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VANKALLE
PERUSTALLE ON
HYVÄ RAKENTAA
Alueemme kansalaisopistotoiminta on ikivanhaa,
lähes 100-vuotiasta. Samoin monet muut kulttuuritoiminnot, kuten teatteri- ja soittokuntatoiminta. Mutta musiikkiopistotoimintaakin on ollut jo
50 vuotta. Mieleeni palaa Keski-Savon musiikkiopiston 40-vuotisjuhlallisuudet. Useasti olen työpaikkamme kahvitauoilla muistellut Warkaus-salilla pidettyä onnittelu- ja konserttitapahtumaa sekä
virkamiesklubin kutsuvierastilaisuutta. Juhlia varten kävin oikein Kuopiosta ostamassa iltapuvun,
jota jostain syystä en enää voi pitää.
Ajan kuluessa kaikki muuttuu. Kymmenen
vuotta sitten en uskonut, että jo silloin valmisteluvaiheessa ollut alueopisto oikeasti syntyy ja, että
musiikkiopistotoimintakin kuuluu tähän opistokokonaisuuteen. Nyt itsekin saan työskennellä tässä
upeassa ja ainutlaatuisessa opistossa. Soisalo-opisto on toiminut viisi vuotta, samoin yhdentoista
kunnan alueelle laajentunut lastenkulttuurikeskus
Verso. Ajan ja tapojen muuttumista kuvaa hyvin se, että tätä juhlavuotta vietämme esittelemällä opiston monipuolista toimintaa ja aktivoimalla alueen asukkaita osallistumaan, opiskelemaan ja
nauttimaan.

Soisalo-opiston alkutaival meni jossain määrin viiden opiston käytänteiden ja kulttuurien yhteensovittamisessa. Nyt on päästy täyteen vauhtiin toiminnan ja toimintatapojen kehittämisessä.
Osaamme paremmin hyödyntää opistomme monipuolisuutta sekä ammattitaitoista ja asiantuntevaa
henkilöstöä, tehdä yhteistyötä, verkostoitua, järjestää tapahtumia sekä kehittää toimintatapoja ja sähköisiä palveluja.
Keskeisin kehittämisen painopiste tällä hetkellä on monitaidekasvatus. Kehitämme varhaisiän
taidekasvatuksesta monitaidekasvatusta, jossa käytetään kaikkia taideaineita musiikista tanssiin, teatteriin, kuva- ja sanataiteeseen. Varhaisiän monitaidekasvatuksen tavoitteena on saavuttaa kaikki
0-6-vuotiaat lapset. Monitaidekasvatusta opistossamme toteuttavat taideleikkikoulu ja lastenkulttuurikeskus Verso yhteistyössä kuntien varhaiskasvatuksen kanssa. Monitaidekasvatus luo pohjan
koko opiston toiminnalle.
Muita kehittämisen painopisteitä ovat koulutuspalvelut, kestävä kehitys ja sosiaalisen median
taidot. Opistomme on kestävän kehityksen pilottiopisto, mikä merkitsee sitä, että kestävän kehi-
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tyksen periaatteet ovat meille itsestään selvyyksiä ja
toiminta systemaattista. Tänä talvena olemme erityisesti panostaneet henkilöstön osaamisen parantamiseen sosiaalisen median taidoissa. Niinpä opisto
on mukana facebookissa ja on syntynyt useita ainekohtaisia blogeja. Osoitteet löytyvät tämän lehden 3. sivulta.
Vähän kuin varkain Soisalo-opistosta on muodostunut merkittävä alueellinen kulttuuritoimija.
Laatiessamme tämän vuoden tapahtumakalenteria
hämmästyimme, kuinka laaja ja monipuolinen siitä tuli. Hienoja esimerkkejä järjestetyistä tapahtumista ovat Talven ihmemaa, Hankihönkäys, Nenäpäivä, vuotuinen Kevätruppeema sekä kaikki
konsertit, soittajaiset, näyttelyt, tanssinäytökset ja
teatteriesitykset. Tällä tiellä on hyvä jatkaa ja Kalakukkojunakin näkyy ja kuuluu entistä enemmän.
Toivotan teidät tervetulleiksi opintoihimme, tapahtumiin ja vaikkapa kahville opistotalon uudistettuun kahvilaan!
Marjut Latva-Vesanen
koulutuspäällikkö

Tervetuloa Soisalo-opistotalon

UUDISTETUN KAHVILAN AVAJAISIIN

Kahvion suunnittelusta
ja toteutuksesta vastaavat
Savon ammatti- ja
aikuisopiston opiskelijat
Ida Kuivalainen,
Piia Luostarinen ja
Tarleena Paasivuori ja
markkinointisuunnitelmasta
Lotta Pakarinen ja Henna
Immonen (puuttuvat
kuvasta).

TI 19.3.2013 Minna Canthin päivänä

Avajaispäivänä kahviossa on pitkin päivää musiikki-, tanssi- ja runoesityksiä.
Kahvilan nimi julkistetaan klo 13.

Tarjoamme reilun kaupan pullakahvit klo 10-18!
Soisalo-opistotalon kahvio, Taipaleentie 24, Varkaus
Avoinna ma-to klo 9-20 ja pe 9-14

100v.
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Sata vuotta
puhallinmusiikkia
Varkauden Soittokunnan 100-vuotis
juhlavuosi alkoi tammikuussa Hankihönkäys -tapahtumalla. Kevään kulu-

essa juhlallisuudet jatkuvat marssimusiikki- ja jazzkonserteilla. Elokuussa
Soittokunta juhlii muiden Varkau-

den 100-vuotiaiden kanssa. Kunnioitettavan sadan vuoden iän saavuttavat
mm. Väinölän ja KaksRuusua -ravintolan rakennukset, Varkauden Teatteri
ja Puurtilan Martat.
Soittokunnan oma juhlakonsertti on marraskuussa. Juhlassa esitetään
varkautelaisvoimin valmistunut kantaatti Vuodet ne vierivät vaan. Tekstistä vastaa Jukka Itkonen, säveltäjinä
ovat Petri Juutilainen ja Esa-Markku Juutilainen. Laulajia on satakunta; mukana ovat Varkauden laulu ja
Varkauden Mieslaulajat sekä musiikkiluokkien kuoro.
– Juhlakantaatti esittelee puhallinmusiikin näkökulmasta varkautelaista historiaa sadan vuoden ajalta. Puhallinmusiikin juuret Varkaudessa ovat
vieläkin pidemmällä: 1700-luvun lopun tai 1800-luvun alun Laivanlinnan
sotilaslinnakkeen ajoissa, kertoo kapellimestari Janne Juutilainen.

SOITTAMISEN HENKISTÄ
PERINTÖÄ VAALIEN
Tehtaan Soittokunta perustettiin
vuonna 1913. Soittokunnan omisti A.
Ahlströmin tehdas, soittajat ja kapellimestari kuuluivat tehtaan henkilökuntaan. Laman aikana 1930-luvulla
Soittokuntaan jonotettiin, koska siihen kuuluminen takasi varman työpaikan tehtaalla. Kapellimestari Ilmari Kivisalo ei kuitenkaan kelpuuttanut
ketä tahansa torvensoittelijaa soittokunnan riveihin.
Soittokunta toimi Ahlströmin
tehtaan alaisuudessa yli viisikymmentä vuotta. Vuonna 1945 kapellimestariksi tuli Mikko Parviainen.
Orkesteri esiintyi sekä kaupungin julkisissa tilaisuuksissa että yksityisissä tapahtumissa, kuten vihkiäisissä ja
harjannostajaisissa.
1960-luvulla Soittokunnasta tuli
Varkauden Musiikkiyhdistyksen ja-

osto, samalla nimi muutettiin Varkauden Soittokunnaksi. Nuorisopuhallinorkesteri perustettiin 1980-luvulla.
Sen tarkoituksena oli ehkäistä Soittokunnan äijäytymistä ja kasvattaa soittajia nuoresta polvesta. Soittokunnan
säännöissä ensisijaisena tavoitteena
onkin mainittua, että puhallinmusiikin jatkuminen alueella tulee turvata.
Soittajien keski-ikä on edelleen korkea, mutta Soisalo-opiston oppilaista saadaan mukaan nuoria soittajia.
Nuorimmat Soittokunnassa mukana
olevat puhallinkoulun oppilasta ovat
viidentoista korvilla.
– Musiikki on menneistä päivistä
voinut muuttua, soittimet eivät niinkään. Tärkeimpänä on edelleen soittajien rakkaus puhallinmusiikkiin. Vaalimme soittamisen perintöä; henkisen
hyvinvoinnin kehittämistä, Janne Juutilainen toteaa.
Varkauden Soittokunnan 100-vuotis juhlakonsertti pidetään 9.11.2013.
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Kuvataideopettaja Kaarin Oresmaa voi seurata opiston
muiden visuaalisten aineiden kuulumisia muun muassa
Soisalo-käsityö-blogista.

