Kesä täynnä ohjelmaa!
Tänä kesänä Kulttuuripaja Virta on auki koko kesän, yhtä viikkoa (18.-22.7.) lukuun ottamatta! Kevennettyyn kesäohjelmaan on
koitettu kasata mahdollisimman kiva valikoima niin ulkoilua, retkiä kuin erilaista toimintaa pajalla. Päivät käynnistyvät
aamukahveilla klo 10-11, ja ohjattu toiminta painottuu iltapäiviin. Pajalle saa kuitenkin tulla kaikkina päivinä myöskin vapaasti
hengailemaan ja käyttämään pajan harrastusvälineistöä (soittimia, kuvataide- ja kädentaitotarvikkeita, pelejä jne).
Valta osa retkistä ja tutustumisista on täysin ilmaisia, mutta mukana on kaksi kovasti toivottua retkeä, joiden kuluja katetaan
pienellä (10€) omavastuuosuudella. Osallistumismaksu maksetaan Sosped-säätiön tilille: FI28 1544 3000 2773 14/Nordea; viestiin
tieto Kulttuuripaja Virta/retken nimi. Molemmille näille retkille on myös ilmoittautuminen, jonka yhteydessä voi kysyä lisää.
Tervetuloa mukaan -ryhmä kesäajan maanantaisin klo 13
Uudet kävijät ovat tervetulleita mukaan myös kesäaikaan, ja pidämme Tervetuloa mukaan -ryhmän kesällä maanantaisin klo 13:
27.6.– 8.8.; paitsi ei 15.7., jolloin koko paja on kiinni. Kannattaa ottaa yhteyttä työtekijöihin ja ilmoittaa tulostanne.
Some-kanavilta lisää tietoa pajan toiminnasta
Ajatuksena on, että kesäohjelmassa on väljyyttä myös ex tempore -toiminnalle – jos jonain päivänä tuntuu, että katsotaan elokuva,
niin ei muuta kuin leffa käyntiin! Tai jos joku päivä laulattaa, niin pistetään yhteislaulut pystyyn. Osa retkistä toteutetaan myös
säävarauksella.
Jos haluat pysyä kaikesta pajan toiminnasta mahdollisimman hyvin kartalla, niin ota seurantaan kulttuuripajan some-kanava (tai
vaikka kaikki). Meillä on osallistujille salattu Facebook-ryhmä, johon pääsee työntekijän kutsumana – ilmaise vain, että haluat liittyä
siihen! Voit myös lähettää kaveripyynnön pajan työntekijöille, jolloin sinut lisätään ryhmään. Löydät meidät nimillä: Minna
Kulttuuripaja Virta, Anna Kulttuuripaja Virta ja Samuel Kulttuuripaja Virta.
Lisäksi instagramista löytyy Kulttuuripaja Virta -tili, jonka stooreihin tullaan laittamaan tietoa tulevasta ohjelmasta. Myös pajan
olemassa olevan Discordin ilmoitustaululle laitetaan samat tiedot kuin facebookkiin ja instagramiin. Discordin liittymislinkin saat
pyytämällä kulttuuripajan työntekijöiltä.

Kesän ohjelmasta tarkemmin:
Valokuvailua ti 28.6.
Kokoonnutaan pajalla klo 12 ja lähdetään sen jälkeen yhdessä lähiympäristöön kuvailemaan. Puhelimen kamera on riittävä varuste
kuvaamaan, myös oman kameran voi halutessaan tuoda mukanaan. Jos ei kuvaaminen ole sinun juttusi, voit lähteä porukan
mukaan myös ulkoilemaan muuten vaan. Kuvailuretken
jälkeen tullaan takaisin pajalle ja katsellaan videotykin kautta retken kuvasaldoa. Ei tarvitse ilmoittautua.
Avointa jamittelua ti 28.6.-12.7.
Tule soittelemaan! Jammaillaan aina sillä porukalla, mikä paikalle kunakin päivänä tulee. Mukaan menoon kaipaillaan 1-2 kitaristia,
kosketinsoittaja, basisti, rumpali ja laulaja.
Taidemuseoretki to 30.6.
