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Julkinen tiedote kaikkiin lieksalaisiin koti
talouksiin.
Toimituksen tilaama tai sille tarjottu aineisto julkaistaan sillä ehdolla, että aineistoa voidaan käyttää korvauksetta kaikissa
uudelleenjulkaisuissa tai muissa käytöissä
riippumatta toteutus- tai jakelutavoista.
Ilmestyy 2–3 kertaa vuodessa.

Avustuksia haetaan sähköisesti

L

ieksan kaupungin
Jokaiselle liitetiedosvuotuisia avustuksia
tolle kuuluu myös valita
kaupungin ja sen kyoikea tyyppi, jotta se melien elinvoimaa ylläpitänee dokumenttipankiksi
vään ja lisäävään toiminkutsutussa hakemistossa
taan, elinkeinoelämän
oikeaan lokeroon. Liitteiedistämiseen, liikuntaan,
den kunnollinen nimeäkulttuuriin, nuorisotoiminen ja oikeaan paikmeen sekä sosiaali- ja terkaan tallentaminen autveystoimintaan on koltavat tietenkin myös hamena viime keväänä voikijaa itseään, jos hänellä
nut hakea ainoastaan sähon myöhemmin tarvetta
köisesti: https://miunpalpalata asiaan.
velut.fi/. Sama on edessä
Edelliselle vuodelle
Voi olla, että sähköisiä avustuslomakkeita ja niiden täyttöohjeita
jatkossakin.
myönnetyn yhdistysavusvielä päivitetään ennen kevään hakuaikojen alkamista, mutta
Viime keväänä aloitettuksen tilityslomakkeen
suunnilleen samoja perusasioitahan jatkossakin kysytään. Viime
tiin samoin yksityisteiden
saa dokumenttipankkisikeväänä alkoi nelisivuisen yhdistyshakemuksen laadinta määrittelemällä, mistä kunnasta ja minkälaista avustusta oltiin hakemassa.
kunnossapidon ja perusvun linkistä. Viime vuonparantamisen avustusten
na tämä linkki sijaitsi aihaku sähköisesti.
van sivun lopussa.
Kohtalaisen hyvin on sähköinen hakeYksityistiehakemusten puolella asiat
minen sujunut, mutta joitakin tyypillisiä
Aikataulu syytä
ovat yksinkertaisempia, kun lomakkeen
ottaa huomioon
sekä täyttö että allekirjoitus tapahtuvat ykongelmakohtiakin on ollut.
sin tein laatijan omilla pankkitunnuksilla.
Kansalaisopiston rehtori Asko SaareOma salasana pitää tietää itse
Yhdistyksen avustushaussa on ajatuklainen käsittelee kulttuuritoimen alaan
Yhdistyspuolella on yleisin sähköissena, että hakemuksen laatija ja sen allekuuluvia avustushakemuksia ja haluaa
ten lomakkeiden täytön ongelma ollut
kirjoittaja eivät välttämättä ole sama hentähänastisten sähköisten hakukierrosten
tämä: ”Mitkä ovat meidän yhdistyksemkilö. Monen yhdistyksen säännöt vaatikokemuksien pohjalta korostaa etenkin
me käyttäjätunnus ja salasana?” Käyttäjävat sitä paitsi kaksi allekirjoittajaa tai niaikataulua.
tunnus pystytään ylläpidon puolella tar– Kaikki tarvittavat liitteet tulee tallenmenkirjoittajaa. Siksi on käytössä kaksikistamaan, jos se on unohtunut. Salasana
taa samassa määräajassa itse hakemukvaiheinen järjestelmä.
sen sijaan on todellakin jokaisen käyttäEnsin laaditaan hakemus ja lisätään
sen kanssa, se nopeuttaa käsittelyä. Jos
jän – tässä avustushakemusasiassa jokailiitteet yhdistyksen tunnuksia käyttäen
on teknisiä tai muita ongelmia, kannatsen yhdistyksen tai muun hakijan – oma
– siis sitä yhdistyksen käyttäjätunnusta
taa ottaa yhteyttä hyvissä ajoin eikä vasasia. Sehän nimenomaan on koko salasaja salasanaa, joiden on syytä olla yhdista hakuajan viime hetkellä. Ja itse hakenan ajatus, varmistaa että kukaan ei pääse
tyksen varmassa tallessa.
musten jättömahdollisuushan todella
käyttämään järjestelmää toisen nimissä.
Kun yhdistyshakemus on valmis, sen
sulkeutuu täsmälleen hakuajan loppuEri järjestelmien käyttäjätunnukset ja
laatija lähettää sen allekirjoitettavaksi,
hetkellä.
salasanat on syytä merkitä itselle muisvaikka sitten itselleenkin. AllekirjoittaYksityistiehakemusten puolella on
tiin turvallisella tavalla. Niiden pitää löyjat saavat jokainen sähköpostiviestin, joskuntatekniikan päälliköllä Ritva Patjaltyä aikojenkin päästä, mutta kenenkään
sa heitä pyydetään pistäytymään allekirla aivan samanlaisia kokemuksia. – Avusjoittamassa hakemus.
tushakemuksen huolellinen täyttäminen
muun ei kuulu päästä niihin käsiksi. YhAllekirjoittajat kirjautuvat kukin omilja liitteiden toimittaminen hakuaikana
distyksessä kannattaa pitää huolta siitä,
että tällaiset tiedot eivät katoa silloinla, henkilökohtaisilla pankkitunnuksilnopeuttaa hakemusten käsittelyä.
kaan, kun toimihenkilöt vaihtuvat.
laan järjestelmään, klikkaavat heille anKansalaisopiston alkavan kevätlukunettua linkkiä ja käyvät vahvistamassa,
kauden ohjelmaan on suunniteltu muun
Yhdistysallekirjoitus
että kyllä vain, hyväksyn hakemuksen ja
ohessa erityinen kurssi kaupungin avuskahdessa vaiheessa
lähetän sen omasta puolestani eteenpäin.
tusten hakemisesta. Tarkkaa aikataulua
Yhdistyshakemusten sähköinen allekirei, poikkeuksellisesti, voida vielä tässä
joitus on myös tuottanut paljon ongelLiitteille nimi ja oikea tyyppi
Korennon numerossa kertoa, koska päämia. Ilmeisesti allekirjoituspyyntösähköLiitetiedostojen nimeämisessä on patökset avustusten hakuaikatauluista tapostiviestit eivät ole aina menneet perille
rantamisen varaa. Ajatelkaa hakemuspahtuvat vasta alkuvuonna 2020. Kurssi
– tai niitä ei ole luettu. Asiakkaan puolesten vastaanottajaa, koettakaa helpottaa
on tarkoitus sovittaa hakuaikojen yhteyta ovat sitten virkamiehet saaneet kuitata
hänen työtään. Asioiden käsittely noteen, ja siitä ilmoitetaan sitten erikseen.
aika monta hakemusta allekirjoitetuiksi,
peutuu, jos hän saa kaikki liitetiedostot
kun henkilökohtaisesti tai puhelimessa
selvästi nimettyinä, esimerkiksi ”BrahePASI KARONEN
on niin sovittu. Käyhän se niinkin, mutanpolun_patikkaseura_tilinpäätös_2019.
Suunnittelijaopettaja
ta paljon huolta aiheutuu, ja ainakin suupdf”, eikä mitäänsanomattomasti vaikpasi.karonen(ät)lieksa.fi
relta osin suotta.
kapa tyyliin ”Liite.pdf”.
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Jazzia Kolin kirkossa
Lauantai 18.1. kello 14.00
Savolainen/Seppä/Kuusijärvi
Mestarillinen kolmikko herkistää yleisön uudella ohjelmistolla.
Kyseessä on vibrafonisti Panu Savolaisen uusi kokoonpano, jossa
mukana ovat Eero Seppä, kontrabasso, ja Harri Kuusijärvi, harmonikka.
Liput 20/15/10 €. Ennakkoon Tiketti, Levy-Eskot ja Koli Season.
Yhteistyössä Jazzkerho -76 Joensuu ja Lieksan kaupungin kulttuuritoimi.

Kaukaiselle ystävälle
Minna Kajander ja Marja Kalevi
konsertoivat Kulttuurikeskuksessa 16.2.

13.−29.5.
Kansalaisopiston maalausryhmät

Usealla meistä on ystävä joka asuu kaukana tai läheinen, jota ei ole tavannut pitkään aikaan. Todellisen ystävän voi kohdata uudestaan kuin välimatkaa ei koskaan olisi ollutkaan.
Musiikki tuli uudelleen yhdistäneeksi Marja Kalevin ja Minna Kajanderin lähes
kahdenkymmenen vuoden tauon jälkeen. Hetken päästä se, ilkikurisesti hymyillen, erotti ystävykset jälleen. Tai ainakin yritti.
– Halusimme jakaa tarinamme konserteissa ystävänpäivän aikaan soittamalla
pasuunalle ja pianolle sävellettyä musiikkia, kertoo Minna Kajander. Kaukaiselle ystävälle -konsertit ovat 14.2. Juuan kunnantalossa ja 16.2. Lieksan kulttuurikeskuksen Brahe-salissa.
Minnan ja Marjan tiet kohtasivat muutama vuosi sitten Vakka-Suomen musiikkiopistossa, jossa he olivat hetken kollegoita:
– Olimme nähneet viimeksi vuosia aiemmin soittaessamme yhdessä ja tiet
olivat vieneet eri puolille Suomea. Minnan mukana Turun seudulle tuli pala entistä kotiseutua. Seurasi muutama oikein rattoisa työvuosi samassa musiikkiopistossa, kertoo konsertin pianisti Marja Kalevi.
Jo yhteisten työvuosien aikana virisi ajatus soittamisesta yhdessä. Kun tiet uudestaan veivät eri puolille Suomea – ja kuinka ollakaan, Marjan tie vei sinne mistä
Minna lähti – ystävykset päättivät, että periksi ei anneta. Pidetään yhteyttä! Nyt
on yhteisen konsertin aika.
– Tämä tuntuu tärkeältä ohjelmistonkin puolesta; musiikkia lännestä ja idästä
joiden välillä tässä molemmat muusikot liikkuvat. Siinä yhdistyy muun muassa
raumalaisen ja lieksalaisen säveltäjän musiikkia, kertoo Marja Kalevi.
Kaikkein tärkeintä on kuitenkin päästä soittamaan ystävän kanssa yhdessä.
Tule Sinäkin konserttiin kaukaisen ystäväsi kanssa!

Näyttelyt ovat avoinna ma−pe
klo 12−17 sekä Kulttuurikeskuksen
tilaisuuksien aikana. Vapaa pääsy.

Minna Kajander & Marja Kalevi
Konsertin ohjelma

Kesänäyttelyssä 11.6.–21.8.2020
nähdään Anssi Mikael Okkosen
teoskokonaisuus ”Summer Exhibition 2020”.

Carolina Calvache: Trombonsillo
Timo Katila: Sonatiini pasuunalle ja pianolle (kantaesitys 14.2.)
Einar Englund: Panorama
Heino Kaski: Preludi h-molli op. 48/1 ”Pankakoski”
Launy Gröndahl: Konsertto pasuunalle ja pianolle.

Kulttuurikeskuksen kevään
2020 näyttelyt
3.2.−6.3.
Kari Virtasen maalauksia
2.−30.4.
Lasten ja nuorten kuvataideopetus
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Tieto, sivistys ja syrjäisyys
Lieksan kymmenes kulttuuriseminaari
Perjantai 21.2.2020 klo 13.00–15.30

Lauantai 22.2.2020 klo 12.00−14.30

Lieksan kulttuurikeskus, Pielisentie 9–11

Lieksan kulttuurikeskus, Pielisentie 9–11

Totta toinen puoli.
Historian ja muistitiedon hankala suhde

Musiikkia

Seppo Knuuttila on tehnyt pitkän ja näyttävän uran perinteentutkimuksen ja kulttuurin tutkimuksen parissa. Parhaiten hänet tunnetaan huumoria koskeneista tutkimuksistaan, esimerkiksi vuonna 1992 ilmestyneestä väitöskirjasta Kansanhuumorin mieli.
Knuuttila on arvostettu ja syvällinen tutkija ja kirjoittaja sekä
innostava opettaja, joka on osannut myös kertoa tutkimuksen
tuloksista ja soveltaa niitä käytäntöön niin, että laaja yleisö on
päässyt tiedosta osalliseksi.

Kirjailija Alexandra Salmela
Alexandra Salmela on Suomessa asuva ja työskentelevä Tšekkoslovakian Bratislavassa syntynyt kirjailija. Hänen esikois
romaaninsa 27 eli kuolema tekee taiteilijan (2010) herätti suurta kiinnostusta suomalaisessa lukijakunnassa. Esikoinen palkittiin usealla kirjallisuuspalkinnolla ja se päätyi ilmestymisvuonnaan Finlandia-ehdokkaaksi.
Vuonna 2013 häneltä ilmestyi Martina Matlovičován kuvittama lastenkirja Kirahviäiti ja muita hölmöjä aikuisia. Paria vuotta myöhemmin oli vuorossa piikikäs ja humoristinen romaani
Antisankari. Tänä vuonna on ollut jälleen lastenkirjan vuoro;
Mielikutitusolento on Alexandran kirjoittama ja Linda Bondestamin kuvittama.

Yhteenveto päivän keskusteluun
Professori Risto Turunen, Itä-Suomen yliopisto

Seppo Knuuttila

Alexandra Salmela

Jussi Makkonen, sello

Sivistys ja kumppanuus –
Itä-Suomen yliopisto alueellisena vaikuttajana
Professori Harri Siiskonen, Itä-Suomen yliopisto
Yleisen historian professori Harri Siiskonen on toiminut
Itä-Suomen yliopiston akateemisena rehtorina vuosina 2017–
2019 ja yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan
dekaanina 2013–2017. Siiskosen oman tutkimuksen painopisteitä ovat ympäristö- ja väestöhistoria.
Aiheesta keskustelemassa
• Professori Harri Siiskonen, Itä-Suomen yliopisto
• Professori, emeritus Seppo Knuuttila
• Tutkijatohtori Maija Halonen, Itä-Suomen yliopisto
• Kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen, Lieksan kaupunki
• Erikoissuunnittelija Hanna Susitaival, Taiteen edistämiskeskus
• Sellotaiteilija Jussi Makkonen
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy!
Kulttuuriseminaarin järjestävät Lieksan kansalaisopisto ja kulttuuritoimi yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston humanistisen
osaston kanssa.

Tiedustelut
Lieksan kansalaisopisto/Asko Saarelainen
puh. 04010 44111, asko.saarelainen(ät)lieksa.fi

Jussi Makkonen

Harri Siiskonen
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kuvat: Visa Knuuttila, Sini Lehväslaiho, Lido Salonen, Varpu Heiskanen/Itä-Suomen yliopisto

Professori, emeritus Seppo Knuuttila

Kuva: Varpu Heiskanen / UEF

Onko tietoo, Lieksa?

Kuva: Pielisen museo

Lieksan Kauppayhtiön kangasosasto 1920-luvulla.

