Hei!
Ihana toukokuu on tuonut kevään tullessaan. Puut vihertävät ja kukkia pilkottaa siellä täällä. Japanilaisia
kirsikkapuita voi nähdä ainakin Frenckellin aukiolla, jos haluaa käydä ihailemassa vaaleanpunaisia
kirsikankukkia. Kaupungilla on myös suuren urheilujuhlan tuntua ja tunnelmaa, kun jääkiekon MM-kisat ovat
saapuneet kaupunkiin, melkein Virran naapuriin.
Kulttuuripajalla on käynnistymässä monipuolinen uusi jakso, joka jatkuu juhannukseen saakka. Päätämme
kevätkauden juhannusaatonaattona yhteiseen luontoretkeen, mutta tänä vuonna emme pidä kesätaukoa
kuin heinäkuussa yhden viikon (29), eli juhannuksen jälkeen toiminta jatkuu kesän yli elokuuhun asti vähän
erilaisena kesätoimintana! Kesän ohjelmaan palataan tarkemmin ennen juhannusta. Luvassa tässä jaksossa
on lukuisien ryhmien ja juhannusretken lisäksi myös muita retkiä, sekä mm. Kulttuuripaja Virran järjestämä
Open stage -tapahtuma. Lue siis tarkkaan tuleva ohjelma, valitse mikä sinua kiinnostaisi ja tule mukaan!

1

Huomioitavia päivämääriä sekä retkiä
▪

Pe 20.5. klo 11-15 kulttuuripaja auki

▪

To 26.5. Helatorstai, kulttuuripaja kiinni

▪

Ti 31.5 klo 11 alkaen Open Stagen kenraaliharjoitus. Pidämme pajalla kenraaliharjoituksen
seuraavan päivän tapahtumasta. Kaikki esiintyjät mukaan! Harjoittelemme aulatilassa, ja käytämme
aikaa niin paljon, kuin on tarpeen.

▪

Ke 1.6. Kulttuuripaja suljetaan poikkeuksellisesti jo klo 16. Nimittäin klo 17-20 järjestämme Arttelin
uusissa tiloissa Open stage -tapahtuman. Tapahtumassa on kävijöidemme omia esityksiä, sekä tilaa
extempore -esityksille. Kaikkien tapahtuman järjestelystä kiinnostuneiden apu otetaan vastaan,
mutta toivomme teitä myös yleisöön kannustamaan esityksiä! Mukaan voit kutsua ystäviäsikin. Voit
myös ryhtyä vielä esiintyjäksi. Tapahtuman teema on toive ja esitys voi olla runoutta, musiikkia,
näytelmää, kuvaesitys tai mitä vain keksit. Tapahtuma on osoitteessa Mustalahdenkatu 22. Jos tiedät
jo esiintyväsi tapahtumassa tai haluat mukaan järjestelyihin, tulethan paikalle ennen kello viittä.
Kaikista kysymyksistä olkaa yhteydessä Veeraan.

▪

To 2.6. klo 13-14.30 Kesän aloituskahvit plus Danny 80v synttärietkot -retki
Syreenien kukkiessa alkukesän vihreydessä on aika kahvitella kesä alkaneeksi. Kokoontuminen
Kulttuuripajalla, josta siirrymme sään salliessa ulos Sorsapuistoon. Tarjolla kahvia, teetä ja jokin
kesäinen herkku. Tule kahville Tuuliviirin soidessa vienosti taustalla juhlimaan kesän alkamista!

▪

Pe 3.6. klo 13-16 Retki Arboretumiin
Osana Veeran opintoja menemme retkelle Arboretumiin. Kokoonnumme pajalla ja lähdemme
yhdeltä kohti Arboretumia. Toivomme ilmoittautumista etukäteen. Halutessasi voit miettiä jonkin
mieleisesi ulkoleikin tai -pelin lapsuudesta. Voimme kokeilla erilaisia pelejä, mutta mukaan saa tulla
vaikka ei näihin osallistuisikaan. Varaathan itsellesi vesipullon mukaan.

