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Tämä lehden numero ilmestyy vain sähköisessä
muodossa.
Siihen on montakin syytä.
Lehden painettu versio on
kallis muoto, vaikkakin sitä
on edelleenkin toivottu entiseen tapaan.
Toinen varteenotettava
seikka on ajan hengessä
pysyminen. Emme voi joka
asiaan sanoa ”aina on tehty näin”. Muutamia vuosia
tai vuosikymmeniä sitten
teimme lehteä leikkaa, liimaa menetelmällä. Aikoinaan, kauan, kauan sitten
opiskelijat tekivät lehteä
kauniilla käsialalla kirjoitettuna, siis vuosikymmeniä
sitten, joitakin numeroita
on arkistossa tallella.
Olemme esittäneet opiskelijoille toiveita tulla mukaan
lehden tekoon. Olisi hienoa
kun voisimme jakaa lehden
välityksellä monia opiskeluun liittyviä asioita. Sellaisia joita juuri opiskelijat
tuovat esille, kuvia, kirjoituksia, kokemuksiaan opiskelusta.

Toiveiden tynnyrin tyhjennys saattaisi tuottaa merkittävää tulosta. Opisto
järjesti kuntalaisille opistotreffit. Siellä kuntalaiset
tapasivat opiston henkilökuntaa ja heillä oli mahdollisuus esittää toiveitaan
esimerkiksi opetusohjelmaan liittyen. Vilkkaasta
keskustelusta päätellen
uusia ideoita tuli runsaasti.

energian lähteeksi. Juuri
näitä kaikkia mahdollisuuksia opistomme tarjoaa runsaasti eri toiminta-alueilla.

Myös opistolaisyhdistyksen edustajia oli keskustelemassa ja kuuntelemassa
henkilöitä, joilla oli paljonkin kerrottavaa. Olimme
kuulolla ja käymme vielä
omassa keskuudessamme asioita läpi, joita ehkä
meiltäkin odotetaan ja mitä
voisimme tehdä ja kenties
toteuttaa.

Odotan itse malttamattomasti palstalle pääsyä, se
tuo kesän tullessaan. Siellä
luonnon helmassa itse ainakin saan energiaa luonnosta.

Keskusteluissa tuli usein
esille varsinaisen opiskelun
lisäksi tarvittavaa yhteisöllisyyttä. Ihminen kaipaa
ystäviä ja toisten ihmisten
läheisyyttä arkipäivän elämään. Kaikkea sitä mistä
saa energiaa arjen harmauteen. Monet harrastukset on koettu hyväksi

Tätä kirjoittaessani aurinko
paistaa kirkkaasti ja ainakin naakat parveilevat kevättä enteillen. Vielä en ole
kuullut talitinttien konserttia, mutta kevättä kohden
olemme menossa.

Yhdistyksellä on viljelypalstoja Vuosaaren Uutelassa.
Vapaita palstoja kannattaa
kysellä, yhteystiedot toisaalla tässäkin lehdessä.
Aurinkoista kesän
odottelua!
Ritva Nuutinen
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USKALSIN OLLA ENEMMÄN

Teksti: Taina Saarinen, rehtori
Kuva: Mari Larkovaara

Olen kirjoittanut yli 10
vuotta Oppisviestiin rehtorin terveisiä. Palaan aina
jotenkin samaan teemaan
eli siihen, miten opimme
aikuisina ja mitä elinikäinen oppiminen ja itsensä
kehittämisen halu merkitsevät. Näin nytkin. Toki
joukossa on ollut Helsingin
työväenopiston hallinnon ja
toiminnan uudistamiseen
liittyviä tekstejä myöskin.
Mutta uskokaa tai älkää,
näen nekin teemat oppimisen silmälasien kautta.
Oppilaitoksen rakenteillakin on suuri merkitys perustoiminnalle – se joko
tukee tai hankaloittaa sitä.
Monimutkaiset ja epäselvät
rakenteet ja vastuut voivat
viedä sitä energiaa, jota
tarvitaan aitoon asiakastyöhön.
Otsikko on lainattu musiikinopettaja Jutta Holmbergiltä. Hän kertoi oman
laulajan otteensa syvenemisestä hyvän ohjaajan
avulla. Tuo lause kolahti. Siinä kiteytyy se, kun
oman osaamisen kehittymisen tarve sekä taitava
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ja kuunteleva ohjaus ovat
samassa hetkessä.

