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Hyvää alkanutta vuotta Virrasta! 
 
Virrassa oli alkuviikosta kuhinaa, kun vertaisohjaajien lisäksi myös muut kävijät tulivat mukaan 
suunnittelemaan alkaneen vuoden toimintaa. Tämän seurauksena Virrassa alkaa ensi viikolla 
ennätysmäärä ryhmiä. Mukana ohjaamassa on niin vanhoja tuttuja kasvoja, kuin myös juuri ennen 
joulua valmistuneita vertaisohjaajia, sekä myös uudet sosionomiopiskelijamme Sohvi ja Helmi.  
 
Tässä jaksossa vietetään ystävänpäivää ja tehdään retki Lielahteen, ja mahdolliset jakson aikana 
tulevat spontaanimmat ideat ja mahdollisuudet tiedotetaan tuttuun tapaan sähköpostiin ja 
somekanaville Faceen ja Instaan jakson mittaan. Tervetuloa mukaan taas kaikki ☺ 
 
 

Huomioitavaa ja tärkeitä päivämääriä: 
 

• 14.2. Ystävänpäivä, paja auki ja ryhmät toiminnassa normaaliin tapaan, ja lisäksi 
päivän mittaan luvassa ystävänpäivän spesiaaliohjelmaa, mm. hiustenlaittoa, 
korttiaskartelua, Speed friendingiä, masaliisan tuunausta ja muuta.  
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• 16.2. Retki Lielahteen 
Lähdetään Lielahteen! Retki on torstaina 16.2.2023 klo 11-15.Lähdemme yhdessä 
pajalta klo 11 ja palaamme noin klo 15 mennessä. Työntekijä tulee mukaamme, 
joten pajan bussikortti on käytössä tarvittaessa. Kohteina Lielahdessa ovat ainakin: 
Nextiili (kankaita, lankoja ja vintagea) ja kierrätyskeskus sekä SPR:n Kontti ja 
Lankamaailma. Voit Halutessasi tuoda jotain kierrätettäväksi tai tehdäostoksia 
pikkurahalla. Mahdollisesti teemme ostoksia myös esimerkiksi käsityöryhmiin, jos 
jotain sopivaa löytyy. Ilmoittaudu mukaan, jotta tiedämme odottaa sinua ja ilmoittaa 
mahdollisista muutoksista. 
 

• Seuraava jaksosuunnittelu vertaisohjaajille ti 21.2. klo 14-16. (Vertaistyönohjauksen 

ajankohta ilmoitetaan vertaisohjaajille erikseen.) 

• Seuraava ryhmäjakso 28.2.-31.3.    

 
Viikko-ohjelma 17.1.-17.2. 
 
Kulttuuripajan ryhmissä ei tarvitse olla ennakkotaitoja, vaan mukaan voi tulla kokeilemaan myös 
itselle uusia asioita. Ryhmän toimintaa voi halutessaan seurailla myös sivusta. Kulttuuripajatoiminta 
on kävijöille maksutonta. Joihinkin ryhmiin ilmoittaudutaan välineiden määrän tai pöytäpaikkojen 
tms. varmistamiseksi etukäteen osoitteeseen: samuel.uotila@sosped.fi. Lukujärjestyksessä 
ilmoittautumista vaativat ryhmät ovat merkittynä punaisella täplällä. Muihin ryhmiin voi osallistua 
ilmoittautumatta. Lähes kaikkiin ryhmiin voi osallistua myös kesken jaksoa, vaikkei olisi 
aikaisemmilla kerroilla ollut mukana. Lue ryhmien ohjaajien tekemistä kuvauksista viikonpäivien 
alta yksityiskohdat sinua kiinnostavaan ryhmään liittyen! 
 

