VINKKEJÄ
LASTEN, NUORTEN ja PERHEIDEN

KESÄTOIMINNOISTA 2020

Vinkit on koottu
nuorisotoimen tietoon tulleista
kesätoiminnoista
lapsille, nuorille ja perheille.
Muutokset ovat mahdollisia. Tarkista tiedot
tapahtuman järjestäjän ilmoituksista.
Mukavaa ja toiminnallista kesää
toivottaa

LASTEN KESÄKERHO 1.-12.6.2020 HUOM: kerho täynnä
ma-pe klo 10.00-14.00 Kulttuurikeskuksella (Pielisentie 9-11) 1.-3. luokkalaisille (s. 2010-2013). Ohjelmaa ulkona ja sisällä mm. pelejä,
askartelua, pieniä retkiä.
Maksuton, mutta omat eväät oltava.
Osallistumispaikat 20 täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitovat
ilmoittautumiset 8.-20.5. www.lieksan seurakunta -> työalat -> kouluikäiset
tytöt ja pojat. Kerho toteutetaan, jos tulijoita on vähintään 10.
Tiedustelut p. 040 1044 115/paula.timonen@lieksa.fi
Nuorisotoimi, Lieksan seurakunta ja Lieksan 4H

LEIKKIPIHATOIMINTA SEURAKUNTAKESKUKSEN SISÄPIHALLA, Mönninkatu 13
1.-26.6. klo 10.00-13.00 viikoittain vaihtuvilla teemoilla
Tiistai ja torstai: leikkipiha omatoimisesti perheiden käytössä. Seurakunta
tarjoaa laktoosittoman välipalan. Pihalla monipuolisesti erilaisia
toimintapisteitä.
Keskiviikkoisin ohjattu leikkiparkki alle kouluikäisille lapsille. Parkki täytetään
saapumisjärjestyksessä, mukaan otetaan kerralla 15 lasta. Lapsille omat
eväät mukaan. Keskiviikon 17.6. leikkiparkki on kirkkopuistossa. Maksuton.
Lieksan seurakunta

MISSIOLEIRI LIEKSAN KIRKOLLA 15.-16.6. klo 10.00 – 15.00
Päiväleirityyppinen varhaisnuorten tapahtuma 7-11 -vuotiaille. Ohjelmassa
monenlaista puuhaa sisällä ja ulkona mm. lähetystyötervehdys Ugandasta,
kirkkoesittely, missio-olympialaiset, musaraamis, leikkejä ja tutustumista
luontoon. Maksuton, ruoka tarjotaan. Ilmoittautumiset nettilomakkeella
lieksanseurakunta.fi viimeistään 5.6. Mukaan mahtuu 25 lasta.

LIIKUNTAKERHO 1.6. – 10.8. Urheilukentällä
maanantaisin klo 16.00 -17.00 n. 4-10-vuotiaille lapsille. Kerho on maksuton
seuran jäsenille, muille 20 €/lapsi. Kerholaiset vakuutetaan STLL:n
luistelukoululaisen vakuutuksella. Ilmoittaudu seuran nettisivulta löytyvällä
lomakkeella tai puhelimitse arkisin klo 17.00 -19.00 p. 0400 738703.
Lieksan Taitoluistelijat ry

TANSSILEIRIT 8. – 10.6.
Leirit pidetään ulkona. Näin saamme säilytettyä turvavälit ja pidämme
lähikontaktin minimissä. Kokoontuminen urheilukentän parkkipaikalle.
Hinta 35 € suoritetaan leirin ensimmäisenä päivänä käteisellä
Minit, 2012-2014 syntyneet
- ma-ke 8.-10.6. klo 10.00-12.00
Midit, 2009-2011 syntyneet
- ma-ke 8.-10.6. klo 12.00-14.00
Maggioret, 2005-2008 syntyneet
- ma-ke 8.-10.6. klo 14.00-16.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 7.6. Ilmoittautumislomake löytyy:
tanssileiritlieksa.blogspot.com
Muista säänmukainen vaatetus, hyvät kengät ja juomapullo. Huom! Leirillä ei
ole yhteisvakuutusta