▪

To 16.6.- pe 17.6. kulttuuripaja kiinni

▪

To 23.6. Villiyrtti- ja juhannusretki:
Klo 11-12 Infoisku villiyrteistä Virran tiloissa, jonka aikana tutustumme, haistelemme ja
maistelemme etukäteen kerättyjä ja kuivattuja villiyrttejä.
Klo 12-13 tauko (voit esim. käydä lounaalla tai syödä eväitä pajalla.)
Klo 13-16 retki Niihaman majalle, jossa kuljemme luontopolun ja havainnoimme villiyrttejä
luonnossa. Mikäli haluat kerätä yrttejä mukaasi (kuten nokkosta), varaa työhanskat mukaan. Voit
myös kerätä luonnonkukkia juhannuskimpuksi kotiin vietäväksi, tai tehdä vaikka kukkaseppeleen!
Yhteinen lähtö retkelle on kulttuuripajalta klo 13. Varaudu säänmukaisilla ulkoiluvaatteilla ja kuraa
kestävillä kengillä, kuten lenkkareilla tai kumisaappailla. Ota ehdottomasti oma juomapullo mukaan.
Halutessasi voit ottaa mukaan uimapuvun ja pyyhkeen, sillä majalla on uimalaituri. Retken lopuksi
paistetaan makkarat, ilmoittautuessasi kerro mahdollisesta erityisruokavaliostasi. Ilmoittautumiset
20.6. mennessä samuel.uotila@sosped.fi.

▪

Pe 24.6. Juhannusaatto, kulttuuripaja kiinni

▪

Kesäjakso 28.6.-19.8. (Kulttuuripaja lomalla vain viikon 29).
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Ryhmäkalenteri 24.5.-22.6.
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!
Ja huomio:
Kulttuuripaja Virran tiloille on äänestetty nimet, kuten jo muuton jälkeen oli puhe. Nimiä on saanut
ehdottaa muutosta asti, ja nyt niistä on valittu käyttöön eniten ääniä saaneet ehdotukset. Eli jatkossa
ryhmäkuvauksessa ei enää kerrota tilaksi sohvahuonetta, kulmahuonetta, pikkuhuonetta jne. Sen sijaan
huoneiden nimet ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ulappa (pikkuhuone, 23,5% äänistä)
Köökki (keittiö, 43,8% äänistä)
Salonki (aula 37,8% äänistä)
Metsänpeitto (sohvahuone 37,1% äänistä)
Studio (soittohuone 37,8% äänistä)
Ateljee (kulmahuone 56,8% äänistä)
Hillokellari (varasto 52,9%)
Tiuhti ja Viuhti (vessat 17,1% äänistä)

3

Tiistai
Klo 10-12 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 Minnalle,
044 7227780 tai sähköpostitse: minna.wallenius@sosped.fi. Metsänpeitto.
Klo 11-13 Maalataan musiikkia
Kuunnellaan erilaisia musiikkilajeja ja maalataan vesiväreillä ja akryyleillä, sekä piirretään kuvia ja
värimaailmoja, joita musiikki mieleen nostaa. Voit hyvin osallistua joka viikko tai kertaluontoisesti, teema
vaihtuu joka kerraksi ja ilmoittautumista ei tarvita. Ateljee.
Klo 12-16 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. Metsänpeitto.
Klo 13-15 Sana- ja kuvataide
Ensimmäisellä kokoontumiskerralla 24.5. osana Veeran opintoihin kuuluvaa näyttöä, on luvassa ohjattua
sana- ja kuvataidetta ihmisistä arjessamme. Muilla kerroilla paikalla on vertaisohjaaja, ja maalataan tai
kuvitetaan vapaalla tyylillä. Öljyllä, akryylillä, vesiväreillä, musteella tai vaikka liiduilla – paikan päältä löytyy
kaikki tarvittava, eli riittää kun tuot itsesi ja siivoat jälkesi! Tervetuloa kokeilemaan, olit sitten kokenut tai
aloitteleva taiteilija. Ateljee.
Klo 13-15.30 Karaoke
Karaokeryhmässä sinun on mahdollista laulaa suuresta valikoimasta biisejä eri genreistä esimerkiksi
suomeksi tai englanniksi. Voit laulaa yksin tai pyytää jotakuta tai vaikka koko porukkaa mukaan omalla
lauluvuorollasi. Ajoissa paikalla olemalla varmistat paikkasi kunakin ryhmäkertana. Kannattaa silti tulla
koputtelemaan myöhemminkin koska luultavasti mukaan kyllä mahtuu. Mukaan voi tulla laulamaan vain
yhden biisin tai olla loppuun asti. Ryhmä kokoontuu 3 kertaa: 24.5., 7.6. ja 14.6. Studio.
Klo 16-18 Kävelyryhmä Keskustan Tallaajat
Tässä ryhmässä ei mennä metsään, vaan kävellään keskustan tuntumassa. Lähtö pajan aulasta Salongista.
Ota mukaan vesipullo ja jalkaan hyvät kengät. Myös lippis tai muu päähine, aurinkolasit ja aurinkorasva voi
olla hyvä idea. Kävellään sellaista vauhtia mikä ryhmäläisille sopii, ja pidetään juomataukoja. Emme palaa
yhdessä pajalle ryhmän lopuksi, vaan jokainen voi lähteä kotimatkalle sopivasta paikasta. Jos on kova sade,
voimme yhdessä päättää jäädä sisälle pelaamaan vaikka korttia. Lähtö yhdessä pajalta.
Klo 16-18 Coverbändi (soittoryhmä)
Kulttuuripaja Virran coverbändi. Ryhmä on jatkuva ja toistaiseksi täynnä. Mahdollisista vapaista paikoista voi
tiedustella osoitteesta samuel.uotila@sosped.fi tai txt 0447202541. Studio.
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Keskiviikko
Huom. ke 1.6. Open stage klo 17-20, paja auki klo 16 asti)

