jotka antoivat mahdollisuuden. Valtiota ja kuntaa, jotka rahoittivat. Suunnittelijoita,

rakennusalan osaajia ja ammattimiehiä, jotka ottivat toiveemme vastaan ja toteuttivat ne. Teknistä palvelukeskusta, joka auttoi,
valvoi ja neuvoi. Lieksan ulkotyöryhmän miehiä, jotka avustivat
aineiston muutossa ja kaluston
siirroissa. Unohtamatta myöskään atk-miehiä.
Suurin kiitos kirjaston omalle henkilökunnalle – he laittoivat rukkaset käteen ja tarttuivat
hommiin.

Päätoimittaja:
Lea Tserni-Puittinen

Ulkoasu:
Nina Karjalainen
Kajaanin Offsetpaino Oy
www.kajaaninoffsetpaino.fi

Jakelu:
7400 kpl Lieksassa, Itella Oyj

käytöissä riippumatta toteutustai jakelutavoista.

Toimituksen tilaama tai sille tarjottu aineisto julkaistaan sillä
ehdolla, että aineistoa voidaan
käyttää korvauksetta kaikissa
uudelleenjulkaisuissa tai muissa

Ilmestyy: 2–3 kertaa vuodessa

Toimituskunta:
Sivistyspalvelukeskuksen
henkilökunta

Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Hyvää alkanutta vuotta ja
tervetuloa uusittuun kirjastoon!
Lea Tserni-Puittinen
Kirjastotoimenjohtaja

WEB: www.lieksa.fi
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Tiedottamisen sietämätön haasteellisuus
Julkisen organisaation yksi
suurimmista haasteista on palveluiden käytännön järjestämisen ja niiden laadukkuuden varmistamisen ohella palveluista tiedottaminen. Kysymyksiä milloin, missä, miten,
kenelle ja jopa miksi joutuu
miettimään usein, ja talousti-

lanteen tiivistymisen myötä myös
kysymys millä hinnalla voidaan
liittää tähän luetteloon.
Tärkeintä on saada sisällöltään
oikea tieto perille oikea-aikaisesti ja mahdollisimman kattavasti. Sosiaalinen media on lyönyt
itsensä vahvasti läpi monipuolisena tiedottamisen välineenä, mut-

ta se ei yksin riitä. Perinteisten
tiedottamisen muotojen asema
on edelleen vahva. Paikallislehti ja myös harvemmin ilmestyvät paperiset tiedotusvaihtoehdot
ovat luettuja, toimivia ja kattavia
tiedottamisen muotoja. Korento-tiedotuslehdellä on vakiintunut asema palvelukeskuksen tie-

dottamisessa. Korentokaan ei
voi säilyä ikuisesti samanlaisena, joten nyt ovatkin mietinnässä mahdolliset lehden materiaaliin ja kokoon liittyvät muutokset, joilla voitaisiin parantaa lehden luettavuutta ja visuaalista
ilmettä. Seuraava Korento saattaa siten olla aivan erilainen kuin

nyt kädessäsi oleva lehti!
Hyviä lukuhetkiä Korennon
parissa,
Arto Sihvonen
Sivistysjohtaja

TET – työelämään tutustuminen
Peruskoulun yläkoulun aikana oppilaille tulee järjestää työelämään tutustumisjaksoja, ns.
tet-jaksoja, työelämään ja ympäröivään yhteiskuntaan tutustuttamiseksi. Tet-toiminnan avulla
oppilas lisää myös itsetuntemustaan ja saa näin valmiuksia tulevaisuuden koulutuspäätöksiään
varten. Oppilaat perehtyvät työelämään viikon pituisilla tet-jaksoilla. Yhdeksännellä luokalla
jakson yhteyteen voidaan järjestää myös tutustumista jatkokoulutukseen.
Lieksan kaupunki ja Lieksan
yritykset tet-työnantajina
On ensiarvoista, että oppilaat pääsevät tet-jaksoilla tutustumaan sekä erilaisten yritysten
että Lieksan kaupungin eri työpaikkoihin ja saavat näin hyvän
kuvan kaupungin monipuolisesta toiminnasta. Hyvin moni lieksalainen nuori haluaa jäädä Lieksaan töihin tai palata kotipaikkakunnalle opiskelujen jälkeen.
Mitä enemmän nuorilla on tietoa
erilaisista mahdollisuuksista tehdä työtä Lieksassa, sitä enemmän
se vaikuttaa heidän jatko-opintojensa suunnitteluun ja positiiviseen mielikuvaan omasta kaupungista.
Tet-jakson suunnittelu
työpaikalla:
n Työpaikan tet-yhteyshenkilön
nimeäminen.
n Keneen oppilaat voivat
ottaa yhteyttä tet-asioissa.
n Tet-jakson sisällön
(polku) suunnittelu.
n Mitä työpaikka haluaa
tet-jaksolaisille viestiä.
n Miten oppilaat saavat mahdollisimman kattavan kuvan työpaikan toiminnasta.
n Mitä työvaiheita oppilaat voivat tehdä itsenäisesti ja mitä
seuraamalla työtä.
n Mitä työsuojelullisia rajoituksia on olemassa.
n Tet-ohjaajien nimeäminen.
n Miten tet-jaksolaisia ohjataan.
n Tet-jakson seuranta ja valvonta.

Tet-toiminnan yleiset periaatteet Lieksan Keskuskoulun yläkoulussa
TET-PAIKAN HAKEMINEN
Oppilas harjoittelee työpaikan hakemista käymällä itse
kysymässä tet-paikkaa koulussa annettujen ohjeiden mukaisesti.
TYÖSUHDE
Työelämään tutustuminen on
koulunkäyntiä. Oppilas ei ole
tutustumisjakson aikana työsuhteessa työnantajaan, eikä
hänelle makseta tutustumisesta palkkaa.
RUOKAILU
Oppilas ruokailee joko työpaikalla tai koulussa.

TYÖMATKAT
Työmatkoista vastaa kunta normaalin koulumatkan tapaan,
muilta osin kustannukset maksaa oppilas itse.
TYÖHÖN OPASTAMINEN
Työpaikalla oppilasta ohjaavat
työnantajan osoittamat vastuuhenkilöt.
TYÖAIKA
Tet-jaksolla työaika on kuusi tuntia päivässä, mieluiten kouluaikana klo 8–14, mutta sopimalla
myös klo 6–22 välillä. Kaksivuoro- tai iltatyötä on siis mahdollista kokeilla.

VASTUU JA TYÖSUOJELU
Kaupunki on vakuuttanut oppilaat. Oppilaat perehdytetään
koulussa työturvallisuus-lain ja
nuorten työntekijäin suojelusta
olevan lain sisältöön, vastuukysymyksiin sekä muihin työharjoitteluun liittyviin asioihin.
OPPILAAN TET-VIHKO
Tet-sopimus tehdään erilliseen tet-vihkoon, joka sisältää
myös oppilaan tet-jakson tehtävät ja arviointisivun työnantajalle. Arviointi tulee tehdä yhdessä
oppilaan kanssa ja työnantajaa
pyydetään tarkistamaan oppilaan muiden tehtävien sisällöt.

KOULUN VALVONTA
Koulun opettajat vierailevat oppilaiden tet-työpaikoilla tet-jakson aikana. Päävastuu tet-jaksoista on oppilaanohjaajilla.
KODIN JA KOULUN
YHTEISTYÖ
Tet-jaksoista tiedotetaan aina
koteihin ja pyydetään huoltajilta kannustusta, valvontaa
ja tarvittaessa yhteydenpitoa
nuoren tet-jakson onnistumiseksi.
Juha Ryynänen
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö
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Lieksan kansalaisopisto,
kevät 2016
s Kevätlukukausi
11.1.–17.4.2016 (joitakin poikkeuksia lukuunottamatta).
s Talviloma 7.–13.3.2016
s Pääsiäinen 25.3.–28.3.2016
s Lomaviikolla ja pääsiäisenä ei
pääsääntöisesti ole opetusta.

koiskursseja ja yli 75 € maksavia kursseja. Tee valinta yleismaksusta netti-ilmoittautumisen
yhteydessä (näkyvissä Hellewin
etusivulla). Kurssimaksun lisäksi
opiskelijat hankkivat ja kustantavat itse oppimateriaalinsa.

ILMOITTAUTUMINEN
s Internetissä pe 8.1.2016 klo
18.00 alkaen sivulla www.opistopalvelut.fi/lieksa (etusivulta löytyy ohjeet, joista saat apua ilmoittautumiseen).
s Puhelimitse ma 11.1. alkaen p.
04010 44106.

