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Pirun kieli
kiinnostaa ja haastaa
lue lisää s. 3

Nykyvanhukset
kohtaavat nykynuoria
lue lisää s. 7

Pääkirjoitus

Oppimistarinoita
Tänään on pianotunti. Taksi ottaa
matkalla kyytiin myös naapurin tytöt.
Minulla on mukana sininen pianokoulukirja ja siskolla oranssi. Isosisko
on 12-vuotias ja osaa soittaa hyvin
pianoa. Vastassa meitä on aina niin
vakavailmeinen pianonsoitonopettaja.
Minua vähän jännittää. Soittotunti
menee hyvin ja olen jopa harjoitellut.
Opettaja ei yleensä kehuja jakele,
mutta tänään hän sanoi, että ”Sinulla on pianonsoittajan sormet”. Olen
siitä ylpeä. Isosisko on tunnollinen ja
harjoittelee pianoläksynsä aina heti
tunnin jälkeen, joten hänen tuntinsa
menee myös hyvin.
Kotimatka on erilainen. Taksikuski
saa sairaskohtauksen kesken ajon.
Minua pelottaa. Mutta isosisko tietää
miten toimia. Hän tarttuu autonrattiin,
ohjaa auton tienreunaan, laittaa nitron
kuskin kielen alle ja hakee apua naapurista. Siskon ripeä toiminta pelasti taksikuskin ja meidät muut. Myöhemmin
saimme kiitokseksi taksikuskilta Pan-

dan kaksikerroksisen konvehtirasian.
Tämä 7-vuotiaan tytön tarina pianotunnilta 80-luvulla voisi olla yksi
niistä mieleenpainuvista tarinoista,
joita Kansalaisopistojen liitto (KoL) on
kerännyt sivuilleen. Opiskelijoiden ja
opettajien oppimistarinoiden avulla
KoL haluaa levittää oppimisen iloa
yhä laajemmalle ja myös toivoen, että
jokainen voisi olla ylpeä omasta kansalaisopistostaan. Kenties tarinankin
tytöt ovat löytäneet pianotunnilta
pitkäikäisen harrastuksen tai voi olla,
että tunnollinen ja sinnikäs harjoittelu näkyy positiivisena oppimisen
kokemuksena elämässä. Se, miten
kotimatka on vaikuttanut tyttöjen
elämään, voi vain arvailla.
Mieleenpainuvia kokemuksia sekä
oppimisen iloa ja oivalluksia löytyy
myös runsaasti Iloa ja oppia lehden
sivuilta. Opiskelijoista jollekin iloa
tuottaa uuden kielen tai navigoinnin
oppiminen tai rentoutumisen ja mikin
käytön oppiminen karaokessa. Joku

toinen opiskelija iloitsee siitä, kun saa
ilmaista itseään vapaasti leikkien ja
piirtäen tai se kun saa tavata ihmisiä
ja olla vain. Lehden tarinoissa opettaja on mm. liian ihana, kannustava
ja todella hyvä. Tai tippa silmässä
opiskelijat antavat palautetta opettajalle siitä, kun kurssi on niin ihana.
Soisalo-opiston opettajien tekemä
työ on arvokasta ja palkitsevaa.
Aikuiskasvatustieteen professorin
Jyri Mannisen laatiman esitutkimuksen mukaan (Suomi nousuun
sivistystyöllä, 2015) vapaaseen sivistystyöhön investoidut eurot maksavat itsensä takaisin vähintään
kolminkertaisena. Tämä hyöty muodostuu säästöjen ja tuottavuuden
yhteissummasta: kun opiskelijan hyvinvointi opiskelun myötä lisääntyy,
esimerkiksi yhteiskunnan sosiaali- ja
terveysmenot vähenevät samaan aikaan kun yksilön työelämätaidot sekä
motivaatio itsensä kehittämiseen ja
itsestään huolehtimiseen kasvavat.

Iloa ja oppia lehti on todiste siitä,
miten hyödyllistä työtä me teemme.
Uskon, että opiskelijat ovat ylpeitä
Soisalo-opistosta ja saavat vastineeksi
henkistä hyvinvointia monikertaisesti.

Miia Impiö
suunnittelija,
vastaava toimittaja

Soisalo-opiston nettisivut ovat uudistuneet,

TULE KÄYMÄÄN!
Teksti Marja Vuorinen
Kuva Sinun Savo -kaupunkilehti
Viime syksyn aikana ahkeroimme ja
uudistimme nettisivumme. Uudet
sivut julkaistiin helmikuun lopulla.
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Uudet sivut ovat ilmeeltään raikkaat
ja selkeät. Sivujen suunnittelun lähtökohtana on ollut helppokäyttöisyys.
Meidät löytää entisellä osoitteella
www.soisalo-opisto.fi, kannattaa
käydä katsomassa!

Etusivulta voi lähettää palautetta ja
kurssitoiveita opistolle tai hakea sivustolta tietoja hakusanan avulla. Sivun
yläosassa on yleistä tietoa opistosta
sekä tarpeellista tietoa opiskelijalle.
Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät

sivun oikeasta reunasta. Täältä pääsee
myös katsomaan uusinta opintoopasta tai Iloa ja Oppia –lehtiä.
Ilmoittautuminen tapahtuu edelleen pääosin internet-sivujen kautta.
Opiston sivut toimivat mukavasti
myös mobiililaitteilla joten tiedon
hakeminen ja ilmoittautuminen onnistuu nyt missä vain.
Etusivulta pääsee suoraan katsomaan lisätietoja ja ilmoittautumaan
kansalaisopiston kursseille Lisätiedot ja ilmoittautuminen kursseille
–painikkeesta. Musiikkiopistoon,
kuvataide-, käsityö-, taideleikki- ja
tanssikouluun hakeminen ja lisätiedot löytyvät Haku taiteen perusopetukseen painikkeen takaa. Soisaloopistoon kuuluvan Lastenkulttuurikeskus Versoon pääset tutustumaan
myös suoraan etusivun kautta. Koko
koulutustarjontamme on nähtävissä
etusivulta avautuvasta Tutustu koulutustarjontaan painikkeesta tai sivun
alareunasta.
Etusivun keskellä pyörivät opistossa
parhaillaan olevat ajankohtaiset asiat.
Tästä osiosta löytyy myös tapahtumakalenteri josta saat tietoa opiston
järjestämistä konserteista, tanssiesityksistä, näyttelyistä tai luennoista.