• Myös Virran Discord on auki 
Sohvat ja Meemit -kanavat ovat tässäkin jaksossa auki keskusteluun kaikille Virran kävijöille, 
sekä lisäksi vertaisohjaajille heidän oman kanavansa keskustelua ja ajatuksenvaihtoa varten. 
Vertaisohjaajilla on oikeudet myös Ilmoitustaulu-kanavalle, jossa he voivat halutessaan 
ilmoitella omien ryhmiensä toiminnoista jakson mittaan. Discordiin tekee tiistaiaamuihin 
paluun myös Huomenta, Virta -ryhmä. 

o Kulttuuripajan Discordissa toimitaan ja keskustellaan ihan samaan tapaan kuin livenä 
pajalla. Sohvat-kanava on yleistä keskustelua varten ja Meemit videoita, kuvia, 
meemejä jne varten.  

o Kunnioita jokaista keskustelijaa, ja myös jokaisen hyvinvointia: muista, että Discord 
ei ole paikka rankkaan avautumiseen. 

o Minkäänlainen häirintä ei ole sallittua. Ylläpitäjät voivat tarvittaessa mykistää 
väliaikaiseksi jonkun keskustelijan tai häirinnän toistuessa poistaa henkilön koko 
serveriltä.  HUOM: jos moderaattori ei ole paikalla ja huomaat häirintää, laita 
tekstiviesti Minnalle: p. 044 722 7780. 

o Jos et vielä ole liittynyt Virran Discordiin, niin pyydä liittymislinkkiä Minnalta tai 
Annalta! 

 
 
 

mailto:samuel.uotila@sosped.fi
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Tiistai 
 

Klo 10-11 Huomenta, Virta 
Aloita tiistaisi leppoisasti satujen parissa! Vertaisohjaaja lukee 
tarinoita ääneen Virran Discordin Huomenta, Virta -äänikanavalla ja olet 
tervetullut kuuntelemaan, missä oletkin. Etäryhmä Discordissa. 
 
Klo 10-12 Hiljainen (hys!) lukuryhmä  
Onko hankaluuksia keskittyä lukemiseen? Tai vaikeuksia löytää sille aikaa? Virran rakastettu 
lukuryhmä jatkaa tätä ongelmaa vastaan taistelemista. Kyseessä on siis rauhallinen ja rento tapa 
aloittaa viikko itsellesi mielekkäällä kirjallisuudella. Ota mukaan oma kirjasi (tai puhelimesi tai 
lukulaitteesi) ja istu seuraamme lueskelemaan rauhassa. Aamu voidaan avata pienellä 
fiiliskierroksella, jossa porukka voi kertoa mitä aikovat lukea. Myös äänikirjojen (tai Huomenta, 
Virran) kuuntelu kuulokkeilla on sallittua! Metsänpeitto. 
 
11-14 Taiteesi filosofia 
Filosofinen taideryhmä. Kaikissa meissä on taidetta, tule päästämään se ulos. Ryhmässä 
syvennytään omaan taiteellisuuteen ja etsitään omia inspiraation lähteitä. Luodaan kuva- ja 
sanataidetta matalalla kynnyksellä! Opetellaan katsomaan omaa taidetta objektiivisesti, ilman liikaa 
kritiikkiä. Puretaan taideblokkeja ja luodaan uutta yhdessä <3 Ateljee. 
 
Klo 12-16 D&D -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 tässä jaksossa 9. 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 12-14 Sarjakuvaryhmä 
Sarjakuvaryhmässä jatkuu yhden jakson tauon jälkeen aiemmin alkanut yhteisen sarjakuvan teko. 
Jos olet kiinnostunut, mutta et ole ollut ryhmässä aiemmin mukana, tervetuloa silti mukaan! 
Ulappa.  
 
Klo 14-16 Show - taidenäyttelyryhmä  
Ryhmässä tehdään vapaan työskentelyn otteella taidenäyttely pajan omiin tiloihin teemalla "Show". 
Päästä sisäinen glitterin ja konfettisateen täyttämä maailmasi valloilleen ja tee esim. maalaus, 
juliste, piirros – you name it! Näistä koostetaan lopuksi pajalle näyttely. Ilmoittaudu mukaan, 
paikkoja on rajatusti! Ateljee. 
 
Klo 14-18 Kevyet lautapelit 
Tutustumme yhdessä uusiin ja vanhoihin lautapeleihin ja pelaamme pääosin kevyitä ja helpompia 
pelejä. Pajan valikoimasta löytyy mm. helppoja korttipelejä ja toki osallistujien innon mukaan myös 
vähän haastavampia lautapelejä. Halutessasi voit tuoda myös oman lautapelisi kotoa ja opettaa sen 
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muille. Täällä pajalla emme pelaa hampaat irvessä, vaan pyrimme rentoutumaan pelien ääressä. 
Olet tervetullut ryhmään vaikket olisi tottunut pelaaja, opettelemme ja kertaamme pelien säännöt 
aina yhdessä. Ulappa. 
  
