ILOA JA OPPIA

2012

• Heinävesi • Joroinen • Leppävirta • Pieksämäki • Varkaus

Ystävykset löysivät
toisensa opiston kursseilta
Varkautelaiset käsityötaiturit
Hanna Kettunen ja Maija Liisa
Leskinen ovat Soisalo-opiston
kurssien suurkuluttajia. Takana
on lukematon määrä erilaisia
kädentaitojen kursseja aina tekstiileistä ja luonnonmateriaaleista
metalliin ja betoniin, ja kaikkea
siltä väliltä. Vaikka naiset edustavat eri sukupolvia, yhteinen kiinnostus kädentaitoihin yhdistää ja
kurssikavereista on tullut vuosien
varrella hyviä ystäviä.
–Löysimme toisistamme kaksoisolennot, Hanna Kettunen paljastaa.
–Vaikka pikkuisen ikäeroa onkin,
se ei haittaa, Maija Liisa Leskinen
jatkaa.
Kun Soisalo-opiston opinto-opas
jaetaan alkusyksystä kotitalouksiin,
suunnittelevat ystävykset yhdessä, minne kursseille tänä vuonna
mentäisiin.
–Viime vuonna Hannalle oli
tullut esite ennen kuin minulle
ja heti tuli puhelu, että täällä on
tämmöinen kurssi, mennäänkö,
Leskinen muistaa.
Käsityöt ovat
elämäntapa
Tänä vuonna ystävykset tekevät
yhdessä tilkkutöitä Pirjo Mannisen
ohjaamalla kurssilla. Kettunen käy
lisäksi tekemässä metallilankatöitä
Eira Auvisen iltaryhmässä ja nuken
kansallispukua Katri Miettisen
kansallispukuryhmässä. Leskinen
puolestaan kutoo, kirjoo ja nyplää.
Yhdessä osallistutaan myös erilaisille viikonloppukursseille.
- Vuosien varrella on tehty yhdessä
vaikka mitä, lasinsulatusta, koruja,
mosaiikkia, nypläystä ja huovutusta, Leskinen kertoo.
Käsityöhön viikoittain käytettävää tuntimäärää naiset eivät osaa
arvioida, käsityöt kun ovat elämäntapa. Omin käsin syntyvät omaan
käyttöön sisustusesineet, korut ja
asusteet, ja haasteita etsitään koko
ajan lisää.
- Kaikkea uutta pitää aina päästä
kokeilemaan. Oikein kutkuttaa
kun näkee kaupassa vaikka uuden
langan, ja se ei helpota ennen kuin
työn saa tehtyä. Kiinnostuksen
kohde vaihtelee sitten kausittain,
Kettunen kuvailee.
Käsityöt ovat kiinnostaneet
lapsesta saakka
Maija Liisa on kulkenut opiston
kursseilla jo vuosikymmenten
ajan, aluksi oman äitinsä mukana
1950-luvulla.
- Lapsena minut pakotettiin virkkaamaan, mutta myöhemmin äiti
valitti, että eihän tyttö tee mitään
muuta kuin käsitöitä, Leskinen
nauraa.

Maija Liisa Leskinen ja Hanna Kettunen ystävystyivät Soisalo-opiston käsityökurssilla jo vuosia sitten.
Nuorena tutuksi tulivat myös erilaiset kielikurssit, mutta sittemmin
Leskinen on keskittynyt käsityöhön
sen rajattomissa muodoissa. Suurimmat työt ovat olleet tilkkutekniikalla työstettyjä ja itsevärjätyin
langoin kirjomalla koristeltuja
peittoja sekä kansallispukuja.
- Olen tehnyt Janakkalan puvun
itselleni, miehelleni ja nukelle, ja
supikkaat myös, Leskinen kertoo.
Fyysisesti pienimmät, mutta työmäärältään silti mittavat työt ovat
olleet hammastikuilla neulottuja
nukkekodin nuken lapasia ja nyplättyjä nukenhuiveja.
Nuket yhdistävät
ystävyksiä
Nuket ovat olleet ystävyksiä yhdistävä tekijä tapaamisesta saakka.
- Kun muutin Varkauteen vuonna
2004, menin heti opiston kurssille.
Silloin taidettiin tehdä kansallispukuja nukeille. Olen tehnyt vuosien
varrella puvut jo neljälle nukelle ja
viides on työn alla. Kankaat tilataan Vuorelmalta kuten aikuisten
pukuihinkin ja kaikki tehdään yhtä
tarkkaan kuten oikeissa puvuissa,
Kettunen kertoo.
Nukeista on Hanna Kettusen
käsityöinnostuskin saanut alkunsa
1980-luvulla.

- 5-vuotiaana tein mummon
mekkokankaasta nukelle hameen.
Pienestä asti olen haaveillut, että
minusta tulisi muotitaiteilija, kertoo
vuonna 1997 artesaaniksi valmistunut Kettunen.
Nukkemaailmaan liittyy myös
ystävysten intohimo nukkekoteihin. Vielä muutamia vuosia sitten
kansalaisopistossakin pyöri nukkekotikurssi, jossa myös Leskinen ja
Kettunen valmistivat nukkekotiin
kalusteita ja pienesineitä.
- Opiston kurssilla pitää olla
seitsemän osallistujaa, jotta kurssi
voidaan järjestää. Myöhemmin
nukkekotikurssilla ei ollut tarpeeksi osallistujia, joten perustimme
nukkekotikerhon, jossa jatkamme
opistossa alkanutta harrastusta,
Kettunen kertoo.
Uusin villitys nukkejen saralla ovat
muutama vuosi sitten käsityöpiireissä muotiin tulleet Tilda-nuket sekä
samanhenkiset eläimet ja sisustustarvikkeet, joita naiset ovat tehneet
Soisalo-opistossa eri vuodenaikoihin
sopivin teemoin useita erilaisia.
Leskisen käsissä on syntynyt myös
Marttanukke ”Rusettityttö” ja
luonnollisesti myös nuken vaatteita.
- Jokaisella kurssilla teen myös
nukkekotiin jotakin. Ja nukkeja
voisi tehdä aina lisääkin, Leskinen
miettii.

Käsityökursseilla on syntynyt kaikkea mahdollista koruista seinävaatteisiin.
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Oppiminen on iloista touhua
tiossa lasten teatteriryhmä, puhallinkoulu yhdessä Warkauden
soittokunnan kanssa sekä tanssikoulun ja musiikkiopiston oppilaat
yhdistävät voimansa. Warkaussalissa nähtävässä tapahtumassa
esitellään teoksia uudella tavalla
audiovisuaalisessa ympäristössä,
rehtori kuvailee.
Soisalo-opisto hankki keväällä 2011 Varkauteen katujunan,
jonka nimettiin Kalakukoksi.
Kevään 2012 aikana Kalakukkoa
ehostetaan ja se maalataan Soisaloopiston kuvataiteen ryhmässä.

Soisalo-opiston rehtori Jorma Pesonen muistuttaa, että kulttuuri parantaa elämänlaatua.
- Tulkaa hakemaan Iloa ja oppia Soisalo-opistosta, niin säästätte lääkärikuluissa! Kun haluat antaa hyvän lahjan perheenjäsenelle tai ystävälle,
valitse Soisalo-opiston lahjakortti, jonka lahjan saaja voi käyttää maksaessaan vaikkapa Soisalo-opiston opintomaksuja tai konserttilippuja.
Jorma Pesonen johtaa työkseen
viiden kunnan alueella toimivaa
Soisalo-opistoa, joka työllistää
30 vakinaista ja 150 määräaikaista työntekijää, mahdollistaen noin 10 000 opiskelijalle
oppimisen iloa koko elinkaaren
ajaksi. Lisäksi taiteen perusopetuksessa opiskelee noin 2000
lasta ja nuorta. Vuositasolla
Soisalo-opistossa pyörii noin 800
kurssia. Opiston toiminnasta ja
suunnitelmista haluttiin kevään
kunniaksi kertoa syksyisin jaettavan opinto-oppaan lisäksi nyt
myös ensimmäistä kertaa julkaistulla ”Iloa ja Oppia” -lehdellä.
- Haluamme kertoa, miten iloista
touhua oppiminen on. Lehdestä
pyritään tekemään sekä Soisaloopiston toteutuneesta että tulevasta
toiminnasta kertoja. Tavoitteenamme on, että lehti ilmestyisi
vuosittain, Jorma Pesonen kertoo.
Soisalo-opiston kevät kuluu työn
touhussa niin huhtikuun loppuun

jatkuvilla kansalaisopiston kursseilla kuin kuvataide-, käsityö,
puhallin- ja tanssikoulussa sekä
musiikkiopistossa, joissa lukuvuosi
päättyy toukokuun lopussa. Samalla kun kuluva työvuosi on täydessä
käynnissä, on aloitettu jo uuden
lukuvuoden suunnittelutyöt. Ensi
lukuvuoden ohjelmaa valmistellaan ja eri taidekouluihin haetaan
keväämmällä uusia opiskelijoita.
Opiston työkauden tuotoksia esitellään jokaisessa opistokunnassa
Kevätruppeemassa huhtikuun
lopulla. Näkyvä tapahtuma opiston
keväässä oli maaliskuussa toteutunut Jorma Hynnisen mestarikurssi
Warkaus-salin yleisökonsertteineen.
- Nyt myös valmistellaan eri
taiteen alojen yhteisiä tuotoksia,
kuten Soisalo-opiston orkesterien
konserttia ja Orkesteri liikkeessä
–hanketta, jonka konsertit toteutetaan Itä-Suomen musiikkioppilaitosten ja tanssijoiden yhteistyönä.
Smurffin viemää - yhteisproduk-