Karjalaiset kauppiaat
Lieksassa
T

utustuimme kansalaisopiston syksyn historiapiirissä paikallisiin
kauppiasperinteisiin. Mielenkiintoisen kerrostuman muodostavat karjalaiset kauppiaat, jotka perustivat pysyvän kauppaliikkeen Lieksaan 1800–1900lukujen vaihteessa. Nämä laukkukaup
piaat, erityisesti Maurot, Mauraset ja Rotkot, ovat jättäneet mittavan jäljen paikallishistoriaan.
Liike-elämän lisäksi monet heistä olivat aktiivisesti mukana paikkakunnan
yhteiskunnallisissa tehtävissä ja yhdistystoimissa. Ortodoksinen seurakunta
sekä kulttuuri- ja liikuntajärjestöt saivat
heistä aktiivisia toimijoita ja toiminnan
tukijoita. Huumori, huolenpito ja lämmin karjalainen yhdessäolo olivat karjalaisiin kauppiasveljiin yleisesti liitettyjä
ominaisuuksia.
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Maurojen Kauppayhtiö

Dobrinin − Rotko

Lieksaan sijoittuneista laukkukauppiaista tunnetuin oli Repolan Koropin kylästä
kotoisin ollut Wasili Maurojeff, vuodesta 1919 Mauro, joka avasi pienen kauppapuodin Hovilan piharakennuksessa syyskuussa 1892. Vuonna 1919 yritys muuttui
Lieksan Kauppa Osakeyhtiöksi ja harjoitti menestyksellistä liiketoimintaa lieksalaisten parissa aina vuoteen 1980.
Wasili Mauro toimi yhtiön toimitusjohtajana kuolemaansa saakka. Tämän
jälkeen perheyhtiön johtoon astui Nikolai ”Kola” Mauro ja hänen jälkeensä
nuorin veljeksistä Pauli. Nikolai ja Pauli
Maurolle myönnettiin kauppaneuvoksen arvonimi. Myös muut sisaruksen
työskentelivät yrityksen palveluksessa.
Wasilin veljeksistä kaksi, Andrei ja Ivan
(Ippo) Mauranen, toimivat Lieksassa
kauppiaina.

Vienan Karjalasta kotoisin olleet Dobrininin serkukset Ivan ja Vasili toimivat
kauppiaina Lieksassa 1900-luvun alussa. Ivan muutti perheineen Joensuuhun
1910-luvulla ja perusti sinne vaatekaupan. Lieksan kauppansa hän myi anopilleen Aleksandra Mikkoselle (ent. Höttönen), joka piti liikettä Lieksassa 1920- ja
1930-lukujen taitteeseen saakka.
Vasili perusti oman sekatavarakaupan Lieksaan vuonna 1904. Vasili osti
kaupanteon ohessa kiinteää omaisuutta
maata ja metsää. Vasili Dobrininin (nimi
muutettiin Rotkoksi 1930-luvulla) kuoltua vuonna 1944 sekatavarakauppaa jatkoivat pojat Viktor ja Niilo. Rotkon kauppa muuttui vaatekaupaksi 1950-luvulla ja
jatkoi toimintaansa 1970-luvulle. Niilon
poika Markku toimi yrittäjänä Kiinteistö
Plus Oy:ssä vuoteen 2008.

Kuva: Asko Saarelainen

Viktor Mauranen teki pitkän kauppias
uran Tiensuussa. Hän toimi myös Pielisjärven Hevosystäväin Seuran puheenjohtajana neljännesvuosisadan ajan.

Mauraset kyläkauppiaina
Repolan Koropin kylästä kotoisin olleiden Ilja ja Pelagea Maurasen 12 lapsesta kauppiaina toimivat Pekka, Juho, Viktor ja Valde.
Pekka Mauranen aloitti kauppatoiminnan jo kymmenen vuotiaana setänsä
Vasili Mauron palveluksessa. Pekka ennätti olla Kauppayhtiöllä 24 vuotta ennen kuin perusti oman vähittäis- ja tukkukauppaa harjoittavan liikkeen Kouta
Oy:n Pielisentien varrelle vuonna 1937.
Hän johti liikettä 1960-luvulle saakka.
Juho Mauranen toimi Kauppayhtiön
palveluksessa eri tehtävissä ja myymälänhoitajana Nurmijärvellä 1920-luvun
puolivälissä. Itsenäisenä kauppiaana hän
oli Lieksan kauppalassa ja Kylänlahdessa 1930-luvulla.
Viktor Mauranen sai ensi kosketuksen kaupantekoon 12-vuotiaana 1928,
kun hän oli isänsä mukana ostamassa
nahkoja Antti Horttanaiselta Tiensuusta. Horttanaiset tarvitsivat kauppa-apulaista ja Viktor sai elämänikäisen pestin.
Vuonna 1955 Viktor osti Tiensuun kaupan ja jatkoi kaupan pitoa samalla paikalla vuoteen 1977 saakka.
Valde Mauranen työskenteli veljiensä tavoin Kauppayhtiön palveluksessa
vuosina 1930–1945. Tämän jälkeen hän
oli viisi vuotta Reijonen Oy:n toimitusjohtajana Vuonislahdessa, kunnes perus-

ti kylän keskustaan oman kaupan vuonna 1950. Karjalaisia kauppiasperinteitä
jatkoi Vuonislahdessa hänen tyttärensä Riitta miehensä Eero Turusen kanssa vuoteen 2009.

Pielisentieltä
Pankakoskelle
Repolalainen laukkukauppias Paavo
Pänttönen perusti pienen sekatavarakaupan Lieksaan vuonna 1893. Vuonna
1906 hän muutti perheineen kauppiaaksi
Joensuuhun, ja Lieksan myymälä lopetetiin. Lieksan keskustan lisäksi kauppoja
perustettiin 1910-luvun taitteessa myös
Lieksan ympäristökyliin.
Rukajärveltä kotoisin ollut Mikko Kiirikoff perusti sekatavarakaupan 1920luvulla ja jatkoi kauppiaana Pielisentien ja Koski-Jaakonkadun risteyksessä
1950-luvulle. Samaan aikaan piti miesten
vaatekauppaa Pielisentien varrella Pekka Höttönen, jonka liiketoiminta jatkui
1960-luvun alkuun saakka. Höttösen pojat harjoittivat torikauppaa.
Repolalainen Filip Karmakka perusti
Lieksaan sekatavarakaupan ensimmäisen maailmansodan sytyttyä. Karmakka teki jatkuvasti kauppaa repolalaisten
laukkukauppiaiden kanssa myös Lieksan-vuosinaan. Filipin kuoleman jälkeen hänen puolisonsa Maria jatkoi liikettä vuoteen 1931 saakka.

”Riion Pekka” – Petri Grigorieff, Karjalan turkis- ja puumarkkinoita hallinnut
Repolan suurin kauppias, perusti sekatavarakaupan Nurmekseen vuonna 1906.
Poika Pekka jatkoi isänsä viitoittamaa
kauppiasuraa ja siirsi myymälän ensimmäisen maailmansodan jälkeen Pankakosken Hangaspurolle.
Riikosen kangas- ja sekatavarakauppa osti ja myi maataloustuotteita. Pekka
vaihtoi sukunimen Riikoseksi. Pekan poika Ville toimi kauppiaana Pankakoskella 1950-luvun alkupuolelle ja sen jälkeen
lyhyen aikaa Lieksan keskustassa.
Lieksassa monista eri tehtävistä tunnettujen kauppiasveljesten Niilo ja Sami
Tunttusen sukujuuret ovat Repolassa.

ASKO SAARELAINEN
Kansalaisopiston rehtori

Kerro tietosi
karjalaisista kauppiaista
Mikäli sinulla on muistitietoa tai
valokuvia artikkelissa mainituista tai muista karjalaisista kauppi
aista ja haluat jakaa ne tutkimuksen käyttöön, ota yhteyttä Asko
Saarelaiseen joko puhelimella
04010 44111 tai sähköpostilla
asko.saarelainen(ät)lieksa.fi

Huumori, huolenpito ja
lämmin karjalainen yhdessäolo
olivat karjalaisiin kauppiasveljiin
yleisesti liitettyjä ominaisuuksia.
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Ilmoittautumis- ja perumisohjeet kevät 2020
Kevätlukukausi
7.1.–12.4.2020
talviloma 2.–8.3.2020 (vko 10)
Lomaviikolla, 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 3.1.2020 klo 18.00 alkaen:
https://www.opistopalvelut.fi/lieksa/
Mikäli et voi ilmoittautua Internetin
kautta, voit ilmoittautua puhelimitse ti
7.1. alkaen p. 04010 44106 (klo 9–15).
Ilmoittautuminen myös ti 7.1. alkaen
asiakaspalvelupisteessä asiakaspäätteellä, Pielisentie 3, arkisin klo 9–15
Jatkaessasi keväällä samalla kurssilla
kuin syksyllä, sinun ei tarvitse vuoden
vaihteessa ilmoittautua uudelleen, vaan
siirrämme sinut automaattisesti kevään
opiskelijaksi.
Syksyllä ilmoittauduit kurssille koko
lukuvuodeksi, mikäli kurssilla oli näkyvissä sekä syksyn että kevään päivämäärät (= koko lukuvuoden 2019–2020 kestävä kurssi)
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.
Koko lukuvuoden kestävät kurssit laskutetaan kahdessa erässä (syksyllä ja keväällä). Kurssimaksun lisäksi opiskelijat
hankkivat ja kustantavat itse oppimateriaalinsa.

Peruminen
Kevään uusien kurssien osallistumisen
perumisen voi tehdä maksutta ennen
kurssin ensimmäistä kokoontumiskertaa (viimeistään edellisenä arkipäivänä).
Kurssille tulematta jättäminen ei ole perumista.
HUOMAA! Mikäli et jatka syksyllä aloittamallasi kurssilla enää keväällä 2020, täytyi KEVÄÄN OSALLISTUMINEN perua viimeistään 30.11.2019. Mikäli perumista ei ole tuolloin tehty, laskutamme myös kevään kurssimaksun!
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Perumiset vain toimiston kautta:
p. 04010 44106 tai
tuula.porkka(ät)lieksa.fi.

Otamme sinuun yhteyttä, jos kurssi peruuntuu tai olet saanut opiskelijapaikan
varasijalta.

Opiskelun aloittaminen

Opiskelijoiden
tapaturmavakuutus

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
(TE-toimiston voimassa olevalla asiakaskortilla tai Internetistä tulostettavalla todistuksella työnhausta), asiakaspalvelupisteessä (ark. klo 9–15), Pielisentie 3.
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.

Kurssin peruuntuminen
opiskelijamäärän
vähäisyyden vuoksi
Syksyn sekä keväällä alkavien uusien
ryhmien toiminta ratkeaa ensimmäisessä kokoontumisessa. Mikäli ryhmässä on
väh. 6 opiskelijaa, toiminta alkaa ja ryhmä työskentelee lukukauden loppuun.

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, kurssimuutokset 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
Toimistosihteeri
Suunnittelijaopettaja
Suunnittelijaopettaja

Asko Saarelainen
Tuula Porkka
Inna Turpeinen
Pasi Karonen

p. 04010 44111
p. 04010 44106 (ma, ti, pe 9–15)
p. 04010 44108
p. 04010 44112

Käyntiosoite
Postiosoite

Kulttuurikeskus, Pielisentie 9–11, 2. krs, 81700 Lieksa
Kansalaisopisto, PL 41, 81701 Lieksa

etunimi.sukunimi(ät)lieksa.fi
https://www.lieksa.fi/kansalaisopisto
https://www.facebook.com/lieksan.kansalaisopisto

Kansalaisopiston
kurssit keväällä 2020
HISTORIA JA
YHTEISKUNTA
Kulttuurikeskus, kokoushuone
Simpauttaja, Pielisentie 9–11
To 17.00–18.30
16.1.2020–16.4.2020
Tunteja 14
Kurssimaksu 20,00 €
FL Asko Saarelainen
Kurssilla keskustellaan Lieksan ja Suomen historiaan liittyvistä kysymyksistä
ja esitellään alan tutkimus- ja kaunokirjallisuutta. Kevään teemoina lieksalainen kauppaperinne, Stenius-kirkkoherrat, Ruunaa ja Koli. Kokoontumiset pääsääntöisesti joka toinen viikko: 16.1., 30.1.,
13.2., 12.3., 26.3., 2.4., 9.4. ja 16.4.2020.
Huom! Kurssi on täynnä.

130131 KOLIN PERINNEPIIRI
Kolin koulu, Aapiskukontie 11
Ke 16.00–18.15
15.1.2020–20.5.2020
Tunteja 24
Kurssimaksu 35,00 €
FL Asko Saarelainen
Kurssilla täydennetään Kolin kylähistoriaan liittyvää materiaalia ja kootaan
kylähistoriaan tulevia artikkeleita. Teemoina ovat mm. Pielisen laivaliikenne,
matkailu ja tarinaperinne. Kokoontumiset 15.1., 29.1., 12.2., 11.3., 8.4., 22.4., 6.5. ja
20.5.2020.

130135 MITEN OPASTAN
LIEKSASSA?
Kulttuurikeskus, kokoushuone
Simpauttaja, Pielisentie 9–11
Ma 17.00–18.30
20.1.2020–6.4.2020
Tunteja 12
Kurssimaksu 20,00 €
FL Asko Saarelainen
Kurssilla kootaan opastukseen liittyvää
materiaalia eri aihepiireistä kurssilaisten yhteistyönä. Kurssi soveltuu toimiville matkailuoppaille ja oppaaksi aikoville. Kokoontumiset: 20.1., 3.2., 17.2., 9.3.,
23.3. ja 6.4.

Kuva: Asko Saarelainen

130121 HISTORIAPIIRI

320200 YHTEISKUNNALLISTA
KESKUSTELUA
Kulttuurikeskus, kokoushuone
Simpauttaja, Pielisentie 9–11
Ma 18.45–20.15
20.1.2020–6.4.2020
Tunteja 14
Kurssimaksu 20,00 €
FM Pasi Karonen
Yhteiskunnallista keskustelua ja yhteiskuntafilosofista pohdintaa paikallisista, valtakunnallisista ja maailmanlaajuisista aiheista kaupungin hallintoelinten
esityslistojen ja pöytäkirjojen, uutisten,
pääkirjoitusten ja muun pohjalta. Aiheet
voivat ulottua suurin piirtein Kaarisillasta Brexitiin ja ilmastonmuutoksesta hyvän yhteiskunnan ideaan. Seitsemän kokoontumista: 20.1., 3.2., 10.2., 17.2., 9.3.,
23.3. ja 6.4.

320220 JOHDANTOA
JOUKKOVIESTINTÄÄN
Rantalan koulu, atk-luokka, Rantalantie 4
Ke 17.00–20.00
12.2.2020–26.2.2020
Tunteja 12
Kurssimaksu 20,00 €
FM Pasi Karonen
On uutisia, valeuutisia, joukkoviestimiä,
sosiaalista mediaa, journalismia – nyky-

aikana tarvitaan aiempaa enemmän lukutaitoa ja lähdekritiikkiä, ja hyvä on osata
tiedottaa asiallisesti, vakuuttavasti ja vastaanottajaa kunnioittaen. Kolmen keskiviikkoillan johdantokurssi, jolla luetaan
lehtiä sekä myös itse kirjoitetaan ja katsotaan, mitä oikein tulikaan tehdyksi.

KIRJALLISUUS
130233 DEKKARITYÖPAJA
Kulttuurikeskus, kokoushuone
Simpauttaja, Pielisentie 9–11
Pe 17.00–19.30, la 10.00–16.15,
su 11.00–16.15
7.2.2020–9.2.2020
Tunteja 16
Kurssimaksu 35,00 €
Kirjailija Tuomas Lius
Työpajassa viedään eteenpäin omia kirjoitusprojekteja kirjailija Tuomas Liuksen
johdolla. Itsenäisen työskentelyn lisäksi
tekstejä käsitellään ja keskustellaan tarinankerronnasta. Työpaja on jatkoa Kova
keikka Lieksassa -kurssille ja soveltuu sen
käyneille tai vastaavat perustaidot omaaville kirjoittajille.
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TIETOTEKNIIKKA
340160 ÄLYPUHELIMEN
ALKEITA
Keskuskoulu, Koulukatu 16, luokka 213
Ti 17.00–18.30
14.1.2020–18.2.2020
Tunteja 12
Kurssimaksu 20,00 €
Tradenomi Eine Pakarinen
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat
käyttäneet älykännyköitä vähän tai eivät
ollenkaan taikka muuten kokevat tarvitsevansa puhelimen käyttönottoon opastusta. Tutustutaan rauhalliseen tahtiin
Android-puhelimien käyttöjärjestelmään
ja asetuksiin sekä puhelimen käyttöönottoon ja puhelimessa oleviin sovelluksiin.

