Tervehdys kulttuuripajalta!
Ja hyvää huhtikuuta kaikille! Kevätkuukaudet ovat kovasti käynnissä, vaikka takatalvi tupsahti vielä
esiin. Viime kuussa kerätyt pistokkaat odottavat istuttajiaan, ja Viherkasviryhmästä jokainen
osallistuja saa viedä istutetun koriste- tai hyötykasvin myös kotiin. Niin saadaan vehreyttä ainakin
ikkunan sisäpuolelle, vaikka säätilat kuinka päättäisivät yllättää. Ryhmäohjelmassa on mukana taas
monenlaista uutta ryhmää kestosuosikkien rinnalla, joten jälleen voi tulla kokeilemaan myös
itselleen uusia asioita.
Lisäksi terveisiä Tampereen Teatterista, jossa olimme porukalla syksyllä suunnittelemassa uutta
nuorille suunnattua toimintaa. He kutsuvat nyt mukaan näiden vierailujen pohjalta kehitettyyn
toimintaansa, ja ilmoittautumisaikaa on 14.4. asti, eli ole nopea (ilmoittautumiset suoraan alla
olevasta linkistä/ilmoittautumisosoitteesta).
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TAMPEREEN TEATTERI KEHITTÄÄ UUDENLAISTA TOIMINTAA - TULE MUKAAN!
Perustamme kaksi nuorille aikuisille (n. 17 – 29 v) suunnattua kokeiluryhmää, joissa pääsee
tutustumaan teatterin toimintaan keskustelemalla ja kokeilemalla. Ryhmät tapaavat keväällä 2022
ja alkusyksyllä 2022 yhteensä 6 – 8 kertaa per ryhmä.
• Ryhmiin osallistuminen on maksutonta.
• Ryhmissä ei tarvitse etukäteen osata mitään.
• Ryhmissä on turvallinen ja kannustava ilmapiiri.
• Ryhmien sisältö muokkautuu osittain ryhmän toiveiden mukaan.
Ilmoittaudu mukaan jompaankumpaan ryhmään torstaihin 14.4.2022 mennessä! Ryhmiin otetaan
ilmoittautumisjärjestyksessä 12 osallistujaa per ryhmä. Olemme yhteydessä kaikkiin
ilmoittautuneisiin viimeistään torstaina 21.4.2022
Ryhmä A: Katsotaan ja keskustellaan! – teatteriryhmä nuorille aikuisille
Tule tutustumaan teatteriesitysten valmistamiseen, katsomaan esityksiä ja keskustelemaan
niistä! Tässä ryhmässä saat käsityksen, miten teatteriesitys valmistuu ja millaisia ammatteja ja töitä
teatterissa on. Pääset tutustumaan teatterin eri tiloihin ja tutustumaan tekijöihin. Pääset myös
katsomaan esityksiä ja keskustelemaan niistä yhdessä teatterilaisten ja toisten ryhmäläisten
kanssa.
Ryhmä B: Ideoidaan ja tehdään! – teatteriryhmä nuorille aikuisille
Tule tutustumaan teatteriin kokeilemalla itse mm. kirjoittamista, näyttelemistä, ohjaamista! Tässä
ryhmässä keskustellaan ja harjoitellaan sitä, miten ryhmää kiinnostavista asioista tehdään teatteria.
Ryhmässä ideoidaan, tehdään kohtausluonnoksia ja tutustutaan kokeilemalla ja tekemällä teatterin
eri osa-alueisiin, kuten kirjoittaminen, näytteleminen, ohjaaminen, lavastus, näyttämötekniikka.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä:
https://www.lyyti.fi/questions/231b9bb9e7