TEKSTI JA KUVA TERHI SIIPPAINEN

Opisto viestii yhteisöllisesti
Soisalo-opistossa on otettu harppaus kohti yhteisöllisiä
viestintämenetelmiä. Vapaan sivistystyön henkilöstölle suunnatun
Osaava-hankkeen kautta aloitettiin koulutus, jonka myötä on etsitty
opiston sisäiseen ja ulkoiseen viestintään sopivia sosiaalisen median
työkaluja sekä muutosta toimintakulttuuriin.
Ennen organisaatiot pystyivät kontrolloimaan ulkoista kuvaansa, mutta nykyisin organisaatioiden brändin
luovat yhä enemmän niiden asiakkaat, työntekijät ja muut sidosryhmät.
– Perinteiset markkinointiviestinnän keinot, kuten mainonta, eivät
tuo tuloksia tämän päivän verkkomaailmassa, sillä ihmisten ajankäyttö
hajaantuu lukuisiin kohteisiin, jotka
vaativat huomiotamme. Ja mainokset
voidaan ohittaa aina vain helpommin.
Siksi sisältö, joka hyödyttää verkon
käyttäjiä, on usein tehokkainta markkinointiviestintää, toteaa konsultti
Oskari Uotinen Intosome Oy:sta.
Uotinen muistuttaa, että sillä, mitä
organisaatio itsestään kertoo, on yhä
vähemmän merkitystä. Enemmän
merkitystä on sillä, mitä siitä verkossa puhutaan.
– Toisaalta organisaatiot voivat
tuoda omaa osaamistaan verkossa näkyväksi. Ideahan on melko perinteinen: esimerkiksi vapaassa sivistystyössä erilaisia opiskelijoiden töistä
tehtyjä näyttelyitä on järjestetty iät ja
ajat. Nyt ne voidaan ulottaa verkon
kautta yhä laajemmille kohderyhmille. Kiinnostavalla sisällöllä saavutetaan parhaimmillaan hyvinkin laaja
näkyvyys - luovuutta ja uutta ajattelutapaa se toki vaatii.
BLOGIT YHDISTÄVÄT ERILAISIA
TOIMIJOITA
Vuoden 2012 aikana Soisalo-opisto on ottanut ensi askeleensa sosiaalisen median maailmassa. Opistolle
on muun muassa perustettu oma sivu
yhteisöpalvelu Facebookiin syksyllä
2012 ja sivusta on tarkoitus rakentaa
vuorovaikutteinen keskustelukanava
opiskelijoiden, opintoja suunnittelevien ja opiston väen välille.
– Myös facebookin kautta voi ilmoittaa kurssitoiveita tai kertoa kokemuksistaan. Facebook-sivuilla markkinoidaan lisäksi opiston tapahtumia,
kuten oppilaskonsertteja tai Kevätruppeemaa, opistolta kerrotaan.
Blogeja on ryhdytty rakentamaan

muun muassa kädentaitoaineiden,
tanssin, musiikin ja Lastenkulttuurikeskus Verson tiedotuksen työkaluiksi. Blogeja päivitetään yhteistyössä eri
toimijoiden kesken. Esimerkiksi opiston käsityöblogiin kirjoittavat vakituisten opettajien lisäksi myös tuntiopettajat ja opiskelijat.
– Käsityöblogi on otettu innolla vastaan. Nukkekoti- ja mosaiikkikurssilaiset ovat tehneet sinne myös
itse juttuja ja lähettäneet kuvia. Visuaalisissa aineissa kuvat ovat pääosassa.
Blogin kautta pääsee kurkistamaan
muiden ryhmien töihin ja sitä kautta
innostumaan uusista tekniikoista, kädentaitojen suunnittelijaopettaja Päivi Tölli kertoo.
– Vain positiivista palautetta on
blogista tullut. Opiskelijat antavat
mielellään kuvata töitään ja jo hieman
odottelevatkin milloin kuvat mahtavat blogiin ilmestyä, vahvistaa kädentaitojen opettaja Pirjo Manninen.
Myös Lastenkulttuurikeskus Verson maantieteellisesti laajalla toiminta-alueella sosiaalisen median työkalut
on koettu toimiviksi apuvälineiksi. Kuvia jaetaan satojen kilometrien
päähän suoraan tapahtumapaikalta
Facebookin kautta ja blogikirjoittajaksi on puolestaan rekisteröity toimijoita eri kunnista, jotta blogiin saadaan jatkossa ajantasaisia kuulumisia
jopa 11 kunnan alueelta.
SISÄISEEN VIESTINTÄÄN
TEHOKKUUTTA
Vuoden 2013 aikana opisto ryhtyy hyödyntämään sosiaalista mediaa tehokkaammin myös sisäisessä
viestinnässä. Uotinen uskoo, että sisäisessä viestinnässä parhaat hyödyt
tulevat avoimemman kommunikoinnin kautta, kun ideoita jaetaan ja niitä
voidaan myös yhdessä jalostaa.
– Tämä vaatii uudenlaista tapaa
työskennellä. Helpommin saavutettavia hyötyjä ovat ajansäästö ja turhan
työn väheneminen, joissa vaikutus näkyy uusien työkalujen käyttöönoton
myötä hyvinkin nopeasti. Kyseessä

on pitkälti kulttuurinen muutos, jossa työkalut ainoastaan mahdollistavat
uudet tavat työskennellä.
Opistossa sisäinen sähköpostiliikenne on vilkasta, ja samoja asioita kysytään esimerkiksi opistosihteereiltä moneen kertaan. Suunnitteilla
on ottaa käyttöön keskustelupalstatyyppinen alusta, jossa toisten esittämät kysymykset ja niihin saadut
vastaukset ovat yhdessä paikassa kaikkien nähtävillä, eikä jokaisen tarvitse kysyä samaa asiaa erikseen. Myös
sähköpostin kuormitus vähenee, kun
keskustelu siirtyy pois sähköpostilaatikoista. Opistossa myös laaditaan
usein yhdessä erilaisia asiakirjoja, joiden työstäminen helpottuu, kun toimijat voivat tehdä yhteistä työtä samanaikaisesti eri toimipisteistä käsin.
– Sisäisessä viestinnässä suurin
muutos koskee tiedon omistajuutta.
Toimintaympäristö on muuttunut,
eikä tietoa panttaamalla enää pärjätä. Yhteistyön avain on siis tiedon ja
osaamisen jakaminen. Tieto on yhä
enemmän jaettuna organisaatioissa,
eikä yksittäisten työntekijöiden sähköpostilaatikoiden uumenissa.

SOISALO-OPISTO
SOSIAALISESSA MEDIASSA
Soisalo-tanssikoulublogi: http://soisalotanssikoulu.blogspot.fi/
Soisalo-käsityöblogi: http://soisalo-kasityo.blogspot.fi/
Soisalo-kuvataideblogi: http://soisalo-kuvataide.blogspot.fi/
Soisalo-musiikkiblogi: http://soisalo-musiikki.blogspot.fi/
Musiikinperusteiden-ryhmien tunnit ja kotitehtävät: http://mupe2012-13.blogspot.fi/
Musiikkitietoblogi: http://musiikkitieto2012-13.blogspot.fi/

!