340165 ÄLYPUHELIMEN
JATKOKURSSI
Keskuskoulu, Koulukatu 16, luokka 213
Ti 17.00–18.30
25.2.2020–7.4.2020
Tunteja 12
Kurssimaksu 20,00 €
Tradenomi Eine Pakarinen
Opintojaksolla syvennämme osaamista
Android-älypuhelimen erilaisten sovellusten käyttömahdollisuuksista ja puhelimen käyttöön liittyvistä asetuksista. Tutustumme älypuhelinten perustoimintojen lisäksi netin käyttöön ja muiden
hyötyohjelmien lataamiseen sekä niiden
käyttöön. Kurssi on tarkoitettu älypuhelimen alkeiskurssille osallistuneille.

340170 TIETOTEKNIIKAN
KÄYTÄNNÖN KERTAUSKURSSI, RYHMÄ A
Rantalan koulu, atk-luokka, Rantalantie 4
Ti 17.00–19.15
14.1.2020–4.2.2020
Tunteja 12
Kurssimaksu 20,00 €
FM Pasi Karonen
Kerrataan ja täydennetään Windowsperustaitoja käytännön harjoittelun ja
osallistujien tarpeiden kautta. Tietoturva-asiat ainakin kuuluvat mukaan ilman
muuta. Lyhytkurssi neljänä tiistai-iltana.
Huomaa uusi paikka: ei enää lukio, vaan
Rantalan koulun atk-luokka, joka sijaitsee
joenpuoleisen piharakennuksen A-portaan toisessa kerroksessa.

340175 TIETOTEKNIIKAN
KÄYTÄNNÖN KERTAUSKURSSI, RYHMÄ B
Rantalan koulu, atk-luokka, Rantalantie 4
la 10.00–12.15
15.2.2020–14.3.2020
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Tunteja 12
Kurssimaksu 20,00 €
FM Pasi Karonen
Kerrataan ja täydennetään Windowsperustaitoja käytännön harjoittelun ja
osallistujien tarpeiden kautta. Tietoturva-asiat ainakin kuuluvat mukaan ilman
muuta. Lyhytkurssi neljänä lauantaina.
Huomaa uusi paikka: ei enää lukio, vaan
Rantalan koulun atk-luokka, joka sijaitsee
joenpuoleisen piharakennuksen A-portaan toisessa kerroksessa.

340180 TIETOTEKNIIKAN
KÄYTÄNNÖN JATKOKURSSI
Rantalan koulu, atk-luokka, Rantalantie 4
Ti 17.00–19.15
17.3.2020–7.4.2020
Tunteja 12
Kurssimaksu 20,00 €
FM Pasi Karonen
Kehitetään edelleen Windows-perustaitoja käytännön harjoittelun ja osallistujien tarpeiden kautta. Kurssia voidaan haluttaessa painottaa esimerkiksi Windowsin vakiotyökalusovellusten, Internetin
tai sosiaalisen median suuntiin, ja eiköhän tietoturva tule esiin täälläkin. Lyhytkurssi neljänä tiistai-iltana. Huomaa uusi
paikka: ei enää lukio, vaan Rantalan koulun atk-luokka, joka sijaitsee joenpuoleisen piharakennuksen A-portaan toisessa kerroksessa.

340190 SÄHKÖINEN
VIESTINTÄ JA ASIOINTI
Rantalan koulu, atk-luokka, Rantalantie 4
Ti 17.00–19.15
11.2.2020–10.3.2020
Tunteja 12
Kurssimaksu 20,00 €
FM Pasi Karonen
Sähköinen viestintä ja asiointi, aineistonhankinta ja lähdekritiikki, tietoturva
ja huijausten varominen ovat nykyään
peruskansalaistaitoja. Katsotaan ainakin
sähköpostia, verkkoselailua ja sosiaalista
mediaa. Lyhytkurssi neljänä tiistai-iltana.
Huomaa uusi paikka: ei enää lukio, vaan
Rantalan koulun atk-luokka, joka sijaitsee
joenpuoleisen piharakennuksen A-portaan toisessa kerroksessa.

KAUPUNGIN AVUSTUSTEN
HAKEMINEN
Rantalan koulu, atk-luokka, Rantalantie 4
Kurssiajat ilmoitetaan myöhemmin
Tunteja 12
FM Pasi Karonen
Kurssimaksu 20 €
Lieksan kaupungilta on haettavissa avustuksia sekä kuntalaisten hyvinvointia ja
kaupungin elinvoimaan liittyvää toimin-

taa ynnä kaupungin ja yhdistysten välistä
yhteistyötä että yksityisteiden kunnossapitoa ja perusparantamista varten. Avustuksia haetaan sähköisillä lomakkeilla.
Monilla on jo hyvää kokemusta sähköisten avustushakujärjestelmien käytöstä,
mutta toiset ja varsinkin uudet hakijat
saattavat selvitä paremmin, kun otetaan
vaihe vaiheelta yhdessä. Omat pankkitunnukset ja mahdolliset aiemmat sähköisen avustushakujärjestelmän käyttäjätunnukset tarvitaan. Koska avustusten hakuajat päätetään vasta alkuvuonna 2020, ilmoitetaan kurssiajat myöhemmin. Huomaa uusi paikka: ei enää lukio,
vaan Rantalan koulun atk-luokka, joka sijaitsee joenpuoleisen piharakennuksen
A-portaan toisessa kerroksessa.

KIELET
120392 ENGLANNIN
KESKUSTELUKERHO –
ENGLISH CONVERSATION
CLUB
Keskuskoulu, Koulukatu 16, luokka 124
To 17.00–18.30
9.1.2020–16.4.2020
Tunteja 26
Kurssimaksu 35,00 €
FM Pasi Karonen
Lähtötaso B1 eli keskitaso. Vapaamuotoista keskustelua englanniksi osallistujien omista aiheista sekä uutisista ja muista ajankohtaisista asioista. Ei tapaamista 26.3.
Starting level B1, or Intermediate English. Informal discussion in English on
the participants’ own subjects plus news
and other current topics. No meeting on
March 26th.

120110 SUOMEN KIELIOPIN
TUKIKURSSI
Keskuskoulu, Koulukatu 16, luokka 219
Ma 16.20–18.00 ja ke 16.20–18.00
22.4.2020–27.5.2020
Tunteja 25
Kurssimaksu 35 €
FM Inna Turpeinen
Kurssi kaksi kertaa viikossa maanantaisin
ja keskiviikkoisin. Sopii suomen kieltä vähintään 1–2 vuotta opiskelleille, ei aloittelijoille. Kurssilla käsitellään suomen kieliopin vaikeita kysymyksiä kuten verbien aikamuotoja, nominien taivutusta ja
lausetyyppejä. Opiskelijoiden omat toiveet otetaan kurssilla huomioon. Kurssilla ei ole oppikirjaa. Opettajan omat materiaalit.

MUSIIKKI
110101 KEVYEN MUSIIKIN
LAULUKURSSI
Keskuskoulun auditorio, Koulukatu 16
Ke 17.00–20.00, to 16.00–20.45
22.1.2020–19.3.2020
Tunteja 40
Kurssimaksu 130,00 €
Pop/jazz-laulunopettaja Heidi Niinimäki
Kurssi sisältää sekä ryhmä- että yksilöopetusta. Ryhmäopetuksessa (8 t) jokaisella oppilaalla on omaa laulutuntiaikaa.
Sillä aikaa kun yksi laulaa, niin 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 kehon käyttöä.
Tehdään hyviä harjoituksia, sekä lauletaan paljon kappaleita eri tyylilajeissa
(pop, rock, jazz, blues, iskelmä) suomeksi että englanniksi.

110165 YHTEISLAULUHETKI
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
Ti 13.00–14.00, pe 13.00–14.00
14.1.2020–31.3.2020
Tunteja 5
Markku Korpinen
Lauletaan yhdessä tuttuja lauluja. Kevään kokoontumiset: ti 14.1. tanssimu
siikki, ma 10.2. koululaulut ja lastenlaulut, pe 13.3. tangot, humpat ja ti 31.3. virret ja hengelliset laulut. Ei kurssimaksua.

KUVATAITEET
110330 MAALAUSTAITEEN
TYÖPAJA KEVÄT
Keskuskoulu, Koulukatu 16,
taideopetustila
La 10.00–16.45, su 10.00–16.45
22.2.2020–23.2.2020
Tunteja 16
Kurssimaksu 35,00 €
Taidemaalari Antti Hakkarainen
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).

110332 MAISEMAMAALAUS
KEVÄT
Keskuskoulu, Koulukatu 16,
taideopetustila
La 10.00–16.45, su 10.00–16.45
2.5.2020–3.5.2020
Tunteja 16
Kurssimaksu 35,00 €
Taidemaalari Antti Hakkarainen
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. Viikonloppukurssi yhtenä viikonloppuna. La ja su klo 10.00–
16.45 (8 oppituntia, 45 min ruokatauko).

LIIKUNTA
830113 TUTUSTU ERI
LIIKUNTALAJEIHIN
Useita toimipaikkoja
To 17.30–18.30
12.3.2020–16.4.2020
Tunteja 8
Kurssimaksu 20,00 €
LM Pirjo Rämänen
Lieksa on erinomainen kaupunki liikunnan harrastajille. Ohjattujen tuntien lisäksi täällä voi harrastaa paljon muuta.
Talviloman jälkeen alkavalla kurssilla tutustutaan kuuteen eri liikuntalajiin: 12.3.
hiihtoon, 19.3. luisteluun, 26.3. sulkapalloon, 2.4. sählyyn, 9.4. uintiin, 16.4. suunnistukseen. Ensimmäinen kokoontuminen on jäähallin (Lieksan Areena) edessä, hiihtovarusteet.

830115 JUOKSUKOULU
Useita toimipaikkoja
To 17.30–18.30
23.4.2020–28.5.2020
Tunteja 8
Kurssimaksu 20,00 €
LM Pirjo Rämänen
Kurssilla opetellaan oikeaa juoksutekniikkaa, harjoitellaan kenttä- ja maastojuoksua ja annetaan ohjeistusta juoksutapahtumaan osallistumiseen. Lisäksi opastetaan oikeiden varusteiden valintaan. Mahdollisuus osallistua juoksutestiin. Ensimmäinen kokoontuminen Urheilupuiston urheilukentällä.

TANSSILIIKUNTA
101400 KREIKKALAINEN
TAVERNA TANSSII
Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9–11
Ke 18.15–19.15
8.1.2020–8.4.2020
Tunteja 17
Kurssimaksu 35,00 €
Liikunnan lehtori Marja-Leena Ilvonen
Kreikkalaisten perinteisten tanssien peruskurssi, joka sisältää monipuolisen kattauksen Kreikan tanssikulttuuria, esim.
kaupunkitanssit (Zorbas) ja tansseja eri
puolelta Kreikkaa. Tanssit ovat ketjutansseja, eivätkä vaadi paria. Aikaisempi
tanssikokemus ei ole välttämätön. Sopii
sekä syksyn kurssilla jo opiskelleille että
uusille opiskelijoille. Mukaan sisäkengät ja muistiinpanovälineet. OPA! Eikun
menoksi!

KÄDEN TAIDOT
110405 VAAPUT
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
urheilukentän puoleinen siipi
Ma 18.00–20.15
13.1.2020–20.4.2020
Tunteja 39
Kurssimaksu 41,00 €
Timo Hartikainen
Vaapunteossa tarvittavien käsityökalujen ja koneiden käyttö; eri raaka-aineet
kuten runkojen valmistaminen eri puumateriaaleista, niiden pinnoittaminen
useilla materiaaleilla ja niiden valmistaminen; vaappujen teossa käytettävät lakat ja maalit sekä niiden käyttö. Jokainen
kurssilainen valmistaa useita vaappuja ja
saa vinkkejä niiden käyttöön. Kokeneemmat osallistujat perehtyvät syvemmälle
harrastukseensa. Kurssilla on mahdollisuus myös valmistaa pienimuotoisesti värikoukkuja, mormyskoita ja pilkkejä. Materiaalihankintoja tehdään kimppatilauksena. Ryhmä sopii myös nuorille.

110411 HOPEAKETJU
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
Ti 17.30–20.30
18.2.2020–31.3.2020
Tunteja 24
Kurssimaksu 35,00 €
Taide- ja sisustuslasiartesaani
Pirjo Honkanen
Punotaan ketjuja messinki- ja hopealangasta. Materiaalin hankinta yhteistilauk
sena. Kurssilla tarvitaan pihdit, jotka
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maksavat noin 18 €. Hopeaketju- ja lasityökurssien yhteinen tiedotustilaisuus
ti 17.9. kello 17.30–18.15 Päiväkeskus Karpalossa; aloittelijoiden läsnäolo tiedotustilaisuudessa välttämätöntä.

110416 LASITYÖT
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
La 9.00–15.00, su 9.00–15.00
18.1.2020–15.2.2020
Tunteja 36
Kurssimaksu 41,00 €
Taide- ja sisustuslasiartesaani
Pirjo Honkanen
Valmistetaan lasitöitä eri tekniikoilla.
Kokoontumiset viikonvaihteissa:
18.–19.1., 1.–2.2. ja 15.2.2020.

110499
PUUKONVALMISTUKSEN
VIIKONLOPPUKURSSI

TEKSTIILITYÖ
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Kurssimaksu 20,00 €
Restonomi Piia Ikonen
Peruskurssi niille, joilla ei kauha ole tähän mennessä oikein hyvin pysynyt kädessä. Neljän lauantaiaamupäivän yleispaketti, jonka pohjalta pääsee sitten jo
kotonakin kokeilemaan. Ensimmäisellä kerralla tunnin suunnittelukokoontuminen, sitten kolme varsinaista kokkailukertaa. Kurssimaksun lisäksi tarvikemaksu 12 €/kokkailukerta, mutta aikuinen–lapsi-parit selviävät yhdellä tarvikemaksulla/kerta.

810260 RUOANLAITTOA
ALKEISTA LÄHTIEN, RYHMÄ B

110446 OMMELLEN
VANHAA JA UUTTA
Vuonislahden Seurojentalo,
Vuonislahdentie 181
Ma 9.00–12.15, ti 9.00–12.15, ke 9.00–12.15
9.3.2020–25.3.2020
Tunteja 36
Kurssimaksu 41,00 €
Ompelijamestari Taina Kiiskinen
Kurssilla ommellaan uutta valmiskaavoja hyödyntäen. Myös korjausta vaativat
vaatteet muokataan uuteen uskoon. Mukaan pienet ompeluvälineet ja avoin mieli. Kutominen on mahdollista itsenäisesti.