Klo 16-18 Coverbändi (soittoryhmä) 
Kulttuuripaja Virran coverbändi. Ryhmä on jatkuva, joten jos olet kiinnostunut bändissä 
soittamisesta, niin kysele vapaista paikoista Samuelilta: samuel.uotila@sosped.fi tai txt 
0447202541. Studio. 

 
 
Keskiviikko 
 
Klo 10-12 Tervetuloa mukaan! (tutustumiskäynti)  
Virran toimintaan tullaan mukaan tutustumiskäynnin ja alkuhaastattelun kautta. 
Tutustumiskäynnille pääsee kätevimmin osallistumalla tähän ryhmään, joka on tarkoitettu 
toiminnasta kiinnostuneille. Samassa yhteydessä voimme tehdä alkuhaastattelun. Ryhmään voi 
tulla myös yhdessä ystävän tai tukihenkilön kanssa. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Virran vastaava 
ohjaaja Minna, 044 7227780 tai sähköpostitse: minna.wallenius@sosped.fi. Metsänpeitto. 
 
Klo 11-13 Bujo-ryhmä 
Bujo eli bullet journal 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! Ateljee. 
 
Klo 12-14 Katkerat sinkut -juhlatoimikunta 
Ketkuttaako taas yksi yksinäinen ystävänpäivä? Kismittääkö kaikki paikalla pörräävät pariskunnat? 
Kiukuttaako sietämättömän synkkä sinkkuelämä? Niin minuakin. Siksi Virralla järjestetään 
ystävänpäivää seuraavan viikon perjantaina, 24.2. Katkerien sinkkujen karkelot! Kyseessä on kestit, 
joissa juhlistetaan meitä, joiden rakkauselämää ei ole onni potkinut. Miten? En tiedä. Ja sitä varten 
kokoontuu Virran juhlatoimikunta. Tule mukaan niin keksitään yhdessä, miten juhlistaa ja purkaa 
yksinäisyyden synnyttämää turhautumista iloisella tavalla. Ulappa. 
 
Klo 13-15 Art Journal  
Art Journaliin eli taidepäiväkirjaan voit koota yksiin kansiin piirroksia, maalauksia, kollaaseja, runoja, 
mietteitä tai muita aivoituksia - ilman suorituspaineita tai sen tarkempia tavoitteita. Tärkeintä on 
luovuus ja siinä hetkessä mieleen juolahtavien ajatusten purkaminen sekä visualisointi art journalin 
sivuille. Ryhmässä on tarjolla joka kerralle eri teema, jonka pohjalta voit haluamallasi tavalla lähteä 
toteuttamaan omaa näkemystäsi. Tarkoitus on, että joka kerralla täytetään yksi aukeama. Kirjan 
saat pajalta, ja ryhmässä voit käyttää aina pajan tarvikkeita, mutta halutessasi voit tuoda mukanasi 
myös omia välineitäsi ja täyttää kirjaa omaan tahtiin myös kotona. Ryhmässä on lisätwistinä se, että 
siellä puhutaan suomen sijaan englantia! Voit osallistua, vaikket olisi kokenut 
englanninkielenpuhuja. Ryhmässä ei siis arvostella kenenkään kielitaitoa, vaan kannustetaan 
heittäytymään ja kokeilemaan rupattelua enkuksi. Voit myös tulla vain tekemään taidepäiväkirjaa, 
ja kuuntelemaan muiden juttelua. Art journalia voit tehdä haluamallasi kielellä. Ateljee.  
 

mailto:minna.wallenius@sosped.fi
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You can collect drawings, paintings, collages, thoughts into your art journal. You can also 
brainstorm whatever you feel like without any pressure or goals. Most important thing is to be 
creative and release your intuitive thoughts and visualize them on to your art journal. There will be 
a theme for every group session witch you can use how you want and make your ideas come true. 
In every group session we fill one spread of our journals. You get one journal from the workshop. 
There's also plenty of supplies to be used. But you can bring your own supplies as well. Art journal 
can be advanced at home in your own pace. The group has an extra twist, we will speak English! 
You can participate even if you're not experienced English speaker. There's no judgement in the 
group. We encourage you to try small talk in English with others. You can also just come and fill Art 
journal and listen others speak in English. You can do your Art journal in any language you want. 
Ateljee. 
 
