Julkinen tiedote

Korento
Lieksan kaupungin hyvinvointipalvelujen tiedotuslehti kevät 2019

Kansalaisopiston opetusohjelma kevät 2019

Sisällysluettelo
Toimenpideohjelma kokoaa kulttuurin monipuolisen kirjon................................................3
Avustuksia haetaan sähköisesti..............................................................................................................4
Jazzia Kolin kirkossa.......................................................................................................................................5
Kansalaisopiston ilmoittautumis- ja perumisohjeet....................................................................6
Kulttuuriseminaari..........................................................................................................................................8
Yleisöluennot.......................................................................................................................................................7
Kansalaisopiston kurssit......................................................................................................................9–15
Konkretiaa kuntastrategiaan.................................................................................................................16
Kohtaamispaikka osana perhekeskusmallia.................................................................................17
Tasa-arvoinen maailman paras peruskoulu..................................................................................18
Ystävyyskoulutoimintaa yli rajan.......................................................................................................19
Lukiokoulutuksen uudistaminen käynnissä................................................................................20
Ruokahuolto.....................................................................................................................................................21
Kirjasto.................................................................................................................................................................22
Musiikkiopisto Pieliseltä puhaltaa......................................................................................................23
Nuorisotoimi............................................................................................................................................24–25
Erityisliikunta..................................................................................................................................................26
Makeita muistoja Lieksasta.....................................................................................................................27
Jukka Mäkelän maalauksia Kulttuurikeskuksen kesänäyttelyyn...................................28

Korento-lehti
Kevät 2019
Kustantaja Lieksan kaupungin hyvinvointipalvelut
www.lieksa.fi
Käynti: Kulttuurikeskus, 2. kerros, Pielisentie 9–11, 81700 Lieksa
Posti: Lieksan kaupunki, Hyvinvointipalvelut, PL 41, 81701 Lieksa
Päätoimittaja Asko Saarelainen
Toimituskunta Hyvinvointipalvelujen johtoryhmä
Kansikuva Panu Kärkkäinen.
Kuva Lieksan teatterin esityksestä Jäniksen vuosi

2

Korento Kevät 2019

Ulkoasu Faktor Oy / Meri-Kukka Okkonen
Painopaikka PunaMusta Oy
Painosmäärä 8300
Julkinen tiedote kaikkiin lieksalaisiin kotitalouksiin.
Toimituksen tilaama tai sille tarjottu aineisto julkaistaan sillä ehdolla,
että aineistoa voidaan käyttää korvauksetta kaikissa uudelleenjulkaisuissa tai muissa käytöissä riippumatta toteutus- tai jakelutavoista.
Ilmestyy 2–3 kertaa vuodessa.

Lieksan Teatterin toiminta on hyvä esimerkki harrastajien, yhdistyksen ja kaupungin yhteistyöstä. Kai Paavilainen ohjasi teatterin
puheenjohtajaa Arto Piiroista Jäniksen vuoden harjoituksissa.
KUVA: PANU KÄRKKÄINEN.

Toimenpideohjelma
kokoaa kulttuurin
monipuolisen kirjon
HYVINVOINTIPALVELUJEN tulosyksiköt
ovat valmistelleet syksyn aikana kaupungin strategiaan liittyvää kulttuuritoimen
toimenpideohjelmaa. Ohjelma tulee hyvinvointilautakunnan käsittelyyn tammikuun aikana. Ennen lautakunnan kokousta asiasta järjestetään avoin tiedotus- ja
keskustelutilaisuus kaikille kulttuurista
kiinnostuneille kuntalaisille.

Kaupungin toiminta keskiössä
Toimenpideohjelmassa kulttuuritoiminnan nykytilaa ja tavoitteita arvioidaan
ensisijaisesti Lieksan kaupungin oman
organisaation keskeisten kulttuuritoimintaa harjoittavien tulosyksiköiden kautta.
Näitä ovat kulttuuritoimi, kansalaisopisto,
nuorisotoimi, musiikkiopisto, kirjasto, museo, varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio.
Ohjelmassa käydään lyhyesti läpi yksiköiden kulttuuritoiminnan nykytila, tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet.
Lieksan kulttuuritoimen tehtävät ja
määrärahat on jaettu kaupunginvaltuuston päätöksillä kansalaisopiston, musiikkiopiston ja nuorisotoimen kesken.
Ohjelmassa huomioidaan eri taiteenalojen tilanne paikkakunnalla. Muita
esiin nousevia asioita ovat avustukset,
kulttuuritoimen tärkeimmät tilat sekä
säännöllisesti Lieksassa järjestettävät ja
osallistujamääriltään suurimmat kulttuuritapahtumat. Festivaaleista mukana ovat
Lieksan Vaskiviikko, Pielinen Soi ja Mono-

la-juhlaviikko, taiteilijaresidensseistä Kolin
taiteilijaresidenssi ja Taiteilijatalo Hupeli
sekä kehitysvammaisten taideopetusta
järjestävä Kirsikoti.
Toimenpidesuunnitelman ajanjakso kattaa kuluvan valtuustokauden vuoden 2021
loppuun saakka. Yhteistyötä yhdistysten
kanssa arvioidaan osana tulosyksiköiden
toimintaa ja taiteenalakohtaista tarkastelua.

Omat ja yhteiset tavoitteet
Hyvinvointipalvelujen toimenpiteet kulttuuritavoitteiden saavuttamiseksi vuosille
2019–2021 koostuvat kunkin tulosyksiköiden omista toimenpiteistä ja hyvinvointipalvelujen yhteisistä toimista.
Esimerkiksi yleisen kulttuuritoimen tavoitteissa esille nousevat avustusten painopisteet, yhteiset hankkeet sekä Kulttuurikeskuksen näyttelytoiminta.
Avustusten ensisijaisena tavoitteena on,
kuten nykyisinkin, ammattitaiteilijoiden
toteuttamien ja alueellista vaikuttavuutta
edistävien kulttuuritapahtumien järjestäminen. Avustusten painopistettä siirretään
toiminta-avustuksista kohdeavustuksiin,
mihin jo hakemusten nykyinen suuntaus
viittaa.
Kulttuurikeskuksen näyttelytoiminnan
painopiste on kesänäyttelyssä. Ensi kesänä
saamme ihailla Lieksassa lapsuus- ja nuoruusvuotensa viettäneen Jukka Mäkelän
maalauksia ja vuonna 2020 suositun Kuut-

ti Lavosen grafiikkaa. Kaupungin taidekokoelmaan teoksia hankitaan pääasiassa
Lieksassa näyttelyn järjestäneiltä ammattitaiteilijoilta.

Lasten ja nuorten kulttuuripolku
Hyvinvointipalvelujen yhteisistä tavoitteista yksi keskeisimmistä on lasten ja
nuorten kulttuuripolku. Tavoitteena on,
että jokainen varhaiskasvatus- ja kouluikäinen lieksalainen tutustuu ja osallistuu
kulttuurin tekemiseen vuosittain opetussuunnitelmien ja varhaiskasvatussuunnitelman sisältöihin liittyen. Näin pyrimme
vielä vahvistamaan koulujen nykyisinkin
jo monipuolista kulttuurikasvatusta.
Esimerkkejä koulujen kulttuuripolun
sisällöistä ovat esittävän taiteen vierailut, Koulukino-toiminta, kirjaston käytön
opastus alkeista maailman- ja kotimaisen
kirjallisuuden klassikoihin sekä museon
hyödyntäminen eri luokka-asteilla. Uutena
kohteena on tutustuminen kuvanveistäjä
Eva Ryynäsen taiteilijakotiin yläkoulun
aikana. Kulttuuripolku tuotetaan hyvinvointipalveljen yhteistyönä.
Yhteisiksi tavoitteiksi ovat nousemassa
myös museon näyttelyhallin peruskorjaus
ja näyttelyiden uusiminen, avustusten
kohdentaminen sekä lukion musiikkilinjan
yhteistyö.

ASKO SAARELAINEN
asko.saarelainen(ät)lieksa.fi
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Uuden sähköisen avustushakemuksen teko alkaa avustuksen tyypin määrittelyllä. Seuraavaksi sitten kerrotaan järjestelmälle, kuka tai ketkä Miunpalvelut.fi-sivustoon omilla
verkkopankkitunnuksillaan kirjautuneet henkilöt ovat tässä
yhteydessä virallisia allekirjoittajia.

Avustuksia haetaan sähköisesti
LIEKSAN KAUPUNGIN vuotuisia avustuksia
kaupungin ja sen kylien elinvoimaa ylläpitävään ja lisäävään toimintaan, elinkeinoelämän edistämiseen, liikuntaan, kulttuuriin,
nuorisotoimeen sekä sosiaali- ja terveystoimintaan on kahtena viime keväänä voinut
hakea ainoastaan sähköisesti. Sama on edessä
jatkossakin.
Suomalaisen yhteiskunnan toiminnot ja
palvelut digitalisoituvat koko ajan enemmän.
Asiassa on eri puolia, eikä kaikki aina suju
mutkattomasti. Eipä kuitenkaan esimerkiksi
metsätöissäkään silti oikein ole enää paluuta
takaisin pokasaha- ja hevosvetotekniikkaan,
vaikka metsätraktorin ajourat maastossa harmittaisivatkin.
Työkoneita voidaan toki kehittää paremmiksi, ja sama pätee myös sähköiseen avustushakujärjestelmään. Toissakeväisten kokemusten pohjalta se oli viime keväänä jo monin
kohdin toimivampi – varsinkin liitetiedostojen lisääminen ei enää voisi paljon yksinkertaisemmaksi tulla.
Osalle viimekeväisistä hakijoista aiheutti
harmia järjestelmään yhtenä päivänä kesken kaiken tehty ohjelmapäivitys. Eiköhän
Joensuun suuntaan menneestä tulenpalavasta palautteesta ole otettu vastaista varten
opiksi. Verkko-osoitteessa miunpalvelut.fi/
oleva Miunpalvelut-järjestelmä on nimittäin
maakunnan kuntien yhteinen, ei pelkästään
Lieksan kaupungin. Lieksalaiset palvelut löytyvät järjestelmästä helpoimmin osoitteesta
miunpalvelut.fi/lieksa.
Lieksan kaupungin verkkosivustossa ilmoitetaan hakemisesta keväämmällä: www.lieksa.fi/avustukset. Alkavan kevään hakuaika
on 14.3.–16.4. kello 15:een.

Oma salasana pitää tietää itse
Viime kevään yleisin ongelma oli kuitenkin
tämä: ”Mitkä ovat meidän yhdistyksemme
käyttäjätunnus ja salasana?” Käyttäjätunnus
pystytään ylläpidon puolella tarkistamaan, jos
se on unohtunut. Salasana sen sijaan on todellakin jokaisen käyttäjän – tässä avustushakemusasiassa jokaisen yhdistyksen tai muun hakijan – oma asia. Sehän nimenomaan on koko
salasanan ajatus, varmistaa että kukaan ei
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pääse käyttämään järjestelmää toisen nimissä.
Eri järjestelmien käyttäjätunnukset ja
salasanat on syytä merkitä itselle muistiin
turvallisella tavalla. Niiden pitää löytyä aikojenkin päästä, mutta kenenkään muun ei
kuulu päästä niihin käsiksi. Yhdistyksessä
kannattaa pitää huolta siitä, että tällaiset tiedot eivät katoa silloinkaan, kun toimihenkilöt
vaihtuvat.
Hakemusten sähköinen allekirjoitus tuotti
myös paljon ongelmia. Ilmeisesti allekirjoituspyyntösähköpostiviestit eivät menneet aina
perille – tai niitä ei luettu. Asiakkaan puolesta
saivat sitten virkamiehet kuitata aika monta
hakemusta allekirjoitetuiksi, kun henkilökohtaisesti tai puhelimessa niin sovittiin. Kävihän se niinkin, mutta paljon huolta aiheutui,
ja ainakin suurelta osin suotta.
Sähköinen allekirjoitus on tässä avustushakemusjärjestelmässä hieman tavallista
mutkikkaampi juttu, kieltämättä. Siihen on
kuitenkin myös syynsä. On huomattava ero
yhden henkilön omien asioiden ja yhdistyksen asioiden välillä.
Esimerkiksi minulla vanheni viime kesänä
järjestyksenvalvojakortti. Halusin uusia sen.
Keräsin kokoon tarvittavat sähköiset liitteet
ja kirjauduin sitten verkkopankkitunnuksillani poliisin verkkoasiointipalveluun. Täyttelin
lomakkeen, sujautin liitteet mukaan, maksoin
mitä vaadittiin ja kirjauduin systeemistä ulos.
Yksinkertainen juttu, ja uusi kortti tuli aikanaan postitse. Tämä oli mallitilanne yhden
henkilön omien asioiden hoidosta.

Yhdistyshakemus kaksivaiheinen
Yhdistyksen avustushaussa sen sijaan on
ajatuksena, että hakemuksen laatija ja sen
allekirjoittaja eivät välttämättä ole sama
henkilö. Monen yhdistyksen säännöt vaativat sitä paitsi kaksi allekirjoittajaa tai nimenkirjoittajaa. Siksi on käytössä kaksivaiheinen
järjestelmä.
Ensin laaditaan hakemus ja lisätään liitteet
yhdistyksen tunnuksia käyttäen – siis sitä
yhdistyksen käyttäjätunnusta ja salasanaa,
joiden on syytä olla yhdistyksen varmassa
tallessa.
Kun hakemus on valmis, sen laatija lähettää

sen allekirjoitettavaksi. Yhdistyksen virallisen
allekirjoittajan tai allekirjoittajien pitää olla jo
valmiiksi rekisteröityjä järjestelmään, koska
eihän kone voi muuten tietää, kuka edustaa
mitäkin seuraa. Allekirjoittajat saavat jokainen sähköpostiviestin, jossa heitä pyydetään
pistäytymään allekirjoittamassa hakemus.
Jos jokin sähköpostiosoite on rekisteröity järjestelmään virheellisesti, viesti ei tietenkään
mene perille.
Allekirjoittajat kirjautuvat kukin omilla,
henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan järjestelmään, klikkaavat heille annettua linkkiä ja käyvät vahvistamassa, että kyllä vain,
hyväksyn hakemuksen ja lähetän sen omasta
puolestani eteenpäin. Pankkitunnukset tarvitaan tässä vaiheessa siksi, että yhdistyksen virallisten edustajien henkilöllisyyden varmistaminen on laillisuusmielessä tärkeää.

Aikataulu syytä ottaa huomioon
Kansalaisopiston rehtori Asko Saarelainen
käsittelee kulttuuritoimen alaan kuuluvia
avustushakemuksia ja haluaa tähänastisten
sähköisten hakukierrosten kokemuksien
pohjalta korostaa etenkin aikataulua.
– Kaikki tarvittavat liitteet voisi mieluiten
tallentaa samassa määräajassa itse hakemuksen kanssa, se nopeuttaa käsittelyä. Jos on
teknisiä tai muita ongelmia, kannattaa ottaa
yhteyttä hyvissä ajoin eikä vasta hakuajan
viime hetkellä. Ja itse hakemusten jättömahdollisuushan todella sulkeutuu täsmälleen
hakuajan loppuhetkellä.
Kansalaisopiston alkavan lukukauden
ohjelmaan on suunniteltu muun ohessa erityinen kurssi kaupungin avustusten hakemisesta. Monilla yhdistyksillä on jo hyvää
kokemusta sähköisen avustushakujärjestelmän käytöstä, mutta toiset ja varsinkin uudet hakijat saattavat selvitä paremmin, kun
otetaan vaihe vaiheelta yhdessä. Muutenkin
on suunnitelmissa järjestää yleinen, kaikille
avoin tiedotustilaisuus sekä neuvontaa hakuajan puitteissa.