KOTITALOUS
810250 RUOANLAITTOA
ALKEISTA LÄHTIEN, RYHMÄ A
Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
kotitalousluokka
La 10.00–10.45, la 10.00–13.00
11.1.2020–1.2.2020
Tunteja 13

Kuva: Pasi Karonen

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
urheilukentän puoleinen siipi
Pe 17.00–20.15, la 9.00–15.45,
su 9.00–15.45
31.1.2020–9.2.2020
Tunteja 40
Kurssimaksu 41,00 €
Teknisten aineiden opettaja
Jussi Lappalainen
Kahden viikonlopun kurssi: perjantait
17.00–20.15, lauantait ja sunnuntait 9.00–
15.45. Puukko tehdään valmiiseen terään ja ommellaan sille nahkainen tuppi: valmiin terän viimeistely, puukonpään heloitus, muotoilu ja pintakäsittely, lestan valmistus, tupen ompelu, koristelu ja pintakäsittely. Kaikki puukon tekemiseen tarvittavat materiaalit ovat saatavissa opettajilta. Kurssilainen voi käyttää myös omia materiaaleja, ja se otetaan
huomioon materiaalimaksussa. Työväli-

neitä saa lainaksi opettajilta: Pekka Oinonen, Pekka Räsänen, Aimo Kansala, Jukka Oinonen, Jussi Lappalainen. Kurssimaksu 43 € + materiaalimaksu 30 €. Kurssi on tarkoitettu etupäässä aloittelijoille,
ikäraja 15 vuotta. Kokoontumisaikoihin
sisältyy taukoja. Yhteistyökurssi Lieksan
puukkoseura ry:n kanssa. Kuhmonkadun
koulun laajennus- ja remonttitöiden takia
saattaa kulkureitti teknisen työn tiloihin
olla poikkeava. Huom! Kurssi on täynnä!

Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
kotitalousluokka
Ke 17.00–17.45, ke 17.00–20.00
5.2.2020–26.2.2020
Tunteja 13
Kurssimaksu 20,00 €
Restonomi Piia Ikonen
Peruskurssi niille, joilla ei kauha ole tähän
mennessä oikein hyvin pysynyt kädessä.
Neljän keskiviikkoillan yleispaketti, jonka pohjalta pääsee sitten jo kotonakin kokeilemaan. Ensimmäisellä kerralla tunnin
suunnittelukokoontuminen, sitten kolme
varsinaista kokkailukertaa. Kurssimaksun
lisäksi tarvikemaksu 12 €/kokkailukerta,
mutta aikuinen–lapsi-parit selviävät yhdellä tarvikemaksulla/kerta.

810270 RUOANLAITTOA
ALKEISTA PIDEMMÄLLE
Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
kotitalousluokka
Ke 17.00–17.45, ke 17.00–20.00
11.3.2020–1.4.2020
Tunteja 13
Kurssimaksu 20,00 €
Restonomi Piia Ikonen
Korkeampaa keittotaitoa peruskurssitason jälkeen – vaikka saa taitoja tulla hiomaan ilmankin edeltävää kurssia. Neljän keskiviikkoillan jatkokurssipaketti.
Ensimmäisellä kerralla tunnin suunnittelukokoontuminen, sitten kolme varsinaista kokkailukertaa. Kurssimaksun lisäksi tarvikemaksu 12 €/kokkailukerta,
mutta aikuinen–lapsi-parit selviävät yhdellä tarvikemaksulla/kerta.

Ruoanlaittokursseilla erikoismahdollisuus aikuinen–lapsi-pareille:
selviävät yhteisillä tarvikemaksuilla eli kurssimaksut 2 × 20 € + yhteiset tarvikemaksut kolmelta kokkailukerralta 3 × 12 €, yhteensä 76 €.

830210 LAIHDU SYÖMÄLLÄ!
PAINONHALLINTAKURSSI
Keskuskoulu, Koulukatu 16, luokka 221
To 17.30–19.45
12.3.2020–2.4.2020
Tunteja 12
Kurssimaksu 20,00 €
Endokrinologian erikoislääkäri
Elena Savinainen
Miten voi laihtua ja olla samalla kylläinen? Kuinka voi turvata kivennäisaineiden ja vitamiinien riittävän saannin laihdutuksen aikana? Onko mahdollista säilyttää saavutettu paino laihtumisen jälkeen? Tällä kurssilla saat vastauksia näihin kysymyksiin. Keskustelemme ruokavaliosta ja eri ruoka-aineiden tasapainon
löytämisestä arkielämässä. Seuraamme
päivittäin omaa energiamäärää tietokoneohjelman avulla. Tarvitset älykännykän tai tietokoneen, johon ilmaisohjelma
ladataan. Jos olet ylipainoinen ja haluat
pudottaa kiloja suunnitelmallisesti, olet
tervetullut mukaan! Opettaja on Moskovan yliopistosta valmistunut endokrinologian erikoislääkäri. Kokoontumiset
12.3., 19.3., 26.3. ja 2.4.

830230 HÄTÄENSIAPU- JA
KERTAUSKURSSI
Keskuskoulu, Koulukatu 16, luokka 124
La 9.00–14.00
8.2.2020
Tunteja 5
Kurssimaksu 28,00 €
ETK, ensiavun- ja terveystiedon
kouluttaja Niina Meriläinen
Tavoite: antaa valmiudet henkeäpelastavaan 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 28 € sisältäen opetuksen ja ensiapukortin tai vastaavan pätevyysmerkinnän, mutta merkintäasiat
ovat parhaillaan muuttumassa, eikä lopputulos ole vielä tiedossa.

METSÄTALOUS
710210 SAVOTTA – METSÄTALOUDEN YLEISKURSSI
Kulttuurikeskus, kokoushuone
Simpauttaja, Pielisentie 9–11
La 9.00–14.00

16.5.2020–23.5.2020
Tunteja 12
Kurssimaksu 20,00 €
Metsäasiantuntija Olavi Reittu
Kahden lauantaipäivän mittainen kurssi. Ensimmäisessä kokoontumisessa käsitellään seuraavia asioita: metsän merkitys, erityisesti metsäsuunnitelma ja tila-arvio, puukauppa, hakkuumenetelmät,
metsänuudistaminen, taimikonhoito ja
lannoitus. Toisella kerralla tutustutaan
maastossa ensimmäisessä kokoontumisessa käsiteltyihin asioihin. Kulku kokoushuone Simpauttajaan Kulttuurikeskuksen
takapihan puolelta eli Korpi-Jaakonkadun
suunnalta. Maastokohteisiin kimppakyydein, ja pidetään säävaraus voimassa.

MUU KOULUTUS
999999 VAPEPAETSINTÄKOULUTUS:
YLEISINFO
Keskuskoulun auditorio, Koulukatu 16
To 17.30–19.00
20.2.2020
Tunteja 2
Maksuton infotilaisuus.
Valmiuskouluttaja Juha Karhinen
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kurssilta saat perustiedot siitä, mikä Vapepa on
ja miten se toimii viranomaisten apuna.
Vapepa-yleisinfo kaikille avoimena yleisöluentona torstaina 20.2. kello 17.30–
19.00 Keskuskoulun auditoriossa, Koulukatu 16 (entinen lukion auditorio). Sitten
voi halutessaan ilmoittautua Vapepa-etsintäkoulutukseen myöhemmin keväällä
(kurssinumero 999901).

999901 VAPEPAETSINTÄKOULUTUS
Keskuskoulu, Koulukatu 16, luokka 213
La 10.00–15.00
28.3.2020–9.5.2020
Tunteja 18
Kurssimaksu 35,00 €
Valmiuskouluttaja Juha Karhinen
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kurssilta
saat perustiedot siitä, mikä Vapepa on ja
miten se toimii viranomaisten apuna. Etsintäkoulutuksessa tutustut kadonneen
ihmisen etsinnässä tarvittaviin etsintämenetelmiin ja viestivälineisiin sekä saat
ne taidot joita tarvitset toimiaksesi vapaaehtoisena hälytysryhmässä. Yhteensä 18 oppituntia kolmessa osassa: Vapepayleisinfo kaikille avoimena yleisöluentona (kurssinumero 999999) torstaina 20.2.
kello 17.30–19.00 Keskuskoulun auditoriossa, Koulukatu 16 (entinen lukion au-

Kuva: Pasi Karonen

TERVEYS

Metsäasiantuntija Olavi Reittu pitää
toukokuussa tiiviin kahden lauantai
päivän opintojakson ”Savotta – metsä
talouden yleiskurssi”.
ditorio). Vapepa-peruskurssi lauantaina
28.3. kello 10.00–15.00 Keskuskoulun alakoulun luokassa 213, Koulukatu 16 (pihan
toisella laidalla, eri rakennus kuin yleisinfon aikaan). Etsintäkurssi lauantaina 9.5.
kello 10.00 – noin 15.00 ensin alakoulun
luokassa 213, sitten Isonvaaran alueen
maastossa. Perus- ja etsintäkurssien yhteinen kurssimaksu 35 €.

999950 KODIN
TURVALLISUUTTA
Kulttuurikeskus, Kokoushuone
Simpauttaja, Pielisentie 9–11
Ke 17.00–20.00
15.1.2020–29.1.2020
Tunteja 12
Kurssimaksu 20,00 €
FM Pasi Karonen
Turvallisuusajattelun kehittämistä jokapäiväisessä lähiympäristössä: paloturvallisuus, pelastussuunnitelma, turvallisuussuunnittelu, tietoturvallisuus. Tavoitteena kolmen kokoontumisen puitteissa oma, toimiva suunnitelma kotiin,
mökille tai muuhun sellaiseen paikkaan.

510200 VENEILYN
PERUSTEITA
Keskuskoulu, Koulukatu 16, luokka 220
Ke 17.00–20.00
15.4.2020–13.5.2020
Tunteja 12
Kurssimaksu 20,00 €
FM Pasi Karonen
Johdantokurssi viikonloppuveneilijälle,
ei johda tutkintoihin. Kartanlukua, reitinsuunnittelua, väistämissäännöt vesillä ja ajan salliessa vähän muutakin.
Uusi vesiliikennelakikin tulee voimaan
1.6.2020. Kokoonnutaan kolmena keskiviikkoiltana, kahdesti ennen vappua 15.4.
ja 29.4. ja kerran sen jälkeen 13.5.
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Lieksan kansalaisopiston op
Kurssien alkamis- ja
päättymispäivät sekä
sisällöt löytyvät kurssikuvauksista tästä
Korennosta, syksyn
Korennosta ja Internetistä: https://www.opistopalvelut.fi/lieksa/.

HATTUVAARAN
KYLÄTALO
Hatunpirtti
Hattuvaarantie 277
TIISTAI
17.00–18.00
LIIKUNTARYHMÄ
HATTUVAARA

TIISTAI
16.00–18.15
MIESKUORO
Keskuskoulun auditorio (entinen lukiorakennus)
16.00–18.15
TAIDEKÄSITYÖN JA
KUVATAITEEN TYÖPAJA
taideopetustila
16.30–18.00
ENGLANTI IV
luokka 124
16.45–18.15
VENÄJÄ III
luokka 219

HOTELLI
PIELINEN

17.00–18.30
JUURET KARJALASSA
luokka 220

KESKIVIIKKO
19.00–20.00
KAHVAKUULARYHMÄ LÄPIKÄYTÄVÄ
pelisali

17.00–18.30
ÄLYPUHELIMEN
ALKEITA
luokka 213

Läpikäytäväntie 54

JAMALIN
KOULU

Reposärkäntie 21
KESKIVIIKKO
16.45–17.45
LIIKUNTARYHMÄ JAMALI

17.00–18.30
ÄLYPUHELIMEN
JATKOKURSSI
luokka 213
18.30–20.00
KONETSHNO! VENÄJÄN PUHEKURSSI
luokka 219

KESKUSKOULU

18.15–19.45
MATKAILURANSKAN
JATKOKURSSI
luokka 124

MAANANTAI
16.30–18.00
TYÖELÄMÄN
SUOMEA 1
luokka 219

KESKIVIIKKO
16.00–17.30
ENGLANNIN ALKEET
luokka 219

Koulukatu 16

16.20–18.00
SUOMEN KIELIOPIN
TUKIKURSSI
luokka 219
16.45–19.00
PELIMANNIT
musiikkiluokka 126
17.00–18.30
TAIDEKOULU
5–8-vuotiaat
taideopetustila
17.30–19.00
KREIKKAA
MATKAILIJOILLE
luokka 124
18.15–19.45
SUOMEN KESKUSTELUKURSSI
luokka 219

16.20–18.00
SUOMEN KIELIOPIN
TUKIKURSSI
luokka 219
16.30–18.00
TAIDEKOULU
11–15-vuotiaat
taideopetustila
17.00–20.00
KEVYEN MUSIIKIN
LAULUKURSSI
Keskuskoulun auditorio (entinen lukiorakennus)
17.00–20.00
VENEILYN
PERUSTEITA
luokka 220
17.15–18.15
FASCIAMETHOD
liikuntasali
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17.30–19.00
SAKSA II
luokka 124
17.45–19.15
VENÄJÄN ALKEIDEN
KERTAUS
luokka 219
18.00–19.30
BÄNDIKURSSI
musiikkiluokka 126
18.30–19.30
PILATES, JATKO
liikuntasali
18.30–20.45
KUVATAIDE
taideopetustila
TORSTAI
12.30–14.00
OLONEUVOSTEN
LAULELMARYHMÄ
Keskuskoulun auditorio (entinen lukiorakennus)
15.15–16.45
ESPANJA II
luokka 213
16.00–20.45
KEVYEN MUSIIKIN
LAULUKURSSI
Keskuskoulun auditorio (entinen lukiorakennus)
16.30–18.00
ENGLANTI I
luokka 219
17.00–18.30
ESPANJAN ALKEIDEN
JATKO
luokka 213
17.00–18.30
ENGLANNIN KESKUSTELUKERHO –
ENGLISH CONVERSATION CLUB
luokka 124
17.30–19.45
LAIHDU SYÖMÄLLÄ!
PAINONHALLINTAKURSSI
luokka 221
17.30–19.00
VAPEPA-ETSINTÄKOULUTUS:
YLEISINFO
Keskuskoulun auditorio (entinen lukiorakennus)
18.15–19.45
ENGLANTI II
luokka 219

PERJANTAI
15.00–16.30
TAIDEKOULU /
LAPSI & AIKUINEN
taideopetustila
VIIKONLOPPUKURSSIT
La 9.00–14.00
HÄTÄENSIAPU- JA
KERTAUSKURSSI
luokka 124
La 10.00–15.00
VAPEPA-ETSINTÄKOULUTUS
luokka 213
La 10.00–16.45,
su 10.00–16.45
MAALAUSTAITEEN
TYÖPAJA KEVÄT
taideopetustila
La 10.00–16.45,
su 10.00–16.45
MAISEMAMAALAUS
KEVÄT
taideopetustila

KESKUSKOULU
Moisionkatu 15
MAANANTAI
17.00–18.00
CIRCUIT
iso sali
18.15–19.15
LAVIS®
iso sali
TIISTAI
17.30–18.30
ZUMBA®, ryhmä A
iso sali
18.40–19.25
KEHONHUOLTO,
ryhmä A
iso sali
KESKIVIIKKO
17.00–20.00
RUOANLAITTOA
ALKEISTA LÄHTIEN,
RYHMÄ B
17.00–20.00
RUOANLAITTOA ALKEISTA PIDEMMÄLLE
TORSTAI
15.30–17.00
SENIORIJOOGA
pieni sali
16.30–19.30
HARMONIKKA
YHTEISSOITTO
puurakennus, 2.krs
17.15–18.45
JOOGA
pieni sali

17.30–18.30
KIINTEYTYSJUMPPA
iso sali
VIIKONLOPPUKURSSIT
La 10.00–13.00
RUOANLAITTOA
ALKEISTA LÄHTIEN,
RYHMÄ A
kotitalousluokka
La 11.00–12.30
LAVATANSSI, ALKEET
iso sali
La 12.40–14.10
LAVATANSSI, ALKEISTA ETEENPÄIN
iso sali
La 14.20–15.50
LAVATANSSI,
JATKORYHMÄ
iso sali
Su 16.00–17.00
ZUMBA®
ryhmä B
iso sali
Su 17.10–17.55
KEHONHUOLTO,
ryhmä B
iso sali