Huomioitavia päivämääriä
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

7.4. klo 12-16 Väliviikon ohjelmaa: Pääsiäispuuhia, tervetuloa kaikki kävijät!
8.4. klo 12-16 Väliviikon ohjelmaa: Lautapelejä ja hengailua, tervetuloa kaikki kävijät!
15.4. Pitkäperjantai, kulttuuripaja kiinni.
Seuraavan jakson vertaistyönohjaus (Huom. päivä vielä toistaiseksi edelleen
poikkeuksellisesti maanantai) ma 16.5. klo 13-15 (vain vertaisohjaajat).
Jaksosuunnittelu ti 17.5. klo 13-16 (vain vertaisohjaajat).
Seuraava jaksokirje ja ohjelma tulee sähköpostiin ke 18.5.
Seuraava ryhmäjakso: 24.5.-23.6.
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Ryhmäkalenteri 12.4.-13.5.
Kulttuuripajan ryhmissä ei vaadita ennakkotaitoja, vaan mukaan voi tulla kokeilemaan myös itselle
uusia asioita. Ryhmän toimintaa voi halutessaan seurailla myös sivusta. Kaikki toiminta on kävijöille
maksutonta. Joihinkin ryhmiin ilmoittaudutaan välineiden määrän tai pöytäpaikkojen tms.
varmistamiseksi osoitteeseen: samuel.uotila@sosped.fi. Lukujärjestyksessä ilmoittautumista
vaativat ryhmät ovat merkittynä punaisella. Jos ei ryhmäkuvauksessa ilmoittautumista erikseen
pyydetä, silloin ryhmään voi tulla ilmoittautumatta. Lähes kaikkiin ryhmiin voi osallistua myös
kesken jaksoa, vaikkei olisi aikaisemmilla kerroilla ollut mukana. Lue ryhmien kuvauksista
viikonpäivien alta yksityiskohdat sinua kiinnostavaan ryhmään liittyen!

Tiistai
Klo 10.00-12.00 Tervetuloa mukaan/Tutustumiskäynti
Virran toimintaan tullaan mukaan tutustumiskäynnin ja alkuhaastattelun kautta.
Tutustumiskäynnille pääsee kätevimmin osallistumalla viikko-ohjelmassa ilmoitettuun Tervetuloa
mukaan! -ryhmään, joka on tarkoitettu toiminnasta kiinnostuneille. Samassa yhteydessä voimme
tehdä alkuhaastattelun. Ryhmään voi tulla myös yhdessä ystävän tai tukihenkilön kanssa. Lisätietoja
saa soittamalla Virran vastaavalle ohjaajalle, p. 044 7227780 tai sähköpostitse:
minna.wallenius@sosped.fi. Sohvahuone.
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Klo 10.00-12.00 Sarjakuvaryhmä
Ryhmässä tehdään sarjakuvia. Vertaisohjaaja on paikalla tekemässä omaa sarjisprojektiaan toimien
samalla ideoiden pallotteluapuna ja neuvomassa materiaalien käytössä. Kaikki Virrasta löytyvät
tarvikkeet ovat vapaasti käytössä. Ryhmä kokoontuu 3 kertaa tiistaisin: 12.4., 19.4. ja 26.4.
Kulmahuone.

Klo 12.30-15.00 Viherkasviryhmä
Tule istuttelemaan pistokkaita multaan ja halutessasi valitsemaan itsellesi uusia kasveja! Pajalle on
tuotu monenlaisia huonekasvin pistokkaita ja muutamia erilaisia parveke/ulkokasvatukseen
soveltuvia hyötykasvin taimia, joten tästä valikoimasta löytyy jokaiselle sopivaa kasvatettavaa.
Saatavilla on suojakäsineitä. Istutuksen lomassa voidaan vaihtaa kasvatusvinkkejä ja -kokemuksia.
Kun ryhmäläiset ovat saaneet valita haluamansa kasvit, loput ovat kaikkien pajalaisten saatavilla.
Huom! Vain kaksi kokoontumiskertaa: 19.4. ja 26.4. Kulmahuone.

Klo 12.00-16.00 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
toteutetaan ihan kotoisasti suomeksi. Pelit aloitetaan 1. tason hahmolla, jonka voi halutessaan
suunnitella valmiiksi jo ennen ryhmään tuloa. Ilmoittaudu mukaan ja sitouduthan käymään kaikilla
kerroilla, sillä peliin on vaikea palata poissaolon jälkeen. Sohvahuone.

Klo 16.00-18.00 Coverbändi (soittoryhmä)
Kulttuuripaja Virran coverbändi. Ryhmä on jatkuva ja toistaiseksi täynnä. Mahdollisista vapaista
paikoista voi tiedustella osoitteesta samuel.uotila@sosped.fi tai txt 0447202541. Soittohuone.

Keskiviikko
Klo 10.00-11.30 Aamupalaryhmä
Valmistamme ryhmässä osallistujien toiveiden pohjalta herkullisia aamupalaruokia ja kokeilemme
uusia reseptejä. Ilmoittautuminen toivotaan kertakohtaisesti, jotta osaamme varautua oikeaan
määrään aineksia. Ilmoitathan myös mahdollisista allergeeneistasi. Keittiö.