- Ensi kesänä sen liikkuessa jo
ulkoa päin näkee, miksi katujuna
on nimetty Varkauden kulttuurihistoriasta löytyvällä nimellä Kalakukoksi – kyse ei ole savolaisesta
herkusta eikä varkautelaisen Esa
Pakarisen tunnetuksi tekemästä
Lentävästä kalakukostakaan, Pesonen kertoo.
Kulttuuriharrastukset
vaikuttavat hyvinvointiin
Tämän päivän harrastusmaailmassa suuressa suosiossa ovat erilaiset tanssiharrastukset, musiikki ja
kuvataide, joka on Pesosen mukaan
osoittanut merkkejä uudelleen
tulostaan - esimerkiksi öljyvärimaalauskurssit ovat aivan täynnä.
- Kädentaidot, kuten entisöinti
ja verhoilu, kudonta, kehräys,
nypläys, pajutyöt ja keramiikka
ovat erittäin suosittuja. Lisää opiskelijoita mahtuu erikoiskursseille,
kuten kalligrafiaan, kirjansidontaan
ja ikonimaalaukseen. Puhallinorkestereihin mahtuisi lisää soittajia,
myös aikuisia kaivattaisiin isompiin
soittimiin kuten tuubaan. Liikunta- ja joogaryhmiin on aina paljon
tulijoita, samoin kuvankäsittely- ja
laivurikursseille. Kielistä espanja ja
englanti ovat kestosuosikkeja. Venäjän opiskelulle pitäisi olla KeskiSavossa tilaus. Kaiken kaikkiaan
kielten opetusta toivotaan lisää,

esimerkiksi viron, thain ja saksan
opetusta on toivottu aloitettavan,
Pesonen tietää.
Jorma Pesonen korostaa, että
kulttuuriharrastuksilla on valtava
merkitys hyvinvoinnille.
- Allekirjoitan vanhan viisauden
”terve sielu terveessä ruumiissa”.
Jokainen tarvitsee sekä hengen että
ruumiin kulttuuria voidakseen hyvin. Monissa tutkimuksessa on kiistatta osoitettu kulttuuripalvelujen
runsaan käytön olevan yhteydessä
hyväksi koettuun terveyteen ja keskimääräistä parempaan elämänlaatuun. Kulttuuripalvelujen käytön on
todettu lisäävän elämän mielekkyyttä ja sosiaalista hyvinvointia.
Pesonen mieltää kulttuuripalveluiksi sekä fyysisiset että henkiset
harrasteet.
- Jokaisen työnantajan kannattaa
tukea työntekijöidensä kulttuuriharrastuksia. Sen voi tehdä jopa työnantajan itsekkäistä lähtökohdista - viisas työnantaja säästää työntekijöiden
sairastamisesta aiheutuvissa kuluissa
panostamalla työntekijöiden hyvinvointiin hankkimalla työntekijöille
esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntaseteleitä. Nämä työnantajat siirtävät
budjetissaan rahaa sairaanhoidosta
kulttuuriin, sillä kulttuurilla on tervehdyttävä vaikutus, kuten eräskin
Soisalo-opiston opiskelija todistaa
- aina kuoroharjoitusten jälkeen on
verenpaineeni laskenut.
Opiston rehtori harrastaa paljon
myös itse, niin musiikkia, kirjallisuutta kuin liikuntaakin.
- Soisalo-opistossa käyn tällä hetkellä laulutunneilla. Musiikki kaiken kaikkiaan on minulle kovin
mieluista. Huvikseen lukeminen on
tärkeä vastapaino työlle, luen nykyisin intohimoisesti mitä erilaisimpia
romaaneja. Ruumiin kulttuurin
puolelta harrastan mahdollisimman
paljon hyötyliikuntaa – poljen työ-

päivään sattuvat matkat kesät talvet
pyörällä, lisäksi lenkkeilen, hiihdän
ja uin - avannossa olen käynyt ainakin viitenä talvena.
Opisto raivaa tietä
kuntayhteistyössä
Kuntauudistussuunnitelmat puhuttavat ympäri Suomea, ja KeskiSavoon esitetäänkin liki samalla
alueella toimivaa kuntaa kuin Soisalo-opiston toiminta-alue. Jorma
Pesonen pitää Soisalo-opiston roolia
Keski-Savon kunnissa kuntayhteistyön tiennäyttäjänä.
- Soisalo-opisto on toiminut koulutuksen ja kulttuurin alalla KeskiSavojen kuntien yhdessä tekemisen
esteiden tienraivaajana. Opisto on
Keski-Savon alueen tärkeä sekä
ruumiin kulttuurin että hengen
kulttuurin tuottaja ja niiden harrastamisen mahdollistaja. Se on
myös nyt ja tulevaisuudessa alueen
asukkaiden tärkeä sosiaalisen hyvinvoinnin rakentaja, joka kokoaa
erilaiset ihmiset tietyn harrastuksen ympärille yhteen. Sillä ei aina
niinkään se oppi ole tärkeintä, vaan
opintoryhmästä saatava ilo on
monesti ihan ykkösasia. Soisaloopistolle on iso sosiaalinen tilaus
Keski-Savon alueella.
Rehtori muistuttaa, että Soisaloopisto järjestää tulevaisuudessa
entistä useammalle taholle sopivaa
täydennyskoulutusta käypään hintaan jokaisessa opistokunnassa.
- Tähän saakka työnantaja on pystynyt lähettämään Helsinkiin pari
koulutettavaa, kun Soisalo-opiston
järjestämänä vastaava koulutus pystytään tuomaan koko työyhteisölle
samaan hintaan omalle paikkakunnalle – koulutettavat eivät liiku, vaan
kouluttaja liikkuu. Soisalo-opisto
tarjoaa työyhteisöille myös erilaisia
työhyvinvoinnin paketteja, esimerkkinä helmi-maaliskuussa Toritorpalla ollut Varkauden kaupungin
työntekijöiden lavatanssikurssi.

Taideleikkikoulu on viikon kohokohta
Soisalo-opistossa alle kouluikäisten muskarit, tanssitunnit
ja kuvataideharrastus kokivat
syksyllä 2011 mullistuksen,
kun toiminnot yhdistettiin 0
– 6-vuotiaiden taideleikkikouluksi. Uudistus otettiin vanhempien keskuudessa avosylin vastaan, sillä nyt lapsi saa yhdellä
viikoittaisella harrastuskerralla
kokea vuoden aikana useampaa eri taidemuotoa erilaisin
painotuksin.
Taideleikkikoulussa kuvataideopettaja voi vierailla tanssitunnilla
tuomassa tanssiin erilaisia visuaalisia elementtejä ja tanssin opettaja
puolestaan vie musiikkipainotteiseen ryhmään liikunnallisempaa
näkemystä. Toisinaan kädentaitoja
voidaan harrastaa vaikkapa musiikin soidessa innoittajana.
Taideleikkikoulu käynnistettiin pilottiryhmiin painottuen
LaKe-hankerahoituksen turvin.
Pilottiryhmissä vieraileva opettaja
on käynyt syyslukukaudella kahdeksan kertaa ja muissa ryhmissä
toteutetaan viimeistään kevään
aikana yhdet toisen taidemuodon
opettajan vierailut.
- Taideleikkikoululle on haettu
jatkorahoitusta, ja sen toteutuessa
järjestetään taideleikkikoulun

lapsi saattaa vain seurailla kun muut
touhottavat, mutta laulaa ja leikkii
tuttuja lauluja kotona.
- Isompien kanssa musiikkipainotteinen taideleikkikoulu on
tanssillisempaa ja myös rytmin ja
laulun tuottamista. Musiikillisten
virikkeiden antaminen on tärkeää,
samoin yhdessäolo.
2-vuotiaan Jose Lindemanin äiti
Jonna Juvonen on käynyt pojan
kanssa Päiväkoti Pyrrissä keskiviikkoisin kokoontuvassa ryhmässä
syksystä lähtien.
Varkautelainen Sohvi Huovinen
pääsi kokeilemaan tanssitunnilla
myös viulunsoittoa.
opettajien täydennyskoulutusta ja
jatketaan taideleikkikoulun kehittämistä eri taidealojen integraation
suuntaan, Soisalo-opiston rehtori
Jorma Pesonen kertoo.
Rytmejä,
lauluja ja leikkejä
Joroisten musiikkipainotteisessa
taideleikkikouluryhmässä tärkeintä
on yhdessäolo ja sen tuoma ilo.
Opettaja Heli Saarela vetää pienille harrastajille rytmiharjoituksia, lauluja ja leikkejä. Tärkeä osa
harrastusta kaikista pienimmillä on
itse ryhmässä oleminen. Ujompi

että olen todella tyytyväinen! Helin silmistäkin näkee, miten hän
nauttii lasten reaktioista, Heikkinen
kiittelee.
Äideillekin musiikkileikkituokion
parasta antia on nähdä, kuinka lapsi
nauttii ohjatusta toiminnasta. Muita harrastuksia nämä parivuotiaat
eivät kaipaa.