Lastenkulttuurikeskus Verson blogi ”Versotarhan tarinoita”: http://lastenkulttuurikeskusverso.blogspot.fi/
Soisalo-opisto ja Lastenkulttuurikeskus Verso Facebookissa:
www.facebook.com/soisaloopisto
www.facebook.com/LastenkulttuurikeskusVerso
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Taikalamppu yhdistää
teatterin, tanssin ja musiikin
Tiksu-apina, Pertti Besserwisser ja
Mummo lyövät korttia. Aladdin, Ukki
ja jämäkän oloinen Turvamies seuraavat pelin kulkua. Kun pöytään nostetaan panokseksi salaperäinen salkku,
tunnelma tiivistyy. Kenelle salkku lopulta päätyy ja mitä ihmettä se sisältää?
Vastaukset kysymyksiin selviävät Soisalo-opiston Kevätruppeemassa, jossa teatterilaisten, tanssijoiden ja
soittajien yhteisesitys Taikalamppu saa
ensi-iltansa.
Tiksut, Besserwisserit, Mummot
ja muut kuuluvat Iiris Salmelan ohjaamaan lasten ja nuorten teatteriryhmään. Näyttelijät ovat saaneet itse
valita roolihahmonsa ja yhdessä on
pohdittu myös näytelmän tapahtumia.
Ohjaaja Iiris Salmela on yhdistänyt sekalaisen henkilökavalkadin ja juonenkulut toimivaksi kokonaisuudeksi.
– Kun lapset pääsevät alusta alkaen
itse osallistumaan teatterin tekemisen
kaikkiin puoliin, he myös oppivat paremmin, Iiris Salmela toteaa.
Kortinpeluu-kohtausta tehdessä

ROOLIHAHMON NIMEN
KEKSIN SIITÄ, KUN
KOTONA MINUA SANOTAAN
BESSERWISSERIKSI, JOS
OLEN NÄSÄVIISAS.

nuoret näyttelijät saavat opetella elokuvanäyttelemistä ja vieläpä mykkäfilmin tekemistä. Yleisölle kohtaus esitetään valkokankaalle heijastettuna
takaumana.
– Voitte puhua vuorosanat ihan tavallisesti. Valmiissa elokuvassa sanoja
ei kuitenkaan kuulu, vain huulten liikkeet näkyvät. Oletteko nähneet mykkäfilmejä? Niissä puhe on korvattu väliteksteillä, Iiris opastaa.

Perttu Besserwisser, alias Lassi
Koistinen, 7, tekee teatteria ensimmäistä kertaa.
– Iskä ja äiti ehdottivat, että voisin
lähteä tähän mukaan. Roolihahmon
nimen keksin siitä, kun kotona minua sanotaan besserwisseriksi, jos olen
näsäviisas. Näytteleminen on kivaa ja
jatkan varmaan ensi syksynäkin, Lassi toteaa.

MIELUISAT ROOLIT

LAAJA KATTAUS TANSSIA JA
MUSIIKKIA

Näyttelijöiden mielestä videolle kuvaaminen on hauskaa ja vähän jännittävääkin. Erityisen hyvin mieleen ovat
jääneet myös leikin muotoon puetut
teatteri-ilmaisua tukevat harjoitukset,
kuten Liftari- ja Tulkki-pelit.
Osalle lapsista teatteri on tuttu harrastus jo pidemmältä ajalta. Esiintymiskokemusta on karttunut mm.
Nimettömien Peter Panista ja opiston viimevuotisesta Smurffin viemää
-näytöksestä.
Liisu Lahtinen, 8, esittää Taikalampussa prinsessa Anastasiaa.
– Halusin olla joku itämainen prinsessa, mutta en kuitenkaan Jasmine.
Sitten keksin, että olen Anastasia. Viime vuonna esiinnyin Peter Panissa, nyt
löysin opiston esitteestä tämän näytelmäkerhon. On kivaa, kun näytelmää
opitaan koko ajan, Liisu kertoo.

Tanssikoulun puolelta esityksessä
on mukana eri tanssiryhmien 3-20 –
vuotiaita oppilaita. Suunnittelijaopettaja Anna Savolainen kertoo, että lavalle on tarkoitus saada kaikki koulun
nelisensataa oppilasta. Se vaatii kahta
näytöstä eri miehityksillä.
– Kattaus on laaja: tarjolla on lastentanssia, nykytanssia, streettiä ja balettia. Tanssiosuus mukailee näytelmän
käsikirjoitusta. Lavalla nähdään tanssimassa apinoita, haamuja, käärmeenlumoojia ja vankilassakin käväistään
kaltereiden takana, Anna Savolainen kuvailee.
Musiikkiopiston väestä mukana
on puhallinkvartetti ja huiluoppilaita sekä kaksi jousiorkesteria. Pienempien Giocoso-orkesteria ohjaa
Piia Tuohino ja vanhempien oppilaiden Lentoa ohjaa Tatu Ruoho.

Viime vuoden Kevätruppeemassa
esitettiin Smurffin viemää. Se toteutettiin tämänvuotisen esityksen tavoin
opiston yhteisproduktiona.
Taikalamppu on noin tunnin mittainen esitys. Se saa ensi-iltansa Soisalo-opiston Kevätruppeemaassa
20.4.2013 klo 12 ja 15. Liput 7 €/ ja
5 €. Lippuja voi ostaa Soisalo-opistotalon kahviosta ja tuntia ennen Warkaus-salin ovelta.

Teatterilaiset saivat itse valita
roolihahmonsa. Näytelmä
kursittiin kokoon ohjaaja Iiris
Salmelan johdolla.

Korttipöydässä jännitys
tiivistyy. Kuka saa
salaperäisen salkun?
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MUSIIKKIOPISTON
HISTORIAA

1963 >> Varkauden musiikkikoulun toiminta alkoi Kuoppakankaan koulun tiloissa.
Johtajaksi valittiin Erkki Halla. Oppilaita
ilmoittautui 28.
1966 >> Johtajaksi valittiin Otto Poutiainen.
1969 >> Koulu hyväksyttiin Suomen Musiikkiopistojen Liiton jäseneksi. Kaupunkiin

perustettiin Varkauden Musiikkikasvatuksen
Tuki ry, jonka ajatuksena oli tukea musiikkikoulun toimintaa ja edistää kaupungin
musiikkikasvatusta.
1970-71 >> Ensimmäiseen vakinaiseen
opettajavirkaan valittiin Mikko Parviainen.
Koulu sai oman huoneiston kansalaisopiston
pohjakerroksesta.
1972-74 >> Koulussa oli keskimäärin 300
oppilasta ja vuosittaisia tunteja 2000. Opettajia

oli 16, joista päätoimisen luonteisia 4. Musiikkileikin opetus aloitettiin.
1975 >> Koulun nimi muutettiin Keski-Savon
musiikkiopistoksi. Toimintaan tulivat mukaan
Pieksämäen kaupunki ja maalaiskunta.
1976 >> Alueellinen toiminta laajeni Joroisten, Jäppilän ja Virtasalmen kuntiin.
1978 >> Kangaslammin, Heinäveden ja
Leppävirran kunnat tulivat mukaan toimintaan. Oppilaitos hyväksyttiin lakisääteisen

valtionavun piiriin. Nimi muuttui Keski-Savon
musiikkikouluksi.
1980 >> Rehtoriksi valittiin Eero Sajaniemi.
Soitinoppilaita oli 313 ja leikkikoululaisia
110. Opetukseen käytettiin keskimäärin 350
viikkotuntia.
1982-83 >> Perustettiin Varkauden kamariyhtye edistämään henkilökunnan soittoharrastusta. Aloitettiin kesäkurssiyhteistyö Kuopion
kesäyliopiston kanssa. Muutettiin postitalon

uusittuihin tiloihin.
1989 >> Kouluun perustettiin musiikkiopistoosasto. Varkauden kaupungin 60-vuotispäiviä
juhlittiin järjestämällä musiikkiviikko.
1995 >> Keski-Savon musiikkikoulun nimi
muuttui musiikkiopistoksi.
1996 >> Anna-Elina Lavaste valittiin vt.
rehtoriksi. Vakinaisia viranhaltijoita oli 15. Solmittiin teoria- ja säveltapailuopetusta koskeva
yhteistyösopimus Varkauden musiikkiluokkien
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Savon
Parriisin
Naapurit

