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

Paikallinen kulttuuriperintö
ja matkailun mahdollisuudet
L

Mahdollisuuksien Mätäsvaara
Mätäsvaaran kaivoskylä on viime vuosina ollut toimittajien ja tutkijoiden mielenkiinnon kohteena. Itä-Suomen maaseutukylistä selvästi poikkeava historia ja
Alvar Aallon arkkitehtuuri ovat saaneet
kulttuurimatkaajat liikkeelle.
Jyväskylän yliopiston Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelman
opiskelijat vierailivat tänä ja viime keväänä Mätäsvaarassa opintoihinsa liittyneillä kenttäkursseilla. Työelämän haasteisiin tutustuessaan he kartoittivat ja ideoivat kaivoskylän toimintaympäristön
menneisyyttä ja tulevaisuutta. Taidehistorian professori Heikki Hanka analysoi
ryhmän oppimiskokemuksia Korennon
artikkelissa.
Tutkimusjakson innoittamana kylälle on parhaillaan valmistumassa yhteistyössä Lieksan kaupungin kanssa kolme infotaulua vieraiden opastamiseen.
Taulut sijoittuvat avolouhoksen ja entisen kyläkaupan läheisyyteen sekä Mätäskujan alkupäähän.

Tarinoiden Koli
Kolin Kotiseutuyhdistys on jatkanut
kylähistorian ilmestymisen jälkeenkin
historiaharrastustaan. Tavoitteena on
julkaista pieni täydennysosa suosittuun
kylähistoriaan ensi vuoden aikana. Aihepiireinä ovat maatalous, Pielisen vesiliikenne, matkailu ja tarinaperinne.
Pielisen vesiliikenteen vaiheet tuovat
esiin kiinnostavia aiheita myös matkai-

lijoita ajatellen. Näitä ovat esimerkiksi
kellontarkoista aikatauluistaan tunnettu
laivuri Jussi Tolkki, Liklamon Kontkasten luotsisuku sekä Kolin ja Hattusaaren
vanhat nuotta-apajat.
Piia Kolehmaisen perinteentutkimuksen pro gradu tarjoaa valmistuttuaan erinomaisen lähteen Kolin moninaiseen tarinaperinteeseen. Aihepiiriä hyödynnetään
myös tulevassa Kolin kyläkirjassa.

Koskenlaskun historiaa
Olen viime aikoina kerännyt materiaalia Ruunaan alueen historiasta. Alueen
moninaiset vaiheet yllättivät historian
harrastajan. Metsänkäytön eri muodot,
sijainti kahden kulttuurin rajalla, rajaja sotahistoria sekä koskenlaskun syntyvaiheet mahdollistaisivat vielä nykyistä
monipuolisemman matkailullisen hyödyntämisen.
Kesäinen ilta Ruunaan Munkinvaarassa sujui rattoisasti, kun kokenut koskenlaskija Uuno Oinonen kertoi minulle mielenkiintoisia tarinoita koskenlaskun vaiheista ja kylän elämästä. Uittoperinteeseen pohjautuva puuvenelasku on
kansainvälisestikin ainutlaatuinen ilmiö,
josta meidän on syytä olla ylpeitä. Olemme keskustelleet alustavasti Itä-Suomen
yliopiston yhteiskuntatieteilijöiden ja
kulttuurintutkijoiden kanssa yhteistyömahdollisuuksista koskenlaskuperinteen tutkimuksessa.

Kulttuuriperintö tutuksi
teemaopastuksina

Lieksan Matkailuoppaat ovat muutaman vuoden ajan järjestäneet ”Tarinoiden Lieksa” -opaskierroksia Lieksan keskustassa. Suosittujen kierrosten teemoina ovat olleet tunnetut lieksalaiset, kansanuskomukset, kauppaperinne ja sotahistoria. Tämä on erinomaista kulttuuri
perinteen hyödyntämistä.
Löytyisikö opaskierroksille asiakas
kuntaa ja pienryhmiä, jos ne ulotettaisiin
myös keskustan ulkopuolelle? Olisiko
Kolin kasvavista matkailijamääristä saatavissa ryhmiä opastetulle päiväretkelle
Pielisen museoon ja Ruunaan koskille?
Muutamia esimerkkejä mainiten
Mätäsvaaran kaivoskylä, Egyptinkorven
asutusalue, Simpauttajan kylä Vuonislahdessa ja Ruunaan alue tarjoavat loistavia mahdollisuuksia paikallisen perinteen hyödyntämiseen.
Draama- ja teemaopastuksille Ruunaan menneisyys tarjoaisi loistavat
puitteet. Matkailija kohtaisi iltanuotiolla unohtumattoman elämyksen, kun
runonkerääjä, salakuljettaja, evakkomatkalainen tai vaikkapa laulava tukkijätkä
kertoisi omista elämänvaiheistaan.

ASKO SAARELAINEN
asko.saarelainen(ät)lieksa.fi

Kuva: Asko Saarelainen

ieksan musiikkifestivaalit pohjautuvat paikalliseen kulttuuriperintöön. Vaskiviikon taustana on paikkakunnan vahva puhallinmusiikkihistoria ja Lieksan Nuorisopuhallinorkesterin aktiivinen toiminta. 1900-luvun
alkuvuosikymmeniltä soittokuntia oli
työväenyhdistyksellä, suojeluskunnalla,
rautatieläisillä ja Pankakosken tehtaalla.
Jean Sibeliuksen vierailuista ja kansalliseepoksesta Kalevalasta innoituksensa
saava Monola-juhlaviikko ja Pielinen Soi
-festivaali yhdistävät paikallisen perinteen, luontoympäristön ja musiikkielämykset. Mitä muuta Lieksan kulttuuriperintö tarjoaa matkailijoille? Seuraavassa
muutamia pohdintoja toiminnoista, joissa kansalaisopisto on mukana.

Kyläläiset tutustuivat Mätäsvaaran pienoismalliin kulttuurintutkijoiden ja kyläläisten
yhteisessä tilaisuudessa toukokuussa.
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Ilmoittautumis- ja perumisohjeet 2019–2020
Syyslukukausi
9.9.–8.12.2019
14.–20.10.2019 syysloma (vko 42)

Kevätlukukausi
7.1.–12.4.2020
4.–10.3.2020 talviloma (vko 10)
Lomaviikoilla, pääsiäisenä ja arkipyhinä
ei ole kokoontumisia, ellei ole toisin sovittu. Katso tarkemmat aikataulut kurssikuvauksesta. Kurssien kokoontumiskerrat
ovat nähtävänä verkko-osoitteessa https://
www.opistopalvelut.fi/lieksa/ (Kurssi >
Lisätietoja > Näytä kurssin kalenteri).

Ilmoittautuminen
Internetissä pe 30.8. klo 18.00 alkaen:
https://www.opistopalvelut.fi/lieksa/
Mikäli et voi ilmoittautua Internetin
kautta, voit ilmoittautua puhelimitse
ma 2.9. alkaen p. 04010 44106 (klo 9–15)
ja lisäksi 2.–3.9. välisenä aikana
p. 04010 44108 (klo 9–15).
Ilmoittautuminen ma 2.9. alkaen myös
asiakaspalvelupisteessä asiakaspäätteellä, Pielisentie 3, arkisin klo 9–15.
Syksyllä ilmoittaudut kurssille KOKO
LUKUVUODEKSI 2019–2020, mikäli
kurssilla on näkyvissä sekä syksyn, että
kevään päivämäärät.
Jatkaessasi keväällä samalla kurssilla, sinun ei tarvitse vuoden vaihteessa
ilmoittautua uudelleen, vaan siirrämme
sinut automaattisesti kevään opiskelijaksi ja laskutamme kurssin.
Ilmoittautuminen on sitova, ja mak
sut ovat perintäkelpoisia!
Ryhmiin on ilmoittauduttava ennakkoon. Opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lasku tulee postitse tai nettipankkiin. Laskun voi maksaa pankin kautta tai kaupungin asiakaspalvelupisteeseen (Pielisentie 3).
Koko lukuvuoden kestävät kurssit laskutetaan kahdessa erässä (1. erä syksyllä ja 2. erä keväällä). Opiskelijat hankkivat ja kustantavat itse oppimateriaalinsa.

HUOMAA! Mikäli et halua jatkaa
syksyllä aloittamallasi kurssilla enää
keväällä, PERU KEVÄÄN OSALLIS
TUMINEN viimeistään 29.11.2019.
Mikäli perumista ei tule, laskutamme myös kevään kurssimaksun!
Perumiset vain toimiston kautta
(ei opettajalle): p. 04010 44106 tai
tuula.porkka(at)lieksa.fi.

Työttömien opintoseteli
Lieksalaisilla työttömillä on oikeus maksuttomaan opiskeluun: opintosetelit
2 kpl/lukukausi/työtön.
Etuus on todennettava erikseen syk
syllä sekä keväällä! Oikeus todennetaan
asiakaspalvelupisteessä, Pielisentie 3
(ark. klo 9–15), TE-toimiston voimassa
olevalla asiakaskortilla tai Internetistä
tulostettavalla todistuksella työnhausta.
Etuus tulee osoittaa KAHDEN viikon
kuluessa kurssin alkamisesta. Jos olet
jo saanut laskun, emme enää ota vastaan
työttömyyden todistamista, vaan olet
velvollinen laskun maksamaan.

Opiskelun keskeytyminen
Opiskelun keskeytyessä sairastumisen
takia palautetaan maksetuista opintomaksuista opiskelijalle lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen perusteella
puolet, mikäli opiskelija ei voi osallistua
yli puoleen kurssin opetustunneista.
Kun opetusohjelmassa ei ole ollut
riittäviä tietoja opiskelun vaatimista henkilökohtaisista laitehankinnoista, voidaan kurssimaksu palauttaa kokonaisuudessaan.

Kurssin peruuntuminen
opiskelijamäärän
vähäisyyden vuoksi
Syksyn sekä keväällä alkavien uusien
ryhmien toiminta ratkeaa ensimmäisessä kokoontumisessa. Mikäli ryhmässä on

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

Opiskelijoiden
tapaturmavakuutus
Vakuutus (ryhmätapaturmavakuutus LähiTapiolassa) koskee opiskelutilanteissa
(oppitunneilla) tapaturmaisesti aiheutuneita ruumiinvammoja. Tapaturma on
äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Sairautta tai vähitellen
syntyvää, esimerkiksi rasituksen aiheuttamaa, vammaa ei korvata. Tapaturman
sattuessa vahinkoilmoitus tehdään kansalaisopiston toimistossa. Opiskelija hakee
sen jälkeen itse suoraan LähiTapiolasta
korvausta hänelle aiheutuneista kuluista.

Valokuvaaminen ja videointi
Opiston ryhmien toimintaa, opiston tapahtumia ja kurssitöitä voidaan valo
kuvata ja videoida.
Valokuvia ja videoita julkaistaan opiston Internet- ja Facebook-sivuilla sekä
Korennossa. Niitä voidaan käyttää opiston mainonnassa ja markkinoinnissa.

Tiedotus ja tietojenkeruu
Muutokset ja lisäykset opetusohjelmassa ovat mahdollisia ja niistä ilmoitamme
opiskelijalle tekstiviestillä. Pidäthän sen
vuoksi yhteystietosi ajan tasalla.
Kursseista tiedotamme syksyn ja kevään Korennoissa, kansalaisopiston nettisivuilla, Facebookissa ja Lieksan lehdessä kaupungin palstalla.
Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään
henkilötietoja (henkilörekisteri). Tietoja
ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja kerätään opiskelijoiden identifioimiseksi ja
laskutusta varten.

Tervetuloa kursseille!

Opiskelun aloittaminen

OPISTON YHTEYSTIEDOT

Emme lähetä erillistä kutsua kurssille,
vaan ilmoittautuminen riittää.

Rehtori
Toimistosihteeri
Suunnittelijaopettaja
Suunnittelijaopettaja

Asko Saarelainen
Tuula Porkka
Inna Turpeinen
Pasi Karonen

Käyntiosoite
Postiosoite

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

Peruminen
Perumisen voi tehdä maksutta ennen
kurssin ensimmäistä kokoontumis
kertaa. Kurssille tulematta jättäminen
ei ole perumista.
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p. 04010 44111
p. 04010 44106 (ma, ti, pe 9–15)
p. 04010 44108
p. 04010 44112

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

Kansalaisopiston syksyssä
kursseja dekkareista droneen

L

ieksan kansalaisopiston syksy tarjoaa totutun monipuolisen kurssitarjonnan. Korennon sivuilla julkaistavassa opetusohjelmassa on 128 kurssia.
Kurssimäärä on hieman viimevuotista
pienempi, koska sirkuskoulun jatkumisesta ei vielä tätä kirjoitettaessa ole varmuutta ja kaikkia suunniteltuja liikuntaryhmiä emme saaneet opetusohjelmaan
opettajien esteiden takia.
Perinteisen tarjonnan lisäksi joukossa on myös uutuuksia. Syksyn yleisöluennot käsittelevät rajaturvallisuutta ja
puukauppaa sekä sotahistoriaa. Kirjailija
Tuomas Lius opastaa dekkarin kirjoittajia
ja filosofian harrastajille on oma keskusteluryhmä. Kielten opetustarjonta sisältää kahdeksan eri kielen opintoja, muun
muassa useita ryhmiä suomen kielen
harjoitteluun. Opiskelijoiden toivomuksesta kieliohjelmaan palaa italian kieli.
Kuvataiteessa uutuutena on pitkän
tauon jälkeen ikoninmaalaus. Lieksan
Teatteri tuo näyttämölle marraskuun
alussa kirpputorimaailmaan sijoittuvan
näytelmän ”Köyhän kierrätys”. Musiikin
kurssitarjonta jatkuu pääosin ennallaan.
Uutuutena on Milla Tolvasen ohjaama aikuisten bändikoulu.
Liikunnan opetustarjonta on aine
alueista laajin, 35 kurssia kreikkalaisesta
tanssista kylien liikuntaryhmiin ja body
stepistä vesitreeniin.

Käytännön taidoissa valmistetaan vegaaniruokaa ja pohditaan kodin turvallisuutta. Tarjonnassa on myös painonhallintakurssi ja suosittu kuvauskopteri
tutuksi. Puukonvalmistuksen viikonloppukurssi järjestetään alkuvuodesta 2020.
Kansalaisopiston kurssimaksut nousevat keskimäärin neljä euroa kurssia kohden. Korotuksen syyt ovat taloudelliset ja
toiminnalliset. Viime vuosina emme ole
saaneet kokoon kurssimaksujen talousarviotavoitetta. Tavoitteena on jatkossakin säilyttää opiston kurssitarjonta monipuolisena.
Kurssimaksut ovat tärkeä osa opiston
taloutta. Viime vuoden tilinpäätöksessä kurssimaksut muodostivat 18 % opiston talousarviosta. Opiston käyttökustannuksiin myönnettävä laskennallinen
valtionosuus oli 42 % ja kaupungin suora
rahoitusosuus kattoi loppuosan.
Kurssimaksujen korotuksen jälkeenkin opistomme kurssihinnat ovat varsin
edulliset. Opetus tuntia kohden maksaa
0,90–1,67 euroa, joten tämä ei ole kohtuuton hinta hyvästä harrastuksesta ja mukavasta seurasta.
Tapaamisiin syksyn kursseilla!

ASKO SAARELAINEN
Rehtori
Lieksan kansalaisopisto

Kansalaisopiston uudet
lukukausikohtaiset peruskurssien kurssimaksut
ovat 22.8.2019 alkaen:
• 6−14 oppituntia 
(12 oppitunnin mukaan
laskettuna 1,67 €/tunti)
• 15−27 oppituntia 
(24 oppitunnin mukaan
laskettuna 1,46 €/tunti)
• 28−40 oppituntia
(36 oppitunnin mukaan
laskettuna 1,14 €/tunti)
• 41−54 oppituntia
(48 oppitunnin mukaan
laskettuna 0,98 €/tunti)
• yli 55 oppituntia
(60 oppitunnin mukaan
laskettuna 0,90 €/tunti).

20 €

35 €

41 €

47 €

54 €

Osa kursseista
keskusta-alueella
siirtyy uusiin
paikkoihin.
Katso tarkasti,
minne menet!

Tule tutustumaan kansalaisopiston uuden lukuvuoden kurssitarjontaan, tapaamaan henkilökuntaa,
kysymään neuvoja ja kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja!
Suunnittelijaopettajat antavat opintoneuvontaa hyvinvointikeskuksen ala-aulassa. Liikuntasalin kahdessa pisteessä
voit osallistua lyhyille liikunnan näyttötunneille. Katso tarkemmat näyttötuntien aikataulut sivulta 29.

Tule ja tutustu uuteen harrastukseen! Vapaa pääsy.

Kuvat: Asko Saarelainen

KANSALAISOPISTON LUKUKAUDEN AVAJAISET
HYVINVOINTIKESKUS LIEHUSSA 29.8. KELLO 16.30–18.30
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Kuva: Asko Saarelainen

Esko Kuitunen (oik.) esitteli Nurmijärven suunnan taistelualueita.
Petri Raivo kertoo joulukuun alun yleisöluennossa Lieksassa sotahistoriallisesta menneisyydestä matkailukohteena.

Karelia-ammattikorkeakoulun
aluevaikuttavuus ja yhteistyö
Lieksan kaupungin kanssa

K

arelia-ammattikorkeakoulun yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja
osallistuminen aluekehitystyöhön
syntyy pääasiassa kolmen perustehtävän
kautta: 1) kouluttamalla osaavia ammattilaisia työelämäläheisellä koulutuksella, 2) työelämää ja aluekehitystä edistävällä tutkimus- kehittämis ja innovaatiotoiminnalla sekä 3) ammattikorkeakoulun, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden välisellä kumppanuusyhteistyöllä.

Valmistuneet työllistyvät
maakuntaan
Ammatillisen korkea-asteen koulutuksella on tärkeä rooli Karelian aluevai-
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kuttavuudessa. Vuoden 2019 toukokuun loppuun mennessä ammattikorkeakoulustamme on jo valmistunut yli
14 000 opiskelijaa. Heistä sairaanhoitajia on jo lähes 2000. Tämän lisäksi meiltä on valmistunut runsaasti sosionomeja,
terveydenhoitajia, fysioterapeutteja, tradenomeja, restonomeja, musiikkipedagogeja, medianomeja ja monen eri alan
insinöörejä.
Merkittävää on, että näistä valmistuneista 2/3 on jäänyt ja jää yhä omaan
maakuntaamme. Kareliasta valmistuneiden sijoittuminen vuosi valmistumisen
jälkeen omalle alueelle on yhä 71 %. Se on
suurin omalle alueelle tapahtuva sijoittuminen heti valtakunnallisten kasvukes-

kusten kuten Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun seutujen jälkeen. Voidaan
hyvällä syyllä sanoa, että maakuntamme työllisistä ainakin joka kymmenes on
oman korkeakoulumme kasvatti.
Kareliasta valmistuvat työllistyvät hyvin. Vuosi valmistumisen jälkeen 91 prosenttia on töissä, heistä puolet johto- tai
asiantuntijatehtävissä. Valmistuneiden
jääminen Pohjois-Karjalaan luo elinvoimaa ja palvelee aluetaloutta sekä suoraan
että epäsuorasti. Esimerkiksi Kareliassa
vuosina 2010–2013 tutkinnon suorittaneiden saamat palkka- ja yrittäjätulot vuonna
2014 olivat noin 68 miljoonaa euroa. Näistä Pohjois-Karjalaan työllistyneiden osuus
oli noin 47 miljoonaa euroa.

Merkittävää on, että valmistuneista
2/3 on jäänyt ja jää yhä
omaan maakuntaamme.
Petri Raivo
Nopeavaikutteiset
täydennyskoulutukset
Tutkintokoulutuksen ohella vastaamme
Pohjois-Karjalan tarpeisiin erilaisilla lisäja täydennyskoulutuksilla. Koulutusten
kohderyhmää ei ole rajattu vain korkeakoulututkinnon suorittaneisiin.
Tarkoituksena on toteuttaa kestäviä
toimintamalleja, joilla korkeakoulut voivat nopeasti vastata muuttuviin osaamistarpeisiin myös tulevaisuudessa. Näistä viimeaikaisina esimerkkeinä vaikkapa juuri käynnistyneet väljästi asuttujen
alueiden tarpeisiin suunnattu sairaanhoitajakoulutus sekä eri koulutustaustaisille hakijoille suunnattu koodarikoulutus.
Näyttää siltä, että vastaavia nopeavaikutteisia, työelämässä tarvittavaa osaamista kasvattavia ja alueen erityistarpeita tukevia koulutushankkeita tullaan
lisäämään merkittävästi lähivuosina. Jatkuva oppiminen on osa työelämän murrosta, jonka yhteydessä Karelia haluaa
omalta osaltaan varmistaa Pohjois-Karjalan työelämässä tarvittavan osaamisen
korkean tason ja kehittymisen.

Avainkumppanuus on poikinut monenlaisia ja molemminpuolisia yhteistyön muotoja. Itseasiassa kumppanuustoimintamme on havaittu niin hyväksi,
että se on kelvannut malliksi myös monelle muulle ammattikorkeakoululle.
Alueen kuntien ja kaupunkien kanssa on järjestetty erityiset kuntakierrokset, joissa on kartoitettu niitä yhteistyömahdollisuuksista ja tarpeita, joissa
Karelia-ammattikorkeakoulu voi olla
apuna tai kehittämistoiminnan yhteistyötahona.

Lieksa yhteistyön esimerkkinä
Lieksan kaupunki on ollut jo pitkään
vahva Karelia-ammattikorkeakoulun
yhteistyökumppani niin koulutuksen
kuin TKI-toiminnankin osalta. Viimeaikaisesta yhteistyöstä voidaan mainita esimerkkeinä mm. seuraavat yhteistyön muodot:
• Yhteistyö Lieksan kaupungin prosessikuvausten kanssa (metrokartat)
• Vuoden 2017 Vaskiviikon ja Lieksan
ravien aluetaloudellisten vaikutusten
selvittäminen

• sairaanhoitajien monimuotokoulutus
2018–2019
• Innovative Nurse -koulutus 2019
• innovaatiosetelit yritystoiminnan
tukena
• Sleep well, work well (Uni, aivot ja
työ -hanke)
• ja lisäksi on suunnitteella useita
muita yhteistä kehittämistoimia.
Erittäin hyvä esimerkki Karelia-ammattikorkeakoulun ja Lieksan kaupungin välisestä yhteistyöstä saatiin alkukesästä
2019 kun kiinalaisen Deqingin piirikunnan delegaatio vieraili Lieksassa. Eräänä tutustumiskohteena kiinalaisille vieraille haluttiin esitellä juuri Karelia-ammattikorkeakoulun ja Lieksan kaupungin
välistä yhteistyötä. Mielestäni tämä oli
hieno luottamuksen osoitus ja tunnustus siitä pitkästä ja syvästä yhteistyöstä,
jota olemme yhdessä tehneet ja tulemme tekemään.

PETRI RAIVO
Rehtori, FT
Karelia-ammattikorkeakoulu

Koulutuksen lisäksi toinen keskeinen
aluevaikuttamisen muoto on työelämää
ja aluekehitystä edistävä tutkimus-, kehittämis ja innovaatiotoiminta (TKI).
Karelia toteuttaa TKI-toimintaansa pääasiassa kahden painoalansa – uudistuvat
hyvinvointipalvelut sekä kestävät energiaratkaisut ja materiaalit – kautta.
Emme tee tätä tärkeää työtä yksin vaan
mukana ovat aina työ- ja elinkeinoelämä sekä hyvin usein myös kolmas sektori. Itse asiassa näitä TKI-toiminnan
yhteistyökumppaneita oli viime vuonna
900 kappaletta ja niistä noin 99 % Pohjois-Karjalasta. Toiminnasta saatu työelämäpalaute on ollut erittäin positiivista.
Erityinen alueellisen vaikuttavuuden
yhteistyö on työ- ja elinkeinoelämän
kanssa harjoitettava kumppanuustoiminta. Karelialla on Pohjois-Karjalassa
60 avainkumppaniyritystä, joiden kanssa on tehty erityisesti kumppanuussopimukset ja toteuttamissuunnitelmat.

Kuva: Asko Saarelainen

Avainkumppanuudet
yhteistyön avain

Petri Raivo tutustui EC-Engineering Oy:n Lieksan tehtaan tuotantoon ja tiloihin.
Tehtaanjohtaja Jari Jormanaisen kanssa keskustelunaiheena oli muun muassa
mahdollinen koulutusyhteistyö.
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Mättään kulttuuri
oppimisympäristönä
Jyväskylän yliopiston Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelman
(KUOMA) opiskelijat suuntasivat toukokuun alussa toistamiseen kenttätyökurssinsa Mätäsvaaraan. Takatalven yllättävä niskalenkki höltyi ja ryhmämme pääsi nauttimaan aurinkoisesta kevätsäästä
lumien sulaessa.
Taidehistorian, taidekasvatuksen, nykykulttuurin ja museologian pääaine
opiskelijat pääsivät mahdollisimman
lähelle niitä todellisen työelämän haasteita, joiden parissa he tulevaisuudessa
työskentelevät.
Yliopistoissa on viime vuosina kiinnitetty yhä enemmän huomiota opiskelijoiden työllistymiseen, sillä pelkkä korkeakoulututkinto ei enää välttämättä avaa
ovia haasteellisille työmarkkinoille, joita leimaa samanaikainen työvoimapula
ja työttömyys. Mätäsvaarassa tämä asetelma konkretisoitui entisestään: ympärillä on paljon tekemätöntä työtä, mutta
vähän työpaikkoja.

Moniosaajia työmarkkinoille
KUOMAn opiskelijat edustavat kulttuurija taidealoja, joiden koulutus on ollut monenlaisten supistusten ja lakkautusuhkien alla. Nykypäivän työmarkkinat ei-

vät ole osanneet hyödyntää moniosaajien
piileviä mahdollisuuksia, eivätkä moniosaajat ole aina osanneet markkinoida
piileviä kykyjään kysynnän mukaisesti.
Tätä kutsutaan kohdantaongelmaksi.
Mätäsvaaran kenttätyöt ovat osaltaan
ratkaisemassa tätä ongelmaa. Opiskelijaryhmissä perehdytään eri tyyppisiin
tiedonkeruu- ja ongelmanratkaisukysymyksiin; dokumentoimalla, haastattelemalla, havainnoimalla kootaan yhteen
kohteeseen liittyviä tietoja ja aineistoja,
sekä työstetään niistä enemmän tai vähemmän valmiita sovelluksia ja tuotoksia. Kaikella tällä työllä on suora kytkös
käytännön toimintaan – oli sitten kyse
rakennussuojelun tarpeista tai infotaulujen pystyttämisestä.