PASI KARONEN
Suunnittelijaopettaja
pasi.karonen(ät)lieksa.fi

Jazzia
Kolin
kirkossa
KOLIN KIRKOSSA kuullaan maamme eturivin jazz-taiteilijoita lauantaina 19.1. klo
14.00.
Koli jazzin yhteydessä järjestettävässä
konsertissa esiintyvät laulaja Johanna
Iivanainen ja kitaristi Mikko Iivanainen
sekä harmonikkataiteilija Maria Kalaniemi ja pianisti Timo Alakotila. Konsertin järjestävät yhteistyössä Joensuun
Jazzkerho -76 ja Lieksan kaupungin kulttuuritoimi.
Kokoonpano esiintyi ensimmäisen kerran joulukonserttikiertueella 2017 ja sai
heti suuren suosion. Maria Kalaniemi kiteyttää yhtyeen: – Kokoonpanomme on
kamarimusiikillisen aistikas, sisältäen
kuitenkin särmää tilanteen niin vaatiessa.
Toivon musiikkimme koskettavan ja kantavan arjessa eteenpäin.

Monipuoliset muusikot
Johanna Iivanaisen raikkaan luonnollinen
esiintyminen ja sävykäs tulkinta on saavuttanut suuren suosion. Hänen monipuo-

Maamme eturivin jazzmuusikoita kuullaan Kolin kirkossa 19.1.
lisuutensa laulajana on hätkähdyttävä kattaen levytyksiä jazzin, accappellan, popin,
dancen ja lastenmusiikin alueilta.
Mikko Iivanainen on erottunut suomalaisen jazzin kentällä harmonisella syvyydellään sekä saundien monipuolisuudella.
Soitossaan dynamiikan lahjakkaasti hallitseva Iivanainen on vaikuttanut useissa
maamme eturivin jazzyhtyeissä.
Maria Kalaniemi on monista musiikkityyleistä oman hyvin persoonallisen
ilmaisunsa kehittänyt taiteilija, joka on
noussut yhdeksi kaikkein arvostetuimmista muusikoista maassamme. Kalaniemen luoma lyyrisen herkkä ja intensiivinen soittotyyli on saanut uskollisen kuulijakunnan eri puolilla maailmaa. Hänelle

myönnettiin musiikin valtionpalkinto
2018.
Timo Alakotila on maamme kysytyimpiä muusikoita. Hänen laaja sävellystuotantonsa koostuu konsertoista, runsaista
sovituksista, musiikkinäytelmistä ja tanssiesityksistä. Sävellyksiä ovat esittäneet
mm. BBC Concert Orchestra, Umo Jazz
Orchestra, Tapiola Sinfonietta ja Australian Chamber Orchestra. Hän on toiminut
taiteellisena tuottajana, muusikkona, säveltäjänä ja sovittajana noin 200 levyllä.
Lippujen ennakkomyynti Koli Season,
Levy-Eskot ja Tiketti. Liput 20 €/15 € jazzkerhon jäsenet/10 € opiskelijat.

JARI HYTTI

Viihdekonsertti
veteraanien hyväksi
LIEKSAN KULTTUURITOIMI järjestää viihdekonsertin veteraanien hyväksi Kulttuurikeskuksessa keskiviikkona 13.3. klo 18.00.
Konsertin pääsylipputuotto luovutetaan
kokonaisuudessaan lieksalaisille veteraanijärjestöille käytettäväksi sotiemme veteraanien toiminnan tukemiseen.
Konsertissa esiintyvät Lieksan Nuorisopuhallinorkesteri ja Puhallinorkesteri

Pielinen johtajanaan kapellimestari Juha
Tiensuu. Orkestereiden laulusolistina
kuullaan Marko Tuovista.
– Konsertissa kuullaan sota-ajan lauluja
ja uudempaa viihdemusiikkia, lupaa kapellimestari Juha Tiensuu.
Liput (10 €) tulevat ennakkomyyntiin
Lieksan kaupungin asiakaspalvelupisteeseen helmikuun puolivälissä.

Veteraanikonsertin solistina on Marko Tuovinen. KUVA: KAUKO KERÄNEN.
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Lieksan kansalaisopiston
ILMOITTAUTUMIS- JA PERUMISOHJEET kevät 2019
KEVÄTLUKUKAUSI 7.1.–14.4.2019,
talviloma 4.–10.3.2019 (vko 10)
Lomaviikolla, pääsiäisenä ja arkipyhinä
ei ole kokoontumisia, ellei ole toisin sovittu.
Katso tarkemmat aikataulut kurssikuvauksesta. Kurssien kokoontumiskerrat ovat
nähtävänä verkko-osoitteessa www.opistopalvelut.fi/lieksa/ (Kurssi ➝ Lisätietoja ➝
Näytä kurssin kalenteri).

HUOMAA! Mikäli et jatka syksyllä aloittamallasi kurssilla enää keväällä 2019, täytyi KEVÄÄN OSALLISTUMINEN perua
viimeistään 30.11.2018. Mikäli perumista ei
ole tehty, laskutamme myös kevään kurssimaksun!
Perumiset vain toimiston kautta: p. 04010
44106 tai tuula.porkka(at)lieksa.fi.

koontumisessa.
Mikäli ryhmässä on väh. 6 opiskelijaa,
toiminta alkaa ja ryhmä työskentelee lukukauden loppuun.
Otamme sinuun yhteyttä, jos kurssi peruuntuu tai olet saanut opiskelijapaikan
varasijalta.

Ilmoittautuminen

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

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.

Internetissä ma 31.12. klo 17.00 alkaen:
www.opistopalvelut.fi/lieksa
Mikäli et voi ilmoittautua Internetin
kautta, voit ilmoittautua puhelimitse ke
2.1. alkaen p. 04010 44106 (klo 9–15).
Ilmoittautuminen myös ke 2.1. alkaen
asiakaspalvelupisteessä asiakaspäätteellä,
Moisionkatu 1, arkisin klo 9–15 (ASIAKASPALVELUPISTE MUUTTAA tammikuun
aikana, uusi osoite on Pielisentie 3).
Syksyllä ilmoittauduit kurssille koko
lukuvuodeksi, mikäli kurssilla oli näkyvissä sekä syksyn että kevään päivämäärät (= koko lukuvuoden 2018–2019 kestävä
kurssi)
Jatkaessasi keväällä samalla kurssilla,
sinun ei tarvitse vuoden vaihteessa ilmoittautua uudelleen, vaan siirrämme sinut automaattisesti kevään opiskelijaksi.
Ilmoittautuminen on sitova, ja maksut
ovat perintäkelpoisia!
Ryhmiin on ilmoittauduttava ennakkoon. Opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lasku tulee postitse tai nettipankkiin.
Laskun voi maksaa pankin kautta tai kaupungin asiakaspalvelupisteeseen.
Koko lukuvuoden kestävät kurssit laskutetaan kahdessa erässä (syksyllä ja keväällä).
Kurssimaksun lisäksi opiskelijat hankkivat ja kustantavat itse oppimateriaalinsa.

Peruminen
Kevään uusien kurssien perumisen voi tehdä maksutta ennen kurssin ensimmäistä
kokoontumiskertaa (viimeistään edellisenä arkipäivänä). Kurssille tulematta jättäminen ei ole perumista.

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), Moisionkatu 1 (muutto tammikuun
aikana 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.

Opiskelijoiden tapaturmavakuutus

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

Kurssin peruuntuminen opiskelijamäärän vähäisyyden vuoksi

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.

Syksyn sekä keväällä alkavien uusien ryhmien toiminta ratkeaa ensimmäisessä ko-

Tervetuloa kursseille!

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

p. 04010 44108

Pasi Karonen

p. 04010 44112
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Käyntiosoite
Postiosoite
Sähköposti

Kulttuurikeskus
Pielisentie 9–11, 2. krs, 81700 Lieksa
PL 41, 81701 Lieksa
etunimi.sukunimi(ät)lieksa.fi

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

Yleisöluennot

999900
VAPEPA-ETSINTÄ
KOULUTUS: YLEISINFO
Lieksan lukio, auditorio, Koulukatu 16
to 17.30–19.00
28.2.2019–28.2.2019, 2 oppituntia
Valmiuskouluttaja Juha Karhinen
Yleisöluento, VAPAA PÄÄSY
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kurssilta saat perustiedot siitä, mikä Vapepa on
ja miten se toimii viranomaisten apuna.
Vapepa-yleisinfo kaikille avoimena yleisöluentona torstaina 28.2. kello 17.30–19.00
lukion auditoriossa. Sitten voi halutessaan
ilmoittautua Vapepa-etsintäkoulutukseen
myöhemmin keväällä (katso kurssiluette-

losta jäljempää, kohdasta ”Muu koulutus”,
kurssinumero 999905).

999910
VEDENALAINEN KUVAAMINEN
Lieksan lukio, auditorio, Koulukatu 16
to 17.30–19.00
21.3.2019–21.3.2019, 2 oppituntia
Matti Pasanen
Yleisöluento, VAPAA PÄÄSY
Vedenalainen kuvaaminen on tullut yleisemmäksi viime vuosina, kun vettä kestävät kamerat ovat yleistyneet. Vedenalainen maailma on kiehtova ympäristö, jonka rauhallisuus, maisemat, värit ja eläimet
tempaisevat mukaansa. Onnistuneiden

otoksien saaminen veden alta ei edellytä
välttämättä sukeltamista. Kuvaamista
voi harrastaa oikeilla välineillä myös rannalta, kahlaamalla tai vaikka veneestä.
Kameralla voi ikuistaa vedenalaisia maisemia, kaloja ja muita vesieläimiä sekä
veteen liittyviä harrastuksia, vaikkapa
kalastusta. Tällä luennolla tutustutaan
vedenalaisen kuvaamisen mahdollisuuksiin. Luennolla käydään läpi vedenalaista kuvaamista mahdollistavia välineitä,
vesistön vaatimuksia kuvaamiselle, parhaita ajankohtia kuvaamiselle, annetaan
neuvoja kalojen ja muiden vesieläinten
bongaamisessa sekä tutustutaan kuviin
ja videoihin.

Kansalaisopisto
Facebookissa:
KUVA: ASKO SAARELAINEN

Kansalaisopiston avoimien
ovien viikko 25.2.–3.3.2019
UUSI HARRASTUS MIELESSÄ? Mitä opiskelisin ensi syksynä? Sopiiko tämä harrastus
minulle? Tule tutustumaan kansalaisopiston eri ryhmiin ilman maksua AVOIMIEN
OVIEN VIIKOLLA 25.2.–3.3.2019. Katso toiminnassa olevien ryhmien kokoontumisajat
ja -paikat osoitteessa www.opistopalvelut.
fi/lieksa tai tämän lehden keskiaukeamalta.
Voit tulla seuramaan opetusta tai osallistu-

maan siihen, jos se on ohjelmallisesti mahdollista. Ilmoittaudu avoimien ovien viikolle
kansalaisopiston nettisivulla www.lieksa.fi/
kansalaisopisto viimeistään 22.2.2019. Ilmoittautumien on välttämätöntä opiskelijavakuutuksen ja opetusjärjestelyjen vuoksi.
TERVETULOA MUKAVIEN
HARRASTUSTEN PARIIN!

www.facebook.com/
lieksan.kansalaisopisto

Korento
luettavissa myös
osoitteessa

www.lukusali.fi
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Onko Lieksa liian suuri?

Digiverkostoituneen maailman ilot ja surut
Lieksan yhdeksäs kulttuuriseminaari
NYT KUN maailma on verkostoitunut, digitaaliset yhteydet avautuneet ja laajakaistat sitoneet miljardit ihmiset toisiinsa, sanotaan, että maailma on kutistunut – Elämme maailmankylässä.
Lieksan yhdeksäs kulttuuriseminaari
kääntää väittämän toisinpäin. Jos katsomme maailmaa eli Lieksaa digiverkkojen,
somen ja mobiililaitteiden kautta leviävän informaatiotulvan näkökulmasta, on
maailma kasvamassa hallitsemattoman
suureksi. Sellaiset sanat kuin someraivo,
valeuutinen, trollaus tai dark web, pimeä
verkko luonnehtivat tämän päivän kansalaisen, myös lieksalaisen elämää. Mistä nyt
on oikein kysymys? Mitä tapahtuu todelle?

Perjantai 22.2.2019

klo 13.00–16.00
Lieksan kulttuurikeskus, Pielisentie 9–11

Aikamatka alkulähteille
Kirjailija Risto Isomäki
Kirjailija, kolumnisti ja ympäristöaktivisti Risto Isomäen historiallinen romaani
”Viiden meren kansa” sisältää tarinoita
Suomen kansan alkuperästä ja keskeisimmistä tapahtumista 11 000 vuoden ajalta.
Isomäki perustaa esityksensä laajoihin
tutkimuksiin arkeologian, kielitieteen ja

geenitutkimuksen alalta. Esityksessään
Isomäki pohtii suomalaisuuden syntyä ja
laajan lähdeaineiston käyttöä uuden näkökulman luomisessa.

Mitä sinne verkkoon
oikein tarttuukaan?
Nykyviestinnän
viehkous ja sudenkuopat
Mediakulttuurin opiskelija, medianomi
Reetta Haverinen, Itä-Suomen yliopisto
Reetta Haverinen on viittä vaille valmis
mediakulttuurin maisteri ja medianomi.
Hän on työskennellyt verkkotoimituksessa toimittajana The Voice radiokanavalla
(nykyinen KISS) ja tehnyt verkkoon sisältötuotantoa eri yrityksille. Syksyllä 2018
valmistuneessa pro gradu -tutkielmassaan
”Nautintoaine, näläntappaja, ihmisten
yhdistäjä vai identiteetin rakentaja?” Haverinen tutki sitä, minkälaisia mielikuvia
verkkoblogeissa tuotetaan terveyttä ja hyvinvointia tukevasta syömisestä.

Kuka tietojani katsoo?
Tietosuoja verkoissa
Tietosuojavastaava, FM Helena Eronen,
Itä-Suomen yliopisto
Yhteenveto päivän keskusteluun,
puheenjohtaja, professori Risto Turunen,
Itä-Suomen yliopisto

Risto Isomäki
KUVA: INTO KUSTANNUS OY

Tilaisuuteen on vapaa pääsy!
Kulttuuriseminaarin järjestävät
Lieksan kansalaisopisto, kirjasto
ja kulttuuritoimi yhteistyössä ItäSuomen yliopiston humanistisen
osaston kanssa.
Tiedustelut
Lieksan kansalaisopisto/Asko
Saarelainen
puh. 04010 44111
asko.saarelainen@lieksa.fi

Jukka
Mäkelä
maalauksia
Lieksan kulttuurikeskus
Pielisentie 9–11, 81700 Lieksa
14.6.–23.8.2019 ma–pe klo 11–17
sekä Lieksan Vaskiviikon
konserttien aikana
KUVA: KUNTSIN MODERNIN TAITEEN MUSEO, VAASA
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Vapaa pääsy

KIRJALLISUUS
130232 LUOVAN
KIRJOITTAMISEN PAJA
Lieksan lukio, luokka 201, Koulukatu 16
pe 17.00–19.30
la 10.00–16.15
su 11.00–16.15
26.4.2019–28.4.2019, 16 oppituntia
Kirjailija Marja Björk
Kurssimaksu 31,00 €
Kirjallisen ilmaisun kehittäminen ja hiominen. Tarinan ainekset ja kokoon keittäminen. Kurssilla on runsaasti kirjoitusharjoituksia. Mukaan A4-kokoinen vihko ja hyvä
kynä.