soittaa humoristisella asenteella
Bändikurssilla syntynyt
yhtye keikkailee
itsenäisesti.
Rakastunut poika joutuu vastoin tahtoaan someen ja uusi bensalaatu vie
kipinän autoilusta. Savon Parriisin
naapurit -yhtye kuvailee kappaleitaan huumorilla maustetuiksi mutta
asenteella toteutetuiksi. Asenne tosiaan puree: muutaman kuuntelukerran jälkeen kappaleita huomaa jo laulavansa mukana.
Kolmen nuoren miehen ja yhden
nuoren naisen bändi sai alkunsa Soisalo-opiston bändikurssilta vuonna
2010. Sittemmin siitä kasvoi itsenäinen bändi, joka harjoittelee omatoimisesti. Tarvittaessa neuvoja kysytään
opiston musiikin suunnittelijaopettaja Jukka Tuohinolta, joka luotsasi Savon Parriisin Naapureita alkuun.
Varkautelaiset Jaakko Roponen,
18, ja Jere Immonen, 19, sekä Joroisista kotoisin oleva Henri Intke,
18, olivat bändin perustamisen ai-

kaan opiston oppilaita. Varkaudessa asuva Jaanika Heli, 17, päätyi yhtyeen solistiksi koelaulun perusteella.
Jaakko ja Jere ovat soittaneet kitaraa
musiikkiopistossa kymmenkesäisistä lähtien. Jaanika ja Henri eivät tällä
hetkellä ole kirjoilla opistossa, mutta
heillä on takanaan popjazz -laulua ja
bassotunteja.
BIISIT KERTOVAT TARINOITA
Ensimmäisen keikkansa yhtye heitti opiston Kevätruppeemassa vuonna
2011. Samana vuonna Naapurit ylsi
Savon Nuoret Virtuoosit -bändikilpailussa finaalipaikalle ja yleisöäänestyksen ykköseksi. Sen jälkeen keikkaa on riittänyt ja yhtye on esiintynyt
mm. koulujen ja opistojen tapahtumissa, Wanuvarockissa ja Kesäkadulla. Kun bändin viimeisinkin jäsen,
solisti Jaanika, tulee tänä vuonna täysi-ikäiseksi, suunnitelmana on klubien valloittaminen.
– Keikoille lähdemme mielelläm-

TEKSTI: KATI SOININEN • KUVA: JUKKA TUOHINO

Pianonsoiton
opettaminen
oli rikasta ja
rakasta

me, jos vaan opiskelukiireet ja muu
elämä antavat myöten. Tarvittaessa
voimme soittaa puolikkaallakin bändillä, kitaristi Jaakko Roponen kertoo.
Pop/rock-puolelle painottuva Savon Parriisin Naapurit erottuu Varkauden muuten hiukan raskaammasta
bänditarjonnasta. Oivaltavien sanoitusten ja sävellysten takana on Jaakko Roponen.
– Pyrin tekemään viihdyttäviä ja
samalla ajatuksia herättäviä tekstejä.
Sanoittamiseen olen perehtynyt itsekseni, mitään kursseja en ole sitä varten
käynyt. Kappaleet kertovat eräänlaisia tarinoita, mutta eivät välttämättä
omasta tai kenenkään muunkaan elämästä. Tykkään kirjoitella kaikenlaista sääntöihin kangistumatta, Jaakko
sanoo.
KAPPALEET KERTOVAT
ERÄÄNLAISIA
TARINOITA, MUTTA EIVÄT
VÄLTTÄMÄTTÄ OMASTA
ELÄMÄSTÄ.

Soisalo-opiston Pieksämäen toimipaikan ensimmäinen johtaja Aili Ritala
muistaa hyvin opiston perustamisajat.
– Paluumuutin Pieksämäelle vuonna 1975. Paikalliset järjestöt olivat valmistelleet musiikkiopiston aloittamista
Keski-Savon musiikkiopiston yhteydessä. Pätevänä pianonsoiton opettajana minut toivotettiin tervetulleeksi
mukaan, Aili Ritala kertoo.
Musiikin opetus alkoi saman vuoden lokakuussa. Omia toimitiloja ei
saatu heti, paikkana oli keskuskoulu
(nykyään Pieksämäen lukio). Alkuun
instrumentteina oli piano, puhaltimia
ja jousisoittimia. Opetusta annettiin
myös yksinlaulussa, säveltapailussa ja
musiikin teoriassa.
– Kun ensimmäisiä oppilaita valittiin pääsykokeilla, halukkaita oli liki
parisataa. Sisään otettiin 75 oppilasta.
Hakijoita oli kaikille tunneille ja vähän ohjailemalla saimme heti kokoon

Yhdessä keskustellaan siitä, millaisia kappaleista halutaan tulevan.
Sitten tehdään tarvittavat muutokset ja sovitustyö. Yhteistuumin keksittiin myös yhtyeen nimi. Muitakin ehdokkaita oli, mutta Savon
Parriisin Naapurit tuntui sopivan
paikkakuntakohtaiselta.
NIMMARIPYYNTÖJÄ
KESÄKADULLA
Omien kappaleiden lisäksi yhtye esittää covereita. Valikoimaan kuuluu Lez
Zeppeliniä ja Red Hot Chili Peppersiä. Koululaiskeikoilla kolahtavat Kaija Koon ja Stigin kappaleet. Neljättä
vuotta soittavan bändin yhteissoitto kehittyy luonnollisesti koko ajan.
Sen huomaa siitäkin, että uudet coverit saadaan entistä nopeammin
esittämiskuntoon.
– Ja roudaamaan ollaan vuosien
varrella opittu! Jaakko naurahtaa.
Facebookissa Savon Parriisin Naapureilla on omat sivut ja tykkääjiä on

monipuolisen soitinvalikoiman, Ritala sanoo.
Syksyllä 1976 opisto muutti verotoimiston vanhoihin tiloihin Hansatie
3:een ja vuonna 1994 osoitteeksi vaihtui Savontie 5.
INNOSTUNEITA OPPILAITA
Aili Ritala toimi Pieksämäen toimipaikan johtajana vuoteen 2001 saakka.
– Vuosikymmenten läpi opiskelijat ovat olleet ihan yhtä innostuneita musiikin opiskelusta. Aivan alussa
oppilaiden vaihtuvuus oli suurempaa.
Kun opiston toiminta paikkakunnalla
vakiintui, saaduista opiskelupaikoista
alettiin pitää tiukemmin kiinni. Opinnot suoritettiin alkuvuosia sitoutuneemmin loppuun, perusasteen päättötodistukseen saakka.
Osa vanhoista oppilaista sai harrastuksestaan ammatin itselleen. Aili Ri-

toistasataa. Kaupungilla saattaa tulla
kyselyitä seuraavista keikoista.
- Niin ja muistatko Jaakko, kun sinulle tultiin Kesäkadulla sanomaan,
että olet söpö, anna nimmari, Jaanika kiusoittelee.
Yhtye treenaa sen mukaan, miten on aikaa ja keikkoja. Jaakolla ja
rumpali/kitaristi Jerellä on menossa kiireinen abivuosi, mutta soittotaitoa pidetään silti yllä harjoittelemalla
vähintään pari kertaa kuussa. Toisinaan soitetaan useammankin kerran
viikossa.
Jaakko, Jere ja basisti-Henri ovat
lähdössä armeijaan. Tulevaisuudessa
opiskelut voivat viedä nuoret eri paikkakunnille. Bändiä ei kuitenkaan laiteta jäihin; aina voi tulla kotipaikkakunnalle treenaamaan lomien aikana.
– Uusia kappaleitakin on tulossa. Yksi niistä on kunnon menobiisi.
Olemme myös kokeilleet ihan uudenlaisia juttuja, kuten bluesia, Jaakko
Roponen paljastaa.

tala tietää oppilaista tulleen ainakin
musiikkiin erikoistuneita luokanopettajia, ammattimuusikoita ja musiikkiterapeutin. Ja löytyypä Radion sinfoniaorkesteristakin opiston kasvatti.
– Pianonsoiton opettaminen oli rikas ja rakas työ. Tutustuin kokonaisiin
perheisiin ja entisistä oppilaista tuli
minulle ihan ystäviä. Jos kaupungilla sattuu vastaan muualle muuttaneita
oppilaita, heidänkin kanssa aina täytyy
halata ja vaihtaa kuulumiset, Aili Ritala kertoo.
Nykyään musiikkiopisto sijaitsee
Kulttuurikeskus Poleenin tiloissa ja
toimipaikan johtajana on Andra Kaus.
Opetusta annetaan musiikin laajan oppimäärän mukaisesti pianossa, viulussa, sellossa, huilussa, klarinetissa, saksofonissa, kitarassa, harmonikassa sekä
vaskipuhaltimissa. Pienille lapsille on
vauvaiästä lähtien taideleikkikoulua.