Klo 11.00-14.00 Miniatyyrimaalaus ja vapaa työskentely
Jos miniatyyrien (figuurien, pienoismallien tai muun pienen) maalaus kiinnostaa, niin tässä
ryhmässä 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 voi pitää taukoja tai lähteä aikaisemmin kotiin, jos
niin haluaa. Ryhmän aikana voi tulla myös yhdessä tekemään muita taideprojekteja saman pöydän
ääreen. Ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Kulmahuone.
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Klo 12.00-14.00 Hiustenlaitto ja letitys
Tule opettelemaan, kuinka tehdään ranskanletti ja muita kampauksia! Ei haittaa, jos hiuksia ei löydy
omasta takaa - meiltä löytyy myös vapaaehtoisia päitä. Voit myös tulla tarjoamaan omia hiuksiasi
harjoitteluun, saat vaihdossa kampauksen. Oma hiusharja on suotava, mutta ei pakollinen.
Ryhmässä ei käytetä kuumakäsittelyjä. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa: 20.4. ja 27.4. Sohvahuone.

Klo 14.00-16.00 Fantasianaamiot
Paperimassatekniikalla tehdään fantasianaamioita. Opetellaan yhdessä naamioiden tekoa pohjasta
lähtien aina koristeluun ja viimeistelyyn asti. Saadaan mielikuvitus laukkaamaan, tehdään taidetta,
pidetään kivaa ja luodaan omat hienot naamiot! Ryhmä kokoontuu 20.4.-11.5. Kulmahuone.

Klo 14.00-16.00 Mielisukkaryhmä
Tervetuloa kutomaan villasukkia yhdessä! Olet sitten kokenut sukankutoja, aloittelija tai haluat
oppia villasukan kutomista, olet tervetullut ryhmään. Ryhmässä kudotaan sukkia Virran omaan
hyväntekeväisyystempaukseen, jossa tehdään ja kerätään villasukkia ensi syksyksi Mielen ry:n
asumisyksiköiden asukkaille. Jaetaan hyvää ja lämmintä mieltä siis villasukkien muodossa! Voit
myös kutoa villasukat itsellesi. Vertaisohjaaja on paikalla opastamassa kykyjensä mukaan, ja
jokainen ryhmäläinen voi jakaa osaamistaan ja ideoitaan muiden kanssa. Pajalla on lankoja,
puikkoja, villasukkalehti, villasukkakirja, ja tarvittaessa voidaan etsiä ohjeita netistä. Voit myös
tuoda omia välineitä. Ryhmä kokoontuu 3 kertaa: 13.4., 20.4. ja 27.4. Sohvahuone.

Klo 14.10-16.00 Reeniryhmä
Tervetuloa reenaamaan Steelbodyn kuntosalille. Ryhmä on tarkoitettu kaikille
kuntosaliharrastuksesta kiinnostuneille. Steelbody sijaitsee osoitteessa Åkerlundinkatu 6
(Tullintorin ja kulttuuripajan välissä). Reeniajat ovat aina kello 14.10 -16.00. Ryhmään voi osallistua
kerran tai koko jaksolle. Ilmoittaudu osoitteeseen samuel.uotila@sosped.fi tai txt 0447202541
Kuntosalin nettisivuihin voi käydä tutustumassa osoitteessa www.steelbody.fi. Kuntosalille voi tulla
myös yhteisen aloitusajan jälkeen, mutta silloin pitää kuntosalin "vastaanotossa" sanoa, että olet
Kulttuuripaja Virran reeniryhmäläinen. Porukalla tavataan kuntosalin edessä reenipäivisin aina kello
14.10.

Klo 16.00-18.00 Bändiryhmä aloittelijoille
Kiinnostaako yhdessä soittelu, mutta ei ole ollut koskaan tilaisuutta kokeilla? Nyt on, sillä Virtaan on
perustettu uusi soittoporukka, jossa lähtötasovaatimus soittotaidolle on pyöreä nolla. Ryhmässä
tutustutaan eri soittimiin ja tapaillaan yhdessä bändisoiton alkeita, kuten myös soitinten
virittämistä ja vahvistimiin kytkemistä. Ryhmään mahtuu kerrallaan 4 aloittelevaa muusikkoa!
Ilmoittaudu siis rohkeasti mukaan, myös jos olet jo aiemmassa jaksossa ollut mukana. Mukaan voi
ilmoittautua siis sekä uusia että edellisessä jaksossa jo osallistuneita soittelijoita. Soittohuone.