PIRUN KIELI
kiinnostaa ja haastaa
Teksti ja kuvat Kati Soininen
Apinan vuosi – saru doshi, se saatetaan
alkuun japanin kurssin tammikuun ensimmäisellä oppitunnilla.
- Japanissa on tärkeää tietää, minkä
eläimen vuonna keskustelukumppani
on syntynyt. Kierto on 12 vuotta ja siitä
voi arvata ihmisen iän. Suoraan ei sovi
kysyä, selittää opettaja Terttu Rajala
ja antaa oppilaille kotitehtäväksi selvittää jokaisen oman syntymävuoden
eläimen.
Japanin kurssilla opiskellaan sekä
kieltä että kulttuuria, ne kulkevat käsi
kädessä.
- Pelkkää kieltä opiskelemalla ja kulttuuria tuntematta ei pystyisi ymmärtämään, mitä sanat tarkoittavat, Terttu
Rajala toteaa.
Toisaalta alkeisryhmässä voi hiukan
tinkiä hierarkkisista hienouksista. Kun
opettaja puhuttelee oppilaitaan, hän
lisää nimen perään liitteen san: Heidisan tai Kiia-san. Japanissa hän ei tekisi
niin, koska opettaja on korkeammassa
asemassa kuin nuoret oppilaansa.
Tunneilla tutustutaan Japanin perinteisiin ja nykykulttuuriin, tapakulttuuriin
ja uskontoihin. Keskustelu on sivunnut
muun muassa sitä, miten japanilaisessa
kodissa käyttäydytään ja millaisia vessoja maassa on. Oppilaiden toiveesta on
perehdytty puikoilla syömiseen.
Usealla kurssilaisella on takana tai
haaveissa matka Japaniin.
- Äiti lupaili, että hiihtolomalla lähdetään. En ole käynyt Japanissa ennen,
mutta isoveli käy usein siellä reissussa,
Kiia Castro kertoo.
Sisarukset Anni ja Aino Eronen lukevat mangaa, japanilaista sarjakuvaa.
Molemmat toivovat pääsevänsä myös
käymään paikan päällä.
Kurssilla tutustutaan eri kirjoitusmerkkeihin: hiraganoihin, katakanoihin
ja kanjeihin.
Janna Kankkunen kertoo opiskelleensa yliopistossa venäjää.
- Se on japaniin verrattuna lastenleikkiä! Japanin kirjoitusjärjestelmä on
niin vaikea. Tosin japanissa ei paljoa
taivuteta sanoja, sen kun vaan lätkitään
niitä peräkkäin.
Yleisimmin käytetty tapa kirjoittaa
japania latinalaisilla kirjaimilla on nimetty lähetyssaarnaaja James Curtis
Hepburnin mukaan.
- Hän sanoi japania pirun kieleksi,
koska kirjoitusjärjestelmä on niin epäsäännöllinen ja monimutkainen, opettaja naurahtaa.

Japanin tunneilla opiskellaan kielen lisäksi kulttuuria

Japanin kieltä ja kulttuuria oppimassa Piia Jaakkonen, Janna Kankkunen ja Heidi Varis.

Japanin opiskelijoiden ajatuksia kurssista
• On hienoa, että näinkin pienellä
paikkakunnalla on melko kattava
kielitarjonta. Mielestäni kurssilla
oppii hyvin, mutta on kuitenkin
rennompaa kuin koulussa.
• Aika pitkään olen itsekseni japania
yrittänyt opiskella, mutta ei siitä
meinannut tulla melkeinpä yhtikäs
mitään. Mutta sen jälkeen, kun tulin
tänne, tuloksia alkoi vähitellen syntyä. Suosittelen!

• Mielenkiintoinen ja haastava kurssi,

Anastasia Berg ja Kiia Castro.

opettaja on todella hyvä!
• Mukavaa ”harrastaa” kieliä, voi
panostaa voimavarojensa mukaan,
mutta opetus on kuitenkin laadukasta. Kurssilta saa eväät opiskella itse,
silloin kun on aikaa. Japani on hyvin
erilainen kieli muihin opiskelemiini
kieliin verrattuna, todella mielenkiintoinen ja haastava!

Miniä tai vävy houkuttaa englannin pariin
Englannin kielen ryhmään saatetaan
tulla esimiehen ohjaamana: töissä pitäisi taitaa kieli, mutta opinnot eivät
ole aikoinaan jaksaneet innostaa. Voi
myös olla, että koulut on käyty siihen
maailmanaikaan, kun opetusta ei
ole ollut edes tarjolla. Varttuneempi
väki matkustaa nykyään paljon, ja
reissaaminen jos mikä motivoi opiskelemaan kieliä.
- Jos miniä tai vävy on vieraasta
maasta, englanti on yleensä se kieli,

jolla kommunikoidaan, opettaja Anneli Ruuskanen kertoo.
Hänellä on takana pitkä opetusura
peruskoulussa ja ammatillisella puolella. Kansalaisopiston ryhmiä hänellä
on yli kymmenen, yksi niistä kokoontuu Sorsakoskella.
- Painotamme suullista kielitaitoa,
tunneilla keskustellaan parin kanssa
tai ryhmän kesken. Kirjoittaminen jää
kotona tehtäväksi, Anneli Ruuskanen
kertoo.

Ryhmässä on kuusi opiskelijaa,
moni heistä on mukana kolmatta vuotta. Kun keskenään ollaan
tuttuja, uskaltaa puhua, vaikka
sanoisikin jotain väärin. Jokainen
kyllä oppii, kun vaan löytää oman
oppimistyylinsä.
- Istumme ruokalassa, kaikki saman
pöydän ääressä. Ilmapiiristä on tullut
positiivista palautetta. Tämä on myös
harrastuksena ja sosiaalisena tilanteena mainio, opettaja toteaa.
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Kangas muuttuu draamatunnilla meren aalloiksi, kuvassa Hannu Valkonen, henkilökohtainen avustaja
Sirkka Huttunen, Ari-Pekka Vuorinen ja Pekka Sikanen.

Aallot kuljettavat

PULLOPOSTIA MAAILMALLE
Draama tuo iloa erityisryhmien arkeen
Teksti ja kuvat Kati Soininen
Tänään lähdetään pienelle matkalle,
ilmoittaa Iiris Salmela Joroisten Muurinkosken palvelutaloon kokoontuneelle ryhmälle.

- Mennäänkö Kanadaan asti? Minun
tekemäni pöytäliina ja Niilon tekemä
matto menivät sinne, Osmo Koskinen
sanoo.
Keskiviikkoisin pidettävä kurssi kulkee nimellä draamaa erityisryhmille.
Tavoitteena on tarjota kehitysvam-

Opettaja Iiris Salmela ja Osmo Koskinen.
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maisille mahdollisuuksia luovuuden
ilmaisemiseen, aistimusten tuottamiseen ja kokemiseen. Iloa arkeen
tuodaan draaman keinoin. Toimintaan
voivat tulla mukaan myös muut kuin
palvelutalon asukkaat.
- Teatterin tekemisen ydin on läsnä oleminen: tässä hetkessä syntyy
asioita, joita siirretään esitykselliseen
muotoon, Iiris Salmela kertoo.
Hän on luotsannut ryhmää kolme
vuotta ja toteaa, että kehitystä on
tapahtunut. Ryhmäläiset osallistuvat
koko ajan enemmän, eikä heillä ole
kiirettä lähteä tilanteesta pois.
- Ryhmä on ihana ja tämä on myös
itselle hyvin palkitsevaa ja opettavaista toimintaa. Ryhmän ehdoilla mennään, päätavoite on, että he saisivat
draaman avulla iloa.
Draamaryhmän ei välttämättä
aina tarvitse tehdä perinteistä teatteriesitystä. Esitys voi olla vaikka
performanssi.
- Vaihtelen erilaisia metodeja, tuumailen, mitä voisimme tehdä ja
mikä toimisi. Ensimmäisenä vuonna
teimme värivarjoteatteria piirtoheittimellä. Siitä kurssilaiset pitivät kovasti.