PERHEIDEN KIRKKOPUISTOSEIKKAILU 29.5. klo 16.00 -18.30
Perheet ovat tervetulleita reitille kiertämään vapaasti, turvavälit huomioiden.
Reitillä tutustumme keväiseen luontoon, vierailemme kellotapulissa,
laulamme, leikimme ja askartelemme. Seurakunta tarjoaa laktoosittomat
eväät. Tapahtuma ei sisällä uskonnonharjoittamista, soveltuu kaikille
katsomuksille. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.
Lieksan seurakunta

LIEKSAN LUKION MUSIIKKILINJAN KONSERTTI – Aikamatka 1.6. klo 18.00
Lieksan lukion musiikkilinjan esittää kevään 2020 konsertin etänä suoraan
kotisohville livelähetyksenä YouTuben kautta. Konsertin teemana on
aikamatka ja ohjelmassa on musiikkia kaukaa ja läheltä. Tule nauttimaan
kanssamme musiikillisesta matkasta!
Tulevan konsertin löydät Lieksan lukion musiikkilinjan YouTube -kanavalta:
https://www.youtube.com/channel/UCujp0aIEpLChqzToOmjeJWA/

NALLET KIRKKOPUISTOSSA -PÄIVÄ 17.6.
Leikkiparkki 3-7 -vuotiaille lapsille klo 10.00-12.00. Mukaan hoitoon sopii 15
lasta saapumisjärjestyksessä.
Klo 12.00 Inka Kiven esittämää Nalleteatteria, johon kaikille vapaa pääsy.
Tämän jälkeen nallepuisto on perheiden vapaassa käytössä klo 15.00 saakka.
Maksuton touhupäivä. Omat eväät ja nallet mukaan.
Tallustele nallesi kanssa kirkkopuistoon leikkimään!
Lieksan seurakunta

THE SHOW WILL GO ONLINE LIEKSAN MUUSIKOT RY:N JÄRJESTÄMÄ PEJN GOES
DIGITAL 2020 -TAPAHTUMA LIVESTRIIMATTUNA 27.6. YOUTUBESSA
osallistuvat Lieksa-kytköiset kokoonpanot:
Hyperit
Diego & Jnss Crew
Karvas
Soul Brothers
Bändiesittelyt ja soittoaikataulut julkaistaan mahdollisimman pian, joten
pysykääpä kuulolla! Tapahtuma järjestetään LiveStriimattuna YouTubessa
27.6.2020, ja tarkemman ajan sekä striimilinkin ilmoitamme myöhemmin.
Striimi löytyy toki myös verkkosivustoltamme.

Lieksan Muusikot ry

MANUFEST-MUSIIKKITAPAHTUMA 8.8. klo 16.00 – 22.00 Joensuun torilla
Musiikkitapahtumassa esiintyy paikallisia nuoria sekä yksi
valtakunnallisesti tunnettu tähtiartisti. "Yhdistystorilla" paikallisilla
yhdistyksillä ja nuorilla on mahdollisuus kohdata toisensa. Tapahtuman
aikataulu julkaistaan noin kuukausi ennen tapahtumaa. Tietoa voi
seurata @pkmanuva Instagrammissa ja Facebookissa ja pkmanuva.fi sivuilla.
Tapahtuma on päihteetön, avoin kaikille ja maksuton
.
Lieksan nuorisovaltuusto ja nuorisotoimi järjestävät tapahtumaan
maksuttoman kuljetuksen. Seuraa ilmoittelua.
Tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat maakunnallisen
nuorisovaltuuston nuoret Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton tuella

MAAKUNTAPÄIVÄN TAPAHTUMA ”LASTEN LIEKSA” 29.8. klo 13.00 - 16.00
Moisionkadun koululla, Moisionkatu 15
Ohjelmassa toimintapisteitä, työpajoja ja tutustumisia eri kohteisiin sekä
pomppulinna. Maksuton tapahtuma.
Lieksan Tukipiste ry yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa

