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Onko Lieksa kulttuurikaupunki?
Kotikaupunkimme kulttuurikesä on hemmotellut laadullaan ja monipuolisuudellaan. Musiikkia, teatteria, kuvataidetta ja
paikallista perinnettä on ollut esillä lukuisissa tilaisuuksissa niin meille lieksalaisille kuin loma-asukkaille ja matkailijoille.
Tapahtumien runsaus on yksi mittari
kulttuurikaupunkia arvioidessa. Tässä
olemme varmasti väestöpohjaan suhteutettuna maamme eturivissä. Toinen
osatekijä koostuu taiteenalojen monipuolisuudesta ja tarjonnan laadusta.
Keskeisiä näkökulmia ovat myös taide- ja
harrastajakentän vahvuus ja vuorovaikutus eri toimijoiden kesken.
Vahva musiikkikaupunki
Lieksa tunnetaan vahvana musiikkikaupunkina erityisesti puhallinmusiikin
ansiosta. Musiikkineuvos Erkki Eskelisen
ennakkoluuloton ja pitkäjänteinen kulttuurityö kotiseudullaan on kasvattanut
runsaan sadon. Erkin toiminta ei syntynyt kuitenkaan tyhjästä vaan pohjautui
paikkakunnan vahvaan seitsikkoperinteeseen. Voisimmekin aivan hyvin viettää
puhallinmusiikin 120 vuotisjuhlia,
koska Pankakosken ruukin soittokunta
puhalteli kosken rannoilla jo 1800-luvun
loppuvuosina. Pielinen Soi -kamarimusiikkifestivaali, Monola-juhlaviikko ja
kevyen musiikin tapahtumat ovat laajentaneet merkittävästi paikkakunnan
festivaalikirjoa.
Teatteria ja kuvataidetta
Teatteritarjonta on viime vuosina nojannut pääosin paikalliseen harrastustoimintaan. Lieksan teatterin haastavat
näytelmävalinnat ovat saaneet katsojien
ja kriitikoiden arvostuksen. Loukun
kesäteatteri tarjoaa lämminhenkisen yhdessäolon kokemuksen. Ammattiteatteri-

vierailut ovat olleet varsin vähäisiä, mihin
yhtenä syynä on kulttuuritoimen työvoimatilanne. Löytyisikö yhdistyskentältä
halukasta yhteistyökumppania vierailuesitysten tuottamiseen? Esittävän taiteen
kentässä uusin tulokas on sirkus.
Kesän kuvataidetarjonnassa esittäytyvät
sekä taiteen ammattilaiset että harrastajat. Kulttuurikeskukseen olemme saaneet
maamme eturivin kuvataiteilijoita ja
Talligalleria kokoaa laajaan näyttelyynsä
paikallisen tekemisen tuotoksen. Erityisen
ilahduttava uutuus oli Vaskiviikon aikana
Tuuli Meriläisen ja Suvi Komsan Pop up
-taidenäytely pääkadun varrella. Samoin
Seppo Mölsän tekemä tilataideteos ”Sellonsoittaja”. Kehitysvammaisten taidekentässä Kirsikoti on valtakunnallinen toimija.
Kirjallisuuden ilahduttava piirre on Brahean Kriivareiden toiminnan viriäminen,
mikä on koonnut yhteen sekä harrastaja- että ammattikirjoittajia. Kulttuurikeskuksen elokuvatoiminta mahdollistaa
uutuuselokuvien näkemisen ensi-illoissa,
mikä ei ole itsestäänselvyys monilla pienillä paikkakunnilla.
Kotiseutu kutsuu
Paikallinen kulttuuriperinne on tärkeä
osa monien yhdistysten toimintaa. Metsäja savottakulttuuri, rajaseudun perinne
ja sotahistoria nousevat esiin eri tapahtumissa ja kohteissa. Viime vuosina erityisesti sotahistoriaan liittyvien yhdistysten
sekä Kolin Kotiseutuyhdistyksen ja
Vuonislahden Taitelijatalon toiminta on
ollut aktiivista.
Erityinen voimavara Lieksan kulttuurielämälle ovat täältä taideammatteihin
lähteneet henkilöt. Monet heistä pitävät
säännöllistä yhteyttä alan toimijoihin ja
järjestävät kotiseudullaan paljon tapahtumia. Esimerkkejä on helppo löytää:

Makkosen sisarukset, kesän Vaskiviikon
opettajakunnan puhallinorkesterin
kasvatit Lassi Ikäheimo ja Tanja Räsänen
sekä Parasta Ennen ja nyt -tapahtuman
muusikot. He ja monet muut antoivat jälleen kerran vahvan näytön kotiseuturakkaudestaan ja Lieksa-hengestään. Samaa
työtä tekevät Pielisen Savotan jäsenet.
Vuorovaikutus elinehto
Lieksan Vaskiviikon avajaiskonsertissa
ihailin sitä laajaa maailmanlaajuista verkostoa, jonka Vaskiviikko pystyy kokoamaan joka kesä Lieksaan alansa huippuammattilaisten parista. Verkostoituminen
ja aktiivinen vuorovaikutus ovatkin
kulttuurielämämme elinehto. Festivaalien
ohella tässä asiassa erinomaista esimerkkiä näyttävät Kolin ja Vuonislahden
taiteilijaresidenssit.
Joskus aina kuulee ajatuksia, että
kulttuurielämämme pitäisi perustua
vain paikallisten tekijöiden tukemiseen.
Mielestäni tämä ei voi olla kulttuuristrategiamme suunta.
Lieksa on vahva kulttuurikaupunki,
mutta se ei tulevaisuudessa ole itsestäänselvyys. Harrastaja- ja yhdistyskentän ikääntyminen, nuorisoikäluokkien
pieneneminen ja toimijoiden rajallisuus
luovat uhkakuvia. Laadukkaita kulttuurielämyksiä on pystyttävä tarjoamaan
ympäri vuoden. Paikkakunnalla toimivien
ammattitaiteilijoiden panos on ensiarvoisen tärkeä. Ennen kaikkea tarvitsemme
kulttuuritahtoa ja ylpeyttä omasta osaamisestamme. Vahvan perinteen pohjalta
on mahdollista luoda uusia ja ainutlaatuisia kulttuurielämyksiä.

Asko Saarelainen

asko.saarelainen(at)lieksa.fi

Jussi Makkosen rakkaus
Sibeliukseen ja Lieksaan
sekä paikallisten toimijoiden ansiokas talkootyö
ovat Monola-juhlaviikon
onnistumisen taustalla.
KUVA Asko Saarelainen
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ILMOITTAUTUMIS- JA PERUMISOHJEET 2017–2018
Syyslukukausi
Syysloma
Kevätlukukausi
Talviloma

11.9.–10.12.2017 (12 viikkoa)
16.–22.10.2017 (vko 42)
8.1.–15.4.2018 (13 viikkoa)
5.3.–11.3.2018 (vko 10)

Lomaviikoilla, pääsiäisenä ja arkipyhinä ei ole kokoontumisia,
ellei ole toisin sovittu. Katso tarkemmat aikataulut kurssikuvauksesta. Kurssien kokoontumiskerrat ovat nähtävänä
https://www.opistopalvelut.fi/lieksa/-sivuilla
(Kurssi-> Lisätietoja-> Näytä kurssin kalenteri).
ILMOITTAUTUMINEN
- Internetissä pe 1.9.17 klo 18.00 alkaen
https://www.opistopalvelut.fi/lieksa/
- Puhelimitse maanantaista 4.9. klo 9.00 alkaen p. 04010 44106
- Puhelimitse ma–pe 4.–8.9. klo 9.00–15.00 p. 04010 44108.
- Mikäli tarvitset ohjausta ilmoittautumisjärjestelmään, voit
ilmoittautua maanantaina 4.9. alkaen myös asiakaspalvelupisteessä, arkisin klo 9–15, Moisionkatu 1.
Ilmoittautuminen on sitova!
- Syksyllä ilmoittaudut koko lukuvuodeksi 2017-2018, mikäli
kurssilla on näkyvissä myös kevään päivämäärät. Kevään
osuuden voit perua (katso ohje: PERUMINEN).
- Kaikkiin ryhmiin on ilmoittauduttava ennakkoon!
- Opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
- Laskut opintomaksuista lähetetään ilmoittautumisten perusteella ja maksut ovat perintäkelpoisia.
PERUMINEN
- Perumisen voi tehdä maksutta ennen kurssin alkamista (viimeistään edellisenä arkipäivänä).
- Perumiset vain toimiston kautta p. 04010 44106 tai s-postilla:
tuula.porkka(at)lieksa.fi.
- Perumista ei voi tehdä opettajalle eikä puhelinvastaajaan!
- Kurssille tulematta jättäminen ei ole perumista.
Huom! Kurssit, joka kestävät koko lukuvuoden (syksy + kevät):
- Mikäli jatkat keväällä samalla kurssilla, sinun ei tarvitse vuoden vaihteessa ilmoittautua uudelleen, vaan siirrämme sinut
automaattisesti keväälle opiskelijaksi.
- Mikäli et halua jatkaa syksyllä aloittamallasi kurssilla enää keväällä, peru osallistuminen viimeistään 30.11.2017 (marraskuun
loppuun mennessä) p. 04010 44106 tai s-postilla tuula.porkka(at)
lieksa.fi, muutoin laskutamme myös kevään kurssimaksun!
OPISKELUN KESKEYTYMINEN
- Opiskelun keskeytyessä sairastumisen takia, maksetuista
opintomaksuista palautetaan opiskelijalle lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen perusteella puolet, mikäli opiskelija ei
voi osallistua yli puoleen kurssin opetustunneista.
- Kun opetusohjelmassa ei ole ollut riittäviä tietoja opiskelun
vaatimista henkilökohtaisista laitehankinnoista, voidaan kurssimaksu palauttaa kokonaisuudessaan.

KURSSIN PERUUNTUMINEN OPISKELIJAMÄÄRÄN
VÄHÄISYYDEN VUOKSI
- Syksyn sekä keväällä alkavien uusien ryhmien toiminta ratkeaa ensimmäisessä kokoontumisessa.
- Mikäli ryhmässä on väh. 6 opiskelijaa, toiminta alkaa ja ryhmä työskentelee lukukauden loppuun.
- Otamme sinuun yhteyttä, jos kurssi peruuntuu tai olet saanut opiskelijapaikan varasijalta.
KURSSIMAKSUT
- Koko lukuvuoden kestävät kurssit laskutetaan kahdessa
erässä (syksyllä ja keväällä).
- Kurssimaksun lisäksi opiskelijat hankkivat ja kustantavat
itse oppimateriaalinsa.
- Laskun voit maksaa normaalisti pankkiin tai asiakaspalvelupisteeseen (Moisionkatu 1).
- Lasku tulee postitse tai verkkopankkiin.
TYÖTTÖMIEN OPINTOSETELI
- Lieksalaisille työttömille suunnattu opintoetuus: opintosetelit 2 kpl/lukukausi/työtön.
- Etuus on todennettava erikseen syksyllä sekä keväällä!
- Oikeus todennetaan asiakaspalvelupisteessä (Moisionkatu 1,
ark. klo 9–15), TE-toimiston voimassa olevalla asiakaskortilla
tai Internetistä tulostettavalla todistuksella työnhausta.
- Etuus tulee osoittaa KAHDEN viikon kuluessa kurssin alkamisesta, muutoin laskutamme normaalin kurssimaksun.
OPISKELIJOIDEN TAPATURMAVAKUUTUS
- Vakuutus (ryhmätapaturmavakuutus LähiTapiolassa)
koskee opiskelutilanteissa (oppitunneilla) tapaturmaisesti
aiheutuneita ruumiinvammoja. Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ruumiinvamman aiheuttama tapahtuma, joka sattuu
vakuutetun tahtomatta. Sairautta tai vähitellen syntyvää,
esimerkiksi rasituksen aiheuttamaa vammaa ei korvata.
- Tapaturman sattuessa vahinkoilmoitus tehdään kansalaisopiston toimistossa. Opiskelija hakee sen jälkeen itse suoraan
LähiTapiolasta korvausta hänelle aiheutuneista kuluista.
VALOKUVAAMINEN JA VIDEOINTI
- Opiston ryhmien toimintaa, opiston tapahtumia ja kurssitöitä
voidaan valokuvata ja videoida. Valokuvia ja videoita julkaistaan
opiston Internet-, Facebook-sivuilla sekä Korennossa. Niitä voidaan käyttää opiston mainonnassa ja markkinoinnissa.
TIEDOTUS JA TIETOJENKERUU
- Muutokset ja lisäykset opetusohjelmassa ovat mahdollisia
ja niistä ilmoitamme opiskelijalle tekstiviestillä. Pidäthän sen
vuoksi yhteystietosi ajan tasalla.
- Kursseista tiedotamme syksyn ja kevään Korennoissa, kansalaisopiston nettisivuilla, Facebookissa sekä mahdollisesti
lauantain Lieksan lehdessä kansalaisopiston palstalla.
- Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään henkilötietoja (henkilörekisteri). Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja kerätään opiskelijoiden identifioimiseksi ja laskutusta varten.

OPISTON YHTEYSTIEDOT
Rehtori 			
Asko Saarelainen, p. 04010 44111
Toimistosihteeri 		
Tuula Porkka, p. 04010 44106
Suunnittelijaopettaja
Inna Turpeinen, p. 04010 44108
Suunnittelijaopettaja
Pasi Karonen, p. 04010 44112
Käyntiosoite		
Kulttuurikeskus, Pielisentie 9-11, 2. krs, 81700 Lieksa
Postiosoite 		
PL 41, 81701 Lieksa
Sähköposti 		
etunimi.sukunimi@lieksa.fi
Kotisivut 		
http://www.lieksa.fi/kansalaisopisto
			https://www.facebook.com/lieksan.kansalaisopisto/

Kurssineuvontaa
tarjolla
Suunnittelijaopettajat
Inna Turpeinen ja
Pasi Karonen
ovat tavattavissa
kirjaston aulassa
torstaina 31.8. klo 15–17.
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Opiston ohjelmassa satavuotisluentoja ja seitsemän
veljestä nykyaikana
Kahdeksan yleisöluennon sarja
syyskuusta joulukuuhun juhlistaa
kansalaisopistossa Suomen satavuotisjuhlavuotta. Aiheet ulottuvat metsästä rajalle ja liikunnasta musiikkiin.
Yleisöluentojen ohjelma on nähtävissä
seuraavalla aukeamalla.
Tämänsyksyinen teatterihanke on
teatteri-ilmaisun ohjaaja Tero Sarkkisen
käsikirjoittama, nykyaikaan sijoittuva
versio seitsemästä veljeksestä. Harjoitukset ovat alkaneet keväällä, mutta ryhmään mahtuu uusia opiskelijoita. Kurssi
sopii erinomaisesti nuorille teatterista
kiinnostuneille. Muutamalla nuorella on
tilaisuus oppia myös videokuvausta, efektointia ja editointia.
Muuten sitten: metsänomistajan
yleiskurssi, kasvimaan ja pihan syystyöt,
hevosen käsittelyn alkeet, gluteeniton
leivonta, ravitsemus, yhdistysarkistot,
sähköinen asiointi, maisemamaalaus,
kuvansiirtotekniikka, musiikkia monessa
muodossa... siinä muutamia poimintoja
kansalaisopiston ensi syyskauden noin

140 kurssin valikoimasta.
Monissa töissä tarpeellisen hygieniapassin voi suorittaa lokakuussa. Kokeeksi on
myös otettu käyttöön kurssikohtainen
verkkosivu ennakkoperehtymistä varten,
koska asiaa on paljon: http://koulu.lieksa.fi/
hygieniapassi.htm.
Kieliryhmiä on kaikkiaan tarjolla 19
kahdeksassa eri kielessä. Uusia kursseja ovat saksan alkeet, englannin ja
italian matkailukielen kurssit sekä
puhuttu venäjä.
Liikunnan ja tanssin harrastajilla on
valinnan varaa. 38 ryhmän joukossa on
myös uusia kursseja: amerikkalainen
rivitanssi, alaselän harjoittelu, senioripilates ja Kolilla ensimmäistä kertaa
järjestettävä asahi.
Liikuntapassilla on mahdollista kokeilla
kolmeatoista eri liikuntamuotoa yhdellä
maksulla. Liikuntapassia on kehitetty
palautteen perusteella. Passiin on sisällytetty uusia kursseja, ja tiedottamiseen
passiin kuuluvien kurssien muutoksista
kiinnitetään erityistä huomiota.

Tänä syksynä kurssitilanteen voi tarkistaa
opiston kurssijärjestelmästä osoitteessa
https://www.opistopalvelut.fi/lieksa/
menemällä kurssin lisätietoihin ja klikkaamalla kohtaa ”Näytä kurssin kalenteri”. Kalenterista näkyvät kaikki kurssin
kokoontumispäivät ja niissä tapahtuneet
muutokset. Kurssikohtaiset kalenterit on
luotu kaikille kursseille.
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Metsä, raja ja kulttuuri

SUOMI 100 -juhlavuoden y
Lieksan Kulttuurikeskus,
Brahe-sali, klo 18.00-20.15
MAANANTAI 18.9.
METSÄ, RAJA JA KULTTUURI
Rehtori, FL Asko Saarelainen
Asko Saarelainen on kirjoittanut tutkimusjulkaisuja ja artikkeleita maaseudun muutoksesta, Lieksan ja Repolan rajahistoriasta sekä Kolin kulttuuri- ja matkailuhistoriasta.
Kaupunginjohtaja, FT Jarkko Määttänen
Maantieteen tohtori Jarkko Määttänen on työskennellyt Joensuun ja Jyväskylän yliopistoissa, Lieksan sivistysjohtajana ja
Muuramen palvelujohtajana. Lieksan kaupunginjohtajana hän
on toiminut vuodesta 2015 alkaen.
Musiikkia, Lieksan Nuorisopuhallinorkesteri,
johtaa MuM Susanna Erolahti-Mertanen.
TIISTAI 3.10.
IDÄN KIRKKO JA KANSALLINEN KULTTUURI
PYHÄN ELIAN KIRKKO, ILJANKATU 14 (HUOM. PAIKKA)
Joensuun piispa Arseni
Korkeasti Siunattu piispa Arseni on toiminut Joensuun piispana
vuodesta 2005 alkaen. Piispa Arseni on koulutukseltaan teologian lisensiaatti ja hänet tunnetaan taitavana ikonimaalarina ja
maalaustaiteen tuntijana. Hän on kirjoittanut useita teoksia ja artikkeleita ortodoksisesta teologiasta sekä ikoni- ja kuvataiteista.

TORSTAI 5.10.
METSÄKANSAA
Erikoistutkija, FT Ismo Björn,
Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos.
Ismo Björn on tutkinut monipuolisessa tuotannossaan metsähistoriaa, Itä-Suomen yhteiskunta- ja kulttuurihistoriaa sekä
kirjoittanut useita kuntahistorioita.
Pääjohtaja, MTT Pentti Hyttinen, Metsähallitus.
Pentti Hyttinen on koulutukseltaan metsäekonomian tohtori
sekä luonnonvarojen käytön maisteri (USA). Hänellä on yli 30
vuoden monipuolinen kokemus alan kotimaisista ja kansainvälisistä tehtävistä. Pohjois-Karjalan maakuntajohtajana Hyttinen toimi vuosina 2001–2015. Metsähallituksen pääjohtajana
hän aloitti vuonna 2016.
TIISTAI 24.10.
KANSAINVÄLINEN JA PAIKALLINEN RAJA
Dosentti, FT Juha Pohjonen.
Juha Pohjonen on laajassa kirjallisessa tuotannossaan keskittynyt Rajavartiolaitoksen historiaan, yrityshistorioihin,
sotavuosiin sekä ihmiskohtaloihin sodanjälkeisinä vuosikymmeninä. Pohjosta arvostetaan yhtenä maamme parhaista
rajahistorian tuntijoista.
Komentaja, eversti Vesa Blomqvist, Pohjois-Karjalan rajavartiosto.
Pohjois-Karjalan rajavartioston komentajana 2016 aloittaneella
Vesa Blomqvistilla on vahva kansainvälinen kokemus rajaturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä. Hän on työskennellyt muun
muassa Rajavartiolaitoksen esikunnassa kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkönä ja Euroopan Unionin komissiossa
vastuualueenaan Euroopan Unionin rajaturvallisuusjärjestelmän koordinointi ja raja-asiat EU:n strategisissa hankkeissa.

Tilaisuuksiin on
vapaa pääsy
Tiedustelut
Lieksan kansalaisopisto/
Asko Saarelainen,
puh. 04010 44111,
sähköposti
asko.saarelainen
(at)lieksa.fi.
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n yleisöluennot Lieksassa
MAANANTAI 6.11.
LIIKUNTAKULTTUURI JA SUOMALAINEN IDENTITEETTI

TORSTAI 30.11.
MUSIIKIN VOIMA

Toimituspäällikkö, FT Jouko Kokkonen, itsenäisyys100.fi.
Jouko Kokkonen on kokenut liikuntakulttuurin tutkija. Hänen liikuntasosiologian väitöskirjansa ”Kansakunta kilpasilla – Urheilu nationalismin kanavana ja lähteenä Suomessa
1900–1952” valmistui Jyväskylän yliopistossa 2008. Kokkoselta
ilmestyi 2015 teos ”Suomalainen liikuntakulttuuri – juuret,
nykyisyys ja muutossuunnat”.

Professori Timo Virtanen, Taideyliopisto, Sibelius-Akatemia
Timo Virtanen on valmistunut 2005 Sibelius-Akatemiasta
musiikin tohtoriksi Sibeliuksen kolmatta sinfoniaa käsittelevällä väitöskirjallaan, ja hänet nimitettiin v. 2009 dosentiksi
Sibelius-Akatemiassa. Virtanen on työskennellyt tutkijana
Sibeliuksen teosten kriittistä kokonaislaitosta julkaisevassa
Jean Sibelius Works -hankkeessa vuodesta 1997 ja hankkeen
päätoimittajana vuodesta 2006 lähtien. Hänen toimittaminaan
kootuissa teoksissa on ilmestynyt mm. 1. ja 3. sinfonia sekä
viulukonsertto.

Olympiavoittaja Jaakko Tallus
Yhdistetyn joukkuekilpailun olympiavoittaja ja maailmanmestari voitti urallaan kuusi aikuisten sarjojen arvokisamitalia.
Tallus edusti koko uransa ajan Lieksan Hiihtoseuraa.
TORSTAI 23.11.
SANKAREITA, ONKO HEITÄ?
Professori, YTT Hannu Itkonen, Jyväskylän yliopisto
Liikuntasosiologian professori Hannu Itkosen tutkimusaiheita
ovat liikuntakulttuurin ja kansalaistoimintojen muutokset,
liikuntakulttuurin paikallisuus ja alueellisuus sekä urheilun
ja liikunnan normistot ja sosiaalinen kontrolli. Itkonen on toiminut lukuisissa järjestöjen johtotehtävissä kuten Euroopan
liikuntasosiologijärjestön puheenjohtajana sekä varapuheenjohtajana Suomen Urheiluhistoriallisessa seurassa ja Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seurassa.
Yliopettaja, FT Tarja Kupiainen, Karelia Ammattikorkeakoulu
Tarja Kupiainen on tutkinut sankaruutta kansanrunouden
ja lähihistorian näkökulmasta. Hänen väitöstutkimuksensa ”Kertovan kansanrunouden nuori nainen ja nuori mies”
(SKS 2004) palkittiin valmistuttuaan Joensuun yliopiston
vuoden väitöskirjana.

Musiikkia, Lieksan Nuorisopuhallinorkesteri,
johtaa MuM Susanna Ertolahti-Mertanen.
TIISTAI 12.12.
KUVA KANSALLISMAISEMASTA
Rehtori, FL Asko Saarelainen
Pianotaiteilija Janne Mertanen
Janne Mertanen on esiintynyt soolokonserteissa ja orkestereiden solistina eri puolilla maailmaa. Hän julkaisi vuonna 2015
erinomaiset arviot saaneen Sibeliuksen pianoteosten kokonaislevytyksen. Levy sisältää kaikki Sibeliuksen opusnumeroidut pianoteokset.
Professori, FT Risto Turunen, Itä-Suomen yliopisto
Kirjallisuuden professori Risto Turusen tutkimuskohteita
ovat suomalainen kirjallisuusinstituutio ja nykyaikaistuminen sotien jälkeisinä vuosikymmeninä. Turunen on toiminut Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston johtajana
vuodesta 2010 alkaen.
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Lieksalainen
tekemisen
kulttuuri
Kauppakaupunki
Brahean kaupungin perustaminen nylkyisen Lieksan paikalle
vuonna 1653 perustui Ruotsiin kuulunutta Kajaanin vapaaherrakuntaa hallinneen kreivi Pietari Brahen visioon Vienan
kauppayhteyksien kehittymisestä valtakunnan itäisimmillä
alueilla. Lieksaan ajan saatossa syntyneellä kauppakeskuksella oli hyvät mahdollisuudet palvella koko valtakunnan
vaurastumista ja vakautta.
Brahen jälkeen valta ja visiot vaihtuivat. Uudet vallanpitäjät
päättivät lakkauttaa ja hävittää vain muutama vuosikymmen
aikaisemmin perustetun Brahean. Lieksan alueelle tehtyjä
henkisiä ja aineellisia investointeja ei tarvittu uusissa vaurastumisstrategioissa.

ja kalastukseen. Nykyisessä maailman kehityksen tilassa tarvitaan rohkeutta katsoa kaikkien maantieteellisten rajojen ja henkisten kynnysten yli. Lieksa, Pohjois-Karjala ja jopa Suomi ovat
markkina-alueina pieniä säilyttämään edes nykyistä elintasoa.
Vahva tekemisen kulttuuri
Lieksa on pystynyt ylittämään rajoja. Maailmanlaajuinen
pääomamarkkina on löytänyt Lieksan tarjoaman toimintaympäristön. Itävallasta, saatikka Australiasta Lieksa on yhtä
lähellä kuin kaikki muutkin Suomen paikkakunnat. Sijoittaja
etsii toimintaympäristöä, joka tarjoaa omiin voimavaroihin
luottavia ja kehityksen tekemiseen sitoutuneita ihmisiä.
Kaikista on biotalouteen perustuvan yhteiskunnan rakentajiksi, kunhan huomio kiinnitetään yksilöiden ja yhteisön
innovaatiopotentiaalin kasvattamiseen. Kaikkeen ei tarvita
edes pääomaa kansainvälisistä pääomavirroista. Lieksalaisin
yhteisvoimin syntyvä joukkorahoitus tai jopa yrittävän omat
säästöt ovat moneen lähtöön riittäviä.
Lieksassa on vahva tekemisen kulttuurin perinne. Keskeistä on
monimuotoisuus, pitkäjänteisyys ja ennakkoluulottomuus, joista on syntynyt niin talouden, taiteiden kuin luonnon muodostaman kokonaisuuden arvostamisen tahto. Lieksalaisen hyvän
elämän peruskivi sisältää niin Kolilta avautuvan suomalaisen
sielunmaiseman, maailman maineeseen yltäneen Lieksan Vaskiviikon kuin YK:n suojeluksessa perustetun Pohjois-Karjalan
biosfäärialueen. Niissä näkyy vahvana lieksalaisen käden jälki.