Klo 13-15 Itseilmaisua kuvin 
Omien ajatusten selkeyttämistä ja ilmentämistä kuvataiteen keinoin. Ryhmä sopii erityisesti niille, 
jotka kokevat haasteelliseksi ilmaista itseään sanallisesti. Ryhmä toimii niin, että jokaisella kerralla 
on aihe, josta tehdään itsenäisesti kuvaa. Tekemisen tapa on vapaa: piirtäminen, maalaaminen, 
muovaileminen, valokuvaaminen. Lopuksi katsomme yhdessä tehtyjä kuvia ja puhumme päivän 
aiheesta. Aiheina ovat rajat, minäkuva, minä ja muut, omat vahvuudet ja mitä tarvitsen. Ryhmä on 
suljettu, eli sama ryhmä kokoontuu koko jakson ajan. Ryhmään mahtuu 6 hlöä. Ilmoittaudu 
mukaan. Metsänpeitto. 
 
Klo 14-16 Reeniryhmä 
Tervetuloa reenaamaan Steelbodyn kuntosalille. Ryhmä on tarkoitettu kaikille 
kuntosaliharrastuksesta kiinnostuneille – aloittelijoille tarjolla ohjausta laitteiden käyttöön. 
Steelbody sijaitsee osoitteessa Åkerlundinkatu 6 (Tullintorin ja kulttuuripajan välissä). Reeniajat 
ovat aina kello 14.00-16.00. 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 14.00 
 
Klo 14-18 Lautapelit 
Luvassa leppoisaa yhdessäoloa kevyitä ja viihteellisiä lautapelejä pelaillen. Osallistujien toiveista 
riippuen pajalta löytyy myös aivonystyröitä kutkuttavia harrastajapelejä – ja halutessasi voit tuoda 
myös oman lautapelin pelattavaksi ryhmässä. Ulappa. 
 
Klo 15-17 Somen hyvinvointivaikutukset (vain ke 25.1.) 
Tutustutaan erilaisiin mielen hyvinvointia tukeviin hauskoihin ja meditatiivisiin sovelluksiin, kuten 
Finch. Tarkoitus olisi löytää itselleen sopiva sovellus, ei kokeilla pakolla mitää itselleen epämukavaa! 
Lisäksi on mahdollista tutustua Tampereen mielenterveyspalveluihin koostetun kirjasen myötä. 
Ateljee. 
 
Klo 15-18 Videopelit 
Tervetuloa pelaamaan yhdessä videopelejä. Pajalta löytyy nykyisin Playstation 3:n lisäksi myös 
Nintendo Switch. Pelejä löytyy useampia erilaisia ja mukaan saa ottaa omiakin pelejä! 
Metsänpeitto. 
 

http://www.steelbody.fi/
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Torstai 
 
Klo 10-13 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 10-12 Luova kirjoittaminen 
Luovan kirjoittamisen ryhmässä luodaan osallistujien näköisiä tekstejä erilaisten matalan kynnyksen 
harjoitteiden kautta. Ryhmään osallistuaksesi sinun ei tarvitse olla valmis Shakespeare, vaan voit 
tulla juuri sellaisena kuin olet, oli luova kirjoittaminen sinulle ennestään tuttua tai ei. Metsänpeitto. 
 
Klo 10-12.30 Säästö-aamupala -ryhmä 
Aloita torstaisi aamupalaryhmällä! Joka kerralla tehdään eri puuro ja leivotaan. Ryhmän ideana on 
oppia perusjuttuja ja saada säästäviä vinkkejä ruuanlaittoon. Jokaisen ryhmässä käytetyn reseptin 
saa itselle ja ryhmän päätteeksi nautitaan sen kerran luomuksista yhteisellä aamupalalla. Tähteet 
saat kotiin mukaasi, joten voit tuoda rasian mukanasi. Pyritään tekemään laktoositonta 
perusruokaa, ja jotta allergiat voitaisiin ottaa huomioon, ilmoitan kertojen aiheet alla. Jokainen voi 
siten ilmoittautua haluamilleen kerroille, ja ilmoittautumisen yhteydessä kertoa allergioista tai 
muista huomioitavista erityisruokavalioista Samuelille. Ilmoittaudu aina kunkin viikon torstain 
ryhmäkerralle viimeistään tiistaina klo 10 mennessä. Voit myös ilmoittautua saman tien kaikille 
kerroille, mutta muista perua paikkasi, jos et pääsekään. Myös ilman ilmoittautumista voi osallistua, 
jos kokoontumiskerralla sattuu olemaan tilaa. Ryhmä kokoontuu neljästi 19.1.–9.2.: 
 