Opisto opiskelijoiden
silmissä
Vuoden 2017 asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan
työväenopiston toimintaan
ollaan edelleen erittäin
tyytyväisiä, arvosana 4,16
(maksimi 5). Sekä opetus
että asiakaspalvelu arvioitiin laadukkaaksi ja opetustarjonta asiakkaan tarpeita
vastaavaksi. Opetus- ja
asiakaspalveluhenkilöstö
koetaan ammattitaitoiseksi ja ystävälliseksi. Myös
ilmoittautuminen ja kurssimaksun maksaminen on
saatu kuntoon palautteen
mukaan. Tosin maksaminen vaikeutui hetkeksi
alkuvuonna 2018, kun maksamisen taustajärjestelmä
muuttui. Opetustiloihin ja
niiden soveltumisesta opetukseen ollaan pääosin tyytyväisiä. Kehitettävää löytyi
kuitenkin esteettömyydessä ja opasteissa. Opiston
omien toimipisteiden opasteet uusitaan vuonna 2018.
Kuntalaiskyselyissä opisto

saa kiitosta muun muassa
monipuolisesta tarjonnasta monenlaiseen tarpeeseen, asiantuntevista ja
miellyttävistä opettajista,
palvelujen hyvästä saavutettavuudesta sekä opiskelijoiden ja kuntalaisten
mielipiteen kysymisestä
sekä edullisista kurssihinnoista.
Uuden toimialan kanssa
harjoitellaan monia asioita
vielä. Työväenopisto entisenä itsenäisenä virastona
oli kehittänyt omat matalan
hallinnoinnin toimintatavat.
Uusi iso toimiala tarjoaa
mahdollisuuksia ja resursseja hallinto- ja tukipalvelujen kehittämiseen, mutta
vie hetken aikaa, ennen
kuin toimialan yhteiset prosessit on hiottu. Tämä sisäinen kehittämisen tarve
näkyy eniten työntekijöille.
Asiakkaat kokevat hankaluudet silloin, jos esimerkiksi koululla tapahtuvan
iltaopetuksen tilaan ei
päästä kiinni olevien ovien
vuoksi.

Kuva: Opistotreffit, rehtori Taina Saarinen ja asiakas

… ja toiveissa
Poimin seuraavaan kuntalaiskyselyjen ideoita opistolle. Moni ehdotus on jo
opiston toiminnoissa mukana ennestään, mutta uusia
ajatuksia löytyy myös. Paljon on toivottu esimerkiksi
lukukausien pidentämistä,
joka on hankala toteuttaa
sen vuoksi, että opiston
tuntiopettajat ovat pääsääntöisesti käytettävissä
vain nykyisinä työkausina.
Tämä liittyy tuntiopettajien
työsuhteen ehtoihin.
Tässä suoria lainauksia
kuntalaiskyselyjen ehdotuksista tai opiston merkityksestä:
”Kun tietyt kurssit täyttyvät
muutamassa minuutissa,
tietyt tietotekniikkakurssit,
digikamerakurssit jne., olisi toivottavaa, että sellaisia
kursseja voitaisiin järjestää

heti lisää. Ilmoittautumisen
yhteydessä olisi jo heti kehotus ilmoittautua varalle
jonoon ja jos näitä on riittävästi, niin heti uusi kurssi
toteutukseen.”
”Ihmisten välinen kanssakäyminen. Kun ihmisellä
on aineellisesti kaikki hyvin, keskiöön tule se, kuinka pärjäämme toistemme
kanssa. Tämän huomioiminen ja tutkiskelu arjessa
päivittäin, niin henkilökohtaisessa kuin työelämässä,
on elämän tärkeintä, kehittävintä ja myös palkitsevinta sisältöä.”
”Erilaisten ihmisten kohtaaminen ja heidän ajatuksistaan uusien ideoiden
saaminen.”
”Oman ihmisyyden rakentaminen. Itsensä löytäminen ei ole klisee, vaan
edellytys toimimiseen yk-