TYÖTTÖMIEN
OPINTOSETELI
Työttömille suunnattu opintoetuus, 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. ma 25.1 alkaen.
Etuus tulee osoittaa kolmen viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Mikäli tarvitset henkilökohtaista ohjausta ilmoittautumisjärjestelmän käyttöön, voit ilmoittautua ma 11.1. alkaen myös asiakaspalvelupisteessä, arkisin klo 9–15,
Pielisentie 3, p. 040 1044710.
Syksyn ryhmissä olleiden opiskelijoiden ei tarvitse ilmoittautua
uudelleen jatkaessaan keväällä
opiskelua samalla kurssilla.
ILMOITTAUTUMINEN ON
SITOVA eli laskut opintomaksuista lähetetään ilmoittautumisten perusteella. Kurssimaksut
ovat perintäkelpoisia. Opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, eikä ennen ilmoittautumista voi varata opiskelupaikkaa. Kevään uusien ryhmien
toiminta ratkeaa ensimmäisessä kokoontumisessa. Mikäli ryhmässä on vähintään 5 opiskelijaa,
toiminta alkaa ja ryhmä työskentelee lukukauden loppuun.
ILMOITTAUTUMISEN
PERUMINEN
Ennen kurssin alkamista peruminen on mahdollista ilman
kurssimaksua. Ilmoita mahdollinen peruutus opiston toimistoon. Huomaathan, että kurssille
tulematta jättäminen ei ole perumista.
KURSSIMAKSUT
Opiskelijat maksavat opetusohjelmassa mainitun kurssikohtaisen maksun erikseen syys- ja
kevätlukukaudelta.
Valittavana on myös yleismaksu
75 €/lukukausi. Yleismaksu kattaa opetuksen kaikissa opintoryhmissä lukuun ottamatta eri-

TIEDOTUS
Muutokset ja lisäykset opetusohjelmassa ovat mahdollisia ja niistä ilmoitetaan lauantain Lieksan
lehdessä kansalaisopiston palstalla sekä kansalaisopiston Facebook- ja nettisivuilla. Opistosta
otetaan sinuun yhteyttä, jos kurssi peruuntuu tai olet saanut opiskelijapaikan varasijalta.
VALOKUVAAMINEN JA
VIDEOINTI
Opiston ryhmien toimintaa,
opiston tapahtumia ja kurssitöitä
voidaan valokuvata ja videoida.
Valokuvia ja videoita julkaistaan
opiston Internet- ja Facebook-sivuilla sekä Korennossa. Niitä voidaan käyttää opiston mainonnassa ja markkinoinnissa.
OPISTON 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
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@lieksa.fi
Kotisivut:
www.lieksa.fi/kansalaisopisto
www.facebook.com/
lieksan.kansalaisopisto
Jos et keväällä jatka
kurssia, jonka syksyllä
aloitit, etkä ole vielä
ilmoittanut asiasta, ota
yhteyttä toimistoon:
tuula.porkka@lieksa.fi,
04010 44106.

HISTORIA
130115 KIINNOSTAVAA
HISTORIAA
Lieksan lukio, luokka 204,
Koulukatu 16
ke 17.30–19.00
13.1.–30.3., 12 oppituntia
HuK Heikki Kerola

Keskustellaan kurssilaisia kiinnostavista Suomen historian aiheista.
Kokoontumiset 13.1., 27.1., 10.2.,
24.2., 16.3. ja 30.3. Maksu 18 €.

130130
KOLIN PERINNEPIIRI

Kolin koulu, Aapiskukontie 11
ke 16.00–18.15
Opetus alkaa 13.1., 13 oppituntia
FL Asko Saarelainen
Kurssilla perehdytään ja kootaan
erityisesti Kolin tarinaperinteeseen liittyvää materiaalia. Ryhmä
kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden viimeinen keskiviikko. Maksu 18 €.

IHMISYHTEISÖ
329805 MINDFULNESS
JA ITSEMYÖTÄTUNTO
Lieksan lukio, luokka 205,
Koulukatu 16
pe 18.00–20.30
la 10.00–15.00
26.–27.2, 9 oppituntia
Proviisori, mindfulness-ohjaaja
Eeva-Maija Salo

Miten kohtelet itseäsi? Oletko kriittinen, vaadit itseltäsi täydellisyyttä?
Miten hyväntahtoisesti ja kannustavasti puhut itsellesi? Taipumuksemme kritisoida ja vaatia itseltämme liikaa voi kuormittaa ja rajoittaa elämäämme, vähentää onnellisuutta. Itsemyötätunto on kuitenkin taito, jota jokainen voi oppia.
Sen avulla voit luoda lempeämmän suhteen itseesi ja siten vähentää stressiä elämässäsi.
Tällä kurssilla sinulla on aikaa
pysähtyä havainnoimaan suhdetta itseesi, opetella olemaan hyväksyvästi läsnä itsellesi ja elämällesi,
olemaan myötätuntoisempi itseä ja
muita kohtaan.
Ota mukaan lämpimät mukavat
vaatteet, makuualusta, kevyt peitto ja eväät lauantaiksi. Maksu 31 €.

329815 MITEN
OPASTAN LIEKSASSA?
Kulttuurikeskus, kokoushuone
Simpauttaja, Pielisentie 9–11
ti 16.30–19.00
Opetus alkaa 19.1., 13 oppituntia
FL Asko Saarelainen

Lähinnä matkailuoppaille suunniteltu ryhmä, jossa syvennetään tietoja Lieksan eri kohteista ja valmistetaan opastuksiin liittyvää materiaalia. Ryhmä kokoontuu 19.1.,
16.2., 15.3., 19.4. ja 10.5. Maksu
18 €.

329850 HYVÄ ELÄMÄ

Lieksan lukio, luokka 204,
Koulukatu 16
to 16.00–17.30
Opetus alkaa 14.1., 26 oppituntia
Pasi Karonen
Elämänkatsomustiedon oppiaineeseen pohjautuva keskustelukurssi.
Elämänkatsomustieto on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustieto kartuttaa pohdiskelevasti ja keskustellen opiskelijoiden kulttuurista ja katsomuksellista yleissivistystä, toiminnallista arviointikykyä ja tilannetajua,
eettisiä valmiuksia ja suvaitsevai-

suutta sekä keskustelun, kuuntelun
ja itseilmaisun taitoja. Keskustelukurssi nojautuu väljästi lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen kurssiin ET1 Hyvä elämä ja
oppikirjaan Hjelm–Slotte: Dialogi
hyvästä elämästä. Kirjan hankkiminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä.
Poikkeuksellisesti ei opetusta 4.2.,
viimeinen kerta 21.4. Maksu 31 €.

329860
ETÄOPINTOTYÖPAJA

Lieksan lukio, ATK-luokka 106,
Koulukatu 16
pe 16.00–18.15
Opetus alkaa 22.1., 12 oppituntia
Pasi Karonen
Nykyään on olemassa paljon erilaisia monimuoto-, etä- ja verkko-opintomahdollisuuksia. Työpajassa keskustellaan ja tutustutaan sellaisiin,
etsitään itse kullekin sopivia vaihtoehtoja, annetaan opintoneuvontaa ja erityisesti korkeakouluopintojen yleistä tuutorointia sekä etsitään
mahdollisia yhteisiä koulutustarpeita. Osallistua voi vapaasti yhden tai
useamman kerran oman aikataulun
mukaan. Kokoontumiskertoja on neljä: 22.1., 26.2., 18.3. ja 8.4. Maksu
18 €.

329870 TURVALLISUUSSUUNNITTELU
Lieksan lukio, ATK-luokka 106,
Koulukatu 16
ma 18.15–20.30
29.2.–11.4., 12 oppituntia
Pasi Karonen

Projektityökurssi, jolla on tarkoitus
käydä läpi jonkin todellisen tai ajatellun oman kohteen, kuten kodin,
työpaikan, kesämökin tmv. turvallisuuden kehittämisprosessi. Perusajatuksena on säännöllinen, jatkuva ja järjestelmällinen toiminta: riskianalyysi; turvallisuussuunnittelu;
ehkäisy, varautuminen, koulutus,
seuranta; ja aikanaan taas sama
kierros uudestaan. Neljä kokoontumiskertaa: 29.2., 14.3., 21.3. ja 11.4.
Kurssimaksu 18 €.

329880 JÄRJESTYKSENVALVOJAN
PERUSKURSSI
Lieksan lukio, auditorio,
Koulukatu 16
ti 18:00–21:00
pe 18:00–21:00
la 12:00–20:00
15.1.–26.1., 32 oppituntia
Pokalin kouluttaja

Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen tavoitteena on antaa sen hyväksytysti suorittaneelle valmiudet toimia järjestyksenvalvojana tavanomaisissa tilaisuuksissa. Kurssi
sisältää luentoja ja käytännön harjoituksia sekä loppukokeen. Koulutukseen osallistuvan henkilön tulee olla
18 vuotta täyttänyt, ja kurssilta voi
olla poissa maksimissaan neljä tuntia. Koulutuksen suorittaneella henkilöllä on kelpoisuus toimia järjestyksenvalvojana yleisissä kokouksissa
ja yleisötilaisuuksissa, hotelleissa ja
ravintoloissa järjestetyissä tilaisuuksissa sekä niihin verrattavilla aluksilla ym. järjestettävissä tilaisuuksissa.
Valtuutus on voimassa koko valtakunnan alueella. Kurssipaikkoja on
kaksi, kumpikin Koulukatu 16:n kampuksella, mutta eri rakennuksissa:
Pe 15.1. 18.00–21.00 lukion auditorio. La 16.1. 9.00–17.00 lukion auditorio. Ti 19.1. 18.00–21.00 lukion
auditorio. Pe 22.1. 18.00–21.00 lukion auditorio. La 23.1. 12.00–20.00
liikuntasali (Koulukatu 16). Ti 26.1.
18.00–21.00 lukion auditorio. Maksu
70 €. Lukukausikohtainen yleismaksu ei koske tätä kurssia. Järjestetään
yhteistyössä Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n Pokalin kanssa.

TIETOTEKNIIKKA
340135
TIETOTEKNIIKKAA
SENIOREILLE, ALKEET
Lieksan lukio, ATK-luokka 106,
Koulukatu 16
ma 15.30.–17.45
11.1.–11.4., 26 oppituntia
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
31 €. Kurssi alkaa 11.1. ja loppuu
11.4., ei opetusta 18.1., 8.2., 7.3.
eikä 4.4. Yhdeksän kokoontumista,
kolme oppituntia kerrallaan, viimeisellä kaksi. Oma muistitikku välttämätön, opettaja neuvoo tarvittaessa. Kurssimaksu 31 €.

340140 TIETOTEKNIIKKAA SENIOREILLE IIb
Lieksan lukio, ATK-luokka 106,
Koulukatu 16
ke 15.30–17.45
20.1.–6.4.2016, 26 oppituntia
Pasi Karonen

Jatkoa syyslukukauden Tietotekniikkaa senioreille II -kurssille. Jatketaan sovellusohjelmien, Internetin, ns. sosiaalisen median, Windowsin järjestelmätyökalujen ja tietoturvallisuuden parissa. Ei opetusta
10.2. eikä 16.3. Yhdeksän kokoontumista, kolme oppituntia kerrallaan, viimeisellä kaksi. Oma muistitikku välttämätön, opettaja neuvoo
tarvittaessa. Maksu 31 €.

