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Iloa ja oppia jokaisen ulottuville
Asiakaslähtöiset ja saavutettavat palvelut ovat Soisalo-opiston ydin. Haluamme parantaa heinäveteläisten,
joroislaisten ja varkautelaisten vaikutusmahdollisuuksia kurssien suunnittelussa.
Mitä haluat harrastaa tai opiskella? –kyselyyn viime talvena vastanneista seitsemänkymmentä kertoi
voivansa osallistua opistoa koskevaan keskusteluun ja
kehittämiseen myös muulla tavoin. Halukkuutta löytyi
erityisesti keskusteluihin itseä kiinnostavista kurssisisällöistä ja niihin sopivista toteutustavoista.
Opiston lukuvuoden 2019-20 suunnittelu on tätä
kirjoitettaessa juuri käynnistynyt. Nyt etsimme Soisalo-opistolle parhaiten sopiva malleja osallistumiseen ja
kehittämiseen. Ovatko ne raateja, kumppanuuspöytiä,
erilaisia tapaamisia? Kuulemme mielellämme ehdotuksia ja ideoita. Jotain on jo käynnissä. Parille kylälle
menemme suunnittelemaan kursseja yhdessä kyläläis-

ten kanssa. Olemme ideoineet yhteistyökuvioita vastaperustetun, yhdistykset kokoavan Warkautelaiset ry:n
kanssa. Opistolaisia tulette kohtaamaan esimerkiksi
Olohuoneen ja Vammelin tiloissa.
Taiteen perusopetuksessa haluamme taata kaikille innokkaille mahdollisuuden taideharrastukseen. Tarjoamme kuvataiteita, kädentaitoja, musiikkia, tanssia ja
taideleikkiä. Olemme päättäneet luopua pääsykokeista
kokonaan. Tästä lähtien uudet opiskelijat otetaan kaikkiin taideaineisiin ilmoittautumisjärjestyksessä.
Opetus on tarkoitettu jokaiselle lapselle ja nuorelle,
jota se kiinnostaa. Meillä voi jatkaa harrastusta tai aloittaa
ilman aiempaa kokemusta. Opetuksen sisältöä ja opetusmenetelmiä voidaan yksilöllistää oppijan mukaan. Soisalo-opistossa kulttuurista osallisuutta edistetään huomioimalla entistä paremmin myös erityiset oppijat.

Marjut Latva-Vesanen
rehtori
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Aiemmin nähdyt värit

SIIRTYVÄT MAALAUKSIIN
Erityisryhmien piireissä on aikaa tekemiselle.
Teksti Kati Soininen Kuvat Harri Hakala

V

iisitoistavuotias Tessa
Kuusela on aina tykännyt
kuvataiteista, piirtäminen
ja askartelu ovat sydäntä lähellä.
Esikouluikään saakka hän näki itsekin kättensä jäljet.
-Sitten näkö alkoi heiketä ja nyt
sanomme, että Tessa on käytännössä sokea, äiti Susanna Lehtolainen
kertoo.
Itse asiassa näkövamma ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö Tessa näkisi esimerkiksi värejä. Koska
hän on aiemmin nähnyt, eri sävyt
ovat hänellä hyvin mielessä ja hän
osaa tarkasti kertoa avustajalle, millaisen punaisen tai sinisen tahtoo
mihinkin kohtaan.
-Joku voi ihmetellä, miten Tessa
on niin tarkka värien kanssa. Mutta
eihän silmillä oikeasti nähdä, vaan
kuva tulee aivoihin.
Taideleikkikoulu ja balettitunnit tekivät opistosta tutun paikan
jo pienenä ja nyt Tessa käy kolmatta vuotta erityisryhmille suunnatussa taidepiirissä. Opettaja Kaarin Oresmaa saa perheeltä kiitosta
opetuksen suunnittelusta. Jo alkukeskustelussa otettiin oppijan tarpeet hyvin huomioon. Jos kuvataide
peruskoulussa usein on pelkästään
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paperille tekemistä, nyt on päästy
kosketuksiin erilaisten materiaalien
ja tekniikoiden kanssa. On paperimassatöitä, huovuttamista, telan ja
sormien käyttöä…
-Ja tekemiselle on aikaa! Tessakin tekee hitaasti ja harkiten ja haluaa saada loppuun sen mitä on
aloittanut. Muissa paikoissa saatetaan tehdä kiireellä ja aloittaa uusi
työ ennen kuin entinen on saatu valmiiksi, Susanna Lehtolainen toteaa.
Ääniyliherkkyyden takia isoissa
ryhmissä oleminen voi olla hankalaa. Musiikkipiirin Tessa lopetti siitä syystä. Taidepiirissäkin on välillä
hälinää, mutta Tessa tulee sieltä silti
hyvällä mielellä kotiin ja kertoo illan tapahtumista. Ilmapiiri on iloinen ja hyväksyvä. Läheisiä ystäviä
ryhmästä ei ole löytynyt, sillä muut
ovat Tessaa vanhempia.
-Jokin monimuotoinen erityisnuorisoryhmä tähän kaupunkiin
olisi todella hienoa saada, Tessan
äiti haaveilee.
26-vuotiaan Mika Rahikaisen
perheessä iloitaan siitä, että sisko
löysi opiston lehdestä kehitysvammaisten taidepiirin. Samaa opasta
selatessa äiti bongasi vielä musiikkipiirin ja nyt Mika on käynyt molemmissa neljän vuoden ajan.