Viime syksynä tehtiin käsinukketeatteria, johon valmistettiin lavastusta yhdessä.
Esitystä katsomassa oli talon väkeä
ja perheenjäseniä.
Alkava kevätkausi tuo mukanaan
uudet kujeet, ystävänpäivää kohti
mentäessä teemana on ystävyys.
Ulkona paukkuu melkein kolmenkymmenen asteen pakkanen, talvikin
on vielä ihan tässä.
- Lämmitellään ensin, puetaan päälle villapaita ja toppatakki, Iiris Salmela
sanoo ja ojentelee käsiään.
Kurssilaiset venyttelevät perässä:
villapaita, kengät ja sormikkaat, nyt
ei palella. Käydään vielä lattialla kävelemässä ja narskutellaan pakkaslunta
jaloissa. Iiris-opettaja ja henkilökohtainen avustaja Sirkka Huttunen
auttavat niitä, joille liikkuminen on
hankalaa. Liikeilmaisua käytetään
paljon, jo senkin takia, että osa kurssilaisista ei puhu lainkaan.
Ystävän voi löytää aika kaukaakin,
se käy ilmi kuvakirjaa lukiessa. Jääkarhu Pulmu ja pingviini Roni asuvat
vastakkaisilla puolilla maapalloa.
Mutta niin vaan kirjeet kulkevat
pullopostilla ja kaverukset pääsevät
tapaamaan toisiaan.
Kirjan tapahtumat eletään todeksi,
kun sininen kangas muuttuu aalloiksi, joilla keinutaan. Kun kankaalle
heitetään pajusta tehty koristepallo,
se kulkee kurssilaiselta toiselle kuin
pulloposti maailman merillä.
- Mutta pallohan on tyhjä, tehdään
kirjeet sinne, opettaja hoksaa.
Usein kurssilla askarrellaan tai
piirretään jotain, sitä on toivottu palvelutalolta.
Jokainen saa piirtää kuvan itsestään
Suomen talvessa. Terveisetkin voi
kirjoittaa, jos haluaa.
Toisella puolella maapalloa on UusiSeelanti, ja siellä puhutaan englantia.
Iiris lupaa kääntää kirjeen englanniksi.
Ensi kerralla se laitetaan postiin.
- Kanadakin on kyllä aika kaukana.
Jos kirjeet lähetetään, ne pitää laittaa
lentokoneella, Osmo Koskinen pohtii.

Pekka Sikanen.

Lennokasta, luovaa ja
luottamuksellista
Mokan tekeminen on hyvin sallittua
Luovuus ja hyvinvointi -ryhmässä

Kaikki aistit voi
valjastaa luovuuden käyttöön,
kertoo opettaja Anni Marin.

Teksti ja kuvat Kati Soininen
Miltä tuntuu maalata voimakuvaa
väärällä kädellä ja syödä päivällinen
silmät kiinni?
Entä jakaa omia tuntemuksia muiden kanssa - tai astua sivuun kuuntelemaan, jos on sellainen olo?
Syksyllä aloittaneille luovuus ja
hyvinvointi -kurssilaisille ryhmään
osallistuminen on antanut paljon.
- Joka kerta sieltä lähtee niin hyvillä
mielin. Tippa silmässä annetaan palautetta, miten ihana kurssi onkaan,
kurssille osallistuva Raija kertoo.
Kurssin ohjaaja, draamaopettaja
Anni Marin kertoo, että itse kehitetyn
konseptin taustalla on flow-pedagogiikkaan, läsnäoloon, elämäntaitoon
ja -hallintaan liittyvää tietoutta. Itsensä kanssa olemisen taitoa ja omaa
hyvinvointia vahvistetaan luovuuden
avulla.
- Tämä ei kuitenkaan ole rauhallista,
vaan mennään tekemisen kautta!
Harjoitukset vaihtuvat lennokkaasti,
Anni Marin sanoo.
Kurssilla tehdään draama-, sana-,
keho- ja kuvailmaisua yhdisteleviä
harjoituksia. Lähestulkoon kaikki
harjoitukset pohjautuvat hetkessä
olemiseen, keksimiseen ja kokemiseen. Improvisaatio on hyvin
oleellista, myös opettaja improvisoi
päivän sisältöä tarkkailemalla ryhmää.
Paineita ei tarvitse ottaa, tähtäimessä
ei ole tavoitteellinen taidetyöskentely.
Lähtökohtana on, että epäonnistua ei
voi – jokainen on täydellinen omana
itsenään.
- Siellä ollaan kuin pikkulapsia,
leikitään ja piirretään. Itseään saa ilmaista vapaasti, mokan teko on hyvin
sallittua, Raija kuvailee.
Mielikuvarentoutusten avulla tutustutaan kehon ja mielen yhteyteen.

- Joka kerralla on kehontuntemusta,
itselläni on joogatausta, ja teemme
helppoja asanoita, Anni Marin kertoo.
Jokaisella tapaamisella on myös
tietty teema, joka vahvistaa itsetuntemusta ja oman elämän rakentamista
voimaannuttavien asioiden ympärille. Läpi on käyty mielikuvitusta,
voimaantumista ja luovuttamista.
Kurssilaiset ovat toivoneet uniteemaa
ja tulossa on kerta, jolloin käydään läpi unipäiväkirjoja, ja jokainen saa itse
miettiä, millaisia merkityksiä unistaan
voi löytää.
Tapaamisissa saatetaan käydään
läpi vaikeitakin asioita, yhdessä on
sovittu, että niistä ei puhuta muualle.
Jokainen tulee ryhmään omana itsenään, ei tietyn ammatin edustajana
tai jonkun puolisona tai vanhempana.
- Ilmapiiri on hyvä, me ei tiedetä toisistamme kuin etunimet. Luottamus
on ryhmässä hirmuisen iso, siellä voi
jakaa omia tuntemuksiaan ja asioitaan, Raija kiittää.
Aina on lupa myös asettua sivuun
tai jättää jokin harjoitus tekemättä.
Tapaamiskertojen välille opettaja
antaa kotitehtäviä, kuten kiitollisuuspäiväkirjan pitäminen. Mutta
jos ne jäävätkin tekemättä, kukaan
ei murjota.
Raija kertoo olleensa aina kiinnostunut käsillä tekemisestä ja osallistuneensa näytelmäryhmiin. Tälle
kurssille hän hakeutui, koska halusi
tutkailla sisintään.
- Parasta on ehkä ollut yhteisesti
tehty improvisointi, siinä saa tuoda
oman panoksen tilanteeseen, jos
haluaa.
- Mitä paremmin tuntee itsensä ja
uskaltaa elää uskollisena itselleen ja
avoimena maailmalle, sitä parempi
se on myös ympäristölle, Anni Marin
kiteyttää.
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Teksti ja kuvat Kati Soininen

Luonas kai olla saan,

Kultamaa
Karaoketunneilla saa
varmuutta ääneen

Leena Paakkari on laulanut lapsesta saakka, karaoketunneilta hän
hakee varmuutta ja tekniikkaa.

