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AJANVARAUS MA–PE KLO 8–15
P. 050 533 3218
TERVETULOA ASIAKKAAKSI!

Huom! Entisen toimipaikkani 
asiakkaat eivät siirry  
automaattisesti mukanani.

HAMMASLÄÄKÄRI SARI PYYKKÖ OY
ENERGIATIE 2, PKS-TALO, KATUTASO

Moisionkatu 2, Lieksa,
ma–pe klo 9–17
www.lieksansilmalasi.fi

LUOTETTAVA, LAADUKAS, KOTIMAINEN.

OSTAESSASI SILMÄLASIT

Voimassa 30.9.2021 saakka.

Ostos vähintään 1250 € etusi 400 € = 850 €
Ostos vähintään 950 € etusi 350 € = 600 €
Ostos vähintään 750 € etusi 250 € = 500 €

Ajanvaraus netissä! – www.fennooptiikka.fi

Silmälääkäri 
ja optikko

ajan-
varauksella

Osta nyt, maksa 
joulukuussa.

Varpu Strengell

Viime marraskuussa Lieksassa 
viritellyn Ikäinstituutin Kotikul-
milla-hankkeen käynnistäminen 
viivästyi koronan takia. Nyt se saa 
uuden startin. Hanketta esiteltiin 
Tukipisteellä perjantaina ja 29.9. 
järjestetään Liehussa TaloTsemp-
pari-koulutus.

Viljo Pulkkinen totesi esittely-
tilaisuudessa, että vanhusneuvos-
tossa hanke on ollut esillä vuoden 
verran ja sille on kovasti odotettu 
lähtölaukausta.

– Vaan nytpä se taisi tulla, Pulk-
kinen tuumi hymyillen.

Hän totesi Lieksassa olevan pal-
jon eläkeläisiä ja paljon yksinäi-
syyttä, siihen hankkeesta voisi olla 
lääkkeeksi.

– Mikäpä olisi porukassa ker-
hohuoneella istuksia, kahvitella, 
ajatuksia vaihtaa ja vaikka sukkaa 
neuloa. Siinä kun ajatukset vaih-
tuu, niin ikävät haihtuu, Pulkkinen 
riimitteli.

Aloittaminen helpoksi
Toiminnan käynnistämiseen tar-
vitaan TaloTsemppareita. Mitä 
enemmän sen parempi, ettei toi-
minta jää yhden harteille. Ikäins-
tituutin koordinaattori Jukka 
Murron mukaan yhteinen teke-
minen on juuri sitä, ettei kukaan 
joudu tekemään yksin. Hanke on 
kouluttanut jo lähes 200 TaloT-

sempparia ympäri Suomea.
– Jos on vaikka juuri jäänyt eläk-

keelle ja kaipaa tekemistä, voisi ko-
keilla tätä, Murto kannusti.

TaloTsempparin ei tarvitse olla 
tapahtumaorganisaattori vaan toi-
minnan aloittamisesta pyritään te-
kemään mahdollisimman helppoa 
ja apua saa Ikäinstituutilta.

– Se voisi olla esimerkiksi yhtei-
nen kävely ja tärppinä kahvit käve-
lyn päälle. Meiltä saa starttikassin 
ja 20 euron lahjakortin, jolla voi 
ostaa vaikka kahvia ja pelikortit. 
Bingo on ollut aika suosittu näis-
sä, Jukka Murto kertoi.

Hankkeen punainen lanka on 
nimensä mukaisesti mahdollistaa 
toiminta jokaisen kotikulmilla. 
Naapurustossa ja omalla alueella 
järjestettävään toimintaan voivat 
tulla mukaan myös omakotitalois-
sa asuvat.

– Jos ei pääse tulemaan keskus-
taan, voi jumppaohjaaja tulla sinne 
kerhoon tai martat tulla käymään. 
Kunhan toiminta lähtee käyntiin, 
saadaan sitä rikastettua erilaisilla 
vierailuilla, Murto kuvasi.

Lisää turvallisuutta
Kokemukset toiminnasta ovat ol-
leet positiivisia eri puolilla Suo-
mea.

– Yhteisen tekemisen on koettu 
lisäävän turvallisuutta, kun oppii 
tuntemaan naapurit. Se on lisän-
nyt myös yhteisöllisyyttä ja sen 
kautta on saatu uusia ystäviä, Juk-
ka Murto kertoi.