340145 KOODAUKSEN
ALKEITA A
Lieksan lukio, ATK-luokka 106,
Koulukatu 16
ma 18.15–20.30
25.1.–22.2., 12 oppituntia
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. Neljä kokoontumista:
25.1., 1.2., 15.2., 22.2. Oma muistitikku välttämätön, opettaja neuvoo
tarvittaessa. Maksu 18 €.

340150 KOODAUKSEN
ALKEITA B
Lieksan lukio, ATK-luokka 106,
Koulukatu 16
pe 16.15–19.15
la 9.00–15.30
1.–2.4., 12 oppituntia
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. Samansisältöinen kuin
Koodauksen alkeita A -kurssi, mutta periodimuotoisesti perjantai-iltana ja lauantaipäivänä 1.–2.4.; lauantain aikatauluun laskettu keskelle puolen tunnin tauko. Oma muistitikku välttämätön, opettaja neuvoo
tarvittaessa. Maksu 18 €.

Korento kevät 2016
340160 TABLETTIKURSSI, RYHMÄ IPAD
Lieksan lukio, luokka 201,
Koulukatu 16
ti 16:30–18:00
12.1.–16.2., 12 oppituntia
Kati Honkanen

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

340170 TABLETTIKURSSI, RYHMÄ
ANDROID

110116 OLONEUVOSTEN
LAULELMARYHMÄ
Lieksan lukio, auditorio,
Koulukatu 16
ke 12.15–13.45
Opetus alkaa 13.1., 26 oppituntia
FM Hanna Komi

Vapaamuotoista yhteislaulua ryhmän toiveiden mukaan ja äänenhuoltoa. Maksu 31 €.

110131
YHTEISLAULUHETKI

Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
ma 13.00–14.00
Opetus alkaa 25.1., 5 oppituntia
Markku Korpinen

Lieksan lukio, luokka 201,
Koulukatu 16
ti 16:30–18:00
23.2.–5.4., 12 oppituntia
Kati Honkanen

Lauletaan yhdessä tuttuja lauluja.
Kokoontumiset: 25.1. Koululaulut,
29.2. Iskelmät, tiistai 15.3. Hengelliset ja 11.4. Tanssimusiikki. Ei kurssimaksua eikä netti-ilmoittautumista.

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.
Maksu 18 €.

110196 PUHALLINORKESTERI PIELINEN

340180 TIETOTEKNIIKAN TYÖPAJA
Lieksan lukio, ATK-luokka 106,
Koulukatu 16
to 16.30–18.45
14.1.–25.2., 12 oppituntia
Kati Honkanen

Mahdollisuus neljänä torstai-iltana tulla keskustelemaan atk-opettajan kanssa omista kysymyksistä, ongelmista ja tietokonevaikeuksista. Mitään erityistä ohjelmaa ei
ole, vaan tarkoitus on katsoa eri
kerroilla juuri niitä käytännön asioita, joita henkilöillä on. Esimerkiksi
jos joku haluaa oppia käyttämään
verkkopankkiyhteyttä, katsomaan
juna-aikatauluja tai asioimaan vaikkapa työvoimatoimiston verkkopalveluissa, nyt on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta. Myös
oman kannettavan tietokoneen voi
tuoda mukanaan, jos sen kanssa
on hankaluuksia. Kokoontumispäivät ovat 14.1., 28.1., 11.2. ja 25.2.
Maksu 18 €.

MUSIIKKI
110106 KEVYEN
MUSIIKIN LAULUKURSSI

Pielisen Karjalan musiikkiopisto,
Koski-Jaakonkatu 4
pe 17.00–20.30
la 10.00–17.00
Opetus alkaa 29.1., 48 oppituntia
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 29.–30.1.,
19.–20.2., 18.–19.3. ja 8.–9.4..
Kansalaisopiston ja Pielisen Karjalan musiikkiopiston yhteiskurssi.
Jatkoa syksylle 2015. Yleismaksu
ei koske tätä kurssia. Kurssimaksu 130 €.

Kulttuurikeskus, Brahe-sali,
Pielisentie 9-11
ma 19.30–21.00
Opetus alkaa 11.1., 39 oppituntia
Juha Tiensuu
Kaikille avoin puhaltajien ja lyömäsoittajien ryhmä. Kurssin opetus tapahtuu yhteissoittona. Nyt on
erinomainen mahdollisuus aloittaa
puhallinmusiikin harrastus uudestaan, jos olet joskus aiemmin soittanut puhallinmusiikkia. Ylimääräisiä kokoontumisia ryhmän sopimuksen mukaan. Kurssi on jatkoa syksylle 2015 ja mukaan mahtuu uusia
opiskelijoita. Maksu 37 €.

NÄYTTÄMÖTAITEET
110201 ILMAISUTAITO
JA KLOVNERIA,
AIKUISTEN LEIKISTI
Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
pieni sali
la 12.00–15.00
su 12.00–15.00
Opetus 19.–20.3.,
8 oppituntia
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 €.

110207 LOUKUN
KESÄTEATTERI

Loukun seurojentalo, Kuohatintie 2,
Viekijärvi
la 10.00–15.00
6.2.–heinäkuu, 80 oppituntia
Teatteri-ilmaisun ohjaaja
Milla Yli-Hakala
Näytelmän valmistaminen Loukun
kesäteatteriin. Esitys yhteistyössä
kansalaisopiston ja Loukun seurojentaloyhdistyksen kanssa. Ensimmäinen kokoontuminen la–su 6.–7.2.
klo 10.00. Maksu 48 €.

MUUT TAIDE- JA
TAITOAINEET

Valmistetaan lasitöitä eri tekniikoilla.
Kokoontumiset 16.–17.1., 30.–31.1.
ja 13.2.. Maksu 37 €.

119820 KIRSIKODIN
MOSAIIKKIKURSSI

110421 LASITYÖT,
ryhmä B

Kirsikoti, Saarivaarantie 48
ma–pe 10.00–16.00
4.–8.7., 39 oppituntia
Taiteilija Ihva Aula

Kurssilla yhdistellään mosaiikkia
muihin tekniikoihin, kuten betonivaluun. Keskitytään yhteistyönä kookkaampien ulkoveistosten valmistukseen. Tehdään yksilöllisesti myös
pienimuotoisia mosaiikkitöitä kunkin
taipumusten mukaan. Maksu 37 €.

LIIKUNTA
830182 AJANVIETEPELIT, FRISBEEGOLF
JA GEOKÄTKÖILY

Useita toimipaikkoja,
ma 17.00–21.00
Opetus alkaa 25.4., 12 oppituntia
LiTM Pirjo Rämänen
Kurssi soveltuu kaikenikäisille ja kaikenkuntoisille. Kokoontuminen on
maanantaisin ja jokaisella kerralla tutustumme uuteen liikuntamuotoon. Ma 25.4. klo 17.00–21.00 Geokätköilyä; kokoontuminen Moisionkadun koulun tietokoneluokassa, jossa luodaan tunnukset ja tutustutaan
geokätköilyyn, jonka jälkeen etsimme
Lieksan keskustan kätköjä. Tarvitset
gps-laitteen tai älykännykän. Ma 2.5.
klo 17.00–18.00 Mölkky; ohjeet ja
pelaamista. Kokoontuminen jäähallin
paikoitusalueella. Ma 9.5. klo 17.00–
18.00 Petanque; ohjeet ja pelaamista. Kokoontuminen jäähallin paikoitusalueella. Ma 16.5. klo 17.00–
18.00 Kyykkä; ohjeet ja pelaamista.
Kokoontuminen jäähallin paikoitusalueella. Ma 23.5. klo 17.00–19.00
Frisbeegolf; välineisiin tutustuminen,
heittoharjoitukset ja radan kiertäminen. Maksu 18 €.

830197 ZUMBA®
(sunnuntai)

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
su 16.00–17.00
Opetus alkaa 17.1., 17 oppituntia
KM Heidi Kansala
LET’S ZUMBA! Tämä kaloreita kuluttava fitness-tanssitunti saa hien
pintaan, lantion liikkumaan ja hymyn
huulille. Tunnilla tanssitaan sekä
helppoja että juuri sopivasti haastavia tanssiliikkeitä erilaisten latinalais- ja hittimusiikkien tahdissa, joten
jokainen pääsee heti irroittelemaan
ja nauttimaan tanssista. Join the party! Maksu 31 €.

830199 KEHONHUOLTO
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
su 17.10–17.55
Opetus alkaa 17.1., 13 oppituntia
KM Heidi Kansala

Rentouttava, kehoa ja mieltä huoltava tunti, jossa kevyen alkulämmittelyn jälkeen erityisesti keskivartalon
syviä lihaksia vahvistavia harjoitteita
ja lopuksi pitkät venyttelyt. Sopii kaikille, hyvä tunti myös rankkojen treenien vastapainoksi. Varaa mukaan
jumppa-alusta ja venyttelyyn pitkähihaista päällepantavaa. Maksu 18 €.

KÄDEN TAIDOT
110411 LASITYÖT,
ryhmä A

Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
la 09.00–15.00
su 09.00–15.00
16.1.–13.2., 39 oppituntia
Taide- ja sisustuslasiartesaani
Pirjo Honkanen

Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
la 09.00–15.00
su 09.00–15.00
27.2.–9.4., 39 oppituntia
Taide- ja sisustuslasiartesaani
Pirjo Honkanen
Valmistetaan lasitöitä eri tekniikoilla.
Kokoontumiset 27.–28.2., 19.–20.3.
ja 9.4.. Maksu 37 €.

110435 VAATTEIDEN
VALMISTUS JA
KORJAUS

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
ma 14.30–16.45
Opetus alkaa 18.1., 39 oppituntia
Ompelijamestari Taina Kiiskinen
Teemme aikuisten ja lasten vaatteita valmiskaavoja apuna käyttäen.
Aikaisempaa ompelukokemusta ei
tarvita, ainoastaan innokas asenne
riittää. Maksu 37 €.

