VINKKEJÄ
LASTEN, NUORTEN ja PERHEIDEN

KESÄTOIMINNOISTA 2021

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

LASTEN KESÄKERHO 7. - 18.6. (Kysy peruutuspaikkoja.)
Kerhoaika on arkipäivisin ma-pe klo 10.00 - 14.00. Kerho on tarkoitettu 1. - 3.
luokkalaisille (s. 2011 - 2014).
Ensimmäisen viikon kerhopaikkana on Kulttuurikeskus ja toisen viikon Lieksan
kirkko. Ohjelmassa mm. pelejä, leikkejä, askartelua, pieniä retkiä sekä
musisointia Sibeliuksen jalanjäljillä. Kesäkerho on maksuton, mutta omat
eväät pitää olla. Kerhopaikoilla on jääkaappi eväiden säilytykseen ja mikro
lämmitystä varten.
Osallistumispaikkoja on kaksikymmentä ja ne täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumislomake löytyy seurakunnan wwwsivulta www.lieksanseurakunta.fi Ilmoittautuminen alkaa 21.5. ja päättyy 31.5.
Kerho toteutetaan, kun tulijoita on vähintään kymmenen.
Ennen kerhon alkua yhteydenotot ja tiedustelut p. 040 1044 115
/paula.timonen@lieksa.fi. Ja kerhon aikana otetaan yhteyttä ohjaajiin.
Yhteistyössä kaupungin nuorisotoimi, Lieksan seurakunta ja Lieksan 4H

MONIKULTUURISET KESÄLEIRIT LAPSILLE JA NUORILLE
Lastenleiri 7. - 11.6. ja nuortenleiri 14. - 18.6. klo 9.00 - 14.00 Merilänhovi,
Kainuuntie 96.
Ohjelmassa on mm. metsäretki, museokäynti, taiteen tekoa sekä mukavia
pelejä ja leikkejä. Tarvitset mukaan vain iloisen mielen ja sään mukaisen
pukeutumisen. Leirit ovat maksuttomia ja tarjoamme evästä päivän aikana.
Ilmoittaudu mukaan leirille sähköpostilla osoitteeseen
kukkonen.ilkka@gmail.com tai p. 050 400 5696

MISSIOLEIRI 22. – 23.6. LIEKSAN KRISTILLISELLÄ OPISTOLLA (Leiri täynnä)
7 – 11 -vuotiaille tytöille ja pojille tarkoitettu toiminnallinen leiri.
Tarjolla on monenlaista puuhaa sisällä ja ulkona kansainvälisyyskasvatuksen
merkeissä.
Ilmoittautumiset nettilomakkeella viimeistään 4.6. www.lieksanseurakunta.fi
Mukaan mahtuu 25 leiriläistä. Leirin hinta on 25,00 €/lapsi.
Leiripaikan saaneet saavat sähköpostilla vahvistuksen ja leirikirjeen sekä
postissa erillisen laskun. Tervetuloa mukaan!
Lieksan seurakunta ja Lieksan 4H

LIIKUNTAKERHO - pelien ja leikkien kautta liikunnaniloa lapsille Liehussa
Alle 9 -vuotiaille lapsille keskiviikkoisin klo 18.00 - 19.00 alkaen 26.5.
Liikuntavaatteet ja juomapullo mukaan. Kerho on maksuton.
Juniori-Hurtat ja luistelu-/kiekkokoulu

KESÄKERHO 3 - 7 -VUOTIAILLE LAPSILLE
Ohjattua toimintaa klo 9.00 - 13.00 maanantaina, keskiviikkona ja torstaina
seurakuntatalon sisäpihalla. Voit jättää lapset kerhoon lastenohjaajien
vastuulle. Ota omat eväät mukaan sekä säähän sopiva vaatetus, muista
aurinkosuoja. Touhuamme pääsääntöisesti ulkona.
Voit tiedustella vapaita paikkoja p. 040 059 1708
Lieksan seurakunta