Paikallinen toiminta
hankkeiden pohjaksi
Suomi on hankkeiden luvattu maa, eikä
Pohjois-Karjala ole tästä poikkeus. Kulttuurihankkeiden myötä on matkan varrella kehitelty jos jonkinlaisia tuotteita ja
palveluja. Valitettavan usein valot sammuvat kun hankerahat loppuvat.
Kulttuurituotannossa olisikin kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, että
erityishankkeissa on järkeä vain, mikä-

li ne nojaavat paikallisiin sisältöihin ja
toimintaan. Kannettu vesi kun ei kauaa
kaivossa pysy. Mätäsvaaralla on sisältöjä
enemmän kuin tarpeeksi – sekä pinnalla että pinnan alla. Molybdeeni on metalleista kiehtovimpia ja Alvar Aalto arkkitehdeistä tunnetuimpia.
KUOMA-opiskelijoiden kaltaisella
työllä nämä sisällöt voidaan saada hyötykäyttöön. Pelkästään perinteisen elinkeinotoiminnan avulla seudun elinvoima tuskin koskaan elpyy. Entistä kaivosloistoa tuskin kannattaa edes tavoitella.
Kulttuurisisältöihin pohjautuvat pienimuotoiset toimet voivat olla silti kaikkea
muuta, kuin vähäpätöisiä.
Jo tällä hetkellä Lieksan vaskiviikon
kulttuuritoiminta elähdyttää kyläkuvaa
tilapäisesti. Kenties sesonkia olisi mahdollista pidentää pienimuotoisemmillakin toimilla. Kurssin yhteydessä on ideoitu opastauluja ja informaatiopisteitä.
Vanhojen tuotantorakennusten rauniot
ovat mielikuvitusta kiehtovia, mutta ne
kaipaavat ympärilleen vielä enemmän
kertomuksia – ja sitäkin enemmän raivaussahaa. Mätäsvaaraan ei tarvita viidakkoseikkailua, vaan selkeitä ja turvallisia polkuja tutustua kaivoskylän huikeaan historiaan.

Kuva: Asko Saarelainen

Tarinat voimavaraksi

Professori Heikki Hanka (edessä) ja kulttuuriympäristön tutkimuksen opiskelijat
perehtyivät toukokuussa Mätäsvaaran tarinoihin ja tulevaisuuteen.
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Viime aikojen uutiset työelämästä ovat
olleet yllättäviä. Pääkaupunkiseudun
työpaikat ovat lisääntyneet erityisesti
kulttuurialoilla. Vanhoja ajattelutapoja
haastaen on syntynyt yrittäjyyttä ja digitaalisen maailman uusia liiketoimintamalleja, joissa kulttuurisisällöillä on ratkaiseva merkitys.
Pielisen itäranta ei ole Kehä kolmonen, mutta kyllä liikkujia tännekin riittää. Mojovat tarinat vetävät puoleensa ja
liikehdintää edistää, jos sille on jokin syy.
Mätäsvaarassa syitä riittää, mutta niiden
tuotteistaminen edellyttää perusasioiden ja -palveluiden määrätietoista, mutta höntyilemätöntä kuntoon laittoa.

HEIKKI HANKA
Taidehistorian professori; Musiikin, taiteen ja
kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja
Jyväskylän yliopisto

YLEISÖLUENNOT SYKSY 2019

Raja turvana ja
mahdollisuutena
Lieksan kulttuurikeskus, Brahe-sali, Pielisentie 9–11
Tiistai 19.11.2019
klo 17.00–20.00
Rajavartiolaitoksen juhlavuoteen liittyvässä yleisöluennossa tarkastellaan rajavartioinnin muutoksia ja rajan tuomia mahdollisuuksia. Puukauppa on ollut ja on yhä edelleen keskeinen itärajan
ylittävä taloudellisen yhteistyön muoto Itä-Suomessa. Tilaisuuden järjestävät
yhteistyössä Lieksan kaupunki ja Pohjois-Karjalan rajavartiosto.

Tilaisuuden avaus
Kaupunginjohtaja, FT Jarkko Määttänen,
Lieksan kaupunki

Puukauppaa Repolasta
Suomeen
Kuva: Asko Saarelainen

Rehtori, FL Asko Saarelainen,
Lieksan kansalaisopisto

Tuontipuun merkitys ja
tulevaisuus
Venäjän puunhankinnan Karjalan aluejohtaja Jaakko Rajamäki, Stora Enso Oyj
Paikallisjohtaja Juha Kierikka,
Anaika Lieksa Timber Ltd Oy

Miten tutkia rajaturvallisuutta?
Yhteiskuntatieteiden maisteri Tuulia Re
ponen tutkii moraalimaantieteen väitöskirjassaan, mitä moraalikäsityksiä velvollisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta
piiloutuu erilaisten rajaturvallisuuskeskustelujen taakse. Reposen näkemyksen
mukaan rajaturvallisuus on monimutkainen ja monitulkintainen prosessi, jossa
materiaalinen rajavalvonta on vain yksi
osa kokonaisuutta.
Kuva: Pohjois-Karjalan rajavartiosto

Rajaturvallisuus ja Rajavartiolaitoksen toiminnassa
tapahtuneet muutokset
Komentaja, eversti Vesa Blomqvist,
Pohjois-Karjalan rajavartiosto

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Tiedustelut Lieksan kansalaisopisto
Asko Saarelainen, puh. 04010 44111.
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YLEISÖLUENNOT

Korpitaisteluista
Saksan rinnalle
Lieksan kulttuurikeskus, Brahe-sali, Pielisentie 9–11
klo 17.30–20.00
VTT Pekka Visuri

Eurooppa ja Suomen valinnat
suursodan kynnyksellä

Kuva: SA-kuva

Suursodan uhka Euroopassa kasvoi selvästi 1930-luvun lopulla, jolloin myös
Suomen valtiojohdon täytyi tehostaa
varautumistoimia. Saksa alkoi palauttaa saksalaisten maailmansodan jälkeen
menettämiä alueita. Vuonna 1938 ensiksi Itävalta ja Tshekkoslovakian rajaseutuja liitettiin Saksaan, mitä maailmansodan voittajavallat eivät kyenneet estämään. Neuvostoliitto ryhtyi varautumaan Saksan hyökkäyksen uhkaan ja painosti myös Suomea yhteistyöhön sen torjumiseksi. Elokuussa 1939 Hitler ja Stalin
yllättäen tekivät sopimuksen, jossa salaisesti määritettiin Baltian maat ja Suomi
Neuvostoliiton etupiiriin. Suomi oli aluksi luottanut Kansainliiton kollektiiviseen
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turvallisuuteen ja pyrkinyt yhteistyöhön
Pohjoismaiden kanssa, mutta niistä tai
myöskään läntisistä suurvalloista ei ollut saatavilla apua. Jäljelle jäi turvautuminen oman puolustuksen tehostamiseen. Sitä tarvittiin talvisodan alkaessa
vuoden lopulla.

Suomen tie
Saksan rinnalle
Saksa noudatti Neuvostoliiton kanssa
tekemänsä sopimuksen mukaisesti puolueettomuuslinjaa ja kehotti Suomea hyväksymään Neuvostoliiton määrittämät
rauhanehdot. Läntiset suurvallat ja Saksa valmistelivat talvella 1940 yhtäaikaisesti Norjan satamien valtaamista, mutta saksalaiset ehtivät 9. huhtikuuta hieman edelle. Saksa tuli kesällä Pohjolan
valtiaaksi, ja Suomelle jäi vain mahdollisuus tukeutua Saksaan. Saksan kiinnostus Suomeen kasvoi, koska se tarvitsi malmivaroja ja aluetta käytettäväk-

si kauttakulkuun Pohjois-Norjaan. Hitler määräsi syksyllä 1940 aloitettavaksi hyvin salaisesti Neuvostoliittoa vastaan tehtävän hyökkäyksen ”Barbarossa”
suunnittelun. Ensimmäisenä tavoitteena oli Leningradin valtaaminen, mihin
tarvittiin Suomen aluetta. Suomen johtajat lähtivätkin halukkaasti mukaan,
joten kesäkuussa 1941 ”aseveljet” aloittivat yhteisen hyökkäyksen kohti itää.

Tiistai 5.11.2019
klo 17.30–20.00
Sotahistorian dosentti Pasi Tuunainen,
Itä-Suomen yliopisto

Suomen kenttäarmeijan
taistelukyky talvisodassa
Suomen puolustus kesti kuin kestikin 105
päivää talvisodassa. Kansainvälisillä mittareilla tarkasteltuna Suomen kenttäarmeija suoriutui talvisodassa hyvin, saa-

Kuva: Panu Kärkkäinen

Tiistai 29.10.2019

Kuva: Asko Saarelainen

vuttaen kokonaisarvosanan 8,3. Taistelukyky on hyvin monitahoinen ilmiö, mutta suomalaiset onnistuivat kaikilla merkitsevillä tasoilla riittävän hyvin. Suomalaisten vahvuudet olivat pohjimmiltaan
tahtoon liittyviä ja taidollisia. Heillä oli
laadullinen ylivoima, jonka he asettivat
neuvostojoukkojen heikkouksia vastaan.
Näin he kykenivät tasoittamaan voimasuhteita, tuottamaan vastustajilleen raskaat tappiot ja saavuttamaan sotilaallista menestystä.

Rajakenraali Erkki Raappana
ja Ilomantsin taistelut
kesällä 1944
Ilomantsissa käytiin kesällä 1944 jatkosodan viimeinen suuri taistelu, jossa rajakenraali Erkki Raappanan johtamat joukot pysäyttivät kahden neuvostodivisioonan etenemisen sekä motittivat ja löivät
ne kaksi viikkoa kestäneissä korpitaisteluissa. ”Vanhaksi mottimestariksi” kutsutun Raappanan operaatioidea perustui
kahteen kaksipuoliseen saarrostukseen.
Pitkälti vaistonvaraisesti syntynyt suunnitelma oli kuitenkin niin uskalias, ettei
sitä olisi hyväksytty Sotakorkeakoulussa.
Ilomantsin voitokkailla mottitaisteluilla
oli myös laajempia vaikutuksia koko Suomen kannalta.

Torstai 14.11.2019

Tiistai 3.12.2019

klo 18.00–20.15
FL, lehtori Matti Kosonen

klo 18.00–20.15
Rehtori, FT Petri Raivo,
Karelia-ammattikorkeakoulu

Tiedustelua talvi- ja
jatkosodassa
Matti Kosonen on julkaissut useita tutkimuksia tiedustelusta, vakoilusta ja vakoiluntorjunnasta. Esitelmässään Kosonen luo katsauksen talvi- ja jatkosodan
tiedustelutoimintaan lieksalaisin esimerkein. Pekka Savinainen ja Ipi Romanainen olivat aktiivisia agentteja jo ennen
sotia ja myös talvisodan aikana. Jatkosodassa Lieksa oli tukialuetta. Tiedustelun tukemiseen, salaamiseen ja valvontaan oli myös panostettava, koska pakolaisia toimi tiedustelussamme ja myös
Neuvostoliiton tiedusteluelinten huomattiin yrittäneen soluttautua Lieksan
pakolaisyhteisöön.

Kaikkiin yleisöluentoihin
on vapaa pääsy.
Tiedustelut Lieksan kansalaisopisto
Asko Saarelainen, puh. 04010 44111.

Elämys ja aikakone:
sotahistoriallinen menneisyys
matkailukohteena
Sodat ja niihin liittyvät tapahtumat ovat
kiinnostaneet matkailijoita kautta aikojen. Nykyisin sotahistoriallinen matkailu
on osa menneisyyden ja perinteen tulkintaan ja tuotteistamiseen liittyvää turismiteollisuutta. Sotahistoriallisen turismin merkitys kansainvälisessä matkailussa on huomattava. On esitetty avioita,
että sodankäyntiin ja sotahistoriaan liittyvät kohteet muodostavat nykyisin maailman suurimman yksittäisen matkailullisen nähtävyyskategorian. Myös Suomessa sotahistorialliset matkailupalvelut ovat kasvaneet merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Petri Raivo
käsittelee esitelmässään kansainvälisten
ja kotimaisten esimerkkien avulla, kuinka menneisyyden synkkä ja verinen historia tuotteistetaan matkailuelämyksiksi.
Samalla selviää mitä tarkoittaa sotahistoriallisen matkailun paikkojen ja maisemien hoidettu autenttisuus, merkityt
tarinat ja aidot väärennökset.
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Kansalaisopiston
kurssit syksyllä 2019
FILOSOFIA

130120 HISTORIAPIIRI

130400 FILOSOFISTA
KESKUSTELUA

Kulttuurikeskus, kokoushuone
Simpauttaja, Pielisentie 9–11
To 17.00–18.30
19.9.2019–12.12.2019, Tunteja 12
FL Asko Saarelainen
Kurssimaksu 20 €
Kurssilla keskustellaan Lieksan ja Suomen historiaan liittyvistä kysymyksistä ja esitellään alan tutkimus- ja kaunokirjallisuutta. Syksyn teemoina Ruunaan
historia, Stenius-kirkkoherrat ja lieksalainen kauppaperinne. Kokoontumiset 19.9.,
3.10., 24.10., 7.11., 5.12. ja 12.12.2019.

130130 KOLIN PERINNEPIIRI
Kolin koulu, Aapiskukontie 11
Ke 16.00–18.15
28.8.2019–27.11.2019, Tunteja 12
FL Asko Saarelainen
Kurssimaksu 20 €
Kurssilla täydennetään Kolin kylähistoriaan liittyvää materiaalia. Teemoina mm. Pielisen laivaliikenne ja kalastus sekä matkailun ja laskettelun historia. Kokoontumiset 28.8., 25.9., 30.10. ja
27.11.2019.

130140 NÄKÖKULMIA
LIEKSAN SOTAHISTORIAAN
Lieksan lukio, auditorio, Koulukatu 16
Ke 18.00–19.30
11.9.2019–18.12.2019, Tunteja 16
Reijo Kortelainen, Ari Komulainen,
Esko Kuitunen, Jouko Martiskainen,
Mauri Mönkkönen, Tauno Oksanen
Kurssimaksu 35 €
Kurssilla käydään läpi paikallisten sotahistorian tapahtumien yksityiskohtia.
Kurssiin sisältyy retki Kuhmon sotahistorian tapahtumapaikalle lauantaina 14.9.
klo 9.00–18.00. Yhteistyössä Lieksan Rajakilta ry:n kanssa. Kokoontumiset 11.9.,
25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12. ja
18.12.2019.

Keskuskoulu, Koulukatu 16, luokka 124
Ti 18.30–20.00
10.9.2019–10.12.2019, Tunteja 24
FM Pasi Karonen
Kurssimaksu 35 €
Filosofisten kysymysten keskusteluryhmä: mistä oikein puhumme, kun puhumme vaikkapa olemassaolosta, tiedosta tai oikeasta ja väärästä? Voidaan
seurata väljästi lukion Johdatus filosofiseen ajatteluun -kurssin teemoja tai painottua enemmän johonkin erityisalaan.
Otetaan kuitenkin vapaamuotoisesti, eikä
mitään kurssikirjaa tarvitse hankkia. Ei
tapaamista 8.10.

KULTTUURI JA
KIRJALLISUUS
130210 JUURET
KARJALASSA
Keskuskoulu, Koulukatu 16, luokka 220
Ti 17.00–18.30
10.9.2019–3.12.2019,
7.1.2020–7.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
KM Markku Mahlavuori
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Onko karjalaisuus verissäsi tai sydäntäsi lähellä? Tule syventämään karjalaisen kulttuurin tuntemusta tarinan kerronnan, musiikin, ruoka- ja rakennusperinteen avulla. Kurssilla huomioidaan
myös opiskelijoiden toivomia aihepiirejä. Myös karjalan kieltä käsitellään jonkin
verran. Kurssin kielinä suomi ja karjala.
Sopii sekä karjalan kieltä aiemmin opiskelleille että uusille opiskelijoille. Kurssin päätteeksi mahdollisuus omakustanteiseen matkaan Karjalaan.

130230 LUOVAN
KIRJOITTAMISEN SYYSPAJA
Keskuskoulu, Koulukatu 16, luokka 124
Pe 17.00–19.30, La 10.00–16.15,
Su 11.00–16.15
20.9.2019–22.9.2019, Tunteja 16
Kirjailija Marja Björk
Kurssimaksu 35 €
Keskitymme tällä kertaa lyhytproosaan ja
kokeilemme runoa. Paljon kirjoitusharjoituksia, vähän teoriaa. Luemme kurssilla
kirjoitettuja harjoituksia ääneen, saamme vertaispalautetta ja opettajan ohjeita
sopivassa suhteessa. Tule kokeilemaan,
tule, jos haluat kokeilla omien ajatusten
ja kokemusten kirjoittamista. Kurssilla on
rento meininki, vaikka teemmekin lujasti töitä. Tule kehittymään kirjoittajana.
Mukaan iso vihko, hyvä kynä ja runsaat
eväät.

130232 KOVA
KEIKKA LIEKSASSA –
DEKKARIKIRJOITTAMISEN
VIIKONLOPPU
Keskuskoulu, Koulukatu 16, luokka 124
Pe 17.00–19.30, La 10.00–16.15,
Su 11.00–16.15
15.11.2019–17.11.2019, Tunteja 16
Kirjailija Tuomas Lius
Kurssimaksu 35 €

Kuva: Jarno Artika

HISTORIA

Kirjailija Tuomas Lius
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Maistuuko Marlowe? Puistattaako Poirot? Sykkiikö sydämesi henkeäsalpaavalle jännitykselle ja oletko kenties haaveillut täydellisen rikoksen toteuttamisesta kirjoitetussa muodossa? Liity keikkajengiin, joka kokoontuu marraskuun pimeydessä tekemään täsmäiskun jännitystarinoiden ytimeen. Kurssilla perehdytään
tarinankerronnan saloihin teorian, kirjoitusharjoitusten ja rakentavan palautekeskustelun myötä. Tutkimme mm. kuinka
luodaan kiinnostava päähenkilö, miten
kirjoitetaan jänteviä toimintakohtauksia
sekä kirjoitetaan napakkaa dialogia. Kurssi sopii niin ensikertalaisille kuin paatuneimmillekin pöytälaatikkodekkaristeille. Mukaan tarvitset vain oman tietokoneen (tai muut kirjoitusvälineet) ja käsiraudoista vapautuneen mielikuvituksesi.

opastusta. Tutustutaan rauhalliseen tahtiin Android-puhelimien käyttöjärjestelmään ja asetuksiin sekä puhelimen käyttöönottoon ja puhelimessa oleviin sovelluksiin.

340120 ÄLYPUHELIMEN
JATKOKURSSI, RYHMÄ A

TIETOTEKNIIKKA

Lieksan lukio, luokka 205, Koulukatu 16
Ma 17.00–18.30
28.10.2019–2.12.2019
Tunteja 12
tradenomi Eine Pakarinen
Kurssimaksu 20 €
Opintojaksolla syvennämme osaamista
Android-älypuhelimen erilaisten sovellusten käyttömahdollisuuksista ja puhelimen käyttöön liittyvistä asetuksista. Tutustumme älypuhelinten perustoimintojen lisäksi netin käyttöön ja muiden
hyötyohjelmien lataamiseen sekä niiden
käyttöön. Kurssi on tarkoitettu älypuhelimen alkeiskurssille osallistuneille.

340100 ÄLYPUHELIMEN
ALKEITA, RYHMÄ A

340130 ÄLYPUHELIMEN
JATKOKURSSI, RYHMÄ B

Lieksan lukio, luokka 205, Koulukatu 16
Ma 17.00–18.30
9.9.2019–21.10.2019
Tunteja 12
tradenomi Eine Pakarinen
Kurssimaksu 20 €
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka
ovat käyttäneet älykännyköitä vähän tai
eivät ollenkaan taikka muuten kokevat
tarvitsevansa puhelimen käyttönottoon
opastusta. Tutustutaan rauhalliseen tahtiin Android-puhelimien käyttöjärjestelmään ja asetuksiin sekä puhelimen käyttöönottoon ja puhelimessa oleviin sovelluksiin.

Lieksan lukio, luokka 205, Koulukatu 16
Ti 17.00–18.30
29.10.2019–3.12.2019
Tunteja 12
tradenomi Eine Pakarinen
Kurssimaksu 20 €
Opintojaksolla syvennämme osaamista
Android-älypuhelimen erilaisten sovellusten käyttömahdollisuuksista ja puhelimen käyttöön liittyvistä asetuksista. Tutustumme älypuhelinten perustoimintojen lisäksi netin käyttöön ja muiden
hyötyohjelmien lataamiseen sekä niiden
käyttöön. Kurssi on tarkoitettu älypuhelimen alkeiskurssille osallistuneille.

340140 TIETOTEKNIIKAN
KÄYTÄNNÖN KERTAUSKURSSI, RYHMÄ A
Rantalan koulu, atk-luokka, Rantalantie 4
Ke 17.00–19.15
23.10.2019–13.11.2019
Tunteja 12
FM Pasi Karonen
Kurssimaksu 20 €
Kerrataan ja täydennetään Windows-perustaitoja käytännön harjoittelun ja osallistujien tarpeiden kautta. Kurssia voidaan haluttaessa painottaa esimerkiksi Windowsin vakiotyökalusovellusten,
Internetin tai sosiaalisen median suuntiin. Tietoturva-asiat kuuluvat mukaan ilman muuta. Huomaa uusi paikka: ei enää
lukio, vaan Rantalan koulun atk-luokka,
joka sijaitsee joenpuoleisen piharakennuksen A-portaan toisessa kerroksessa.

340150 TIETOTEKNIIKAN
KÄYTÄNNÖN KERTAUSKURSSI, RYHMÄ B
Rantalan koulu, atk-luokka, Rantalantie 4
Ke 17.00–19.15
20.11.2019–11.12.2019
Tunteja 12
FM Pasi Karonen
Kurssimaksu 20 €
Kerrataan ja täydennetään Windows-perustaitoja käytännön harjoittelun ja osallistujien tarpeiden kautta. Kurssia voidaan haluttaessa painottaa esimerkiksi Windowsin vakiotyökalusovellusten,
Internetin tai sosiaalisen median suuntiin. Tietoturva-asiat kuuluvat mukaan ilman muuta. Huomaa uusi paikka: ei enää
lukio, vaan Rantalan koulun atk-luokka,
joka sijaitsee joenpuoleisen piharakennuksen A-portaan toisessa kerroksessa.

340110 ÄLYPUHELIMEN
ALKEITA, RYHMÄ B
Lieksan lukio, luokka 205, Koulukatu 16
Ti 17.00–18.30
10.9.2019–22.10.2019
Tunteja 12
tradenomi Eine Pakarinen
Kurssimaksu 20 €
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka
ovat käyttäneet älykännyköitä vähän tai
eivät ollenkaan taikka muuten kokevat
tarvitsevansa puhelimen käyttönottoon

Kuva: Pasi Karonen

Osa tietotekniikan kursseista siirtyy uuteen paikkaan, toiselle puolelle jokea:
ei enää lukiossa, vaan Rantalan koulun
atk-luokassa, joka sijaitsee joenpuoleisen piharakennuksen A-portaan toisessa kerroksessa.
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KIELET
SUOMI
120115 SUOMEN
MESTARI 2
Kulttuurikeskus, kokoushuone
Simpauttaja, Pielisentie 9-11
Pe 11.45–14.00
6.9.2019–13.12.2019,
10.1.2020–24.4.2020
Tunteja 80, Tunteja 39 sl, 41 kl
FM Inna Turpeinen
Kurssimaksu 82 € (syksy 41 €, kevät 41 €)
Lähtötaso A 1. Sopii suomea jo jonkin
verran osaaville, esim. suomen alkeiden
kurssin käyneille tai kertaajille. Oppikirja
Suomen mestari 2, Finn Lectura. Kurssilla kerrataan myös Suomen mestari 1 -kirjan asioita.

120120 TYÖELÄMÄN
SUOMEA 1
Keskuskoulu, Koulukatu 16, luokka 220
Ma 16.30–18.00
9.9.2019–2.12.2019,
13.1.2020–20.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
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FM Inna Turpeinen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Lähtötaso A 2. Kurssi opiskelijoille, jotka
osaavat jo suomen alkeet. Opiskelemme
erityisesti ammattikoulutuksessa ja työharjoittelussa tarvittavia sanoja ja tilanteita. Tutustumme erilaisiin ammatteihin
ja harjoittelemme myös arkielämän tilanteita ja kielioppia. Oppikirja Työelämän
suomea 1, Finn Lectura. Kansalaisopiston ja ammattiopiston yhteinen ryhmä.

120125 SUOMEN
KESKUSTELUKURSSI
Keskuskoulu, Koulukatu 16, luokka 220
Ma 18.15–19.45
9.9.2019–2.12.2019,
13.1.2020–20.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
FM Inna Turpeinen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Lähtötaso A2-B1. Keskitason kurssi opiskelijoille, jotka osaavat jo hyvin suomen
kielen perusteet. Kurssilla kerrataan sanastoa ja tehdään erilaisia keskustelu-,
ääntämis- ja kuuntelutehtäviä jokapäi
väiseen elämään liittyvistä aiheista. Oppikirja Sainpas sanottua, Finn Lectura.
Kansalaisopiston ja ammattiopiston yhteinen ryhmä.

ENGLANTI
120300 ENGLANNIN ALKEET
Keskuskoulu, Koulukatu 16, luokka 220
Ke 16.00–17.30
11.9.2019–4.12.2019,
8.1.2020–8.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
FM Inna Turpeinen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Lähtötaso 0. Kurssi vasta-alkajille. Edetään rauhallisesti ja harjoitellaan kielen
käyttöä arkielämän tilanteissa. Pääpaino suullisen kielitaidon kehittämisessä. Sopii myös englantia matkailua varten tarvitseville. Oppikirja Everyday English, Starter, Finn Lectura. Kurssiin liittyy ilmainen verkkomateriaali www.everydayenglish.fi. Kansalaisopiston ja ammattiopiston yhteinen ryhmä.

120305 ENGLANTI I
Keskuskoulu, Koulukatu 16, luokka 220
To 16.30–18.00
12.9.2019–5.12.2019,
9.1.2020–9.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
FM Inna Turpeinen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Lähtötaso: 0–A1. Kurssi sopii vuoden alkeita opiskelleille ja kertailijoille, joiden
englannin opiskelusta on kulunut useam-

pi vuosi. Aakkosten, ääntämisohjeiden
ja numeroiden kertauksen jälkeen siirrymme melko nopeasti käytännön puhetilanteisiin perussanasto- ja raken
neharjoituksia unohtamatta. Kurssin aihepiirejä ovat itsestä kertominen, perhe,
arkipäivä, harrastukset, sää, ruoka ja matkustaminen. Oppikirja Everyday English
I, Finn Lectura. Oppikirjaan liittyy verkkomateriaali www.everydayenglish.fi, jossa on kappaleiden kuuntelut ja lisätehtävät. Kansalaisopiston ja ammattiopiston
yhteinen ryhmä.

