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PIELISEN ALTAAN XXI SYMPOSIUM 2016
Vuonislahti 23.9.2016, seurojentalo

Pielisen altaan symposium järjestetään Lieksan Vuonislahdessa
jo 21.kerran, oikeastaan jo 22.kerran, sillä ensimmäinen
seminaari ”Pielisen ihminen” pidettiin jo vuonna 1995 hiukan
perustaltaan erilaisena. Tuleva symposium 23.9.2016 palaa
vahvasti tähän IHMISEEN. Symposium koskettelee Pielisen
alueen ihmiselämän tärkeää osaa, tulevaisuutta.
Symposiumin tarkoituksena on tänä vuonna pohdiskella
suurta muutosta, joka hallintorakenteissa, palveluissa ja

Monikulttuurisuus
voimavaraksi –seminaari
23.9.16

ihmisen arjen elämässä on menossa. Murros yhdessä kansainvälisen
kansainvaelluksen ja pienen, erityisesti maaseudun, ihmisen arjessa
aiheuttaa epävarmuutta ja pelkoa.
Muutoksessa on myös mahdollisuus, johon täytyisi olla avoin, siis avoin
kriittiseen keskusteluun ja mahdollisuuksien huomaamiseen. Nyt meillä on
tilaisuus saada monipuolinen kattaus tulevaisuuden näkökulmia ja osviittaa
pärjätä tulevissa haasteissa.

Monikulttuurisuus voimavaraksi -seminaarissa luodaan tilannekuva
maahanmuutosta ja pyritään löytämään mahdollisuuksia kääntää maahanmuutto menestystekijäksi. Alan johtavat asiantuntijat ja toimijat
käsittelevät mm. turvapaikanhakijatilannetta ja pakolaisuutta, kulttuurien välistä vuoropuhelua, sekä kotoutumista vertaillen käytäntöjä
Suomessa ja muualla.
Maahanmuuttovirastosta suunnittelija Atro Ruotanen kertoo maahanmuuton tilasta nyt ja tulevaisuuden näkymiä. Hänen puheenvuoroaan
kommentoi Vastaanottokeskus Märäjälahden johtaja Tomi Martikainen.
Professori Laura Assmuth Itä-Suomen yliopistosta kertoo kulttuurien törmäämisestä erilaisten ihmisten kohtaamisessa. Tutkijatohtori
Tiina Sotkansiira nostaa esiin malleja muualta kotoutumiseen liittyen.
Assmuthin ja Sotkansiiran puheenvuoroja kommentoi Lieksan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lea Oravalahti- Pehkonen.
Seminaarissa on varattu aikaa yleisön kysymyksille ja kommenteille.
Seminaarin järjestää Lieksan kristillinen opisto ja Vuonislahden
kyläseura. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Ihminen tulevaisuuden
palvelurakenteessa
Asiantuntija-alustuksissa ja keskusteluissa peilataan tulevaa mm. kansalaisyhteiskunnan, paikallistoiminnan ja kuntien murroksen näkökulmista. Näkökulmia esittävät dosentti Heikki Kukkonen, toiminnanjohtaja
Riitta Vanhatalo ja kunnanjohtaja Hannele Mikkanen. Mikkanen edustaa
myös Kuntaliiton asettamaa Kuntauudistuksen seurantaryhmää.
Miten informaatioteknologia auttaa meitä palvelemaan toisiamme
on yksi tilaisuuden suurista kysymyksistä.
Paljon vartijaksi on asetettu myös maakuntaliitto. Miten uusi maakunta
rakentuu? Teemoja nostattavat professori Erkki Sutinen ja aluekehityspäällikkö Jarno Turunen.
Loppuyhteenvedon suorittaa ministeri Raimo Sailas.
Iltapäivä-osiosta ja koko seminaarin järjestelyistä vastaa Vuonislahden Taiteilijatalo ry ja Vuonislahden kyläseura ry yhteistyössä PK:n
valtuuskunnan ja Lieksan kaupungin kanssa.

Taiteilijatalon kotisivut uudistuivat
Vuonislahden Taiteilijatalo ry on uudistanut kotisivunsa. Sivut on laadittu Kotisivukoneen järjestelmässä ja yhdistyksen kanssa niitä oli rakentamassa asiantuntijana Minna
Kähkönen (Aamu&Virkku ky) Nurmeksesta. Keskeiset parannukset aiempiin sivuihin tulivat toiminnan ja tilojen kokonaisvaltaisesta esittämisistä, kuvia on enemmän ja
ne päivittyvät sekä ennen kaikkia sivuja on helppo pitää ajan tasalla.
Sivut löytyvät osoitteesta www.taiteilijatalo.net.
Tässä yhteydessä myös facebook-sivuja (Vuonislahden Taiteilijatalo ry) pyritään päivittämään säännöllisesti. Lisäksi kylän, myös kulttuuritapahtumista, FB VuonisLife
uutisoi ja keskustelee ajankohtaisista toiminnoista.
Vuonislahden Taiteilijatalo ry

