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Ulkoasu Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy / Meri-Kukka Okkonen
Painopaikka PunaMusta Oy
Painosmäärä 8200
Julkinen tiedote kaikkiin lieksalaisiin kotitalouksiin.
Toimituksen tilaama tai sille tarjottu aineisto julkaistaan sillä ehdolla,
että aineistoa voidaan käyttää korvauksetta kaikissa uudelleenjulkaisuissa tai muissa käytöissä riippumatta toteutus- tai jakelutavoista.
Ilmestyy 2–3 kertaa vuodessa.

Huikka Kolille! Talvimatkailun nousun myötä Kolista kehittyi
1930-luvulla yksi maamme suosituimmista matkailukohteista.
KUVA: KOLIN KOTISEUTUYHDISTYS/ EINAR A. SAARELAINEN.

Kolin matkailun
kultainen vuosikymmen
LIEKSAN KAUPUNKI ja Juuan kunta laativat parhaillaan ”Kolin Isoa kuvaa” vuodelle 2050. Kysymyksessä on Kolin ja sen
lähialueen tulevaisuutta ohjaava kehittämissuunnitelma alueen maankäytön tarpeisiin. Tavoitteena on moninkertaistaa
alueen matkailuvolyymi ja työpaikkojen
määrä. Samalla pyritään luomaan eväät
Kolin nousulle nykyistä huomattavasti suuremmaksi, ympärivuotisemmaksi
sekä elävämmäksi matkailukeskukseksi.
Uuden kynnyksellä on sopiva aika muistella Kolin matkailun nousua 1930-luvulla.

Talviurheilun keskus
Kolin matkailuhotellin valmistuminen
ja talvimatkailun kehittyminen mahdollistivat Kolin nousun yhdeksi maamme
merkittävimmistä matkailukohteista
1930-luvulla. Olympiakisoihin valmistautuneiden maajoukkuehiihtäjien harjoitteluleiri toi näkyvyyttä heti vuosikymmenen alussa. Mestarihiihtäjä Martti
Lappalaisen suunnittelemat hiihtoladut,
koulujen hiihtolomien alkaminen ja hotellin ympärivuotinen käyttö vahvistivat talvimatkailun suosiota.
Koli oli maamme ensimmäisiä laskettelukeskuksia – yksi harvoista 1930-luvulta peräisin olevista laskettelukeskuksista maassamme. Vuonna 1937 valmistunut pujottelurinne ja seuraavan
vuoden kansallisiin kilpailuihin rakennettu syöksyrata mahdollistivat kil-

pailutoiminnan käynnistymisen, ensin
kansallisilla ja sitten suomenmestaruus
kilpailuilla.

Koli haastoi Lapin
Talvimatkailun myötä Kolin matkailijamäärät kasvoivat 1930-luvun loppuun
mennessä ja ulkomaalaisten vieraiden
määrä lisääntyi. Vuonna 1936 Kolilla arvioitiin käyneen 10 000 vierailijaa ja paria
vuotta myöhemmin Kolin matkailumajassa yöpyi yli 5 100 vierasta. Heistä kolmannes oli ulkomaalaisia.
Lapin matkailun vahvasta kasvusta
huolimatta Koli oli 1930-luvun lopulla
maamme merkittävimpiä matkailupaikkoja ja Ylämaja kävijämäärältään Suomen
Matkailijayhdistyksen suurimpia hotelleja.
Jäämerentien valmistumisen jälkeen
Petsamon matkailijoiden määrä kasvoi
muutamasta tuhannesta vuosikymmenen lopun noin 20 000:een kävijään. Samaa luokkaa oli myös Valamon luostarissa vierailleiden pyhiinvaeltajien ja matkailijoiden määrä.
Lapin matkailun ylpeys Pohjanhovi,
Liinahamarin hotelli Petsamossa ja Valamon luostarihotelli houkuttelivat likipitäen samansuuruisen yöpyjien määrän
kuin Kolilla. Ainoastaan Punkaharjun
kahdessa hotellissa majoittui matkailijoita hieman enemmän, noin 7 000 henkilöä
vuodessa.

Sota muuttaa aluerakenteen
Haaveet Kolin Ylämajan laajennuksesta ja
olympialaisten tuomista uusista matkailuvirroista haihtuivat sodan melskeisiin.
Samalla maamme matkailun aluerakenne
muuttui merkittävästi. Petsamo ja Valamon luostari jäivät luovutetuille alueille,
samoin Sallan vanha laskettelukeskus.
Suomen Matkailijayhdistyksen kaksi
vuosikymmentä kestäneen ponnistuksen
tulos, Lapin matkailumajojen ja hotellien verkko, oli tuhkana. Sodanjälkeisinä
vuosina suurin osa Matkailijayhdistyksen
energiasta menikin Lapin kohteiden uudisrakentamiseen. Kolin kehittäminen jäi
vähemmälle huomiolle.
Ajatusleikkinä voidaan pohtia, mikä olisi
ollut Kolin matkailun tulevaisuus, jos puurakenteisen Ylämajan sijaan olisi rakennettu jo vuonna 1930 kivinen funkkishotelli?
Tai mikäli Kolille olisi kehittynyt Puijon ja
Ounasvaaran kaltainen vuosittainen talviurheilutapahtuma murtomaahiihdossa
ja laskettelussa? Samalla voidaan kysyä,
olisivatko Kolin talvikisat vaatineet onnistuakseen suurmäen, jonka avauskilpailut
Puijolla vuonna 1949 vetivät mäkimonttuun 25 000 katsojaa. Ja mikä olisi kansallismaiseman tila nyt, mikäli uusia merkittäviä rakennushankkeita olisi toteutettu
sodanjälkeisinä vuosikymmeninä?

ASKO SAARELAINEN
asko.saarelainen(ät)lieksa.fi
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Lieksan kansalaisopiston ilmoittautumis- ja
perumisohjeet kevät 2018
Kevätlukukausi 8.1.–15.4.2018 (13 viikkoa)
Talviloma
5.3.–11.3.2018 (vko 10)
Pääsiäinen
30.3.–2.4.2018
Talvilomaviikolla ja pääsiäisenä ei ole kokoontumisia, ellei ole toisin sovittu. Kiirastorstaina on opetusta normaalisti.
Katso tarkemmat aikataulut kurssikuvauksesta. Kurssien kokoontumiskerrat ovat
nähtävänä www.opistopalvelut.fi/lieksa
-sivuilla (Kurssi >Lisätietoja >Näytä kurssin kalenteri).

Ilmoittautuminen
Internetissä pe 5.1. klo 18.00 alkaen www.
opistopalvelut.fi/lieksa
Puhelimitse maanantaista 8.1. alkaen p.
04010 44106 (arkisin 9–15)
Ohjausta ilmoittautumiseen saatavana ma
8.1. alkaen asiakaspalvelupisteessä, arkisin
klo 9–15, Moisionkatu 1
Saat vahvistuksen opiskelupaikan saamisesta heti netti- tai puhelinilmoittautumisen yhteydessä. Erillistä kurssikutsua
emme lähetä.
Syksyllä ilmoittauduit koko lukuvuodeksi 2017–2018, mikäli kurssilla oli näkyvissä
myös kevään päivämäärät. Kevään osuuden mahdollinen peruminen täytyi tehdä
marraskuun loppuun mennessä.
Jos jatkat syksyllä aloittamallasi kurssilla myös keväällä, sinun ei tarvitse vuoden
vaihteessa ilmoittautua uudelleen, vaan
siirrämme sinut automaattisesti keväälle
opiskelijaksi.
Kaikkiin ryhmiin on ilmoittauduttava ennakkoon ja opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen on sitova ja maksut ovat
perintäkelpoisia!
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.
Laskut lähetetään ilmoittautumisten perusteella postitse kotiosoitteeseen tai nettipankkiin.
Laskun voi maksaa normaalisti pankkiin tai
asiakaspalvelupisteeseen (Moisionkatu 1).

Peruminen
Kevään uusien kurssien osallistumisen
voi perua maksutta ennen kurssin alkamista (viimeistään ed. arkipäivänä).
Perumiset vain toimiston kautta p. 040 104
4106 tai s-postilla: tuula.porkka(ät)lieksa.fi.
Perumista ei voi tehdä opettajalle tai vastaajaan, eikä kurssille tulematta jättäminen ei ole perumista.

Opiskelun keskeytyminen
Opiskelun keskeytyessä sairastumisen
takia, maksetuista opintomaksuista palautetaan opiskelijalle lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen perusteella lukukauden kurssimaksusta 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
Keväällä alkavien uusien ryhmien toiminta
ratkeaa ensimmäisessä kokoontumisessa.
Mikäli ryhmässä on väh. 6 opiskelijaa, toiminta alkaa ja ryhmä työskentelee lukukauden loppuun.

Työttömien opintoseteli
Huom! Etuus on todennettava erikseen
syksyllä sekä keväällä!
Lieksalaisille työttömille suunnattu opintoetuus: opintosetelit 2 kpl/lukukausi/työtön.
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.

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

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- ja 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
ja Facebookissa.
Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään
henkilötietoja (henkilörekisteri). Tietoja ei
luovuteta ulkopuolisille. Tietoja kerätään
opiskelijoiden identifioimiseksi ja laskutusta varten.

OPISTON YHTEYSTIEDOT
rehtori
toimistosihteeri
(ma, ti ja pe klo 9–15)
suunnittelijaopettaja
suunnittelijaopettaja
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Asko Saarelainen p. 04010 44111
Tuula Porkka
p. 04010 44106
Inna Turpeinen

p. 04010 44108

Pasi Karonen

p. 04010 44112
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Käynti
Posti
Sähköposti

Kulttuurikeskus,
Pielisentie 9–11, 81700 Lieksa
PL 41, 81701 Lieksa
etunimi.sukunimi(ät)lieksa.fi

www.lieksa.fi/kansalaisopisto
www.facebook.com/lieksan.kansalaisopisto

Lieksan kaupungin
asiakaspalvelupiste
Arkisin klo 9–15
Moisionkatu 1
Puh. 04010 44710
asiakaspalvelu(ät)lieksa.fi

KANSALAISOPISTON
AVOIMIEN OVIEN
VIIKKO 26.2.–4.3.2018

Yleisöluennot

Kahtiajaon aika – vuosi 1918
Sisällissota PohjoisKarjalassa ja Lieksassa
Torstai 1.2. klo 18.00–19.30
Kulttuurikeskus, Brahe-sali, Pielisentie 9–11
FT Jukka Partanen on kirjoittanut aiheesta laajan artikkelin ”Kansallisen kahtiajaon aika” Pohjois-Karjalan maakuntahistoriaan ”Maakunnan synty” (2006). Hän on
myös käsitellyt teemaan Pohjois-Karjalan
suojeluskuntien historiassa Isänmaa ja
raja: Suojeluskunnat Pohjois-Karjalassa
1917–1944 (2012) ja artikkelissaan ”Vuodet
1917 ja 1918” teoksessa Aatteen kuohuissa,
105 vuotta sosialidemokratiaa Pankakoskella (2010).

lissotaan liittyvää kirjallisuutta. Pääosassa
Nummelinin teoksessa ovat aikalaistodistukset kaunokirjallisuuden, päiväkirjojen ja reportaasikirjallisuuden muodossa,
mutta kirja avaa näkymiä myös myöhempään kirjoitteluun. Kirjan novellit ja muut
tekstit on kaivettu esiin romaaneista, aikakauden lukemistoista, sanomalehdistä,
runokokoelmista, muistelmista ja juhlajulkaisuista.
Juri Nummelin on turkulainen monialainen kirjallinen toimija, jonka tuotantoon
kuuluu niin tietokirjoja kuin eri kirjoittajien kanssa tehtyjä novelliantologioita ja
omaa proosatuotantoakin.

Sisällissodan ääniä: kirjoituksia
valkoiselta ja punaiselta puolelta

Luennot yhteistyössä kirjaston kanssa.

Keskiviikko 14.2. klo 18.00–19.30
Pääkirjasto, lukusali, Urheilukatu 4

Yleisöluentoihin on vapaa pääsy.

Toimittaja Juri Nummelin esittelee monipuolisesti ja moniäänisesti Suomen sisäl-

Uusi harrastus hakusessa? Uskallanko
aloittaa harrastuksen, josta olen jo
kauan haaveillut? Kansalaisopiston
Avoimien ovien viikolla 26.2.–4.3.2018
voit kiertää eri ryhmissä tutustumassa
niiden toimintaan. Meillä voit opiskella
ja harrastaa kieliä, kirjallisuutta, kotitaloutta, kuvataidetta, käsityötä, liikuntaa,
musiikkia, ruoanlaittoa, tietotekniikkaa
ja paljon muuta.
Kiinnostuitko? Osallistumista varten
pyydämme sinua ilmoittautumaan
Avoimien ovien viikolle kansalaisopiston
nettisivulla www.lieksa.fi/kansalaisopisto viimeistään 23.2. Huomaathan, että
kysymyksessä on mahdollisuus seurata
opetusta, ei osallistua siihen.

TERVETULOA MUKAVIEN
HARRASTUSTEN PARIIN!

Tiedustelut kansalaisopisto,
puh. 04010 44111 tai
kirjasto puh. 04010 44130.