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

340150 TIETOTEKNIIKAN
LYHYT JOHDANTOKURSSI

340160 ÄLYPUHELIMEN
JATKOKURSSI

Lieksan lukio, ATK-luokka 106,
Koulukatu 16
la 10.00–15.00
su 10.00–15.00
12.1.2019–13.1.2019, 12 oppituntia
FM Pasi Karonen
Kurssimaksu 18,00 €
Tietotekniikan käytössä on tyypillistä, että
ensin on opeteltava erilaisia perustaitoja.
Esimerkiksi on tärkeää osata tallentaa täsmälleen haluttuun paikkaan ja kyetä löytämään aineisto taas uudestaan sieltä, minne
sen tallensi. Vaikkapa muistitikun käytössä
on myös omat niksinsä. On olemassa erilaisia työkaluohjelmia moniin tarkoituksiin.
Sähköpostia on hyvä osata käyttää. Verkkoselailu on epämääräistä hortoilua, ellei
ymmärrä verkko-osoitejärjestelmää. Tietoturvallisuus pitää muistaa aina. Tietotekniikan lyhyellä johdantokurssilla käydään
Windows 10 -käyttöjärjestelmän puitteissa
läpi perusasioita, jotta sen jälkeen on sitten
luontevaa jatkaa muihin aiheisiin. Tiivis
lyhytkurssi yhtenä viikonloppuna 12.–13.1.,
kumpanakin päivänä välissä puolen tunnin tauko.

Lieksan lukio, luokka 205, Koulukatu 16
ke 15.15–16.45
20.2.2019–3.4.2019, 12 oppituntia
Tradenomi Eine Pakarinen
Kurssimaksu 18,00 €
Opintojaksolla syvennetään osaamista
Android-älypuhelimen erilaisten sovellusten käyttömahdollisuuksista ja puhelimen
asetuksista. Tutustutaan älypuhelinten
perustoimintojen lisäksi netin käyttöön ja
muiden hyötyohjelmien lataamiseen sekä
niiden käyttöön.

340155
ÄLYPUHELIMEN ALKEITA
Lieksan lukio, luokka 205, Koulukatu 16
ke 15.15–16.45
9.1.2019–13.2.2019, 12 oppituntia
Tradenomi Eine Pakarinen
Kurssimaksu 18,00 €
Kurssi tarkoitettu henkilöille, jotka ovat
käyttäneet älykännyköitä vähän tai eivät
ollenkaan tai muuten kokevat tarvitsevansa puhelimen käyttönottoon opastusta.
Tutustutaan rauhalliseen tahtiin Androidpuhelimien käyttöjärjestelmään ja asetuksiin sekä puhelimen käyttöönottoon ja puhelimessa oleviin sovelluksiin.

340165 LIBRE OFFICE WRITER
-TEKSTINKÄSITTELY
Lieksan lukio, ATK-luokka 106,
Koulukatu 16
ke 17.00–19.15
16.1.2019–6.2.2019, 12 oppituntia
FM Pasi Karonen
Kurssimaksu 18,00 €
Kirjoittamista ja tekstinkäsittelyä varten
on lukuisia erilaisia sovellusohjelmia, ja
enemmän tai vähemmän samoja asioita ne
toki tekevät. On hyvä kuitenkin paneutua
kunnolla edes yhteen, ja tällä lyhytkurssilla keskiviikkoiltaisin 16.1.–6.2. otetaan
kohteeksi Libre Office -niminen, ilmaiseksi
saatavissa oleva toimisto-ohjelmisto ja erityisesti sen tekstinkäsittelytoiminnot.

340170 SOSIAALINEN MEDIA
Lieksan lukio, ATK-luokka 106,
Koulukatu 16
to 17.00–19.15
17.1.2019–7.2.2019, 12 oppituntia
FM Pasi Karonen
Kurssimaksu 18,00 €
Katsotaan ainakin Facebookia, Twitteriä,
Bloggeria ja Youtubea, mietitään netikettiä
ja tekijänoikeuksia. Kuvan- ja ehkä myös
videonkäsittelyä sivutaan tarpeen mukaan
lyhytkurssilla torstai-iltaisin 17.1.–7.2.
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340175 SÄHKÖINEN ASIOINTI
Lieksan lukio, ATK-luokka 106,
Koulukatu 16
la 10.00–15.00
16.2.2019–23.2.2019, 12 oppituntia
FM Pasi Karonen
Kurssimaksu 18,00 €
Sähköisiä verkkopalveluja on jo paljon
yleisestä julkishallinnosta poliisiin, kirjastosta kansalaisaloitteisiin, terveystiedoista pankkeihin, työ- ja elinkeinopalveluista
verottajaan. Lieksan kaupungillakin on
muun muassa yhdistys- ja vastaavaan toimintaan vuosittain jaettavien avustusten
sähköinen hakemusjärjestelmä. Tiivis lyhytkurssi kahtena lauantaina 16.2. ja 23.2.,
kumpanakin päivänä välissä puolen tunnin tauko. Omat verkkopankkitunnukset
on hyvä olla mukana, jos haluaa oikein kokeilla eri järjestelmiä.

340180 KAUPUNGIN
AVUSTUSTEN HAKEMINEN
Lieksan lukio, ATK-luokka 106,
Koulukatu 16
la 10.30–15.30
6.4.2019–13.4.2019, 12 oppituntia
FM Pasi Karonen
Kurssimaksu 18,00 €
Lieksan kaupungin avustustoiminnan tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja kaupungin elinvoimaan liittyvää
toimintaa sekä kaupungin ja yhdistysten
välistä yhteistyötä, http://www.lieksa.fi/
avustukset/. Avustuksia haetaan pelkästään sähköisillä lomakkeilla, https://miunpalvelut.fi/lieksa. Monilla yhdistyksillä on
jo hyvää kokemusta sähköisen avustushakujärjestelmän käytöstä, mutta toiset ja
varsinkin uudet hakijat saattavat selvitä
paremmin, kun otetaan vaihe vaiheelta
yhdessä. Kahden lauantaipäivän kurssi
hakuajan aikana. Omat pankkitunnukset
ja mahdolliset aiemmat sähköisen avustushakujärjestelmän käyttäjätunnukset
tarvitaan.

KIELET

Kansalaisopisto tekee yhteistyötä järjestöjen kanssa. Kansalaisopiston musiikkiryhmä
Sointuset esiintyi syksyllä 2018 Suomi–Venäjä-seuran musiikki- ja ruokatapahtumassa.
KUVA: ESA PAKARINEN.

nin ja venäjän kielellä. Oppikirja Suomen
mestari 1. Opiskelijat kustantavat oppikirjan itse. A course for beginners. Starting levet 0. Basic grammar, useful words and phrases, everyday conversation and culture.
The instruction is mainly in Finnish, if necessary also in English and Russian. Coursebook: Suomen mestari 1. Course fee:43 €.
Note: the fee doesn’t cover the textbook
cost. The textbook is at students’ expense.

120116 SUOMEN JATKOKURSSI
Lieksan lukio, luokka 203, Koulukatu 16
ma 17.00–18.30
15.4.2019–27.5.2019, 12 oppituntia
FM, suunnittelijaopettaja Inna Turpeinen
Kurssimaksu 18,00 €
Lähtötaso A 1. Sopii suomea jo jonkin verran osaaville, Oppikirja Suomen mestari
2, Finn Lectura, kappaleet 6-8. Kieliopin sisältönä on verbien aikamuodot, erityisesti
perfekti ja pluskvamperfekti, sanatyypit
sekä monikkomuodot. Viestintätilanteista
aiheina ovat koulutus, työ, kaupassa asiointi ja juhlien vietto.

SUOMI

ENGLANTI

120110 SUOMEN ALKEET FINNISH FOR BEGINNERS

120380 ENGLANNIN
KESKUSTELURYHMÄ –
ENGLISH CONVERSATION CLUB

Kulttuurikeskus, kokoushuone
Simpauttaja, Pielisentie 9-11
pe 12.00–13.50
11.1.2019–7.6.2019, 50 oppituntia
FM, suunnittelijaopettaja Inna Turpeinen
Kurssimaksu 43,00 €
Kurssi aloittelijoille. Lähtötaso 0. Tutustutaan kielen perusrakenteisiin, jokapäiväisissä tilanteissa tarvittavaan sanastoon ja
suomalaiseen kulttuuriin.Opetus suomen
kielellä, tarvittaessa saa apua myös englan-
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Lieksan lukio, luokka 105, Koulukatu 16
ti 17.00–18.30
8.1.2019–9.4.2019, 26 oppituntia
FM Pasi Karonen
Kurssimaksu 31,00 €
Lähtötaso B1 eli keskitaso. Vapaamuotoista
keskustelua englanniksi osallistujien omista aiheista sekä uutisista ja muista ajankohtaisista asioista. Ei kurssikirjaa. Kansalaisopiston ja ammattiopiston yhteinen

ryhmä. Starting level B1, or Intermediate
English. Informal discussion in English on
the participants’ own subjects plus news
and other current topics.

MUSIIKKI
110101 KEVYEN
MUSIIKIN LAULUKURSSI
Lieksan lukio, auditorio, Koulukatu 16
pe 15.15–20.00
la 10.00–14.45
25.1.2019–6.4.2019, 40 oppituntia
Pop/jazz-laulunopettaja Heidi Niinimäki
Kurssimaksu 130,00 €
Kurssi sisältää sekä ryhmä- että yksilöopetusta. Ryhmäopetuksessa (8 t) jokaisella
oppilaalla on 15 min omaa laulutuntiaikaa.
Sillä aikaa kun yksi laulaa, toiset seuraavat ja tekevät havaintoja. Ryhmätunneilla
tehdään yhdessä erilaisia laulamiseen ja
esiintymiseen liittyviä harjoituksia. Yksityistunneilla (32 t, tunnin kesto 45 min,
4 t/oppilas) harjoitellaan kokonaisvaltaista äänen- ja kehonkäyttöä. Tehdään hyviä
harjoituksia sekä lauletaan paljon kappaleita eri tyylilajeissa (pop, rock, jazz, blues,
iskelmä) suomeksi että englanniksi. Kokoontumiset: pe–la 25.–26.1., 15.–16.2., 15.–16.3.
ja 5.–6.4. Lieksan lukio, Koulukatu 16, auditorio. Kokoontumiset pe klo 15.15–20.00 ja la
10.00–14.45, kahdeksan kokoontumiskertaa.

110165 YHTEISLAULUHETKI
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
ti 13.00–14.00
to 13.00–14.00
pe 13.00–14.00
22.1.2019–9.4.2019, 5 oppituntia
Markku Korpinen
Kurssimaksu 0,00 €

Jukka Moskuvaara ohjaa esiintymistaidon kurssilla ja Loukun kesäteatterissa. Loukussa
nähdään kesällä 2019 Markku Pölösen Onnen maa. KUVA: ASKO SAARELAINEN.

Lauletaan yhdessä tuttuja lauluja. Kevään
kokoontumiset: ti 22.1. tanssimusiikki, pe
15.2. koululaulut, to 21.3. tanssimusiikki ja ti
9.4. hengelliset virret, Mikael Agricola runot
Ei ilmoittautumista, eikä kurssimaksua.

110186 KIRSIKODIN
BÄNDIKURSSI
Kirsikoti, Saarivaarantie 48
la 10.00–15.00
su 10.00–14.00
5.1.2019–5.5.2019, 36 oppituntia
FM, KM Leena Toivanen
Kurssimaksu 37,00 €
Musiikin opetusta ryhmässä. Kurssilla
opiskellaan rytmiikkaa, laulua ja bändisoittoa. Kokoontumiset la–su 5.–6.1., 9.–10.2.,
6.–7.4. ja ja 4.–5.5.2019, la klo 10.00–15.00 ja su
klo 10.00–14.00.

KUVATAITEET
110330
MAISEMAMAALAUS KEVÄT
Keskuskoulu, Koulukatu 16,
taideopetustila,
la 10.00–16.45
su 10.00–16.45
4.5.2019–5.5.2019, 16 oppituntia
Taidemaalari Antti Hakkarainen
Kurssimaksu 31,00 €
Kurssilla työskennellään ulkona keväisessä luonnossa maisemamaalaukseen
tutustuen. Käymme läpi maisemamaalauksen periaatteita ja maalaamme tut-

kielmia luonnosta. Mahdollisuus työskennellä myös sisätiloissa. Sopii sekä
aloittelijoille, että pidempään harrastaneillekin. Mukaan omat öljy/akryylivärit
ja maalauspohjia. Kokoontumiskertojen
tuntimäärä la 8 t ja su 8 t. Viikonloppukurssi yhtenä viikonloppuna. La ja su
klo 10.00–16.45 (8 oppituntia, 45 min ruokatauko).

110333 MAALAUSTAITEEN
TYÖPAJA KEVÄT
Keskuskoulu, Koulukatu 16,
taideopetustila,
la 10.00–16.45
su 10.00–16.45
9.3.2019–10.3.2019, 16 oppituntia
Taidemaalari Antti Hakkarainen
Kurssimaksu 31,00 €
Kurssilla työskennellään ohjatusti maalaustaiteen parissa pyrkien löytämään
kullekin oppilaalle ominaiset ilmaisutavat. Pääpaino kurssilla on oppilaiden
omien aiheiden kanssa työskentely, mutta tarvittaessa voi maalata myös opettajalta saatujen tehtävien mukaisesti.
Kurssi soveltuu sekä vasta-alkajille että
edistyneemmille. Mukaan omat öljyvärit/akryylivärit ja maalauspohjia. Viikonloppukurssi yhtenä viikonloppuna.
La ja su klo 10.00–16.45 (8 oppituntia, 45
min ruokatauko).

NÄYTTÄMÖTAITEET
110010 PARANNA
ESIINTYMISTAITOASI
Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9-11
su 12.00–17.00
17.2.2019–24.2.2019, 12 oppituntia
Medianomi AMK Jukka Moskuvaara
Kurssimaksu 18,00 €
Kurssi keskittyy oman ilmaisun parantamiseen. Kurssilla pidämme hauskaa ja
etsimme yhdessä helppoja reittejä esiintymistaidon kehittämiselle. Kahden intensiivisen päivän aikana teemme harjoitteita,
joista on hyötyä niin näyttelemisessä, kuin
myös muissa esiintymistilanteissa. Puhuminen, esiintyminen ja näytteleminen ovat
mukavaa hommaa. Kurssi soveltuu kaikille innokkaille vasta-alkajista edistyneisiin.
Kokoontumiset 17.2. ja 24.2.2019.

110201 LOUKUN KESÄTEATTERI
Loukun Seurojentalo, Kuohatintie 2
su 11.00–15.00
27.1.2019–14.7.2019, 80 oppituntia
Medianomi AMK Jukka Moskuvaara
Kurssimaksu 48,00 €
Valmistetaan teatteriesitys Loukun kesäteatteriin. Esityksen tuotanto yhteistyössä kansalaisopiston ja Loukun seurojentaloyhdistys ry:n kanssa. Tiedustelut Jukka
Moskuvaara p. 041 545 3335. Ensimmäinen
kokoontuminen su 27.1.2019 klo 11.00–15.00.
Muut kokoontumiset sovitaan ryhmän
kanssa.
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Kurssimaksu 37,00 €
Valmistetaan lasitöitä eri tekniikoilla. Kokoontumiset viikonvaihteissa: 16.–17.3.,
30.–31.3. ja 13.4.2019.

110499 VAAPUT

KUVA: ASKO SAARELAINEN.