Klo 10.30-12 Aamupalaryhmä
Aamupalaryhmä jatkuu. Ensimmäisellä kerralla 25.5. osana Veeran opintoihin kuuluvaa näyttöä teemme
brunssin aiempien aamupalakertojen suosikkiruoista. Ryhmään on ilmoittautuminen. Mikäli tulet paikalle
ensimmäisellä kerralla, kerro etukäteen, mitä aiemmista ruoistamme haluaisit brunssille. Mukaan ovat
tervetulleet myös uudet tulokkaat! Köökki.
Klo 11-14 Vapaa työskentely ja miniatyyrimaalaus
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.
Ateljee.
Klo 12-14 Bujo eli bullet journal -ryhmä
Bujo voi olla kalenteri, tehtävälista, päiväkirja tai vaikka kaikkien yhdistelmä! Virrasta saat työskentelyyn
tarvittavat materiaalit, muun muassa oman vihon, myös omia materiaaleja saa tuoda mukana. Aiempaa
kokemusta bujoilusta ei tarvita, innostus ja kiinnostus aihetta kohtaan riittää, tervetuloa! Metsänpeitto.
Klo 14-16 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. Metsänpeitto.
Klo 14.10-16 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 15-17 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. Ei kokoonnu 15.6. Ulappa.
Klo 16-18 Iisit biisit – eli 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 5 aloittelevaa muusikkoa! Ilmoittaudu siis rohkeasti mukaan, myös
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jos olet jo aiemmassa jaksossa ollut mukana. Ryhmän nimi on muuttunut, mutta meininki on edelleen yhtä
rento ja hauska. Mukaan voi ilmoittautua siis sekä uusia että edellisessä jaksossa jo osallistuneita
soittelijoita. Studio.
Klo 16-18 Vapaa työskentely
Vapaan työskentelyn ajalla voi tulla tekemään omaan tahtiin omavalintaisia projekteja Virran Ateljeehen.
Voit joko hyödyntää kulttuuripajan laajaa tarvikevalikoimaa, tai ottaa mukaan omat välineesi ja tulla muiden
kanssa saman pöydän ääreen tekemään omaa työtäsi. Ateljee.