KESKUSKOULU
Kuhmonkatu 30
urheilukentän
puoleinen siipi

MAANANTAI
17.00–20.00, METALLITYÖT, ryhmä A
18.00–20.15, VAAPUT
TIISTAI
17.00–20.00, PUUTYÖT, ryhmä A
17.00–20.00, METALLITYÖT, ryhmä B
KESKIVIIKKO
17.00–20.00, PUUTYÖT, ryhmä B
VIIKONLOPPUKURSSI
Pe 17.00–20.15
La 9.00–15.45
Su 9.00–15.45
PUUKONVALMISTUKSEN VIIKONLOPPUKURSSI

KOLIN KOULU
Aapiskukontie 11
TIISTAI
18.00–19.00
JOOGA KOLI
19.10–21.25
KYLÄKUORO KOLIBRI

petusohjelma kevät 2020
KESKIVIIKKO
16.00–18.15
KOLIN PERINNEPIIRI
TORSTAI
12.15–14.45
KUVATAITEEN
PERUSTEET
PERJANTAI
17.30–19.00
MUSIIKKIRYHMÄ

KULTTUURIKESKUS
Pielisentie 9–11

MAANANTAI
12.00–13.00
SENIORIPILATES,
ALKEET
monitoimisali
13.15–14.15
SENIORIPILATES,
JATKO
monitoimisali
17.00–18.30
PUHALLINORKESTERI PIELINEN
Brahe-sali
17.00–18.30
MITEN OPASTAN
LIEKSASSA?
kokoushuone
Simpauttaja
KESKIVIIKKO
17.10–18.10
BODY STEP
monitoimisali
17.00–20.00
KODIN TURVALLISUUTTA
kokoushuone
Simpauttaja
18.15–19.15
KREIKKALAINEN
TAVERNA TANSSII
monitoimisali
TORSTAI
17.00–18.30
HISTORIAPIIRI
kokoushuone
Simpauttaja

PERJANTAI
11.45–14.00
SUOMEN MESTARI 2
kokoushuone
Simpauttaja
VIIKONLOPPUKURSSIT
Pe 17.00–19.30
La 10.00–16.15
Su 11.00–16.15
DEKKARITYÖPAJA
kokoushuone
Simpauttaja
La 9.00–14.00
SAVOTTA – METSÄTALOUDEN YLEISKURSSI
kokoushuone
Simpauttaja
9.00–10.30
QI GONG – KIINALAINEN AAMUVOIMISTELU
monitoimisali

LIEKSAN EVL
SEURAKUNTA
Mönninkatu 13
nuorisotila

KESKIVIIKKO
17.00–18.30
KORVATTOMIEN
LAULURYHMÄ

LIEKSAN
LIIKUNTAHALLI
JA KUNTOSALI
Kainuuntie 7

MAANANTAI
19.15–20.15
PALLOILUKURSSI
liikuntahalli
TIISTAI
10.00–11.00
MATALAN KYNNYKSEN KUNTOSALI
ALOITTELIJOILLE
kuntosali
17.00–18.00
KUNTOSALI, NAISET
kuntosali

18.00–19.00
KUNTOSALI,
NAISET/MIEHET
kuntosali

MAANANTAI
17.00–18.30
JOOGA, ALKEET
liikuntasali

TIISTAI
11.45–12.45
TOUKOLANTIEN
MUSIIKKIRYHMÄ

TORSTAI
10.00–10.45
TOUHUTUNTI
liikuntahalli

18.40–20.10
JOOGA, JATKO
liikuntasali

UIMAHALLI

LIEKSAN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTASALI
Saavankatu 2

MAANANTAI
17.00–20.00
IKONINMAALAUS

LOUKUN
SEUROJENTALO
Kuohatintie 2
Viekijärvi

KESKIVIIKKO
18.45–19.45
LIIKUNTARYHMÄ
LOUKKU

PÄIVÄKESKUS
KARPALO

Kainuutie 7

TIISTAI
17.00–19.15
TIETOTEKNIIKAN
KÄYTÄNNÖN
KERTAUSKURSSI,
RYHMÄ A
atk-luokka
17.00–19.15
TIETOTEKNIIKAN
KÄYTÄNNÖN
JATKOKURSSI
ak-luokka
17.00–19.15
SÄHKÖINEN VIESTINTÄ JA ASIOINTI
atk-luokka
KESKIVIIKKO
17.00–20.00
JOHDANTOA JOUKKOVIESTINTÄÄN
atk-luokka

17.30–20.30
HOPEAKETJU

VIIKONLOPPUKURSSIT
La 10.00–12.15
TIETOTEKNIIKAN
KÄYTÄNNÖN
KERTAUSKURSSI,
RYHMÄ B
atk-luokka

KESKIVIIKKO
14.00–16.15
POSLIININMAALAUS

TEERITIEN
PALVELUKOTI

Jokikatu 2

TIISTAI
13.00–14.00
YHTEISLAULUHETKI

TORSTAI
18.00–20.15
SEKAKUORO
VIIKONLOPPUKURSSI
La 9.00–15.00
Su 9.00–15.00
LASITYÖT

RANTALAN
KOULU
Rantalantie 4

Teeritie 1

TIISTAI
14.00–15.00
TEERITIEN MUSIIKKIRYHMÄ

TOUKOLANTIEN
PÄIVÄTOIMINNOT JA ASUMISPALVELUT

TIISTAI
19.30–20.15
SYVÄVESIJUMPPA /
VESIJUOKSU
TORSTAI
19.30–20.15
VESITREENI

VIEKIN SEURAKUNTATALO

Kannelkoskentie 9 A
TORSTAI
16.45–19.00
LAULU- JA SOITTORYHMÄ SOINTUSET

VUONISLAHDEN
KYLÄTOIMINTAKESKUS KUKKO
Vuonislahdentie 184

KESKIVIIKKO
18.00–19.45
LAULU- JA SOITTORYHMÄ VUOLASET

VUONISLAHDEN
SEUROJENTALO
Vuonislahdentie 181

Ma 9.00–12.15
Ti 9.00–12.15 ja
Ke 9.00–12.15
OMMELLEN
VANHAA JA UUTTA

USEITA KOKOONTUMISPAIKKOJA

LIIKUNTAPASSI
JUOKSUKOULU
TUTUSTU ERI LIIKUNTALAJEIHIN

Toukolantie 27

Ilmoituksia lisää kansalaisopiston verkkosivulla: https://www.lieksa.fi/kansalaisopisto
·
·
·
·

Muutoksia aiemmin ilmoitettuun kurssiohjelmaan
Paikkamuutoksia Koulukadulla talosta toiseen
Kansalaisopiston avoimien ovien viikko 24.2.–1.3.2020
Kerää ryhmä ja ehdota uutta kurssiaihetta

Muista myös Facebook-osoite: https://www.facebook.com/lieksan.kansalaisopisto
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Oppivelvollisuuden
laajentamista suunnitellaan –
mitä se tarkoittaa käytännössä?

S

anna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu, että oppivelvollisuuden laajentaminen toteutetaan kuluvan hallituskauden aikana. Asialla on pitkä historia, koska oppivelvollisuudesta säädettiin ensimmäisen
kerran vuoden jo 1921 oppivelvollisuuslaissa. Erillinen lainsäädäntö purettiin
1970-luvun alussa, kun Suomessa siirryttiin peruskoulujärjestelmään. Tällä
hetkellä voimassa olevan lainsäädännön
mukaan oppivelvollisuus alkaa yleensä
sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän
vuotta. Oppivelvollisuus päättyy joko
peruskoulun oppimäärän suorittamisen
jälkeen tai viimeistään 10 vuotta oppivelvollisuuden alkamisen jälkeen. Yleisimmin oppivelvollisuus päättyy sinä vuonna, kun oppilas täyttää 15 vuotta.

Uudistuksen tavoitteita
Hallitusohjelman kirjausten mukaisesti
oppivelvollisuutta jatketaan siihen saakka, että jokainen peruskoulun päättävä
suorittaa myös toisen asteen koulutuksen. Käytännössä oppivelvollisuus päättyy sinä vuonna, kun nuori aikuinen täyttää 18 vuotta. Muutos vaikuttaa siten eniten lukiokoulutuksen ja ammatillisen
koulutuksen järjestämiseen.
Toisaalta mahdollinen lakimuutos kasvattaa varmasti kymppiluokkien, erilaisen valmentavan koulutuksen, kansanopistokoulutuksen, nuorten työpajatoiminnan ja myös kuntoutuksen merkitystä 16–18-vuotiaiden koulutuspolulla.
Kaiken kaikkiaan uudistuksella halutaan
ehkäistä syrjäytymistä ja samalla myös
ehkäistä työvoimapulaa varmistamalla
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toisen asteen koulutuksen toteutuminen
kattavasti ikäluokittain.

Tavoitteet eivät
toteudu nykyisessä
toimintaympäristössä
Oppivelvollisuuden laajentaminen on
suurin suomalaisen koulujärjestelmän
uudistus sitten peruskoulujärjestelmän
käyttöönoton. Muutos edellyttää nykyisten rakenteiden toimivuuden arviointia
ja uudelleenorganisointia.
Peruskoulun valmiuksia tarjota jokaiselle riittävät valmiudet toisen asteen
koulutuksesta suoriutumiseen tulee vahvistaa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi
erilaisten tukitoimien saatavuuden varmistamista ja jopa sitä, että perusopetuksessa aletaan nykyistä mallia enemmän
suunnata opintoja tietyssä vaiheessa toisen asteen koulutukseen liittyviä tulevia
valintoja kohti.
Toiselle asteelle valmistavien koulutusten määrää lisätään varmuudella, ja
nivelvaiheeseen liittyvää ohjausta kehitetään. Ohjaukseen ja oppilashuoltoon
liittyvien erilaisten palveluiden merkitys kasvaa yleensäkin.

Avoimia kysymyksiä ratkotaan
ennen lain säätämistä
Suureen muutokseen liittyy vielä koko
joukko avoimia asioita, joihin ei ole olemassa selvää vastausta. Yksi tällainen
kysymys on oppivelvollisuuden noudattamiseen liittyvä valvontavastuu. Nuoret suorittavat toisen asteen koulutuksen monta kertaa kotipaikkakunnan ulkopuolella.

Jos toisen asteen opinnot eivät ala tai
ne jostain syystä keskeytyvät, tulee jonkin tahon selvittää tilannetta. Taho voi
olla kotikunta, opiskelukunta tai jokin
valtakunnan tason toimija. Oppivelvollisuuden noudattamiseen liittyy myös
mielenkiintoinen juridinen näkökulma
eli seuraako velvollisuuden noudattamatta jättämisestä sanktioita ja jos seuraa, niin mitä ne voivat olla. Suurimmat
kysymysmerkit liittyvät uudistuksen
hintalappuun. Kunnissa on jo käyty paljon keskustelua siitä, muuttuuko toisen
asteen koulutus jatkossa täysin maksuttomaksi. Suurin vaikutus maksuttomuudella olisi mm. koulukuljetus- ja oppikirjakustannuksiin ja em. tukipalveluiden
laajentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Jos maksuttomuus toteutuu, tarvitaan kustannusten kattamisessa ehdottomasti kuntien ja valtion yhteistyötä.

Aikataulutavoite on haastava
Lakimuutos on tarkoitus valmistella vuoden 2020 aikana siten, että se astuu voimaan vuoden 2021 alusta alkaen. Luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle on tulossa lausuntokierrokselle huhti–
toukokuussa 2020, jolloin hallitus pystyy
antamaan lopullisen esityksensä syystai lokakuussa 2020. Asian merkittävyys
ja vaikuttavuus huomioon ottaen valmistelulle tulee varata riittävästi aikaa, jotta muutoksesta ehditään käydä riittävän
laaja yhteiskunnallinen keskustelu.

ARTO SIHVONEN
Hyvinvointijohtaja

Kohtaamispaikan
kuulumisia
L

apsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan kuuluva perhekeskus tarjoaa palveluja kaikenikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Perhekeskus
verkostoi perheiden saataville nykyisin
hajallaan olevat palvelut.
Perhekeskukseen kuuluu kohtaamispaikka tai -paikkoja. Toiminta järjestetään
perheille maksuttomana lähipalveluna.
Lieksan kohtaamispaikka aloitti toimintansa heinäkuussa 2018. Toimijoina
ovat edelleen Siun sote, Lieksan kaupunki ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto
(MLL) ja järjestöt. Paikka on Siltakatu 1
Lieksan Lehden rakennuksen alakerrassa. Toiminta on vakiintunut ja saavuttanut nykyisen muotonsa, sekä vakiokävijänsä. MLL:n perhekahvila on auki
joka toinen perjantai ja kohtaamispaikan
Aamukahvit ja asiaa vaihtuvin teemoin
joka toinen perjantai.
Syksyn aikana on ollut monenlaista
tapahtumaa ja toimintaa. Perhekahvilatoiminnan lisäksi syyskuussa oli Siun soten lapsiparkki ja hämärän kaupan iltatapahtuma, mikä oli hyvin suosittu, lokakuussa oli kohtaamispaikan syysretki
lähimaastoon ja Siun soten lapsiparkki,
marraskuussa lasten kuntouksen foorumi, hyvän olon ryhmä äideille ja tyttärille ja Siun soten lapsiparkki. Joulukuussa
pidettiin kohtaamispaikan pikkujoulut.
Myös varhaiskasvatus ja liikuntatoimi on
ollut toiminnassa mukana.
Lieksan kohtaamispaikka sai tunnustuksen 19.11.2019. Perhekeskuksen maakunnallinen ohjausryhmä palkitsi kunniakirjalla Lieksan kohtaamispaikan. Perusteluissa mainittiin, että ”Lieksan kohtaamispaikan toiminta on aktiivista, monipuolista ja innostunutta. Kohtaamispaikalla toimivat kunta, Siun sote ja järjestöt
hyvässä yhteistyössä. Kohtaamispaikka
kehittää toimintaansa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti. Kohtaamispaikan tunnelma on välitön ja se on tavoittanut laajasti lieksalaiset lapsiperheet.”
Ensi kevään ohjelman suunnittelu on
aloitettu ja toimintaa pyritään kehittämään
edelleen, myös asiakkaita kuulemalla.

JUHA RYYNÄNEN
Perusopetuksen ja
varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö

Perhekeskuksen tehtävät:
•
•
•
•
•
•

edistää ja seuraa lapsen ja perheen terveyttä ja hyvinvointia
tukee vanhemmuudessa ja parisuhteessa
tarjoaa varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta
auttaa sovinnolliseen eroon ja vanhemmuuden jatkumiseen
ottaa huomioon perheiden monimuotoisuuden
ehkäisee lähisuhdeväkivaltaa

Kohtaamispaikan tavoitteina on
•
•
•
•
•

mahdollistaa lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden
vahvistaa vanhemmuutta
edistää perheiden voimavaroja ja hyvää arkea
vähentää perheiden ja vanhempien yksinäisyyden kokemuksia
vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Mitä perhekeskuksen kohtaamispaikka tarjoaa
lapsille, nuorille ja perheille?
•
•
•
•
•
•
•

avointa toimintaa
vertaistoimintaa ja vertaistukiryhmiä
teemailtoja, tapahtumia ja tapaamisia
lapsille leikki- ja varhaiskasvatustoimintaa
nuorille toimintaa
toimintaympäristön vapaaehtoistoiminnalle
tietoa ja asiantuntemusta, neuvontaa.

Yhteisöllisyyden ja vertaistuen toteutuminen
kohtaamispaikassa edellyttää, että
• luodaan lasten, nuorten ja perheiden kohtaamiseen, kuulemiseen,
kunnioitukseen ja osallisuuteen perustuva toimintakulttuuri ja
koko yhteisön hyväksyvä asenne ja ilmapiiri
• varmistetaan lasten, nuorten ja perheiden esteetön tiedonsaanti ja
pääsy toimintaan
• rakennetaan eri toimijoiden välille aktiivisesti yhteistoimintaa ja
sovitaan toimintaan jaetut yhteiset käytännöt.