Älä luota vieraaseen apuun
Seuraavan kerran Lieksanjoen varrella lausuttiin kaupungin
syntysanoja Lieksan kaupunkia perustettaessa vuonna 1973.
Kaupunkia kehitettiin rakentamalla infrastruktuuria sekä kehittämällä peruspalveluita kuten kunnan ja valtion hallintoa,
koulutus- ja kulttuuripalveluita elinkeinojen toimintaedellytysten parantamiseksi.
Lieksaa koskevat visiot muuttuivat jälleen parin vuosikymmenen kuluttua kaupungin perustamisesta. Hallintoa ja palveluita lopetettiin ja valtion vastuita kaupungin kehittämisessä
vähennettiin. Suomi sai uudet visiot. Yhteiskunnan toimeliaisuuden keskittäminen pääkaupunkiseudulle takaisi eteläisen
vaurauden pöydästä riittävän elämän murusten virran myös
maan itäisille ja pohjoisille reuna-alueille.
Ruotsalainen hallintoajattelu jätti suomalaisille muutakin
opiksi otettavaa kuin Brahean kehityksen käänteet. Sata
vuotta Brahean perustamisen jälkeen vuonna 1754 Helsingin
Susiluodoille rakennetun Viaporin merilinnoituksen rakentaja
Augustin Ehrensvärd hakkautti kuninkaanportin kivitauluun
seuraavat sanat: ”Jälkimaailma, seiso täällä omalla pohjallasi
äläkä luota vieraaseen apuun.” Viesti viittaa pettymyksiin ja
menetyksiin, mutta on myös tunnustus paikalliselle rakennustyöhön sitoutuneelle väestölle.
Uusia mahdollisuuksia
Tämän päivän Lieksa voi suunnittelussaan miettiä Ruotsin
perintöä. Löytyvätkö kehityksen avaimet visionäärisestä
johdosta, ailahtelevaisesta ja lyhytjänteisestä poliittisesta päätöksenteosta vai kenties Ehrensvärdin eväistä, jotka tarjoavat
luottamista yhteisön omiin voimavaroihin.
Olennaista varmasti on, että Lieksaan sitoutuneet ihmiset
tarttuvat rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin ja niin yksilöt
kuin yhteisö kasvattavat omaa tahtoaan rakentaa eettisesti
kestävää elinympäristöä. Vaikeutena ei ole niinkään uusien
ideoiden keksiminen, vaan pääseminen eroon vanhoista ideoista kuten tunnettu taloustieteilijä John Maynard Keynes on
luonnehtinut kehittämisen ongelmaa.
Kehittämiseen sitoutuneen ja monipuolisesti ajattelevan
asukasjoukon lisäksi Lieksan mahdollisuudet perustuvat sen
runsaisiin uusiutuviin luonnonvaroihin. Ne ovat hyödynnettävissä uuden biotalouden konseptin mukaisesti ottaen ennakkoluulottomasti huomioon kansainvälisen markkinan tarpeet.
Konsepti liittää yhteen kestävän kehityksen periaatetta noudattaen metsä- ja puutalouden, energiateollisuuden, elintarvikesektorin sekä kone- ja laitevalmistuksen ja luontoon liittyvän
matkailun patikoinnista ja luonnon ihmettelystä metsästykseen

KUVA Asko Saarelainen

Paavo Pelkonen | Kirjoittaja, metsäntutkija, professori emeritus Paavo Pelkonen toimi Joensuun yliopiston rehtorina.
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KUVA Asko Saarelainen

Historia/kirjallisuus
HISTORIA
130100
YHDISTYSARKISTOKURSSI
Vuonislahden kylätoimintakeskus
Kukko Oy, Vuonislahdentie 184
ke 18.00–20.15
25.10.2017–13.12.2017, 12 oppituntia
Tutkija Mauri Mönkkönen
Kurssimaksu 18,00 €
Arkistointikurssilla arvioidaan aluksi Vuonislahden kylän entiset ja nykyiset yhdistykset ja organisaatiot sekä niiden arkistoaineistot ja laaditaan erityinen luettelo.
Luetteloon liitetään myös tiedot yksityisistä ja Vuonislahden ulkopuolisista julkisista kokoelmista, joista olisi hyötyä kylän
historian selvittämisessä. Lisäksi kurssilla
käydään läpi menetelmiä, joilla tuotetaan
uutta aineistoa kylän vaiheista, ja valitaan
Vuonislahden erityisyydet, joista olisi syytä hankkia otosta kattavampi aineisto. Tiedonhankinnan menetelmistä käydään läpi
mm. haastattelut, valokuvien ottaminen
sekä olemassaolevien valokuvakokoelmien tallentaminen. Selvittelyyn otetaan
myös videokuvaus, droonit eli lentävät
robotit sekä autokamerat. Yhdessä pohditaan mahdollisuutta perustaa järjestetty
yhteisarkisto tai sitä yksinkertaisemmin
järjestetty kokoelma. Kurssi soveltuu toki
myös muille kuin vuonislahtelaisille. Kokoontumiset neljänä keskiviikkoiltana:
25.10., 8.11., 22.11. ja 13.12. Opettaja tutkija, FM
Mauri Mönkkönen.
130110
KIINNOSTAVAA HISTORIAA
Lieksan lukio, luokka 204, Koulukatu 16
Joka toinen viikko
ke 17.30–19.00
13.9.2017–22.11.2017, 12 oppituntia
HuK Heikki Kerola
Kurssimaksu 18,00 €
Keskustellaan kurssilaisia kiinnostavista
Suomen historian aiheista. Kokoontumiset 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11. ja 22.11.2016.

130140
HISTORIAPIIRI
Lieksan kaupungin asiakaspalvelupiste,
kokoushuone, Moisionkatu 1.
Joka toinen viikko
ti 17.00–18.30
12.9.2017–5.12.2017, 12 oppituntia
9.1.2018–10.4.2018, 13 oppituntia
FL Asko Saarelainen
Kurssimaksu 36,00 € Syksy 18,00 €
Kevät 18,00 €
Kurssilla keskustellaan Lieksan ja Suomen historiaan liittyvistä kysymyksistä
ja esitellään alan tutkimus- ja kaunokirjallisuutta. Syksyn teemoina mm. 1920ja 1930-luvun rajahistoria ja sodanjälkeinen jälleenrakennusaika.
130150
NÄKÖKULMIA LIEKSAN
SOTAHISTORIAAN
Lieksan lukio, auditorio, Koulukatu 16
to 18.00–19.30
14.9.2017–18.1.2018, 24 oppituntia
Reijo Kortelainen, Ari Komulainen,
Esko Kuitunen, Jouko Martiskainen,
Mauri Mönkkönen, Tauno Oksanen
Kurssimaksu 31,00 €
Kurssilla käydään läpi tiivis katsaus talvisodan taistelun ja viime sotien keskeisiin
tapahtumiin Lieksassa. Muina aiheina mm.
sotatapahtumia Rukajärven suunnalla,
saksalaisten Sorokka-operaatio ja siirtoväki Lieksassa. Kurssiin sisältyy maastoretki
partisaanihyökkäysten tapahtumapaikoille la 23.9. klo 13.00 alkaen.
130120
KOLIN PERINNEPIIRI
Kolin koulu, Aapiskukontie 11
ke 16.00–18.15
23.8.2017–8.11.2017, 12 oppituntia
10.1.2018–11.4.2018, 13 oppituntia
FL Asko Saarelainen
Kurssimaksu 36,00 € Syksy 18,00 €
Kevät 18,00 €

Kurssilla täydennetään Kolin kylähistoriaan liittyvää materiaalia. Teemoina
mm. Pielisen laivaliikenne sekä matkailun ja laskettelun historia. Ryhmän toiminta on alkanut 23.8. Seuraava kokoontuminen 20.9, jolloin sovitaan syksyn
muut kokoontumisajat.

KIRJALLISUUS
130230
LUOVAN KIRJOITTAMISEN PAJA
Lieksan lukio, luokka 205, Koulukatu 16
pe 17.00–19.30
la 10.00–16.15
su 11.00–16.15
27.10.2017–29.10.2017, 16 oppituntia
Kirjailija Marja Björk
Kurssimaksu 31,00 €
Kurssilla tehdään kirjoitusharjoituksia ja kokeillaan erilaisia kerronnan
keinoja. Opiskellaan teoriaa kurssilaisten toiveiden mukaan. Kurssi soveltuu
myös omaelämänkerrallista julkaisua
suunnitteleville. Mukaan hyvä kynä ja
iso vihko.
130231
LUOVAN KIRJOITTAMISEN PAJA
(KEVÄT)
Lieksan lukio, luokka 205, Koulukatu 16
pe 17.00–19.30
la 10.00–16.15
su 11.00–16.15
13.4.2018–15.4.2018, 16 oppituntia
Kirjailija Marja Björk
Kurssimaksu 31,00 €
Kurssilla tehdään kirjoitusharjoituksia ja kokeillaan erilaisia kerronnan
keinoja. Opiskellaan teoriaa kurssilaisten toiveiden mukaan. Kurssi soveltuu
myös omaelämänkerrallista julkaisua
suunnitteleville. Mukaan hyvä kynä ja
iso vihko.
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KUVA Pixabay

Tietotekniikka
TIETOTEKNIIKKA
340100
TIETOTEKNIIKAN LYHYT JOHDANTOKURSSI A
Lieksan lukio, ATK-luokka 106, Koulukatu 16
ma 17.00–19.15
11.9.2017-2.10.2017, 12 oppituntia
Tietotekniikan insinööri Kati Honkanen
Kurssimaksu 18,00 €
Tietotekniikan käytössä on tyypillistä, että ensin on opeteltava erilaisia
perustaitoja. Esimerkiksi on tärkeää
osata tallentaa täsmälleen haluttuun
paikkaan ja kyetä löytämään aineisto
taas uudestaan sieltä, minne sen tallensi.
Vaikkapa muistitikun käytössä on myös
omat niksinsä. Sähköpostia on hyvä
osata käyttää. Nettisurffaileminen on
epämääräistä hortoilua, ellei ymmärrä
verkko-osoitejärjestelmää. Tätä nykyä
on vielä sekin uutuus, että Windows
10 -käyttöjärjestelmä korvaa tai on jo
korvannut monilla käyttäjillä entiset
Windows-versiot. Tietotekniikan lyhyellä johdantokurssilla käydään läpi perusasioita, jotta sen jälkeen tai muuten
hankittujen perustaitojen pohjalta on
sitten luontevaa jatkaa muihin aiheisiin.
Oma muistitikku välttämätön.
340105
TIETOTEKNIIKAN LYHYT JOHDANTOKURSSI B
Lieksan lukio, ATK-luokka 106, Koulukatu 16
ma 17.00–19.15
9.10.2017-6.11.2017, 12 oppituntia
Tietotekniikan insinööri Kati Honkanen
Kurssimaksu 18,00 €
Tietotekniikan käytössä on tyypillistä, että ensin on opeteltava erilaisia
perustaitoja. Esimerkiksi on tärkeää
osata tallentaa täsmälleen haluttuun
paikkaan ja kyetä löytämään aineisto
taas uudestaan sieltä, minne sen tallensi.
Vaikkapa muistitikun käytössä on myös
omat niksinsä. Sähköpostia on hyvä

osata käyttää. Nettisurffaileminen on
epämääräistä hortoilua, ellei ymmärrä
verkko-osoitejärjestelmää. Tätä nykyä
on vielä sekin uutuus, että Windows
10 -käyttöjärjestelmä korvaa tai on jo
korvannut monilla käyttäjillä entiset
Windows-versiot. Tietotekniikan lyhyellä johdantokurssilla käydään läpi perusasioita, jotta sen jälkeen tai muuten
hankittujen perustaitojen pohjalta on
sitten luontevaa jatkaa muihin aiheisiin.
Oma muistitikku välttämätön.
340108
SÄHKÖINEN ASIOINTI JA KESKUSTELU
Lieksan lukio, ATK-luokka 106, Koulukatu 16
ma 17.00–19.15
13.11.2017-4.12.2017, 12 oppituntia
FM Pasi Karonen
Kurssimaksu 18,00 €
Monia kansalaisen sähköisiä palveluita
on tarkoitus koota yhteen verkko-osoitteeseen http://www.suomi.fi/, ja kansalaisten viranomaisasioinnissa siirrytään
vuonna 2018 käyttämään ensisijaisesti
sähköistä postilaatikkoa paperikirjeiden
sijasta. Sähköisiä verkkopalveluja on
muutenkin jo paljon kirjastosta verottajaan, terveystiedoista pankkiin sekä
kansalaisaloitteesta työ- ja elinkeinopalveluihin. Sosiaalisen median alueella voidaan puolestaan keskustella vapaamuotoisemmin. Tutustutaan Internetiin, sen
kuvalliseen alueeseen World Wide Webiin
WWW:hen, erilaisiin verkkosivustoihin
sekä katsotaan ainakin Facebookia, Twitteriä ja Youtubea. Käytössä Windows 10
-ympäristö. Oma muistitikku hyvä olla.
Tietotekniikan lyhyt johdantokurssi
erittäin suositeltava pohjaksi.
340110
TIETOTEKNIIKAN KERHO
Lieksan lukio, ATK-luokka 106, Koulukatu 16
ti 16.00–17.30
12.9.2017-5.12.2017, 24 oppituntia
Tietotekniikan insinööri Kati Honkanen

Kurssimaksu 31,00 €
Tietotekniikan kerho on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla on aikaisempia
kursseja käytyinä tai perusosaaminen
muuten jo hallussa, mutta joilla tietotekniikan käyttö on kuitenkin jäänyt
vähemmälle ja ehkä hieman unohtunutkin. Tarkoitus on kerhossa kertailla aika
vapaamuotoisesti varsinkin sellaisia
asioita, jotka tuntuvat pahimmin painuneen unohduksiin. Sitä paitsi Windows
10 -maailmassa voi moni kohta näyttää
erilaiselta kuin aikaisemmin, vaikka
samoja asioita ollaankin tekemässä. Oma
muistitikku välttämätön.
340115
TABLETTIKURSSI, RYHMÄ IPAD
Lieksan lukio, ATK-luokka 106, Koulukatu 16
ti 17.45–19.15
12.9.2017-24.10.2017, 12 oppituntia
Tietotekniikan insinööri Kati Honkanen
Kurssimaksu 18,00 €
Kurssilla tutustutaan iPadin peruskäyttöön, sekä muun muassa sovellusten
asentamiseen, tiedostojen jakamiseen,
pilvipalveluihin ja iPadin kameraan.
Kurssilla on käytettävissä iPadeja, mutta
myös omaa laitetta voi käyttää.
340120
TABLETTIKURSSI, RYHMÄ ANDROID
Lieksan lukio, ATK-luokka 106, Koulukatu 16
ti 17.45–19.15
31.10.2017–5.12.2017, 12 oppituntia
Tietotekniikan insinööri Kati Honkanen
Kurssimaksu 18,00 €
Kurssilla tutustutaan Android-käyttöjärjestelmään perustuvan tablettitietokoneen peruskäyttöön, sekä muun
muassa sovellusten asentamiseen,
tiedostojen jakamiseen, tabletin kameraan ja kuvankäsittelyyn sekä pilvipalveluihin. KURSSI ON TARKOITETTU
HENKILÖILLE, JOILLA ON ANDROIDTABLETTI ITSELLÄÄN.
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Maakuntakorkeakoulun välityksellä
avoimia ja monimuotoisia opintoja
Esimerkiksi filosofian perusopintoja, psykologian perusopintoja, graafista suunnittelua ja biotalousasiantuntijuutta näkyi jo juhannuksen
alla olevan tulossa Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun piirissä
toimivien oppilaitosten tämänsyksyisiin avoimiin opintoihin verkkoopetuksen muodossa. Paljon muutakin löytyi kurssiluetteloista jo
tuolloin, ja lisää odotettiin opintosuunnittelun edetessä.
Avoimien opintojen kautta voi suorittaa tutkintojen osia, saada
apua sisäänpääsyyn varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi sekä vaikkapa hankkia lisäpätevyyttä tai täydennyskoulutusta.
Verkko-opetus tapahtuu nimensä mukaisesti kokonaan sähköisesti.
Välttämättä ei tarvitse lähteä kotisohvalta minnekään, ellei sentään
välillä kirjastoon. Toinen opetuksen järjestämistapa on monimuotoisuus, joka voi sisältää etä- ja lähiopetusaineksia vaihtelevissa suhteissa. Näissä yhteyksissä katsotaan asioita oppilaitoksen kannalta:
lähiopetus on siellä, missä oppilaitos sijaitsee, mikä ei suinkaan aina
ole lähellä opiskelijan kotipaikkaa.
Puhtaasti lähiopetusratkaisutkin ovat toki monessa aiheessa luontevia, mutta Lieksan näkökulmasta katsoen sellaiset sitten yleensä
edellyttävät enemmänkin matkustelua Joensuuhun tai jonnekin
muualle.
Pohjavaatimuksia ei avoimiin yleensä ole
Avoimiin korkeakouluopintoihin eli kesäyliopistoon, avoimeen ammattikorkeakouluun ja avoimeen yliopistoon ei yleensä ole pohjavaatimuksia. Poikkeuksena on toki esimerkiksi se, että yliopistollisissa
oppiaineissa on ensin tehtävä perusopinnot ja vasta sitten voi ajatella
aineopintoja.
Suoritetut valmiit opintokokonaisuudet kelpaavat tutkintojen
osiksi ainakin samassa oppilaitoksessa. Joillakin aloilla saattaa kuitenkin olla eroa vaikkapa eri yliopistojen välillä, ja yhdessä paikassa
tai tietyn oppilaitoksen vaatimusten mukaan suoritettu opintokokonaisuus ei välttämättä käy toisessa ainakaan ilman jonkinlaista
täydentämistä. Tällaiset asiat on vain selvitettävä tapauskohtaisesti
erikseen.
Sisäänpääsy varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi voi olla helpompaa,
jos on jo valmiiksi pohjaa alla. Esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston
yhteishauissa on jopa omia pääsykokeen ohittavia jonojaan niitä varten, joilla on riittävästi soveltuvia aikaisempia opintoja – tyypillisesti
haettavan alan perus- ja aineopinnot. Saattaahan lisäksi tavallisessa
pääsykokeessakin olla apua alaan tutustumisesta ennalta.
Ammattikorkeakouluun auttaa 55 opintopistettä
Esimerkiksi Karelia-ammattikorkeakoulu puolestaan lupasi viime
kevään yhteishaussa: ”Avoimessa ammattikorkeakoulussa opintoja
suorittanut voi sujuvasti hakeutua Karelia-ammattikorkeakouluun
tutkinto-opiskelijaksi. Missä tahansa avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot hyväksytään.” Tämä edellytti perustasoiseen
ammattikorkeakoulututkintoon pyrittäessä vähintään 55 opintopisteen verran soveltuvia opintoja.
Yksi tapa kerätä kokoon 55 opintopisteen verran soveltuvia opintoja
ovat polkuopinnot. Polkuopiskelijana opiskellaan ensimmäisen lukuvuoden kurssit yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Osa koulutuksista on järjestetty monimuotoisesti eli ne tapahtuvat suurelta osin
verkkoteitse.
Karelia-ammattikorkeakoulun alkavan syksyn polkuopintovalinnat
on tämän Korento-lehden ilmestyessä jo tehty, mutta seuraava hakukierros keväällä alkavia uusia polkuopintoja varten on loppuvuonna.
Asiasta kerrotaan heti kun voidaan Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulu Lieksassa -sivulla http://www.lieksa.fi/maakuntakorkeakoulu ja kansalaisopiston Facebook-osoitteessa https://www.
facebook.com/lieksan.kansalaisopisto/.
Pohjois-Karjalan ammattiopistoissa on taas puolestaan jatkuva
haku ammatillisiin perustutkintoihin esimerkiksi aiemman tutkinnon laajentamista tai kesken jääneen tutkinnon loppuunsaattamista
varten. Linkki tähänkin asiaan löytyy maakuntakorkeakoulusivulta.

Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulu Lieksassa
-verkko-osoite on http://www.lieksa.fi/maakuntakorkeakoulu. Sieltä löytyy koulutusaiheisia ajankohtaisasioita sekä pysyviä linkkejä eri kohteisiin. Tunnuskuva
yhdistää paikallisuuden ja maailmanlaajuisuuden,
historiallisuuden ja luonnontieteellisyyden.

Huolellisuutta ja varovaisuutta tarvitaan. Onko vakuuttavan näköinen sähköpostiviesti? Eipä todellakaan ole.
Ei pidä klikata linkkiä.
Tietoturva on yksi osa-alue kansalaisopiston tietotekniikan kursseilla. Lyhyesti sanoen: laitteistot kunnossa,
ohjelmistot ajan tasalla, tietoturvasovellus käytössä ja
ajan tasalla, varovaisuutta esimerkiksi outojen sähköpostiviestien ja -liitteiden kanssa – ja, tärkeimpänä
kaikesta: varajäljennökset ajan tasalla. Ohjeita on saatavissa kurssisivun http://koulu.lieksa.fi kautta.

Pasi Karonen | Maakuntakorkeakoulun paikallinen koulutuskoordinaattori
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Raivaajakansaa Vuonislahdessa

Kansalaisopisto mukana
teatterikesässä

KUVAT Asko Saarelainen

Asko Saarelainen | Teksti ja kuvat
Kansalaisopisto oli mukana Lieksan
kesän teatterituotannoissa. Vuonisrantateatterissa nähtiin Heikki Turusen
raivaaja-sarjaan pohjautunut näytelmä
”Maan veri – Rintamalta raiviolle”, jonka
Turusen tekstin pohjalta dramatisoi
Antti Heikkinen ja ohjasi Kai Paavilainen.
Loukun kesäteatterin esityksenä oli Tanja
Puustinen-Kiljusen käsikirjoittama ”Rakkausresepti”, jonka ohjasi Kirsikka Leino.
Sateisesta ja koleasta säästä huolimatta
teatterit saavuttivat varsin hyvän yleisön.
Maan veren näki 2 500 ja Rakkausreseptin
1 700 teatterin ystävää. Kansalaisopisto
osallistui ohjaajien palkkaukseen. Menettelyn tavoitteena on tarjota harrastajille
ammattiohjaaja ja mahdollistaa siten
harrastajien kehittyminen ja laadukkaat

Kai Paavilainen

näytännöt. Tavoitteena on myös monipuolistaa paikallisen kulttuuritarjonnan
kirjoa. Esitykset toteutetaan yhteistyössä
yhdistysten kanssa, mikä on toiminut
erinomaisesti.
Turusen väkevää tulkintaa
– Maan veren vahvuudet ovat tarinassa,
sen aitoudessa ja realistisuudessa, toteaa
näytelmän ohjaaja Kai Paavilainen.
Turusen teksti on elämänmakuista ja
todentuntuista, hän jatkaa.
Lieksan teatterin kanssa työskentelyä
Paavilainen piti helppona ja ohjaajan
kannalta palkitsevana. – Näyttelijät olivat
sitoutuneita ja valmiita tarttumaan harjoituksiin ja ideoihin, Paavilainen iloitsee. Erityisen kiitoksen häneltä saavat
myös näytelmän huolto ja käytännön
järjestelyt. Tästä iso kiitos kohdistuu

Arto Piiroinen

näytelmän tuottajalle Vuonislahden
Taiteilijatalolle.
– Vuonislahden yhteistyö on mahdollistanut Lieksan teatterille Heikki Turusen
tuotannon esittämisen, kertoo useita
rooleja näytelmässä tehnyt Lieksan
Teatteriyhdistyksen puheenjohtaja
Arto Piiroinen. Samoin se on antanut
tilan Simpauttajan kaltaisiin laajempiin
produktioihin, hän jatkaa.
Miehen mielen mukaan
Maan veri on raivaajaperheen koskettava
tarina. – Viljo on äkkipikainen, juro ja periksiantamaton mies, jolla on vahva usko
maan voimaan, kuvaa roolihahmoaan
Viljo Oinosta pääroolin näytelmässä tehnyt Tapio Kärkkäinen. Rooli oli minulle
helppo luonnerooli ja toivoisin esittäväni
sitä ensi kesänäkin, jutustelee Tapio.

Viljo Oinosen pääroolin näytteli
Tapio Kärkkäinen
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dessa – Rakkausresepti Loukussa

Turusen raivaajasarja on kunnianosoitus maaseudun sitkeille naisille. Nuoren
Kyllikin roolin vahvasti tulkinnut Heli
Palviainen kuvailee roolihahmoaan hyvin
vahvaksi ja tarmokkaaksi naiseksi, jolla
on kadehdittavan kova luonne. – Aikakaudelle tyypilliseen tapaan perhettä
ei voinut hajottaa vaan oli mentävä
miehen mielen mukaan, jolloin omat
haaveet eivät paljon painaneet, arvioi
Heli Kyllikin valintoja.
– Kyllikki ei ehkä saanut elämältä juuri sitä mitä hän halusi, mutta se minkä
hän sai, hän hoiti sisulla ja kunnialla.
Tämä on arvostettava piirre nykyaikanakin, toteaa Heli. Kyllikki on ihanneesimerkki vahvasta suomalaisesta
naisesta, mikä sopi täydellisesti Suomi
100 juhlavuoden näytelmään, Heli Palviainen korostaa.

Kokonaisvaltainen elämys
Kokonaisvaltainen teatterielämys vetää
runsaan katsojajoukon vuosi vuodelta
Egyptinkorpeen, arvioi Loukun Seurojentaloyhdistyksen puheenjohtaja
Martti Kärki.
– Näytelmän valinta, esityspaikka,
tapahtuman järjestelyt ja omaleimainen tunnelma. ovat katsojille tärkeitä
tekijöitä, hän jatkaa. Kylän yhteisenä
ponnistuksena tuotettava näytelmä on
myös taloudellinen välttämättömyys
Seurojentalon ylläpidon kannalta, Kärki
muistuttaa.
Talkoovoimin tehdyn ison työn merkitystä korostaa myös näytelmän ohjaaja
Kirsikka Leino. – Loukussa oli lämmin
vastaanotto ja tekemiseen oli helppo
mennä mukaan, hän toteaa. Leino kiittää
näyttelijöitä rempseydestä ja rohkeasta

Heli Palviainen nuorena Kyllikkinä

Martti Kärki terveyskeskuslääkäri
Kaarlo Kaikkosena Loukussa

tekemisestä ja korostaa näyttelijän työn
opetuksen merkitystä esityksen lopputuloksen kannalta.
7 Veljestä syksyn tuotantona
Syksyn teatterituotantona nähdään
Tero Sarkkisen käsikirjoittama nykyaikaan sijoittuva versio 7 Veljeksestä.
Näytelmä on rohkea tulkinta Kiven
alkuperäistekstistä sijoitettuna tämän
päivän Suomeen. Esityksen tuotanto toteutetaan yhteistyössä kansalaisopiston
ja Lieksan Tukipiste ry:n kanssa.
Ryhmän harjoitukset ovat alkaneet
jo keväällä, mutta ryhmään mahtuu
myös uusia opiskelijoita. Kurssi sopii
erinomaisesti nuorille teatterista
kiinnostuneille. Näytelmän ensi-ilta on
Lieksan kulttuurikeskuksessa loppuvuodesta 2017.