Musiikilla on iso merkitys ja kotoa löytyy kitara, kosketinsoittimet
ja sähkörummut. Kuparisepän piirissä musisoidaan porukalla ja siellä saa esittää toiveitakin.
-Seppelepäinen, vastaa Mika
lempikappaletta kysyttäessä.
Laulunäytteestä kuulee, että
Uralin pihlajaa on esitetty useamman kerran, sen verran sujuvasti
Mika tulkitsee kaihoisaa kappaletta.
Tanssiminen on myös mieluisien
asioiden listalla ja toiveissa olisi vielä
liikunnallisen ryhmän löytyminen.

Soisalo-opiston koulutuspäällikkö Jukka Tuohino kertoo, että kansalaisopiston puolella on jo
pitkään järjestetty erityisryhmille suunnattuja kursseja, esimerkiksi kehitysvammaisten musiikkia ja
draamaa. Ne on järjestetty yksiköissä, kuten Kuparisepän tiloissa.
Sen sijaan taiteen perusopetuksessa ei ole varsinaisia erityisryhmille suunnattuja kursseja, vaan erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ovat
muiden mukana ryhmäopetuksessa
tai musiikissa yksilöopetuksessa.

-SATA2-hankkeen (Saavutettava
taideharrastus 2) myötä on kuitenkin ilmennyt, että joskus ajatellaan,
että erityinen oppija ei voi osallistua erilaisiin harrastuksiin – tämähän ei pidä ollenkaan paikkaansa.
Hankkeen myötä edistämme tiedottamista tämän suhteen. Opetusta voidaan yksilöllistää opiskelijan
mukaan ja luoda jokaiselle sopiva
opintopolku, jolloin harrastuksesta saa mahdollisimman paljon irti,
Tuohino toteaa.
Isosisko Sanni Kuusela avustaa
Tessa Kuuselaa taidepiirissä.
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Vammel ry:n järjestösuunnittelija Heidi Hartikaisen mukaan
vanhempien ja ammattiverkostoihin kuuluvien ihmisten kanssa keskustellessa on noussut esille muutamia esteitä, joita harrastamisen
tielle voi tulla, oli kyse taiteesta tai
muista harrastuksista.
Yksi on tiedon puute: ei tiedetä, mitä toimintaa on ja onko ohjaajalla riittävät valmiudet pedagogisten taitojen ja asenteiden
puolelta tai pitääkö mukana olla
avustaja tai vanhempi. Avustajia ei
yleensä ole saatavilla.

”Kansalaisopiston
puolella on jo
pitkään järjestetty
esimerkiksi
kehitysvammaisten
musiikkia ja
draamaa, Jukka
Tuohino sanoo. ”

Mika Rahikainen on käynyt taidepiirissä neljän vuoden ajan.
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Koska perheiden arki on usein
muutenkin haastavaa, ei ehkä ole
voimavaroja selvittää harrastusmahdollisuuksia.
Fyysinen ympäristö, kuten esteettömyyteen, valaistukseen, hajuihin tai tilan äänimaailmaan liittyvät
asiat voivat olla este tai tehdä osallistumisesta lapselle kohtuuttoman
rasittavaa.
-Toiveissa on hyödyntää yhteistyössä jatkossa Vammel ry:n ylläpitämän yhdistystalo Warikon tiloja,
Hartikainen kertoo suunnitelmista
opiston kanssa.

