Terveisiä Kulttuuripaja Virrasta!
Kesälomilta on palattu ja uusi syyskausi starttaa uusin tuulin. Vielä yksi ryhmäjakso (17.8.-17.9.)
vietetään tuttuun tapaan Arttelissa, mutta seuraavalla väliviikolla muutamme uusiin toimitiloihin
Åkerlundinkadulle Tampere-taloa vastapäätä. Tarkemmat tiedot uusista tiloista tulevat sitten
seuraavaan kirjeeseen, ennen kuin käynnistämme siellä ensimmäisen jakson. Jos sinulla on Arttelin
pajalla vanhoja keskeneräisiä töitä tai muita pajalle jääneitä tavaroita, jotka haluat hakea itsellesi
talteen ennen muuttoa, kannattaa siis tulla hakemaan pe 10.9. mennessä. Sen jälkeen aloitamme
pakkaamisen, ja juurikaan mitään keskeneräistä tai rikkinäistä emme mukanamme siirrä (lukuun
ottamatta tietenkin keskeneräisiä taidenäyttelyprojektin töitä).
Kulttuuripaja Virrassa aloittaa 16.8. myös uusi vastaava ohjaaja. Hän kertoo itsestään näin:
Hei kaikille!
Olen Minna Wallenius, ja aloitan 16.8. Kulttuuripaja Virran vastaavana
ohjaajana. Samalla teen paluun Sosped-säätiöön ja kulttuuripajatyöhön:
olin nimittäin perustamassa Porin Kulttuuripaja Lumoa ja työskentelin
Lumon vastaavana neljä vuotta. Mielelläni tapaisin heti alkuun
mahdollisimman monia teistä joko livenä tai etäyhteyksin. Minut tavoittaa
Virpin vanhasta numerosta p. 044 722 7780, sähköpostitse
minna.wallenius@sosped.fi sekä tietenkin pajalta. Ollaan yhteyksissä ja
tullaan tutuiksi!

Huomioitavaa tässä jaksossa
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ryhmät Arttelissa 17.8.-10.9.
3.9. Museoretki Amurin työläismuseokortteliin (ks. kuvaus perjantain ryhmistä)
Pakataan 14.9.-17.9.
Muutto Åkerlundinkadulle 20.9.
Seuraavan jakson suunnittelupalaveri ja vertaistyönohjaus ti 21.9. uusissa toimitiloissa klo
11-15 (vain vertaisohjaajille).
Seuraava jaksokirje ja ohjelma tulee sähköpostiin ke 22.9.
Seuraava ryhmäjakso: 28.9.-29.10.

Ryhmät
Kulttuuripajan ryhmissä ei vaadita ennakkotaitoja, vaan mukaan voi tulla kokeilemaan myös itselle
uusia asioita. Ryhmissä ei ole pakko tehdä mitään, eli halutessaan ryhmän toimintaa voi seurailla
myös sivusta. Kaikki toiminta on kävijöille maksutonta. Ryhmiä ohjaavat pääasiassa vertaisohjaajat,
ja ryhmäkuvaukset ovat heidän itsensä tekemiä. Ilmoittautuminen ryhmiin tällä kertaa
poikkeuksellisesti vasta perjantaina 13.8. klo 13.00 alkaen Samuelille samuel.uotila@sosped.fi tai
0447202541. Ryhmät ja retket täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja vapaita paikkoja voi kysellä
pitkin jaksoa. Kaikkeen toimintaan ilmoittaudutaan, jotta pystymme takaamaan turvavälien
toteutumisen kaikille. Hakeudu koronatestiin ja älä tule pajalle, jos huomaat itselläsi edes lieviä
flunssan oireita. Käytämme Kulttuuripajalla myös maskeja tartuntojen ehkäisemiseksi. Tarkemmat
koronaan liittyvät toimintaohjeet löydät tarvittaessa kirjeen lopusta.
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Ryhmäkalenteri 17.8.-10.9.