120310 ENGLANTI II
Keskuskoulu, Koulukatu 16, luokka 220
To 18.15–19.45
12.9.2019–5.12.2019,
9.1.2020–9.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
FM Inna Turpeinen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Lähtötaso A1. Kurssin pääpaino on suullisen kielitaidon kehittämisessä. Jatketaan
arkielämän puhetilanteiden harjoittelua
sekä kielen perusrakenteisiin tutustumista. Lisäksi laajennetaan matkailusanastoa, asioidaan puhelimitse sekä tutustutaan mm. terveyteen, perhesuhteisiin ja
työelämään liittyvään sanastoon. Kurssi soveltuu kieltä 2 vuotta kansalaisopistossa opiskelleille ja kertaajille. Oppikirja
Everyday English 2, Finn Lectura. Oppikirjaan liittyy ilmainen verkkomateriaali www.everydayenglish.fi

120325 ENGLANTI IV
Keskuskoulu, Koulukatu 16, luokka 221
Ti 16.30–18.00
10.9.2019–3.12.2019,
7.1.2020–7.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
FM Marja Leena Riikonen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Lähtötaso A2–B1. Syvennetään englannin rakenteiden ja sanaston osaamista,
jatketaan suullisen kielitaidon kehittämistä sekä matkustellaan Singaporessa
ja Australiassa. Rennossa ja puhumiseen
kannustavassa ilmapiirissä tehdään runsaasti kielitaidon eri osa-alueita kehittäviä harjoituksia. Kurssi soveltuu englantia 4-5 vuotta kansalaisopistossa opiskelleille ja kertaajille. Oppikirja Everyday
English 4, Finn Lectura.

120360 ALRIGHT?
ALRIGHT! ENGLANNIN
KERTAUSKURSSI
Pielisen Karjalan musiikkiopisto,
Koski-Jaakonkatu 4
Ma 12.00–13.30
9.9.2019–2.12.2019,

13.1.2020–20.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
FM Inna Turpeinen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Lähtötaso A2–B1. Keskitason kurssi kertaajille. Sopii kansalaisopistossa kieltä yli
viisi vuotta opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Harjoitellaan sekä jokapäiväiseen elämään että matkailuun liittyviä käytännöllisiä viestintätilanteita sekä
kerrataan keskeiset kielioppiasiat. Lisäksi brittihuumorilla höystettyä kulttuurija tapatietoa. Oppikirja Alright? Alright!
Kurssiin liittyy YLEn tv-kieliohjelma, joka
löytyy Internetistä hakusanoilla ”Yle oppiminen Alright”.

120390 ENGLANNIN
KESKUSTELUKERHO –
ENGLISH CONVERSATION
CLUB
Keskuskoulu, Koulukatu 16, luokka 124
To 17.00–18.30
12.9.2019–12.12.2019
Tunteja 24
FM Pasi Karonen
Kurssimaksu 35 €
Lähtötaso B1 eli keskitaso. Vapaamuotoista keskustelua englanniksi osallistujien omista aiheista sekä uutisista ja muista ajankohtaisista asioista. Huomaa uusi
paikka. Ei tapaamista 10.10.
Starting level B1, or Intermediate English.
Informal discussion in English on the participants’ own subjects plus news and other current topics. Please note the new venue. No appointment on October 10.

SAKSA
120410 SAKSA II
Lieksan lukio, luokka 105,
Koulukatu 16
Ke 17.30–19.00
11.9.2019–4.12.2019,
8.1.2020–8.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
FM Niina Kärkkäinen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Lähtötaso A1. Tule mukaan opiskelemaan
lisää saksaa Freut mich 2 -kirjan avulla!
Keine Panik, vaikket olisikaan ollut mukana edellisen kahden vuoden aikana
kurssillamme. Tämä on oikea ryhmä tuttujen asioiden kertaamiseen ja uusien juttujen oppimiseen. Herzlich willkommen!
Oppitunnin sisältö ja kotitehtävät merkitään padlet-seinälle osoitteessa: https://
padlet.com/niina_kaak/DeutschJatko.
Tuolla voit käydä katsomassa, mitä viime lukuvuonna olemme tehneet.

RANSKA
120500 MATKAILURANSKAN JATKOKURSSI
Lieksan lukio, luokka 101,
Koulukatu 16
Ti 18.15–19.45
10.9.2019–3.12.2019,
7.1.2020–7.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
FM Sari Tuomisto
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Lähtötaso A1. Sopii vuoden kieltä kansalaisopistossa opiskelleille ja kertaajille.
Oppikirja C’est Parfait! 1 kappaleesta 5
eteenpäin. Tarvittaessa kerrataan hieman kappaleiden 1–4 asiat. Harjoitellaan
mm. ruoka-ja vaateostosten tekemistä,
tien neuvomista ja ravintolassa tilaamista. Pääpaino on puhumisessa ja ääntämisessä. Tutustutaan myös ranskalaiseen
kulttuuriin.

VENÄJÄ
120610 VENÄJÄN ALKEIDEN
KERTAUS
Keskuskoulu, Koulukatu 16, luokka 220
Ke 17.45–19.15
11.9.2019–4.12.2019,
8.1.2020–8.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
FM Inna Turpeinen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Lähtötaso 0–A1. Kurssi venäjän aakkoset ja kielten alkeita jonkin verran osaaville, esim. kansalaisopistossa kieltä noin
vuoden opiskelleille. Kyrillisten aakkosten, tervehdysten, kohteliaisuuksien ja
numeroiden kertauksen jälkeen harjoittelemme käytännön viestintätilanteita,
jotka tulevat esille, kun tavataan venäläisiä Suomessa ja matkustetaan Venäjälle.
Oppikirja Pora 1, Otava. Kurssin päätteeksi mahdollisuus omakustanteiseen matkaan Pietariin.

120625 VENÄJÄ III
Keskuskoulu, Koulukatu 16, luokka 219
Ti 16.45–18.15
10.9.2019–3.12.2019,
7.1.2020–7.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
FM Inna Turpeinen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Lähtötaso A1 Kurssi sopii venäjää kansalaisopistossa kolme vuotta opiskelleille
tai vastaavat tiedot omaaville. Harjoitellaan käytännöllisiä tilanteita, joissa suomalaiset kohtaavat venäläisiä Suomes-
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sa ja matkustavat Venäjälle. Kurssiin sisältyy myös kielioppia ja kulttuuritietoa.
Oppikirja Pora 2 kappaleesta 4 eteenpäin.
Kurssin alussa kappaleiden 1–3 lyhyt kertaus. Kurssin päätteeksi mahdollisuus
omakustanteiseen matkaan Pietariin.

120635 KONETSHNO!
VENÄJÄN PUHEKURSSI
Keskuskoulu, Koulukatu 16, luokka 219
Ti 18.30–20.00
10.9.2019–10.12.2019,
7.1.2020–7.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
FM Inna Turpeinen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Lähtötaso A2. Kurssilla harjoitellaan jokapäiväiseen elämään liittyviä keskustelua ja asioimis-ja matkailutilanteita, kerrataan ja laajennetaan sanavarastoa, kehitetään puhutun ymmärtämistä sekä hiotaan ääntämistä. Pääpaino puhumisessa,
rakenneharjoituksia ei ole. Kurssi soveltuu venäjää kansalaisopistossa 4–5 vuotta opiskelleille. Oppikirja Konetsno! Finn
Lectura. Kurssin päätteeksi mahdollisuus
omakustanteiseen matkaan Pietariin.

ESPANJA
120710 ESPANJAN
ALKEIDEN JATKO
Keskuskoulu, Koulukatu 16, luokka 219
To 16.45–18.15
12.9.2019–12.12.2019,
23.1.2020–16.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 26 sl, 24 kl
Maria Victoria De La Cruz Molinari
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Lähtötaso A1. Oppikirjaa Buenas Migas1
kappaleesta 7 kirjan loppuun. Alussa kappaleiden 1–6 lyhyt kertaus. Opiskellaan lisää kielen perusrakenteita, harjoitellaan
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käytännöllisiä puhetilanteita ja syvennetään kulttuurin tuntemusta. Sopii kansalaisopistossa vuoden espanjaa opiskelleille sekä kertaajille.

120715 ESPANJA II
Keskuskoulu, Koulukatu 16, luokka 219
To 15.00–16.30
12.9.2019–12.12.2019,
23.1.2020–16.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 26 sl, 24 kl
Maria Victoria De La Cruz Molinari
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Lähtötaso A2. Oppikirja Buenas Migas 2,
kappaleet 1–7. Jatketaan kielen perusrakenteiden opiskelua ja käytännöllisten
puhetilanteiden harjoittelua. Syvennetään espanjalaisen kulttuurin tuntemusta ja tutustutaan latinalaisamerikkalaiseen kulttuuriin. Sopii kansalaisopistossa espanjaa noin 2–3 vuotta opiskelleille
tai vastaavat tiedot omaaville.

ITALIA
120800 ANDIAMO IN
ITALIA! ITALIAN ALKEIS- JA
KERTAUSKURSSI
Keskuskoulu, Koulukatu 16, luokka 220
Pe 16.00–17.30
13.9.2019–13.12.2019,
10.1.2020–17.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
Luciana Turunen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Lähtötaso 0. Tervetuloa Italiaan, ihastuttavaan matkailumaahan kauniine
maisemineen, rikkaine kulttuureineen
ja herkullisine keittiöineen! Tämä kurssi
sopii niin vasta-alkajille kuin kertaajille.
Aloitamme ääntämisen, tervehdysten ja
numeroiden opiskelulla, minkä jälkeen
siirrymme harjoittelemaan käytännöl-

lisiä, matkailussa esiin tulevia tilanteita, kuten kahvilassa ja ravintolassa tilaamista, kaupungissa liikkumista sekä
kaupoissa asiointia. Kurssilla opiskellaan myös kielen perusrakenteita. Tunnilla tehdään runsaasti yksinkertaisia
keskusteluja pareittain ja pienryhmissä
italiaa äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. Oppikirja Bella Vista 1, Sanoma Pro.

120820 CINEMA ITALIANO
– ITALIAN VIRKISTYS- JA
AKTIVOINTI
Keskuskoulu, Koulukatu 16, luokka 220
Pe 17.40–19.10
13.9.2019–13.12.2019,
10.1.2020–17.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
Luciana Turunen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Lähtötaso A2–B1. Kielen aktivointivälineenä käytetään italiankielisiä lyhytelokuvia. Elokuvaan liittyvää sanastoa ja kielirakenteita työstetään erilaisten harjoitusten avulla Lyhytelokuvan katselu auttaa jo opittujen asioiden mieleen palauttamista, harjoitukset kehittävät kielitaitoa lisää. Sopii italiaa kansalaisopistossa
3–4 vuotta opiskelleille. Opettajan omat
materiaalit ja monisteet.

KREIKKA
129860 KREIKKAA
MATKAILIJOILLE
Keskuskoulu, Koulukatu 16, luokka 124
Ma 17.30–19.00
9.9.2019–2.12.2019,
13.1.2020–20.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
FK Kristiina Sotiriou
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)

Lähtötaso 0. Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että kertaajille. Aakkosten ja tutustumissanojen jälkeen jatkamme matkailutilanteilla: harjoittelemme kahvilassa
ja tavernassa tilaamista, hotellissa asioimista ja lippujen ostamista. Kurssilla tutustutaan kreikkalaiseen elämäntapaan
sekä tehdään paljon puheharjoituksia.
Oppikirja Kreikkaa matkailijoille, Finn
Lectura.

Kielitaidosta
iloa ja hyötyä

Kielten taitotasoasteikko

Kielitaidosta on paljon iloa ja verratonta hyötyä, kun tarvitset kielitaitoa työelämässä, kansainvälisissä verkostoissa, matkoilla
tai tuttavien ja sukulaisten kanssa. Kieltenopiskelu edistää myös
kohdemaassa asuvien ihmisten
ajatusmaailman ymmärtämistä.
Lisäksi se on erinomainen harrastus muisti- ja aivotoiminnan
ylläpitämiseksi sekä päiväryhmin ja sosiaalisten kontaktien
ylläpitämiseksi. Tutkimuksen
mukaan uuden kielen oppiminen
ei katso ikää, koska uusia aivosoluja muodostuu ihmiselle koko
elämän ajan aivojen aktiivisen
käytön myötä.
Koskaan ei ole liian myöhäistä
aloittaa kieliharrastusta. Nykypäivän kieltenopiskelu poikkeaa
entisajan kouluajoista. Opetus
on käytännönläheistä ja kieliopin
sijaan keskittyy arkisiin asioihin
ja viestintään.
Alkavan lukuvuoden kielivalikoima on laaja. Tarjonnassa on
englantia, espanjaa, italiaa, kreikkaa, ranskaa, saksaa, suomea toisena kielenä ja venäjää. Kieliohjelma rakentuu lieksalaisten toiveisiin ja tarpeisiin. Ennen kurssille ilmoittautumista kannattaa
tutustua kielten taitotasoihin.
Ohjaan sopivan kurssin valinnassa myös sähköpostitse ja puhelimitse sekä kansalaisopiston lukuvuoden avajaisissa Liehussa 29.8.
kello 16.30–18.30.

A1. Alkeistaso

INNA TURPEINEN
Suunnittelijaopettaja
inna.turpeinen(at)lieksa.fi
04010 44108

Tavoitteena kielen perusrakenteiden hallitseminen. Saavutetaan noin
80–100 t opiskelun jälkeen. Puhuja ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän
ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden tavoitteena on yksinkertaisten,
konkreettien tarpeiden tyydyttäminen. Pystyy esittäytymään ja esittelemään
muita. Pystyy vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä
heillä on. Pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani
puhuu hitaasti ja on valmis auttamaan.

A2. Selviytymistaso
Tavoitteena sosiaalinen kanssakäyminen ja lyhyt kerronta. Saavutetaan noin
180–220 t opiskelun jälkeen. Puhuja ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä
ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja perhettä koskeva tieto, ostosten teko, paikallistieto, työ.
Pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista. Pystyy
kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan.

B1. Kynnystaso
Tavoitteena selviytyminen matkustettaessa kielialueella. Puhuja ymmärtää
pääkohdat yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaa-aikana. Selviytyy useimmista tilanteista matkustaessaan kohdekielisillä alueilla. Pystyy tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä
tutuista tai itseään kiinnostavista aiheista. Pystyy kuvaamaan kokemuksia ja
tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia.

B2. Osaajan taso
Tavoitteena selviytyä tavallisimmissa työelämän tilanteissa. Puhuja ymmärtää pääajatukset konkreetteja ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä. Viestiminen on niin
sujuvaa ja spontaania, että hän pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisten kanssa ilman, että se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja. Pystyy tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista
aiheista, esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta asiasta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.
Taitotasot A1 ja A2 muodostavat kielitaidot perustason, B1 ja B2 keskitason.
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Kuva: Asko Saarelainen

MUSIIKKI
110182 BÄNDIKURSSI
Keskuskoulu, Koulukatu 16,
musiikkiluokka 126
Ke 18.00–19.30
11.9.2019–4.12.2019,
8.1.2020–8.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
KM/FM Milla Tolvanen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Bändikurssilla soitetaan yhdessä populaarimusiikin kappaleita. Sopii kaikentasoisille soittajille ja laulajille. Soitettavat kappaleet valitaan yhdessä ryhmän
jäsenten toiveiden ja taitotason mukaan.
Opiskelija harjoittelee ja kehittää yhdessä
muiden kurssin osallistujien kanssa yhteissoittotaitojaan sekä taitojaan omassa
instrumentissaan. Samalla tutustutaan
populaarimusiikin kappaleisiin kuunnellen ja musisoiden. Mahdollisuuksien mukaan esiinnytään tapahtumissa.

110100 KEVYEN MUSIIKIN
LAULUKURSSI
Lieksan lukio, auditorio, Koulukatu 16
Ke 17.00–20.00, to 16.00–20.45
9.10.2019–21.11.2019
Tunteja 40
Pop/jazz-laulunopettaja Heidi Niinimäki
Kurssimaksu 130,00 €
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Kurssi sisältää sekä ryhmä- että yksilöopetusta. Ryhmäopetuksessa (8 t) jokaisella oppilaalla on omaa laulutuntiaikaa.
Sillä aikaa kun yksi laulaa, niin toiset seuraavat ja tekevät havaintoja. Ryhmätunneilla tehdään yhdessä erilaisia laulamiseen ja esiintymiseen liittyviä harjoituksia. Yksityistunneilla (32 t, tunnin kesto 45 min., 4 t/oppilas) harjoitellaan kokonaisvaltaista äänen- ja kehon käyttöä.
Tehdään hyviä harjoituksia, sekä lauletaan paljon kappaleita eri tyylilajeissa
(pop, rock, jazz, blues, iskelmä) suomeksi, että englanniksi. Keskiviikon tunnit pidetään alakoulun (Koulukatu 16) luokassa
124 ja torstain tunnit lukion auditoriossa.

moni luulee puuttuvan itseltään kokonaan. Ohjelmistossa on helpohkoja yksiäänisiä lauluja. Tiedustelut Riitta Lehtimäki, puh. 0400 501788.

110110 KORVATTOMIEN
LAULURYHMÄ

110140 LAULU- JA
SOITTORYHMÄ VUOLASET

Lieksan evl seurakunnan nuorisotila,
Mönninkatu 13
Ke 17.00–18.30
11.9.2019–4.12.2019,
8.1.2020–8.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
Musiikin maisteri Riitta Lehtimäki
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35
€)Ryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka kokevat laulamisen haasteellisena, tai
jotka eivät uskalla laulaa. Opiskelemme
hengitystekniikkaa ja laulamisen perustaitoja. Etsimme rohkeutta avata suu ja
laulaa sekä haemme sitä ”korvaa”, jonka

Vuonislahden kylätoimintakeskus
Kukko Oy, Vuonislahdentie 184
Ke 18.00–19.45
11.9.2019–4.12.2019,
8.1.2020–8.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
Birgit Kettunen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Lauletaan ja soitetaan yhdessä helppoja sovituksia esim. pelimannimusiikkia.
Ryhmän kokoontumisia myös muina aikoina.

110115 OLONEUVOSTEN
LAULELMARYHMÄ
Lieksan lukio, auditorio, Koulukatu 16
To 12.30–14.00
12.9.2019–5.12.2019,
9.1.2020–9.4.2020
Tunteja 52, Tunteja 26 sl, 26 kl
KM Heidi Kansala
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Vapaamuotoista yhteislaulua ryhmän toiveiden mukaan ja äänenhuoltoa.

Viekin seurakuntatalo,
Kannelkoskentie 9a
To 16.45–19.00
12.9.2019–5.12.2019,
9.1.2020–9.4.2020
Tunteja 75, Tunteja 36 sl, 39 kl
Kari Hämynen
Kurssimaksu 82 € (syksy 41 €, kevät 41 €)
Laulu- ja soittoryhmä kaikenikäisille.
Tanssimusiikkia, laulelmia ja kansanlauluja soitinryhmän säestyksellä.

110154 KYLÄKUORO
KOLIBRI
Kolin koulu, Aapiskukontie 11
Ti 19.10–21.25
10.9.2019–5.12.2019,
9.1.2020–7.4.2020
Tunteja 75, Tunteja 36 sl, 39 kl
Markus Kallies
Kurssimaksu 82 € (syksy 41 €, kevät 41 €)
Äänenmuodostusta, kaksi- ja kolmiäänisiä sekakuorolauluja ja esiintymisiä.
Uusia laulajia mahtuu mukaan.

110158 MIESKUORO
Lieksan lukio, auditorio, Koulukatu 16
Ti 16.00–18.15
10.9.2019–3.12.2019,
7.1.2020–7.4.2020
Tunteja 75, Tunteja 36 sl, 39 kl
Kari Hämynen
Kurssimaksu 82 € (syksy 41 €, kevät 41 €)

Moniäänisiä kuoro- ja stemmalauluja,
esiintymisiä.

110160 SEKAKUORO
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
To 18.00–20.15
12.9.2019–5.12.2019,
9.1.2020–9.4.2020
Tunteja 75, Tunteja 36 sl, 39 kl
Musiikin maisteri Svetlana Perttu
Kurssimaksu 82 € (syksy 41 €, kevät 41 €)
Kansanmusiikkia ja viihdemusiikkia sekakuorolle. Laulutekniikkaa ja hengitysharjoituksia sekä esiintymisiä. Uusia laulajia mahtuu mukaan (äänentarkastus).

110164 YHTEISLAULUHETKI
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
Ti 13.00–14.00, Pe 13.00–14.00
17.9.2019–20.12.2019
Tunteja 5
Markku Korpinen
Kurssimaksu 0 €
Lauletaan yhdessä tuttuja lauluja. Syksyn kokoontumiset: ti 17.9. tanssimusiikki, pe 25.10. kansanlaulut, ti 19.11. hengelliset laulut ja pe 20.12. joululaulut. Ei
kurssimaksua.

110168 MUSIIKKIRYHMÄ
Kolin koulu, Aapiskukontie 11
Pe 17.30–19.00
13.9.2019–6.12.2019,
10.1.2020–17.4.2020

Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
Muusikko Pentti Karjalainen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Yhteissoittoryhmä, joka sopii sekä vasta-alkajille että pitemmälle ehtineille.
Kaikki musiikin harrastajat rohkeasti mukaan ikään ja soittotaitoon katsomatta.

110170 HARMONIKKA
YHTEISSOITTO
Keskuskoulu, Moisionkatu 15
To 16.30–19.30
12.9.2019–5.12.2019,
9.1.2020–9.4.2020
Tunteja 100, Tunteja 48 sl, 52 kl
Harmonikkapedagogi (AMK) Aki Hietala
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Harmonikan yhteissoittoa tason mukaan.
Jokaisen opiskelijan viikoittainen opiskeluaika on 90 min, jolloin henkilökohtainen kurssimaksu on syksy 35 € ja kevät 35 €. Kokoontumispaikkana keskuskoulu, Moisionkatu 15, vanha puoli, 2.krs,
luokka V2.1.

110178 PELIMANNIT
Keskuskoulu, Koulukatu 16,
musiikkiluokka 126
Ma 16.45–19.00
9.9.2019–2.12.2019,
13.1.2020–20.4.2020
Tunteja 75, Tunteja 36 sl, 39 kl
Kari Hämynen
Kurssimaksu 82 € (syksy 41 €, kevät 41 €)
Tanssimusiikkia soittava ryhmä.

Kuva: Asko Saarelainen

110144 LAULU- JA
SOITTORYHMÄ SOINTUSET
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110180 PUHALLINORKESTERI PIELINEN

Kuva: Asko Saarelainen

Kulttuurikeskus, Brahe-sali,
Pielisentie 9–11
Ma 17.00–18.30
9.9.2019–2.12.2019,
13.1.2020–20.4.2020
Tunteja 75, Tunteja 36 sl, 39 kl
Kapellimestari Juha Tiensuu
Kurssimaksu 82 € (syksy 41 €, kevät 41 €)
Puhallinorkesteri Pielinen toivottaa
tervetulleiksi riveihinsä niin uudet kuin
entisetkin puhallin- ja lyömäsoittajat.
Puhallinmusiikin harrastaminen opettaa yhteissoittamista sekä kannustaa
aktiiviseen harjoitteluun ja antaa monipuolista esiintymiskokemusta. Muuta et
tarvitse kuin hieman soitto- ja nuotinlukutaitoa sekä iloisen asenteen.

110185 KIRSIKODIN
BÄNDIKURSSI

Haluatko soittaa
puhallinorkesterissa?

Kuva: Asko Saarelainen

Lieksan kansalaisopiston yhteydessä toimivan Puhallinorkesteri Pielisen
tarkoituksena on puhallinmusiikin harrastuksen kehittäminen ja ylläpitäminen soittoharrastuksesta kiinnostuneiden aikuisten joukossa.
– Keskeisellä sijalla on harrastajien musiikillinen kehittyminen, jota säännölliset yhteisharjoitukset sekä esiintymiset erilaisissa tilaisuuksissa vievät
eteenpäin, kertoo kapellimestari Juha Tiensuu. Yhteisesiintymisiä eri tilaisuuksissa on myös Nuorisopuhallinorkesterin kanssa.
– Kaikki puhallin- ja lyömäsoittimien soittamisesta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita aloittamaan syksyllä yhteistä musisointia, jatkaa Tiensuu.

TULLAAN TUTUIKSI
Milla Tolvanen
Milla Tolvanen aloitti elokuun alussa
musiikin opettajana yläkoulussa ja
lukiossa. Milla opettaa myös aikuis-
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ryhmiä kansalaisopistossa. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteen
maisteri, luokanopettaja ja filosofian
maisteri, musiikinopettaja.
– Olen 30-vuotias paluumuuttaja
Lieksaan. Juureni sijaitsevat Kolilla
ja nyt asutan Pielisen itäistä puolta,
kertoo Milla.
– Lapsuudessani ensimmäinen
soittimeni oli harmonikka ja sen jälkeen mukaan kuvioihin on tullut soitin jos toinenkin. Itse olen kiinnostunut erityisesti bänditoiminnasta
ja populaarimusiikista, Milla kertoo
musiikkiharrastuksestaan.
Milla aloittaa syyskuussa aikuisten
bändikurssin ohjaamisen ja hän toivoo, että erityisesti nuoret ja työikäiset löytäisivät tiensä kansalaisopiston
kursseille.

Kirsikoti, Saarivaarantie 48
La 10.00–15.00, Su 10.00–14.00
14.9.2019–8.12.2019
Tunteja 36
Musiikinopettaja Antti Nykänen
Kurssimaksu 41 €
Musiikin opetusta ryhmässä. Kurssilla
opiskellaan rytmiikkaa, laulua ja bändisoittoa. Kokoontumiset la−su 14.–
15.9, 12.–13.10., 2.–3.11. ja 7.–8.12. la klo
10.00−15.00 ja su klo 10.00–14.00, kahdeksan kokoontumiskertaa.

110190 TOUKOLANTIEN
MUSIIKKIRYHMÄ
Toukolantien päivätoiminnot ja
asumispalvelut, Toukolantie 27
Ti 11.45–13.15
3.9.2019–3.12.2019, 7.1.2020–7.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
Birgit Kettunen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Ensimmäinen kokoontuminen jo 3.9.2019.
Lauletaan eri musiikkityylejä osallistujien toiveiden mukaan. Kokoontumiskerran pituus 1–2 tuntia kerrallaan ryhmän
jaksaminen huomioiden.