Liikunta, ompelu, näytteleminen mistään en luopuisi

Kannustavat ja ammattitaitoiset opettajat saavat kiitosta.
Teksti Kati Soininen Kuvat Harri Hakala

Vielä kolmekymmentä vuotta sitten ompeleminen oli Riitta Räisäselle vain haaveissa. Aika meni
omassa yrityksessä työskennellessä ja lasten kanssa. Heti kun elämäntilanne antoi myöten, Kangaslammilla asuva nainen alkoi ajaa
viikoittain Varkauteen ompelukurssin takia. Parhaillaan työn alla
on retrohenkinen mekko, joille on
heti käyttöä kaksissakin juhlissa.
Neljästä lapsesta kaksi on menossa
naimisiin kuluvana vuonna.
Työlämässä hän on vielä osittain: oikeastaan jo eläkkeellä, mutta
vielä työn äärellä omassa firmassa.
Tiistaisin töitä ei ennätä ajatella, aamupäivä menee ompelussa ja illalla
on vuorossa tilkkutyöt.
-Ensisijaisesti käyn täällä sen
takia, että saan ommella. Vuosien
saatossa on myös kerennyt ystävys-

tyä ihmisten kanssa. Juttelemme
omat kuulumiset ja maailman tapahtumat, pidämme aina yhteisen
kahvitauon ja joku saattaa tuoda
jotain syötävää. Aina on ollut tosi
ihana sakki täällä, Räisänen kertoo.
Kun aikaa vapautui, olisiko ompelulle ollut vaihtoehdoksi jokin
kilpaileva kurssi?
Riitta Räisästä kysymys naurattaa, hän toteaa olevan opiston suurkuluttaja.
-Liikunta on ollut elämässä mukana lapsesta saakka. Maanantaisin on sydänjumppa ja keskiviikkoisin jumppa, opiston
ulkopuolelta käyn vielä zumba-laviksessa. Opiston näytelmäpiirissä olen käynyt Kangaslammilla 17
vuotta. Kymmenen naisen kanssa
perustimme kutomon, jonne saimme opettajan pitämään kursseja.

Onko jokin harrastuksista sitten
ylitse muiden?
-Liikunta on ollut koko elämän, siitä en pystyisi luopumaan. Toisaalta
ompeluun käytän melkeinpä eniten
aikaa. Näytteleminen on kanssa... Ei
voi sanoa, kaikki ovat tärkeitä!
Jos joku miettii kotona, rohkenisiko kursseille lähteä, Räisänen
kehottaa pitkällä ja monipuolisella kokemuksella tulemaan mukaan.
Eri ryhmissä on hyvä henki, sitä
kuvastaa sekin, että ihmiset tulevat
takaisin vuosi toisensa jälkeen.
Erityisesti hän antaa kehuja ammattitaitoisille opettajille, jotka jokaisessa aineessa antavat ideoita ja
neuvoja ja keksivät uutta.
-Minäkään en osannut ommella oikeastaan yhtään. Pirjo Manninen on ihan huippu: välillä puretaan ja ommellaan uudestaan,
mutta Pirjo jaksaa aina kannustaa.

Riitta Räisänen on opiston kurssien suurkuluttaja.
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Ukulele edellä savolaisuuteen
Opiskelun myönteiset vaikutukset saavuttaa,
kun vaan kehtaa lähteä mukaan.
Teksti Kati Soininen Kuvat Harri Hakala

Kimmo Simula on
Huru-Ukejen jäsen.
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Ilman ukulelea elämä uudessa kaupungissa ja vieraan kulttuurin keskellä olisi todennäköisesti aika yksinäistä, pääkaupunkiseudulta
Varkauteen pari vuotta sitten muuttanut Kimmo Simula pohtii.
-Luulen, että kovempi koti-ikävä voisi vaivata. Harrastus on auttanut sopeutumaan tähän outoon
maahan.
Opettelemista on ollut jo uudessa murteessa. Kun emäntä kysyy, että kehtaatko mennä kauppaan, joutuu tovin miettimään, mitä hölmöä
kaupassa on muka tullut tehtyä, ettei sinne voisi mennä.
-Pikkuhiljaa olen tottunut. Ja
olen saanut ujutettua orkesterin repertuaariin slangilla laulettuja kappaleita: Onkimiehen blues meillä
on jo, ja työn alla on Tuomari Nurmion Tonnin stiflat, Simula kertoo.
Tieto ukuleleorkesterin olemassa olosta saavutti Vesileppiksen El-

vis-festareilla, kun Arto Julkunen
ja Kimmo Mattila esittelivät asiaa.
Heti ensimmäisenä Varkauden
syksynä Kimmo Simula meni mukaan opiston ryhmään. Treenejä
on kerran viikossa ja niiden lisäksi on tullut muita ryhmiä. Eläkeläisistä koostuvat Huru-Uket harjoittelee sekin kerran viikossa ja
kiertää esiintymässä päiväkodeissa
ja palvelutaloissa.