- Keskenään me kyläilemme paljon toistemme luona, ja pojilla on
toisistaan seuraa. Tämä on meille
aina viikon kohokohta, ja voi olla,
että me vanhemmat odotamme
tätä vielä enemmän kuin lapset.
Lomaviikot taideleikkikoulusta
ovat yhtä tuskaa, ryhmä saisi kyllä
kokoontua kesälläkin! Heikkinen
toivoo.

- Täällä on aina lauluja, leikkejä
ja soittamista, ja niistä Jose tykkää.
Kotonakin poika laulaa Ihhahhaata
ja muita tuttuja lauluja, ja säestää
kalikoilla, Juvonen kertoo.
Uudistus jännitti
vanhempia
Jonna Juvosen ystävä Sirkku
Heikkinen on myös käynyt 1v 10
kk ikäisen Rasmus-poikansa kanssa
taideleikkikoulussa joka viikko sen
alkamisesta saakka.
Kävin ennen vanhemman tyttäreni kanssa muskarissa koulukeskuksella. Kun muskari vaihtui
taideleikkikouluksi ja paikka ja
vetäjäkin vaihtui, jännitti, millaista
täällä mahtaa olla. Täytyy sanoa,

Ystävykset Sirkku Heikkinen ja Jonna Juvonen käyttävät poikiaan
taideleikkikoulussa joka viikko.
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Alisa valitsi trumpetin
Varkautelainen 9-luokkalainen
Alisa Pietiläinen aloitti lapsena
pianonsoiton kuten moni muukin, mutta halusi pian kokeilla
myös jotakin muuta.
- Pianonsoitto ei ollutkaan sellaista mitä halusin harrastaa, joten
kokeilin jotakin uutta ja se olikin
kivaa, Pietiläinen kertoo instrumenttivalinnastaan.
- Ensin halusin soittaa käyrätorvea, mutta sormeni olivat siihen
liian pienet. Silloinen opettajani
ehdotti trumpettia, ja innostuin.
Ryhmäopetukseen
panostetaan
Nyt 15-vuotias musiikkiluokkalainen on harjoitellut trumpetin
soittoa seitsemän vuoden ajan
viikoittain, niin yksilö- kuin
ryhmäopetuksessa ja orkesterissakin. Ikioman trumpetin hän sai
rippilahjaksi. Aikaisemmin soittotunnilla oli käytössä lainasoitin.
Soisalo-musiikkiopistossa on tällä hetkellä noin 20 vaskisoittajaa,
joista viisi on trumpetisteja. Koska
sama opettaja opettaa Varkaudessa
kuuden eri vaski-instrumentin
opiskelijoita, on opiskelijamäärä
rajallinen. Useampia harrastajia
on saatu kuitenkin sovitettua
mukaan, kun osa harjoituksista
pidetään pienryhmissä. Alisakin
harjoittelee yhdessä kahden muun
opiskelijan kanssa.
- Ryhmäopetukseen panoste-

Soisalo-opiston
toimipaikka
Pieksämäellä

taan, jotta yhä useammalle voidaan
tarjota mukava harrastus. Pääpaino
on yhteissoitossa, mutta tarvittaessa
ryhmää voidaan myös jakaa, kertoo
vaskisoitinten opettaja Janne Juutilainen.

Pieksämäellä on opiskeltu
musiikkia laajan oppimäärän
mukaisesti jo vuodesta 1975.
Laajasta soitinvalikoimasta
opiskelijat voivat valita instrumentikseen pianon, viulun, sellon, huilun, klarinetin, saksofonin, vaskipuhaltimet, kitaran tai
harmonikan. Alle kouluikäiset
lapset voivat jo taideleikkikoulussa saada ensikosketuksen
musiikkiin ja soittimiin.

Esikuvana
Mnozil Brassin trumpetistit
Soittotunnilla Pietiläinen kertoo
soittavansa monenlaista musiikkia
laidasta laitaan.
- Kaikki käy, mutta mielellään soitan sellaista, missä on paljon soitettavaa eikä paljoa taukoa. Esikuviani
ovat Mnozil Brassin trumpetistit,
ja sitä myös kuuntelen mielelläni.
Juutilaisen mukaan oppilailta
otetaan tunneilla mielellään vastaan
kappaletoiveita, tavoitteellisen opiskelun asettamissa rajoissa.
- Opiskeluun tulee lisää mielekkyyttä, kun opiskelija pystyy itse
vaikuttamaan, opettaja tietää.
Alisa Pietiläiselle musiikin opiskelu on mielekästä joka tapauksessa.
Kotona hän pyrkii harjoittelemaan
kahdesta neljään kertaa viikossa,
muista menoista riippuen. Tärkeimpänä tavoitteena on pitää soittaminen mukavana harrastuksena ja
välttää pakonomainen harjoittelu.
- Tämä on tosi mukava harrastus,
koska orkesterissa tapaan esimerkiksi sellaisia kavereita, joita muuten en
tapaisi missään. Musiikki merkitsee
rentoutumista, mukavampaa yrittä-

Alisa Pietiläinen soittaa trumpettia viikoittain Janne Juutilaisen
opetuksessa.
mistä kuin koulussa. Voisin aloittaa
myös jonkun toisen vaskipuhaltimen, pasuuna olisi aika kiva.
Toisinaan taitojaan pääsee näyttämään myös yleisölle. Konsertteja
on takana muun muassa Soisaloopistolla ja Warkaus-salissa.
Harrastus voi jatkua
läpi elämän
Trumpetinsoitto sopii Alisa Pietiläisen mukaan sellaiselle musiikin
harrastajalle, joka jaksaa jatkaa harjoittelua aina eteenpäin. Opettaja
Janne Juutilainen on samaa mieltä.

- Opetuksessa tavoitteista suurin
on antaa nuorelle edellytykset
erittäin hyvälle harrastukselle, joka
voi jatkua läpi elämän. Useimmat
aloittavat 7-8-vuotiaina, ja yläikärajaa ei ole. Varkauden Soittokunnassakin vanhin trumpetisti on
78-vuotias.
Juutilainen korostaa myös taideaineiden merkistystä henkiselle
hyvinvoinnille.
- Kun peruskoulussa on karsittu
taideaineita, on tärkeää, että meillä
on mahdollisuus täyttää perusopetuksen aukkoja.

Melodia-kuoro on
täynnä naisenergiaa
Leppävirtalainen Melodia-kuoro
on toiminut aktiivisena lauluryhmänä nyt yli kolmen vuoden
ajan. Lyhyestä kuoroprojektista
alkunsa saanut kuoro toimii
Soisalo-opiston alaisuudessa, harjoittelee Alapihan koulun luokassa
viikoittain ja keikkailee ahkerasti.

saan toinen toistaan haastavampia
lauluja.

- Maailmalla ollaan oltu jo isoilla
näyttämöillä, kehaisee Eira Laitinen.

- Tänne tullaan nollaamaan työstressi, harjoituksissa voi unohtaa
kaiken muun, lapset, miehet, kotityöt ja ruuanlaiton, Kinnunen tietää.