110194 TEERITIEN
MUSIIKKIRYHMÄ
Teeritien palvelukoti, Teeritie 1
Ti 14.00–15.30
3.9.2019–26.11.2019, 7.1.2020–7.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
Birgit Kettunen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Ensimmäinen kokoontuminen jo 3.9.2019.
Lauletaan eri musiikkityylejä osallistujien toiveiden mukaan. Kokoontumiskerta
on 1–2 tuntia kerrallaan ryhmän jaksaminen huomioiden.

TAIDEKOULU
110360 TAIDEKOULU
5–8-vuotiaat
Keskuskoulu, Koulukatu 16,
taideopetustila
Ma 17.00–18.30
2.9.2019–9.12.2019,
13.1.2020–11.5.2020
Tunteja 60, Tunteja 28 sl, 32 kl
Muotoilija Airi Ikonen
Kurssimaksu 150 € (syksy 75 €, kevät 75 €)
Lieksan Lasten ja Nuorten Taidekoulun
ryhmä. Kuvataiteen perusopintoja: piirustus, maalaus, kuvanveisto, grafiikka,
tekstiilitaide, ympäristötaide, yhteisötaide, valokuvaus ym. Ei kokoontumista 6.1.
ja 13.4.2020.

110362 TAIDEKOULU
9–10-vuotiaat
Keskuskoulu, Koulukatu 16,
taideopetustila
To 17.00–18.30
5.9.2019–12.12.2019,
9.1.2020–30.4.2020
Tunteja 60, Tunteja 28 sl, 32 kl
Muotoilija Airi Ikonen
Kurssimaksu 150 € (syksy 75 €, kevät 75 €)
Lieksan Lasten ja Nuorten Taidekoulun
ryhmä. Kuvataiteen perusopintoja: piirustus, maalaus, kuvanveisto, grafiikka,
tekstiilitaide, ympäristötaide, yhteisötaide, valokuvaus ym.

110364 TAIDEKOULU
11–15-vuotiaat
Keskuskoulu, Koulukatu 16,
taideopetustila
Ke 16.30–18.00
4.9.2019–11.12.2019,
8.1.2020–29.4.2020
Tunteja 60, Tunteja 28 sl, 32 kl

Muotoilija Airi Ikonen
Kurssimaksu 150 € (syksy 75 €, kevät 75 €)
Lieksan Lasten ja Nuorten Taidekoulun
ryhmä. Kuvataiteen perusopintoja: piirustus, maalaus, kuvanveisto, grafiikka,
tekstiilitaide, ympäristötaide, yhteisötaide, valokuvaus ym.

110366 TAIDEKOULU /
LAPSI & AIKUINEN
Keskuskoulu, Koulukatu 16,
taideopetustila
Pe 15.00–16.30
6.9.2019–20.12.2019,
10.1.2020–15.5.2020
Tunteja 60, Tunteja 28 sl, 32 kl
Muotoilija Airi Ikonen
Kurssimaksu 150 € (syksy 75 €, kevät 75 €)
Lieksan Lasten ja Nuorten Taidekoulun
ryhmä 3 vuotiaasta alkaen. Kuvataiteen
alku-ja perusopintoja yhdessä tekemisen ilolla: piirustus, maalaus, kuvanveisto, grafiikka, tekstiilitaide, ympäristötaide, yhteisötaide, valokuvaus ym. Lapsi
ja aikuinen ilmoittautuvat erikseen ja molemmat ovat varsinaisia opiskelijoita (laskutetaan kurssimaksu). Ei kokoontumista 6.12.2019, 10.4. ja 1.5.2020.

110370 TAIDEKÄSITYÖN
JA KUVATAITEEN TYÖPAJA
Keskuskoulu, Koulukatu 16,
taideopetustila
Ti 16.00–18.15
3.9.2019–10.12.2019,
7.1.2020–28.4.2020
Tunteja 90, Tunteja 42 sl, 48 kl
Muotoilija Airi Ikonen
Kurssimaksu 150 € (syksy 75 €, kevät 75 €)
Lieksan Lasten ja Nuorten Taidekoulun
ryhmä 10–18-vuotiaille. Syventäviä työpajaopintoja: piirustus, maalaus, taidekäsityö ym.

Ilmoittaudu
Taidekouluun
Ilmoittautuminen taidekoulun
ryhmiin alkaa Internetissä
pe 30.8. klo 18.00 osoitteessa
www.opistopalvelut.fi/lieksa.
Taidekoulun syyskausi alkaa
2.9. ja päättyy 13.12.2019 (14 opetusviikkoa).
Kevätkausi alkaa 7.1. ja päättyy
1.5.2019 (16 opetusviikkoa).
Ryhmien oppilasminimi on
kuusi (6) opiskelijaa.
Taidekoulun ryhmien kurssi- ja
tarvikemaksu on 75 €/lukukausi.
Lapsi & aikuinen -ryhmässä molemmat, sekä aikuinen että lapsi,
maksavat 75 €/lukukausi. Opisto
laskuttaa syksyn ja kevään maksun erikseen.
Muistathan perua kevään osuuden marraskuun loppuun mennessä, mikäli et aio jatkaa opiskelua keväällä, muutoin laskutamme myös kevään maksun!
Lue ILMOITTAUTUMIS- JA PERUMISOHJEET 2019–2020 Korennon sivulta neljä tai Internetistä.
Tiedustelut:
ryhmien opettaja Airi Ikonen
p. 050 344 2315 tai
kansalaisopiston toimisto
p. 04010 44106

Tervetuloa
taideopintojen pariin!
Huom! Alle 18-vuotiaat lapset ja
nuoret ovat huoltajan vastuulla
oppituntien alkamiseen saakka
ja oppituntien päätyttyä.

Näyttelyt

Kuva: Asko Saarelainen

Eläinaiheinen näyttely kirjastossa marraskuussa 2019 ja lukuvuoden teoksista näyttely Kulttuurikeskuksessa huhtikuussa 2020.
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Kuva: Asko Saarelainen

KUVATAITEET
110320 MAISEMAMAALAUS SYKSY
Keskuskoulu, Koulukatu 16,
taideopetustila
La 10.00–16.45, Su 10.00–16.45
5.10.2019–6.10.2019
Tunteja 16
Taidemaalari Antti Hakkarainen
Kurssimaksu 35 €
Kurssilla työskennellään mahdollisuuksien mukaan ulkona syksyisessä luonnossa maisemamaalaukseen tutustuen.
Käymme läpi maisemamaalauksen periaatteita ja maalaamme öljy- tai akryyliväreillä tutkielmia luonnosta. Mahdollisuus
työskennellä myös sisätiloissa valokuvia
apuna käyttäen. Sopii sekä aloittelijoille,
että pidempään harrastaneillekin. Mukaan omat öljy/akryylivärit ja maalauspohjia. Viikonloppukurssi yhtenä viikonloppuna. La ja su klo 10.00–16.45 (8 oppituntia, 45 min ruokatauko).

110325 MAALAUSTAITEEN
TYÖPAJA SYKSY
Keskuskoulu, Koulukatu 16,
taideopetustila
La 10.00–16.45, Su 10.00–16.45
2.11.2019–3.11.2019
Tunteja 16
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Taidemaalari Antti Hakkarainen
Kurssimaksu 35 €
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).

110330 MAALAUSTAITEEN
TYÖPAJA KEVÄT
Keskuskoulu, Koulukatu 16,
taideopetustila
La 10.00–16.45, Su 10.00–16.45
22.2.2020–23.2.2020
Tunteja 16
Taidemaalari Antti Hakkarainen
Kurssimaksu 35 €
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 edis-

tyneemmille. Mukaan omat öljyvärit/
akryylivärit ja maalauspohjia. Viikonloppukurssi yhtenä viikonloppuna. La ja su
klo 10.00–16.45 (8 oppituntia, 45 min ruokatauko).

110332 MAISEMAMAALAUS KEVÄT
Keskuskoulu, Koulukatu 16,
taideopetustila
La 10.00–16.45, Su 10.00–16.45
2.5.2020–3.5.2020
Tunteja 16
Taidemaalari Antti Hakkarainen
Kurssimaksu 35 €
Kurssilla työskennellään ulkona keväisessä luonnossa maisemamaalaukseen
tutustuen. Käymme läpi maisemamaalauksen periaatteita ja maalaamme tutkielmia luonnosta. Mahdollisuus työskennellä myös sisätiloissa. Sopii sekä
aloittelijoille, että pidempään harrastaneillekin. Mukaan omat öljy/akryylivärit
ja maalauspohjia. Viikonloppukurssi yhtenä viikonloppuna. La ja su klo 10.00–
16.45 (8 oppituntia, 45 min ruokatauko).

110335 KUVATAIDE
Keskuskoulu, Koulukatu 16,
taideopetustila
Ke 18.30–20.45
11.9.2019–4.12.2019,
8.1.2020–8.4.2020

Tunteja 75, Tunteja 36 sl, 39 kl
Kuvataiteilija Anssi Okkonen
Kurssimaksu 82 € (syksy 41 €, kevät 41 €)
Kuvataidekurssi, joka sopii vasta-alkajille
ja jo pidempään harrastaneille. Opetus on
yksilöllistä, jokaisen kurssilaisen omia tavoitteita tukevaa. Työskennellään enimmäkseen omien aiheiden pohjalta, mutta tutustutaan myös malli- ja muotokuvamaalaukseen. Kurssilla saadaan oppia materiaaleista ja eri tekniikoista, kuten öljy- ja akryylivärimaalauksesta sekä
akvarellimaalauksesta ja piirtämisen eri
mahdollisuuksista. Keväällä järjestetään
yhteinen opiskelijatöiden näyttely, johon
osallistuminen on vapaaehtoista.

110350 KUVATAITEEN
PERUSTEET
Kolin koulu, Aapiskukontie 11
To 12.15–14.45
12.9.2019–5.12.2019,
9.1.2020–9.4.2020
Tunteja 75, Tunteja 36 sl, 39 kl
Kuvataiteilija Anssi Okkonen
Kurssimaksu 82 € (syksy 41 €, kevät 41 €)
Kuvataidekurssi aikuisopiskelijoille ja perusopetuksen opiskelijoille kansalaisopiston ja Kolin koulun yhteisryhmänä.
Kurssi sopii niin vasta-alkajille kuin pidempään harrastaneille. Opetus on yksilöllistä, jokaisen kurssilaisen omia tavoitteita tukevaa. Kurssilla opiskellaan kuvantekemisen tekniikoita monipuolisesti. Tutustutaan materiaaleihin ja välineisiin, maalaamiseen öljy- ja akryyliväreillä
sekä akvarellimaalaukseen ja piirtämisen
eri mahdollisuuksiin. Kolin maisemissa
tietysti myös taidehistoria on osa kurssin
ohjelmaa. Keväällä järjestetään yhteinen
oppilastöiden näyttely, johon osallistuminen on vapaaehtoista.

NÄYTTÄMÖTAITEET MUUT TAIDE- JA
TAITOAINEET
110200 LIEKSAN TEATTERI –
KÖYHÄN KIERRÄTYS

Useita toimipaikkoja
Pe 10.00–16.00
30.8.2019–2.11.2019
Tunteja 180
Teatteriohjaaja Kai Paavilainen
Kurssimaksu 54 €
Kurssilla valmistellaan Sirkku Peltolan ja Heikki Salon käsikirjoittama näytelmä Beatlehem eli Köyhän Kierrätys.
Ensi-ilta Lieksan kulttuurikeskuksessa
marraskuun alussa 2019. Esityksen tuotanto yhteistyössä kansalaisopiston ja
Lieksan Teatteriyhdistyksen kanssa. Harjoitukset ovat alkaneen elokuun puolivälissä. Seuraava kokoontuminen pe 30.8.
klo 17.00 Keskuskoulun pienessä salissa
(Moisionkatu 15), jolloin voit tiedustella
vapaita rooleja. Muu harjoitusaikataulu
jaetaan tässä kokoontumisessa.

119800 POSLIININMAALAUS
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
Ke 14.00–16.15
11.9.2019–4.12.2019,
8.1.2020–8.4.2020
Tunteja 75, Tunteja 36 sl, 39 kl
Sirpa Kärkkäinen
Kurssimaksu 82 € (syksy 41 €, kevät 41 €)
Ryhmä sopii aloittelijoille ja aiemmin
maalanneille. Posliiniesineiden maalausta ja koristelua eri tekniikoilla ja teemoilla. Mahdollisuus tarvikkeiden yhteishankintaan.

Lieksan ortodoksinen seurakuntasali,
Saavankatu 2
Ma 17.00–20.00
9.9.2019–18.11.2019,
13.1.2020–6.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
Tuula Koponen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Maalataan puupohjalle munatemperatekniikalla. Tutustutaan ikonin perusrakenteisiin mm. kaksiulotteisuus, käänteinen perspektiivi ja värien symboliikka. Kurssi soveltuu myös ikoninmaalausta aloittaville. Materiaalit ja maalausvälineet jokainen opiskelija hankkii itse.
Mahdollisuus yhteistilaukseen.

Kuvat: Asko Saarelainen

110355 IKONINMAALAUS
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Suosittujen
hmien
sirkuskoulun ry
mahdollisesta
ilmoitetaan
jatkumisesta
book- ja
opiston Face
nettisivulla.

Sirkuskoulun

Kuvat: Asko Sa

arelainen

kevättunnelmia
kuvina
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Onnen maa hurmasi
Loukun kesäteatterissa
T

Kuvat: Asko Saarelainen

angon taika, maalaisromantiikka ja maaseudun 1960-luvun murros
värittivät Loukun teatterikesää
2019. Markku Pölösen käsikirjoittaman näytelmän ”Onnen
maa” näki Loukun Seurojentalon pihapiirissä 1 850 katsojaa.
– Tunnelma oli onnistunut niin
katsojien kuin tekijöidenkin parissa, myhäili tyytyväisenä seurojentaloyhdistyksen puheenjohtaja Martti Kärki esitysten
jälkeen.
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Lieksan kansalaisopiston op
Alkamis- ja päättymispäivät sekä sisällöt
löytyvät kurssikuvauksista.

HATTUVAARAN
KYLÄTALO
Hatunpirtti
Hattuvaarantie 277
TIISTAI
17.00–18.00
LIIKUNTARYHMÄ
HATTUVAARA

HOTELLI
PIELINEN

Läpikäytäväntie 54
pelisali
KESKIVIIKKO
19.00–20.00
KAHVAKUULARYHMÄ LÄPIKÄYTÄVÄ

JAMALIN
KOULU

Reposärkäntie 21
KESKIVIIKKO
16.45–17.45
LIIKUNTARYHMÄ
JAMALI

KESKUSKOULU
Koulukatu 16

MAANANTAI
16.30–18.00
TYÖELÄMÄN
SUOMEA 1
luokka 220
16.45–19.00
PELIMANNIT
musiikkiluokka 126
17.00–18.30
TAIDEKOULU
5–8-vuotiaat
taideopetustila
17.30–19.00
KREIKKAA
MATKAILIJOILLE
luokka 124
18.15–19.45
SUOMEN KESKUSTELUKURSSI
luokka 220
TIISTAI
16.00–18.15
TAIDEKÄSITYÖN JA
KUVATAITEEN TYÖPAJA
taideopetustila
16.30–18.00
ENGLANTI IV
luokka 221

16.45–18.15
VENÄJÄ III
luokka 219
17.00–18.30
JUURET KARJALASSA
luokka 220
18.30–20.00
KONETSHNO! VENÄJÄN PUHEKURSSI
luokka 219
18.30–20.00
FILOSOFISTA
KESKUSTELUA
luokka 124
KESKIVIIKKO
16.00–17.30
ENGLANNIN ALKEET
luokka 220
16.30–18.00
TAIDEKOULU
11–15-vuotiaat
taideopetustila
17.00–20.00
KEVYEN MUSIIKIN
LAULUKURSSI
(to lukion auditoriossa)
luokka 124
17.00–20.15
KODIN TURVALLISUUTTA, RYHMÄ A
luokka 124
17.15–18.15
FASCIAMETHOD
liikuntasali
17.30–19.45
DIABETEKSEN
OMAHOIDON
JATKOKURSSI
luokka 213
17.45–19.15
VENÄJÄN ALKEIDEN
KERTAUS
luokka 220
18.00–19.30
BÄNDIKURSSI
musiikkiluokka 126
18.30–20.45
KUVATAIDE
taideopetustila
18.30–19.30
PILATES, JATKO
liikuntasali
TORSTAI
15.00–16.30
ESPANJA II
luokka 219
16.30–18.00
ENGLANTI I
luokka 220
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16.45–18.15
ESPANJAN ALKEIDEN
JATKO
luokka 219
17.00–18.30
TAIDEKOULU
9–10-vuotiaat
taideopetustila
Koulukatu 16
17.00–18.30
ENGLANNIN
KESKUSTELUKERHO
– ENGLISH CONVERSATION CLUB
luokka 124
18.15–19.45
ENGLANTI II
luokka 220
PERJANTAI
15.00–16.30
TAIDEKOULU /
LAPSI & AIKUINEN
taideopetustila
16.00–17.30
ANDIAMO IN ITALIA!
ITALIAN ALKEIS-JA
KERTAUSKURSSI
luokka 220
17.00–18.30
KUVAUSKOPTERI
TUTUKSI
luokka 213
17.40–19.10
CINEMA ITALIANO –
ITALIAN VIRKISTYSJA AKTIVOINTI
luokka 220
VIIKONLOPPUKURSSIT
20.–22.9.2019
Pe 17.00–19.30,
la 10.00–16.15,
su 11.00–16.15
LUOVAN KIRJOITTAMISEN SYYSPAJA
luokka 124
5.–6.10.2019
La 10.00–16.45,
su 10.00–16.45
MAISEMAMAALAUS
SYKSY
taideopetustila
2.–3.11.2019
La 10.00–16.45,
su 10.00–16.45
MAALAUSTAITEEN
TYÖPAJA SYKSY
taideopetustila
26.–27.10.2019
La 9.00–15.45,
su 9.00–15.45
ENSIAPU 2
luokka 124

15.–17.11.2019
Pe 17.00–19.30,
la 10.00–16.15,
su 11.00–16.15
KOVA KEIKKA LIEKSASSA – DEKKARIKIRJOITTAMISEN
VIIKONLOPPU
luokka 124
16.11.–30.11.2019
10.00–13.15
KODIN TURVALLISUUTTA, RYHMÄ B
luokka 213

KESKUSKOULU
Kuhmonkatu 30

MAANANTAI
14.30–16.45
VAATTEIDEN VALMISTUS JA KORJAUS
tekstiilityön luokka
17.00–19.30
VAATTEITA
KAIKENIKÄISILLE
tekstiilityön luokka
17.00–20.00
METALLITYÖT,
ryhmä A
urheilukentän
puoleinen siipi
TIISTAI
17.00–20.00
METALLITYÖT,
ryhmä B
urheilukentän
puoleinen siipi
17.00–20.00
PUUTYÖT, ryhmä A
urheilukentän
puoleinen siipi
KESKIVIIKKO
17.00–20.00
PUUTYÖT, ryhmä B
urheilukentän
puoleinen siipi
VIIKONLOPPUKURSSIT
31.1.–9.2.2020
Pe 17.00–20.15,
la 9.00–15.45,
su 9.00–15.45
PUUKONVALMISTUKSEN VIIKONLOPPUKURSSI
urheilukentän
puoleinen siipi

KESKUSKOULU
Moisionkatu 15
MAANANTAI
17.00–18.00
CIRCUIT
iso sali

18.15–19.45
LAVIS®
iso sali
TIISTAI
17.30–18.30
ZUMBA®, ryhmä A
iso sali
18.40–19.25
KEHONHUOLTO,
ryhmä A
iso sali
TORSTAI
15.30–17.00
SENIORIJOOGA
pieni sali
16.30–19.30
HARMONIKKA
YHTEISSOITTO
vanha puoli, 2. krs
17.00–20.00
JUHLARUOKAA 1 ja 2
kotitalousluokka
17.15–18.45
JOOGA
pieni sali
17.30–18.30
KIINTEYTYSJUMPPA
iso sali
VIIKONLOPPUKURSSIT
LAUANTAI
10.00–13.00
VEGAANIRUOKA
kotitalousluokka
11.00–12.30
LAVATANSSI, ALKEET
12.40–14.10
LAVATANSSI, ALKEISTA ETEENPÄIN
14.20–15.50
LAVATANSSI,
JATKORYHMÄ
iso sali
SUNNUNTAI
16.00–17.00
ZUMBA®, ryhmä B
iso sali
17.10–17.55
KEHONHUOLTO,
ryhmä B
iso sali

KIRSIKOTI

Saarivaarantie 48
La 10.00–15.00,
su 10.00–14.00
KIRSIKODIN
BÄNDIKURSSI

petusohjelma syksy 2019
KOLIN KOULU
Aapiskukontie 11
TIISTAI
18.00–19.00
JOOGA KOLI
19.10–21.25
KYLÄKUORO KOLIBRI
KESKIVIIKKO
16.00–18.15
KOLIN PERINNEPIIRI
TORSTAI
12.15–14.45
KUVATAITEEN PERUSTEET
PERJANTAI
17.30–19.00
MUSIIKKIRYHMÄ

KULTTUURIKESKUS
Pielisentie 9–11

MAANANTAI
12.00–13.00
SENIORIPILATES,
ALKEET
monitoimisali
13.15–14.15
SENIORIPILATES,
JATKO
monitoimisali
17.00–18.30
PUHALLINORKESTERI PIELINEN
Brahe-sali
KESKIVIIKKO
17.10–18.10
BODY STEP
monitoimisali
18.15–19.15
KREIKKALAINEN
TAVERNA TANSSII
monitoimisali
TORSTAI
17.00–18.30
HISTORIAPIIRI
kokoushuone
Simpauttaja
PERJANTAI
11.45–14.00
SUOMEN MESTARI 2
kokoushuone
Simpauttaja
VIIKONLOPPUKURSSIT
LAUANTAI
9.00–10.30
QI GONG – KIINALAINEN AAMUVOIMISTELU
monitoimisali

9.00–14.00
SAVOTTA –
METSÄTALOUDEN
YLEISKURSSI
kokoushuone
Simpauttaja

17.00–18.30
ÄLYPUHELIMEN
ALKEITA, RYHMÄ B ja
ÄLYPUHELIMEN JATKOKURSSI, RYHMÄ B
luokka 205

PIELISEN
KARJALAN
MUSIIKKIOPISTO

TOUKOLANTIEN
PÄIVÄTOIMINNOT JA ASUMISPALVELUT

SUNNUNTAI
16.00–17.30
VOIMAJOOGA
monitoimisali

18.00–20.15
PERHOT
luokka 204

MAANANTAI
12.00–13.30
ALRIGHT? ALRIGHT!
ENGLANNIN
KERTAUSKURSSI

TIISTAI
11.45–13.15
TOUKOLANTIEN
MUSIIKKIRYHMÄ

LIEKSAN EVL
SEURAKUNTA
Mönninkatu 13

KESKIVIIKKO
17.00–18.30
KORVATTOMIEN
LAULURYHMÄ
nuorisotila

LIEKSAN
LIIKUNTAHALLI
JA KUNTOSALI
Kainuuntie 7

MAANANTAI
19.15–20.15
PALLOILUKURSSI
halli, 1. kenttä
TIISTAI
10.00–11.00
MATALAN KYNNYKSEN KUNTOSALI
ALOITTELIJOILLE
kuntosali
17.00–18.00
KUNTOSALI, NAISET
kuntosali
18.00–19.00
KUNTOSALI,
NAISET/MIEHET
kuntosali
TORSTAI
10.00–10.45
TOUHUTUNTI
iso sali

18.15–19.45
MATKAILURANSKAN
JATKOKURSSI
luokka 101
KESKIVIIKKO
17.30–19.00
SAKSA II
luokka 105
18.00–19.30
NÄKÖKULMIA
LIEKSAN
SOTAHISTORIAAN
auditorio
TORSTAI
12.30–14.00
OLONEUVOSTEN
LAULELMARYHMÄ
auditorio
16.00–20.45
KEVYEN MUSIIKIN
LAULUKURSSI
auditorio
(ke alakoulun
luokassa 124)

LIEKSAN
ORTODOKSINEN SEURAKUNTASALI
Saavankatu 2

MAANANTAI
17.00–20.00
IKONINMAALAUS

LIEKSAN
TAITOKESKUS
Pielisentie 22

LIEKSAN LUKIO
Koulukatu 16

MAANANTAI
17.00–18.30
ÄLYPUHELIMEN
ALKEITA, RYHMÄ A ja
ÄLYPUHELIMEN JATKOKURSSI, RYHMÄ A
luokka 205
TIISTAI
16.00–18.15
MIESKUORO
auditorio

21.–25.9.2019
ke 17.30–19.00,
la 10.00–18.00
BETONIKORISTEITA
PUUTARHAAN

LOUKUN
SEUROJENTALO
Kuohatintie 2,
Viekijärvi

KESKIVIIKKO
18.45–19.45
LIIKUNTARYHMÄ
LOUKKU

Koski-Jaakonkatu 4

PÄIVÄKESKUS
KARPALO
Jokikatu 2

TIISTAI
13.00–14.00
YHTEISLAULUHETKI

Toukolantie 27

UIMAHALLI
Kainuuntie 7

TIISTAI
19.30–20.15
SYVÄVESIJUMPPA /
VESIJUOKSU

17.30–20.30
HOPEAKETJU

TORSTAI
19.30–20.15
VESITREENI

KESKIVIIKKO
14.00–16.15
POSLIININMAALAUS

VIEKIN SEURAKUNTATALO

TORSTAI
18.00–20.15
SEKAKUORO

Kannelkoskentie 9 A

TORSTAI
16.45–19.00
LAULU- JA SOITTORYHMÄ SOINTUSET

VIIKONLOPPUKURSSI
2.–30.11.2019
La 9.00–15.00,
su 9.00–15.00
LASITYÖT

VUONISLAHDEN
KYLÄTOIMINTAKESKUS KUKKO
Vuonislahdentie 184

RANTALAN
KOULU

KESKIVIIKKO
18.00–19.45
LAULU- JA SOITTORYHMÄ VUOLASET

Rantalantie 4

MAANANTAI
17.00–18.30
JOOGA, ALKEET
liikuntasali

VUONISLAHDEN
SEUROJENTALO

18.40–20.10
JOOGA, JATKO
liikuntasali

Vuonislahdentie 181

KESKIVIIKKO
17.00–19.15
TIETOTEKNIIKAN
KÄYTÄNNÖN KERTAUSKURSSIT
atk-luokka

TEERITIEN
PALVELUKOTI

MA, TI ja KE
Ma 9.00–12.15,
Ti 9.00–12.15
Ke 9.00–12.15
OMMELLEN
VANHAA JA UUTTA

USEITA
KOKOONTUMISPAIKKOJA

Teeritie 1

LIIKUNTAPASSI

TIISTAI
14.00–15.30
TEERITIEN
MUSIIKKIRYHMÄ

JUOKSUKOULU
LIEKSAN TEATTERI –
Köyhän kierrätys
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Kuva: Asko Saarelainen

LIIKUNTA
830103 BODY STEP

to-osuudessa. Lopussa venyttelyä ja/tai
rentoutusharjoituksia. Sopii sekä naisille että miehille.

Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9–11
Ke 17.10–18.10
11.9.2019–4.12.2019,
8.1.2020–8.4.2020
Tunteja 33, Tunteja 16 sl, 17 kl
KM Heidi Kansala
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Intervallityyppinen, raskaampi tunti.
Vuorotellen helppoja, mutta sykettä nostattavia askelsarjoja steplaudalla ja monipuolisia lihaskuntoliikkeitä eri apuvälineitä käyttäen. Lopuksi venyttely. Tunti
sisältää hyppyjä, mutta niihin tarjotaan
myös kevennetty vaihtoehto. Ei hikeä pelkääville!

830124 KIINTEYTYSJUMPPA

830105 CIRCUIT

830120 KEHONHUOLTO,
ryhmä A

Keskuskoulu, Moisionkatu 15, iso sali
Ma 17.00–18.00
9.9.2019–2.12.2019,
13.1.2020–7.4.2020
Tunteja 33, Tunteja 16 sl, 17 kl
Pirjo Rämänen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Lihaskunnon kohottaminen sekä sykkeen nostaminen kiertoharjoittelun ja
crossfit-tyyppisen harjoittelun avulla.
Omaa painoa hyödynnetään lihaskun-
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Keskuskoulu, Moisionkatu 15, iso sali
To 17.30–18.30
12.9.2019–5.12.2019,
9.1.2020–9.4.2020
Tunteja 33, Tunteja 16 sl, 17 kl
Helena Muikku
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Mukavaa kuntoliikuntaa. Helppo alkulämmittely, jonka jälkeen tehokkaat
lihaskuntoliikkeet. Lopuksi sykkeen tasaus ja venyttelyt. Kuukausittain vaihtuva ohjelma erilaisine liikuntavälineineen,
mm. jumppapallo, käsipainot, kuminauha ja villasukat. Sopii kaikenikäisille ja
-tasoisille.

Keskuskoulu, Moisionkatu 15, iso sali
Ti 18.40–19.25
10.9.2019–3.12.2019,
7.1.2020–7.4.2020
Tunteja 25, Tunteja 12 sl, 13 kl
KM Heidi Kansala
Kurssimaksu 40 € (syksy 20 €, kevät 20 €)
Rentouttava, kehoa ja mieltä huoltava
tunti, jossa kevyen alkulämmittelyn jälkeen erityisesti keskivartalon syviä lihak-

sia vahvistavia harjoitteita ja lopuksi pitkät venyttelyt. Sopii kaikille, hyvä tunti
myös rankkojen treenien vastapainoksi.
Varaa mukaan jumppa-alusta ja venyttelyyn pitkähihaista päällepantavaa.

830122 KEHONHUOLTO,
ryhmä B
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, iso sali
Su 17.10–17.55
15.9.2019–15.12.2019,
12.1.2020–19.4.2020
Tunteja 25, Tunteja 12 sl, 13 kl
KM Heidi Kansala
Kurssimaksu 40 € (syksy 20 €, kevät 20 €)
Rentouttava, kehoa ja mieltä huoltava
tunti, jossa kevyen alkulämmittelyn jälkeen erityisesti keskivartalon syviä lihaksia vahvistavia harjoitteita ja lopuksi pitkät venyttelyt. Sopii kaikille, hyvä tunti
myös rankkojen treenien vastapainoksi.
Varaa mukaan jumppa-alusta ja venyttelyyn pitkähihaista päällepantavaa. Ei kokoontumista isänpäivänä 10.11.

830128 KUNTOSALI, NAISET
Lieksan liikuntahalli / kuntosali,
Kainuuntie 7
Ti 17.00–18.00
10.9.2019–3.12.2019,
7.1.2020–7.4.2020
Tunteja 33, Tunteja 16 sl, 17 kl
Pirjo Rämänen

Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Lihaskunnon kohottaminen kuntosalilaitteita käyttäen. Tuntiohjelmaan kuuluu lihaskunnon kohottaminen, kiinteytys ja venyttelyt. Sopii kaikenikäisille ja
-kuntoisille naisille. Kurssimaksun lisäksi
kuntosalimaksu. Kuntosalimaksun opiskelija maksa kassalla ensimmäisellä kokoontumisella kokonaisuudessaan käteisellä, kortilla tai työnantajan tarjoamilla liikuntaseteleillä ja niiden mobiiliversioilla kuten smartum, epassi, edenred,
eazybreak jne. Mahdollisuus käyttää kaupungin liikuntaedut salimaksun osalta.
Salimaksu 5 €/kerta, syksyllä on 12 kokoontumista, keväällä 13. Liikuntapassin haltijalle kertamaksu 6,50 €. Jos opiskelija ei pääse jonakin kertana ohjatulle
tunnille, hän voi korvata kyseisen kerran
kuntosalilla omatoimisesti. Huom! Muistathan ottaa mukaasi ensimmäiselle tunnille maksuvälineet (kortti, käteinen tai
liikuntasetelit).

830140 MATALAN
KYNNYKSEN KUNTOSALI
ALOITTELIJOILLE
Lieksan liikuntahalli / kuntosali,
Kainuuntie 7
Ti 10.00–11.00
10.9.2019–3.12.2019,
7.1.2020–7.4.2020
Tunteja 33, Tunteja 16 sl, 17 kl
Pirjo Rämänen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Kurssi kaikenikäisille henkilöille, joilla
ei ole aikaisempaa kokemusta kuntosalitoiminnasta. Tavoitteena lihaskunnon
kohottaminen. Tunti sisältää alkulämmittelyn, lihaskunto-osuuden ja loppu-

venyttelyt. Ensimmäisillä tunneilla tutustutaan laitteisiin ja niiden oikeaan ja
turvalliseen käyttöön. Kurssimaksun lisäksi kuntosalimaksu. Kuntosalimaksun
opiskelija maksaa liikuntahallin kassalla
ensimmäisellä kokoontumisella kokonaisuudessaan käteisellä, kortilla tai työnantajan tarjoamilla liikuntaseteleillä ja
niiden mobiiliversioilla kuten smartum,
epassi, edenred, eazybreak jne. Mahdollisuus käyttää kaupungin liikuntaedut salimaksun osalta. Salimaksu on 5 €/kerta.
Syksyllä kokoontumisia on 12 kertaa ja keväällä 13. Liikuntapassin haltijalle kertamaksu 6,50 €. Jos opiskelija ei pääse jonakin kertana ohjatulle tunnille, hän voi

830130 KUNTOSALI,
NAISET/MIEHET
Lieksan liikuntahalli / kuntosali,
Kainuuntie 7
Ti 18.00–19.00
10.9.2019–3.12.2019,
7.1.2020–7.4.2020
Tunteja 33, Tunteja 16 sl, 17 kl
Pirjo Rämänen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Lihaskunnon kohottaminen kuntosalilaitteita käyttäen. Tuntiohjelmaan kuuluu lihaskunnon kohottaminen ja venyttelyt. Sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille
miehille sekä runsaammin painoja käyttäville naisille. Harjoituksessa jokainen
suorittaa tehtävää omalla laitteella. Kysele lisää ohjaajalta p. 040 1044109. Kurssimaksun lisäksi kuntosalin maksu. Kuntosalimaksun opiskelija maksaa liikuntahallin kassalla ensimmäisellä kokoontumisella kokonaisuudessaan käteisellä,
kortilla tai työnantajan tarjoamilla liikuntaseteleillä ja niiden mobiiliversioilla kuten smartum, epassi, edenred, eazybreak
jne. Mahdollisuus käyttää kaupungin liikuntaedut salimaksun osalta. Salimaksu on 5 €/kerta. Syksyllä on 12 kokoontumista ja keväällä 13. Liikuntapassin haltijalle kertamaksu 6,50 €. Jos opiskelija
ei pääse jonakin kertana ohjatulle tunnille, hän voi korvata kyseisen kerran kuntosalilla omatoimisesti. Huom! Muistathan ottaa mukaasi ensimmäiselle tunnille maksuvälineet (kortti, käteinen tai liikuntasetelit).

KANSALAISOPISTON
LUKUKAUDEN AVAJAISET
HYVINVOINTIKESKUS LIEHUSSA 29.8.
LIIKUNTARYHMIEN ESITTELY KELLO 16.30–18.30
KENTTÄ 1
klo 16.30–16.50
klo 16.50–17.10
klo 17.10–17.30
klo 17.30–17.50
klo 18.10–18.30

qi gong, kiinalainen aamuvoimistelu, Ellen Korhonen
jooga, Sirkka Kiiskinen
kiinteytysjumppa, Helena Muikku
kreikkalainen tanssi, Malla Ilvonen
FasciaMethod, Aino Mitrunen

KENTTÄ 2
klo 16.30–16.50
klo 16.50–17.10
klo 17.10–17.30
klo 17.30–17.50
klo 17.50–18.10
klo 18.10–18.30

touhutunti, Pirjo Rämänen
circuit, Pirjo Rämänen
zumba, Heidi Kansala
kehonhuolto, Heidi Kansala
body step, Heidi Kansala
lavis, Tuula Aikioniemi

LIEHUN KUNTOSALI
klo 17.20–17.40 kuntosaliryhmät, Pirjo Rämänen

UIMAHALLI
klo 17.30–17.50 vesitreeni, Maria Heikkinen
klo 17.50–18.10 vesijuoksu, Maria Heikkinen

Vapaa pääsy.
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korvata kyseisen kerran kuntosalilla omatoimisesti. Huom! Muistathan ottaa mukaasi ensimmäiselle tunnille maksuvälineet (kortti, käteinen tai liikuntasetelit).

830144 FASCIAMETHOD
Keskuskoulu, Koulukatu 16, liikuntasali
Ke 17.15–18.15
11.9.2019–4.12.2019,
8.1.2020–8.4.2020
Tunteja 33, Tunteja 16 sl, 17 kl
Fysioterapeutti Aino Mitrunen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
FasciaMethod on suomalaisten fysioterapeuttien kehittämää, kokonaisvaltaista kehonhuoltomenetelmää. Kurssilla
keskitymme parantamaan liikkuvuutta toiminnallisin harjoituksin. Teemme
kehon yleisimpiin heikkoihin ja kireisiin
alueisiin suunnattuja harjoitteita. Hyödynnämme myös hierontapalloa ja opettelemme hengitystekniikkaa. Hierontapallot voimme hankkia yhteistilauksena. Kurssi soveltuu kaikille. Oma patja
mukaan.

830150 PILATES, JATKO
Keskuskoulu, Koulukatu 16, liikuntasali
Ke 18.30–19.30
11.9.2019–4.12.2019,
8.1.2020–8.4.2020
Tunteja 33, Tunteja 16 sl, 17 kl
Fysioterapeutti Aino Mitrunen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Ryhmä on suunnattu Pilateksen perusteet hallitseville ja pidemmän aikaa sitä
harrastaneille, ei aloitteleville. Pilates
on klassinen kehonhallintamenetelmä,
joka kehittää keskivartalon syviä lihaksia,
lisää koordinaatiokykyä, selän hyvinvointia ja nivelten liikkuvuutta. Soveltuu erityisesti selkäongelmaisille. Oma patja
mukaan.

830146 SENIORIPILATES,
ALKEET
Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9-11
Ma 12.00–13.00
9.9.2019–2.12.2019,
13.1.2020–20.4.2020
Tunteja 33, Tunteja 16 sl, 17 kl
Fysioterapeutti Aino Mitrunen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Pilates on haastava, mutta palkitseva voimistelumuoto, jonka tavoitteena on vahva
ja toiminnallinen keskivartalo sekä optimaalinen ryhti. Pilates-menetelmässä
pyritään löytämään liike syvien, rankaa
tukevien lihasten avulla. Harjoittelussa
keskitymme kehon toiminnallisuuden
parantamiseen kevyehköin pilates- ja
venytysharjoituksin. Voimistetaan kehoa,
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parannetaan koordinaatiota ja hengitystekniikkaa, rentoudutaan ja opitaan oman
kehon tuntemusta. Pilates sopii lajina kaikille, jotka haluavat hiljentyä oman kehon
ja mielen harjoittamiseen. Aiempaa kokemusta menetelmästä ei tarvita. Sopii senioreiden lisäksi kaikille, jotka haluavat
liikkua rauhallisempaan tahtiin.

830148 SENIORIPILATES,
JATKO
Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9–11
Ma 13.15–14.15
9.9.2019–2.12.2019,
13.1.2020–20.4.2020
Tunteja 33, Tunteja 16 sl, 17 kl
Fysioterapeutti Aino Mitrunen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Jatkotason pilatestunneille voi osallistua
kun perusteet ja käsitteet ovat riittävän
hyvin hallinnassa noin vuoden säännöllisen harjoittelun jälkeen. Kehon syviä ja
pinnallisia tukilihaksia vahvistetaan erilaisilla harjoitteilla käyttäen vastuksena
joko omaa kehoa tai pieniä palloja, painoja, kuminauhoja tai pilatesrullaa.

830149 QI GONG
– KIINALAINEN
AAMUVOIMISTELU
Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9–11
La 9.00–10.30
14.9.2019–7.12.2019,
11.1.2020–4.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
Ellen Korhonen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Qi gong on perinteinen kiinalainen liikuntalaji, joka edistää hapenottokykyä,
lihasvoimaa ja nivelten liikkuvuutta. Harjoitukset lisäävät elinvoimaa ja vahvistavat fyysistä tasapainoa ja henkistä hyvinvointia. Laji sopii kaikenkuntoisille
ja -ikäisille. Ryhmä kokoontuu sekä syysettä talvilomaviikolla, ei kokoontumista
pyhäinpäivänä 2.11.

lo, salibandy jne. ryhmän toiveiden mukaan. Palloilutaitojen lisäksi kurssi lisää
kehon liikkuvuutta sekä silmän ja vartalon koordinaatiota. Kansalaisopiston ja
ammattiopiston yhteinen kurssi.

830113 TUTUSTU ERI
LIIKUNTALAJEIHIN
Useita toimipaikkoja
To 17.30–18.30
12.3.2020–16.4.2020
Tunteja 8
Pirjo Rämänen
Kurssimaksu 20 €
Lieksa on erinomainen kaupunki liikunnan harrastajille. Ohjattujen tuntien lisäksi täällä voi harrastaa paljon muuta. Talviloman jälkeen alkavalla kurssilla tutustutaan kuuteen eri liikuntalajiin: 12.3. hiihtoon, 19.3. luisteluun, 26.3. sulkapalloon,
2.4. sählyyn, 9.4. uintiin, 16.4. suunnistukseen. Jokaisella kokoontumisella opettaja esittelee yhtä lajia, siihen kuuluvat varusteet, perustekniikat ja säännöt, ja sitä
myös kokeillaan opettajan opastuksella.
Lisäksi saat tietoa lajin harrastusmahdollisuuksista Lieksassa, mm. urheiluseuroista. Kokoontumispaikkoja useita lajin mukaan, mm. urheilupuisto, uimahalli, tennishalli, ja hyvinvointikeskus Liehu. Ensimmäinen kokoontuminen on jäähallin
(Lieksan areena) edessä, hiihtovarusteet.

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

830142 PALLOILUKURSSI

830156 TOUHUTUNTI

Lieksan liikuntahalli, Kainuuntie 7
Ma 19.15–20.15
9.9.2019–2.12.2019,
13.1.2020–20.4.2020
Tunteja 33, Tunteja 16 sl, 17 kl
Pirjo Rämänen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että palloilulajeja harrastaneille henkilöille. Tutustutaan erilaisiin pallopeleihin sääntöjen ja pelaamisen kautta. Lisäksi kokeillaan erilaisia pelimuunnelmia ja seurapelejä, lajeina esim. lentopallo, koripal-

Lieksan liikuntahalli, Kainuuntie 7
To 10.00–10.45
12.9.2019–5.12.2019,
9.1.2020–9.4.2020
Tunteja 25, Tunteja 12 sl, 13 kl
Pirjo Rämänen
Kurssimaksu 40 € (syksy 20 €, kevät 20 €)
Touhutunti on tarkoitettu vanhemmille ja
yli vuoden ikäisille lapsille yhteiseksi liikuntatuokioksi. Tunnilla leikitään, pelataan ja touhutaan joko ryhmänä tai yksin
erilaisissa tehtäväpisteissä käyttäen erilaisia välineitä kuten palloja, mailoja ym.

Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
Joogaohjaaja Sirkka Kiiskinen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Joogan liikkeet ovat hermostoa vahvistavia, selkärangan ja nikamien notkeutta elävöittäviä. Jooga myös opettaa kokonaisvaltaista rentoutumista ja suhtautumista omaan itseen ja kehoon. Tunti sisältää alkurentoutuksen, elinvoimaa ja
nivelliikkuvuutta parantavia liikesarjoja
ja loppuhiljentymisen. Nivelongelmallisille sovelletaan tuolijoogan liikkeitä.
Sopii naisille ja miehille. Patja ja joustava vaatetus mukaan.

830112 JOOGA, JATKO

Kuva: Asko Saarelainen

Rantalan koulu, Rantalantie 4
Ma 18.40–20.10
9.9.2019–2.12.2019,
13.1.2020–20.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
Joogaohjaaja Sirkka Kiiskinen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Alkurentoutuksen jälkeen teemme vuorotelleen hathajooga- ja kundalinijoogaharjoituksia sekä harjoittelemme intialaista aurinkotervehdystä. Päätämme
tunnin loppuhiljentymisellä. Kurssi sopii
joogan alkeet käyneille. Patja ja joustava
vaatetus mukaan.

830114 SENIORIJOOGA
830181 LIIKUNTAPASSI
Useita toimipaikkoja
9.9.2019–15.12.2019,
7.1.2020–20.4.2020
Tunteja 40
Kurssimaksu 41 €
Liikuntapassin käyttäjä voi osallistua yhteentoista eri liikuntalajiin, jotka ovat: body step, circuit,
jooga, kehonhuolto, kiinalainen
aamuvoimistelu, kiinteytysjumppa, kuntosali, lavis, FasciaMethod®, vesiliikunta ja zumba®. Samaan liikuntalajiin voit osallistua
enintään 6 kertaa, ja osallistumiskertoja on enintään 30. Liikuntapassiin keräät osallistumisleimat
käymistäsi ryhmistä. Se on voimassa koko lukuvuoden ajan. Passi tulee noutaa opiston toimistosta. Katso liikuntaryhmien kurssikuvaukset, ajankohdat ja paikat
Korento-lehdestä. Liikuntapassi
soveltuu monipuolisesta liikunnasta pitäville henkilöille tai esim.
vuorotyössä oleville työntekijöille. Kurssimaksun lisäksi uimahallin ja kuntosalin sisäänpääsymaksut on maksettava erikseen.

JOOGA
830108 JOOGA
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, pieni sali
To 17.15–18.45
12.9.2019–5.12.2019,
2.1.2020–26.3.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
joogaohjaaja Sari Parviainen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Rentouttava ja rauhoittava Hathajooga
sopii sekä aloittelijoille että aikaisemmin
joogaa harrastaneille. Hathajoogan pyrkimyksenä on tasapainottaa keho ja mieli sekä ylläpitää elinvoimaa ja terveyttä.
Tunnilla tehdään venytyksiä, helppoja liikesarjoja ja asentoja eli asanoita parantamaan kehon liikkuvuutta. Tunti päättyy
loppurentoutukseen. Harjoitukset tehdään rauhallisessa ilmapiirissä omaa kehoa kuunnellen. Patja ja lämmin joustava vaatetus mukaan. Ryhmä kokoontuu
syys- ja talvilomalla. Ei kokoontumista
21.11. Kevätlukukausi alkaa 2.1.

830110 JOOGA, ALKEET
Rantalan koulu, Rantalantie 4
Ma 17.00–18.30
9.9.2019–2.12.2019,
13.1.2020–20.4.2020

Keskuskoulu, Moisionkatu 15, pieni sali
To 15.30–17.00
12.9.2019–5.12.2019,
2.1.2020–26.3.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
joogaohjaaja Sari Parviainen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Rauhallinen hathajoogatunti, jossa edetään liikesarjoihin ja asanoihin kiireettömästi omaa kehoa kuunnellen. Harjoitukset lisäävät kehon liikkuvuutta, tasapainoa, keskittymiskykyä ja kykyä rentoutua. Patja ja lämmin joustava vaatetus mukaan. Ryhmät kokoontuvat syysja talvilomaviikoilla. Ei ole kokoontumista 21.11. Kevätlukukausi alkaa 2.1.2020.

830116 VOIMAJOOGA
Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9–11
Su 16.00–17.30
15.9.2019–1.12.2019,
12.1.2020–29.3.2020
Tunteja 16, Tunteja 8 sl, 8 kl
joogaohjaaja Minna Hämäläinen
Kurssimaksu 40 € (syksy 20 €, kevät 20 €)
Voimajooga on eri lihasryhmiä vahvistava harjoitus, joka kiihdyttää aineenvaihduntaa ja verenkiertoa. Tunti on sekä fyysisesti että henkisesti voimistava ja vahvistava. Saat työkaluja stressin hallintaan,
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keskittymiskyvyn parantamiseen sekä tasapainon löytämiseen ja ylläpitämiseen.
Sopii kaikille etkä tarvitse aiempaa kokemusta joogasta. Neljä kokoontumista syksyllä ja neljä keväällä. Syksyn kokoontumiset: su 15.9. 6.10., 10.11. ja 1.12. Kevään
kokoontumiset: 12.1., 9.2., 1.3. ja 29.3. Lisätietoja opettajasta ja tunnista: www.yogaminna.com, You Tube: Yoga with Minna.

TANSSILIIKUNTA
101400 KREIKKALAINEN
TAVERNA TANSSII
Kulttuurikeskus, monitoimisali,
Pielisentie 9–11
Ke 18.15–19.15
11.9.2019–4.12.2019
Tunteja 16, Tunteja 16 sl
Liikunnan lehtori Marja-Leena Ilvonen
Kurssimaksu 35 €
Kreikkalaisten perinteisten tanssien peruskurssi, joka sisältää monipuolisen kattauksen Kreikan tanssikulttuuria, esim.
kaupunkitanssit (Zorbas) ja tansseja eri
puolelta Kreikkaa. Tanssit ovat ketjutansseja, eivätkä vaadi paria. Aikaisempi tanssikokemus ei ole välttämätön. Mukaan sisäkengät ja muistiinpanovälineet. OPA!
Eikun menoksi!

101115 LAVIS®

101520 ZUMBA®, ryhmä A
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, iso sali
Ti 17.30–18.30
10.9.2019–3.12.2019,
7.1.2020–7.4.2020
Tunteja 33, Tunteja 16 sl, 17 kl
KM Heidi Kansala
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Tämä kaloreita kuluttava fitness-tanssitunti saa hien pintaan, lantion liikkumaan ja hymyn huulille. Tunnilla tanssitaan sekä helppoja että juuri sopivasti
haastavia tanssiliikkeitä erilaisten latinalais- ja hittimusiikkien tahdissa, joten
jokainen pääsee heti irrottelemaan ja
nauttimaan tanssista.

101525 ZUMBA®, ryhmä B
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, iso sali
Su 16.00–17.00
15.9.2019–15.12.2019,
12.1.2020–19.4.2020
Tunteja 33, Tunteja 16 sl, 17 kl
KM Heidi Kansala
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Tämä kaloreita kuluttava fitness-tanssitunti saa hien pintaan, lantion liikkumaan ja hymyn huulille. Tunnilla tanssitaan sekä helppoja että juuri sopivas-

ti haastavia tanssiliikkeitä erilaisten latinalais- ja hittimusiikkien tahdissa, joten jokainen pääsee heti irroittelemaan ja
nauttimaan tanssista. Ryhmä ei kokoonnu isänpäivänä 10.11..

101600 LAVATANSSI, ALKEET
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, iso sali
La 11.00–12.30
14.9.2019–7.12.2019,
4.1.2020–4.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
Tanssiliikunnan kouluttaja, TtM Sari Vaakanainen ja tanssiliikunnan kouluttaja
Mika Kasurinen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Sopii vasta-alkajille tai henkilöille, jotka haluavat kerrata perusaskeleet. Ei kokoontumista 19.10. ja 1.2. Ryhmä kokoontuu pyhäinpäivänä 2.11. ja talvilomalla 7.3.

101604 LAVATANSSI,
ALKEISTA ETEENPÄIN
Keskuskoulu, Moisionkatu 15, iso sali
La 12.40–14.10
14.9.2019–7.12.2019,
4.1.2020–4.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
Tanssiliikunnan kouluttaja, TtM Sari Vaakanainen ja tanssiliikunnan kouluttaja
Mika Kasurinen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Kertaamme perusaskeleet ja opettelemme lisäksi joitakin helppoja kuvioita.
Ei kokoontumista 19.10. ja 1.2. Ryhmä
kokoontuu pyhäinpäivänä 2.11. ja talvilomalla 7.3.

Kuva: Asko Saarelainen

Keskuskoulu, Moisionkatu 15, iso sali
Ma 18.15–19.45
9.9.2019–2.12.2019,
13.1.2020–20.4.2020
Tunteja 33, Tunteja 16 sl, 17 kl
Erityisryhmien liikunnanohjaaja
Tuula Aikioniemi

Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
LAVIS®-lavatanssijumppa on uusi hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, jota
tanssitaan ilman paria. Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja kuten humppa, valssi, polkka, foxi, salsa, jenkka, rock/
jive, cha cha ja samba. Tunnilla opit eri
lavatanssiaskeleiden perusteita. Tanssi
askeleet ja koreografiat ovat helppoja,
mukaan pääsee tottumattomampikin
tanssija.
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Keskuskoulu, Moisionkatu 15, iso sali
La 14.20–15.50
14.9.2019–7.12.2019,
4.1.2020–4.4.2020
Tunteja 50, Tunteja 24 sl, 26 kl
Tanssiliikunnan kouluttaja, TtM Sari
Vaakanainen ja tanssiliikunnan kouluttaja Mika Kasurinen
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Perusaskeleet hallitseville. Hiomme tekniikkaa ja opettelemme uusia kuvioita.
Ei kokoontumista 19.10. ja 1.2. Ryhmä
kokoontuu pyhäinpäivänä 2.11. ja talvilomalla 7.3.