LIIKUNTA
101530 ZUMBA® (kesäkurssi)
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, iso sali,
ti 17.30–18.30
14.5.2019–27.8.2019, 17 oppituntia
KM Heidi Kansala
Kurssimaksu 31,00 €
Tanssi zumbaa myös kesällä! Zumbassa
yhdistyvät tanssi ja kuntoliikunta.Tunnilla
tanssitaan helppoja ja sopivasti haastavia
tanssiliikkeitä erilaisten latinalais- ja hittimusiikkien tahdissa, joten iloinen kesäfiilis
on taattu säällä kuin säällä. Ei kokoontumista 4.6. (salin kunnostustyöt), 23.7. ja 30.7.
(vaskiviikko).

830123 KEHONHUOLTO
(kesäkurssi)
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, iso sali,
ti 18.40–19.25
14.5.2019–27.8.2019, 13 oppituntia
KM Heidi Kansala
Kurssimaksu 18,00 €
Pysy notkeana läpi kesän! Kehonhuollon
tunnilla rentoutuu niin keho kuin mieli.
Kevyen alkulämmittelyn jälkeen tehdään
erityisesti keskivartalon syviä lihaksia vahvistavia liikkeitä ja lopuksi pitkät venyttelyt. Sopii kaikille, hyvä tunti myös rankkojen treenien vastapainoksi. Varaa mukaan
jumppa-alusta ja venyttelyyn pitkähihaista päällepantavaa. Ei kokoontumista 4.6.
(salin kunnostus), 23.7. ja 30.7. (Vaskiviikko).

alkeista, et tarvitse aikaisempaa kokemusta. Tanssi vahvistaa keskivartalon, selän ja
vatsan lihaksia, ylläpitää ja parantaa selän
luonnollista liikkuvuutta ja ryhtiä sekä
auttaa niska- ja hartiaseudun jännitystiloihin.

101510 ITÄMAINEN
TANSSI, JATKO
Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9-11
ke 19.15–20.15
9.1.2019–10.4.2019, 17 oppituntia
Ruka Suosaari
Kurssimaksu 31,00 €
Kurssilla opetellaan koreografioita. Sopii
itämaisen tanssin perusliikkeet jo hieman
osaaville.

TEKSTIILITYÖ
110446 OMMELLEN
VANHAA JA UUTTA

KUNTOTANSSI

Vuonislahden Seurojentalo,
Vuonislahdentie 181
ma 09.00–12.15
ti 09.00–12.15
ke 09.00–12.15
11.3.2019–27.3.2019, 36 oppituntia
Ompelijamestari Taina Kiiskinen
Kurssimaksu 37,00 €
Kurssilla ommellaan uutta valmiskaavoja
hyödyntäen. Myös korjausta vaativat vaatteet muokataan uuteen uskoon. Mukaan
pienet ompeluvälineet ja avoin mieli. Kutominen on mahdollista itsenäisesti.

101505 ITÄMAINEN
TANSSI, ALKEET

KÄDEN TAIDOT

Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9-11
ke 18.15–19.15
9.1.2019–10.4.2019, 17 oppituntia
Ruka Suosaari
Kurssimaksu 31,00 €
Opetellaan itämaisen tanssin perustekniikkaa ja lyhyitä tanssisarjoja. Aloitamme
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Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
urheilukentän puoleinen siipi,
to 18.00–20.15
10.1.2019–11.4.2019, 39 oppituntia
Timo Hartikainen
Kurssimaksu 37,00 €
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.

KOTITALOUS
810240 KALANKÄSITTELY
Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
kotitalousluokka
ti 17.30–19.45
19.2.2019–28.5.2019, 12 oppituntia
Kaija Höök
Kurssimaksu 48,00 €
Järvikalan käsittely kalalajeittain siinä järjestyksessä kuin luonto suo (made, kuha,
ahven ja hauki). Käsittelykalat sisältyvät
kurssimaksuun. Kokoontumiset neljänä
tiistai-iltana: yksi talvella ja kolme keväällä
eli 19.2., 14.5., 21.5. ja 28.5.

810250 RUOKAMATKA
MAAILMAN YMPÄRI 1
Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
kotitalousluokka,
to 17.00–20.00
17.1.2019–31.1.2019, 12 oppituntia
Sari Taskinen
Kurssimaksu 18,00 €
Makuja eri puolilta maailmaa. Lyhytkurssi
kolmena torstai-iltana. Kurssimaksun lisäksi tarvikemaksu noin 10 €/kerta.

110416 LASITYÖT

810260 RUOKAMATKA
MAAILMAN YMPÄRI 2

Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
la 09.00–15.00
su 09.00–15.00
16.3.2019–13.4.2019, 36 oppituntia
Taide- ja sisustuslasiartesaani Pirjo Honkanen

Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
kotitalousluokka,
to 17.00–20.00
7.2.2019–21.2.2019, 12 oppituntia
Sari Taskinen
Kurssimaksu 18,00 €

Makuja eri puolilta maailmaa, jatketaan
pidemmälle siitä, mihin ykköskurssilla jäätiin. Lyhytkurssi kolmena torstai-iltana.
Kurssimaksun lisäksi tarvikemaksu noin
10 €/kerta.

MAJOITUS- JA
RAVITSEMISALA
810110 HYGIENIAPASSI
Lieksan lukio, auditorio, Koulukatu 16
la 09.00–16.00
27.4.2019–27.4.2019, 8 oppituntia
Ruokapalvelupäällikkö Mervi Liiten
Kurssimaksu 28,00 €
Hygieniapassin tarkoituksena on ohjata
henkilöitä käsittelemään ruokaa turvallisesti. Työntekijä tarvitsee hygieniapassin,
jos hän työskentelee elintarvikehuoneistossa, esimerkiksi kahvilassa tai leipomossa, ja käsittelee pakkaamattomia, helposti
pilaantuvia elintarvikkeita kuten maitoa,
lihaa tai kalaa. Hygieniapassi vaaditaan
myös vaikkapa työnantajilta, opiskelijoilta
ja harjoittelijoilta. Koulutuksessa käydään
läpi hygieniaosaamisen seitsemän eri osaaluetta. Koulutusaika yhtenä lauantaipäivänä kello 9.00–16.00. Koulutukseen varataan tunnin ruokatauko. Testi suoritetaan koulutuksen lopussa (koeaika 20–45
minuuttia), jonka jälkeen käymme oikeat
vastaukset läpi. Testissä on todistettava
henkilöllisyys passilla, ajokortilla tai henkilöllisyystodistuksella testilomakkeen
palautuksen yhteydessä. Testimerkinnät
on tehtävä sinisellä kuivamustekynällä
arkistoinnin vuoksi. Testin kirjaaminen
ja korttien painatus kestää 2–3 viikkoa,
jonka jälkeen ne ovat noudettavissa kansalaisopiston toimistosta. Kurssimaksu
18 € ja korttimaksu 10 €. Opiskele itse jo
etukäteen: kurssisivun ja aineistolinkkien
verkko-osoite on koulu.lieksa.fi/hygieniapassi.htm.

TERVEYS
830250 HÄTÄENSIAPUJA KERTAUSKURSSI
Lieksan lukio, luokka 105, Koulukatu 16
la 09.00–14.00
9.2.2019–9.2.2019, 5 oppituntia
ETK, ensiavun ja terveystiedon kouluttaja
Niina Meriläinen
Kurssimaksu 26,00 €
Tavoite: antaa valmiudet henkeäpelastavaan ensiapuun sekä tietoa terveydestä ja
sen edistämisestä. Kurssi käy hätäensiapukurssina niille, joilla ei ole voimassa olevaa
kurssitodistusta. Tällaisella kertauskurssilla voi myös jatkaa yhtä hyvin joko ensiapu 1- tai 2-kortin voimassaoloa, mutta
vain yhden kerran kumpaakin. Maksu
alustavasti 26 €, sisältää opetuksen ja ensiapukortin. Maksuun saattaa vielä tulla
pieni tarkistus.

MUU KOULUTUS
999900 VAPEPAETSINTÄKOULUTUS: YLEISINFO
Lieksan lukio, auditorio, Koulukatu 16
to 17.30–19.00
28.2.2019–28.2.2019, 2 oppituntia
Valmiuskouluttaja Juha Karhinen
Yleisöluento, VAPAA PÄÄSY
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kurssilta saat perustiedot siitä, mikä Vapepa on
ja miten se toimii viranomaisten apuna.
Vapepa-yleisinfo kaikille avoimena yleisöluentona torstaina 28.2. kello 17.30–19.00
lukion auditoriossa. Sitten voi halutessaan
ilmoittautua Vapepa-etsintäkoulutukseen
myöhemmin keväällä (kurssinumero
999905).

999905 VAPEPAETSINTÄKOULUTUS
Lieksan lukio, luokka 101, Koulukatu 16

la 10.00–15.00
28.2.2019–11.5.2019, 16 oppituntia
Valmiuskouluttaja Juha Karhinen
Kurssimaksu 31,00 €
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: Vapepa-yleisinfo kaikille
avoimena yleisöluentona (kurssinumero
999900) torstaina 28.2. kello 17.30–19.00 lukion auditoriossa. Vapepa-peruskurssi lauantaina 30.3. kello 10.00–15.00 lukion luokassa
101. Etsintäkurssi lauantaina 11.5. kello 10.00
– noin 15.00 ensin lukion luokassa 101, sitten Isonvaaran alueen maastossa. Perus- ja
etsintäkurssien yhteinen kurssimaksu 31 €
(kurssinumero 999905).

999920
KUVAUSKOPTERI TUTUKSI
Lieksan lukio, luokka 101, Koulukatu 16
la 10.00–16.30
13.4.2019–13.4.2019, 10 oppituntia
Pekka Lautanen
Kurssimaksu 18,00 €
Kuvauskopterit ja miehittämätön ilmailu
yleensä on nopeimmin kasvava ilmailunala. Käyttökohteita on niin harrastajalle
kuin hyötykäyttäjällekin lukuisa määrä,
ja koko ajan keksitään uusia tapoja hyödyntää näitä laitteita. Kurssilla tutustutaan kuvauskopterin tekniikkaan, alaa
koskeviin säädöksiin, turvalliseen lennättämiseen ja käyttökohteisiin. Kurssilla on
yksi kahdeksan oppitunnin lauantaipäivä
lukion luokassa 13.4. sekä käytännön lennätyskerta erikseen sovittavana ajankohtana
Lieksa–Nurmeksen lentokentällä Viekissä.
Omaa kuvauskopteria ei tarvita.

DJI Phantom 3 -drone Reposuon yllä KUVA: PEKKA LAUTANEN.
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Lieksan kansalaisopiston
HATTUVAARAN
KYLÄTALO

VIIKONLOPPUKURSSIT
la 10.00–16.45
su 10.00–16.45
MAALAUSTAITEEN
TYÖPAJA KEVÄT
taideopetustila
9.-10.3.2019

Hatunpirtti,
Hattuvaarantie 277
TIISTAI
17.30–18.30
LIIKUNTARYHMÄ
HATTUVAARA
alkaa 8.1.

HOTELLI PIELINEN
Läpikäytäväntie 54

KESKIVIIKKO
18.30–19.30
KAHVAKUULARYHMÄ
LÄPIKÄYTÄVÄ
pelisali
alkaa 9.1.

JAMALIN KOULU
Reposärkäntie 21

TIISTAI
17.00–18.00
TOIMINNALLINEN
TREENI JAMALI
alkaa 8.1.

la 10.00–16.45
su 10.00–16.45
MAISEMAMAALAUS
KEVÄT
taideopetustila
4.-5.5.2019

KESKUSKOULU
Kuhmonkatu 30

MAANANTAI
14.30–16.45
VAATTEIDEN VALMISTUS JA KORJAUS
tekstiilityön luokka
alkaa 7.1.
16.30–17.30
KIINTEYTYSJUMPPA
liikuntasali
alkaa 7.1.

KESKUSKOULU

17.00–19.30
VAATTEITA
KAIKENIKÄISILLE
tekstiilityön luokka
alkaa 7.1.

Koulukatu 16

MAANANTAI
16.00–17.30
TAIDEKOULU
5–8-vuotiaat
taideopetustila
alkaa 7.1.

17.00–20.00
PUUTYÖT, ryhmä A
teknisen työn luokka
alkaa 7.1.

16.45–19.00
PELIMANNIT
musiikkiluokka 126
alkaa 7.1.
TIISTAI
16.00–18.15
TAIDEKÄSITYÖN JA
KUVATAITEEN TYÖPAJA
taideopetustila
alkaa 8.1.
KESKIVIIKKO
16.30–18.00
TAIDEKOULU
11–15-vuotiaat
taideopetustila
alkaa 9.1.

17.00–20.00
METALLITYÖT, ryhmä A
teknisen työn luokka
alkaa 7.1.
17.40–18.40
LAVIS®
liikuntasali
alkaa 7.1.
TIISTAI
17.00–20.00
PUUTYÖT, ryhmä B
teknisen työn luokka
alkaa 8.1.
17.00–20.00
METALLITYÖT, ryhmä B
teknisen työn luokka
alkaa 8.1.

18.30–20.45
KUVATAIDE
taideopetustila
alkaa 9.1.
TORSTAI
17.00–18.30
TAIDEKOULU 9–10-vuotiaat
taideopetustila
alkaa 10.1.
PERJANTAI
15.00–16.30
TAIDEKOULU /
LAPSI & AIKUINEN
taideopetustila
alkaa 11.1.

17.30–18.30
ZUMBA®, ryhmä A
liikuntasali
alkaa 8.1.
18.40–19.25
KEHONHUOLTO, ryhmä A
liikuntasali
alkaa 8.1.
KESKIVIIKKO
17.00–20.00
PUUTYÖT, ryhmä C
teknisen työn luokka
alkaa 9.1.

TORSTAI
10.00–10.45
TOUHUTUNTI
liikuntasali
alkaa 10.1.
17.15–18.15
BODY STEP
liikuntasali
alkaa 10.1.
18.00–20.15
VAAPUT
teknisen työn luokka
alkaa 10.1.
18.25–19.25
KAHVAKUULA
liikuntasali
alkaa 10.1.
VIIKONLOPPUKURSSIT
la 11.00–12.30
LAVATANSSI, ALKEET
liikuntasali
alkaa 12.1.
la 12.40–14.10
LAVATANSSI, ALKEISTA
ETEENPÄIN
liikuntasali
alkaa 12.1.
la 14.20–15.50
LAVATANSSI, JATKORYHMÄ
liikuntasali
alkaa 12.1.
su 16.00–17.00
ZUMBA®, ryhmä B
liikuntasali
alkaa 13.1.
su 17.10–17.55
KEHONHUOLTO, ryhmä B
liikuntasali
alkaa 13.1.

KESKUSKOULU
Moisionkatu 15

MAANANTAI
16.00–16.45
NAPEROSIRKUS 4-5-vuotiaat A
pieni sali
alkaa 7.1.
17.00–17.45
ESKARISIRKUS 6-vuotiaat,
alkeet
pieni sali
alkaa 7.1.
17.00–18.00
CIRCUIT
liikuntasali
alkaa 7.1.
18.00–19.30
(ryhmät yhdistetty)
LASTENSIRKUS
7-8-vuotiaat, alkeet
LASTENSIRKUS
9-10-vuotiaat
pieni sali
alkaa 7.1.

Ilmoittautuminen kursseille
www.opistopalvelut.fi/lieksa
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TIISTAI
16.00–16.45
ESKARISIRKUS 6-vuotiaat,
edistyneet
pieni sali
alkaa 8.1.

VIIKONLOPPUKURSSI
la 10.00–15.00
su 10.00–14.00
KIRSIKODIN BÄNDIKURSSI
alkaa 5.1.

17.00–17.45
NAPEROSIRKUS
4-5-vuotiaat B
pieni sali
alkaa 8.1.