Takana on marraskuinen Saksan
matka Leppävirran ystävyyskaupunkiin, Shcwerteen. Kotimaisemissa on
esiinnytty muun muassa Leppävirtapäivillä, Itsenäisyyspäivän juhlissa,
joka vuosi joulutorilla, kouluissa ja
kunnantalollakin. Warkaus-salikin
on tuttu esiintymispaikka. Seuraavan kerran kuoro nähdään lavalla
kevätkonsertissa 22.4. Leppävirran
Nuorisotalolla.
- Nyt harjoittelemme sinne ohjelmistoa, ja myös ensi kesän Leppävirtapäiville. Ja voihan muitakin esiintymisiä tulla, sanoo kuoronjohtaja
Irina Kinnunen.
Kuorolaiset esiintyvät mielellään,
ja esiintymisiä varten on hankittu
myös yhtenäistä ilmettä tuovat modernit kuoroasut, joista kuoro sai
hyvää palautetta Saksan matkalla.
Ulkomaanvierailusta innostuneena
kuorolaiset haaveilevat jo uusista
matkoista.
- Minun haaveenani olisi, että
pääsisimme seuraavaan Tallinnan
laulujuhlaan vuonna 2014 laulamaan. Laululavalla laulaminen olisi
mahtava kokemus, Vööbe Heiskanen toivoo.

- On ilo kokea se tunne, kun ylittää
itsensä, toteaa Sari Kärkkäinen.
Kuoroharjoituksilla on myös sosiaalinen merkitys.

- Harjoitusillan jälkeen on aina valtavasti energiaa, lisää Tiina PasuriAholainen.

Melodia-kuoron harjoitellessa laulu ja nauru soivat Alapihan koulun
käytävillä saakka.
Kuorolaiset
haluavat haasteita
Kuorolaiset kuvailevat Melodiakuoroa aikuisten naisten yhteenliittymäksi, joka on täynnä positiivisuutta, naisenergiaa ja huumoria.

aina arvioida, mihin kuoro pystyy,
ja kuoro saa nautintoa siitä, että on
haasteita. Uuden kappaleen kanssa
tulee joskus kauhun hetkiäkin, että
ei pysty, mutta kun harjoitellaan
tarpeeksi, kappale tulee valmiiksi,
kuoronjohtaja kuvailee.

- Kuorolaiset ovat työikäisiä naisia,
jotka haluavat harjoitella aktiivisesti.
Me harjoittelemme joka keskiviikko
kolme tuntia yhtä soittoa, Kinnunen
kertoo.

- Me haluammekin haasteita. Ja me
laulamme eri kielillä, englanniksi,
saksaksi, latinaksi, venäjäksi, viroksi,
ukrainaksi ja suomeksi, kuorolaiset
luettelevat.

Kuoron ohjelmisto koostuu hyvin
monipuolisesta materiaalista aina
kansanlauluista iskelmiin, nykymusiikista klassiseen.

Harjoituksissa
nollataan työstressi

- Sovitukset ovat vaikeat. Pitää

Vaativan kuoronjohtajan kuorolaiset ovat kaikki amatöörejä, ja
kokevat onnistumisen iloa oppies-

Irina Kinnunen etsii kuorolle
aina haastavia sovituksia.

- Opetus on asteittain etenevä
ja siihen kuuluu tasosuorituksia
sekä esiintymistä. Oppilaamme
saavat valmiudet sekä soiton omakohtaiseen harrastamiseen että
mahdollisiin ammattiopintoihin,
kertoo Pieksämäen pianonsoitonopettaja ja toimipaikan johtaja
Andra Kaus.
Pieksämäellä musiikin opiskelijoita on noin sata, joista yksi
on 17-vuotias lukiolainen Krista
Väisänen. Krista on soittanut pianoa noin kahdeksan vuotta, joista
kuusi Soisalo-opiston Pieksämäen
toimipisteessä. Kristan opettajana
toimii Andra Kaus.
- Ensimmäisten vuosien ajan
kävin yksityistunneilla, mutta pian
hain Soisalon-opiston oppilaaksi,
kertoo Krista Väisänen.
- On upeaa saada ilmaista itseään musiikin kautta ja välittää sen tuoma ilo myös muille.
Musiikkiharrastuksestani onkin
muodostunut erittäin tärkeä osa
elämääni ja vuosien sisään se on
myös saanut uuden mahtavan
lisän, keikkailun. On hienoa, että
kotipaikkakunnallani on tällainen
harrastusmahdollisuus ja olen
erittäin kiitollinen siitä, Väisänen
vielä lisää.
Soisalo-musiikkiopisto sijaitsee
Kulttuurikeskus Poleeniin tiloissa.
” Pianonsoittomatkani tähän päivään asti ei ole
ollut helppo, mutta ihanien ja kärsivällisten opettajien avulla suoritan pianonsoiton perustason 3/3
tänä keväänä. Haikein mielin päätän opintoni,
mutta ihanaa on ollut, ja muistot opistosta ja
soittotaidon tulen säilyttämään mukanani koko
loppuelämän.” - Heli Intke, Joroinen
Laulutaidottomien kuorosta: ”Innostava kurssi,
saa laulaa sydämen kyllyydestä eikä ole kotiläksyjä. Tunnin jälkeen lähtee ”iloisna miesnä”
kotiinsa.” - Riitta Solmu
”Kuorossa on tosi mukavaa käydä, sieltä lähtee
aina virkistyneenä kotiin. Kuoronjohtaja Jyrki
Immonen on kovin innostava ja kannustava.”
- Pirkko L.
”Tanssitunnilla olen saanut uusia kavereita.”
- Tuuli Ruuskanen
”Käyn huilussa, pianossa ja tanssissa. Kaikki on
kivoja harrastuksia. ”- Maiju Poutanen
”Poikkihuilun soittaminen on helppoa. Kannattaa
kokeilla.” - Vilma 11 vuotta
”Rakastan viulun soittamista.” - Anniina Kuvaja
”Viulunsoitto ei ole vaikeeta, kun oppii missä kohti
sormien pitää olla.”- Eetu Kettunen 12 vuotta
”Viulunsoitossa on se parasta kun saa aina uusia
nuotteja.” - Jenniliina Paasonen
”Viulunsoitossa pidän nopeista ja lyhyistä kappaleista. Minä aloitin viulun soiton, koska minun
isosiskokin soitti.” - Aini Jankko 10 vuotta
” Viulunsoitto on minusta aika helppoa.”
- Emilia Häyrinen 9 vuotta
”Viulusoitontunneilla kivointa on soittaminen.”
– Jere Kauppinen
”Joka tiistai, kun tulen koulusta kotiin, odotan
innolla, että pääsen viulutunnille. Piia on todella kiva ope, juuri sellainen kuin toivoinkin.”
– Lotta Karvinen
” Minä tykkään esiintymisestä vaikka hieman jännitän esiintymistä.” – Joonas Kettunen 8 vuotta
” Pianon soitto opettaa minulle paljon, koska opin
nuotteja ja pianoa soittamaan.
–Julia 9 vuotta Joroinen
Viulunsoitto on mukava harrastus.
–Mira Sipilä 9 vuotta
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Käsitöissä parasta on onnistumisen ilo
ohuimmalla langalla ja pienimmällä
koukulla, sillä paksummalla langalla
tulee nopeasti tulosta ja siitä saa
onnistumisen iloa, jota täällä juuri
haetaankin. Kun työssä onnistuu,
saa innostusta jatkaa myös eteenpäin.
Töistä saa aina
oman näköisiä
Yksi ryhmässä viidettä vuotta
kädentaitoja harrastavista oppilaista
on Sofia Heiskanen.
- Olen oppinut ainakin neulomaan, ompelemaan ompelukoneella ja huovuttamaan, Heiskanen
kertoo.
Haastatteluhetkellä työn alla oli
huovasta ommeltu ja vanulla täytetty sydäntyyny, joka sai koristeellisen
ilmeen huovutusmenetelmällä.
Joitakin töitä Heiskanen tekee myös
kotona.
Sanni Kettunen ja Elina Kinnunen etsivät nappeja seuraavaan työvaiheeseen.
Heinäveden yläkoululla järjestettävään käsityökouluun
kokoontuu viikoittain iloinen
lapsijoukko, jolla on yhteinen
päämäärä: onnistua aina uudestaan ja uudestaan omin käsin
tehdyissä luomuksissa.

Moni käsityökoululaisista on
käynyt Saara Laitisen vetämässä
ryhmässä jo vuosia.
- Tässä ryhmässä on kahdeksan
osallistujaa, joista suurin osa on nyt
mukana viidettä vuotta, opettaja
kertoo.