”Ukulele on
soitin,
jota ei voi soittaa
hymyilemättä,
kun sitä alkaa
soittaa,
tulee hyvälle
tuulelle.”

Kitara ja ukulele ovat tuttuja
soittimia jo vuosien takaa. Tosin kitaransoitto täytyi jättää terveyssyistä. Kevyestä ja löysin rantein soitettavasta ukulelesta on tullut mainio
korvaaja.
-Ukulele on soitin, jota ei voi
soittaa hymyilemättä, kun sitä alkaa
soittaa, tulee hyvälle tuulelle.
Myös laulaminen on lähellä sydäntä ja Simula on heittänyt trubaduurikeikkaakin.
-Kuorossa olen laulanut kauan,
mutta Varkaudessa mieskuoro lopetti juuri kun muutin tänne ja vierastan ajatusta sekakuorosta.
-Opiston ryhmässä osa on soittanut jo pidempään, osa oli aloittanut ukulelen kanssa ihan alkeista.
Meistä iso osa on eläkeläisiä. Mutta olemme seuranneet alkeisrymän
jatkokurssin harjoituksia, jospa sieltä saataisiin väkeä meillekin.

Kansalaisopiston aikuisopiskelijat
luokkakuvassa
Piristysruiske, henkireikä, lukujärjestys eläkeläiselle, virkistäytymispaikka, auringon pilkahdus ja
irtiotto arjesta. Näillä kielikuvilla vakioasiakkaat kuvailevat kansalaisopistoa.
Viime vuonna valmistuneessa
Kansalaisopiston aikuisopiskelijat
luokkakuvassa -tutkimuksessa selvitettiin, mitä ja miksi kansalais- ja
työväenopistojen aikuisopiskelijat
opiskelevat ja minkälaisia hyötyjä
kurssille osallistuminen tuottaa.
Opiskelupolun ja opiston merkityksen perusteella tutkimukseen-

osallistuneet opiskelijat jaettiin neljään eri tyyppiin:
”Kieltenopiskelijat” olivat suorittaneet vähiten ja pääosin vain
kielikursseja, ja opiston merkitys näkyi kielitaidon paranemisessa. ”Harrastajat” olivat suorittaneet
paljon kursseja useista eri aiheista,
heille opisto oli harrastusmahdollisuuksien tarjoaja. ”Suurhyötyjät”
olivat suorittaneet eniten kursseja useista eri aineista, ja tunnistivat
eniten opiskelun tuottamia hyötyjä.
”Voimautujien” tyypille kansalaisopiston merkitys oli ollut suurin, sil-

lä opiskelu oli auttanut selviämään
vaikeasta elämäntilanteesta.
Jo aikaisemmissa tutkimuksissa
saadut tulokset vahvistuivat. Kursseille osallistuminen tuottaa suurimalle osalle vastaajista merkittäviä
laajempia hyötyjä, kuten hyvinvointia, itseluottamusta, uutta arkeen tai työhön liittyvää osaamista
ja ystävyyssuhteita.
Jyri Manninen: Kansalaisopiston
aikuisopiskelijat luokkakuvassa.
Kansalaisopiston merkitys
kuntalaisille ja kunnalle.
Kansalaisopistojen liiton julkaisuja
3. Grano, 2018.
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TALVELLA 2019
Kuvat Opiston opettajat

#soisaloopisto
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Jumppaope ilahtuu, kun kadoksissa ollut

LIIKUNNAN RIEMU LÖYTYY
Sanna-Maija Loikkanen ajelee kahvakuulat kyydissä
pitkin kyliä jopa 90 kilometriä päivässä.
Teksti Kati Soininen Kuvat Sanna-Maija Loikkanen

M

iksi pitää hypätä ylös ja alas, eikö liikkeitä voisi tehdä joko lattialla tai seisaallaan, saattavat iäkkäämmät oppilaat puolileikillään purnata kevennetyn
kuntovoimistelun tunnilla. Mutta opettajalla on hyvät
perustelut: keli ulkona on kääntymässä keväiseksi. Se
tietää liukastumisvaaraa, ja jos sattuu kaatumaan, olisi hyvä päästä ylöskin. Liikuntatunteja tuntiopettajana ohjaava Sanna-Maija Loikkanen pyrkii tekemään

kausiohjelmasta mahdollisimman monipuolisen ja
huomioimaan jokaisen ryhmänsä tarpeet erikseen.
-Opettajana en ole mikään piiskuri. Jaksaa jaksaa
-huudot eivät kuulu tyyliini. Tykkään kyllä puskea ihmisiä tekemään kovemmin kuin edellisellä kerralla, jos
se on heille mahdollista, Loikkanen kuvailee.
Hyvä konsti on tarjota vaihtoehdot: valitse kahdesta pahasta. Ja yleensä juuri se pienempi paha on se, jota opettaja alunperin onkin ajatellut.