Kirsikka Leino
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KUVA Asko Saarelainen

Kielitaito antaa
matkustamiselle
toimintavarmuutta
ja syventää
matkakokemuksia.

Kielet
SUOMI
120110
SUOMEN ALKEET –
FINNISH FOR BEGINNERS
Lieksan lukio, luokka 203, Koulukatu 16
ma 16.30–18.00
11.9.2017–4.12.2017, 24 oppituntia
8.1.2018–16.4.2018, 26 oppituntia
FM, suunnittelijaopettaja Inna Turpeinen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Aloittelijoille tarkoitettu kurssi. Lähtötaso
0. Tutustutaan kielen perusrakenteisiin,
jokapäiväisissä tilanteissa tarvittavaan sanastoon ja suomalaiseen kulttuuriin. Opetus suomen kielellä, tarvittaessa saa apua
myös englannin ja venäjän kielellä. Ryhmä
kokoontuu kahdesti viikossa. Soveltuu erityisesti työelämässä oleville, mutta myös
kaikille muille. Oppikirja Suomen mestari 1.
A course for beginners with some basic
knowledge of grammar, useful words
and phrases, everyday conversation and
culture. The course is intended for those
who are in work-life, but is suitable for
everybody else. The instruction is mainly in Finnish, if necessary also in English
and Russian. Coursebook: Suomen mestari 1. Course fee autumn semester 31 €,
spring semester 31 €.

120120
SUOMEN KIELEN JATKORYHMÄ
Lieksan lukio, luokka 203, Koulukatu 16
ma 18.15–19.45
11.9.2017–4.12.2017, 24 oppituntia
8.1.2018–16.4.2018, 26 oppituntia
FM Inna Turpeinen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Lähtötaso A1-2. Kurssi soveltuu henkilöille,
jotka ovat opiskelleet suomea aikaisemmin ja
osaavat suomen alkeet melko hyvin. Tunnilla harjoitellaan puhumista, laajennetaan sanavarastoa ja jatketaan kieliopin opiskelua.
Pääpaino on suullisessa viestinnässä. Kirjallisia tehtäviä tehdään kotona. Kansalaisopiston ja ammattiopiston yhteinen ryhmä. Oppikirja Suomen mestari 2, Finn Lectura.

ENGLANTI
120300
ENGLANNIN ALKEET
Lieksan lukio, luokka 203, Koulukatu 16
ke 14.45–16.15
13.9.2017–13.12.2017, 24 oppituntia
10.1.2018–11.4.2018, 26 oppituntia
FM Inna Turpeinen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €

Lähtötaso 0. Kurssi vasta-alkajille. Edetään rauhallisesti ja harjoitellaan kielen
käyttöä arkielämän tilanteissa. Pääpaino
suullisen kielitaidon kehittämisessä. Oppikirja Everyday English, Starter. Kurssiin liittyy ilmainen verkkomateriaali
www.everydayenglish.fi.
120310
ENGLANTI II
Lieksan lukio, luokka 101, Koulukatu 16
ma 16.00–17.30
11.9.2017–4.12.2017, 24 oppituntia
8.1.2018–16.4.2018, 26 oppituntia
FM Marja Leena Riikonen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Lähtötaso A1. Kurssin pääpaino on suullisen kielitaidon kehittämisessä. Jatketaan arkielämän puhetilanteiden harjoittelua sekä kielen perusrakenteisiin
tutustumista. Lisäksi laajennetaan matkailusanastoa, asioidaan puhelimitse
sekä tutustutaan mm. terveyteen, perhesuhteisiin ja työelämään liittyvään
sanastoon. Kurssi soveltuu kieltä 1-2
vuotta kansalaisopistossa opiskelleille
ja kertaajille. Oppikirja Everyday English 2, Finn Lectura. Oppikirjaan liittyy
ilmainen verkkomateriaali
www.everydayenglish.fi
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120320
ENGLANTI III
Lieksan lukio, luokka 101, Koulukatu 16
ma 17.45–19.15
11.9.2017–4.12.2017, 24 oppituntia
8.1.2018–16.4.2018, 26 oppituntia
FM Marja Leena Riikonen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Lähtötaso A2. Kurssilla kehitetään monipuolisesti kaikkia kielitaidon osa-alueita:
kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Kurssin keskeisiä
viestintätilanteita ovat loma-aktiviteetit,
lääkärissä käynti, ruoan tilaamien ravintolassa, puutarhanhoito, työpaikan esittely,
verkkokaupassa asiointi ja auton vuokraaminen ulkomailla. Sopii englantia 3–4 vuotta
kansalaisopistossa opiskelleille ja kertaajille.
Oppikirja English for You, too! Book 3, Otava.
120330
ENGLANTI IV
Lieksan lukio, luokka 203, Koulukatu 16
ke 16.30–18.00
13.9.2017–13.12.2017, 24 oppituntia
10.1.2018–11.4.2018, 26 oppituntia
FM Inna Turpeinen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Syksy 31,00 €
Lähtötaso A2. Kurssi sopii englantia
kansalaisopistossa noin 4-5 vuotta opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville.
Kurssin keskeinen teema on Yhdysvallat
ja amerikkalainen elämänmuoto. Oppikirja English for you, too! Book 4.
120335
MATKAILUENGLANTIA
Pielisen Karjalan musiikkiopisto, teorialuokka, Koski-Jaakonkatu 4
ma 12.00–13.30
11.9.2017–4.12.2017, 24 oppituntia
8.1.2018–16.4.2018, 26 oppituntia
FM, suunnittelijaopettaja Inna Turpeinen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Syksy 31,00 €
Harjoitellaan erilaisia matkalla esiin tulevia
tilanteita, esim. ostoksilla, ravintolassa, lääkärissä, apteekissa sekä kerrataan kielioppia. Lähtötaso A2. Ei sovi aloittelijoille. Oppikirja Englantia matkailijoille, Finn Lectura.
120360
ENGLANNIN VIRKISTYSKURSSI
Lieksan lukio, luokka 203, Koulukatu 16
ke 18.15–19.45
13.9.2017–13.12.2017, 24 oppituntia
10.1.2018–11.4.2018, 26 oppituntia
FM Inna Turpeinen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Lähtötaso A2-B1. Suullista kielitaitoa aktivoiva kurssi opiskelijoille, jotka tuntevat
englannin perusrakenteen ja sanaston,
mutta haluavat harjoitella keskustelutaitojaan.Tavoitteena on parantaa puheen sujuvuutta ja laajentaa sanavarastoa. Aihepiireihin kuuluvat työelämä, matkailu, media,
yhteiskunta ja ympäristö. Kurssin sisältö
perustuu Catching up -oppikirjaan. Sopii

kansalaisopistossa kieltä yli viisi opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Kansalaisopiston ja ammattiopiston yhteinen ryhmä.
120370
ENGLANNIN KESKUSTELURYHMÄ –
ENGLISH CONVERSATION
Lieksan lukio, luokka 105, Koulukatu 16
to 17.00–18.30
14.9.2017-7.12.2017, 24 oppituntia
4.1.2018-5.4.2018, 26 oppituntia
FM Pasi Karonen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Lähtötaso B1 eli keskitaso. Vapaamuotoista
keskustelua englanniksi osallistujien omista
aiheista sekä uutisista ja muista ajankohtaisista asioista. Kansalaisopiston ja ammattiopiston yhteinen ryhmä.
Starting level B1, or intermediate English. Informal discussion in English on the participants’ own subjects plus news and other current topics. Course fee autumn 31 €, spring 31 €.

SAKSA
120400
SAKSAN ALKEET
Lieksan lukio, luokka 105, Koulukatu 16
ke 17.30-19.00
13.9.2017-13.12.2017, 24 oppituntia
10.1.2018-11.4.2018, 26 oppituntia
FM Niina Kärkkäinen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €

120620
VENÄJÄN ALKEIDEN JATKO
Lieksan lukio, luokka 203, Koulukatu 16
ti 16.30-18.00
12.9.2017-5.12.2017, 24 oppituntia
9.1.2018-10.4.2018, 26 oppituntia
FM Inna Turpeinen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Kurssi sopii henkilöille, joille venäläiset
kirjaimen ovat jo tuttuja, esim. venäjän alkeiden tai venäläisten aakkosten kursseilla
aiemmin opiskelleille. Oppikirja Pora 1, kappaleesta 5 eteenpäin. Kurssin alussa lyhyt
aakkosten sekä kappaleiden 1-4 kertaus.
120630
VENÄJÄN JATKORYHMÄ
Lieksan lukio, luokka 203, Koulukatu 16
ti 18.15–19.45
12.9.2017–5.12.2017, 24 oppituntia
9.1.2018–10.4.2018, 26 oppituntia
FM Inna Turpeinen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Lähtötaso A1-A2. Jatketaan tutustumista
kielen perusrakenteisiin sekä keskeiseen
sanastoon tapakulttuuria unohtamatta. Oppikirja Kafe Piter 2 kappaleesta 5
eteenpäin. Sopii kansalaisopistossa kieltä kolme- neljä vuotta lukeneille tai vastaavat tiedot omaaville.
120635
PUHUTUN VENÄJÄN KURSSI
Lieksan lukio, luokka 203, Koulukatu 16
to 16.30-18.00
14.9.2017-7.12.2017, 24 oppituntia
11.1.2018-12.4.2018, 26 oppituntia
FM Inna Turpeinen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €

Lähtötaso 0. Tule tutustumaan Saksan
kieleen ja kulttuuriin! Monipuolisella
kurssilla opetellaan saksan alkeet, mutta
mukaan voit tulla myös kertaamaan ja
oppimaan uutta. Kurssin sisältöä on mahdollista räätälöidä osallistujien taitojen
ja toiveiden mukaan. Heti alusta alkaen
harjoittelemme runsaasti suullista ilmaisua: tervehdimme erilaisissa arjen tilanteissa ja harjoittelemme tärkeitä ravintola- ja hotellitilanteita. Kurssilla saat lisäksi
paljon tietoa saksalaisesta kulttuurista.
Matkailijalle saksan kieli avaa koko KeskiEuroopan, ja monipuolinen kielitaito on
hyödyksi työnhaussa. Sydämellisesti tervetuloa! Herzlich willkommen! Oppikirja
Freut mich 1, Otava.

Lähtötaso A1-A2. Kurssilla harjoitellaan
jokapäiväiseen elämään liittyviä keskustelua ja asioimis-ja matkailutilanteita,
kerrataan ja laajennetaan sanavarastoa,
kehitetään puhutun ymmärtämistä sekä
hiotaan ääntämistä. Pääpaino puhumisessa, rakenneharjoituksia ei ole. Kurssi
soveltuu venäjää kansalaisopistossa noin
3-5 vuotta opiskelleille sekä lisäkurssiksi
venäjän jatkokurssin opiskelijoille. Oppikirja Konetsno! Finn Lectura.

VENÄJÄ

ESPANJA

120600
VENÄJÄN ALKEET
Lieksan lukio, luokka 203, Koulukatu 16
ti 14.45–16.15
12.9.2017–5.12.2017, 24 oppituntia
9.1.2018–10.4.2018, 26 oppituntia
FM Inna Turpeinen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €

120700
ESPANJAN ALKEET
Lieksan lukio, luokka 201, Koulukatu 16
ti 16.15-17.45
12.9.2017-5.12.2017, 24 oppituntia
9.1.2018-10.4.2018, 26 oppituntia
Anneli Salin
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00

Lähtötaso 0. Kurssilla opiskellaan kyrilliset aakkoset, tehdään ääntämis-, luku-,
kirjoitus-, sanasto- ja kielioppiharjoituksia sekä harjoitellaan käytännön viestintätilanteita. Oppikirja Pora 1, Otava.

Lähtötaso 0. Kurssi vasta-alkajille. Harjoitellaan kielen perusrakenteita ja käytännöllisiä puhetilanteita sekä perehdytään
espanjalaiseen elämäntapaan. Oppikirja
Buenas Migas 1, Otava.
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120710
ESPANJAN JATKOKURSSI
Lieksan lukio, luokka 201, Koulukatu 16
ti 17.55-19.25
12.9.2017-5.12.2017, 24 oppituntia
9.1.2018-10.4.2018, 26 oppituntia
Anneli Salin
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Lähtötaso A1. Sopii kansalaisopistossa
espanjaa noin 2-3 vuotta opiskelleille tai
vastaavat tiedot omaaville. Jatketaan
kielen perusrakenteiden opiskelua ja
käytännöllisten puhetilanteiden harjoittelua kuten esim. taksissa, asunnon
vuokrauksessa, ruoan laitossa, kotiaskareista kertoessa, työssä ja opiskelussa.
Syvennetään espanjalaisen kulttuurin
tuntemusta ja tutustutaan latinalaisamerikkalaiseen kulttuuriin. Oppikirja
Buenas Migas 2, Otava.

ITALIA
120800
ITALIAA MATKAILIJOILLE
Lieksan lukio, luokka 201, Koulukatu 16
to 18.15-19.45
14.9.2017-7.12.2017, 24 oppituntia
11.1.2018-12.4.2018, 26 oppituntia
Fortunato Vallone
Kurssimaksu 31,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €

Melko nopeasti etenevä kurssi henkilöille, jotka haluavat helpottaa matkustamistaan Italiassa sekä lisätä Italian
tuntemustaan. Pääpaino on sanastossa,
fraaseissa ja puhetilanteissa, joita matkailija yleensä tarvitsee. Kurssilla keskitytään suulliseen viestintään, kielen rakenteita vain sivutaan. Parhaiten kurssi
soveltuu kansalaisopistossa italiaa jonkin verran opiskelleille henkilöille, mutta
myös aloittelijoille. Oppikirja Italiaa matkailijoille, Finn Lectura.

MUUT KIELET
129800
VARSINAISKARJALANKIELEN KURSSI
Lieksan lukio, luokka 201, Koulukatu 16
ma 17.00-18.30
11.9.2017-4.12.2017, 24 oppituntia
8.1.2018-16.4.2018, 26 oppituntia
KM Markku Mahlavuori
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Lähtötaso 0-A1. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Suojärven Pitäjäseura ry:n ja
Lieksan Suojärveläiset ry:n kanssa. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että kieltä jo
taittaville. Kurssilla paneudutaan kielioppiasioihin, sanastoon ja kirjoittamiseen,
harjoitellaan arkielämän puhetilanteita
ja perehdytään karjalaiseen kulttuuriin.

Oppimateriaalina Kielikerahmo Opassa
da opassu (jaetaan kurssin alussa), lisäksi
hyödynnetään valmista äänimateriaalia.
129860
MATKAILUKREIKAN JATKOKURSSI
Lieksan lukio, luokka 105, Koulukatu 16
ma 17.30-19.00
11.9.2017-4.12.2017, 24 oppituntia
FK Kristiina Sotiriou
Kurssimaksu 31,00 €
Kurssi on jatkoa kevään 2017 Kreikkaa
matkailijoille -kurssille. Aluksi pieni kertaus kappaleista 1–5, minkä jälkeen jatketaan opiskelua kappaleesta 6: käydään
ostoksilla ja ravintolassa, varataan hotellihuone ja ostetaan matkalippuja. Kurssilla jatketaan tutustumista kreikkalaiseen elämäntapaan sekä tehdään paljon
puheharjoituksia. Oppikirja Kreikkaa
matkailijoille, Finn Lectura.
Tarvitsetko apua oikean
kieliryhmän valinnassa
tai lisätietoa kurssista?
Opintoneuvonta 28.8.–1.9. klo 9–15
p 04010 44108 (suunnittelijaopettaja
Inna Turpeinen).
Paikan päällä:
kirjaston aula 31.8. klo 15–17

Tullaan tutuiksi
Saksan opettaja Niina Kärkkäinen
Olen lukion ja yläkoulun saksan ja ruotsin kielen opettaja. Olen syntynyt Savonlinnassa, ja opiskelin siellä saksan ja ruotsin kielen kääntäjäksi ja tulkiksi. Täydensin opintojani opettajan pedagogisilla opinnoilla Joensuussa. Lieksaan tulin töihin
vuonna 2000. Olen viihtynyt perheeni kanssa täällä erittäin hyvin, koska Lieksassa
on kaikkea, mitä tarvitsemme: työtä, tilaa ja ”tolkun ihmisiä”.
Olen itse opiskellut Lieksan kansalaisopistossa espanjaa, ja toivon, että saksan
ryhmään muodostuisi sama mukavan rento tekemisen ja oppimisen meininki, ja oppitunneille olisi kiva tulla. Tavoitteeni on saada mahdollisimman moni lieksalainen
näkemään Saksa mahtavana matkailumaana.

Italian opettaja Fortunato Vallone
Fortunato on syntynyt Italiassa, Palermon maakunnan pienessä Prizzin kaupungissa,
joka on aivan Sisilian sydämessä. Hän valmistui Palermossa matkailualan asiantuntijaksi ja työskenteli Palermon alueella kunnallisella alalla. Suomeen Fortunato muutti
vuonna 2010. Muuton jälkeen hän on toiminut Pohjois-Karjalan alueella erilaisissa tehtävissä, mm. ohjaajana yläkoulussa ja perheryhmäkodissa. Vuonna 2015 hän valmistui
lähihoitajaksi Joensuun aikuisopistosta. Fortunato on viihtynyt Suomessa, koska pitää
Suomen luonnosta, yhteiskunnan toimivuudesta ja hyvistä kunnallispalveluista.
Italian opettajana Fortunato toivoo herättävänsä innostusta italian kieltä ja Italian
kulttuuria kohtaan. Hänen mielestään kielen ja kulttuurin opiskelu kuuluvat erottamattomasti yhteen ja tukevat toisiaan. Hän toivottaa tervetulleiksi kurssilleen
kaikkia Italiasta kiinnostuneita, sekä kokeneita Italian-kävijöitä että ensimmäistä
Italian-matkaa suunnittelevia. Benvenuti!
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Suomalais-venäläinen lettuilta
Seppo Turunen | Opiskelija
Saimme venäjän kielen opiskelussa viidennen lukuvuoden mukavaan päätökseen
keväällä erittäin leppoisan yhteistyön
vallitessa.
Vuoden aikana onnistuimme kaikki hyvin
tehtävissämme venäjän parissa ja ansaitsimme tuloksellisen ponnistelumme päät-

teeksi lettukestijuhlan. Mukana oli myös
venäläisiä suomen kielen opiskelijoita.
Oppilaiden ennakkoon valmistamista
taikinoista loihdimme mestareiden ottein
venäläisen ruokaherkun.
Blini on venäläisen keittiön lopputalven
ikiklassikko, suolainen ohukainen. Nautimme blinit lohen, suolakurkun, smetanan,
kermavaahdon, mansikoiden sekä mehun,

teen ja hunajan kera.
Kotoinen mämmi aiheutti hieman ristiriitaisia tuntemuksia venäläisissä ystävissämme.
Uskon, että ryhmämme jatkaa syksyllä
samalla uutteruudella kuin tähänkin
saakka! Kuva kertoo ryhmämme iloisesta
yhteistyöstä venäläisten ystäviemme
kanssa.

Kieliohjelma on aikansa kuva
Inna Turpeinen
Suunnittelijaopettaja
Tämän syksyn kieliohjelma on edelleen monipuolinen. Viime lukuvuonna
tarjonnassa olleiden englannin, venäjän, espanjan, italian, suomen, karjalan
ja kreikan lisäksi ohjelmassa on myös
opiskelijoiden toivomat saksan alkeet.
Pienellä paikkakunnalla ei voi tarjota kovin monia kieliä ja ryhmiä, siksi joitakin
kieliä opetetaan vuorovuosin. Onneksi
Lieksassa on innokas joukko kielten
harrastajia, joka aktiivisella osallistumisellaan mahdollistaa laajahkon kieliohjelman toteuttamisen. Tämä sitoutunut
joukko täydentyy joka vuosi uusilla,
tiedonjanoisilla ja uteliailla ihmisillä.
Olen seurannut Lieksan kansalaisopiston kielitarjontaa vuodesta 1995 alkaen,
jolloin aloitin opiston ensin venäjän,

myöhemmin englannin ja suomi toisena
kielenä -opettajana. Kieliohjelma on
muuttunut niistä ajoista melkoisesti.
1990-luvulla tarjottiin paljon englannin
alkeistason ryhmiä, koska saksaa koulussa opiskellut aikuisväestö huomasi
englannin lisääntyvän merkityksen matkailussa ja kanssakäymisessä ja ryhtyi
paikkaamaan puuttuvia taitojaan. Nykyään kysytään useimmiten englannin kertaukseen ja suullisen taidon aktivointiin
tähtääviä ryhmiä. Opiskelijoistamme
moni on hankkinut toimivan englannin taidon jo koulun penkillä. Siksi yhä
useampi on kiinnostunut jonkun muun
kielen kuin englannin opiskelusta.
Näyttää siltä, että kiinnostus kieliä
kohtaan kulkee aikuisilla ja nuorilla eri
suuntaan. Jos peruskoulussa ja lukiossa
opiskelijoiden kielivalinnat supistuvat,
aikuisopetuksen puolella erilaisten

kielten kysyntä laajenee. Espanjan ja
venäjän ryhmät ovat vetäneet ryhmiin
hyvin opiskelijoilta. Viime vuonna
toteutimme menestyksekkäästi ruotsin
kertauksen ja kreikan alkeiden kurssit.
Kyselyitä on tullut mm. saksan, ranskan, turkin ja ruotsin alkeista. Miksi
näin? Kansalaisopistossa opiskellaan
itseä varten ja satsataan asioihin, jotka
tuntuvat mielekkäiltä ja merkitykselliseltä. Vaikka englannilla pärjäisi
maailmalla, on monia muitakin syitä
opiskella uutta kieltä: halu matkustaa,
perhesiteet, muistin ylläpitäminen, mukava ryhmä, jossa viihtyy. Kiinnostus
kielten opiskeluun kumpuaa maailmanlaajuisesta trendistä: halusta toteuttaa
itseään ja lisätä mielen ja kehon hyvinvointia. Laajan kielivalikoiman kysyntä
on osoitus siitä. Tervetuloa satsaamaan
itseensä kieliopintojen parissa!

17
Korento 2017 - 2.indd 17

17.8.2017 8:41:35

KUVA Asko Saarelainen

Musiikki
110100
KEVYEN MUSIIKIN LAULUKURSSI
Pielisen Karjalan musiikkiopisto, Erkki
Eskelinen -sali, Koski-Jaakonkatu 4
pe 17.00–20.00
la 10.00–16.00
22.9.2017–11.11.2017, 40 oppituntia
Pop/jazz-laulunopettaja Heidi Niinimäki
Kurssimaksu 130,00 €
Kurssi sisältää sekä ryhmä- että yksilöopetusta. Ryhmäopetuksessa (8 t) jokaisella oppilaalla on 15 min omaa laulutuntiaikaa. Sillä
aikaa kun yksi laulaa, toiset seuraavat ja tekevät havaintoja. Ryhmätunneilla tehdään
yhdessä erilaisia laulamiseen ja esiintymiseen liittyviä harjoituksia. Yksityistunneilla
(32 t, tunnin kesto 45 min, 4 t/oppilas) harjoitellaan kokonaisvaltaista äänen- ja kehonkäyttöä. Tehdään hyviä harjoituksia sekä
lauletaan paljon kappaleita eri tyylilajeissa
(pop, rock, jazz, blues, iskelmä) suomeksi että
englanniksi. Kokoontumiset: pe–la 22.–23.9.
ja 6.–7.10. Lieksan lukio, Koulukatu 16, auditorio, 27.–28.10. ja 10.-11.11. Pielisen Karjalan
musiikkiopisto, Koski-Jaakonkatu 4, Erkki
Eskelinen -sali. Kokoontumiset pe klo 17–20
ja la 10-16, kahdeksan kokoontumiskertaa.

110110
KORVATTOMIEN LAULURYHMÄ
Lieksan evl seurakunnan nuorisotila,
Mönninkatu 13
ke 17.00–18.30
13.9.2017–13.12.2017, 24 oppituntia
10.1.2018–11.4.2018, 26 oppituntia
Musiikin maisteri Riitta Lehtimäki
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
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.

110115
OLONEUVOSTEN LAULELMARYHMÄ
Lieksan lukio, auditorio, Koulukatu 16
ke 12.30–14.00
13.9.2017–13.12.2017, 24 oppituntia
10.1.2018–11.4.2018, 26 oppituntia
KM Heidi Kansala
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Vapaamuotoista yhteislaulua ryhmän
toiveiden mukaan ja äänenhuoltoa.
110140
LAULU- JA SOITTORYHMÄ VUOLASET
Vuonislahden kylätoimintakeskus Kukko Oy, Vuonislahdentie 184
ke 18.00–20.30
13.9.2017–13.12.2017, 36 oppituntia
10.1.2018–11.4.2018, 39 oppituntia
Birgit Kettunen
Kurssimaksu 74,00 € Syksy 37,00 €
Kevät 37,00 €
Lauletaan ja soitetaan yhdessä helppoja sovituksia esimerkiksi pelimannimusiikkia.
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110144
LAULU- JA SOITTORYHMÄ SOINTUSET
Viekin seurakuntatalo, Kannelkoskentie 9A
to 17.45–20.00
14.9.2017–7.12.2017, 36 oppituntia
11.1.2018–12.4.2018, 39 oppituntia
Kari Hämynen
Kurssimaksu 74,00 € Syksy 37,00 €
Kevät 37,00 €

110158
MIESKUORO
Lieksan lukio, auditorio, Koulukatu 16
ti 16.00–18.15
12.9.2017–5.12.2017, 36 oppituntia
9.1.2018–10.4.2018, 39 oppituntia
Kari Hämynen
Kurssimaksu 74,00 € Syksy 37,00 €
Kevät 37,00 €

Laulu- ja soittoryhmä kaikenikäisille. Tanssimusiikkia, laulelmia ja kansanlauluja soitinryhmän säestyksellä.

Moniäänisiä kuoro- ja stemmalauluja,
esiintymisiä.

110154
KYLÄKUORO KOLIBRI
Kolin koulu, Aapiskukontie 11
ti 19.00–21.15
12.9.2017–5.12.2017, 36 oppituntia
9.1.2018–10.4.2018, 39 oppituntia
Markus Kallies
Kurssimaksu 74,00 € Syksy 37,00 €
Kevät 37,00 €
Äänenmuodostusta, kaksi- ja kolmiäänisiä sekakuorolauluja ja esiintymisiä. Uusia laulajia mahtuu mukaan.