110461
PAJUKORIKURSSI

Keskuskoulu, Koulukatu 16,
taideopetustila,
ti 19.00–20.30
la 10.00–15.00
su 10.00–15.00
26.1.–21.2., 26 oppituntia
Artesaani Leena Koivunen
Tule punomaan kori pajusta käyttöesineeksi ja sisustukseen. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla tutustutaan erilaisiin korimalleihin ja tehdään suunnitelmat valmistettavista koreista. Samalla on mahdollisuus tehdä tilaus viljellystä, liotetusta
pajusta. Vaihtoehtoisesti voit tuoda
mukanasi kurssiviikonlopuille omat
pajut sekä muita pajunpunontaan
yhdistettäväksi sopivia materiaaleja,
kuten koivunrisuja ja tuohta. Suunnitteluilta 26.1. ja kurssiviikonloput
13.–14.2. ja 20.–21.2. Maksu 31 € +
materiaalimaksu noin 20–30 €.

KALASTUS
110496 PERHOT

Lieksan lukio, luokka 204,
Koulukatu 16
ti 17.30–19.45
Opetus alkaa 12.1., 39 oppituntia
Timo Hartikainen
Kurssi sopii kaikenikäisille, vasta-alkajille ja pitempään perhojen tekoa
harrastaneille. Aloittelijat perehdytetään perhonsidonnassa käytettäviin työvälineisiin, materiaaleihin ja
niiden käyttöön sidoksissa. Tutuiksi tulevat erityyppiset perhonsidokset, sidontatekniikat ja -materiaalit
sekä niiden käyttö eri kalastustilanteissa. Perehdytään perhonsidontaja kalastuskirjallisuuteen sekä opitaan hyödyntämään sitä sidontaharrastuksessa. Kokeneemmat osallistujat perehtyvät syvemmälle harrastukseensa. Materiaalihankintoja tehdään kimppatilauksena. Maksu 37 €.
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110498
KALANKÄSITTELY

Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
ti 17.30–19.45
23.2.–31.5., 12 oppituntia
Kaija Höök
Järvikalan käsittely kalalajeittain
(made, kuha, ahven ja hauki).
Käsittelykalat sisältyvät kurssimaksuun. Kokoontumiset: yksi talvella
ja kolme keväällä eli 23.2., 17.5.,
24.5. ja 31.5. Maksu 48 €.

KOTITALOUS
810220 KOTIGOURMET
Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
ma 17.30–20.30
Opetus alkaa 11.1., 52 oppituntia
Restonomi Arto Hiltunen

Valmistetaan annosruokia hieman
paremmin tehtyinä eli ruokaklassikoita: kodin illanvietot, vieraille tarjottaviksi. Tarvikemaksu 9 €/kerta.
Maksu 43 €.

TERVEYS
830210 ENSIAPU 2

Lieksan lukio, luokka 101,
Koulukatu 16
la 9.00–15.45, Nurmes,
Kertun kamari, Kötsintie 2
su 9.00–15.45, Lieksa, lukio,
luokka 101, Koulukatu 16
13.2.–14.2., 16 oppituntia
ETK, ensiavun ja terveystiedon
kouluttaja Niina Meriläinen
Yhteiskurssi Ylä-Karjalan kansalaisopiston kanssa. Kokoontuminen
13.2. 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
719810
PUUTARHURIN KEVÄT

110497 KATISKAT

Lieksan lukio, luokka 205,
Koulukatu 16
ti 17.00–19.15
15.3.–5.4., 12 oppituntia
Eila Lappalainen ja Leo Sutinen

Tehdään jokaiselle osallistujalle oma
turbokatiska eli kaksinielukatiska.
Sopii esimerkiksi talviseen mateenpyyntiin. Viikonloppukurssi. Tarvikemaksu 48 €, kurssimaksu 18 €.

Kotipuutarhan kevättyöt ja valmistautuminen kasvukauteen. Laajennetaan kuvaa myös hautausmaille ja hautojen hoitoon. Tarkastellaan nurmi-, pensas-, puu-, kukka-,
vihannes-, marja-, yrtti- ja hedelmäaiheita ajankohtaisesta näkökulmasta. Kokoonnutaan neljä kertaa: 15.3., 22.3., 29.3. ja 5.4. Maksu 18 €.

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
la 10.00–15.00
su 10.00–15.00
23.1.–24.1., 12 oppituntia
Kaija Höök
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JAMALIN KOULU
MAANANTAI

17.00–18.00
Toiminnallinen treeni,
ryhmä A,
maksu 31 €. alkaa 11.1.

KESKUSKOULU
Koulukatu 16

KESKIVIIKKO

18.30–20.45
Kuvataide,
taideopetustila, maksu 37 €,
alkaa 13.1.

TORSTAI

10.00–10.45
Touhutunti,
maksu 18 €, alkaa 14.1.
18.45–21.00
Maalaus ja piirustus,
taideopetustila, maksu 37 €,
alkaa 14.1.

VIIKONLOPPUKURSSIT

Pajukorikurssi
taideopetustila, la–su 13.–14.2.
ja la–su 20.–21.2.
klo 10.00–15.30, maksu 31 €
Huom! kurssi alkaa suunnitteluillalla 26.1. klo 19.00–20.30.

19.00–20.30
Nuortensirkus,
pieni sali, maksu 31 €,
alkaa 12.1.

TIISTAI

KESKIVIIKKO

17.00–20.00
Metallityöt ryhmä B,
maksu 43 €, alkaa 12.1.

16.00–16.45
Naperosirkus 4,
pieni sali, maksu 18 €,
alkaa 13.1.
17.00–18.30
Lastensirkus 2,
pieni sali, maksu 31 €,
alkaa 13.1.
18.30–20.00
Lastensirkus 3,
pieni sali, maksu 31 €,
alkaa 13.1.

TORSTAI

16.30–18.00
Harmonikka alkeet,
maksu 31 €, alkaa 7.1.
Huom! Poikkeava aloituspäivä
18.00–19.30
Harmonikka jatko,
maksu 31 €, alkaa 7.1.
Huom! Poikkeava aloituspäivä
17.30–18.30
Pilates alkeet,
pieni sali, maksu 31 €,
alkaa 14.1.

Moisionkatu 15

18.45–19.45
Pilates jatko,
pieni sali, maksu 31 €,
alkaa 14.1.

MAANANTAI

VIIKONLOPPUKURSSIT

KESKUSKOULU

17.30–20.30
Kotigourmet,
tarvikemaksu noin 9 €/kerta,
maksu 43 €, alkaa 11.1.
17.00–18.30
Kansantanssi alkeet/jatko,
pieni sali, maksu kevät 31 €,
alkaa 11.1.

Ilmaisutaito ja klovneria,
aikuisten leikisti
pieni sali, la–su 19.–20.3. klo
12.00–15.00, maksu 18 €.

KESKUSKOULU
Kuhmonkatu 30

18.40–19.25
Lavis, ryhmä A,
pieni sali, maksu 18 €,
alkaa 11.1.

MAANANTAI

19.30–20.15
Lavis, ryhmä B,
pieni sali, maksu 18 €,
alkaa 11.1.

16.30–17.30
Circuit,
maksu 31 €, alkaa 11.1.

TIISTAI

16.00–16.45
Naperosirkus 1 ja 2
(yhdistetty ryhmä), pieni sali,
maksu 18 €, alkaa 12.1.
17.00–17.45
Naperosirkus 3,
pieni sali, maksu 18 €,
alkaa 12.1.

14.30–16.45
Vaatteiden valmistus ja korjaus,
maksu 37 €, alkaa 18.1.

17.00–20.00
Puutyöt ryhmä A,
maksu 43 €, alkaa 11.1.
17.00–20.00
Metallityöt ryhmä A,
maksu 43 €, alkaa 11.1.
17.00–19.30
Vaatteita kaikenikäisille,
maksu 37 €, alkaa 11.1.

17.30–19.45
Kalankäsittely,
maksu 48 €, alkaa 23.2.

17.40–18.40
Kiinteytysjumppa,
maksu 31 €, alkaa 11.1.

18.00–18.45
Lastensirkus 1,
pieni sali, maksu 18 €,
alkaa 12.1.

18.50–19.50
Kahvakuula ryhmä A,
maksu 31 €, alkaa 11.1.

17.00–20.00
Puutyöt ryhmä B,
maksu 43 €, alkaa 12.1.

17.00–18.00
Miesten liikuntaryhmä,
maksu 31 €, alkaa 12.1.

KESKIVIIKKO

17.00–20.00
Puutyöt ryhmä C,
maksu 43 €, alkaa 13.1.
17.30–18.15
Zumba®,
maksu 18 €, alkaa 13.1.
18.30–19.15
Zumba® Toning,
maksu 18 €, alkaa 13.1.
17.30–19.45
Tilkkutyö,
maksu 37 €, alkaa 13.1.

TORSTAI

17.30–19.00
Ryijytyö ommellen,
maksu 18 €, alkaa 14.1.
17.00–18.00
Army,
maksu 31 €, alkaa 14.1.
18.15–19.15
Kahvakuula ryhmä B,
maksu 31 €, alkaa 14.1.

SUNNUNTAI

11.00–12.30
Lavatanssi alkeet,
maksu 31 €, alkaa 10.1.
12.40–14.10
Lavatanssi alkeista
eteenpäin,
maksu 31 €, alkaa 10.1.
14.20–15.50
Lavatanssi jatkoryhmä,
maksu 31 €, alkaa 10.1.
16.00–17.00
Zumba® (sunnuntai),
maksu 31 €, alkaa 17.1.
17.10–17.55
Kehonhuolto,
maksu 18 €, alkaa 17.1.

VIIKONLOPPUKURSSIT

La–su 23.–24.1.
Katiskat
(la 9.00–15.00, su 9.00–15.00),
maksu 18 € + tarvikemaksu
48 €.