KIRJASTO, Urheilukatu 4, p. 040 1044 131
Kesällä kirjastoon!
Avoinna 1.6. -31.8. ma -pe klo 10.00-18.00
Tutustu myös näihin:
Finna.fi - Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden aarteet samalla haulla
Kirjasampo - löydä kiinnostavia kirjailijoita, kirjoja ja uusia lukukokemuksia
Monikielinen kirjasto - teoksia yli 80 kielellä lapsille, nuorille ja aikuisille
Kysy kirjastonhoitajalta - kirjastojen yhteinen palvelu, josta saat vastauksen
sähköpostiisi
Verkkokirjaston E-kirjasto on avoinna koko kesän ympäri vuorokauden
Kirjastoauto Hilippa ei liikennöi 27.7. – 23.8.
- aikataulutiedustelut, p. 040 1044 125 tai 040 1044 124
Kolin siirtokokoelma, Aapiskukontie 11, kiinni 1.6. – 31.8.
- Kirjastoauto Hilippa Kolilla 1.6., 15.6., 29.6., 13.7. ja 24.8.

PIELISEN MUSEO, Pappilantie 2, p. 040 1044 151
Avoinna 1.6. – 15.9. joka päivä klo 10.00–18.00, suljettu juhannusaattona.
Pääsymaksut: 7 €/5,50 €/1,50 €
Kesän pääsymaksuttomat päivät ke 3.6. ja ke 26.8.
LieksaMyst -mobiilipeliä voi pelata omalla älypuhelimella museoalueella. Peli
soveltuu sekä lapsille että aikuisille.
Kesänäyttely ”Parantaja” kertoo kansanparannuksesta Pielisjärvellä.

PAATERI, Paateri 21, Vuonisjärvi, p. 040 1044 055
Avoinna 1.6.–15.9. joka päivä klo 10.00– 18.00, juhannusaattona klo 10.00–
16.00 Pääsymaksut: 7 €/5,50 €/ 2,50 €

UIMAHALLI (Kainuuntie 7), p. 040 1044 770/lippukassa
avautuu 3.8.
ma
klo 11.00 – 20.00
ti ja pe
klo 6.00 – 20.00
ke-to
klo 8.00 – 20.00
la-su
suljettu
Liikuntatoimi

NUORISOKAHVILA NUOKKARI, Pielisentie 9-11
Avautuu 10.8.
ma
klo 14.00 – 20.00
ti
klo 14.00 – 16.00 myös alakoululaiset
klo 16 - 20
ke
klo 14.00 – 18.00 myös alakoululaiset
to
klo 14.00 – 18.00
pe
klo 14.00 – 20.00
yökahvilat 1 krt/kk
Nuorisotoimi

NUORTEN NURKKA KESÄTORILLA
Nuori, voit varata vaikkapa kirpparipaikan kesätorilta Pielisentien varrelta.
Myyntiaika kesä-, heinä- ja elokuussa ma - pe klo 7.00–18.00, la ja aatot klo
7.00 – 14.00. Oma myyntipöytä tms. oltava. Paikkavaraukset ma - pe
klo 8.00 – 15.00, p. 045 263 6655/Tukipiste
Nuorisotoimi

HALUATKO OPETELLA PELAAMAAN TENNISTÄ?
Heinä-elokuussa järjestetään n. 7-11 -vuotiaille tenniskoulu ulkokentillä. Seura
lainaan tarvittaessa mailan. Seuraa ilmoittelua Lieksan Lehdestä.
Pielisen Tennis ry

JUNIORI-HURTAT TIEDOTTAA:
Juniorijalkapallon joukkueharjoitukset alkavat 1.6.2020.
Kilpailutoimintaa ei tänä kesänä ole. Uusia pelaajia mahtuu mukaan
harjoituksiin. Joukkueita löytyy ikäluokkiin 2010, 2009 ja 2005 syntyneet.
Lisätietoja ja harjoitusaikoja voi kysellä:
Simo Näykki p. 045 259 6438
Reetta-Leena Hiltunen p. 0400 281 360