110160
SEKAKUORO
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
ma 18.00–20.15
11.9.2017–4.12.2017, 36 oppituntia
8.1.2018–16.4.2018, 39 oppituntia
Musiikin maisteri Svetlana Perttu
Kurssimaksu 74,00 € Syksy 37,00 €
Kevät 37,00 €

110164
YHTEISLAULUHETKI
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
ma 13.00–14.00
18.9.2017–11.12.2017, 5 oppituntia
Markku Korpinen
Kurssimaksu 0,00 €
Lauletaan yhdessä tuttuja lauluja. Syksyn kokoontumiset: 18.9. iskelmä, vanha
tanssimusiikki, 23.10. kansanlaulut, koululaulut, 21.11. hengelliset laulut (poikkeuksellisesti tiistai) ja 11.12. joululaulut.
Ei kurssimaksua.

Kansanmusiikkia ja viihdemusiikkia sekakuorolle. Laulutekniikkaa ja hengitysharjoituksia sekä esiintymisiä. Uusia laulajia
mahtuu mukaan (äänentarkastus).
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Musiikki
110168
MUSIIKKIRYHMÄ
Kolin koulu, Aapiskukontie 11
pe 17.30–19.00
15.9.2017–8.12.2017, 24 oppituntia
12.1.2018–20.4.2018, 26 oppituntia
Muusikko Pentti Karjalainen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Yhteissoittoryhmä, joka sopii sekä vastaalkajille että pitemmälle ehtineille. Kaikki
musiikin harrastajat rohkeasti mukaan
ikään ja soittotaitoon katsomatta.
110170
HARMONIKKA ALKEET
Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
to 16.30–18.00
14.9.2017–7.12.2017, 24 oppituntia
11.1.2018–12.4.2018, 26 oppituntia
Harmonikkapedagogi Aki Hietala
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Yksityisohjausta aloittelijoille ja yhteissoittoa.
110174
HARMONIKKA JATKO
Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
to 18.00–19.30
14.9.2017–7.12.2017, 24 oppituntia
11.1.2018–12.4.2018, 26 oppituntia
Harmonikkapedagogi Aki Hietala
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Yhteissoittoa pitemmälle ehtineille.

110178
PELIMANNIT
Keskuskoulu, Koulukatu 16, musiikkiluokka 126
ma 16.45–19.00
11.9.2017–4.12.2017, 36 oppituntia
8.1.2018–16.4.2018, 39 oppituntia
Kari Hämynen
Kurssimaksu 74,00 € Syksy 37,00 €
Kevät 37,00 €
Tanssimusiikkia soittava ryhmä.
110180
PUHALLINORKESTERI PIELINEN
Kulttuurikeskus, Brahe-sali, Pielisentie 9-11
ma 19.30–21.00
28.8.2017–4.12.2017, 36 oppituntia
8.1.2018–16.4.2018, 39 oppituntia
Kapellimestari Juha Tiensuu
Kurssimaksu 74,00 € Syksy 37,00 €
Kevät 37,00 €
Puhallinorkesteri Pielinen toivottaa tervetulleiksi riveihinsä niin uudet kuin
vanhatkin puhallin- ja lyömäsoittajat.
Puhallinmusiikin harrastaminen opettaa
yhteissoittamista sekä kannustaa aktiiviseen harjoitteluun ja antaa monipuolista
esiintymiskokemusta. Muuta et tarvitse
kuin hieman soitto- ja nuotinlukutaitoa
sekä iloisen asenteen. HUOMAA ALOITUSAIKA JO ELOKUUN PUOLELLA.
110185
KIRSIKODIN BÄNDIKURSSI
Kirsikoti, Saarivaarantie 48
la 10.00–15.00
su 10.00–14.00
26.8.2017–26.11.2017, 36 oppituntia
FM, KM Leena Toivanen
Kurssimaksu 37,00 €

Musiikin opetusta ryhmässä. Kurssilla
opiskellaan rytmiikkaa, laulua ja bändisoittoa. Kokoontumiset la-su 26.-27.8.,
23.–24.9., 28.–29.10. ja 25.–26.11.2017, la klo
10.00–15.00 ja su klo 10.00–14.00, kahdeksan kokoontumiskertaa.
110190
TOUKOLANTIEN MUSIIKKIRYHMÄ
Toukolantien päivätoiminnot ja asumispalvelut, Toukolantie 27
ke 12.00–13.00
13.9.2017–13.12.2017, 12 oppituntia
10.1.2018–11.4.2018, 13 oppituntia
Birgit Kettunen
Kurssimaksu 36,00 € Syksy 18,00 €
Kevät 18,00 €
Lauletaan eri musiikkityylejä osallistujien toiveiden mukaan.
110194
KEHITYSVAMMAISTEN MUSIIKKIRYHMÄ
Toukolantien päivätoiminnot ja asumispalvelut, Toukolantie 27
la 13.00–14.30
23.9.2017–9.12.2017, 12 oppituntia
Markku Korpinen
Kurssimaksu 36,00 €
Yhteissoittoa, laulua, leikkiä ja liikuntaa
kuvin, sanoin ja kuunnellen. Muistin
kehittämistä ja itseilmaisua sanoin ja
kehonkielellä. Ryhmätyöskentelyä, itseilmaisua värein ja liikennevaloin, levyraati. Rytmisoittimet sekä myös laulua
vahvistinlaitteiden kautta solistina, jolloin musiikin avulla tulee sanoja myös
muuten puhekyvyttömälle. Syksyn kokoontumiset 23.9., 7.10., 28.10., ja 11.11., 25.11.
ja 9.12.2017. Maksu syksy 18 €, kevät 18 €.
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Taiteilija, työasukas ja tuntiopettaja
Kiinnostavinta kirjailijoissa ja muissa
taiteilijoissa on yhdistelmä arkisuutta
ja erikoisuutta. On jännittävää havaita,
että tyyppi on ihan tavallinen ihminen ja
samalla ”vähän outo”. Minä voin toteuttaa
omaa outouttani kirjoitusmökilläni Jongunjoella eli Lieksan Nurmijärvellä.
Mökkini valmistui pyhäinpäiväksi
vuonna 2007. Muistan elävästi hetken,
kun kustannustoimittajani soitti helmikuisena pakkasiltana 2008 ja sanoi, että
käsikirjoitukseni on hyväksytty ja että
romaanini julkaistaan syksyllä. Seisoin
tuvassa, sammuttelin valoja ja menin terassille katsomaan tähtikirkasta taivasta. Elämäni oli saanut uuden suunnan.
Puhelu päättyi siihen, että kustannustoimittaja käski kirjoittaa takakansitekstin. Viisi vuotta olin jauhanut käsikirjoitustani ja se oli maannut kustantajien
hyllyillä kuukausikaupalla. Kiirettä esittelytekstillä ei ollut, kun vain se olisi valmis
seuraavana aamuna, jotta hän pääsisi heti
kello kahdeksan lähettämään markkinointitekstit kirjakauppoihin.
Oltiin jo pikkutunneilla, kun takakansi
oli tyydyttävässä kunnossa. Nettiyhteys
oli huono. Sain sähköpostin lähtemään,
kun nostin tietokoneeni uunin päälle ja
seisoin itse jakkaralla. Pankkiyhteys toimi
samalla tavalla vain uunin päältä.

Olen kirjoittanut kuusi romaania ja
muutaman novellin. Parhaillaan kirjoitan
seitsemättä romaaniani. Olen tehnyt
kaikkia kirjojani eniten täällä Nurmijärvellä. Mökillä puserran mieluiten aina
etukäteen suunnittelemani ja kalenteriin
merkitsemäni pätkän käsikirjoitusta.
Minulla on siis itse keksimäni projekti
siitä, kuinka paljon minun täytyy saada
aikaan. Jos esimerkiksi en saa kirjoitetuksi 500 sanaa päivässä ja joku pyytää
kylään, sanon, että en ehdi. ”Onkkoon se
niin päivälleen, jos se kerran kolomen
vuon päästä ilimesttyy?” On se. Mökkini
ei ole ollut päivääkään lomakäytössä.
Tämä on työmökki.
Virittäydyn puserrukseen jo matkalla
Lieksaan, sitten asetun ja aloitan. Motivaatio ei auta mitään. Minun on mobilisoiduttava kirjoittamaan. Eräs ammattilaisgolfinpelaaja kutsui keskittymistään
litranmitalla pelaamiseksi. Voin sanoa
samaa. Olen täydellisesti keskittynyt
päässäni olevaan litranmittaan.
Minun on saavutettava itse itselleni
asettamani tulokset ja mieluummin
ylitettävä ne, jotta voin suoda itselleni ylimääräisiä huvituksia käydessäni kylällä
eli Lieksassa. Huvituksiksi lasken kahvin
ja piirakan leipomon kahvilassa, valmiin
lounaan tai pienen ylimääräisen ostoksen.

En pysty keskittymään kirjoittamiseen
ellei koti ole puhdas. Likainen sauna tai
keittiön liesi on sietämätön. Niin boheemi
on taiteilija. Yhtä kauhistuttavaa on, jos
menee pari päivää ilman että askelmittarini ilmoittaa minun olevan maalissa.
Kirjailijan työn varjopuoli on liiallinen
yksinolo. Vanhempi poikani lopettaa aina
puhelun sanomalla: ”Pysy aktiivisena”,
ja käskee tekemään joka päivä jotain
sellaista, joka panee mielihyvähormonit
virtaamaan. On ihanaa olla seurassa, on
ihanaa laulaa kyläkuorossa tai käydä
kylällä asuvien ystävättärien kanssa
lenkillä. On ihanaa käydä äidin luona ja
joutua siskon hierontapöydälle. On innostavaa vetää viikonlopun mittainen luovan
kirjoittamisen työpaja. Siinä oppii myös
itse kirjoittamista ja palautteen antoa, ja
valmentamisen, ohjaamisen ja johtamisen
taidot kehittyvät. Voin raportoida pojalleni, että olen ollut aktiivinen. Nimittäin jos
olen liian paljon yksin, nuorempi poikani
kuulee sen ja sanoo puhelimessa: ”Äiti,
sinun on aika tulla pois sieltä.”
Vapaan sivistystyön, kuten kansalaisja työväenopistojen, eräs tärkeimmistä
tehtävistä on estää mökkihöperyyttä.
Ryhmässä opiskelulla on myös yksin- ja
joutenoloa ehkäisevä ja yhteisöllisyyttä
ylläpitävä merkitys.

Marja Björk | Helsingin Kalliossa asuva kirjailija, joka työskentelee osan vuodesta Lieksan Nurmijärvellä.
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Taide
KUVATAITEET
110320
MAISEMAMAALAUS SYKSY
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila,
la 10.00-16.45
su 10.00-16.45
7.10.2017-8.10.2017, 16 oppituntia
Taidemaalari Antti Hakkarainen
Kurssimaksu 31,00 €
Kurssilla työskennellään ulkona syksyisessä luonnossa maisemamaalaukseen tutustuen. Käymme läpi maisemamaalauksen periaatteita ja maalaamme tutkielmia
luonnosta. Mahdollisuus työskennellä
myös sisätiloissa. Sopii sekä aloittelijoille,
että pidempään harrastaneillekin. Mukaan omat öljy/akryylivärit ja maalauspohjia. Kokoontumiskertojen tuntimäärä
la 8 t ja su 8 t. Viikonloppukurssi yhtenä
viikonloppuna. La ja su klo 10.00-16.45 (8
oppituntia, 45 min ruokatauko).
110325
MAALAUSTAITEEN TYÖPAJA
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila,
la 10.00-16.45
su 10.00-16.45
4.11.2017-5.11.2017, 16 oppituntia
Taidemaalari Antti Hakkarainen
Kurssimaksu 31,00 €
Kurssilla työskennellään ohjatusti maalaustaiteen parissa pyrkien löytämään
kullekin oppilaalle ominaiset ilmaisutavat. Pääpaino kurssilla on oppilaiden
omien aiheiden kanssa työskentely, mutta tarvittaessa voi maalata myös opettajalta saatujen tehtävien mukaisesti.
Kurssi soveltuu sekä vasta-alkajille että
edistyneemmille. La ja su klo 10.00-16.45
(8 oppituntia, 45 min ruokatauko).
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110330
MAISEMAMAALAUS (KEVÄT)
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila,
la 10.00-16.45
su 10.00-16.45
5.5.2018-6.5.2018, 16 oppituntia
Taidemaalari Antti Hakkarainen
Kurssimaksu 31,00 €
Kurssilla työskennellään ulkona keväisessä luonnossa maisemamaalaukseen
tutustuen. Käymme läpi maisemamaalauksen periaatteita ja maalaamme
tutkielmia luonnosta. Mahdollisuus
työskennellä myös sisätiloissa. Sopii
sekä aloittelijoille, että pidempään harrastaneillekin. Mukaan omat öljy/akryylivärit ja maalauspohjia. Kokoontumiskertojen tuntimäärä la 8 t ja su 8 t.
Viikonloppukurssi yhtenä viikonloppuna. La ja su klo 10.00–16.45 (8 oppituntia,
45 min ruokatauko).
110335
KUVATAIDE
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila,
ke 18.30-20.45
13.9.2017-13.12.2017, 36 oppituntia
10.1.2018-11.4.2018, 39 oppituntia
Kuvataiteilija Kari Virtanen
Kurssimaksu 74,00 €
Syksy 37,00 €
Kevät 37,00 €
Työskennellään omien aiheiden pohjalta. Materiaalioppia, erilaisia tekniikoita,
öljyväri-, akryyli- ja temperamaalausta.
Kurssilla myös muotokuva- ja mallimaalausta. Tutustutaan taidehistorian eri
suuntiin. Ryhmä sopii aloittelijoille ja aiemmin maalanneille.

110340
MALLIMAALAUS
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila,
la 10.00-15.15
su 10.00-15.15
18.11.2017-19.11.2017, 12 oppituntia
Kuvataiteilija Kari Virtanen
Kurssimaksu 18,00 €
Elävän mallin maalausta.
110345
KUVANSIIRTO
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila,
la 10.00–15.00
14.10.2017-28.10.2017, 12 oppituntia
Artesaani Leena Koivunen
Kurssimaksu 18,00 €
Kurssilla tutustutaan kuvansiirtotekniikkaan, jossa mustavalkoisen tai värillisen
lasertulosteen kuva siirretään lakan ja
lämmön avulla esimerkiksi taulupohjalle
tai puulevylle. Pohja voidaan maalata akryyliväreillä, jolloin valmiissa työssä pohjan
väri kuultaa siirretyn kuvan alta. Voit valmistaa kuvansiirrolla valokuvistasi uniikkeja sisustustauluja. Tekniikka sopii myös
korttiaskarteluun. Kurssi toteutetaan kahtena lauantaina. Ensimmäisellä kerralla
tutustutaan tekniikkaan kokeilujen kautta
ja tehdään suunnitelmia isommista töistä. Ota mukaan sivellin, sakset sekä pohjia
joille voit kuvia siirtää: pahveja, kartonkeja, taulupohjia tai puulaattoja, sekä akryylimaalit, jos haluat sävyttää pohjia. Voit
tuoda jo ensimmäiselle kerralle omia lasertulosteita. Huomaa, että valmis kuva on
peilikuva alkuperäisestä. Kurssilla on käytössä tietokone kuvien muokkausta varten
sekä tulostusmahdollisuus, joten voit ottaa
kuvatiedostoja mukaan myös muistitikulla.
Kurssimaksu 18 € sekä pieni materiaalimaksu yhteisistä tarvikkeista.
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110350
KUVATAITEEN PERUSTEET
Kolin koulu, Aapiskukontie 11
to 12.15-14.45
14.9.2017-7.12.2017, 36 oppituntia
11.1.2018-12.4.2018, 39 oppituntia
Kuvataiteilija Kari Virtanen
Kurssimaksu 74,00 € Syksy 37,00 €
Kevät 37,00 €

känen p. 040 7571461. Ensimmäinen kokoontuminen Lieksan Tukipisteellä (rautatieasema), Asema-aukio 2, lauantaina
2.9. klo 11.00-15.00. Muut kokoontumiset
sovitaan ensimmäisellä kerralla. HUOMAA POIKKEUKSELLISEN AIKAINEN
KOKOONTUMISAIKA.

Kuvantekemisen eri tekniikat ja välineet.
Värin käyttö ja piirtämisen perusteet.
Tutustutaan taidehistoriaan. Ryhmä
sopii perusopetuksen opiskelijoille ja
aikuisopiskelijoille. Kansalaisopiston ja
Kolin koulun yhteisryhmä.

MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET

NÄYTTÄMÖTAITEET
110204
7 VELJESTÄ
Lieksan Tukipiste, Asema-aukio 2
la 11.00-15.00
2.9.2017-9.12.2017, 80 oppituntia
Tero Sarkkinen
Kurssimaksu 48,00 €

119800
POSLIININMAALAUS, ryhmä A
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
ma 13.00-15.15
11.9.2017-4.12.2017, 36 oppituntia
8.1.2018-16.4.2018, 39 oppituntia
Sirpa Kärkkäinen
Kurssimaksu 74,00 €
Syksy 37,00 €
Kevät 37,00 €

Ryhmä sopii aloittelijoille sekä aiemmin
maalanneille.Posliiniesineiden maalausta ja koristelua eri tekniikoilla ja teemoilla. Mukaan maalausvälineet. Mahdollisuus tarvikkeiden yhteishankintaan.
119810
POSLIININMAALAUS, ryhmä B
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
ke 14.00-16.15
13.9.2017-13.12.2017, 36 oppituntia
10.1.2018-11.4.2018, 39 oppituntia
Sirpa Kärkkäinen
Kurssimaksu 74,00 € Syksy 37,00 €
Kevät 37,00 €
Ryhmä sopii aloittelijoille ja aiemmin maalanneille. Posliiniesineiden maalausta ja koristelua eri tekniikoilla ja teemoilla. Mukaan
muistiinpano- ja maalaustarvikkeet. Mahdollisuus tarvikkeiden yhteishankintaan.

Kari Virtanen ohjaa kuvataideryhmiä
Lieksan keskustassa ja Kolilla.
KUVA Asko Saarelainen

Kurssilla valmistetaan Tero Sarkkisen
käsikirjoittama, nykyaikaan sijoittuva
versio seitsemästä veljeksestä. Harjoitukset ovat alkaneet keväällä, mutta
ryhmään mahtuu uusia opiskelijoita.
Kurssi sopii erinomaisesti nuorille teatterista kiinnostuneille. Muutamalla nuorella on tilaisuus oppia myös videokuvausta, efektointia ja editointia. Näytelmän
ensi-ilta on Lieksan kulttuurikeskuksessa loppuvuodesta. Esityksen tuotanto
yhteistyössä kansalaisopiston ja Lieksan
Tukipiste ry:n kanssa. Tiedustelut Tero
Sarkkinen p. 044 0170374 tai Irma Ny-

Antti Hakkarainen opettaa maisemamaalausta
syksyn ja kevään kursseilla
KUVA Asko Saarelainen
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KUVA Asko Saarelainen

Liikunta
830104
CIRCUIT
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, iso sali,
ma 17.50-18.50
11.9.2017-4.12.2017, 16 oppituntia
8.1.2018-16.4.2018, 17 oppituntia
LitM Pirjo Rämänen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €

830109
INTERFIT
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
to 18.00-19.00
14.9.2017-7.12.2017, 16 oppituntia
11.1.2018-12.4.2018, 17 oppituntia
KM Heidi Kortelainen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €

830120
KEHONHUOLTO, ryhmä A
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
ti 18.40-19.25
12.9.2017-5.12.2017, 12 oppituntia
9.1.2018-10.4.2018, 13 oppituntia
KM Heidi Kansala
Kurssimaksu 36,00 € Syksy 18,00 €
Kevät 18,00 €

Lihaskunnon kohottaminen sekä sykkeen nostaminen kiertoharjoittelun ja
crossfit-tyyppisen harjoittelun avulla.
Omaa painoa hyödynnetään lihaskuntoosuudessa. Lopussa venyttelyä ja/tai
rentoutusharjoituksia. Sopii sekä naisille
että miehille.

Intervallityyppinen raskaampi tunti, jossa
helpot mutta sykettä nostattavat askelsarjat
ja monipuoliset lihaskuntoliikkeet vuorottelevat, lopuksi venyttely. Ei hikeä pelkääville!

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.

830107
ALASELÄN HARJOITTELU
Rantalan koulu, Rantalantie 4
ke 18.00-18.45
13.9.2017-13.12.2017, 12 oppituntia
10.1.2018-11.4.2018, 13 oppituntia
Fysioterapeutti Jari Härkönen
Kurssimaksu 36,00 € Syksy 18,00 €
Kevät 18,00 €
Alaselän ongelmista kärsiville tarkoitettu harjoitteluryhmä. Harjoitukset ovat
monipuolisia, ja niissä yhdistyy lannerangan ja lonkkien hallinta, keskivartalon syvien lihasten aktivoiminen, lonkan
ja alaselän yhteistyö ja lihasvoimien
kehittäminen. Soveltuu hyvin myös hieman kivuliaammille henkilöille ja alaselkävaivojen ennaltaehkäisyyn. Varusteena tarvitset vain jumppamaton.

830118
KAHVAKUULA
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
to 17.00-17.45
14.9.2017-7.12.2017, 12 oppituntia
Helena Muikku
Kurssimaksu 18,00 €
Toiminnallinen tunti, joka vahvistaa lihaskuntoa, tasapainoa, kestävyyttä ja kehonhallintaa. Kahvakuulan lisäksi tunnilla
tehdään sykettä nostattavia liikkeitä oman
kehon painolla ilman kahvakuulaa. Tunti
toteutetaan kuntopiirin tapaan. Aloitetaan
perusteista ja edetään haastavimpiin liikkeisiin. Sopii naisille ja miehille. Oma kahvakuula mukaan. Tunnilla on myös muutamia kahvakuulia lainattavaksi.

830122
KEHONHUOLTO, ryhmä B
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
su 17.10-17.55
17.9.2017-17.12.2017, 12 oppituntia
14.1.2018-22.4.2018, 13 oppituntia
KM Heidi Kansala
Kurssimaksu 36,00 € Syksy 18,00 €
Kevät 18,00 €
Katso kurssikuvaus Kehonhuolto, ryhmä
A-kohdasta. Ei kokoontumista isänpäivänä 12.11.
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830124
KIINTEYTYSJUMPPA
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, iso sali,
ma 16.30-17.30
11.9.2017-4.12.2017, 16 oppituntia
8.1.2018-16.4.2018, 17 oppituntia
LitM Pirjo Rämänen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €

830144
PILATES, ALKEET
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, pieni sali,
ti 18.00-19.00
12.9.2017-5.12.2017, 16 oppituntia
9.1.2018-10.4.2018, 17 oppituntia
Fysioterapeutti, pilates-ohjaaja Aino Mitrunen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €

Peruskuntoliikuntaa, joka koostuu vauhdikkaasta alkuverryttelystä, tehokkaasta
pitkäkestoisesta lihaskunto-osuudesta sekä
kunnollisesta loppuvenyttelystä. Tunnilla
käytetään erilaisia liikuntavälineitä. Sopii
hyvin kaikenikäisille ja -kuntoisille.

Pilates on klassinen kehonhallintamenetelmä, joka kehittää keskivartalon syviä
lihaksia, lisää koordinaatiokykyä, selän
hyvinvointia ja nivelten liikkuvuutta. Pilateksen avulla on mahdollista korjata ryhtivirheitä, mutta se edellyttää sitoutumista
ja säännöllistä harjoittelua. Soveltuu erityisesti selkäongelmaisille. Lisätietoja saa
tutustumalla https://fi.wikipedia.org/wiki/
pilates -sivustoon. Oma patja mukaan.

830128
KUNTOSALI, NAISET
Kuntokeskus SykeX, Moisionkatu 2
ti 16.30-17.30
12.9.2017-5.12.2017, 16 oppituntia
9.1.2018-10.4.2018, 17 oppituntia
LitM Pirjo Rämänen
Kurssimaksu 187,00 € Syksy 31,00 € (+salimaksu 60 €) Kevät 31,00 € (+salimaksu 65 €)
Lihaskunnon kohottaminen kuntosalilaitteita käyttäen. Tuntiohjelmaan kuuluu lihaskunnon kohottaminen, kiinteytys ja venyttelyt. Sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille
naisille. Kansalaisopisto laskuttaa opiskelijalta sekä kurssi- että kuntosalimaksun
(laskutuksessa salimaksu=lisämaksu)
830130
KUNTOSALI, NAISET/MIEHET
Kuntokeskus SykeX, Moisionkatu 2
ti 17.30-18.30
12.9.2017-5.12.2017, 16 oppituntia
9.1.2018-10.4.2018, 17 oppituntia
LitM Pirjo Rämänen
Kurssimaksu 187,00 € Syksy 31,00 €
(+salimaksu 60 €) Kevät 31,00 € (+salimaksu 65 €)
Lihaskunnon kohottaminen kuntosalilaitteita käyttäen. Tuntiohjelmaan kuuluu
lihaskunnon kohottaminen ja venyttelyt.
Sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille miehille
sekä runsaammin painoja käyttäville naisille. Harjoituksessa jokainen suorittaa tehtävää omalla laitteella. Kysele lisää ohjaajalta
p. 040 1044109. Kansalaisopisto laskuttaa
opiskelijalta sekä kurssi- että kuntosalimaksun (laskutuksessa salimaksu=lisämaksu).
830140
MIESTEN LIIKUNTARYHMÄ
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, pieni sali,
ma 16.30-17.30
11.9.2017-4.12.2017, 16 oppituntia
8.1.2018-16.4.2018, 17 oppituntia
Liikuntaneuvoja Meseret Thitz
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Kurssi soveltuu sekä liikuntaharrastusta
aloitteleville että jo enemmän harrastaneille miehille. Ohjelman voi räätälöidä itselleen sopivaksi. Pyrimme tehokkaaseen ja
mukavaan liikkumiseen monia eri lajeja kokeillen. Kurssimaksun lisäksi voi tulla kuntosali- ja uimahallikäynneistä aiheutuvia
kustannuksia, jotka opiskelija maksaa itse.

830146
PILATES, JATKO
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, pieni sali,
to 18.00-19.00
14.9.2017-7.12.2017, 16 oppituntia
11.1.2018-12.4.2018, 17 oppituntia
Fysioterapeutti, pilates-ohjaaja Aino Mitrunen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
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.
830147
SENIORIPILATES, ALKEET
Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9-11
pe 13.15-14.15
15.9.2017-8.12.2017, 16 oppituntia
12.1.2018-20.4.2018, 17 oppituntia
Fysioterapeutti, pilateosohjaaja Aino
Mitrunen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Pilates on haastava, mutta palkitseva voimistelumuoto, jonka tavoitteena on vahva ja toiminnallinen keskivartalo sekä optimaalinen
ryhti. Pilates-menetelmässä pyritään löytämään liike syvien, rankaa tukevien lihasten
avulla. Harjoittelussa keskitymme kehon
toiminnallisuuden parantamiseen kevyehköin pilates- ja venytysharjoituksin. Voimistetaan kehoa, parannetaan koordinaatiota ja
hengitystekniikkaa, rentoudutaan ja opitaan
oman kehon tuntemusta. Pilates sopii lajina
kaikille, jotka haluavat hiljentyä oman kehon
ja mielen harjoittamiseen. Aiempaa kokemusta menetelmästä ei tarvita. Sopii senioreiden lisäksi kaikille, jotka haluavat liikkua
rauhallisempaan tahtiin.