Tilojakaan ei tarvitse itse etsiä, 
siihen on apua saatavilla. Vanhus-
neuvoston jäsen Oiva Uurinmäki 
toi esille, että Pankakoskella on 
paljon eläkeläisiä, joten tarvetta 
toiminnalle olisi. Myös aktiivisia 
toimijoita löytyy pankakoskelais-
ten kotikulmilta. Asiaa on siellä 
mietittykin, mutta aloittaminen 
on tyssänyt ilmaisten tilojen puut-
teeseen.

– Etsitään teille tilat. Vaikka työ-
väentalolta voisi vuokrata kak-
si kertaa kuukaudessa ja hanke 
maksaa vuokran, Jukka Murto 
esitti.

Lieksassa yhteiskumppani-
na hankkeelle on muun muassa 
Lieksan kaupunki, jonka kanssa 
on kartoitettu  mahdollisia toi-
mintaan sopivia tiloja. Jos talo-
yhtiöstä tai lähialueelta ei löydy 
kerhohuonetta tai muuta käy-
päistä paikkaa kokoontua, sellai-
nen etsitään yhdessä. Se voi olla 
vaikkapa Siltakadulla oleva koh-
taamispaikka tai Liehun kerho-
huone.

Lääkettä 
yksinäisyyteen
Kotikulmilla-hankkeen käynnistyminen 
lykkääntyi lähes vuodella. Kodin lähelle yhteistä 
tekemistä ja yhteisöllissyyttä tuovalle hankkeelle 
on tilausta. Nyt tarvitaan enää TaloTsemppareita.

"
Siinä kun 
ajatukset 

vaihtuu, niin 
ikävät haihtuu.
Viljo Pulkkinen

Jukka Murto (vas.) kuuli Oiva Uurinmäeltä ja Viljo Pulkkiselta, että tarvetta hankkeen mahdollistamalle 
toiminnalle olisi. KUVA: VARPU STRENGELL

Varpu Strengell

Lieksan kaupunki yhtenäistää 
vuokraamiensa kokous- ja toi-
mintatilojen hinnoittelua sekä 
vuokraamiskäytäntöjä. Muutok-
sella haetaan yhtenäistä ja tasa-ar-
voista hinnoittelua kaikille tilojen 
käyttäjille. Lähtökohtana uudes-
sa hinnoittelussa on, että kaikki 
vuokrattavat tilat ovat maksullisia. 
Kaupungin linjauksen mukaisesti 
tiloja vuokraavat seurat ja yhdis-
tykset voivat hakea vuokrakus-
tannuksiin avustusta kaupungin 
avustusjärjestelmän kautta.

– Tähän saakka hinnoittelu ja 
vuokrausperusteet ovat vaih-
delleet eri palvelualueilla vuok-
rattavien tilojen välillä ja se on 
aiheuttanut myös epäselviä tilan-

teita. Yhtenäistämisellä halutaan 
saada aikaan selkeä käytäntö ja 
yhteinen linja vuokraukseen, 
taustoittaa hyvinvointijohtaja Ar-
to Sihvonen.

Käyttäjäryhmistä hinta on edul-
lisempi yhdistyksille ja muille 
yleishyödyllisille yhteisöille ja kor-
keampi yksityistilaisuuksille sekä 
kaupallisille ja pääsymaksullisille 
tilaisuuksille. Vuokraa ei kokous- 
ja luokkatiloista peritä esimerkiksi 
kaupungilta, sen liikelaitoksilta ja 
tytäryhtiöiltä, valtuustoryhmiltä, 
kaupungin toimintaan liittyviltä 
ammattijärjestöiltä, alle 18-vuoti-
aiden pääsymaksuttomasta har-
rastustoiminnasta eikä valtion 
erityistoiminnoilta.

Asiasta päätti hyvinvointilauta-
kunta 7.9.

Kaupungin kokous- ja 
toimitilojen vuokrien 
hinnoittelu yhtenäiseksi

Lieksan kulttuurikeskuksessa on monta vuokrattavaa tilaa 
erilaisia toimintoja varten. ARKISTOKUVA: MARJA MÖLSÄ