17 • Korento • kevät 2020

Kummihenkilötoiminta
varhaiskasvatuksessa,
perusopetuksessa ja lukiossa
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Kummien odotuksia ja
kokemuksia vierailuista

Kuva: Juha Ryynänen

P

irkko Lehtinen ja 27 muuta kaupunginvaltuutettua jättivät Lieksan kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.1.2019 valtuustoaloitteen liittyen
kummihenkilötoimintaan varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.
Aloitetta perusteltiin mm. seuraavasti:
”Tämän päivän lapset ja nuoret ovat meidän tulevaisuuden tekijöitä, se on kiistaton tosiasia. Meidän päättäjinä on hyvä
kuunnella heitä herkemmällä korvalla ja
organisoidusti, näin nostamme todennäköisesti myös kunnallisen päätöksenteon
arvostusta heidän silmissään. Osallistamalla ja aktivoimalla lapsia/nuoria oman
kaupungin kehittämiseen sekä vaikuttamiseen antaa se kipinän tehdä niin myös
tulevaisuudessa, aikuisina.
Esitämme, että Lieksan kaupunki ottaa kummi-luottamushenkilö/valtuutettu-toiminnan yhdeksi toimintamallikseen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion toiminta-alueella. Tehtävään kuuluisi systemaattiset, ennalta
sovitut vierailut eri yksiköissä kysymyspatteristoineen (esim. 1–2 kertaa vuodessa). Kummi raportoisi vierailut hyvinvointilautakunnalle kerran vuodessa. Raportointi ja lautakunnan reagointi
menee näin tiedoksi myös hoitopaikkoihin sekä kouluihin.”
Hyvinvointilautakunta esitti kaupunginhallitukselle 5.2.2019 pidetyssä kokouksessa, että hyvinvointilautakunta valitsee jäsenistään kummihenkilöt
varhaiskasvatukseen, perusopetukseen
ja lukiokoulutukseen. Lautakunta esitti seuraavia henkilöitä. Varhaiskasvatus Jouni Karppinen, perusopetus Pirkko Lehtinen ja lukiokoulutus Sari Kangas. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen 18.2.2019.
Kummihenkilötoiminta on osittain alkanut ja joitakin vierailuja on jo tehty.

Jouni Karppinen: ”Lieksan kaupunki on
ottanut kummitoiminnan osaksi viestinnän ja osallisuuden kehittämiseksi koulujen ja varhaiskasvatuksen osalta. Itse
toimin varhaiskasvatuksen puolella. Tarkoitukseni on keskustella yleisesti asioiden hoidosta vierailuilla ja tutustua käytännön toimintaan. Ajatuksena viestinnän parantaminen puolin ja toisin päättäjien kanssa.”
Sari Kangas: ”Pyrin osallistumaan sekä
lukion että yläkoulun oppilaskunnan
hallitusten kokouksiin, joissa aion kertoa
hyvinvointilautakunnan päätöksenteosta, sekä kaupungin organisaatiosta. Rohkaisen oppilaita ottamaan meihin päättäjiin yhteyttä ja kertomaan toiveistaan
kaupungin suuntaan. Oppilaat voivat
tehdä kuntalaisaloitteita kaupunginvaltuustolle. Yhteydenotto koulukummiin
tai hyvinvointilautakunnan jäseneen voi
viedä asioita eteenpäin. Yritän saada oppilaita ja opiskelijoita kiinnostumaan siitä, miten muutoksia voidaan saada kaupungin tasolla aikaan.”
Pirkko Lehtinen: ”Vierailuilla toin esille mikä on kaupunginvaltuusto ja mitä
sen tehtäviin kuuluu ja myöskin kuka on
Lieksan kaupunginjohtaja ja mikä hänen
tehtävänsä on. Keskustelimme kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta ja ruokailun tärkeydestä. Kyselin mitkä asiat meillä Lieksassa ovat hyvin ja missä toivotaan
parannusta. Kiersin luokissa seuraamassa opetusta, keskustelin oppilaiden kanssa sekä opettajien.
Kaikissa kouluissa pidettiin erittäin
hyvänä ja kannatettavana ajatuksena,
että päättäjät tulevat katsomaan minkälaista toimintaa kouluilla on ja miten siel-

Pirkko Lehtinen.

lä asioita tehdään sekä kuulemaan oppilaiden ja opettajien mietteitä.
Oppilaskunnan hallituksen kokoukseen olen myös osallistunut ja keskustellut oppilaskunnan hallituksen jäsenien kanssa. Rantalan ja Kolin koulujen
kokouksiin en ehtinyt osallistua.
Vierailuni kestivät kouluilla kaksi tuntia. Vastaanotto oli kaikilla kouluilla erittäin hyvä ja koin itseni todella tervetulleeksi. Sovittiin että tulen keväällä uudelleen, ja nyt varmasti tiedetään valmistautua tulooni jo eri tavalla.”
Kummitoiminta on siis koettu hyväksi
asiaksi ja hyvinvointilautakunta saa asiat
tiedoksi kun kummit ovat tehneet kierroksensa.

JUHA RYYNÄNEN
Perusopetuksen ja
varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö

Yrittäjyyskasvatusta
Erasmus+-yhteistyöllä
Y

läkoulussa on tänä syksynä alkanut uusi Erasmus+-hanke First
Steps Towards Entrepreneurship,
jonka aiheena on yrittäjyyskasvatus.
Koulumme on hankkeen koordinaattorikoulu, ja kumppanit tulevat Italiasta,
Turkista ja Latviasta. Hanke kestää elokuuhun 2021, ja käynnistyi virallisesti
25.–27.11. Sisiliassa, Italiassa, projektin
opettajien ja rehtoreiden tapaamisella.

Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen kansainvälisesti, yhdessä kumppanuuskoulujen kanssa, niin että nuorten tietoisuus ja yrittäjyystaidot kehittyvät. Hankkeessa tutustutaan eri maiden yrittäjyyskulttuuriin,
konkreettisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin,
sekä mietitään kunkin maan vahvuuksia
yrittämisen kannalta. Oppilaat perustavat myös yhteisen kuvitteellisen yrityksen, opettelevat siihen liittyviä taitoja,
markkinointia ja toimintaa yhteisten tapaamisten aikana.
Hanke toteuttaa myös Lieksan kaupungin yrittäjyyskasvatusohjelmaa, ja
tavoitteena on laajasti yrittäjämäisen
ajattelutavan ja -asenteen harjoittaminen. Oppilaille halutaan antaa mahdollisuuksia ideoida uutta, kokeilla rohkeasti ja kehittää omaa ajattelutapaansa niin,
että usko omaan itseen ja tulevaisuuteen
vahvistuu. Yrittäjyystaidot eivät tässäkään hankkeessa tarkoita vain yrityselämään liittyviä asioita vaan ihan jokapäiväiseen koulutyöhön tarvittavia taitoja.
Hankkeessa toteutetaan myös eTwinning-projektia, jonka kautta nuoret ovat
yhteydessä toisiinsa myös muulloin kuin
vierailujen aikana. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa ja harjoituttaa myös
tvt-taitoja, eli kaikki projektiin liittyvät
tuotokset tehdään sähköisin työkaluin
ja sovelluksin.

Kansainvälisyys
vahvistaa
Yläkoulusta mukana hankkeessa on kaksi vastuuopettajaa ja 28 oppilasta, jotka
ovat halunneet mukaan projektiin. Oppilaat osallistuvat hankkeen aikana erilaisiin tehtäviin omassa koulussa, ovat mu-

kana kun vieraita saapuu Suomeen ja osa
pääsee vierailemaan myös muissa maissa. Nuoret valmistelevat esityksen omasta koulusta ja Lieksasta, ja esittävät sen
vieraillessaan muissa maissa. Hankkeelle tehdään myös oma logo, jonka nuoret
suunnittelevat.
Seuraava konkreettinen vaihe on maaliskuussa Lieksassa, kun kumppanuuskouluista saapuu oppilaita ja opettajia
viikoksi vierailulle kouluumme. Vierailun aikana tutustutaan Lieksan elinkeino- ja yrityselämään, sekä työstetään
hankkeeseen kuuluvaa koulujen yhteistä yritystä. Jo ennen vierailua oppilaat
kaikissa maissa valmistelevat projektia
ja aloittavat eTwinning-yhteyden.
Tulevat vierailut ovat huhtikuussa Latviaan, lokakuussa Turkkiin, ja keväällä
2021 Sisiliaan, Italiaan. Jokaiselle vierailulle on oma teemansa, ja hankkeen kokonaisuus rakentuu kaikista vierailuista
sekä niiden välissä tapahtuvista työskentelyjaksoista omissa kouluissa.

Hankkeen hyödyt kaikkien osallistuvien nuorten kannalta ovat yhteiset:
kansainväliset yhteistyötaidot kehittyvät, rohkeus toimimiseen vieraalla kielellä kasvaa; kaiken kaikkiaan tulevaisuuden opiskelu- ja työelämätaidot ovat
juuri niitä, joita tämän hankkeen aikana
harjoitellaan. Lieksalaisten nuorten kannalta hanke vahvistaa myös tietoisuutta
oman paikkakunnan yrityselämästä, ja
avaa mahdollisuuksia miettiä omaa tulevaisuutta uusilla tavoilla. Opimme varmasti myös uutta ja tarpeellista muiden
maiden toiminnoista, ja saamme ehkä
hyviä ideoita yrittäjyyskasvatuksen totuttamiseen tulevaisuudessa. Aiempien
hankkeiden perusteella ja ensimmäisen
vierailun jälkeen voidaan myös varmuudella todeta, että hanke rakentaa elinikäisiä ystävyyksiä – ja se onkin ehkä kaikkein arvokkain tulos.

REETTA-LEENA HILTUNEN
Yläkoulun ja lukion rehtori
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Liikunnan iloa lukiossa
L

ieksan lukiossa on jo kolmatta lukuvuotta käynnissä Liikkuva Opiskelu
-hanke, jonka myötä lukiolaiset ovat
saaneet paljon uusia liikunnallisia ja hyvinvointia monipuolisesti lisääviä toimintoja osaksi koulupäivää ja tukemaan
opiskelua.
Lukiolle on hankittu hankkeen aikana
monipuolisesti lauta- ja korttipelejä sekä
toimintavälineitä tukemaan toiminnallista oppimista ja ergonomiaa luokissa
(ups-tuolit, satulatuolit, seisomapöydät,
seisomatasot, jumppapallot jne.). Pelit ja
välineet ovat kaikkien oppilaiden käytössä koulupäivän aikana. Myös polkupyöriä on hankittu helpottamaan liikkumista eri paikkojen välillä. Lisäksi koululla
toimii välinevuokraamo, josta opiskelijat
voivat lainata mm. lumikenkiä, kyykkäpeliä, frisbeekiekkoja, trangioita ja sykemittareita omiin harrastuksiinsa; kaikki
välineet ovat toki myös aktiivisessa käytössä lukion toiminnoissa.
Hankkeen avulla on lisäksi pystytty jo
kaksi kertaa toteuttamaan koko koulun
yhteinen leirikoulu lukuvuoden viimeisellä kouluviikolla. Ensimmäisenä vuonna retki suuntautui Kolille ja viime keväänä Ruunaalle; myös tulevaksi kevääksi
leirikoulu on suunnitteilla. Leirikoulujen
ajatuksena on antaa lukiolaisille mahdollisuus tutustua lähiseudun ainutlaatuisiin retkeilykohteisiin, toteuttaa opetussuunnitelmaa luonnossa ja lisätä koulu-
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yhteisön hyvinvointia yhteisellä tekemisellä. Kokemukset ovat olleet positiivisia
niin henkilökunnan kuin opiskelijoidenkin puolelta.
Hankkeen avulla opiskelijoiden liikkumista on pystytty tukemaan myös varsinaisen opiskelun ulkopuolella. Kuntosalia ja uimahallia opiskelijat voivat käyttää ilmaiseksi kerran viikossa. Lisäksi
Liehussa on lukiolaisille kerran viikossa oma salivuoro, jossa on tarjolla monipuolisesti eri lajeja. Tänä syksynä on harrastettu mm. sählyä, lentopalloa, futsalia, telinevoimistelua, käsipalloa ja sulkapalloa.

Opiskelijoiden osallisuus
Liikkuva Lukio -ohjausryhmään kuuluu
opettajia ja opiskelijoita, jotka yhdessä
suunnittelevat toimintoja ja hankintoja.
Alusta asti on ollut tärkeää, että opiskelijat ovat vahvasti mukana hankkeessa ja
opiskelijoiden ääntä kuunnellaan. Kaikki toiminnot ja hankinnat ovat sellaisia,
joiden valinnassa opiskelijakunta on ollut vahvasti mukana.
Tänä syksynä on uutena asiana aloitettu liikuntatuutortoiminta. Liikuntatuutorien tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa esim. pitkän välitunnin toimintaa, liikuntavuoroja Liehuun, toimintaa
koeviikkojen päätteeksi, liikuntapäiviä,
erilaisia turnauksia, leirikoulun sisällön
suunnittelua ym. Liikuntatuutorit saavat

toiminnastaan yhden lukiokurssin sekä
koulutusta toimintaan. Tuutorit toimivat
myös opiskelijoiden toiveiden kuuntelijoina ja eteenpäin välittäjinä.

Kokonaisvaltainen
hyvinvointi keskiössä
Liikkuva lukio -toiminnalla pyritään
myös lisäämään opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia muutenkin
kuin liikunnalla. Siun Soten kanssa yhteistyössä on lukiolla järjestetty pop up
-kahvilaa hyvinvointiteeman ympärillä,
missä mukana on ollut terveydenhoitaja
ja kuraattori. Nuoret ovat itse toivoneet
apua jaksamiseen, uniasioiden käsittelyä, ja opiskelustressin lievittämistä helpottavia aihepiirejä. Näitä toiveita kuunnellaan ja pyritään järjestämään erilaisia
teemavierailuja tai iltapäiviä, jotka auttavat lisäämään opiskelijoiden hyvinvointia koulussa ja sen ulkopuolella.
Opetus- ja kulttuuriministeriön hankeavustus on mahdollistanut paljon hyviä toimintoja, jotka ovat muutaman vuoden aikana juurtuneet osaksi Lieksan lukion arkea. Tavoitteena on, että parhaimmat toiminnot jäävät elämään avustuksen päätyttyäkin, ja liikkuva lukio tulee olemaan pysyvä toimintatapa tästä
eteenpäinkin.