830148
SENIORIPILATES, JATKO
Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9-11
pe 14.30-15.30
15.9.2017-8.12.2017, 16 oppituntia
12.1.2018-20.4.2018, 17 oppituntia
Fysioterapeutti, pilateosohjaaja Aino
Mitrunen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Jatkotason pilatestunneille voi osallistua
kun perusteet ja käsitteet ovat riittävän
hyvin hallinnassa noin vuoden säännöllisen harjoittelun jälkeen. Kehon syviä ja
pinnallisia tukilihaksia vahvistetaan erilaisilla harjoitteilla käyttäen vastuksena
joko omaa kehoa tai pieniä palloja, painoja, kuminauhoja tai pilatesrullaa.
830149
QI GONG - KIINALAINEN AAMUVOIMISTELU
Kulttuurikeskus, monitoimisali, Pielisentie 9-11
la 09.00-10.30
16.9.2017-9.12.2017, 24 oppituntia
13.1.2018-14.4.2018, 26 oppituntia
Ellen Korhonen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Qi gong on perinteinen kiinalainen liikuntalaji, joka edistää hapenottokykyä, lihasvoimaa ja nivelten liikkuvuutta. Harjoitukset lisäävät elinvoimaa ja vahvistavat
fyysistä tasapainoa ja henkistä hyvinvointia. Laji sopii kaikenkuntoisille ja -ikäisille.
Ryhmä kokoontuu myös syys- ja talvilomaviikolla, ei kokoontumista 4.11. ja 31.3.
830150
NISKA-HARTIASEUDUN HARJOITTELU
Rantalan koulu, Rantalantie 4
ke 17.00-17.45
13.9.2017-13.12.2017, 12 oppituntia
10.1.2018-11.4.2018, 13 oppituntia
Fysioterapeutti Jari Härkönen
Kurssimaksu 36,00 € Syksy 18,00 €
Kevät 18,00 €
Niska-hartiaseudun ongelmista kärsiville
tarkoitettu harjoitteluryhmä. Harjoitukset ovat monipuolisia, ja niissä yhdistyy
hartiaseudun hallinta, kaularangan syvien lihasten aktivoiminen ja lihasvoimien
kehittäminen. Soveltuu hyvin myös hieman kivuliaammille henkilöille ja niskahartiaseudun vaivojen ennaltaehkäisyyn.
Varusteena tarvitset vain jumppamaton.
Liikunnan kurssit jatkuvat sivulla 28
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Lieksan kansalaisopiston o
ASIAKASPALVELUPISTE
Moisionkatu 1
TIISTAI
17.00–18.30
HISTORIAPIIRI
kokoushuone
alkaa 12.9.
HATTUVAARAN
KYLÄTALO
Hatunpirtti,
Hattuvaarantie 277
TIISTAI
17.00–18.00
LIIKUNTARYHMÄ
HATTUVAARA
alkaa 12.9.
JAMALIN KOULU
TIISTAI
13.00–14.30
TAIDEKOULU /
JAMALI
alkaa 5.9.
17.30–18.30
TOIMINNALLINEN
TREENI JAMALI
alkaa 12.9.
JONGUNJOEN
MATKAILU OY
Kivivaarantie 21
KESKIVIIKKO
19.00–20.00
LIIKUNTARYHMÄ
NURMIJÄRVI
alkaa 13.9.
KESKUSKOULU
Koulukatu 16
MAANANTAI
16.00–17.30
TAIDEKOULU 1
taideopetustila
alkaa 4.9.
16.45–19.00
PELIMANNIT
musiikkiluokka 126
alkaa 11.9.
TIISTAI
16.00–18.15
TAIDEKÄSITYÖN
JA KUVATAITEEN
TYÖPAJA
taideopetustila
alkaa 5.9.
KESKIVIIKKO
16.30–18.00
TAIDEKOULU 4
taideopetustila
alkaa 6.9.
18.30–20.45
KUVATAIDE
taideopetustila
alkaa 13.9.

TORSTAI
15.00–16.30
TAIDEKOULU 2
taideopetustila
alkaa 7.9.
17.00–18.30
TAIDEKOULU 3
taideopetustila
alkaa 7.9.
PERJANTAI
15.00–16.30
TAIDEKOULU /
LAPSI & AIKUINEN
taideopetustila
alkaa 8.9.
VIIKONLOPPUKURSSIT
la 10.00–16.45
su 10.00–16.45
MAISEMAMAALAUS
SYKSY
taideopetustila
7.–8.10.2017
la 10.00–15.00
KUVANSIIRTO
taideopetustila
14.–28.10.2017,
la 10.00–16.45
su 10.00–16.45
MAALAUSTAITEEN TYÖPAJA
taideopetustila
4.–5.11.2017
la 10.00–15.15
su 10.00–15.15
MALLIMAALAUS
taideopetustila
18.–19.11.2017,
la 09.00–15.30
JOULUTONTTU
taideopetustila
2.12.2017
la 10.00–15.00
su 10.00–15.00
HIMMELIT
taideopetustila
9.–10.12.2017
SYYSLOMAVIIKON
LYHYTKURSSIT
ti 12.00–17.00
TAIDETYÖPAJA
7-10 vuotiaat
taideopetustila
17.10.2017
ke 12.00–17.00
to 12.00–17.00
TAIDETYÖPAJA
11–18 vuotiaat
taideopetustila
18.–19.10.2017

KESKUSKOULU
Moisionkatu 15
MAANANTAI
16.30–17.30
KIINTEYTYSJUMPPA
iso sali
alkaa 11.9.
16.30–17.30
MIESTEN LIIKUNTARYHMÄ
pieni sali
alkaa 11.9.
17.50–18.50
CIRCUIT
iso sali
alkaa 11.9.
TIISTAI
18.00–19.00
PILATES, ALKEET
pieni sali
alkaa 12.9.
KESKIVIIKKO
17.00–20.00
KASVISRUOKIA,
ALKEISKURSSI
kotitalousluokka
alkaa 13.9.
17.00–20.00
KASVISRUOKIA,
JATKOKURSSI
kotitalousluokka
alkaa 4.10.
17.00–20.00
GLUTEENITON
LEIVONTA
kotitalousluokka
alkaa 1.11.
TORSTAI
16.30–18.00
HARMONIKKA,
ALKEET
vanhan puolen
luokka
alkaa 14.9.
18.00–19.30
HARMONIKKA,
JATKO
vanhan puolen
luokka
alkaa 14.9.
18.00–19.00
PILATES, JATKO
pieni sali
alkaa 14.9
KESKUSKOULU
Kuhmonkatu 30
MAANANTAI
14.30–16.45
VAATTEIDEN
VALMISTUS JA
KORJAUS
tekstiilityöluokka
alkaa 18.9.

17.00–19.30
VAATTEITA
KAIKENIKÄISILLE
tekstiilityöluokka
alkaa 18.9.
17.00–18.30
KANSANTANSSI
alkaa 11.9.
17.00–20.00
PUUTYÖT, RYHMÄ A
teknisen työn luokka
alkaa 11.9.
17.00–20.00
METALLITYÖT,
RYHMÄ A
alkaa 11.9.,
teknisen työn luokka
18.40–19.40
LAVIS
alkaa 11.9.
TIISTAI
17.00–19.15
ja to 17.00–19.15
TYYLIN JA VAATEKAAPIN PÄIVITYS
tekstiilityöluokka
alkaa 24.10.
17.00–20.00
PUUTYÖT, RYHMÄ B
teknisen työn luokka
alkaa 12.9.
17.00–20.00
METALLITYÖT,
RYHMÄ B
alkaa 12.9. ,
teknisen työn luokka
17.30–18.30
ZUMBA, RYHMÄ A
alkaa 12.9.
18.40–19.25
KEHONHUOLTO,
RYHMÄ A
alkaa 12.9.
KESKIVIIKKO
17.00–20.00
PUUTYÖT, RYHMÄ C
alkaa 13.9.,
tekniikan luokka
17.30–19.45
KÄSITÖITÄ VALINTASI MUKAAN
tekstiilityöluokka
alkaa 13.9.
TORSTAI
17.00–17.45
KAHVAKUULA
alkaa 14.9.
18.00–19.00
INTERFIT
alkaa 14.9.
VIIKONLOPPUKURSSIT
11.00–12.30
LAVATANSSI,
ALKEET
alkaa 10.9.

12.40–14.10
LAVATANSSI, ALKEISTA ETEENPÄIN
alkaa 10.9.
14.20–15.50
LAVATANSSI,
JATKORYHMÄ
alkaa 10.9.
16.00–17.00
ZUMBA, RYHMÄ B
alkaa 17.9.
17.10–17.55
KEHONHUOLTO,
RYHMÄ B
alkaa 17.9.
KIRSIKOTI
Saarivaarantie 48
VIIKONLOPPUKURSSI
la 10.00–15.00
su 10.00–14.00
KIRSIKODIN
BÄNDIKURSSI
alkaa 26.8.
KOLIN KOULU
Aapiskukontie 11
TIISTAI
18.00–19.00
LIIKUNTARYHMÄ
KOLI
alkaa 12.9.
19.00–21.15
KYLÄKUORO
KOLIBRI
alkaa 12.9.
KESKIVIIKKO
16.00–18.15
KOLIN PERINNEPIIRI
alkoi 23.8. Huom!
aikainen aloitus.
TORSTAI
12.15–14.45
KUVATAITEEN
PERUSTEET
alkaa 14.9.
15.30–16.30
ASAHI KOLI
alkaa 14.9.
PERJANTAI
17.30-19.00
MUSIIKKIRYHMÄ
alkaa 15.9.
KULTTUURIKESKUS
Pielisentie 9–11

18.00–20.30 (tiistai)
Kokoushuone
Simpauttaja
10.00–15.30 (lauantai)
Raviradalla
HEVOSENKÄSITTELYN ALKEET
alkaa 12.9.
KESKIVIIKKO
14.30–16.00
SENIORIJOOGA
monitoimisali
alkaa 13.9.
16.30–18.00
JOOGA
monitoimisali
alkaa 13.9.
18.15–19.45
COUTRY LINE
DANCE
monitoimisali
alkaa 25.10.
PERJANTAI
13.15–14.15
SENIORIPILATES,
ALKEET
monitoimisali
alkaa 15.9.
14.30–15.30
SENIORIPILATES,
JATKO
monitoimisali
alkaa 15.9.
LAUANTAI
09.00–10.30
QI GONG – KIINALAINEN AAMUVOIMISTELU
monitoimisali
alkaa 16.9.
10.00–15.00
SAVOTTA –
METSÄNOMISTAJAN YLEISKURSSI
23.9.2017–30.9.2017
Kokoushuone
Simpauttaja
KUNTOKESKUS
SYKEX
Moisionkatu 2
TIISTAI
16.30–17.30
KUNTOSALI,
NAISET
alkaa 12.9.
17.30–18.30
KUNTOSALI,
NAISET/MIEHET
alkaa 12.9.

MAANANTAI
19.30–21.00
PUHALLINORKESTERI PIELINEN
Brahe-sali
alkaa 28.8. Huom!
aikainen aloitus.
TIISTAI
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n opetusohjelma Syksy 2017
LIEKSAN EVL
SEURAKUNTA
Mönninkatu 13,
nuorisotila
KESKIVIIKKO
17.00–18.30
KORVATTOMIEN
LAULURYHMÄ
alkaa 13.9.
LIEKSAN LUKIO
Koulukatu 16
MAANANTAI
16.00–17.30
ENGLANTI II
Lieksan lukio, luokka 101
alkaa 11.9.
16.30–18.00
SUOMEN ALKEET
- FINNISH FOR
BEGINNERS
Lieksan lukio, luokka 203
alkaa 11.9.
17.00–19.15
TIETOTEKNIIKAN
LYHYT JOHDANTOKURSSI A
Lieksan lukio,
ATK-luokka 106
alkaa 11.9.
17.00–19.15
TIETOTEKNIIKAN
LYHYT JOHDANTOKURSSI B
Lieksan lukio,
ATK-luokka 106
alkaa 9.10.

TIISTAI
14.45–16.15
VENÄJÄN ALKEET
Lieksan lukio, luokka 203
alkaa 12.9.

14.45–16.15
ENGLANNIN
ALKEET
Lieksan lukio, luokka 203
alkaa 13.9.

la 10.00–13.00
KASVIMAAN JA
PIHAN SYYSTYÖT
Lieksan lukio, luokka 205
alkaa 23.9.

16.00–18.15
MIESKUORO
Lieksan lukio, auditorio
alkaa 12.9.

16.30–18.00
ENGLANTI IV
Lieksan lukio, luokka 203
alkaa 13.9.

16.00–17.30
TIETOTEKNIIKAN
KERHO
Lieksan lukio, ATKluokka 106
alkaa 12.9.

17.30–19.00
KIINNOSTAVAA
HISTORIAA
Lieksan lukio, luokka 204
Joka toinen viikko
alkaa 13.9.

pe 17.00–19.30
la 10.00–16.15
su 11.00–16.15
LUOVAN KIRJOITTAMISEN PAJA
SYKSY
Lieksan lukio, luokka 205
27.10.2017–29.10.2017,

16.30–18.00
VENÄJÄN ALKEIDEN JATKO
Lieksan lukio, luokka 203
alkaa 12.9.
16.15–17.45
ESPANJAN ALKEET
Lieksan lukio, luokka 201
alkaa 12.9.
17.00–20.00
OLET MITEN SYÖT
Lieksan lukio, luokka 101
alkaa 3.10.
17.45–19.15
TABLETTIKURSSI,
RYHMÄ IPAD
Lieksan lukio, ATKluokka 106
alkaa 12.9.

17.00–19.15
SÄHKÖINEN ASIOINTI JA KESKUSTELU
Lieksan lukio,
ATK-luokka 106
alkaa 13.11.

17.45–19.15
TABLETTIKURSSI,
RYHMÄ ANDROID
Lieksan lukio, ATKluokka 106
alkaa 31.10.

17.00–18.30
VARSINAISKARJALANKIELEN KURSSI
Lieksan lukio,
luokka 201
alkaa 11.9.

17.55–19.25
ESPANJAN JATKOKURSSI
Lieksan lukio, luokka 201
alkaa 12.9.

17.30–19.00
MATKAILUKREIKAN JATKOKURSSI
Lieksan lukio, luokka 105
alkaa 11.9.

18.10–20.25
PERHOT
Lieksan lukio, luokka 204
alkaa 12.9.

17.45–19.15
ENGLANTI III
Lieksan lukio, luokka 101
alkaa 11.9.
18.15–19.45
SUOMEN KIELEN
JATKORYHMÄ
Lieksan lukio, luokka 203
alkaa 11.9.

18.15–19.45
VENÄJÄN JATKORYHMÄ
Lieksan lukio, luokka 203
alkaa 12.9.
KESKIVIIKKO
12.30–14.00
OLONEUVOSTEN
LAULELMARYHMÄ
Lieksan lukio, auditorio
alkaa 13.9.

17.30–19.00
SAKSAN ALKEET
Lieksan lukio, luokka 105
alkaa 13.9.
18.15–19.45
ENGLANNIN
VIRKISTYSKURSSI
Lieksan lukio, luokka 203
alkaa 13.9.
TORSTAI
16.30–18.00
PUHUTUN
VENÄJÄN KURSSI
Lieksan lukio, luokka 203
alkaa 14.9.
17.00–18.30
ENGLANNIN KESKUSTELURYHMÄ
– ENGLISH CONVERSATION
Lieksan lukio, luokka 105
alkaa 14.9.
18.15–19.45
ITALIAA MATKAILIJOILLE
Lieksan lukio, luokka 201
alkaa 14.9.
18.00–19.30
NÄKÖKULMIA
LIEKSAN SOTAHISTORIAAN
Lieksan lukio, auditorio
alkaa 14.9.
VIIKONLOPPUKURSSIT
pe 17.00–20.00
la 10.00–16.00
KEVYEN MUSIIKIN
LAULUKURSSI
alkaa 22.9.,
Lieksan lukio, auditorio

la 09.00–16.00
HYGIENIAPASSI
Lieksan lukio, auditorio
28.10.2017
la 09.00–15.45
su 09.00–15.45
ENSIAPU 1
Lieksan lukio, luokka 101
28.-29.10.2017
LIEKSAN TUKIPISTE
Asema-aukio 2
LAUANTAI
11.00–15.00
LIEKSAN TEATTERI
alkaa 2.9.
LOUKUN SEUROJENTALO
Kuohatintie 2, Viekijärvi
KESKIVIIKKO
17.30–18.30
TOIMINNALLINEN
TREENI LOUKKU
alkaa 13.9.
PANKAJÄRVI
Löpöntie 99
KESKIVIIKKO/
LAUANTAI
ke 17.00–19.15
la 09.00–16.45
BETONIKORISTEITA PUUTARHAAN
9.–13.9.2017,
PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOPISTO
Koski-Jaakonkatu 4
MAANANTAI
12.00–13.30
MATKAILUENGLANTIA
teorialuokka
alkaa 11.9.

PÄIVÄKESKUS
KARPALO
Jokikatu 2

UIMAHALLI
Kainuuntie 7

MAANANTAI
13.00–14.00
YHTEISLAULUHETKI
alkaa 18.9.

MAANANTAI
19.45–20.30
SYVÄVESIJUMPPA/
VESIJUOKSU
alkaa 11.9.

13.00–15.15
POSLIININMAALAUS, RYHMÄ A
alkaa 11.9.

TORSTAI
19.45–20.30
ALLASVOIMISTELU
alkaa 14.9.

17.30–20.30
HOPEAKETJU
alkaa 12.9.
18.00–20.15
SEKAKUORO
alkaa 11.9.
KESKIVIIKKO
14.00–16.15
POSLIININMAALAUS,
RYHMÄ B
alkaa 13.9.
VIIKONLOPPUKURSSI
la 09.00–15.00
su 09.00–15.00
LASITYÖT
4.11.–9.12.2017,
RANTALAN KOULU
Rantalantie 4
KESKIVIIKKO
17.00–17.45
NISKA-HARTIASEUDUN HARJOITTELU
alkaa 13.9.
18.00–18.45
ALASELÄN HARJOITTELU
alkaa 13.9.
TORSTAI
17.00–18.30
JOOGA, ALKEET
alkaa 14.9.
18.40–20.10
JOOGA, JATKO
alkaa 14.9.

VIEKIN
SEURAKUNTATALO
Kannelkoskentie 9 A
TORSTAI
17.45–20.00
LAULU- JA SOITTORYHMÄ SOINTUSET
alkaa 14.9.
VUONISKYLIEN
KOULU
Kylätie 4
MAANANTAI
16.45–17.45
LIIKUNTARYHMÄ
VUONISJÄRVI
alkaa 11.9.
VUONISLAHDEN
KYLÄTOIMINTAKESKUS KUKKO OY
Vuonislahdentie 184
MAANANTAI
18.15–19.15
LIIKUNTARYHMÄ
VUONISLAHTI
alkaa 11.9.
KESKIVIIKKO
18.00–20.30
LAULU- JA SOITTORYHMÄ VUOLASET
alkaa 13.9.
18.00–20.15
YHDISTYSARKISTOKURSSI
alkaa 25.10.

TOUKOLANTIEN
PÄIVÄTOIMINNOT
JA ASUMISPALVELUT
Toukolantie 27
KESKIVIIKKO
12.00–13.00
TOUKOLANTIEN
MUSIIKKIRYHMÄ
alkaa 13.9.
LAUANTAI
13.00–14.30
KEHITYSVAMMAISTEN MUSIIKKIRYHMÄ
alkaa 23.9.

27
Korento 2017 - 2.indd 27

17.8.2017 8:42:07

Liikunta

Tarja Saarelainen on ohjannut Kolin liikuntaryhmää jo muutaman vuoden ajan. Tänä
syksynä hänen johdollaan kokeillaan uutta
Asahi-kurssia. KUVA Asko Saarelainen

JOOGA
830108
JOOGA
Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9-11
ke 16.30-18.00
13.9.2017-13.12.2017, 24 oppituntia
3.1.2018-28.3.2018, 26 oppituntia
Joogaohjaaja Sari Parviainen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Rentouttava ja rauhoittava Hathajooga sopii sekä aloittelijoille ja aikaisemmin joogaa
harrastaneille. Hathajoogan pyrkimyksenä on tasapainottaa keho ja mieli sekä
ylläpitää elinvoimaa ja terveyttä. Tunnilla
tehdään venytyksiä, helppoja liikesarjoja ja
asentoja eli asanoita parantamaan kehon
liikkuvuutta. Tunti päättyy loppurentoutukseen. Harjoitukset tehdään rauhallisessa ilmapiirissä omaa kehoa kuunnellen.
Ryhmä kokoontuu myös syys- ja talvilomaviikolla. Ei kokoontumista 15.11. Kevät
alkaen jo 3.1.2018. Patja ja lämmin joustava
vaatetus mukaan.
830110
JOOGA, ALKEET
Rantalan koulu, Rantalantie 4
to 17.00-18.30
14.9.2017-7.12.2017, 24 oppituntia
11.1.2018-12.4.2018, 26 oppituntia
Joogaohjaaja Sirkka Kiiskinen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Joogan liikkeet ovat hermostoa vahvistavia,
selkärangan ja nikamien notkeutta elävöittäviä. Jooga myös opettaa kokonaisvaltaista
rentoutumista ja suhtautumista omaan itseen ja kehoon. Sopii myös miehille! Alkurentoutus, liikesarjoja lisäämään elinvoimaa sekä
antamaan nivelille liikkuvuutta, loppuhiljentyminen. Patja ja joustava vaatetus mukaan.

830112
JOOGA, JATKO
Rantalan koulu, Rantalantie 4
to 18.40-20.10
14.9.2017-7.12.2017, 24 oppituntia
11.1.2018-12.4.2018, 26 oppituntia
Joogaohjaaja Sirkka Kiiskinen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €

101500
ZUMBA®, ryhmä A
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
ti 17.30-18.30
12.9.2017-5.12.2017, 16 oppituntia
9.1.2018-10.4.2018, 17 oppituntia
KM Heidi Kansala
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €

Alkurentoutuksen jälkeen teemme vuorotelleen hathajooga- ja kundalinijoogaharjoituksia sekä harjoittelemme intialaista aurinkotervehdystä. Päätämme
tunnin loppuhiljentymisellä. Kurssi sopii
joogan alkeet käyneille. Patja ja joustava
vaatetus mukaan.

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 irrottelemaan ja
nauttimaan tanssista.

830114
SENIORIJOOGA
Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9–11
ke 14.30–16.00
13.9.2017–13.12.2017, 24 oppituntia
3.1.2018–28.3.2018, 26 oppituntia
joogaohjaaja Sari Parviainen
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Rauhallinen hathajoogatunti, jossa edetään liikesarjoihin ja asanoihin kiireettömästi omaa kehoa kuunnellen. Harjoitukset lisäävät kehon liikkuvuutta,
tasapainoa, keskittymiskykyä ja kykyä
rentoutua. Ei kokoontumista 15.11. Ryhmä
kokoontuu myös syys- ja talvilomaviikolla. Kevät alkaen jo 3.1.2018.

TANSSILIIKUNTA
101400
KANSANTANSSI
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
ma 17.00-18.30
11.9.2017-4.12.2017, 24 oppituntia
8.1.2018-16.4.2018, 26 oppituntia
Erityisryhmien liikunnanohjaaja
Tuula Aikioniemi
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Opetellaan suomalaisen kansantanssin
perusaskelikkoja, otteita ja kuvioita, myös
ns. vanhoja tansseja. Lavatansseista jenkka, valssi, masurkka ja polkka. Tanssitaan
erilaisia sikermiä.
101405
COUNTRY LINE DANCE
Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9-11
ke 18.15-19.45
25.10.2017-29.11.2017, 12 oppituntia
Liikunnan lehtori Malla Ilvonen
Kurssimaksu 18,00 €
Kurssilla opetellaan suosittujen amerikkalaisten rivitanssien askelikkoja
helpohkoihin koreografioihin. Sopii kaikenikäisille miehille ja naisille. Opetus
kuutena peräkkäisenä keskiviikkona
heti syysloman jälkeen.

101504
ZUMBA®, ryhmä B
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
su 16.00-17.00
17.9.2017-17.12.2017, 16 oppituntia
14.1.2018-22.4.2018, 17 oppituntia
KM Heidi Kansala
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Katso kurssikuvaus Zumba®, ryhmä A-kohdastaa. Ryhmä ei kokoonnu isänpäivänä 12.11.
101516
LAVIS®
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
ma 18.40-19.40
11.9.2017-4.12.2017, 16 oppituntia
8.1.2018-16.4.2018, 17 oppituntia
Erityisryhmien liikunnanohjaaja Tuula
Aikioniemi
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
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.
101600
LAVATANSSI, ALKEET
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
su 11.00-12.30
10.9.2017-10.12.2017, 24 oppituntia
7.1.2018-8.4.2018, 26 oppituntia
Tanssiohjaaja Seppo Kaikkonen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Sopii vasta-alkajille tai henkilöille, jotka
haluavat kerrata perusaskeleet. Ryhmä
kokoontuu myös syys- ja talvilomaviikolla.
Ei kokoontumista 19.11. ja 26.11.
Liikuntaryhmiä koskeva opintoneuvonta: puhelimitse 28.8.–1.9. klo
9–15 p. 04010 44108 (suunnittelijaopettaja Inna Turpeinen),
paikan päällä:
kirjaston aula 31.8. klo 15–17.
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101604
LAVATANSSI, ALKEISTA ETEENPÄIN
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
su 12.40-14.10
10.9.2017-10.12.2017, 24 oppituntia
7.1.2018-8.4.2018, 26 oppituntia
Tanssiohjaaja Seppo Kaikkonen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €

KYLIEN LIIKUNTARYHMÄT

Kertaamme perusaskeleet ja opettelemme lisäksi joitakin helppoja kuvioita. Ryhmä kokoontuu myös syys- ja talvilomaviikolla. Ei kokoontumista 19.11.
ja 26.11.

Asahi on suomalaisten kehittämä kehon
ja mielen yhdistävä liikuntamuoto, joka
soveltuu kaiken ikäisille ja -kuntoisille.
Kaikki harjoitukset tehdään seisten. Liikkeet ovat hitaita ja pehmeitä, ja tunnin
jälkeen olo on virkistynyt ja rentoutunut.
Tunti koostuu seuraavista osioista: kehon
ja mielen rentoutus, niska-hartiaseudun,
selän, jalkojen ja tasapainon harjoitteet
sekä hengityksen ja mielen tasaaminen.

101608
LAVATANSSI, JATKORYHMÄ
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
su 14.20-15.50
10.9.2017-10.12.2017, 24 oppituntia
7.1.2018-8.4.2018, 26 oppituntia
Tanssiohjaaja Seppo Kaikkonen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Perusaskeleet hallitseville. Hiomme
tekniikkaa ja opettelemme uusia kuvioita. Ryhmä kokoontuu myös syys- ja
talvilomaviikolla. Ei kokoontumista
19.11. ja 26.11.