silönä yhteisössä, jossa
verkostoitumisen ja monipuolisuuden vaatimukset
kasvavat. On pidettävä
huoli omista tarpeista; tunnistettava ja täytettävä ne,
rehellisenä itselleen.”
”Mielenrauha. Pyrin löytämään paremman tasapainon hektisen arkielämän
ja mielen hyvinvoinnin välillä. Tämä vaatii aktiivista
työskentelyä, pohtimista ja
uusien keinojen etsimistä.”
”Itseni kehittäminen ottamalla uusia taitoja haltuun.
Nyt on aika ja aikaa kokeilla asioita, joita on joskus
pitänyt ehkä kiinnostavina.
Jotkut niistä voivat osoittautua kertakokeiluiksi,
mutta joistakin tulee tärkeitä elämänsisältöjä ja jopa osa minuutta.”
”Kokeile uutta - ylitä mukavuusalueesi. Kokeile
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uutta harrastusta voisi olla
vaikkapa kurssi - pari kertaa kuukaudessa käytäisiin
tutustumassa kaupunkimme huikean laajaan tarjontaan.”
”Uuden taidon oppiminen.
On hienoa oppia jokin uusi taito, vaikkei siitä suurta
hyötyä jatkossa olisikaan.”
”Luovuus. Mitä on luovuus,
miten se meissä näyttäytyy. Miten voin tunnistaa, vahvistaa, kehittää
luovuutta omassa arkipäivässäni. Persoonallisuudenpiirteiden, ympäristön,
iän jne. vaikutus luovuuteen.”
”Käytännön tietoja ja taitoja. Liittyen melkeinpä
mihin aihealueeseen hyvänsä, kirjanpidosta polkupyörään (en osaa tehdä
polkupyörällenikään yhtään
mitään). Kiva olisi jos olisi
käytännön taidoissakin alkeistason opetusta.”
”Ruohonjuuritason arjen
innovaatiot. Koko ajan löytyy pieniä tai suuria ideoita
mitä voisi kehittää - ideoita olisi mukava jakaa ja
kehittää yhdessä muiden
kanssa - olisiko tästä kurssi-ideaksi? Arjen innovaatiot elämään. Samalla voisi
tutustua maailmalla tehtyihin arjen innovaatioihin ja
näitäkin voisi miettiä miten
niitä saataisiin tänne Suomeen ja Helsinkiin sovitettua.”
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”Tietotekniikkaan liittyvät
asiat. Jotta pysyisi mukana
maailman menossa ja pystyisi edelleen käyttämään
näitä hauskoja aikuisen ihmisen leluja. Myös parantaa suhdetta nuorempaan
polveen, kun jotain ymmärtää.”
”Uuden kielen oppiminen
myös maan kulttuurin avulla. Ruoka, juomat, maan eri
eri alueet ym. Nykytaide ja
tanssi myös. Musiikki. Maan
”piilossa olevat kohteet”, ei
ne niin turistikohteet. Maa
eri silmin nähtynä.”
”Hyvä kunto vanhana”
ohjelma. Ilmaisia kunto-/
terveystestejä eläkeläisille, joissa selvitetään heikkoudet ja puutteet sekä
annetaan ohjeet, miten
voi parantaa kuntoaan, että säilyisi mahdollisimman
hyväkuntoisena mahdollisimman pitkään.”
”Konkreettisesti paikan
päällä, pienryhmissä ammattilaisen johdolla. Esim.
hirsitalon rakennuskurssi:
mennään työmaalle ja rakennetaan minikokoinen
(esim. 2mx3m) hirsitalo
autenttisia materiaaleja
käyttäen. Käydään kaikki
työvaiheet vaihe vaiheelta
läpi ja kysyttyään tyhmätkin kysymykset. Tai minikokoinen terassi/puuvaja/
kasvihuone jne.”
”Voisi olla kokkikurssi, jossa kokattaisi itse, kukin
saisi etsiä vaikka jotain

reseptejä kokeiltavaksi ja
kokeilisi kotonakin. Sitten
tehtäisiin ekskursio kauppaan, katsottaisiin mistä
löytyy mitäkin ja miten tietää, mikä on vegaanista. Ja
ravintolaretki johonkin kasvisravintolaan --- Voisi olla
vierailijoita välillä paikalla
kertomassa omasta vegaanikokkauksestaan. Loppuhuipentumana voisi olla
vaikka oman kojun pitäminen ravintolapäivässä!”