Tiistai
Klo 10.00-14.00 Roolipeliryhmä
Tervetuloa pelaamaan Dungeons and dragons -roolipeliä kanssamme! Tässä ryhmässä on
roolipelaamisesta kiinnostuneille mahdollisuus päästä kokeilemaan legendaarista D&D-roolipeliä.
D&D:ssä seikkaillaan fantasiamaailmassa, jossa pelaajat pääsevät roolipelaamalla vaikuttamaan
pelin kulkuun pelinjohtajan luomassa ympäristössä, joten rohkeasti mukaan! Kohtalainen
englanninkielentaito tarvitaan, koska pelin säännöt ovat englanniksi, mutta itse pelaaminen ihan
kotoisasti suomeksi. Pelit aloitetaan 1. tason hahmolla, jonka voi halutessaan suunnitella valmiiksi
jo ennen ryhmään tuloa. Sitouduthan käymään kaikilla kerroilla, sillä peliin on vaikea palata
poissaolon jälkeen. Kulttuuripajan oma tila, 3.krs 17.8-7.9.

Klo 11.30-14.00 Soittoryhmä
Bändisoiton alkeet. Ryhmä on suljettu, mutta mahdollisia vapaita paikkoja voi kysellä Samuelilta.
Arttelin kellarin bänditila 17.8-7.9.

Klo 14.30-17.00 Vapaa työskentely ja hengaus
Kulttuuripaja Virtaan pääsee ryhmien lisäksi myös hengaamaan, eli juttelemaan, oleskelemaan ja
muita tapaamaan. Samalla myös Kulttuuripajan taide- ja askarteluvälineet sekä palapelit ja
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värityskirjat ovat käytettävissä vapaaseen työskentelyyn. Koronan vuoksi myös hengailuun täytyy
nykyään ilmoittautua, jotta voisimme taata turvavälit toiminnassa. Kulttuuripajan oma tila, Artteli
3.krs 17.8-7.9.

Klo 15.00-17.00 Reeniryhmä
Tervetuloa reenaamaan Arttelin kuntosalille. Ryhmä on tarkoitettu kaikille kuntosaliharrastuksesta
kiinnostuneille. Aikavaihtoehtoja osallistumiseen on kolme, eli 15–17, 15–16 ja 16–17. Ilmoitathan,
että mihin aikaan tulet. Käytäthän maskia saapuessasi Artteliin ja myös pukuhuoneessa. Kuntosalilla
treenatessa ei tarvitse käyttää maskia, mutta se on vahva suositus.
Huolehdimme myös turvaväleistä ja kuntosalilaitteiden desinfioinnista. Arttelin kuntosali,
pohjakerros 17.8-7.9.

Keskiviikko
Klo 10.00-15.00 Vapaa työskentely & Miniatyyrimaalaus
Vapaata työskentelyä ja lisäksi miniatyyrimaalausta, voit tulla vapaasti tekemään omia töitä ja
kokeilemaan pajan tarvikkeilla mitä vain keksitkin. Pajalla on monipuolinen valikoima tarvikkeita
kaikkeen askarteluun, taiteiluun, käsitöihin ja ym. Jos taas miniatyyrien (figuurien, pienoismallien
tai muun pienen) maalaus kiinnostaa, niin tässä kyseiseen puuhasteluun on mahdollisuus
vertaisohjaajan opastuksella. Virrassa on tarjolla maaleja ja maalattavia, joita voi käyttää. Jos sinulla
on omia maalaustarvikkeita tai maalattavia kotona, niitä saa myös ottaa mukaan! Ryhmässä voit
pitää taukoja tai lähteä aikaisemmin kotiin, jos niin haluat. Kulttuuripajan oma tila, Artteli 3.krs
18.8.-8.9.

Klo 12.00-15.00 Pihapelit
Tule pelaamaan pihapelejä Sorsapuistoon! Valikoimassa ainakin petankki, kroketti ja mölkky.
Tapaamme Sorsapuiston jäätelökioskin nurkilla. Ota vesipullo, evästä ja istuinalusta taukoja varten.
Liian huonolla säällä (esim. kova sade) pelaamme Arttelilla Pistokkaassa (2.krs) esim. Aliasta, mistä
ilmoitetaan ryhmäläisille tekstiviestillä erikseen. Sorsapuisto, 18.8.-8.9.