Klo 16.00-18.00 Askarteluryhmä
Tervetuloa askartelemaan kaikesta pajalle kertyneestä tilpehööristä! Ryhmässä voi tehdä esim.
koruja, avaimenperiä, magneetteja, kortteja tai mitä vain mieleen juolahtaa. Tarjolla mm. fimoaskartelumassaa, helmiä, höyheniä sekä erilaista paperitarviketta. Paikalta löytyy myös ohjeita ja
tehtäviä, jos omat ideat ovat lopussa. Kulmahuone.
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Torstai
Klo 10.30-12.00 Podcastryhmä
Kuuntelemme ryhmässä tuoreita podcasteja. Vakiopodcastina Antti Holman Palautepalvelu ja
toisena Podme:sta jotain mikä kiinnostaa, kunhan se ei ole true crimea. Esimerkiksi Nikotellen tms.
Tule viihtymään kuunnelmien ja keskusteluiden parissa! Sohvahuone .

Klo 11.00-13.30 Projektiryhmä
Osallistumme Tampereen Voi hyvin -viikoille open stage näytöksellä. Esityspäivä on 1.6 Arttelin
uusissa tiloissa. Voit osallistua projektiin järjestäjän roolissa tai esiintyjänä. Kaikki ovat tervetulleita
ryhmään tutustumaan ja ideoimaan asiaa yhdessä. Open stage -illan teema on ‘’Toive’’. Projekti
kaipaa useita rooleja, joista tässä muutama esimerkki; esitysohjelman teko, esityksen miksaaja,
esityksen valaistuksen vastaava, esityksen kuvaaja, lavaroudareita, esitystilan järjestelijöitä… JA/TAI
esiintyjiä; runoja, musiikkia, näytelmiä, kuvallista kerrontaa Jos kiinnostuit, tule jokin torstai
kulmahuoneeseen kurkkaamaan, mistä onkaan oikein kyse! Ryhmä ei kokoonnu 28.4. Kulmahuone.

Klo 12.00-15.00 Videopelit
Tervetuloa pelaamaan yhdessä videopelejä. Ryhmässä pelataan muun muassa Singstaria, Guitar
heroa ja muita pelejä, joita useampi pelaaja voi pelata yhtä aikaa. Pajalta löytyy tällä hetkellä
Playstation 3 ja pelejä löytyy vertaisohjaajilta useampia erilaisia ja mukaan saa ottaa omiakin
pelejä! Sohvahuone.

Klo 14.00-15.30 Hiekkamuovailu
Tule muovailemaan kineettisestä hiekasta! Kineettisestä hiekasta voi rakentaa hiekkalinnoja, tehdä
hiekkakakkuja tai mitä vain mieleen tulee – aiheet ja tyylit ovat vapaat. Hiekka ei tartu eikä tahmaa.
Muovailu on rentouttavaa eikä vaadi taiteellisia taipumuksia. Lisätietoa kineettisestä hiekasta
oheisessa osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=vXPruXcJIt0&t=11s Kulmahuone.

Klo 15.00-17.30 Lautapelit
Luvassa leppoisaa yhdessäoloa kevyitä ja viihteellisiä lautapelejä pelaillen. Osallistujien toiveista
riippuen pajalta löytyy myös aivonystyröitä kutkuttavia harrastajapelejä. Sohvahuone.

Klo 16.00-18.00 Kuvataideryhmä
Kuvataideryhmässä voimme kokeilla erilaisia kuvataiteen tapoja ja tehdä taidetta joko
vapaavalintaisesta tai yhdessä sovitusta teemasta, ryhmäläisten kiinnostuksen mukaan!
Vertaisohjaajalla on valmius ohjata osallistujia mm. piirtämisessä, maalaamisessa ja sekatekniikalla
työskenneltäessä. Tule kokeilemaan! Kulmahuone.
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Perjantai
Huom. 15.4. on Pitkäperjantai, ja paja on kiinni, ryhmät vasta 22.4. alkaen.

Klo 11.00-12.00 Kolme sointua kitaralla
Nyt voit tulla opettelemaan kitaransoiton alkeita. Pajalta löytyy monenlaisia akustisia ja sähköisiä
kitaroita. Etukäteisosaamista kitaransoitosta ei tarvita. Ilmoittaudu mukaan! Soittohuone.

Klo 12.00-15.00 Kynsien lakkaus ja 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. Voit halutessasi ottaa eväät mukaan ja pitää tauon
ryhmän aikana. 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. Ryhmään saa tulla
myös vain hengaamaan ja kuuntelemaan musiikkia. Pikkuhuone (keittiön ja sohvahuoneen välissä).