kantasuomalaisia. Ideana
olisi tarjota tilaisuus tutustua toisiinsa tekemisen
avulla.”
”Verotus. Tavallisen palkansaajan/eläkkeensaajan
verotuksen oikeellisuus.
Myös piensijoittamisen verotus kiinnostaa - verkkokurssit tai yleisöluennot.”
”Edunvalvonta. Opisto voisi järjestää meille vanhoil-

le kurssin, jolla tehdään
edunvalvontavaltuutus.
Nykyään jokaisen pitäisi se
tehdä, ei vain perusmallia,
vaan vähän yksilöidymmän.”
Kuntalaisten ajatukset ja
oppimistarpeet kuvaavat aikuisten yleissivistyksen tarvetta, niiden
avulla voimme opistossa
ennakoida, millaisia tietoja ja taitoja ihmiset koke-

vat tarvitsevansa. Samalla
kuntalaiset oivaltavat, että
heidän omilla tavoitteillaan
on suuri merkitys heille
itselleen, koska tavoitteilla on taipumus toteutua
tavalla tai toisella. Ihminen alkaa toimia tavoitettaan kohti. Uskalletaan olla
enemmän.
Taina Saarinen, rehtori
taina.h.saarinen@hel.fi

”Miten löytäisi väyliä lähidemokratiaan ja ns. korttelija pihaelämään kevyemmin
kuin sitoutumalla järjestöihin. Kursseja paikallisen
naapuriavun ja vuorovaikutuksen keinojen lisäämiseksi ilman Facebookia.”
”Mielelläni auttaisin muitakin kaikessa siinä, missä
voin, osaan ja apu kelpaa.
Esim. lapsiperheitä heidän arjessaan, vanhuksia
ja sairaita keskustelu- ja
liikkumiskumppanina sekä
arjen ja kodin askareissa.”
”Haluaisin asiantuntijan
opastuksella kerätä erilaisia, eri kasvukauden aikoina esiintyviä metsän,
pellon ja niityn kasveja,
tunnistaa ne ja kuivattaa
herbaarioksi.”
”Maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten yhteiset
kurssit. Teemojen, kuten
käsityöt, ruoka, liikunta
tai taide, ympärille koottu
kurssi, johon otettaisiin sekä maahanmuuttajia että
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OPISTOTREFFIT OLI YLEISÖMENESTYS

Teksti ja kuvat: Mari Larkovaara

Työväenopiston Opistotreffeille 10. helmikuuta saapui
satakunta kaupunkilaista
tapaamaan opiston henkilökuntaa ja päättäjiä. Yhä
useampi toivoi opistolta
avoimia tiloja käyttöönsä.
”Meidän pitää olla entistä avoimempia kysymään
kuntalaisilta, mitä heille kuuluu ja mitä voimme
tarjota heille”, pohti työväenopiston rehtori Taina
Saarinen kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenille
hetki ennen Opistotreffien
aloitusta.

Saarinen oli oikeassa, sillä
treffeille tulleet kertoivat
halukkaasti, mitä odottavat
opistolta. Toiveiden ja odotusten kirjo oli laaja. Osa
paikalle saapuneista viihtyi
pidempään, osa piipahti pikaisesti.