Kevennetty vesijumppa vetää perjantaisin
Ilopisaran altaan täyteen väkeä. Ryhmässä
käy sekä naisia että miehiä ja tunnelma on
joka kerralla yhtä iloisen kepeä.

Sanna-Maija Loikkanen

• Ikä 43
• Liikunta-alan ammattitutkinto (sisältäen Personal Trainerin 		
-nimikkeen), urheiluravitsemuksen perusopinnot
• Kilpaillut kahvakuulaurheilussa vuodesta 2012, 			
parhaat saavutukset MM-kulta 2015, EM-kulta 2017 ja 		
EM-hopea ja MM-hopea 2018
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Pitkä ura koulumaailmassa on
opettanut pedagogisia menetelmiä.
Tosin vapaaehtoisesti opintoihin
hakeutuneista aikuisista kukaan ei
kiukuttele tunneilla.
-Asiakkailla on jo olemassa oleva
motivaatio. Hienoa on huomata, kun
ihmisillä syntyy oivallus ja he löytävät
kadoksissa olleen liikunnan riemun!
Jotkut innostuvat tosi paljon ja heitä
alkaa näkyä muillakin tunneillani.
Saman innostuksen Sanna-Maija Loikkanen muistaa omalta kohdaltaan, kun hän tutustui kahvakuulaurheiluun. Laji vei naisen
mennessään ja toi tullessaan uuden ammatin. Opistolla hän on ollut
vuodesta 2015 lähtien, ensin puolen
vuoden ajan sijaisopettajana. Nyt
omia tunteja on 16 kappaletta: kahvakuulaa, terveysliikuntaa, kuntoliikuntaa, kehonhuoltoa, hydrobicciä ja siitä kevyempää vesijumppaa
ja cross-treenejä.-Nyt olen opettanut jo niin monta vuotta, että vanhoja ohjelmia alkaa olla useita ja
pystyn muokkaamaan niitä uusiksi
käyttöön.
Tunnit osuvat viidelle päivälle
viikossa. Kolmena päivänä tunteja
on sekä aamuisin että iltaisin, keskellä päivää on muutama tunti vapaata. Kilometrejä kertyy 70 niinä
päivänä, kun tie vie Joroisten Kolmalle ja Kerisaloon, reilut 90 jos
matka käy Viljolahteen.
-Ajamista tulee, mutta äänikirjoja on hyvä kuunnella matkalla. Olen
kuunnellut myös urheiluravitsemuksen verkkoluentoja ajaessa, Sanna-Maija Loikkanen kertoo.
Kollegoja työssä ei juuri tapaa,
mutta asiakkaista tulee tuttuja. Liikuntaryhmässä ollaan samaa sakkia:
opettaja tekee tunnilla muiden joukossa eikä istu luokan edessä.
-Tunneille mennessä tuntuu kuin
menisi kaveriporukkaan, jonka kanssa vietämme mukavaa aikaa yhdessä,
Loikkanen kuvailee.

Lehtoniemen koulun torstaisissa crosstreeneissä
käy tehokasta harjoittelua
hakevianaisia. Porukalla
treenaaminen antaa
potkua ja tehoa omaan
harjoitteluun.

Kiertoharjoittelua voidaan
tehdä kehonpainolla tai eri
välineillä, kuten kahvakuulalla, köydellätai kuntopallolla. Välineet löytyvät
opettajalta, jokaisen ei
tarvitse ostaa omaa
kahvakuulaa ja köyttä
kiertoharjoittelua varten.

Joroisten maisemat tulevat opettajalle tutuksi,
kun maanantaina on tunnit Kolmalla ja Kerisalossa. Terveysliikuntaryhmä
ja venyttely pidetään
maanantaisin Kolman
Ryhmiksessä.