Klo 15.30-18.00 Maalausta vapaalla tyylillä - öljyllä, akryylillä, vesiväreillä, musteella tai
vaikka liiduilla. Tervetuloa kokeilemaan, olit sitten kokenut tai aloitteleva taiteilija. Kulttuuripajan
oma tila, 3.krs. 18.8.-8.9.

Torstai
Discord auki 9.30-16.00. Jos et ole vielä mukana Kulttuuripaja Virran etäpajalla Discordissa, ja
haluat tulla katsomaan mistä on kyse, niin liittymisohjeet saa työntekijöiltä. Ryhmien lisäksi
torstaisin Discordissa avoinna koko päivän Sohvat-, Meemit- ja Viherkasvikanava. 19.8.-9.9.

Klo 10.00-11.30 Vapaa työskentely ja hengaus
Kulttuuripaja Virtaan pääsee ryhmien lisäksi myös hengaamaan, eli juttelemaan, oleskelemaan ja
muita tapaamaan. Samalla myös Kulttuuripajan taide- ja askarteluvälineet sekä palapelit ja
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värityskirjat ovat käytettävissä vapaaseen työskentelyyn. Koronan vuoksi myös hengailuun täytyy
nykyään ilmoittautua, jotta voisimme taata turvavälit toiminnassa. Kulttuuripajan oma tila, Artteli
3.krs. 19.8.-9.9.

Klo 11.00-12.30 Nyt bujoillaan!
Tervetuloa keskustelemaan Bullet Journalismista. Keskustellaan vapaasti rennolla
otteella bujoilusta ja jaetaan yhdessä siihen liittyviä ideoita sekä kuvia. Ryhmä kokoontuu
Discordissa torstaisin omalla kanavallaan. Ei erillistä ilmoittautumista. 19.8.-9.9.

Klo 12.00-16.00 Kynsien lakkaus & meikkaus
Tule mukaan lakkaamaan kynsiä ja meikkaamaan! Voit tehdä molempia tai vain toista, ja halutessasi
voit olla paikalla vain osan ajasta. Taustalla soi musiikki ja ryhmän aikana voi jutella niitä näitä tai
kauneudenhoitoon liittyvistä asioista. Istumme turvavälein omissa pöydissä. Maskisuosituksen ollessa
voimassa voi meikata silmiä ja kulmakarvoja, mutta halutessaan pohjameikin voi tehdä vaikka jo kotona.
Pajalla on pöytäpeilejä, vanupuikkoja ja kynsienlakkaukseen poistoainetta, vanulappuja ja iso määrä
kynsilakkoja. Muistilista asioista, joita saatat tarvita: Omat meikit, siveltimet, halutessasi oma kynsilakka
ja kynsiviila. Ryhmän aikana voi pitää tauon ja käydä vaikka sisäpihalla syömässä eväitä. Ryhmään saa
tulla myös vain hengaamaan ja kuuntelemaan musiikkia. Kulttuuripajan oma tila, 3.krs. 19.8.-9.9.

Klo 13.00-14.30 English Group
Rentoa jutustelua englanniksi! Ryhmän aikana auki sekä teksti- että puhekanava, ja puhekanavalla
voi halutessaan myös vain kuunnella. Keskustelunaiheet liikkuvat omalla painollaan osallistujien
kiinnostusten mukaan, tietysti kaikkia kunnioittaen. Discordin English-group -tekstikanavalla ja puhekanavalla 19.8.-9.9. Ei erillistä ilmoittautumista.

Klo 15.00-17.00 Reeniryhmä
Tervetuloa reenaamaan Arttelin kuntosalille. Ryhmä on tarkoitettu kaikille kuntosaliharrastuksesta
kiinnostuneille. Aikavaihtoehtoja osallistumiseen on kolme, eli 15–17, 15–16 ja 16–17. Ilmoitathan,
että mihin aikaan tulet. Käytäthän maskia saapuessasi Artteliin ja myös pukuhuoneessa. Kuntosalilla
treenatessa ei tarvitse käyttää maskia, mutta se on vahva suositus.
Huolehdimme myös turvaväleistä ja kuntosalilaitteiden desinfioinnista. Arttelin kuntosali,
pohjakerros 19.8.-9.9.

