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Kansalaisopisto yhdistää yliopistojen tutkimuksen ja paikalliset toimijat. Mahdollisuuksien Mätäsvaara -kyläillassa Varpasen
kylätalossa viihtyivät sekä tutkijat että kyläläiset. KUVA: ASKO SAARELAINEN.

Kansalaisopisto
kulttuuritoimijana

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ on
parhaillaan uudistamissa kuntien kulttuuritoimintaa koskevaa lakia. Eri tahojen lausunnot esityksestä tuli antaa kesäkuun loppuun mennessä. Ehdotettuun lakiin lisättäisiin kuntien kulttuuritoiminnan tavoitteet,
valtion viranomaisten tehtävät, kunnan
asukkaiden osallistuminen, kehittämistehtävä, yhteistyö sekä tiedon tuottaminen ja
arviointi.
Kunnan eri toimialojen välinen yhteistyö
on nostettu lakiehdotuksessa keskeisesti
esille. Kulttuurin ja taiteen edistämisen tehtävät ja mahdollisuudet kytkeytyvät yhä
useammin muiden toimialojen tehtäviin.
Yhteistyötahoina lakiesityksessä mainitaan
opetus-, nuoriso- ja liikuntatoimi, taiteen perusopetus, vapaa sivistystyö, hyvinvoinnin
ja terveyden edistäminen sekä kaavoitus ja
elinkeinotoiminta. Lieksassa tämä yhteistyö on ollut käytössä ja toiminut hyvin jo
usean vuosikymmenen ajan.

Opisto harrastajien kouluttajana
Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön
oppilaitos, jolla on aikuiskoulutuksellinen,
kulttuurinen ja yhteisöllinen tehtävä. Lieksan kulttuurikentässä kansalaisopiston keskeinen tehtävä on harrastajien laaja-alainen

koulutus. Tavoitteena on tulevina vuosinakin varmistaa kulttuurin monipuolinen
opetustarjonta. Tuntiopettajien saatavuus
on monipuolisuuden elinehto.
Musiikin alalla kansalaisopistossa toimivat laulu- ja soittoryhmät, jotka järjestävät
myös konserttitoimintaa. Näyttämötaiteissa kansalaisopisto vastaa pääosin Lieksan Teatterin ja Viekin Kylänäyttelijöiden
näytelmien ohjauksesta. Tämän yhteistyön
tuotoksina nähtiin kesällä ”Maan veri” Vuonislahden rantateatterissa ja ”Kauppa-auto”
Loukun kesäteatterissa. Sirkuskoulun opetus suuntautuu lasten ja nuorten ryhmiin.
Kuvataiteessa kansalaisopisto järjestää
harrastajien opetusta useassa ryhmässä.
Kolin kuvataideleirien kohderyhmänä ovat
myös ammattitaiteilijat. Kolin kuvataideleirin markkinointi suunnataan valtakunnallisesti. Lasten ja nuorten kuvataideryhmissä
annetaan yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta.
Kirjallisuuden tarjonta suuntautuu vapaan kirjoittamisen opetukseen. Lisäksi
järjestetään kirjailijavierailuja yhteistyössä
kirjaston kanssa. Kehitysvammaisten taideopetusta kansalaisopisto tarjoaa musiikissa
ja kuvataiteessa.

Kulttuuriperintö vahvuutena
Kulttuuriperinnön opetukseen, tutkimukseen
ja tapahtumatuotantoon liittyvissä toimissa kansalaisopiston rooli on vahva. Lieksan
kansalaisopisto järjestää säännöllisiä yleisöluentoja, Kulttuuriseminaarin sekä muita
tapahtumia. Tulevan syksyn yleisöluentojen
teemana on ”Metsä ja ympäristö” ja vuoden
päästä syvennytään sotahistoriaan.
Luento- ja tutkimusyhteistyön taustana on
tiivis yhteistyö yliopistojen ja Karelia Ammattikorkeakoulun kanssa. Kulttuuriseminaarin
yhteistyökumppanina on Itä-Suomen yliopiston humanistinen osasto ja Mätäsvaara-tutkimuksessa Jyväskylän yliopiston kulttuuriympäristön tutkimuksen ja Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin opiskelijat.
Kulttuuriperinnön tutkimisen osuus korostuu aihepiiriin liittyvissä tutkimuksissa ja julkaisuissa, joita opisto tuottaa yhteistyössä eri
tahojen kanssa. Näistä merkittävimmät ovat
rajaseudun historiaa käsitellyt teos ”Hukan
hännän mitalla” sekä yhteistyössä Kolin Kotiseutuyhdistyksen kanssa tuotettu ”Elämää
kansallismaisemassa – Koli kautta aikojen”.

ASKO SAARELAINEN
asko.saarelainen(ät)lieksa.fi
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Lieksan kansalaisopiston
ilmoittautumis- ja perumisohjeet 2018–2019
Syyslukukausi
10.9.–9.12.2018
Kevätlukukausi
7.1.–14.4.2019
15.–21.10.2018 syysloma (vko 42)
4.–10.3.2019 talviloma (vko 10)
Lomaviikoilla, pääsiäisenä ja arkipyhinä ei
ole kokoontumisia, ellei ole toisin sovittu.
Katso tarkemmat aikataulut kurssikuvauksesta. Kurssien kokoontumiskerrat ovat
nähtävänä verkko-osoitteessa https://
www.opistopalvelut.fi/lieksa/ (Kurssi → Lisätietoja → Näytä kurssin kalenteri).

Ilmoittautuminen
Internetissä pe 31.8. klo 18.00 alkaen:
https://www.opistopalvelut.fi/lieksa/
Mikäli et voi ilmoittautua Internetin kautta, voit ilmoittautua puhelimitse ma 3.9.
alkaen
p. 04010 44106 (klo 9–15) ja lisäksi 3.–4.9. välisenä aikana p. 04010 44108 (klo 9–15)
Ilmoittautuminen myös ma 3.9. alkaen asiakaspalvelupisteessä asiakaspäätteellä, Moisionkatu 1, arkisin klo 9–15.
Syksyllä ilmoittaudut kurssille koko lukuvuodeksi, mikäli kurssilla on näkyvissä
sekä syksyn että kevään päivämäärät
(= koko lukuvuoden 2018–2019 kestävä
kurssi) .
Jatkaessasi keväällä samalla kurssilla, sinun ei tarvitse vuoden vaihteessa ilmoittautua uudelleen, vaan siirrämme sinut
automaattisesti kevään opiskelijaksi.
Ilmoittautuminen on sitova, ja maksut
ovat perintäkelpoisia!
Ryhmiin on ilmoittauduttava ennakkoon.
Opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lasku tulee postitse tai nettipankkiin.
Laskun voi maksaa pankin kautta tai kaupungin asiakaspalvelupisteeseen (Moisionkatu 1).
Koko lukuvuoden kestävät kurssit laskutetaan kahdessa erässä (syksyllä ja keväällä).
Kurssimaksun lisäksi opiskelijat hankkivat
ja kustantavat itse oppimateriaalinsa.

sin ensimmäistä kokoontumiskertaa. Kurssille tulematta jättäminen ei ole perumista.
HUOMAA! Mikäli et halua jatkaa syksyllä
aloittamallasi kurssilla enää keväällä,
peru kevään osallistuminen viimeistään
30.11.2018.
Mikäli perumista ei tule, laskutamme myös
kevään kurssimaksun!
Perumiset vain toimiston kautta:
p. 04010 44106 tai tuula.porkka(at)lieksa.fi.

Opiskelun aloittaminen
Opiskeluoikeus alkaa ilmoittautumisen
vahvistamisesta sähköisen tai puhelinilmoittautumisen yhteydessä. Emme lähetä
erillistä kutsua kurssille.

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. Jos olet jo saanut
laskun, emme enää ota vastaan työttömyyden todistamista, vaan olet velvollinen laskun maksamaan.

Opiskelun keskeytyminen
Opiskelun keskeytyessä sairastumisen takia palautetaan maksetuista opintomaksuista 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.

Peruminen

Kurssin peruuntuminen opiskelijamäärän vähäisyyden vuoksi

Perumisen voi tehdä maksutta ennen kurs-

Syksyn sekä keväällä alkavien uusien ryh-

mien 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.

Opiskelijoiden tapaturmavakuutus
Vakuutus (ryhmätapaturmavakuutus LähiTapiolassa) koskee opiskelutilanteissa
(oppitunneilla) tapaturmaisesti aiheutuneita ruumiinvammoja. Tapaturma on
äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava 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 ja Lieksan lehdessä kaupungin palstalla.
Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään
henkilötietoja (henkilörekisteri). Tietoja ei
luovuteta ulkopuolisille. Tietoja kerätään
opiskelijoiden identifioimiseksi ja laskutusta varten.
Tervetuloa kursseille!

OPISTON YHTEYSTIEDOT
rehtori
Asko Saarelainen
toimistosihteeri
Tuula Porkka
		
suunnittelijaopettaja
Inna Turpeinen

p. 04010 44111
p. 04010 44106
(ma, ti ja pe 9–15)
p. 04010 44108

suunnittelijaopettaja

p. 04010 44112
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Käynti

Kulttuurikeskus,
Pielisentie 9–11, 81700 Lieksa
Posti
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Sähköposti
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www.facebook.com/lieksan.kansalaisopisto

Lieksan Teatterissa
Jäniksen vuosi

Korennosta
vinkkejä harrastuksiin
KUVA: ASKO SAARELAINEN

LIEKSAN TEATTERI tuo Kulttuurikeskuksen näyttämölle marraskuussa Arto
Paasilinnan käsikirjoittaman komedian
Jäniksen vuosi. Näytelmän harjoitukset
alkoivat elokuussa, ja sen ensi-ilta on 17.
marraskuuta.
Näytelmän ohjaa ja sen on dramatisoinut Kai Paavilainen, joka teki yhteistyötä Lieksan Teatterin kanssa Maan veri
-näytelmässä. – Esitys on ajankohtainen
kuvaus ihmisen ja luonnon suhteesta. Se
on kuvaus yhden ihmisen pyrkimyksestä pois hektisestä oravanpyörästä kohti
merkityksellistä, omannäköistä ja kestävää elämäntapaa, kertoo Paavilainen.
– Jäniksen vuosi antaa meille mahdollisuuden muuttaa elämämme suuntaa; jos
se onnistuu yhdeltä, niin miksei toiseltakin, vinkkaa katsojakokemuksen pohjaksi Kai Paavilainen.

– kursseja nuotioruuasta älykännyköihin

ASKO SAARELAINEN

LIEKSAN KAUPUNGIN hyvinvointipalveluiden tiedotuslehti Korento tarjoaa Sinulle
tuhdin lukupaketin toimialojen ajankohtaisista tapahtumista. Korennon sivuilta
löydät kansalaisopiston syksyn kurssit, oppilaitosten ja kulttuurielämän kuulumiset
sekä useita Lieksaan liittyviä asiantuntijaartikkeleita.
Kansalaisopiston syksy tuo valittavaksesi monipuolisen ja edullisen kurssitarjonnan. Opetusohjelmassa on 136 kurssia
ja noin 2 800 opetustuntia. Kurssien määrä
on samaa tasoa edellisvuoden kanssa, mutta tuntimäärä on noin 200 tuntia pienempi.
Tämä johtuu kurssitarjonnan suuntaamisesta asiakkaiden palautteen perusteella
lyhytkursseihin ja tavoitteesta vähentää
peruuntuneiden kurssien määrää. Tavoitteenamme on noin kymmenen opiskelijan
ryhmäkoko.
Kurssiohjelmasta löydät vakiintuneen
tarjonnan lisäksi myös uutuuksia. Syksyn
yleisöluentojen teemana on ”Metsä ja ympäristö”. Voit opiskella stressinhallintaa tai

Sirkuskoulu palaa
kurssitarjontaan

diabeteksen omahoitoa. Tietotekniikassa
voit perehtyä sähköiseen asiointiin, sosiaaliseen mediaan tai älykännyköihin. Kielten
uutuutena on aikuisille maahanmuuttajille
suunnattu luku- ja kirjoitustaidon kurssi.
Taideaineissa valittavanasi on musiikkia, kuvataidetta ja teatteria. Sirkuskoulu
palaa opiston ohjelmaan yhteistyössä nuorisotoiminen kanssa. Liikunnan monipuolinen tarjonta käsittää 40 kurssia ja 650 opetustuntia. Ryhmiä löytyy niin aloittelijoille
kuin tehokkaampaa treeniä hakevillekin.
Pielisen veneilijöille tarjolla on peruskurssi
ja vaativampi rannikkolaivurikurssi. Kalan
- ja riistan käsittelyä harjoitellaan nuotiolla.
Valitse oma harrastuksesi ja tule jakamaan
iloa kavereiden kanssa!

ASKO SAARELAINEN
Rehtori
asko.saarelainen(ät)lieksa.fi

KANSALAISOPISTON ja nuorisotoimen
yhteistyössä järjestämä sirkuskoulu palaa opiston kurssitarjontaan vuoden tauon jälkeen.
Syksyn ohjelmassa on kymmenen
ryhmää alkaen 4–5-vuotiaiden naperosirkuksesta aikuisille suunnattuun
kuntosirkukseen. Ryhmät ovat olleet aiemmin hyvin suosittuja, joten ilmoittaudu niihin heti ennakkoilmoittautumisen
alettua.
Sirkusryhmien opettajana jatkaa teatteritaiteen kandidaatti Karoliina Turkka.
Tänä vuonna sirkusryhmissä on enemmän tasoluokituksia kuin aiemmin. – Sirkusharrastuksessa tason määrittämisen
ei pidä kuitenkaan nousta pääasiaksi,
muistuttaa Karoliina.
– Jokainen kehittää itseään omista lähtökohdistaan omien mahdollisuuksiensa
mukaisesti, Karoliina jatkaa ja toivottaa
uudet ja entiset oppilaat tervetulleiksi
sirkuksen maailmaan.

ASKO SAARELAINEN

Jouluisia sävelmiä Kotiseututalolla
LIEKSAN KANSALAISOPISTO järjestää joululauluillan yhteistyössä Lieksa–Pielisjärvi -Seuran kanssa Yrjölän Kotiseututalolla.
Kaikille avoin tilaisuus on torstaina 13.12.
kello 18.00.
Jouluisia sävelmiä esittävät Puhallinorkesteri Pielinen, kapellimestarinaan Juha
Tiensuu, ja harmonikkaryhmä, ohjaajanaan Aki Hietala. Luvassa on myös yhteislaulua. Esitysten lomassa voi nauttia kah-

vista ja jouluisista herkuista.
Lieksa–Pielisjärvi-Seuran puheenjohtaja
Seppo Tossavainen on iloinen tapahtuman
järjestämisestä. – Tämä on erittäin hieno
yhteistyömuoto, hän kiittelee. Tilaisuuteen
osallistujat voivat saada myös kimmokkeen liittyä mukaan yhdistyksen toimintaan, Tossavainen toivoo.

Korento
luettavissa myös
osoitteessa

www.lukusali.fi
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Yliopiston alueellinen
vaikuttavuus
ITÄ-SUOMEN yliopiston edesmennyt rehtori ja aluetutkijana ansioitunut professori Perttu Vartiainen korosti lukuvuoden
avajaispuheessaan syksyllä 2012, että yliopistolle on suuri haaste pysyä kansainvälisenä tiedeyliopistona ja samalla säilyttää
alueellinen vaikuttavuus. Asemamme säilyttäminen maailman kahden prosentin
parhaimmiston joukossa yliopistokentällä
edellyttää ankaraa ponnistelua tutkimuksen laadun ja määrän kohottamiseksi. Aasiassa ja eritoten Kiinassa panostus yliopistojen kehittämiseen on massiivisista.
Yliopiston alueellinen vaikuttavuus ja
sen kansainvälisesti arvostettu asema
tutkimusyliopistona eivät ole kuitenkaan
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toisilleen vastakkaisia tavoitteita vaan
päinvastoin. Hedelmällisen alueellisen vaikuttamisen perusedellytys on vahva tieteellinen tutkimus.

Asiantuntijoita maakuntiin
Yliopiston perinteisesti tunnustettu näkyvä ja selkeimmin mitattavissa oleva
vaikuttamisen muoto on ollut asiantuntijoiden kouluttaminen julkisen ja yksityisen sektorin tehtäviin. Merkittävä osa
maakunnassamme toimivista opettajista,
lääkäreistä ja enenevässä määrin myös papeista ja juristeista on Itä-Suomen yliopiston ja sen edeltäjien kouluttamia.
Koulutuksen suuri alueellinen vai-

KUVA: ASKO SAARELAINEN

kuttavuus paljastui karulla tavalla, kun
hammaslääketieteen opetus lakkautettiin Kuopion yliopistossa 1990-luvun
loppupuolella alan kansallisen työnjaon
nimissä. Seurauksena oli itäsuomalaisten
hampaiden kunnon heikkeneminen, kun
alueelle ei saatu rekrytoitua riittävästi hammaslääkäreitä. Tilanne on hyvää
vauhtia korjautumassa, kun hammaslääkäreiden koulutus käynnistettiin uudelleen vuosikymmenen alussa Itä-Suomen
yliopistossa.
On selkeästi havaittavissa, että kampuksillamme koulutetut ovat halukkaita
hakeutumaan maakunnissamme avautuviin virkoihin ja muihin tehtäviin. Niiden

täyttäminen eteläisen Suomen yliopistoissa koulutetuilla saattaisi olla joissakin tapauksissa hankalaa.

Yhteistyöalustat
kohtaamispisteinä
Asiantuntijoiden kouluttamisen rinnalla
Itä-Suomen yliopisto pyrkii aktiivisesti
monipuolistamaan ja syventämään toimintansa vaikuttavuutta, mikä käy hyvin
ilmi yliopiston viime vuonna päivittämästä strategiasta.

" Hedelmällisen

alueellisen vaikuttamisen perusedellytys
on vahva tieteellinen
tutkimus. "

Harri Siiskonen

Keskeinen havainto vaikuttavuuden
uusia ulottuvuuksia pohtiessamme oli,
että vaikuttavuuden on oltava aina läsnä toteuttaessamme perustehtäviä: tutkimusta ja opetusta. Vaikuttavuus ei ole
irrallinen yliopiston ”kolmas tehtävä” kuten voimassa oleva yliopistolaki sen vielä
määrittelee.
Itä-Suomen yliopiston yksi keskeinen
vaikuttavuusstrategian ja ylipäätään vaikuttamisen syventämisen konkreettinen
muoto ovat rakenteilla olevat innovaa-

tioekosysteemit, joita voi luonnehtia yhteistyöalustoiksi.
Innovaatioekosysteemit luovat edellytyksiä tutkimusryhmien, yritysten,
julkisyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen,
oppilaitosten ja kehittämistyöstä kiinnostuneiden rahoittajien kohtaamiseen
ja yhteistyön kynnyksen madaltamiseen.
Kehitämme yhdessä kumppaniemme
kanssa yhteistyöalustoja terveyden ja hyvinvoinnin, biotalouden sekä koulutuksen
ympärille, jotka edustavat myös vahvaa
tutkimusosaamistamme.

lisäarvoa kaikille ja edistää muun muassa
uusien toimintatapojen ja innovaatioiden
syntyä.
Lisäksi edessämme on maakunnallisella
tasolla tuhansien työntekijöiden osaamisen päivittäminen yllä mainitsemieni tietoteknisten innovaatioiden soveltamisen
johdosta, jotka muuttavat merkittävällä
työelämää. Yliopisto on valmistautunut
tai valmistautumassa vastaamaan näihin
haasteisiin, jotka edustavat vaikuttavuutta parhaimmillaan.

Tutkimustietoa yritystoimintaan

Hiljattain valmistuneen T|Media:n luottamus- ja mainetutkimuksen perusteella
keskeisten alueellisten sidosryhmiemme
ja poliittisten päättäjien luottamus ItäSuomen yliopiston toimintaan ja sen vaikuttavuuteen on erittäin vahvaa, mikä luo
meille erinomaiset puitteet yhteistyön syventämiseen.
Elinvoimaiset maakunnat ja kampuskaupungit ovat yliopiston menestymisen
elinehto niin opiskelija- ja tutkijarekrytoinnin kuin yritysyhteistyönkin kannalta.
Olemme samassa veneessä, jota ei kannata tietoisesti keikuttaa, jottei eno tai joku
muu kanssamatkustaja putoa veneestä kuten sananparressa kuvataan. Tarvitsemme
kaikkia soutajia ponnistelemaan yhteisen
hyvän eteen.

Yhteistyöalustojen tavoitteena on edistää yliopistossa tuotetun tutkimustiedon
hyödyntämistä yritys- ja kehittämistoiminnassa, mutta toisaalla kuunnella herkällä korvalla yritysten taholta nousevia
tarpeita uuden tiedon tuottamiseksi. Parhaimmillaan yhteistyöalustat synnyttävät
uusia verkostoja, jotka tukevat kaikkien
toimintaa.
Innovaatioekosysteemien ei ole tarkoitus olla yliopistovetoisia, vaan roolimme
on olla aktiivinen toimija muiden kumppaniemme kanssa tutkimusosaamisemme
kautta.
Yliopiston ja maakunnan yritysten välinen yhteistyö ei sinällään ole uusi asia. Keskinäistä yhteistyötä on tehty parhaimmillaan vuosikymmeniä kuten fotoniikassa,
mutta digitalisaation, tekoälyn ja avoimen
toimintakulttuurin yleistymisen kaudella
moniulotteinen verkottuminen yhteistyöalustojen kautta voi tuoda merkittävää

Itä-Suomen yliopistoon luotetaan

HARRI SIISKONEN
Akateeminen rehtori

Miksi yliopistoyhteistyötä?
LIEKSAN KANSALAISOPISTON toimintatavoitteissa on jo useamman vuoden ajan
ollut asiantuntijayhteistyö Itä-Suomen
yliopiston kanssa. Mitä tällä yhteistyöllä
haetaan ja miten se on toteutunut?
Yhteistyön keskeisenä tavoitteena on
verkostoituminen eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Pyrimme luomaan tilaisuuksia, joissa yliopistotutkijat ja samalla
uusin kansainvälinen ja kansallinen tutkimustieto keskustelevat paikallisten toimijoiden kanssa. Yleissivistyksen ohella
tapaamiset tuovat vaihtoehtoja Lieksan
tulevaisuuden pohdintoihin. Yliopistoväelle voimme tarjota kentän toimijoiden
näkemyksiä esimerkiksi yhdistystoiminnan tai metsäteollisuuden parista.

Luentoja ja vierailuja
Yliopistoyhteistyön keskeisin muoto on
viime vuosina ollut humanistisen osaston

kanssa järjestetty Kulttuuriseminaari, jossa tutkijat, taiteilijat ja paikallisen toimijat
pohtivat ajankohtaisia kulttuurikysymyksiä. Helmikuussa 2019 Kulttuuriseminaari
järjestetään jo yhdeksännen kerran. Erityisen ilahduttavaa on lukiolaisten mukanaolo seminaarin ensimmäisenä päivänä.
Kansalaisopiston yleisöluennoissa ItäSuomen yliopiston tutkijat ja sieltä valmistuneet ovat vakiovieraita. Esimerkiksi
syksyn ”Metsä ja ympäristö” -luennoilla
nousee hyvin esiin yliopiston monipuolinen metsäosaaminen.

Opinnäytetöistä
yhteistyöalustoihin
Paikallisia tutkimuskohteita voitaisiin hyödyntää vielä nykyistä enemmän niin tutkimushankkeissa kuin opinnäytetöissäkin.
Esimerkiksi Kolin matkailu- ja ympäristöky-

symykset, maahanmuuton vaikutukset ja
bioenergia voisivat olla sopivia aihealueita. Miten akateemisen rehtorin Harri Siiskosen visioima innovaatioekosysteemi toimisi eri tahojen yhteistä Kolin isoa kuvaa
rakennettaessa?
Alueeseen kohdistuvat opinnäytetyön
aiheet ovat hyvä käytännön yhteistyömuoto. Tästä ajankohtaisena esimerkkinä
on Kolin kylähistorian innoittamana käynnistynyt Piia Kolehmaisen valmistumassa
oleva perinteentutkimuksen pro gradu
-tutkielma Kolin tarinaperinteestä. Tutkimuksella on paljon käyttöä paikallisuuteen
perustuvan kulttuurimatkailun edistämisessä.

ASKO SAARELAINEN
Kansalaisopiston rehtori
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Metsä ja ympäristö
KUVAT: ASKO SAARELAINEN

Lieksan kulttuurikeskus, Brahe-sali,
Pielisentie 9-11

Torstai 27.9.
klo 18.00-19.30

Jätkän patsas ja
Pohjois-Karjalan metsäsektori
Rehtori, FL Asko Saarelainen
Pielisen seudun metsä- ja uittomiehille
omistettu Jätkän patsas -veistos korjattiin
Lieksan kaupungin ja Metsämiesten Säätiön yhteistyönä. Hankkeeseen liittyen Asko
Saarelainen kertoo veistoksen syntyhistoriasta ja Pohjois-Karjalan ja Lieksan metsäsektorin keskeisistä vaiheista 1800-luvun
jälkipuoliskolta nykypäivään.

Tiistai 30.10.
klo 18.00-19.30

Riittävätkö metsämme
ja mihin ne riittävät?
Professori Jarmo Kortelainen, Itä-Suomen
yliopisto
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Viime aikojen talouspoliittisessa keskustelussa on asetettu suuria toiveita biotalouteen ja metsävarojen tehokkaampaan
hyödyntämiseen. Tätä on perusteltu sillä,
että metsät ovat nykyisin vajaakäytössä
eikä niiden riittävyys tuota ongelmaa kasvavalle tuotannolle.
Luonnonvarojen riittävyyden voi kuitenkin ymmärtää monella tavalla. Metsien
käytön tehostamista perustellaan laskelmilla, jotka tarkastelevat metsien riittävyyttä materiaalisen uusiutumisen näkökulmasta. Asiaan vaikuttavat kuitenkin
monet yhteiskunnalliset tekijät.
Metsien omistaja asuu yhä useammin kaupungissa, eikä puun myynti ole hänelle samalla tavalla taloudellisesti välttämätöntä
kuin maanviljelijälle. Useimmat suomalaiset ovat nykyisin metsien virkistyskäyttäjiä, joille lisääntyvät hakkuut voivat näyttäytyä pettymyksinä luontokokemuksissa.
Eri alueilla on jo ilmennyt hankausta metsätalouden ja matkailuyrittäjien välillä,
jotka käyttävät samoja metsäresursseja
toimintansa perustana. Nämä ja monet
muut tekijät tekevät metsävarojemme
riittävyydestä paljon monisyisemmän ky-

symyksen kuin mitä metsävaralaskelmat
antavat ymmärtää.
Esitelmässä tarkastellaan metsän taloudellista ja yhteiskunnallista merkitystä
pitkällä aikavälillä, sekä pohditaan metsien
tulevaisuutta ja riittävyyttä biotalouden
aikakaudella.