KOLIN KOULU

17.30–19.45
KALANKÄSITTELY
kotitalousluokka
alkaa 19.2.
18.00–18.45
LASTENSIRKUS 7-10-v.,
edistyneet A
pieni sali
alkaa 8.1.
19.00–19.45
LASTENSIRKUS 7-10-v.,
edistyneet B
pieni sali
alkaa 8.1.
KESKIVIIKKO
16.00–17.30
NUORTENSIRKUS
pieni sali
alkaa 9.1.
18.00–19.30
KUNTOSIRKUS
pieni sali
alkaa 9.1.
TORSTAI
16.30–19.30
HARMONIKKA
YHTEISSOITTO
vanhan puolen luokka
alkaa 10.1.
17.00–20.00
RUOKAMATKA
MAAILMAN YMPÄRI 1
kotitalousluokka
alkaa 17.1.
17.00–20.00
RUOKAMATKA
MAAILMAN YMPÄRI 2
kotitalousluokka
alkaa 7.2.
17.30–18.30
PILATES, ALKEET
pieni sali
alkaa 10.1.
18.35–19.35
PILATES, JATKO
pieni sali
alkaa 10.1.
KESÄKURSSIT
ti 17.30–18.30
ZUMBA®
iso sali
alkaa 14.5.
ti 18.40–19.25
KEHONHUOLTO
iso sali
alkaa 14.5.

KIRSIKOTI

Saarivaarantie 48

Aapiskukontie 11
TIISTAI
18.00–19.00
LIIKUNTARYHMÄ
KOLI
alkaa 8.1.
19.00–21.15
KYLÄKUORO KOLIBRI
alkaa 8.1.
TORSTAI
12.15–14.45
KUVATAITEEN
PERUSTEET
alkaa 10.1.
PERJANTAI
17.30–19.00
MUSIIKKIRYHMÄ
alkaa 11.1.

KULTTUURIKESKUS
Pielisentie 9-11

MAANANTAI
16.45–17.45
LASTEN BALETTI,
ALKEET
monitoimisali
alkaa 7.1.
KESKIVIIKKO
16.30–18.00
JOOGA
monitoimisali
alkaa 2.1.
18.15–19.15
ITÄMAINEN TANSSI,
ALKEET
monitoimisali
alkaa 9.1.
19.15–20.15
ITÄMAINEN TANSSI,
JATKO
monitoimisali
alkaa 9.1.
PERJANTAI
12.00–13.50
SUOMEN ALKEET – FINNISH FOR BEGINNERS
kokoushuone Simpauttaja
alkaa 11.1.
13.15–14.15
SENIORIPILATES, ALKEET
monitoimisali
alkaa 11.1.
14.30–15.30
SENIORIPILATES, JATKO
monitoimisali
alkaa 11.1.
VIIKONLOPPUKURSSIT
la 9.00–10.30
QI GONG - KIINALAINEN
AAMUVOIMISTELU
monitoimisali
alkaa 12.1.

opetusohjelma Kevät 2019
su 12.00–17.00
PARANNA
ESIINTYMISTAITOASI
monitoimisali
17.2. ja 24.2.2019

LIEKSAN EVL
SEURAKUNTA
Mönninkatu 13

KESKIVIIKKO
17.00–18.30
KORVATTOMIEN
LAULURYHMÄ
Srk:n nuorisotila
alkaa 23.1.

17.00–18.30
VENÄJÄ II
luokka 203
alkaa 8.1.
17.00–18.30
ENGLANNIN KESKUSTELURYHMÄ – ENGLISH
CONVERSATION CLUB
luokka 105
alkaa 8.1.
18.15–19.45
ENGLANTI III
luokka 101
alkaa 8.1.

LIEKSAN
LIIKUNTAHALLIN
KUNTOSALI

18.35–20.05
VENÄJÄN JATKORYHMÄ
luokka 203
alkaa 8.1.

TIISTAI
10.00–11.00
MATALAN
KYNNYKSEN
KUNTOSALI
ALOITTELIJOILLE
kuntosali
alkaa 8.1.

KESKIVIIKKO
15.15–16.45
ÄLYPUHELIMEN ALKEITA
luokka 205
alkaa 9.1.

Kainuuntie 7

17.00–18.00
KUNTOSALI, NAISET
kuntosali
alkaa 8.1.
18.00–19.00
KUNTOSALI, NAISET/
MIEHET
kuntosali
alkaa 8.1.

17.00–18.30
JUURET KARJALASSA
luokka 204
alkaa 9.1.
15.15–16.45
ÄLYPUHELIMEN
JATKOKURSSI
luokka 205
alkaa 20.2.

Koulukatu 16

17.00–19.15
LIBRE OFFICE WRITER –
TEKSTINKÄSITTELY
ATK-luokka 106
alkaa 16.1.

MAANANTAI
17.00–18.30
VENÄJÄN ALKEET
luokka 203
alkaa 7.1.

17.30–19.00
SUOMEN AKTIVOINTIKURSSI
luokka 203
alkaa 9.1.

17.00–18.30
SUOMEN
JATKOKURSSI
luokka 203
alkaa 15.4.

17.00–18.30
RANSKAA MATKAILIJOILLE
luokka 101
alkaa 9.1.

17.30–19.00
KREIKAN ALKEET
luokka 105
alkaa 7.1.

18.35–20.05
SAKSAN ALKEIDEN
JATKO
luokka 105
alkaa 9.1.

LIEKSAN LUKIO

18.35–20.05
SUOMI II
luokka 203
alkaa 7.1.
TIISTAI
12.30–14.00
OLONEUVOSTEN
LAULELMARYHMÄ
auditorio
alkaa 8.1.

TORSTAI
16.30–18.00
ENGLANNIN ALKEET
luokka 203
alkaa 10.1.
16.45–18.15
ESPANJAN ALKEET
luokka 201
alkaa 7.2.

16.00–18.15
MIESKUORO
auditorio
alkaa 8.1.

17.00–19.15
SOSIAALINEN MEDIA
ATK-luokka 106
alkaa 17.1.

16.30–18.00
ENGLANTI II
luokka 101
alkaa 8.1.

17.30–19.00
VAPEPA-ETSINTÄKOULUTUS: YLEISINFO
auditorio
28.2.2019

17.30–19.00
VEDENALAINEN KUVAAMINEN
auditorio
21.3.2019

KESKIVIIKKO
17.30–18.30
TOIMINNALLINEN TREENI LOUKKU
alkaa 9.1.

LAUANTAI
12.30–13.45
TEERITIEN MUSIIKKIRYHMÄ
alkaa 12.1.

18.05–19.35
ENGLANTI I
luokka 203
alkaa 10.1.

VIIKONLOPPUKURSSI
su 11.00–15.00
LOUKUN
KESÄTEATTERI
alkaa 27.1.

TOUKOLANTIEN
PÄIVÄTOIMINNOT JA
ASUMISPALVELUT

METKA-KYLÄTALO

KESKIVIIKKO
11.45–13.00
TOUKOLANTIEN
MUSIIKKIRYHMÄ
alkaa 9.1.

18.30–20.00
ESPANJAN
ALKEIDEN JATKO
luokka 201
alkaa 7.2.
PERJANTAI
18.00–20.30
RANNIKKOLAIVURIKURSSI
luokka 201
alkaa 11.1.
VIIKONLOPPUKURSSIT
pe 15.15–20.00
la 10.00–14.45
KEVYEN MUSIIKIN
LAULUKURSSI
auditorio
alkaa 25.1.
pe 17.00–19.30
la 10.00–16.15
su 11.00–16.15
LUOVAN
KIRJOITTAMISEN PAJA
luokka 201
26.–28.4.2019
la 9.00–14.00
HÄTÄENSIAPU- JA
KERTAUSKURSSI
luokka 105
9.2.2019
la 9.00–16.00
HYGIENIAPASSI
auditorio
27.4.2019
la 10.00–15.00
su 10.00–15.00
TIETOTEKNIIKAN LYHYT
JOHDANTOKURSSI
ATK-luokka 106
12.–13.1.2019

Rantalantie 7

TIISTAI ja TORSTAI
ti ja to 9.00–12.00
LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KURSSI
Metka-kylätalo
alkaa 8.1.

Kainuuntie 7

Koski-Jaakonkatu 4

MAANANTAI
12.00–13.30
MATKAILUENGLANTIA
teorialuokka
alkaa 7.1.
TIISTAI
18.00–19.30
PUHALLINORKESTERI
PIELINEN
Erkki Eskelinen -sali
alkaa 8.1.

PÄIVÄKESKUS
KARPALO
Jokikatu 2

MAANANTAI
18.00–20.15
SEKAKUORO
alkaa 7.1.
KESKIVIIKKO
14.00–16.15
POSLIININMAALAUS
alkaa 9.1.
TIISTAI (TO, PE)
13.00–14.00
YHTEISLAULUHETKI
alkaa 22.1.
VIIKONLOPPUKURSSI
la 9.00–15.00
su 9.00–15.00
LASITYÖT
alkaa 16.3.

la 10.00–16.30
KUVAUSKOPTERI
TUTUKSI
luokka 101
13.4.2019

RANTALAN
KOULU

Rantalantie 4

la 10.00–15.00
SÄHKÖINEN ASIOINTI
ATK-luokka 106
16.2. ja 23.2.2019

MAANANTAI
17.00–18.30
JOOGA, ALKEET
liikuntasali
alkaa 7.1.

la 10.30–15.30
KAUPUNGIN AVUSTUSTEN HAKEMINEN
ATK-luokka 106
6.4. ja 13.4.2019

18.40–20.10
JOOGA, JATKO
liikuntasali
alkaa 7.1.

Kuohatintie 2, Viekijärvi

UIMAHALLI

PIELISEN KARJALAN
MUSIIKKIOPISTO

la 10.00–15.00
VAPEPA-ETSINTÄKOULUTUS
luokka 101
alkaa 28.2. (to info)

LOUKUN
SEUROJENTALO

Toukolantie 27

TEERITIEN
PALVELUKOTI

TIISTAI
19.45–20.30
SYVÄVESIJUMPPA/
VESIJUOKSU
alkaa 18.1.
TORSTAI
19.45–20.30
VESIJUMPPA
alkaa 10.1.

VIEKIN
SEURAKUNTATALO
Kannelkoskentie 9 A

TORSTAI
16.45–19.00
LAULU- JA SOITTORYHMÄ SOINTUSET
alkaa 10.1.

VUONISKYLIEN KOULU
Kylätie 4

MAANANTAI
18.30–19.30
LIIKUNTARYHMÄ
VUONISJÄRVI
alkaa 7.1.

VUONISLAHDEN
KYLÄTOIMINTAKESKUS
KUKKO
Vuonislahdentie 184
MAANANTAI
17.00–18.00
LIIKUNTARYHMÄ
VUONISLAHTI
alkaa 7.1.
KESKIVIIKKO
18.00–20.30
LAULU- JA SOITTORYHMÄ VUOLASET
ALKAA 9.1.

VUONISLAHDEN
SEUROJENTALO

Vuonislahdentie 181
MA, TI ja KE
ma 9.00–12.15
ti 9.00–12.15
ke 9.00–12.15
OMMELLEN VANHAA
JA UUTTA
11.–27.3.2019

Teeritie 1
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Konkretiaa
kuntastrategiaan
KANSALAISOPISTON rehtori Asko Saarelainen esittelee tämän lehden pääkirjoituksessa vuoden 2019 puolella toimielinkäsittelyyn tulevaa kulttuurin toimenpideohjelmaa. Nykytilan kuvaukseen ja tulevaisuuden tavoitteisiin paneutuva ohjelma avaa
näköalan Lieksan kulttuuripalveluiden
järjestämiseen. Vastaavia suunnitelmia
on tehty aiemminkin, mutta eri termeillä.
1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain mukaan
kunnassa on päästrategia, jonka sisältöä
avataan ja konkretisoidaan toimenpidesuunnitelmilla tai toteuttamisohjelmilla.

Toimenpideohjelmat kiinteässä
yhteydessä kuntatalouteen
Kuntastrategian toteuttamisessa on keskeistä strategian ja kuntatalouden kiinteä
yhteys. Strategian toimenpideohjelmien
sisältöjen toteuttamiseen saadaan rahoitus valtuuston talousarviokäsittelyn yhteydessä. Palvelualueiden tulosyksiköt
valitsevat talousarvion toiminnalliset
tavoitteet kuntastrategiasta johdettujen
pääotsikoiden listalta. Prosessi on johdonmukainen ja jatkuva. Jokaisessa tulosyksikössä mietitään palvelutuotannon
yhteyttä kuntastrategiaan talousarvion
valmistelun ja toteuttamisohjelmien ohella
osavuosiraportoinnin yhteydessä.
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Toimenpideohjelmissa korostuvat
poikkihallinnollisuus ja osallisuus
Valmistelussa oleva kulttuurin toimenpideohjelma on hyvä esimerkki siitä, miten
laadukkaan toimenpideohjelman aikaansaamiseen tarvitaan laajan, kaupungin sisäisen yhteistyön lisäksi organisaatiorajojen ylitse menevää yhteistyötä. Kulttuurin
toimenpideohjelmaa valmistelevat kaikki
hyvinvoinnin palvelualueen tulosyksiköt,
mutta niiden lisäksi tarvitaan mm. kulttuuritilojen ylläpitämisestä vastaavien
tahojen panosta, ja kolmannen sektorin
osallistumista.
Kuntalaiset ovat palveluiden käyttäjinä
toimenpideohjelmien keskiössä. Kuntaorganisaatio tuottaa palvelut tai tukee palveluiden tuottamista, mutta toiminnan
tavoitteena on laadukkaiden, monipuolisten ja asiakaslähtöisten palveluiden toteuttaminen kuntatalouteen sopivalla tavalla
ja volyymillä. Osallisuuden toteutuminen
toimenpideohjelmien valmisteluvaiheessa
varmistetaan parhaiten siten, että valmisteilla olevia ohjelmia esitellään kuntalaisille ja kolmannen sektorin toimijoille.
Lieksassa järjestettiin 10.10.2018 kuntastrategian yleisen toimenpideohjelman
sisältöön liittyvä yleisötilaisuus, jossa
kuntalaiset saivat esittää näkemyksiään

KUVA: LIEKSAN LEHTI/VARPU STRENGEL

ohjelman sisällöstä. Osallistujien vähäisestä lukumäärästä huolimatta tilaisuudessa
päästiin kiinni tärkeisiin yleisen toimenpideohjelman sisältöihin.

Kulttuuri toimii tienavaajana
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuksista
kulttuuri on pisimmällä Lieksan kaupunkistrategian mukaisten toimenpideohjelmien laadinnassa. Seuraavina ovat tulossa
päätöksentekoon liikunnan ja kotouttamisen vastaavat suunnitelmat.
Valmistelun kuluessa järjestetään yleisötilaisuudet, joissa kuntalaiset pääsevät
kertomaan näkemyksiään ohjelmien sisällöistä. Osallistava toimintamalli tuo mukanaan strategian konkretisoinnin ohella palveluiden tuotantoon systemaattisuutta,
joustavuutta ja keskittymistä olennaisiin
ja tärkeimpiin asioihin. Lieksan kaupungin strategia ulottuu vuoteen 2030 saakka.
Strategian painopistealueet elinvoima, talous ja omistaohjaus, hyvinvointi ja osallisuus päivittyvät jatkuvasti talousarvion
toiminnallisten tavoitteiden ja ajantasaisten toimenpideohjelmien kautta.