Laitisen mukaan käsityöharrastus
sopii monenlaisille lapsille ja nuorille, sillä tekniikoita on lukemattomia ja jokaiselle löytyy varmasti
mielenkiintoinen tapa luoda uutta.
- Töitä saa tehtyä nopeastikin.
Virkkausta ei tarvitse aloittaa heti

- Esimerkiksi säärystimiä neuloin
myös kotona, ja teen joskus kotona
muitakin käsitöitä, näppäräsorminen tyttö kertoo.
Sofia Heiskasen kanssa yhtä aikaa käsityökoulun aloittaneella
Sanni Kettusella puolestaan oli
valmistumassa lahjaksi suunniteltu
ristipistotyö.
- Edellisellä viikolla valmistui

Sofia Heiskasen sydäntyyny valmistui nopeasti.
kaulaliina, tämän teen tässä välissä
ennen kuin aloitamme seuraavan
suuremman työn.
Tyttöjen mielestä käsityökoulussa
kaikki on mukavaa, ja on aina kiva
oppia uusia taitoja.
- Mielenkiitoisinta käsityössä on
se, että töistä saa aina tehtyä juuri
oman näköisiä, Kettunen lisää.
Kommelluksistakin
selvitään
Oman näköistään työtä oli viimeistelemässä muiden muassa

Kuka tahansa oppii, kunhan haluaa
7- 11-vuotiaat leppävirtalaiset
kokoontuvat tiistai-iltapäivisin
tekemään taidetta yhdessä.
Leppävirralla syksyllä 2011
aloittaneessa kuvataiteen perusopetusryhmässä kuusi taiteesta
innostunutta tyttöä piirtää,
maalaa, sommittelee ja muovailee opettaja Maria RouvinenMäkelän johdolla. Tänä vuonna
kuvataidekoulun teemana ovat
koristautuminen ja japanilainen kulttuuri.
- Huopa käyttäytyy eri tavalla
kuin paperi, kannattaa kokeilla ensin toiseen kankaaseen,
Rouvinen-Mäkelä opastaa nuoria
taiteilijoita japanilaisen kangasmaalauksen parissa.

Opettaja kertoo, että vaikka uusi
ryhmä on yhdistelmä eri ikäisiä
oppilaita, on harjoituksiksi valittu
vastaavat kuin Varkauden kuvataidekoulun 3. ryhmän tekemät
tehtävät.

neet asetelmia ja piirustusmallina
on ollut myös Nefertiti. Kädentaitojaksolla tehdään töitä, joissa
käytetään luovasti eri materiaaleja,
keväällä tehdään esimerkiksi fantasiapäähineitä.

- Vuoden teemana on koristautuminen ja japanilainen kulttuuri.
Olemme käyneet läpi esimerkiksi
pukeutumista ja japanilaista maalausta. Plastista sommittelua on
harjoiteltu savella. Maalaus- ja
piirustusjaksolla olemme maalan-

Oppilaiden töitä on tarkoitus
tuoda näytille Soisalo-kuvataidekoulun järjestämään kevätjuhlaan
Warkaus-saliin 5.5.2012. Mukana
ovat kuva- ja käsityökoulu sekä taideleikkikoulu koko Soisalo-opiston
alueelta.

- Minä en olekaan ikinä ennen
maalannut kankaalle, yksi tytöistä
kertoo.
Työn alla on pitkälle kankaalle
maalattava japanilaishenkinen
teos, jonka aiheen jokainen saa
valita itse. Yksi maalaa kukkia,
toinen asetelmaa, kolmas perhekuvaa ja neljäs abstraktimpaa
sisustustaulua. Yhteistä on kova
halu oppia uutta.
- Toivottavasti tämä onnistuu,
kuuluu pöydän äärestä.
Savitöitä, maalausta,
piirustusta ja kollaaseja
Vuoden mittaan taidot ovat
karttuneet monella eri kuvataiteen osa-alueella.
- Olemme tehneet ainakin savitöitä, viuhkoja, piirretty kuvia ja
maalattu, kertoo ikkunakoristetta
viimeistelevä 9-vuotias Jenna
Karjalainen.

11-vuotias Jadeliina Etula teki japanilaistyylisen maalauksen oman
huoneen väreihin sopivaksi.

Ekaluokkalainen Verna Kauhanen ehtii piipahtamaan kotona koulupäivän jälkeen ennen kuvataidekoulun alkamista. Suurin osa vuoden
aikana valmistuneista töistä on esillä omassa huoneessa, yhden hän
on lahjoittanut äidilleen.
- Mä maalaan harvoin, mutta piirtelen enemmän, Kauhanen kertoo.

ILOA JA OPPIA
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Anniina Kervinen, joka virkkasi
neulomaansa kännykkäpussiin somisteeksi eri värisiä kukkasia.
- Saimme valita, minkälaisen asusteen neuloisimme. Jotkut tekivät
kaulaliinoja, kaulureita, laukkuja
ja säärystimiä, minä valitsin kännykkäpussin, koska joudun muuten
kuljettamaan puhelinta aina taskussa, ja taskuihin tulee helposti reikiä.
Kervinen on viihtynyt käsitöiden
parissa jo vuosia ja huomannut, että
toisinaan eteen tulee myös haasteita.
- Välillä on aika hankalia töitä ja
meinaa mennä hermot, mutta aina
on kivaa ollut. Chenille-pussukkaakin ommellessa pohjaan tuli reikä,
mutta sain sen korjattua.
- Ja minulla on vieläkin mekossa
vihreitä pilkkuja, huikkaa väliin
pehmonallea ommellut Elina Kinnunen.
Vihreiden pilkkujen syyksi paljastuu kankaanpainannan lomassa syksyllä sattunut kommellus. Kervinen
kuvitti omaa mekkokangastaan hieman roiskivalla tekniikalla, ja osansa
sai myös vierustoverin kangas.
- Ei se mitään kuitenkaan haittaa,
Kinnunen nauraa.
Ryhmän kuopus
tykkää oppia uutta
Vanhempien käsityökoululaisten
ryhmän keski-ikä on noin 12 vuotta. Ryhmän kuopus on 9-vuotias
Otto Sallinen, joka on käynyt käsityökoulussa syksystä 2010 saakka.

Otto Sallinen aloitti pipon virkkauksen.
- Isosisko on ollut täällä jo pidempään ja äiti kysyi, haluaisinko
minäkin tulla mukaan. Ei haittaa,
vaikka ryhmässä ei ole muita poikia,
uuden pipon virkkaukseen keskittynyt nuori mies kertoo.
Kotona Oton aika ei riitä käsitöihin, sillä poika harrastaa myös koripalloa, partiota, musiikin teoriaa
ja laskettelua.
- Ei siinä hirveästi kotona ehdi
olla, Sallinen toteaa.
Käsityökoulussa Sallisen käsissä
ovat syntyneet muun muassa kiinalainen kierrenyöri, jättiautotyynyliina ja poppana. Tutuksi ovat

tulleet myös helmikudonta ja
vohvelikangaskirjonta. Ompelukoneen käyttö sujuu helposti, ja
ompelukoneen ajokorttikin on
plakkarissa.
- Ilman sitä ei saa käyttää ompelukonetta, Sallinen huomauttaa.
Kädentaidot ovat karttuneet
monipuolisesti, eikä Otto Sallinen osaa nimetä yhtä tiettyä asiaa,
joka käsityökoulussa olisi ollut
ylitse muiden.
- Se, että saa tehdä käsitöitä,
kaikki siinä on parasta, kun oppii
uusia asioita!

Ilmapiiri opetti
rohkeutta

O

lin 10-vuotias, kun ystävät
pyysivät minua mukaansa
Varkauden kuvataidekerhoon. Elettiin vuotta 1986, jolloin
kuvataidekerho oli juuri aloittanut
toimintansa Linjurinkadulla. Olin
pienestä pitäen tykännyt piirtää ja
maalata, osittain myös siksi, koska
äitini harrasti kuvataiteen tekemistä. Kuvataidekerhosta tuli minun
lempiharrastukseni.
Kun kuvataidekerhosta tuli Varkauden lasten ja nuorten kuvataidekoulu, sen toiminta muuttui
laaja-alaisemmaksi ja tavoitteellisemmaksi. Sain mahdollisuuden tutustua monipuolisesti kuvataiteeen
eri osa-alueisiin. Opiskelin yleistä
kuvataidetta, jossa mm. piirrettiin,
maalattiin, tehtiin keramiikkaa,
paperia, paperimassatöitä, ympäristötaideteoksia, taidegrafiikkaa ym.
Olin innostunut oppimaan uutta
ja minulla oli päämääriä kehittyä
taiteellisesti. Olin niin innostunut
harrastuksestani, että kävin jopa
kolmena iltana viikossa kuvataidekoululla. Myös monet opiskelijakavereistani olivat kunnianhimoisia,
ja heistä osa sittemmin päätyikin
taidealalle.

Maria Rouvinen-Mäkelä neuvoo Sonjaa japanilaisen kangasmaalauksen aloittamisessa.
Sisarukset aloittivat
harrastuksen yhdessä

Kotona piirretään ja maalataan
vesiväreillä ja maaleilla.

Sisarukset Jadeliina ja Janestiina
Etula innostuivat kuvataidekoulusta yhdessä.

- Tykkään tehdä sormilla kaikkea.
Se on kivaa, kun saa itse luoda
kaikkea uutta, 11-vuotias Jadeliina
kuvailee.