Muutoksia ja lisäyksiä syksyllä
ilmoitettuihin kursseihin
Korvattomien lauluryhmä
kevään aloitus 17.1.
Kolin perinnepiiri
kevään aloitus 24.1.
Historiapiiri
kevään aloitus 16.1.
Kehitysvammaisten musiikkiryhmä
kevään kokoontumiset: 13.1., 20.1.,
3.2., 17.2., 3.3. ja 7.4.
Allasvoimistelu (torstain ryhmä)
ryhmä ei jatka keväällä opettajan esteen takia
Miesten liikuntaryhmä
uusi ryhmänvetäjä Arto Suhonen
Suomen alkeet
ryhmä kokoontuu kahdesti viikossa, maanantaisin ja
torstaisin kello 16.30–18.00 lukion luokassa 203
Englannin keskusteluryhmä
– English Conversation
Kevätkauden aloitus jo 4.1. Ei kokoontumista
11.1. eikä 25.1. Viimeinen kerta 19.4.
Espanjan jatkokurssi
muuttunut kellonaika ti 18.00–19.30, sama paikka

Perinteiset
iltamat
Kolin Seurojentalolla
to 22.2.2018 klo 19.00–21.30
Ohjelmassa: • Marko Tuovinen viihdyttää lapsia ja laulaa
balladeja • Puhallinorkesteri Pielinen • Kyläkuoro Kolibri
• Laulu- ja soittoryhmä Sointuset • Tanssia Pielisen ja
Sointusten tahdissa • Puﬀet • Arpajaiset
Liput: 10 €, lapset
alle 16 v. vapaa pääsy

Tulossa Kolille syyskuussa
Tiina Kivisen ja Mari Hallapuron
ohjaama kuvataideleiri

Yhteistyössä:
Lieksan kansalaisopisto, Kolin
Kotiseutuyhdistys ry, Kolin Ipatti ry

Katso Lieksan kansalaisopiston kurssitarjonta:
www.opistopalvelut.fi/lieksa
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Tiina Kivisen ja Mari Hallapuron ohjaama kuvataideleiri

”Kolin kansallismaisema
piirtäen” 17.-21.9.2018
Koe Kolin ainutlaatuinen kansallismaisema syksyn väreissä. Luo oma tulkintasi piirtäen
taidegraafikkojen Tiina Kivisen ja Mari Hallapuron ohjauksessa. Piirtämisen ohessa
voit rentoutua Koli Relax Spa
-maisemakylpylässä tai Kolin
upeassa luonnossa.
Aika
Ma-pe 17.-21.9.2018
Kurssi alkaa maanantaina 17.9. klo 15.00 ja
päättyy perjantaina 21.9. noin klo 12.00, 36
oppituntia

Paikka
Break Sokos Hotel Koli,
os. Ylä-Kolintie 39, 83960 KOLI
www.sokoshotels.fi, www.koli.fi
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Opettajina taidegraafikot
Tiina Kivinen ja Mari Hallapuro
Tiina Kivinen (www.tiinakivinen.com) on
kansainvälisesti palkittu taidegraafikko,
joka on pitänyt viime vuosina lukuisia kansainvälisiä ja kotimaisia näyttelyjä. Kivisen
uusimpien teosten teemana on pohjoisen
viileä valon metsästys ja metsä.
Mari Hallapuro (www.marihallapuro.com)
valmistui kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemian taidegrafiikan koulutusohjelmasta vuonna 2012. Piirtäminen on
keskiössä hänen tuotannossaan. Hallapuron teoksia on monissa valtakunnallisissa
taidekokoelmissa. Molemmilla taiteilijoilla
on vankka kokemus opetuksesta kuvataidekursseilla.

Kurssin sisältö
Kurssilla keskitytään piirtämiseen, viivan
rytmiin, liikkeeseen ja sommitteluun. Ha-

vainnot siirtyvät paperille kädessä olevan
piirtimen kautta. Valoja ja varjoja havainnoimme papereille värikynät kädessä.
– Kohderyhmänä kuvataiteen harrastajat
ja ammattilaiset
- Kurssilla tehdään kuvia luonnonhavainnosta suoraan maisemassa piirtäen ja väripiirtäen
– Kurssi perustuu suoraan henkilökohtaiseen palautteeseen kurssin opettajilta.
Kurssiin sisältyy loppukatselmus. Hotellissa on erillinen tila myös sisällä työskentelyä varten.
– Kurssiohjelmaan sisältyy luonnoskirjatyöskentely. Otamme mukaan luonnoskirjat nopeita muistiinpanoja ja kuvapäiväkirjan pitämistä varten. Kurssin aikana
tututustaan toisten opiskelijoiden tapaan

KUVA: ASKO SAARELAINEN

Tiina Kivinen

Mari Hallapuro
käyttää luonnoskirjaa osana taiteellista
työskentelyä.
– Kurssin ohjelmaan sisältyy fil.lis Asko
Saarelaisen luento ”Koli Suomen taiteessa
– Kulttuurimatkaajat laukkurien reiteillä”,
joka valottaa Kolin merkitystä Suomen
taide-elämässä 1800-1900-luvun vaihteesta
nykypäivään.

Tiedustelut kurssin sisällöstä
Lieksan kansalaisopisto Asko Saarelainen
p. 04010 44111 tai asko.saarelainen(ät)lieksa.fi

Osallistumismaksu
Kurssinw osallistumismaksu on 300,00 €/
osallistuja, ja se sisältää kurssin opetuksen,
vakuutuksen ja avajaiskahvit. S-Etukortilla 10 €:n alennus/henkilö.

Materiaalit

Majoittuminen ja ruokailu

Kurssilaiset hankkivat materiaalit itsenäisesti. Kurssilla tarvitaan piirustusvälineet:
esimerkiksi lyijykynät, puuvärikynät, kuivapastellit, tussi- ja mustekynät, paperit,
luonnoskirja ja maalarinteippiä. Myös sävypaperit ovat hyvä lisä. Ota mukaan kunnollinen taustalevy piirustusta varten.

Break Sokos Hotel Koli tarjoaa majoituspakettia leirin ajaksi. Majoitus 76 € /vrk/1hh ja
96 €/2hh/vrk. Lisävuode 25€/hlö.

Kurssilla työskennellään maastossa, joten
ota mukaan sopiva lämmin vaatetus ja
maastoon soveltuvat jalkineet.

Koli Relax Spa etuhintaan leiriläisille 26 €
ma–to välillä. Majoitusvaraukset ja tiedustelut: Break Sokos Hotel Koli,
puh. 020 1234 662, sales.koli(ät)sokoshotels.fi

tumisjärjestyksessä. Kurssin toteutuminen
edellyttää kymmentä opiskelijaa.
Ilmoittautuminen kuvataideleirille alkaa
5.1.2018 klo 18.00 osoitteessa
www.opistopalvelut.fi/lieksa
Kurssin ilmoittautumisnumero on 110 310.
Sitovat ilmoittautumiset 31.8.2018 mennessä. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen
tehdyistä perumisista laskutetaan kurssin
osallistumismaksu kokonaisuudessaan.
Kuvataideleirin järjestävät yhteistyössä
Lieksan kansalaisopisto ja Break Sokos
Hotel Koli.

Ilmoittautuminen
Kurssille otetaan 15 opiskelijaa ilmoittau-
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Hanneriina Moisseinen

KUVA: ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO
KUVA: ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lieksako
luonnostaan?

KUVA: HEIKKI-PEKKA VAARA

Taija Kaarlenkaski

Ihminen, luonto ja elinvoima
Lieksan kahdeksas kulttuuriseminaari
Laura Mononen

Perjantai 23.2.2018
klo 13.00–16.00, Lieksan
kulttuurikeskus, Pielisentie 9–11

Lehmiä ja ihmisiä. Eläimellinen
näkökulma historiaan
FT Taija Kaarlenkaski
FT Taija Kaarlenkaski työskentelee Suomen akatemian rahoittamana tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopiston Joensuun
kampuksella perinteentutkimuksen oppiaineessa. Hänen väitöskirjansa Kertomuksia lehmästä. Tutkimus ihmisen ja kotieläimen kulttuurisen suhteen rakentumisesta
valmistui vuonna 2012. Tällä hetkellä hän
tutkii, miten modernisaatio ja lisääntyvä
teknologia ovat vaikuttaneet nautakarjanhoidossa muodostuviin ihmisten ja eläinten suhteisiin Suomessa 1800-luvun lopulta
2010-luvulle tultaessa.

Eläinevakot

Urbaanit paimenet ja
Kolin lampaat – Lammaspaimenkokemuksia kansallismaisemassa
Asiakaspalveluneuvoja Markku Penttinen,
Kolin luontokeskus Ukko
Markku Penttinen kertoo Kolin kansallispuiston lammaspaimenten asiakasprofiilista, kokemuksista ja Metsähallituksen
tavoitteista toiminnan järjestämisessä.
Yhteenveto päivän keskusteluun,
puheenjohtaja, professori Risto Turunen,
Itä-Suomen yliopisto

Lauantai 24.2.2018
klo 10.00–13.00, Lieksan kirjasto,
lukusali, Urheilukatu 4

Päivän teemana Ympäristön
kestävyys ja matkailijavirrat
Lieksan kaupungin tervehdys
Kaupunginjohtaja, FT Jarkko Määttänen

palvelujen alueellisesta levinneisyydestä
ja pohditaan niiden merkitystä kestävän
ympäristön käytön ja matkailun kannalta.
Laura Mononen on taustaltaan maantieteilijä ja hänen tutkimukset ovat monipuolista paikkatietoon keskittynyttä ympäristön tutkimusta. Ekosysteemipalvelut ja
luonnon monimuotoisuuden kuvaaminen
kartoilla ovat hänen tutkimusaiheista keskeisimmät.
Keskustelu päivän teemasta:
FT Laura Mononen
Puistonjohtaja Matti Hovi, Metsähallitus
Toimituspäällikkö Riitta Raatikainen,
Savon Sanomat
Matkailuyrittäjä Reino Kuivalainen
Elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen,
Lieksan kaupunki
Keskustelun puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen

Taiteen maisteri Hanneriina Moisseinen
Hanneriina Moisseinen on valmistunut
taiteen maisteriksi Aalto-Yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkeakoulusta. Sarjakuvataiteilijana hän on tullut tunnetuksi
neljästä kirjastaan, joista viimeisin Kannas
ilmestyi 2016. Moisseinen sai teoksesta sarjakuvataiteen valtionpalkinnon. Kannas
tarkastelee sodan arkea ja vaikutuksia
poikkeuksellisen monipuolisista näkökulmista – mielensä järkkyneen sotilaan ja
eläimen näkökulmasta.
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Ympäristön rooli ihmisten hyvinvoinnille
kestävän matkailun näkökulmasta
Tutkija, FT Laura Mononen,
Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Luonnossa virkistäytymisellä ja luontoturismilla on positiivisia vaikutuksia ihmisten hyvinvoinnille. Käytön tulisi kuitenkin
olla tasapainossa ympäristön kestävyyden
kanssa. Esityksessä kuvataan FRESHABIThankkeessa jo saatuja tuloksia PohjoisKarjalan biosfäärialueen ekosysteemi-

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy!
Kulttuuriseminaarin järjestävät Lieksan
kansalaisopisto, kirjasto ja kulttuuritoimi
yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston kanssa.
Tiedustelut
Lieksan kansalaisopisto/
Asko Saarelainen
puh. 04010 44111
asko.saarelainen(ät)lieksa.fi

Kansalaisopiston uudet
kurssit keväällä 2018
HISTORIA
130145 MITÄ VEISTOKSET
KERTOVAT LIEKSASTA?

Kulttuurikeskus, kokoushuone
Simpauttaja, Pielisentie 9–11
to 17.00–18.30
15.2.2018–17.5.2018, 13 oppituntia
FL Asko Saarelainen
Kurssimaksu 18,00 €
Kurssilla perehdytään Lieksan keskusta
julkisiin veistoksiin ja niiden aihepiiriin
(rajakauppa, metsätyöt, sotavuodet). Kurssin lopussa tehdään veistoksia esittelevä
kävelykierros.

KULTTUURI
JA KIRJALLISUUS
130231 LUOVAN
KIRJOITTAMISEN PAJA

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

KUVA: PASI KARONEN

Kurssimaksu 31,00 €
Kurssilla tehdään kirjoitusharjoituksia
ja kokeillaan erilaisia kerronnan keinoja.
Opiskellaan teoriaa kurssilaisten toiveiden
mukaan. Kurssi soveltuu myös omaelämäkerrallista julkaisua suunnitteleville. Mukaan hyvä kynä ja iso vihko. Kurssilla on
yksi paikka vapaana.

TIETOTEKNIIKKA
340150 TIETOTEKNIIKAN
LYHYT JOHDANTOKURSSI

Lieksan lukio, luokka 106, Koulukatu 16
ma 17.00–19.15
8.1.2018–29.1.2018, 12 oppituntia
Tietotekniikan insinööri Kati Honkanen
Kurssimaksu 18,00 €
Kurssi on nimensä mukaisesti lyhyt johdatus tietokoneen peruskäyttöön ja Windows
10 -käyttöjärjestelmän ominaisuuksiin.
Kurssin aikana käydään läpi muun muassa tiedoston tallentaminen ja muistitikun
käyttö, resurssienhallinta, Internetin käytön perusteet, käyttöjärjestelmän asetuksia ja muutamia perusohjelmia. Kurssilla
tarvitaan oma muistitikku.

Kansalaisopiston ryhmissä opiskelee
myös ammattiopiston opiskelijoita. Hussein Sjöstedt ja Namphet Lafoi ahkerina
suomen kielen tunnilla.
KUVA: INNA TURPEINEN

Pikkuhiljaa kohti
verkko-opetusta
ON HYVÄ opettajankin välillä joutua kateederin toiselle puolelle.
Kansalaisopiston eri aineiden opettajia osallistui syksyllä verkko-opetusaiheiseen koulutukseen. Monet
menetelmät ovat nykyaikana mahdollisia, ja niistä kannattaa poimia
soveltuvia ideoita käyttöön.
Koulutus toteutettiin Opetushallituksen projektirahalla. Tarkoituksena on ollut Lieksan kansalaisopiston
verkko-, etä- ja monimuoto-opetusvalmiuksien lisääminen ja täydentäminen.
Asioita selviteltäessä on kansalaisopistossa kallistuttu sille kannalle,
että kannattaa ottaa käyttöön
mahdollisimman helppokäyttöisiä

ja valmiiksi tuttuja kanavia, kuten
vaikkapa Skype, Google Drive, Blogger, Facebook ja Youtube. Monimutkaisille verkko-opetusympäristöille
ei sen sijaan nähdä tarvetta.
Mikään viisastenkivi ei digitaalinen
tekniikka tai verkko-opetus tietenkään ole, mutta joissakin asioissa
se sopii yhdeksi keinoksi muiden
rinnalle. Muutamia pienimittaisia
opetuskokeiluja on jo ollutkin. Toisaalta pitää muistaa sekin, että
kansalaisopiston kursseilla on myös
suuri sosiaalinen merkitys: on nimenomaan mukavaa tavata tuttuja
henkilökohtaisesti ja säännöllisesti.