Tiistai 6.11.
klo 18.00-20.15

Hiili pyörittää metsäenergiaa –
suurten tunteiden energiaa?
Professori emer. Paavo Pelkonen,
Itä-Suomen yliopisto
Yliopettaja Lasse Okkonen,
Karelia-ammattikorkeakoulu
Metsäenergia on hiilen kierrosta syntyvää
uusiutuvaa energiaa. Kierrossaan hiili on
sitoutunut erilaisiin kemiallisiin yhdisteisiin. Kierron hyödyntäminen on synnyttänyt mielikuvan ja käsitteen hiilijalanjäljestä. Uusiutuvuus antaa metsäenergialle hyväksyttävyyttä. Ihmiskunnan tavoitteena
näyttää olevan ”jalanjäljetön” energialähde,
jota on rajattomasti saatavilla ja mieluiten

Kaikkiin yleisöluentoihin
on vapaa pääsy.
Tiedustelut
Lieksan kansalaisopisto
Asko Saarelainen
puh. 04010 44111.
asko.saarelainen(ät)lieksa.fi
KUVAT: ASKO SAARELAINEN

ilmaiseksi. Kalevalainen myytti energiasammosta elää vahvana. Mitä hiilijalanjälkeen liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia liittyy metsäenergian uusiutumispotentiaalin
hyödyntämiseen?

Keskiviikko 21.11.
klo 18.00-20.15

Metsä ja maisema
Kolme näkökulmaa suomalaiseen
maisemaan
Rehtori Petri Raivo,
Karelia-ammattikorkeakoulu
Monen mielestä tyypillisin ja rakkain suomalainen maisema on kesäinen järvimaisema, jossa koivujen ja mäntyjen peittämien
saarien ja harjujen välissä kimaltelee sininen järvi selkineen, lahtineen ja poukamineen. Tämä idyllinen kuva toistuu maalauksissa, runoissa, lauluissa, valokuvissa, elokuvissa, ja oppikirjoissa sekä matkailumarkkinoinnin promootiokuvastoissa.
Suomalaiseen maisemaan liittyvät merkit
ja merkitykset ovat voimakkaasti läsnä

osana kansallista kulttuuriamme ja elämäntapaamme. Iästään ja nostalgisuudestaan huolimatta maisema on oleellinen osa
nykyisyyttämme.

Metsämaiseman kauneus ja
metsänhoidon vaikutus
metsikkötason maisemaan
MMT Harri Silvennoinen,
Itä-Suomen yliopisto
Harri Silvennoinen kertoo, millainen metsä
koetaan kauniina, miten metsänkäsittelyt
vaikuttavat maisemaan, millaisia mielikuvia metsänkäsittelyjen maisemavaikutuksiin liittyy ja millainen vaikutus vuodenajalla on metsämaisemaan. Maisemamieltymyksiin vaikuttavat kohteen fyysisten
ominaisuuksien (puusto ja sen ilmiasu)
ohella myös havaitsijan henkilökohtaiset
ominaisuudet (taustamuuttujat).
Silvennoinen esittelee myös aivan tuoreita
tutkimustuloksia luonnonprosesseja jäljitelevien metsänkäsittelyjen (pienaukko-,
osittais- ja poimintahakkuut) vaikutuksista maisemaan ja virkistyskäyttöön. Kohteena ovat Metsähallituksen maille Liek-

san Ruunaalle vuosina 2010-2011 perustetut
tutkimusmetsiköt.

Torstai 29.11.
klo 18.00-20.15

Mätäsvaaran kaivos
kerroksellisena kulttuuriympäristönä
Yliopiston opettaja Helena Lonkila, Kulttuuriympäristön tutkimus, Jyväskylän
yliopisto
Jyväskylän yliopiston kulttuuriympäristön tutkimuksen ja Tampereen teknillisen
yliopiston arkkitehtuurin opiskelijat ja
opettajat tutkivat keväällä 2018 Mätäsvaaran kaivosympäristön menneisyyttä ja tulevaisuutta.
Helena Lonkila esittelee luennossaan kuinka Mätäsvaraan kerroksellinen kulttuuriperintö rakentuu kulttuuriympäristön tutkijalle. Erityisesti Lonkila pohtii sitä, miten
arkistoitu aikojen ääni kuuluu eletyssä
ympäristössä.

Syksy 2018 Korento 9

KUVA: ASKO SAARELAINEN

HISTORIA
130120 KOLIN PERINNEPIIRI
Kolin koulu, Aapiskukontie 11
ke 16.00–18.15
26.9.2018–12.12.2018, 12 oppituntia
FL Asko Saarelainen
Kurssimaksu 18,00 €
Kurssilla täydennetään Kolin kylähistoriaan liittyvää materiaalia. Teemoina ovat
mm. Pielisen laivaliikenne ja kalastus sekä
matkailun ja laskettelun historia. Kokoontumiset 26.9., 24.10., 28.11. ja 12.12.

130140 HISTORIAPIIRI
Kulttuurikeskus, kokoushuone Simpauttaja, Pielisentie 9–11
to 17.00–18.30
20.9.2018–11.12.2018, 12 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 teemana henkilöt Lieksan historiassa. Kokoontumiset 20.9., 4.10., 25.10., 8.11.
ja tiistai 11.12.

130150 NÄKÖKULMIA LIEKSAN
SOTAHISTORIAAN
Lieksan lukio, auditorio, Koulukatu 16
to 18.00–19.30
13.9.2018–10.1.2019, 12 oppituntia
Reijo Kortelainen, Ari Komulainen, Esko
Kuitunen, Jouko Martiskainen, Mauri
Mönkkönen, Tauno Oksanen
Kurssimaksu 18,00 €
Kurssilla käydään läpi paikallisten sotahistorian tapahtumien yksityiskohtia. Kurs-
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siin sisältyy maastoretki Ruunaan–Kivivaaran väliselle alueelle lauantaina 15.9. klo
12.00–17.00. Yhteistyössä Lieksan Rajakilta
ry:n kanssa. Kokoontumiset 13.9., 15.9., 11.10.,
15.11., 13.12.2018 ja 10.1.2019.

KULTTUURI, KIRJALLISUUS
130210 JUURET KARJALASSA
Lieksan lukio, luokka 204, Koulukatu 16
ke 17.00–18.30
12.9.2018–5.12.2018, 24 oppituntia
9.1.2019–10.4.2019, 26 oppituntia
KM Markku Mahlavuori
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Onko karjalaisuus verissäsi tai sydäntäsi lähellä? Tule syventämään karjalaisen
kulttuurin tuntemusta tarinan kerronnan, musiikin, ruoka- ja rakennusperinteen avulla. Kurssilla huomioidaan myös
opiskelijoiden toivomia aihepiirejä. Myös
karjalan kieltä käsitellään jonkin verran.
Kurssin kielinä suomi ja karjala. Sopii sekä
karjalan kieltä aiemmin opiskelleille että
uusille opiskelijoille. Kurssin päätteeksi
mahdollisuus omakustanteiseen matkaan
Karjalaan.

130230 LUOVAN KIRJOITTAMISEN
HARRASTAJIEN KOKOONTUMISAJO
Lieksan lukio, luokka 205, Koulukatu 16
pe 17.00–19.30
la 10.00–16.15
su 11.00–16.15
26.10.2018–28.10.2018, 16 oppituntia
Kirjailija Marja Björk
Kurssimaksu 31,00 €
Kurssilla kirjoitetaan lyhyitä tarinoita ja

runoja opettajan antamien inspiroivien
otsikoiden pohjalta. Harjoitellaan erityisesti vuoropuhelun kirjoittamista. Opettaja antaa vinkkejä tekstien viimeistelyyn.
Opiskellaan teoriaa kurssilaisten toiveiden
mukaan. Mukaan hyvä kynä ja iso vihko.

IHMISYHTEISÖ
329800 KUINKA VÄHENNÄN
STRESSIÄ JA VÄSYMYSTÄ
Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9–11
pe 18.00–19.30
14.9.2018–7.12.2018, 24 oppituntia
Sosionomi, mindfulnessohjaaja Päivi Muikku
Kurssimaksu 31,00 €
Moni kokee nykyään stressiä ja väsymystä
arkielämässään. Esimerkiksi työ- ja opiskelupaineet, eri sosiaalisten roolien toteuttamisen ja menestyksen saavuttamisen
tarve pitävät hermostoamme yliviritettynä, emmekä aina osaa rentoutua. Kurssilla
tunnustellaan lempeiden ja rauhallisten
käytännön harjoitteiden avulla kehon tuntemuksia ja mielen tuottamia ajatuksia ja
tunteita, opetellaan arkeen siirrettäviä
itserentoutus- ja tietoisuustaitomenetelmiä, nautitaan ohjatuista syvärentoutushetkistä, tehdään aistikävelyjä lähialueen
puistoihin sekä tunnistellaan itse kunkin
omia stressinhallintakeinoja ja voimavaroja. Lopuksi jokainen tekee itselleen oman
tsemppisuunnitelman jatkoon. Osa rentoutus- ja tietoisuustaitoharjoitteista tehdään
puistoympäristössä.

TULE
TUTUSTUMAAN
KURSSITARJONTAAN!
Voit myös kertoa
toiveesi, mitä haluat
harrastaa!

Kansalaisopiston info
keskiviikko 29.8. klo 15–17
K-citymarket Lieksa
Pielisentie 34
torstai 30.8. klo 15–17 kirjasto
(kielten ja liikunnan kurssit)
Urheilukatu 4

TIETOTEKNIIKKA
TIETOTEKNIIKAN kurssit on luokiteltu kahteen tasoon. Jos aiempaa tämän alan pohjaa on niukalti tai asiat tuppaavat olemaan
unohtuneita, on hyvä aloittaa lyhyestä
johdantokurssista. Käyttöjärjestelmänä
on Windows 10, ellei jonkin kurssin yhteydessä erityisesti jotain muuta ilmoiteta.
Jos johdantokurssi tai vastaava on joskus
käyty taikka sen sisältämät aiheet tuntuvat muuten kyllä tutuilta, on pohja sopiva
alan muihin kursseihin.
Alkavana syksynä on yksi sääntöä koetteleva poikkeus: Android-älypuhelinkurssi,
jota tuo lyhyt johdantokurssikaan siis ei
koske.
Verkossa on vapaasti käytettävissä kurssisivu: http://koulu.lieksa.fi/. Siellä on linkkejä erilaisiin asioihin ja aloihin, muun muassa tietotekniikkaan, ja se päivittyy pikku
hiljaa aika ajoin.
Oma muistitikku on yleensä tarpeen
kaikilla Windows-kursseilla. Yksi sellainen
riittää tavallisella käyttäjällä hyvin pitkälle; ei ole mitään tarvetta hankkia joka kurssia varten tikkua erikseen.

340100 TIETOTEKNIIKAN LYHYT
JOHDANTOKURSSI
Lieksan lukio, ATK-luokka 106, Koulukatu 16
la 10.00–15.00
su 10.00–15.00
6.10.2018–7.10.2018, 12 oppituntia
FM Pasi Karonen
Kurssimaksu 18,00 €
Tietotekniikan käytössä on tyypillistä, että
ensin on opeteltava erilaisia perustaitoja.
Esimerkiksi on tärkeää osata tallentaa täs-

mälleen haluttuun paikkaan ja kyetä löytämään aineisto taas uudestaan sieltä, minne
sen tallensi. Vaikkapa muistitikun käytössä
on myös omat niksinsä. On olemassa erilaisia työkaluohjelmia moniin tarkoituksiin.
Sähköpostia on hyvä osata käyttää. Verkkoselailu on epämääräistä hortoilua, ellei
ymmärrä verkko-osoitejärjestelmää. Tietoturvallisuus pitää muistaa aina. Tietotekniikan lyhyellä johdantokurssilla käydään
Windows 10 -käyttöjärjestelmän puitteissa
läpi perusasioita, jotta sen jälkeen on sitten
luontevaa jatkaa muihin aiheisiin. Tiivis
lyhytkurssi yhtenä viikonloppuna 6.–7.10.,
kumpanakin päivänä välissä puolen tunnin tauko.

340110 LIBRE OFFICE WRITER
-TEKSTINKÄSITTELY
Lieksan lukio, ATK-luokka 106, Koulukatu 16
ke 17.00–19.15
10.10.2018–7.11.2018, 12 oppituntia
FM Pasi Karonen
Kurssimaksu 18,00 €
Kirjoittamista ja tekstinkäsittelyä varten
on lukuisia erilaisia sovellusohjelmia, ja
enemmän tai vähemmän samoja asioita ne
toki tekevät. On hyvä kuitenkin paneutua
kunnolla edes yhteen, ja tällä lyhytkurssilla keskiviikkoiltaisin 10.10.–7.11. otetaan
kohteeksi Libre Office -niminen, ilmaiseksi
saatavissa oleva toimisto-ohjelmisto ja erityisesti sen tekstinkäsittelytoiminnot.

340120 SOSIAALINEN MEDIA
Lieksan lukio, ATK-luokka 106, Koulukatu 16
ke 17.00–19.15
14.11.2018–5.12.2018, 12 oppituntia
FM Pasi Karonen
Kurssimaksu 18,00 €

Katsotaan ainakin Facebookia, Twitteriä,
Bloggeria ja Youtubea, mietitään netikettiä
ja tekijänoikeuksia. Kuvan- ja ehkä myös
videonkäsittelyä sivutaan tarpeen mukaan
lyhytkurssilla keskiviikkoiltaisin 14.11.–5.12.

340130 SÄHKÖINEN ASIOINTI
Lieksan lukio, ATK-luokka 106, Koulukatu 16
la 10.00–15.00
1.12.2018–8.12.2018, 12 oppituntia
FM Pasi Karonen
Kurssimaksu 18,00 €
Sähköisiä verkkopalveluja on jo paljon
yleisestä julkishallinnosta poliisiin, kirjastosta kansalaisaloitteisiin, terveystiedoista pankkeihin, työ- ja elinkeinopalveluista
verottajaan. Lieksan kaupungillakin on
muun muassa yhdistys- ja vastaavaan toimintaan vuosittain jaettavien avustusten
sähköinen hakemusjärjestelmä. Tiivis lyhytkurssi kahtena lauantaina 1.12. ja 8.12.,
kumpanakin päivänä välissä puolen tunnin tauko. Omat verkkopankkitunnukset
on hyvä olla mukana, jos haluaa oikein kokeilla eri järjestelmiä.

340140 ÄLYPUHELIMEN ALKEITA
Lieksan lukio, luokka 205, Koulukatu 16
ke 17.00–18.30
12.9.2018–24.10.2018, 12 oppituntia
Tradenomi Eine Pakarinen
Kurssimaksu 18,00 €
Kurssi tarkoitettu henkilöille, jotka ovat
käyttäneet älykännyköitä vähän tai eivät
ollenkaan tai muuten kokevat tarvitsevansa puhelimen käyttönottoon opastusta.
Tutustutaan rauhalliseen tahtiin Androidpuhelimien käyttöjärjestelmään ja asetuksiin sekä puhelimen käyttöönottoon ja puhelimessa oleviin sovelluksiin.
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Kielet
SUOMI
120100 LUKU- JA
KIRJOITUSTAIDON KURSSI
Pielisen Karjalan musiikkiopisto, teorialuokka, Koski-Jaakonkatu 4
ti 09.00–12.00
to 09.00–12.00
11.9.2018–11.12.2018, 96 oppituntia
8.1.2019–11.4.2019, 104 oppituntia
FK Kristiina Sotiriou
Kurssimaksu 0,00 €
Luku- ja kirjoitustaidon kurssi sopii aikuisille maahanmuuttajille, jotka eivät osaa
lukea ja kirjoittaa omalla äidinkielellään
tai jotka eivät tunne suomen kielen kirjaimia. Kurssilla opitaan lukemaan ja kirjoittamaan sekä käyttämään suomea eri käytännön tilanteissa luokassa ja luokan ulkopuolella. Tutustutaan myös suomalaiseen
kulttuuriin ja yhteiskuntaan ja tehdään
retkiä ja tutustumiskäyntejä. Sekä kurssi
että kurssin materiaalit ovat opiskelijoille
maksuttomia.

120115 SUOMI II
Lieksan lukio, luokka 203, Koulukatu 16
ma 18.35–20.05
10.9.2018–3.12.2018, 24 oppituntia
7.1.2019–8.4.2019, 26 oppituntia
FM, suunnittelijaopettaja Inna Turpeinen
Kurssimaksu 62,00 €
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Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Lähtötaso A 1. Sopii suomea jo jonkin
verran osaaville, esim. suomen alkeiden
kurssin käyneille tai kertaajille. Oppikirja
Suomen mestari 2, Finn Lectura. Kurssin
alussa Suomen mestari 1 -asioiden kertaus.
Kurssille voivat tulla sekä Suomen mestari
2 -kirjan alusta aloittavat opiskelijat että
kappaleesta 5 sitä jatkavat.

120120 SUOMEN
AKTIVOINTIKURSSI
Lieksan lukio, luokka 203, Koulukatu 16
ke 17.30–19.00
12.9.2018–5.12.2018, 24 oppituntia
9.1.2019–10.4.2019, 26 oppituntia
FM Inna Turpeinen
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Lähtötaso A1–A2. Sopii opiskelijoille, jotka
osaavat jo suomen kielen perusteet, mutta
kaipaavat käytännön puheharjoituksia.
Kurssin tavoitteena on parantaa opiskelijan puhevalmiuksia ja rohkaista häntä
puhumaan suomeksi ilman virheiden pelkoa. Puheharjoitusten aiheina ovat esittäytyminen ja tutustuminen, omasta kodista,
arkipäivästä ja harrastuksista kertominen
sekä erilaiset asiointitilanteet. Opettajan
omat materiaalit sekä YLE:n verkkomateriaali. Kansalaisopiston ja ammattiopiston
yhteinen ryhmä.

ENGLANTI
120300 ENGLANNIN ALKEET
Lieksan lukio, luokka 203, Koulukatu 16
to 16.30–18.00
13.9.2018–13.12.2018, 24 oppituntia
10.1.2019–11.4.2019, 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 on suullisen kielitaidon kehittämisessä. Sopii myös
englantia matkailua varten tarvitseville.
Oppikirja Everyday English, Starter, Finn
Lectura. Tarvittaessa oppikirja hankitaan
yhteistilauksena. Kurssiin liittyy ilmainen
verkkomateriaali www.everydayenglish.fi.

120305 ENGLANTI I
Lieksan lukio, luokka 101, Koulukatu 16
to 18.05–19.35
13.9.2018–13.12.2018, 24 oppituntia
10.1.2019–11.4.2019, 26 oppituntia
FM Inna Turpeinen
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Lähtötaso: 0–A1. Kurssi sopii vuoden alkeita opiskelleille ja kertailijoille, joiden
englannin opiskelusta on kulunut useampi vuosi. Aakkosten, ääntämisohjeiden ja

numeroiden kertauksen jälkeen siirrymme melko nopeasti käytännön puhetilanteisiin perussanasto- ja rakenneharjoituksia unohtamatta. Kurssin aihepiirejä ovat
itsestä kertominen, perhe, arkipäivä, harrastukset, sää, ruoka ja matkustaminen.
Oppikirja Everyday English I, Finn Lectura.
Kirja hankitaan tarvittaessa yhteistilauksena. Oppikirjaan liittyy verkkomateriaali
www.everydayenglish.fi, jossa on kappaleiden kuuntelut ja lisätehtävät.

120310 ENGLANTI II
Lieksan lukio, luokka 101, Koulukatu 16
ti 16.30–18.00
11.9.2018–4.12.2018, 24 oppituntia
8.1.2019–9.4.2019, 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 2 vuotta kansalaisopistossa
opiskelleille ja kertaajille. Oppikirja Everyday English 2, Finn Lectura. Oppikirjaan
liittyy ilmainen verkkomateriaali www.
everydayenglish.fi

FM, suunnittelijaopettaja Inna Turpeinen
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Lähtötaso A2. Keskustellaan englanniksi
erilaisista maista, joissa opiskelijat ovat
käyneet, niiden kulttuurista ja perinteistä sekä katsotaan matkakuvia. Kerrataan
myös matkailutilanteissa tarvittavaa sanastoa ja vaihdetaan käytännön matkailukokemuksia. Käytetään opettajan omaa
materiaalia tilanteen mukaan. Opiskelijoiden omat matkakuvat ja matkakertomukset ovat tervetulleita.

120370 ENGLANNIN KESKUSTELURYHMÄ – ENGLISH CONVERSATION
Lieksan lukio, luokka 105, Koulukatu 16
ti 17.00–18.30
11.9.2018–4.12.2018, 24 oppituntia
FM Pasi Karonen
Kurssimaksu 31,00 €
Lähtötaso B1 eli keskitaso. Vapaamuotoista
keskustelua englanniksi osallistujien omista aiheista sekä uutisista ja muista ajankohtaisista asioista. Ei kurssikirjaa. 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 31 €.

SAKSA

120320 ENGLANTI III

120400 SAKSAN ALKEET

Lieksan lukio, luokka 101, Koulukatu 16
ti 18.15–19.45
11.9.2018–4.12.2018, 24 oppituntia
8.1.2019–9.4.2019, 26 oppituntia
FM Marja Leena Riikonen
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Lähtötaso A1–2. Kurssin alussa Everyday
English 2 -oppikirjan asioiden kertaus. Sen
jälkeen siirrytään Everyday English 3 -kirjaan, joka hankitaan myöhemmin yhteistilauksena. Ryhmään voi tulla, vaikka ei
ole opiskellut aiemmin Everyday English 2
-kirjan mukaan, eikä sitä tarvitse erikseen
hankkia. Opetellaan lisää kielen perusrakenteita sekä laajennetaan jokapäiväisessä kielenkäytössä ja matkailutilanteissa
tarvittavaa sanavarastoa. Aihepiireinä
matkustaminen Euroopassa ja Yhdysvalloissa, hyvinvointi, terveys, luonto, ympäristö sekä ajanvietto perheen ja ystävien
kanssa. Sopii englantia 3–4 vuotta kansalaisopistossa opiskelleille ja kertaajille.

Lieksan lukio, luokka 105, Koulukatu 16
ke 17.00–18.30
12.9.2018–5.12.2018, 24 oppituntia
9.1.2019–10.4.2019, 26 oppituntia
FM Niina Kärkkäinen
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Lähtötaso 0. Tule tutustumaan Saksan
kieleen ja kulttuuriin! Monipuolisella
kurssilla opetellaan saksan alkeet, mutta
mukaan voi tulla myös kertaamaan. Kurssi mukautuu osallistujien taitotasoihin ja
toiveisiin. Alusta alkaen harjoittelemme
runsaasti suullista ilmaisua. Käytämme
oppimiamme tervehdyksiä, opettelemme
esittelemään itsemme saksaksi, ja harjoittelemme tärkeitä ravintola- ja hotellitilanteita. Saksan kieli on matkaajan avain
Keski-Eurooppaan. Oppikirja Freut mich 1,
Otava. Oppitunnin sisältö ja kotitehtävät
merkitään padlet-seinälle, jonka osoite on
padlet.com/niina_kaak/DeutschAlkeet.

120335 MATKAILUENGLANTIA

Lieksan lukio, luokka 105, Koulukatu 16
ke 18.35–20.05
12.9.2018–5.12.2018, 24 oppituntia
9.1.2019–10.4.2019, 26 oppituntia
FM Niina Kärkkäinen
Kurssimaksu 62,00 €

Pielisen Karjalan musiikkiopisto, teorialuokka, Koski-Jaakonkatu 4
ma 12.00–13.30
10.9.2018–3.12.2018, 24 oppituntia
7.1.2019–8.4.2019, 26 oppituntia

120410 SAKSAN ALKEIDEN JATKO

KUVA: PASI KARONEN

Sari Tuomisto
Ranskan opettaja

Sari on kotoisin Porista. Lieksaan hänet sai muuttamaan lukion englannin
ja ranskan opettajan vakituinen työ.
Sarilla on kokemusta myös yläkoulun,
alakoulun ja kansalaisopiston opetustyöstä sekä kääntäjän, tulkin ja muista
tehtävistä. Tällä hetkellä hän asuu kahdella paikkakunnalla, arkisin Lieksassa ja viikonloppuisin Kurikassa, EteläPohjanmaalla, koska puolisolla on siellä
työpaikka. Sari toivoo myös miehensä
löytävän työtä Lieksasta. Hän on viihtynyt täällä erittäin hyvin, erityisesti
lieksalaisten avoimen ja puheliaan luonteen vuoksi. Aikuisten opetukselta Sari
odottaa hauskoja hetkiä kielen opiskelun ja opettamisen parissa, uusia kokemuksia, rentoa ja innokasta ilmapiiriä.
Sari näkee, että erilaisten ihmisten ja
kulttuurien kohtaaminen vapaa-ajalla ja
työelämässä rikastuttavat maailmankuvaa ja avartavat mahdollisuuksia.

Yleisöluento, vapaa pääsy

SUOMEN
METEORIT
JA KRAATERIT
Meteoriittikraaterien
synty ja sijainti Suomessa
sekä niiden geologistaloudellinen merkitys.
Torstai 1.11. kello 17.
Lieksan lukion auditorio,
Koulukatu 16.
Syksy 2018 Korento 13

Kielen opiskelu
– matkalla itseensä
ja toiseuteen
TÄMÄN LUKUVUODEN kielivalikoima on
edelleen laaja. Tarjolla on englantia, venäjää, suomea toisena kielenä, saksaa,
espanjaa, kreikkaa ja uutena kurssina jo
muutaman vuoden toivottua ranskaa.
Uutukainen on myös luku- ja kirjoitustaidon kurssi aikuisille maahanmuuttajille.
Vuodesta 2018 alkaen aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus siirtyi vapaan sivistystyön uudeksi
koulutustehtäväksi. Lukikurssimme pyrkii
tavoittamaan ne opiskelijat, joita perinteinen lukikoulutus ei tavoita, esimerkiksi kotona olevia vanhempia ja eläkkeellä
olevia lukutaidottomia maahanmuuttajia.
Karjalan kielen harrastajat eivät löydä
karjalan kielen kurssia kielisivulta, koska
kurssi muutti muotoaan. Varsinaiskarjalan kielen opiskelusta kurssin pääpaino
siirtyy karjalaisuuden ja sen monimuotoisuuden tarkasteluun. Kurssin tiedot löytyvät Juuret Karjalassa -nimellä kulttuurin
ja kirjallisuuden sivulta.
Tämänvuotinen kurssitarjonta vastaa
melko hyvin kevään 2018 kurssikyse-

Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Lähtötaso 0–A1. Jatkamme viime vuonna
aloittamaamme matkaa saksan kielen ihmeellisen ihanaan maailmaan oppikirja
Freut Mich 1 avulla. Kurssin alussa kerrataan viime vuonna opittuja asioita, ja jatketaan yhdessä oppikirjan kappaleesta 7.
Jos aloitit saksan alkeilla viime vuonna,
kannattaa nyt jatkaa opintoja. Jos olet joskus aiemmin opiskellut saksaa, voi tämä
ryhmä olla juuri se oikea tuttujen asioiden
kertaamiseen ja uusien oppimiseen. Oppitunnin sisältö ja kotitehtävät merkitään
padlet-seinälle, jonka osoite on padlet.com/
niina_kaak/DeutschJatko.