Avoimia tiloja ja
vertaisoppimista
Tilojen avoin käyttö nousi esiin monissa toiveissa,
ja avoimen tilan uskottiin
olevan itseohjautuva. Tiloja toivottiin myös muun

muassa
nikkaroinnille,
vapaamuotoiselle kortin
pelaamiselle sekä kaveriporukan kokoontumiselle
kokkailemaan.
”Kaikkeen oppimiseen ei
tarvita kurssia. Jos saa tilan ja kahvia, voi syntyä vapaamuotoinen kerho, jossa
opetetaan toinen toisiaan”,
totesi usealla kurssilla opiskellut ja vertaisohjaajana
toiminut eläkeläismies.
Myös matalan kynnyksen
työpajamaista toimintaa

ehdotettiin lisää, jotta uusia asioita pääsisi kokeilemaan helposti.

Teemakahviloita ja
arkisia ulostuloja
Opisto nähtiin kohtaamispaikkana, jossa niin maassa- kuin maahanmuuttajat
voivat helposti tutustua
uusiin ihmisiin muussakin
yhteydessä kuin perinteisellä kurssilla. Toiveena
oli muun muassa saada
nuorille yksinäisille aikuisille mielekkäitä illanviettomahdollisuuksia. Tietyistä
aiheista kiinnostuneet puolestaan voisivat tavata toisiaan teemakahviloissa.
Monen mielestä työväenopiston toimintaa pitäisi
viedä enemmän ulos neljän seinän sisältä. Ehdotuksissa oli muun muassa
luontoretkiä, hiihtokoulua,
kesätreffejä uimarannalla
sekä kaupunkikierroksia
kävellen ja pyöräillen.
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”Työväenopiston edustalla
Helsinginkadulla voisi olla
aktiivinen basaari. Lisää
arkisia ulostuloja.”

ja toimintaa pyritään ohjaamaan entistä enemmän
kaupunkilaisten toiveiden
mukaiseksi.

Lapsiparkista taikatemppuihin

Lisätiedot:

Keskusteluja käytiin myös
muun muassa oppimisesta ja opitun ylläpidosta,
muistiinpanotekniikoista,
monilukutaidosta, induktiosilmukoista, lapsiparkista,
opinto-ohjelman sisällysluettelon fontin koosta,
ilmapiiristä, etäluennoista, pullan leivonnasta,
taikatempuista, sketsien
kirjoittamisesta ja näyttelemisestä, teemaretkistä,
kirjansidonnasta, yksinlaulusta, kundaliinijoogasta,
elämänhallinnasta, kehräämisestä, vesijumpasta
ja eri kielten opiskelusta
laulaen.

Emmi Komlosi
suunnittelijaopettaja,
osallisuus ja
ilmiöoppiminen
emmi.komlosi@hel.fi

Kaikki treffeillä esitetyt
ajatukset käsitellään huolellisesti työväenopistossa
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VANHAT TEKIJÄT – LUOVAN
KIRJOITTAMISEN SENIORIRYHMÄ
Teksti: Eila Anttila
Kuva: Tuula Saarikarhu

Vanhat tekijät- taiteilijanimeä käyttävällä ryhmällä
oli viimeisen kirjansa Sata
klasissa julkistamistilaisuus 28.12.2017 Kaupungintalon aulassa. Jäsenet
olivat osallistuneet kirjoituksillaan kirjan tekoon ja
yksi jäsenistä Sirkka-Liisa
Sandelin-Nertamo julkaisi
samaan aikaan oman aikaansaannoksensa Ruohonjuuritason mönkijä,
joka oli vain jatkoa yhteiselle kirjalle.
Vanhat tekijät-ryhmällä
on varsin pitkät perinteet.
Keväällä 1978 Töölönkatu
33:een valmistui Töölön
vanhushuollon keskus (nyk.
Töölön palvelukeskus. Samana syksynä siellä alkoi
toimia Kynäily-piiri. Se oli
Helsingin kaupungin huoltoviraston alainen. Syksyllä 1981 Kynäily-piiristä tuli
Helsingin työväenopiston
Kynäilijä-piiri. Kokoontumispaikka pysyi entisenä.
Lukuvuonna 1986 – 87 Kynäilijä-piiristä tuli Luovan
kirjoittamisen piiri. Syksyllä 1988 se sai nimekseen:
Me kirjoitamme. Nykyään
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Hautuumaa –
sen laidalla nousee iso kivipaasi,
		