Kolmalla tykätään tehdä
kuntopiirejä, niitä on noin
kerran kuussa, joskus
enemmänkin.
Piireissä käydään koko
kehon eri lihasryhmät läpi.
Ryhmässä käy eri-ikäisiä ja
se sopii kaikille kuntoilijoille.
Jokainen voi tehdä omaan
tasoon sopivalla teholla.
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LAKU-lähetteellä

LAPSIA KULTTUURIN PARIIN
Uusi toimintamalli tukee
perheiden osallisuutta.
Teksti Kati Soininen Kuvat Harri Hakala
Satutuokiot
9.4.2019

N

euvolasta tullessa taskussa saattaa olla herkullisen kuuloinen juttu: LAKU-lähete.
Kyseessä ei kuitenkaan ole syötävää, vaan
ohjaus kulttuuritoiminnan pariin.
-Ajatuksena on, että LAKU-lähete on palveluohjauksen työkalu kaikkeen kulttuuritoimintaan, jota järjestetään muutenkin, hankkeen koordinaattori Helinä
Juurinen kertoo.
Toimintaa voi olla vaikkapa opiston taideleikkikoulu, lastenkulttuurikeskuksen työpaja kirjastolla tai
koulun kerhotoiminta.
-Valmiin tarjonnan lisäksi on myös räätälöityä toimintaa: neuvolan muskariryhmä, jota vetävät yhteisömuusikko Niina Hiitola ja sairaanhoitaja ja perhekeskusyhdyshenkilö Anja Venäläinen, Juurinen
kertoo.
Lähetteen antaminen vaatii hyvinvointiperusteet.
Esimerkiksi jos lapsen puhetta vielä odotellaan, voi
saada lähetteen satutuokioon. Koulukiusattu nuori
puolestaan voidaan ohjata kulttuuriharrastuksen pariin korvaavan vertaisryhmäkokemuksen saamiseksi.
Lähetteen perheelle, lapselle tai nuorelle voivat antaa esimerkiksi neuvoloiden tai koulujen terveydenhoitajat tai nuorisotyöntekijät. Helinä Juurinen toimii
eri tahojen yhteyshenkilönä ja koordinoi hankkeessa toteutettavia kartoituksia, koulutuksia ja paikallisia
kokeiluja.
-Verson yhdeksässä kunnassa ollaan eri vaiheissa: joissain aloitellaan, toisissa mennään täyttä höyryä.
Varkaudesta, Joroisista ja Rantasalmelta lähetteitä on
annettu yhteensä jo kymmeniä.
-Alussa mennään, mutta minulle tulee hyvä mieli
jokaisesta lähetteestä, Helinä Juurinen toteaa.
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Varkaudessa lähetteitä on annettu neuvolan toimintana viime vuoden lopulta saakka. Terveydenhoitaja Anu-Riikka Markkanen kertoo, että lastenneuvolan henkilökunta on pitänyt lähetettä hyvänä ja
toimivana.
-Lähete rohkaisee asiakasperheitä osallistumaan,
vaikka toki kerromme kulttuuritarjonnasta muutenkin. Ihmiset ovat ilahtuneet ja käsittääkseni lähteneet
oikein mielellään mukaan.
Hyödyllistä ja mielekästä toimintaa on mietitty yhdessä asiakkaiden kanssa ja siksikin lähetteen vastaanotto on ollut hyvä.
Hankkeen tavoitteena on luoda Etelä- ja Pohjois-Savossa yhdeksän kunnan alueella toimivan Lastenkulttuurikeskus Verson jäsenkuntiin uusi toimintamalli, joka tukee lasten, nuorten ja perheiden
osallisuutta taiteeseen ja kulttuuriin. Hankkeessa tehdään alueellisia kokeiluja eri toimintaympäristöissä ja
selvitetään, miten toiminta rahoitetaan jatkossa yhteistyössä eri toimijoiden ja kuntien eri sektoreiden
kesken.
Lastenkulttuurikeskus Verson jäsenkunnat (Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Leppävirta,
Pieksämäki, Rantasalmi, Savonlinna, Varkaus) ovat
hankkeessa mukana kuntajäsenyyden kautta. Myös
Soisalo-opisto on hankkeen yhteistyökumppani.
Verson hallinnoimaa LAKU-lähete -hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Muskari voi mennä myös metsään.
Katja Suomalaisen ja Minni Immosen
(kuvassa keskellä ylhäällä) johdolla
Joroisissa lauloivat ja leikkivät laavulla
Heta Räisänen, Silja Natunen ja
äiti Anne Natunen ja sylissään Valma Natunen
ja äiti Outi Kuvaja ja sylissään Oona Kilpeläinen.
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Aloita taideharrastus
Soisalo-opistossa!
Mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kiinnostus aiheeseen riittää, tutustumismahdollisuus!