1. Mannapuuro, marjakiisseli (mustikka, mansikka), pannukakku 
2. Tuorepuuro (banaani, mango), pinaattiletut 
3. Kaurapuuro, porkkanasämpylät, kaakao 
4. Puolukkavispipuuro, ”aamiaismuffinsit” (ananas, banaani) 
 
Klo 12-16 Elokuvaryhmä Kuvakarjun kuvakerho  
Jipii! Virran elokuvaryhmä palaa jälleen toimintaan. Jälleen kerran saamme kokoontua popsimaan 
popcornia ja nauttimaan monipuolisesta elokuvatarjonnasta. Ryhmä alkaa aina pienellä 
presentaatiolla päivän elokuvasta, jonka jälkeen kyseinen leffa pistetään pyörimään. Puolivälissä 
pidetään pieni tauko ja lopuksi voidaan hyvässä hengessä käydä läpi elokuvan herättämiä ajatuksia 
ja tunteita. Ryhmän vertaisohjaaja on jälleen kerran valinnut joukon mielenkiintoisia teoksia 
ryhmälle katsottavaksi. Teemana on tällä kertaa "näky ja ääni." Katsomme seuraavat elokuvat: 
19.1. Get Out (2017, Yhdysvallat, K-16, 103 min) 
26.1. Henkien kätkemä (2001, Japani, K-7, 125 min) 
2.2. Rashomon — paholaisen temppeli (1950, Japani, K-12, 88 min) 
9.2. Takaikkuna (1954, Yhdysvallat, K-12, 112 min) 
16.2. Nuoren naisen muotokuva (2019, Ranska, K-12, 120 min) 
Huom! Muutokset ohjelmaan mahdollisia. Tarjolla popcornia! 
Metsänpeitto. 
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Klo 13-17 Blades in the dark 
Blades in the Darkissa pelaajat ovat rikollisjengi 1800-luvun inspiroimassa synkässä 
fantasiamaailmassa. Aiempaa roolipelikokemusta ei vaadita. Englannin lukutaitoa tarvitaan, sillä 
sääntökirja on englanniksi. Ilmoittaudu mukaan, ja sitouduthan käymään kaikilla kerroilla. Ateljee. 
 
Klo 15-17 Origami-ryhmä 
Taitellaan värillisistä papereista origamimalleja. Tutustutaan aluksi perustaitoksiin ja taitellaan 
helppoja malleja yhdessä vaihe vaiheelta. Taitojen karttuessa voidaan valita haastavampiakin 
malleja esim. internetistä tai vertaisohjaajan tuomista kirjoista. 
Ryhmään voi tulla aivan ilman ennakkotaitoja ja edetä yhdessä tai omaan tahtiin, vertaisohjaaja 
avustaa tarpeen mukaan. Ulappa. 
 
Klo 16-18 Metsovirtaa -soittoryhmä (biisintekoryhmän jatko) 
Yhteistyöprojektiimme pääkirjasto Metson kanssa on sävelletty ja sanoitettu syksyn aikana biisejä, 
ja tässä ryhmässä pääsemme nyt myös soittamaan ja sovittamaan niitä äänentoiston kera. 
Ryhmässä kootaan kevään mittaan esiintymiskokoonpano kevään livekeikkaa varten, joka pidetään 
siis toukokuussa Mental health art weekin aikana pääkirjasto Metson musaosastolla. Ryhmä tulee 
olemaan kevään mittaan jatkuva, ja sisällön painotus vaihtelee projektivaiheen mukaan. Projektissa 
tuotetaan keikan lisäksi myös julkaistava äänite. Studio. 
 
 

Perjantai 
 
Klo 10-12 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. Voit tulla 
työstämään tähän aikaan myös taidenäyttelytöitäsi. Ateljee. 
 