REETTA-LEENA HILTUNEN
Yläkoulun ja lukion rehtori

Muutoksen
tuulet
puhaltavat
ruokahuollossa

U

usi vuosi tuo uutta myös ruokahuollon toimintaan. Koulujen alettua 7.1 tiistaina meidän ruokailijoistamme poistuvat lukiolaiset siirtyen Riverian ruokahuollon piiriin. Lukiolaiset opiskelivat ja
ruokailivat Koulukadun koulun tiloissa, jotka eivät jää tyhjilleen, vaan
täyttyvät vähän pienemmistä oppijoista. Kuhmonkadun koulussa opiskelleet siirtyvät nyt Koulukadulle, jolloin Koulukadulla ruokailevien määrä pysyy melko samana.
Uutta on kuitenkin toinen ruokasali, johon mahtuu noin 20–25 ruokailijaa. Tämä antaa nyt väljyyttä niin
oppilaille kuin ruokahuollon henkilökunnallekin ruokailutilanteessa.
Ruokahuollon henkilökuntamme
säilyy samana, ja Kuhmonkadun koulun keittiössä toiminut ruokapalvelutyöntekijä siirtyy siis opiskelijoiden
mukana Koulukadulle.
Uutta on tulossa myös Nuorisokahvilan myyntiaikoihin. Nuorisokahvilan myyntitoiminta on osana ruokahuoltoa, ja siellä meillä on ollut oma
työntekijä. 1.1.2020 alkaen olemme
päätyneet ratkaisuun, jossa kahvilan myynti aukeaa niin kuin ennenkin kello 14.00, mutta myynti sulkeutuu kello 17.15 joka päivä. Nuorten ostot ajoittuvat juuri tähän aikaan. Itse
Nuorisokahvila ”Nuokkarin” aukioloaikoihin ei siis tule muutoksia, vaan
tämä koskee vain kahvilan myyntitoimintaa.
Myöskään tarjolla oleviin tuotteisiin ei tule muutoksia. Tosin yritämme jatkuvasti kehitellä ja kokeilla uusia tuotteita ja otamme nuorilta myös
ideoita vastaan. Suuren suosion ovat
saavuttaneet minilihapullasalaatti ja
muutkin salaatit. Lisäksi omatekoiset
pitaleivät eri täyttein ovat suosikkeja.

MERVI LIITEN

Erityisliikunta
kevätkaudella 2020
VOIMISTELUT
ma 13.1. klo 9.00
		
ma 13.1. klo 9.45
ma 13.1. klo 12.30
ma 13.1. klo 14.30
ti 7.1.
klo 13.30
		
to 9.1. klo 13.00
to 9.1. klo 15.00
pe 10.1. klo 13.00
		

Seniorituolivoimistelu, Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9–11
Tuolivoimistelu, Toimintakeskus, Toukolantie 27
Kevyt tuolivoimistelu, Lieksakoti, ruokasali, Närhitie 3
Vire-Lavis, Kulttuurikeskus, monitoimisali, Pielisentie 9–11
Kevennetty voimistelu, Moisionkadun koulu,
pieni liikuntasali, Moisionkatu 15, oma matto		
Tuolivoimistelu, Iltarusko, ruokasali, Koski-Jaakon katu 7
FasciaMethod-tunti, Moisionkadun koulu, iso liikuntasali,
Moisionkatu 15, oma matto
Afasia-aivohalvauskerhon tuolivoimistelu, Päiväkeskus
Karpalo, juhlasali, Jokikatu 2 (joka toinen viikko)

KUNTOSALI/TASAPAINORYHMÄT ja
LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA®
ke 8.1. klo 10.30
		
ke 8.1. klo 12.30
		
ke 8.1. klo 14.00
		
to 9.1. klo 7.45
		
to 9.1. 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
Kuntosali/tasapainoryhmä IV (jatko), Päiväkeskus Karpalo,
liikuntasali, Jokikatu 2
Lavis-lavatanssijumppa®, Moisionkadun koulu,
iso liikuntasali, Moisionkatu 15

VESIJUMPAT
Lieksan uimahalli, Kainuuntie 7
ti 7.1.
klo 10.00 Sydänvesijumppa
ti 7.1.
klo 15.15
Allas-lavis®
ke 8.1. klo 9.00
Kehitysvammaisten allasjumppa
pe 10.1. klo 10.00 KKK-allasjumppa (kaikille kuntalaisille avoin)
pe 10.1. klo 11.30 Eläkeläisten vesijumppa
LIEKSAN KAUPUNKI/LIIKUNTATOIMI
Liikuntasihteeri Jarmo Honkanen, 04010 44113
Erityisryhmien liikunnanohjaaja Tuula Aikioniemi, 04010 44114

TERVETULOA LIIKKUMAAN!

LIEKSA-AREENA
TORSTAINA
20.2.2020.
TULE MUKAAN!

Ruokahuoltopäällikkö
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Kaikille mahdollisuus lukea
Kaikille avoin tila – kirjasto
Kirjallisuustapahtumat
ke 8.1. klo 16.30
ti 14.1. klo 13
la 18.1. klo 13
ke 29.1. klo 17
3.–9.2.
ti 4.2. klo 17
la 8.2. klo 12–14

la 15.2. klo 13
to 27.2. klo 17
20.–26.4.

Avoin lukupiiri (kerran kuukaudessa), tammikuun kirja on
Jarkko Tontti, Perintö (ilm. 2018).
Puu on runo – muistellaan ja kootaan yhteen Puuvuosi 2019
Vuoden 2019 kirjasadon parhaat,
Finlandia-palkinnon lautakunnan jäsen Anne Ikonen
Kalevala uusin silmin, uutuuskirjan esittely
Luonto lainassa – kirjastoviikko. Teemana on vesi.
Oi sukuni suuri, Eeva Kilven luontorunoja esittää lausuja
Elsi Komu. Järj. Lieksan luonnonystävät ja kirjasto
Lainan päivän Novellikoukku – luetaan novelleja, neulotaan ja
virkataan yhdessä. Opastusta aloittelijoille. Ota omat tarvikkeet
mukaan! Järj. Lieksan marttayhdistykset ja kirjasto
Kivun ja kauneuden runoja. FM, kriitikko Eija Komun esitelmä
Saima Harmajasta.
Siperia, suomalaisen perheen ihmeellinen vuosi ikiroudan
maassa. Jussi Konttinen esittelee tieto- ja seikkailukirjansa.
Lukuviikko 2020 ”Luovuutta ilmassa”

Lasten tapahtumat
10.–11.1.

Pehmolelujen yökirjasto: tuo oma pehmolelusi lastenosastolle
viim. pe 10.1. ja seuraa lelujen seikkailuja kirjaston Instagramin
kautta.
ke 5.2. klo 9.30
Runebergin päivän satutuokio Koiramäen Martta ja Ruuneperi
la 8.2. klo 10–14 Lasten lauantai ja Lainan päivä
ma 2.3. klo 12–14 Talvilomalla askarrellaan
pe 20.3. klo 9.30 Maailman tarinankerrontapäivä – sadutusta lapsille
to 2.4.
Lastenkirjapäivä
Lukukoira Zappa vierailee kirjastossa ma 17.2. klo 15–17.
Varaa kirjastosta oma lukuaika (15 minuuttia), puh. 04010 44125.

LUKUMITTA –
Luetaan yhdessä!
Kirjaston uusi Lukumitta-hanke käynnistyi viime marraskuussa. Hankkeen
tavoitteena on perheiden lukuharrastuksen ja lapsille lukemisen edistäminen Lieksassa. Kohderyhmänä ovat alle
kouluikäiset lapset sekä heidän perheensä ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset.
Lukukipinä syttyy jo paljon ennen varsinaisen lukutaidon kehittymistä. Varhaislapsuudessa kylvetty siemen taas
tuottaa hedelmää koko ihmisen eliniän
ajan. Lieksalaisten lasten lukemista on
tarkoitus tukea ja lisätä pitkällä aikavälillä. Kirjaston ja varhaiskasvatuksen toimijoiden yhteistyötä ja osaamista parannetaan mahdollisimman kauaskantoisin
positiivisin seurauksin. Yhteistyökumppaneiksi toivotaan kaikki lieksalaiset alle
kouluikäisten parissa työskentelevät tahot perheistä varhaiskasvatukseen ja yhdistyksistä neuvolapalveluihin.
Hanke järjestää kirjastossa ja yhteistyökumppaneiden tiloissa satutuokioita, lukupiirejä, sanataidetyöpajoja, sadutusta ja erilaisia teemapäiviä. Vieraaksi
kutsutaan myös lastenkirjailijoita. Lasten vanhemmille annetaan eväitä ja kannustusta, jotta he lukisivat lapsilleen ja
osallistuisivat lapsille järjestettävään lukutoimintaan.
Lukumitta-hanke on saanut Aluehallintoviraston kehittämisavustuksen.

Muut tapahtumat
ke 8.1.klo 9–15
Digitukipäivä. Varaa aika, kysy lisätietoa p. 04010 44125
ke 15.1.klo 14–16 Digitukea, Joen Severin vertaisohjaajat paikalla
pe 17.1. klo 13–15 Kela-info – sähköisten palveluiden esittely ja opastus
Helmikuussa poistokirjojen myyntirysäys.

vaara.finna.fi/
Lieksan kirjasto Urheilukatu 4
ma–to klo 9–19
pe klo 9–17
la klo 9–15
(itsepalveluaika klo 9–10)

Kirjaston uudet työntekijät. Lastenja nuortenosasto on saanut uuden
osastonjohtajan. Sanna Turunen
aloitti 11.11.2019, kun toimen edellinen hoitaja Timo Kuru lähti uusiin
haasteisiin Oulun kirjastoon. Teppo
Reittu aloitti työt viime elokuussa,
kun hänet valittiin kirjastovirkailijan
avoimeksi tulleeseen toimeen.
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Kolin siirtokokoelma (koululla)
Aapiskukontie 11, 83960 Koli
to klo 18–20
pe klo 11.30–13.30
Kirjastoauto Hilippa – Reitit
ajetaan kahden viikon välein.
Lisätietoa: Kirjaston neuvonta
puh. 04010 44125 ja Facebook
ja Instagram

Kirjaston näyttelyt
3.–30.1.
3.–28.2.
3.–30.3.
2.–29.4.
4.–28.5.

Sini Kähkösen taidetta
Pikinokka, näyttely Suomen pystykorvasta
Matkalla – mielen maisemia luonnosta,
Riina Vesterisen valokuvia
Heikki Elmeen maalauksia
Petri Damsténin valokuvia

Kirjailijavierailu to 27.2. klo 17
Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Konttinen muutti perheineen Siperian kylmimmälle alueelle Jakutiaan. Talvella pakkanen paukkui 50 asteessa ja perhe sulatti
vettä jäälohkareista. Lapset kävivät siperialaista kyläkoulua ja munniharppupainotteista päiväkotia. Konttinen on julkaissut kokemuksistaan kirjan ”Siperia – suomalaisen perheen ihmeellinen vuosi ikiroudan maassa”. Hän esittelee kirjansa kirjastossa torstaina 27.2. kello 17.

Musiikkiopisto painottuu
alakouluikäisiin
P
ielisen Karjalan musiikkiopiston
toiminnan painopiste on lähitulevaisuudessa erityisesti alakouluikäisten oppilaiden kasvattamisessa ja
sparraamisessa. Muutamien vuosien takaiset leikkaukset opetustuntimäärissä näkyvät nyt musiikkiopiston oppilasmateriaalissa siten, että tietynikäisiä ja
-tasoisia oppilaita on opistossamme tällä hetkellä vain muutama. Tämä yläkouluikäisten ja sitä vanhempien oppilaiden
normaalia vähäisempi määrä aiheuttaa
haasteita etenkin orkesteritoimintaan.
Mutta onneksi Lieksassa on kasvamassa mainio joukko pieniä viulisteja ja puhallinsoittajia, joiden varaan voimme laskea orkesterisoiton pitkät perinteet. Orkesteritoiminnan kehittämiseksi alammekin tehdä yhteistyötä vertikaalisessa
suunnassa eli eri ikäryhmien välillä. Yhteistyö puhallinorkesteri Pielisen kanssa jatkuu tiiviinä. Yhteistyön tuloksena
järjestämme keväällä Brahe-salissa sekä
jousisoittajien yhteiskonsertin että puhaltajien yhteisen konsertin.
Musiikkiopisto pyrkii tekemään yhteistyötä myös muiden paikallisten kulttuuritoimijoiden ja organisaatioiden, kuten
esimerkiksi Lieksan Vaskiviikon ja Maaseudun Sivistysliiton kanssa. Helmikuussa musiikkiopistolaisilla on taas mahdollisuus kokoontua yhteen soittamaan

kansanmusiikkia erilaisilla kokoonpanoilla. Kevään aikana polkaistaan käyntiin myös uusi Itämyrsky-projekti: kuuden eri musiikkioppilaitoksen yhteinen
orkesterihanke huipentuu Nuori Soittaa
-tapahtumaan syksyllä 2020.
Uudet opettajat ovat tuoneet oman
piristysruiskeensa musiikkiopiston toiminaan, ja uuden opetussuunnitelman
myötä eri instrumentteja edustavat oppilaat ovat aktivoituneet esiintymään monenlaisissa tilaisuuksissa ympäri kaupunkia. Muita kevätlukukauden tapahtumia musiikkiopistossa ovat mm. Toi-

vemusiikin konsertti sekä Pielisen Pianopäivät yhteistyössä pianisti Nazig Azezianin kanssa. Tapahtumien tarkemmista
aikatauluista tiedotetaan myöhemmin.
Musiikkiopistoon on edelleenkin jatkuva haku eli voit ilmoittautua oppilaaksi verkkosivulta löytyvällä lomakkeella
koska tahansa. Etenkin vuodenvaihteessa oppilaspaikkoja vapautuu useammassakin soittimessa. Tervetuloa Pielisen
Karjalan musiikkiopistoon!

SOILE TIKKA
Pielisen Karjalan musiikkiopiston rehtori
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Kirjastoauto Hilippa toimii nuorisobussina:
lauantai 25.1.
klo 10.00–11.30 Yläviekintie, Mitson tiehaara
klo 12.15–13.45 Savolanvaara 17
klo 14.30–16.00 Nurmeksentie, Myllylahti,
Lippipuron P
lauantai 1.2.
klo 10.00–11.30 Tiensuuntie, Koiravaarantien tiehaara
klo 12.00–13.45 Vuonislahdentie 184,
Kylätoimintakeskus Kukko
klo 14.30–16.00 Vuoniskylien koulu
lauantai 15.2.
klo 10.00–11.30 Kylänlahdentie 81, Kr. opisto
klo 12.15–14.00 Kantelelahdentie 48, Kärki
klo 14.30–16.00 Kotola, Yläviekintie/
Nurmestien risteys
Toivomme alle 6-vuotiaiden lasten tulevan
yhdessä huoltajan kanssa. Tervetuloa askartelemaan, pelailemaan ja lainaamaan!
Yhteistyössä Lieksan 4H:n ja kirjaston kanssa.

KULTTUURIKESKUKSEN
TILAVARAUKSET
Brahe-salin, kokoushuone Simpauttajan ja monitoimisalin tilavaraukset asiakaspalvelupisteestä,
Pielisentie 3, p. 04010 44710, avoinna ma–pe
kello 9.00–15.00. Bänditilan varaukset Nuokkarilta tai nuorisosihteeriltä.
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LASTEN JA NUORTEN TANSSITUNNIT
Kulttuurikeskuksen monitoimisalissa
maanantai, alkaen 13.1.
klo 17.00–18.00 Dream steps (s. 2006–05), ohjaaja Minna Kiiskinen
klo 18.15–19.15 Mini steps (s. 2012–11), ohjaaja Sanni Taskinen
tiistai, alkaen 7.1.
klo 16.30–17.30 Silver steps (s. 2005–03), ohjaaja Jatta Porkka
(huom. uusi ryhmä)
klo 17.30–18.30 Mystic steps (s. 2008–07), ohjaaja Lily Lackman
torstai, alkaen 9.1.
klo 17.00–18.00 Happy steps (s. 2010–09), ohjaaja Inka Keronen
klo 18.00–19.00 Wild steps (s. 2002 ja aiemmin),
ohjaaja Katariina Karjalainen (huom. muutos)
perjantai, alkaen 10.1.
klo 16.30–17.30 Cheerdance (s. 2011–07), ohj. Lily Lackman ja Sanni Tolvanen
Mukaan mahtuu 25/ryhmä. Uusia tanssijoita mahtuu Silver stepsiin ja
Wild stepsiin. Ei osanottomaksua.
Tunnit järjestetään Itä-Suomen aluehallintoviraston osarahoittamana.
Tanssituntien KEVÄTSHOW 16.5. kello 17.00
Kulttuurikeskuksen Brahe-salissa. Vapaa pääsy.