VESILIIKUNTA
830158 VESITREENI
Uimahalli, Kainuuntie 7
To 19.30–20.15
10.9.2019–3.12.2019,
7.1.2020–7.4.2020
Tunteja 25, Tunteja 12 sl, 13 kl
Fysioterapeutti Maria Heikkinen
Kurssimaksu 40 € (syksy 20 €, kevät 20 €)
Vesiliikuntaa matalassa vedessä musiikin tahdissa. Alkuverryttely, lihaskunto-osuus eri välineitä hyödyntäen sekä
lyhyt loppuverryttely. Sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille, erityisesti tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsiville. Kurssimaksun lisäksi uimahallimaksu.

830160 SYVÄVESIJUMPPA /
VESIJUOKSU
Uimahalli, Kainuuntie 7
Ti 19.30–20.15
10.9.2019–3.12.2019,
7.1.2020–7.4.2020
Tunteja 25, Tunteja 12 sl, 13 kl
Fysioterapeutti Maria Heikkinen
Kurssimaksu 40 € (syksy 20 €, kevät 20 €)
Tehokasta liikuntaa veden vastusta hyödyntäen. Tuntiohjelmaan kuuluvat syvävesivoimistelu- ja vesijuoksuharjoitukset.
Välineet ja musiikki antavat tehokkuutta ja rytmiä liikuntaan.Sopii myös tukija liikuntaelinvaivoista kärsiville. Kurssimaksun lisäksi uimahallimaksu.

KYLIEN
LIIKUNTARYHMÄT
830131 JOOGA KOLI
Kolin koulu, Aapiskukontie 11
Ti 18.00–19.00
10.9.2019–3.12.2019,

7.1.2020–7.4.2020
Tunteja 33, Tunteja 16 sl, 17 kl
Joogaohjaaja Helena Prepula
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Lempeää iltajoogaa, jonka perusteena
ovat keskittyneesti suoritettavat harjoitukset, luonnollinen hengitys ja tietoinen rentoutuminen. Sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille, ei edellytä aiempaa kokemusta joogasta. Lämmin, joustava vaatetus, mukaan oma alusta. Loppurentoutumiseen voi ottaa mukaan viltin. Ohjaaja
on Suomen Joogaliiton kouluttama.

830132 KAHVAKUULARYHMÄ LÄPIKÄYTÄVÄ
Hotelli Pielinen, pelisali,
Läpikäytäväntie 54
Ke 19.00–20.00
25.9.2019–11.12.2019,
8.1.2020–8.4.2020
Tunteja 33, Tunteja 16 sl, 17 kl
Kahvakuulaohjaaja Tiina Yli-Karjanmaa
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Kurssilla käydään läpi kahvakuulailun
perustekniikoita sekä tehdään kiertoharjoituksia. Harjoituksissa tehdään liikkeitä oman kehon painolla sekä kahvakuulalla. Kurssi sopii sekä miehille että naisille. Mukaan kurssille tarvitset oman
kahvakuulan, jumppamaton sekä sisäliikuntaan sopivat kengät. Naisille suositus
4–8 kg kuula ja miehille 8–12 kg kuula.
Ryhmä kokoontuu syyslomaviikolla 16.10.

830134 LIIKUNTARYHMÄ
HATTUVAARA
Hattuvaaran kylätalo, Hatunpirtti,
Hattuvaarantie 277
Ti 17.00–18.00
10.9.2019–3.12.2019,
7.1.2020–7.4.2020
Tunteja 33, Tunteja 16 sl, 17 kl
Nana Nygren
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Lihaskuntoa kohottavaa jumppaa erilaisin välinein ja harjoittein. Lopussa venyttelyä ja/tai rentoutusharjoituksia. Sopii
sekä naisille että miehille.

830136 LIIKUNTARYHMÄ
JAMALI
Jamalin koulu, Reposärkäntie 21
Ke 16.45–17.45
11.9.2019–4.12.2019,
8.1.2020–8.4.2020
Tunteja 33, Tunteja 17 kl, 16 sl
Nana Nygren
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Lihaskuntoa kohottavaa jumppaa erilaisin välinein ja harjoittein. Lopussa venyttelyä ja/tai rentoutusharjoituksia. Sopii
sekä naisille että miehille.

Kuva: Pasi Karonen

101608 LAVATANSSI,
JATKORYHMÄ

TULLAAN TUTUIKSI
Maria Heikkinen
Olen Lieksan Mätäsvaarasta
kotoisin oleva fysioterapeutti ja
liikunta-alan yrittäjä. Minulla on
kokemusta erilaisten liikuntaryhmien ohjauksesta kuntokeskuksissa ja omalla toiminimellä.
Vesiliikuntaa olen ohjannut muutaman vuoden Joensuun Selkäyhdistyksessä.
Vedessä on tehokasta ja hauskaa tehdä erilaista treeniä, sillä
vedessä monet liikkeet ovat helpompia ja turvallisempia suorittaa. Itse olen harjoitellut uinti
tekniikkaa enemmän nyt aikuis
iällä Brahean Uimareissa ja osallistunut Masters-uinnin SM-kisoihin. Ohjaan lasten uintiryhmiä ja
olen käynyt kursseja vesiliikunnan ja uintitekniikan ohjaamiseen. Toivon tunneista hauskoja
ja tehokkaita liikuntahetkiä joista
välittyy vesiliikunnan ilo.

830138 LIIKUNTARYHMÄ
LOUKKU
Loukun Seurojentalo, Kuohatintie 2
Ke 18.45–19.45
11.9.2019–4.12.2019,
8.1.2020–8.4.2020
Tunteja 33, Tunteja 16 sl, 17 kl
Nana Nygren
Kurssimaksu 70 € (syksy 35 €, kevät 35 €)
Lihaskuntoa kohottavaa jumppaa erilaisin välinein ja harjoittein. Lopussa venyttelyä ja/tai rentoutusharjoituksia. Sopii
sekä naisille että miehille.
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Kuva: Anu Penttinen

TEKSTIILITYÖ
110435 VAATTEIDEN
VALMISTUS JA KORJAUS
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
tekstiilityön luokka
Ma 14.30–16.45
16.9.2019–9.12.2019
Tunteja 36
Ompelijamestari Taina Kiiskinen
Kurssimaksu 41 €
Teemme aikuisten ja lasten vaatteita valmiskaavoja apuna käyttäen. Aikaisempaa
ompelukokemusta ei tarvita, ainoastaan
innokas asenne riittää.

110440 VAATTEITA
KAIKENIKÄISILLE
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
tekstiilityön luokka
Ma 17.00–19.30
16.9.2019–9.12.2019
Tunteja 36
Ompelijamestari Taina Kiiskinen
Kurssimaksu 41 €
Teemme aikuisten ja lasten vaatteita valmiskaavoja apuna käyttäen. Aikaisempaa
ompelukokemusta ei tarvita, ainoastaan
innokas asenne riittää.
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110445 OMMELLEN
VANHAA JA UUTTA
Vuonislahden Seurojentalo,
Vuonislahdentie 181
Ma 9.00–12.15, Ti 9.00–12.15, Ke 9.00–12.15
4.11.2019–20.11.2019
Tunteja 36
Ompelijamestari Taina Kiiskinen
Kurssimaksu 41 €
Kurssilla ommellaan uutta valmiskaavoja hyödyntäen. Myös korjausta vaativat
vaatteet muokataan uuteen uskoon. Mukaan pienet ompeluvälineet ja avoin mieli. Kutominen on mahdollista itsenäisesti.

KÄDEN TAIDOT
110490 BETONIKORISTEITA
PUUTARHAAN
Lieksan taitokeskus, Pielisentie 17
Ke 17.30–19.00, La 10.00–18.00
21.9.2019–25.9.2019
Tunteja 12
Minna Kärkkäinen
Kurssimaksu 20 €
Tehdään betonista monenlaisia esineitä, joita voi käyttää kodissa tai puutarhassa: mm. raparperilaattoja, lintujen
juoma-altaita, palloja, ruukkuja, tonttuja tai menninkäisiä. Lauantaipäivä 21.9.
10.00–18.00 ja keskiviikkoiltana 25.9.

17.30–19.00. Kurssimaksu ja lisäksi materiaalimaksu käytön mukaan, alkaen 10 €.
Mahdollisuus osallistua muottien yhteistilaukseen ennen kurssia. Yhteistyökurssi
Lieksan Taitokeskuksen kanssa. Lisätietoa saa Lieksan Taitokeskuksesta ja sähköpostilla myös ilmoittautuneille. Mikäli haluat tilata valmiin muotin, käy tekemässä tilaus 13.9. mennessä Lieksan Taitokeskuksessa, joka on muuttanut osoitteeseen Pielisentie 22.

110400 PERHOT
Lieksan lukio, luokka 204, Koulukatu 16
Ti 18.00–20.15
10.9.2019–3.12.2019
Tunteja 36
Timo Hartikainen
Kurssimaksu 41 €
Kurssi sopii kaikenikäisille, vasta-alkajille ja pitempään perhojen tekoa harrastaneille. Aloittelijat perehdytetään perhonsidonnassa käytettäviin työvälineisiin, materiaaleihin ja niiden käyttöön
sidoksissa. Tutuiksi tulevat erityyppiset
perhonsidokset, sidontatekniikat ja -materiaalit sekä niiden käyttö eri kalastustilanteissa. Perehdytään perhonsidonta- ja
kalastuskirjallisuuteen sekä opitaan hyödyntämään sitä sidontaharrastuksessa.
Kokeneemmat osallistujat perehtyvät
syvemmälle harrastukseensa. Materiaalihankintoja tehdään kimppatilauksena.

Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
Ti 17.30–20.30
17.9.2019–29.10.2019
Tunteja 24
Taide- ja sisustuslasiartesaani
Pirjo Honkanen
Kurssimaksu 35 €
Punotaan ketjuja messinki- ja hopealangasta. Materiaalin hankinta yhteisti
lauksena. Kurssilla tarvitaan pihdit, jotka maksavat noin 18 €. Hopeaketju- ja
lasityökurssien yhteinen tiedotustilaisuus ti 17.9. kello 17.30–18.15 Päiväkeskus
Karpalossa; aloittelijoiden läsnäolo tiedotustilaisuudessa välttämätöntä.

110415 LASITYÖT
Päiväkeskus Karpalo, Jokikatu 2
La 9.00–15.00, Su 9.00–15.00
2.11.2019–30.11.2019
Tunteja 36
Taide- ja sisustuslasiartesaani
Pirjo Honkanen
Kurssimaksu 41 €
Valmistetaan lasitöitä eri tekniikoilla.
Kokoontumiset viikonvaihteissa:
2.–3.11., 16.–17.11. ja 30.11.2019.

110499 PUUKONVALMISTUKSEN
VIIKONLOPPUKURSSI
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
urheilukentän puoleinen siipi
Pe 17.00–20.15, la 9.00–15.45,
su 9.00–15.45
31.1.–9.2.2020
Tunteja 40
Teknisten aineiden opettaja
Jussi Lappalainen
Kurssimaksu 41 €
Kahden viikonlopun kurssi: valmiin
terän viimeistely, puukonpään heloitus, muotoilu ja pintakäsittely, lestan
valmistus, tupen ompelu, koristelu ja
pintakäsittely. Kaikki puukon tekemiseen tarvittavat materiaalit ovat saatavissa opettajilta. Kurssilainen voi
käyttää myös omia materiaaleja, ja se
otetaan huomioon materiaalimaksussa. Työvälineitä saa lainaksi opettajilta. Kurssimaksu 41 € + materiaalimaksu 30 €. Kurssi on tarkoitettu etupäässä aloittelijoille, ikäraja 15 vuotta.
Kokoontumisaikoihin sisältyy taukoja. Yhteistyökurssi Lieksan puukkoseura ry:n kanssa.

Kuva: Pasi Karonen

110410 HOPEAKETJU

TEKNINEN TYÖ
110480 PUUTYÖT, ryhmä A
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
urheilukentän puoleinen siipi
Ti 17.00–20.00
10.9.2019–3.12.2019, 7.1.2020–7.4.2020
Tunteja 100, Tunteja 48 sl, 52 kl
Teknisten aineiden opettaja
Jussi Lappalainen
Kurssimaksu 94 € (syksy 47 €, kevät 47 €)
Tutustuminen perustyövälineisiin, materiaaleihin sekä perustekniikoihin. Yksilöllisten, pienimuotoisten ja laadukkaiden esineiden suunnittelua ja valmistamista. Mukaan omat materiaalit.

110481 PUUTYÖT, ryhmä B

Kuva: Asko Saarelainen

Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
urheilukentän puoleinen siipi
Ke 17.00–20.00
11.9.2019–4.12.2019, 8.1.2020–8.4.2020
Tunteja 100 Tunteja 48 sl, 52 kl
Teknisten aineiden opettaja
Jussi Lappalainen
Kurssimaksu 94 € (syksy 47 €, kevät 47 €)
Tutustuminen perustyövälineisiin, materiaaleihin sekä perustekniikoihin. Yksilöllisten, pienimuotoisten ja laadukkaiden esineiden suunnittelua ja valmistamista. Mukaan omat materiaalit.
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110497 METALLITYÖT,
ryhmä A
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
urheilukentän puoleinen siipi
Ma 17.00–20.00
9.9.2019–2.12.2019, 6.1.2020–20.4.2020
Tunteja 100, Tunteja 48 sl, 52 kl
Esko Honkanen
Kurssimaksu 94 € (syksy 47 €, kevät 47 €)
Pienten metalliesineiden suunnittelua ja
valmistusta perustyövälineillä ja perinteisillä menetelmillä. Omat materiaalit,
opettaja neuvoo tarvittaessa. Materiaaleina putket, tangot, lattaraudat, levyt sekä
kierrätysaineet. Työmenetelminä hitsaus, sorvaus, taivutus, särmäys, taonta, pakotus. Ryhmä soveltuu myös pienimuotoiseen koneiden ja laitteiden entisöintiin. Ryhmä sopii myös aloittelijoille. Kuhmonkatu 30:ssa alkaa laajennus ja
remontti lukuvuonna 2019–2020, joten
kulkutie opetustiloihin saattaa vaihdella.

110498 METALLITYÖT,
ryhmä B
Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30,
urheilukentän puoleinen siipi
Ti 17.00–20.00
10.9.2019–31.12.2019, 7.1.2020–7.4.2020
Tunteja 100 Tunteja 48 sl, 52 kl
Esko Honkanen
Kurssimaksu 94 € (syksy 47 €, kevät 47 €)
Pienten metalliesineiden suunnittelua ja
valmistusta perustyövälineillä ja perinteisillä menetelmillä. Omat materiaalit,
opettaja neuvoo tarvittaessa. Materiaaleina putket, tangot, lattaraudat, levyt sekä
kierrätysaineet. Työmenetelminä hitsaus, sorvaus, taivutus, särmäys, taonta, pakotus. Ryhmä soveltuu myös pienimuotoiseen koneiden ja laitteiden entisöintiin. Ryhmä sopii myös aloittelijoille. Kuhmonkatu 30:ssa alkaa laajennus ja
remontti lukuvuonna 2019–2020, joten
kulkutie opetustiloihin saattaa vaihdella.

METSÄTALOUS
710200 SAVOTTA – METSÄ
TALOUDEN YLEISKURSSI
Kulttuurikeskus, kokoushuone
Simpauttaja, Pielisentie 9-11
La 9.00–14.00
14.9.2019–21.9.2019
Tunteja 12
Olavi Reittu
Kurssimaksu 20 €
Kahden lauantaipäivän mittainen kurssi. Ensimmäisessä kokoontumisessa käsitellään seuraavia asioita: metsän merkitys, erityisesti metsäsuunnitelma ja ti-
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la-arvio, puukauppa, hakkuumenetelmät,
metsänuudistaminen, taimikonhoito ja
lannoitus. Toisella kerralla tutustutaan
maastossa ensimmäisessä kokoontumisessa käsiteltyihin asioihin. Kulku kokoushuone Simpauttajaan Kulttuurikeskuksen takapihan puolelta eli Korpi-Jaakonkadun suunnalta. Maastokohteisiin
kimppakyydein.

KOTITALOUS
810200 JUHLARUOKAA 1
Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
kotitalousluokka
To 17.00–20.00
12.9.2019–26.9.2019
Tunteja 12
Sari Taskinen
Kurssimaksu 20 €
Juhlaruokaa kalasta, lihasta ja linnusta.
Lyhytkurssi kolmena torstai-iltana. Kurssimaksun lisäksi tarvikemaksu 12 €/kerta.

810210 JUHLARUOKAA 2
Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
kotitalousluokka
To 17.00–20.00
10.10.2019–31.10.2019
Tunteja 12
Sari Taskinen
Kurssimaksu 20 €
Juhlaruokaa kalasta, lihasta ja linnusta, kakkoskurssilla jatketaan siitä, mihin
ykkösellä jäätiin. Lyhytkurssi kolmena torstai-iltana, välissä syyslomaviikko. Kurssimaksun lisäksi tarvikemaksu
12 €/kerta.

810240 VEGAANIRUOKA
Keskuskoulu, Moisionkatu 15,
kotitalousluokka
La 10.00–13.00
14.9.2019–12.10.2019
Tunteja 12
Restonomi Piia Elina Ikonen
Kurssimaksu 20 €
Vegaaniruoka on terveellinen ja ympäristöystävällinen vaihtoehto perinteiselle ruokavaliolle. Sen kysyntä kasvaa, mutta tietoisuus sen valmistamisesta on vielä vähäistä. Kurssilla perehdytään vegaanisen ruoanlaiton perusteisiin sekä valmistetaan vegaanisia alku-, pää- ja jälkiruokia. Ruoka-aineina käytetään mahdollisuuksien mukaan lähellä tuotettuja
kausikasviksia sekä kauppojen vegaanisia tuotteita. Jos noudatat erityisruoka
valiota sairauden tai allergian takia, tiedustele ennen ilmoittautumista kurssin
soveltuvuutta sinulle opettajalta, puh.

040 571 8349. Kokoontumiset kolmena
lauantaina: 14.9., 28.9. ja 12.10. Kurssimaksun lisäksi tarvikemaksu noin 10 €/kerta,
joka maksetaan opettajalle ensimmäisen
kokoontumisen yhteydessä.

TERVEYS
830200 DIABETEKSEN
OMAHOIDON JATKOKURSSI
Keskuskoulu, Koulukatu 16,
luokka 213
Ke 17.30–19.45
13.11.2019–4.12.2019
Tunteja 12
Endokrinologian erikoislääkäri
Elena Savinainen
Kurssimaksu 20 €
Syksyn 2018 Diabeteksen omahoito -kurssin jatko. Sopii myös uusille opiskelijoille.
Alussa kerrataan perusasiat diabeteksesta, minkä jälkeen jatketaan keskustelua
ruoasta ja painonhallinnasta sekä diabeteksen perinnöllisyydestä. Tutustumme
lääkehoitoon (vaikutus, annostelu jne.),
erityisesti insuliinihoitoon. Lisäksi käsittelemme diabeteksen vaikutusta liikuntaan, seksuaalisuuteen ja mielialaan.
Perehdymme myös diabeteksen akuuttija pitkäaikaisiin lisäsairauksiin ja niiden
ehkäisyyn sekä jalkojen hoitoon. Kokoontumiset 13.11., 20.11., 27.11. ja 4.12.2019

830210 LAIHDU SYÖMÄLLÄ!
PAINONHALLINTAKURSSI
Keskuskoulu, Koulukatu 16,
luokka 213
To 17.30–19.45
12.3.2020–2.4.2020
Tunteja 12
Endokrinologian erikoislääkäri
Elena Savinainen
Kurssimaksu 20 €
Miten voi laihtua ja olla samalla kylläinen? Kuinka voi turvata kivennäisaineiden ja vitamiinien riittävän saannin laihdutuksen aikana? Onko mahdollista säilyttää saavutettu paino laihtumisen jälkeen? Tällä kurssilla saat vastauksia näihin kysymyksiin. Keskustelemme ruokavaliosta ja eri ruoka-aineiden tasapainon
löytämisestä arkielämässä. Seuraamme
päivittäin omaa energiamäärää tietokoneohjelman avulla. Tarvitset älykännykän tai tietokoneen, johon ilmaisohjelma
ladataan. Jos olet ylipainoinen ja haluat
pudottaa kiloja suunnitelmallisesti, olet
tervetullut mukaan! Opettaja on Moskovan yliopistosta valmistunut endokrinologian erikoislääkäri. Kokoontumiset
12.3., 19.3., 26.3. ja 2.4.2020

Kuva: Asko Saarelainen

830220 ENSIAPU 2
Keskuskoulu, Koulukatu 16,
luokka 124
La 9.00–15.45, Su 9.00–15.45
26.10.2019–27.10.2019
Tunteja 16
ETK, ensiavun- ja terveystiedon
kouluttaja Niina Meriläinen
Kurssimaksu 41 €
Kurssille voi osallistua, jos Ensiapu 1 -todistus on voimassa. Kurssi ylläpitää ja syventää jo opittuja tietoja ja taitoja. Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja
onnettomuustilanteissa kuin haasteellisemmissakin ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia. Sisältö: auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa, hätäensiavun kertaus (peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva, tajuttomalle annettava ensiapu, muut hätätilanteet), vammamekanismin merkitys vamman synnyssä, loukkaantuneen
tilan seuranta ja tarkkailu, ensiapu ja ehkäisy, henkinen ensiapu. Suomen Punaisen Ristin kurssitodistus on voimassa kolme vuotta. Koulutusta voi ylläpitää käymällä kertauskurssi kolmen vuoden sisällä. Kurssimaksu sisältää opetuksen ja
ensiapukortin.

830230 HÄTÄENSIAPU- JA
KERTAUSKURSSI
Keskuskoulu, Koulukatu 16,
luokka 124
La 9.00–14.00
8.2.2020–8.2.2020
Tunteja 5

ETK, ensiavun- ja terveystiedon
kouluttaja Niina Meriläinen
Kurssimaksu 28 €
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. Kurssimaksu sisältää opetuksen ja
ensiapukortin.

MUU KOULUTUS
999900 KUVAUSKOPTERI
TUTUKSI
Keskuskoulu, Koulukatu 16,
luokka 213
Pe 17.00–18.30
13.9.2019–4.10.2019
Tunteja 10
Pekka Lautanen
Kurssimaksu 20 €
Kuvauskopterit ja miehittämätön ilmailu
yleensä on nopeimmin kasvava ilmailun
ala. 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 neljä kahden oppitunnin kokoontumista Keskuskoulun alakoulun luo-

kassa 213 sekä käytännön lennätyskerta
erikseen sovittavana ajankohtana Lieksa–
Nurmeksen lentokentällä Viekissä. Omaa
kuvauskopteria ei tarvita.

999910 KODIN
TURVALLISUUTTA, RYHMÄ A
Keskuskoulu, Koulukatu 16,
luokka 124
Ke 17.00–20.15
11.9.2019–25.9.2019
Tunteja 12
FM Pasi Karonen
Kurssimaksu 20 €
Turvallisuusajattelun kehittämistä jokapäiväisessä lähiympäristössä: paloturvallisuus, pelastussuunnitelma, turvallisuussuunnittelu, tietoturvallisuus. Tavoitteena oma, toimiva suunnitelma kotiin, mökille tai muuhun sellaiseen paikkaan.

999920 KODIN
TURVALLISUUTTA, RYHMÄ B
Keskuskoulu, Koulukatu 16,
luokka 124
La 10.00–13.15
16.11.2019–30.11.2019
Tunteja 12
FM Pasi Karonen
Kurssimaksu 20 €
Turvallisuusajattelun kehittämistä jokapäiväisessä lähiympäristössä: paloturvallisuus, pelastussuunnitelma, turvallisuussuunnittelu, tietoturvallisuus. Tavoitteena oma, toimiva suunnitelma kotiin, mökille tai muuhun sellaiseen paikkaan.
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Kansainvälistyvä koulu
avaa uusia ovia
K

lähialueiden yritysten kansainvälisyyteen. Nykypäivänä tarvittavia kansainvälisyysvalmiuksia voi siis kehittää muutenkin kuin matkustamalla ulkomaille.
Kansainvälisyys voi tulla esille opetuksessa ja kasvatuksessa esille yksittäisen
oppilaan tasolla esim. asenteina, uskalluksena ja ymmärryksenä omassa ajattelussa. Kansainvälisyysvalmiuksen oppimisen eri vaihtoehtojen toisella laidalla on kansainvälisyys toisessa maassa
tai vaihtoehtoisesti yhteistyö ja yhdessä
oppiminen kansainvälisten vieraiden
kanssa kotipaikkakunnan ja lähialueiden oppimisympäristöissä.

Mistä rahat
kansainvälistymiseen?
Kotikansainvälistymisen etuja ovat mm.
tasapuolisuus ja edullisuus. Suomalaisen peruskoulujärjestelmän yksi suu-

ri vahvuus on se, että se takaa maksuttomuuden kautta kaikille tasapuoliset
mahdollisuudet oppimiseen. Ulkomailla tapahtuvan kansainvälisyysvalmiuksien oppimisen suuri haaste on matkustamisen kalleus. Opetuksen järjestäjällä on hyvin harvoin mahdollisuutta ainakaan täysimääräisesti kustantaa ulkomaille suuntautuvia matkoja. Tässä
haasteessa valtiovalta on tullut kuntien rinnalle mahdollistamaan kansainvälistä oppimista. Opetushallitus tukee
koulutuksen kehittämistä ja suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä
tuottamalla tietoa, jakamalla rahoitusta
ja olemalla aktiivinen toimija erilaisissa
verkostoissa. OPH:n valtionavustustoiminta tukee koulutuksen kehittämis-,
kokeilu- ja käynnistämishankkeita. Lisäksi Opetushallitus koordinoi kansainvälisiä harjoittelu-, vaihto-, ja apuraha

Kuva: Asko Saarelainen

ansainvälisyys on perusopetuksen
ja lukiokoulutuksen perusteissa osa
koulutuksen arvoperustaa ja aihekokonaisuuksia sekä oppiaineiden tavoitteita, joten kansainvälisyysvalmiuksien opettaminen kuuluu koulun perustehtävään.
Koulun kansainvälisyyskasvatukseen
on hiljattain lanseerattu uusi termi –
kotikansainvälisyys. Kotikansainvälis
tymisellä tarkoitetaan kotimaassa tapahtuvaa kansainvälistymistä monissa
eri muodoissaan. Se voi tarkoittaa mm.
sellaisia kansainvälisiä oppimisympäristöjä ja oppimisen ympäristöjä, joissa
voidaan hyödyntää oman koulun tiloja ja
lähiympäristöjä, esimerkiksi syventymistä oman koulun ja seudun kielelliseen
ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen,
osallistumista kansainvälisiin hankkeisiin verkon välityksellä tai tutustumista

Lieksassa vieraili 11.–22.8. kiinalaisia koululaisia ja opettajia. Deqingin alueelta tulevat 20 yläkouluikäistä oppilasta ja kolme opettajaa osallistuivat vierailun aikana Lieksan kaupungin opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen teemalla ”from nature to future”.
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ohjelmia sekä vastaa EU-rahoitteisten
ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta. OPH:n toimenkuvaan kuuluu
myös organisaatioiden kansainvälistymisen tukeminen yhteistyöhankkeiden
ja -verkostojen avulla. Ohjelmakauden
2020 loppuun saakka toimiva EU-rahoitteinen Erasmus+ -ohjelma rahoittaa kansainvälistä toimintaa päiväkodeista korkeakouluihin. Vuonna 2014 alkaneen ohjelman avulla yli neljä miljoonaa lasta ja
nuorta pystyy toteuttamaan kansainvälistymistä ulkomailla. 14,7 miljardin euron budjetilla toimiva ohjelma saa jatkoa
vuosina 2021–2027 toteutettavalla ohjelmakaudella, jonka valmistelut ovat jo hyvässä vauhdissa.