RANSKA
120500 RANSKAA MATKAILIJOILLE
Lieksan lukio, luokka 101, Koulukatu 16
ke 18.15–19.45
12.9.2018–5.12.2018, 24 oppituntia
9.1.2019–10.4.2019, 26 oppituntia
FM Sari Tuomisto
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €

14

Korento Syksy 2018

lyssä esille nousseita toiveita. Kyselyn
puitteissa tuli runsaasti toiveita kielten
opetuksen suhteen, mikä oli hieno osoitus lieksalaisten kiinnostuksesta kielten
opiskelua kohtaan. Kielivalikoiman lisäksi
kantaa otettiin myös kieliohjelman muodostamisperiaatteisiin. Monen kielen alkeiden sijasta toivottiin enemmän edistyneille suunnattuja kursseja.
Kansalaisopiston tehtävä on toimia matalan kynnyksen harrastuskenttänä. Useammalle opiskelijalle riittää kahden kolmen vuoden kieliopiskelu, jolloin otetaan
haltuun alkeet, kuten kohteliaisuudet ja
matkailussa tarvittava perussanasto ja
fraasit. Jotta voisimme tarjota jatkoryhmiä, on oltava riittävästi kyseisen kielen
harrastajia. Siksi eri kielten alkeiden monipuolinen tarjonta palvelee myös edistyneitä ryhmiä. Natiivipuhujien tapaaminen, vieraskielisten kirjojen ja verkkolehtien lukeminen, osallistuminen erilaisille
verkkokursseille ovat erinomaisia tapoja
ylläpitää kielitaitoa.
Kieliharrastus vaatii paljon aikaa ja
ponnistelua, mutta se myös antaa pal-

Lähtötaso 0. Sopii vasta-alkajille ja kertaajille. Opiskellaan ääntämistä ja lukemista
sekä harjoitellaan erilaisia arkielämän
tilanteita, joita kohdataan matkustaessa
ranskankielisillä alueilla. Pääpaino on puhumisessa ja ääntämisessä. Tutustutaan
myös ranskalaiseen kulttuuriin. Oppikirja
C’est Parfait! 1, Otava. Tarvittaessa oppikirja hankitaan yhteistilauksena.

VENÄJÄ
120600 VENÄJÄN ALKEET
Lieksan lukio, luokka 203, Koulukatu 16
ma 17.00–18.30
10.9.2018–3.12.2018, 24 oppituntia
7.1.2019–8.4.2019, 26 oppituntia
FM Inna Turpeinen
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Lähtötaso 0. Opiskellaan kyrilliset aakkoset ja harjoitellaan käytännön viestintätilanteita, jotka tulevat esille, kun tavataan
venäläisiä Suomessa ja matkustetaan Venäjälle. Oppikirja Pora 1, Otava. Tarvittaessa oppikirja hankitaan yhteistilauksena.

KUVA: JUHA TURPEINEN

jon. Harvassa harrastuksessa yhdistyy
niin moni asia: kommunikatiivisuus, sosiaalisuus, muistin ja ajattelun kehitys,
maailmankuvan avartuminen ja omasta
kulttuuritaustasta tietoiseksi tuleminen.
Opettajana minusta on hienoa seurata, kun opiskelijat pääsevät iloitsemaan
opituista taidoistaan. Haluaisin murtaa
käsityksen siitä, että jos ei ole ”kielipäätä”, uusia kieliä ei kannattaa aloittaa.
Totuus on kuitenkin se, että opiskelussa
tärkeämpää on oma opiskelumotivaatio ja
ymmärrys siitä, että jokainen oppii omalla
tavallaan ja omassa tahdissaan. Ponnistelun palkintona on kokemus omasta kyvykkyydestä. Kielen opiskelu on matkaa
sekä itseensä että toiseuteen.

INNA TURPEINEN
Suunnittelijaopettaja

120620 VENÄJÄ II
Lieksan lukio, luokka 203, Koulukatu 16
ti 17.00–18.30
11.9.2018–4.12.2018, 24 oppituntia
8.1.2019–9.4.2019, 26 oppituntia
FM Inna Turpeinen
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Lähtötaso 0–A1 Kurssi sopii venäjän alkeiden kurssin käyneille tai vastaavat tiedot
omaaville. Oppikirja Pora 2, Otava. Kirja
hankitaan tarvittaessa yhteistilauksena.
Kurssin alussa Pora 1 -kirjan asioiden kertaus.

120630 VENÄJÄN JATKORYHMÄ
Lieksan lukio, luokka 203, Koulukatu 16
ti 18.35–20.05
11.9.2018–4.12.2018, 24 oppituntia
8.1.2019–9.4.2019, 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 10 eteen-

päin. Sopii kansalaisopistossa kieltä neljä
viisi vuotta lukeneille tai vastaavat tiedot
omaaville.

ESPANJA
120700 ESPANJAN ALKEET
Lieksan lukio, luokka 201, Koulukatu 16
to 16.45–18.15
13.9.2018–13.12.2018, 26 oppituntia
7.2.2019–25.4.2019, 24 oppituntia
Maria Victoria de la Cruz
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Lähtötaso 0. Kurssi vasta-alkajille. Harjoitellaan kielen perusrakenteita ja käytännöllisiä puhetilanteita sekä perehdytään
espanjalaiseen elämäntapaan. Ryhmä kokoontuu myös syys- ja talvilomalla. Oppikirja Buenas Migas 1, Otava.

120710 ESPANJAN
ALKEIDEN JATKO
Lieksan lukio, luokka 201, Koulukatu 16
to 18.30–20.00
13.9.2018–13.12.2018, 26 oppituntia
7.2.2019–25.4.2019, 24 oppituntia
Maria Victoria de la Cruz
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Lähtötaso 0–A1. Sopii kansalaisopistossa
vuoden espanjaa opiskelleille. Kurssilla
käytetään oppikirjaa Buenas Migas 1, Otava. Alussa kerrataan viime vuonna opittuja

Maria Victoria de la Cruz
Espanjan opettaja

asioita, minkä jälkeen jatketaan kappaleesta 9 eteenpäin. Opiskellaan lisää kielen perusrakenteita, harjoitellaan käytännöllisiä
puhetilanteita ja syvennetään kulttuurin
tuntemusta. Ryhmä kokoontuu myös syysja talvilomalla.

MUUT KIELET
129860 KREIKAN ALKEET
Lieksan lukio, luokka 105, Koulukatu 16
ma 17.30–19.00
10.9.2018–3.12.2018, 24 oppituntia

Maria Victoria on kotoisin Argentiinan
pääkaupungista Buenos Airesista. Hän
kouluttautui synnyinmaassaan matkailualan kandidaatiksi ja täydensi tutkintonsa
maisteritasoiseksi Suomessa. Tällä hetkellä hän asuu Nurmijärvellä ja opiskelee kuntoutuksen, ohjauksen ja työvalmennuksen
erikoisammattitutkintoa Riveriassa. Matkailualalta Maria Victorialla on kokemusta
kahdenkymmenen vuoden ajalta. Lisäksi
hän on työskennellyt monikulttuurisuuteen liittyvissä projekteissa, mm. Metkatalon projektikoordinaattorina. Lieksan
upea luonto toi hänet paikkakunnalle, koska hän harrastaa luonnossa liikkumista ja
luontovalokuvausta. Oman äidinkielen ja
kulttuurin opetuksen mahdollisuus tuntuu
hänestä innostavalta. – On hienoa, että
pääsen jakamaan tätä innostusta ja rakkautta omaa kieltäni ja kulttuuriani kohtaan opiskelijoiden kanssa, Mara Victoria
tuumii.

7.1.2019–8.4.2019, 26 oppituntia
FK Kristiina Sotiriou
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Lähtötaso 0. Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että Kreikkaa matkailijoille -kurssin käyneille. Aloitamme aakkosista ja jatkamme
arkipäivän tilanteilla. Aihepiireinä ovat
tervehtiminen, kahvilassa ja tavernassa
tilaaminen, hotellissa asiointi, lippujen ostaminen ja luonto. Kurssilla tutustutaan
kreikkalaiseen elämäntapaan sekä tehdään
paljon puheharjoituksia. Oppikirja Oriste!
Nykykreikan alkeiskurssi, Finn Lectura.

Kauppa-auto veti Loukkuun 1 900 katsojaa
LOUKUN TEATTERIN kesän esitys Kauppa-auto houkutteli Seurojentalon pihapiirin katsomoon 1 900 kesäteatterin ys-

tävää. – Näytelmä oli mielenkiintoinen ja
haastava kokemus näyttelijöille, kertoi
Martti Kärki. Markku Pölösen käsikirjoit-

taman näytelmän ohjasi Jukka Moskuvaara.
KUVA: ASKO SAARELAINEN
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MUSIIKKI
110100 KEVYEN MUSIIKIN
LAULUKURSSI
Lieksan lukio, auditorio, Koulukatu 16
pe 15.15–20.00
la 10.00–14.45
14.9.2018–27.10.2018, 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 14.–15.9., 28.–29.9., 12.–13.10. ja
26.–27.10. Lieksan lukio, Koulukatu 16, auditorio. Kokoontumiset pe klo 15.15–20.00 ja la
10.00–14.45, kahdeksan kokoontumiskertaa.

ke 17.00–18.30
19.9.2018–12.12.2018, 24 oppituntia
9.1.2019–10.4.2019, 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. 0400501788.

110115 OLONEUVOSTEN
LAULELMARYHMÄ
Lieksan lukio, auditorio, Koulukatu 16
ti 12.30–14.00
11.9.2018–4.12.2018, 24 oppituntia
8.1.2019–9.4.2019, 26 oppituntia
KM Heidi Kansala
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Vapaamuotoista yhteislaulua ryhmän toiveiden mukaan ja äänenhuoltoa.

110110 KORVATTOMIEN
LAULURYHMÄ

110140 LAULU- JA
SOITTORYHMÄ VUOLASET

Lieksan evl. seurakunnan nuorisotila,
Mönninkatu 13

Vuonislahden kylätoimintakeskus Kukko
Oy, Vuonislahdentie 184
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ke 18.00–20.30
12.9.2018–5.12.2018, 36 oppituntia
9.1.2019–10.4.2019, 39 oppituntia
Birgit Kettunen
Kurssimaksu 74,00 €
Syksy 37,00 € Kevät 37,00 €
Lauletaan ja soitetaan yhdessä helppoja
sovituksia esim. pelimannimusiikkia. Ryhmän kokoontumisia myös muina aikoina.

110144 LAULU- JA
SOITTORYHMÄ SOINTUSET
Viekin seurakuntatalo, Kannelkoskentie 9a
to 17.45–20.00
13.9.2018–13.12.2018, 36 oppituntia
10.1.2019–11.4.2019, 39 oppituntia
Kari Hämynen
Kurssimaksu 74,00 €
Syksy 37,00 € Kevät 37,00 €
Laulu- ja soittoryhmä kaikenikäisille. Tanssimusiikkia, laulelmia ja kansanlauluja soitinryhmän säestyksellä.

110154 KYLÄKUORO KOLIBRI
Kolin koulu, Aapiskukontie 11
ti 19.00–21.15
11.9.2018–4.12.2018, 36 oppituntia
8.1.2019–9.4.2019, 39 oppituntia
Markus Kallies
Kurssimaksu 74,00 €
Syksy 37,00 € Kevät 37,00 €
Äänenmuodostusta, kaksi- ja kolmiäänisiä

sekakuorolauluja ja esiintymisiä. Uusia
laulajia mahtuu mukaan.

110158 MIESKUORO
Lieksan lukio, auditorio, Koulukatu 16
ti 16.00–18.15
11.9.2018–4.12.2018, 36 oppituntia
8.1.2019–9.4.2019, 39 oppituntia
Kari Hämynen
Kurssimaksu 74,00 €
Syksy 37,00 € Kevät 37,00 €
Moniäänisiä kuoro- ja stemmalauluja,
esiintymisiä.

110160 SEKAKUORO
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
ma 18.00–20.15
10.9.2018–3.12.2018, 36 oppituntia
7.1.2019–8.4.2019, 39 oppituntia
Musiikin maisteri Svetlana Perttu
Kurssimaksu 74,00 €
Syksy 37,00 € Kevät 37,00 €
Kansanmusiikkia ja viihdemusiikkia sekakuorolle. Laulutekniikkaa ja hengitysharjoituksia sekä esiintymisiä. Uusia laulajia
mahtuu mukaan (äänentarkastus).

110164 YHTEISLAULUHETKI
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
ma 13.00–14.00
24.9.2018–17.12.2018, 5 oppituntia
Markku Korpinen

Kurssimaksu 0,00 €
Lauletaan yhdessä tuttuja lauluja. Syksyn
kokoontumiset: 24.9. tanssimusiikki, 29.10.
kansanlaulut, 26.11. hengelliset laulut ja
17.12. joululaulut. Ei kurssimaksua.

110168 MUSIIKKIRYHMÄ
Kolin koulu, Aapiskukontie 11
pe 17.30–19.00
14.9.2018–7.12.2018, 24 oppituntia
11.1.2019–12.4.2019, 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
YHTEISSOITTO
Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
to 16.30–19.30
13.9.2018–13.12.2018, 48 oppituntia
10.1.2019–11.4.2019, 52 oppituntia
Harmonikkapedagogi Aki Hietala
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Harmonikan yhteissoittoa tason mukaan.
Jokaisen opiskelijan viikoittainen opiskeluaika on 90 min, jolloin henkilökohtainen
kurssimaksu on syksy 31 € ja kevät 31 €.

110178 PELIMANNIT
Keskuskoulu, Koulukatu 16,
musiikkiluokka 126, Koulukatu 16
ma 16.45–19.00
10.9.2018–3.12.2018, 36 oppituntia
7.1.2019–8.4.2019, 39 oppituntia
Kari Hämynen
Kurssimaksu 74,00 €
Syksy 37,00 € Kevät 37,00 €
Tanssimusiikkia soittava ryhmä.

110180 PUHALLINORKESTERI
PIELINEN
Pielisen Karjalan musiikkiopisto,
Erkki Eskelinen -sali, Koski-Jaakonkatu 4
ti 19.30–21.00
11.9.2018–4.12.2018, 36 oppituntia
8.1.2019–9.4.2019, 39 oppituntia
Kapellimestari Juha Tiensuu
Kurssimaksu 74,00 €
Syksy 37,00 € Kevät 37,00 €
Puhallinorkesteri Pielinen toivottaa tervetulleiksi riveihinsä niin uudet kuin
entisetkin 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.
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 Kirsikodin bändikurssilaisia.
KUVAT: HILJA MUSTONEN

110185 KIRSIKODIN BÄNDIKURSSI
Kirsikoti, Saarivaarantie 48
pe 17.00–20.00
la 10.00–14.00
su 10.00–14.00
24.8.2018–18.11.2018, 36 oppituntia
FM, KM Leena Toivanen
Kurssimaksu 37,00 €
Musiikin opetusta ryhmässä. Kurssilla
opiskellaan rytmiikkaa, laulua ja bändisoittoa. Kokoontumiset pe–su 24.–26.8.,
21.–23.9. ja 16.–18.11.2018, pe klo 17–20, la klo
10.00–14.00 ja su klo 10.00–14.00.
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110190 TOUKOLANTIEN
MUSIIKKIRYHMÄ
Toukolantien päivätoiminnot ja asumispalvelut, Toukolantie 27 Joka toinen viikko
ke 11.45–13.00
12.9.2018–5.12.2018, 12 oppituntia
9.1.2019–24.4.2019, 13 oppituntia
Birgit Kettunen
Kurssimaksu 36,00 €
Syksy 18,00 € Kevät 18,00 €
Lauletaan eri musiikkityylejä osallistujien
toiveiden mukaan. .

110194 TEERITIEN MUSIIKKIRYHMÄ
Teeritien palvelukoti, Teeritie 1
Joka toinen viikko
la 12.30–13.45
15.9.2018–8.12.2018, 12 oppituntia
12.1.2019–27.4.2019, 13 oppituntia
Birgit Kettunen
Kurssimaksu 36,00 €
Syksy 18,00 € Kevät 18,00 €
Lauletaan eri musiikkityylejä osallistujien
toiveiden mukaan.

KUVA: ASKO SAARELAINEN

Lieksassako ei
ole tekemistä?
OLEN OLLUT mukana kolmena kesänä Pielisen Savotta ry:n toiminnassa järjestämässä
Vaskiviikon edellä pidettäviä paneelikeskusteluja ja olen pitkästä aikaa seurannut
tarkemmin Lieksan asioita. Lieksan Lehti
tulee minulle paperisena, ja joka numeron
luen hyvin tarkasti kannesta kanteen.
Olen syntynyt ja käynyt kouluni Lieksassa. Kerron kysymättäkin ylpeänä, että
olen kotoisin Lieksasta. Mutta niin kuin
monet luokkatovereistani, minäkin lähdin
ylioppilaaksi tulon jälkeen muualle opiskelemaan.
1970-luvun puolivälissä toimin pari vuotta Lieksan kunnallisen elokuvakokeilun
ensimmäisenä toiminnanjohtajana. Nykyisessä hienossa Kulttuurikeskuksessa
uusimpien elokuvien ensi-illoista lähes samaan aikaan pääkaupunkiseudun kanssa
nauttiva tämän päivän lieksalainen ei varmasti osaa edes kuvitella, että kaupungissa
ei olisi elokuvateatteria!
Asuttuani jatko-opiskelujen, työn ja perheen vuoksi yli 40 vuotta Helsingissä tietoni Lieksan suomista mahdollisuuksista olivat hyvin vähäiset. Nyt olen saanut tietää
liikunnan ja vapaa-ajan mahdollisuuksista,
kulttuuri- ja harrastustarjonnasta, erilaisten seurojen kaiken ikäisille järjestämästä
toiminnasta sekä retkistä lähialueille ja
matkoista ulkomaille.

Hyvä kasvuympäristö lapsille
Jäähallin myötä lapsille ja juniorikiekkoilijoille on ollut kunnolliset harjoittelumahdollisuudet jo kauan, taitoluisteluvalmennus mahdollistaa lajin huipulle pyrkimisen
Lieksastakin, kuten uimahalli teki uinnin
kohdalla jo vuosia sitten. Hiihdolle Lieksassa on aina ollut hyvät olosuhteet, niin kuin
mäkihypyllekin. Riihivaaralta on ponnistettu olympialaisiinkin!
Riihivaaran laskettelurinne vastaa hyvin
Kauniaisten rinnettä, josta tulee Suomen

huippuja. Koli tarjoaa eteläisen Suomen
parhaat rinteet laskettelulle, Ukko-Kolin
mustaa monet pitävät haastavimpana
rinteenä Suomessa. Jos Siilinjärven hiekkakuopalta tuli 60-70 -luvuilla pujottelun
Suomen mestareita, niin miksei sitten
Kolilta, jos vain valmennusasia saadaan
kuntoon. Uusi liikuntahalli parantaa sisäliikuntamahdollisuuksia entisestään, keilahalliakin on suunniteltu.
Ruunaa, Patvinsuo ja muut laajat erämaat virkistysalueina tarjoavat ainutlaatuisen luontokokemuksen niin metsästyksen, kalastuksen ja marjastuksen
harrastajille kuin lintujen ja villieläinten
tarkkailijoille.
Uskon, että Lieksa suo erittäin hyvät ja
turvalliset olosuhteet lasten kasvattamiselle. Kaikki on kätevästi lähellä, isommat
lapset pääsevät harrastuksiinsa omin
avuin, eikä pienempienkään kuljettamiseen mene vanhemmilta kohtuuttomasti
aikaa.

Yhteisöllisyyttä kulttuurista
Virkeä ja aktiivisesti toimiva kansalaisopisto pitää huolen aikuisväestön omaehtoisesta opiskelusta. Suomi 100 -juhlavuoden
aikana kansalaisopisto järjesti mielenkiintoisia keskustelutilaisuuksia, joissa alustajina ja panelisteina oli kunkin alan parhaita
asiantuntijoita.
Kulttuurikeskuksessa järjestetään konsertteja, taidenäyttelyjä, teatteriesityksiä.
Musiikkiopisto on kouluttanut ammattimuusikkoja Suomen eri orkestereihin,
kuorotoiminta tarjoaa yhteisöllisyyttä.
Lieksan oma aktiivinen teatteriväki järjestää teatteriesityksiä.
Pielinen Soi, Monola ja Vaskiviikko tuovat kesäisin musiikin ystävät Lieksaan.
Pielisen museo on Suomen toiseksi suurin
ulkomuseo ja tiiviinä, helposti hahmotettavana alueena mielestäni paras.

Kynnys yhteisiä asioita hoitamaan kunnallispolitiikkaan on varmasti matalampi
kuin suuremmilla paikkakunnilla. Lieksassa se on aina ollut yhteisten asioiden hoitoa
ennemmin kuin puoluepolitiikkaa.

Oma aktiivisuus ratkaisee
Kaikki on itsestä ja omasta aktiivisuudesta kiinni. Sen sijaan, että valittaisi, ettei
ole mitään tekemistä, kannattaa perehtyä
tarjontaan ja mennä rohkeasti mukaan. Ja
huolehtia vähän naapuristakin. Jos joku
on yksinäinen ja arka, eikä oikein uskalla
lähteä toimintaan, yksikin ystävällinen
ihminen voi rohkaista lähtemään kotoa
ihmisten ilmoille. Uskon, että Lieksassa
mukaan pääseminen on helpompaa, kun
ihmiset tuntevat toisiaan paremmin kuin
isoissa kaupungeissa.
Lieksan taloudessa, työllisyystilanteessa
ja yritysten investoinneissa on parhaillaan
hyvä vauhti päällä. Saadaan uusia työpaikkoja, uusia lieksalaisia. Uusien työntekijöiden houkuttelussa Lieksaan paikkakunnan mielikuva on tärkeä. Jokainen lieksalainen on avainasemassa Lieksan mielikuvaa rakennettaessa. Kannattaa olla ylpeä
hienosta kotikaupungistaan ja kertoa sen
positiivisista mahdollisuuksista. Ja sitten
ottaa uudet lieksalaiset karjalaiseen tapaan lämpimän vieraanvaraisesti vastaan
ja auttaa heitä kotiutumaan.
Presidentti Kennedyn sanoja mukaellen: Älä kysy, mitä Lieksa voi tehdä sinulle,
vaan mitä sinä voit tehdä Lieksalle!

RIITTA LASSANDER
Ekonomi Riitta Lasander toimii Helsinki
City Markkinointi ry:n toiminnanjohtajana kehittämässä Helsingin ydinkeskustaa.
Hän on ollut mukana alusta saakka Pielisen Savotta ry:n toiminnassa.
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KUVATAITEET
110320 MAISEMAMAALAUS SYKSY
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila
la 10.00–16.45
su 10.00–16.45
29.9.2018–30.9.2018, 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.
Viikonloppukurssi yhtenä viikonloppuna.
La ja su klo 10.00–16.45 (8 oppituntia, 45 min
ruokatauko).

110325 MAALAUSTAITEEN
TYÖPAJA SYKSY
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila
la 10.00–16.45
su 10.00–16.45
20.10.2018–21.10.2018, 16 oppituntia
Taidemaalari Antti Hakkarainen
Kurssimaksu 31,00 €
Kurssilla työskennellään ohjatusti maalaustaiteen parissa pyrkien löytämään kullekin oppilaalle ominaiset ilmaisutavat.
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Pääpaino kurssilla on oppilaiden omien
aiheiden kanssa työskentely, mutta tarvittaessa voi maalata myös opettajalta saatujen tehtävien mukaisesti. Kurssi soveltuu
sekä vasta-alkajille että edistyneemmille.
Mukaan omat öljyvärit/akryylivärit ja
maalauspohjia. Viikonloppukurssi yhtenä
viikonloppuna. La ja su klo 10.00–16.45 (8
oppituntia, 45 min ruokatauko).

110330 MAISEMAMAALAUS KEVÄT
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila
la 10.00–16.45
su 10.00–16.45
4.5.2019–5.5.2019, 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).

110333 MAALAUSTAITEEN
TYÖPAJA KEVÄT
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila

la 10.00–16.45
su 10.00–16.45
9.3.2019–10.3.2019, 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.
Mukaan omat öljyvärit/akryylivärit ja
maalauspohjia. 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
12.9.2018–5.12.2018, 36 oppituntia
9.1.2019–10.4.2019, 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 maa-

Yhteistyöryhmänä toteutettavassa Kolin kuvataideryhmässä
opiskelee perusopetuksessa oppilaita ja aikuisopiskelijoita.
KUVA: ASKO SAARELAINEN

lanneille. Keväällä järjestetään pieni yhteinen näyttely, johon osallistuminen on
vapaaehtoista.

110350 KUVATAITEEN PERUSTEET
Kolin koulu, Aapiskukontie 11
to 12.15–14.45
13.9.2018–13.12.2018, 36 oppituntia
10.1.2019–11.4.2019, 39 oppituntia
Kuvataiteilija Kari Virtanen
Kurssimaksu 74,00 €
Syksy 37,00 € Kevät 37,00 €
Kuvantekemisen eri tekniikat ja välineet.
Värin käyttö ja piirtämisen perusteet. Tutustutaan taidehistoriaan. Ryhmä sopii
perusopetuksen opiskelijoille ja aikuisopiskelijoille. Kansalaisopiston ja Kolin koulun
yhteisryhmä. Keväällä järjestetään pieni
yhteinen näyttely, johon osallistuminen on
vapaaehtoista.

110310 KOLIN KANSALLISMAISEMA
PIIRTÄEN
Break Sokos Hotel Koli, Ylä-Kolintie 39
ma 15.00 alkaen
17.9.2018–21.9.2018, 36 oppituntia
Taidegraafikko Tiina Kivinen ja kuvataiteen maisteri Mari Hallapuro
Kurssimaksu 300,00 €. S-etukortilla 10 €
alennus/henkilö.
Kurssilla keskitytään piirtämiseen, viivan
rytmiin, liikkeeseen ja sommitteluun. Kurssin toteutuminen edellyttää kymmentä

opiskelijaa. Ilmoittautuminen on poikkeuksellisesti jo käynnissä osoitteessa www.
opistopalvelut.fi/lieksa. Sitovat ilmoittautumiset 31.8.2018 mennessä. Tarkemmat tiedot
verkossa olevalta kurssisivulta: https://opistopalvelut.fi/lieksa/course.php?l=fi&t=2355.