Harva opettaja taitaa saada oppilailtaan niin varauksettomat kehut kuin
karaokekurssia vetävä Laura Puntila.
- Opettaja on ihan liian ihana. Pelkästään hänen takiaan kannattaa tulla.
- Hyvä ja innostava vetäjä, löytää
aina jotain positiivista sanottavaa,
vaikka itsestä tuntuisi, että on mennyt
ihan läskiksi.
- Kannustaa kaikkia tasapuolisesti.
Oppilaat saavat palautteen paitsi
suullisesti tunnilla, myös ruutuvihkoon kirjoitettuna. Sieltä voi kotona
tarkistaa, mitä opettaja oikein sanoikaan, jos se jännitykseltä on päässyt
unohtumaan.
- Mainitsen aina kaksi hyvää asiaa
ja yhden kehityskohteen, Laura
Puntila kertoo.
Karaoke on niin suosittu harrastus,
että Varkauden ryhmä tuli täyteen
saman tien. Niinpä Joroisissa harjoittelevassa ryhmässäkin suurin
osa on varkautelaisia. Kurssi on tarkoitettu kaikentasoisille laulajille,
eikä aikaisempaa kokemusta kysytä.
Tunneilla harjoitellaan karaokelaulun
perusteita, mikki- ja laulutekniikkaa ja
esiintymistä.
Knutarsin pariskunta muutti
viime keväänä Varkauteen
Lahdesta.
- Piti keksiä jotain tekemistä. Täällä tapaa ihmisiä,
Eija kertoo.
Karaokeinnostus alkoi jo viisitoista vuotta
sitten. Eino osti laitteiston ja alkoi pyörittää
bisnestä.
- Hulluus tuli, karaokeen
oikein hurahti, hän kuvailee.
Miehelle itselleen karaoke on
tunteiden tulkitsemista, kilpailusta hän ei välitä.
Eija kertoo, että musiikki on aina

ollut tärkeää, aamullakin aina ensin
laitetaan radio päälle.
- Souvareitten Kultamaa on bravuurini, tykkään vauhdikkaista kappaleista, en niinkään hitaista, hän toteaa.
Kuvansissa asuva Leena Paakkari
työskentelee päiväkodissa ja musiikki
kuuluu elämään jo työn puolesta. Vapaa-ajalla hän ollut kuoroissa mukana
viisi vuotta, käynyt yksityistunnilla ja
kevyen musiikin laulukurssilla.
- Täällä tulee varmuutta ja tekniikkaa.
Rami Hakkarainen käy vetäisemässä komean tulkinnan Mandoliinimiehestä.
- Se on tuttu biisi nuoruudesta. Olen
laulanut lapsesta lähtien, karaokea
puolenkymmentä vuotta, hän toteaa.
Kurssilla hän kertoo oppineensa
mikkitekniikkaa ja rentoutumista,
jäkittäminen on jäänyt.
- Täällä näkee erilaisia kavereita,
erilaisia laulajia, Urpo Siponen toteaa.
Laura-opettaja kertoo, että tunnit
aloitetaan aina lämmittelemällä hartialihakset ja avaamalla ääntä.
- Jokainen laulaa 2-3 kappaletta
vuorotellen. Voidaan myös laulaa joku
kappale mikki kiertää -systeemillä. Tulee laulettua sellaisia kappaleita, joita
ei ehkä muuten
laulaisi.

Karaoke on tunteiden tulkintaa.

Kalakukko-katujunalla Varkauden willille 50 -luvulle!
Luvassa faktaa, fiktiota sekä viihdettä viiskytluvun Varkaudesta!

Villin vuosikymmenen sykkeeseen matkustajat johdattaa liki kaikkitietävä
ja sypäkkä Kosulanniemen saunottaja Lempi ”Liimaska” Liimatainen.

Varaa heti lippusi nostalgiselle aikamatkalle

puh. 040 7138 66!

Lähdöt Wanhalta Asemalta:
Ti 21.6. klo 18
Ti 28.6. klo 18
Ke 20.7. klo 18
Pe 8.7. klo 18
Ke 27.7. klo 18
Ma 11.7. klo 18
La 13.8. klo 12

Katujuna ajeluttaa myös
• Vekara-viikolla 13.-19.6.
• Kaupunkikierroksilla 5.-28.7.
• Tilausajoilla
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Yhteistyössä:

Lisätietoa: www.soisalo-opisto.fi

Nykyvanhukset
kohtaavat nykynuoria
Joroisten ystäväpiirissä parasta on yhteinen aika
Teksti Kati Soininen
Kuvat Jukka Tuohino
Joroisten palvelutalon alakertaan on
pyöreän pöydän äärelle kokoontunut
ryhmä kaikkien alojen asiantuntijoita.
Niin he leikkimielellä itseään nimittävät. Ystäväpiirin kävijäkunta on iältään
kuudestakymmenestä yli yhdeksäänkymmeneen. Osa tulee henkilökohtaisen avustajansa saattamana, toinen
käy samalla reissulla syöttämässä
talossa asuvaa puolisoaan.
Ryhmän vetäjä Maija Särkkä kertoo, että joka kuukausi käy joku vierailija, usein omalta paikkakunnalta.
Presidentti Niinistön vierailu ei vielä
ole toteutunut. Mutta ei sitä tiedä,
vaikka hän joskus tulisikin, piiriläiset
naurahtavat.
- Kaikki on järjestetty, mitä ollaan
toivottu. Se on hyvä, ettei toimintaa
ole liikaa ohjelmoitu. Maija ei ole
sortunut kohtelemaan meitä niin kuin
meillä ei muka olisi aivotoimintaa ollenkaan, Ahti Salovaara kiittää.
Parasta on, että saadaan viettää
jokin tovi yhteistä aikaa ja vain olla.
Toiminta lähti liikkeelle sotaveteraanien aivojumppapiirinä toistakymmentä vuotta sitten. Edelleen
ohjelmassa on tehtäviä, joiden avulla
muistia harjoitetaan. Tällä kertaa Maija
Särkkä kyselee sloganeita.
- Kuka sanoi ”Tarttis tehrä jotakin”,
entä ”Kyllä kansa tietää”?
- Mauno Koivisto ja Veikko Vennamo, kyllä ystäväpiiriläiset tietävät.

Joroisten ystäväpiirissä tapaavat Eila Sikanen, henkilökohtainen avustaja Sirkka Huttunen, Eeva Tikkanen ja Kerttu Pitkänen.
Välillä lauletaan ja sitten jutellaan
niitä näitä kahvikupillisen ääressä.
Ryhmä on vieraillut muun muassa
Joroisten tsasounassa ja Leppävirran
ystäväpiirin tykönä.
Joka kuukauden viimeinen torstai
tulee vieraita läheisestä yhtenäiskoulusta.
- He ovat myönteisesti elämään suhtautuvia nykynuoria ja me olemme

samanlaisia nykyvanhuksia, naurahtaa Ahti Salovaara.
Joroisten koulun historian ja yhteiskuntaopin opettaja Jarkko Ervastin
mukaan nuoret ovat lähteneet innolla
mukaan. Vierailuja on nyt ollut kolmen
vuoden ajan. Joka kerralla mukaan
valitaan eri oppilaat, jotka tulevat
seitsemänneltä ja kahdeksannelta
luokalta.
- Kouluasiat ovat aina kiinnostava
keskustelunaihe: samalla tavalla oppilaat tekivät aikoinaankin kepposia.