Perjantai
Klo 10.00-12.00 Lankakerho
Tervetuloa käsityöryhmä Lankakerhoon! Tuttu meininki ja vanha ryhmänimi. Kulttuuripajalta löytyy
tarvikkeita (mm. lankoja, puikkoja ja koukkuja) neulomiseen ja virkkaamiseen sekä osaamista
ohjeistaa alkuun. Voit tuoda oman käsityösi tai aloittaa uutta Kulttuuripajan välineillä. Mietitään
ratkaisuja neulepulmiin ja ideoidaan projekteja. Käytettävissä on myös ompelukone, se laitetaan
esille tarvittaessa. Halutessamme voimme kuunnella musiikkia tai radiota. Kiinnostus käsitöihin
riittää eli saa tulla oppimaan itselle uusia asioita, vertaisohjaaja ja ryhmä auttavat tarvittaessa!
Lämpimästi tervetuloa! Kulttuuripajan oma tila, Artteli 3. krs. 20.8.-10.9.
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Klo 12.30-16.00 Taide- ja näyttelytyöskentely
Kulttuuripaja Virran taidenäyttely lähestyy ja on tapahtuva marraskuussa, 1.11. - 14.11.2021
välisenä aikana, Ratinan kauppakeskuksessa - Tampereen sydämessä.
Ryhmä on jo käynnissä, mutta lisätietoja kiinnostuneille antaa aiheesta Samuel. Kulttuuripajan oma
tila, Artteli 3.krs.

Pe 3.9. Klo 13.30-16.00 Museoretki
Kohteena on Amurin työläismuseokortteli osoitteessa Satakunnankatu 49. Kokoonnutaan museon
porttien edustalla klo 13.30. Museo koostuu pihapiiristä, josta löytyy eri aikakausien työläisasuntoja
1800-luvun lopulta 1970-luvulle saakka. Museota voi kiertää yhdessä ryhmän kanssa tai omaan
tahtiin. Mukaan mahtuu 8 ensiksi ilmoittautunutta.

Nähdään Kulttuuripaja Virrassa!
Terveisin Anna, Samuel ja Minna
P.S. Muistutuksena vielä toimintaohjeet koronan vuoksi:
1) Tule mukaan vain, jos olet täysin terve. Jos huomaat esim. flunssan tai vatsataudin kaltaisia
oireita, peru osallistumisesi Samuelille ja ole yhteydessä terveydenhuoltoon. He ohjeistavat
koronatestin suhteen. Jos yskit ja pärskit esim. allergian vuoksi, jää siinäkin tapauksessa kotiin.
2) Pese kädet kunnolla vedellä ja saippualla heti, kun tulet Virtaan ja sieltä lähtiessäsi. Samoin
ennen retkelle lähtöä ja sen jälkeen. Pese kädet myös, jos olet niistänyt tai yskinyt. Pese kädet
tietysti myös vessakäynnin jälkeen ja ennen syömistä.
3) Jos yskit tai aivastat, tee se nenäliinaan tai hihaan. Heitä sen jälkeen nenäliina roskikseen ja pese
kädet.
4) Pidä muihin turvaväli. Jos joltakin unohtuu turvavälin pitäminen, häntä saa ystävällisesti
muistuttaa asiasta.
5) Käytämme Virran tiloissa maskia. Jos haluat evästellä, käy syömässä talon ulkopuolella ja palaa
sitten maski naamalla takaisin Virtaan. Näin saamme parhaan hyödyn maskien käytöstä. Jos joudut
poistamaan maskin, vaihda puhdas tilalle. Muista puhdistaa kätesi aina ennen ja jälkeen maskin
käsittelyn ja vaihda maski riittävän usein.
6) Seuraa tiedotustamme mahdollisista muutoksista.
7) Jos Kulttuuripaja Virrassa tapahtuisi korona-altistuminen, autamme terveydenhuoltoa
tartuntaketjujen jäljittämisessä ja kerromme heille, keitä on ollut läsnä altistumistilanteessa.
Terveydenhuollolla on luonnollisestikin vaitiolovelvollisuus.
8) Ajantasaista tietoa koronasta saat THL:n sivuilta. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19.
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