Sandelin, sukunimeni ponnahtaa äkisti silmiini.

t yöväenopiston
kurssilistassa virallinen nimi on Luova
kirjoittaminen.
Alusta pitäen kyseessä on ollut senioriryhmä, jonka
kokoontumispaikka
on säilynyt samana
vuosik ymme niä.
Vain Töölön palvelukeskuksen peruskorjauksen ajan
se joutui olemaan evakossa Arbiksella. Uskollinen
ydinjoukko on jaksanut olla
mukana vuodesta toiseen,
osa vaihtuu. Ryhmään tullessaan moni arastelee,
uskaltaisiko avata syvimpiä ajatuksiaan. Vauhtiin
päästyään jokainen kokee
onnistumisen riemua, jota
lisää vielä toisten tuki ja
kannustus. Kouluaikojen
painajaiset, kielioppi- ja
oikeinkirjoitussäännöt eivät ole kynnyskysymyksiä,
niitä korjaillaan yhdessä
lempeästi. Pääroolissa on
luovuus.
Ryhmä kokosi ensimmäiset
antologiat Elämän parketilla v. 1996, Aurinko

SADAN VUODEN PURJEHDUS

Se on hän, punainen vaarini
		
koko sukuni vaietuin hahmo
		nälkään tapettu.

paistaa lumeen v. 1998
ja Muistelen ja kirjoitan
v.1999. Näissä julkaisuissa
on kirjoittajina mm. Urpo
Ekström, Klaus Lähteenmäki ja Jussi Heinonen
(kuvassa), jotka ovat mukana edelleen.
Vuosien tauon jälkeen 2007
ryhmä alkoi koota uutta
antologiaa ja otti taiteilijanimekseen Vanhat tekijät. Näin syntyi Elämää
– ei sen vähempää, joka
ilmestyi keväällä 2008. Kun
oli vauhtiin päästy, julkaistiin seuraavat kirjat, Näillä
mennään v. 2012 ja Elämän kyydissä v. 2015.
Sata klasissa syntyi Suomi 100-juhlavuoden innoittamana.

Ikkunalaudallani purjehtii Lauri-fregatti,
		
yli sata vuotta jo purjehtinut erilaisia ikkunameriä
		
todistanut vaarin taitavuutta...
Laurin lasilaatikon päällä kyntävät merta muut laivat
		neliskanttisissa pulloissaan
jokaisella meillä on oma nimikkomme
		
- ne on rakentanut punaisen vaarin poika, merikapteeni.
Samalla ikkunalla käyskentelee puusta veistetty uroshirvi
		isäni veistostaidetta
		
Miten minä liityn tähän janaan?
				
Viiton, kirjoitan, kiinnitän renkaita ketjuun.
			
			

Me haluamme tuhkamme mereen
emme joukkohautaan.

Teksti: Sirkka-Liisa Sandelin-Nertamo
Kuva: Päivi Airas
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ZACHRIS CASTRENIN
SÄÄTIÖN APURAHAT
Zachris Castren säätiö jakaa apurahoja Helsingin suomenkielisen työväenopiston opiskelijoille opiston ulkopuolella tapahtuvia jatko- ja täydennysopintoja varten.

Apurahojen hakuaika on huhtikuu
Hakemukseen on liitettävä opintotodistus, jonka voi pyytää työväenopiston toimipisteistä sekä stipendikurssin
järjestäjän kurssiesite.
Hakulomakkeita ja -ohjeita saa opistojen toimipisteistä ja
opistolaisyhdistyksen kotisivuilta
www.hel.fi/tyovaenopisto/opiston esittely.
Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä.
Hakemukset palautetaan osoitteella:

Zachris Castrenin säätiö, PL 5300
00099 Helsingin kaupunki

Lisätietoja: Säätiön puheenjohtaja Ritva Nuutinen 040-5555 062, ritva.nuutinen@luukku.com
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OMPELUKURSSI