Opettaja tosin oli ennen isompi auktoriteetti kuin nykyään, Ervasti toteaa.
- Tiedättekös, mitä olen suunnitellut
ensi kerraksi? Pidetään kinkerit, kertoo
Maija Särkkä.
Eini Salovaara kertoo aikoinaan
osallistuneensa kinkereille. Ne olivat
mahdottomat menot, pitkissä pöydissä istui kymmeniä ihmisiä.
- Kylän vanhin luetteli, mitä on
tapahtunut, kuka on kuollut ja kuka
syntynyt, onko avioliiton ulkopuolisia
lapsia, hän muistelee.

Ennin ajatuksia kinkereistä
Kinkerikerralle pääsi osallistumaan seitsemännen luokan oppilas Enni
Miettinen. Hän kertoo kinkereiden jälkeen, että käynti oli todella mielenkiintoinen.
Keskustelun lomassa laulettiin pari virttä ja luettiin Raamattua. Ennin
omat biologiset isovanhemmat eivät ole elossa, ja siksikin oli mukavaa
kuunnella vanhempien ihmisten juttuja.
- Minulla oli sellainen mielikuva vanhuksista, että he voivat olla tylyjä.
Mutta tuolla meidät otettiin hyvin ja hymyillen vastaan.
Ahti Salovaara.

Eila Sikanen.
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Musiikki elää
Leppävirralla

Jokaiselle löytyy oma kuoro

Itäisten kylien kuoro harjoittelee Jyrki Immosen johdolla.
Teksti Kati Soininen
Kuva Jyrki Immonen
Kevätruppeeman avajaiskonsertti tuo
14.4. Vesileppis Areenan lavalle yli
100 esiintyjää. Soisalo Soinnahtaa
-konsertissa on mukana Leppävirralta
neljä eri kuoroa. Lisäksi lavalle nousevat
Pelimannit, Sorsakosken Soittokunta,
Leppävirran Jousiorkesteri ja Kotalahden
Harmonikkapiiri.
- Konsertti osoittaa, että musiikkiharrastus elää Leppävirralla aktiivisena,
Jyrki Immonen toteaa.
Jyrki Immosen johtama Itäisten kylien

Nukkekoti

sekakuoro harjoittelee Soinilansalmen
Salmitalolla.
- Siellä käy ihmisiä Heinävedeltä
saakka. Kuoro on iso ja aktiivinen ja
haluaa kehittyä, hän kertoo.
Neliääniset kappaleet painottuvat
kevyen musiikin puolelle.
Jukka Suomisen luotsaama Pelimannit on soittanut Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla 43 kertaa. Tulevana kesänä
sinne suunnataan taas. Tällä hetkellä
porukkaan kuuluu 8-9 henkeä, soittimina on haitaria, kitaraa ja bassoa. Mukaan
mahtuu muitakin soittopelejä. Laulajia
on parhaillaan porukassa kolme tai neljä.

Sadun ja seikkailun talo
Hiekanpääntie 21, Pieksämäki
Avoinna 7.6. - 6.8.2016
ti – pe 10 – 16, la 10 - 14
Kesällä 2016 Nukkekodin toimintaa värittävät
Joonas Auringon merirosvosukulaisten
tuliaiset ja vierailut!

Ohjattuja tuokioita ja esityksiä (2 - 5€)
Riippusilta, peuhumökki ja kapulalossi
Ateljee ja nikkarointiverstas
Satuvintti ja kauppapuoti
LISÄTIEDOT:

www.poleeni..
www.versoverkko..
www.facebook.com/SadunJaSeikkailunTalo
puh. 044 799 55 47
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- Musiikki valikoituu tilanteen mukaan: reipasta tai hengellistä, Suominen
kertoo.
Irina Kinnunen laulattaa Leppävirralla
kolmen eri kuoron väkeä.
- Jokainen kuoro on erilainen, ja jokaiselle harrastajalle löytyy varmasti oma
porukka, hän lupaa.
Viisikymppinen Soisalo-kuoro on sekakuoro, jonka mottona on ”Kiva laulaa
yhdessä”. Kolmi-neliäänisesti lauletut
kappaleet ovat klassisia sekakuoron
sovituksia.
- Eloisat puolestaan on eläkeläiskuoro,
jonne on helppo tulla: sävelkorva ja

iloinen mieli riittävät, Irina Kinnunen
kertoo.
Viisi vuotta toimineella kuorolla on yhteistyötä Pelimannien kanssa ja ohjelmistoon kuuluu myös savonkielisiä lauluja.
Melodia syntyi lyhytkurssin jälkeen
ja on ollut koossa kahdeksan vuoden
ajan. Työikäisistä naisista koostuvassa
kuorossa lauletaan kolmi-neliäänisiä
lauluja a cappella ja myös säestyksellä.
- Melodiassa on positiivista naisenergiaa ja onnistumisen tunnetta. Ryhmä
harjoittelee syksyllä Espanjan Calellassa
pidettävää kansainvälistä kuorokilpailua
varten, Kinnunen kertoo.

Koko perheen monitaiteinen toimintapäivä

u
t
r
Ta eseen
e
t
i
ta

Soisalo-opistolla

Taipaleentie 24, Varkaus

La 16.4. klo 10 – 14

Vapaa pääsy!