Klo 11-13 Metsovirtaa-työpaja 
Kulttuuripaja Virran musantekijät ja projektisuunnittelusta kiinnostuneet kävijät lyövät ovat jo 
syskyllä lyöneet hynttyyt yhteen Pääkirjasto Metson kanssa tuottaakseen fyysisen cd-julkaisun 
tekemistään biiseistä. Nykyajan hengessä tallenne julkaistaan myös digitaalisena. Projektin 
pohjaideana on DIY ja kokonaisuuden suunnittelua ja toteutusta jatketaan tässä työpajassa. 
Julkaisua juhlistetaan loppukeväästä 2023 Metson musiikkikirjastossa järjestettävillä 
levyjulkkareilla. Porukka on tähän mennessä perehtynyt tulevan julkaisun tuotantoon kuten 
aikataulutuksiin, kansien tekoon, tiedotukseen, jatkotuotantoon ja muihin käytännön asioihin. Tätä 
jatketaan myös tässä jaksossa. Mukaan voi tulla myös vaikkei syksyllä olisi mukana ollutkaan. 
Työpajan yhteydessä voidaan tehdä tilanteen mukaan myös esityksen sisällön tuotantoa, eli 
sävellys- ja sanoitushommia niin räpiksi kuin rokiksikin. Huom. livekeikkaa valmisteleva 
Metsovirtaa-soittoryhmä on torstaisin 16-18. Metsänpeitto ja Studio.  
 
Klo 12-13 Taidenäyttelyn suunnittelu 
Pidämme jälleen pajan ulkopuolisen taidenäyttelyn toukokuussa 2023 ja sitä varten kokoonnumme 
kerran viikossa kevääseen asti hoitamaan tarvittavia asioita näyttelyn osalta. Näyttelyn teema on 
‘’Tuulella’’, ja se sekä näyttelypaikka, Arttelin Tairekalleria, valittiin viime jakson aikana. Toisella 
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kokoontumiskerralla (27.1.) teemme kuitenkin yhteisen teoksen teeman mukaan. Kerta on osa 
Veeran opintoihin kuuluvia näyttöjä. Ateljee. 
 
Klo 12-15.30 Kynsienlakkaus ja meikkaus 
Tule mukaan lakkaamaan kynsiä ja meikkaamaan! Voit tehdä molempia tai vain toista, ja 
halutessasi voit olla paikalla vain osan ajasta. Jokainen saa tehdä omalla tyylillään eikä 
lopputuloksella ole mitään väliä vaan tärkeintä on kiva yhdessä tekeminen. Kynsienlakkauksessa 
voit tehdä esim. liukuvärjäystä sienellä tai (pallo)kuvioita kynällä. 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. Ryhmä kokoontuu tässä jaksossa kolmesti: 20.1., 3.2. ja 17.2. Ulappa. 
 
Klo 13-15.30 Kuvataideryhmä 
Ryhmä jatkuu suoraan taidenäyttelyä suunnittelevan tunnin jälkeen. Kuvataideryhmässä voit siis 
tehdä näyttelyihin tarkoitettuja töitä tai tulla tekemään muuta taidetta. Ateljee. 
 

Klo 13-15 Mielisukka-ryhmä 
Mielisukkaprojektissa ollaan loppusuoralla, mutta vielä muutamat sukat neulomatta ennen maalia. 
Tule mukaan loppukiriin neulomaan sukkia hyvään tarkoitukseen! Sukat lahjoitetaan Mielen ry:n 
asumisyksikköön Rasihoviin ystävänpäivän tienoilla. Pajalla on lankoja ja puikkoja. Jos haluat 
lahjoittaa villasukat keräykseen, niiden olisi hyvä olla pajalla viimeistään 9.2. Pajalla on taulukko 
puuttuvista sukkakoista. Ryhmä kokoontuu neljä kertaa välillä 20.1 - 10.2. Metsänpeitto. 
 
Klo 15.30-16 Hyvä(sti), Virta 
Viikonpäätteeksi toivotamme toisillemme iloiset viikonloput. Rentona lopetuksena perjantaille 
kokoonnumme salonkiin vaihtamaan fiilikset viikolta ja mahdollisesti jakamaan hyviä ideoita 
viikonlopulle. Salonki. 
 
 
 

Nähdään Kulttuuripaja Virrassa! 
 
 
 
Terkuin Anna, Minna, Samuel, Hannu, Veera sekä koko muu Virran porukka 
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