VESILIIKUNTA
830158
ALLASVOIMISTELU
Uimahalli, Kainuuntie 7
to 19.45-20.30
14.9.2017-7.12.2017, 12 oppituntia
11.1.2018-12.4.2018, 13 oppituntia
Liikuntaneuvoja Meseret Thitz
Kurssimaksu 36,00 € Syksy 18,00 €
Kevät 18,00 €
Reipasta ja mukaansa tempaavaa vesijumppaa. Tunti koostuu vauhdikkaasta
alkuverryttelystä musiikin tahtiin, lihaskunto-osuudesta eri välineitä hyödyntäen sekä nopeasta loppuverryttelystä.
Sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. Kansalaisopisto laskuttaa kurssimaksun ja
opiskelija maksaa lisäksi pääsymaksun
uimahalliin.
830160
SYVÄVESIJUMPPA/ VESIJUOKSU
Uimahalli, Kainuuntie 7
ma 19.45-20.30
11.9.2017-4.12.2017, 12 oppituntia
8.1.2018-16.4.2018, 13 oppituntia
LitM Pirjo Rämänen
Kurssimaksu 36,00 € Syksy 18,00 €
Kevät 18,00 €
Tehokasta liikuntaa veden vastusta
hyödyntäen. Tuntiohjelmaan kuuluvat
syvävesivoimistelu- ja vesijuoksuharjoitukset. Välineet ja musiikki antavat
tehokkuutta ja rytmiä liikuntaan. Sopii
hyvin tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsiville. Kansalaisopisto laskuttaa kurssimaksun ja opiskelija maksaa lisäksi pääsymaksun uimahalliin.

830131
ASAHI KOLI
Kolin koulu, Aapiskukontie 11
to 15.30-16.30
14.9.2017-7.12.2017, 16 oppituntia
Tarja Saarelainen
Kurssimaksu 31,00 €

830132
LIIKUNTARYHMÄ HATTUVAARA
Hattuvaaran kylätalo, Hatunpirtti, Hattuvaarantie 277
ti 17.00-18.00
12.9.2017-5.12.2017, 16 oppituntia
9.1.2018-10.4.2018, 17 oppituntia
LAT Sirpa Porkka
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Lihaskuntoa kohottavaa jumppaa erilaisin
välinein ja harjoittein. Lopussa venyttelyä
ja/tai rentoutusharjoituksia. Sopii sekä
naisille että miehille. Ryhmän toiveet huomioidaan kurssiohjelman suunnittelussa.
830134
LIIKUNTARYHMÄ KOLI
Kolin koulu, Aapiskukontie 11
ti 18.00-19.00
12.9.2017-5.12.2017, 16 oppituntia
Tarja Saarelainen
Kurssimaksu 31,00 €
Lihaskuntopainotteista jumppaa, vaihtelevasti myös eri välineitä ja kuntosalilaitteita hyödyntäen. Sisältää kevyen alkuverryttelyn ja loppuvenyttelyt.
830136
LIIKUNTARYHMÄ VUONISJÄRVI
Vuoniskylien koulu, Kylätie 4
ma 16.45-17.45
11.9.2017-4.12.2017, 16 oppituntia
8.1.2018-16.4.2018, 17 oppituntia
Nana Nygren
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Monipuolinen lihaskuntoa kohottava
jumppa, jossa hyödynnetään erilaisia
liikuntavälineitä ja huomioidaan myös
lihashuolto. Sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille miehille ja naisille.
830138
LIIKUNTARYHMÄ VUONISLAHTI
Vuonislahden kylätoimintakeskus Kukko
Oy, Vuonislahdentie 184
ma 18.15-19.15
11.9.2017-4.12.2017, 16 oppituntia
8.1.2018-16.4.2018, 17 oppituntia
Nana Nygren

Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Katso kurssikuvaus Liikuntaryhmä Vuonisjärvi -kohdasta.
830139
LIIKUNTARYHMÄ NURMIJÄRVI
Jongunjoen matkailu Oy, Kivivaarantie 21
ke 19.00-20.00
13.9.2017-13.12.2017, 16 oppituntia
10.1.2018-11.4.2018, 17 oppituntia
Nana Nygren
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Katso kurssikuvaus Liikuntaryhmä Vuonisjärvi -kohdasta.
830152
TOIMINNALLINEN TREENI JAMALI
Jamalin koulu, Reposärkäntie 21
ti 17.30-18.30
12.9.2017-5.12.2017, 16 oppituntia
9.1.2018-10.4.2018, 17 oppituntia
KM Mervi Tolonen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Toiminnallinen treeni sisältää koko kroppaa kuormittavia kokonaisvaltaisia liikkeitä. Harjoitus on intervallityyppinen ja
se tehdään paikkaharjoitteluna. Liikkeet
tehdään oman kehon painolla ja erilaisten
välineiden avulla. Sopii naisille ja miehille.
830154
TOIMINNALLINEN TREENI LOUKKU
Loukun Seurojentalo, Kuohatintie 2
ke 17.30-18.30
13.9.2017-13.12.2017, 16 oppituntia
10.1.2018-11.4.2018, 17 oppituntia
KM Mervi Tolonen
Kurssimaksu 62,00 € Syksy 31,00 €
Kevät 31,00 €
Katso kurssikuvaus Toiminnallinen
Treeni Jamali -kohdasta.
830181
LIIKUNTAPASSI
Useita toimipaikkoja,
11.9.2017-22.4.2017, 40 oppituntia
Kurssimaksu 43,00 €
Liikuntapassin käyttäjä voi osallistua
kolmeentoista kansalaisopiston liikuntaryhmään, jotka ovat: alaselän harjoittelu,
allasvoimistelu, circuit, jooga, interfit, kahvakuula, kehonhuolto, kiinteytysjumppa,
kuntosali, lavis, niska-hartiaseudun harjoittelu, syvävesijumppa ja zumba. Samaan ryhmään voit osallistua enintään 5
kertaa, ja osallistumiskertoja on enintään
30. Lähetämme sinulle liikuntapassin, johon keräät osallistumisleimat käymistäsi
ryhmistä. Liikuntapassi on voimassa koko
lukuvuoden ajan. Katso liikuntaryhmien
kurssikuvaukset, ajankohdat ja paikat
Korento-lehdestä. Liikuntapassi soveltuu monipuolisesta liikunnasta pitäville
henkilöille tai esim. vuorotyössä oleville
työntekijöille. Kurssimaksun lisäksi uimahallin ja kuntosalin sisäänpääsymaksu.
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Tullaan tutuiksi
KUVA Asko Saarelainen

Helena Muikku,
kahvakuulan ohjaaja

Meseret Thitz

Lieksasta kotoisin oleva Helena Muikku muutti perheensä
kanssa takaisin Lieksaan vuonna 2010. Hän on koulutukseltaan lähihoitaja ja työskentelee vanhusten parissa. Helena
ohjasi Lieksan Naisvoimistelijat ry:ssä kuntojumppaa neljä
vuotta suoritettuaan Suomen voimisteluliiton ryhmäliikunnanohjaajan koulutuksen. Lisäksi hän kävi kahvakuulan koulutuksen ja ohjasi parina kesänä Lieksan Naisvoimistelijoiden
kahvakuularyhmää ulkona. Tänä kesänä Helena veti kansalaisopiston kahvakuulaa Kuhmonkadun koulun urheilukentällä ja jatkaa ohjausta syksyllä saman koulun liikuntasalissa.
Helena haluaa tarjota opiskelijoille monipuolisen, tehokkaan
ja mukavan kahvakuulatunnin. Hän on innostunut liikunnan
ohjauksesta ja uusista haasteista. ”Nähdään kahvakuulaamassa!” Helena toivottaa.

Uusi liikunnanopettajamme Meseret Thitz aloittaa allasvoimistelun ja miesten liikuntaryhmän vetäjänä. Meseret, tai tuttavallisemmin Mesu, on kotoisin Leppävirralta, jonne hänet
adoptoitiin Etiopiasta. Matka Leppavirralta Lieksaan kulki
Kuopion kautta. Lieksassa hän on viihtynyt hyvin, koska täällä on paljon hyviä lenkkimaastoja ja kauniita retkeilypaikkoja.
Koulutukseltaan Meseret on liikuntaneuvoja. Hän valmistui
Tanhuvaaran urheiluopistosta 2011. Lisäksi hänellä on paljon
erilaisia kurssimuotoisia lisäkoulutuksia.
Meseret toivoo saavansa ryhmiinsä paljon opiskelijoita.
”Pyrin saamaan ryhmät sellaiseks et jokainen omalla tasollaan
on treenin jälkeen hapoilla. Toinen ois et jengil ois hurttia
huumoria mukana. Sitä tapaan itse viljellä ohjauksissani. Ei
totisena mut täysillä”, Mesu tuumii.

i

Tule ja kerro meille toiveesi,
mitä haluaisit harrastaa!

KANSALAISOPISTON INFO
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KUVA Tuula Porkka

Käytännön taidot
KÄDEN TAIDOT
110405
BETONIKORISTEITA PUUTARHAAN
Pankajärvi, Löpöntie 99, Löpöntie 99
ke 17.00–19.15
la 09.00–16.45
9.9.2017–13.9.2017, 12 oppituntia
Tekstiiliartesaani Aija Väätäinen
Kurssimaksu 18,00 €
Tehdään betonista monenlaisia esineitä,
joita voi käyttää omassa puutarhassa: mm.
raparperilaattoja, juoma-altaita, palloja,
ruukkuja, tonttuja tai menninkäisiä. Kurssipaikka Pankajärvellä, Löpöntie 99. Yksi
lauantaipäivä ja sitä seuraava keskiviikkoilta: 9.9. ja 13.9. Huomaa siis, että raparperinlehtien saatavuuden takia tämä kurssi
käynnistyy jo ennen kansalaisopiston lukukauden varsinaista alkua. Maksu 18 €.
Materiaalimaksu käytön mukaan, alkaen
10 €. Yhteistyökurssi Taitokeskus Lieksan
kanssa, ja kurssin tarkemman esitteen voi
hakea Lieksan taitokeskuksesta.

PUUTARHATALOUS
710300
KASVIMAAN JA PIHAN SYYSTYÖT
Lieksan lukio, luokka 205, Koulukatu 16
la 10.00–13.00
23.9.2017–7.10.2017, 6 oppituntia
Kotipuutarha- ja ympäristöasiantuntija
Maarit Sallinen-Uusoksa
Kurssimaksu 18,00 €
Kahtena lauantaipäivänä pidettävä lyhytkurssi, joka tapahtuu osittain lukiossa,
Koulukatu 16, luokka 205, ja osittain Pielisen museossa, Pappilantie 2. Ensimmäisellä kerralla 23.9. ensin lukion luokassa kas-

vimaan ja pihan syystyöt: syyslannoitus
ja -istutukset, kestävät kasvit, sadonkorjuu. Sitten samana päivänä myös käytännön työtä Pielisen museossa. Toisella kerralla 7.10. kohopenkin ja lehtikompostin
rakennus, lisäksi teoriassa kasviryhmän
suunnittelua kevättä varten.

METSÄTALOUS
710200
SAVOTTA – METSÄNOMISTAJAN
YLEISKURSSI
Kulttuurikeskus, kokoushuone Simpauttaja, Pielisentie 9-11
la 10.00–15.00
23.9.2017–30.9.2017, 12 oppituntia
Metsäasiantuntija Olavi Reittu
Kurssimaksu 18,00 €
Kahden lauantaipäivän mittainen kurssi.
Ensimmäisessä kokoontumisessa käsitellään seuraavia asioita: metsän merkitys,
metsäsuunnitelma ja tila-arvio, puukauppa, hakkuumenetelmät, metsänuudistaminen, taimikonhoito ja lannoitus. Toisella
kerralla tutustutaan maastossa ensimmäisessä kokoontumisessa käsiteltyihin asioihin. Kulku kokoushuone Simpauttajaan
Kulttuurikeskuksen takapihan puolelta eli
Korpi-Jaakonkadun suunnalta. Maastokohteisiin kimppakyydein.

TEKSTIILITYÖ
110430
TYYLIN JA VAATEKAAPIN PÄIVITYS
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
ti 17.00-19.15
to 17.00-19.15

24.10.2017-9.11.2017, 18 oppituntia
Ompelijamestari Taina Kiiskinen
Kurssimaksu 31,00 €
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.
110435
VAATTEIDEN VALMISTUS JA KORJAUS
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
ma 14.30-16.45
18.9.2017-13.11.2017, 24 oppituntia
Ompelijamestari Taina Kiiskinen
Kurssimaksu 31,00 €
Teemme aikuisten ja lasten vaatteita valmiskaavoja apuna käyttäen. Aikaisempaa ompelukokemusta ei tarvita, ainoastaan innokas asenne riittää.

110440
VAATTEITA KAIKENIKÄISILLE
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
ma 17.00-19.30
18.9.2017-27.11.2017, 30 oppituntia
Ompelijamestari Taina Kiiskinen
Kurssimaksu 37,00 €
Teemme aikuisten ja lasten vaatteita valmiskaavoja apuna käyttäen. Aikaisempaa ompelukokemusta ei tarvita, ainoastaan innokas asenne riittää.
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110445
KÄSITÖITÄ VALINTASI MUKAAN
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
ke 17.30-19.45
13.9.2017-13.12.2017, 36 oppituntia
10.1.2018-11.4.2018, 39 oppituntia
Tekstiilityönopettajana Anu Jänkävaara
Kurssimaksu 74,00 € Syksy 37,00 €
Kevät 37,00 €
Tilkkutöitä, erilaisia lankatöitä, kirjontoja ja pitsejä valintasi ja harrastuksesi mukaan. Tarvittaessa saatavissa ohjausta
kansallispuvun tekoon.

4.11.2017-9.12.2017, 36 oppituntia
Taide- ja sisustuslasiartesaani
Pirjo Honkanen
Kurssimaksu 37,00 €

neula, ohutta lankaa, viivoitin ja sakset.
Yhden viikonlopun kurssi. Himmelimateriaalit voit ostaa opettajalta.

Valmistetaan lasitöitä eri tekniikoilla.
Hopeaketju- ja lasityökurssien yhteinen tiedotustilaisuus tiistaina 12.9. kello
17.30–18.15 Päiväkeskus Karpalossa; aloittelijoiden läsnäolo tiedotustilaisuudessa
välttämätöntä. Kokoontumiset viikonvaihteissa: 4.–5.11., 18.–19.11. ja 9.12.2017.

110455
JOULUTONTTU
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila,
la 09.00–15.30
2.12.2017-2.12.2017, 8 oppituntia
Tekstiiliartesaani Aija Väätäinen
Kurssimaksu 18,00 €
Tule askartelemaan joulutonttu. Valmistetaan noin 45 cm korkea tonttu-ukko.
Tehdään aluksi rautalangasta ja sanomalehdestä tai räsystä vartalo. Tontulle valmistetaan nailonsukasta pää, ommellaan
vaatteet puuvilla- tai huopakankaasta.
Tontun raajat ovat liikuteltavia, joten
sen saa myös istuvaan asentoon. Kurssimaksu 18 € ja tarvikemaksu alkaen 10 €.

KÄDEN TAIDOT
110410
HOPEAKETJU
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
ti 17.30–20.30
12.9.2017-31.10.2017, 24 oppituntia
Taide- ja sisustuslasiartesaani
Pirjo Honkanen
Kurssimaksu 31,00 €
Punotaan ketjuja messinki- ja hopealangasta.
Materiaalin hankinta yhteistilauksena. Kurssilla tarvitaan pihdit, jotka maksavat noin 18
€. Hopeaketju- ja lasityökurssien yhteinen
tiedotustilaisuus ti 12.9. kello 17.30–18.15 Päiväkeskus Karpalossa; aloittelijoiden läsnäolo
tiedotustilaisuudessa välttämätöntä.
110415
LASITYÖT
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
la 09.00–15.00
su 09.00–15.00

KUVA
Pasi Karonen

TEKNINEN TYÖ

110450
HIMMELIT
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila,
la 10.00–15.00
su 10.00–15.00
9.12.2017-10.12.2017, 12 oppituntia
Artesaani Leena Koivunen
Kurssimaksu 18,00 €

110470
PUUTYÖT, ryhmä A
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30, urheilukentän puoleinen siipi,
ma 17.00–20.00
11.9.2017–4.12.2017, 48 oppituntia
8.1.2018–16.4.2018, 52 oppituntia
Artenomi Juha Pietarinen
Kurssimaksu 86,00 € Syksy 43,00 €
Kevät 43,00 €

Kurssilla rakennetaan himmeleitä perinteisistä luonnonmateriaaleista oljesta ja
järviruo’osta sekä modernina versiona
kierrätyspaperista. Ota mukaan pitkä

Tutustuminen perustyövälineisiin, materiaaleihin sekä perustekniikoihin. Yksilöllisten pienimuotoisten esineiden suunnittelua
ja valmistamista. Mukaan omat materiaalit.
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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.

KOTITALOUS
810200
KASVISRUOKIA, ALKEISKURSSI
Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
ke 17.00–20.00
13.9.2017-27.9.2017, 12 oppituntia
Sari Taskinen
Kurssimaksu 18,00 €
Kasvisruokia arkeen ja juhlaan. Lyhytkurssi kolmena keskiviikkoiltana. Kurssimaksun lisäksi arvikemaksu noin 9 €/kerta.
KUVA Asko Saarelainen
110475
PUUTYÖT, ryhmä B
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30, urheilukentän puoleinen siipi,
ti 17.00-20.00
12.9.2017-12.12.2017, 48 oppituntia
9.1.2018-10.4.2018, 52 oppituntia
Artenomi Juha Pietarinen
Kurssimaksu 86,00 € Syksy 43,00 €
Kevät 43,00 €
Tutustuminen perustyövälineisiin, materiaaleihin sekä perustekniikoihin. Yksilöllisten pienimuotoisten esineiden suunnittelua
ja valmistamista. Mukaan omat materiaalit.
110480
PUUTYÖT, ryhmä C
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30, urheilukentän puoleinen siipi,
ke 17.00-20.00
13.9.2017-13.12.2017, 48 oppituntia
10.1.2018-11.4.2018, 52 oppituntia
Artenomi Juha Pietarinen
Kurssimaksu 86,00 € Syksy 43,00 €
Kevät 43,00 €
Tutustuminen perustyövälineisiin, materiaaleihin sekä perustekniikoihin. Yksilöllisten pienimuotoisten esineiden suunnittelua
ja valmistamista. Mukaan omat materiaalit.
110485
METALLITYÖT, ryhmä A
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30, urheilukentän puoleinen siipi,
ma 17.00-20.00
11.9.2017-4.12.2017, 48 oppituntia
8.1.2018-16.4.2018, 52 oppituntia
Esko Honkanen

Kurssimaksu 86,00 € Syksy 43,00 €
Kevät 43,00 €
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.
110490
METALLITYÖT, ryhmä B
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30, urheilukentän puoleinen siipi,
ti 17.00-20.00
12.9.2017-12.12.2017, 48 oppituntia
9.1.2018-10.4.2018, 52 oppituntia
Esko Honkanen
Kurssimaksu 86,00 € Syksy 43,00 €
Kevät 43,00 €
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.

KALASTUS
110400 PERHOT
Lieksan lukio, luokka 204, Koulukatu 16
ti 18.10–20.25
12.9.2017-5.12.2017, 36 oppituntia
Timo Hartikainen
Kurssimaksu 37,00 €

810210
KASVISRUOKIA, JATKOKURSSI
Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
ke 17.00–20.00
4.10.2017-25.10.2017, 12 oppituntia
Sari Taskinen
Kurssimaksu 18,00 €
Kasvisruokia arkeen ja juhlaan, tarkoitettu
jatkokurssiksi joko viimetalvisen kasvisruokakurssin tai nyt alkusyksyllä käydyn
kasvisruokien alkeiskurssin jälkeen. Lyhytkurssi kolmena keskiviikkoiltana. Kurssimaksun lisäksi tarvikemaksu noin 9 €/kerta.
810220
GLUTEENITON LEIVONTA
Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
ke 17.00–20.00
1.11.2017-15.11.2017, 12 oppituntia
Sari Taskinen
Kurssimaksu 18,00 €
Gluteenitonta leivontaa arkisesta juhlaan, suolaista ja makeaa. Lyhytkurssi
kolmena keskiviikkoiltana. Kurssimaksun lisäksi tarvikemaksu noin 9 €/kerta.
810230
OLET MITEN SYÖT
Lieksan lukio, luokka 101, Koulukatu 16
ti 17.00–20.00
3.10.2017-24.10.2017, 12 oppituntia
Arto Hiltunen
Kurssimaksu 18,00 €
Ravitsemuksen perusteet sekä ruokavalion
ja ruokailurytmin merkitys ihmisen hyvinvointiin sekä tällä hetkellä pinnalla olevat
muotiruokavaliot. Oman ruokavalion seuraaminen ja tarvittaessa korjaaminen. Erilaisten ruokalajien valmistus. Kurssimaksun lisäksi tarvikemaksu noin 9 €/kerta.
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RAVITSEMISALA
810100
HYGIENIAPASSI
Lieksan lukio, auditorio, Koulukatu 16
la 09.00–16.00
28.10.2017-28.10.2017, 8 oppituntia
Ruokapalvelupäällikkö Mervi Liiten
Kurssimaksu 28,00 €
Hygieniapassin tarkoituksena on ohjata henkilöitä käsittelemään ruokaa turvallisesti.
Työntekijä tarvitsee hygieniapassin, jos hän
työskentelee elintarvikehuoneistossa, esimerkiksi kahvilassa tai leipomossa, ja käsittelee pakkaamattomia, helposti pilaantuvia
elintarvikkeita kuten maitoa, lihaa tai kalaa.
Hygieniapassi vaaditaan myös vaikkapa
työnantajilta, opiskelijoilta ja harjoittelijoilta.
Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen seitsemän eri osa-aluetta. Koulutusaika
yhtenä lauantaipäivänä kello 9.00–16.00. Koulutukseen varataan tunnin ruokatauko. Testi
suoritetaan koulutuksen lopussa (koeaika
20–45 minuuttia), jonka jälkeen käymme oikeat vastaukset läpi. Testissä on todistettava
henkilöllisyys passilla, ajokortilla tai henkilöllisyystodistuksella testilomakkeen palautuksen yhteydessä. Testimerkinnät on tehtävä
sinisellä kuivamustekynällä arkistoinnin
vuoksi. Testin kirjaaminen ja korttien painatus kestää 2–3 viikkoa, jonka jälkeen ne ovat
noudettavissa kansalaisopiston toimistosta.
Kurssimaksu 18 € ja korttimaksu 10 €. Kurssisivun ja aineistolinkkien verkko-osoite:
http://koulu.lieksa.fi/hygieniapassi.htm.

KUVA Asko Saarelainen

TERVEYS
830200
ENSIAPU 1
Lieksan lukio, luokka 101, Koulukatu 16
la 09.00–15.45
su 09.00–15.45
28.10.2017–29.10.2017, 16 oppituntia
ETK, ensiavun ja terveystiedon kouluttaja Niina Meriläinen
Kurssimaksu 39,00 €
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
HÄTÄENSIAPU- JA KERTAUSKURSSI
(KEVÄT)
Lieksan lukio, luokka 105, Koulukatu 16
la 09.00–14.00
10.2.2018–10.2.2018, 5 oppituntia
ETK, ensiavun ja terveystiedon kouluttaja Niina Meriläinen
Kurssimaksu 26,00 €
Tavoite: antaa valmiudet henkeäpelastavaan ensiapuun sekä tietoa terveydestä ja
sen edistämisestä. Kurssi käy hätäensiapu-

KUVA Asko Saarelainen
kurssina niille, joilla ei ole voimassa olevaa
kurssitodistusta. Tällaisella kertauskurssilla voi myös jatkaa yhtä hyvin joko ensiapu
1- tai 2-kortin voimassaoloa, mutta vain
yhden kerran kumpaakin. Maksu alustavasti 26 €, sisältää opetuksen ja ensiapukortin. Maksuun saattaa vielä tulla pieni
tarkistus.

MUU KOULUTUS
999900
HEVOSEN KÄSITTELYN ALKEET
Kulttuurikeskus, kokoushuone Simpauttaja, Pielisentie 9–11
ti 18.00–20.30 Kokoushuone Simpauttaja

la 10.00–15.30 Raviradalla
12.9.2017–23.9.2017, 18 oppituntia
Timo Ryynänen ja Johanna Puustinen
Kurssimaksu 31,00 €
Kurssilla perehdytään hevosen käsittelyn
alkeisiin kokeneiden ohjaajien johdolla.
Tutustuminen hevosen käyttäytymisen
perusteisiin ja tarvittaviin varusteihin.
Kurssi soveltuu hyvin hevosista kiinnostuneille ja hevosharrastuksen aloittamista
suunnitteleville tai jo aloittaneille. Kurssi
soveltuu 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille.
Kurssimaksu 31 € + välipalat raviratapäivinä 12 €. Kansalaisopiston ja Pielisjärven
Hevosystäväinseura ry:n yhteisryhmä.
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Siirtoväki teemana
Pielisen altaan symposiumissa
Vuonislahden kesän teatteriesityksessä peilattiin sodanjälkeistä elämää
kirjailija Heikki Turusen tuotantoon
liittyneen Maan veri -näytelmän
yhteydessä. Kirjailija Antti Heikkisen
dramatisoimaa näytelmää seurasi noin
2500 henkilöä.
Siirtoväen vaikutusta yhteiskuntaan
käsitellään syvällisemmin syksyn
Pielisen altaan Symposiumissa. Luovutetuilta alueilta joutui siirtymään
muualle Suomeen noin 420 000 ihmistä.
Enemmistö heistä oli saanut toimeentulonsa maataloudesta. Siirtoväen
asuttaminen muodostui sodanjälkeisen
jälleenrakennustyön kiireisimmäksi
tehtäväksi. Karjalaisen siirtoväen –
evakkojen – merkitys suomalaiseen
yhteiskuntaan on ollut suuri, mutta
usein sen tiedostaminen on jäänyt
sirpaleiseksi.
Ohjelma
FT Heli Kananen
Filosofian tohtori Heli Kanasen Suomen historian väitöskirjassa (2010)

”Kontrolloitu sopeutuminen – ortodoksinen siirtoväki sotien jälkeisessä
Ylä-Savossa (1946-1959)” on todettu, että
ortodoksisen siirtoväen uusilla asuinsijoilla saaman vastaanoton piirteet
on vaiettu kansallista historiakuvaa
rakennettaessa.
Kanasen mukaan siirtoväen sopeutuminen oli huomattavasti moni-ilmeisempi prosessi kuin tähän saakka on
osoitettu. Karjalaiset ortodoksit saivat
kokea myös yleensä karjalaisiin kohdistetut kielteiset ennakkoluulot. Heitä
pidettiin muun muassa epäilyttävinä.
FL Asko Saarelainen
Lieksan kansalaisopiston rehtorina
toimiva Asko Saarelainen on kirjoittanut maaseudun muutoksesta tutkimusartikkeleissaan teoksissa ”Rintamalta
raiviolle – Sodanjälkeinen asutustoiminta 50 vuotta (1995)” ja ”Omal mual
Vierahal mual – Suojärven historia IV
(2011)”. Hän käsitteli teemaa myös Pielisen museon tämän kesän näyttelyssä
Rajalla 400 vuotta.