PASI KARONEN
Suunnittelijaopettaja
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Harmonikan jatkoryhmä esiintyi Aki Hietalan johdolla Suomi–Venäjä-Seuran Lieksan seudun osaston ja
kansalaisopiston yhteistyönä järjestämässä Suomi
100 -juhlassa marraskuussa.
KUVA: ASKO SAARELAINEN

340160 TIETOTEKNIIKAN
SYVENTÄVÄ KURSSI

Lieksan lukio, luokka 106, Koulukatu 16
ma 17.00–19.15
5.2.2018–26.2.2018, 12 oppituntia
Tietotekniikan insinööri Kati Honkanen
Kurssimaksu 18,00 €
Kurssi soveltuu henkilöille, joilla on jo hallussa tietokoneen peruskäyttö, ja jotka
haluavat syventää osaamistaan. Kurssilla käydään läpi tietokoneen käyttöön ja
Windows 10 -käyttöjärjestelmään liittyvät
perusasiat ja syvennytään lisäksi tarkemmin muun muassa tiedostomuotoihin ja
-kokoihin, käyttöjärjestelmän asetuksiin,
pikanäppäinkomentoihin ja hiiren kakkospainikkeen takaa löytyviin toimintoihin. Tietotekniikan lyhyt johdantokurssi
erittäin suositeltava pohjaksi. Kurssilla
tarvitaan oma muistitikku.

340170 TIETOTEKNIIKAN
TYÖPAJA KOLILLA

Kolin koulu, Aapiskukontie 11
la 10.00–15.00
13.1.2018 ja 17.3.2018, 12 oppituntia
Tietotekniikan insinööri Kati Honkanen
Kurssimaksu 18,00 €
Mahdollisuus kahtena lauantaipäivänä
tulla tutustumaan tietokoneen peruskäyttöön ja Windows-käyttöjärjestelmän
ominaisuuksiin sekä keskustelemaan
atk-opettajan kanssa omista kysymyksistä, ongelmista ja tietokonevaikeuksista.
Oman kannettavan tietokoneen tai tabletin voi tuoda mukanaan, jos sen kanssa
on hankaluuksia. Kurssilla tarvitaan oma
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muistitikku. Kokoontumispäivät ovat 13.1.
ja 17.3.2018. ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN VIIMEISTÄÄN KESKIVIIKKONA 10.1.

340180
TIETOTEKNIIKAN KERHO

Lieksan lukio, ATK-luokka 106, Koulukatu 16
ti 16.00–17.30
9.1.2018–10.4.2018
Tietotekniikan insinööri Kati Honkanen
Kurssimaksu 18,00 €
Tietotekniikan kerho on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla tietotekniikan
käyttö on jäänyt vähemmälle ja ehkä hieman unohtunutkin, mutta jotka haluavat
tutustua tietokoneen peruskäyttöön ja
Windows 10 -käyttöjärjestelmän ominaisuuksiin sekä keskustella atk-opettajan
kanssa omista kysymyksistä, ongelmista
ja tietokonevaikeuksista. Tarkoitus on
kerhossa tavata kuutena tiistai-iltana
aika vapaamuotoisesti. Kurssilla tarvitaan
oma muistitikku. Oman kannettavan tietokoneen tai tabletin voi tuoda mukanaan,
jos sen kanssa on hankaluuksia. Kokoontumispäivät ovat 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 27.3.
ja 10.4.2018 – talviloman ja sähköisten ylioppilaskirjoitusten takia pidetään välissä
hieman taukoa.

340190 SÄHKÖINEN
ASIOINTI JA KESKUSTELU

Lieksan lukio, ATK-luokka 106, Koulukatu 16
ke 17.00–19.15
10.1.2018–7.2.2018
FM Pasi Karonen

Kurssimaksu 18,00 €
Monia kansalaisen sähköisiä palveluita
on tarkoitus koota yhteen verkko-osoitteeseen 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. Tietotekniikan lyhyt johdantokurssi erittäin
suositeltava pohjaksi. Kurssilla tarvitaan
oma muistitikku. Tapaamiset 10.1., 17.1., 31.1.
ja 7.2.

MUSIIKKI
110101 KEVYEN MUSIIKIN
LAULUKURSSI

Lieksan lukio, auditorio, Koulukatu 16
pe 15.15–20.00
la 10.00–14.45
19.1.2018–24.3.2018, 52 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

110165 YHTEISLAULUHETKI
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
ma 13.00–14.00
15.1.2018–9.4.2018, 5 oppituntia
Markku Korpinen
Ei kurssimaksua.
Lauletaan yhdessä tuttuja lauluja. Kevään
kokoontumiset: 15.1. tangot, humpat, 26.2.
tanssimusiikki, valssi, 19.3. hengelliset laulut ja 9.4. kansanlaulut.

110186 KIRSIKODIN
BÄNDIKURSSI

Kirsikoti, Saarivaarantie 48
la 10.00–15.00
su 10.00–14.00
27.1.2018–20.5.2018, 36 oppituntia
FM, KM Leena Toivanen
Kurssimaksu 37,00 €
Musiikin opetusta ryhmässä. Kurssilla
opiskellaan rytmiikkaa, laulua ja bändisoittoa. Kokoontumiset la–su 27.–28.1., 24.–
25.2., 7.–8.4. ja 19.–20.5.2018, la klo 10.00–15.00
ja su klo 10.00–14.00, kahdeksan kokoontumiskertaa. Kurssi on täynnä, joten emme
voi ottaa uusia opiskelijoita.

KUVATAITEET
110330 MAISEMAMAALAUS
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 maalaus-

KUVAT: ASKO SAARELAINEN

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 19.–20.1.,
9.–10.2., 23.–24.2. ja 23.–24.3.2018 Lieksan lukio,
Koulukatu 16, auditorio, Kokoontumiset pe
klo 15.15–20 ja la 10–14.45, kahdeksan kokoontumiskertaa. Kurssi on täynnä, joten emme
voi ottaa uusia opiskelijoita.

pohjia. 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).

LIIKUNTA
101505 ZUMBA®
(kesäkurssi)

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
ti 17.30 –18.30
8.5.2018–14.8.2018, 17 oppituntia
KM Heidi Kansala
Kurssimaksu 31,00 €
Tanssi zumbaa myös kesällä! Zumbassa
yhdistyvät tanssi ja kuntoliikunta. Tunnilla tanssitaan helppoja ja sopivasti haastavia tanssiliikkeitä erilaisten latinalais- ja
hittimusiikkien tahdissa, joten iloinen kesäfiilis on taattu säällä kuin säällä. Ei kokoontumista ti 5.6. ja 24.7.

830119 KAHVAKUULAA JA
KEHONPAINOHARJOITTELUA

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
to 17.00–17.45
11.1.2018–12.4.2018, 13 oppituntia
Helena Muikku
Kurssimaksu 18,00 €
Toiminnallinen tunti, joka vahvistaa
lihaskuntoa, tasapainoa, kestävyyttä
ja kehonhallintaa. Lisäksi tunnilla tehdään sykettä nostattavia liikkeitä omaa
kehonpainoa hyödyntäen ilman kahvakuulaa. Tunti koostuu alkulämmittelystä, työosuudesta ja loppuvenyttelystä.
Tunti sopii kaikille. Oma kahvakuula
mukaan.

830121 CIRCUIT
(kesäkurssi)

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
ma 17.00–18.00
3.5.2018–25.6.2018, 12 oppituntia
Helena Muikku
Kurssimaksu 18,00 €
Nopea ja tehokas koko vartalon treeni erilaisia välineitä sekä kehonpainoa apuna
käyttäen. Välineinä esimerkiksi painotanko, köysi, kuminauha ja jne. Tunti sisältää
alkulämmittelyn, harjoitteluosion ja loppuvenyttelyt. Sään salliessa harjoittelemme ulkona, muuten salissa. Kurssi on maanantaisin, mutta ensimmäinen kokoontuminen poikkeuksellisesti torstaina 3.5.

830123 KEHONHUOLTO
(kesäkurssi)

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
ti 18.40–19.25
8.5.2018–14.8.2018, 13 oppituntia
KM Heidi Kansala
Kurssimaksu 18,00 €
Pysy notkeana läpi kesän! Kehonhuollon
tunnilla rentoutuu niin keho kuin mieli.
Kevyen alkulämmittelyn jälkeen tehdään
erityisesti keskivartalon syviä lihaksia
vahvistavia liikkeitä ja lopuksi pitkät venyttelyt. Sopii kaikille, hyvä tunti myös
rankkojen treenien vastapainoksi. Varaa
mukaan jumppa-alusta ja venyttelyyn pitkähihaista päällepantavaa. Ei kokoontumista 5.6. ja 24.7.

TEATTERI

Loukun kesäteatterin opetuksesta
ilmoitetaan kansalaisopiston
Internet-sivuilla
Kevät 2018 Korento 11

830133 ASAHI KOLI
Kolin koulu, Aapiskukontie 11
to 15.30–16.30
11.1.2018–12.4.2018, 17 oppituntia
Tarja Saarelainen
Kurssimaksu 31,00 €
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.

830135 LIIKUNTARYHMÄ KOLI
Kolin koulu, Aapiskukontie 11
ti 18.00–19.00
9.1.2018–10.4.2018, 17 oppituntia
Tarja Saarelainen
Kurssimaksu 31,00 €
Lihaskuntopainotteista jumppaa, vaihtelevasti myös eri välineitä ja kuntosalilaitteita
hyödyntäen. Sisältää kevyen alkuverryttelyn ja loppuvenyttelyt.

KÄYTÄNNÖN TAIDOT
110436 VAATTEIDEN
VALMISTUS JA KORJAUS

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
ma 14.30–16.45
8.1.2018–12.3.2018, 26 oppituntia
Ompelijamestari Taina Kiiskinen
Kurssimaksu 31,00 €
Teemme aikuisten ja lasten vaatteita valmiskaavoja apuna käyttäen. Aikaisempaa
ompelukokemusta ei tarvita, ainoastaan
innokas asenne riittää.

110441 VAATTEITA
KAIKENIKÄISILLE

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
ma 17.00–19.15
8.1.2018–9.4.2018, 36 oppituntia
Ompelijamestari Taina Kiiskinen
Kurssimaksu 37,00 €
Teemme aikuisten ja lasten vaatteita valmiskaavoja apuna käyttäen. Aikaisempaa
ompelukokemusta ei tarvita, ainoastaan
innokas asenne riittää.

110510 LASITYÖT
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
la 09.00–15.30
su 09.00–15.30
20.1.2018–17.2.2018, 39 oppituntia
Taide- ja sisustuslasiartesaani
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Pirjo Honkanen
Kurssimaksu 37,00 €
Valmistetaan lasitöitä eri tekniikoilla. Kokoontumiset viikonvaihteissa: 20.–21.1.,
3.–4.2. ja 17.2.2018.

110520 HOPEAKETJU
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
ti 17.30–20.30
13.2.2018–27.3.2018, 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 €.

KALASTUS
110500 PERHOT
Lieksan lukio, luokka 204, Koulukatu 16
ti 18.10–20.25
9.1.2018–10.4.2018, 39 oppituntia
Timo Hartikainen
Kurssimaksu 37,00 €
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
810225 HERKUTTELIJAN
ITALIA

Lieksan lukio, luokka 201, Koulukatu 16
la klo 10.00–13.00
20.1.2018–24.3.2018, 13 oppituntia
Fortunato Vallone
Kurssimaksu 18,00 €
Haluatko oppia lisää välimerellisestä ruokakulttuurista? Tällä kurssilla tutustutaan
italialaisiin laatuelintarvikkeisiin ja tuotemerkkeihin, opitaan juustojen, oliivien ja
viinien laatuluokituksesta sekä eri alueille
tyypillisen ruokalautasen rakentamista.
Kurssi auttaa sinua elintarvikkeiden ostossa ja tilaamisessa italialaisessa ravintolassa. Kurssi toteutetaan kolmena lauantaina
20.1., 17.2. ja 24.3. Kahdella ensimmäisellä

kokoontumisella on teoriaosuus Lieksan
lukion luokassa 201 klo 10–13, viimeisellä
kerralla 24.3. klo 10–13.45 ruoanlaitto yläkoulun opetuskeittiössä (Moisionkadun
koulu 15). Kurssin hinta on 18 €, sen lisäksi
tarvikemaksu noin 10 €, joka maksetaan
kurssin opettajalle 17.2.

810250 GLUTEENITON
LEIVONTA

Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
kotitalousluokka,
ke 17.00–20.00
10.1.2018–24.1.2018, 12 oppituntia
Sari Taskinen
Kurssimaksu 18,00 €
Gluteenitonta leivontaa arkisesta juhlaan,
suolaista ja makeaa. Lyhytkurssi kolmena
keskiviikkoiltana. Kurssimaksun lisäksi
tarvikemaksu noin 10 €/kerta.