- Minä huomasin mainoksen, toin
sen kotiin ja sanoin, että tuonne
haluaisin mennä. Sitten kumpikin
innostuttiin. Minulla on ollut aina
haaveena päästä johonkin taidekerhoon, 9-vuotias Janestiina kertoo.
Kuvataidekoulun lisäksi tytöillä
on muitakin kädentaitoja vaativia
harrastuksia, kuten kokkikerho.

- Ja ettei tarvitse ostaa kaikkia
tavaroita uutena, pikkusisko täydentää.
12-lapsisen sisarusparven keskimmäiset tytöt kertovat, että perheessä
on muitakin kädentaitajia.
- Yksi isosisko on tosi taitava kä-

sitöissä, ja on tehnyt esimerkiksi
monta mekkoa. Veljet ovat hyviä
puukäsityössä, he ovat tehneet
sängyn, kaapin ja pöydän.
Tyttöjen mukaan kuka tahansa
voi oppia kädentaitoja ja kuvataidetta, kunhan vaan haluaa.
- Kuvataidekoulussa olen oppinut paljon enemmän kuin koulun
kuvataidetunnilla, sillä koulussa
kuvista on vain tunti viikossa. On
kiva oppia aina uutta, varsinkin
kun on kiva opettajakin, itsekin
opettajan ammatista haaveileva
Jadeliina lisää.

Kävin kuvataidekoulua peruskoulun loppuun saakka. Päällimmäisenä minulla on jäänyt mieleen,
että kuvataidekoulussa oli hauskaa,
luovaa yhdessä tekemistä taiteen
parissa. Tutustuin kattavasti kuvataiteen eri osa-alueisiin ja sain myös
uusia kokemuksia ja näkökulmia
taiteeseen. Muistelen vieläkin hymysuin miten hauskaa minusta oli,

kun opettajani Seppo Väänänen vei
meidät aina sään salliessa pakettiautollaan maalaamaan ja piirtelemään
Varkauden maisemia. Ja miten
antoisaa oli tustustua Maria Rouvisen johdolla Petroskoihin ja sen
kuvataidekouluun. Ennen kaikkea
Kuvataidekouluvuosien kannustava
ilmapiiri antoi ja opetti minulle
rohkeutta toteuttaa itseäni.
Peruskoulun jälkeen menin Savonlinnan Taidelukioon, jossa
huomasin miten paljon minä olin
oppinut kuvataiteesta Varkauden
lasten ja nuorten kuvataidekoulussa. Lukion jälkeen pohdiskelin
kovasti tulevaisuutta ja tulevaa
ammattiuraani. Kuvataide veti
puoleensa ja päädyin opiskelemaan
Joensuuhun Pohjois-Karjalan ammattikorkeakouluun, josta valmistuin vuonna 2000 taidegraafikoksi.
Opiskellessani taidegraafikoksi, luin
myös kasvatustiedettä avoimessa
yliopistossa. Ammattikorkeakoulusta valmistumisen jälkeen menin
tuntiopettajaksi Varkauden kuvataidekouluun, nykyiseen Soisalokuvataidekouluun.
Nykyään taiteen perusopetuksen
ja vapaansivistystyön tuntiopetuksen ohella teen itse omia taideteoksia, lähinnä taidegrafiikkaa. Tällä
hetkellä olen työstämässä uusia
teoksia tulevaan ryhmänäyttelyyn,
joka pidetään ensi syksystä alkaen
välillä Turku- Kuopio-Varkaus.
Kaarin Oresmaa,
kuvataideopettaja ja
taiteilija
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Senioritanssi
sopii kaiken
ikäisille ja
kuntoisille!

Puurtilan alakoulun iltapäiväkerhossa harjoitellaan katutanssityyliä.

Iltapäiväkerhossa
mukavampaa
kuin kotona
Puurtilassa keskiviikkoiltapäivät kuluvat tanssien. Eri ikäiset
alakoululaiset oppivat uusia
taitoja musiikin tahdissa, liikkuvat yhdessä ja pitävät hauskaa
koulun liikuntasalissa, vaikka
koulupäivä on jo ohi.
- Tänne on aina mukava tulla,
koska sitten ei tarvitse olla yksin
kotona, 5-luokkalainen EmmaMaria Nyyssönen toteaa.
Varkaudessa on herätelty henkiin
viime vuosina hiljaiseloa viettänyttä koulujen kerhotoimintaa.
Yhtenä tahona koulujen iltapäiväkerhoja järjestämässä on myös
Soisalo-opisto, jonka tanssinopettajat opettavat peruskoululaisille
iltapäivisin hyppyjä, askeleita,
liukuja, joustoja, kuperkeikkoja
ja kokonaisia tanssisarjoja, joissa
erilaiset liikunnalliset elementit
yhdistyvät mukavalla tavalla.
- Oi, Lady Gaga, Emma-Maria
tunnistaa opettaja Noora Rinteen
kädessä olevan levyn jo ennen kuin
se soi.
Lady Gagan tahdissa harjoitellaan
ensin olanylikuperkeikkaa.
- Se on kuin takaperin kuperkeikka, mutta ei pään yli, vaan olan yli.
Kuperkeikka on helpompi tehdä
kovalla lattialla olan yli, neuvoo
Rinne niitä, joille liike ei ole entuudestaan tuttu.

Nukkekoti – Sadun ja
seikkailun talo Pieksämäellä
Kesällä 2012 Nukkekodilla juhlitaan! On kulunut 25 vuotta
Sadun ja seikkailun talon avautumisesta lasten ja lapsiperheiden
iloksi. Juhlavuotta vietetään nukketeatteriesitysten, teemapäivien
ja taidetuokioiden siivittämänä.
Nukkekodin kesätoiminta jatkuu lastenkulttuurikeskus Verson järjestämänä nyt jo kolmatta vuotta. Toukokuussa Joonas Merirosvo
palaa maailman meriltä ja kutsuu ryhmiä teemallisille seikkailuretkille. Viimeinen aukioloviikko 7.-11.8. on nukketeatteriesityksiä ja
erikoisohjelmaa sisältävä Karnevaaliviikko. Lue lisää tulevan kesän
ohjelmasta www.versoverkko.fi
Nukkekodilta ja sen ympäristöstä löytyy:
• Kahvila Kultakutri ja teatterisali
• Joonas Auringon satuvintti roolivaatteineen
• Prinsessa Ruususen huone
• Merirosvo Joonaksen aarrekammio
• Peuhumökki, kauppapuoti, kapulalossi
• Joonas Auringon Ateljee ja Nikkarointiverstas
Avoinna 5.6.–11.8.2012 ti–pe 10–16, la 10–14

Opettajakin on
opiston kasvatti
Noin puolet koulun kerhossa
viikoittain tanssivista lapsista harrastaa tanssia muulloinkin, lopuille
tanssi on tullut uutena harrastuksena. Osa uusista tanssijoista toivoo
pääsevänsä tanssiharjoituksiin
useamminkin.
- Minä en vielä aloittanut Soisalotanssikoulussa, vaan tulinkin tänne
koulun kerhoon, kertoo Karita.
Kerhotoiminta onkin hyvä kurkistusikkuna tanssitunteihin, joita
Soisalo-tanssikoulu tarjoaa eri
ikäisille viitenä päivänä viikossa.
Soisalo-opiston tanssinopettaja
Noora Rinne on alunperin itsekin
Soisalo-opiston kasvatti, ja hän on
toiminut varkautelaistanssijoiden
opettajana jo alle 18-vuotiaasta
saakka.
- Aloitin tanssin harrastamisen
Varkaudessa noin 12-vuotiaana
Soisalo-opistossa, joka silloin oli
kansalaisopisto. Opiskelin tanssia
aina 19-vuotiaaksi asti ja sitä ennen jo aloin opettaa nykytanssia
ja lastentanssia. Pääsin opiskelemaan tanssinopettajaksi Kuopion
Ammattikorkeakouluun ja kun
valmistuin sieltä vuonna 2010
aloitin opiston tuntiopettajana
Varkaudessa, Joroisissa ja Leppävirralla. Nyt syksyllä sain Soisaloopistolta viran tanssinopettajana

ja opetan edelleen miltei kaikkea
lastentanssia, nykytanssia, streettiä,
balettia ja aikuisbalettia.
Tanssista tulee
hyvä mieli
Koulun tanssikerhossa tiivistyy
tanssiharrastuksen monipuolinen
anti. Porukassa on sekä tyttöjä
että poikia, eri ikäisiä, eri kokoisia ja erilaisia taitoja hallitsevia
lapsia. Yhdelle parasta on se, että
kerhossa näkee kavereita, toinen
tykkää kuperkeikoista, kolmas rapmusiikista ja neljäs uuden oppimisesta. Ryhmätyö sujuu saumattomasti, kun opettaja jakaa lapset
pienryhmiin oman tanssiesityksen
suunnittelua varten. Aloitusasennot, muodostelmat ja yksittäiset
liikkeet hiotaan huomioiden eri
kokoisten tanssijoiden taidot.
Myös 8-vuotiaat Ella Soininen
ja Jenna Hatva saavat kokoonsa
sopivat roolit 12-vuotiaiden Oona Honkasen ja Emma-Maria
Nyyssösen kanssa suunnitellussa
koreografiassa ja hyppäävät lopuksi
isompien reppuselkään.
- Tanssinharrastus on hyvin
kokonaisvaltaista ja se käy ehdottomasti kaikille. Tanssi on
mukavaa, menevää ja vauhdikasta,
tavoitteellista harrastustoimintaa,
Rinne kuvailee.
Tärkeää on myös, että tanssissa
pääsee ilmaisemaan itseään liikkeen kautta ja oppii tuntemaan ja
käyttämään omaa kehoaan.
- Tanssi kehittää muun muassa
oman kehon tuntemusta, tasapainoa, koordinaatiota, musiikin
kuuntelua sekä tuntemusta, ilmaisua ja esiintymistä ja etenkin omaa
luovuutta! Tanssista tulee hyvä
mieli, Rinne kiteyttää.