Joensuun piispa Arseni
Joensuun piispa Arsenin keskeisiin tehtäviin Suomen ortodoksisessa kirkossa
kuuluu maahanmuuttajatyö.
Isä Arseni (siviilinimeltään Jorma
Heikkinen) on tunnettu ikonimaalari ja
ikonografian tuntija. Hän on julkaissut
aiheesta useita teoksia. Isä Arseni on
suorittanut teologian lisensiaatin tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa (v. 2011), ja
meneillään on nyt tohtorin tutkintoon
johtavat opinnot Jyväskylän yliopistossa.
Kirjailija Heikki Turunen
Heikki Turunen on merkittävin sodanjälkeisen maaseudun kaunokirjallinen
kuvaaja. Turusen raivaajasarja (Hupeli
1978, Kolmen hevosen mies 1981, Punahongan hehku 1982, Mustarinnan lapset
1985 ja Maan veri 1987) on myös vahva
sosiaalihistorian tutkimus itäsuomalaisen maaseudun murroksen vuosista.
Siirtoväkeä Turunen kuvaa teoksissaan
”Kuokka ja kannel 2016” ja syksyllä
ilmestyvässä uutuuskirjassaan ”Vinoristin kansa”.

Reino Kuivalainen | Vuonislahden Taiteilijatalo ry
Pielisen altaan
XXII Symposium
22.9.2017
klo 13.00–17.00

KUVA Asko Saarelainen

Vuonisladen Seurojentalolla.
Vapaa pääsy.

Suojärveläisen siirtoväen vaiheita paikkakunnalla sivuttiin kesän Maan veri – Rintamalta raiviolle -näytelmässä
Vuonislahdessa. Asiantuntijat pohtivat teemaa laajemmin
Vuonislahden Seurojentalolla 22.9. klo 13–17 Pielisen altaan
Symposiumissa. Kuva Asko Saarelainen.
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Taidekoulu
110362
TAIDEKOULU 1
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila,
ma 16.00-17.30
4.9.2017-11.12.2017, 28 oppituntia
8.1.2018-7.5.2018, 32 oppituntia
Airi Ikonen
Kurssimaksu 150,00 € Syksy 75,00 €
Kevät 75,00 €

110368
TAIDEKOULU 4
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila,
ke 16.30-18.00
6.9.2017-20.12.2017, 28 oppituntia
10.1.2018-2.5.2018, 32 oppituntia
Airi Ikonen
Kurssimaksu 150,00 € Syksy 75,00 €
Kevät 75,00 €

Lieksan Lasten ja Nuorten Taidekoulun
ryhmä 5-8 vuotiaille. Kuvataiteen perusopintoja: piirustus, maalaus, kuvanveisto, grafiikka, tekstiilitaide, ympäristötaide, yhteisötaide, valokuvaus ym.

Lieksan Lasten ja Nuorten Taidekoulun
ryhmä 11-15 vuotiaille. Kuvataiteen perusopintoja: piirustus, maalaus, kuvanveisto, grafiikka, tekstiilitaide, ympäristötaide, yhteisötaide, valokuvaus ym.

110364
TAIDEKOULU 2
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila,
to 15.00-16.30
7.9.2017-14.12.2017, 28 oppituntia
11.1.2018-3.5.2018, 32 oppituntia
Airi Ikonen
Kurssimaksu 150,00 € Syksy 75,00 €
Kevät 75,00 €

110370
TAIDEKOULU / LAPSI & AIKUINEN
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila,
pe 15.00-16.30
8.9.2017-15.12.2017, 28 oppituntia
12.1.2018-11.5.2018, 32 oppituntia
Airi Ikonen
Kurssimaksu 150,00 € Syksy 75,00 €
Kevät 75,00 €

Lieksan Lasten ja Nuorten Taidekoulun
ryhmä 7-8 vuotiaille. Kuvataiteen perusopintoja: piirustus, maalaus, kuvanveisto, grafiikka, tekstiilitaide, ympäristötaide, yhteisötaide, valokuvaus ym.

Lieksan Lasten ja Nuorten Taidekoulun ryhmä 3 vuotiaasta alkaen. Kuvataiteen alku-ja
perusopintoja yhdessä tekemisen ilolla:
piirustus, maalaus, kuvanveisto, grafiikka,
tekstiilitaide, ympäristötaide, yhteisötaide,
valokuvaus ym. Lapsi ja aikuinen ilmoittautuvat erikseen ja molemmat ovat varsinaisia
opiskelijoita (laskutetaan kurssimaksu).

110366
TAIDEKOULU 3
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila,
to 17.00-18.30
7.9.2017-14.12.2017, 28 oppituntia
11.1.2018-3.5.2018, 32 oppituntia
Airi Ikonen
Kurssimaksu 150,00 € Syksy 75,00 €
Kevät 75,00 €
Lieksan Lasten ja Nuorten Taidekoulun
ryhmä 9-10 vuotiaille. Kuvataiteen perusopintoja: piirustus, maalaus, kuvanveisto, grafiikka, tekstiilitaide, ympäristötaide, yhteisötaide, valokuvaus ym.

110372
TAIDEKOULU / JAMALI
Jamalin koulu, Reposärkäntie 21
ti 13.00-14.30
5.9.2017-12.12.2017, 28 oppituntia
9.1.2018-1.5.2018, 32 oppituntia
Airi Ikonen
Kurssimaksu 150,00 € Syksy 75,00 €
Kevät 75,00 €

KUVAT Asko Saarelainen
piirustus, maalaus, kuvanveisto, grafiikka,
tekstiilitaide, ympäristötaide, yhteisötaide ym.
110374
TAIDEKÄSITYÖN JA KUVATAITEEN
TYÖPAJA
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila,
ti 16.00-18.15
5.9.2017-12.12.2017, 42 oppituntia
9.1.2018-1.5.2018, 48 oppituntia
Airi Ikonen
Kurssimaksu 150,00 € Syksy 75,00 €
Kevät 75,00 €
Lieksan Lasten ja Nuorten Taidekoulun ryhmä 10-18 vuotiaille. Syventäviä työpajaopintoja: piirustus, maalaus, taidekäsityö ym.
110382
TAIDETYÖPAJA 7-10 vuotiaat
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila,
ti 12.00-17.00
17.10.2017-17.10.2017, 6 oppituntia
Airi Ikonen
Kurssimaksu 18,00 €
Syyslomaviikolla toteutettavassa työpajassa tehdään vapaa-aiheinen isompi
teoskokonaisuus. Ota mukaan välipala.
110384
TAIDETYÖPAJA 11-18 vuotiaat
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila,
ke 12.00-17.00
to 12.00-17.00
18.10.2017-19.10.2017, 12 oppituntia
Airi Ikonen
Kurssimaksu 18,00 €
Syyslomaviikolla toteutettavassa työpajassa tehdään vapaa-aiheinen isompi teoskokonaisuus. Ota mukaan välipala.

Lieksan Lasten ja Nuorten Taidekoulun ryhmä 6-12 vuotiaille. Kuvataiteen perusopintoja:
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ILMOITTAUDU TAIDEKOULUUN
Ilmoittautuminen taidekoulun ryhmiin
alkaa Internetissä pe 1.9. klo 18.00 osoitteessa
https://www.opistopalvelut.fi/lieksa/.
Mikäli ryhmiin on opiskelupaikkoja jäljellä, ryhmiin voi ilmoittautua myös ensimmäisen kokoontumisen yhteydessä.
Tärkeää on, että teet myös ilmoittautumisen Internetissä.
Taidekoulun syyskausi alkaa 4.9. ja
päättyy 15.12.2017 (14 opetusviikkoa).
Kevätkausi alkaa 8.1. ja päättyy 4.5.2018
(16 opetusviikkoa).
Ryhmien oppilasminimi on kuusi (6) opiskelijaa.
Taidekoulun ryhmien kurssi- ja tarvikemaksu on 75 €/lukukausi. Lapsi & aikuinen -ryhmässä molemmat, sekä aikuinen
että lapsi maksavat 75 €/lukukausi. Opisto
laskuttaa maksut erikseen syksyllä ja keväällä. Muistathan perua kevään osuuden
marraskuun loppuun mennessä, mikäli et
aio jatkaa opiskelua keväällä, muutoin laskutamme myös kevään maksun.
Lue Ilmoittautumis- ja perumisohjeet
2017-2018 Korennon sivulta 4 tai Internetistä.
Tiedustelut: ryhmien opettaja Airi Ikonen p. 050 3442315 tai kansalaisopiston
toimisto p. 040 1044106
Tervetuloa taideopintojen pariin!
Huomaa, että alle 18-vuotiaat lapset ja
nuoret ovat huoltajan vastuulla oppituntien alkamiseen saakka ja oppituntien
päätyttyä.
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KUVA Asko Saarelainen

Hyvinvointilautakunnan toimialaan kuuluvat
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• varhaiskasvatus
• esi-ja perusopetus
• lukiokoulutus
• lasten aamu-ja iltapäivätoiminta
• musiikkiopisto
• kansalaisopisto
• kulttuuri (kirjasto-, museo- ja kulttuuritoiminta)
• liikunta- ja nuorisopalvelut
• kotouttaminen
•ruokahuoltopalvelut
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Hyvinvointipalvelujen tärkeä toimintamuoto
on yhteistyö paikallisten yhdistysten kanssa.
KUVA Asko Saarelainen

Sivistystoimesta hyvinvointipalveluiksi – mikä muuttuu?
Lieksan kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta
sekä kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta yhdistyivät 1.6.2017
alkaen hyvinvointilautakunnaksi. Kaupungin operatiivista
organisaatiota muutettiin jo ennen sitä hyvinvointipalveluiden suuntaan mm. virkanimikemuutoksella ja toimitilajärjestelyillä. Muutos on organisaation ja terminologian näkökulmasta melko suuri, mutta palveluiden tuottamiseen ja
järjestämiseen sillä on käytännössä melko vähän merkitystä.
Kuntalain päivitys muutoksen takana
Eduskunta sääti uuden kuntalain huhtikuussa 2015. Kuntalain 1. pykälässä, jossa kuvataan lain tarkoitusta, todetaan
kunnan perustehtävästä mm. seuraavaa: ”Kunta edistää
asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä
järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti
ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla”.
Kuinka kunta sitten voi edistää kuntalaisten hyvinvointia?
Hyvinvoinnin määritelmä on monitahoinen ja se tarkoittaa eri
ihmisille erilaisia asioita. Tästä johtuen kunnan on edistettävä
ja kehitettävä hyvinvointipalveluja laajasti ja kaikki ikäryhmät huomioon ottaen. Kehittämistyössä on huomioitava sekä
lakisääteiset palvelut että kunnan valittavissa olevat palvelut.
Asioiden valmistelu ja päätöksenteko onkin jatkuvaa pohdintaa siitä, mihin palveluihin missäkin vaiheessa panostetaan.
Samalla tavoin kuin hyvinvoinnin kokemus on yksilöllinen
kokemus, on jokaisella yksilöllä myös vastuu oman hyvinvointinsa edistämisessä ja ylläpitämisessä. Hyvinvoinnin käsite
yhdistetään usein elämänlaadun käsitteeseen. Hyvinvointi ja
elämänlaatu voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin: fyysinen
terveydentila, psyykkinen terveydentila, toimintakyky, sosiaaliset suhteet, ympäristö ja arvot. Nämä kaikki ovat asioita,
joihin jokainen pystyy vaikuttamaan omalla toiminnallaan.
Hyvinvointilautakunta päättää käytännössä samoista asiakokonaisuuksista, jotka olivat aiemmin varhaiskasvatus- ja
koulutuslautakunnan sekä kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan peukalon alla. Kokonaisuuteen kuuluvat kaikki entiset
sivistystoimen toimialueet ja uutena osa-alueena on ruokahuolto. Saman lautakunnan alaisuuteen kuuluu siten ruoan
valmistus ja ruokahuoltopalvelun asiakkaat eli varhaiskasvatus ja opetustoimi.

Hyvinvoinnin edistäminen on yhteistyötä
Siun sote otti vastuun Pohjois-Karjalan kuntien ja Heinäveden sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta
kuluvan vuoden alusta alkaen. Siun sote onkin kunnille
keskeinen yhteistyötaho kuntalaisten hyvinvoinnin
edistämisessä. Tärkein yksittäinen hyvinvointia edistävä
tekijä on varmasti työ. Kunnan elinvoimaisuuteen liittyvä työpaikkojen määrä korreloi vahvasti kuntalaisten
hyvinvoinnin tasoon. Elinvoima tuottaa hyvinvointia
ja hyvinvointi tuottaa elinvoimaa. Kunnan palveluntuotannossa erilaisilla teknisen toimen palveluilla on
merkittävä vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin. Esimerkkeinä voisi mainita vaikkapa vesihuoltopalveluiden
tuottaman puhtaan veden vaikutuksen fyysiseen terveyteen ja kaavoituksen vaikutuksen asuinympäristöön
ja asumisvaihtoehtoihin. Hyvinvointipalvelut ovat siten
kuntaorganisaatiossa vain yksi toimija kuntalaisten
hyvinvoinnin edistämisessä.
Hyvinvointiin panostamisesta palkitaan
Hyvinvointi-sanan käyttäminen tuo käsitteenä palveluntuotannon lähemmäksi yksittäistä kuntalaista ja se
korostaa samalla sitä, että kunnalliset palvelut ja kunta
toimivat kuntalaisten parhaaksi. Jatkossa hyvinvoinnin
edistämisestä palkitaan kuntia myös taloudellisesti. Kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen tulee ns. maakuntamallin myötä kannustava HYTE-kerroin, joka käytännössä
tarkoittaa sitä, että kuntien aktiivinen hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen toiminta voidaan palkita korkeammilla valtionosuuksilla. Kuntien toimenpiteiden vaikuttavuutta mitataan toimintaa kuvaavilla indikaattoreilla
ja tulosindikaattoreilla. Koelaskelmien mukaan HYTEkertoimen perusteella jatkossa jaettava valtionosuus on
enimmillään 12,2 €/asukas ja alimmillaan 6,0 €/asukas.
Kunnan hyvinvointiponnisteluilla on siten suora yhteys
myös kunnan tulorakenteeseen.
Edellä on todettu, että hyvinvoinnin edistäminen on
yhteistyötä. Kaikkein tärkein yhteistyömuoto on edelleen
kuntaorganisaation ja kuntalaisten jatkuva vuoropuhelu
palveluiden tasapuolisen kehittämisen varmistamiseksi.

Arto Sihvonen | Hyvinvointijohtaja
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Vuoniskylien koulu
Niittylahdessa
Lähdimme koululta kahdeksan aikaan
ja ajoimme noin puolitoista tuntia
Niittylahden ammattiopistoon. Niittylahden ammattiopisto kouluttaa
nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajia, jotka
myös vetivät meille tämän leirikoulun.
Meitä vastassa oli monta hymyilevää
kasvoa, jotka kaikki toivottivat meidät
tervetulleeksi Niittylahteen.
Jakauduimme joukkueisiin ja lähdimme metsäseikkailuradalle. Ensin silmät
sidottuina tunnistimme hajun perusteella metsän antimia. Kuljimme vähän
matkaa ja riisuimme laput silmiltämme.
Seuraavaksi piti selvitä leikkikentän
poikki hiekkalaatikolle koskematta
hiekkaan käyttämällä lautoja ja kiipeilytelineitä. Tämän jälkeen teimme
luontotaidetta ja lähdimme seuraavalle
pisteelle korikiipeilyyyn. Siinä piti asettaa pullokoreja päällekkäin. Maksimi oli
15 koria ja suurin osa onnistuikin. Kun
torni kaatui, sai keikkua valjaitten varassa. Seuraava piste oli jousiammunta.
Ensin meitä opastettiin oikeaoppiseen
ampumiseen, joko oikealla jousella tai
lasten jousella. Sitten oli välipalan aika.

Muut ryhmät esittelivät valamiansa
amuletteja. Sää oli erittäin hyvä.
Seuraava pisteemme oli leirikouluamuletin valanta. Tina sulatettiin hiilien
päällä, kaadettiin muotteihin ja annettiin kovettua. Lopuksi tina upotettiin
vesiämpäriin ja amuletti puhdistettiin.
Viimeinen pisteemme oli matalaköysirata. Siellä oli myös itse tehty tasapainolauta. Yritimme pysyä tasapainossa
mitä kummallisimmissa asennoissa.
Tämän jälkeen menimme takaisin
sisälle. Tytöt siirtyivät toiseen luokkaan
ja haimme patjat nukkumista varten.
Sitten menimme syömään.
Syömisen jälkeen siirryimme ATKluokkaan pelaamaan kaaosta. Aluksi
heitettiin noppaa ja etsittiin vastaavan
numeron lappu. Sitten juoksimme toiseen tilaan tekemään annettua tehtävää. Joukkueemme (norsut) voitti.
Sitten oli saunan ja uinnin vuoro. Vesi
oli aika lämmintä ja uimme kolme kertaa.
Iltapala oli kodassa, makkaraa, eväsleipiä ja juotavaa. Sitten oli meditaatioharjoitus ja palautteen antaminen
ohjaajille. Vapaa-aikaa oli hiljaisuuteen

asti kello 21.00:een.
Aamulla teimme kiitostaulun ohjaajille ja aloimme jo laittaa tavaroita
kokoon. Sitten menimme aamupuurolle,
joka oli hyvää.
Aamupalan jälkeen laitoimme paikat
kuntoon ja sitten meidät jaettiin uusiin
ryhmiin. Meidän ryhmällämme tuli ongelmanratkaisutehtävä Graalin malja.
Meillä meni koko aika, mutta saimme
sen ratkaistua. ”Palkinnoksi” paljastui
muutama vaahtomuovipallo, eli siis
emme hyötyneet maljan ratkaisemisesta millään tavalla, mutta hauskaa kyllä
oli. Sitten siirryimme sisälle seinäkiipeilyyn. Meille kytkettiin valjaat ja saimme
kiipeilykengät.
Ulkona loppupalautteessa kerroimme
mitä hyvää ja huonoa leirikoulussa oli
ollut. Samalla nautimme myös viimeisiä
jugurtteja ja hedelmiä. Lopuksi haimme tavaramme ja lähdimme takaisin
omaan kouluun, jossa nautimme vielä
koululounaan.
Siinä oli meidän luokkaretkemme Niittylahteen. Sää suosi meitä ja ohjaajat
olivat äärettömän mukavia.

Elmi Ahonen | 6. lk

Lukuvuoden 2017–2018 työ- ja loma-ajat
SYYSLUKUKAUSI
– Koulu alkaa ti 15.8.2017.
– Syysloma viikko 42 ma–pe 16.10.–20.10.2017.
– Itsenäisyyspäivä ke 6.12.2017.
– Syyslukukausi päättyy to 21.12.2017.
Syyslukukaudella työpäiviä yhteensä 87.

KEVÄTLUKUKAUSI
– Koulu alkaa ti 2.1.2018.
– Talviloma viikko 10 ma–pe 5.–9.3.2018.
– Pääsiäinen pe-ma 30.3.–2.4.2018.
– Helatorstai to 10.5.2018.
– Koulu päättyy la 2.6.2018.
Kevätlukukaudella työpäiviä yhteensä 101.
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Uusi opetussuunnitelma
käyttöön yläkoulussa
Valtakunnalliset perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet uusittiin vuonna 2014. Syksyllä 2016 uusien
opetussuunnitelmien mukainen opetus käynnistyi vuosiluokilla 1-6 ja tänä
syksynä uudistus lopultakin toteutuu
myös yläkouluissa kun 7.-luokkalaiset
aloittavat syksyn uudella opetussuunnitelmalla. Uuden opetussuunnitelman
käyttöönottoon on valmistauduttu
Lieksankin yläkoulussa perusteellisesti ja
pitkään. Opettajat ovat kouluttautuneet
ja tutustuneet tuleviin muutoksiin ja
olleet tekemässä omien oppiaineidensa
paikallisia opetussuunnitelmia itse. Myös
yläkoulussa ja lukiossa vuosi sitten toteutettu koulupäivän rakennemuutos oli jo
valmistautumista uuden opetussuunnitelman mukanaan tuomiin toimintakulttuurin ja oppimiskäsityksen muutoksiin.
Vaikka ainekohtaiset muutokset koskevatkin ensimmäisenä vuonna vain 7.
luokkaa, yleiset osat, erityisesti toimintakulttuurin muutos, monialaisuus ja monipuolinen arviointikulttuuri koskettavat
koko koulua jo tästä syksystä alkaen.
Opetussuunnitelmauudistuksen ydin
on siinä, miten tulevaisuuden koulu voi
toimia vielä nykyistä paremmin kasvuyhteisönä ja oppimisympäristönä, joka
vahvistaa oppilaan minuutta ja kykyä

työskennellä toisten kanssa, sekä edistää
laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.
Laaja-alaisen osaamisen lisääntynyt
tarve nousee ympäröivän maailman
muutoksista. Ihmisenä kasvaminen,
opiskelu, työnteko sekä kansalaisena
toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja
yhdistävää osaamista. Erityisen tärkeää
on rohkaista oppilaita tunnistamaan oma
erityislaatunsa, omat vahvuutensa ja
kehittymismahdollisuutensa sekä arvostamaan itseään.
Uudessa opetussuunnitelmassa oppilaan ja opettajan roolit muuttuvat siitä,
millaisena ne on perinteisesti nähty. Oppilas nähdään aktiivisena tekijänä, joka
työskentelee tutkien ja luovasti, sekä
oppien yhdessä toisten kanssa. Opettaja
ohjaa ja rakentaa edellytyksiä oivaltamiselle ja oppimiselle. Koulun toimintakulttuuri tukee aktiivista osallistumista,
toiminnallista oppimista, laaja-alaisia
kokonaisuuksia ja ilmiöpohjaisuutta.
Oppiva yhteisö on sellainen, jossa kannustetaan oppimiseen ja yrittämiseen,
sallitaan virheet, syvennytään työhön
ja saatetaan se loppuun, annetaan ja
vastaanotetaan palautetta ja kehitytään
yhdessä tehden.
Oppiainekohtaiset osuudet keskittyvät

nyt tavoitteisiin, joihin voidaan päästä
monin eri tavoin. Opettajaa ohjaa opetussuunnitelmassa kirjatut vuosiluokkaistetut tavoitteet, joihin oppitunneilla
työskentelemällä pyritään. Arviointi
tapahtuu myös tavoitteisiin nähden,
eli oppimisen arviointi määrittyy sen
mukaan miten tavoitteet on saavutettu.
Arviointi on jatkuvaa, monipuolista, ja
oppilailla on erilaisia mahdollisuuksia
osaamisensa näyttämiselle. Oppiaineiden tavoitteet edistävät myös laajaalaisen osaamisen tavoitteita ja aineita
yhdistävät lisäksi monialaiset oppimiskokonaisuudet, joita opetussuunnitelma velvoittaa järjestämään joka vuosi.
Monialaisten oppimiskokonaisuuksien
tarkoituksena on auttaa hahmottamaan
koulussa opiskeltavien asioiden merkitys oman elämän, yhteisön, yhteiskunnan ja ihmiskunnan kannalta.
Suomalaisen koulumaailman uudistuessa ja muuttuessa on tärkeää muistaa,
että perusopetuksen tehtävänä on edelleenkin luoda perusta laajalle yleissivistykselle, antaa valmiudet ja kelpoisuus
jatko-opintoihin, sekä ohjata oppilaita
löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan kestävää tulevaisuutta. Uusi
opetussuunnitelma antaa kouluille hyvät
eväät tälle tärkeälle työlle.

Reetta-Leena Hiltunen | Rehtori
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Tällaista on
päiväkodissa

Aaron: ”Pääsin tänään leikkimään isojen
poikien kanssa eskareiden puolelle.
Leikin siellä laivalla. Siinä laivassa oli
2 tykkiä, 2 miestä ja kapteeni. Siinä
laivassa oli myös tikkaat ja tyrmä!”

koti
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ä
iv
Partalanmäen pä ivät ja kertoivat
s
Oravan lapset piir kodin arjesta.
alkukesällä päivä

Elina: ”Minä olen tässä päiväkodin pihalla. Pihalla keinutaan, lasketaan
liukumäkeä ja ajetaan ajomopoilla kavereitten kanssa. Kesällä meillä on
uintipäivä. Leikkimökin edessä on silloin allas ja meillä on kivaa!”
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Vilho: ”Lennin kanssa hypimme vesilätäköissä ja aurinko
paistaa... hypimme T-paidassa ja sortseissa lätäköissä!”