810260 GLUTEENITON
LEIVONTA, JATKOKURSSI

Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
kotitalousluokka,
ke 17.00–20.00
31.1.2018–14.2.2018, 12 oppituntia
Sari Taskinen
Kurssimaksu 18,00 €
Gluteenitonta leivontaa arkisesta juhlaan,
suolaista ja makeaa. Jatketaan pidemmälle
siitä, mihin ensimmäisellä kurssilla jäätiin.
Lyhytkurssi kolmena keskiviikkoiltana.
Kurssimaksun lisäksi tarvikemaksu noin
10 €/kerta.

810270 KALANKÄSITTELY
Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
ti 17.30–19.45
20.2.2018–29.5.2018, 10 oppituntia
Kaija Höök
Kurssimaksu 48,00 €
Järvikalan käsittely kalalajeittain siinä järjestyksessä kuin luonto suo (made, kuha,
ahven ja hauki). Käsittelykalat sisältyvät
kurssimaksuun. Kokoontumiset neljänä
tiistai-iltana: yksi talvella ja kolme keväällä
eli 20.2., 15.5., 22.5. ja 29.5.2018.

TERVEYS
830210 HÄTÄENSIAPUJA KERTAUSKURSSI

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 henkeäpelasta-

KUVA: ASKO SAARELAINEN

vaan ensiapuun sekä tietoa terveydestä ja
sen edistämisestä. Kurssi käy hätäensiapukurssina 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
410200 TÄHTITIEDE
HARRASTUKSENA

Lieksan lukio, luokka 205, Koulukatu 16
ke 18.00–20.30
24.1.2018–21.3.2018, 24 oppituntia
Jani Silvennoinen
Kurssimaksu 31,00 €
Kurssi antaa perustiedot tähtitieteestä
harrastuksena sekä tietoa mm. taivaankappaleista, taivaanilmiöistä ja tähdistöistä
mm. Otavasta (Iso-Karhu) Pikku Karhuun.
Tähtitaivaan kappaleiden määritelmät:
planeetta, kuu, supernova ym. Mikä on tähden ja planeetan ero? Eri tähdistöjä ja niissä kaukoputkella näkyviä syvän taivaan
kohteita. Perehdymme aikamatkan tavoin
alkuräjähdyksestä nykyaikaan. Maailmankaikkeus kuvina. Erilaisia tähtikarttoja.
Kurssiin kuuluu vapaaehtoinen tutustuminen Jakokosken tähtitorniin. Tornilla
on mahdollisuus katsoa putken läpi sekä
kuvata kameralla. Lisäksi opettelemme

tähtikirkkaan taivaan alla muutamia tähdistöjä. Kurssi soveltuu kaiken ikäisille tähtitieteestä kiinnostuneille sekä harrastusta
aloittavalle henkilölle.

999910 HEVOSEN
KÄSITTELYN ALKEET

Kulttuurikeskus, kokoushuone
Simpauttaja, Pielisentie 9–11
ti 18.00–20.30
la 10.00–15.30
13.3.2018–24.3.2018, 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.

999950 TAPAHTUMANJÄRJESTÄMISEN PERUSTEET

Kulttuurikeskus, kokoushuone
Simpauttaja, Pielisentie 9–11
la 10.00–15.15
3.2.2018–3.2.2018, 6 oppituntia
Lieksan Vaskiviikon toiminnanjohtaja
Hanna Vienonen

Kurssimaksu 18,00 €
Kurssilla käydään läpi tapahtuman järjestämisen perusteet mm. kustannuslaskenta, luvat, tapahtuman asiakaslähtöinen suunnittelu, markkinoinnin
perusteet, apurahojen hakeminen ja raportointi.

999999 SAARISTOLAIVURIKURSSI

Lieksan lukio, luokka 204, Koulukatu 16
pe 18.00–20.30
12.1.2018–13.4.2018, 45 oppituntia
Insinööri Pekka Rautio
Kurssimaksu 75,00 € sekä välinehankintoja ja mahdollinen tutkintomaksu
Saaristomerenkulun opetus keskittyy
navigoinnin perusteisiin ja vesiliikennesäädöksiin. Saaristolaivurin tutkinto on
ensimmäinen ja alin kolmiportaisessa
koulutusjärjestelmässä. Suomen Navigaatioliiton tutkinto pidetään valtakunnallisesti 27.4.2018. Tutkinto on Liikenteen
turvallisuusviraston Trafin virallisesti
hyväksymä. Tutkintoon osallistuminen
ei ole pakollista. Kurssimaksu 43 € ja materiaalimaksu 32 €, yhteensä 75 €. Lisäksi
suoraan opettajalle maksetaan välinehankintoja sekä oman valinnan mukaan
tutkintomaksu, nämä yhteensä noin 70
€. Työttömien opintosetelin voi käyttää
varsinaisen kurssimaksun maksamiseen.
Perjantaitapaamisten lisäksi muutamia
muita tapaamisia, joista sovitaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla.
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Lieksan kansalaisopiston
HATTUVAARAN
KYLÄTALO
Hatunpirtti,
Hattuvaarantie 277

TIISTAI
17.00–18.00
LIIKUNTARYHMÄ HATTUVAARA
alkaa 9.1.

JAMALIN KOULU
Reposärkäntie 21
TIISTAI
13.00–14.30
TAIDEKOULU /
JAMALI
alkaa 9.1.
17.30–18.30
TOIMINNALLINEN
TREENI JAMALI
Jamalin alkaa 9.1.

JONGUNJOEN
MATKAILU OY
Kivivaarantie 21

KESKIVIIKKO
19.00–20.00
LIIKUNTARYHMÄ
NURMIJÄRVI
alkaa 10.1.

KESKUSKOULU
Koulukatu 16

MAANANTAI
16.00–17.30
TAIDEKOULU 1
taideopetustila
alkaa 8.1.
16.45–19.00
PELIMANNIT
musiikkiluokka 126
alkaa 8.1.
TIISTAI
16.00–18.15
TAIDEKÄSITYÖN JA KUVATAITEEN TYÖPAJA
taideopetustila
alkaa 9.1.
KESKIVIIKKO
16.30–18.00
TAIDEKOULU 4
taideopetustila
alkaa 10.1.
18.30–20.45
KUVATAIDE
taideopetustila
alkaa 10.1.
TORSTAI
17.00–18.30
TAIDEKOULU 3
taideopetustila
alkaa 11.1.
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PERJANTAI
15.00–16.30
TAIDEKOULU /
LAPSI & AIKUINEN
taideopetustila
alkaa 12.1.
VIIKONLOPPUKURSSIT
la 10.00–16.45
su 10.00–16.45
MAISEMAMAALAUS
taideopetustila
5.–6.5.2018

KESKUSKOULU
Moisionkatu 15

MAANANTAI
16.30–17.30
KIINTEYTYSJUMPPA
iso sali
alkaa 8.1.
16.30–17.30
MIESTEN
LIIKUNTARYHMÄ
pieni sali
alkaa 8.1.
17.50–18.50
CIRCUIT
iso sali
alkaa 8.1.
TIISTAI
17.30–19.45
KALANKÄSITTELY
kotitalousluokka
alkaa 20.2.
18.00–19.00
PILATES, ALKEET
pieni sali
alkaa 9.1.
KESKIVIIKKO
17.00–20.00
GLUTEENITON LEIVONTA
kotitalousluokka
alkaa 10.1.
17.00–20.00
GLUTEENITON
LEIVONTA, JATKOKURSSI
kotitalousluokka
alkaa 31.1.
TORSTAI
16.30–18.00
HARMONIKKA
ALKEET
vanhan puolen luokka
alkaa 11.1.
18.00–19.30
HARMONIKKA
JATKO
vanhan puolen luokka
alkaa 11.1.
18.00–19.00
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PILATES, JATKO
pieni sali
alkaa 11.1.

KESKUSKOULU
Kuhmonkatu 30

MAANANTAI
14.30–16.45
VAATTEIDEN
VALMISTUS JA
KORJAUS
tekstiilityöluokka
alkaa 8.1.
17.00–19.15
VAATTEITA
KAIKENIKÄISILLE
tekstiilityöluokka
alkaa 8.1.
17.00–18.30
KANSANTANSSI
alkaa 8.1.
17.00–20.00
PUUTYÖT, ryhmä A
teknisen työn luokka
alkaa 8.1.

TORSTAI
17.00–17.45
KAHVAKUULAA
JA KEHONPAINOHARJOITTELUA
alkaa 11.1.
18.00–19.00
INTERFIT
alkaa 11.1.
VIIKONLOPPUKURSSIT
su 11.00–12.30
LAVATANSSI, ALKEET
alkaa 7.1.
su 12.40–14.10
LAVATANSSI,
ALKEISTA ETEENPÄIN
alkaa 7.1.
su 14.20–15.50
LAVATANSSI,
JATKORYHMÄ
alkaa 7.1.
su 16.00–17.00
ZUMBA®, ryhmä B
alkaa 14.1.

17.00–20.00
METALLITYÖT,
ryhmä A
teknisen työn luokka
alkaa 8.1.

su 17.10–17.55
KEHONHUOLTO,
ryhmä B
alkaa 14.1.

18.40–19.40
LAVIS®
alkaa 8.1.

Saarivaarantie 48

TIISTAI
17.00–20.00
PUUTYÖT, ryhmä B
teknisen työn luokka
alkaa 9.1.
17.00–20.00
METALLITYÖT,
ryhmä B
teknisen työn luokka
alkaa 9.1.
17.30–18.30
ZUMBA®, ryhmä A
alkaa 9.1.
18.40–19.25
KEHONHUOLTO,
ryhmä A
alkaa 9.1.
KESKIVIIKKO
17.00–20.00
PUUTYÖT, ryhmä C
teknisen työn luokka
alkaa 10.1.
17.30–19.45
KÄSITÖITÄ VALINTASI
MUKAAN
tekstiilityöluokka
alkaa 10.1.

KIRSIKOTI

VIIKONLOPPUKURSSI
KIRSIKODIN
BÄNDIKURSSI
la 10.00–15.00
su 10.00–14.00
alkaa 27.1.

KOLIN KOULU
Aapiskukontie 11

TIISTAI
18.00–19.00
LIIKUNTARYHMÄ
KOLI
alkaa 9.1.
19.00–21.15
KYLÄKUORO KOLIBRI
alkaa 9.1.
KESKIVIIKKO
16.00–18.15
KOLIN PERINNEPIIRI
alkaa 24.1.
TORSTAI
12.15–14.45
KUVATAITEEN
PERUSTEET
alkaa 11.1.
15.30–16.30
ASAHI KOLI
alkaa 11.1.

PERJANTAI
17.30–19.00
MUSIIKKIRYHMÄ
alkaa 12.1.
VIIKONLOPPUKURSSI
la 10.00–15.00
TIETOTEKNIIKAN
TYÖPAJA KOLILLA
alkaa 13.1.

KULTTUURIKESKUS
Pielisentie 9-11

MAANANTAI
19.30–21.00
PUHALLINORKESTERI
PIELINEN
Brahe-sali
alkaa 8.1.
TIISTAI
17.00–18.30
HISTORIAPIIRI
Kokoushuone
Simpauttaja
alkaa 16.1.
ti 18.00–20.30
(kokoushuone
Simpauttajassa)
la 10.00–15.30
(raviradalla)
HEVOSEN
KÄSITTELYN
ALKEET
alkaa 13.3.
KESKIVIIKKO
14.30–16.00
SENIORIJOOGA
monitoimisali
HUOM! alkaa 3.1.
16.30–18.00
JOOGA
monitoimisali
HUOM! alkaa 3.1.
TORSTAI
17.00–18.30
MITÄ VEISTOKSET
KERTOVAT
LIEKSASTA?
Kokoushuone
Simpauttaja
alkaa 15.2.
PERJANTAI
13.15–14.15
SENIORIPILATES,
ALKEET
monitoimisali
alkaa 12.1.
14.30–15.30
SENIORIPILATES,
JATKO
monitoimisali
alkaa 12.1.

opetusohjelma
VIIKONLOPPUKURSSIT
la 09.00–10.30
QI GONG - KIINALAINEN
AAMUVOIMISTELU
monitoimisali
alkaa 13.1.
la 10.00–15.15
TAPAHTUMANJÄRJESTÄMISEN
PERUSTEET
Kokoushuone
Simpauttaja
3.2.2018

KUNTOKESKUS
SYKEX
Moisionkatu 2

TIISTAI
16.30–17.30
KUNTOSALI, NAISET
alkaa 9.1.
17.30–18.30
KUNTOSALI,
NAISET/MIEHET
alkaa 9.1.

18.15–19.45
SUOMEN KIELEN
JATKORYHMÄ
luokka 203
alkaa 8.1.
TIISTAI
14.45–16.15
VENÄJÄN ALKEET
luokka 203
alkaa 9.1.
16.00–17.30
TIETOTEKNIIKAN
KERHO
ATK-luokka 106
alkaa 9.1.
16.00–18.15
MIESKUORO
auditorio
alkaa 9.1.
16.15–17.45
ESPANJAN ALKEET
luokka 201
alkaa 9.1.

Mönninkatu 13,
nuorisotila

16.30–18.00
VENÄJÄN
ALKEIDEN JATKO
luokka 203
alkaa 9.1.

KESKIVIIKKO
17.00–18.30
KORVATTOMIEN
LAULURYHMÄ
alkaa 17.1.

18.00–19.30
ESPANJAN
JATKOKURSSI
luokka 201
alkaa 9.1.

LIEKSAN LUKIO

18.10–20.25
PERHOT
luokka 204
alkaa 9.1.

LIEKSAN EVL
SEURAKUNTA

MAANANTAI
16.00–17.30
ENGLANTI II
luokka 101
alkaa 8.1.
16.30–18.00 ja to 16.30–18.00
SUOMEN ALKEET - FINNISH FOR BEGINNERS
luokka 203
alkaa 8.1.
17.00–19.15
TIETOTEKNIIKAN
LYHYT JOHDANTOKURSSI
ATK-luokka 106
alkaa 8.1.
17.00–19.15
TIETOTEKNIIKAN
SYVENTÄVÄ KURSSI
ATK-luokka 106
alkaa 5.2.
17.00–18.30
VARSINAISKARJALANKIELEN KURSSI
luokka 201
alkaa 8.1.