HISTORIAA
kanssa.
1997 >> Aili Ritala valittiin vt. rehtoriksi. Ensimmäinen oma opetussuunnitelma valmistui.
1998 >> Rehtoriksi valittiin Jyrki Immonen.
Ryhdyttiin antamaan opetusta taiteen perusopetuslain mukaisesti. Kansanmusiikkiryhmä
Metku kävi esiintymismatkalla Kuwaitissa.
2000 >> Itsearviointiraportti valmistui. Mikkelin jousisoitinkatselmuksessa 1. palkintosijan
saanut Anna Immonen esiintyi Mikkelin

orkesterin solistina.
2002 >> Variaatio-kuoro esitti useita kertoja Warkaus-salissa
musikaaliproduktion”Showtime”. Käynnistettiin opetusministeriön rahoittama hanke
”Koululuokasta puhallinorkesteriksi”.
2003 >> Toteutettiin EU-rahoitteinen
Comenius-projekti yhdessä Italian Astissa
sijaitsevien musiikkiopiston ja lukion kanssa.
Käynnistettiin kevyen musiikin opetus ja

vietettiin 40-vuotisjuhlallisuuksia.
2004 >> Musiikkiopiston uusi opetussuunnitelma astui voimaan.
2005 >> Toteutettiin lastenkonserttien sarja
”Takkuhukka saa paketin” esittämällä sitä Varkauden lisäksi myös ympäristökunnissa.
2008 >> Musiikkiopisto liitettiin osaksi
Soisalo-opistoa vastaamaan laajan oppimäärän
mukaisesta taiteen perusopetuksesta. Leppävirran sivutoimipaikka liitettiin mukaan

toimintaan.
2009 >> Eija Kallasaari toimi Soisalo-opiston
vt. apulaisrehtorina.
2010 >> Soisalo-opiston apulaisrehtoriksi
valittiin Kari Kropsu. Musiikkiopisto muuttaa
Soisalo-opistotalolle.
2011 >> Musiikkiopiston opettajia ja oppilaita
mukana W. A. Mozartin Requiemin esityksissä
Varkaudessa ja Leppävirralla. Taideleikkikouluopetus alkaa. Soisalo-opiston yhteistuotannnot

Hankihönkäys ja Kevätruppeema järjestettiin
ensimmäisen kerran.
2012 >> Soisalo-opiston yhteistuotantoina
toteutettiin Smurffin viemää-esitys, Nenäpäiväperhekonsertti ja Varkauden kaupungin
Itsenäisyyspäiväjuhla. Lento-orkesteri vieraili
Nastolassa.
2013 >> Musiikkiopistotoimintaa 50 - vuotta.
Leppävirran toimipaikka muuttaa Tietolan
koulun tiloista uusiin toimitiloihin Vuontielle.
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TEKSTI: MIIA IMPIÖ JA
MARJUT LATVA-VESANEN
KUVAT: JUKKA TUOHINO

Täydennyskoulutuksen vuosi
on käynnistynyt
vilkkaana
Soisalo-opiston
koulutuspalvelujen
valttina on nopea reagointi
koulutustarpeisiin, hyvä
asiantuntijaverkosto ja
paikallisuus – ei matkaaikaa eikä -kuluja.
Koulutuksia järjestetään
työelämän ja työnantajien
tarpeista, mutta myös
harrastusten pohjalta.

Viime vuoden kokemukset antavat hyvän lähtökohdan Soisalo-opiston roolille toimia koulutusten järjestäjänä
paikallisesti ja alueellisesti. Koulutuksia järjestetään joko avoimina kaikille
tai räätälöityinä tilauskoulutuksina tietyille kohderyhmille.
Koulutusten järjestäminen onnistuu kaikissa Soisalo-opiston kunnissa.
Opistokunnista Varkauden ja Heinäveden sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi sekä ruoka- ja puhtauspalvelut
ovat olleet merkittäviä henkilöstökoulutusten tilaajia. Koulutusten aiheina
ovat olleet mm. ensiapu, hygieniapas-

si, työhyvinvointi, tietotekniikka sekä
väkivaltatilanteiden ehkäisy ja hallinta (AVEKKI). Koulutusten kesto on
vaihdellut muutamasta tunnista useampaan päivään. Kouluttajina ovat
toimineet pääasiassa opiston omat asiantuntijat, mutta myös Kuopiosta on
saatu tarvittaessa kouluttajia. Yhteistyö kuntaorganisaatioiden kanssa on

ollut kiitettävää. Tärkeänä tavoitteena
on tarjota työntekijöille mahdollisuus
ammattitaidon päivittämiseen sekä lisäämiseen ja työyhteisöille työhyvinvoinnin kehittämiseen.
Hyvää yhteistyötä kuntien välillä ja
luottamusta Soisalo-opistoon koulutuksen järjestäjänä osoitti Varkaudessa järjestetty ”Päätöksenteko kunnissa -koulutus” Heinäveden, Joroisten,
Leppävirran ja Varkauden luottamushenkilöille. Koulutukseen osallistui
101 henkilöä. Suuri osallistujamäärä
kertoo, että luottamushenkilöt pitävät
tärkeänä kouluttautumista ja toistensa tapaamista. Myös talouden näkökulmasta on järkevää toimia yhdessä.
TOIVEITA
TÄYDENNYSKOULUTUKSISTA
HARRASTUKSIIN
Kunta, yhdistys, yritys tai mikä taho
tahansa voi esittää koulutustoiveensa
Soisalo-opistolle. Yksi merkittävä koulutustapahtuma on sosiaali- ja terveystoimen esittämä, syksyllä 2013 alkava
”Kriisityö tänään -koulutus”. Kouluttajana toimii kriisi- ja traumapsykoterapeutti, psykologian tohtori Eija Palosaari. Koulutuksen tavoitteena on
syventää työntekijöiden ymmärrystä
traumatisoitumisesta ja sen vaikutuk-

KOULUTUKSIA
JÄRJESTETÄÄN JOKO
AVOIMINA KAIKILLE
TAI RÄÄTÄLÖITYINÄ
TILAUSKOULUTUKSINA.

Myös
sinulle!

sista sekä antaa uutta tietoa ja keinoja auttamiseen. Koulutus on herättänyt mielenkiintoa myös opistoalueen
ulkopuolella. Koulutus on viisipäiväinen kokonaisuus ja kestää vuoteen
2014 saakka.
Myös yhdistysten suuntaan on
päästy yhteistyön ovea raottamaan.
Ensi syksynä järjestetään yhteistyössä Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry:n kanssa luento ja koulutus. Yhdistys vastaa sisältöjen suunnittelusta,
kouluttajien hankkimisesta ja tiedottamisesta jäsenilleen. Soisalo-opisto
puolestaan tekee käytännön järjestelyt
ja markkinoi tapahtumia.
Eräs yritys puolestaan halusi vuoden alussa järjestää työntekijöilleen
mahdollisuuden tutustua äijäjoogaan.
Kurssin järjestäminen onnistui nopeasti, kun opettaja löytyi opiston omista tuntiopettajista ja opistolla oli sopiva tila vapaana.
LUOTTAMUSHENKILÖT
PITÄVÄT TÄRKEÄNÄ
KOULUTTAUTUMISTA JA
TOISTENSA TAPAAMISTA.
TALOUDEN
NÄKÖKULMASTA ON
JÄRKEVÄÄ TOIMIA
YHDESSÄ.