Klo 12.00-16.00 Elokuvaryhmä Kuvakarjun kuvakerho
Virran rakastettu elokuvaryhmä jatkuu! Jälleen kerran katsomme joka viikko uuden ennalta
päätetyn elokuvan. Ryhmä alkaa pienellä presentaatiolla päivän elokuvasta, tämän jälkeen elokuva
katsotaan ja lopuksi käydään hyvässä hengessä keskustelua siitä mitä näimme. Tavoitteena on
pääasiassa pitää rentoa kivaa yhdessä, mutta miksei myös laajentaa elokuvamakuamme ja oppia
jotain siitä miksi mistäkin pidämme tai emme pidä. Ryhmään voi tulla myös vain katsomaan
elokuvan mikäli presentaatio ja keskustelu eivät kiinnosta. Ilmoittautua ryhmään ei tarvitse, mutta
sitä arvostetaan. Ryhmän aikana pidetään taukoja. Sohvahuone.
Ryhmän teemana on tällä kertaa "varjosta valoon 70-luvulla" ja katsomme seuraavat elokuvat:
- 22.4. Taksikuski (1976, Yhdysvallat)
- 29.4. Rocky (1976, Yhdysvallat)
- 6.5. Tähtien sota (1977, Yhdysvallat)
- 13.5. Teräsmies (1978, Yhdysvallat)

Klo 13.00-15.00 Rap-lyriikka -työpaja
Hey yo! Tervetuloa mukaan rap-tekstien saloihin! Tässä ryhmässä pääpaino on kirjoittamisessa ja
sisällössä, mutta myös ääneen pääsee kokeilemaan riimien rykimistä jos niin haluaa. Tehdään
erilaisia harjoitteita, joista voi tarttua jotain mukaan myös muille runouden ystäville. Kulmahuone.
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Ja lopuksi terveisiä Virran yhteisökokouksesta ja vertaistyönohjauksesta:

Tarkennettuja toimintaohjeita:
Kulttuuripajan hengailussa on lähiaikoina käyty turhan kiivaita keskusteluita, jotka ovat aiheuttaneet osalle
turvatonta tai epämiellyttävää oloa. Tähän on tultava loppu, jotta pajalle voi tulla hyvillä mielin hakemaan
voimia, hyvää mieltä ja toipumaan. Asiaahan käsiteltiin hyvässä hengessä jo yhteisökokouksessa; sen
keskustelun yhteenveto on luettavissa täältä: https://kulttuuripajavirta.fi/millaista-yhteisoa-rakennammevirrasta/
Tämän lisäksi on tarve tehdä yksi ehdoton sääntö:
Moralisointi ja kaikki vahvasti kantaaottava keskustelu on kielletty.
•

•
•

Moralisointi on omien arvojen tai periaatteiden painostavaa korostamista, joka saa muut
tuntemaan syyllisyyttä. Siinä siis painostetaan toimintaohjeita muille, ja pitää sisällään
viestin, että eri tavalla ajatteleva tai toimiva on alempi arvoinen.
Pajalla ei ajeta yhdenkään aatteen tai ihmisryhmän asioita, vaan politiikkaa tai aktivismia
pitää hakeutua tekemään muualle.
Tulemme myös puuttumaan, mikäli keskustelu pyörii liian pitkään kyynisenä.

Jotta keskusteluihin saadaan palautettua oikea sävy, eikä kenenkään tarvitse miettiä, tuleeko vahingossa
puhuttua liian tuomitsevaan sävyyn, tekevät työntekijät muutaman viikon mittaisen intervention
hengailutilaan, ja tarvittaessa ohjaavat keskustelun oikeille raiteilleen. Jos tästä huolimatta kohtaat
keskustelua, joka aiheuttaa sinulle huonon olo, tule kertomaan siitä työntekijöille!
Lisäksi muistutetaan, että kulttuuripajatoiminta on ensisijaisesti ryhmätoimintaa varten. Hengailemaan saa
tulla, mutta päiväunipaikka kulttuuripaja ei ole. Toki jos toiminnan yhteydessä tulee tarve levätä tai vetää
itsekseen henkeä, niin pikkuhuoneen lepotuoliin voi vetäytyä huilaamaan (tai lähteä kotiin nukkumaan).
Yllä olevien asioiden takia teimme myös muutoksen kulttuuripajan aulatilan sisustukseen, joka toimii
jatkossa nimenomaan aulana eikä olohuoneena.
Ja vielä loppuun tärkeä huomio: Tällä ohjeistuksella etsitään ratkaisuita, ei syyllisiä!

Luodaan yhdessä meille vielä paremmin jokaista tukeva yhteisö ☺

Nähdään Kulttuuripaja Virrassa!
Terveisin Anna, Minna, Samuel ja Hannu sekä opiskelijamme Veera ja Jonna
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