18.15–19.45
VENÄJÄN JATKORYHMÄ
luokka 203
alkaa 9.1.
KESKIVIIKKO
12.30–14.00
OLONEUVOSTEN
LAULELMARYHMÄ
auditorio
alkaa 10.1.
14.45–16.15
ENGLANNIN ALKEET
luokka 203
alkaa 10.1.
16.30–18.00
ENGLANTI IV
luokka 203
alkaa 10.1.
17.00–19.15
SÄHKÖINEN ASIOINTI
JA KESKUSTELU
ATK-luokka 106
alkaa 10.1.

17.30–19.00
SAKSAN ALKEET
luokka 105
alkaa 10.1.
18.00–20.30
TÄHTITIEDE
HARRASTUKSENA
luokka 205
alkaa 24.1.
18.15–19.45
ENGLANNIN
VIRKISTYSKURSSI
luokka 203
alkaa 10.1.
TORSTAI
17.00–18.30
ENGLANNIN KESKUSTELURYHMÄ – ENGLISH CONVERSATION
luokka 105
HUOM! alkaa 4.1.
18.15–19.45
ITALIAA
MATKAILIJOILLE
luokka 201
alkaa 11.1.
PERJANTAI
18.00–20.30
SAARISTOLAIVURIKURSSI
luokka 204
alkaa 12.1.
VIIKONLOPPUKURSSIT
pe 15.15–20.00
la 10.00–14.45
KEVYEN MUSIIKIN
LAULUKURSSI
auditorio
alkaa 19.1.
la 10.00–13.00
HERKUTTELIJAN
ITALIA
luokka 201
alkaa 20.1.
la 09.00–14.00
HÄTÄENSIAPU- JA
KERTAUSKURSSI
luokka 105
10.2.2018
pe 17.00–19.30, la 10.00–
16.15, su 11.00–16.15
LUOVAN KIRJOITTAMISEN PAJA
luokka 205
13.–15.4.2018

Ilmoittautuminen
kursseille
www.opistopalvelut.fi
/lieksa
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LOUKUN
SEUROJENTALO

18.40–20.10
JOOGA, JATKO
alkaa 11.1.

KESKIVIIKKO
17.30–18.30
TOIMINNALLINEN
TREENI LOUKKU
ALKAA 10.1.

TEERITIEN
PALVELUKOTI
Teeritie 1

VIIKONLOPPUKURSSI
la 13.00–14.30
KEHITYSVAMMAISTEN
MUSIIKKIRYHMÄ
alkaa 13.1.

PIELISEN
KARJALAN
MUSIIKKIOPISTO
Koski-Jaakonkatu 4

TOUKOLANTIEN
PÄIVÄTOIMINNOT JA
ASUMISPALVELUT

MAANANTAI
12.00–13.30
MATKAILUENGLANTIA
teorialuokka
alkaa 8.1.

Toukolantie 27

KESKIVIIKKO
11.45–13.00
TOUKOLANTIEN
MUSIIKKIRYHMÄ
alkaa 10.1.

PÄIVÄKESKUS
KARPALO
Jokikatu 2

UIMAHALLI

MAANANTAI
13.00–14.00
YHTEISLAULUHETKI
alkaa 15.1.

Kainuuntie 7

MAANANTAI
19.45–20.30
SYVÄVESIJUMPPA/
VESIJUOKSU
alkaa 8.1.

18.00–20.15
SEKAKUORO
alkaa 8.1.

VIEKIN
SEURAKUNTATALO

TIISTAI
17.30–20.30
HOPEAKETJU
alkaa 13.2.

Kannelkoskentie 9 A

KESKIVIIKKO
14.00–16.15
POSLIININMAALAUS,
ryhmä B
alkaa 10.1.
VIIKONLOPPUKURSSI
la 09.00–15.30
su 09.00–15.30
LASITYÖT
alkaa 20.1.

RANTALAN
KOULU
Rantalantie 4

KESKIVIIKKO
17.00–17.45
NISKA-HARTIASEUDUN
HARJOITTELU
alkaa 10.1.
18.00–18.45
ALASELÄN
HARJOITTELU
alkaa 10.1.
TORSTAI
17.00–18.30
JOOGA, ALKEET
alkaa 11.1.

TORSTAI
17.45–20.00
LAULU- JA
SOITTORYHMÄ
SOINTUSET
alkaa 11.1.

VUONISKYLIEN
KOULU
Kylätie 4

MAANANTAI
16.45–17.45
LIIKUNTARYHMÄ
VUONISJÄRVI
alkaa 8.1.

VUONISLAHDEN
KYLÄTOIMINTAKESKUS KUKKO OY
Vuonislahdentie 184
MAANANTAI
18.15–19.15
LIIKUNTARYHMÄ
VUONISLAHTI
alkaa 8.1.
KESKIVIIKKO
18.00–20.30
LAULU- JA SOITTORYHMÄ VUOLASET
alkaa 10.1.
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Kuntien
palveluiden
digitalisointi
etenee
– olemmeko valmiita
muutokseen?
DIGITALISAATIO on jo tätä päivää. Ymmärrys kuntien palveluiden digitalisoinnista
lisääntyy ja samalla tekninen kehitys menee valtavalla vauhdilla eteenpäin. Tiedon
määrä lisääntyy koko ajan. Tieto hajautuu
rajusti riippuen siitä, mitä kanavia ja mahdollisuuksia hyödynnetään. Kaikkialla joudutaan kyseenalaistamaan ja arvioimaan
tietoa ja tietolähteitä.
Tiedon tulvan ja moninaisuuden edessä
digitaalisten palveluiden kehittämisessä
työskentelevät henkilöt tuntevat riittämättömyyttä ja epävarmuutta. Ratkaisuja
ja valintoja käytettävistä vaihtoehdoista
joudutaan tekemään tilanteissa, joissa edes
lähitulevaisuuden kehityksestä ei ole käytettävissä varmaa tietoa.
Digitaalisten palveluiden käyttäjät eli
kuntalaiset ovat toisaalta yhä enenevässä
määrin valveutuneita palveluiden käyttäjiä, jotka jo hyödyntävät globaaleja verkkopalveluja ja joiden odotukset kunnallisten
palveluiden toimivuudesta muodostuvat
näiden käyttäjäkokemusten perusteella.
Asiakkaat ovatkin tärkeässä asemassa
kuntien digitaalisten palveluiden kehittämisessä.

Asiakas keskiössä
Digitalisoinnin kautta asiakkaan valinta-,
kommunikointi- ja vaikuttamismahdollisuudet muodostuvat lähes rajattomiksi.
Asiakkaan rooli muuttuu näin palveluiden
kehittämistä ja johtamista ohjaavaksi voimaksi, joka on tärkein yksittäinen palveluiden muutosta ohjaava tekijä.
Palveluiden järjestäjän eli kunnan tuleekin tuntea asiakkaiden nopeasti kehittyvät
ja muuttuvat tarpeet sekä kuluttajakäyttäytyminen hyvin, jotta muutosta voidaan
viedä tehokkaasti oikeaan suuntaan.
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Kunnallisten palveluiden käyttäjien
osalta kuntien tulee varmistua myös siitä,
että väliinputoajia ei ole. Lieksan ja monien muiden kuntien toimintaympäristössä
tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että esimerkiksi ikääntyvän väestön osaaminen
ja mahdollisuus digitaalisten palveluiden
käyttöön varmistetaan.
Tarvittaessa digitaaliselle palvelulle on
oltava perinteisempi, mutta edelleen toimiva ja saavutettavissa oleva muoto. Ikääntyvän väestön ohella on muitakin ryhmiä,
joille tulee kunnissa suunnitella pitkäkestoista sähköisten palveluiden käyttöön
perehdyttämistä ja avustamista verkkoyhteyksien ja laitteiden hankkimisessa.

Kuinka tavoitteeseen päästään?
Asiakaslähtöisten digitaalisten palveluiden kehittämisen lähtökohtana tulee olla
systemaattinen asiakastiedon kerääminen.
Oleellista asiakastiedon keräämisessä ja
hyödyntämisessä on se, että tietoa kerätään systemaattisesti ja mahdollisimman
laajasti.
Kuntaorganisaatiossa jokaisella toimijalla on oma roolinsa asiakkaisiin liittyvän
tiedon tuottajana ja käyttäjänä. Kunnan
toimialue on laaja, joten on tärkeää, että
kunnalla on yhtenäinen järjestelmä, johon
tietoja kerätään ja josta käsin tietoa voidaan hyödyntää päivittäisessä toiminnassa.
Asiakasnäkökulman ohella laadukkaiden
digitaalisten palveluiden luominen edellyttää hyvää kunnallisten palveluprosessien
tuntemusta. Kunnan toiminnan ja tuottavuuden tehostamisen kannalta ajateltuna
on tärkeää, että kunnassa panostetaan
kaikkien niiden prosessien digitalisointiin,
jotka nopeuttavat palveluprosesseja, tuot-

tavat säästöjä ja ovat helposti asiakkaiden
saavutettavissa. On myös muistettava, että
kaikkia kunnan palveluprosesseja ei voida
niiden luonteen takia digitalisoida.
Käyttäjälähtöisyyden korostamiseen
liittyy myös se, että luovutaan osaprosessien kehittämisestä digitaaliseen muotoon.
Sähköisen palvelun tulee olla koko palveluketjun ajan sähköinen, jotta palvelun
käyttäjän kokemus sujuvasta ja toimivasta
palveluprosessista on mahdollinen.
Asiakastiedon keräämisessä ja digitaalisten palveluiden suunnittelussa yhteistyö
on voimaa. Samanlaisten toimintaympäristöjen kunnissa asiakasrakenne on varsin
samantyyppinen, ja siitä on ilman muuta
hyötyä palveluiden kehittämisessä. Kaikkien kuntien ei kannata tehdä juuri samoja asioita, vaan naapureilta saatavaa tietoa
kannattaa hyödyntää. Sama tilanne sopii
myös muihin maakunnallisiin toimijoihin,
kuten esimerkiksi koulutus- sekä sosiaalija terveyspalvelutoimijoihin.
Digitaalisten palveluiden kehittämisessä
kuntien omistamalla Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskuksella on luonnollisesti
merkittävä rooli. PTTK:ssa on monipuolista osaamista digitaalisten palveluiden
eri osa-alueilta, ja tämä osaaminen nostaa
huomattavasti kuntien valmiutta digipalveluiden käyttöönottoon.
Työnjako on toimivimmillaan sellainen,
että kunnat keräävät asiakastietoa ja määrittelevät omaan toimintaympäristöönsä
sopivia sähköisiä palveluita, kun tietotekniikkayhtiö taas tuo kunnille valittaviksi
erilaisia vaihtoehtoja ja on mukana verkkojen ja laitteistojen kehittämisessä.

ARTO SIHVONEN
Hyvinvointijohtaja

Lukion opiskelijakunnan vuosi
”Olipa kerran” 20. helmikuuta 2017, jolloin
uusi puheenjohtaja aloitti kautensa.
Hallitus oli juuri pari kuukautta sitten
hyvästellyt yhden opiskelijan vuodeksi
Australiaan. Joukossa oli silloin yhdeksän jäsentä abiturienttien lähdettyä. Kevään aikana lukiossamme arki kuitenkin
jatkui. Koeviikon lopetuksissa kävimme
katsomassa lasten elokuvan Sing, harjoittelimme ensiapua, halukkaille tarjottiin
vapaaehtoistyötä ja järjestimme Kuntavaalipaneelin. Kesken rankimman jakson
positiivisuusviikolla halusimme korostaa
käytöstapoja ja palkitsimme positiivisimman opiskelijan. Vappuna oli perinteinen
vappurieha ja viimeinen liikuntapäivä
päättyi jäätelön syöntiin.
Kesäloma loppui yllättävän lyhyeen. Hallitus palasi töihin perjantaina 16.6. Meille
saapui vieraita ystävyyskoulultamme,
Taiwanista Fen Hsinin lukiosta. Vietimme
yhdessä hauskan päivän Ruunaalla unohtamatta suomalaista perinnemusiikkia ja
Robinia! Vuoden aikana olemme esitelleet
oppilaitosta sekä suomeksi että englanniksi muillekin kansainvälisille vierailijoille.
Syyslukukausi pärähti käyntiin uuden

opiskelijakunnan vaaleilla. Uusiksi jäseniksi tuli viisi pirteää ja pirskahtelevaa ykkösluokkalaista. Samalle kuulle sattui Ohjaamo-hankkeen kuvaukset, joissa laulettiin
Dingon Autiotaloa. Musikaalista porukkaa
siis! Syksylläkin on keritty vetäistä jo yksi
liikuntapäivä ja vapaaehtoistyönpäivä.
Opiskelijat kävivät myös merta pidemmällä kalassa, nimittäin Watereilla (”you need
water to live”, joten hallituksen koulutustahan siellä) sekä Yhdenvertaisuusseminaarissa, Kuopiossa molemmat. Unohtamatta
Polvijärvellä ollutta Yrittäjyyskurssia ja
Uusi lukio -kiertuetta Kuopiossa. Opiskelijakunta on myös piiritoimijan avulla
yhteydessä Suomen Lukiolaisten Liittoon.
Hallituslaiset osallistuivat myös Hämärän
kaupan iltaan, varmaan huomasittekin
maskotti Minionimme Kirjastolla.
Kuluneen vuoden aikana hallitus on
osallistunut aktiivisesti koulun kehittämistoimiin. Adresseja on työstetty neljä
kappaletta, yksi adresseista oli autokoulualoite ja loput kolme ruokailuun liittyviä.
Lieksan Leipomo tarjoaa meille kokouspullat, ja yritysyhteistyö paikallisten yritysten kanssa on toimivaa. Haimme, ja myös

saimme Studia-stipendin toiminnastamme
Studia-messuilla 28.11.
Tällä hetkellä pyöriviä hankkeita ovat
Liikkuva Koulu -hanke ja joulukalenteri.
Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille jotka ovat tukeneet Lieksan lukion opiskelijakunnan hallituksen toimintaa!