LIEKSAN URHEILIJAT TIEDOTTAA:
Yleisurheilukoulut alkavat 8.6. alkavalla viikolla. Ryhmiä on 5-12-vuotiaille.
Toiminnassa huomioidaan valtioneuvoston ja AVI:n koronatilannetta varten
antamat säännöt ja ohjeistukset.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset osoitteessa www.lieksanurheilijat.fi

MLL PIELISJÄRVEN YHDISTYS RY TIEDOTTAA:
Ottakaa seurantaan yhdistyksen sosiaalisen median kanavat Facebook ja
Instagram, joissa tiedotamme tulevista tapahtumista.

RANTALENTOPALLO
Sataman uimarannalla on vapaassa käytössä oleva pelialue.
Liikuntatoimi

.

URHEILUPUISTON TENNISKENTÄT
• Kentät ovat avoinna klo 7.00-22.00
• Pelaaminen on maksutonta
• Vuorot varataan tenniskentän ilmoitustaululta. Uuden vuoron voi varata
vasta sen jälkeen, kun edellinen vuoro on käytetty
• Etukäteen voi varata vain yhden vuoron/käyttäjä. Varauksen
yhteydessä on mainittava kaikkien pelaajien nimet
• Viimeisen vuoron käyttäjä lukitsee kentän oven. Muista tarkistaa
listasta, oletko viimeinen käyttäjä!
• Pelaaminen lopetetaan 5 min ennen varausajan päättymistä. Pelaajat
kastelevat ja harjaavat kentän ilmoitustaululla annettujen ohjeiden
mukaisesti.
• Pelaaminen on sallittu vain tennis- ja urheilutossuilla. Karkeakuvioisilla
kengillä pelaaminen ei ole sallittua.
• Kentänhoitajan antamia tai ilmoitustaululla olevia ohjeita on
ehdottomasti noudatettava.
Liikuntatoimi
TULE PELAAMAAN TENNISHALLIIN
Hallivuorovaraukset p. 0400 887 827
tai 040 5178 774. Hallivuorojen hinnat:
sulkapallo ja pöytätennis 10.00 €/h ja
tennis 17.00 €/h ja 12,00 €/seuran
jäsenille.
Pielisen Tennis ry

FRISBEEGOLF
Frisbeegolfradat sijaitsevat
urheilupuistossa (7-ratainen) ja
Timitrassa Lieksan hiihtokeskuksessa (18-ratainen).
Liikuntatoimi

ULKOKUNTOSALIT
Junioreille tarkoitettu ulkokuntosali satamassa ja aikuisille Vapauden
puistossa ovat vapaasti käytettävissä. Niissä on erityisesti lihaskuntoa
kohottavia laitteita.
Liikuntatoimi
UIMARANNAT
• Kaupunginniemi
• Pankakoski
• Timitranniemi
• Urheilupuiston uimalaitos

LIEKSAN LÄHIALUEEN LUONTOPOLUT
• Pappilanluhta houkuttaa
Keskustan kupeessa sijaitsee luonnonkaunis Pappilanluhdan kunnostettu
kosteikkoalue. Alue on Lieksanjokeen laskevan Sokojoen varressa ja se on
aikanaan toiminut karjan laitumena sekä heinämaana. Lintutornille pääsee
myös pyörätuolilla. Lieksa-Joensuu tien varressa on opastetaulu ja
pysäköintialue.
Lintutornille vievä reitti on esteetön. Pidemmällä kävelyreitillä on pitkospuita
ja polkuja. Alueelle pääsee kävelysillan johdosta myös Rauhalan ja Tiuran
kaupunginosista.
•

Pielisen polku
Kivituhkapintainen ja pitkospuilla varustettu reitti kaupungin sydämessä
upean Pielisen rantamailla. Reitin pituus on n. 850 m. Lintujen
tarkkailutasanne ja levähdyspenkkejä.