Lue lisää:
www.versoverkko.fi
www.soisalo-opisto.fi

Työpajoja ympäri taloa,
ohjelmaa salissa ja
lasten oma open stage

Taideaineita

monipuolisesti tarjolla
lapsille ja nuorille
Enää ei tarvitse jännittää
musiikkiopiston pääsykokeita
Teksti Marjut Latva-Vesanen
Kuva Jukka Tuohino
Jokaisella lapsella ja nuorella on yhdenvertainen mahdollisuus päästä
opiskelemaan taideaineita. Soisaloopistossa voi opiskella taiteen perusopetusta musiikissa, käsityössä, taideleikissä, kuvataiteessa ja tanssissa.
Taiteen perusopetus on tavoitteellista
ja opetussuunnitelmiin perustuvaa.
Instrumenttisoiton oppilasvalinnassa tapahtuu suuri muutos, sillä
musiikkiopiston pääsykokeista luovutaan. On huomattu, että yhden,
pienen pääsykoehetken perusteella
ei voida riittävän hyvin arvioida
hakijan soveltuvuutta soiton opiskeluun. Esimerkiksi jännityksen vuoksi
epäonnistunut pääsykoe voi haudata lopullisesti haaveet musiikin
harrastamisesta. Pääsykoe voi jopa
estää hakeutumasta opiskelemaan
soittamista.
Entiseen tapaan uudet opiskelijat
hakevat musiikkiopistoon huhtikuussa. Haun yhteydessä voi esittää
soitintoiveen. Soittimen valinta tässä
vaiheessa ei ole kuitenkaan välttämätöntä.
Lukuvuoden 2016-17 oppilasvalinnat tehdään syyslukukauden alussa.
Kaikki hakijat kutsutaan elokuussa
alkavaan pienryhmäopetuksena toteutettavaan tutustumisjaksoon, jossa
saa tuntumaa siihen, millaista soiton
opiskelu on. Jakso kestää pari viikkoa,
jonka jälkeen opettajat arvioivat sovittujen kriteerien perusteella opiskelijoiden musiikillista ym. soveltuvuutta.
Opiskelupaikkoja täytettäessä pyritään huomioimaan esitetyt soitintoiveet. Opiskelu voi olla soitinkohtaista
yksilö- tai pienryhmäopetusta tai se
voi olla musiikkivalmennusta.
Mikäli kaikkia hakeneita ei pystytä
sijoittamaan musiikkiopistoon, heille
tarjotaan jotakin muuta mahdollisuutta harrastaa musiikkia Soisaloopistossa. Tällä uudella valintamenettelyllä varmistetaan, että jokaiselle
löytyy jo varhaisessa vaiheessa sopivin opiskelupaikka ja polku musiikin
harrastamiseen.
Musiikkivalmennus antaa valmiuk-

HAKU TAITEEN
PERUSOPETUKSEEN
Heinävesi, Joroinen, Leppävirta,
Pieksämäki, Varkaus
Hakuaika 1.-29.4.2016
Musiikkiopisto
• huilu, klarinetti, saksofoni,
oboe, fagotti
• trumpetti, käyrätorvi, pasuuna,
   baritonitorvi, tuuba
• viulu, sello
• kitara, piano, harmonikka,
   sähkökitara, sähköbasso, rummut,
yksinlaulu (yli 15-vuotiaat)
• musiikkivalmennus
Hakuaikana hakeneet kutsutaan
elokuussa alkavaan pienryhmäopetuksena toteutettavaan
tutustumisjaksoon, jonka jälkeen
tehdään oppilasvalinta.
Kuvataide-, käsityö-, tanssi-,
puhallin- (puu- ja vaskipuhaltimet,
lyömäsoittimet) ja taideleikkikoulu
0-6–vuotiaat

sia soitonopiskelun aloittamiseen
ja tutustuttaa musiikin maailmaan.
Musiikkivalmennusryhmiin voivat
ilmoittautua sellaiset soittamisesta
kiinnostuneet, jotka eivät vielä ole
varmoja omasta soittimestaan. Lukuvuoden aikana on mahdollisuus
kokeilla eri soittimia instrumenttiopettajan johdolla. Myös musiikkivalmennuksesta on mahdollisuus siirtyä
instrumenttiopiskelijaksi yksilö- tai
ryhmäopetukseen.
Taiteisiin tutustumisen voi aloittaa
jo 0-6 -vuotiaiden taideleikkikoulussa.
Taideleikissä yhdistyvät eri taideaineet ja tavoitteena on herättää lapsen
kiinnostusta eri taidelajeihin. 3-6
-vuotiaille on lisäksi tarjolla satubalettia, 5-6 –vuotiaille rumpuryhmää,
kanteleen soittoa ja kuvataidetta
Värikäs sivellin-ryhmässä.
Taideleikkikouluryhmiä perustetaan kaikille opistopaikkakunnille,
mikäli ilmoittautuneita on riittävästi.
Taideleikkikoulu on oiva mahdollisuus
jo pienestä pitäen tutustua eri taiteisiin leikin kautta. Taideleikkikoulun
jälkeen on helppo jatkaa taiteen
harrastamista jonkin taideaineen tai
vaikka useammankin aineen parissa.
Kuvataiteessa, käsityössä, tanssissa
ja musiikissa (pääsääntöisesti puhallinsoittimissa) on tarjolla opintokokonaisuuksia hyvin monipuolisesti.
Opiskelija voi halutessaan opiskella
useita aineita. Opinnot sisältävät myös
monitaiteisia projekteja ja opiskelu on
pääsääntöisesti ryhmäopetusta.

Lisätietoa ja haku
www.soisalo-opisto.fi
->Haku taiteen perusopetukseen
ja puh. 040 7138 639,
040 7138 660

Tule kevään kursseille!
Puuveneen hoito- ja peruskyllästys, Leppävirta 15.4.–24.4.
Järjestyksenvalvojan peruskoulutus, Heinävesi 16.4.–22.5.
Kevätjooga, Soinilansalmi 19.4.–26.4.
Koreografian tiiviskurssi, Varkaus 19.4.–10.5.
Risutyöt, Niinimäki 22.4.–30.4.
Kevään juhlaleivonnaiset, Heinävesi 23.4.–24.4.
Tekstiiliveistoskeijut puutarhaan, Varkaus 3.5.–24.5.
Purjehtimisen perusteet, Varkaus 4.5.–11.5.
Häätanssikurssi/tanssikurssi häävieraille, Varkaus 7.5.–15.5.
Hätäensiapu 8 h, Varkaus 10.5.–10.5.
Hopeasavikorut, Varkaus 13.5.–14.5.
Tanssia taidottomille, Varkaus 21.5.–29.5.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
www.soisalo-opisto.fi, puh. 040 7138 660
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Navigoinnin saloihin perehtyvät Lasse Toivonen ja Jukka Toivakka.

Reitti selville ja

VIISAASTI
VESILLE

Veneilykursseilla opitaan turvallisen veneilyn perusasiat
Teksti ja kuvat Kati Soininen
Liikaa luotetaan sähköisiin karttasovelluksiin, siitä ovat pitkän linjan
veneilijät samaa mieltä. Veneilykursseja vetävä Jukka Toivakka toteaa,
että sähköiset sovellukset ovat hy-

vänä apuna, mutta kaikki perustuu
kuitenkin karttaan ja kompassiin.
Maisemanavigointi pitää osata, kun
liikkuu vesillä.
- Sen oppii vasta käytännössä, eikä
oikeastaan täydellisesti ikinä, Lasse
Toivonen sanoo.
Vaikka veneilyharrastus alkoi jo

Kerro kurssitoiveesi
tulevalle lukuvuodelle!
Jätä tai lähetä toiveesi 3.4. mennessä:

• toimistojen laatikkoon
• www.soisalo-opisto.fi/palaute-ja-kurssitoiveet
• kansalaisopisto@soisalo-opisto.fi
• Soisalo-opisto,
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
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1990-luvulla, kursseille Lasse Toivonen hakeutui vasta vuonna 2011.
Vaimon kehotuksesta.
- Vaihdoimme isompaan matkaveneeseen ja päätimme, että minunkin
on hyvä lähteä kurssille. Kun hankintahinta menee yli kahdenkymmenen
tai kolmenkymmenen tuhannen, on

veneen ehjänä pysymisen kannalta
hyvä hallita perusasiat. Ja tietenkin
oman ja muiden vesille liikkuvien turvallisuuden takia, Toivonen kertoo.
Vaimo oli käynyt kurssit jo 1990-luvulla ja hänellä oli entuudestaan
hyvät navigointitaidot. Nyt myös
Lassella on käytynä kaikki tarjolla
olevat kurssit, radiokurssia lukuun
ottamatta. Se puutos on tarkoitus
korjata tänä keväänä.
- Taitoa on kyllä karttunut. Reitit
osaa suunnitella paremmin ja navigointi sujuu helpommin. On tullut
myös varovaisuutta, ei välttämättä
lähde ihan kaikkiin paikkoihin, hän
miettii.
Veneilijäkoulutus antaa kehityspolun aloittelijasta venepäällikön
tutkintoon. Sen jälkeen voi hakea
kansainvälistä huvivenekuljettajan
pätevyyskirjaa, jota kysytään, jos
esimerkiksi Välimerellä tahtoo vuokrata veneen. Pätevyyskirjan voi saada myös osoittamalla pätevyytensä
lokikirjan ja aiemmin suoritettujen
näyttökokeiden ja tenttien avulla.
Suomen Purjehdus ja Veneily ry
valvoo ja kehittää koulutusta. Käytännön harjoitukset järjestää paikallinen pursiseura, joka huolehtii
myös tutkinnoista. Teoriatunneilla
luokassa käydään läpi veneilyyn
liittyvää tietoutta alkeista lähtien.
- Keskeisenä tavoitteena on turvallisuuden edistäminen. Kursseilla
rohkaistaan turvalliseen, omaehtoiseen harjoitteluun, Jukka Toivakka
kertoo.
- Veneilykurssilla opetus on osin
luentomaista, pyritään siihen, että
saataisiin keskustelua aikaan. Tehtävänä voi olla vaikka reittisuunnittelu
kartan avulla: paikannetaan itsensä,
hahmotellaan kartalle turvallinen
reitti josta mitataan tosisuunnat ja
muutetaan ne kompassisuunnaksi
ja mitataan matkat, Toivakka kertoo.
- Tehtävät ovat mukavaa aivojumppaa. On aina pieni haaste,
että mitä tekniikkaa käyttää, Lasse
Toivonen toteaa.

Purjehtimisen perusteet
Muutaman vuoden ajan tauolla ollut
purjehduskurssi palaa jälleen tänä
keväänä.
Se on tarkoitettu aloittelevalle
veneilijälle tai purjehduksesta haaveilevalle.
- Käytännönopetus tapahtuu oppilaiden omilla veneillä. Osallistua
voi, vaikka omaa venettä ei vielä
olisi, jokaisessa veneessä tarvitaan
miehistöä 2-3 henkilöä, Jukka Toivakka kertoo.

Kurssilla opitaan käsittelemään purjeita ja ohjaamaan venettä ja osallistumaan kannella ja sisällä päivittäisiin
tehtäviin suotuisissa olosuhteissa.
Käytännön koe on touko-kesäkuussa.
Toivakalla on purjehduskokemusta
poikavuosien optimistijollasta lähtien. Suomen merialueiden lisäksi hän
on kiertänyt muun muassa Belgian
ja Ranskan rannikkoa ja Välimerta.
Purjehduskursseja hän on vetänyt
vuodesta 2004 saakka.

Soisalo-opiston
tulevia tapahtumia
Konsertteja
Ti 5.4. klo 18.00 Esiintyjän ensiaskeleet
Soisalo-musiikkiopiston oppilaskonsertti.
Taipaleentie 24, Varkaus. Vapaa pääsy!
To 14.4. klo 18.00 Huhtikuun musisointia.
Soisalo-musiikkiopiston oppilaskonsertti
Kulttuurikeskus Poleeni, näyttelytila, Savontie 13, Pieksämäki. Vapaa pääsy!
Ti 3.5. klo 18.00 Kevään säveliä viululla.
Soisalo-musiikkiopiston oppilaskonsertti. Taipaleentie 24, Varkaus.
Vapaa pääsy!
To 5.5. klo 14.00 Kevätlaulajaiset Itäisten kylien kuoron johdolla.
Salmi talo, Heinävedentie 2700, Leppävirta. Vapaa pääsy!
La 7.5. klo 14.00 Kevätsointuja –konsertti.
Joroisten urheilutalo, Mutalantie 14, Joroinen. Vapaa pääsy!
Ti 10.5. klo 19.00 Laulu yhdistää –konsertti.
Warkaus-sali, Kauppatori 6, Varkaus. Liput 12 €.
Ti 17.5. klo 18.00 Soisalo-musiikkiopiston Kevätkonsertti.
Taipaleentie 24, Varkaus. Vapaa pääsy!
Pe 20.5. klo 18.00 Soisalo-musiikkiopiston Kevätkonsertti.
Vanha pappila, Savonkatu 19, Leppävirta. Vapaa pääsy!
Ti 24.5. klo 18.00 Soisalo-musiikkiopiston Kevätkonsertti.
Kulttuurikeskus Poleeni, sali, Savontie 13, Pieksämäki. Vapaa pääsy!

Teatteria
La 9.4.klo 19.00 Uunon kuumat puumat
Teatteri-ilmaisu Niinimäki esittää.
Niinimäen seurantalo, Niinimäentie 239, Leppävirta. Liput 12€.
Pe 1.7. klo 19.00 Teatteri-ilmaisu Heinävesi Uuden Henki.
Karvion Kanava, Takunlahdentie 4, Karvionkanava, Heinävesi. Liput 22–14 €.
Ma 30.5. klo 18.00 Leppävirran kesäteatteri,
Koko perheen teatteriesitys esittää Ella ja Jättipotti.
Konnuksen kanava, Konnuksentie 595, Leppävirta. Liput 12 /8 €.
La 17.7. klo 18.00 Leppävirran kesäteatteri esittää Sukuvika.
Konnuksen kanava, Konnuksentie 595, Leppävirta. Liput 15 €.

Muita tapahtumia
11.-24.4. Soisalo-opiston Kevätruppeema. Katso ilmoitus sivulla 12.
13.6.-19.6. Seikkailujen saari – Ravintola Vilske. Katso ilmoitus sivulla 11.
7.6. - 6.8. Nukkekoti – Sadun ja seikkailun talo. Katso ilmoitus sivulla 8.
Muutokset mahdollisia.
Lisätietoja www.soisalo-opisto.fi tai puh. 040 7138 660.

Verson satutuokiot
Varkauden kaupunginkirjaston lastenosasto
Osmajoentie 1, tiistaisin 31.5. saakka klo 10.00 - 10.45.
Pieksämäki Poleenin kirjaston satuhuone
Savontie 13, ti 5.4. klo 9.30, la 9.4. klo 10.30, ti 19.4. klo 9.30,
ti 3.5. klo 9.30 ja la 14.5. klo 10.30.
Jäppilän kirjasto
Kirkkotie 9 A, ke 13.4. ja 4.5. klo 9.00 - 9.45 ja 10.00 – 10.45
kahtena peräkkäisenä, samansisältöisenä satutuokiona.
Leppävirran kirjasto
Koulutie 4, ke 13.4. ja 11.5. klo 9.00 - 9.45 ja 10.00 – 10.45
kahtena peräkkäisenä, samansisältöisenä satutuokiona.
Joroinen Toenperän kirjasto
Mutalantie 3 A, to 14.4. ja 19.5. klo 9.30 - 10.15.
Heinäveden kirjasto
Virastokuja 4, pe 8.4. ja 13.5. klo 9.00 - 9.45.