MOPO-/TEKNIIKKAKERHO alkaen 2.1.
torstaisin kello 17.00–20.00 Kuhmonkatu 30 (tekniset tilat)
• yläkoulu-, lukio- ja amis-ikäisille
• ei osanottomaksua
• ohjaajina Matti Leinonen ja Esko Honkanen
• kerho järjestetään Itä-Suomen aluehallintoviraston osarahoittamana,
yhteistyössä yläkoulun kanssa.
Yhdistykset ja muut tahot, jotka järjestävät lapsille ja nuorille kesätoimintaa:
Ilmoita tiedot nuorisotoimen kokoamaan LASTEN JA NUORTEN KESÄTOIMINNOT -esitteeseen paula.timonen(ät)lieksa.fi 8.5. mennessä.
Esite jaetaan ennen koulujen päättymistä ja julkaistaan myös nuorisotoimen
nettisivulla.

MOVES POHJOIS-KARJALAN ALUETAPAHTUMA
28.3.2020 KULTTUURIKESKUKSELLA
Nuorisoseurat Pohjois-Karjala järjestää yhdessä Lieksan kaupungin nuorisotoimen kanssa MOVES
Pohjois-Karjalan aluetapahtuman Lieksan kulttuurikeskuksessa lauantaina 28.3. Nuori kulttuuri
MOVES aluetapahtumat ovat 10–20-vuotiaille tanssin harrastajille suunnattuja tanssikatselmuksia, jossa ryhmät pääsevät esiintymään laadukkaissa puitteissa ja saa esityksestään palautteen
tanssin ammattilaisista koostuvalta raadilta kehittääkseen omaa toimintaansa edelleen. Tanssikatselmukseen voivat osallistua kaikki 10–20-vuotiaat tanssin harrastajat vähintään kahden hengen ryhmissä. Tanssinlaji ja tyylisuunta on vapaa. Tapahtuma on maksuton eikä katselmukseen
ole ennakkokarsintaa. Aluetapahtumasta valitaan ryhmät edustamaan omaa aluettaan valtakunnalliseen katselmukseen, joka järjestetään 10.–14.6.2020 Tampereella. https://nuorikulttuuri.fi/
Ilmoittautuminen tapahtumaan on jo auki ja se päättyy 28.2.2020. Ilmoittautuminen tehdään
täällä: https://forms.gle/466A9PaM3EshmXTc9
Tapahtumasta kootaan tietoa kotisivuille https://pohjoiskarjala.nuorisoseurat.fi/moves
Facebookista tapahtuman löydät täältä: https://www.facebook.com/events/824461604690442/
Lisätiedot: Sirja Tanskanen, sirja.tanskanen(ät)nuorisoseurat.fi, p. 050 342 2054

Tapahtumia:

ICE SKATING TOUR 20.2. Lieksa Areenalla
Koko perheen luisteluilta kello 18.00–20.00
Osallistuminen maksutonta ja kaikille soveltuvaa. Ohjelmassa on
mm. musiikkia, kuntoluistelua, limboa, pujottelua, jäädiscoa sekä
muita kisailuja. Päivällä koululaisluistelut. Yhteistyössä Suomen
Luisteluliiton ja liikuntatoimen kanssa.

Asko ja Tiina.

VALPAS

NUORTEN TYÖPAJA – ”Askel eteenpäin!”
Lieksan kristillisen opiston tytäryhtiö Valpas Ratkaisut
Oy aloittaa nuorten työpajatoiminnan 1.1.2020 kaupungin nuorisotoimen ostopalveluna. Toiminta on tarkoitettu alle 29-vuotiaille työttömille nuorille.
Valpas-nuorten työpaja, Pielisentie 2–6
Vastaava ohjaaja Tiina Lukkarinen, p. 040 668 3693
tiina.lukkarinen(ät)valpasratkaisut.fi

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Työn tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva
nuori ja ohjata hänet oikeanlaisiin ja oikeanaikaisiin
palveluihin, jotka edistävät hänen kokonaisvaltaista
elämänhallintaansa. Etsivä nuorisotyö on nuorelle aina
vapaaehtoista.
Etsivä nuorisotyöntekijä Asko Turunen
p. 044 757 5654, asko.turunen(ät)valpasratkaisut.fi
Facebook: Valpas-nuorten työpaja ja
Lieksan Etsivä Nuorisotyöntekijä Asko
Ilmoitukset etsivään nuorisotyöhön:
Paula Timonen (rekisterinpitäjä), p. 04010 44115,
paula.timonen(ät)lieksa.fi, Pielisentie 9–11, 81700 Lieksa

LIEKSAN ESIMERKILLINEN NUORI 2019
Hyvinvointilautakunta valitsi esimerkilliseksi nuoreksi
Milla Martikaisen.

19.2. kello 12.30–14.30 Riveria, Kuhmonkatu 32
Esillä monipuolinen kattaus työpaikkoja ja jatko-opintomahdollisuuksia. Ilmainen ja kaikille avoin. Lisätietoja ja näytteilleasettajien
ilmoittautuminen 20.1. mennessä: http://pestuu.fi/.
Yhteistyössä P-K:n Yrittäjät, TE-palvelut, Riveria, Karelia, Luovi,
Itä-Suomen yliopisto ja Lieksan kaupunki.

Talvilomaviikolla:
ASKARTELUA ma 2.3. kello 12.00–14.00 kirjastolla, Urheilukatu 4
Maksuton, ei ennakkoilmoittautumista.
Yhteistyössä Lieksan 4H ja kirjasto.
ÄXÖN PÄIVÄ 3.3. kello 10.00–14.00 1–6-luokkalaisille
seurakuntatalolla, Mönninkatu 13. Seuraa ilmoittelua!
Yhteistyössä Lieksan 4H:n ja seurakunnan kanssa

Tulossa huhtikuussa:
alennuslippuleffa 007 James Bond – No Time to Die
yhteistyössä Lieksan Elokuvien kanssa. Seuraa ilmoittelua!

LIEKSAN NUORISOVALTUUSTON toimihenkilöt:
pj. Henny Ahtiala • varapj. Mikael Kaltiainen • siht. Inka Keronen
Henny ja Juuso Laine ovat Pohjois-Karjalan maakunnallisen
nuorisovaltuuston jäseniä.
Nuvan s-posti nuvalieksa(ät)gmail.com Ota yhteyttä!
Instagram, Snapchat on @nuvalieksa ja
Facebookista Nuvan löytää ”Lieksan Nuorisovaltuusto”
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Pielisen museon
kevätkauden näyttelyt
Helmiä Lieksan kaupungin
taidekokoelmasta
Pielisen museon kevään näyttelyssä on
esillä taidetta Lieksan kaupungin taidekokoelmasta. Kansalaisopiston rehtori
Asko Saarelainen kertoo, että kaupungin taidekokoelmassa on yhteensä noin
500 teosta. Viime vuosina teoksia on
hankittu kokoelmaan Lieksassa näyttelyn pitäneiltä ammattitaiteilijoilta. Kokoelmat painottuvat kotimaiseen kuvataiteeseen sisältäen myös lieksalaisten tai
lieksalaislähtöisten taiteilijoiden teoksia.

Parantaja
Kansanlääkintä oli Suomessa yleistä vielä 1800–1900-lukujen taitteessa. Pielisen
museon näyttely ”Parantaja” esittelee
kansanlääkintää eri muodoissaan ja parantamiseen käytettyä taikuutta. Esillä
on myös tarinoita paikallisista kansanparantajista, kuten ”Viekin mummosta”
Anni Pölösestä (1889–1960) ja hänen isästään Aabraham Mikkosesta (1845–1918).

Kuva: Asko Saarelainen

Parantaja-näyttely on avoinna
18.5.–15.9.2020.

Näyttely antaa mahdollisuuden tutustua otokseen kaupungin taidekokoelmasta, joka on pääosin sijoitettuna kaupungin eri virastoihin ja laitoksiin. ”Helmiä
Lieksan kaupungin taidekokoelmasta”
-näyttely järjestetään yhteistyössä Lieksan kaupungin kulttuuritoimen kanssa.

Helmiä Lieksan kaupungin taidekokoelmasta -näyttely on avoinna
29.1.–24.4.2020.

Hannu Hirvonen, Swirling, 2002.

Pielisen museon aukioloajat ja pääsymaksut 16.9.2019–14.5.2020
Tiistaista perjantaihin kello 10–15 ja lauantaisin 11.1., 8.2., 14.3., 11.4. ja 9.5.
Suljettu juhlapyhinä
Pääsymaksut 3/2/1 €, keskiviikkoisin ei pääsymaksua.
Pielisen museon aukioloajat ja pääsymaksut 15.5.–15.9.2020
Joka päivä klo 10–18, suljettu juhannusaattona
Pääsymaksut 7/5,50/1,50 €.
Pielisen museo
Pappilantie 2, 81720 Lieksa
p. 04010 44151, museo(ät)lieksa.fi
https://www.lieksa.fi/museo

Kivenpyörittäjän kylä Loukun
kesäteatterissa heinäkuussa 2020
Loukun kesäteatterissa nähdään ensi kesänä Heikki Turusen romaaniin
perustuva näytelmä Kivenpyörittäjän kylä.
Sen ohjaa joensuulainen musiikin- ja teatterintekijä Laura Kaljunen. Näyttelijäkaartissa on mukana niin vanhoja tuttuja kuin myös uusia, nuoria kasvoja. Harjoitusten käynnistymisestä kerrotaan kansalaisopiston Internet- ja Facebook-sivuilla.
Loukun Seurojentaloyhdistykselle myönnettiin Lieksan kaupungin vuoden
2019 taidepalkinto kesäteatterin tekemisestä ja yhteisöllisyyden luomisesta.
Parhaimmat onnittelut!
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Stalinin lehmät
Lieksan kulttuurikeskus
Ke 25.3.2020 klo 19.00
Liput 20/15 € ennakkomyynnissä
Asiakaspalvelupisteessä,
os. Pielisentie 3,
ma−pe klo 9−15, 2.3. alkaen.
Esitykseen on myynnissä
vain 120 lippua.

Joensuun kaupunginteatterin
Stalinin lehmät Lieksaan

Kirjailija Sofi Oksanen: ”Nyt on sanottava, että Joensuun kaupunginteatteri löi kirjailijankin äimän käeksi – niin hieno tämä näyttämösovitus Stalinin
lehmistä on. Menkää ihmeessä katsomaan!
Bonus tietenkin on, että kriitikkokin tykkäsi eikä vain kirjailija. Kirjoitin
romaanin 2000-luvun alussa ja siksi hämmästyi sitä, kuinka ajankohtainen
esitys on. Ajankohtaisempi kuin ilmestyessään.
Aino Kivi on tehnyt loistavaa työtä niin ohjauksen kuin dramaturgian
suhteen ja rooleissa nähtävät Minni Gråhn, Maria Karhapää ja Anna Ojanne
säkenöivät. Näyttelijäntyön juhlaa!
Lavastus on nerokas, koko tiimi tehnyt mahtavaa työtä. Kirjailija kiittää, ja
niin kiittää varmasti myös yleisö.”
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Kuvat Joensuun kaupunginteatteri/Miska Korpelainen.

Y

leisön pyynnöstä Joensuun kaupunginteatterin ohjelmistoon palaava Sofi Oksasen näytelmä Stalinin lehmät nähdään Lieksan kulttuurikeskuksessa keskiviikkona 25.3. kello
19.00.
Voimakas ja eeppinen Sofi Oksasen esikoisromaani kuvaa kolmen naisen elämää eri sukupolvien ja yhteiskuntien kehyksissä – isoäidin, äidin ja tyttären näkökulmista.
Kuvatessaan Sofian, Katariinan ja Annan elämää kommunistisessa Virossa ja
kapitalistisessa Suomessa luo Oksanen
tarkkanäköisen ja kaunistelemattoman
silmäyksen koko 20. vuosisadan ajankuvaan, idän ja lännen räikeään kahtiajakoon, jonka vaikutukset ulottuvat
1930-luvulta nykypäivään.
Stalinin lehmät on myös armoton tarina elämää hallitsevasta ja määrittävästä syömishäiriöstä, häpeän ja arvottomuuden tunteiden voimasta ja naiseuden mahdottomuudesta.
Stalinin lehmien romaanin käännösoikeudet on myyty jo 20 maahan, ja se on
kansainvälinen bestseller. Näyttämöversion se sai vuonna 2018 Joensuussa Aino
Kiven dramatisoimana ja ohjaamana ja
palaa nyt pienelle näyttämölle ja kiertueohjelmistoon yleisön toiveesta.

Selviytymistarina
herättää kysymyksiä
Näyttelyn lähitulevaisuuteen sijoittuvassa
selviytymistarinassa päähenkilöinä esiintyy joukko miehiä, jotka ovat palaamassa
autioituneeseen Pohjois- ja Itä-Suomeen.
Mitä on tapahtunut ja mikä on johtanut
tällaiseen todellisuuteen? Mistä he tulevat
ja missä on muu yhteisö? Miesten haaveet
ja unikuvat tuovat kokonaisuuteen mielenkiintoisen tason, joka saa katsojan seuraamaan tarinaa omista lähtökohdistaan.
Hevonen, erityisesti suomenhevonen,
on jälleen ihmiselle tärkeä työkaveri ja

eräänlainen pelastaja… sillä arki ilman
sähköä ja öljyä on askeettinen ja tekee elämästä hyvin erilaista meidän aikaamme
nähden. Anssi Okkonen toivoo näyttelyn
herättävän katsojissa ajatuksia ja mietteitä, mikä elämässä on lopultakin oleellista.

Paluu kotiin
Nurmeksen Kuokanvaarassa asuva ja työskentelevä Anssi Okkonen esittelee mielellään uusimpia teoksiaan Lieksassa. Osa näyttelyyn tulevista töistä oli esillä Galleria Dixissä Helsingissä viime syksynä nimellä ”Back
to the Northern Periphery”. – Yksinkertaiset
materiaalivalinnat, paperi ja grafiitti, ovat olleet tietoinen valinta hakiessani yksinkertaisuutta kokonaisuuteen, kertoo Okkonen.
Taiteilija viihtyy hyvin pohjoiskarjalaisessa vaaramaisemassa ja ammentaa sieltä luomisvoimaa. − Pohjois-Karjalassa olen
palannut henkiseen kotiini. Minua kiehtoo
suuresti tämän alueen kulttuurin kuvaaminen, sen ihmiset sekä ympäröivä luonto, Okkonen toteaa. Näyttelyn aikana hän
myös piirtää Lieksan kulttuurikeskuksessa ja keskustelee näyttelyvieraiden kanssa.

ASKO SAARELAINEN

Kuva: Marko Haverinen, Faktor Oy

L

ieksan kulttuurikeskuksen kesänäyttelyssä nähdään Anssi Mikael Okkosen teoskokonaisuus ”Summer Exhibition 2020”. Lyijykynäpiirustuksia ja tussitöitä sisältävässä näyttelyssä Okkonen
käsittelee omakohtaista kaipuuta luontoon ja sen mielenrauhaa ruokkivaan täydellisyyteen, eräänlaiseen alkukotiin.
Näyttely on avoinna Lieksan kulttuurikeskuksessa 11.6.–21.8.2020 maanantaista
perjantaihin kello 11–17 sekä Lieksan Vaskiviikon konserttien aikana. Näyttelyyn on
vapaa pääsy.

Kuva: Anna Okkonen

Anssi Okkosen piirustuksia
Kulttuurikeskuksen
kesänäyttelyssä

Anssi Mikael Okkonen
Nocturne no 3
lyijykynä kartongille 2019
Sarjasta Back to the Northern Periphery