■
■
■
■
■

KUVATAIDEKOULU Varkaudessa
KÄSITYÖKOULU Heinävedellä ja Joroisissa
MUSIIKKIOPISTO Leppävirralla, Pieksämäellä ja Varkaudessa
TAIDELEIKKIKOULU Heinävedellä, Joroisissa ja Varkaudessa
TANSSIKOULU Heinävedellä, Joroisissa ja Varkaudessa

Kysy lisää ja ilmoittaudu!

www.soisalo-opisto.fi
soisalo-opisto@soisalo-opisto.fi
Iloa ja oppia
16 7138 660
040

Tapahtumia

KEVÄT
ruppeema
13.-15.4.2019

Tervetuloa Soisalo-opiston jokakeväiseen
ja kaikille avoimeen Kevätruppeemaan.
Ohjelmassa tänä vuonna kevätnäyttelyt,
joissa on esillä upeita opiston kuvataideja kädentaitokurssilaisten lukuvuoden
aikana tekemiä töitä ja tanssitapahtumat.

Heinävesi

Kädentaito- ja kuvataidekurssien
kevätnäyttely
La-ma 13.–15.4. klo 10–16
Varjentiini, Virastokuja 4 ja
Pitäjäntupa, Kirkkotie 12, Heinävesi

Joroinen

Kädentaito- ja kuvataidekurssien
kevätnäyttely
La-ma 13.–15.4. klo 10–16
Vanha kasino, Mutalantie 2 B, Joroinen

Varkaus

Kädentaito- ja kuvataidekurssien
kevätnäyttely
La-ma 13.–15.4. klo 10–16
Tehtaan koulu, Savontie 4
Kahvio avoinna näyttelyn ajan.
Tankotanssiluokassa avoimet ovet
La-su 13.–14.4. klo 11–13
Lajikokeilua ohjaajien johdolla
Tehtaan koulu, Savontie 4
Kevätruppeema tanssii
Aikuisten tanssiryhmät esiintyvät.
Tanssiesityksiä baletista senioritassiin ja
lavatansseista itämaisen tanssin koukeroihin.
La 13.4. klo 13
Eevansali, Kuntorannantie 14, Varkaus
Vapaa pääsy.
Nähdään ruppeemassa!

SOISALO-MUSIIKKIOPISTON KONSERTIT
Huhtikuun korvalla ti 9.4. klo 18
Joroisten seurakuntasali
Joroistentie 3 A, Joroinen
Konkarit konsertoi ti 16.4. klo 18
Soisalo-opiston sali
Taipaleentie 24, Varkaus
Kevätkonsertti ti 14.5. klo 18
Soisalo-opiston sali
Taipaleentie 24, Varkaus
Meriseikkailu, lasten kevätkonsertti
pe 12.4. klo 18
Poleenin sali
Savontie 13, Pieksämäki
Pianomusiikkia pääsiäisenä la 20.4. klo 15
Poleenin näyttelytila
Savontie 13, Pieksämäki
Musiikkiopiston kevätkonsertti ke 15.5. klo 18
Poleenin sali
Savontie 13, Pieksämäki
SOISALO-TANSSIKOULUN NÄYTÖKSET
Liisat Ihmemaassa 4.5. klo 13 ja klo 16
Liput 7/ 5 € lippu.fi
Warkaus-sali
Kauppatori 6, Varkaus
Liisat Ihmemaassa 6.5. klo 9 ja klo 11
Näytös vain koululaisille.
Warkaus-sali
Kauppatori 6, Varkaus
KUVATAIDERYHMIEN KEVÄTNÄYTTELY 3.-29.5
Varkauden kirjasto, näyttelysali
Osmajoentie 1, Varkaus
Tapahtumiin vapaa pääsy, ellei toisin mainita.
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Avointa lastenkulttuuritoimintaa
VAUVOILLE JA TAAPEROILLE
TOUKKIEN TARINATUOKIOT
0-3-vuotiaille
Kesto 30 min
Ti 21.5. klo 10
Varkauden kirjasto
Osmajoentie 1, Varkaus

NEUVOLAMUSKARIT
Kesto 30 min
Pe 12.4. klo 10, pe 3.5. klo 10
ja pe 17.5. klo 10
Avoin päiväkoti Revonhäntä
Kyllikinkatu 8, Varkaus

