Tiedote 30.6.2020
Kuvataiteen ja musiikin opiskelijoille stipendejä
Kauhajoen kansalaisopiston lasten ja nuorten taidekoulu sekä Panula-opisto juhlistivat
ruusuin ja stipendein ansioituneita opiskelijoitaan kesän alussa. Vaikka varsinainen opetus
toteutuikin pandemian vuoksi etäopetuksena, järjestettiin rajoitusten purettua yhteinen lukuvuoden päätöstilaisuus opiskelijoille.
Kauhajoen kansalaisopiston lasten ja nuorten taidekoulusta valmistui kuluneen lukuvuoden aikana 8 oppilasta. He saivat valmiiksi taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän
opinnot kuvataiteessa. Opiskelijoita onnittelu inspiroivassa tsemppipuheessaan Anu Mäkivierikko. Hän kannusti nuoria taiteilijoita rohkeasti käyttämään lahjojaan ja nauttimaan
osaamisestaan. Stipendit ja ruusut valmistuneille jakoivat taidekoulun vs. kuvataideopettaja Minna Haavisto ja rehtori Niina Kiprianoff. Kannustusstipendit kuvataidekoulusta valmistuneille lahjoittivat Lions Kauhajoki sekä Kauhajoen kansalaisopisto. Valmistuneet ovat:
Jenniina Ahtiainen, Camilla Haapamäki, Selina Honkala, Emmi Mäki-Filppula, Meeri Nousiainen, Saija Pihlajamäki, Antti Uusi-Tarkka ja Elias Uusi-Äijö.
Panula-opiston lukuvuoden päätöstilaisuudessa rehtori Niina Kiprianoff kertoi musiikin monista vaikutuksista: ”Useiden tutkimusten mukaan musiikki on herkkua aivoille, sillä se stimuloi useita osia aivoista samanaikaisesti. Aivan täysin musiikin ja aivojen yhteyttä ei vielä
ymmärretä, mutta aihetta tutkitaan ahkerasti.” Kevätlukukauden etäopetusjakso toi haastetta instrumenttiopetukseen opintojen päätösvaiheessa oleville opiskelijoille. Panulaopiston kevätlukukauteen kun kuuluvat konserttiesiintymiset elävän yleisön edessä, joissa
oppilaat pääsevät näyttämään osaamistaan. Tänä keväänä konserttisoitto nauhoitettiin kotona ja lähetettiin opettajille kuultavaksi. Tämäkin tapa osoittautui omalla tavallaan haastavaksi. ”Opiskelijat olivat kovin ankaria itseään kohtaan eikä opettajille lähetetty kuultavaksi
epäonnisia esityksiä. Tällöin opiskelija nauhoitti soittoaan useamman kerran.”: kertoo pianonsoitonopettaja Katalin Berkiné Kothencz. Osa opiskelijoista halusi siirtää viimeisen
suorituksen syyskaudelle, jotta voi esittää kappaleet konsertissa elävälle yleisölle.
Panula-opisto on toiminut kahden vuoden ajan Radion Sinfoniaorkesterin Ystävä yhdistyksen kummikouluna. Radion Sinfoniaorkesterin ystäväyhdistys haluaa muistaa yhtä opiskelijaa kannustusstipendillä. Tänä keväänä Panula-opiston opettajakunta päätti luovuttaa stipendin television Talent -ohjelmassa esiintyneelle viulisti-laulaja Clarissa Grönstrandille.
”Meistä musiikin ammattilaisistakaan moni ei pääse kurkistamaan television musiikkiviihdeohjelmaformaatin kulisseihin. Sinä Clarissa pääsit ja valloitit tuomarit omalla persoonallasi ensi hetkillä!”: onnitteli rehtori stipendin luovutuspuheessaan.
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Lukuvuoden päätöstilaisuudessa jaettiin Panula-opiston taiteen perusopetuksen laajan
oppimäärän perusopintojen todistuksia 5 opiskelijalle. Lisäksi viime syksynä perusopinnot
valmistuivat kahdella opiskelijalla. Perusopintojen todistuksia valmistui kaikkiaan 4 Teuvan
oppilaille, 2 Kauhajoen ja 1 Isojoen oppilaille. Isojokinen perusopinnot päättänyt pianisti
Viljami Siltaoja esitti tilaisuudessa Glenn Millerin In the Mood –kappaleen. Todistusten lisäksi tilaisuudessa jaettiin opettajien valitsemille opinnoissaan hyvin edistyneille opiskelijoille kannustusstipendejä. Stipendejä lahjoittivat Panula-opiston kannatusyhdistys, Lions
Kauhajoki sekä Lions Teuva ja ne luovutti Panula-opiston kannatusyhdistyksen Mari Viertola ja Leena Yli-Kokko.
Perusopinnoista valmistuivat: Janita Perälä (sello) Teuva, Tino Ketola (sello) Teuva, Emilia
Paloneva (alttoviulu) Kauhajoki, Viljam Siltaoja (piano) Isojoki, Riina Konttinen (piano)
Teuva, Antti Ekola (kitara) Teuva, Maria-Sofia Hakola (piano) Kauhajoki.
Kannustusstipendit:
Kauhajoki: Meeri Heikkilä viulu, Nella Rintaluoma sello, Tiitus Ala-Opas kitara, Selma Ikkeläjärvi huilu, Heini Sihvonen piano, Pihla Talvitie piano, Eeli Saukko rummut, Justiina
Lehtola harmonikka, Hilla Nousiainen muusikon perustaidot
Teuva: Atte Panttila kitara, Siiri Perälä huilu, Santtu Mylläri piano, Martina Sundberg viulu
Isojoki: Gendra Käärd muusikon perustaidot, Olivers Kublins piano
Karijoki: Meri Haaranoja viulu
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