Versotarhan kuulumisia
Soisalo-opiston yhteyteen perustettu lastenkulttuurikeskus
Verso on varttunut kolmen ja
puolen toimintavuotensa aikana
jo kahdeksan kunnan yhteiseksi
lastenkulttuuritoimijaksi. Verson
perustivat vuonna 2008 Varkauden, Leppävirran, Pieksämäen,
Heinäveden ja Joroisten kunnat.
Vuoden 2012 alusta mukaan
liittyivät myös Mikkelin, Juvan
ja Rantasalmen kunnat.
Verso on toimiva esimerkki verkostomuotoisesta, kunta- ja maakuntarajat ylittävästä toimijasta,
jonka tärkein tavoite on lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen saavutettavuus kaikille lapsille. Muina
keskeisinä tavoitteina ovat lasten ja
nuorten kulttuuristen oikeuksien

turvaaminen, varhaiskasvatuksen
ja koulujen kulttuurikasvatuksen
tukeminen sekä lasten ja nuorten
oman kulttuurin vahvistaminen.
Verso toteuttaa tavoitteitaan viemällä taidetyöpajat suoraan päiväkotien, koulujen ja tapahtumien
omiin toimintayksiköihin. Yhdeksi
Verson tärkeäksi toimintamuodoksi
ovat vakiintuneet kaikissa versokunnassa toteutettavat Verso-viikot,
jotka tarjoavat taideviikon erityisesti
perhepäivähoidossa ja kotihoidossa
oleville lapsille. Verso tekee myös
yhteistyötä alueen kulttuurilaitosten kanssa, josta yhtenä esimerkkinä
on Varkauden Museoilla toteuttavat
Perhesunnuntai - työpajat.
Verson kolmivuotisesta historiasta
ilmestyi viime keväänä julkaisu
Versotarhan Tarinat – Maistiaisia

lastenkulttuurikeskus Verson toiminnasta. Kirja kertoo kuvin ja sanoin
Verson taidekasvatustyöstä kolmen
painopistealueen sadonkorjuukorin
värikkäitä antimia esitellen. Monipuolisessa julkaisussa on runsaasti
lasten omia tarinoita ja se toimii
mainiosti ideakirjana kaikille lasten
taidekasvatuksesta kiinnostuneille.
Julkaisu on ostettavissa kaikista
Soisalo-opiston toimipisteistä.
Versolla on omat verkkosivut
osoitteessa www.versoverkko.fi ja
näillä sivuilla tiedotetaan Verson
oman toiminnan lisäksi myös jokaisen Verso-paikkakunnan perheille
suunnatusta ohjelmatarjonnasta.
Versoilemisiin!
Mervi Riikonen,
lastenkulttuurikoordinaattori
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Kevätruppeema 19.-25.4.2012
HEINÄVESI

Su 22.4. Nuorisoseurantalo,
Seurakalliontie 1
Klo 14.00 Konsertti ja yhteislauluhetki: Eläkeläiskuoro Eloisat, Lasten Viihdelauluryhmä ja
Naiskuoro Melodia. Konsertissa
on väliaika.

Näyttely, Varjentiini,
Virastokuja 4
La 21.4. klo 10.00–14.00
Su 22.4. klo 10.00–14.00
Ma 23.4.- ke 25.4.
klo 10.00–16.00
Avoimet ovet Pitäjäntuvalla,
Kirkkotie 12

YHTEYSTIEDOT
Toimisto
puh. 040 7138 660
Taiteen perusopetus
puh. 040 7138 639
Varjentiini
Virastokuja 4, 79700 Heinävesi
Kunnanvirastotalo
Mutalantie 2, 79600 Joroinen
Kunnantalo
Savonkatu 39, 79100 Leppävirta
Soisalo-opistotalo
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
Toimistot avoinna
ma-pe klo 9.00–15.00
(Heinäveden ke 9.00–15.00)

www.soisalo-opisto.fi
OPISTOTALON KAHVILA
Avoinna opiston opintokausina
ma-to klo 9.00–20.00
pe 9.00–14.00

Soisalo-opiston
www-sivut ovat
uudistuneet!
Katso sivuilta mm.
Soisalo-musiikkiopiston kevään
2012 oppilaskonserttien ja
soittajaisten esitysajat
Soisalo-opiston teatteriryhmien
ensi-illat ja muut esitysajat

www.soisalo-opisto.fi
SYDÄMELLINEN
KUOROKONSERTTI

Soisalo-opiston sekakuoro Ajattomat esiintyy Kuntorannassa
lauantaina 14. huhtikuuta klo
14.00. Konsertin tuotto lahjoitetaan Varkauden Sydänyhdistykselle. Ohjelma 5 €. Sydämellisesti
Tervetuloa!

WARKAUS-SALISSA
TAPAHTUU
La 5.5. klo 15.00
Soisalo - kuvataide -, -käsityö
- ja - taideleikkikoulun kevätjuhla. Luvassa kuvataide- ja
käsityökoulun perus- ja työpajaopintoryhmien audiovisuaalinen oppilastöiden näyttely sekä
taideleikkikoululaisten musiikki- ja tanssiesityksiä. Liput 5 € /
3 €. Lippuja saa Soisalo-opiston
Varkauden asiakaspalvelupisteestä 9-15, kuvataide-, käsityöja tanssikoulujen opettajilta.
Esityksessä on väliaika.
Ke 16.5. klo 19.00
Soisalo-tanssikoulun Streetin
– ryhmät. Liput lapset 5 € ja
aikuiset 7€.

VARKAUS
Näyttely, Tehtaan koulu,
Savontie 4
La 21.4. klo 10.00–16.00
Su 22.4. klo 10.00–16.00
Työnäytöksiä

Tapahtumat
Ti 24.4. Otto Kotilaisen
koulun Norppasali,
Keskuksenkuja 2
Klo 18.00 Soisalo-opiston
musiikkiryhmien kevätmatinea

Tapahtumat
To 19.4. Warkaus-sali,
Kauppatori 6
Klo 18.00 Soisalo soinnahtaa: Warkauden Mies-Laulajat, Varkauden
Laulu, Leppävirran Pelimannit ja
Varkauden Soittokunta. Konsertissa on väliaika.

JOROINEN
Näyttely, kunnanvirastotalo,
Mutalantie 2
La 21.4. klo 10.00–14.00
Su 22.4. klo 10.00–14.00
Ma 23.4.- ke 25.4. klo 8.00–15.00
Työnäytöksiä lauantaina ja
sunnuntaina.
Tapahtumat
La 21.4. Lukion auditorio,
Mutalantie 3
Klo 10.00 Soisalo-musiikki-opiston oppilaskonsertin avoimet
harjoitukset
Klo 11.00 Kevätruppeeman
avajaistilaisuus ja Soisalo-musiikkiopiston oppilaskonsertti
Klo 14.00 Kuorolaulua ja pianonsoittoa: Joroisten Mieskuoro, sekakuoro Ajattomat ja pikkupianisteja

Kalakukko-katujuna liikennöi Joroisissa lauantaina ja sunnuntaina
klo 10–14 kuljettaen vierailijoita
tapahtumakohteisiin. Junan reitti
ilmoitetaan lähempänä tapahtuman ajankohtaa.