Kohteenamme on Tampereen taidemuseo osoitteessa Puutarhakatu 34. Esillä on kaksi näyttelyä: vuoden nuori taiteilija Emma
Jääskeläisen At Her Fingertips (veistoksia) ja Kristian Krokforsin Forever Young (grafiikkaa ja maalauksia). Kokoonnumme museon
edessä klo 12. Näyttelyitä voi kiertää yhdessä ryhmän kanssa tai omaan tahtiin. Näyttelyitä on kolmessa kerroksessa. Pääovella on
esteetön luiska ja sisältä löytyy hissi. Jos kysyttävää, soittele Samuelille tai Hannulle. https://www.tampereentaidemuseo.fi/
Pizzaperjantai pe 1.7.
Paja auki koko päivän klo 10-16, ja iltapäivällä laitellaan uuniin pizzaa sitä mukaa, kun kokkailijoita paikalle saapuu. Jos haluat
varmistaa pizzan saannin, ilmoittaudu ennakkoon Samuelille!

Omakuvat ti 5.7.
Teemapäivän aluksi tehdään lyhyt kirjoitettu omakuva. Lisäksi tehdään piirretty tai maalattu omakuva tai kollaasiomakuva. Tyyli on
vapaa, eikä omakuvan tarvitse olla realistinen näköiskuva, vaan aihetta voi lähestyä luovasti haluamallaan tavalla. Tarvikkeet
löytyvät pajalta.
Retki Rosendahlin rantsuun to 7.7.
Mennään nauttimaan kesästä paikalliselle biitsille! Ota uimakamat, aurinkovoide ja piknik-eväät mukaan – paikalla on mahdollisuus
kokeilla suppailua! Lähtö pajalta klo 12 tai voit saapua paikalle suoraan. Jos kysyttävää, soittele Samuelille tai Hannulle. HUOM:
sateen sattuessa plan B: keilaamaan Kaupin keilahalliin.
Tutustutaan taroteihin -- syvällistä hömppää pe 8.7.
Tule tutustumaan tarot-korttien maailmaan! Käymme läpi, mitä tarot-kortit ovat ja halutessasi voit selvittää omat syntymäkorttisi.
Voit myös tulla ihan vain nostamaan päivän kortin tai katselemaan kuvia.
Aloitetaan alkeista, opetellaan ja ihmetellään yhdessä. Kortit ja suuri osa materiaaleista on englanninkielisiä, mutta autamme
toisiamme ja suomennamme tarvittaessa. Voit suhtautua taroteihin kuvataiteena, syvällisenä hömppänä tai vaikkapa
kulttuurihistorian osana – vertaisohjaaja on tarot-harrastaja. HUOM: jos olet hyvin herkkä erilaisille symboleille, tämä ei
välttämättä sovi sinulle.
Minigolfia to 14.7.
Mennään kimpassa pelailemaan minigolfia! Lähtö Koulukadun minigolffiin (Koulukatu 28, https://koulukadunminigolf.fi/) pajalta
klo 13 tai voit tulla paikalle myös suoraan. Ei vaadi ilmoittautumista, mutta jos tulee kysyttävää, voit soittaa Samuelille. HUOM: jos
sataa kissoja ja koiria, niin plan B: keilaamaan Kaupin keilahalliin.
Sorsapuiston jätskit pe 15.7.
Paja on kiinni tänä kesänä vain viikon, mutta mennään silti perinteeksi muodostuneille Sorsapuiston jätskeille! Otetaan mukaan
pihapelit ja nautitaan kesästä. Lähdetään pajalta klo 13, tai voit tulla paikalle suoraan. Ei ilmoittautumisia, Samuel vastailee
kysymyksiin. HUOM: sateen sattuessa plan B: jätskitellään pajalla.
Mandalakivien maalausta ti 26.7.
Maalaillaan ihania, sileitä rantakiviä ja tehdään niistä upeita mandala-aiheisia koristeita! Kaikki tarvikkeet on pajalla, mutta jos
keräilet kesällä kiviä, niin ota ihmeessä mukaan! Jos kysyttävää, ota yhteys Minnaan.
Retki Finlayson Art Areaan ke 27.7.
Osallistutaan yhdessä Finlayson Art Arean opastetulle kierrokselle. Alueella on useita näyttelyitä, mm. taidegrafiikkaa, veistoksia,
valokuvataidetta, installaatioita, maalauksia, keramiikkaa, sarjakuvaa, katumaalauksia ja vihertaideteoksia.
Tapaaminen klo 15.50 Väinö Linnan aukion lavan vieressä. Ei ilmoittautumista. Jos kysyttävää, ota yhteys Minnaan.
https://finlaysonartarea.fi/
Retki Tahmelan huvilalle to 28.7.