ARTO SIHVONEN
Hyvinvointijohtaja

Kohtaamispaikka osana perhekeskusmallia
LAPSI- JA PERHEPALVELUJEN muutosohjelmaa (LaPe-ohjelma) (2016–2018) johtavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja
kulttuuriministeriö, jonka vastuulla on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tuki varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa. Ohjelman toimeenpanon tuesta vastaa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Tavoitteena on luoda lapselle ja nuorelle
suotuisa kasvu- ja oppimisympäristö sekä
tukea perheen hyvinvointia. Toimintakulttuuri uudistuu muutostyössä hallinto- ja
ammattikuntakeskeisyydestä lapsi- ja
perhelähtöisyyteen, ja palvelut tuodaan
perheen lähelle ja perheet kohdataan paremmin. Ammattilaiset toimivat yhdessä
ja vahvistavat vanhemmuuden tukea ja
kasvua tukevia ihmissuhteita.
Yksi tärkeä osa uudistusta ovat jokaiseen
kuntaan tuleva perhekeskusmalli, mikä
kokoaa lapsiperheiden palvelut yhteen.
Perhekeskukset otetaan käyttöön osaksi
kuntien, tulevien maakuntien sekä järjestöjen ja seurakuntien toimintaa kaikkialla
Suomessa.
Perhekeskus tarjoaa palveluja kaikenikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen.
Monessa maakunnassa palveluja kehitetään myös nuorille.
Perhekeskus verkostoi perheiden saataville nykyisin hajallaan olevat palvelut,
kuten
• äitiys- ja lastenneuvolan, muita
		lapsiperheiden terveyspalveluita
• kotipalvelun, perhetyön,
		perheneuvolan,
• lapsioikeudelliset palvelut,
• varhaiskasvatuksen sekä

• järjestöjen ja seurakuntien työn.
Kysymys on siis verkostoitumisesta, ei
niinkään rakennuksesta tai erillisestä tilasta.
Perhekeskukseen liittyvä hyvin konkreettinen toiminta on jokaiseen kuntaan
perustettava kohtaamispaikka. Lieksassa
kohtaamispaikka on aloittanut toimintansa heinäkuussa ja ohjelmaa ja erilaisia
tapahtumia on ollut joka viikko syksyn aikana. Kevään ohjelma alkaa olla jo melko
valmis.
Kohtaamispaikan ideana on
– tarjota monipuolista toimintaa ja
		 yhteistä tekemistä lapsille, nuorille,
		 perheille ja isovanhemmille
– tarjota mahdollisuuksia löytää uusia
		 ystäviä, vertaistukea ja vähentää
		yksinäisyyttä,
– vahvistaa lasten, nuorten ja
		 perheiden hyvinvointia ja
		voimavaroja
– mahdollistaa tarvittaessa ohjauksen
		 avun ja tuen piiriin.
Toimijoina ovat SiunSote, Lieksan kaupunki, yhdistykset ja järjesttöt sekä MLL.
Paikka on Siltakatu 1 Lieksan Lehden rakennuksen alakerrassa. MLL
on järjestänyt tiloissa
aiemminkin
perhekahvilatoimintaa
ja siellä on
ollut myös
Siun-

Soten joitakin palveluita. Toimintoja on
nyt yhdistetty ja tarkoituksena on tarjota
monipuolisia palveluita ja toimintaa kohderyhmälle sekä muille kiinnostuneille.
Kohtaamispaikan ja perhekahvilan aukioloajat ovat pääsääntöisesti klo 9.00–14.00.
Keväällä toiminta jatkuu samoilla linjoilla kuin syksyllä, eli MLL:n perhekahvila
joka toinen perjantai ja kohtaamispaikan
Aamukahvit ja asiaa vaihtuvin teemoin
joka toinen perjantai. Perhekahvila on
auki ensimmäisen kerran vuonna 2019 11.1.
ja seuraavana perjantaina aloittaa aamukahvit ja asiaa.
Helmi–maaliskuussa kokoontuu viisi
kertaa hyvän olon ryhmä äideille ja tyttärille ja siinä on tarjolla mukavaa puuhaa ja
onnistumisen kokemuksia pienryhmässä.
Muuta kevään ohjelmaa tarjoaa mm. musiikkiopisto, kirjasto, liikuntatoimi ja varhaiskasvatus.
Toivotamme teidät tervetulleiksi kohtaamispaikkaan.

JUHA RYYNÄNEN
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
vastuuhenkilö
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Tasa-arvoinen maailman
paras peruskoulu
Perusopetuksen huoltajakysely
Keväällä 2018 järjestettiin Lieksassa perusopetuksen huoltajille yhteinen palautekysely. Sillä haluttiin saada palautetta uudesta opetussuunnitelmasta sekä yleisesti
koulujen toiminnasta. Kysely suunnattiin
erikseen ylä- ja alakoululle. Vastaajien
määrä oli yhteensä 121.
Alakoulujen huoltajista 95,55 % oli sitä
mieltä, että koulussa tuetaan lapsen oppimista hyvin tai erittäin hyvin, ja yläkoulun
huoltajista samaa mieltä oli 92,11 %. Alakoulun huoltajista 90,91 % sai mielestään
riittävästi tietoa oppilasarvioinnin perusteista hyvin tai erittäin hyvin, yläkoulun
huoltajista tätä mieltä oli 72,37 %. 86,67 %
huoltajista oli sitä mieltä, että he saivat riittävästi arviointitietoa lapsensa oppimisesta alakoulujen osalta; yläkoulun huoltajien
prosentti oli 76,32. Koulun ja kodin välinen
viestintä toimii hyvin tai erittäin hyvin alakoulun huoltajien mielestä 97,78 %, yläkoulun huoltajien mielestä 88,16 %.
Kysyttäessä, oppiiko lapseni koulussa tulevaisuuden taitoja, alakoulujen huoltajat
vastasivat hyvin tai erittäin hyvin 91,11 %
ja yläkoulun huoltajat 93,42 %. Koulussa on
viihtyisiä ja toimivia oppimisympäristöjä
hyvin tai erittäin hyvin, alakoulujen huoltajien mielestä 77,78 % ja yläkoulun huoltajien mielestä 80,27 %. Kysymykseen lapseni viihtyy koulussa, alakoulujen huoltajat
vastasivat hyvin tai erittäin hyvin 82,22 %
ja yläkoulun huoltajat 86,84 %. Alakoulujen
huoltajista kaikki olivat sitä mieltä, että
heidän lapsensa saa riittävästi tukea oppimiseensa opettajilta ja ohjaajilta hyvin tai
erittäin hyvin; yläkoulujen huoltajien prosentti oli 91,53. Alakoulun huoltajista 95,56
% tuki omasta mielestään itse riittävästi
lapsensa oppimista, yläkoulun huoltajista
94,74 %.
Alakoulun huoltajista 77,78 % koki, että
koulussa on tarjolla riittävästi valinnais-
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aineita Yläkoulun huoltajista 64,75 % oli
samaa mieltä. Koulussa on lasta kiinnostavia kerhoja alakoulun huoltajien mielestä
64,44 %, ja yläkoulun huoltajien mielestä
48,00 %. Alakoulun huoltajista 86,67 % oli
tyytyväinen koulun lapselle tarjoamiin
opiskeluvälineisiin ja oppimateriaaleihin,
yläkoulun huoltajista 84,20 %. Koulussa on
hyvä ilmapiiri alakoulujen huoltajien mielestä 93,33 % ja yläkoulun huoltajien 84,21
%. Alakoulun huoltajista kaikki olivat sitä
mieltä, että koulussa on turvallista, yläkoulun huoltajista 93,42 %.
Kyselyn perusteella yleinen huomio on,
että huoltajat ovat suhteellisen tyytyväisiä
Lieksan koulujen toimintaan. Kyselyjen tuloksia on hyödynnetty koulujen toiminnan
arvioinnissa ja kehittämisessä, ja kysely aiotaan toteuttaa uudestaankin.

#paraskoulu
Suomalaisen peruskoulun laatua ja tasaarvoa kehitetään jatkuvasti. Opetus- ja
kulttuuriministeriö asetti marraskuussa
2016 Peruskoulufoorumin kehittämään
suomalaista peruskoulua. Työn tuloksena syntynyt Tasa-arvoisen peruskoulun
tulevaisuus -sitoumus linjaa peruskoulun
kehittämisen tulevaisuuden tavoitteet.
Sitoumuksessa ovat mukana kaikki perusopetuksen tasot ja toimijat: lasten ja
nuorten kasvuyhteisö, koulut ja oppilaat,
opetuksen järjestäjät sekä kansallisen tason toimijat.
Peruskoulufoorumi on laatinut kansallisen, opetuksen järjestäjän, opettajan ja
oppilaan sekä kasvuyhteisön näkökulmat
yhdistävät linjaukset. Tehdyt linjaukset
tukevat opetussuunnitelman perusteiden
toteuttamista, edistävät oppimista ja vahvistavat hyvinvointia. Kansallisen tason
linjaus on systemaattinen päätöksenteko,
ohjaus ja tuki, jolla mahdollistetaan jokaisen peruskoulun tasa-arvoisuus ja laatu.
Opetuksen järjestäjän tason linjauksena osaavat opettajat, rehtorit ja muu henkilöstö takaavat
ammatillisesti kehittyvän oppimisyhteisön. Koulu ja oppilastason linjauksena osaavat
ja hyvinvoivat lapset ja nuoret
ovat motivoituneita oppijoita.

Kasvuyhteisön linjaus on hyvä arki oppimisen tukena, jossa perheiden hyvinvointi
ja vastuullinen vanhemmuus ovat keskiössä. Kaikkiin linjauksiin ja tavoitteisiin on
myös toimintaohjelmat, joiden avulla työtä
tehdään sekä kansallisella että paikallisella
tasolla.
Näiden linjausten ja tavoitteiden mukaista kehittämistyötä tehdään myös Lieksan peruskouluissa. Huoltajakyselyistä ja
oppilailta saatavan palautteen ansiosta
kehittäminen osataan kohdentaa niihin
asioihin, joissa on eniten tarvetta. Kehittämisen näkökulma on syytä pitää yhtä
lailla kansallisissa linjauksissa kuin oman
paikkakunnan yksilöllisissäkin tarpeissa.
Peruskoulufoorumin sanoin: Maailman
paras peruskoulu on juuri sellainen, millaiseksi sen yhdessä teemme!

JUHA RYYNÄNEN
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
vastuuhenkilö

REETTA-LEENA HILTUNEN
Yläkoulun ja lukion rehtori

Ystävyyskoulutoimintaa yli rajan

LIEKSAN Keskuskoulun ylä- ja alakoulu
ovat käynnistäneet Mosaiikki-leirikouluprojektin Venäjän Federaation Karjalan
tasavallan Mujejärven ja Sukkojärven koulujen kanssa.
Projekti sai alkunsa syksyllä 2017 Nurmeksen Hyvärilässä, jossa venäläiset ja
suomalaiset opettajat laativat suunnitelman laajan yhteistyön käynnistämisestä.
Rahoitusta haettiin ja saatiin Culturasäätiöltä. Aiemmin yhteistyö on ollut pienimuotoisempaa oppilas- ja opettajavierailujen merkeissä.
Ensimmäinen leirikoulu pidettiin tänä
vuonna Mujejärvellä syyskuussa ja toinen
lokakuussa Lieksassa ja Nurmeksessa. Projekti painottuu koulun ulkopuolella annettavaan opetukseen – oppilaat oppivat tekemällä, näkemällä ja kokemalla.
Aihepiireinä ovat luonto, kulttuuri, historia ja liikuntamahdollisuudet. Projektin
keskeisenä päämääränä on myös lisätä
oppilaiden motivaatiota venäjän kielen
opiskeluun ja kannustaa heitä käyttämään
pientäkin kielitaitoaan. Lieksan perusopetuksessa opiskelee noin 70 oppilasta venäjän kieltä.

Tietoa naapureista
Projektin työnimeksi on valittu ”Mosaiikki”, venäjäksi ”Mozaika” ja englanniksi
”Mosaic”. Näitä kolmea kieltä projektissa
on käytetty. Nimi kuvastaa prosessia, jossa
kokoamme tietoja rajantakaisista naapureistamme palanen kerrallaan eri aihepiireihin ja opintokohteisiin liittyen.
Näistä palasista muodostamme kokonaisuuksia, jotka kuvaavat elinympäristöjämme - niiden yhtäläisyyksiä ja eroja. Mujejärven piiri ja Lieksa tarjoavat rikkaan oppimisympäristön monipuolisine kohteineen.
Kun opimme tuntemaan toisemme ja toistemme olosuhteet, myös mahdolliset ennakkoluulot naapuria kohtaan vähenevät.

Lieksalaiset Mujejärvellä
Mujejärven 300 oppilaan koulu oli panostanut leirikouluohjelman laatimiseen paljon.
Oppilaat olivat todella aktiivisesti mukana
toiminnassa. Tiistaipäivän aikana osallistuimme englannin, venäjän, käsityön ja liikunnan monipuolisille tunneille. Opiskelu
tapahtui suomalais-venäläisissä ryhmissä
kolmella kielellä.
Oppilaiden tutustuminen ja ystävystyminen tapahtui nopeasti ja he toimivat ryhmissään yllättävänkin rohkeasti.
Myös liikuntatunnit olivat hyvin antoisia
monipuolisine peleineen ja kilpailuineen.
Näin myös opettajat saavat uusia vinkkejä
omaan opetukseensa. Shoppailutaukokin
oli, mutta liikunnallinen ohjelma jatkui
vielä pitkälle iltaan kyykkäkilpailuineen ja
taitoajoratoineen.
Keskiviikkopäivä alkoi käsityöaskartelulla, jatkui kieliopinnoilla ja liikuntahallilla oli vauhdikkaita kilpailuja ja nykytanssien opetusta. Päivällistauon jälkeen vierailumme huipentui Ystävyydenkonserttiin
Taidekoululla. Konsertti sisälsi todella
monipuolisia laulu- tanssi- ja soittoesityksiä. Oppilaamme pääsivät esiintymään laulamalla oppilassäestyksellä todella kauniin
englanninkielisen kappaleen Walking in
the air. Läksiäistilaisuutena koulu järjesti
vielä loppuillan aikana discon koulun tiloissa.

Venäläiset Lieksassa
ja Nurmeksessa
Venäläisten leirikoulu toteutui Lieksassa
ja Nurmeksessa 8.–12.2018. Tiistaina matka
suuntautui Nurmeksen kautta Kolille, jossa oli luonnollisesti aiheena suomalainen
luonto. Yhteisryhmissä oppilaat ratkaisivat
runsaan määrän venäjän ja suomen kielisiä
Koli-aiheisia tehtäviä Luontokeskus Ukossa. Koli-esittelyfilmin jälkeen ohjelmassa
oli patikointiretki upeissa maisemissa

Kolin huipulla. Bussimatkojen aikana esiteltiin Pielisen Karjalan alueen historiaa
ja nykypäivää, Pielisen alueen luontoa ja
karjalaista kulttuuria.
Keskiviikkopäivänä opiskeltiin Lieksan
keskustassa ja ylä- ja alakouluilla. Lukion
ja yläkoulun oppilaat olivat valmistelleet
korkeatasoisen konsertin lukion auditorioon. Lieksan historiaan ja nykypäivään
tutustuttiin kolmikielisellä kiertoajelulla.
Loppupäivä omistettiin liikunnalle. Uudessa liikuntahallissamme oli ohjelmassa
seinäkiipeily, salibandy ja uiminen ja saunominen. Vielä illan lopuksikin vapaan
seurustelun lisäksi oli venäläisiä liikunnallisia pelejä Nurmeksen liikuntahallissa.
Torstaipäivän aamu oli myös omistettu
liikunnallisille aktiviteeteille. Aiheinamme olivat jousiammunta, seinäkiipeily,
sovellettu lentopallo ja jalkapallo. Iltapäivän ohjelmassa oli tutustumiskäynti
Riveriaan. Iltohjelma oli omatoiminen,
oppilaat kahta puolta rajaa paistoivat
yhdessä karjalanpiirakoita, jotka sitten
nautittiin yhdessä. Mukana olivat Lieksan hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen ja
venäjäyhteistyön pioneerit Toini ja Taisto
Lehikoinen.