NÄYTTÄMÖTAITEET
110000 PARANNA
ESIINTYMISTAITOASI
Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9–11
su 11.00–16.00
21.10.2018–28.10.2018, 12 oppituntia
Medianomi AMK Jukka Moskuvaara
Kurssimaksu 18,00 €
Kurssi keskittyy oman ilmaisun parantamiseen. Kurssilla pidämme hauskaa ja
etsimme yhdessä helppoja reittejä esiintymistaidon kehittämiselle. Kahden intensiivisen päivän aikana teemme harjoitteita,
joista on hyötyä niin näyttelemisessä kuin
myös muissa esiintymistilanteissa. Puhuminen, esiintyminen ja näytteleminen ovat
mukavaa hommaa. Kurssi soveltuu kaikille
innokkaille vasta-alkajista edistyneisiin.

110200 LIEKSAN TEATTERI
– JÄNIKSEN VUOSI
Kulttuurikeskus, Brahe-sali, Pielisentie 9–11
la 10.00–16.00

25.8.2018–16.11.2018, 180 oppituntia
Teatteriohjaaja Kai Paavilainen
Kurssimaksu 48,00 €
Kurssilla valmistetaan Arto Paasilinnan
käsikirjoittama näytelmä Jäniksen vuosi.
Ensi-ilta Lieksan kulttuurikeskuksessa
marraskuussa 2018. Esityksen tuotanto
yhteistyössä kansalaisopiston ja Lieksan
Teatteriyhdistyksen kanssa. Harjoitukset
ovat alkaneet. Seuraava kokoontuminen
su 26.8. klo 10.00–16.00 Kulttuurikeskuksen
monitoimisalissa, jolloin voit tiedustella
vapaita rooleja. Muu harjoitusaikataulu
jaetaan tässä kokoontumisessa.

MUUT TAIDE- JA
TAITOAINEET
119800 POSLIININMAALAUS
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
ke 14.00–16.15
12.9.2018–5.12.2018, 36 oppituntia
9.1.2019–10.4.2019, 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. Esineiden valmistus valkosavesta ja niiden
maalaus posliiniväreillä. Mahdollisuus tarvikkeiden yhteishankintaan.
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SIRKUSKOULU
110210 NAPEROSIRKUS
4–5-vuotiaat A
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, pieni sali,
ma 16.00–16.45
10.9.2018–3.12.2018, 12 oppituntia
7.1.2019–8.4.2019, 13 oppituntia
Teatteritaiteen kandidaatti Karoliina
Turkka
Kurssimaksu 36,00 €
Syksy 18,00 € Kevät 18,00 €
Tämä sirkustunti on hyvä kokeilu ensimmäistä harrastusta varten. Sirkustunneilla
harjoitellaan akrobatiaa, tasapainoilua ja
huiveilla jongleerausta. Tunneilla liikutaan
ja leikitään satujen, musiikin ja mielikuvien
innostamina. Sirkusryhmään osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta sirkuksesta. Vanhemmat voivat jäädä seuraamaan
oppitunteja.

110215 NAPEROSIRKUS
4–5-vuotiaat B
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, pieni sali,
ti 17.00–17.45
11.9.2018–4.12.2018, 12 oppituntia
8.1.2019–9.4.2019, 13 oppituntia
Teatteritaiteen kandidaatti
Karoliina Turkka
Kurssimaksu 36,00 €
Syksy 18,00 € Kevät 18,00 €
Tämä sirkustunti on hyvä kokeilu ensimmäistä harrastusta varten. Sirkustunneilla
harjoitellaan akrobatiaa, tasapainoilua ja
huiveilla jongleerausta. Tunneilla liikutaan
ja leikitään satujen, musiikin ja mielikuvien
innostamina. Sirkusryhmään osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta sirkuksesta. Vanhemmat voivat jäädä seuraamaan
oppitunteja.

110220 ESKARISIRKUS
6-vuotiaat, alkeet

110230 LASTENSIRKUS
7–8-vuotiaat, alkeet

Keskuskoulu, Moisionkatu 15, pieni sali,
ma 17.00–17.45
10.9.2018–3.12.2018, 12 oppituntia
7.1.2019–8.4.2019, 13 oppituntia
Teatteritaiteen kandidaatti
Karoliina Turkka
Kurssimaksu 36,00 €
Syksy 18,00 € Kevät 18,00 €
Sirkustunneilla harjoitellaan pelien ja leikkien kautta sekä akrobatiaa, ilma-akrobatiaa, pyramideja, tasapainoilua ja jongleerausta. Tunneilla liikutaan ja leikitään satujen, musiikin ja mielikuvien innostamina.
Sirkusryhmään osallistuminen ei vaadi
aiempaa kokemusta sirkuksesta. Vanhemmat voivat jäädä seuraamaan oppitunteja.

Keskuskoulu, Moisionkatu 15, pieni sali,
ma 18.00–18.45
10.9.2018–3.12.2018, 12 oppituntia
7.1.2019–8.4.2019, 13 oppituntia
Teatteritaiteen kandidaatti
Karoliina Turkka
Kurssimaksu 36,00 €
Syksy 18,00 € Kevät 18,00 €
Sirkustunneilla harjoitellaan akrobatiaa,
ilma-akrobatiaa, tasapainoilua ja jongleerausta eri välineillä. Tunneilla liikutaan ja leikitään satujen, musiikin ja mielikuvien innostamina. Sirkusryhmään osallistuminen
ei vaadi aiempaa kokemusta sirkuksesta,
tunneille voivat osallistua niin aloittelijat
kuin aiemmin sirkusta harrastaneet lapset.
Vanhemmat voivat jäädä seuraamaan oppitunteja.

110225 ESKARISIRKUS
6-vuotiaat, edistyneet
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, pieni sali,
ti 16.00–16.45
11.9.2018–4.12.2018, 12 oppituntia
8.1.2019–9.4.2019, 13 oppituntia
Teatteritaiteen kandidaatti
Karoliina Turkka
Kurssimaksu 36,00 €
Syksy 18,00 € Kevät 18,00 €
Sirkustunneilla harjoitellaan pelien ja
leikkien kautta sekä akrobatiaa, ilmaakrobatiaa, pyramideja, tasapainoilua ja
jongleerausta. Tunneilla liikutaan ja leikitään satujen, musiikin ja mielikuvien
innostamina. Sirkusryhmään osallistujien
on hyvä hallita kuperkeikka, kärrynpyörä
ja silta. Vanhemmat voivat jäädä seuraamaan oppitunteja.

110235 LASTENSIRKUS
7–10-vuotiaat, edistyneet
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, pieni sali,
ti 18.00–18.45
11.9.2018–4.12.2018, 12 oppituntia
8.1.2019–9.4.2019, 13 oppituntia
Teatteritaiteen kandidaatti
Karoliina Turkka
Kurssimaksu 36,00 €
Syksy 18,00 € Kevät 18,00 €
Sirkustunneilla harjoitellaan akrobatiaa, ilma-akrobatiaa, trampoliinia, tasapainoilua
ja jongleerausta eri välineillä. Tunneilla pelataan ja leikitään tuntien aluksi ja lopuksi.
Sirkustunneilla harjoitellaan myös lihaskuntoa ylläpitäviä harjoitteita ja venytellään. Sirkusryhmään osallistujien on hyvä
hallita kuperkeikat eteen- ja taaksepäin,
kärrynpyörä, silta ja käsinseisontaseinää
vasten.

KUVA: MARJA MÖLSÄ/LIEKSAN LEHTI

ILMOITTAUTUMINEN SIRKUSKOULUUN
Sirkuskouluun ilmoittautuminen etukäteen
muiden kurssien tapaan. Ilmoittautuminen alkaa Internetissä pe 31.8. klo 18.00:
www.opistopalvelut.fi/lieksa/.
”Mihin ryhmään lapseni ilmoitan?” -puhelintunti torstaina 30.8. klo 8–12, Karoliina
Turkka p. 040 70809847.
Sirkustunneille kannattaa pukeutua asusteeseen, jossa on helppo liikkua. Paljaat
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jalat ovat usein jumppatossuja paremmat.
Ota oma vesipullo mukaan. Tunneille ei saa
tuoda mehuja tai limonadeja!
Tuntien ajan on puhelimen käyttö kielletty
niin aikuisilta kuin myös lapsilta!
Huomaa! Alle 18-vuotiaat lapset ja
nuoret ovat huoltajan vastuulla oppituntien alkamiseen saakka ja oppituntien päätyttyä.

110240 LASTENSIRKUS
9–10-vuotiaat
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, pieni sali,
ma 19.00–20.30
10.9.2018–3.12.2018, 24 oppituntia
7.1.2019–8.4.2019, 26 oppituntia
Teatteritaiteen kandidaatti
Karoliina Turkka
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Sirkustunneilla harjoitellaan akrobatiaa,
ilma-akrobatiaa, tasapainoilua ja jongleerausta eri välineillä. Tunneilla pelataan ja
leikitään tuntien aluksi ja lopuksi. Sirkustunneilla harjoitellaan myös lihaskuntoa
ylläpitäviä harjoitteita ja venytellään. Sirkusryhmään osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta sirkuksesta, tunneille voivat osallistua niin aloittelijat kuin aiemmin
sirkusta harrastaneet lapset. Vanhemmat
voivat jäädä seuraamaan oppitunteja.

110245 LASTENSIRKUS
11–12-vuotiaat
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, pieni sali,
ti 19.00–20.30
11.9.2018–4.12.2018, 24 oppituntia
8.1.2019–9.4.2019, 26 oppituntia
Teatteritaiteen kandidaatti
Karoliina Turkka

Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Sirkustunneilla harjoitellaan akrobatiaa,
ilma-akrobatiaa, trampoliinia, tasapainoilua ja jongleerausta eri välineillä. Tunneilla pelataan ja leikitään tuntien aluksi ja lopuksi. Sirkustunneilla harjoitellaan myös
lihaskuntoa ylläpitäviä harjoitteita ja venytellään. Sirkusryhmään osallistuminen
ei vaadi aiempaa kokemusta sirkuksesta,
tunneille voivat osallistua niin aloittelijat,
kuin aiemmin sirkusta harrastaneet lapset.

110250 NUORTENSIRKUS
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, pieni sali,
ke 16.00–17.30
12.9.2018–5.12.2018, 24 oppituntia
9.1.2019–10.4.2019, 26 oppituntia
Teatteritaiteen kandidaatti
Karoliina Turkka
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Tämä ryhmä on suunnattu yläasteikäisille nuorille. Sirkustunneilla harjoitellaan
akrobatiaa, ilma-akrobatiaa, trampoliinia,
tasapainoilua ja jongleerausta eri välineillä. Tunneilla pelataan tuntien aluksi ja lopuksi. Sirkustunneilla harjoitellaan myös
lihaskuntoa ylläpitäviä harjoitteita ja venytellään. Sirkusryhmään osallistuminen

ei vaadi aiempaa kokemusta sirkuksesta,
tunneille voivat osallistua niin aloittelijat
kuin aiemmin sirkusta harrastaneet nuoret.

110260 KUNTOSIRKUS
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, pieni sali,
ke 18.00–19.30
12.9.2018–5.12.2018, 24 oppituntia
9.1.2019–10.4.2019, 26 oppituntia
Teatteritaiteen kandidaatti
Karoliina Turkka
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Tämä ryhmä on suunnattu aikuisille, mutta
ryhmään voivat osallistua myös yli 16-vuotiaat nuoret. Kuntosirkuksen tarkoituksena on kehittää lihaskuntoa ja kestävyyttä
omaa ruumiinpainoaan hyväksikäyttäen
akrobtian ja ilma-akrobatian avulla. Sirkusryhmään osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta sirkuksesta, vaan jokainen
osallistuja kehittää taitojaan omista lähtökohdistaan alkaen.

Joululauluilta

Yrjölän Kotiseututalolla
torstaina 13.12. klo 18.00

Kolin kansallismaisema piirtäen

Ohjelmassa: Puhallinorkesteri Pielinen,
johtaa Juha Tiensuu • Harmonikkaryhmä, ohjaus
Aki Hietala • Yhteislaulua • Puﬀet

Vapaa pääsy

Tiina Kivisen ja Mari Hallapuron ohjaama kuvataideleiri
17.-21.9.2018 Break Sokos Hotel Kolilla.
Lieksan kansalaisopiston järjestämällä kurssilla tehdään kuvia
luonnonhavainnosta suoraan maisemassa piirtäen ja väripiirtäen.
Kurssiesite, maksut ja ilmoittautuminen www.opistopalvelut.fi/lieksa

Yhteistyössä Lieksan kansalaisopisto
ja Lieksa-Pielisjärvi -seura
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LIIKUNTA

KUVAT: ASKO SAARELAINEN

830103 BODY STEP
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
to 17.15–18.15
13.9.2018–13.12.2018, 16 oppituntia
10.1.2019–11.4.2019, 17 oppituntia
KM Heidi Kansala
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Intervallityyppinen, raskaampi tunti. Vuorotellen helppoja, mutta sykettä nostattavia askelsarjoja steplaudalla ja monipuolisia lihaskuntoliikkeitä eri apuvälineitä
käyttäen. Lopuksi venyttely. Tunti sisältää
hyppyjä, mutta niihin tarjotaan myös kevennetty vaihtoehto. Ei hikeä pelkääville!

830104 CIRCUIT
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, iso sali,
ma 17.00–18.00
17.9.2018–10.12.2018, 16 oppituntia
7.1.2019–8.4.2019, 17 oppituntia
LitM Pirjo Rämänen
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Lihaskunnon kohottaminen sekä sykkeen
nostaminen kiertoharjoittelun ja crossfittyyppisen harjoittelun avulla. Omaa painoa hyödynnetään lihaskunto-osuudessa.
Lopussa venyttelyä ja/tai rentoutusharjoituksia. Sopii sekä naisille että miehille.

830107 ALASELÄN HARJOITTELU
Rantalan koulu, Rantalantie 4
ke 18.00–18.45
12.9.2018–5.12.2018, 12 oppituntia
9.1.2019–10.4.2019, 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 18.25–19.25
13.9.2018–13.12.2018, 16 oppituntia
10.1.2019–11.4.2019, 17 oppituntia
Terveysliikunnanohjaaja Henna Purmonen
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Tehokasta ja toiminnallista harjoittelua
kahvakuulalla. Monipuolinen laji, joka parantaa lihaskuntoa, kestävyyttä, kehonhallintaa, tasapainoa ja liikkuvuutta. Edetään
helpoista liikkeistä kohti haastavampia
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variaatioita. Jokainen liike tehdään omalle
kunnolle sopivalla kuulalla määrätyn ajan.
Ryhmä sopii hyvän peruskunnon omaaville
naisille että miehille, sillä kahvakuula vaatii
hyvän kehonhallinnan, jotta liikkeet on turvallista suorittaa tekniikaltaan oikein.

Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Tehokasta kuntoliikuntaa, joka sisältää alkuverryttelyn, pitkäkestoisen lihaskuntoosion ja loppuvenyttelyt.Tunnilla käytetään erilaisia liikuntavälineitä. Sopii hyvin
kaikenikäisille ja -kuntoisille.

830120 KEHONHUOLTO, ryhmä A

830128 KUNTOSALI, NAISET

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
ti 18.40–19.25
11.9.2018–4.12.2018, 12 oppituntia
8.1.2019–9.4.2019, 13 oppituntia
KM Heidi Kansala
Kurssimaksu 36,00 €
Syksy 18,00 € Kevät 18,00 €
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.

Lieksan liikuntahalli / kuntosali, Kainuuntie 7
ti 17.00–18.00
18.9.2018–11.12.2018, 16 oppituntia
8.1.2019–9.4.2019, 17 oppituntia
LitM Pirjo Rämänen
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Lihaskunnon kohottaminen kuntosalilaitteita käyttäen. Tuntiohjelmaan kuuluu
lihaskunnon kohottaminen, kiinteytys ja
venyttelyt. Sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille naisille. Kurssimaksun lisäksi kuntosalimaksu. Kuntosalimaksun opiskelija maksaa liikuntahallin kassalla ensimmäisellä
kokoontumisella kokonaisuudessaan käteisellä, kortilla tai työnantajan tarjoamilla
liikuntaseteleillä ja niiden mobiiliversioilla
kuten smartum, epassi, edenred, eazybreak jne. Mahdollisuus käyttää kaupungin
liikuntaedut salimaksun osalta. Salimaksu
on 5 €/kerta. Syksyllä kokoontumisia on 12
kertaa ja keväällä 13. Jos opiskelija ei pääse jonakin kertana ohjatulle tunnille, hän
voi korvata kyseisen kerran kuntosalilla
omatoimisesti. Huom! Muistathan ottaa
mukaasi ensimmäiselle tunnille maksuvälineet (kortti, käteinen tai liikuntasetelit).

830122 KEHONHUOLTO, ryhmä B
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
su 17.10–17.55
16.9.2018–16.12.2018, 12 oppituntia
13.1.2019–14.4.2019, 13 oppituntia
KM Heidi Kansala
Kurssimaksu 36,00 €
Syksy 18,00 € Kevät 18,00 €
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. Ei kokoontumista isänpäivänä 11.11.

830124 KIINTEYTYSJUMPPA
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
ma 16.30–17.30
10.9.2018–3.12.2018, 16 oppituntia
7.1.2019–8.4.2019, 17 oppituntia
Helena Muikku
Kurssimaksu 62,00 €

830130 KUNTOSALI,
NAISET/MIEHET
Lieksan liikuntahalli / kuntosali,
Kainuuntie 7
ti 18.00–19.00
18.9.2018–11.12.2018, 16 oppituntia
8.1.2019–9.4.2019, 17 oppituntia
LitM Pirjo Rämänen
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
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. Kurssimaksun lisäksi kuntosalin maksu. Kuntosalimaksun
opiskelija maksaa liikuntahallin kassalla
ensimmäisellä kokoontumisella kokonaisuudessaan käteisellä, kortilla tai työnantajan tarjoamilla liikuntaseteleillä ja niiden
mobiiliversioilla kuten smartum, epassi,
edenred, eazybreak jne. Mahdollisuus
käyttää kaupungin liikuntaedut salimaksun osalta. Salimaksu on 5 €/kerta. Syksyllä kokoontumisia on 12 kertaa ja keväällä
13. Jos opiskelija ei pääse jonakin kertana
ohjatulle tunnille, hän voi korvata kyseisen
kerran kuntosalilla omatoimisesti. Huom!
Muistathan ottaa mukaasi ensimmäiselle
tunnille maksuvälineet (kortti, käteinen
tai liikuntasetelit).

830140 MATALAN KYNNYKSEN
KUNTOSALI ALOITTELIJOILLE
Lieksan liikuntahalli / kuntosali,
Kainuuntie 7
ti 10.00–11.00
18.9.2018–11.12.2018, 16 oppituntia
8.1.2019–9.4.2019, 17 oppituntia
LitM Pirjo Rämänen
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31 € Kevät 31,00 €
Kurssi kaikenikäisille henkilöille, joilla
ei ole aikaisempaa kokemusta kuntosalitoiminnasta. Tavoitteena lihaskunnon
kohottaminen. Tunti sisältää alkulämmittelyn, lihaskunto-osuuden ja loppuvenyttelyt. Ensimmäisillä tunneilla tutustutaan
laitteisiin ja niiden oikeaan ja turvalliseen
käyttöön. Kurssimaksun lisäksi kuntosalimaksu. Kuntosalimaksun opiskelija maksaa liikuntahallin kassalla ensimmäisellä
kokoontumisella kokonaisuudessaan käteisellä, kortilla tai työnantajan tarjoamilla
liikuntaseteleillä ja niiden mobiiliversioilla
kuten smartum, epassi, edenred, eazybreak jne. Mahdollisuus käyttää kaupungin
liikuntaedut salimaksun osalta. Salimaksu
on 5 €/kerta. Syksyllä kokoontumisia on 12
kertaa ja keväällä 13. Jos opiskelija ei pääse jonakin kertana ohjatulle tunnille, hän
voi korvata kyseisen kerran kuntosalilla
omatoimisesti. Huom! Muistathan ottaa
mukaasi ensimmäiselle tunnille maksuvälineet (kortti, käteinen tai liikuntasetelit).

830142 PALLOILUKURSSI
Lieksan liikuntahalli,
ma 15.00–16.00
17.9.2018–10.12.2018, 16 oppituntia
7.1.2019–8.4.2019, 17 oppituntia
LitM Pirjo Rämänen
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että palloi-

lulajeja harrastaneille henkilöille. Tutustutaan erilaisiin pallopeleihin sääntöjen ja
pelaamisen kautta. Lisäksi kokeillaan erilaisia pelimuunnelmia ja seurapelejä, lajeina esim. lentopallo, koripallo, salibandy jne.
ryhmän toiveiden mukaan. Palloilutaitojen
lisäksi kurssi lisää kehon liikkuvuutta sekä
silmän ja vartalon koordinaatiota. Kansalaisopiston ja ammattiopiston yhteinen
kurssi.

830144 PILATES, ALKEET
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, pieni sali,
to 17.30–18.30
13.9.2018–13.12.2018, 16 oppituntia
10.1.2019–11.4.2019, 17 oppituntia
Fysioterapeutti Aino Mitrunen
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € , Kevät 31,00 €
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:
https://fi.wikipedia.org/wiki/pilates. Oma
patja mukaan.

830146 PILATES, JATKO
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, pieni sali,
to 18.35–19.35
13.9.2018–13.12.2018, 16 oppituntia
10.1.2019–11.4.2019, 17 oppituntia
Fysioterapeutti 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 lihaksia, 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
14.9.2018–7.12.2018, 16 oppituntia
11.1.2019–12.4.2019, 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. Harjoitte-

lussa 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
14.9.2018–7.12.2018, 16 oppituntia
11.1.2019–12.4.2019, 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
15.9.2018–8.12.2018, 24 oppituntia
12.1.2019–13.4.2019, 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 syyslomaviikolla, ei
kokoontumista pyhäinpäivänä
3.11. Keväällä loma viikolla 10.
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Lieksan kansalaisopiston
ERÄKARTANO

Putsontie 6, Höljäkkä
TIISTAI
18.00–21.00
NUOTIORUOKIA
alkaa 18.9.

HATTUVAARAN
KYLÄTALO

Hatunpirtti,
Hattuvaarantie 277
TIISTAI
17.30–18.30
LIIKUNTARYHMÄ
HATTUVAARA
alkaa 11.9.

HOTELLI PIELINEN
Läpikäytäväntie 54

KESKIVIIKKO
18.30–19.30
KAHVAKUULARYHMÄ
LÄPIKÄYTÄVÄ
pelisali
alkaa 12.9.

JAMALIN KOULU
Reposärkäntie 21

TIISTAI
13.00–14.30
TAIDEKOULU / JAMALI
alkaa 4.9.
17.30–18.30
TOIMINNALLINEN
TREENI JAMALI
alkaa 11.9.

KESKUSKOULU
Koulukatu 16

MAANANTAI
16.00–17.30
TAIDEKOULU
5–8-vuotiaat
taideopetustila
alkaa 3.9.
16.45–19.00
PELIMANNIT
musiikkiluokka 126
alkaa 10.9.
TIISTAI
16.00–18.15
TAIDEKÄSITYÖN JA
KUVATAITEEN TYÖPAJA
taideopetustila
alkaa 4.9.
KESKIVIIKKO
16.30–18.00
TAIDEKOULU
11–15-vuotiaat
taideopetustila
alkaa 5.9.
18.30–20.45
KUVATAIDE
taideopetustila
alkaa 12.9.
TORSTAI
17.00–18.30
TAIDEKOULU
9–10-vuotiaat
taideopetustila
alkaa 6.9.
PERJANTAI
15.00–16.30
TAIDEKOULU / LAPSI
& AIKUINEN
taideopetustila
alkaa 7.9.
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VIIKONLOPPUKURSSIT
la 10.00–16.45
su 10.00–16.45
MAISEMAMAALAUS
SYKSY
taideopetustila
29.–30.9.
la 10.00–16.45
su 10.00–16.45
MAALAUSTAITEEN
TYÖPAJA SYKSY
taideopetustila
20.–21.10.
la 10.00–15.00
su 10.00–14.15
PAJUTYÖKURSSI
taideopetustila
27.–28.10.
Huom! Suunnitteluilta
lukiolla, luokassa 205,
ma 8.10. klo 18.00–18.45

KESKUSKOULU
Kuhmonkatu 30

MAANANTAI
14.30–16.45
VAATTEIDEN
VALMISTUS JA KORJAUS
tekstiilityön luokka
alkaa 10.9.

TORSTAI
10.00–10.45
TOUHUTUNTI
liikuntasali
alkaa 13.9.

LASTENSIRKUS
7–10-vuotiaat,
edistyneet
pieni sali
alkaa 11.9.

TORSTAI
12.15–14.45
KUVATAITEEN
PERUSTEET
alkaa 13.9.

17.15–18.15
BODY STEP
liikuntasali
alkaa 20.9.

19.00–20.30
LASTENSIRKUS
11–12-vuotiaat
pieni sali
alkaa 11.9.

PERJANTAI
17.30–19.00
MUSIIKKIRYHMÄ
alkaa 14.9.

KESKIVIIKKO
16.00–17.30
NUORTENSIRKUS
pieni sali
alkaa 12.9.

Pielisentie 9–11

18.25–19.25
KAHVAKUULA
liikuntasali
alkaa 13.9.
VIIKONLOPPUKURSSIT
la 11.00–12.30
LAVATANSSI, ALKEET
liikuntasali
alkaa 15.9.
la 12.40–14.10
LAVATANSSI,
ALKEISTA ETEENPÄIN
liikuntasali
alkaa 15.9.
la 14.20–15.50
LAVATANSSI,
JATKORYHMÄ
liikuntasali
alkaa 15.9.

16.30–17.30
KIINTEYTYSJUMPPA
liikuntasali
alkaa 10.9.

su 16.00–17.00
ZUMBA®, ryhmä B
liikuntasali
alkaa 16.9.

17.00–19.30
VAATTEITA
KAIKENIKÄISILLE
tekstiilityön luokka
alkaa 10.9.

su 17.10–17.55
KEHONHUOLTO, ryhmä B
liikuntasali
alkaa 16.9.

17.00–20.00
PUUTYÖT, ryhmä A
teknisen työn luokka
alkaa 10.9.