•

Brahean polku
Lieksan Varasojan maisemiin on rakennettu esteetön luontopolku, Brahean
polku. Luontopolku alkaa ev.lut. kirkon parkkipaikalta ja päättyy pyörätielle.
Polku on suurimmaksi osaksi vankkaa, lankkurakenteista siltaa, jossa on
reunat tai kaiteet. Loppuosa on tasoitettua kivimurskaa.
Pituutta polulla on n. 350 metriä ja sen pystyy kulkemaan niin pyörätuolilla,
rollaattorilla kuin lastenvaunuja työntäen. Levähdyspaikkoja polulla on kaksi.
Polku on tehty kosketusetäisyydelle puista. Lajistona reitillä on pihtakuusta,
tavallista kuusta, lehtikuusta ja koivua. Polulta näkyvät montut maastossa
ovat vanhan Varasojan vesireitin aikaisia säilytyskuoppia.

•

Retkeily
Retkeillä voi Lieksassa esimerkiksi Kolilla, Ruunaalla ja Reposuolla. Alueilla
on monenlaisia reittejä, joista voi valita oman vaatimustason mukaisen reitin.
Reittien varrella sijaitsee myös tulentekopaikkoja, missä voi paistaa vaikkapa
retkimakkarat.
Lisätietoja: Luontoon.fi

•

Nuotiopaikkoja Lieksassa on esimerkiksi
- Timitrassa (Lieksan hiihtokeskus)
- Honkalahdessa
- Monolanniemessä
- Ruunaalla
- Reposuolla
- Kolilla
- Jongunjoella
Osassa nuotiopaikoista on myös laavut.
Lisätietoja: https://www.infogis.fi/lieksa/

SUUNNISTUS
Suunnistusta voit harjoitella Lieksassa itsenäisesti joko kartan kanssa
kiintorasteilla tai mobiilisuunnistuksena älypuhelimellasi.
Kiintorasteja löytyy Lieksan alueelta viidellä kartalla Saavalla, Pankakoskella,
Timitrassa, Surpeenvaaralla ja Metelissä. Rasteilla on rastilippu ja oranssinen
muoviputki tai pelkkä oranssinen muoviputki. Kiintorastikartat voit tulostaa tai
ladata puhelimeesi Lieksan rastin nettisivuilta http://lieksanrasti.fi/
Karttoja saa myös hyvinvointipalveluista/liikuntatoimi, Pielisentie 9-11,
koronatilanteen salliessa.
Lisäksi keskustan alueella on patsassuunnistus, jossa voit kartan avulla
tutustua Lieksan patsaisiin ja muistomerkkeihin keskustan alueella (myös
netissä).

Mobiilisuunnistusta (MOBO) varten tehtyjä ratoja löytyy Saavalta,
Urheilupuistosta, Mähköltä ja Timitrasta. MOBO-sovelluksen ja älypuhelimen
avulla voi tutustua ilmaiseksi suunnistukseen. MOBO on nykyaikainen versio
perinteisistä kiintorasteista. Lisätietoa ja ohjeet sovelluksen lataamiseen
älypuhelimeen http://mobo.suunnistus.fi/ohjeet.php
Jos kiinnostuit lisää suunnistuksesta, Lieksassa on viikoittain maksullisia
kuntosuunnistuksia myöhemmin kesällä koronatilanteen johdosta. Tällä
hetkellä kuntorastit toteutetaan omatoimisuunnistuksena. Ohjelman ja
lisätietoja löydät http://lieksanrasti.fi/
Lisätietoja nettisivuiltamme http://lieksanrasti.fi/ tai sähköpostilla
lieksanrasti@gmail.com
Lieksan Rasti ry

SISÄLIIKUNTAPAIKKOJEN SALIVUOROT haettavana kaudelle 2020-2021
Vuoroja haettavana Hyvinvointikeskus Liehuun, Lieksa Areenaan, uimahalliin
ja kuuteen eri liikuntasaliin. Moisionkadun koulun iso sali on käytettävissä
syyskauden 2020.
Vuoroja haetaan sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy kaupungin
kotisivulta www.lieksa.fi/liikuntapalvelut
Hakuaika päättyy 11.6.2020 klo 15.00. Vapaaksi jääneitä vuoroja voi
tiedustella myöhemmin loppukesästä asiakaspalvelupisteestä, Pielisentie 3,
arkisin klo 9.00 – 15.00, p. 040 1044 710.
Liikuntatoimi