KIRSIKOTI

Saarivaarantie 48
ma–pe 4.–8.7.,
klo 10.00–16.00,
Kirsikodin mosaiikkikurssi,
maksu 37 €.

KOLIN KOULU
Aapiskukontie 11

TIISTAI

18.00–19.00
Liikuntaryhmä A,
maksu 31 €, alkaa 12.1.
19.00–21.15
Kyläkuoro Kolibri,
maksu 37 €, alkaa 12.1.

KESKIVIIKKO

16.00–18.15
Kolin perinnepiiri,
maksu 18 €, alkaa 13.1.

PERJANTAI

17.30–19.00
Musiikkiryhmä,
maksu 37 €, alkaa 8.1.
Huom! Poikkeava alkamisaika.
12.00–14.30
Polkuja kuvataiteeseen,
maksu 37 €, alkaa 8.1.
Huom! Poikkeava alkamisaika.

KULTTUURIKESKUS
Pielisentie 9–11

MAANANTAI

16.45–19.00
Pelimannit,
kokoushuone 1, maksu 37 €,
alkaa 11.1.
19.30–21.00
Puhallinorkesteri Pielinen,
Brahe-sali, maksu 37 €,
alkaa 11.1.

TIISTAI

16.30–19.00
Miten opastan Lieksassa,
kokoushuone Simpauttaja,
maksu 18 €, alkaa 19.1.

KESKIVIIKKO

10.00–11.30
Seniorijooga,
monitoimisali, maksu 31 €,
alkaa 13.1.
15.30–17.00
Kuntovatsatanssin alkeet
ryhmä A,
monitoimisali, maksu 31 €,
alkaa 13.1.
17.00–18.30
Kuntovatsatanssin alkeet
ryhmä B,
monitoimisali, maksu 31 €,
alkaa 13.1.
18.30–20.00
Voimajooga,
monitoimisali, maksu 31 €,
alkaa 13.1.

LAUANTAI

9.00–10.30
Qi Gong – kiinalainen
aamuvoimistelu,
monitoimisali, maksu 31 €,
alkaa 16.1.

KUNTOKESKUS
SYKEX
Moisionkatu 2

TIISTAI

16.00–17.00
Kuntosali naiset, ryhmä A,
maksu 31 € ja lisäksi kuntosalimaksu 78 €, alkaa 12.1.
17.00–18.00
Kuntosali naiset, ryhmä B,
maksu 31 € ja lisäksi kuntosalimaksu 78 €, alkaa 12.1.
18.00–19.00
Kuntosali miehet (naiset),
maksu 31 € ja lisäksi kuntosalimaksu 78 €, alkaa 12.1.

LIEKSAN EVL
SEURAKUNTA
Mönninkatu 13

TIISTAI

18.00–20.15
Sekakuoro,
seurakuntakeskus,
maksu 37 €, alkaa 12.1.

KESKIVIIKKO

17.00–18.30
Korvattomien lauluryhmä,
nuorisotila, maksu 31 €,
alkaa poikkeuksellisesti
tiistaina 5.1.

LIEKSAN LUKIO
Koulukatu 16

MAANANTAI

15.30–17.45
Tietotekniikkaa
senioreille, alkeet,
ATK-luokka 106, maksu 31 €,
alkaa 11.1.
16.30–18.00
Englanti III,
luokka 101, maksu 31 €,
alkaa 11.1.
17.00–18.30
Varsinaiskarjalan alkeet,
luokka 105, maksu 31 €,
alkaa 11.1.
18.00–19.30
Saksan jatko- ja kertauskurssi,
luokka 203, maksu 31 €,
alkaa 11.1.
18.10–19.40
Venäjän alkeet,
luokka 101, maksu 31 €,
alkaa 11.1.
18.15–20.30
Koodauksen alkeita A,
ATK-luokka 106, maksu 18 €,
alkaa 25.1.
18.15–20.30
Turvallisuussuunnittelu,
luokka 106, maksu 18 €,
alkaa 29.2.
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TIISTAI

16.00–18.15
Mieskuoro,
auditorio, maksu 37 €,
alkaa 12.1.

TORSTAI

16.00–17.30
Hyvä elämä,
luokka 204, maksu 31 €,
alkaa 14.1.

16.30–18.00
Englanti II,
luokka 101, maksu 31 €,
alkaa 12.1.

16.30–18.00
Venäjän jatkoryhmä,
luokka 101, maksu 31 €,
alkaa 14.1.

16.30–18.00
Venäjän aktivointikurssi,
luokka 203, maksu 31 €,
alkaa 12.1.

16.30–18.00
Espanja II,
luokka 201, maksu 31 €,
alkaa 14.1.

16.30–18.00
Tablettikurssi, ryhmä IPAD,
ATK-luokka 201, maksu 18 €,
alkaa 12.1.

16.30–18.00
Italian alkeet,
luokka 203, maksu 31 €,
alkaa 14.1.

16.30–18.00
Tablettikurssi, ryhmä
ANDROID,
ATK-luokka 201, maksu 18 €,
alkaa 23.2.

16.30–18.45
Tietotekniikan työpaja,
ATK-luokka 106, maksu 18 €,
alkaa 14.1.

17.00–19.15
Puutarhurin kevät,
luokka 205, maksu 18 €,
alkaa 15.3.
17.30–19.45
Perhot,
luokka 204, maksu syksy 37 €,
alkaa 12.1.
18.10–19.40
Suomen aktivointikurssi,
luokka 203, maksu 31 €,
alkaa 12.1.
18.10–19.40
Englannin virkistyskurssi,
luokka 101, maksu 31 €,
alkaa 12.1.

KESKIVIIKKO

12.15–13.45
Oloneuvosten laulelmaryhmä,
auditorio, maksu 31 €,
alkaa 13.1.
15.30–17.45
Tietotekniikkaa senioreille IIb,
ATK-luokka 106, maksu 31 €,
alkaa 20.1.
16.30–18.00
Espanjan alkeet,
luokka 101, maksu 31 €,
alkaa 13.1.
16.30–18.00
Englanti V,
luokka 203, maksu 31 €,
alkaa 13.1.
17.30–19.00
Kiinnostavaa historiaa,
luokka 204, maksu 18 €,
alkaa 13.1.
18.10–19.40
Englanti IV,
luokka 203, maksu 31 €,
alkaa 13.1.
18.10–19.40
Espanjan jatkokurssi,
luokka 101, maksu 31 €,
alkaa 13.1.

18.10–19.40
Englannin keskusteluryhmä,
luokka 204, maksu 31 €,
alkaa 14.1.
18.10–19.40
Italian jatko,
luokka 203, maksu 31 €,
alkaa 14.1.

PERJANTAI

16.00–18.15
Etäopintotyöpaja,
luokka 106, maksu 18 €,
alkaa 22.1.

LOUKUN
SEUROJENTALO

Kuohatintie 2, Viekijärvi

MAANANTAI

18.45–19.45
Toiminnallinen treeni
ryhmä B,
maksu 31 €, alkaa 11.1.

PERJANTAI

14.30–15.30
Kuntoliikunta ryhmä A,
maksu 31 €, alkaa 15.1.

LAUANTAI

10.00–15.00
Loukun kesäteatteri,
maksu 48 €, alkaa 6.2.

MUSIIKKIOPISTO
Koski-Jaakonkatu 4

MAANANTAI

12.00–13.30
Englantia senioreille,
maksu 31 €, alkaa 11.1.
18.00–19.15
Musiikin perusteet,
maksu 50 €, alkaa 11.1.

VIIKONLOPPUKURSSIT

pe 17.00–20.30,
la 10.00–17.00
Kevyen musiikin laulukurssi.
Kokoontumiset pe–la 29.–30.1.,
19.–20.2., 18.–19.3. ja 8.–9.4.
Maksu 130 €.

VIIKONLOPPUKURSSIT

Koodauksen alkeita B
pe–la 1.–2.4. (pe 16.15.–19.15,
la 9.00–15.30) ATK-luokka 106,
maksu 18 €.
Järjestyksenvalvojan
peruskurssi
pe 15.1. 18.00–21.00,
la 16.1. 9.00–17.00,
ti 19.1. 18.00–21.00 ja
pe 22.1. 18.00–21.00
auditorio. La 23.1. 12.00–20.00
liikuntasali (Koulukatu 16) ja
ti 26.1. 18.00–21.00 auditorio.
maksu 70 €.
Ensiapu 2
la–su 13.–14.2. (la 09.00–
15.45, su 09.00–15.45), maksu 39 € (sis. opetus ja EA-kortti). Huom! lauantaina kokoontuminen Nurmeksessa, Kertun kamarissa (Kötsintie 2) ja
sunnuntaina Lieksan lukiossa
(Koulukatu 16), luokassa 101.
Mindfulness ja
itsemyötätunto
pe–la 26.–27.2. (pe 18.00–
20.30, la 10.00–15.00),
luokka 205, maksu 31 €.

RANTALAN KOULU

UIMAHALLI

MAANANTAI

TIISTAI

TORSTAI

TORSTAI

Rantalantie 4

17.00–18.30
Jooga alkeet, ryhmä A,
maksu 31 €, alkaa 4.1.
Huom! Poikkeava alkamisaika.
17.00–18.30
Jooga alkeet, ryhmä B,
maksu 31 €, alkaa 14.1.
18.30–20.00
Jooga jatko,
maksu 31 €, alkaa 14.1.

PERJANTAI

16.15–17.00
Selkätreeni,
maksu 18 €, alkaa 15.1.
17.05–18.05
Gymstick,
maksu 31 €, alkaa 15.1.
18.15–19.15
Kuntoliikunta, ryhmä B,
maksu 31 €, alkaa 15.1.

RAUHALAN KOULU
Rauhalantie 2

MAANANTAI

19.00–20.00
Palloilukurssi,
maksu 31 €, alkaa 11.1.