Moisionkatu 15

17.00–20.00
METALLITYÖT,
ryhmä A
teknisen työn luokka
alkaa 10.9.
17.40–18.40
LAVIS®
liikuntasali
alkaa 10.9.
TIISTAI
17.00–20.00
PUUTYÖT, ryhmä B
teknisen työn luokka
alkaa 11.9.
17.00–20.00
METALLITYÖT,
ryhmä B
teknisen työn luokka
alkaa 11.9.
17.30–18.30
ZUMBA®, ryhmä A
liikuntasali
alkaa 11.9.
18.40–19.25
KEHONHUOLTO,
ryhmä A
liikuntasali
alkaa 11.9.
KESKIVIIKKO
17.00–20.00
PUUTYÖT, ryhmä C
teknisen työn luokka
alkaa 12.9.
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KESKUSKOULU
MAANANTAI
16.00–16.45
NAPEROSIRKUS
4–5-vuotiaat A
pieni sali
alkaa 10.9.

17.00–20.00
RUOKAMATKA
MAAILMAN YMPÄRI 1
kotitalousluokka
alkaa 12.9.
17.00–20.00
RUOKAMATKA
MAAILMAN YMPÄRI 2
kotitalousluokka
alkaa 3.10.
17.00–20.00
GLUTEENITON
LEIVONTA, JATKOKURSSI
kotitalousluokka
alkaa 31.10.
18.00–19.30
KUNTOSIRKUS
pieni sali
alkaa 12.9.
TORSTAI
16.30–19.30
HARMONIKKA
YHTEISSOITTO
vanhan puolen luokka
alkaa 13.9.
17.30–18.30
PILATES, ALKEET
pieni sali
alkaa 13.9.

17.00–18.00
CIRCUIT
iso sali
alkaa 17.9.

18.35–19.35
PILATES, JATKO
pieni sali
alkaa 13.9.

17.00–17.45
ESKARISIRKUS 6-vuotiaat,
alkeet
pieni sali
alkaa 10.9.

KIRSIKOTI

18.00–18.45
LASTENSIRKUS 7–8-vuotiaat, alkeet
pieni sali
alkaa 10.9.
19.00–20.30
LASTENSIRKUS 9–10-vuotiaat
pieni sali
alkaa 10.9.
TIISTAI
16.00–16.45
ESKARISIRKUS 6-vuotiaat,
edistyneet
pieni sali
alkaa 11.9.
17.00–17.45
NAPEROSIRKUS 4–5-vuotiaat B
pieni sali
alkaa 11.9.
18.00–18.45

Saarivaarantie 48
VIIKONLOPPUKURSSI
pe 17.00–20.00
la 10.00–14.00
su 10.00–14.00
KIRSIKODIN
BÄNDIKURSSI
alkaa 24.8.

KOLIN KOULU

Aapiskukontie 11
TIISTAI
17.45–18.45
LIIKUNTARYHMÄ
KOLI
alkaa 11.9.
19.00–21.15
KYLÄKUORO
KOLIBRI
alkaa 11.9.
KESKIVIIKKO
16.00–18.15
KOLIN
PERINNEPIIRI
alkaa 26.9.

KULTTUURIKESKUS

MAANANTAI
16.45–17.45
LASTEN BALETTI,
ALKEET
monitoimisali
alkaa 10.9.
KESKIVIIKKO
16.30–18.00
JOOGA
alkaa 12.9.
18.15–19.45
RIVITANSSI
monitoimisali
alkaa 24.10.
TORSTAI
17.00–18.30
HISTORIAPIIRI
kokoushuone Simpauttaja
alkaa 20.9.
PERJANTAI
13.15–14.15
SENIORIPILATES,
ALKEET
monitoimisali
alkaa 14.9.
14.30–15.30
SENIORIPILATES, JATKO
monitoimisali
alkaa 14.9.
18.00–19.30
KUINKA VÄHENNÄN
STRESSIÄ JA VÄSYMYSTÄ
monitoimisali
alkaa 14.9.
VIIKONLOPPUKURSSIT
la 9.00–10.30
QI GONG – KIINALAINEN
AAMUVOIMISTELU
monitoimisali
alkaa 15.9.
la 10.00–16.00
LIEKSAN TEATTERI –
JÄNIKSEN VUOSI
Brahe-sali
alkaa 25.8.
su 11.00–16.00
PARANNA ESIINTYMISTAITOASI
monitoimisali
alkaa 21.10.
su 16.15–18.30
VOIMAJOOGA
monitoimisali
alkaa 16.9.

LIEKSAN EVL
SEURAKUNTA
Mönninkatu 13

KESKIVIIKKO
17.00–18.30
KORVATTOMIEN
LAULURYHMÄ
nuorisotila
alkaa 19.9.

opetusohjelma Syksy 2018
LIEKSAN
LIIKUNTAHALLI
ja KUNTOSALI
Kainuuntie 7

MAANANTAI
15.00–16.00
PALLOILUKURSSI
halli, 1. kenttä
alkaa 17.9.
TIISTAI
10.00–11.00
MATALAN
KYNNYKSEN KUNTOSALI ALOITTELIJOILLE
kuntosali
alkaa 18.9.
17.00–18.00
KUNTOSALI, NAISET
kuntosali
alkaa 18.9.
18.00–19.00
KUNTOSALI,
NAISET/MIEHET
kuntosali
alkaa 18.9.

LIEKSAN LUKIO
Koulukatu 16

MAANANTAI
17.00–18.30
VENÄJÄN ALKEET
luokka 203
alkaa 10.9.
17.30–19.00
KREIKAN ALKEET
luokka 105
alkaa 10.9.
18.35–20.05
SUOMI II
luokka 203
alkaa 10.9.
TIISTAI
12.30–14.00
OLONEUVOSTEN
LAULELMARYHMÄ
auditorio
alkaa 11.9.
16.00–18.15
MIESKUORO
auditorio
alkaa 11.9.

18.35–20.05
VENÄJÄN
JATKORYHMÄ
luokka 203
alkaa 11.9.
KESKIVIIKKO
17.00–18.30
SAKSAN ALKEET
luokka 105
alkaa 12.9.
17.00–18.30
JUURET KARJALASSA
luokka 204
alkaa 12.9.
17.00–18.30
ÄLYPUHELIMEN
ALKEITA
luokka 205
alkaa 12.9.
17.00–19.15
LIBRE OFFICE
WRITER -TEKSTINKÄSITTELY
ATK-luokka 106
alkaa 10.10.
17.00–19.15
SOSIAALINEN
MEDIA
ATK-luokka 106
alkaa 14.11.
17.30–19.00
SUOMEN
AKTIVOINTIKURSSI
luokka 203
alkaa 12.9.
17.30–20.00
DIABETEKSEN
OMAHOITO
luokka 201
alkaa 21.11.
18.15–19.45
RANSKAA
MATKAILIJOILLE
luokka 101
alkaa 12.9.
18.35–20.05
SAKSAN
ALKEIDEN JATKO
luokka 105
alkaa 12.9.

16.30–18.00
ENGLANTI II
luokka 101
alkaa 11.9.

TORSTAI
16.30–18.00
ENGLANNIN
ALKEET
luokka 203
alkaa 13.9.

17.00–18.30
VENÄJÄ II
luokka 203
alkaa 11.9.

16.45–18.15
ESPANJAN ALKEET
luokka 201
alkaa 13.9.

17.00–18.30
ENGLANNIN
KESKUSTELURYHMÄ –
ENGLISH
CONVERSATION
luokka 105
alkaa 11.9.

18.00–19.30
NÄKÖKULMIA
LIEKSAN SOTAHISTORIAAN
auditorio
alkaa 13.9.

18.10–20.25
PERHOT
luokka 204
alkaa 11.9.
18.15–19.45
ENGLANTI III
luokka 101
alkaa 11.9.

18.05–19.35
ENGLANTI I
luokka 101
alkaa 13.9.
18.30–20.00
ESPANJAN
ALKEIDEN JATKO
luokka 201
alkaa 13.9.

PERJANTAI
18.00–20.30
RANNIKKOLAIVURIKURSSI
luokka 204
alkaa 28.9.

TIISTAI
ti ja to 9.00–12.00
LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KURSSI
teorialuokka
alkaa 11.9

VIIKONLOPPUKURSSIT
pe 15.15–20.00
la 10.00–14.45
KEVYEN MUSIIKIN
LAULUKURSSI
auditorio
alkaa 14.9.

19.30–21.00
PUHALLINORKESTERI
PIELINEN
Erkki Eskelinen -sali
alkaa 11.9.

la 9.00–15.45
su 9.00–15.45
ENSIAPU 1
luokka 101
6.-7.10.2018

Jokikatu 2

la 10.00–15.00
su 10.00–15.00
TIETOTEKNIIKAN
LYHYT JOHDANTOKURSSI
ATK-luokka 106
6.-7.10.
la 9.00–16.00
HYGIENIAPASSI
auditorio
17.11.
pe 17.00–19.30
la 10.00–16.15
su 11.00–16.15
LUOVAN
KIRJOITTAMISEN
HARRASTAJIEN
KOKOONTUMISAJO
luokka 205
26.–28.10.
la 10.00–15.00
SÄHKÖINEN
ASIOINTI
ATK-luokka 106
1. ja 8.12.

LOUKUN
SEUROJENTALO
Kuohatintie 2,
Viekijärvi

KESKIVIIKKO
17.30–18.30
TOIMINNALLINEN
TREENI LOUKKU
alkaa 12.9.

PANKAJÄRVI
Löpöntie 99

KESKIVIIKKO/
LAUANTAI
ke 18.00–20.00
la 10.00–17.00
BETONIKORISTEITA
PUUTARHAAN
15.–19.9.

PIELISEN KARJALAN
MUSIIKKIOPISTO
Koski-Jaakonkatu 4
MAANANTAI
12.00–13.30
MATKAILUENGLANTIA
teorialuokka
alkaa 10.9.

UIMAHALLI
Kainuuntie 7

TIISTAI
19.45–20.30
SYVÄVESIJUMPPA/
VESIJUOKSU
alkaa 18.9.
TORSTAI
19.45–20.30
VESIJUMPPA
alkaa 13.9.

PÄIVÄKESKUS
KARPALO

VIEKIN
SEURAKUNTATALO
Kannelkoskentie 9 A

MAANANTAI
13.00–14.00
YHTEISLAULUHETKI
alkaa 24.9.

TORSTAI
17.45–20.00
LAULU- JA SOITTORYHMÄ SOINTUSET
alkaa 13.9.

18.00–20.15
SEKAKUORO
alkaa 10.9.

VUONISKYLIEN KOULU
Kylätie 4

KESKIVIIKKO
14.00–16.15
POSLIININMAALAUS
alkaa 12.9.

MAANANTAI
18.30–19.30
LIIKUNTARYHMÄ
VUONISJÄRVI
alkaa 10.9.

VIIKONLOPPUKURSSI
la 9.00–15.00
su 9.00–15.00
LASITYÖT
alkaa 6.10.

VUONISLAHDEN
KYLÄTOIMINTAKESKUS KUKKO

Vuonislahdentie 184

RANTALAN KOULU

MAANANTAI
17.00–18.00
LIIKUNTARYHMÄ
VUONISLAHTI
alkaa 10.9.

Rantalantie 4

MAANANTAI
17.00–18.30
JOOGA, ALKEET
liikuntasali
alkaa 10.9.

KESKIVIIKKO
18.00–20.30
LAULU- JA SOITTORYHMÄ VUOLASET
ALKAA 12.9.

18.40–20.10
JOOGA, JATKO
liikuntasali
alkaa 10.9.
KESKIVIIKKO
17.00–17.45
NISKA–HARTIASEUDUN
HARJOITTELU
liikuntasali
alkaa 12.9.
18.00–18.45
ALASELÄN HARJOITTELU
liikuntasali
alkaa 12.9.

VUONISLAHDEN
SEUROJENTALO

Vuonislahdentie 181
MA TI ja KE
ma 9.00–12.15
ti 9.00–12.15
ke 9.00–12.15
OMMELLEN
VANHAA JA UUTTA
5.–21.11.

TEERITIEN
PALVELUKOTI
Teeritie 1

LAUANTAI
12.30–13.45
TEERITIEN
MUSIIKKIRYHMÄ
alkaa 15.9.

TOUKOLANTIEN
PÄIVÄTOIMINNOT JA
ASUMISPALVELUT
Toukolantie 27

KESKIVIIKKO
11.45–13.00
TOUKOLANTIEN
MUSIIKKIRYHMÄ
alkaa 12.9.

Ilmoittautuminen kursseille
www.opistopalvelut.fi/lieksa
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830150 NISKA–HARTIASEUDUN
HARJOITTELU
Rantalan koulu, Rantalantie 4
ke 17.00–17.45
12.9.2018–5.12.2018, 12 oppituntia
9.1.2019–10.4.2019, 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 niska–hartiaseudun vaivojen ennaltaehkäisyyn. Varusteena
tarvitset vain jumppamaton.

830156 TOUHUTUNTI
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
to 10.00–10.45
20.9.2018–20.12.2018, 12 oppituntia
10.1.2019–11.4.2019, 13 oppituntia
LitM Pirjo Rämänen
Kurssimaksu 36,00 €
Syksy 18,00 € Kevät 18,00 €
Touhutunti on tarkoitettu vanhemmille ja
yli vuoden ikäisille lapsille yhteiseksi liikuntatuokioksi. Tunnilla leikitään, pelataan ja
touhutaan joko ryhmänä tai yksin erilaisissa tehtäväpisteissä käyttäen erilaisia välineitä kuten palloja, mailoja ym.

JOOGA
830108 JOOGA
Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9–11
ke 16.30–18.00
12.9.2018–12.12.2018, 24 oppituntia
2.1.2019–3.4.2019, 26 oppituntia
Joogaohjaaja Sari Parviainen
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Rentouttava ja rauhoittava Hathajooga sopii
sekä aloittelijoille että 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
ilman syys- ja talvilomaa. Ei kokoontumista
24.10. ja 14.11. Keväällä aloitamme 2.1. Ei kokoontumista 20.3. Patja ja lämmin joustava
vaatetus mukaan.

830110 JOOGA, ALKEET
Rantalan koulu, Rantalantie 4
ma 17.00–18.30
10.9.2018–3.12.2018, 24 oppituntia
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7.1.2019–8.4.2019, 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. Tunti sisältää alkurentoutuksen, elinvoimaa ja nivelliikkuvuutta parantavia liikesarjoja ja loppuhiljentymisen.
Nivelvaivaisille sovelletaan tuolijoogan liikkeitä. Sopii naisille ja miehille. Patja ja joustava vaatetus mukaan.

830112 JOOGA, JATKO
Rantalan koulu, Rantalantie 4
ma 18.40–20.10
10.9.2018–3.12.2018, 24 oppituntia
7.1.2019–8.4.2019, 26 oppituntia
Joogaohjaaja Sirkka Kiiskinen
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.

830116 VOIMAJOOGA
Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9–11
su 16.15–18.30
16.9.2018–28.10.2018, 12 oppituntia
joogaohjaaja Minna Hämäläinen
Kurssimaksu 18,00 €
Voimajooga on flowmaiseen tyyliin etenevä tunti, joka vahvistaa suuria lihasryhmiä,
kiinteyttää ja notkistaa vartaloa, kiihdyttää
aineenvaihduntaa ja verenkiertoa. Tunti
on dynaaminen, sykettä kohottava harjoitus. Teemme myös runsaasti keskivartaloa
vahvistavia liikkeitä, joiden vaikutuksen
huomaat nopeasti kehossasi.Tunti alkaa
hengitysharjoituksilla, seuraavaksi käymme
rauhallisesti läpi eri asanat, minkä jälkeen
yhdistämme niitä voimajoogatuntiin. Kurssi
sopii kaikille. Et tarvitse aiempaa kokemusta tai notkeutta. Mukaan oma joogamatto,
pyyhe ja vesipullo. Lisätietoja opettajasta ja
tunnista: www.yogaminna.com, You Tube:
Yoga with Minna.

TANSSILIIKUNTA
101100 LASTEN BALETTI, ALKEET
Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9–11
ma 16.45–17.45
10.9.2018–3.12.2018, 16 oppituntia
7.1.2019–8.4.2019, 17 oppituntia
Irina Marianchenko
Kurssimaksu 62,00 €

Irina Marianchenko
Lasten baletin ohjaaja
Irina on kotoisin Keski-Ukrainasta. Kotimaassaan hän on valmistunut ranskankielen opettajaksi ja juristiksi. Irina
on opiskellut balettia Dnepropetrovskin
ooppera- ja baletin teatterissa kymmenen vuoden ajan. Hän on myös toiminut
lasten balettiryhmien ohjaajan sijaisena.
Lieksaan Irina muutti vuosi sitten saatuaan lähihoitajan opiskelupaikan Lieksan ammattiopistosta. Ammattiopiston
opintoihin kuuluvan työharjoittelun hän
suoritti muuan muassa päiväkodissa.
Työskentely pienten lasten kanssa tuntui hänestä heti sydäntään lähellä, siksi
hän on innoissaan mahdollisuudesta
opettaa baletin saloja juuri lapsille.
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
4–7-vuotiaille lapsille suunnattu ryhmä,
jossa tutustutaan baletin maailmaan. Alkulämmittelyn ja verryttelyn jälkeen harjoitellaan baletin perusasentoja. Tunnin toisella
puoliskolla opetellaan ikäkaudelle sopivia
tanssikoreografioita. Mukaan joustavat, pitkähihaiset vaatteet, liukuestesukat tai liukumattomat tossut. Ennen ilmoittautumista mahdollisuus kokeilla lajia näyttötunnilla
3.9. klo 17.00–17.30 monitoimisalissa

101405 RIVITANSSI
Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9–11
ke 18.15–19.45
24.10.2018–28.11.2018, 12 oppituntia
Erityisryhmien liikunnanohjaaja
Tuula Aikioniemi
Kurssimaksu 18,00 €
Rivitanssi on rento, hauska ja vaihteleva
tanssimuoto, jossa et tarvitse paria. Kurssi
alkaa ihan alkeista, et tarvitse osata askeltakaan, etenemme ryhmän tason mukaan.
Kurssilla opetellaan erilaisia ja erityylisiä
tansseja, perinteisestä countrytanssista
uudempiin rivitansseihin. Rivitanssi sopii
kaikenikäisille henkilöille. Opetus kuutena
peräkkäisenä keskiviikkona heti syysloman
jälkeen.

101505 ITÄMAINEN TANSSI,
ALKEET
Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9–11

ke 18.15–19.15
9.1.2019–10.4.2019, 17 oppituntia
Ruka Suosaari
Kurssimaksu 31,00 €
Opetellaan itämaisen tanssin perustekniikkaa ja lyhyitä tanssisarjoja. Aloitamme
alkeista, et tarvitse aikaisempaa kokemusta. Tanssi vahvistaa keskivartalon, selän ja
vatsan lihaksia, ylläpitää ja parantaa selän
luonnollista liikkuvuutta ja ryhtiä sekä auttaa niska- ja hartiaseudun jännitystiloihin.

KM Heidi Kansala
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Tämä kaloreita kuluttava fitness-tanssitunti
saa hien pintaan, lantion liikkumaan ja hymyn huulille. Tunnilla tanssitaan sekä helppoja että juuri sopivasti haastavia tanssiliikkeitä erilaisten latinalais- ja hittimusiikkien
tahdissa, joten jokainen pääsee heti irroittelemaan ja nauttimaan tanssista. Huom! Ryhmä ei kokoonnu isänpäivänä 11.11.

101510 ITÄMAINEN TANSSI,
JATKO

101600 LAVATANSSI, ALKEET

Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9–11
ke 19.15–20.15
9.1.2019–10.4.2019, 17 oppituntia
Ruka Suosaari
Kurssimaksu 31,00 €
Kurssilla opetellaan koreografioita. Sopii
itämaisen tanssin perusliikkeet jo hieman
osaaville.

101515 LAVIS®
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
ma 17.40–18.40
10.9.2018–3.12.2018, 16 oppituntia
7.1.2019–8.4.2019, 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.

101520 ZUMBA®, ryhmä A
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
ti 17.30–18.30
11.9.2018–4.12.2018, 16 oppituntia
8.1.2019–9.4.2019, 17 oppituntia
KM Heidi Kansala
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
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.

101525 ZUMBA®, ryhmä B
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
su 16.00–17.00
16.9.2018–16.12.2018, 16 oppituntia
13.1.2019–14.4.2019, 17 oppituntia

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
la 11.00–12.30
15.9.2018–8.12.2018, 24 oppituntia
12.1.2019–13.4.2019, 26 oppituntia
Tanssiliikunnan kouluttaja TtM
Sari Vaakanainen ja tanssiliikunnan
kouluttaja Mika Kasurinen
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Sopii vasta-alkajille tai henkilöille, jotka
haluavat kerrata perusaskeleet. Ryhmä kokoontuu myös pyhäinpäivänä 3.11.

101604 LAVATANSSI,
ALKEISTA ETEENPÄIN
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
la 12.40–14.10
15.9.2018–8.12.2018, 24 oppituntia
12.1.2019–13.4.2019, 26 oppituntia
Tanssiliikunnan kouluttaja TtM
Sari Vaakanainen ja tanssiliikunnan
kouluttaja Mika Kasurinen
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Kertaamme perusaskeleet ja opettelemme
lisäksi joitakin helppoja kuvioita. Ryhmä
kokoontuu myös pyhäinpäivänä 3.11.

101608 LAVATANSSI,
JATKORYHMÄ
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
la 14.20–15.50
15.9.2018–8.12.2018, 24 oppituntia
12.1.2019–13.4.2019, 26 oppituntia
Tanssiliikunnan kouluttaja TtM
Sari Vaakanainen ja tanssiliikunnan
kouluttaja Mika Kasurinen
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Perusaskeleet hallitseville. Hiomme tekniikkaa ja opettelemme uusia kuvioita. Ryhmä
kokoontuu myös pyhäinpäivänä 3.11.

VESILIIKUNTA
830158 VESIJUMPPA
Uimahalli, Kainuuntie 7
to 19.45–20.30
13.9.2018–13.12.2018, 12 oppituntia
10.1.2019–11.4.2019, 13 oppituntia
Terveysliikunnanohjaaja Henna Purmonen

Sari Vaakanainen ja
Mika Kasurinen
Lavatanssin ohjaajat
Olemme syntyneet molemmat PohjoisKarjalassa ja tällä hetkellä asumme Joensuussa. Koulutukseltamme olemme
tanssiliikunnankouluttajia. Saimme seuratanssin perusohjaajan paperit 2014.
Lisäkoulutuksina olemme käyneet Wanhan Tangon, Kansantanssinomaisten lajien ja Senioritanssin ohjaajakoulutuksia.
Työparina olemme ohjanneet kursseja
Joensuun seudun kansalaisopiston ryhmiä ja Koillis-Savon tanssijoita kolmen
vuoden ajan. Kursseilla on tärkeintä saada ihmiset oppimaan asioita, joita he voivat hyödyntää tanssimassa käydessään.
Kurssien vaikeustaso määritellään kurssikohtaisesti ja ketään ei tiputeta kyydistä. Jokainen ryhmä ja jokainen tanssija
ryhmässä on erilainen. Tämä on ehdoton
rikkaus. Pyrimme antamaan kurssilaisille
onnistumisen kokemuksia, käyttökelpoisia kuvioita ja uusia vinkkejä omaan
tanssiinsa. Tuomme myös mielellämme
esille musiikintulkinnallisia elementtejä.
Tehdään yhdessä kursseista antoisia!
Kurssimaksu 36,00 €
Syksy 18,00 € Kevät 18,00 €
Reipasta ja mukaansa tempaavaa vesijumppaa. Tunti koostuu vauhdikkaasta alkuverryttelystä musiikin tahtiin, lihaskuntoosuudesta eri välineitä hyödyntäen sekä
nopeasta loppuverryttelystä. Sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. Kurssimaksun lisäksi
uimahallimaksu.

830160 SYVÄVESIJUMPPA/
VESIJUOKSU
Uimahalli, Kainuuntie 7
ti 19.45–20.30
11.9.2018–4.12.2018, 12 oppituntia
8.1.2019–9.4.2019, 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.
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KYLIEN LIIKUNTARYHMÄT
830131 KAHVAKUULARYHMÄ
LÄPIKÄYTÄVÄ
Hotelli Pielinen, pelisali, Läpikäytäväntie 54
ke 18.30–19.30
12.9.2018–5.12.2018, 16 oppituntia
9.1.2019–10.4.2019, 17 oppituntia
Kahvakuulaohjaaja Tiina Yli-Karjanmaa
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Kurssilla käydään läpi kahvakuulailun
perustekniikoita sekä tehdään kiertoharjoituksia. Harjoituksissa tehdään liikkeitä
oman kehon painolla sekä kahvakuulalla.
Kurssi sopii sekä miehille että naisille. Mukaan kurssille tarvitset oman kahvakuulan, jumppamaton sekä sisäliikuntaan sopivat kengät. Naisille suositus 4–8 kg kuula
ja miehille 8–12 kg kuula.

830132 LIIKUNTARYHMÄ
HATTUVAARA
Hattuvaaran kylätalo, Hatunpirtti,
Hattuvaarantie 277
ti 17.30–18.30
11.9.2018–4.12.2018, 16 oppituntia
8.1.2019–9.4.2019, 17 oppituntia
Nana Nygren
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.

830134 LIIKUNTARYHMÄ KOLI
Kolin koulu, Aapiskukontie 11
ti 17.45–18.45
11.9.2018–4.12.2018, 16 oppituntia
8.1.2019–9.4.2019, 17 oppituntia
LAT, liikunnanohjaaja Tuija Gröhn
Kurssimaksu 62,00 €
Syksy 31,00 € Kevät 31,00 €
Mukavaa vaihtelevaa liikuntaa mm lihaskuntoa, liikkuvuusharjoituksia, tasapainoliikuntaa kaikenikäisille mm jumppakeppiä,
jumppakuminauhaa, kahvakuulaa hyödyntäen. Sisältää alkuverryttely ja loppupalautuksen.

830136 LIIKUNTARYHMÄ
VUONISJÄRVI
Vuoniskylien koulu, Kylätie 4
ma 18.30–19.30
10.9.2018–3.12.2018, 16 oppituntia
7.1.2019–8.4.2019, 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.
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830138 LIIKUNTARYHMÄ
VUONISLAHTI
Vuonislahden kylätoimintakeskus Kukko
Oy, Vuonislahdentie 184
ma 17.00–18.00
10.9.2018–3.12.2018, 16 oppituntia
7.1.2019–8.4.2019, 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.

830152 TOIMINNALLINEN
TREENI JAMALI
Jamalin koulu, Reposärkäntie 21
ti 17.30–18.30
11.9.2018–4.12.2018, 16 oppituntia
8.1.2019–9.4.2019, 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
12.9.2018–5.12.2018, 16 oppituntia
9.1.2019–10.4.2019, 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.