VARKAUDESSA TÄYDENNYSKOULUTUSTA:
• Satuhieronta 9.4.
• TRE - stressiä ja jännittyneisyyttä purkava
kehollinen harjoitusmenetelmä 23.4.
• Luovien alojen tekijänoikeudet ja sopimuskäytänteet 2. ja 9.5.
• LED-valot ja kytkimet e-tekstiileissä 6.6.

VERKKOKURSSEJA:
•
•
•
•

Sosiaalialan keskeinen lainsäädäntö 5.4.-10.5.
Monilukutaito - kaiken oppimisen metataito 5.4.-3.5.
Digiopus - kuinka rakennan digitaalista oppimateriaalia 7.4.-12.5.
Villiyrtit - villejä makuja luonnosta! 7.-28.4.

LASTEN YLIOPISTO:
• Kemian temppukurssi 7-12-vuotiaille 7.-8.6
• Ohjelmointikurssi 7-12-vuotiaille 27.-28.6.

www.snellmankesayliopisto.fi
puh. 044 746 2840 | asiakaspalvelu@snellmankesayliopisto.fi

2016

Vastaava toimittaja: Miia Impiö
Kannen kuva: Jukka Tuohino
Taitto: Sinun Savo -kaupunkilehti
Jakelu: Heinävesi, Joroinen,
Leppävirta, Pieksämäki, Varkaus
Painosmäärä: 23.000 kpl
Painopaikka: Sanoma News Oy
ILOA JA OPPIA 2016 | 11

Soisalo-opiston

KEVÄTruppeema

11.-24.4.2016

Kevätnäyttelyt:
Leppävirta: La–su 16.–17.4. klo 10–14,
ma–ke 18.–20.4. klo 8–15 Kunnantalo Savonkatu 39.
Varkaus: La–su 16.–17.4. klo 10–16,
ma 18.4. klo 9–15, Tehtaan koulu Savontie 4.

Heinävesi: La–su 16.–17.4. klo 10–14, ma–ke 18.–20.4. klo 10–16
Varjentiini Virastokuja 4 ja Pitäjäntupa Kirkkotie 12.

Tapahtumat:

Joroinen : La–su 16.–17.4. klo 10–14,
ma–ke 18.–20.4. klo 9–15 Vanha kasino Mutalantie 2B.

Leppävirta

To 14.4. klo 18 Soisalo Soinnahtaa Avajaiskonsertti
Vesileppis Areena, Vokkolantie 1.
Soisalo-kuoro, Eloisat kuoro, Melodia-naiskuoro, Itäisten kylien
kuoro, Sorsakosken soittokunta, Pelimannit, Jousiorkesteri ja
Harmonikkapiiri esiintyvät.
La 16.4. Kahvakuulaa MM-voittajan tahdissa
aloitteiljoille klo 12–13 ja edistyneille klo 13–14.
Alapihan koulun liikuntasali Leppävirrantie 14.
Vetäjänä Sanna- Maija Loikkanen.
Su 17.4. klo 12–14 Tanssin taikaa
Seurakallio, Seurakalliontie 1.
Tanssilajien esittelytunteja klo 12–13.30.
Soisalo-opiston ryhmä esiintyvät klo 13.30.
Su 17.4. klo 13, la 23.4. klo 19 ja su 24.4. klo 13
Uunon kuumat puumat
Niinimäen Seurantalo, Niinimäentie 239.
Soisalo-opiston teatteri-ilmaisu Niinimäki.
Liput 12 €. Varaukset 0400 321 328 tai 040 723 8873.
Ti 19.4. klo 17 Ella ja Jättipotti avoimet harjoitukset
Konnuksen kanava, Konnuksentie 595.
Leppävirran kesäteatteri, kokoperheen teatteriesitys esittää
30.5. klo 18.00 ensi-iltaan tulevan näytelmän.
Ke 20.4. ja la 23.4. klo 19, su 24.4. klo 14
Jännityskomedia Kuin tuhka tuuleen
Paukarlahden nuorisoseurantalo, Paukarlahdentie 117.
Paukarlahden teatteri-ilmaisu. Liput 15 €.
Kalakukko-katujuna kyyditsee maksutta keskustan alueella
su 17.4. klo 10–13. Opastettu kulttuurikierros klo 13.

Heinävesi

Ti 19.4., ke 20.4. ja to 21.4. klo 18 Pääsiäismatka.
Heinäveden Kirkkodraama
Heinäveden seurakuntakoti, Vahvalahdentie 17.

Ke 13.4. klo 17.30 Aikamatkalla Suomessa
Taideleikkikoulun kevätnäytös. Warkaus-Sali Kauppatori 6.
La 16.4. klo 14 Ukulele soi.
Varkauden Ukulele-soittajien yhteiskonsertti.
Tehtaan koulu sali, Savontie 4.
La 16.4. klo 10–14 Tartu taiteeseen – koko perheen
monitaiteinen toimintapäivä. Soisalo-opisto, Taipaleentie 24.
Työpajat ja soitinpolku klo 10–13.
Lasten ja nuorten open stage-tapahtuma salissa klo 13–14.
Tartu soittimeen –konsertti salissa klo 11–11.30.
Su 17.4. klo 11 Laula kanssamme –yhteislaulutuokio.
Tehtaan koulu sali, Savontie 4.
Yhteislaulujen lomassa kuullaan Kaikille avoimen kuoron ohjelma.
Su 17.4. klo 15 Musiikkiopiston tähdet –konsertti
Soisalo-opisto sali, Taipaleentie 24.
Nuorten muusikoiden loisteliaita esityksiä!
La 23.4. klo 13 ja klo 15 Romeo & Julia
Tanssikoulun kevätnäytös.
Warkaus-sali, Kauppatori 6. Liput 7/5 €. Lippu.fi
Su 24.4. klo 17 Laulu kannattaa
Sekakuoro Ajattomien 5-vuotis juhlakonsertti.
Soisalo-opisto sali, Taipaleentie 24. Liput 10 €.

Joroinen

Su 17.4. klo 17 Kalevala
Joroisten yhtenäiskoulun auditorio, Koulutie 1.
Lasten teatteri-ilmaisuryhmä esittää version kansalliseepoksesta.
Ke 20.4. klo 18.30 Kevätpurojen lorinaa –konsertti
Joroisten yhtenäiskoulun auditorio, Koulutie 1.
Joroisten kuoroja, laulajia ja soittajia sekä yhteislauluja.

Lisätiedot: www.soisalo-opisto.fi
tai puh. 040 7138 660
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Varkaus

Tapahtumiin on vapaa pääsy ellei toisin mainita.