LEIRI 2. - 4.7. SAUNANIEMESSÄ 6 - 13 -VUOTIAILLE
Ohjelmassa mm. ohjattuja tehtäviä, leikkejä, pelejä ja kilpailuja, uintia ja
saunomista, raamatunkertomuksia, näytelmiä ja lauluja, nuotioiltoja.
Leirin hinta 20,00 € ja saman perheen sisaruksesta 15,00 €.
Majoitus on sisätiloissa, mutta ulkomajoitus omassa teltassa on mahdollista.
Ilmoittautumisohjeet osoitteessa www.lieksanhelluntaisrk.net. Lisätietoja
p. 050 360 7662.
Lieksan helluntaiseurakunta

PERHEIDEN OMATOIMINEN LEIKKIPIHAPÄIVÄ
tiistaisin klo 10.00 - 13.00 seurakuntatalon sisäpihalla 3 - 7 -vuotiaille. Pihan
leikkivälineet, temppuradat, kädentyöt ovat perheiden käytössä. Lapset ovat
huoltajien vastuulla, lastenohjaajat tarjoavat välipalaa osallistujille. Ei vaadi
ennakkoilmoittautumista.
Lieksan seurakunta

KESÄUIMAKOULUT UIMAHALLILLA
Kaikissa uimakouluissa (A-B) 3 ryhmää
Ryhmät alkavat
1. klo 09.00 alkeisuimakoulu
2. klo 10.45 alkeisuimakoulu
3. klo 13.15 taitoryhmä
HUOM! poikkeus maanantain 1. ryhmät klo 15.00 uimahallin aukioloaikojen
vuoksi
Kestoaika kaikissa ryhmissä 1 h 15 min
Kaikissa ryhmissä myös taitoryhmä (iso allas), mahdollisuus suorittaa
maksullisia uintimerkkejä
Osallistumismaksu: 17,00 €, maksetaan ensimmäisellä uintikerralla
Ilmoittautuminen ma 7.6. klo 8.00 alkaen uimahallilla tai p. 040 1044 129
A-UIMAKOULU
8.6. - 15.6. (6 pv) alaikäraja 5 v. (myös taitoryhmät)
B-UIMAKOULU
16.6. - 23.6. (6 pv) alaikäraja 5 v. (myös taitoryhmät)
Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tervetuloa!
Lisätietoja:
p. 040 1044 113/Jarmo Honkanen, liikuntasihteeri
p. 040 1044 114/Tuula Aikioniemi, erityisryhmien liikunnanohjaaja
Liikuntatoimi

JALKAPALLON KESÄ 2021
Harjoitusajat keskuskentällä ma 31.5. alkaen
Futiskoulu ma klo 17.00 - 18.00, ilmainen
(n. 4 - 7-vuotiaat tai muuten aloittelevat halukkaat)
P8: 2012 - 2014 syntyneet, treeniporukka ma ja ke
klo 17.00 - 18.00
P11: 2010 - 2012 syntyneet, sarjassa pelaava joukkue,
ma ja ke klo 18.00 - 19.30
P12: 2007 - 2009 syntyneet, treeniporukka ma ja ke
klo 18.00 - 19.30
Lisätietoja: www.juniorihurtat.fi

YLEISURHEILUKOULUT
Kokoontumisajat:
3 - 4 v ma klo 17.00 - 18.00
5 - 6 v ma klo 18.00 - 19.00
7 - 9 v ti ja to klo 17.00 - 18.30
10 -12 v ti klo 18.30 - 20.00 ja ke klo 11.00 - 12.30
Ensimmäinen kerta viikolla 23 (ma 7.6. tai 8.6.)
Ryhmien hinnat:
3 - 4 v ja 5 - 6 v
40,00 €
7 - 9 v ja 10 - 12 v
60,00 €
Sisältää ohjauksen, vakuutuksen, LU:n jäsenyyden
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.lieksanurheilijat.com

TENNISKOULU 5. - 9.7. klo 12.00 - 13.00 ULKOKENTILLÄ URHEILUPUISTOSSA
noin 7 - 11 -vuotiaille. Seura lainaa tarvittaessa mailan. Sateen sattuessa
tennishallissa. Ilmoittautumista ei tarvita. Tiedustelut, p. 041 453 7328.
Pielisen Tennis ry