LIEKSAN LUKION
OPISKELIJAKUNNAN HALLITUS
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Suomi 100 vuotta
-teemavuosi näkyi
alakoulujen toiminnassa
Itsenäisen Suomen 100vuotista taivalta juhlittiin
myös alakouluilla monin eri
tavoin monialaisten teemojen kautta.
Itsenäisyyden vuoden
tapahtumia pohjoisella alueella
Keskuskoulun alakoulussa teeman käsittely aloitettiin syksyllä 2016. Yhteistyössä ideoitiin ja suunniteltiin vuoden 2017
teemoja ja kokonaisuuksia. Aiheiksi valikoituivat mm. Kalevala, maakuntalaulut,
luonto, historia, perinne ja yrittäjyys. Teemavuosi huipentui juhlaviikkoon 27.11–1.12.
Teemaviikon jokaisena päivänä oli erilainen aihe liittyen Suomen juhlavuoteen.
Keskiviikkona 29.11. julkaistiin koulun
yhteinen Suomi 100 vuotta -lehti. Myös
pukeutumiseen pyrittiin kiinnittämään
huomiota sinivalkoisilla vaatevalinnoilla.
Viikko huipentui Kulttuurikeskuksella
järjestettyyn juhlaan.
Jamalin koulussa Suomen juhlavuotta
käsiteltiin myös lukuvuoden aikana monipuolisesti. Koululla kävi teemaan liittyen syksyllä Nord-plus vieraita viikon ajan
Liettuasta ja Ruotsista. Koulu juhlisti Suomea ja koulun 70-vuotista historiaa yhteisjuhlassa 5.12.

kansallismaisemineen johdatti kuluvaan
vuoteen. Varsinaisen itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumia ovat olleet keväällä:
suomenhevosen päivä ja retki Laulurinteelle.
Syksyn tapahtumia olivat perinnekäsityön pajapäivät. Opetusnäytelmä elämää
Virsuvaaran tuvassa toteutettiin yhteistyössä museon kanssa.
Itsenäisyyden juhlavuosi huipentui itsenäisyysjuhlaan Brahe-salissa 4.12.
Vuoniskylät
Vuoniskylillä parannettiin kotiseudun tuntemusta osana juhlavuotta. Koulu vieraili
museossa katsomassa opetusnäytelmän
”Elämää Virsuvaaran tuvassa”.
Merkittävin tapahtuma oli koko kylän
itsenäisyysjuhla koululla, joka järjestettiin
30.11. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä
kyläläisten kanssa.

Koli
Huomattavin itsenäisyyden juhlavuoden
tapahtuma oli koko kylän itsenäisyysjuhla
Kolin seurojentalolla 5.12. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä kyläläisten kanssa.
Itsenäisyyden juhlavuoden teema YHDESSÄ nousi esiin kaikilla kouluilla.
Yhteisesti kaikilla kouluilla järjestettiin
5.12. ruokahuollon ja paikallisten yrittäjien
kanssa perinneruokapäivä. Siinä jaettiin
tietoa ruuan alkuperästä ja reitistä kuluttajalle, annettiin perinneruokakasvatusta
monialaiseen teemaan sitouttaen ja pidettiin tuotekilpailu. Kouluilla käsiteltiin aihetta kyseisellä viikolla monialaisesti.

JUHA RYYNÄNEN
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
vastuuhenkilö

Itsenäisyyden vuoden
tapahtumia eteläisellä alueella
Kaikissa kouluissa käsityön ja kuvataiteen
aihepiireissä liikuttiin myös itsenäisyyden ympärillä. Ko.tunneilla valmistettiin
Suomi-aiheista rekvisiittaa joko koulun tai
koulun juhlien koristeeksi.
Rantala
Itsenäisyyden teemaa alettiin lähestyä jo
edellisen teeman kautta eli Koli-projekti
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KUVA: PERUSOPETUS ALAKOULUT

Erasmus+-hankkee
n oppilaat ja opet
kuksen edessä. Su
omalaisedustus kutajat Oskar von Millerin ammatil
lisen koulutuskes
vassa takavasemm
alla. KUVA ROMA
N HARTL.

Erasmus-matkalla Saksassa
KESKUSKOULUN yläkoulu on mukana
EU:n ja Opetushallituksen rahoittamassa
Erasmus+-hankkeessa. Hankkeen teema
on varsin ajankohtainen: siinä käsitellään
Euroopan pakolaiskriisiä ja sen vaikutuksia yhteiskuntaamme. Kansanvälisen
hankkeen yhteistyökumppaneita ovat
Espanja, Turkki, Saksa, Italia ja Kreikka,
joista kukin isännöi vuorollaan vierailuja
hankkeen aikana. Syksyn 2017 kohdemaa
oli Saksa, jonne matkustimme peräti kuuden osallistujan voimin.
Erasmus+-hanke on pyörinyt koulullamme viime lukuvuodesta saakka. Hankkeeseen kuuluu yhteistyö eri oppilaitosten
välillä sekä hankevierailut, joiden aikana
yhteistyötä syvennetään ja kehitetään
edelleen. Lieksalaiset nuoret ovat aiemmin
edustaneet Suomea eri kokoonpanoilla
Espanjassa ja Turkissa; kävivätpä kansainväliset vieraat toukokuussa vierailemassa
Lieksassakin. Projekti jatkuu loppukevääseen 2018 saakka, ja kevään aikana yläkoulun edustusjoukkueet pääsevät vielä matkustamaan Italiaan ja Kreikkaan.
Erasmus-hankkeen myötä eri maiden
oppilaat ovat päässeet yhteistyössä käsittelemään Euroopan pakolaiskriisiä hyvin
erilaisista näkökulmista. Teeman ympärille on rakennettu muun muassa roolipelejä, joita nuoret ovat vierailuilla päässeet
pelaamaan.
Hankevierailujen neljäs isäntämaa oli
Saksa. Tapaaminen noin 28.000 asukkaan
Schwandorfissa osui marraskuun toisel-

le viikolle. Syksyn 2017 lähtijät olivat sovitusti kahdeksasluokkalaisia: matkaan
pääsivät tällä kertaa Pyry Hiltunen, Juuso
Laine, Lily Lackman sekä Sanni Taskinen.
Opettajia edustivat englannin kielen opettaja Tea Vaakanainen sekä allekirjoittanut,
suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja
Maija Pursiainen.
Matkamme alkoi sunnuntaina 12.11.
varhaisella lennolla Müncheniin, Baijerin
pääkaupunkiin. Aikaa Münchenissä pysähtymiseen ei juurikaan ollut, vaan matka jatkui junalla vielä saman iltapäivän aikana kohti Regensburgia. Regensburgissa
saimme majoittua varsinaisissa piparkakkumaisemissa: hostellimme oli keskellä
Unescon maailmanperintökohteen sydäntä, Regensburgin vanhaakaupunkia, jonka
alueella on yli 1500 suojeltavaa rakennusta.
Saksan hankevierailua isännöi ammatillinen oppilaitos läheisessä Schwandorfin
kaupungissa. Oppilaitokseen pääsimmekin tutustumaan heti ensimmäisenä projektipäivänämme. Kuuluisa saksalainen
tehokkuus näkyi vierailun aikatauluissa,
sillä maanantain ohjelmaan kuului myös
tapaaminen Schwandorfin pormestarin
kanssa sekä opastettu kierros kauniissa
pikkukaupungissa.
Tiistai- ja keskiviikkopäivät saimme
pyhittää Erasmus-hankkeelle. Nuoret
saivat käsitellä projektin teemaa hieman
syvällisemmin roolipelien käynnistyttyä.
Pakolaiskriisin käsittely Saksan-matkalla
ei jäänytkään pelkäksi pintapuoliseksi ju-

tusteluksi: roolipelin yhteydessä oppilaat
saivat yhdessä pohtia muun muassa erilaisia auttamisen ja integraation keinoja.
Keskiviikkona nuoret tutustuivat myös
koulussa opiskeleviin turvapaikanhakijoihin.
Viikon loppupuolella teimme Müncheniin päiväretken, joka kietoutui yhtä lailla
hankkeen teemaan. Pääsimme tapaamaan
Baijerin sosiaaliministeriä Emilia Mülleriä, joka kertoi meille tarkemmin Baijerin
asemasta Euroopan pakolaiskriisissä. Tapaaminen oli kaikille osapuolille antoisa:
se poiki hedelmällistä keskustelua ja antoi
tarpeellista perspektiiviä eri maiden pakolaistilanteeseen.
Napakan viikon päätteeksi saimme projektityöstä vapaan perjantaipäivän. Nähtävyyksiin tutustuminen jäi silti melko
pinnalliseksi, sillä illaksi seurueemme oli
palattava jo Müncheniin. Kiertelyä ja kävelyä tuskin kukaan kaipasi enempää – voilla kuorrutetut pretzelit ja McDonald'sin
eväät sulivat taatusti nuorisovoittoisilla
kierroksilla ostoskeskuksiin.
Lieksalaisedustus äänesti hankematkan
Saksaan hienoksi ja opettavaiseksi kokemukseksi. Kansainvälinen viikko poiki
uusia ideoita tulevaisuuden yhteistyöhön
sekä harjoitutti tehokkaasti kielen, viestinnän ja vuorovaikutuksen taitoja. Tärkeimpänä kaikista matka poiki ystävyyssuhteita, joiden varaan rakentaa tulevaa.

MAIJA PURSIAINEN
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MiniVerso käyttöön
varhaiskasvatuksessa
LIEKSASSA on otettu käyttöön varhaiskasvatuksesssa tänä syksynä MiniVerso. Sana Verso
on lyhenne sanoista vertaissovittelu ja mini
viittaa varhaiskasvatukseen. Verso-ohjelma
on tarkoitettu perusopetukseen ja se on ollut
käytössä Lieksassa vuoden 2017 alusta.
MiniVerso on yksinkertainen sovittelun
pelisääntöihin pohjautuva arjen työkalu
pienten lasten kanssa työskenteleville. Se on
selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelukoulutuksen saaneet aikuiset auttavat lapsia
harjoittelemaan löytämään itse ratkaisuja ristiriitoihinsa. MiniVerson tavoitteena on luoda
edellytykset lasta osallistavalle, kuuntelevalle
ja koko yhteisön hyvinvointia tukevalle toiminnalle.
MiniVersoa on koulutettu jo lähes seitsemäänsataan varhaiskasvatusyksikköön ympäri maata. Mukana on myös paljon perhepäivähoitajia. Yli kahdessakymmenessä kunnassa on koulutuksen saaneet koko varhaiskasvatuksen henkilöstö ja 4–6-vuotiaat lapset.

taisiin tehdä, että mielipahaa aiheuttanut
tilanne ei enää toistu. Sovittelutoiminnan
ja sovittelevan kohtaamisen antia ovat
vuorovaikutustaitojen karttuminen, toisten huomioiminen ja puheenvuoron odottamisen oppiminen sekä omien/toisen tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen.
Henkilökunnan sovittelevan työotteen
myötä tavoitteena on edistää lasten osallisuutta ja elämänhallintataitoja. Ajatuksena on asenteiden muuttaminen niin, että
ristiriitatilanteet ymmärretään tavalliseen
elämään kuuluviksi ja erimielisyyksien
ratkaiseminen enemmänkin haastavaksi
tilanteeksi kuin hankalaksi tai ikäväksi välikohtaukseksi.

MiniVerson vaikutuksia
Valtakunnallisesti henkilökunnalle tehtyjen vaikuttavuuskyselyiden perusteella on
tehty seuraavia havaintoja.

Sovittelutoiminta on rauhanomainen tapa ratkaista ristiriitoja.

• Lapset ovat oppineet kunnioittamaan
toisen puheenvuoroa ja pitävät tärkeänä
omaa puheenvuoroa.

Sovittelussa ei leimata ketään, vaan lapset
kohtaavat ja yhdessä pohtivat mitä voi-

• Lapset ovat oppineet ratkomaan itse ris-
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tiriitatilanteita, pitämään ajatuksiaan tärkeänä. Lisäksi lapset ovat kehittyneet ongelmanratkaisutaidossa ja itsenäistyneet.
• Aikuisen tarve sovittelijana on vähentynyt
• Huijaaminen on vähentynyt, puhutaan
totta ja muistetaan toisinaan ajatella asiaa
toisen kannalta.
• Lapset ovat itse aktiivisesti toivoneet Miniverson mukaista asioiden käsittelyä, käsittelyaika on lyhentynyt ja ristiriitoja on
selkeästi vähemmän.
Lieksan koulutus koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle pidettiin 9.9., kouluttajana toimi Tiina Nurmi. Koulutus poikkesi
perusopetuksen vastaavasta, että tässä ei
koulutettu lapsia, ainoastaan henkilökuntaa. Henkilökunta koki koulutuksen hyvin
käytännönläheiseksi ja se antoi paljon käytännön ohjeita.