KOULUTUKSIA
KEVÄÄLLÄ JA SYKSYLLÄ 2013
VARKAUDESSA
•
•
•
•
•

Nuoruusiän kehityshaasteet 20.3. klo 13–16.30, Jari Sinkkonen
Puutarha kukoistamaan alk. 15.4. klo 17.30–19.45
Mentalisaation peruskurssi 2.9. ja jatkokurssi 16.9. klo 9–17
Tunnetko koirasi 26.10., klo 9.30–15.30
Kriisityö tänään - teorian ja käytäntöjen päivitystä alk. 31.10. klo 9–15

Luennot keväällä ja syksyllä 2013 Varkaudessa
• Mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun ke 20.3. klo 18, Jari Sinkkonen
• Ite-elämää puutarhasta ke 17.4. klo 18
• Koiran hankkiminen ja sen kanssa harrastaminen 26.9. klo 18–19.30
Luennot ovat maksuttomia, eikä niille tarvitse ilmoittautua!
Lisätietoa ja ilmoittautumiset www.soisalo-opisto.fi tai 040 713 8664

Katja Niiranen (edessä vas.) ja
muut Varkaudessa Kasvatus- ja
aikuiskasvatustieteitä opiskelevat kokevat
opintojensa luovan uusia mahdollisuuksia
niin työhön kuin jatko-opiskeluun.

TEKSTI: SANNA YLI-PATOLA
KUVA: NINA VOUTILAINEN

Avoin yliopisto-opetus on mahdollisuus myös sinulle

Opiskellessa aukeaa uusi maailma
Viime syyskuusta lähtien on Soisaloopiston tiloissa kokoontunut kymmenkunta Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opinnoista kiinnostunutta
aikuisopiskelijaa. Kuluneen lukuvuoden aikana opiskelijoista on muodostunut kiinteä ryhmä, joka on jo kuuden viikonlopun aikana kokoontunut
yhteen seuraamaan luentoja ja keskustelemaan opinnoistaan.
Avoin yliopisto-opetus on kaikille
avointa: ikään, tavoitteisiin tai aikaisempaan koulutustaustaan katsomatta.
Varkaudessa on tällä hetkellä käynnissä Snellman-kesäyliopiston tarjoamana
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot Itä-Suomen yliopistosta.
Opetus järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin mahdollistuu opiskelu myös työn ohella.
Motiivit avoimeen yliopisto-ope-

tukseen osallistumisesta vaihtelevat.
Varkauden opiskelijoilla päällimmäiset syyt opintojen suorittamiseen ovat
olleet oma mielenkiinto, oman ammattitaidon kehittäminen sekä tutkintotavoitteinen opiskelu. Yleissivistävyytensä ohella avoin yliopisto-opetus
sopiikin mainiosti niin ammattitaidon
kehittämiseen kuin myös edistämään
opintoja kohti yliopistotutkintoa.
Opiskellessa aukeaa uusia maailma;
näkökulmat laajenevat, tiedonmäärä
ja ymmärrys lisääntyvät.
PARASTA VERTAISTUKI JA
RYHMÄHENKI
Kuluneen lukuvuoden aikana Snellman-kesäyliopisto on lisännyt järjestämässään avoimessa yliopisto-opetuksessa tutorointia ja lähiopetusta,

jolloin myös Varkaudessa itsenäisen
opiskelun ohella on ollut mahdollista ryhmäytyä ja saada enemmän vertaistukea opintoihin. Varkaudessa
käynnissä olevilla Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnoilla omaa
ammattitaitoaan täydentävä Katja
Niiranen kokeekin ryhmähengen olevan yksi opintojen parhaista puolista.
– Toivon voivani hyödyntää opittuja asioita niin arkielämässä kuin myös
tulevaisuudessa työelämässäni. Opinnoissa parasta on ollut uuden oppiminen ja ryhmässä vallitseva hyvä ja kannusta yhteishenki.
Varkauden ryhmällä opinnot ovat
jo puolessa välissä, ellei jo pidemmälläkin. Ensi syksynä tarjolla on jälleen
vertaistukea, tutorointia ja vuorovaikutteista opiskelua, kenties myös juuri sinulle.

KOULUTUKSIA
VARKAUDESSA
Ammatillista täydennyskoulutusta keväällä 2013
• Esimies ja työyhteisön vaativat tilanteet 20.3. klo 9–16, Varkaus
• Hyvä hallinto kunnissa 9.4. klo 9–16, verkkovälitteisesti Varkaudessa
• Persoona peliin asiakaspalvelussa 16.4. klo 9–16, Varkaus
• Mindfulness - tietoinen hyväksyvä läsnäolo - avaimena hyvinvointiin
20.4. klo 9-16, Varkaus
Kielikursseja keväällä 2013
• Kielioppi kuntoon - englannin peruskielioppia, verkkokurssi 12.3.–27.5.
• Advanced English Grammar, verkkokurssi 13.3.–28.5.
• Emails in English for Work, verkkokurssi 14.3. –15.5.
Tulossa kesällä 2013 Lasten yliopistotoimintaa Varkaudessa.
Avointa yliopisto-opetusta suunnitteilla syksylle 2013
• Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op (UEF)
• Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op (UEF)
• Kirjoittamisen perusopinnot 30 op (JY)
• Opetushallinnon perusopinnot 25 op (UEF)
• Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot 25 op (UEF)
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: www.snellmankesayliopisto.fi
puh. 044 746 2840, asiakaspalvelu@snellmankesayliopisto.fi
Mikä Snellman-kesäyliopisto?

- pohjoissavolainen koulutus- ja vapaan sivistystyön organisaatio
- järjestää alueellaan avointa yliopisto-opetusta, ammatillista
täydennyskoulutusta, kielikursseja, Lasten yliopistotoimintaa, Ikääntyvien
yliopistotoimintaa, yleisöluentoja sekä muuta yleissivistävää koulutusta
- toimipisteet Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa Soisalo-opistolla
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KEVÄTRUPPEEMA
14. – 28.4.2013
KUVAT: JUKKA TUOHINO

JOROINEN
Näyttely, kunnanvirasto,
Mutalantie 2
La 20.4. klo 10 – 14
Su 21.4. klo 10 – 14
Ma 22.4.- ke 24.4. klo 8 – 15
TAPAHTUMAT
Su 21.4. Joroisten lukion auditorio,
Koulutie 1
klo 16 Kevätkonsertti: Joroisten
Naiskuoro ja Mieslaulajat, ohjelmassa myös tanssia, yksinlaulua ja
pianonsoittoa.
Ma 22.4. Joroisten lukion auditorio,
Koulutie 1
klo 18 Lumikuningatar: Alakoululaisten teatteri-ilmaisu, ohjaus Iiris
Salmela.

HAKEMINEN
TAITEEN
PERUSOPETUKSEEN
HEINÄVESI • JOROINEN • LEPPÄVIRTA
PIEKSÄMÄKI • VARKAUS
Hakuaika 18.3. – 22.4.2013
Musiikkiopisto
Piano, viulu, huilu, sello, klarinetti, saksofoni, kitara,
sähkökitara ja –basso, harmonikka, rummut, vasket
sekä yksinlaulu 15 - 29-vuotiaat. Hakuaikana hakeneet
kutsutaan toukokuun lopulla valintatestiin.
Kuvataidekoulu, käsityökoulu, puhallinkoulu
(vasket, oboe, fagotti), tanssikoulu ja taideleikkikoulu
0 – 6-vuotiaat (musiikki, tanssi, kuvataide, käsityö).
Ryhmiä perustetaan hakuaikana palautettujen
lomakkeiden mukaisesti sinne missä opiskelijoita on
riittävästi. Lukuvuoden aikana ryhmiä täydennetään,
jos niissä on vapaita paikkoja.
Hakulomakkeet noudettavissa www.soisalo-opisto.fi
ja kaikista opiston toimistoista. Palautus opiston
toimistoihin tai postitse Soisalo-opisto, Taipaleentie 24,
78200 Varkaus.
Lisätiedot: puh. 040 7138639
Soisalo-opiston toimistot:
Varkaus, Soisalo-opistotalo, Taipaleentie 24
Heinävesi, Purotie 3 B 15
Joroinen, kunnanvirasto, Mutalantie 2
Leppävirta, kunnantalo, Savonkatu 39