PYÖRÄILYN A-B-C 7.6. klo 17.00 - 18.30 Koneaseman piha-alueella, Asema-aukio 1
Lapsille polkupyörärata, fysioterapeutti Erja Vuorinen opastaa: Kuinka opetat
lasta pyöräilemään, vinkit: Mitä pyörää hankittaessa on hyvä huomioida?
Haaste: Lieksalaiset perheet haastetaan pyöräilemään 7.6. – 18.7.2021.
Merkitkää ylös yhdessä poljetut kilometrit ja ilmoittakaan ne sekä
perheenjäsenten lukumäärä ja yhteystiedot tekstiviestillä, p. 013 330 5435.
Haasteeseen osallistuneiden kesken arvotaan palkinnoksi pyörien huollot.

PUISTOKAHVILAT KESÄLLÄ
Kokoontumiset parillisen viikon perjantaisin klo 10.00 - 11.30 Keskuspuistossa
(poliisilaitoksen takana oleva leikkipuisto).
Kokoontumiskerrat:
18.6.
2.7.
16.7
13.7.
30.7.
Tervetuloa leikkimään meidän kanssamme! Tarjoamme pientä välipalaa sekä
juomista. Huonolla säällä toiminta siirretään Perhekahvilan tiloihin, Siltakatu 1.
Seuraathan jo meitä facebookissa sekä instagramissa, ilmoitamme siellä
mahdollisista muutoksista.
MLL Pielisjärven yhdistys ry

FAST & FURIOUS 9 -ELOKUVA
Kesän 2021 elokuvateattereissa avaa Fast &
Furious 9, yhdeksäs osa jo lähes kahden
vuosikymmenen ajan jatkuneesta elokuvasarjasta.
Tulossa kesä-heinäkuun vaihteessa
Kulttuurikeskuksen Brahe-saliin. -K12/9Lieksan elokuvat

LIEKSAN RAVIT, ravirata, Jokiranta 6
22.6, 20.7. ja 10.8. klo 17.30
Ennakkoliput: nettilippu.fi 10,00 €/5,00 € alle 16 v. Liput portilta 12.00 €.
Ennen ravien alkua ajetaan ponilähtö. Joissakin raveissa järjestetään lapsille
keppihevoslähtö. Vietä leppoisa ravipäivä!
Pielisjärven hevosystäväinseura ry

VAPAPÄIVÄ 12.6.
Lasten ja nuorten perinteistä Vapapäivää vietetään lauantaina kesäkuun 12.
päivä. Opastetuilla kohteilla kalastetaan tuttuun tapaan klo 10.00 - 15.00.
Vapapäivänä alaikäiset kalastavat ilmaiseksi useilla Metsähallituksen
vapakalastuskohteilla. Vapapäivänä Metsähallitus avaa yli 30
kalastuskohdetta lapsille ja nuorille.
OPASTETUILLA KOHTEILLA kalastaminen on ilmaista kaikille alle 18vuotiaille klo 10.00 - 15.00. Tapahtumat järjestetään, mikäli alueelliset
koronarajoitukset sen mahdollistavat. Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua
etukäteen, vaan paikan päällä ilmoittaudutaan SVK:n ohjaajalle, jolta saatu
rintamerkki toimii kalastuslupana. Ohjaajat tarjoavat neuvoja ja vinkkejä ja
auttavat nuoret kalastajat alkuun tarvittaessa. Kohteina mm. Lieksa,
Änäkäinen ja Nurmes, Peurajärvi. (Lisätietoja janne.tarkiainen(at)vapaaajankalastaja.fi, p. 044 547 9116)
Vapapäivänä opastetuilla kohteilla saavat tapahtuma-aikana kalastaa
ainoastaan alaikäiset. Saaliskiintiö on kaksi lohikalaa/nuori kalastaja. Aikuisten
luvanmyynti jatkuu tapahtuman jälkeen klo 15.00.
MUILLA KOHTEILLA voi Vapapäivänä kalastaa ilmaiseksi koko vuorokauden
(24 h). Kohteilla ei ole opastusta tai järjestettyä ohjelmaa. Näille kohteille tulee
ilmoittautua etukäteen lähettämällä kalastajan ja hänen huoltajansa nimi sekä
kohde, jossa aikoo kalastaa, joko sähköpostitse osoitteeseen
vapapaiva(at)metsa.fi tai tekstiviestillä numeroon 040 720 5963. Samassa
viestissä voi ilmoittaa useamman kalastajan ja huoltajan nimen. Viestiin ei
vastata erikseen.
Myös mukana oleva huoltaja (1 hlö/lapsi tai nuori) voi näillä kohteilla kalastaa
ilmaiseksi, sillä hän toimii alaikäisen oppaana. Saaliskiintiö on nuorille
kalastajille kaksi lohikalaa, huoltajille yksi lohikala. Kohteena mm. Lieksa,
Ruunaa