Lieksassa tapahtuu
Lieksalaiset koulut ja oppilaitokset ovat
vahvasti mukana kansainvälistymisessä. Kotikansainvälistyminen on oppimisen arkipäivää mm. verkon välityksellä
tapahtuvan toiminnan ja samalla myös
monikulttuurisen kouluyhteisön kautta.
Alakouluista erityisesti Jamalin koulu on
ollut aktiivinen kansainvälisten kontaktien rakentaja. Tällä hetkellä koulu on
mukana Erasmus+ -ohjelman rahoituksella projektissa, jonka kumppanimaita ovat Alankomaat, Britannia, Espanja, Kroatia ja Puola. Lukuvuoden 2019–
2020 lopussa päättyvän projektin teemana on Sharing Our Past, Shaping Our
Future. Projektissa kurkistetaan oppimisen ja opetuksen kehityksen historiaan ja

samalla ideoidaan huomisen koulua. Perusopetus on lisäksi mukana Kansainvälinen Karjala -hankkeessa, jonka rahoitus tulee Opetushallitukselta lähialueyhteistyö -momentin kautta. Yhteistyö perustuu Lieksan kaupungin ja Mujejärven
piirin yhteistyösopimukseen, ja se hyödyttää erityisesti lieksalaisia venäjän kielen opiskelijoita. Keskuskoulun yläkoulu
on juuri aloittamassa kaksivuotista Erasmus-hanketta, jonka nimi on First Steps
Towards Entrepreneurship. Lieksa toimii hankkeen koordinointivastuussa, ja
muut partnerit tulevat Turkista, Italiasta, Portugalista ja Latviasta. Yrittäjyyskasvatusta edistävän hankkeen toimijana on Lieksassa erityisesti yläkoulun yrittäjyysluokka, ja koko hankkeen sisältö
tukee vasta valmistuneen yrittäjyyskasvatusohjelman viemistä käytäntöön.
Lieksan ja Deqingin (Kiina) välinen yhteistyösopimus konkretisoitui 11.8., kun
20 kiinalaista yläkouluikäistä oppilasta
ja kolme opettajaa saapui Lieksaan puolentoista viikon mittaiselle vierailulle.
Vieraat osallistuivat opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen niin koulussa kuin sen ulkopuolellakin yhdessä
lieksalaisten oppilaiden kanssa. Lieksa
Learning -oppimispaketti painottui luonnossa ja luonnosta oppimiseen ja kestävän kehityksen arvoihin. Kiinalaisen
ryhmän vierailu oli uudenlainen avaus
Lieksan koulutoimen kansainvälisessä
toiminnassa. Vieraat kustansivat omat
kulunsa ilman EU-rahoitusta, ja yhteis-

työn kautta voi jatkossa avautua mahdollisuuksia laajamittaisempaan Lieksaan
suuntautuvaan koulutusmatkailuun.
Nämä ovat hyviä esimerkkejä mallista,
jossa kansainvälisyysvalmiuksien opiskeluun liittyy suora kontakti ja yhteistyö
kansainvälisten kumppaneiden kanssa.
Yhdessä tekeminen on varmasti paras ja
tehokkain tapa tutustua eri kulttuureista tuleviin ihmisiin ja erilaisiin työskentelytapoihin.

ARTO SIHVONEN
Hyvinvointijohtaja

Hyvinvointipalvelut
Hyvinvointilautakunnan
toimialaan kuuluvat
• varhaiskasvatus,
• esi- ja perusopetus,
• lukiokoulutus,
• lasten aamu- ja iltapäivätoiminta,
• musiikkiopisto
• kansalaisopisto
• kulttuuri (kirjasto-, museo- ja
kulttuuritoiminta),
• liikunta- ja nuorisopalvelut
• kotouttaminen
• ja ruokahuoltopalvelut.
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Varhaiskasvatuksen
henkilöstön
nimikemuutokset
U
usi laki varhaiskasvatuksesta
(540/2018) on astunut voimaan
1.9.2018 kumoten edellisen varhaiskasvatuslain sekä päivähoitoasetuksen. Lain ohjausvaikutus paranee,
laki ajanmukaistuu, selkiytyy ja tarkentuu käsitteellisesti.
Tulevaisuudessa päiväkodeissa työskentelee moniammatillisena tiiminä
varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja lastenhoitajia. Uudistuksella on mahdollistettu
kelpoisuuden saaminen myös tutkintoja täydentämällä. Lain tullessa voimaan
opettajien, lastenhoitajien sekä johtajien
kelpoisuudet nykyisiin tehtäviin säilyvät.
Sama koskee henkilöitä, jotka lain voimaan tullessa opiskelevat tai on hyväksytty opiskelemaan alaa. Henkilökunnan
ja lasten välistä suhdelukua ei uudistuksella muutettu.
Vuodesta 2030 lähtien päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus ja
vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito. Myös
päiväkodin henkilöstörakenne muuttuu
vuodesta 2030 lähtien siten, että päiväkodeissa vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen
opettajan kelpoisuus.
Uusi 1.9.2018 voimaan astunut varhaiskasvatuslaki on muuttanut varhaiskasvatuksen henkilöstön nimikkeitä. Uusia
tehtävänimikkeitä ovat varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja.
Varhaiskasvatuksen nykyisen henkilöstön nimikkeet muutettiin Lieksassa
5.2.2019.

JUHA RYYNÄNEN
Perusopetuksen ja
varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö
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Henkilöstön uudet tehtävänimikkeet ja kelpoisuudet
Lastentarhanopettaja-nimikkeellä työskentelevien työntekijöiden nimike
on muuttunut varhaiskasvatuksen opettajaksi.
Kelpoisuus: kasvatustieteen kandidaatti, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista voidaan säätää
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai jota on täydennetty mainituilla opinnoilla.
Varhaiskasvatuksen sosionomi. Tätä nimikettä tullaan käyttämään varhaiskasvatuksen rekrytoinnissa harkinnan mukaan. Johtuen varhaiskasvatuslain 75 §:n siirtymäsäännöksestä nykyiset työntekijät, jotka toimivat lastentarhanopettajina ja ovat tehtävään kelpoisia, ovat kelpoisia varhaiskasvatuksen opettajiksi
Kelpoisuus: sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella,
tai sosionomin tutkinto, jota on täydennetty mainituilla opinnoilla.
Erityislastentarhanopettaja-nimikkeellä työskentelevien työntekijöiden
nimike on muuttunut varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi.
Kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot,
joista säädetään valtioneuvoston asetuksella, tai kasvatustieteen maisteri
pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).
Ryhmäperhepäivähoitajan nimikkeellä työskentelevien työntekijöiden
nimike on muuttunut perhepäivähoitajaksi.
Kelpoisuus: tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu alalle soveltuva
koulutus.
Lastenhoitaja ja lähihoitaja -nimikkeellä työskentelevien työntekijöiden
nimike on muuttunut varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi.
Kelpoisuus: kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, soveltuva sosiaali- ja
terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto.

Tilapäinen poikkeaminen kelpoisuusvaatimuksista
Jos varhaiskasvatuksessa toimivan 26–32 §:ssä säädetyn henkilöstön tehtävään
ei saada henkilöä, jolla on säädetty kelpoisuus, tehtävään voidaan ottaa enintään vuoden ajaksi kerrallaan henkilö, jolla suoritettujen opintojen perusteella
on riittävät edellytykset ja tehtävän edellyttämä taito tehtävän hoitamiseen.
Kaikki lain voimaan tullessa kasvatus- ja hoitohenkilöstön kelpoisuuden
omaavat työntekijät ovat kelpoisia työskentelemään kyseisissä tehtävissä myös
uuden lain mukaan. Sama koskee henkilöitä, jotka lain voimaan tullessa opiskelevat tai on hyväksytty opiskelemaan alaa.

Englannin kielen opetus
alkaa ensimmäiseltä luokalta
O
petushallitus on antanut
20.8.2018 määräyksen jonka mukaan, A1-kielen opetus (Lieksassa englanti), tulee velvoittavaksi ensimmäiseltä luokalta lähtien. Muutos on toteutettava 1.1.2020 alkaen, mutta muutoksen voi tehdä jo syyslukukauden 2019
alusta.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
ensimmäiselle luokalle tulee 1 vuosiviikkotunti (vvt) englannin kielen opetusta.
Muutos on mahdollista toteuttaa lisäämällä yksi vuosiviikkotunti ensimmäiselle luokalle, tai muuttaa tuntijakoa. Lieksassa tehdään muutos tuntijakoon.
Englannin kielen aloittaminen ensimmäisen vuosiluokan syyslukukauden
alussa on perusteltua, koska se on sekä
pedagogisesti, että opetuksen järjestämisen kannalta järkevintä. Samat perusteet
käyvät myös viidennen luokan tuntijakomuutoksiin.
Aikaisemmin ensimmäisellä luokalla on ollut 1,5 viikkotuntia sekä kuvataidetta että musiikkia. 1.8.2019 alkaen tuntijako muuttuu siten, että musiikista ja
kuvataiteesta molemmista vähennetään
0,5 vvt, näin saadaan yksi viikkotunti
englannin kieleen.
Valtakunnallisesti luokkien 1–2 minimituntimäärä nousee 20 vuosiviikkotuntiin. Lieksassa on jo tällä hetkellä luokilla 1–2 20 vuosiviikkotuntia, joten tunti
määrä ei Lieksassa lisäänny.

Opetuksen tavoitteet
Englanninkielen opetus ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla (1 tunti/vko)
tarkoittaa englannin kieleen ja kulttuureihin tutustumista monimuotoisilla lähestymistavoilla mm. lorujen, leikkien,
pelien ja erilaisten digisisältöjen ja pienten tehtäväien avulla. Opetuksen tavoitteena on luoda pohjaa ja vahvistaa englanninkielisiä kommunikaatiovalmiuksia tulevia kieliopintoja varten. Opetusta
antaa luokanopettaja ja/tai kieltenopettaja. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt noudattavat 1.–2. luokkien A1 kielen opetussuunnitelmaa (13.4.3 valtakunnallisessa
14.5.2019 ilmestyneessä opetussuunnitelmassa).
Kielen oppiminen ensimmäisellä ja
toisella luokalla on hyvin toiminnallis-

ta ja tähtää suullisen kielitaidon perustan luomiseen. Opetuksessa keskitytään
englannin kielen ymmärtämiseen ja puhutun kielen tuottamiseen. Arvioinnissa käytetään 1.–2. luokan (valtakunnallinen ops 13.4.3) arviointikriteerejä kuullun ymmärtämisessä, puhumisessa, lukemisessa ja kirjoittamisessa. Arviointi
on sanallista.

Lieksan kaupungin
opetussuunnitelma
muuttuu seuraavasti:
Tuntijakotaulukkoa muutetaan siten,
että ensimmäiseltä vuosiluokalta vähennetään sekä musiikista että kuvataiteesta 0,5 vvt, ja lisätään yksi vvt englannin
kieltä. Viidenneltä luokalta vähennetään
yksi vvt äidinkieltä ja kirjallisuutta ja lisätään yksi vvt englannin kieltä. Tämän
lisäksi viidennelle luokalle lisätään yksi
vuosiviikkotunti englantia ja vähennetään yksi vuosiviikkotunti äidinkieltä ja
kirjallisuutta. Näillä muutoksilla tuntikehys ei muutu.

Englanninkielessä luokilla 3–6 on oltava yhdeksän vuosiviikkotuntia ja luokilla 1–2 kaksi, molemmilla luokilla yksi
vuosiviikkotunti. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa luokilla 3–6 on oltava 18 vuosiviikkotuntia. Tällä hetkellä Lieksassa
on 19 vuosiviikkotuntia äidinkieltä ja kirjallisuutta.
Lisäksi tehdään tarvittavat tekstimuutokset koskien englanninkielen opetuksen aloitusta, tavoitteita, sisältöjä ja arviointia koskien ensimmäisellä ja toisella luokalla. Toisella luokalla siksi, että
14.5.2019 Opetushallitus on antanut määräyksen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja
täydennykset koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla 1–2.

JUHA RYYNÄNEN
Perusopetuksen ja
varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö
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Siussa on kipinä! –
yrittäjyyskasvatusohjelma käynnistyy
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ieksan kaupungin strategia vuoteen
2030 määrittelee kaupungin olevan energinen ja rohkea menestyjä.
Strategiaa tukemaan on Lieksan koulutoimessa nyt luotu oma yrittäjyyskasvatus-ohjelma, joka kattaa koulutien varhaiskasvatuksesta lukioon. Ohjelmaa
on laadittu noin vuoden ajan ja työryhmään on kuulunut kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia kaikilta kouluasteilta sekä Lieksan yrittäjien, Lieksan Kehitys Oy:n ja hyvinvointipalvelujen johtoryhmän jäseniä. Erityisen ainutlaatuisen
tästä ohjelmasta tekee juuri se, että sitä
on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä yrittäjien kanssa. Alkavana lukuvuonna yrittäjyyskasvatusohjelma otetaan käyttöön
Lieksan kaupungin varhaiskasvatuksessa
ja kouluissa, ja jo luotuja verkostoja laajennetaan yhä.

Mitä on yrittäjyyskasvatus?
Yrittäjyyskasvatuksessa ei ole kyse siitä, että lapsista ja nuorista kasvatetaan
yrittäjiä. Yrittäjyyskasvatus on elämässä
tarvittavien tietojen ja taitojen oppimista niin, että positiivinen ja aktiivinen tekeminen ja omien vahvuuksien tunnistaminen korostuvat. Kaupungin strategian mukaisesti yrittäjyyskasvatus tukee
energisyyttä ja rohkeutta. Pohjimmiltaan
kyse on siis yrittäjämäisestä asenteesta,
joka ohjaa kaikkea tekemistä koulussa ja
myöhemmin myös työelämässä.
Yrittäjyyskasvatus on myös osa opetussuunnitelmaa ja siten velvoittava kouluille; yrittäjyyskasvatussuunnitelma on

Yrittäjyyskasvatuksessa positiivinen
ja aktiivinen tekeminen ja omien
vahvuuksien tunnistaminen korostuvat.
Reetta-Leena Hiltunen
siis luotu tukemaan opetussuunnitelman
mukaista toimintaa kouluissa. Opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita yrittäjyyskasvatukselle ovat mm. rohkaiseminen omien vahvuuksien tunnistamiseen, kasvu aktiiviseksi kansalaiseksi,
vastuun ottaminen omasta toiminnasta
ja yhteistyötaitojen kehittyminen. Kaikki nämä tavoitteet sisältyvät myös uuteen yrittäjyyskasvatussuunnitelmaan,
ja niiden saavuttamiseksi on nyt laadittu konkreettisia toimintatapoja.

Yrittäjämäinen
toimintakulttuuri
Yrittäjyyskasvatusohjelman visiona on
omaa polkuaan kulkeva ja vahvuutensa
tunteva oppija. Tähän päästään yrittäjämäisen toimintakulttuurin rakentamisella ja toteuttamisella. Yrittäjämäinen
toimintakulttuuri tukee luovaa sekä vuorovaikutuksellista ilmapiiriä, joka kannustaa uuden kokeilemiseen. Positiivinen palaute, yhdessä tekeminen ja virheiden salliminen luovat pohjaa myös
tulevaisuuden työelämässä tarvittaville taidoille. Yrittäjyyskasvatukseen kuuluu myös tiivis kodin ja koulun yhteistyö,
jolloin yhteinen ja aktiivinen toiminta-

kulttuuri pääsee kasvamaan koulun ulkopuolelle ja vaikuttamaan kaikkeen tekemiseen.

Suunnitelmasta
käytäntöön
Yrittäjyyskasvatusohjelmassa on jokaista
ikäryhmää kohti laadittu käytännön vinkkejä ja ohjeita, miten yrittäjyyskasvatusta toteutetaan. Ohjelma toimii opettajien
työkaluna, ja siinä on mukana seurantalista, johon yrittäjyyskasvatuksen toteutumista voidaan kirjata. Jokainen koulu
ja päiväkoti voi toki toteuttaa yrittäjyyskasvatusta eri tavoin, mahdollisuuksia on
monia, ja niin oppilaiden kuin opettajienkin vahvuuksia pyritään hyödyntämään.
Tavoitteena on myös lisätä eri-ikäisten
lasten ja nuorten yhteistyötä ja toteuttaa
esim. kouluasterajat ylittäviä yhteistyöprojekteja. Ohjelmaa tullaan toteuttamaan
käytännössäkin yhteistyössä Lieksan yrittäjien ja Lieksan Kehitys Oy:n kanssa.
Lieksan kaupungin yrittäjyyskasvatussuunnitelma on luettavissa osoitteessa
https://www.lieksa.fi/ (opetus ja kasvatus).

REETTA-LEENA HILTUNEN
Yläkoulun ja lukion rehtori

Yrittäjyyskasvatusohjelma julkistettiin Pielisen Messuilla 8.6.2019.
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ieksaan rakentuvan uuden koulukampuksen tarve on jo pitkään ollut suuri, monestakin näkökulmasta katsottuna. Oppimisympäristöjen terveellisyys ja turvallisuus puhuttaa valtakunnallisestikin paljon, samoin uusien
opetussuunnitelmien mukaiset pedagogiset ratkaisut ja tilat niiden toteuttamiseen. Uutta koulua suunniteltaessa olemme olleet siinä onnellisessa tilanteessa,
että nämä kaikki asiat on voitu huomioida. Olemme saamassa kaikkia lieksalaisia
nuoria palvelevan koulun, jossa yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat saavat
tulevina vuosina kokea monia ainutlaatuisia hetkiä.

Terveellinen ja turvallinen
koulu kaikille
Yläkoulun nykyiset toimitilat ovat tulleet
tiensä päähän; jo useiden vuosien ajan
on tiedetty, etteivät Moisionkadun koulun tilat ole enää ajanmukaiset edes terveyden näkökulmasta. Kivipuolen korjausaste on niin suuri, ettei peruskorjaus ollut enää vaihtoehto. Puupuolen onnistunut remontti sen sijaan tulee palvelemaan pienempiä lapsia oikein hyvin.
On helppo ymmärtää, että jokaisella nuorella ja koulussa työskentelevällä aikuisella on oikeus viettää päivänsä tiloissa, jotka ovat turvalliset ja terveelliset.
Uuden koulun suunnittelussa turvalli-

Havainnekuva: arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy
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suus on ollut keskiössä, samoin sisäilma-asiat. Suunnittelutyöryhmässä on
erikseen sisäilma-asiantuntija, jolla taataan se, että alusta loppuun asti asiasta
pidetään huolta.

Oppimisympäristöjen
toimivuus
Opetuksen ja oppimiseen liittyvien näkemysten kehittyminen ja opetussuunnitelmien uudistuminen on johtanut siihen, että perinteinen käytäväkoulu ei ole
enää toimiva rakenne opetuksen toteuttamiseen. Oppilas nähdään nyt aktiivisena toimijana, joka työskentelee tutkien ja luovasti, yhdessä toisten kanssa.
Työskentelytavat ovat moninaisia, niitä voi vaihdella, ja saman ryhmän sisällä voi olla tarve toteuttaa montaa tapaa
yhtä aikaakin. Oppimistuloksiin vaikuttavat myös oppimista stimuloivat, viihtyisät ja toiminnalliset oppimisympäristöt. Koulu on muutakin kuin vain paikka, jossa käydään opiskelemassa; koulu
on toimintaympäristö, jossa saa ja pitäisikin viihtyä.
Näiden asioiden myötä uutta koulua on suunniteltu niin, että monipuolista työskentelyä on helppo toteuttaa.
Tilat ovat muunneltavia, luokkahuoneet
laajentuvat oppimistoreille ja yhteisöllisyys korostuu avoimissa aulatiloissa.
Myös pienryhmätiloja ja eriyttämisen
tarpeita on otettu huomioon. Eri oppiaineiden erityistarpeet on helppo toteuttaa
kun opetustilat on ryhmitelty aineryh

Havainnekuva: arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

Havainnekuva: arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

Uusi koulu vastaa
tulevaisuuden tarpeisiin

mien mukaisesti, ja näin myös yhteisopettajuus mahdollistuu hyvin. Suunnittelua on tehty opetushenkilöstöä osallistaen, ja koulusta on tulossa tulevaisuuden tarpeet huomioiva toimiva rakennus.

Viihtyisä koulu
Myös piha-alue on tärkeä tekijä koulussa viihtymisen kannalta. Tällä hetkellä yläkouluikäisten liikkumismahdollisuudet ulkona ovat olemattomat, eikä

liikkumaan innostavaa ympäristöä ole.
Uudessa koulussa piha-alue suunnitellaan yläkoulu- ja lukioikäisten nuorten
tarpeisiin niin, että siellä on helppoa ja
hauskaa liikkua koulupäivän aikana ja
sen jälkeen. Nuorten kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin kannalta aktiivinen ja toiminnallinen kouluympäristö onkin äärimmäisen tärkeä.
Tulemme saamaan koulukampuksen,
jossa jokaisella on hyvä olla. Rakentamis-

vaiheessa huolehditaan fyysinen puoli viimeisen päälle kuntoon, ja kun kouluyhteisö muuttaa uusiin tiloihin huolehdimme yhdessä siitä, että myös tunnelma ja ilmapiiri koulussa on terveellinen ja turvallinen. Olemme rakentamassa kaikkien lieksalaisten koulua, siitä on
syytä olla ylpeitä.

REETTA-LEENA HILTUNEN
Yläkoulun ja lukion rehtori

Ruokahuolto –
tilastointia ja numeroita

MERVI LIITEN
Ruokapalvelupäällikkö

Kuvat: Asko Saarelainen

K

oulujen alettua päätin myös minä
aloittaa syksyn kertaamalla numeroita.
Ehkä nämä tiedot, muutettuna numeroiksi auttavat meitä hahmottamaan
paremmin, mitä, miten ja kuinka paljon?
Käytämme havainnointiin listaa koulut
ja päiväkodit, jossa on aamupala, lounas,
välipala ja päivällinen sekä mukana myös
viikonloput, 6 viikkoa.
Mitä laskelmissa ei ole, ovat lounailla
tarjottavat salaatit, mutta niillä tarjottavat hedelmät olen laskenut lukuihin.
Ruokalistoillamme löytyy hedelmiä,
kasviksia ja marjoja, mutta kuinka monta kertaa?
Kasviksia on tarjolla 28 kertaa, hedelmiä 16 kertaa ja marjoja 10 kertaa. Lisäksi
keittojen kanssa on tarjolla esim. paprikaa tai kurkkua, yhteensä 5 kertaa.
Kotimaista paikallista porkkanaa käytimme raasteena ja tuorepalana 1 435 kg
ja omenaa 333 kg, 5 kuukauden tarkastelujaksolla (koulua on n. 10 kk, pois luettuna loma-ajat). Laulu ”Popsi, popsi, porkkanaa, hampaita se vahvistaa…” sopii hyvin tähän.
Vuonna 2018 maitoa juotiin 24 975 litraa, josta laktoosittoman maidon osuus
oli 4 320 litraa. Piimää juotiin 2 305 litraa.
Uusina lisinä terveellisiin ja suositeltaviin valintoihin olemme tuoneet tarjolle
pavut ja siemenet, joita tarjotaan salaattien rinnalle.
Toivommekin paljon makoisia ruokailuhetkiä kaikille, uskalla maistaa!
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Erityisliikunta
syyskaudella 2019
VOIMISTELUT
ma 16.9. klo 9.00
		
ma 16.9. klo 9.45
ma 16.9. klo 12.30
ma 16.9. klo 14.30
ti 17.9.
klo 13.30
		
to 19.9.
klo 13.00
to 19.9.
klo 15.00
pe 6.9.
klo 13.00
		

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

KUNTOSALI/TASAPAINORYHMÄT ja
LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA®
ke 9.10. klo 10.30
		
ke 9.10. klo 12.30
		
ke 9.10. klo 14.00
		
to 3.10. klo 7.45
		
to 19.9.
klo 14.00
		

Kuntosali/tasapainoryhmä I (vasta-alkajat), Yrjönhovi,
Moisionkatu 6
Kuntosali/tasapainoryhmä II (jatko), Päiväkeskus Karpalo,
liikuntasali, Jokikatu 2
Kuntosali/tasapainoryhmä III (jatko), Päiväkeskus Karpalo,
liikuntasali, Jokikatu 2
Kuntosali/tasapainoryhmä IV (jatko), Päiväkeskus Karpalo,
liikuntasali, Jokikatu 2
Lavis-lavatanssijumppa®, Moisionkadun koulu,
iso liikuntasali, Moisionkatu 15

VESIJUMPAT
Lieksan uimahalli, Kainuuntie 7
ti 17.9.
klo 10.00 Sydänvesijumppa
ti 17.9.
klo 15.15
Allas-Lavis®
ke 18.9. klo 9.00
Kehitysvammaisten allasjumppa
pe 19.9. klo 10.00 KKK-allasjumppa (kaikille kuntalaisille avoin)
pe 19.9. klo 11.30 Eläkeläisten vesijumppa
Huom!
Tiedotustilaisuus ke 25.9.19 klo 10.30 ja
testaus vasta-alkajille ke 2.10.19 klo 10.30 alkaen
Yrjönhovin monitoimisalissa, Moisionkatu 6
Kuntosali/tasapainoryhmien, Laviksen® ym
ryhmien tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Tuula Aikioniemi, 04010 44114
LIEKSAN KAUPUNKI/LIIKUNTATOIMI
Liikuntasihteeri Jarmo Honkanen, 04010 44113
Erityisryhmien liikunnanohjaaja
Tuula Aikioniemi, 04010 44114

Tervetuloa liikkumaan!
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Tuntikuvauksia
Vire-Lavis on helppo, hauska
ja hikinen liikuntamuoto. VireLavis-tunnit toteutetaan pääosin
istuen ja/tai tuolia apuna käyttäen. Tunnilla liikutaan tuttujen lavatanssien kuten humppa,
valssi, jenkka, tango, polkka,
salsa ja rock tahtiin.
Vire-Lavis pohjautuu Lavis-lavatanssijumppaan ja on siitä sovellettu versio henkilöille, joilla on
sairauden, vamman tai muun syyn
vuoksi toimintakyvyn rajoituksia.
Allas-Lavis® on vesiliikuntaa parhaimmillaan. Allas-Laviksessa
yhdistyvät vesiliikunnan hyödyt
tanssiliikunnan iloon. Lavatanssimusiikin soidessa nostetaan
sykettä ja vahvistetaan lihaksia
veden vastusta apuna käyttäen.
Allas-Laviksessa saat kaikki
vesiliikunnan hyödyt. Liikuntamuotona vesijumppa soveltuu
kaikille. Vesi kannattaa kehoa
painosta riippumatta ja antaa
tehokkaan vastuksen, kuitenkaan niveliä rasittamatta. Vesiliikunta rentouttaa, lisää lihasten
voimaa, kehittää kestävyyskuntoa ja hapenottokykyä.
Allas-Lavis mahdollistaa Laviksen harrastamisen myös niille,
joilla kuivalla maalla liikkuminen
on hankaloitunut.
FasciaMethod on kokonaisvaltaista kehonhuoltoa. Keskitymme parantamaan liikkuvuutta toiminnallisin aktiivisin venytyksin nivelten täysiä liikeratoja
käyttäen, hyvällä kehon kannatuksella ja lihastoimintaketjuja
(fascialinjoja) mukaillen.
Teemme tarkasti kehon yleisimpiin heikkoihin ja kireisiin
alueisiin suunnattuja liikehallinta- ja liikkuvuusharjoitteita. Hyödynnämme hierontapalloa faskiakerrosten välisen liukumisen
lisäämiseksi ja faskioiden nesteyttämiseksi. Harjoittelua rytmitetään hengityksellä.
Tunti soveltuu kaikille, jotka
haluavat parantaa suorituskykyään tehokkaasti ja edistää hyvinvointiaan. FasciaMethod on
suomalaisten fysioterapeuttien
kehittämä tuote.