KESÄKENTTIEN HARJOITUSVUOROT kesälle 2020
Lieksan kaupungin kesäkenttien maksuttomat vakiovuorot kesälle 2020 on
myönnetty, mutta vapaita vuoroja voi tiedustella kaupungin
asiakaspalvelupisteestä.
Vuoroja voivat hakea urheiluseurat, liikelaitokset sekä harrasteliikuntaa
harjoittavat yhdistykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt.
Pesäpalloa voi pelata esim. jäähallin viereisellä hiekkakentällä. Lentopallovuoroja voi varata Mähkön kentälle. Jalkapallon harrastajille on tarjolla niin
luonnon nurmi-, hiekka- kuin hiekkatekonurmipäällysteisiä kenttiä.
Vakiovuorot tulevat voimaan 1.6. alkaen
Yleisurheilukenttä
Vanha nurmikenttä
Jäähallin viereinen hiekkakenttä
Mähkön heikkakenttä
Mähkön lentopallokenttä
Rantalan koulun pihakenttä
Keskuskoulun pihakenttä
Maksuttomia, vapaita kesäkenttävuoroja voi tiedustella
asiakaspalvelupisteestä, Pielisentie 3, p. 040 1044 710,
asiakaspalvelu@lieksa.fi
LAMMINKYLÄN KOTA KÄYTETTÄVISSÄ
Kota on lukittu ja avaimet saa ABC huoltoasemalta maksamalla 20 euron
vuokran ennakkoon yhdistyksen tilille FI30 5343 0720 0710 13. Avainta
noudettaessa voi näyttää maksukuitin tai tiedot puhelimen näytöltä. Hyvään
kuntoon laitetussa kohteessa voi käydä paistamassa vaikkapa makkarat ja
nauttia Pielisen rantamaisemista.
Ajo-ohje: Timitrantieltä Lepolantielle kohti entistä Lamminkylän koulua 2,7 km,
josta oikealle Hiekkatielle ja sitä noin 300 m Pielisen rannalle osoitteeseen
Hiekkatie 10, jossa parkkipaikka.
Lamminkylän kyläyhdistys ry

NUORTEN KESÄSETELI v. 2020
Kesäseteleitä voidaan myöntää 60 nuorelle. Seteli voidaan myöntää
korkeintaan 19-vuotiaalle Lieksassa kirjoilla olevalle nuorelle. Alaikärajaa ei
ole määritelty. Yhden setelin arvo on 250,00 €. Nuorelle pitää maksaa
sopimuksen mukaista palkkaa ja minimibruttopalkan on oltava vähintään
350,00 €.
Kesäsetelin työnantajana voi olla lieksalainen yhdistys, yritys, järjestö tai
säätiö (Y-tunnus oltava). Kesätöihin kesäsetelillä palkattava nuori ei saa olla
yrittäjän/yrityksen ym. perheenjäsen. Yksityistaloutta, perhettä, kuntaa,
kuntayhtymää, valtiota tai yksityistä henkilöä ei hyväksytä kesäsetelin
työpaikaksi.
Nuori voi saada yhden kesäsetelin kesää kohden. Samoin yritys voi saman
kesän aikana ottaa palvelukseen ainoastaan yhden nuoren, jolla on
kesäseteli. Jos nuori on palkattu kaupungille kesätöihin, ei häntä voi palkata
samana kesänä kesäsetelillä töihin.
•
•

Ohjeet ja kesäsetelilomakkeen voi
tulostaa kaupungin www-sivulta
noutaa kaupungin asiakaspalvelupisteestä, Pielisentie 3,
avoinna ma-pe klo 9.00 – 15.00,
p. 040 1044 710 tai sähköposti asiakaspalvelu@lieksa.fi
Lisätietoja kaupungin www-sivuilta.