Torstai
Huom. tässä jaksossa paja on auki vain torstait 2.6. ja 9.6.
Klo 10.30-12 Luova kirjoittaminen
Luovan kirjoittamisen ryhmässä annetaan kynän ja mielikuvituksen lentää! Ryhmäkerrat aloitetaan lyhyellä
lämmittelyharjoituksella, jonka jälkeen kirjoitetaan hieman pidempi teksti vaihtuvan teeman mukaan.
Tuotettuja tekstejä on mahdollista lukea ryhmässä, kannustavassa ilmapiirissä. Halutessasi voit ottaa oman
läppärin mukaan – muuten kirjoittelemme tekstit käsin. Osallistuminen ei vaadi ilmoittautumista; voit tulla
mukaan silloin, kun sinulle sopii! Metsänpeitto.
Klo 12-14 Tasa-arvokeskustelu (vain 2.6.)
Osana Veeran opintoja pidämme keskusteluryhmän. Pride -viikko on tulossa Tampereelle kesäkuun alussa ja
sen kunniaksi keskustelemme tasa-arvosta ja siitä mitä turvan tunne, ilo ja toivo merkitsevät sen yhteydessä.
Ryhmä keskustelee omassa tilassaan. Keskustelua käydään luottamuksella, jonka kunnioitukseen kaikki
paikan päälle tulevat sitoutuvat pitämään. Ateljee.
Klo 13-15 Laulu- ja säestysryhmä
Pitkän ja lauluttoman pandemia-ajan jälkeen pajan lauluryhmä herää jälleen henkiin! Tuttuun tapaan
laulamme yhdessä pajan kansioista löytyviä kappaleita rennossa hengessä, kukin omalla äänellään.
Halutessasi voit tuoda itse nuotit ja sanat lempibiisiisi tai ehdottaa kivaa kappaletta laulettavaksi. Ryhmässä
on säestys vertaisohjaajan ja työntekijän toimesta. Halutessasi voit liittyä säestyskööriin pajan akustisilla
kitaroilla tai omalla akustisella soittimellasi koko ryhmän tai vaikka vain yhden biisin ajaksi. Vaikka pääpaino
on yhteislaulussa, voi paikalle tulla myös vain säestämään. Tervetuloa mukaan kaikki uudet ja vanhat
ryhmäläiset! Ilmoittaudu mukaan. Metsänpeitto.
Klo 14-16 Näpräilyryhmä
Tervetuloa näpertämään! Ryhmässä on tarkoitus käyttää savimaista Fimo-polymeerimassaa, joka kuitenkin
kovettuu kotiuunilla saavutettavissa lämmöissä, eli valmiit työt voidaan polttaa pajalla uunissa valmiiksi
kotiin vietäviksi. Fimomassaa löytyy valmiiksi eri värisinä, mutta halutessaan työn voi myös maalata
esimerkiksi akryylimaaleilla (vaikka miniatyyrimaalauksessa!). Ryhmässä voi tehdä esimerkiksi
jääkaappimagneetteja, koruja tai miksei vaikka oman pienen miniatyyrifiguurin – kuitenkin jotain pienempää
esinettä eikä kokonaista kukkaruukkua. Pajalta löytyy kaikki tarvittava lisämateriaali magneeteista
korukiinnikkeisiin, eli tarvitset vain ideaa ja visiota toteutuksellesi. Vertaisohjaaja osaa neuvoa magneetin ja
miniatyyrin verran, muissa tapauksissa pyritään yhdessä selvittämään, kuinka asiassa edetään. Ateljee.
Klo 15-17 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. Ulappa.
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Klo 15.30-18 Lautapelit
Luvassa leppoisaa yhdessäoloa kevyitä ja viihteellisiä lautapelejä pelaillen. Osallistujien toiveista riippuen
pajalta löytyy myös aivonystyröitä kutkuttavia harrastajapelejä. Metsänpeitto.
Klo 16-18 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! Ateljee.
Perjantai
Huom. Kulttuuripaja kiinni pe 17.6. ja pe 24.6.
Klo 10-11.30 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! Metsänpeitto.
Klo 11-12 Kolme sointua kitaralla
Nyt voit tulla opettelemaan kitaransoiton alkeita. Pajalta löytyy monenlaisia akustisia ja sähköisiä kitaroita.
Etukäteisosaamista kitaransoitosta ei tarvita. Ilmoittaudu mukaan! Studio.
Klo 11-13 Kollaasit
Pajan monipuoliset kollaasivälineet ovat taas käytettävissä vertaisohjaajan opastuksella. Tervetuloa
inspiroitumaan ja tekemään yhdessä! Ateljee.
Klo 12-15 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. Ryhmän aikana voi pitää kahvi-/evästauon. 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. 27.5. & 10.6. Ulappa.
Klo 12.00-16.00 Elokuvaryhmä Kuvakarjun kuvakerho
1. Esitelmä päivän elokuvasta. 2. Elokuvan katsominen (sisältää väliajan.) 3. Keskustelua katsotusta
elokuvasta. Näin toimii kulttuuripaja Virran jo perinteeksi muodostunut elokuvaryhmä. Jälleen kerran on
ryhmän ohjaaja valinnut sitä varten mielenkiintoisia elokuvia viihdyttämään pajalaisia. Tavoitteena on
nauttia yhdessä elokuvataiteesta ja ehkä jopa oppia jotain siitä. Myös keskustelu käydään hyvässä hengessä
toisten mielipiteitä kunnioittaen. Ryhmään voi tulla myös pelkästään katsomaan elokuvan tai esitelmän, jos
muu homma ei nappaa. Ilmoittautuminen ei ole pakollista, mutta siihen kannustetaan. Metsänpeitto.
Tässä jaksossa katsomme:
27.5. Butch ja Kid - auringonlaskun ratsastajat (Yhdysvallat, 1969)*
3.6. Candyman (Yhdysvallat, 1992)
10.6. Porco Rosso (Japani, 1992)
*Vertaisohjaaja itse poissa, mutta elokuva katsotaan silti.

Klo 14-16 Pihapeliryhmä
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Pihapeliryhmä Pelaamme ja leikimme erilaisia ulkopelejä Sorsapuistossa. Kokoonnumme aina pajalla, josta
lähdemme puistoon klo 14. Poikkeuksena on 3.6, jolloin lähdemme retkelle Arboretumiin jo klo 13. Retkelle
toivomme ilmoittautumisen. Lähtö yhdessä kulttuuripajalta.

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