LEPPÄVIRTA
Näyttely, kunnantalo,
Savonkatu 39
La 21.4. klo 10.00–14.00
Su 22.4. klo 10.00–14.00
Ma 23.4. - ke 25.4. klo 8.00–15.00

Tapahtumat
La 21.4. Paukarlahden
nuorisoseurantalo,
Paukarlahdentie 117
Klo 19.00 ENSI-ILTA
”Suomen hevonen”
Käsikirjoitus Sirkku Peltola,
ohjaus Katja Väänänen.
Liput: aikuiset 12 €, lapset 6 € (alle
12-vuotiaat). Esitystä ei suositella
alle 9-vuotiaille. Buffetti väliajalla.
Varaukset ja tiedustelut:
Lea Konttinen, puh. 040 965 0677.
Muut esitysajat osoitteesta
www.soisalo-opisto.fi.

Su 22.4. Joroisten koulukeskuksen juhlasali, Mutalantie 2
Klo 10.30–11.45 Seniori-, kansan- ja itämaista tanssia, tanhuja, Soisalo-tanssikoululaisten lasten ja nuorten esityksiä
Klo 12.00–13.00 Kuntoliikunta
(kaikille avoin) vetäjänä
Sari Pulliainen
Klo 13.00–14.00 Venyttely
(kaikille avoin) vetäjänä
Sari Pulliainen

La 21.4. Tehtaan koulu,
Savontie 4
Klo 12.00 Rockia ja bluesia
sähkökitaroilla, sali (2. kerros)
Klo 13.00 Pianohetki,
kädentaitokabinetti (1. kerros)
La 21.4. Warkaus-sali,
Kauppatori 6
Klo 14.00 Soisalo-opiston yhteisproduktio Smurffin viemää:
Lasten teatteriryhmä Varkaudesta,
puhallinorkesteri, tanssikoulun ja
musiikkiopiston oppilaat. Liput 5
€, alle 13-vuotiaat maksutta. Lippuja voi ostaa Soisalo-opiston toimistosta 10.4.–13.4. ja 16.4.–20.4.
klo 10–18 ja tuntia ennen näytöstä
Warkaus-salin ovelta.
Su 22.4. Tehtaan koulun sali,
Savontie 4
Klo 14.00 Yhteislaulutilaisuus
koulu- ja maakuntalauluja. Laulattajina Laulutaidottomien kuoro
ja Kehittyvät laulajat.
Viikolla 17 kaikilla paikkakunnilla
Soisalo-tanssikoulun ryhmissä avoimet ovet. Tervetuloa seuraamaan
tanssitunteja!

Su 22.4. Lukion auditorio,
Mutalantie 3
Klo 12-12.10 Suhmura Santra
Klo 13.00–13.45 Lasten teatteriesitys
Klo 15.00–16.00 Savon Parriisin
Naapurit esittää covereita ja omaa
tuotantoa

Muutokset mahdollisia.
Tilaisuudet ovat maksuttomia,
mikäli ei toisin mainita.
Lisätietoa puh. 040 7138 660 tai
www.soisalo-opisto.fi

Tule Kalakukko
-katujunan kyytiin ja
koe hetkiä historiasta
nykypäivään!

Kuva: Varkauden kulttuuritoimisto/Terhi Siippainen

Kalakukko-katujuna ajeluttaa
kesällä 2012 seuraaville reiteillä:
Vekara-Varkaus tapahtumaviikolla ma-su 11.–17.6.
Matkan kesto noin 20 minuuttia.
Liput: 3 € , alle 2-vuotiaat aikuisen sylissä maksutta.
Kaupunkierrokset lauantaisin 30.6., 7.7., 14.7., 21.7., 28.7. ja 4.8.
kello 9.00–11.00, lähdöt Taulumäen torilta puolen tunnin välein.
Reitti: Taulumäentori – Hertunranta - PirtinrantaKauppakatu- Taulumäentori
Matkan kesto noin 20 minuuttia.
Liput: 3 € ja perhelippu 10 € (kaksi aikuista ja kolme lasta)
alle 2-vuotiaat aikuisen sylissä maksutta.
Historia-ajelu Lehtoniemeen tai Taipaleen kanava-alueelle lauantaisin
30.6., 7.7., 14.7., 21.7., 28.7. ja 4.8. kello 11.15–12.15.
Reitti: Taulumäentori – Hertunranta - Taipaleen kanava-alue tai
Lehtoniemen alue - Taulumäentori
Matkan kesto noin 60 minuuttia.
Liput: aikuiset 10 €, lapset 5 € (2-11-vuotiaat) ja
alle 2-vuotiaat aikuisen sylissä maksutta.
Lisäksi Kalakukko ajeluttaa halukkaita Kauppakadun kesäkatuilloissa,
tiistain Iltatoreilla ja Sampea ja Samppanjaa -tapahtumassa 11.8.2012.
Kalakukon reittiaikataulu on myös osoitteessa www.soisalo-opisto.fi.
Voit myös tilata katujunan yritys- ja yksityiskäyttöön erilaisiin tapahtumiin. Juna kuljettaa kerrallaan 30 henkilöä.
Lisätietoja:
Miia Impiö puh. 040 713 8664
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Taiteen perusopetukseen
hakeminen

Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki ja Varkaus
HAKUAIKA 2. – 30.4.2012
Musiikkiopistossa voi opiskella seuraavia soittimia: piano, viulu, huilu, sello,
klarinetti, saksofoni, kitara, sähkökitara ja – basso, harmonikka, rummut ja
vasket sekä yksinlaulua 15–29-vuotiaat.
Hakuaikana hakeneet kutsutaan toukokuussa valintatestiin. Valintatesti on
viikoilla 21 sekä 22 ja siihen lähetetään kutsu sähköpostilla tai puhelimitse.
Kuvataidekoulussa annetaan opetusta seuraavissa ryhmissä:
perusopinnot 7-12-vuotiaille ja työpajaopinnot 12–19-vuotiaille.
Käsityökoulussa annetaan opetusta alkavissa ja jatkavissa ryhmissä
Heinävedellä ja Joroisissa ja puupajaopinnoissa Joroisissa.
Tanssikoulussa annetaan opetusta seuraavissa ryhmissä:
satubaletti 4-6-vuotiaille (uutuus), baletti 7-18-vuotiaille, dance I-III 7-9-vuotiaille,
nykytanssi I-V 10–18-vuotiaille ja street I-V 10–18-vuotiaille.
Taideleikkikoulussa annetaan opetusta 0-6-vuotiaille lapsille yhdistäen eri taideaineiden:
musiikin, tanssin, kuvataiteen ja käsityön opiskelu. Alle 3-vuotiaat osallistuvat taideleikkikouluun yhdessä vanhemman kanssa.
Kuvataide-, käsityö-, tanssi- ja taideleikkikouluun oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmiä perustetaan hakuaikana palautettujen lomakkeiden mukaisesti sinne
paikkakunnalle missä opiskelijoita on riittävästi. Lukuvuoden aikana ryhmiä täydennetään,
jos niissä on vapaita paikkoja.
Hakulomakkeita saa osoitteesta www.soisalo-opisto.fi tai
Soisalo-opiston toimistoista, jonne ne palautetaan.
Lisätietoja: www.soisalo-opisto.fi tai Riitta Turunen puh. 040 713 8639.
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Kehitä henkilöstösi
osaamista!
Järjestämme koulutuksia joustavasti, laadukkaasti ja kohtuuhintaan
– räätälöitynä tilauskoulutuksena tai avoimena kaikille. Toteutamme
koulutuksia yhteistyössä kuntien, muiden organisaatioiden, yritysten
ja yhdistysten kanssa.
Tulevia koulutuksia Soisalo-opistolla:
• Henkisen tuen peruskurssi (12 t) 24.–26.4., klo 17.00–21.00
• AVEKKI (toimintatapamalli ja koulutus väkivaltatilanteiden hallintaan) 4 t,
asiakaspalvelussa työskenteleville 22.5.2012, klo 8.00–12.00
• Perheen toimintakyvyn, voimavarojen ja vahvuuksien ja vaikeuksien arviointi (1 op)
Lähiopetuspäivät: 13.9., 11.10. ja 15.11.2012

Ota yhteyttä, autamme mielellämme
kaikissa koulutus- ja luentotarpeissanne!
Lisätietoja:
koulutuspäällikkö Marjut Latva-Vesanen
puh. 040 7138 658 tai
koulutussuunnittelija
Miia Impiö puh. 040 713 8664 tai
sähköpostilla
etunimi.sukunimi@soisalo-opisto.fi
tai www.soisalo-opisto.fi
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Tehtaankoululla tapahtuu
Tehtaankoulu
kokoaa iltaisin saman katon
alle monenlaisia harrastajia.
Esimerkiksi tavallisena tiistai-iltana
kellarikerroksessa entisöidään
huonekaluja ja kerrosta ylempänä
ommellaan tilkuista uusia tekstiilejä.
Ovenraosta kuuluu jo
kitaramusiikki, ja musiikkiluokasta
vain muutaman oven päässä
on sali täynnä tanssijoita.
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