a kello 10–15, ja muilla kohteilla lapset voivat kalastaa
omatoimisesti huoltajansa kanssa.
Vaikka Vapapäivää vietetään ulkona eikä
kalastaessa tavallisesti kyhjötetä kylki
kyljessä, pidetään silti huolta itsestämme
ja toisistamme noudattamalla muutamia

Parasta Ennen ja Nyt 2021 -tapahtuma livestriiminä YouTuben kautta
3.7. klo 19.00. Lähetystä pääsee seuraamaan ilmaiseksi
osoitteessa https://parastaennenjanyt.fi/
Ega & the Boys – klo 19.00
Hyperit – klo 20.00
Queen Killer – klo 21.00
Dynamo – klo 22.00
Lieksan Muusikot ry
JUHA LAUKKANEN & PEUKALOISEN RETKET VILLIHANHIEN SEURASSA
–nukketeatterinäytelmä 14.7. klo 11.00 & 13.00, Pielisen museo
Musiikki: Maija Ruuskanen. Kesto noin 30 min. Esityksiin on vapaa pääsy ja
esitykset ovat osa Pielisen museon Lasten päivää. Sään salliessa konsertti
järjestetään ulkoilmassa Virsuvaaran suurtuvan edustalla ja muutoin sisällä
suurtuvassa. Museon pääsymaksut 8,00 €/6,50 €/museokortti, alle 18-vuotiaat
ei pääsymaksua. Yhteistyössä: Lieksan kaupunki

NUORTEN NURKKA TORILLA
Nuori, voit varata maksuttoman toripaikan Pielisentien varrelta vaikkapa
kirpparia varten. Myyntiaika on arkisin klo 7.00 - 14.00. Oma myyntipöytä tms.
oltava.
Toripaikkojen varaukset arkisin klo 9.00 - 15.00 asiakaspalvelupisteestä,
Pielisentie 3, p. 040 1044 710, asiakaspalvelu@lieksa.fi
Nuorisotoimi

TIISTAITORIT vesitornin juurella
6.7., 13.7., 20.7., 27.7., 3.8. ja 10.8. Myyntiaika klo 12.00 – 18.00, ohjelmaaika klo 15.00 – 18.00.
Tukipiste
27.7. tori-isäntänä nuorisotoimi. Tällöin nuorten paikkamaksun sponsoroi
nuorisotoimi.
LIIKENNEPUISTO, Tapionkatu 5
Liikennepuisto on avautumassa kesäkuussa. Seuraa ilmoittelua Lieksan
Lehdessä.

LEIKKIKENTÄT
Kaikilla leikkikentillä on vähintään keinu, liukumäki, hiekkalaatikko ja
eläinleluja. Leikkikentillä on infotaulu,
josta selviää leikkikentän nimi,
hätäkeskuslaitoksen puhelinnumero ja
leikkikentän kunnossapidon
puhelinnumero.
Hovila
Keskuspuisto 1 ja 2
Kiramo
Kuusela
Mähkö
Pankakoski
Partalanmäki
Rauhala
Repomännikkö
Sepäntie
Timitra
BRAHEA KAMPUS, Kuhmonkatu 30
Kampuksen piha on kaikille avoin lähiliikunta-alue, jossa sijaitsevat lentopallo-,
koripallo- ja minifutiskentät sekä urheilukaukalo, jossa voi pelata katusählyä
tai koripalloa. Alue on kaikkien vapaassa käytössä kouluajan ulkopuolella eikä
siellä ole varattuja vuoroja.
NUORISOKAHVILA NUOKKARI, Pielisentie 9 - 11
Avautuu 11.8.
Avoinna klo 14.00 - 18.00
ti
klo 14.00 - 16.00 myös alakoululaiset
ke
klo 14.00 - 18.00 myös alakoululaiset
Nuorisotoimi