Teksti: Pirkko Thomasson
Kuva: Eija Inglis

Olen 1970-luvun alusta asti jo osallistunut Työväenopistossa erilaisille lyhyille ja
koko lukukauden pituisille
kursseille. Välillä on ollut
vuosienkin taukoja opiskeluissa perhe- ja työkiireiden
vuoksi. Nyt eläkkeellä taas
on aikaa osallistua useillekin kursseille viikossa. Ompelukurssit minulta olivat
jääneet kokematta, kunnes
syksyllä 2016 kokeilin pyrkiä käsitöihin ja onnekseni
pääsin. Keskiviikkoillan Taitavaa ompelua Elisa Koskisen ryhmässä oli vielä tilaa
yhdelle.
Aluksi tuunasin ja korjailin heräteostoksia, jotka
roikkuivat vaatekaapissa käyttämättöminä. Kevätkaudella 2017 tuli
käsityöryhmään tieto, että
eräässä kangasliikkeessä
oli remontin takia 90%:n
alennuksia. Hyllyt olivat jo
lähes tyhjiä, mutta löysin
kuitenkin jotain itselleni
sopivaa. Ostin neljä metriä
trikoota, jonka hinnaksi jäi
alle 10 euroa. Päätin tehdä
kesäleningin. Mallin suunnittelin itse ja opettajan

avustuksella muokkasimme peruskaavasta malliini
sopivat osat. Viime kesänä
mekko olikin jo käytössä.
Syyskuun alussa osallistuin Nahkavaatteesta laukuksi-viikonloppukurssille.
Siellä valmistui pieni olka/
vyölaukku. Jatkoin keskiviikon käsityöryhmässä
edelleen. Valmistin siellä
muiden töiden ohella kesäleninkiin sopivan myssyn.
Viime syksyn käsityökurssit huipentuivat Designmuseossa 12.12.2017
Työväenopiston käsityön
opiskelijoiden töiden esittelyyn Pystymetsästä catwalkille -tapahtumassa.
Kaikki halukkaat Työväenopiston ompeluharrastajat saivat astua estradille
esittelemään kursseilla valmistamiaan töitä. Esiintyjiä
oli paljon ja tunnelma tiivis. Kävelimme pareittain
Designmuseon ala-aulan
päästä päähän ja takaisin.
Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikilla oli
jalkineina kumisaappaat.
Pyörähdimme matkan varrella ympäri kuten oikeat

mannekiinit. Yleisö taputti
ja välillä hurrasikin esiintyjille.
Vaikka käsityökurssini on
aika myöhään illalla, niin
työn tekeminen vie mukanaan, eikä väsymystä
huomaa, päinvastoin siellä aivan virkistyy. Joskus
tekeminen on rentouttavaa ja joskus haasteellista,
virheitä tulee myös, mutta lopulta koittaa palkinto,
tyytyväisyys ja ilo, kun näkee edessään valmiin työn.

Kuva: Pirkon ompelema leninki ja
siihen samasta materiaalista valmistamansa päähine sekä asusteisiin sopiva nahkainen käsilaukku.

13

RETKELLÄ RONDAN KAUPUNGISSA
JA SITÄ YMPÄRÖIVILLÄ POLUILLA

Ronda on 36.000 tuhannen asukkaan
kaupunki 750 metrin korkeudessa meren pinnasta keskellä Serrania de Rondan
vuoristoa.
Rondan erikoisuus on sen sijainti El Tajo
-rotkon reunalla. Rotko on yli 100 metriä
syvä ja sen on aikojen saatossa kovertanut Guadalevin- joki, joka virtaa kaupungin halki jakaa sen kahteen osaan. Ei

Tällä Rondan retkellä otin vähän omaa aikaa ja suuntasin kaupunkia ympäröiville
kävelyteille ja El Tajo-rotkon syövereihin.
Kaupungin historia ulottuu kauas menneisyyteen, ja siellä, kuten muissakin
Andalusian kaupungeissa, on menneiden
aikojen vaikutus edelleen vahvasti läsnä.