JUHA RYYNÄNEN
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
vastuuhenkilö

Ruokahuollossa
1.300 ateriaa päivässä
VALMISTAMME keskuskeittiössämme noin
1.300 erilaista ateriaa päivässä, johon kuuluvat myös erityisruokavaliot. Asiakkaitamme ovat päiväkodit, koulut ja lukio. Koulumme sijaitsevat Rantalassa, Moisionkadulla,
Koulukadulla, Kuhmonkadulla, Jamalissa
ja Vuoniskylillä, jossa ruoka valmistetaan
toimipisteessä.
Ruokalistamme kiertää kuusi viikkoa, ja
ruokalajeja on yhteensä 156 erilaista. Lisäksi
tulevat päiväkodeissa tarjottavat välipalat.
Meillä on tarjolla myös kasvisruokavaihtoehto, jota jokainen voi maistella oman
ruokansa ohella.
Seuraamme alan kehitystä mm. uusien
raaka-aineiden ja ravitsemissuositusten valossa. Pyrimmekin siirtymään ensi vuonna
rasvattomaan maitoon juuri uusien ravitsemissuositusten näkökohdasta.
Teemapäiviin kuuluvat juhlapyhät ja
muut mahdolliset kampanjapäivät. Tänä

vuonna olemme toteuttaneet paikallis- ja
perinneruokapäivät yhdessä paikallisten
elintarvikealalla toimivien yritysten kanssa.
Asiakastyytyväisyyskyselyt suoritetaan
kerran vuodessa, josta saamme arvokasta
palautetta kehittäessämme toimintaa.
Ensi vuonna järjestämme ”toiveruokaviikon”, johon jokainen saa valita omia lempiruokiaan.
Ruokahuoltoon kuuluvat Nuorisokahvilan toiminta sekä tilaustarjoilujen- ja väliaikakahvitusten järjestäminen Kulttuurikeskuksessa.
Kulttuurikeskusten tilaisuuksiin voi
ostaa väliaikakahvit (tilaisuuksiin, joissa
ilmoitus väliajasta) ja leivonnaiset ennakkoon, jolloin ne ovat valmiina numeroiduilla
paikoilla yläaulassa.

MERVI LIITEN
Ruokapalvelupäällikkö
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Kirjasto
Valtakunnallista Celian äänikirjapalvelua voivat käyttää kaikki ne henkilöt,
joille lukeminen on vaikeaa tai mahdotonta esimerkiksi lukivaikeuden,
vamman tai sairauden aiheuttaman
lukemisesteen vuoksi. Voit lainata ja
kuunnella äänikirjoja tietokoneella,
tabletilla tai kännykällä. Tarvittaessa
saat opastusta Celianet–verkkopalvelun käyttöön Lieksan kirjastosta.
www.celia.fi

Kirjastossa tapahtuu
3.1. klo 13 Vieraana Kaarina Lehtonen
– esittelyssä uusi runokirja
”Vanhan tytön lauluja (2017).
4.1.
Satutunti, lukijana
klo 10–11 Piia Haukka.
10.1.
Lukupiiri, kokoontumiset
klo 16.30 kerran kuussa. Tervetuloa
keskustelemaan kirjoista!
15.-27.1.

Poistokirjojen myyntirysäys – kasseittain kirjoja!
18.1.
Satutunti, lukijana
klo 10–11 Piia Haukka.
5.-11.2.
Luonto lainassa –
kirjastojen luontoviikko.
8.2.
Hyvää Lainan päivää!
Julkistamme Kirjaston ystävän
2018. Kirjavarastossa on
avoimet ovet klo 9–17.
8.2. klo 17 Skandinavian retkeilyreitit,
tietokirjailija Harri Ahonen
esittelee Skandinavian
luontoa, matkustustapoja
sinne ja takaisin, tupakäytäntöjä, luonnonsuojelualueita sekä antaa vinkkejä
niin kokeneille kuin
aloitteleville vaeltajille.
14.2.
Kirjailijavieraana
klo 18
Juri Nummelin – aiheena
vuosi 1918.

Kirjaston aukioloajat

Lieksan kirjasto, Urheilukatu 4
ma–to klo 9–19
pe klo 9–17
la klo 9–15
HUOM. Itsepalveluaika klo 9–10, jolloin
käytössä ovat lehtilukusali, kirjaston kokoelmat, automaatit ja varausten noutohylly.
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5.3.
Hiihtolomaviikon
klo 12–14 askartelupäivä lapsille.
ke 10.1. klo 17.30–19.00
AVOIMET KIRJOITTAJATREFFIT –
kohtaamispaikka kaikille kirjoittamisesta
kiinnostuneille
Kirjoittajatreffeille kokoonnutaan kirjaston yläkertaan neljän viikon välein.
Treffeille on vapaa pääsy eikä niille
tarvitse ilmoittautua etukäteen. Pääpaino on kirjoittamisessa ja kannustavassa
palautteessa. Ota mukaan kynä ja vihko
tai kannettava tietokone. Tervetuloa!

Kirjaston näyttelyt
4.12.–12.1. Oravan päiväkodin
korttitervehdykset.
2.–27.2.
Kirsikodin näyttely.
3.–23.3.
Luontomaalauksia Kari Oinonen.
26.3.–13.4. Ikoninäyttely Mauno Oksanen.
16.–28.4. Peikkolan lapset kuvina –
Sirkku Horttanainen.
3.–30.5.
Meksiko muistoissain,
maya-intiaanien käsitöitä
Tarja Tuovisen kokoelmista.

Kolin siirtokokoelma,

koululla, Aapiskukontie 11, 83960 Koli
to klo 12–14, to klo 18–20

Kirjastoauto Hilippa – reitit
ajetaan kahden viikon välein.
Tiedustelut:

Kirjaston neuvonta puh. 04010 44125
www.vaarakirjastot.fi

E-kirjat ja e-äänikirjat
Vaara-kirjaston eKirjakokoelmassa on
tieto- ja kaunokirjoja sekä aikuisille
että lapsille. Kokoelmassa on myös
äänikirjoja.
E-kirjaa voi lukea ja e-äänikirjaa voi
kuunnella joko tietokoneelta tai
mobiililaitteilta. Lainattavissa on noin
700 e-kirjaa.

Kirjaston
AVI-hankkeet jatkuvat
Loikka-hanke
ke 10.1. klo 10–16 tarjolla opastusta
digiloikkaan: sähköisiin palveluihin,
e-kirjoihin tai tietokoneiden käyttöön
ilman ajan varausta.

Kuka muistaa? -hanke:
ma 12.3. klo 17 Muistellaan Lieksan
kouluja ja opettajia, Terttu H-Timosen
esitys.
ma 16.4. klo 17 Muistellaan Pielisen
laivaliikenteen historiaa, Jouko Martiskaisen esitys.

Lieksan kaupunginkirjasto on myös

Musiikkipedagogiikka korkealaatuista
SATAVUOTIAAN Suomen suurimpiin ylpeydenaiheisiin kuuluu kansainvälisesti
korkeimpaan laatutasoon yltävä musiikkipedagogiikka. Noin 50-vuotias oppilaitosjärjestelmä on taannut tasavahvaa opetusta musiikin osaamisessa joka puolella
Suomea. Ja tuottanut näyttävän määrän
ammattiopintoihin hakeutuvia muusikonalkuja sekä valtavan määrän harrastajia,
joilla on valmiudet omaehtoiseen musisointiin.
Vuoden 2018 alusta käynnistämme yhteistyökumppaneittemme koulujen ja
päiväkotien kanssa uuden hankkeen, Pielisalueen Taidevalo, joka sai rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Tuotamme
hankkeen mahdollistamana osallistumismaksutonta opetusta musiikin varhaiskasvatusryhminä, ja kouluorkesteri- ja soitinvalmennusryhminä noin lukuvuoden
ajan. Tavoitteena on madaltaa kynnystä
musiikkiharrastuksen kokeilemiseen. Tähtäämme sujuviin siirtymisiin varhaiskasvatusryhmistä ja valmennuksesta edelleen
varsinaisiin soitinopintoihin, painottuen
erityisesti orkesterisoittimiin, joiden soit-

tajille on erityinen tarve orkesteritoiminnan ylläpitämiseksi.
Musiikkiopisto uudistaa vuonna 2018
opetussuunnitelmansa. Laaja-alaistamme
toimintaa edelleen huomioimaan myös
teknologian tarjoamat mahdollisuudet oppimisen tukena. Verkko tarjoaa runsaasti
elämyksiä ja havaintoja suurten kansainvälisten tähtien osaamisesta ja tulkinnasta, ja teknisesti hyvin tuotetut tallenteet
poistavat todellisuuden esimerkiksi kuulijan omasta akustisesta ympäristöstä.
Oppimista tukevat pelisovellukset mahdollistavat musiikin hahmottamistaitojen
harjoittamisen esimerkiksi odotteluhetkistä tai hyppytunneilta omasta kännykästä.
Itsearviointi helpottuu, kun omaa soittoa
voidaan taltioida videona. Säveltäminen ja
improvisaatio on mahdollista, vaikka nuotinlukutaito olisi vasta alkutekijöissään.
Tiedämme, että musiikkikasvatuksen
vaikutuksesta myös seuraavat sukupolvemme oppivat arvostamaan kulttuuriin
värisävyjä ja kannustamaan toisiaan, kurkoittavat unelmiinsa ja näkevät avoimemmin mahdollisuutensa. He tietävät, että

taideharrastaminen tuo elämään sellaista
laatua, jota ei voida mitata millään euromäärillä. Siitä syystä taiteen ja taidekasvatuksen puolesta tänäänkin tehty työ säteilee voimavarana vielä vuosikymmenienkin
päästä.
Lisätietoa opetustarjonnasta ja Pielisalueen Taidevalosta musiikkiopiston nettisivuilta.
Opetussuunnitelmatyöhön voi osallistua
kevätkaudella 2018 järjestettävillä yleisöpäivillä. Yhdistysjäsenyyksistä kiinnostuneita kannustamme tulemaan mukaan
musiikkiopiston kumppaneina toimiviin
soitonharrastamisen tukiyhdistyksiin,
Lieksan Nuorisojousiin, Lieksan Nuorisopuhallinorkesterin tuki ry:seen sekä Pielisen pianoseuraan.
www.lieksa.fi/musiikkiopisto

REHTORI SUSANNA ERTOLAHTI-MERTANEN
p. 04010 44140

TOIMISTOSIHTEERI TUULA RYYNÄNEN
p. 04010 44141.
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NUORISOTOIMI
NUORISOKAHVILA
NUOKKARI ON AVOINNA:

YÖKAHVILAILLAT NUOKKARILLA OHJAAMO NUOPPIS
avoinna keskiviikkoisin 13.00–15.00,
KELLO 20.00–24.00
Urheilukatu 5 (Nuortenpaja)

ma
ti

pe 19.1.
pe 16.2.
pe 16.3.
pe 6.4.
pe 4.5.
Sisäänpääsyn ehtona on alaikä 7 lk + 0 ‰
Yhteistyössä Lieksan 4H:n kanssa

ke
to
pe

kello 14.00–20.00
kello 14.00–16.00 vain alakoululaiset
kello 16.00–20.00
kello 14.00–18.00 myös alakoululaiset
kello 14.00–18.00
kello 14.00–20.00

Maksutonta ohjausta ja
neuvontaa alle
30-vuotiaille nuorille
Aukioloaikoina
p. 050 324 6080
nuoppis(ät)outlook.com

LASTEN JA NUORTEN TANSSITUNNIT

a
7–8-vuotiaiden uuten
ohjaajana aloittaa
Sanni Taskinen

jatkuvat Kulttuurikeskuksen monitoimisalissa
maanantai, alkaen 8.1.
kello 18.00–19.00 7–8-vuotiaat, ohjaajana Sanni Taskinen
kello 19.00–20.00 9–10-vuotiaat, ohjaajana Inka Keronen

tiistai, alkaen 2.1.
kello 16.30–17.30 11–12-vuotiaat, ohjaajana Lily Lackman
kello 18.30–19.30 13–14-vuotiaat, ohjaajana Meiju Ikonen

torstai, alkaen 4.1.
kello 17.00–18.00 15-vuotiaat ja vanhemmat, ohjaajana Kiia
Kortelainen
Ei osanottomaksua. Tunnit järjestetään Itä-Suomen aluehallintoviraston osarahoittamana.

TALVISHOW
Tanssituntien 17.0
0
kello
la 6.1.
ja KEVÄTSHOW

la 19.5. kello 17.00 Kulttuurikeskyuksen Brahe-salissa. Vapaa pääs

MOPO-/TEKNIIKKAKERHO ALKAEN 4.1.

torstaisin kello 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

KOKO PERHEEN LASKETTELURETKI
VUOKATTIIN 6.3.
Lähtö kello 9.00 matkahuollosta, paluu n. kello 19.00. Matkan hinta 40 € (sis. kuljetus, laskettelulippu ja lounas). Sitovat ilmoittautumiset yhteispalvelupisteeseen (Moisionkatu 1), p. 04010 44710 tai sähköpostilla asiakaspalvelu(ät)
lieksa.fi viim. 23.2. (ilmoita: nimi, alle 18-vuotiailta ikä, puhelin/alle 18-vuotiailta myös huoltajan puhelin, erikoisruokavaliot). Alle 12-vuotiaat huoltajan seurassa.
Yhteistyössä liikuntatoimen kanssa.
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NUORISOVALTUUSTON
TOIMIHENKILÖT:

pj. Henny Ahtiala
siht. Eleonoora Mikkonen
varapj./varasiht. Sokorey Mohamed
Henny ja Sokorey ovat myös PohjoisKarjalan maakunnallisen nuorisovaltuuston jäseniä v. 2018.
nuvan s-posti
nuvalieksa(ät)gmail.com

Ota yhteyttä!

Nuorisovaltuuston
puheenjohtaja
Henny Ahtiala

NUORISOBUSSI
Kirjastoauto Hilippa toimii nuorisobussina:
la 27.1.
kello 10.00–11.30 Nurmeksentie, Myllykahti , Lippipuron P
kello 12.15–13.45 Savolanvaara 17
kello 14.30–16.00 Nurmijärventie, Löpön th.

la 10.2.
kello 10.00–11.30 Vuonislahdentie 184, Kylätoimintakeskus Kukko
kello 12.00–13.30 Vuoniskylien koulu
kello 14.15–16.00 Pankakoski, K-Market

ESITYKSET LAPSILLE

la 17.2.