Ohto: ”Tässä ollaan päiväkodin pihalla. Me juostaan kilpaa, kiikutaan ja
kiipeillään mökin katolla. Olisi kiva, jos päiväkodissa voisi olla kissoja ja
katolta voisi laskea liukumäkeä.”
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Lukion apulaisrehtorilla Marjaliisa Puittisella
sekä yläkoulun ja lukion rehtorilla Reetta-Leena
Hiltusella oli pöytä täynnä asioita elokuussa
ennen koulujen alkua. KUVA Pasi Karonen

Hankkeiden avulla
kehitystoimintaa lukioon
Lieksan kaupungin kouluissa on käynnissä useita Opetushallituksen ja opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoittamia kehityshankkeita. Hankerahoituksen avulla
kouluissa voidaan toteuttaa, kokeilla ja
kehittää asioita, jotka eivät ehkä muuten
olisi mahdollisia. Tänä vuonna myös lukiokoulutukseen on ollut mahdollisuus hakea
selvästi entistä enemmän hankeavustuksia, kun lukiokoulutuksen uudistumista
on tuettu valtion taholta. Tulevaisuuden
lukio on kansainvälinen, toiminnallinen,
liikkuva, viihtyisä ja osallistava. Kaikkia
näitä asioita myös Lieksan lukiossa kehitetään tulevan lukuvuoden aikana.
Globe First
Lieksan lukiossa käynnistyy tänä
syksynä monivuotiseksi suunniteltu
Globe First-hanke, jonka tavoitteena on
lisätä ja monipuolistaa kansainvälisyyden hyödyntämistä osana opetusta ja
oppimista sekä lisätä ympäristöasioihin
ja kierrätykseen liittyvää tietoisuutta.
Hanke saa rahoitusta Opetushallituksen
kansainvälistymisen kehittämishankkeiden avustuksista. Erityisenä fokuksena hankkeessa ovat YK:n kestävän
kehityksen tavoitteet (Agenda 2030), ja
niistä erityisesti ilmastonmuutokseen ja
globaaliin kumppanuuteen liittyvät osat.
Hankkeen avulla tehostetaan uuden opetussuunnitelman mukaista globaalikasvatusta ja parannetaan koulun kansainvälisen toiminnan laajuutta ja laatua.
Hanke toteutetaan yhteistyössä kansainvälisten ystävyyskoulujen kanssa ja
sen tarkoituksena on vertailla eri maiden kierrätyskäytäntöjä ja tietoisuutta

kestävän kehityksen asioista. Hankkeessa
laaditaan oppilaitoksille kestävän kehityksen suunnitelmat ja pyritään kehittämään
kaikkien maiden kierrätyskäytäntöjä.
Kansainvälisen hankkeen kautta vahvistetaan myös opiskelijoiden mahdollisuuksia tutustua erilaisiin kulttuureihin ja
korostetaan positiivista asenneilmapiiriä
ympäristöasioita kohtaan. Tavoitteena on
myös tarjota opiskelijoille kansainvälisiä
kohtaamisia ja tilaisuuksia tutustua vieraisiin kulttuureihin paikan päällä.
Liikkuva Lieksan lukio
Lieksan peruskoulut ovat olleet mukana valtakunnallisessa Liikkuva koulu
– ohjelmassa jo aiemmin, mutta alkavana
lukuvuonna ohjelma laajenee myös toiselle
asteelle. Valtakunnallisesti Liikkuva koulu
-ohjelman tarkoituksena on edistää opiskelukykyä ja aktiivista opiskelupäivää, sekä
lisätä tietoisuutta toiminnallisen ja aktiivisen oppimisen eduista. Liikkuva koulu -ohjelma on yksi hallitusohjelman osaamisen
ja koulutuksen kärkihankkeista. Opetus- ja
kulttuuriministeriö on myöntänyt Lieksan
lukiolle avustusta Liikkuva koulu -toiminnan käynnistämiseksi kaksivuotisella
Liikkuva Lieksan lukio-hankkeella.
Hankkeen myötä lukiossa tullaan kehittämään opiskelijoiden hyvinvointia, mahdollisuuksia liikkua koulupäivän aikana ja
edellytyksiä toiminnalliseen oppimiseen.
Tavoitteena on myös aktiivisen elämäntavan korostaminen ja yhteyden luominen
opiskeluun. Hankkeen avulla opiskelijoille
voidaan tarjota liikkumismahdollisuuksia
ja toimintaa keskelle koulupäivää, sekä
hankkia koululle aktiivisuutta tukevaa

välineistöä ja kalusteita. Lisäksi kouluun
kalustetaan yksi toiminnallisen oppimisen
luokkatila ja hankitaan viihtyvyyttä lisääviä välineitä ja aktiviteetteja opiskelijoiden
vapaaseen käyttöön. Hankerahoituksella
oppimisympäristöjä voidaan laajentaa
myös kauemmas ja tarjota aktiivista
oppimista mm. erilaisissa luontokohteissa.
Pyrkimyksenä on kouluyhteisön kokonaisvaltainen hyvinvointi ja kouluviihtyvyyden lisääminen, missä olennaista on
opiskelijoiden osallisuus ja yhdessä tekeminen. Hankkeen kokonaistavoitteena on
löytää pysyviä toiminnallisia menetelmiä
opiskeluun ja osaksi koulupäivää.

Reetta-Leena Hiltunen
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KUVAT Mervi Liiten

Lieksan kaupungin
ruokahuolto
Mervi Liiten | Ruokapalvelupäällikkö
Valmistamme keskuskeittiöllämme n. 1300 erilaista ateriaa
päivässä. Erityisruokavalioita niistä on noin 1,7 %. Asiakkaitamme ovat päiväkodit, koulut ja lukio. Koulumme sijaitsevat
Rantalassa, Moisionkadulla, Koulukadulla, Kuhmonkadulla ja
Jamalissa. Kaupungillamme on kaksi kyläkoulua, jotka sijaitsevat Kolilla ja Vuoniskylissä.
Meillä on käytössä 6 viikon kiertävä ruokalista, jota päivitetään säännöllisesti mm. asiakkailta tulevien toiveiden mukaan.

Olemme ottaneet huomioon myös kasvisruokailun, johon kannustamme opiskelijoita. Meillä saa maistella ja siirtyä kasvisruokailuun ilmoittamalla asiasta keittiöhenkilökunnallemme.
Kasvisruokalistaan teimme päivityksen viime vuonna.
Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan kerran vuodessa.
Teemapäiviin kuuluvat juhlapyhät ja muut mahdolliset kampanjapäivät. Teemapäivät ja teemat vaihtelevat vuosittain.
Ruokahuollon toimintaan, koulujen ruokahuollon lisäksi
kuuluvat Nuorisokahvilan toiminta sekä tilaustarjoilujen ja
väliaikakahvitusten järjestäminen Kulttuurikeskuksessa.
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KUVA Lieksan Lehden arkistokuva

ERITYISLIIKUNTA
SYYSKAUDELLA 2017
VOIMISTELUT
MA 18.9. klo 9.00
MA 18.9. klo 9.45
MA 18.9. klo 12.30
MA 18.9. klo 14.30
TI 19.9. klo 13.00
TO 21.9. klo 13.00
TO 21.9. klo 15.00
PE 15.9. klo 13.00

Seniorituolivoimistelu, Kulttuurikeskus, monitoimisali, Pielisentie 9-11.
Tuolivoimistelu, Toimintakeskus, Toukolantie 27.
Kevyt tuolivoimistelu, Lieksakoti, kerhohuone, Närhitie 3.
Istumatanssi, Omaishoitajayhdistyksen toimisto, Pielisentie 8.
Kevennetty voimistelu, Päiväkeskus Karpalo, liikuntasali, Jokikatu 2.
Tuolivoimistelu, Iltarusko, ruokasali, Koski-Jaakon katu 7.
Kevennetty voimistelu, Kulttuurikeskus, monitoimisali, Pielisentie 9-11.
Afasia-aivohalvauskerhon tuolivoimistelu, Päiväkeskus Karpalo, juhlasali (joka toinen viikko), Jokikatu 2.

KUNTOSALI/TASAPAINORYHMÄT JA LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA®
KE 11.10. klo 10.30 Kuntosali/tasapainoryhmä I (vasta-alkajat), Yrjönhovi, monitoimisali, Moisionkatu 6.
KE 11.10. klo 12.30 Kuntosali/tasapainoryhmä II (jatko), Päiväkeskus Karpalo, liikuntasali, Jokikatu 2.
KE 11.10. klo 14.00 Kuntosali/tasapainoryhmä III (jatko), Päiväkeskus Karpalo, liikuntasali, Jokikatu 2.
TO 5.10. klo 7.45 Kuntosali/tasapainoryhmä IV (jatko), Päiväkeskus Karpalo, liikuntasali, Jokikatu 2.
TO 21.9. klo 14.00 Lavis-lavatanssijumppa®, Kulttuurikeskus, monitoimisali, Pielisentie 9-11.
		
Ilmoittautuminen! (max 30 hlöä) p. 04010 44114.
VESIJUMPAT
Lieksan uimahalli, Kainuuntie 7
TI 19.9. klo 10.00 Sydänvesijumppa.
TI 19.9. klo 15.15 Allas-lavis®.
KE 20.9. klo 9.00 Kehitysvammaisten vesijumppa.
PE 22.9. klo 10.00 KKK- vesijumppa (kaikille kuntalaisille avoin).
PE 22.09. klo 11.30 Eläkeläisten vesijumppa.

a
Tervetulo
n!
a
a
liikkum

KUNTOSALI/TASAPAINORYHMIEN TIEDOTUSTILAISUUS
KE 27.9.17 KLO 10.30 JA TESTAUS KE 4.10.17 KLO 10.30 ALKAEN
Yrjönhovin monitoimisalissa, Moisionkatu 6
Kuntosali/tasapainoryhmien ja laviksen® tiedustelut ja ilmoittautumiset: Tuula Aikioniemi, 04010 44114
LIEKSAN KAUPUNKI/ LIIKUNTATOIMI
Liikuntasihteeri Jarmo Honkanen, p. 04010 44113
Erityisryhmien liikunnanohjaaja Tuula Aikioniemi, p. 04010 44114

Allas-Laviksessa soi lavatanssimusiikki humpasta jenkkaan ja sambasta rockiin.
Allas-Laviksen liikkeet ovat sovellettu lavatanssiaskeleista veteen sopiviksi. Näitä
on täydennetty perinteisemmillä vesijumppaliikkeillä.
Allas-Lavis tunnilla voit nauttia lavatanssien iloisesta tunnelmasta liikkuen samalla tehokkaasti ja turvallisesti. Allas-Lavis tunnit sopivat kaikille kuntotasoon tai
tanssitaitoon katsomatta.
ALLAS-LAVIS® ON TIISTAISIN 19.9. ALKAEN KLO 15.15–16.00 UIMAHALLISSA
LIEKSAN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN ERITYISLIIKUNNAN RYHMÄNÄ.
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KIRJASTOSSA TAPAHTUU
Ma 4.9. klo 17 Kuka muistaa?
Jouko Martiskainen kertoo Lieksan osuuskaupoista.
Ti 5.9. klo 17 Tähtikylpy
Kristiina Sotirioun musiikki- ja runotuokio
Ke 6.9. klo 17 Lukupiiri aloittaa
Kirjana Jukka Viikilän ”Akvarelleja Engelin kaupungista”.

Lieksan
kirjasto

pe 8.9. klo 9 Tietokirjailija
Viljami Ovaskainen kertoo kirjoistaan.
Ti 10.10. klo 17 Suomalaisen kirjallisuuden päivänä
FT, kriitikko Eija Komun esitelmä ”Väinö Linna – kansakunnan ääni”
Ma 16.10. klo 12-14 Halloween –askartelua
Lieksan 4H-yhdistys ja nuorisotoimi
ke 18.10. klo 9 Sadun päivä
Satutätinä Piia Haukka
pe 3.11. klo 13–17 Pelipäivä
Tule pelaamaan lautapelejä!
13.–19.11. Pohjoismainen kirjastoviikko teemalla ”Pohjolan saaret”.
Ma 13.11. klo 9 ja klo 18 Suuri ääneenluvunpäivä
La 18.11. klo 14 Kansa kalliolla
Anna-Liisa Alanko ja Arto Tarkkonen esittävät suomalaisia runoja
ja lauluja Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi (kesto n. 1h 5 min.).
Vapaa pääsy! Tervetuloa!
Ti 5.12. klo 14 Sininen ja valkoinen
Lauluja ja runoja suomalaisesta sydämestä esittää Kristiina Sotiriou.
Jouluaskartelu
4H yhdistys ja nuorisotoimi
(joulukuussa, tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin)
NÄYTTELYT
Syyskuu
Kuvittaja-kirjailija
Sari Airolan originaaleja ja
luonnoksia kuvakirjasta
Kerttu ja kärpänen
(Nelli Hietala, teksti ja
Sari Airola, kuvat 2017).
Lokakuu
”A B C kissa kävelee” - maalauksia ja valokuvia.
Näyttelyyn haetaan kissojen omistajilta valokuvia ja tarinoita lemmikistään. Ne voi tuoda tiedoilla varustettuna kirjastoon syyskuun
loppuun mennessä.
Marraskuu
Taidetoimintakeskus TaiKun näyttely.
KUVA Tarja Savolainen

Itsenäisyyden vuosien kirjoja löytyy
e-kirjoina osoitteesta
https://ellibslibrary.com/kirjojensuomi

AUKIOLOAJAT
Lieksan kirjasto, Urheilukatu 4
ma–to klo 9–19, pe klo 9–17, la klo 9–15
HUOM! klo 9–10 on kirjastolla itsepalveluaika, jolloin käytössä ovat lehtilukusali,
kirjaston kokoelmat, automaatit ja varausten noutohylly.
KOLIN SIIRTOKOKOELMA
Koululla, Aapiskukontie 11, 83960 Koli
to klo 12–14, to klo 18–20

Lieksan kaupunginkirjasto on
KIRJASTOAUTO HILIPPA
- Reitit ajetaan kahden viikon välein.
Lisätietoa: Kirjaston neuvonta
puh. 04010 44125

HYVINVOINTIPALVELUT KIRJASTOSSA HÄMÄRÄN KAUPAN ILTANA PE 29.9. KLO 16–20
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Nuorisotoimi
NUORISOKAHVILA
NUOKKARI ON AVOINNA:
ma klo 14.00–20.00
ti klo 14.00–16.00
vain alakoululaiset
klo 16.00–20.00
ke klo 14.00–18.00
myös alakoululaiset
to klo 14.00–18.00
pe klo 14.00–20.00

YÖKAHVILAT
NUOKKARILLA
Klo 20.00–24.00
pe 22.9.
pe 27.10.
pe 17.11.
pe 15.12.
Sisäänpääsyn ehtona on
alaikä 7 lk + 0 %o.
Yhteistyössä Lieksan 4H:n kanssa

LASTEN JA NUORTEN TANSSITUNNIT

Seiskaluokkalaisten
tutustumisilta
nuokkariin
järjestetään
alkusyksystä!
seuraa ilmoittelua
koululla

NUORTEN
ALENNUSLIPPUELOKUVAT
Kulttuurikeskuksen Brahe-salissa
Yhteistyössä
Lieksan Elokuvien kanssa

Kulttuurikeskuksen monitoimisalissa
maanantai, alkaen 28.8.
klo 18.00-19.00
7-8 -vuotiaat, ohjaajana Riina Tolonen
klo 19.00-20.00 9-10 -vuotiaat, ohjaajana Inka Keronen
tiistai, alkaen 29.8.
11-12 -vuotiaat, ohjaajana Lily Lackman
klo 16.30-17.30
klo 18.30-19.30
13-14 -vuotiaat, ohjaajana Meiju Ikonen

Seuraa ilmoittelua!

torstai, alkaen
klo 17.00-18.00
15 -vuotiaat ja vanhemmat, ohjaajana Kiia 		
		Kortelainen
Henkilökohtainen/huoltaja ilmoittautuminen
Kulttuurikeskuksen ala-aulassa ti 22.8. klo 17.00–18.00.
Mukaan mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä 25/ryhmä. Jos
paikkoja jää, mukaan voi tulla vielä ensimmäisellä tai toisella
tunnilla. Ei osanottomaksua. Tunnit järjestetään Itä-Suomen
aluehallintoviraston osarahoittamana.

NUORISOVALTUUSTON
UUDET
TOIMIHENKILÖT:

pj. Henny Ahtiala
siht. Eleonoora Mikkonen
varapj./varasiht.
Sokorey Mohamed
nuvan s-posti
nuvalieksa@gmail.com

Ota yhteyttä!

Ohjaamo nuoppis
avoinna keskiviikkoisin
klo 13–15.
Urheilukatu 15
(nuortenpaja)
Maksutonta ohjausta
ja neuvontaa alle
29-vuotiaille nuorill
e

MOPO-/TEKNIIKKAKERHO ALKAEN 17.8.

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.

LVISHOW
TanssituntienenTABr
ahe-salissa

Kulttuurikeskuks
paa pääsy
la 6.1. klo 17.00. Va

TULE MUKAAN TEKEMÄÄN
ENNALTAEHKÄISEVÄÄ
PÄIHDETYÖTÄ!
Valtakunnallista teemaviikkoa
vietetään marraskuussa
vk 45 (6.–12.11.)
Viikon teemana on
Koska on hyvä hetki –
Ota päihteet puheeksi
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NUORISOBUSSI
:
toimii nuorisobussina
Kirjastoauto Hilippa
la 30.9.
pa
Mätäsvaara, ent. kaup
klo 10.00–11.30
17
ara
va
Savolan
klo 12.15–13.45
ijärventie, Löpön th.
klo 14.30–16.00 Nurm

KEISARIN UUDET VAATTEET

12.9. klo 18.00 Kulttuurikeskuksen Brahe-sali, Pielisentie 9–11.
Ikäsuositus 6–100 v, kesto n. 1 h. Esitykseen on vapaa pääsy.

eskus Kukko

la 14.10.
klo 10.00–11.30
klo 12.00–13.30
klo 14.15-16.00

Kylätoimintak
Vuonislahdentie 184,
ulu
Vuoniskylien ko
Pankakoski, K-Market

la 28.10.
klo 10.00-11.45
klo 12.15-14.00
klo 14.30-16.00

. opisto
Kylänlahdentie 81, Kr
rki
Kä
48,
e
nti
de
ah
lel
Kante
rki
Tervakankaantie 7, Kä

huoltajan seurassa
tiaiden lasten tulevan
• Toivomme alle 6-vuo an, pelailemaan ja lainaamaan!
ma
• Tervetuloa askartele
sa
4H:n ja kirjaston kans
Yhteistyössä Lieksan

H.C. Andersenin klassikkosatuun punotaan menevää musiikkia Aviciista Abbaan. Lapsille tarina tarjoaa analogioita
koulumaailmasta, vanhemmille katsojille esitys on poliittisempi satiiri – mutta yksi asia on universaali ja varma:
alastoman keisarin takapuoli naurattaa meitä kaikkia.

LIEKSAN ESIMERKILLINEN NUORI 2017

Suunnittelu ja toteutus: Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama Tuotanto Niina Bergius ja Tinni Torikka/Red Nose
Company. Valokuva: Tero Ahonen

Palkinnon jakoperusteita:
• 16–24-vuotias lieksalainen
• terveet elämäntavat
• esimerkillinen ja nuoria innostava 		
harrastustoiminta järjestön tai koulun piirissä

ESITYKSET LAPSILLE

Kulttuurikeskuksen Brahe-salissa
Vapaa pääsy
klo 9.30

Ehdotuksen esimerkilliseksi nuoreksi voivat tehdä
lieksalaiset raittius-, nuoriso-, kulttuuri-, liikuntayms. järjestöt, koulut ja yhteisöt, joiden piirissä nuori
toimii ja joiden taholta nuori tunnetaan hyvin.

Vapaamuotoiset esitykset, joista käy selville tiedot
nuoresta ja hänen harrastustoiminnastaan toimitetaan 15.11.2017 mennessä yhteispalvelupisteeseen
Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta/nuorisotoimi,
Moisionkatu 1, 81700 Lieksa.
Lisätietoja, p. 04010 44115/nuorisosihteeri.

Vuoden 2016 esimerkilliseksi nuoreksi
valittiin Henriikka Kokkonen.

15.9.
Sirkustaiteilija
Miika Nuutinen:
Yhden miehen sirkus

27.10.
Nukketeatteri Sytkyt:
Kolme karhua ja
klo 10.15 Suomi 100 vuotta
lapsen silmin

17.11. Esitys
ilmoitetaan
myöhemmin

NUORI KULTTUURI SOUNDS

Vuonna 2018 lajina on musiikki.
Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään 25.–27.5.
Mikkelissä, johon osallistujat valitaan alkuvuodesta
pidettävistä alueellisista tapahtumista.
Alueelliset tapahtumat ovat avoimia kaikille 10–20
-vuotiaiden nuorten ryhmille. Lisätietoa tulossa!

KULTTUURIKESKUKSEN TILAVARAUKSET
YHTEISPALVELUPISTEESTÄ
8.12.
Laulava pupujussi
(Leena Pyylampi):
Matkalla jouluun

Brahe-salin, kokoushuone
Simpauttajan ja monitoimisalin
tilavaraukset asiakaspalvelupisteestä,
Moisionkatu 1, arkisin klo 9–15

p. 04010 44710
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Pielisen Karjalan musiikkiopisto
Pielisen Karjalan musiikkiopisto tarjoaa lieksalaisille laadukasta ja innostavaa taiteen perusopetusta musiikissa, kaikenikäisille. Musiikkiopisto ylläpitää soitonopetusta laajalla
soitinvalikoimalla, musiikin genrerajoja ylittäviä yhtyeitä
ja orkestereita, ja pyrkii elinikäisen musiikkiharrastuksen
ylläpitämiseen. Musiikkiopisto tuottaa myös yhteistyössä
kaupungin kulttuuritoimen kanssa vuoden mittaan runsaasti
konsertteja, joista suurimpaan osaan on vapaa pääsy.
Musiikkiopiston hakijamäärät kasvoivat keväällä 2017
edellisvuodesta yli 50%. Kaikille hakeneille saimme tarjottua
vähintään ryhmäopintoja. Elokuun lopusta käynnistyviin
musiikin perustaitoja kehittäviin ryhmiin voi hakea vielä
mukaan: musiikkileikkikouluryhmät (alle kouluikäisille), musiikkivalmennus (7–9-vuotiaille), musiikin perusteet (10 vuotta
täyttäneille) sekä aikuisille on oma opintoryhmänsä.

Nyt käynnistyvällä kaudella musiikkiopisto on laajentanut yhteistyötä lieksalaisten päiväkotien ja koulujen kanssa. Keskuskoulun alakoululla on ollut ensimmäistä kertaa mahdollista
valita koulun valinnaisaineeksi oboen, fagotin tai käyrätorven
soittoa, ja kolmasluokkalaisille tarjotaan musiikkitunnin
vaihtoehtona orkesterisoittoa. Orkesterisoittimen soiton voi
aloittaa alakoulun aikana aivan alkeista, ja päästä jo sujuvasti
orkesteriin mukaan!
Päiväkodeissa järjestämme musiikkileikkikoulutoimintaa
osana päiväkotipäivää. Alansa korkeakoulutettu ja innostava
pedagogi saa musiikin innon heräämään! Joissakin ryhmissä
pääsee kokeilemaan myös mm. jousisoittimia, ja halukkaat
perheet voivat hakeutua soitonopintojen piiriin jo ennen
lapsen kouluikää. Oppilasmaksuihin voi hakea vapaaoppilaspaikkaa 30.9. asti.

Laadukkaan musiikkiharrastuksen on todettu kehittävän monenlaisia oppimisen, ymmärtämisen ja hahmottamisen taitoja.
Toivomme, että mahdollisimman suuri osa lasten ja nuorten ikäluokista pääsisi mukaan taiteen perusopetukseen, ja hyötyisi
korkeatasoisesta ja monipuolisesta opetuksesta sekä toiminnoista. Soittotaito on ylläpidettynä elinikäinen taito, ja yhdistää eriikäisiä iloisen ja kehittävän toiminnan ja taiteen kautta.

Ympärivuotinen haku
jonotuksella
www.lieksa.fi/musiikkiopisto
Musiikkiopiston toimisto
p. 040 1044141
Rehtori:
susanna.ertolahti@lieksa.fi
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Heljän avokkaiden matka
Kulman tanssilattialta
Pielisen museon kokoelmiin

Heljä Meriläinen tiedustelee,
otettaisiinko museon kokoelmiin
mustat naisten avokkaat.

Museon henkilökunta ottaa
Heljän avokkaat kokoelmiin.
Jalkineista tehdään kirjallinen lahjoitussopimus, tiedot
kirjataan diaariin ja kengät
puhdistetaan.

”Piikkareilla” on aikoinaan tanssahdeltu työväentalolla Heljä nuorena naisena Vartialan
Kulman salissa 1960-luvulla.
kylän kioskin rappusilla. Tuolloin
ihailtiin Jane Fondaa ja nukuttiin
papiljotit päässä.

Kengät kuvataan ja kuvaamisen jälkeen numeroidaan
ja mitataan. Kenkiin liittyvät
tiedot mm. valmistajasta ja
materiaaleista dokumentoidaan sähköisesti e-Kuva-ohjelmalla. Kengät luokitellaan ja
asiasanoitetaan. Osa tiedoista
on nähtävillä sivuilla www.
kantapuu.fi ja www.finna.fi.

Avokkaat pakataan happovapaisiin materiaaleihin. Varaston
ja hyllyn paikkatiedot kirjataan.
Kuvassa käsitellään nimismiehen virkapukua. Vaatteiden
merkintänumerot ommellaan
käsin kanttinauhaan, joka ommellaan kevyesti vaatteeseen.
Metalliset osat, kuten napit, eristetään silkkipaperilla kankaasta.

Katri Tolonen | Teksti • Heidi Oinonen | Kuvausapulainen

Avokkaat jäävät kertomaan
tarinaansa seuraaville sukupolville näyttelyissä ja julkisessa kokoelmatietokannassa.
Tapaamme vielä!

www.lieksa.fi/museo

Syksyn näyttely ja aukioloajat:
Suden paluu – suomalaista susihistoriaa 4.10. – 29.12.2017
Näyttely on Suomen Metsästysmuseon kiertonäyttely.
Avoinna ti–pe klo 10–15. Suljettu juhlapyhinä.
Pääsyliput 16.9. alkaen: 3/2/1 €. Keskiviikkoisin vapaa pääsy.
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KUVA Asko Saarelainen

Tuuli Meriläisen näyttely
”Marvels of the Visible World”
Kulttuurikeskuksessa
Lieksan kulttuurikeskuksen
syksyn päänäyttelyssä loka–joulukuussa on esillä kuvataiteilija Tuuli Meriläisen uusimpia
teoksia. Näyttely on ollut esillä
tämän vuoden aikana Taidekeskus Ahjossa Joensuussa ja Taidekeskus Varasjoessa Lieksassa.
– Mukana on myös aivan
uusia teoksia, jotka olen tehnyt
residenssissä Mäntyharjulla,
Tuuli kertoo.
Kauniita hetkiä
”Marvels of the Visible World”
-näyttelyn nimi on otettu Odilon Redonilta. – Näin Redonin

teoksia livenä Lontoossa ja
ne tekivät minuun vaikutuksen, kuvaa Tuuli näyttelynsä
taustaa.
– Redonin teoksissaan käyttämät
värit ovat täyteläisiä ja voimakkaita, mutta silti harmoniassa
keskenään, hän jatkaa.
– Minulle nimi ”Marvels of the
Visible World” tarkoittaa niitä
kauniita asioita ja hetkiä joita
näemme, Meriläinen toteaa.
– Niitä ovat iltalenkillä nähdyt
kauniit valoilmiöt tai tyynen joen
heijastus. Niiden tuoman tunnelman haluaisin tartuttaa teoksillani katsojiini, Tuuli toivoo.

Metsäkauriin vasat
Metsäkauriin vasat ovat aiheina
suurimmassa osassa Meriläisen
teoksia. – Vasoissa minua viehättää erityisesti niiden herkkyys
ja haparoivat ensiaskelet, Tuuli
kuvaa. – Vasat ovat myös hyvin
maalauksellisia, vaikkakin haastavia maalata, hän valottaa.
Kuvataiteilija Tuuli Meriläinen on kiinnostunut liikkuvista
kohteista ja erityisesti Suomessa tavattavista eläimistä. – Kun
maalaan eläimiä, tavoitteenani
on saada elävyyttä ja tunnetta
katseeseen sekä anatomisesti
oikea kuvaus, Tuuli muotoilee.

Kulttuurikeskuksen syksyn 2017 näyttelyt
24.–31.8.
Susanna Saastamoinen ”Tunnetilat”. Kuva-artesaanitutkinnon lopputyönäyttely
15.9.–16.10. Kulttuurikeskuksen teokset
20.10.–15.12. Tuuli Meriläinen ”Marvels of the Visible World”
Näyttelyt ovat avoinna ma–pe klo 12.00–17.00 sekä Kulttuurikeskuksen tilaisuuksien aikana. Vapaa pääsy.
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