PÄIVÄKESKUS
KARPALO

TOUKOLANTIEN
PÄIVÄTOIMINNOT JA
ASUMISPALVELUT

MAANANTAI

KESKIVIIKKO

Jokikatu 2

13.00–14.00
Yhteislauluhetki,
ei kurssimaksua, alkaa 25.1.
14.00–16.15
Posliininmaalaus ryhmä A,
maksu 37 €, alkaa 11.1.

KESKIVIIKKO

14.00–16.15
Posliininmaalaus ryhmä B,
maksu 37 €, alkaa 13.1.

Toukolantie 27

12.00–13.00
Toukolantien musiikkiryhmä,
maksu 18 €, alkaa 13.1.

LAUANTAI

13.00–14.30
Kehitysvammaisten
musiikkiryhmä,
maksu 18 €, alkaa 16.1.
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Kainuuntie 7

19.45–20.30
Vesijumppa/vesijuoksu,
maksu 18 €, lisäksi uimahallimaksu, alkaa 12.1.
19.45–20.30
Allasvoimistelu,
maksu 18 €, lisäksi uimahallimaksu, alkaa 14.1.

VIEKIN
SEURAKUNTATALO
TORSTAI

17.45–20.00
Laulu- ja soittoryhmä
Sointuset,
maksu 37 €, alkaa 14.1.

VUONISKYLIEN
KOULU
Vuonislahdentie 184

TIISTAI

19.00–20.00
Liikuntaryhmä B,
maksu 31 €, alkaa 12.1.

VUONISLAHDEN
KYLÄTOIMINTAKESKUS KUKKO OY
Vuonislahdentie 184

TIISTAI

16.15–17.15
Liikuntaryhmä C,
maksu 31 €, alkaa 12.1.
17.30–18.30
Liikuntaryhmä D,
maksu 31 €, alkaa 12.1.

KESKIVIIKKO

18.00–20.30
Laulu- ja soittoryhmä
Vuolaset,
maksu 37 €, alkaa 13.1.

VIIKONLOPPUKURSSIT

Lasityöt, ryhmä A
la 09.00–15.00,
su 09.00–15.00,
kokoontumiset 16.–17.1.,
30.–31.1. ja 13.2. Maksu 37 €.
Lasityöt, ryhmä B
la 09.00–15.00,
su 09.00–15.00,
kokoontumiset 27.–28.2.,
19.–20.3. ja 9.4. Maksu 37 €.

Kolin kylähistoria ilmestyi joulun alla. Kolin kotiseutuyhdistyksen
puheenjohtaja Erkki Turunen ja sihteeri Merja Tolvanen olivat hyvin
tyytyväisiä uuteen julkaisuun.
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Digittääkö Lieksa?
Paikallisuus verkostoissa

Lieksan kuudes kulttuuriseminaari 12.‒13.2.2016

On sanottu, että maailma elää aikakautta, jossa muutoksen nopeus
on aivan ennen kokematonta. Ihmisten liikkuminen, globalisaatio ja
digitaalinen tekniikka ovat muokkaamassa ihmisten elämää sellaisella vauhdilla, että huimaa. Muutos synnyttää yhtäältä rajatonta uskoa
kaikkivoipaan kehitykseen, toisaalta se herättää epäilevät tuomaat
maalailemaan inhimillisen kulttuurin lopun synkkiä kuvia.
Niin tai näin muutos on käynnissä ja on aika kysyä Lieksan kuudennessa kulttuuriseminaarissa Digittääkö Lieksa? Mitkä ovat maailmanlaajuisiin verkkoihin, kaikkien saataville siirtyvän inhimillisen
toiminnan kulttuuriset sisällöt? Meneekö vanha, tuttu ja turvallinen
menojaan kun uusi astuu esiin? Miten käy kun asiat, jotka on totuttu kokemaan yksityisenä ja suljettuna, tulevatkin yleisiksi ja yhteisiksi? ‒ vai tulevatko?
Perjantai 12.2. klo 13.00‒16.00
Lieksan kulttuurikeskus, Pielisentie 9‒11
Seminaarin avaus ja päivän puheenjohtaja
Professori Risto Turunen, Itä-Suomen yliopisto

YLEISÖLUENNOT
Kaikkiin yleisöluentoihin on vapaa pääsy

❙ ❙ ❙ Kirjallisuusilta ‒
Elämää kansallismaisemassa
Torstai 14.1. klo 17.00‒18.30
Kirjaston lukusali,
Urheilukatu 4
Kolin kylähistoria ”Elämää
kansallismaisemassa ‒ Koli
kautta aikojen” julkaistiin joulukuussa 2015. Teos on valmistunut Kolin Kotiseutuyhdistys
ry:n ja Lieksan kansalaisopiston yhteistyönä. Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Erkki
Turunen ja rehtori Asko Saarelainen kertovat teoksen synnystä ja sisällöstä.

❙ ❙ ❙ Hevosen kiropraktinen hoito
Keskiviikko 20.1. klo 18.00‒19.30
Lieksan lukion auditorio, Koulukatu 16
Eläinlääkäri, eläinkiropraktikko Mervi Saviranta esittelee kiropraktisen hoidon perusteita ja hoidon käyttöä hevosen erilaisten
ongelmien apuna.

❙ ❙ ❙ Hevosen kiropraktiikka,
hoidon esittely käytännössä
Maanantai 25.1. klo 18.00‒18.45
Ratsastuskoulu Ahaa, Nurmeksentie 56
Mervi Saviranta esittelee kiropraktisen tutkimuksen ja hoidon
toteuttamista käytännössä. Ryhmään mahtuu enintään 15 opiskelijaa. Ilmoittautumiset www.opistopalvelu.fi/lieksa tai puhelin
04010 44106.

Lieksan kaupungin tervehdys
Kaupunginjohtaja, FT Jarkko Määttänen

Lieksan kulttuurikeskuksen
kesänäyttelyt 2016–2018

Runoilija verkossa
Runoilija, kriitikko Virpi Alanen
Virpi Alanen on Helsingissä asuva runoilija-kriitikko. Hänen runojaan on painettu kirjallisuuslehti Parnassossa ja Tuli&Savussa. Hän on
kirjoittanut aforismeja Tutun Sanomiin ja työskennellyt kriitikkona. Ystävätär K. oli hänen esikoiskokoelmansa. Hän on ollut myös toimiottamassa ja kirjoittamassa teosta Puheenvuoroja.
Nykyrunouden yhteiskunnallisuudesta. Lisäksi
Virpi Alanen kirjoittaa mielenkiintoista antikvaarista löytörunoblogia Löytöretkue (outoretkue.blogspot.fi).

Virpi Alanen,
kuva Marko Niemi

Digitalisaatio ja yhteiset
Tutkija, FT Juhana Venäläinen
Kommenttipuheenvuoro
päivän keskusteluun
Toiminnanjohtaja, FM Niina Hattunen,
Joensuun Popmuusikot ry

Juhana Venäläinen,
kuva Itä-Suomen
yliopisto

Lauantai 13.2. klo 10.00‒14.00
Lieksan kirjasto, lukusali, Urheilukatu 4
Päivän puheenjohtajana
Rehtori, FL Asko Saarelainen
Digitalisaatio ja kirjastojen arki
Kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula,
Joensuun kaupunki
Palvelupäällikkö Arja Juntunen,
Itä-Suomen yliopiston kirjasto
Miten dekkari taipuu digiaikaan?
Kirjailija Tuomas Lius
Päivän päätteeksi
Kirjastonjohtaja Lea Tserni-Puittinen
Tutkija, FT Juhana Venäläinen
Kulttuuriseminaarin järjestävät Lieksan
kansalaisopisto, kirjasto ja kulttuuritoimi
yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston
humanistisen osaston kanssa.
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy!
Tiedustelut
Lieksan kansalaisopisto/Asko Saarelainen
puh. 04010 44111
asko.saarelainen@lieksa.fi

Tuomas Lius,
kuva Janne Laukkanen

16.6.–19.8.2016
Matti Hintikka

www.mattihintikka.com
Taidegraafi kko Matti Hintikan
pääasiallisena ilmaisuvälineenä
on kivilitografia. Hänen teostensa alkulähde on luonnossa, maisemassa, jonka voi ymmärtää
joko konkreettisena tai mentaalisena.
− Pohjoisella ihmisellä luonnonhavainnon hahmot palautuvat alkukuviin joissa yksinkertaisetkin pinnat, muodot ja värin
päällekkäisyydet aloittavat hitaan
vuoropuhelun ‒ ensin omassa
tajunnassani ja sitten, niin toivon, katsojan sisimmässä, kuvaa
Hintikka teostensa syntyä.

kesä–elokuu 2017
Tiina Kivinen

www.tiinakivinen.com
Tiina Kivinen on taidegraafi kko, joka toteuttaa metalligrafi ikan tekniikoilla suurikokoisia
töitä. Kivinen työskentelee erityisen hitaalla ja työläällä mezzotinto tekniikalla, jolla saadaan
aikaan täysin musta grafiikanjälki.
Kiviselle luonnonelementit
ovat olleet ja ovat yhä pääosassa,
pelkistettyinä ja selkeinä. Suomalaisen maiseman henkinen
perintö vaikuttaa ja näkyy kuvien selkärankana. Tämän rinnalle
on uusissa teoksissa tullut ihminen, tutkimusmatkailija. Teokset jatkavat kuitenkin Kivisen
kuva-ajattelun pitkälle pelkistettyä ja mietiskelevää luontoteemaa.

