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Maanantai 18.9.
Metsä, raja ja kulttuuri

Tiistai 5.10.
Metsäkansaa

Rehtori, FL Asko Saarelainen

Erikoistutkija, FT Ismo Björn,
Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos

Asko Saarelainen on kirjoittanut tutkimusjulkaisuja ja artikkeleita maaseudun
muutoksesta, Lieksan ja Repolan rajahistoriasta sekä Kolin kulttuuri- ja
matkailuhistoriasta.

Kaupunginjohtaja, FT Jarkko Määttänen
Maantieteen tohtori Jarkko Määttänen on työskennellyt Joensuun ja Jyväskylän
yliopistoissa, Lieksan sivistysjohtajana ja Muuramen palvelujohtajana.
Lieksan kaupunginjohtaja hän on toiminut vuodesta 2015 alkaen.
Musiikkia, Lieksan Nuorisopuhallinorkesteri,
johtaa MuM Susanna Erolahti-Mertanen.

Tiistai 3.10.
Idän kirkko ja kansallinen kulttuuri
Pyhän Elian kirkko, Iljankatu 14
Joensuun piispa Arseni
Korkeasti Siunattu piispa Arseni on toiminut Joensuun piispana vuodesta 2005
alkaen. Piispa Arseni on koulutukseltaan teologian lisensiaatti ja hänet tunnetaan
taitavana ikonimaalarina ja maalaustaiteen tuntijana. Hän on kirjoittanut useita
teoksia ja artikkeleita ortodoksisesta teologiasta sekä ikoni- ja kuvataiteista.

Ismo Björn on tutkinut monipuolisessa tuotannossaan metsähistoriaa,
Itä-Suomen yhteiskunta- ja kulttuurihistoriaa sekä kirjoittanut useita kuntahistorioita.

Pääjohtaja, MTT Pentti Hyttinen, Metsähallitus
Pentti Hyttinen on koulutukseltaan metsäekonomian tohtori sekä luonnonvarojen
käytön maisteri (USA). Hänellä on yli 30 vuoden monipuolinen kokemus alan
kotimaisista ja kansainvälisistä tehtävistä. Pohjois-Karjalan maakuntajohtajana
Hyttinen toimi vuosina 2001-2015. Metsähallituksen pääjohtajana hän aloitti
vuonna 2016.

Tiistai 24.10.
Kansainvälinen ja paikallinen raja
Dosentti, FT Juha Pohjonen
Juha Pohjonen on laajassa kirjallisessa tuotannossaan keskittynyt Rajavartiolaitoksen historiaan, yrityshistorioihin, sotavuosiin sekä ihmiskohtaloihin sodanjälkeisinä vuosikymmeninä. Pohjosta arvostetaan yhtenä maamme parhaista
rajahistorian tuntijoista.

Komentaja, eversti Vesa Blomqvist, Pohjois-Karjalan rajavartiosto
Pohjois-Karjalan rajavartioston komentajana 2016 aloittaneella Vesa Blomqvistilla
on vahva kansainvälinen kokemus rajaturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä. Hän
on työskennellyt muun muassa Rajavartiolaitoksen esikunnassa kansainvälisen
yhteistyön yksikön päällikkönä ja Euroopan Unionin komissiossa vastuualueenaan
Euroopan Unionin rajaturvallisuusjärjestelmän koordinointi ja raja-asiat EU:n
strategisissa hankkeissa.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy

Tiedustelut Lieksan kansalaisopisto/Asko Saarelainen,
puh. 04010 44111, sähköposti asko.saarelainen@lieksa.fi

Maanantai 6.11.
Liikuntakulttuuri ja suomalainen identiteetti

Torstai 30.11.
Musiikin voima

Toimituspäällikkö, FT Jouko Kokkonen, itsenäisyys100.fi

Professori Timo Virtanen, Taideyliopisto, Sibelius-Akatemia

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

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

Yhdistetyn joukkuekilpailun olympiavoittaja Jaakko Tallus
Yhdistetyn joukkuekilpailun olympiavoittaja ja maailmanmestari voitti urallaan
kuusi aikuisten sarjojen arvokisamitalia. Tallus edusti koko uransa ajan Lieksan
Hiihtoseuraa.

Torstai 23.11.
Sankareita, onko heitä?
Professori, YTT Hannu Itkonen, Jyväskylän yliopisto
Liikuntasosiologian professori Hannu Itkosen tutkimusaiheita ovat liikuntakulttuurin
ja kansalaistoimintojen muutokset, liikuntakulttuurin paikallisuus ja alueellisuus
sekä urheilun ja liikunnan normistot ja sosiaalinen kontrolli. Itkonen on toiminut
lukuisissa järjestöjen johtotehtävissä kuten Euroopan liikuntasosiologijärjestön
puheenjohtajana sekä varapuheenjohtajana Suomen Urheiluhistoriallisessa
seurassa ja Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seurassa.

Yliopettaja, FT Tarja Kupiainen, Karelia Ammattikorkeakoulu
Tarja Kupiainen on tutkinut sankaruutta kansanrunouden ja lähihistorian
näkökulmasta. Hänen väitöstutkimuksensa ”Kertovan kansanrunouden nuori nainen
ja nuori mies” (SKS 2004) palkittiin valmistuttuaan Joensuun yliopiston vuoden
väitöskirjana.

Musiikkia, Lieksan Nuorisopuhallinorkesteri,
johtaa MuM Susanna Ertolahti-Mertanen.

Tiistai 12.12.
Kuva kansallismaisemasta
Rehtori, FL Asko Saarelainen
Pianotaiteilija Janne Mertanen
Janne Mertanen on esiintynyt soolokonserteissa ja orkestereiden solistina eri
puolilla maailmaa. Hän julkaisi vuonna 2015 erinomaiset arviot saaneen
Sibeliuksen pianoteosten kokonaislevytyksen. Levy sisältää kaikki Sibeliuksen
opusnumeroidut pianoteokset.

Professori, FT Risto Turunen, Itä-Suomen yliopisto
Kirjallisuuden professori Risto Turusen tutkimuskohteita ovat suomalainen
kirjallisuusinstituutio ja nykyaikaistuminen sotien jälkeisinä vuosikymmeninä.
Turunen on toiminut Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston johtajana
vuodesta 2010 alkaen.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy
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