Lähdetään porukalla ihanaan lähialueen kohteeseen, Tahmelan huvilalle. Huvilalla on taidenäyttely, pieni kirjasto, kahvila ja
uimaranta – näitä jokainen voi fiilistellä oman maun mukaan. Torstaisin myös huvilan sauna lämpeää, tosin vasta alkuillasta, mutta
jos joku haluaa jäädä paikalle illaksi saunomaan, niin sekin on mahdollista. https://www.facebook.com/tahmelanhuvila
Lähtö pajalta klo 12, tai paikalle voi tulla myös suoraan. Ei ilmoittautumista, mutta jos tulee kysyttävää, niin ota yhteys Minnaan.
HUOM: sateen sattuessa plan B: keilaamaan Kaupin keilahalliin.
Virran ystäväkirjan aloittaminen ti 2.8.
Luodaan Virralle oma ystäväkirja. Valikoidaan aiemmin annetusta kysymyspaketista ystäväkirjaan tulevat kysymykset. Lisäksi
luodaan yhdessä kirjan visuaalinen ilme. Toteutettavasta kirjasta tulee kansiomainen, jotta sivuja voidaan lisätä aina tarpeen
mukaan.

Tutustuminen geokätköilyyn ke 3.8.
Nyt on loistava tilaisuus päästä tutustumaan geokätköilyyn! Aloitamme pajalta klo 13, jossa ensin ohjeistetaan kätköilyn
periaatteisiin, jonka jälkeen teemme Adventure Lab- kierroksen Sorsapuistossa.
Retki Kiviniityn kotieläintilalle to 4.8.
Osallistujien toiveretki! Tehdään reissu Kiviniityn kotieläintilalle, jossa pääset tutustumaan ja rapsuttelemaan 30 eri
eläinlajia! Tavallisten suomalaisten maatilan eläinten lisäksi puistossa asuu vieraampia lajeja kuten strutseja, poroja, villisikoja ja
monia muita. Täältä voit lukea lisää: www.kiviniitty.fi
Retkelle lähdetään pajalta, kokoontuminen klo 10.45. Kuljetus Kiviniittyyn tapahtuu tilausbussilla, jolla palataan pajalle noin klo
15.30. Aikaa perillä kolme tuntia. HUOM: retkessä on omavastuuosuus 10€, joka maksetaan Sosped-säätiön tilille FI28 1544 3000
2773 14/Nordea. Viestikenttään tieto: Kulttuuripaja Virta/ kotieläinpuisto. Retken hintaan kuuluu kuljetus, sisäänpääsy ja pienet
retkieväät.
Ilmoittautuminen joko pajalla tai Minnalle. Mukaan mahtuu max. 20 osallistujaa.
Keskustelua ja herkuttelua pe 5.8.
Vertaistuellinen keskustelu mielenterveyteen ja voimavaroihin liittyen. Aihetta pohjustamassa ja keskustelua ohjaamassa
kokemusasiantuntija ja NYO-opiskelija. Keskustelua käydään luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä. Keskustelun jälkeen
herkuttelemme yhdessä – ajatuksena on viettää voimauttava hetki viikon päätteeksi.
Retki Särkänniemeen to 18.8.
Kesäohjelman loppupuolella lähdemme huvittelemaan Särkänniemen huvipuistoon! Lähtö pajalta klo 14 tai voit tulla suoraan
Särkänniemen portille klo 15. Kulttuuripajan työntekijät ovat paikalla klo 18 saakka, mutta Särkänniemi on avoinna klo 20 asti, ja
toki paikalle saa jäädä kuuden jälkeenkin.
HUOM: Retkessä on omavastuuosuus 10€, jolla saa rannekelipun. Omavastuu maksetaan Sosped-säätiön tilille FI28 1544 3000 2773
14/Nordea. Viestikenttään tieto: Kulttuuripaja Virta/Särkänniemi. Jos haluat tulla mukaan, mutta et välitä laitteista, niin retki on
ilmainen (kulttuuripaja maksaa sisäänpääsymaksun).
Ilmoittautuminen joko pajalla tai 15.7. asti Samuelille ja siitä 18.7. alkaen Minnalle. Mukaan mahtuu max. 25 laiterannekeosallistujaa + vapaa määrä sisäänpääsymaksullisia.
Vietetään ihana kesä!!
Terkuin, Minna ja muut