Kielet ja kulttuuri korostuvat
Leirikouluyhteistyö on osoittautunut erittäin antoisaksi ja monipuoliseksi. Voimme
yhdessä toimimalla oppia toisiltamme paljon. Kielten opiskelun merkitys korostuu,
kulttuurin ja luonnon tuntemus lisääntyy,
opimme hyödyntämään tietotekniikkaa
entistä monipuolisemmin, vaihdamme hyviä oppimiseen ja opettamiseen liittyviä
käytänteitä ja mikä tärkeintä, jopa elinikäisiä ystävyyssuhteita syntyy.

RIITTA PUUSTINEN,
ARJA VILLMAN,
ARTO TURPEINEN
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Lukiokoulutuksen
uudistaminen käynnissä
TÄLLÄ HETKELLÄ käynnissä olevan lukiouudistuksen tavoitteena on lisätä lukion
vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana
koulutusmuotona. Lisäksi uudistuksella
halutaan lisätä opiskelijoiden hyvinvointia,
sekä tukea koulujen toimintakulttuurin
kehittymistä osallistavaksi, yhteisöllisyyteen perustuvaksi, mutta silti yksilölliset
tarpeet huomioivaksi. Uudistuksella halutaan myös sujuvoittaa siirtymistä korkeaasteen opintoihin ja vastata tulevaisuuden
yhteiskunnallisiin osaamistarpeisiin.

Uusi lukiolaki 1.8.2019
Lukiolain uudistuksen keskeisiä muutoksia on lukiokurssien muuttuminen opintopisteiksi. Nykyinen yksi kurssi vastaa
jatkossa kahta opintopistettä, ja koko lukiotutkinnon laajuudeksi tulee 150 opintopistettä. Oppimäärän laajuus ajallisesti on
kuitenkin edelleen kolme vuotta. Ylioppilaskoerakenne uudistuu myös ja ylioppilaskokeiden painoarvo korkeakouluvalinnoissa kasvaa. Ylioppilaskokeiden uusiminen
ei ole enää rajattu tiettyyn määrään vaan
kokeiden uusimismahdollisuus on jatkossa
rajaton.
Uusi laki nostaa painokkaasti esille yhteistyön korkea-asteen koulutuksen kans-
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sa sekä uusina lakiin kirjattuina asioina
kansainvälisyyden ja työelämäyhteistyön.
Erityisopetuksen ja henkilökohtaisen ohjauksen määrä kasvaa ja opiskelijat saavat
entistä paremmin yksilöllistä tukea opiskeluunsa. Myös lukion jälkeinen opintoohjaus tulee velvoittavaksi.

Uusi lukion
opetussuunnitelma 1.8.2021
Myös opetussuunnitelma uudistuu vastaamaan uuden lain ja koko lukiouudistuksen
tavoitteita. Lähtökohtana on laajeneva
ymmärrys yleissivistyksen syvimmästä
olemuksesta. Uusi opetussuunnitelma nostaa keskiöön hyvän, tasapainoisen ja sivistyneen ihmisen. Laaja-alaisen osaamisen
osa-alueet ovat ajattelu- ja opiskelutaidot,
hyvinvointiosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, yhteiskunnallinen osaaminen,
luova osaaminen sekä kansainvälisyys- ja
kulttuuriosaaminen.
Opiskelijalle halutaan tarjota sekä oppiaineiden tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen hallintaa että laaja-alaista osaamista,
kuten oppimaan oppimisen ja ajattelun
taitoja, kulttuurisia ja eettisiä taitoja, elämänhallintataitoja, tiedonhallinta- ja digitaitoja, sekä oppiainerajat ylittävien kokonaisuuksien hallintaa ja ymmärtämistä.

Lieksan lukio vastaa
tulevaisuuden haasteisiin
Lieksan lukiossa käynnistyy korkeakouluyhteistyö Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa jo tammikuussa
2019. Lukiolaisilla on mahdollisuus suorittaa
korkeakouluopintoja osana lukio-opintojaan
ja näin tutustua kiinnostaviin aloihin ja mahdollistaa sujuva siirtyminen jatko-opintoihin
lukion jälkeen. Lisäksi lukiossa vahvistetaan
työelämä- ja yritysyhteistyötä kaupungin
yrittäjyyskasvatusstrategian myötä, ja lukiolaisille nuorille tulee entistä konkreettisemmaksi mm. mahdollisuus suorittaa työharjoitteluja lukion aikana. Kansainvälisyys
on Lieksan lukiossa ollut vahvasti osana toimintaa jo tähänkin asti, ja se jatkuu edelleen.
Myös erityisopetusta on Lieksan lukiossa
tarjottu jo pitkään. Uudistuva lukio muokkaa myös Lieksan lukion arkea ja toimintoja,
ja samalla voimme todeta, että olemme olleet
matkalla oikeaan suuntaan jo pitkään. Nykylukio vastaa hyvin nykymaailman haasteisiin, mutta tavoitteena on, että uusi lukio
vastaisi entistä paremmin tulevaisuuden tarpeisiin. Tätä haastetta varten uudistumme
mielellämme myös Lieksan lukiossa.

REETTA-LEENA HILTUNEN
Yläkoulun ja lukion rehtori

Ruokahuolto
RUOKAHUOLTO käy aktiivista vuoropuhelua asiakkaidensa kanssa. Meillä oli ilo tehdä yhteistyötä koulun kanssa GlobeFirsthankkeen tiimoilta esitellen tekemiämme
valintoja ekologisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Tilaisuus oli loistava
tapa tavata nuoria ja keskustella heidän
kanssaan.
Toinen samantapainen tilaisuus oli Lieksan keskuskoulun yläkoulun oppilaskunnan hallituksen kanssa, jossa kävimme kohta kohdalta läpi heidän tekemänsä kyselyn
tuloksia. Tämän keskustelun tuloksena
saimme toimivan idean toiveruokaviikon
toteutukseen.
Toiveruokaviikon ensimmäinen toteutus
tehtiin Webropol-kyselyn muodossa, jossa
avoimia vastauksia tuli 27 sivua! Joten jos
löytyisi helpompi tapa kerätä viikon suosikit yhteen? Yhdessä keksimme idean tehdä
tämä kouluittain. Nyt ensimmäiseksi vuorossa Moisionkadun yläkoulun lempiruoat.
Seuraavalla kerralla se on Rantalan koulu
jne…
Näin vuodenvaihteessa on hyvä muistella
vähän taaksepäin vuotta.
Lieksan kaupungin ruokahuollon ja Ri-

Ruokahuolto hoitaa Kulttuurikeskuksen tilaustarjoilut. Itsenäisyyspäivän
juhlayleisö nautti makeista leivoksista. KUVAT: LIEKSAN LEHTI/MARJA MÖLSÄ.

verian Lieksan koulutusyksikön yhteistyö
”rekryviikkojen” muodossa toteutettiin.
Paikallisruokapäivä toteutettiin teemalla
”Yrittäjien herkkuja”.
Tulossa oli vielä itsenäisyyspäivän menu,
johon idea tuli eräältä koululta. Tarjosimme
itsenäisyyspäivää edeltäneenä päivänä karjalanpaistia (feta-karjalanpaistia) ja keitet-

tyjä perunoita, porkkanakuutioita.
Joulua vietimme 19. päivänä joulukuuta, jolloin tarjosimme perinteistä jouluruokaa. Ja
viimeisenä koulupäivänä nautimme joulupuuroa kanelin ja sokerin kera.

MERVI LIITEN
Ruokapalvelupäällikkö
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Kirjasto

Verkkokirjaston uusi osoite:
vaara.finna.fi
Aukioloajat

Lieksan kirjasto, Urheilukatu 4
ma–to klo 9–19
pe klo 9–17
la klo 9–15

Tapahtumia 2019
la 12.1.
klo 13

Kulmalle vai Sarkalaan?
Lieksan elokuvateatteritoiminta 1899–1972. Muistellaan Lieksan
keskustan elokuvateattereita ja
niissä esitettyjä elokuvia 1970luvun alkupuolelle asti. Alustuksena esitelmä FM Emma Martiskaisen pro gradu -tutkielman
pohjalta. Järj. Kuka muistaa?
-hanke.
la 2.2.
Kirjailijavieraana Sanna
klo 13
Hukkanen, esittelyssä palkittu
Metsänpeitto-kirja (2018)
4.–10.2. Luonto lainassa -viikon
teemana Ilmasto. Järj. Lieksan
Luonnonystävät
pe 8.2.
Hyvää Lainan päivää!
Tarjolla kirjavinkkausta ja verkkokirjaston opastusta. Nuorten
osastolla lainattavana mysteerikasseja – uskallatko lainata?
to 21.2.
Kansainvälinen
klo 17
matkailuoppaan päivä,
tervetuloa elävien kuvien
iltaan! Järj. Lieksan Matkailuoppaat ry 40 vuotta.
TULOSSA helmikuussa
– Vanhojen rahojen ja postimerkkien
arviointitapahtuma ja luento

Lasten ja nuorten
tapahtumia
to 10.1.
klo 9

Satutuokiot jatkuvat kahden
viikon välein torstaisin. Kesto
½ tuntia. Tervetuloa mukaan
kaikenikäiset lapset vanhemman
kera. Satutuokiot to 10.1. 24.1. 7.2.
21.2. 7.3. 21.3. 4.4. 18.4. 2.5. 16.5.
ma 4.3.
Talvilomaviikon
klo 14–16 askartelupäivä
ma 25.3. Kansainvälisenä
Tolkien-päivänä kirjastossa
luetaan ääneen!
22.–28.4. Lukuviikko

Itsepalveluaika klo 9–10, jolloin
käytössä ovat lehtilukusali, kirjaston
kokoelmat, automaatit ja varausten
noutohylly.

Kolin siirtokokoelma

koululla, Aapiskukontie 11, 83960 Koli
to klo 11.30–13.30
to klo 18–20

Kirjastoauto Hilippa – Reitit
ajetaan kahden viikon välein.
Lisätietoa: Kirjaston neuvonta
puh. 04010 44125

Lukukoira Zappa vierailee kirjastossa
pe 8.2. klo 15–16. Varaa oma lukuaika aika
(15 minuuttia), puh. 04010 44125

Näyttelyt
3.–30.1.
4.–27.2.
2.–29.3.
2.–29.4.
3.–29.5.

Luontokuvia, Juha Pekkanen
Metsänpeitto, Sanna
Hukkanen ja Inkeri Aula
Kesän muistoja,
Maija Savolaisen valokuvia
TaiKun näyttely
Rakkaudesta kotiseutuun :
Lieksan Matkailuoppaat ry
40 vuotta. Valokuvanäyttely

Lukupiiri –
kerran kuukaudessa
ke 9.1.
Kaikille avoin lukupiiri
klo 16.30 – keskustellaan Lars Sundin
romaaneista.

Avoimet kirjoittajatreffit –
kerran kuukaudessa
ke 9.1.
Kohtaamispaikka kaikille
klo 17.30 kirjoittamisesta kiinnostuneille.

Kirjastoauto Hilippa on
saanut uuden kuljettajan
Henri Schmidt aloitti vakituisena kirjastovirkailija-kuljettajana 1.1.2019.
Hilippa ja Henri toivottavat asiakkaat
tervetulleeksi kirjastoautoon.
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Metsänpeitto-näyttelyssä on esillä
Sanna Hukkasen sarjakuva- ja kuvitusoriginaaleja samannimisestä sarjakuvaalbumista. Mukana on myös kirjaa varten tehtyjä luonnoksia sekä muutamia
uusia teoksia. Näyttely kertoo metsästä
ja puista sekä niihin liittyvästä kansanperinteestä, historiasta ja nykypäivästä.
Legenda metsänpeitosta kertoo metsän
voiman vaarallisesta puolesta: metsään
voi eksyä niin, ettei enää löydä takaisin
ja yhteys etsijöiden maailmaan katkeaa.
Samalla metsä on kuitenkin myös suojeleva.
Metsänpeitto-sarjakuvakirja palkittiin
vuoden 2018 Pohjois-Karjalan taidepalkinnolla. Hukkanen tulee kirjailijavieraaksi Lieksan kirjastoon näyttelyn avajaispäivänä la 2.2. klo 13.

Kirjasto kotiin -palvelua tarjolla:
Kirjasto palvelee kotiin niitä, jotka eivät
voi itse asioida kirjastossa iän, sairauden
tai vamman vuoksi. Palvelu on maksutonta ja käytettävissä on koko Vaara-kirjastojen kokoelma. Lisätietoja kirjastosta
puh. 04010 44125.

Pieliseltä puhaltaa
PIELISEN KARJALAN musiikkiopiston toiminta jatkuu vireänä. Henkilökunta on
ottanut uuden opetussuunnitelman, uuden oppilashallintojärjestelmän ja uuden
rehtorin vastaan avoimin mielin. Musiikkiopisto pyrkii linkittymään entistä paremmin lasten ja nuorten arkitodellisuuteen ja
huomioimaan oppilaan henkilökohtaiset
ominaisuudet ja mielenkiinnon kohteet.
Uuden opetussuunnitelman myötä oppilas voi aiempaa enemmän vaikuttaa opintojensa sisältöön ja suoritustapoihin sekä
soitettavaan ohjelmistoon. Oppilaita rohkaistaan säveltämään itse omia kappaleita,
ja musiikkiopisto haluaa tarjota yhteissoittokokemuksia myös muille kuin orkesterisoitinten soittajille. Toukokuussa ”jousisoittajien puuhaviikolla” musiikkiopistolle
saapuu kouluttajaksi tunnettu barokkimusiikin spesialisti ja kansanmusiikin taitaja
Kreeta-Maria Kentala, joka työpajassaan
opastaa, kuinka jo aloittelevatkin jousisoittajat voidaan johdattaa improvisoinnin ja
säveltämisen saloihin.

Laajempi oppilaspohja
Musiikkiopiston tavoitteena on tavoittaa
entistä laajempi oppilaspohja ja parantaa
näin soitonopetuksen ja varhaisiän musiikkikasvatuksen saavutettavuutta.
Pielisalueen Taidevalo-rahoituksen turvin olemme voineet tarjota musiikkileikkikoulutunteja päiväkodeissa ja soitonopetusta kyläkouluilla, ja tämä toiminta
jatkuu vielä kevätlukukauden 2019 ajan.
Partalanmäen ja Oravan päiväkodeissa toimii toukokuun loppuun asti kummassakin
kaksi musiikkileikkikouluryhmää, Vuoniskylien ja Rantalan koululla puolestaan
opetetaan bändisoittoa. Jamalin koulussa
on opiskeltu torvensoittoa Vaskiviikaritryhmässä. Uusien toimintamuotojen ja
opetustarjonnan ideointi jatkuu musiikkiopistolla pitkin lukuvuotta.