830181 LIIKUNTAPASSI
Useita toimipaikkoja,
10.9.2018–16.12.2018, 20 oppituntia
7.1.2019–14.4.2019, 20 oppituntia
Kurssimaksu 43,00 €
Liikuntapassin käyttäjä voi osallistua
kahteentoista eri liikuntalajiin, jotka ovat:
alaselän harjoittelu, body step, circuit, jooga, kahvakuula, kehonhuolto, kiinteytysjumppa, kuntosali, lavis, niska–hartiaseudun harjoittelu, vesiliikunta ja zumba. Samaan liikuntalajiin 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 (43 €) lisäksi uimahallin ja kuntosalin sisäänpääsymaksut on
maksettava erikseen.

Qigong – kiinalainen
aamuvoimistelu
QIGONG (suom. qi, energia; gong, harjoittaminen) vaikuttaa kolmella alueella:
se lisää lihasten, jänteiden ja nivelten
liikkuvuutta, vaikuttaa aivoihin ja keskushermostoon ja parantaa hengityselimistön ja pallean hierovan liikkeen
välityksellä sisäelinten toimintaa. Kaikki
nämä yhdessä tukevat kehon puolustusjärjestelmää ja vapauttavat stressistä.
Qigong parantaa ja pitää yllä lihasten
ja nivelten toimintakykyä. Tähän vaikutukseen lajin kokeilija tutustuu ensimmäisenä ja monille se riittääkin. Lihasten lyhytkestoinen jännittäminen saa
energian eli qin kerääntymään lihakseen,
rentoutusvaiheessa qi taas leviää kaikkialle kehoon. Harjoituksissa käytetään
koko kehoa ja liikkeet ovat laajoja ja kaarevia – nivelet eivät lukkiudu vaan vahvistuvat. Näin harjoitukset vahvistavat
meille monille niin tuttuja ongelma-alueita: hartioita, selkää ja polvia sekä hoitavat usein epämääräisiä selkä- ja niskavaivoja ja niveltulehduksia. Harjoitusten
hienomotoriikkaa vaativat ja peilikuvana
tehtävät liikkeet sekä asennot vilkastuttavat aivopuoliskojen välisiä yhteyksiä
ja kehittävät siten lihaskoordinaatiota ja
kehon hallintaa.
Qigong-harjoitukset ovat muodostuneet seuraamalla eläinten liikkeitä ja
suuri osa on nimettykin eläinten mukaan;
harjoituksissa esimerkiksi hyökätään ja
rentoudutaan tiikereinä, kurkotellaan
ja kierretään peuroina, hengitellään syvään kilpikonnan lailla tai ollaan voimakkaita ja pehmeitä kuten karhu. Liikkeitä
toistetaan useita kertoja. Taustalla soi
rentouttava musiikki.
Kansalaisopiston Qigong-ryhmällä on
yhteistä taivalta takana jo alun toistakymmentä vuotta. Lauantaiaamuiset
harjoitukset Kulttuurikeskuksen monitoimisalissa alkavat vakioaikaan, klo
9. Puolestatoista tunnista jokainen minuutti käytetään huolella ja voimistelusta saadaan energiaa koko viikoksi. Tervetuloa mukaan mukavaan joukkoon!

ELLEN KORHONEN,
Qigongin ohjaaja
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KÄDEN TAIDOT
110410 BETONIKORISTEITA
PUUTARHAAN
Pankajärvi, Löpöntie 99, Löpöntie 99
ke 18.00–20.00
la 10.00–17.00
15.9.2018–19.9.2018, 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: 15.9. ja 19.9. Maksu 18 €. Materiaalimaksu käytön mukaan, alkaen 10 €. Yhteistyökurssi Taitokeskus Lieksan kanssa.
Kurssin tarkemman esitteen voi hakea
Lieksan taitokeskuksesta ja samalla voit
valita muotin mikäli haluat osallistua yhteistilaukseen.

110420 PAJUTYÖKURSSI
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila,
la 10.00–15.00
su 10.00–14.15
8.10.2018–28.10.2018, 12 oppituntia
Artesaani Leena Koivunen
Kurssimaksu 18,00 €
Valmistamme kurssilla pajutöitä osallistujien toiveet huomioiden, esimerkiksi kartioita, kransseja, palloja ja pieniä koreja.
Suunnitteluillassa tutustumme pajutöiden
mahdollisuuksiin ja teemme suunnitelmia
valmistettavista töistä. Samalla on mahdollisuus osallistua viljellyn pajun yhteistilaukseen. Voit tuoda kurssille mukanasi
myös luonnonpajua, jonka keruuseen saat
ohjeet suunnitteluillassa. Ota suunnitte-

luiltaan mukaan muistiinpanovälineet.
Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että aiemmin pajutöitä tehneille. Suunnitteluilta:
ma 8.10. klo 18.00–18.45, Lieksan lukio, luokka 205. Kurssiviikonloppu 27.–28.10.2018.
Kurssimaksu 18 € ja mahdollinen materiaalimaksu viljellystä pajusta.

110415 LASITYÖT
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
la 09.00–15.00
su 09.00–15.00
6.10.2018–1.12.2018, 36 oppituntia
Taide- ja sisustuslasiartesaani
Pirjo Honkanen
Kurssimaksu 37,00 €
Valmistetaan lasitöitä eri tekniikoilla. Kokoontumiset viikonvaihteissa: 6.–7.10., 17.–
18.11. ja 1.12.2018.

110400 PERHOT
Lieksan lukio, luokka 204, Koulukatu 16
ti 18.10–20.25
11.9.2018–4.12.2018, 36 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.
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TEKSTIILITYÖ
110435 VAATTEIDEN
VALMISTUS JA KORJAUS
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
ma 14.30–16.45
10.9.2018–3.12.2018, 36 oppituntia
7.1.2019–8.4.2019, 39 oppituntia
Ompelijamestari Taina Kiiskinen
Kurssimaksu 74,00 €
Syksy 37,00 € Kevät 37,00 €
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
10.9.2018–3.12.2018, 36 oppituntia
7.1.2019–8.4.2019, 39 oppituntia
Ompelijamestari Taina Kiiskinen
Kurssimaksu 74,00 €
Syksy 37,00 € Kevät 37,00 €
Teemme aikuisten ja lasten vaatteita valmiskaavoja apuna käyttäen. Aikaisempaa
ompelukokemusta ei tarvita, ainoastaan
innokas asenne riittää.

110445 OMMELLEN
VANHAA JA UUTTA
Vuonislahden Seurojentalo,
Vuonislahdentie 181
ma 09.00–12.15
ti 09.00–12.15
ke 09.00–12.15
5.11.2018–21.11.2018, 36 oppituntia
Ompelijamestari Taina Kiiskinen
Kurssimaksu 37,00 €
Kurssilla ommellaan uutta valmiskaavoja
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hyödyntäen. Myös korjausta vaativat vaatteet muokataan uuteen uskoon. Mukaan
pienet ompeluvälineet ja avoin mieli. Kutominen on mahdollista itsenäisesti.

TEKNINEN TYÖ
110470 PUUTYÖT, ryhmä A
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
urheilukentän puoleinen siipi,
ma 17.00–20.00
10.9.2018–3.12.2018, 48 oppituntia
7.1.2019–8.4.2019, 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.

110475 PUUTYÖT, ryhmä B
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
urheilukentän puoleinen siipi,
ti 17.00–20.00
11.9.2018–4.12.2018, 48 oppituntia
8.1.2019–9.4.2019, 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.
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110480 PUUTYÖT, ryhmä C
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
urheilukentän puoleinen siipi,
ke 17.00–20.00
12.9.2018–5.12.2018, 48 oppituntia
9.1.2019–10.4.2019, 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
10.9.2018–3.12.2018, 48 oppituntia
7.1.2019–8.4.2019, 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
11.9.2018–4.12.2018, 48 oppituntia
8.1.2019–9.4.2019, 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.

TERVEYS
830200 DIABETEKSEN OMAHOITO
Lieksan lukio, luokka 201, Koulukatu 16
ke 17.30–20.00
21.11.2018–12.12.2018, 12 oppituntia
Endokrinologian erikoislääkäri
Elena Savinainen
Kurssimaksu 18,00 €
Diabeteksen hoidossa suurimman osan
muodostaa omahoito. Hoito vaatii diabeetikolta ja hänen lähiomaisiltaan päivittäistä
ympärivuotista hoitoa. Tällä kurssilla saat
konkreettista tietoa aineenvaihduntaan
vaikuttavista asioista, tasapainoisesta ravinnosta ja diabeteksen omaseurannasta.
Opit laskemaan hyvän ravintotasapainon
ja saat käytännön vinkkejä sinulle sopivis-
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ta omahoitotavoista. Kurssin opettajalla
on laaja kokemus diabeteksen omahoidon
toteutuksesta. Neljä kokoontumista 21.11.,
28.11., 5.12. ja 12.12.

830220 ENSIAPU 1
Lieksan lukio, luokka 101, Koulukatu 16
la 9.00–15.45
su 9.00–15.45
6.10.2018–7.10.2018, 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.

830250 HÄTÄENSIAPUJA KERTAUSKURSSI
Lieksan lukio, luokka 105, Koulukatu 16
la 9.00–14.00
9.2.2019–9.2.2019, 5 oppituntia
ETK, ensiavun ja terveystiedon kouluttaja
Niina Meriläinen
Kurssimaksu 26,00 €
Tavoite: antaa valmiudet henkeäpelasta-

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.

VESILIIKENNE
510200 PIELISEN VENEILIJÄN
PERUSKURSSI
Lieksan lukio, luokka 204, Koulukatu 16
to 18.00–20.30
10.1.2019–14.2.2019, 18 oppituntia
Pekka Rautio
Kurssimaksu 43,00 €
Kurssi on tiivistetty ja paikallisesti sovellettu versio saaristolaivurikurssista. Tämä
veneilijän peruskurssi ei johda viralliseen
tutkintoon. Aiheina merikartta ja sen
käyttö, viitoitusjärjestelmä, kompassi, vesiliikennesäädöksiä ja karttaharjoittelua.
Kurssimaksu 31 € ja materiaalimaksu 12 €,
yhteensä 43 €. Lisäksi suoraan opettajalle
maksetaan välinehankintoja, noin 70 €.
Kokonaiskustannus siis noin 113 €. Työttömien opintosetelin voi käyttää varsinaisen
kurssimaksun maksamiseen.

510220 RANNIKKOLAIVURIKURSSI
Lieksan lukio, luokka 204, Koulukatu 16
pe 18.00–20.30

28.9.2018–, 24 oppituntia
–5.4.2019, 24 oppituntia
Pekka Rautio
Kurssimaksu 70,00 €
Rannikkomerenkulun opetus ulottuu paikanmäärityksestä säähän sekä vuorovesilaskennasta elektronisiin navigoinnin
apuvälineisiin. Pohjavaatimuksena on
saaristolaivurin tutkinto. Tarkka aikataulu
sovitaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Rannikkolaivurin tutkinto on toinen
ja keskimmäinen kolmiportaisessa koulutusjärjestelmässä. Suomen Navigaatioliiton tutkinto pidetään valtakunnallisesti
12.4.2019. Tutkinto on Liikenteen turvallisuusviraston Trafin virallisesti hyväksymä.
Tutkintoon osallistuminen ei ole pakollista.
Kurssimaksu 43 € ja materiaalimaksu 27 €,
yhteensä 70 €. Lisäksi suoraan opettajalle
maksetaan välinehankintoja: jos saaristolaivurikurssin aikaiset välineet ovat tallessa, tulee lisää noin 60 €. Edelleen oman
valinnan mukaan tutkintomaksu, noin 15
€. Oletettava kokonaiskustannus siis noin
145 €. Työttömien opintosetelin voi käyttää
varsinaisen kurssimaksun maksamiseen.

MAJOITUS- JA
RAVITSEMISALA
810100 HYGIENIAPASSI
Lieksan lukio, auditorio, Koulukatu 16
la 9.00–16.00
17.10.2018–20.10.2018, 8 oppituntia
Ruokapalvelupäällikkö Mervi Liiten
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KUVA: ASKO SAARELAINEN

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 osaaluetta. 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: koulu.lieksa.fi/hygieniapassi.htm.

KOTITALOUS
810200 RUOKAMATKA
MAAILMAN YMPÄRI 1
Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
kotitalousluokka,
ke 17.00–20.00
12.9.2018–26.9.2018, 12 oppituntia
Sari Taskinen
Kurssimaksu 18,00 €
Makuja eri puolilta maailmaa. Lyhytkurssi
kolmena keskiviikkoiltana. Kurssimaksun
lisäksi tarvikemaksu noin 10 €/kerta.

810210 RUOKAMATKA
MAAILMAN YMPÄRI 2
Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
kotitalousluokka,
ke 17.00–20.00
3.10.2018–24.10.2018, 12 oppituntia
Sari Taskinen
Kurssimaksu 18,00 €
Makuja eri puolilta maailmaa, jatketaan
pidemmälle siitä, mihin ykköskurssilla
jäätiin. Lyhytkurssi kolmena keskiviikkoiltana. Kurssimaksun lisäksi tarvikemaksu noin 10 €/kerta.

810220 GLUTEENITON
LEIVONTA, JATKOKURSSI
Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
kotitalousluokka,
ke 17.00–20.00
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31.10.2018–14.11.2018, 12 oppituntia
Sari Taskinen
Kurssimaksu 18,00 €
Gluteenitonta leivontaa arkisesta juhlaan,
suolaista ja makeaa. Jatketaan pidemmälle
siitä, mihin ensimmäisellä kurssilla viime
lukukaudella tai aiemmin jäätiin. Lyhytkurssi kolmena keskiviikkoiltana. Kurssimaksun lisäksi tarvikemaksu noin 10 €/
kerta.

810230 NUOTIORUOKIA
Koivurinteen Erä ry:n Eräkartano,
Putsontie 6, 75990 Höljäkkä, Nurmes
ti 18.00–21.00
18.9.2018–2.10.2018, 12 oppituntia
Mauri Piironen ja Merja Katajasalo
Kurssimaksu 18 €
Ruoanlaittoa nuotiolla, avotulella, kolmena tiistai-iltana. Lihakeittoa, kalakeittoa
sekä kolmannella kerralla kalaa paistaen,
hiillostaen, savustaen ja loimuttaen. Kurssipaikka Koivurinteen Erä ry:n Eräkartano,
Putsontie 6, 75990 Höljäkkä (noin kaksi kilometriä Lieksan ja Nurmeksen kuntarajasta Nurmeksen puolella, kantatie 73:lta
on viitta). Yhteistyökurssi Koivurinteen
Erä ry:n kanssa. Kurssimaksu 18 € sekä suoraan opettajalle maksettava koko kurssin
tarvikemaksu noin 20 €. Järjestelyjen takia
on kurssille ilmoittauduttava ennakkoon
viimeistään 11.9.

KUVA: ASKO SAARELAINEN

FT Helena Lonkila toimii kulttuuriympäristön tutkimuksen opettajana
Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurintutkimuksen laitoksessa ja tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksessa, Venäjä kenttänä ja arkistona -hankkeessa (SA). Mätäsvaaran
kenttätyöleiri toteutettiin Lonkilan johdolla.
KUVA: ASKO SAARELAINEN

Mätäsvaaran henki
tuntuu luissa ja ytimissä
MÄTÄSVAARAN HENKI on erityinen: se
tuntuu tutkijan luissa ja ytimissä. Mätäsvaarassa konkretisoituu se, miten pieni ja
suuri yhdessä muodostavat kerroksellisen
ja tiheän kulttuuriympäristön. Henkilökohtaisten kokemusten ja muistojen lisäksi paikan merkitys kietoutuu maailmanpolitiikkaan, akselivaltioiden sotateollisuuteen ja
kansainvälisen arkkitehtuurin virtauksiin.

Sininen juonne
Kulta-Erkka löysi Varpasen kylältä sinisenmustaa malmia, molybdeenihohdetta
(MoSr). Aluksi Erkkaa ei uskottu, ja kaivostoiminta käynnistyi hitaasti. Maailmanpolitiikan tilanteen muuttuessa 1930-luvun
lopussa Oy Vuoksenniska Ab tarttui toimeen.
Maan päälle kohosi muutamassa vuodessa moderni teollisuuskylä Alvar Aallon
tyyppitaloinen ja asemakaavoineen, vesi-,
sähkö- ja lämpölaitoksineen, pienviljelypalstoineen, terveysasemineen ja kouluineen. Maan alle kaivauduttiin kolmen
päälinjan pituudelta ja aina 140 metrin
syvyydeltä. Tavoitteena oli löytää lisää rikkaampaa malmia.
Sinisen juonteen hinta laski toisen maailmansodan jälkeen romahdusmaisesti ja
kaivos lakkautettiin nopeasti sotakorvausten maksun loputtua. Kylä ei jäänyt kuitenkaan tyhjilleen. Sodan ja jälleenrakennuskauden asuntopulassa kylä otti vastaan
karjalaista siirtoväkeä ja asutti metsätyöntekijöitä. Kylällä toimi edelleen kaksi kauppaa, koulu ja neuvola. Molybdeenihohteen
sijaan junaan lastattiin puuta.

Yhteistyöstä voimaa
Tänään kylä on hiljentynyt ja osa taloista
autioitunut. 1900-luvun lopun maaseudun
elvytystoimenpiteitä muistellaan, mutta
samalla toimitaan myös itse. Kaivoksen
toimintavuosina kylää asutti erilaisten ja
eri puolilta Suomea tulleiden ihmisen moninainen joukko. Oli työläisiä ja pomoja,
konttorin väkeä, tiettävästi ukrainalaisia
sotavankeja, sotilaita, lottia, monien muiden ammattiryhmien edustajia ja paikallisia kyläläisiä.
Lähteet kertovat, että seura- ja yhdistystoiminta oli hyvin aktiivista, ja jokaiselle löytyi jotakin. Tämän perinteen Mätäsvaaran tutkija kohtaa elävänä. Vuoden
metsästysseuran Koivurinteen Erä ry:n
majoitus- ja ruokapalvelut ovat mainioita.
Kyläyhdistyksen ihmiset ja jopa tuoreimmat kyläläiset ovat tärkeitä kanssatutkijoita.
1930-luvulla rakennetun ja äskettäin
kunnostetun Varpasen kylätalon hirret
(isäntien aikoinaan lahjoittamat) puhuvat
yhteistyöstä, jolla on edelleen uskomaton
voima.
Lieksan Mätäsvaara on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö
(RKY). Kaivosalueen monivaiheinen teollisuushistoria, arkkitehtonisesti merkittävä rakennuskanta ja ainutlaatuinen asutushistoria on tunnustettu kansallisesti
arvokkaaksi perinnöksi. Tähän on vaikuttanut kyläläisten oma aktiivisuus. Mätäsvaara ei ole unohtunut ja sen historiasta
kertovaa sivustoa matasvaarankaivos.fi/
päivitetään jatkuvasti.

Mätäsvaara tutkimusja oppimisympäristönä
Mätäsvaaraa tutkitaan Jyväskylän yliopiston kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelman (KUOMA), Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin
historian erikoiskurssin sekä Alvar Aalto
-säätiön ja -museon yhteistyönä.
Kaksi vuotta kestävän hankkeen tavoitteena on pohtia kylän menneisyyttä,
nykyisyyttä ja tulevaisuutta yhdessä paikallisten ihmisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Mätäsvaara on osoittautunut
ihanteelliseksi oppimisympäristöksi ja
tutkimuskohteeksi monialaiselle työryhmälle.
Vuoden 2018 kenttätöiden keskiössä
olivat Alvar Aallon tyyppitalot korjausrakentamisen kohteena, alueen kaivos- ja
sotahistoria sekä kyläläisten suhde ainutlaatuiseen ympäristöönsä. Keväällä 2019
palaamme Mätäsvaaraan. Tällöin teemme
alueen rakennusten ja ympäristön täydennysinventointia ja haastattelemme lisää
paikallisia ihmisiä.
Kenttätyön vaiheita raportoidaan blogina, joita voit seurata ositteessa kuomatkentalla.wordpress.com. KUOMAn
opiskelijat ovat tehneet myös erillisen
kulttuuriympäristökasvatuksen Mätäsvaara-sivuston: tervetuloa Mätäsvaaraan
Martta-kissan opastamana, aninbild.wixsite.com/matasvaara.

HELENA LONKILA
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TAIDEKOULU
110360 TAIDEKOULU 5–8-vuotiaat
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila,
ma 16.00–17.30
3.9.2018–10.12.2018, 28 oppituntia
7.1.2019–6.5.2019, 32 oppituntia
Airi Ikonen
Kurssimaksu 150,00 €
Syksy 75,00 € Kevät 75,00 €
Lieksan Lasten ja Nuorten Taidekoulun
ryhmä. Kuvataiteen perusopintoja: piirustus, maalaus, kuvanveisto, grafiikka, tekstiilitaide, ympäristötaide, yhteisötaide, valokuvaus ym.

110362 TAIDEKOULU
9–10-vuotiaat
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila,
to 17.00–18.30
6.9.2018–13.12.2018, 28 oppituntia
10.1.2019–2.5.2019, 32 oppituntia
Airi Ikonen
Kurssimaksu 150,00 €
Syksy 75,00 € Kevät 75,00 €
Lieksan Lasten ja Nuorten Taidekoulun
ryhmä. Kuvataiteen perusopintoja: piirustus, maalaus, kuvanveisto, grafiikka, tekstiilitaide, ympäristötaide, yhteisötaide, valokuvaus ym.

110364 TAIDEKOULU
11–15-vuotiaat
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila,
ke 16.30–18.00
5.9.2018–12.12.2018, 28 oppituntia
9.1.2019–8.5.2019, 32 oppituntia
Airi Ikonen
Kurssimaksu 150,00 €
Syksy 75,00 € Kevät 75,00 €
Lieksan Lasten ja Nuorten Taidekoulun
ryhmä. Kuvataiteen perusopintoja: piirustus, maalaus, kuvanveisto, grafiikka, tekstiilitaide, ympäristötaide, yhteisötaide, valokuvaus ym.
KUVA: ASKO SAARELAINEN

KUVA: ASKO SAARELAINEN

36

Korento Syksy 2018

110366 TAIDEKOULU /
LAPSI & AIKUINEN
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila,
pe 15.00–16.30
7.9.2018–14.12.2018, 28 oppituntia
11.1.2019–10.5.2019, 32 oppituntia
Airi Ikonen
Kurssimaksu 150,00 €
Syksy 75,00 € Kevät 75,00 €
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).

110368 TAIDEKOULU / JAMALI
Jamalin koulu, Reposärkäntie 21
ti 13.00–14.30
4.9.2018–11.12.2018, 28 oppituntia
8.1.2019–30.4.2019, 32 oppituntia
Airi Ikonen
Kurssimaksu 150,00 €
Syksy 75,00 € Kevät 75,00 €
Lieksan Lasten ja Nuorten Taidekoulun
ryhmä 6–12-vuotiaille. Kuvataiteen perusopintoja: piirustus, maalaus, kuvanveisto,
grafiikka, tekstiilitaide, ympäristötaide,
yhteisötaide ym.

110370 TAIDEKÄSITYÖN JA
KUVATAITEEN TYÖPAJA
Keskuskoulu, Koulukatu 16, taideopetustila,
ti 16.00–18.15
4.9.2018–11.12.2018, 42 oppituntia
8.1.2019–30.4.2019, 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.

KUVA: ASKO SAARELAINEN

ILMOITTAUDU TAIDEKOULUUN
Ilmoittautuminen taidekoulun ryhmiin
alkaa Internetissä pe 31.8. klo 18.00
osoitteessa
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 3.9. ja
päättyy 14.12.2018 (14 opetusviikkoa).
Kevätkausi alkaa 7.1. ja päättyy
3.5.2019 (16 opetusviikkoa).
Ryhmien oppilasminimi on kuusi (6)
opiskelijaa.
Taidekoulun ryhmien kurssi- ja tarvikemaksu on 75 €/lukukausi. Lapsi &
aikuinen -ryhmässä kumpikin, sekä

aikuinen että lapsi, maksaa 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 2018–2019 Korennon
sivulta 4 tai Internetistä.
Tiedustelut:
ryhmien opettaja Airi Ikonen
p. 050 3442315 tai
kansalaisopiston toimisto
p. 040 1044106
Tervetuloa taideopintojen pariin!
Huomaa! Alle 18-vuotiaat lapset
ja nuoret ovat huoltajan vastuulla
oppituntien alkamiseen saakka ja
oppituntien päätyttyä.

NÄYTTELYT

KUVA: ASKO SAARELAINEN

Eläinaiheinen näyttely kirjastossa lokakuussa 2018 ja lukuvuoden teoksista
näyttely Kulttuurikeskuksessa huhtikuussa 2019.
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Pohjois-Karjalan Osuuskaupan ja Lieksan kaupungin yhteishankkeena valmistunut liikuntahalli avataan yleisölle syyskuun alussa.
Rakennuksen pihatöitä viimeistellään elokuussa. KUVA: ASKO SAARELAINEN

Hyvinvointilautakunnan
toimialaan kuuluvat
• 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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Alueen monipuoliset palvelut ovat tärkeitä vapaa-ajan asukkaille. Lieksan kaupungin vapaa-ajan
asukkaille järjestämää tapahtumaa vietettiin Vuonislahdessa 27.7. KUVA ASKO SAARELAINEN.

Sivistyspalveluiden
merkitys korostuu
tulevaisuuden kunnassa
KUNTASEKTORIN toimintaympäristö on
jatkuvassa muutoksessa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden ympärille rakentuva
maakuntamalli tarkoittaa toteutuessaan
sitä, että sivistyspalveluiden osuus kuntien toimintamenoista tulee olemaan n. 60 %.
Muutakin on tietysti tapahtumassa.
Julkisen sektorin talouden hallinta on
aina haasteellista, ja tilannetta ei suinkaan
helpota maailmantalouden vaikea ennustettavuus. Väestön keskittyminen kasvukeskuksiin ja siihen liittyen ikärakenteen
ja asiakasmäärien muutos ovat asioita, jotka tulee ottaa huomioon sivistyspalveluiden pitkän tähtäimen suunnittelussa.

Suunnittelun ja
ennakoinnin merkitys korostuu
Muutosvaihe haastaa kunnat itsenäiseen
työhön tulevaisuuden suunnittelussa.
Strategiseen suunnitteluun kuuluvat omien vahvuuksien esiin nostaminen, kunnan
identiteetin huomioiminen ja korostaminen sekä asiakkaiden, eli kuntalaisten
kuuleminen.
Tällä perusteella onkin helppo ennustaa,
että sivistyspalveluiden kohdentaminen ja
suuntaaminen tulevat vaihtelemaan kunnittain. Vahvasti normitetut palvelut, kuten varhaiskasvatus ja perusopetus, toimivat jatkossakin samoilla periaatteilla, mut-

ta kulttuuriin, liikuntaan, nuorisotyöhön
ja vapaaseen sivistystyöhön liittyvissä
palveluissa tullaan varmasti näkemään
kuntakohtaista profiloitumista.
Erityyppisten kuntien haasteena on palveluiden profilointi kunnassa jo asuvien
kuntalaisten tarpeiden mukaan ja samalla
palveluiden säilyttäminen houkuttelevina
ja monipuolisina niille, jotka ovat suunnittelemassa muuttoa uuteen kuntaan.