Ti 30.4. klo 10
Avoin päiväkoti Revonhäntä
Kyllikinkatu 8, Varkaus

Tapahtumiin vapaa pääsy.
www.versoverkko.fi

SATUTUOKIOT
Kesto 45 min
Kaiken ikäisille
Varkauden kirjasto
Osmajoentie 1, Varkaus
Ti 9.4., 16.4., 23.4., ti 7.5.
ja 14.5. klo 10
Avoin päiväkoti Revonhäntä
Kyllikinkatu 8, Varkaus
Ma 29.4. ja 27.5. klo 10
Heinäveden kirjasto,
Virastokuja 4, Heinävesi
Pe 12.4. ja pe 10.5. klo 9
Leppävirran kirjasto
Koulutie 4, Leppävirta
Ke 17.4. ja ke 15.5. klo 9 ja 10
Toenperän Kirjasto
Mutalantie 3 A, Joroinen
To 18.4. ja 16.5. klo 9.30
Pieksämäki
• Ti 9.4. klo 9
Virtasalmen kirjasto
Virastotie 3
• To 11.4. klo 9 ja 10
Jäppilän kirjasto, Kirkkotie 9 A
• Ti 16.4. klo 9
Poleeni, Savontie 13
• Ke 17.4. klo 10, Kanttila
Vilhulantie 5, Naarajärvi
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Kurssitarjonta
Digijärjestelmäkameran käyttö, jatko, Joroinen
La 13.4. ja 4.5. klo 10.00-16.00
31 € (3418302)
Digijärjestelmäkameran käyttö, jatko, Varkaus
La 27.4. ja 25.5. klo 10.00-16.00
31 € (3418103)
Kuvauksen alkeet hallitseville. Jatketaan tutustumista digijärjestelmäkameraan. Opitaan mm. valotuksen
korjaus, valkotasapaino ja kameran lisälaitteiden käyttö. Käydään läpi eri kuvauslajien perusteita. Kuvataan
mahdollisuuksien mukaan myös ulkona. Oma kamera
ja käyttöohje mukaan.
Keijuja puutarhaan, Heinävesi
Ti 16.4. klo 17.30-19,00
la-su 27.-28.4. klo 10.00-15.00
Valmistetaan yksilöllisiä säänkestäviä patsaita puutarhaan. Runkona voi käyttää metallilankaa ja foliota tai
patsaan voi rakentaa vaikka vanhaa nukenrunkoa apuna käyttäen. Patsaan ympärille kovetetaan tekstiiliä.
31 € (1153401)
Puhutaan suomea, Varkaus
To 25.4.- 23.5. klo 17.30-19.00
Lähdemme ulos luokasta, käymme teatterissa tai leivomme vaikka karjalanpiirakoita suomeksi. Pääpaino on puhutussa kielessä, tekstejä ja kielioppia unohtamatta. Tutustumme Varkauteen ja varkautelaisiin ja
opimme samalla sanoja ja ilmaisuja eri aihepiireistä.
Sopii suomenkielen perustaidot osaaville. Maksulliset
kohteet ovat omakustanteisia.
22 € (1211101)
Tilkkuplanit, Heinävesi
Ma-ke 10.6. klo 12.00-17.00
11.6. klo 10-16.45 ja 12.6. klo 10-15
Tilkkutyöleiri, jossa tehdään esim. luontoaiheisia tilkkutöitä eri tekniikoilla. Leiri alkaa Suzdalin tilkkufestivaaleilta kertovalla tilkkuesitelmällä. Sopii myös opettajille
koulutukseksi.

46 € (1160404)

Ilmoittaudu
www.soisalo-opisto.fi
040 7138 660

Kuinka järjestää onnistunut
tapahtuma, Varkaus
Pe-la 3.5. klo 17.00-20.00 ja
la 4.5. klo 9.00-16.00
Kuinka markkinoida ja missä kanavissa?
Kuka tekee mitäkin? Entäs budjetti,
tekniikka ja saavutettavuus?
Tule mukaan tehokkaaseen ja käytännönläheiseen koulutukseen! Koulutus sopii
erinomaisesti järjestöille, yhteisöille ja
tapahtumatuotannosta kiinnostuneille.
Emma Susi, FM * 120 €

Luovuudesta hyvinvointia, Varkaus
La 4.5.2019 klo 10.30-16.00
Miten luovuus voi vahvistaa hyvinvointia?
Kuinka herätellä luovuutta ja pysähtyä
sen avulla kiireisessä arjessa?
Tule kokeilemaan eri keinoja itseilmaisulle
ja löydät omat kanavasi, omalla tavallasi!
Tähän koulutukseen osallistuminen ei
edellytä erityisiä pohjatietoja tai taitovaatmuksia. Saat tulla ihan omana itsenäsi.
Anni Marin,teatteri-ilmaisun ohjaaja * 67 €

Minna Canth –foorumi, Kuopio
Johtaminen digiajassa 3.0
- ajattelun ja työn muutos
pe 14.6. klo 9-14

Ilmoittautuminen:
www.snellmankesayliopisto.fi
044 756 2840
asiakaspalvelu@snellmankesayliopisto.fi
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