Kuva Matti Hintikka, Kajo, kivilitografia 2015
Taidegraafi kko Tiina Kivinen
on saanut ensimmäisenä kuvataiteilijana Kuningatar Sonjan
Pohjoismaisen Taidepalkinnon
vuonna 2012.

kesä–elokuu 2018
Veikko Myller ja
Irja Puhakka-Myller

www.veikkomyller.info
www.irjapuhakkamyller.com
Veik ko Myllerin veistokset ovat täynnä runoa ja myyttiä, hänen maailmansa on salaperäisten olioiden kansoittama.
Se antaa katsojan nähdä todellisuuden sen eri muodoissa, arvioi
Dan Sundell Myllerin tuotantoa.
Veikko Myller on kuvanveistäjä, joka ei pelkästään iloitse muodon, patinan ja tasapainon hallinnasta, vaan hänen töissään
pitää olla mysteeri ja arvoitus,

tuntemattoman kohtaaminen.
Veikko Myllerin julkisia veistoksia ovat presidentti Risto
Rydin muistomerkki ”Vastuun
vuodet” (1994) sekä Tapio Rautavaaran muistomerkki (2001).
Myller oli tasavallan presidentin
kutsunäyttelyn taiteilija Kultarannassa vuonna 2015.
Irja Puhakka-Myllerin teokset
ovat pääosin akvarelli- ja guassimaalauksia. Välillä hän käyttää
töissään sekatekniikkaan sisältäen erilaisia luonnonmateriaaleja.
Näyttelyihin on vapaa pääsy!
Tiedustelut
Lieksan kulttuuritoimi
Asko Saarelainen
puh. 04010 44111
asko.saarelainen@lieksa.fi
Lieksan kulttuurikeskus
Pielisentie 9‒11
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Museon kuulumisia

ERITYISLIIKUNTA
KEVÄTKAUDELLA 2016
VOIMISTELUT
MA 4.1. klo 9.00

Paaterin digitointi
Opetus- ja kulttuuriministeriön Pielisen museolle myöntämän rahoituksen
turvin on syksyn aikana voitu aloittaa Paaterin kokoelmien digitointi. FM Heidi Koponen ehti syksyn mittaan digitoida Paaterin rakennukset,
taideteokset sekä Eva Ryynäsen valmistamat käyttötai-

de-esineet, kuten taiteilijakodin huonekalut sekä kirkon ja
kahvilan sisustuksen. Sydäntalven aikana on tarkoitus
digitoida mahdollisimman
paljon Ryynästen laajaa valokuva-arkistoa Kantapuu-tietokantaan (www.kantapuu.
fi).

MA 11.1. klo 9.45
MA 4.1. klo 12.30
MA 4.1. klo 14.45
TI 5.1. klo 13.00
TO 7.1. klo 13.30
TO 7.1. klo 15.00
PE 8.1. klo 13.00

KE 13.1. klo 12.30
KE 13.1. klo 14.00
TO 7.1. klo 7.45

Pielisen museon kevätkausi käynnistyy
20.1. Pohjois-Karjalan museon kiertonäyttelyllä, Lapsuus – näyttely lapsuudesta ja lapsen
oikeuksista. Näyttely on avoinna museon aukioloaikoina.
Näyttelyssä on esillä sekä kulttuurihistoriallinen katsaus lapsuuteen että tämän päivän lasten asema niin meillä kuin maailmalla. Erityistä huomiota kiinnitetään juuri nyt ajankohtaiseen maahanmuuttajateemaan, joka koskettaa
syvästi myös lapsia. Näyttelyssä on runsaasti valokuvia ja lapsuuteen liittyvää esineistöä,
joista osa on Pielisen museon kokoelmista ja
lieksalaiskodeista.

Veteraanien tuolivoimistelu,
Kulttuurikeskus, monitoimisali
Tuolivoimistelu, Toimintakeskus, Toukolantie 27
Kevyt tuolivoimistelu, Lieksakoti,
kerhohuone, Närhitie 3
Istumatanssi, Kulttuurikeskus, kokoushuone 3
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 13.1. klo 10.30

Kevään näyttely

TO 7.1. klo 14.00

VESIJUMPAT
TI
TI
KE
PE
PE

5.1.
5.1.
13.1.
8.1.
8.1.

klo 10.00
klo 15.15
klo 9.00
klo 10.00
klo 11.30

Kuntosali/tasapainoryhmä I (vasta-alkajat),
Yrjönhovi, monitoimisali
Kuntosali/tasapainoryhmä II (jatko),
Päiväkeskus Karpalo, liikuntasali
Kuntosali/tasapainoryhmä III (jatko),
Päiväkeskus Karpalo, liikuntasali
Kuntosali/tasapainoryhmä IV (jatko),
Päiväkeskus Karpalo, liikuntasali
Lavis-lavatanssijumppa, Rauhalan liikuntasali,
Rauhalantie 2

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

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

UIMAHALLI TIEDOTTAA!
AUKIOLOAJAT:
Ma klo 12.00–20.00
Ti klo 6.00–20.00
Ke klo 8.00–20.00
To klo 8.00–20.00
Pe klo 6.00–20.00
La klo 10.00–17.00 (vauvauinnin aikaan 11.30–17.00)
Su suljettu
Juhlapyhien aattoina suljetaan klo 17.00.
VAUVAUINTI
• vauvauinnit alkavat tammikuun puolivälissä
• ryhmiä tulee olemaan neljä; vauvauintia ja tenavauintia
• ryhmät kokoontuvat 10 kertaa kevään aikana lauantaiaamuisin
• vauvauinnista tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Kesänäyttely
2016 ja
vankitupa
Toukokuun 15. päivänä
avautuva kesänäyttely, Missä apua tarvitaan, tulee esittelemään Lieksan poliisin ja
palolaitoksen toimintaa ja
historiaa. Samanaikaisesti
avautuu yleisölle myös museon vankitupa, jossa on näyttely vankituvan historiasta ja
paikallisesta oikeudenkäynnistä.

Pielisen museon
aukioloajat ja pääsymaksut:

MUUTOKSIA VUODEN 2016 ALUSTA
• uintivaipan käyttö tulee pakolliseksi vaippaikäisille
- kertakäyttöisiä uintivaippoja on myytävinä uimahallin kassalla
• valokuvaaminen on luvanvaraista uimahallissa sekä kahviossa
että allasosastolla.

1.1.–14.5. näyttelyhalli avoinna
ti–pe klo 10–15 (juhlapyhinä suljettu),
pääsymaksut 3/2/1 €,
keskiviikkoisin maksuton sisäänpääsy
15.5. lähtien koko museo avoinna
päivittäin klo 10–18, pääsymaksut 6/4,5/1,5 €
Paaterin aukioloajat ja pääsymaksut
hiihtolomaviikoilla:
viikoilla 8–10 avoinna päivittäin klo 10–16,
pääsymaksut 5/4/2,5 €
Tiedustelut ja varaukset:
Pielisen museo
Pappilantie 2, 81720 LIEKSA
puh. 04010 44151
museo@lieksa.fi
www.lieksa.fi/museo
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23.2. LIEKSA, JÄÄHALLI
Päivällä koululaisluistelut kello 9-14
ja iltatapahtuma 18-20
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Kirjasto tarjoaa mahdollisuuksia
- hyötyä, tietoa, elämyksiä!
Näyttelyt Lieksan
kirjastossa
s 1.–29.1. Luontohetkiä Lieksasta
Pekka Ovaskaisen valokuvia.
s 2.–27.2. Pohjois-Karjalan
maakunnallisen valokuvakilpailun parhaat
Järj. Pielisen kamerakerho.
s 4.–29. 3. Sydämellä näkee
parhaiten
Marketta ja Heikki Elmeen akvarelleja, öljyvärimaalauksia ja kudottuja
seinätekstiilejä.

Tapahtumat Lieksan
kirjastossa

Palvelutiskin toiminta
on muuttunut
Tältä tiskiltä saat apua
kaikenlaisiin kysymyksiin
ja ongelmiin, esimerkiksi saat varatut kirjat, voit
uusia lainasi, saat apua
aineiston paikantamiseen
ja tiedonhakuun, voit tehdä kaukolainapyyntöjä ja
hankintatoiveita.
Kuvassa kirjastonhoitaja Sari Toivanen tarkistaa
asiakkaan lainojen eräpäiviä.

s Vko 4 Kirjastossa avoimet ovet
Uuden kirjastoauton käyttöönotto
ja avajaisjuhla. Päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.
s Ma 8.2. Lainan päivä
”Kulttuurien kohtaamisia kirjastoissa”.

Studia generalia
-luentosarja Lieksan
kirjaston lukusalissa
Kirjastossa järjestetään kevään aikana yleisöluentosarja, johon luennoitsijoiksi on pyydetty lieksalaislähtöisiä, kirjastoamme kouluaikanaan
ahkerasti käyttäneitä, omalla alallaan edenneitä tutkijoita tai asiantuntijoita.
Luennot ovat kaikille avoimia ja
maksuttomia. Ne toteutetaan Näytön paikka -hankerahoituksella
(opetus- ja kulttuuriministeriö).
s La 20.2. klo 13 Kalajuttuja
Skotlannista, lohikalakantojen
suojelua tutkimuksen kautta.
Hannele Honkanen, Lieksan lukio
2007, Glasgow’n yliopiston tohtorikoulutettava, väitöskirjan aiheena
on lohen ekologia.
s La 27.2. klo 13 Arjen tietoturvaa, mitä tietoturvaasioista pitäisi tietää kotona
ja työpaikalla?
Kauto Huopio, Rauhalan lukio
1988, johtava asiantuntija, Viestintävirasto, Kyberturvallisuuskeskus.
s La 12.3. Lasten ravitsemus,
tietoa uusista suosituksista.
Sanna Kiiskinen, Lieksan lukio
2003, terveystieteiden maisteri,
ravitsemusterapeutti.
s La 19.3. Alzheimer, miten sitä
tutkitaan ja mitä siitä halutaan
saada selville?
Henna Martiskainen, Lieksan lukio
2005, FM.

Palautusautomaatti
Palautusautomaattiin palautetaan kaikki aineisto, mikä mahtuu linjan
aukosta palauttamaan.
Ongelmatilanteissa voi
kääntyä virkailijan puoleen.
Kun kone on palauttanut aineiston, tieto
ilmaantuu ruudulle. Seuraavan palautuksen voi
laittaa hihnalle. Kun kaikki palautettavat on palautettu, asiakkaan tulee kuitata prosessi päättyneeksi
Lopeta-painikkeella, joka
sijaitsee ruudun oikeassa ylälaidassa. Automaatti tarjoaa asiakkaalle myös
ma hdol lisuutta ottaa
mukaan kuitti palautuneista lainoista. Pakko
kuittia mukaan ei ole kuitenkaan ottaa, aineisto on
palautunut saman tien,
kun se katoaa automaatin
sisuksiin.