Toimivat palvelut
edellyttävät yhteistyötä
Palveluiden rajapintoihin liittyvät kysymykset ovat haasteellisia jatkossakin.
Pohjois-Karjalan kunnissa tätä asiaa on jo
harjoiteltu Siun sote -yhteistyön myötä ja
huomattu, että esim. opetuksen tukipalveluiden siirtyminen toiseen organisaatioon
ei välttämättä ole palveluiden järjestämisen ja toimivuuden näkökulmasta helppo
ja yksinkertainen asia. Se vaatii hyvin toteutetun ja saumattoman yhteistyön eri
organisaatioiden välillä. Sivistyspalveluihin liittyvien tukipalveluiden suunnittelussa tulee aina olla mukana myös sivistyspalveluiden tuntemus.

Lieksa katsoo tulevaisuuteen
Lieksassa tulevaisuuden sivistyskunnan
palveluiden suunnittelu ja ennakointi on

meneillään. Kuhmonkadun kampusalueen
suunnittelu on käynnissä ja koko hankkeella pyritään oppimisympäristöjen ajanmukaistamisen ohella tehostamaan tilojen
käyttöä ja välttämään hyödyttömiä ja kalliita peruskorjausurakoita.
Varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa
tulevaisuuden yksi määräävä tekijä on lapsi- ja oppilasmäärien kehitys. Vuoden 2017
syntyvyys oli alle 60 lasta ja vuoden 2018
ennuste on 49 lasta. On selvää, että esim.
perusopetuksessa lasten määrän vähentäminen tulee vaikuttamaan kouluverkkoon.
Liikunta- ja kulttuuripalveluiden toimenpideohjelmat valmistuvat päätöksentekoon kuluvan syksyn aikana. Molemmissa
toimenpideohjelmissa katsotaan tulevaisuuteen ja ennakoidaan tulevaa palveluntarvetta.
Palveluiden käyttäjien määrään voidaan
vaikuttaa. Toimiva elinkeinopolitiikka on
tärkein kunnan elinvoimaa lisäävä tekijä.
Lieksassa ollaan tälläkin sektorilla hyvällä
tiellä. Työttömien määrä on vähentynyt,
ja työpaikkojen määrä kasvaa. Paikkakunnalle työllistyvien aikuisten myötä myös
lasten ja nuorten lukumäärä muutokseen
voidaan vaikuttaa.

ARTO SIHVONEN
Hyvinvointijohtaja
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Uusi varhaiskasvatuslaki
tulee voimaan 1.9.2018
VARHAISKASVATUSLAIN 1 §:n 1 momentin
mukaan varhaiskasvatuksella tarkoitetaan
lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista
kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.
Varhaiskasvatusta voidaan 2 momentin
mukaan järjestää tätä tarkoitusta varten varatussa tilassa, jota kutsutaan päiväkodiksi
tai 3 momentin mukaan yksityiskodissa tai
muussa kodinomaisessa hoitopaikassa, jota
kutsutaan perhepäiväkodiksi. Pykälän 4
momentin mukaan muuta varhaiskasvatusta voidaan järjestää tätä tarkoitusta varten
varatussa paikassa. Lisäksi lapselle voidaan
5 momentin mukaan järjestää tarpeelliset
kuljetukset. Pykälän 6 momentin mukaan
lasten päivähoidolla tarkoitetaan laissa varhaiskasvatusta.
Eduskunta on hyväksynyt 25.7.2018 uuden varhaiskasvatuslain. Edellinen varhaiskasvatuslaki on vuodelta 1973.
Syyskuun alussa voimaan astuva laki
vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä.
Varhaiskasvatuksen uudet tehtävänimekkeet olisivat varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja,
varhaiskasvatuksen sosionomi, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, perhepäivähoitaja
ja päiväkodin johtaja. Kelpoisuusvaatimuk-
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sena varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyisi tai jota on
täydennetty varhaiskasvatuksen tehtäviin
ammatillisia valmiuksia antavilla opinnoilla. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan
kelpoisuusvaatimuksena olisivat edellä
mainitut varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden tuovat opinnot, joiden lisäksi olisi suoritettava erityisopetuksen tehtäviin
ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.
Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin on sosiaali- ja
terveysalan ammattikorkeakoulututkinto,
johon sisältyisivät tai jota on täydennetty
varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneilla vähintään 60 opintopisteen laajuisilla opinnoilla.
Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään on kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja
terveysalan perustutkinto tai muu vastaava
soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita
on täydennetty riittävän laajoilla lasten
hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla.
Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutustason nostamisella pyritään lisäämään
sen pedagogista laatua. Eri tutkimustulosten perusteella pedagogiseen varhaiskasvatukseen osallistuneet lapset menestyvät
myöhemmin koulussa paremmin kuin var-

haiskasvatuksen ulkopuolella olleet ikätoverinsa.
Varhaiskasvatuksessa ennen lakimuutosta työskentelevät säilyttävät kelpoisuutensa nykyisiin tehtäviin. Sama koskee henkilöitä, jotka on hyväksytty opiskelemaan
alaa tai opiskelevat sitä parhaillaan.
Uuden varhaiskasvatuslain myötä päiväkodeissa tulee olla vähintään kahdella kolmasosalla varhaiskasvatuksen opettajan tai
sosionomin kelpoisuus vuoteen 2030 mennessä. Näistä puolella pitää olla varhaiskasvatuksen opettajan pätevyys.
Uuden lain myötä varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön uusi tietojärjestelmä
Varda, johon kirjataan varhaiskasvatuksen
järjestäjiä, perhettä ja lasta koskevia tietoja.
Kirjattavat tiedot ovat sellaisia, joita viranomaiset tarvitsevat lakisääteisissä viranomaistehtävissään.
Opetushallitus vastaa Varda-tietovarannon ylläpidosta, ja julkaisee määräyksen ja
määräyksen liitteenä olevan ohjeistuksen
Vardaan tallennettavista tiedoista syksyn
2018 aikana. Tietovarannon tietojen hyödyntämisen lupakäytännöistä vastaa Opetushallitus. Tietojen kokoaminen käynnistyy tammikuussa 2019.

JUHA RYYNÄNEN
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
vastuuhenkilö

Daisy-järjestelmä käyttöön
varhaiskasvatuksessa
DAISY-TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ
on otettu käyttöön Lieksassa. Se yhdistää
sähköiseen muotoon työvuorojen suunnittelun, perheen tiedot, lapsen varhaiskasvatuksen sijoituspäätöksen, maksupäätöksen ja laskutuksen.

Ohjelmassa on neljä eri toimintoa.
Daisy Manager. Sen avulla suunnitellaan,
ohjataan ja seurataan varhaiskasvatuksen
toimintaa yksittäisestä lapsesta ja työntekijästä kaupunki- tai kuntatasolle. Daisy
Managerillä hoidetaan kaikki toiminnot sijoitus- ja maksupäätöksistä laskutukseen.
Ohjelmassa tehdään myös työvuorosuunnittelu.
DaisyNet on huoltajien ja varhaiskasvatuksen väliseen yhteydenpitoon tarkoitettu selainsovellus. Se sisältää lasten hoitoai-

kojen ja poissaolojen ilmoittamisen, päivittäisen yhteydenpidon, viestit ja lupakyselyt, ilmoitustaulun ja lasta koskevat tiedot,
kuten perhetiedot, allergiat ja varahakijat.
mDaisy on mobiilisovellus päiväkoteihin,
perhepäivähoitoon ja ryhmäperhepäiväkoteihin. Se toimii älykännyköissä ja sillä
kuitataan lapsi sisään ja ulos hoitopaikasta avaimenperätunnisteella. Kuittaus
välittyy muihin ryhmän/päiväkodin puhelimiin. Lasten leimaukset välittyvät reaaliaikaisesti myös DaisyNettiin ja Daisy
Manageriin. Perhepäivähoitajien kaikki
tarvittavat toiminnallisuudet löytyvät
mobiilisovelluksesta. Kulukorvausten keruu ja siirto palkanmaksuun on automatisoitu, tarvitaan vain hoitajan ja esimiehen
hyväksynnät.

eDaisy on sähköiseen asiointiin ja asiankäsittelyyn liittyvä palvelu. Huoltajat
kirjautuvat sisään pankkitunnuksilla ja
täyttävät sähköisen varhaiskasvatushakemuksen ja liittävät siihen tarvittavat
dokumentit. Hakemukset käsitellään ja
huoltajat saavat päätöksen sähköisessä
muodossa. Myös varhaiskasvatuspaikan
irtisanominen, tuloselvitykset ja tuntimuutokset tehdään edaisyssä.
Huoltajat pystyvät seuraamaan helposti
käytetyn hoidon määrää. Syksyn 2018 aikana vanhemmille on tulossa mobiilisovellus.

JUHA RYYNÄNEN
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
vastuuhenkilö
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Alkuopetuksen
arviointi on muuttunut

PERUSOPETUSLAIN mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa
opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista,
työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. Nämä tehtävät ovat
perusopetuksen arviointikulttuurin kehittämisen lähtökohta. Painopiste on oppimista edistävässä arvioinnissa.
Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen,
minkälaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Erityisen suuri merkitys on opettajien antamalla palautteella. Monipuolinen arviointi
ja siihen perustuvan ohjaavan palautteen
antaminen ovat opettajien keskeisiä pedagogisia keinoja oppilaiden koko kehityksen
ja oppimisen tukemiseen.
Kouluissa kehitetään arviointikulttuuria,
jonka keskeisiä piirteitä ovat
- rohkaiseva ja yrittämään
kannustava ilmapiiri
- oppilaiden osallisuutta edistävä,
keskusteleva ja vuorovaikutteinen
toimintatapa
- oppilaan tukeminen oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä sekä
oppilaan edistymisen näkyväksi
tekeminen koko oppimisprosessin ajan
- arvioinnin oikeudenmukaisuus ja
eettisyys
- arvioinnin monipuolisuus
- arvioinnin avulla saadun tiedon
hyödyntäminen opetuksen ja muun
koulutyön suunnittelussa.
Yhteistyö kotien kanssa on osa hyvää arviointikulttuuria. Huoltajien kanssa keskustellaan koulutyön tavoitteista ja koulun
arviointikäytänteistä. Oppilaan opintojen
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edistymisestä sekä oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä annetaan riittävän
usein tietoa oppilaalle itselleen ja huoltajalle. Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus saada
tietoa arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta oppilaan arviointiin. Opettajan,
oppilaan ja huoltajan yhteiset keskustelut
edistävät keskinäistä luottamusta ja välittävät tietoa oppilaan tilanteesta. Tukea tarvitsevien oppilaiden huoltajien kanssa tehtävä
yhteistyö on erityisen tärkeää.
Lieksassa arviointipalautetta annetaan
oppilaalle ja hänen huoltajilleen todistusten
lisäksi monipuolisesti ja säännöllisesti koko
lukuvuoden aikana. Arviointipalautetta
voi antaa kirjallisesti, suullisesti, erilaisin
lomakkein ja wilman avulla; jokainen koulu määrittää itselleen toimivimmat tavat ja
periaatteet. Kaikissa kouluissa on käytössä vuosittaiset arviointikeskustelut, joissa
oppilas, hänen huoltajansa ja opettaja/luokanvalvoja keskustelevat koulunkäyntiin
liittyvistä asioista.
Perusopetuksessa käytettävät todistukset
ovat:
1. Lukuvuositodistus
2. Välitodistus
3. Erotodistus
4. Päättötodistus
Opetuksen järjestäjä päättää todistusten
ulkoasusta.
Lieksassa todistusarviointi on sanallista
vuosiluokilla 1–2 ja numeerista 3. luokasta
eteenpäin. Arviointi perustuu aina oppiaineen tavoitteisiin ja arviointikriteereihin,
jotka on määritelty oppiainekohtaisissa
osuuksissa opetussuunnitelmassa.
Maahanmuuttajataustaisille oppilaille arviointi voi olla sanallista aina päättöarvioin-

tiin asti. Sanallisella arvioinnilla voi myös
tukea/selventää numeroarviota.
Todistukset annetaan kahdesti lukuvuoden aikana (välitodistus ja lukuvuositodistus). Lisäksi koulukohtaisesti voidaan antaa
väliarviointia, jonka toteutus ja periaatteet
kuvataan lukuvuosisuunnitelmassa.
Arvioinnin uudistamista varten perustettiin alkuopetuksen (ensimmäinen ja toinen
luokka) arviointityöryhmä. Se kokoontui
neljä kertaa ja muokkasi alkuopetuksen
todistuspohjaa uutta opetussuunnitelmaa
vastaavaksi, pohti väliarvioinnin muotoa
ja ajankohtaa, sekä yhtenäisti arviointikäytäntöjä.
Aikaisemmin oppilaan ja huoltajan kanssa käytiin syksyn aikana ensin arviointikeskustelu ja annettiin jouluna väliarviointitodistus. Uudistuksessa yhdistetään arviointikeskustelu ja väliarviointi oppimiskeskusteluksi huoltajan kanssa ja se pidetään
tammi- helmikuun vaihteessa.
Perusteluina oppimiskeskustelun siirtämiseen alkuvuoteen on opettajan mahdollisuus keskittyä syyslukukaudella kokonaan
opetukseen ja suorittaa arviointi vuoden
alussa. Työryhmä piti järkevänä yhdistää arviointikeskustelu ja väliarviointi, koska niissä käsitellään hyvin pitkälti samoja asioita.
Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, ettei huoltaja saa tietoja oppilaan edistymisestä kuin
vasta alkuvuodesta. Arviointi on jatkuvaa ja
kodin kanssa tehdään yhteistyötä. Oppilaan
opintojen edistymisestä sekä oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä annetaan
riittävän usein tietoa oppilaalle itselleen ja
huoltajalle.

JUHA RYYNÄNEN
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
vastuuhenkilö

Vahvuuksien
kautta onnistumisen tielle

MITKÄ OVAT SINUN YDINVAHVUUTESI?
Ydinvahvuudet tuovat parhaat puolesi
esille, niiden käyttäminen on helppoa ja
luontevaa. Mitkä ovat sinun kasvuvahvuutesi? Vahvuudet, jotka eivät tunnu sinulle
luontaiselta, mutta joita haluaisit oppia lisää, ovat kasvuvahvuuksia.
Luonteenvahvuudet ovat taitoja, joiden
avulla onnistumme, yllämme parhaimpaamme ja saavutamme tavoitteitamme.
Ne kehittyvät ja voimistuvat, kun niitä
käytetään. Vahvuudet ovat sisäistä resurssia, jota ei istuteta ihmiseen, vaan jota vahvuuskeskeinen pedagogiikka ruokkii.
Lieksan kaikissa kouluissa on viime keväänä tutustuttu vahvuuskeskeisen ja
positiivisen pedagogiikan ajatuksiin ja työ
jatkuu edelleen tänä lukuvuonna. Opetushenkilöstö on koulutettu aiheeseen ja
kouluittain toimintatapoja kehitetään ja
toteutetaan jatkossa päivittäisessä työskentelyssä.

Miksi positiivista
pedagogiikka tarvitaan?
Negatiivinen palaute löytää helpommin
perille, siksi hyvän huomaaminen ja huomioiminen ei ole aina helppoa. Sanonta
”hyvä on tietoisesti noudettava esiin, koska paha pitää huolen itsestään” on hyvinkin totta. Voimavarojen, vahvuuksien ja
myönteisten hetkien tunnistaminen kas-

vattaa lapsen ja nuoren itsetuntoa, lisää
uskoa omiin mahdollisuuksiin ja lujittaa
myönteistä käsitystä itsestä.
Positiivinen pedagogiikka on ennen kaikkea opetustyön suuntaamista kohti oppilaiden yksilöllisiä vahvuusalueita, jokaisen
tasavertaista arvostamista, onnistumisen
hetkien tunnistamista ja huomioimista,
sekä kasvuvahvuuksien ymmärtämistä ja
niitä tukevien toimintamallien toteuttamista. Positiivinen pedagogiikka ei kuitenkaan ole vain myönteisten asioiden korostamista, vaatimattomia tavoitteita ja helppoa tekemistä, negatiiviseen käytökseen
mukautumista tai huolien mitätöimistä.

Opetussuunnitelman
mukaista työtä
Opetussuunnitelmassa korostetaan itsearviointitaitojen kehittämistä omien vahvuuksien löytämiseksi ja realistisen kuvan
saamiseksi omista mahdollisuuksista. Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, minkälaisen käsityksen oppilaat muodostavat
itsestään oppijana ja ihmisenä. Erityisen
suuri merkitys on opettajien antamalla palautteella.
Monipuolinen arviointi ja siihen perustuva ohjaavan palautteen antaminen ovat
opettajien keskeisiä pedagogisia keinoja oppilaiden koko kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Positiivinen arviointi keskittyy

siihen, mikä meni hyvin ja minkä varaan
kannattaa rakentaa lisää, eikä aina etsi epäonnistumisia ja korjattavaa. Tämä on kannustavaa ja oppimista edistävää arviointia.

Koko yhteisön asia
Hyvän huomaamisen kulttuuriin tarvitaan
oppivaa yhteisöä, jossa saadaan ja annetaan kannustusta sekä tukea. Hyvinvoivassa yhteisössä annetaan avokätisesti myönteistä palautetta myös aikuisten kesken.
Oppilaiden on tärkeää nähdä, että koulun
aikuisetkin kehuvat ja tukevat toisiaan.
Koulun toiminta- ja arviointikulttuurissa korostuvat rohkaiseva ja yrittämään
kannustava ilmapiiri, sekä oppilaiden osallisuutta edistävä, keskusteleva ja vuorovaikutteinen toiminta. On oleellinen ero, opiskeleeko lapsi tai nuori ympäristössä, jossa
kritisoidaan toisia kärkkäästi vai kehuvassa yhteisössä, jossa haetaan tilaisuuksia
kertoa hyviä asioita jokaisesta.
Positiivisen pedagogiikan ajatukset tiivistyvät hyvin seuraavaan lauseeseen:
Hyvää saa kylvää ympäristöön kukkuramitoilla, elämä tasaa kyllä ylimääräiset.
Positiivista lukuvuoden alkua kaikkiin kouluihin ja koteihin!

REETTA-LEENA HILTUNEN
Yläkoulun ja lukion rehtori
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Monipuoliset
lukio-opinnot Lieksassa

LIEKSAN LUKIO on korkeatasoista yleissivistystä antava, aikaansa seuraava oppilaitos. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden
oma-aloitteisuutta ja kriittisyyttä sekä
pyrki¬ä auttamaan nuoria kasvamaan
työtä arvostaviksi, vastuul¬lisiksi kansalaisiksi, joilla on hyvät valmiudet jatkoopin¬toihin ja elämään. Lukion tehtävänä
on myös sellaisten valmiuksien kehittäminen, jotka auttavat kohtaamaan muutoksia ja ratkaisemaan ongelmia sekä luoda
positiivisia asenteita elinikäiseen oppimiseen.
Osallisuus, toimijuus ja yhteisöllisyys
korostuvat kaikessa lukion toiminnassa.
Lieksan lukiossa onkin pitkät perinteet
aktiivisen opiskelijakuntatoiminnan osalta, mikä on antanut suuren panoksen yleiseen kouluviihtyvyyteen, hyvän ilmapiirin
luomiseen ja koulun toiminnan kehittämiseen. Lieksan lukion opiskelijakunta sai
vastoittain palkinnon Suomen lukiolaisten
liitolta aktiivisesta toiminnasta opiskelijoiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi.
Lieksan lukiossa voi opiskella monipuolisesti valinnaisia soveltavia ja syventäviä
kursseja. Kielivalikoima on laaja, kun lähiopetuksena tarjotaan saksaa, venäjää ja
ranskaa. Näiden lisäksi lukiolaiset voivat
opiskella etäyhteyden välityksellä esi-
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merkiksi espanjan tai japanin kieltä. Myös
muita aineita voi lähiopetuksen sijasta
suorittaa verkko-opiskelun kautta, mikä
on opiskelijalle ilmaista.
Lukio tarjoaa opiskelijoidensa käyttöön
oppikirjat useisiin pakollisiin kursseihin.
Lisäksi koululla on tietokoneet ja muut
sähköiset välineet opiskelua varten; omien
laitteiden hankkimista ei edellytä keneltäkään. Lukiossa tarjotaan erityisopetusta
sekä tukiopetusta; opiskeluhuollon palvelut ovat hyvin saatavilla ja opinto-ohjauksen resurssit ovat hyvät.
Pielisen-Karjalan Musiikkiopiston kanssa toteutettu lukion musiikkilinja on toiminut jo kahdeksan vuotta. Musiikkilinjan
toimintaan voivat osallistua kaikki musiikista kiinnostuneet ja sitä harrastavat
opiskelijat. Musiikin opintoja voi suorittaa
yhteensä jopa 15 kurssia; musiikkiopiston
opinnoista saa myös lukion kurssisuorituksia. Musiikkilinjalla opiskelijat pääsevät
suunnittelemaan ja toteuttamaan useita
esiintymisiä kouluvuoden aikana.
Lukiokursseja saa myös muusta tavoitteellisesta harrastamisesta, mm. urheiluvalmennuksiin osallistumisesta. Vapaaehtoistyön kurssia opiskelijat voivat suorittaa moniin eri toimintoihin osallistumalla.
Yrittäjyyskurssilla tutustutaan lieksalaisiin yrityksiin ja työelämään; myös tet-

harjoittelua voi lukiossa suorittaa. Nykypäivän lukio-opiskelu on siis monipuolista
ja monimuotoista, joustavaa ja yksilöllistä.
Monenlaiset oppijat ja yksilölliset vahvuudet pääsevät loistamaan Lieksan lukiossa.
Lieksan lukio on myös yksi Suomen
50:stä lukiosta, jotka ovat mukana Liikkuva
lukio -ohjelmassa, jonka tarkoituksena on
tuoda Liikkuva koulu -toimintaa lukioihin
lisäämällä toiminnallisuutta ja liikettä koulupäiviin. Hankkeen avulla on jo hankittu
välituntivälineistöä ja tarjottu opiskelijoille mahdollisuuksia liikkua koulupäivän
aikana kuntosalilla ja uimahallissa, sekä
lainata koulun välineitä myös vapaa-ajalle.
Liikkeen ja toiminnallisuuden lisääminen
myös oppitunneille on tuonut aktiivisuutta ja hyvinvointia koulupäiviin. Lisäksi
GloberFirst-hankkeen avulla toteutetaan
kierrätykseen liittyvää globaali- ja kansainvälisyyskasvatusta mm. ystävyyskouluyhteistyön kautta, sekä mahdollistetaan
opiskelijaryhmien vierailuja ulkomaille.
Viime keväänä näiden hankkeiden kautta
toteutettiin mm. koko lukion yhteinen leirikoulu Kolilla, jossa opiskeltiin oppiaine- ja
vuosikurssirajat ylittäen monipuolisia teemaopintoja.

REETTA-LEENA HILTUNEN
Yläkoulun ja lukion rehtori

Ruokahuolto
RUOKAHUOLLOSSAMME toimii keskuskeittiö, jossa valmistamme aamupalat, lounaat,
välipalat ja päivälliset ja toimitamme ne eri
pisteisiin. Asiakkaitamme ovat päiväkodit,
koulut ja lukio. Päiväkotimme ovat päiväkoti Orava ja Partalanmäen päiväkoti
ja lisäksi kolme ryhmäperhepäiväkotia.
Koulumme sijaitsevat Rantalassa, Moisionkadulla, Koulukadulla, Kuhmonkadulla,
Jamalissa ja Vuoniskylillä. Vain Vuoniskylillä ruoka valmistetaan paikan päällä.
Ruokalistamme kierto on kuusi viikkoa,
ja ruokalajeja on yhteensä 156. Ruokalistaan olemme tehneet alkavalle lukukaudelle uudistuksia ottaen huomioon varhaiskasvatuksen ravitsemissuositukset,
unohtamatta asiakastyytyväisyyskyselyn
tuloksia. Toteutimme viikolla 16 toiveruokaviikon, jossa jokainen toivoi 3–5 lempiruokaansa. Paikallisruokapäivä toteutettiin yhdessä paikallisten elintarvike- ja
leipomoalan yritysten kanssa teemana perinneruoka. Tälle lukuvuodelle suunnitellaan samankaltainen päivä, jonka teemaa
alamme suunnitella heti.
Sopimuksemme raaka-aineista ovat
päättymässä ja uusissa sopimuksissa olemme huomioineet tuotekriteereissä ravitsemissuositukset entistä enemmän. Samalla
olemme pyrkineet edistämään ja rohkaise-

KUVA: ASKO SAARELAINEN

maan paikallisten toimijoiden osallistumista kilpailutuksiin mm. järjestämällä markkinavuoropuhelun, johon osallistuivat
elintarvikkeiden valmistajat, tuottajat ja
julkisen ruokapalvelun tilaajat. Toivomme
näin saavamme entistä enemmän paikallisia tuotteita listoillemme.
Nuorisokahvila kuuluu myös ruokahuollolle ja siellä onkin tehty paljon uudistuksia
tarjonnassa. Meillä leivotaan ja paistetaan
pääsääntöisesti nykyään itse tuotteemme,
joten ”Nukella” eli ”Nuokkarilla” tuoksuu
melkein joka päivä. Valikoimiin tehdään
uusia tuotteita ja esimerkiksi ”Nuken” pitaleivät ovat suosittuja. Lisäksi olemme ottaneet valikoimiimme jugurtteja ja hedelmiä
ym. pikkunälkään.
Ruokahuollon toimintaan kuuluvat myös
esimerkiksi Vaskiviikon juhlavastaanoton
tarjoilujen järjestäminen, näyttelyiden
avajaisten järjestäminen ja väliaikakahvitusten järjestäminen Kulttuurikeskuksella.
Lieksan ruokahuollolla on laaja toimintakenttä ja meillä on iloinen ja uudistuskykyinen henkilökunta!
Tervetuloa ruokailemaan!