TAPAHTUMAT
Ti 16.4. ja ke 17.4. Oravikosken
koulun sali, Koulukaarre 2
klo 18 Tiikerirock: Paukarlahden
teatteri-ilmaisu alakouluikäisille sekä
tanssikoulu, ohjaus Katja Väänänen.
La 20.4. Nuorisoseurantalo, Seurakalliontie 1
klo 14 Kevätruppeeman avajaistilaisuus ja konsertti: Melodia-, Soisaloja Eläkeläisten kuorot, pianoesityksiä
sekä Sorsakosken Soittokunta. Konsertissa on väliaika.
La 20.4. Paukarlahden nuorisoseuran talo, Paukarlahdentie 117
klo 19 Ensi-ilta Peräkylän Profeetta:
Paukarlahden teatteri-ilmaisu, ohjaus
Katja Väänänen. Esitysajat: www.soisalo-opisto.fi Liput: 12 € / 6 €.
Su 21.4. Nuorisoseurantalo, Seurakalliontie 1
klo 12 Tanssin ja teatterin taikaa:
Taideleikkikoulun musiikki- ja tanssiryhmät, kansantanssijoita, senioritanssijoita, itämaisen tanssin ryhmä,
draamaryhmä, ja Leppävirran kesäteatterin musiikkiesityksiä.
klo 15 Peukalo Liisa: Konnuslahden
teatteri-ilmaisu alakouluikäisille sekä
Peppi Pitkätossu: Sorsakosken teatteri-ilmaisu alakouluikäisille, ohjaus
Iiris Salmela.
Su 21.4. Leppävirran kirkko, Kirkkokaari 1
klo 14 Kevätruppeeman kirkkokonsertti: Leppävirran kuoroja, pianoesi-

tyksiä ja Leppävirran jousiorkesteri.
Ma 22.4. Konnuksen kanava, teatteri
klo 17 Risto Räppääjä ja villi kone:
Leppävirran kesäteatterin avoimet
harjoitukset, ohjaus Johanna Leksis.
Esitysajat: www.soisalo-opisto.fi
Kalakukko-katujuna liikennöi Leppävirralla 20. - 21.4. kuljettaen vierailijoita tapahtumakohteisiin. Junan
aikataulu ja reitti ilmoitetaan lähempänä tapahtuman ajankohtaa. Junakyyti on maksuton.

VARKAUS
Näyttely, Tehtaan koulu, Savontie 4
La 20.4. klo 10 – 16
Su 21.4. klo 10 – 16
Työnäytöksiä
Kahvio Tehtaan koululla la ja su klo
10 – 16.
TAPAHTUMAT
La 13.4. Kuoppakankaan työkeskus,
Kuoppakankaankatu 11
klo 16 Varkauden ja Nastolan nuorten jousiorkesterien yhteiskonsertti.
Ma 15.4. – pe 19.4. Varkauden
Verso-viikko
Teatteria ja luovia työpajoja lapsiperheille ja perhepäivähoitajien
lapsiryhmille.
Ma 15.- Su 28.4., Varkauden kaupunginkirjasto, Osmajoentie 1
Kuvataideryhmien kevätnäyttely
Ti 16.4. Soisalo-opistotalon sali, Taipaleentie 24
klo 18 Kevätsoittajaiset: Leelo Kippan pianisteja.

To 18.4. Warkaus-Sali, Kauppatori 4
klo 18 Soisalo soinnahtaa –konsertti: Ajattomat, Warkauden Mies-laulajat, Varkauden Laulu sekä Olga Karenin pianisteja. Liput 7 €.
Pe 19.4. Kuntoranta, Kuntorannantie 14
klo 18 Ajattomia lauluja -viihdekonsertti: Ajattomat kuoro. Liput 7 €.
La 20.4. Warkaus-Sali, Kauppatori 4
klo 12 ja 15 Soisalo-opiston yhteisproduktio Taikalamppu: Teatteri-ilmaisu alakouluikäisille, tanssikoulu,
musiikkiopisto, puhallinkvartetti ja
kuvataidekoulu. Liput 7 €/ 5 €.
La 20.4. Tehtaan koulu, Savontie 4
klo 12 Rockia ja bluesia sähkökitaroilla: Jukka Tuohinon ja Kai Lahtisen oppilaita. (Sali, 2. kerros)
klo 13 Pianohetki: Minna Pikkaraisen oppilaita (Koulun 1. kerros).
Su 21.4. Tehtaan Koulun sali, Savontie 4
klo 13 Yhteislaulutilaisuus: Laulattajina Kuorolaulun alkeet Jyrki Immosen johdolla.
Ti 23.4. Soisalo-opistotalon sali, Taipaleentie 24
klo 18.00 Soittajaiset: Viulu- ja pianomusiikkia (op. Piia Tuohino, Eija
Kallasaari ja Leelo Kippa).
Pe 26.4. Soisalo-opistotalon kamarimusiikkisali, Taipaleentie 24
klo 17 Koskettavat koskettimet:
Olga Karenin pianisteja.
Viikolla 17 kaikilla paikkakunnilla
Soisalo-tanssikoulun ryhmissä avoimet ovet. Tervetuloa seuraamaan
tanssitunteja!
Muutokset mahdollisia.
Tilaisuudet ovat maksuttomia, mikäli ei toisin mainita.
Lisätietoja puh. 040 7138 660 tai
www.soisalo-opisto.fi

MUUT TAPAHTUMAT

TAPAHTUMAT

HEINÄVESI
Näyttely, kunnanvirasto,
Kermanrannantie 7
La 20.4. klo 10 – 14
Su 21.4. klo 10 – 14
Ma 22.4. - ke 24.4. klo 9 - 15.30
Avoimet ovet Pitäjäntuvalla,
Kirkkotie 12

LEPPÄVIRTA
Näyttely, kunnantalo, Savonkatu 39
La 20.4. klo 10 – 14
Su 21.4. klo 10 – 14
Ma 22.4. - ke 24.4. klo 8 – 15
Kierrätysaiheinen työpaja lauantaina. Työnäytöksiä lauantaina ja sunnuntaina. Kahvio kunnantalolla la ja
su klo 10 – 14.

Verso-viikot:
11. - 14.3. Joroinen
18. - 22.3. Leppävirta
8. - 12.4. Heinävesi
15. - 19.4. Varkaus
Teatteria ja luovia työpajoja lapsiperheille ja perhepäivähoitajien
lapsiryhmille.
Verson satutunnit:
- Ti klo 9:30 Varkauden kirjastolla
(28.5. saakka)
- Ti klo 9:30 Pieksämäellä, Poleenin
kirjastolla (9.4. saakka, ei vkolla 12)
- To 21.3., 18.4. ja 16.5. klo 9:30 Joroisissa, Toenperän kirjastolla
Musiikkiopiston konsertteja:
Ti 26.3. klo 18:30 Musiikin perusteet -opiskelijoiden konsertti, Soisaloopistotalo, Varkaus
Su 7.4. klo 16 Viuluoppilas Josefiina
Paasosen konsertti, Soisalo-opistotalo, Varkaus
Ti 9.4. klo 18:30 Oppilaskonsertti,
Soisalo-opistotalo, Varkaus
To 11.4. klo 18:30 Oppilaskonsertti,
Poleeni, Pieksämäki
Pe 12.4. klo 17 Pianomusiikin perjantai –konsertti, Soisalo-opistotalo,
Varkaus
Ma 29.4. klo 17 Pianoilta, Krista
Väisänen ja Hermanni Pöntinen, Poleeni, Pieksämäki