UIMAHALLI, Kainuuntie 7,
p. 040 1044 770/lippukassa
suljettu 24.6. - 1.8.
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

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

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

ULKOKUNTOSALIT
Junioreille tarkoitettu ulkokuntosali
sijaitsee satamassa ja aikuisille
tarkoitettu keskustassa Vapauden
puistossa. Ne ovat vapaasti käytettävissä
ja niissä on erityisesti lihaskuntoa
kohottavia laitteita.
Liikuntatoimi
UIMARANNAT
• Kaupunginniemi
• Pankakoski
• Timitranniemi
• Urheilupuiston uimalaitos
LIEKSAN LÄHIALUEEN LUONTOPOLUT
• Pappilanluhta
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.
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/lieksanrasti/kartat/kiintorastikartat/
Karttoja saa myös hyvinvointipalveluista/liikuntatoimi Pielisentie 9 - 11. Lisäksi
keskustan alueella on patsassuunnistus, jossa voit kartan avulla tutustua
Lieksan patsaisiin ja muistomerkkeihin keskustan alueella (myös netissä).
Mobiilisuunnistusta (MOBO) varten tehtyjä ratoja löytyy keskustasta,
Satamasta, Saavalta, Urheilupuistosta, Mähköltä, Pankakoskelta 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 toukokuusta syyskuulle saakka maanantaisin. Ohjelman
löydät http://lieksanrasti.fi/lieksan-rasti/kuntosuunnistus/kuntosuunnistus-2021/
Jäsenmaksun maksamalla (alle 18 v 10,00 €) voit suunnistaa lähes 20 kertaa
kesän aikana.
Lisätietoja nettisivuiltamme http://lieksanrasti.fi/ tai sähköpostilla
lieksanrasti@gmail.com

KIRJASTO, Urheilukatu 4, p. 040 1044 125
Kesällä kirjastoon!
Avoinna 1.6. -31.8. ma - pe klo 10.00 - 17.00
Vaara-kirjastot - uusi verkkokirjasto | Vaara-kirjastot (finna.fi) – Vaarakirjastojen yhteiset sivut
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 31.5. - 7.6. eikä 5. - 16.7.
• aikataulutiedustelut, p. 040 1044 125 tai 040 1044 124
Kolin siirtokokoelma, Aapiskukontie 11, auki 1.6. - 31.8. tiistaisin
klo 18.00-20.00
• Kirjastoauto Hilippa Kolilla 21.6. ja 30.8.

PIIPAHDUKSIA-HANKE
la 28.8. Hilippa Pielisen museolla maakuntapäivänä, teemana lapset ja nuoret.
Muita Hilipan piipahduksia 10.6. Hatunkylä (Kylätalo), 14.6. Nurmijärvi
(Annukan kahvila), 2.7. Vuonislahti (Vanhan Koulun Puoti) sekä muita päiviä
30.7., 16.8., 27.8., joiden kohteet varmistuvat myöhemmin. Seuraa tiedotusta!
Kirjasto
KESÄKENTTIEN HARJOITUSVUOROT
Lieksan kaupungin kesäkenttien maksuttomat vakiovuorot kesälle 2021 on
myönnetty. 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.