MERVI LIITEN
ruokahuoltopäällikkö
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Erityisliikunta
syyskaudella
2018
VOIMISTELUT
ma 17.9. klo 9.00
			
			
ma 17.9. klo 9.45
			
ma 17.9. klo 12.30
			
ma 17.9. klo 14.30
			
			
ti
18.9. klo 14.00
			
			
to 20.9. klo 13.00
			
to 20.9. klo 15.15
			
			
pe 7.9.
klo 13.00
			
			
			

Seniorituolivoimistelu,
Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9–11
Tuolivoimistelu,
Toimintakeskus, Toukolantie 27
Kevyt tuolivoimistelu,
Lieksakoti, ruokasali, Närhitie 3
Istumatanssi,
Omaishoitajayhdistyksen toimisto,
Pielisentie 8
Kevennetty voimistelu,
Päiväkeskus Karpalo, liikuntasali,
Jokikatu 2
Tuolivoimistelu,
Iltarusko, ruokasali, Koski-Jaakon katu 7
Kevennetty voimistelu,
Kuhmonkadun koulun liikuntasali,
Kuhmonkatu 30
Afasia-aivohalvauskerhon
tuolivoimistelu,
Päiväkeskus Karpalo, juhlasali,
Jokikatu 2 (joka toinen viikko)

KUNTOSALI/TASAPAINORYHMÄT ja
LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA®
ke 10.10. klo 10.30
			
ke 10.10. klo 12.30
			
			
ke 10.10. klo 14.00
			
			

Kuntosali/tasapainoryhmä I
(vasta-alkajat), Yrjönhovi, Moisionkatu 6
Kuntosali/tasapainoryhmä II (jatko),
Päiväkeskus Karpalo, liikuntasali,
Jokikatu 2
Kuntosali/tasapainoryhmä III (jatko),
Päiväkeskus Karpalo, liikuntasali,
Jokikatu 2

to 4.10. klo 7.45
			
			
to 20.9. klo 14.15
			
			

VESIJUMPAT
Lieksan uimahalli, Kainuuntie 7
ti
18.9. klo 10.00
ti
18.9. klo 15.15
ke 19.9. klo 9.00
pe 21.9. klo 10.00
			
pe 21.9. klo 11.30

Kuntosali/tasapainoryhmien ja laviksen® tiedustelut ja ilmoittautumiset ma 27.8.18 alkaen Tuula Aikioniemi, 04010 44114

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

TERVETULOA LIIKKUMAAN!

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen liikuntatyöryhmä on ideoinut vuodeksi 2018 liikuntakampanjan, jonka
kohderyhmä on maakunnan yli 65-vuotias väestö, myös
vähän liikkuvat.
Kampanjan aikana toteutetaan kunnissa tapahtumien sarja,
yhteensä neljä teemapäivää; voima-, tanssi-, terveys- ja
ulkoilupäivä.
Tapahtumista tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.
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Sydänvesijumppa
Allas-lavis®
Kehitysvammaisten allasjumppa
KKK-allasjumppa
(kaikille kuntalaisille avoin)
Eläkeläisten vesijumppa

KUNTOSALI/TASAPAINORYHMIEN
TIEDOTUSTILAISUUS ke 26.9.18 klo 10.30 ja TESTAUS vastaalkajille ke 3.10.18 klo 10.30 alkaen
Yrjönhovin monitoimisalissa, Moisionkatu 6

Säpinää, seniorit
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Kuntosali/tasapainoryhmä IV (jatko),
Päiväkeskus Karpalo, liikuntasali,
Jokikatu 2
Lavis-lavatanssijumppa®,
Kuhmonkadun koulun liikuntasali,
Kuhmonkatu 30

Kirjastoauto Hilipan kuljettajat Eija Aunola ja Henri Schmidt uudella Loma-Kolin
pysäkillä (Kortelahti 10). KUVA: KIRSTI HASSINEN.

Kirjasto
vaara.finna.fi Pohjois-Karjalan kirjastojen uusi nettikirjasto

KIRJASTON TAPAHTUMAT
Prinsessaystäviä (1.osa).
Kristiina Sotirioun kirjan
julkaisujuhla musiikin
siivittämänä. Tervetuloa!
ke 5.9.
Lukupiiri kokoontuu.
klo 16.30
Keskustelemme Juha
Hurmeen romaanista
Niemi. Tule mukaan!
ke 5.9
Avoimet kirjoittajatreffit,
klo 17.30–
kohtaamispaikka kaikille
19.00
kirjoittamisesta kiinnostuneille. Ei ennakkoilmoittautumista.
ma 1.10. klo 17 Muistellaan Lieksan
kouluja ja opettajia, 2. osa.
Terttu H-Timosen esitys.
ke 10.10. klo 17 Mateli Kuivalatar,
Kantelettaren äiti.
Lieksalaissyntyinen
FT, kirjallisuudentutkija ja
kriitikko Eija Komu kertoo
Mateli Kuivalattaren
elämästä ja tuotannosta
ti 23.10.klo 17 Kun leimakirves
heilahtaa: puun matka
kannolta sahalle.
Muistellaan yhdessä.
Jouko Martiskaisen esitys.
12.–18.11.
Pohjoismainen kirjastoviikko – Pohjolan sankarit

to 6.9. klo 9

ti 4.9. klo 17

LAPSILLE JA NUORILLE
ti 4.9.

Tubettaja Alex Kivelä
FinnishFinest yläkoulussa, lukiossa,
ammattiopistossa.
Järj. Tietotulva: nuoret ja
kirjasto-hanke

Kirjaston aukioloajat

Lieksan kirjasto, Urheilukatu 4
ma–to klo 9–19
pe klo 9–17
la klo 9–15
Itsepalveluaika klo 9–10, jolloin käytössä
ovat lehtilukusali, kirjaston kokoelmat,
automaatit ja varausten noutohylly.

la 8.9.
klo 12–15
ma 15.10.
klo 12–14
pe 16.11.
klo 13.15

Satutuokiot alkavat
torstaisin kahden viikon
välein: (20.9., 4.10., 18.10.,
1.11., 15.11., 29.11., 13.12.),
satutätinä Piia Haukka.
Oudot eläimet, sanataidetta lapsille, ohjaajina
Inka Kivi ja Heikki Nevala.
Syysloman askartelupäivä.
Järj. Lieksan 4H-yhdistys
ja nuorisotoimi.
Kirjaston tulevaisuus,
nuorisovaltuuston paneelikeskustelu. Järj. Tietotulva:
nuoret ja kirjasto -hanke.

NÄYTTELYT
3.–28.9.

4.–30.10.

2.–29.11.

3.–29.12.

Ihminen kohtaa luonnon.
Luonnon ystävät ja kuva-artesaanit Maiju Siimala ja
Mari Mustonen ovat
koostaneet näyttelyn,
jossa teemana on ihmisen
kohtaama luonto. Luonto
voi olla tuttu ja näkyvä
elementti, mutta myös
ihmisen sisimmässä oleva
luonto. Näyttelyn tekniikoina nähdään kuivapastellia, grafiikkaa ja sekatekniikkaa.
Panda – mustavalkoinen,
Lieksan lasten ja nuorten
taidekoulu
Korroosio 2 – teoksia
minuudesta, kuvataiteilija
Toni Kiiskinen
Viron historia kuvina,
Viro-instituutti

Kolin siirtokokoelma,
koululla, Aapiskukontie 11,
to klo 11.30–13.30
to klo 18–20

Kirjastoauto Hilippa ajaa
reittinsä kahden viikon välein.

Suorittaisinko
lukudiplomin?
Vaara-kirjastojen oma alakoululaisten
Vaarallinen lukudiplomi ohjeineen löytyy
Vaara-kirjastojen nettisivuilta
vaara.finna.fi/Content/lukudiplomi_
alaluokat

E-aineistot
Vaara-kirjastoissa
- kirjasto aina mukanasi
Vaara-kirjaston e-aineistokokoelmassa
on tieto- ja kaunokirjoja sekä aikuisille
että lapsille. Kokoelmassa on myös äänikirjoja ja sanomalehtiä.
E-kirjaa voi lukea ja e-äänikirjaa voi
kuunnella joko tietokoneelta tai mobiililaitteilta.

DIGITAIDOT KUNTOON,
opastusta sähköisiin
palveluihin
tiistaina 11.9.

klo 12–16 Lieksan kaupunki ja kaupungin
rakennusvalvonta
klo 12–16 Lieksan Lehti
klo 14–16 Nordea

tiistaina 18.9.

klo 12–16 Lieksan kaupunki
klo 14–16 Nordea

tiistaina 25.9.
klo 14–16 Nordea

9. luokan oppilas
Maaria Kortelain
en
taiteli kuvaamat
aidon tunnilla
kirjaston lastenos
aston pöytään
satuteemaa.

Tiedustelut:

Kirjaston neuvonta puh. 04010 44125

Kirjastoauton uudet
pysähtymisajat Pankakoskella
joka torstai klo 12.00–12.30
ja klo 17.30–18.15, Pankakoskentie 3
pariton torstai klo 12.35–12.45,
Petronkatu 1
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NUORISOTOIMI

NUORISOKAHVILA
NUOKKARI ON AVOINNA:
ma
ti
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

KOIRAKOULUA NUORILLE
Koirakoulussa harjoittelemme koiran käsittelyä sekä tuemme koiran
ja nuoren yhteistyötä, samalla sosiaalistumme pienillä harjoitteilla.
Tutustumme näyttelymaailmaan
leikkimielisellä match showlla.
• Kaikki rodut ikään katsomatta ovat
tervetulleita. Koirilla tulee olla voimassaolevat rokotukset. Rokotustodistukset
otetaan mukaan ensimmäiselle kerralle.
Kesän jälkeen on myös hyvä, jos koirat on
madotettu ennen ensimmäistä
kokoontumista.
• Ohjaajan ollessa alle 16-vuotias tulee
vanhemman olla mukana koulutuksessa.

LASTEN JA
NUORTEN TANSSITUNNIT

Kulttuurikeskuksen monitoimisalissa maanantai, alkaen 20.8.
kello 18.00–19.00 Mini steps (s. 2011–10),
ohjaaja Sanni Taskinen

tiistai, alkaen 21.8.
kello 16.30–17.30 Mystic steps (s. 2007–06), ohjaaja Lily Lackman
kello 17.30–18.30 Dream steps (s. 2005–04), ohjaaja Jatta Porkka

torstai, alkaen 23.8.
kello 17.00–18.00 Happy steps (s. 2009–08), ohjaaja Inka Keronen
kello 18.00–19.00 Wild steps (s. 2003 ja aiemmin), ohjaaja Meiju Ikonen
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YÖKAHVILAILLAT NUOKKARILLA OHJAAMO
NUOPPIS
kello 20.00–24.00
pe 21.9.
pe 26.10.
pe 23.11.
pe 14.12.
Alaikä 7 lk + 0 ‰
Yhteistyössä Lieksan 4H:n kanssa

su 9.9.
ke 12.9.
su 16.9.
		
		

Maksutonta ohjausta ja
neuvontaa alle 30-vuotiaille nuorille. Yhteydenotot kaupungin asiakaspalvelupisteeseen,
Moisionkatu 1. Avoinna ma kello 9 -17,
ti–pe kello 9.00–15.00. Aukioloaikoina
puhelin 050 324 6080.

kello 15.00–17.00 hiihtokeskus
kello 18.00–19.00 hiihtokeskus
kello 15.00–17.00 Keskuskoulu,
Kuhmonkatu 30:n piha, match show
ja todistukset.

• koulutus toteutuu, kun ilmoittautuneita
on vähintään kuusi
• koutsina toimii Terhi Ahtiala
• osallistumismaksu 5 €.
Ilmoittautumiset 5.9. mennessä kaupungin
asiakaspalvelupisteeseen, Moisionkatu 1, p.
04010 44710 ma kello 9.00–17.00, ti–pe kello
9.00–15.00 tai s-postilla: asiakaspalvelu(ät)
lieksa.fi (ilmoita osallistujan nimi, ikä ja puhelinnumero, huoltajan puhelinnumero sekä
koiran ikä)

perjantai, alkaen 24.8.
kello 16.00–17.00 Cheerdance (s. 2010–06),
ohjaajat Lily Lackman ja Sanni Tolvanen
Henkilökohtainen/huoltajan ilmoittautuminen ma 13.8. kello 17.00–18.00 Kulttuurikeskuksen ala-aulassa. Mukaan mahtuu 25/
ryhmä. Jos paikkoja jää, mukaan voi tulla
vielä toisella tunnilla. Ei osanottomaksua.
Tunnit järjestetään Itä-Suomen aluehallintoviraston osarahoittamina.

Tanssituntien TALVISHOW

la 12.1. kello 17.00 lissa.
sa
Kulttuurikeskuksen BraheVapaa pääsy

ajat
Tanssinohja y,
Lil
Inka, Sanni, u
ij
Jatta ja Me
syn
valmiina syk
tunteihin.

MOPO-/TEKNIIKKAKERHO alkaen 16.8.

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

NUORISOBUSSI

Kirjastoauto Hilippa toimii nuorisobussina:
la 6.10.
kello 10.00–11.30 Nurmeksentie, Myllylahti , Lippipuron P
kello 12.15–13.45 Savolanvaara 17
kello 14.30–16.00 Nurmijärventie, Löpön tienhaara

la 27.10.
kello 10.00–11.30 Vuonislahdentie 184,
		Kylätoimintakeskus Kukko
kello 12.00–13.30 Vuoniskylien koulu
kello 14.15–16.00 Pankakoskentie 1, Pankakoski

la 10.11.
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
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LIEKSAN ESIMERKILLINEN
NUORI 2018
Ehdotuksen esimerkilliseksi nuoreksi voivat tehdä lieksalaiset
raittius-, nuoriso-, kulttuuri-, liikunta- yms. järjestöt, koulut ja
yhteisöt, joiden piirissä nuori toimii ja joiden taholta nuori tunnetaan hyvin.

Hyvinvointilaut

akunta valits
Palkinnon jakoperusteita:
vuoden 2017 esimerkillisek i
si
• 16–24-vuotias lieksalainen
nuoreksi Eleonoora Mikkosen.
• terveet elämäntavat
• esimerkillinen ja nuoria innostava
harrastustoiminta järjestön tai koulun piirissä
Vapaamuotoiset esitykset, joista käyvät selville tiedot nuoresta
ja hänen harrastustoiminnastaan toimitetaan 15.11.2018 mennessä asiakaspalvelupisteeseen osoitteella: Hyvinvointilautakunta/
nuorisotoimi, Moisionkatu 1, 81700 Lieksa. Lisätietoja, puhelin
04010 44115/nuorisosihteeri.

LASTEN JA NUORTEN
SIRKUSTUNNIT alkavat jälleen

Katso tiedot kansalaisopiston sivuilta.

Syyslomaviikolla
ASKARTELUA
ma 15.10. kirjastolla
Maksuton, ei
ennakkoilmoittautumista.
Yhteistyössä Lieksan 4H ja kirjasto
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ESITYKSET LAPSILLE

Kulttuurikeskuksen Brahe-salissa kello 9.30
Esityksiin on vapaa pääsy.
14.9. Harri Lidsle, tuuba ja Matti Hussi,
piano: Tuubakimalainen
12.10. Mirjama Gia: Muksujen magiaa
9.11. esitys ilmoitetaan myöhemmin
14.12. Satutaituri Arja Lytsy: Tinjamin joulu

KULTTUURIKESKUKSEN TILAVARAUKSET

Brahe-salin, kokoushuone Simpauttajan ja monitoimisalin tilavaraukset asiakaspalvelupisteestä, Moisionkatu 1, puhelin 04010
44710, avoinna ma kello 9.00–17.00, ti–pe kello 9.00–15.00.

Koska on hyvä
hetki – ota
päihteet puheeksi.
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Arkkitehti Alvar Aallon suunnittelemat voimalaitokset Lieksassa
Lieksankosken voimalaitos (1960). KUVA: SAMU AARNIO.

Arkkitehtuuri
Pohjois-Karjalassa
PIELISEN MUSEON syksyn 2018 näyttelyssä
esitellään Pohjois-Karjalan arkkitehtuuria. Lieksa on rakennuksia ajatellen maakunnan mielenkiintoisimpia kaupunkeja,
osoittaa näyttely: kaupungissa on kerroksittain eri tyylikausia ja useita Suomen
merkittävimpien arkkitehtien töitä Yrjö
Lindegrenin funktionalistisesta Pielisjärven sairaalasta (nykyinen Pielisen Karjalan
musiikkiopisto) Alvar Aallon vesivoimaloihin sekä Raili ja Reima Pietilän kirkkoon.
Näyttely pohjautuu sanomalehti Karjalaisessa 2017–2018 viikoittain julkaistuun

juttusarjaan ”Rakennuksia”, jossa esiteltiin
Pohjois-Karjalan arkkitehtuuria. Juttusarjan takana oli kolme kirjoittajaa, muotoilija
Samu Aarnio, kulttuuritoimittaja Suonna
Kononen ja tutkija Pekka Piiparinen. Artikkeleista syntyy lokakuussa 2018 näyttelyn lisäksi kirja ”Pohjois-Karjalan arkkitehtuuriopas”, jonka Karjalainen julkaisee.
Pielisen museon jälkeen näyttely nähdään
Joensuussa Pohjois-Karjalan museossa Hilmassa keväällä 2019.
Samu Aarnio on julkaissut aiemmin kirjan Karjalan funkis-arkkitehtuurista ja on

ollut työryhmässä tekemässä kirjaa Eliel Saarisen Joensuun kaupungintalosta.
Suonna Kononen on kirjoittanut Karjalaiseen maakunnan arkkitehtuurista ja Pekka Piiparinen on tutkinut Pohjois-Karjalan
kulttuuriympäristöjä ja työskennellyt mm.
Outokummun kaivosmuseon johtajana.
Arkkitehtuuri Pohjois-Karjalassa -näyttely on avoinna Pielisen museossa 3.10.2018–
4.1.2019.

Pankakosken voimalaitos (1963). KUVA: SAMU AARNIO.

Pielisen museon näyttelyhallit ovat avoinna talvikaudella
16.9.–14.5. ti–pe kello 10–15 ja kuukauden toisena lauantaina kello 10–15. Lisätietoja: www.lieksa.fi/museo.
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Musiikkiopiston uudet tuulet
Pielisen Karjalan musiikkiopisto on aloittamassa uutta kautta,
iloisena oppilasnäkökulmasta syntyneistä uudistuksista!
UUDET OPPILAAT aloittavat syksystä 2018
kokonaan uudella opetussuunnitelmalla, ja
opintonsa aikaisemmin aloittaneet siirtyvät uuden opetussuunnitelman mukaiseen
opiskeluun kolmen vuoden siirtymäjakson
aikana. Oppilaiden kannalta muutokset
ovat näkyviä: tavoitteena on ollut poistaa
aikaisemmin koettuja mahdollisia esteitä
hyvän, vahvan musiikkisuhteen luomiseksi sekä lisätä teknologian mahdollistamia
lisäelementtejä.
Tilaa annetaan aikaisempaa paremmin
pitkäjänteisen oppimisen näkökulmalle:
opintoja ei arvioida yhden kertaesiintymisen kautta, vaan pääosin tallenteita tekemällä omiin sähköisiin suorituskansioihin.
Sen myötä mahdollistuu oman edistymisen seuraaminen aikaisempaa systemaattisemmin. Suorituksen osioita voi tuottaa
myös soittotuntien ulkopuolella; onhan
oppimisympäristöjä kaikkien soittoa harrastavien elämässä helposti lukuisia. Soitinlaukku kannattaa siis pitää mukana
myös kodin ulkopuolella.

Teknologia mukaan
soitonoppimiseen
Teknologia tuo soittamiseen ja soitonoppimiseen mahdollisuuksia, joita vielä ei ehkä
kaikilta osin huomata hyödyntää. Monien
taskussa kulkevat älykännykät on helppo
valjastaa treenikaveriksi nuottien, melodioiden ja harmonia-asioiden harjoitteluun.
Useat ladattavat musiikkipedagogiset sovellukset ovat maksuttomia. Siten harrastuksessaan voi edetä muutamankin minuutin harjoitteluhetkinä, vaikka soittimen luo
ei olisikaan riittävästi aikaa siirtyä.
Musiikillista toimintaa on ympäristössämme toteutettavissa tänä päivänä erittäin laajakirjoisilla tavoilla. Omaa muusikkouttaan voi harjoittaa soolosoittamisen
lisäksi erilaisissa soitinkokoonpanoissa,

 60-vuotisjuhlavuotta viettävä
Lieksan Nuorisopuhallinorkesteri
esiintyi Vaskiviikon avauksena
Rajasoitossa 20.7. Petri Junnan
johtamana. KUVAT: ASKO SAARELAINEN.

sovittamalla, improvisoimalla, säveltämällä, analysoimalla tai tuottamallakin. Uusi
opetussuunnitelma mahdollistaa itselle
mieluisten musiikin työskentelymuotojen
valitsemisen osaksi opintoja.
Improvisaatio ja omat luovat tuotokset
on kirjattu aikaisempaa selkeämmin opintojen mukana kulkevina toimintamuotoina.
Oma säveltäminen tai sovittaminen voi olla
syventävissä opinnoissa jopa itse valittu
syventymisalue, jossa tavoitteen saavuttaminen luetaan osaksi opintokokonaisuutta.
Erilaisten taustakomppien avulla yksinäänkin harjoitteleva voi saada kokemuksen
improvisoinnista osana harmonista taustaa.

Taidevalo mahdollistaa
ensikosketuksen
Mahdollistamme Opetushallituksen myöntämän tukirahoituksen turvin vielä tänä
syksynä Pielisalueen Taidevalo-hankkeen
kautta soiton ryhmäopetusta sekä musiikkileikin opetusta osallistumismaksuttomana toimintana muutamissa toimipisteissä,
joissa musiikkiopiston toiminta ei ole vielä
kunnolla jalkautunut lapsimääristä huolimatta. Toivomme, että perheet kiinnittyvät musiikkiopiston toimintaan hankkeen
kautta tutustuttuaan aikaisempaa rohkeammin.
Oppilashallintojärjestelmä on kesän
aikana vaihtunut moderniksi Eepos-järjestelmäksi, joka muuttaa opintotietojen
reaaliaikaisen kirjaamisen ja seuraamisen.
Opettajat ja toimisto vievät opintotietoja
tietokantaan, ja keväästä 2019 alkaen oppilailla ja huoltajilla on omat tunnukset järjestelmän tietojen selaamiseen. Viestintä
nopeutuu ja paperityö vähenee.
Opintopaikkoja myönnetään hakemuksesta vapaiden resurssien puitteissa ympäri vuoden. Siksi opintoihin kannattaa
hakeutua vielä syksylläkin.

Soile Tikka aloitti rehtorina elokuun
alussa. – On kiva palata takaisin Itä- Suomeen, jossa kulttuuri on erilainen kuin
Pohjanmaalla, Soile kuvailee tunnelmiaan.

Soile Tikka uudeksi rehtoriksi
Uudet tuulet näkyvät myös oppilaitoksen
hallinnossa; rehtorina kaksi vuotta toiminut Susanna Ertolahti-Mertanen siirtyi
kesällä toisen työnantajan palvelukseen.
Uutena rehtorina aloitti elokuun alusta
Soile Tikka, joka tuli Lieksaan Ylivieskan
seudun musiikkiopistosta. Soile toimi siellä vilunsoiton opettajana vuodesta 1999
alkaen.

SUSANNA ERTOLAHTI-MERTANEN
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Kirsikodin taiteilijat
juhlanäyttelyssä

KUVA: ASKO SAARELAINEN

KIRSIKODIN TOIMINNAN aloittamisesta
tuli tänä vuonna kuluneeksi 25 vuotta.
Juhlavuoden merkeissä Kirsikodin taiteilijoiden uusimpia teoksia nähdään
Lieksan kulttuurikeskuksessa syys–marraskuussa. Kotona Lieksassa -näyttelyn
teokset valmistuivat kesäkuun maalauskurssilla, jolla opettajana toimi kuvataiteilija taiteen maisteri Minna Haataja. Opettajan palkkaamisen mahdollisti Lieksan
kaupungin kulttuuritoimelta saatu kohdeavustus.

Kotiseutu teemana
Kurssin teemana oli kotiseutu, mikä sai
taiteilijat innostumaan aiheesta. Keskustelimme yhdessä Lieksan maamerkeistä,
kunkin omista lempipaikoista ja kävimme
luonnostelemassa Lieksanjoen rannassa,
Pielisentiellä, Tiistaitorilla sekä Lieksan
leipomolla. Pohdimme mitä kotiseuturakkaus ja nostalgia tarkoittavat ja kuinka ne
näkyvät monien taiteilijoiden töissä ja taidehistoriassa. Taiteilijalle kliseistä, mutta
niin tavallista luomisen tuskaa ei tällä kertaa nähty, vaan työskentely soljui rennon
ammattimaisesti ja ilolla eteenpäin.

Teokset maalattiin pellavapohjille käyttäen akryylitemperaa. Osassa näyttelyn
teoksista on käytetty lisäksi öljyvärejä
lähinnä viimeistelyyn. näyttely on ollut
esillä 29.6. alkaen Kirsikodissa.
Näyttelyssä nähdään monia merkittäviä
paikkoja Lieksasta, mm. Kirsi Mikkosen
Ruunaan kosket ja Niina Karin Vesitorni.
Kotiseutumme luonto on vahvasti esillä
Jukka-Pekka Levyn Puu lähempänä Pielistä sekä Pekka Turusen Joutsenemo suojaa
poikasiaan -teoksissa.

VIRPI TURUNEN

Jouko Harjanne
Puhallinorkesterin solistina
TRUMPETTITAITEILIJA Jouko Harjanne
esiintyy Lieksan Nuorisopuhallinorkesterin solistina 25. marraskuuta Lieksan Kulttuurikeskuksessa. Konsertti liittyy Puhallinorkesterin 60-vuotisjuhlavuoteen sekä
Lieksan kaupungin ja Harjanteen väliseen
vaskilähettilässopimukseen.
Vaskivirtuoosin houkuttelu Lieksaan
oli helppoa. – Harrastajaorkesterin kanssa
esiintyminen on mielenkiintoista ja hauskaa. Ja jos näin voin toimia esikuvana soittajille, se on myös hyvin palkitsevaa, Har-

janne kertoo.
– Orkesterille on mahtava
tilaisuus päästä säestämään
kansainvälisesti tunnettua
solistia. Tämä on hieno kokemus nuorille soittajille
ja erityisesti orkesterin
trumpetisteille, arvioi
LNPO:ta johtava kapellimestari Juha Tiensuu.

ASKO SAARELAINEN
Soolotrumpetisti Jouko Harjanne. KUVA ILKKA KARPPANEN.

Kulttuurikeskuksen syksyn 2018 näyttelyt
19.9.–9.11. Kirsikoti 25 vuotta – Kotona Lieksassa
20.–26.11. Lieksan Nuorisopuhallinorkesteri 60 vuotta
Muina aikoina esillä ovat Lieksan kaupungin kokoelmasta Kulttuurikeskukseen sijoitetut taideteokset.
Näyttelyt ovat avoinna ma–pe klo 12.00–17.00 sekä Kulttuurikeskuksen tilaisuuksien aikana. Vapaa pääsy.
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