Pe 3.5. klo 17:30 Piia Tuohinon viulistien soittajaiset, Soisalo-opistotalo,
Varkaus
Ti 7.5. klo 18:30 Elina Hirvosen huilistien soittajaiset, Soisalo-opistotalo,
Varkaus
Pe 17.5. klo 18:30 Kevätkonsertti,
Vanha pappila, Leppävirta
Ti 21.5. klo 18:30 Kevätkonsertti,
Soisalo-opistotalo, Varkaus
To 23.5. klo 18:30 Kevätkonsertti,
Poleeni, Pieksämäki
Teatteria:
Su 3.3. klo 14 Musiikkinäytelmä
Tukkijoella: Heinäveden näytelmäryhmä, Otto Kotilaisen koulu, Heinävesi, liput 12 € / 10 €
Su 24.3. klo 19 Toivon tuli: Heinäveden kirkkodraamaryhmä, Heinäveden seurakuntakoti.
La 20.4. klo 19 Ensi-ilta Peräkylän
profeetta: Paukarlahden aikuisryhmä, Paukarlahden nuorisoseuran talo,
Leppävirta, liput: 12 €/ 6 €
Ma 22.4. klo 17 Risto Räppääjä ja
villi kone: Leppävirran kesäteatterin
avoimet harjoitukset, Konnuksen kanavan teatteri, Leppävirta.
La 8.6. klo 15 Lasten vallankumous:
Harjurannan kesäteatteri, Kangaslampi, liput: 10 €
Su 23.6. klo 18 Lännen lokari: Leppävirran kesäteatteri, Konnuksen ka-

nava, Leppävirta.
La 29.6. klo 15 Valamo-trilogian ensi-ilta, lisäesityksiä: www.valamotrilogia.fi, Karvion teatteri, Heinävesi, liput: 20 € / 18 €
Lisätietoja ja muut esitysajat:
www.soisalo-opisto.fi
Taidenäyttely:
14.3. - 27.3. Iloinen aikamatka: Kuvataidekoulun, käsityökoulun ja visuaalispainotteinen taideleikkikoulun
taidenäyttely. Näyttelyn avajaiset ke
13.3. klo 17. Tanssikoulun esityksiä
kirjastolla näyttelyn aikana. Varkauden pääkirjaston näyttelysali.
Muut tapahtumat:
11. ja 13.3. Soitinesittelyt Pieksämäen kouluissa
19. - 22.3. Soitinesittelyt Varkauden
kouluissa
Pe 5.4. Soitinesittely Leppävirran
Alapihan koulussa
14.4. – 28.4. Kevätruppeema-tapahtuma Soisalo-opiston alueella.
La 25.5. Kesän avaus: Warkauden
Soittokunta ja tanssiryhmä, Taulumäen tori, Varkaus
Muutokset mahdollisia.
Lisätietoja puh. 040 7138 660 tai
www.soisalo-opisto.fi,
www.facebook.com/soisaloopisto
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Soinilansalmella
väännetään rautalangasta
ja äijäjoogataan

Maanantaisena iltapäivänä iloinen hälinä täyttää Leppävirralla Soinilansalmen Salmitalon salin. Ryhmä naisia
kaivaa käsitöitä esille ja vaihtaa samalla kuulumisia.
Mari Hämäläisen vetämässä Soisalo-opiston käsityöpajassa on kymmenkunta kävijää, sekä eläkeläisiä että
työikäisiä. Tekeillä on monenlaista käsityötä; yksi taivuttaa rautalangasta
näyttävää puun muotoista koristetta,
toinen kokoaa mosaiikkipaloista kellotaulua, kolmas esittelee upeita itsetehtyjä korvakoruja.
Monet kurssilaisista ovat kädentaidoissa vanhoja konkareita, mutta
vasta-alkajatkin mahtuvat joukkoon.
Mukana on ollut äitejä kouluikäisine
tyttärineen. Pirkko Puustinen kehuu
viihtyvänsä seurassa, vaikka ei erityisesti ole käsityöihmisiä.
– Muutamaan kymmeneen vuoteen en ole puikkoihin koskenut,
mutta täällä syntyi kaulaliina juttelun lomassa. Teen nykyään vuorotyötä
puolikkaalla työajalla, joten käsityöpii-

rissä käymiselle on vapautunut mukavasti aikaa, Pirkko kertoo.
Erilaisiin töihin ja tekniikoihin paneudutaan kurssilaisten toiveiden mukaan. Töitä voi tehdä omassa tahdissa,
eikä kaikkien ole pakko tehdä samaa
kuin muut. Usein innostus kuitenkin
leviää niin, että kun yksi aloittaa jonkin kivan jutun, pian muutkin tekevät sitä.
– Isompien tarvehankintojen kohdalla sovimme kyllä yhteisistäkin linjoista, opettaja Mari Hämäläinen
sanoo.
Soinilansalmen Salmitalolle ovat
oman ja naapurikylien ihmiset tulleet
kansalaisopiston kursseille 1970-luUSEIN INNOSTUS
KUITENKIN LEVIÄÄ
NIIN, ETTÄ KUN YKSI
ALOITTAA JONKIN
KIVAN JUTUN,
PIAN MUUTKIN
TEKEVÄT SITÄ.

vulta saakka. Kansakouluksi rakennetun talon omistaa nykyisin Soinilansalmen kyläyhdistys. Yhdistyksen
puheenjohtaja Arja Huovinen kehuu
kyläläisiä aktiivisiksi.
– Leppävirran kunta on isolla alueella. On hienoa, kun kylilläkin on
toimintaa, eikä aina tarvitse lähteä kirkolle harrastamaan. Kyselemme asukkailta, millaisia kursseja he tahtovat ja
välitämme tiedot eteenpäin opistolle.
Vuosien varrella tarjolla on ollut paljon luontoon liittyvää: kivi-, lintu- ja
tähtikurssia, Arja Huovinen kertoo.
Tietotekniikkaan perehdyttiin kannettava tietokone tutuksi -kurssilla.
Kävijöiden toiveesta se sai jatkoa kuvankäsittelyn perusteista. Liikunta
on kestosuosikki, tällä hetkellä talolla pyörii terveysliikuntaa ja äijäjoogaa.
Eri-ikäisten kyläläisten kohtaamispaikkana Salmitalo on mitä mainioin.
Suuren suosion saavuttaneessa Kari
Timosen vetämässä äijäjoogassa käy
käsityöpajan tavoin niin eläkeikään
ehtineitä kuin työikäistäkin väkeä.

Kalakukko-katujuna

Miia Impiö
Heinävesi, Joroinen,
Leppävirta, Pieksämäki ja
Varkaus

Toimisto puh. 040 7138 660
Taiteen perusopetus puh. 040 7138 639

Katso aikataulut: www.soisalo-opisto.fi

JOROINEN Kunnanvirasto
Mutalantie 2, 79600 Joroinen

Kysy myös tilausajoja!
Mukaan mahtuu kerrallaan 30 henkilöä.

Tule Kalakukko-katujunan
kyytiin ja koe hetkiä historiasta
nykypäivään!
Lisätietoja: puh. 040 713 8664

LEPPÄVIRTA Kunnantalo
Savonkatu 39 (PL 4), 79100 Leppävirta

Idealmainos Oy
Jukka Tuohino
22 500 kpl
PunaMusta Oy Joensuu
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VARKAUS Soisalo-opistotalo
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
www.soisalo-opisto.fi
www.facebook.com/soisaloopisto

Design&taitto:
Kannen kuvat:
Painosmäärä:
Painopaikka:
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!
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Toimistot avoinna ma-pe klo 9–15

Liiku leppoisasti

ILOA JA OPPIA 2013
Vastaava toimittaja:
Jakelu:

YHTEYSTIEDOT

HEINÄVESI Varjentiini
Virastokuja 4, 79700 Heinävesi (postiosoite)
Purotie 3 B 15 (käyntiosoite)
Toimisto avoinna ke klo 9-15

Vekara-viikolla, kaupunkikierroksilla,
historia-ajeluilla ja tapahtuma-ajeluilla.
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Henna Poutiainen
vetää terveysliikuntaa
Salmitalolla.

OPISTOTALON KAHVILA
Taipaleentie 24, Varkaus
Avoinna opiston opintokausina
Ma-to klo 9–20 ja pe 9–14

Pistäydy
kahville
!