Yleisurheilukenttä
Vanha nurmikenttä
Jäähallin viereinen hiekkakenttä
Mähkön hiekkakenttä
Mähkön lentopallokenttä
Rantalan koulun pihakenttä
Keskuskoulun pihakenttä
Maksuttomia, vapaita kesäkenttävuoroja
voi tiedustella asiakaspalvelupisteestä,
Pielisentie 3, p. 040 1044 710, asiakaspalvelu@lieksa.fi
SISÄLIIKUNTAPAIKKOJEN SALIVUOROT haettavana kaudelle 2021 - 22
Vuoroja haettavana Hyvinvointikeskus Liehuun, Lieksa Areenaan, uimahalliin
ja liikuntasaleihin.
Vuoroja haetaan sähköisillä hakulomakkeilla, jotka löytyvät kaupungin
kotisivulta www.lieksa.fi/liikuntapalvelut
Hakuaika päättyy 14.6.2021 klo 15.00.
Vapaaksi jääneitä vuoroja voi tiedustella
asiakaspalvelupisteestä,
Pielisentie 3, arkisin klo 9.00 - 15.00,
p. 040 1044 710/asiakaspalvelu@lieksa.fi
Liikuntatoimi

TULE PELAAMAAN TENNISHALLIIN, Pokrontie 2
Hallivaraukset p. 0400 887 827 ja 040 5178 774. Hallivuorojen hinnat:
klo 14.00 – 22.00
- tennis: seuran jäsen 14,00 €/tunti ja ei-jäsen 19,00 €/tunti
- sulkapallo/pöytätennis: 12,00 €/tunti/kenttä
muut ajat:
- jäsen 12,00 €/tunti, ei-jäsen 17,00 €/tunti
Pielisen Tennis ry

•

sivuilta.

LAPSI, NUORI TAI LAPSEN HUOLTAJA
• Onko ollut vaikea löytää harrastusta?
• Pelottaako mennä kokeilemaan uusia harrastuksia?
Lieksan Tukipisteen Joukkoon-hanke haluaa auttaa
harrastuksen löytämisessä tai sen kokeilemisessa.
Lisätietoja: Rauni Kivinen, p. 041 313 4102,
s-posti: toimisto@lieksantukipiste.fi

PIELISEN MUSEO, Pappilantie 2, p. 040 1044 151
Pielisen museo sijaitsee kauniissa Lieksanjoen
maisemissa Pappilanniemessä. Museon näyttelyt kertovat Pielisen Karjalan ja
erityisesti Lieksan ja Pielisjärven historiasta. Paikallisen rakennusperinteen ja
historian lisäksi museon painopisteenä on metsätyökulttuurin tallentaminen.
Museon päärakennus on ympäri vuoden avoinna ja siellä on kattavan
perusnäyttelyn lisäksi vaihtuvia näyttelyitä. Kesäisin avoinna on suuri
ulkomuseo, jossa on mm. kolme pihapiiriä rakennuksineen eri vuosisadoilta,
Myllytermä, metsä- ja uittotöitä esittelevä Savotaranta, jyvämakasiini,
vankitupa, partiomaja ja maatalousosasto.
Avoinna 15.5. - 15.9. joka päivä klo 10.00 -18.00. Suljettu juhannusaattona.
Pääsymaksu: aikuiset 8,00 €, opiskelijat, eläkeläiset ja ryhmät 6,50 €/henkilö.
Alle 18 -vuotiaat ei pääsymaksua.
Järjestämme n. 1 tunnin kestäviä opastuksia Ulkomuseoon. Aikuiset,
eläkeläiset ja opiskelijat 3,00 €/hlö. Alle 18 -vuotiaat ilmaiseksi.
LieksaMyst -mobiilipeliä voi pelata omalla älypuhelimella museoalueella. Peli
soveltuu sekä lapsille että aikuisille.
Kesänäyttelynä Sininen mekko – Naisia Lieksassa
PAATERI, Paateri 21, Vuonisjärvi, p. 040 1044 055
Avoinna 15.5. - 15.9. joka päivä klo 10.00 - 18.00,
juhannusaattona klo 10.00 - 16.00.
Pääsymaksu: aikuiset 8.00 €, opiskelijat, eläkeläiset ja ryhmät 6,50 €/henkilö.
Alle 18 -vuotiaat ei pääsymaksua.

NUORTEN KESÄSETELI
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 Lieksassa toimiva 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. Yritys voi saman kesän
aikana ottaa palvelukseen kaksi nuorta, joilla 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