Kirjasto
Verkkokirjasto https://vaara.finna.fi/

4.9. klo 16.30
10.9. klo 17
17.9. klo 13

24.9. klo 17
26.9. klo 10–14

4.10. klo 10–12
8.10.
10.10.
11.–17.11.
20.11.

Lukupiiri aloittaa kokoontumiset, aiheena vuoden 2019
Finlandia-voittaja Olli Jalosen Taivaanpallo. Tule keskustelemaan!
Tietokirjailijavieraana Mauri Mönkkönen, esittelyssä uutuuskirja
Mujejärvi kaskisavujen kaudella (2019).
Puu on runo: pieni pala Puolaa. Runoja, musiikkia ja yhteislaulua
Kristiina Sotirioun, Inka Kiven ja Asko Hiljasen johdolla.
Kuukauden puu on lehmus.
Kirjailijavieraana Arvi Perttu, esittelyssä uutuuskirja
Poika, joka piirsi kaloja (2019).
Tietotekniikan ohjausta senioreille. Tule kuuntelemaan ja
keskustelemaan Joen Severin tietotekniikan ohjaustoiminnasta.
Paikalla vertaisohjaajia opastamassa älypuhelimien käyttöön.
Eläinten päivä: Ahti Keränen esittelee luontokuviaan.
SeniorSurf-teemapäivä
Suomalaisen kirjallisuuden päivä, Mielikirjapäivä,
Aleksis Kiven päivä
Pohjoismainen kirjallisuusviikko
Lapsen oikeuksien päivä

PUUVUOSI 2019 – PUU ON RUNO – TARINAT KIRJAKSI
Puuvuosi 2019 -työryhmän (Asko Hiljanen, Inka Kivi ja Kristiina Sotiriou) tapahtumat jatkuvat kerran kuussa (tiistaisin 17.9., 29.10., 26.11., 17.12.).
Tule mukaan Lieksan puitten ja puistojen innoittamille löytöretkille Euroopan maihin: ensin kaikuvat runot ja yhteislaulut, sitten kuunnellaan vapaalla lavalla osallistujien kertomuksia, ihmetellään esineitä ja maistellaan makupaloja.
Puuvuoden lopuksi työryhmä toimittaa yhteisen pikku eepoksen. Jokaisen näkökulma on ainutlaatuinen.
Ole hyvä ja kirjoita aiheeseen liittyen pari riviä tai miten paljon tahansa; muoto
on vapaa.
Käytä omaa nimeäsi tai nimimerkkiä yhteystietoinesi. Palauta teksti kirjastoon tai
sähköpostiin (kristiina.sotiriou[at]gmail.com) tammikuun 2020 loppuun mennessä.
Tässä aihelista: 1) Pylväshaapa – Italia, 2) Mänty – Norja, 3) Koivu – Venäjä, 4) Paju –
Viro, 5) Omenapuu – Ranska, 6) Syreeni – Kreikka, 7) Vuorimänty – Espanja, 8) Pihlaja –
Ruotsi, 9) Lehmus – Puola, 10) Vaahtera – Tanska, 11) Tammi – Irlanti, 12) Kuusi – Saksa
Lämpimin yhteistyökiitoksin Puuvuosi 2019 -työryhmä.

LASTEN JA NUORTEN TAPAHTUMAT
14.10. klo 12–14
18.10.
22.10. klo 10–12
4.–10.11
8.11.

Syyslomaviikon askartelupäivä
Kirjastossa vietetään Sadunpäivää
Tiedon tulevaisuus -paneeli.
Järj. Kirjaston Tietotulva: nuoret ja kirjasto -hanke.
Kirjastossa pelataan -peliviikko 2019
Mediakritiikki -työpaja Riverialla.
Järj. Sanat Haltuun projekti, Tietotulva: Nuoret ja kirjasto hanke
Jouluinen askartelupäivä – tarkempi päivä ilmoitetaan myöhemmin.

KIRJASTON NÄYTTELYT:
4.–30.10.
11.–23.11.

Luontokuvia – mielenrauhaa, Ahti Keräsen valokuvia
UNICEF-nukkenäyttely

Lieksan kirjaston Lukumitta: Luetaan yhdessä -hanke innostaa lapsiperheitä
kirjojen ja lukemisen pariin, järjestää tapahtumia ja toimintaa. Hanke aloittaa
lokakuussa ja jatkuu vuoden 2020 loppuun.

KIRJASTON
PALVELULUPAUS
1. Kaikille mahdollisuus lukea
2. Tukea aktiiviseen kansalaisuuteen ja hyvinvointiin
3. Osaamista ja yhteistyötä
4. Kaikille avoin tila
Suunta selville Itä-Suomen kirjastoissa -hanke on laatinut kaikille
Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kirjastoille yhteisen
palvelulupauksen. Vuoden 2017
alussa voimaan tullut uusi kirjastolaki määritteli kirjastoille useita perinteisen kirjaston roolista
poikkeavia tehtäviä. Ne, yhdessä
kirjastojen yhteisen asiakassuuntautuneen tahtotilan kanssa, olivat lähtöajatuksena koko Itä-Suomen laajuiselle palvelulupaukselle, joka valmisteltiin kolmen maakunnan erikokoisten kirjastojen
työntekijöiden kesken.
Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen sen kaikissa muodoissa
on yhä tärkeällä sijalla kirjastoissa, mutta myös muut hyvinvointiin, aktiivisuuteen, osallisuuteen
ja oleiluun liittyvät palvelut ovat
tärkeitä. Yhteistyöllä ja osaamisella pyrimme tarjoamaan kirjaston kaikille.

KIRJASTON
AUKIOLOAJAT
Lieksan kirjasto Urheilukatu 4
ma–to klo 9–19
pe klo 9–17
la klo 9–15
Huom. klo 9–10 on
itsepalveluaikaa
Kolin siirtokokoelma
Aapiskukontie 11, 83960 Koli
to klo 18–20
pe klo 11.30–13.30
Kirjastoauto Hilippa – Reitit
ajetaan kahden viikon välein.
Lisätietoa: Kirjaston neuvonta
puh. 04010 44125

Lastenosaston lasivitriiniin voi varata näyttelyaikoja kirjaston neuvonnasta.
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Sivun kuva: Timo Kuru

TAPAHTUMAT

OKKARI
NUORISOKAHVILA NU
ON AVOINNA:
ma klo 14.00–20.00
ös alakoululaiset
ti klo 14.00–16.00 my
klo 16.00–20.00
ös alakoululaiset
ke klo 14.00–18.00 my
to klo 14.00–18.00
pe klo 14.00–20.00

YÖKAHVILAILLAT
.00–24.00
NUOKKARILLA klo 20
pe 27.9.
pe 25.10.
pe 29.11.
Alaikä 7 lk + 0 ‰
4H:n kanssa
Yhteistyössä Lieksan

i
m
i
o
t
o
s
i
r
Nuo
NUORISOBUSSI

LASTEN JA NUORTEN TANSSITUNNIT
Kulttuurikeskuksen monitoimisalissa

Kirjastoauto Hilippa
toimii nuorisobussina:

maanantai, alkaen 19.8.
klo 18.15–19.15 Mini steps (s. 2012–11), ohjaaja Sanni Taskinen

lauantai 5.10.
klo 10.00–11.30 Savolanvaara 17
klo 12.15–13.45 Nurmeksentie,
Myllylahti, Lippipuron P
klo 14.30–16.00 Yläviekintie 52,
Pitkävaaran risteys

tiistai, alkaen 20.8.
klo 16.30–17.30 Dream steps (s. 2006–05), ohjaaja Jatta Porkka
klo 17.30–18.30 Mystic steps (s. 2008–07), ohjaaja Lily Lackman

lauantai 26.10.
klo 10.00–11.30 Tiensuuntie, Koiravaarantien tiehaara
klo 12.00–13.45 Vuonislahdentie 184,
Kylätoimintakeskus Kukko
klo 14.30–16.00 Vuoniskylien koulu
lauantai 9.11.
klo 10.00–11.30 Kylänlahdentie 81,
Kr. opisto
klo 12.15–14.00 Kantelelahdentie 48, Kärki
klo 14.30–16.00 Kotola, Yläviekintie/
Nurmestien risteys
Toivomme alle 6-vuotiaiden lasten
tulevan yhdessä huoltajan kanssa.
Tervetuloa askartelemaan,
pelailemaan ja lainaamaan!
Yhteistyössä
Lieksan 4H:n ja
kirjaston kanssa

torstai, alkaen 22.8.
klo 17.00–18.00 Happy steps (s. 2010–09), ohjaaja Inka Keronen
klo 18.00–19.00 Wild steps (s. 2004 ja aiemmin), ohjaaja Meiju Ikonen
perjantai, alkaen 23.8.
klo 16.30–17.30 Cheerdance (s. 2011–07),
ohjaajat Lily Lackman ja Sanni Tolvanen
Henkilökohtainen/huoltajan ilmoittautuminen ke 14.8. klo 17.00–18.00
Kulttuurikeskuksen ala-aulassa. Mukaan mahtuu 25/ryhmä. Jos paikkoja
jää, mukaan voi tulla vielä toisella tunnilla. Ei osanottomaksua.
Tunnit järjestetään Itä-Suomen aluehallintoviraston osarahoittamana.
Tanssituntien TALVISHOW 14.12. klo 17.00
Kulttuurikeskuksen Brahe-salissa. Vapaa pääsy

MOPO-/TEKNIIKKAKERHO
torstaisin klo 17.00–20.00 Kuhmonkatu 30 (tekniset tilat)
yläkoulu-, lukio- ja amis –ikäisille
• ei osanottomaksua
• ohjaajina Matti Leinonen ja Esko Honkanen
• kerho järjestetään Itä-Suomen aluehallintoviraston osarahoittamana
Yhteistyössä yläkoulun kanssa

LASTEN JA NUORTEN SIRKUSTUNNIT
Tunneista ilmoitetaan myöhemmin.
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ESITYKSET LAPSILLE
Kulttuurikeskuksen Brahe-salissa klo 9.30
Esityksiin on vapaa pääsy.
30.8.

Harri Lidsle, tuuba ja Hannu Kella, piano:
Tuubakimalainen

27.9.

Miika Nuutinen & Rauli Katajavuori: Sirküs

25.10. Mirjama Gia: Autiotalo
15.11. Ohjelma ilmoitetaan myöhemmin
13.12. Teatteri Mukamas: Joulu on jo ovella

Syyslomaviikolla

ASKARTELUA

LIEKSAN ESIMERKILLINEN
NUORI 2019
Ehdotuksen esimerkilliseksi nuoreksi
voivat tehdä lieksalaiset raittius-, nuoriso-,
kulttuuri-, liikunta- yms. järjestöt, koulut
ja yhteisöt, joiden piirissä nuori toimii ja
joiden taholta nuori tunnetaan hyvin.
Palkinnon jakoperusteita:
• 16–24-vuotias lieksalainen
• terveet elämäntavat
• esimerkillinen ja nuoria innostava harrastustoiminta järjestön tai koulun piirissä
Vapaamuotoiset esitykset, joista käy selville tiedot nuoresta ja hänen harrastustoiminnastaan toimitetaan 15.11.2019 mennessä asiakaspalvelupisteeseen Hyvinvointi
lautakunta/nuorisotoimi, Pielisentie 3,
81700 Lieksa. Lisätietoja, p. 04010 44115/
nuorisosihteeri.
Hyvinvointilautakunta valitsi vuoden 2018
esimerkilliseksi nuoreksi Simo Näykin.

ma 14.10. klo 12.00–14.00
kirjastossa, Urheilukatu 4
Maksuton, ei ennakkoilmoittautumista.
Yhteistyössä Lieksan 4H ja kirjasto

Tulossa:
Alennuslippuelokuvia
yhteistyössä Lieksan Elokuvien kanssa

Äxön-päivä syyslomaviikolla
yhteistyössä Lieksan seurakunnan ja Lieksan 4H:n kanssa
Seuraa ilmoittelua!

Ehkäisevällä päihdetyöviikolla (vk 45) 4.–10.11.
puhutaan kannabiksesta ja siihen liittyvistä myyteistä. ”Sumeeta
logiikkaa”. Lisätietoja löytyy EHYT ry:n nettisivulta ja Facebookista.

Kulttuurikeskuksen tilavaraukset
Brahe-salin, kokoushuone Simpauttajan ja monitoimisalin tilavaraukset
asiakaspalvelupisteestä, Pielisentie 3, p. 04010 44710, avoinna ma–pe
klo 9.00–15.00. Bänditilan varaukset Nuokkarista tai nuorisosihteeriltä.

LIEKSAN NUORISOVALTUUSTON toimihenkilöt:

OHJAAMO NUOPPIS

Maksutonta ohjausta ja neuvontaa alle 30-vuotiaille
nuorille. Yhteydenotot kaupungin asiakaspalvelu
pisteeseen, Pielisentie 3. Avoinna ma–pe klo 9.00–
15.00. Aukioloaikoina p. 050 324 6080.

pj. Henny Ahtiala
varapj. Mikael Kaltiainen
siht. Eleonoora Mikkonen
varasiht. Lily Lackman
Henny ja Juuso Laine ovat Pohjois-Karjalan maakunnallisen
nuorisovaltuuston jäseniä.
Nuvan s-posti nuvalieksa(ät)gmail.com Ota yhteyttä!
Instagram, Snapchat on @nuvalieksa ja
Facebookista Nuvan löytää ”Lieksan Nuorisovaltuusto”
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Pielisen Karjalan musiikkiopisto on keskeinen
kulttuuritoimija Lieksassa

K

ulttuuritarjonta ja harrastusmahdollisuuksien monipuolisuus on
merkittävä tekijä punnittaessa
asuinkunnan viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta. Lieksan kaupungilla on pitkät
perinteet tarjota laadukasta musiikkikasvatusta ja soitonopetusta: Pielisen Karjalan musiikkiopistossa opettavat korkeasti ja monipuolisesti koulutetut, kokeneet
opettajat.
Opetus- ja kulttuuriministeriö pohtii
parhaillaan taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamista, ja selvityshenkilön kesäkuussa julkistamat ehdotukset ovat uhka etenkin syntyvyyden
laskusta kärsivien kuntien musiikkioppilaitoksille. Mikäli uudistusesitykset
toteutuvat, vaarana on, että valtionosuusrahoitus valuu täältä susirajalta lopullisesti pääkaupunkiseudun oppilaitoksille, mikä johtaa helposti opetustoiminnan jyrkkään supistumiseen. Juuri tässä tilanteessa on tärkeää muistaa, kuinka
merkittäviä kulttuuritoimijoita ja taiteen
perusopetuksen antajia musiikkioppilaitokset ovat etenkin pienissä kunnissa.
Vaskikaupunki Lieksalle musiikkiopiston ylläpito ja musiikkikoulutuksen mukanaan tuoma positiivinen imago on erityisen tärkeää.

Musiikki parantaa
elämisen laatua
Liikunnan terveysvaikutuksista kuullaan
lähes päivittäin, mutta musiikin terveysvaikutuksista puhutaan nykyisin lähinnä
vanhustenhoidon yhteydessä. Musiikki
parantaa ihmisen elämänlaatua monin
eri tavoin. Musiikin harrastaminen aktivoi aivoissa useita tunteisiin, kognitioon
ja motoriikkaan liittyviä alueita. Musiikki
aktivoi aivoja erityisesti lapsena: tarkkaavaisuus paranee ja oppiminen helpottuu.
Soittaessa opitaan vaikuttamaan opittuihin liikeratoihin kuulo-, tunto- ja näköaistimuksia yhdistelemällä. Tämä hyödyttää monin tavoin ajattelua ja oppimista, kuten herkistää kielikorvaa tai edistää
matemaattista hahmottamista. Musiikilla voidaan vähentää stressiä sekä lievittää ahdistuneisuutta. Toki musisointi
myös vahvistaa luovaa tunneilmaisua,
josta on hyötyä erityisesti viestintä- ja
yhteistyötaidoissa. Nykyisin korostetaan
myös soittoharrastuksen yhteisöllisyyttä,
mikä kehittää sosiaalisia taitoja.
Pielisen Karjalan musiikkiopiston
syyslukukausi käynnistyy osin tuorein
voimin. Uudeksi viulunsoitonopettajaksi on valittu Reetta Pitkä ja kitaransoitonopettajaksi Sergei Mustonen. Matalia

vaskisoittimia opettaa Vaskiviikolta tuttu Ilkka Karppanen ja sellonsoittoa Saara Hopia. Lieksan Nuorisojousten orkesterinjohtajana aloittaa Soile Tikka. Uusi
oppiaine alkavana lukuvuonna on vapaa
säestys: kyky kompata ja soittaa reaalisointumerkeistä on taito, jota tarvitaan
usein arkielämässä. Vapaata säestystä
opettaa Petri Hirvonen, ja opetus järjestetään Opetushallituksen myöntämän
erillisrahoituksen turvin.

Ilmoittautua voi
ympäri vuoden
Musiikkiopistoon voi ilmoittautua oppilaaksi ympäri vuoden: uusia oppilaita otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä
oppilaspaikkojen vapauduttua. Mataliin
vaskisoittimiin ja kitaraan on vapaita oppilaspaikkoja tarjolla heti. Myös ilmoittautuminen musiikkileikkikouluun on
nyt ajankohtaista, Lieksan ryhmät:
Partalanmäen päiväkoti
• tiistai klo 13.00–13.45 Tenavat 5–6 v.
• tiistai klo 13.45–14.30 Muksut 3–4 v.
Musiikkiopisto
• tiistai klo 16.45–17.30 Tenavat 3–6 v.
• torstai klo 10.00–10.45 Perhe 0–3 v.
• torstai klo 16.30–17.15 Perhe 0–3 v.
• torstai klo 17.15–18.00 Perhe 0–3 v
Kuhmonkadun koulu
• torstai klo 13.15–14.00 Eskarimuskari
Orava päiväkoti
• torstai klo 14.30–15.15 Tenavat 3–6 v.
Kolin koulu
• maanantai klo 11.30–12.15 muskari
Ilmoittautumislinkki sekä musiikkileikkikouluun että varsinaiseksi oppilaaksi
löytyy osoitteesta https://www.lieksa.fi/
musiikkiopisto.
Musiikkiopisto järjestää lukuvuoden
mittaan joukon konsertteja, joihin on
pääsääntöisesti vapaa pääsy. Konserteista tiedotetaan lehdissä, ilmoitustauluilla, verkkosivuilla ja facebookissa. Tervetuloa Pielisen Karjalan musiikkiopistoon
– sekä konsertteihin että oppilaaksi!

SOILE TIKKA
Pielisen Karjalan musiikkiopiston rehtori
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S

uomen Metsästysmuseon kettu
aiheinen näyttely Punaturkin jäljillä – Kettumaista historiaa ja siihen liittyvä Juha Mälkösen kettukuvia on
esillä Pielisen museossa 25.9.–22.11.2019.
Näyttelyssä kuljetaan punaturkin jäljillä historiasta nykypäivään ja esitellään
viekas Mikko Repolainen perin pohjin.
Miten arvostetusta turkiseläimestä ja
erämaiden asukista tuli taajamien tuntumassa viihtyvä citykettu ja riistanhoitajien vahinkoeläin?
Punaturkin jäljillä -näyttely esittelee monipuolisesti ketun elämää sekä
ihmisen katalia keinoja ketun vapauttamiseksi arvokkaasta punaisesta turkistaan. Näyttely tutkailee myös ketun

Joulunviettoa maailmalla
Pielisen museossa avataan joulukuussa perinteinen joulunäyttely.
Tällä kertaa tutustutaan jouluperin
teisiin useissa eri maissa ympäri
maailman – aina Australiasta Venäjälle. Lähde mukaan jouluiselle
matkalle ympäri maailman Pielisen
museossa!
Joulu maailmalla -näyttely
on avoinna 4.12.2019–10.1.2020.

suomalaiseen kansanperinteeseen jättämiä jälkiä Kantelettaren Revon valitus
-runosta revontulien syntytarinoihin ja
eläinsatuihin. Ketun imagoa on hyödynnetty myös monien tuotteiden mainonnassa – näistä on näyttelyssä yllättäviäkin esimerkkejä.
Näyttelyn olennaisen osan muodostaa luontokuvaaja Juha Mälkösen valokuvanäyttely, joka esittelee kaupunkilais
kettuperheen elämää kotipesänsä ympäristössä. Näyttelyn muiden osien painottuessa esittelemään kettua lähinnä historiallisesti merkittävänä riistaeläimenä kertovat Mälkösen kuvat, että kettu
on paljon muutakin kuin muhkea turkki
ja riistanhoitajan painajainen.

Juha Mälkönen (s. 1953) on Riihimäellä
asuva luontokuvaaja ja hammaslääkäri.
Mälkönen on julkaissut useita luontoon
liittyviä valokuvakirjoja ja hänen luontokuvansa ovat tuttu näky lehtien palstoilla. Ensimmäiset varteenotettavat valokuvansa hän otti 13-vuotiaana, ja sittemmin
lapsuuden kiinnostuksesta on kasvanut
harrastus, joka on vienyt miehen metsiin
milloin jänisten, hirvien, karhujen ja kettujen perässä.

ILJA KOIVISTO
Punaturkin jäljillä – Kettumaista
historiaa -näyttely on avoinna
25.9.–22.11.2019.

Pielisen museon aukioloajat ja pääsymaksut 15.5.–15.9.2019
joka päivä klo 10–18, suljettu juhannusaattona
pääsymaksut 7/5,50/1,50 €
Pielisen museon aukioloajat ja pääsymaksut 16.9.2019–14.5.2020
ti-pe klo 10–15 ja lauantait 12.10., 9.11. ja 14.12., suljettu juhlapyhinä
pääsymaksut 3/2/1 €, keskiviikkoisin ei pääsymaksua
Pielisen museo
Pappilantie 2, 81720 Lieksa
p. 04010 44151, museo(ät)lieksa.fi
https://www.lieksa.fi/museo
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Pielisen museon syksyn
vaihtuvassa näyttelyssä
ollaan punaturkin jäljillä

Pentti Vänskä –
elämää Verkkoahon talossa

Kari Virtasen maalaukset
herättävät kysymyksiä

Valokuvaaja Pentti Vänskä tallensi Kukkosen perheen elämää Kolin Verkkoahon
talossa vuosina 1992 ja 1993.
Vielä tuolloin elämä Verkkoahossa
muistutti aikakautta, joka oli suurelta osin
kadonnut Suomen maaseudulta pian toisen maailmansodan jälkeen. Työt tehtiin
niin kuin ne oli aina tehty, oikeaan aikaan
ja luonnon merkkejä seuraten.
Pentti Vänskän puhuttelevat valokuvat
elämästä Kolin kansallismaisemassa ovat
esillä Lieksan kulttuurikeskuksessa syys−
lokakuussa.

Kankaanpään Taidekoulusta vuonna 1986
valmistuneen Kari Virtasen näyttelyllä olisi voinut olla nimi: ”Pohjois-Karjala -projekti”. Hän on asunut ja työskennellyt Pohjois-Karjalassa lähes 20 vuotta, mutta on
nyt muuttanut kotiseudulleen Hankoon.
Lieksan kulttuurikeskuksen näyttely
osuu keskelle muutosta. Virtasen taiteellinen ilmaisu on muuttumassa: suunnitelmallisuus on vaihtumassa spontaaniuuteen. − Itse maalaamisen hetki, värin levittäminen kankaalle ja siveltimenvedot,
saavat nyt viedä ja muuttaa teoksen sisäl-
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Kulttuurikeskuksen
syksyn näyttelyt
töä ja tuottaa tekijällekin yllätyksiä, kertoo
työskentelystään Kari Virtanen.
Maalaamalla Virtanen pohtii itselleen tärkeitä arvo- ja moraalikysymyksiä.
− Valmiit teokset eivät kuitenkaan anna
vastauksia vaan herättävät lisää kysymyksiä ja parhaimmillaan näyttävät vaihtoehtoisia tapoja hahmottaa ja nähdä tosielämän ilmiöitä, taiteilija kertoo.
Kari Virtanen on osallistunut lukuisiin
yhteis- ja ryhmänäyttelyihin Suomessa
ja ulkomailla ja toiminut pohjoiskarjalai
sessa kuvataiteen järjestöelämässä mm.
Joensuun Taiteilijaseuran puheenjohtajana.

Kulttuurikeskuksen syksyn 2019 näyttelyt
25.9.−30.10.2019
Pentti Vänskä: Verkkoahon talossa. Valokuvia Kolilta.
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4.11.−6.12.2019
Kari Virtanen: maalauksia.
Näyttelyt ovat avoinna ma−pe klo 12−17 sekä
Kulttuurikeskuksen tilaisuuksien aikana.
Vapaa pääsy.
Lieksan Kulttuurikeskus
Pielisentie 9–11, 81700 Lieksa