NETTIKIRJASTO
löytyy osoitteesta
vaarakirjastot.fi.

Tiesitkö, että pääkirjastossa voit muuttaa VHS–videonauhoja ja C-kasettien
musiikkia tai puhetta digitaaliseen muotoon sekä skannata
valokuvia, diakuvia...
Digipiste sijaitsee kirjaston toisessa kerroksessa. Digitointiin
annetaan opastusta.

Korento kevät 2016
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Lehtisali palvelee lehtien
lukijoita ja toimii myös
yleisötapahtumien tilana.

Lainausautomaatin käyttö on helppoa – täytyy vain näyttää viivakoodinlukijalle kirjastokorttia ja muistaa oma salasana, niin lainaaminen
sujuu tuossa tuokiossa.

Aukioloajat:

PÄÄKIRJASTO

Urheilukatu 4, puh. 04010 44125
ma–to klo 10–19, pe klo 10–17
la klo 10–15

KIRJASTOAUTO

aikataulutiedustelut
puh. 04010 44125

KOLIN KIRJASTO

Aapiskukontie 11
to klo 18–20, ke klo 11–13
Asiakkaiden käyttöön on varattu niin ala- kuin yläkerrassakin neljä tietokonetta. Kirjastossa on lisäksi asiakkaiden käytössä langaton
verkko, WiFi.
Jos tarvitset paikkaa hiljaiseen työskentelyyn, niin tässä ratkaisu! Tässä
huoneessa voit keskittyä rauhassa ja
hiljaisuudessa vaikkapa lehden lukuun
tai opiskeluun.

Lastenosastokin on uusiutunut – sieltä löytyy viihtyisä nurkkaus palapelien
tekoon ja leikkeihin. Kuvassa Elmo ja Eevi Reinikka.
Seija Kari tutustui uusiin käsityölehtiin.

Koulun jälkeen
kirjastoon! Ainakin
Emmi ja Eve.

Kirjaston toiseen kerrokseen on sijoitettu lainattavat taidekirjat, urheilu- ja liikuntakirjat ja sarjakuvat. Lisäksi yläkerrassa on
musiikkiosasto ja lukusali.
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NUORISOTOIMI

torstai, alkaen 14.1.
klo 17.00-18.00 15–16-vuotiaat,
ohjaajana Riina Tolonen
klo 19.00-20.00 17-vuotiaat ja yli,
ohjaajana Eveliina Ryynänen

NUORISOKAHVILA NUOKKARI
ON AVOINNA:
ma, ti ja pe
klo 14.00–20.00
ke ja to
klo 14.00–18.00
TYTTÖJEN ILTA
Nuokkarilla ma 25.1. klo 14.00–20.00.
POIKIEN ILTA
Nuokkarilla ti 26.1. klo 14.00–20.00.
– Seuraa ilmoittelua.
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.
22.1.
19.2. karaoke
18.3.
15.4. karaoke
20.5.

Tunnit järjestetään Itä-Suomen
aluehallintoviraston osarahoittamana.
KEVÄTSHOW
Tanssituntien kevätshow Kulttuurikeskuksen
Brahe-salissa la 21.5. klo 17.00 Vapaa pääsy.
MOPO-/TEKNIIKKAKERHO alkaen 7.1.
torstaisin klo 17.00–20.00 Kuhmonkatu 30
(tekniset tilat) yläkoulu-, lukio- ja amis-ikäisille
• ei osanottomaksua
• ohjaajina Matti Leinonen ja Esko Honkanen.
Kerho järjestetään Itä-Suomen
aluehallintoviraston osarahoittamana.
Yhteistyössä yläkoulun kanssa

Yhteistyössä Lieksan
4H:n kanssa
NUORILLE (15–29 v.) OHJAUSTA
KOULUTUSVALINTOIHIN
Nuokkarilla, Pielisentie 9-11
4.2., 24.2. ja 1.3. klo 14.00–15.30
Voit tulla juttelemaan ilman ajanvarausta.
Saat opastusta myös koulutus-/työkokeiluun
tai oppisopimukseen.
Ohjaamo 2.0 -hanke
NUORTEN ALENNUSLIPPUELOKUVAT
Kulttuurikeskuksen Brahe-salissa
Seuraa ilmoittelua.
Yhteistyössä Lieksan Elokuvien kanssa
ESITYKSET LAPSILLE
Kulttuurikeskuksen Brahe-salissa klo 9.30.
Vapaa pääsy.
22.1. Vuorenpeikko Koli Kolilaisen
esitys Maahinen mättäällä
19.2. Taikuri Afrendon taikaesitys
18.3. Marko Tuovinen laulaa ja laulattaa
15.4. ja 20.5. ohjelmat ilmoitetaan
myöhemmin
Yhteistyössä
MLL:n Pielisjärven
yhdistyksen kanssa

Taikuri
Alfredo.

Vapaita paikkoja voi kysellä ao. tunnin alussa.
Ei osanottomaksua.

Koli
Kolilainen.

LASTEN JA NUORTEN TANSSITUNNIT
jatkuvat Kulttuurikeskuksen monitoimisalissa
maanantai, alkaen 11.1.
klo 18.00-19.00 7–8-vuotiaat,
ohjaajana Nea Nesterinen
tiistai, alkaen 12.1.
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

SIRKUSKOULUT KESKUSKOULULLA,
Moisionkatu 15, pieni sali
tiistai, alkaen 12.1.
klo 16.00–16.45 Naperosirkus 2,
4–5-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, alkaen13.1.
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,
11–12-vuotiaiden ryhmä
• Ohjaajana Karoliina Turkka
• Katso tarkemmat tiedot ilmoittautumisineen
kansalaisopiston sivulta
Yhteistyössä kansalaisopiston kanssa
NUORISOBUSSI
la 6.2.
klo 11.00–12.30
klo 13.15–14.45
klo 15.30–17.00
la 13.2.
klo 11.00–12.45
klo 13.15–14.45
klo 15.15–17.00
la 27.2.
klo 11.00–12.30
klo 13.00–14.45
klo 15.15–17.00

Syväjoki 7
Savolanvaara 17
Nurmijärventie, Löpön th.
Vuoniskylien koulu
Vuonislahdentie, Lapalien th.
Pankakoski, Siwa
Kylänlahdentie 81, Kr. opisto
Kantelelahdentie 48, Kärki
ervakankaantie 7, Kärki

• Toivomme alle 6-vuotiaiden lasten
tulevan huoltajan seurassa
• Tervetuloa askartelemaan,
pelailemaan ja lainaamaan!
Yhteistyössä Lieksan
4H:n kanssa

LIEKSAN
ESIMERKILLISEKSI
NUOREKSI 2015
kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta valitsi
Veera Kärjen.
Ehdotukset jätetään
vuosittain 15.11. mennessä.
LASKETTELURETKI Vuokattiin to 10.3.
Lähtö klo 9.00 matkahuollosta, paluu n. klo 19.00.
Matkan hinta 40 € (sis. kuljetus, laskettelulippu ja
lounas). Sitovat ilmoittautumiset yhteispalvelupisteeseen (Pielisentie 3), p. 04010 44710 tai s-postilla yhteispalvelu@lieksa.fi, viim. ma 29.2. (ilmoita: nimi, alle 18-vuotiailta ikä, puhelin/alle 18-vuotiailta myös huoltajan puhelin, erikoisruokavaliot).
Alle 12-vuotiaat huoltajan seurassa.
Yhteistyössä liikuntatoimen kanssa
ICE SKATING TOUR 23.2. jäähallilla
Päivällä koululaisluistelut, johon varaukset liikuntasihteeriltä, p. 04010 44113 ja illalla koko perheen
luisteluilta klo 18.00–20.00. Vapaa pääsy.
Yhteistyössä Suomen Luisteluliiton ja
liikuntatoimen kanssa
NUORI KULTTUURI
- TEATRIS 2016
Teatris 2016 on tarkoitettu teatteria harrastaville Suomessa asuville
10–25-vuotiaille nuorille. Ryhmäläisistä 1/3 voi poiketa ikäsarjasta.
Teatris on esittävän taiteen tapahtuma,
missä esitys/näytelmä voi koostua puheteatterista, tanssia ja/tai musiikkia sisältävästä teatterista
sekä esimerkiksi teatteriklovneriasta. Ryhmässä
tulee olla vähintään kolme nuorta. Teosten pituus
on vähintään 15 min. ja max. 60 min.
Aluetapahtumia järjestetään eri puolella Suomea.
Niihin ei ole esikarsintaa, vaan niihin voi osallistua
ilmoittautumalla. Valtakunnalliseen tapahtumaan
valitaan osallistujat aluetapahtumista.
Lisätietoja www.nuorikulttuuri.fi tai
paula.timonen@lieksa.fi
KESÄESITE
Kesätoimintaa lapsille ja nuorille järjestävät yhdistykset ja muut yhteisöt voivat ilmoittaa maksutta
lasten ja nuorten kesätoiminnoista nuorisotoimen
kokoamassa esitteessä, jota jaetaan mm. kouluissa ennen kesälomaa.
Ilmoita kirjallisesti/sähköpostilla tapahtumat,
leirit, retket, urheilukoulut ym. 8.5. mennessä
nuorisotoimeen, os. PL 41, 81701 Lieksa
(käyntiosoite Rantalantie 8)
tai paula.timonen@lieksa.fi
AVUSTUKSET
Toiminta- ja kohdeavustukset tulevat haettaviksi
erillisellä ilmoituksella 15.4. mennessä.
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 2015–16
yläkoulun käytössä arkisin klo 8.00–14.30.