Ilmoittautua voi ympäri vuoden
Musiikkiopistoon kannattaa ilmoittautua

KUVA: SINIKKA TAALIKAINEN

hakijaksi ympäri vuoden, sillä oppilaspaikkoja vapautuu toisinaan myös kesken
lukukauden. Tammikuun alussa voimme
tarjota oppilaspaikkoja etenkin puhallinsoittimissa (esim. huilu, klarinetti, saksofoni, käyrätorvi) mutta myös viulussa ja
pianossa. Soittoharrastusta harkitseva voi
käydä halutessaan tutustumassa soitonopettajaan ja mahdolliseen soittimeensa
etukäteen, ennen oppilaspaikan vastaanottamista. Musiikkiopiston opetus on tarkoitettu ensi sijaisesti lapsille ja nuorille, mutta vapaiden oppilaspaikkojen puitteissa
voimme ottaa oppilaiksi myös täysi-ikäisiä.
Kevätlukukauden mittaan musiikkiopisto järjestää soitinesittelyjä kouluilla, ja
lapsille ja heidän vanhemmilleen toteutetaan mahdollisuus tutustua eri soittimiin
ja soitonopettajiin myös musiikkiopiston
omissa tiloissa. Varsinainen ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2019–2020 alkaa 13.5.,
ja ilmoittautumisohjeista tiedotetaan musiikkiopiston nettisivuilla sekä paikallis-

lehdessä. Resurssien niin salliessa pyrimme järjestämään opiskelupaikan kaikille
soittoharrastuksesta kiinnostuneille. Keskuskoulun oppilaat voivat opiskella orkesterisoitinten soittamista myös koulun
valinnaisaineena.
Musiikkiopiston kevään oppilaskonsertit ovat 26.2. ja 2.4. musiikkiopiston Erkki
Eskelinen -salissa sekä 21.5. Brahe-salissa.
Konsertteihin on vapaa pääsy. 31.1. järjestetään musiikkiopiston salissa pohjoiskarjalaisten musiikkioppilaitosten yhteinen Harmonikan monet kasvot -konsertti.
Oppilaitoksen omien konserttien lisäksi
musiikkiopiston oppilaat ja soitinyhtyeet
käyvät ilahduttamassa soitollaan myös
mm. palvelukodeissa, terveyskeskuksessa
ja veteraanijuhlissa.
Tervetuloa Pielisen Karjalan musiikkiopistoon!

SOILE TIKKA
Musiikkiopiston rehtori

KUVA: ILKKA KARPPANEN
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NUORISOTOIMI

NUORISOKAHVILA
NUOKKARI ON AVOINNA:
ma
ti
ke
to
pe

klo 14.00–20.00
klo 14.00–16.00 myös alakoululaiset
klo 16.00–20.00
klo 14.00–18.00 myös alakoululaiset
klo 14.00–18.00
klo 14.00–20.00

YÖKAHVILAILLAT NUOKKARILLA
kello 20.00–24.00
pe 18.1.
pe 15.2.
pe 15.3.
pe 12.4.
pe 10.5.
Sisäänpääsyn ehtona on alaikä 7 lk + 0 ‰
Yhteistyössä Lieksan 4H:n kanssa
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allilla
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.00
klo 18
Vapaa pääsy.

torstaisin klo 17.00–20.00 Kuhmonkatu 30
(tekniset tilat) yläkoulu-, lukio- ja amis –ikäisille
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Yhteistyössä Suom
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LASTEN JA NUORTEN
TANSSITUNNIT

Kulttuurikeskuksen
monitoimisalissa jatkuvat
maanantai
klo 18.00–19.00 Mini steps
(s. 2011–10), ohjaaja Sanni Taskinen
(2 vapaata paikka)

tiistai
klo 16.30–17.30 Mystic steps
(s. 2007–06), ohjaaja Lily Lackman
(3 vapaata paikkaa)
klo 17.30–18.30 Dream steps
(s. 2005–04), ohjaaja Jatta Porkka
(9 vapaata paikkaa)

• ei osanottomaksua
• ohjaajina Matti Leinonen ja Esko Honkanen
• kerho järjestetään Itä-Suomen aluehallintoviraston osarahoittamana
yhteistyössä yläkoulun kanssa

klo 17.00–18.00 Happy steps
(s. 2009–08), ohjaaja Inka Keronen
(täysi)
klo 18.00–19.00 Wild steps
(s. 2003 ja aiemmin),
ohjaaja Meiju Ikonen (vapaita paikkoja)

klo 16.00–17.00 Cheerdance
(s. 2010–06), ohjaajat
Lily Lackman ja Sanni Tolvanen
(5 vapaata paikkaa)

la 12.1. kello 17.00
Kulttuurikeskuksen
Brahe-salissa.
Vapaa pääsy

.5. klo 17.0
0

Ryhmin, joissa on vapaita paikkoja voi
mennä viikolla 3 talvishown jälkeen. Ei
osanottomaksua.
Tunnit järjestetään Itä-Suomen aluehallintoviraston osarahoittamana.
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”Matka maailman ympäri”
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maakunnallinen rekrytointikiertue, 27.2.
,
klo 12.30–14.30 Riverian Lieksan koulutusyksikkö
Kuhmonkatu 32
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NUORISOBUSSI

Kirjastoauto Hilippa toimii nuorisobussina

ESITYKSET LAPSILLE
Kulttuurikeskuksen Brahe-salissa klo 9.30
Vapaa pääsy
18.1.
8.2.
15.3.
12.4.
10.5.

Potkuhousutrubaduuri Vesa Tuovinen
Teatteri Mukamas: Hiirulainen sirkuksessa
ilmoitetaan myöhemmin
Teatteri Rollo: Umpimähkään valtakunta
ilmoitetaan myöhemmin

lauantai 26.1.
klo 10.00–11.30
klo 12.15–13.45
klo 14.30–16.00

Nurmeksentie, Myllylahti, Lippipuron P
Savolanvaara 17
Nurmijärventie, Löpön th.

lauantai 9.2.
klo 10.00–11.30
klo 12.00–13.30
klo 14.15–16.00

Vuonislahdentie 184, Kylätoimintakeskus Kukko
Vuoniskylien koulu
Pankakoskentie 3, Pankakoski

KUVAAJA
NANNA
SAARHE
KUVA: T
LO
EATTER
I ROLLO:
UMPIMÄ
HKÄÄN
VALTAKU
NTA

KUVA: TEATTERI MUKAMAS

lauantai 23.2.
klo 10.00–11.30
klo 12.15–14.00
klo 14.30–16.00

Kylänlahdentie 81, Kr. opisto
Kantelelahdentie 48, Kärki
Kotola, Yläviekintien/Nurmestien risteys

Toivomme alle 6-vuotiaiden lasten tulevan huoltajan seurassa
Tervetuloa askartelemaan, pelailemaan ja lainaamaan!
Nuorisotoimi yhteistyössä Lieksan 4H:n ja kirjaston kanssa

LIEKSAN
ESIMERKILLINEN
NUORI 2018

OHJAAMO NUOPPIS

Maksutonta ohjausta ja neuvontaa alle
30-vuotiaille nuorille. Yhteydenotot kaupungin asiakaspalvelupisteeseen, Moisionkatu 1. (Asiakaspalvelu muuttaa tammikuun aikana kaupungintaloon, Pielisentie
3). Avoinna ma–pe klo 9.00–15.00. Aukioloaikoina p. 050 324 6080

LIEKSAN NUORISOVALTUUSTON TOIMIHENKILÖT:
pj. Henny Ahtiala
varapj. Mikael Kaltiainen
siht. Eleonoora Mikkonen
varasiht. Lily Lackman

Hyvinvointilautakunta
valitsi esimerkilliseksi
nuoreksi Simo Näykin

Henny ja Juuso Laine toimivat Pohjois-Karjalan
maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsenenä.
Nuvan s-posti nuvalieksa(ät)gmail.com. Ota yhteyttä!
Nuvan s-posti nuvalieksa@gmail.com. Ota yhteyttä!
Instagram, Snapchat on @nuvalieksa ja Facebookista Nuvan
löytää "Lieksan Nuorisovaltuusto".

KOIRAKOULUA NUORILLE

Koirakoulussa harjoittelemme koiran käsittelyä
sekä tuemme koiran ja nuoren yhteistyötä, samalla
sosiaalistumme pienillä harjoitteilla. Tutustumme
näyttelymaailmaan leikkimielisellä match showlla.
• Kaikki rodut ikään katsomatta
ovat tervetulleita. Koirilla
tulee olla voimassaolevat
rokotukset. Todistukset
mukaan ensimmäiselle kerralle.
• Ensimmäisellä kerralla
vanhempi mukaan
• Koutsina toimii Terhi Ahtiala
Koulutus toteutetaan toukokuussa. Seuraa ilmoittelua!

KULTTUURIKESKUKSEN TILAVARAUKSET
ASIAKASPALVELUPISTEESTÄ

Brahe-salin, kokoushuone Simpauttajan ja monitoimisalin tilavaraukset asiakaspalvelupisteestä, Pielisentie 3, p. 04010 44710,
arkisin klo 9.00–15.00.
Palvelupiste muuttaa tammikuun 2019 aikana
kaupungintaloon, Pielisentie 3.
Yhdistykset ja muut tahot, jotka järjestävät lapsille ja nuorille
kesätoimintaa: Ilmoita tiedot nuorisotoimen kokoamaan

LASTEN JA NUORTEN KESÄTOIMINNOT –esitteeseen

paula.timonen@lieksa.fi 13.5. mennessä.
KUVA: TERH
I AHTIALA

Esite jaetaan ennen koulujen päättymistä ja julkaistaan nuorisotoimen nettisivulla.
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Erityisliikunta
kevätkaudella 2019
VOIMISTELUT
ma 7.1. klo 9.00
			
			
ma 7.1. klo 9.45
			
ma 7.1. klo 12.30
			
ma 7.1. klo 14.30
			
ti
8.1. klo 14.00
			
			
to 10.1. klo 13.00
			
to 10.1. klo 15.15
			
			
pe 11.1. klo 13.00
			
			
			

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

KUNTOSALI/TASAPAINORYHMÄT ja
LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA®
ke 9.1. klo 10.30
			

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

ke 9.1. klo 12.30
			
			
ke 9.1. klo 14.00
			
			
to 10.1. klo 7.45
			
			
to 10.1. klo 14.15
			
			

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®,
Kuhmonkadun koulu, liikuntasali
Kuhmonkatu 30

VESIJUMPAT
Lieksan uimahalli, Kainuuntie 7
ti
8.1. klo 10.00 Sydänvesijumppa
ti
8.1. klo 15.15 Allas-lavis®
ke 9.1. klo 9.00
Kehitysvammaisten allasjumppa
pe 11.1. klo 10.00 KKK-allasjumppa
			
(kaikille kuntalaisille avoin)
pe 11.1. klo 11.30 Eläkeläisten vesijumppa

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

TERVETULOA LIIKKUMAAN!

Lieksa Areena
to 14.2.2019
koululaisluistelut
9–14 ja koko
perheen luisteluilta 18–20.
Ice Skating Tour on Suomen suurin, iloa ja hauskuutta
liikunnan parissa tarjoava kiertue! Ohjelmassa on
mm. musiikkia, kisailuja, kuntoluistelu, limbo,
pujottelua ja jäädisco.
Terveruloa!
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Jo 20 vuotta koululaisia liikuttanut
valtakunnallinen Ice Skating Tour
koostuu aamupäivällä yhdessä
koulujen kanssa toteutettavasta
koululaisluistelusta ja koko perheen yhteisestä luisteluillasta

Vartialan kyläkioski 1960-luvun alussa. Kuvassa Heljä Siponen, Seija Savelius, tuntematon limonadikuski ja Elsa Savelius.
KUVA: HELJÄ MERILÄISEN KOKOELMAT.

Makeita
muistoja Lieksasta
SALMIAKIN makuisia irtokarkkeja, kesäkuumalla nautittu virvoitusjuoma, kesäinen polkupyöräretki jäätelökioskille… Kaikilla meillä on muistoja kioskeista sekä niissä myydyistä tuotteista. Makeita muistoja
-näyttely kokoaa yhteen uusia ja vanhoja
muistoja Lieksassa olleista pikkukioskeis-

ta sekä niissä tarjoilla olleista syötävistä
ja juotavista herkuista. Esillä on esineistöä
ja valokuvia sekä museon että yksityisten
henkilöiden kokoelmista.
Makeita muistoja -näyttely on avoinna
23.1.–18.4.2019.

Paaterin kirkko talviasussaan.
KUVA: TANJA RISSANEN.

Pielisen museon
aukioloajat ja pääsymaksut
ti–pe klo 10–15 ja lauantait 12.1.,
9.2., 9.3. ja 13.4.
pääsymaksut 3/2/1 €,
keskiviikkoisin ei pääsymaksua
Pielisen museo
Pappilantie 2, 81720 Lieksa
p. 04010 44151, museo(ät)lieksa.fi
www.lieksa.fi/museo

Paaterin aukioloajat
hiihtolomaviikoilla
17.2.–10.3.
avoinna joka päivä klo 10–16
pääsymaksut 7/5,50/2,50 €
Paaterin kirkko
Paateri 21,
81560 Vuonisjärvi
www.lieksa.fi/paateri
p. 04010 44055.
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KUVA: JOEL MÄKELÄ

Jukka Mäkelän maalauksia
Kulttuurikeskuksen kesänäyttelyyn
LIEKSAN KULTTUURIKESKUKSEN kesänäyttelyssä 2019 on esillä arvostetun taidemaalarin Jukka Mäkelän (1949–2018) tuotantoa. Näyttely painottuu Mäkelän teoksiin viimeisen kymmenen vuoden ajalta,
kokonaisuudesta vastaa näyttelytuottaja
Pirkko Tuukkanen.
Näyttely on avoinna Lieksan kulttuurikeskuksessa 14.6.–23.8.2019 ma–pe klo 11–17
sekä 40-vuotisjuhlavuottaan viettävän
Lieksan Vaskiviikon konserttien aikana.
Näyttelyyn on vapaa pääsy.

Maalaustaiteen uudistaja
Jukka Mäkelä nousi maamme nykytaiteilijoiden eturiviin 1980-luvulla ekspressiivisillä suurikokoisilla maalauksillaan, joita hän
maalasi akryyliväreillä paksuin kerroksin.
Hyvä esimerkki aikakauden teoksista on
Lieksan kulttuurikeskuksen aulassa oleva
”Asetelma” vuodelta 1984.
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– Jukka Mäkelä oli keskeinen vaikuttaja
siinä taiteilijapolvessa, joka mullisti suomalaisen maalaustaiteen 1980-luvun taitteessa ja kytki sen tuolloin ajankohtaisiin
taiteen kansainvälisiin virtauksiin, arvioi
Mäkelän merkitystä maamme taidekentässä taidekriitikko Timo Valjakka.

Taideopintoihin Lieksasta
Lapsuus- ja nuoruusvuotensa Jukka asui
Kesälahdella ja Lieksassa, josta hän suuntasi taideopintojen pariin, ensin Taideteolliseen oppilaitokseen vuonna 1967 ja
Suomen Taideakatemian kouluun vuotta
myöhemmin.
Ensikosketuksen taide-elämään hän sai
lapsuudenkodissaan apteekkari-isänsä
Keijo Mäkelän innostamana. Kodin taiteilijavieraat ja maalausmatkat Lappiin vahvistivat nuoren pojan harrastusta.

Vaikuttava taiteilijaura
Lähes viisikymmentävuotisen taiteilijauransa aikana Jukka Mäkelän teoksia on
ollut esillä lukuisissa koti- ja ulkomaisissa näyttelyissä. Hänen retrospektiivinen
näyttelynsä ”Merkki ja ele” oli Kiamassa
vuonna 1999. Uudempia teoksiaan hän
esitteli laajoissa näyttelyissä Helsingin
Taidehallissa 2015 sekä Kuntsin modernin
taiteen museossa Vaasassa 2016–2017. Lieksan kulttuurikeskuksessa Mäkelän aiemmat näyttelyt olivat 1995 ja 2005.
Mäkelälle myönnettiin Pro Finlandia -mitali 2007 sekä Valtion taidepalkinto 1977 ja
1981. Hänen töitään on monissa kotimaisissa ja pohjoismaisissa taidekokoelmissa.
Mäkelä toimi pitkään Jenny ja Antti Wihurin rahaston asiantuntijana teoshankinnoissa Wihurin rahaston kokoelmaan.

ASKO SAARELAINEN