19.1.

kello 10.00–11.45 Kylänlahdentie 81, Kr. opisto
kello 12.15–14.00 Kantelelahdentie 48, Kärki
kello 14.30–16.00 Tervakankaantie 7, Kärki
• Toivomme alle 6-vuotiaiden lasten tulevan huoltajan seurassa
• Tervetuloa askartelemaan, pelailemaan ja lainaamaan!
Yhteistyössä Lieksan 4H:n ja kirjaston kanssa

20.2. ICE SKATING TOUR
20-VUOTISJUHLAKIERTUE JÄÄHALLISSA

Koko perheen luisteluilta kello 18.00–20.00. Puffetti. Vapaa pääsy.
Yhteistyössä Suomen Luisteluliiton ja liikuntatoimen kanssa.

TALVILOMAVIIKON ASKARTELU

kirjastossa, Urheilukatu 4, 5.3. kello 12.00–14.00.
Lieksan 4H, nuorisotoimi ja kirjasto.

KESÄPESTUU: TUHAT TYÖPAIKKAA TARJOLLA

Kulttuurikeskuksen Brahe-salissa
kello 9.30, Vapaa pääsy

16.2.

16.3.
13.4.
4.5.

Keiju ja Matikainen; Sari Kanala kertoo tarinan
ilveksenpoikasesta Hannu Ahosen luontokuvin ja Daga
Ulvin akvarellein.
Keksijänero Kemppainen ja avaruuden ikkuna;
musikaalisen ja vuorovaikutteisen seikkailun esittää
Lastenteatteri Loihu
ilmoitetaan myöhemmin
ilmoitetaan myöhemmin
ilmoitetaan myöhemmin

NUORI KULTTUURI SOUNDS
la 10.2. Pohjois-Karjalan
aluetapahtuma Joensuussa
Valtakunnallinen tapahtuma 25.–27.5. Mikkelissä, johon osallistujat valitaan alueellisista tapahtumista. Tapahtuma on avoin
kaikille 10–20-vuotiaiden nuorten ryhmille. Ilmoittautuminen on
auki 15.12.2017–15.1.2018.
Tyylilajit: klassinen musiikki, kansanmusiikki tai rytmimusiikki
Ikäsarjat: 10–15- ja 16–20-vuotiaat
– ei musiikin ammattilaisille tai ammattiin opiskeleville
– esitys enintään 10 min.
Ammattilaisraati antaa palautetta esityksistä.
Seuraa
Facebookissa @ItaSuomiNuoriKulttuuri
Instagramissa @ItaSuomiNuoriKulttuuri
Jos haluat osallistua tapahtumaan, ota yhteyttä nuorisosihteeri,
p. 04010 44115.
Itä-Suomen aluehallintovirasto yhteistyössä Pohjois-Karjalan
Nuorisoseurat, Joensuun kaupunki, Ravintola Kerubi ja Joensuun Popmuusikot

28.2. kello 13–14.30
Ammattiopisto (Riveria), Kuhmonkatu 32

LIEKSAN ESIMERKILLINEN NUORI 2017

Kesäpestuu -rekrytointikiertue järjestetään jo kymmenettä kertaa.
Tule tapaamaan alueen työnantajia, hakemaan töitä tai kuulemaan
jatko-opintomahdollisuuksista. Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin! Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry, PKKY, TE-toimisto, Lieksan
kaupunki.

Hyvinvointilautakunta valitsi
esimerkilliseksi nuoreksi
Eleonoora Mikkosen.

YHDISTYKSET JA MUUT TAHOT, JOTKA
JÄRJESTÄVÄT LAPSILLE JA NUORILLE
KESÄTOIMINTAA:
Ilmoita tiedot nuorisotoimen kokoamaan
LASTEN JA NUORTEN KESÄTOIMINNOT -esitteeseen
paula.timonen(ät)lieksa.fi 13.5. mennessä. Esite jaetaan ennen koulujen päättymistä ja julkaistaan myös nuorisotoimen nettisivulla.

Palkintona myönnettiin 200 euron
stipendi harrastustoimintaan
sekä esinelahja kaiverruksin.

KULTTUURIKESKUKSEN
TILAVARAUKSET YHTEISPALVELUPISTEESTÄ
Brahe-salin, kokoushuone Simpauttajan ja monitoimisalin
tilavaraukset asiakaspalvelupisteestä,
Moisionkatu 1, p. 04010 44710, arkisin kello 9.00–15.00
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Erityisliikunta kevätkaudella 2018
VOIMISTELUT
MA 8.1. klo 9.00
			
			
MA 8.1. klo 9.45
			
MA 8.1. klo 12.30
			
MA 8.1. klo 14.30
			
TI 9.1. klo 13.00
			
			
TO 11.1. klo 13.00
			
TO 11.1. klo 15.00
			
			
PE 12.1. klo 13.00
			
			
			

Seniorituolivoimistelu,
Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9–11
Tuolivoimistelu,
Toimintakeskus, Toukolantie 27
Kevyt tuolivoimistelu,
Lieksakoti, kerhohuone, Närhitie 3
Istumatanssi,
Omaishoitajayhd. tsto, 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 10.1. klo 10.30
			

Kuntosali/tasapainoryhmä I (vasta-alkajat),
Yrjönhovi, monitoimisali, Moisionkatu 6

A
O
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U
T
E
V
R
E
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KE 10.1. klo 12.30
			
			
KE 10.1. klo 14.00
			
			
TO 11.1. klo 7.45
			
			
TO 11.1. klo 14.00
			
			

Kuntosali/tasapainoryhmä II (jatko),
Päiväkeskus Karpalo, liikuntasali,
Jokikatu 2
Kuntosali/tasapainoryhmä III (jatko),
Päiväkeskus Karpalo, liikuntasali,
Jokikatu 2
Kuntosali/tasapainoryhmä IV (jatko),
Päiväkeskus Karpalo, liikuntasali,
Jokikatu 2
Lavis-lavatanssijumppa®,
Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9–11

VESIJUMPAT
Lieksan uimahalli, Kainuuntie 7
TI 9.1. klo 10.00
TI 9.1. klo 15.15
KE 10.1. klo 9.00
PE 12.1. klo 10.00
			
PE 12.1. klo 11.30

Sydänvesijumppa
Allas-lavis®
Kehitysvammaisten vesijumppa
KKK-vesijumppa
(kaikille kuntalaisille avoin)
Eläkeläisten vesijumppa

LIEKSAN KAUPUNKI/
LIIKUNTATOIMI

Liikuntasihteeri Jarmo Honkanen, 04010 44113
Erityisryhmien liikunnanohjaaja
Tuula Aikioniemi, 04010 44114

Susi, saha
ja GPS

Suomalaista
metsämuseohistoriaa
23.1.–20.4.2018

PAATERI on avoinna talvilomaviikkojen
aikana 18.2.–11.3. päivittäin. Kahvilan uusi
yrittäjä Tanja Rissanen on työskennellyt
Paaterissa vuoden 2017 alusta lähtien.
– Tavanomaista hiljaisempi kesä oli ehkä
aloittavan yrittäjän kannalta hyvä ja antoi aikaa toimintaan tutustumiseen. Työpaikkana miljöö on paras mahdollinen ja
luonto on lähellä joella uivine hirvineen
ja parkkipaikalla käyskentelevine metsäkauriineen. Asiakkaiden palaute oli melkein poikkeuksetta positiivista. Sanomista taisi tulla vain tien huonosta kunnosta
ja perille löytämisen vaikeudesta, kertoo
Tanja Rissanen ensimmäisen toimintavuotensa kokemuksia.

ja esitellä oman
KUVA: ILMARI KARVON
EN
ammattialansa
monivaiheista
menneisyyttä ja nykypäivää. Uittoväyliltä ja metsätyömailta karttuneiden muistojen ei haluttu katoavan modernisaation
myllerryksessä. Sanoma oli vuosikymmenestä toiseen sama: Suomi on aina elänyt
metsistään ja elää yhä, Reetta Karhunkorva jatkaa.
Pielisen museossa avattiin metsä- ja
uittotyötä esittelevä Savotaranta vuonna 1970. Pielisen museossa ja Lapin metsämuseossa nähtiin olevan paitsi paikallista, myös valtakunnallista merkitystä
suomalaisen metsähistorian tallentajina
ja esittelijöinä. Paikallisia metsämuseoita ja metsähistoriallisia kokoelmia syntyi
1960–1970-luvuilta lähtien lisää metsäalan
organisaatioiden, kotiseutumuseoiden
sekä yksityishenkilöiden toimesta.
Vuonna 1988 lähes 40 metsäalalla toimivaa organisaatiota perusti Suomen Met-

sämuseosäätiön,
jonka tavoitteeksi asetettiin valtakunnallisen ammatillisen metsämuseon avaaminen. Lusto – Suomen metsämuseo ja
metsätietokeskus valmistui vuonna 1994
Punkaharjulle. Luston tehtäväksi määriteltiin ihmisen ja metsän vuorovaikutuksen tallennus, tutkimus ja esille asettaminen. Yhdessä lukuisten paikallis- ja
erikoismuseoiden kanssa Lusto tuo esiin
suomalaisen metsäkulttuurin moninaisuutta. Metsäkulttuuri muuttuu, elää ja
kehittyy ajassa, kuten myös käsitys metsämuseosta ja sen tehtävistä.
Pielisen museon näyttelyhallit ovat
avoinna talvikaudella ti–pe kello 10–15 ja
kuukauden toisena lauantaina kello 10–15.
Lisätietoja: www.lieksa.fi/museo.

LIISA ESKELINEN

Kuvanveistäjä
Eva Ryynäsen
taiteilijakoti Paateri
avoinna 18.2.–11.3.2018

Paateri on avoinna 18.2.–11.3. päivittäin
kello 10–16. Lisätietoja: www.lieksa.fi/
museo.

LIISA ESKELINEN
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KUVA: TANJA RISSANEN

PIELISEN MUSEON kevätkauden näyttelyn
on tuottanut Lusto – Suomen Metsämuseo ja kiertonäyttelyn toteuttamista on
tukenut Metsämiesten Säätiö. Susi, saha
ja GPS -näyttelyssä palataan suomalaisen
metsämuseotoiminnan alkujuurille ja tutustutaan myös moderniin metsämuseotyöhön.
– Metsätalous oli vielä nuorta, kun metsäammattilaiset muiden maiden esimerkkiä seuraten haaveilivat omasta metsämuseosta. Esineistöä ryhdyttiin keräämään
jo 1800-luvulla ja vähitellen niistä muodostui kokoelmia. Metsämuseoiden haluttiin
katsovan menneeseen ja suuntaavan huomiseen. Ne saivat voimaa metsätalouden
murroskausista ja niiden avulla koettiin
metsätyön merkityksellisyyttä, kertoo
näyttelypäällikkö Reetta Karhunkorva
Lustosta.
– Useimmissa 1900-luvun metsämuseohankkeissa puuhamiehinä olivat metsäammattilaiset, jotka halusivat tallentaa

Seppo Väänänen, Tammikuu, vesiväri, 2014

Seppo Väänäsen
”Hiljaiset virrat”

Veikko Myller, Härkä 1, pronssi, 2015.

Kulttuurikeskuksen kevätnäyttelynä
LIEKSAN kulttuurikeskuksessa on helmi–
maaliskuussa esillä Seppo Väänäsen vesivärimaalauksia teemalla ”Hiljaiset virrat”.
Näyttelyn innoittajana on ollut Vuoksen
vesistö.
Taiteilijana Seppo Väänästä kiinnostavat tilanteet, joissa luonto valtaa takaisin
ihmisen rakentamaa kulttuuria, ja aika,
joka patinoi rakenteita ja rajoja. Vesi, lumi
ja jää ovat hänen teostensa keskeistä sisältöä. Väänänen on aina asunut vesistön äärellä, ja siksi hänelle on luontevaa käsitellä
teoksissa veden eri olomuotoja.
Väänäselle taide on väline pohtia omaa
luontosuhdettaan, sillä ihminen ei enää
elä luonnon ehdoilla ja taito lukea luontoa
ovat katoamassa. On hetkiä, jolloin hän
pääsee lähelle luontoa ja noina hetkinä
myös ymmärtää sen olemuksen. Pohjim-
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miltaan luonto on Seppo Väänäsellekin
jatkuvasti muuttuva arvoitus.

Haaveammatissa
Seppo Väänäselle taiteilijan ammatti oli
haave, jolle luotiin pohja nuoruusvuosien
harrastuksissa ja myöhemmin Suomen
Taideakatemian opinnoissa.
Opintojensa jälkeen Seppo Väänänen on
työskennellyt läänintaiteilijana Kuopion
läänissä sekä taideopettajana ja taideaineiden lehtorina Kuopiossa, Varkaudessa ja
Joensuussa, Karelia Ammattikorkeakoulussa.
Ensimmäisen kerran Väänäsen maalauksia oli esillä Kuopiossa ArsLiberan
näyttelyssä viisikymmentä vuotta sitten. Nykyään hän asuu ja työskentelee
Haminassa.

Kulttuurikeskuksen
kevään 2018 näyttelyt
2.1.–26.1. Kulttuurikeskuksen teokset
31.1.–9.3. Seppo Väänäsen
”Hiljaiset virrat”
9.–30.4.
Lasten ja Nuorten
Taidekoulu
Näyttelyn ovat avoinna ma–pe
klo 12–17 sekä Kulttuurikeskuksen
tilaisuuksien aikana. Vapaa pääsy.
Kesänäyttelyssä 15.6.–17.8.
Veikko Myllerin veistoksia ja
Irja Puhakka-Myllerin akvarellija guassimaalauksia.