Teksti ja kuvat: Helena Grönlund

Castrenin säätiön apurahan turvin pääsin tutustumaan espanjalaiseen sosiaalityöhön eräällä sen sektorilla. Uskoakseni
matkan hallinnollisella osuudella ja käytänteiden selostamisella ei kuitenkaan
riitä laajempaa kiinnostavuutta ja niinpä
ajattelin kertoa mieluummin mielenkiintoisesta tutustumismatkasta Rondan kaupunkiin.

ja blogeista niin paljon mielenkiintoisia artikkeleita, etten ala niitä kertaamaan.

kylläkään enää marraskuussa pahemmin
virrannut, sateiden jälkeen vettä on varmaankin riittänyt.
Rotko ylitse on ainakin pari siltaa. Niistä
uusinkin, ja kuuluisin Puento Nuovo, on
rakennettu 1700-luvulla, kun aiempi oli
romahtanut. Turisteille ja monille paikallisillekin tämä silta on tunnetuin yhdistäähän se kaupungin molempien puoliskoiden
nähtävyydet yhdeksi kokonaisuudeksi.
Kaupunkikuvan erikoispiirteisiin kuuluu
myös, että taloja on rakennettu aivan rotkon reunalle.

vuoristoteitä pitkin. Maisemat ovat henkeäsalpaavat. Asutusta matkan varrella
ei ole, vain vuohilaumat yrittävät raapia
syötävää kivisiltä rinteiltä. Silloin tällöin
pilkahtaa rinteiden lomassa kaukainen
talorypäs, jokin Andalucian kuuluista valkoisista kylistä.

Luonnollisesti täytyi käydä katsastamassa
myös rotkon pohja. Oli aavistuksen verran
haasteellista laskeutua ja varsinkin palatessa nousta tuo satakunta metriä paikoin
jyrkkää, kivistä, kämmenen levyistä poluntapaista jyrkänteen rinteellä. Varsinkin
kun rotkon reunalla roikkuen joutui ohittamaan vastaantulijoita.
Joku vierittänyt polulle järkäleitä, ettei
pääse läpi vihreämmille maisemille vaan
samaa tietä taksin se 100 metriä.
Joku vanha patosysteemi täällä rotkon
pohjalla.

Rondaan tutustumiseen kannattaa varata
useampikin päivä. Kun kaupungin pakolliset nähtävät on koluttu, tarjoavat sitä
ympäröivät tasangot ja vuoret helppoja
ja haastavampia retkikohteita ja vaellusreittejä aina johonkin valkoisista kylistä.
Takaisin pääsee samaa reittiä, mikäli puhtia riittää ja pohkeet kestää. Voi myös
valita aikataulujen salliessa junamatkan
jostakin lähikylästä.

Tämä mukava ravintola lähes kirjaimellisesti roikkuu rotkon yllä.
Kaupungin nähtävyyksistä löytyy netistä

Milloinkaan ei tunnu kylmä olutpullollinen
aurinkoisella terassilla paremmalta kuin
vaativan patikkamatkan pisteeksi.

Malagasta Rondaan on noin 100km ja sinne pääsee helposti henkilöautolla, mutta
myös bussilla tai junalla. Myös monet matkanjärjestäjät tekevät sinne retkiä ainakin
Aurinkorannikolta.
Matkustimme Rondaan junalla Malagasta ja palasimme bussilla mutkittelevia
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PUHUMATTOMUUDEN KEHÄ

Kertoisitko minulle
		
mitä tapahtui vuonna 1918
Miksi me emme käy Kalliomäessä
		
miksi emme Paisteen talossa
Mitä erikoista on siinä, että Paisteen isäntä keitti minulle kahvit
Välillä oli kylässä ilkivaltaa
		Laiturin varastamista
		postilaatikon rikkomista
			ei tietoa tekijästä
			
kunnes yllätin luokkatoverini itse teossa
		
Hän häpesi ja minä sanoin
			
ei meidän tarvitse riidellä vaikka vanhempamme
			tekevät niin
		
Siitä lähtien postilaatikko pysyi koskemattomana
Olen lapsi vielä
		
en edes osaa kysyä
		
tuntuu vain niin pahalta
		vihamieliseltä
Kuka kantaa kaunaa kellekin
Kuka aloitti tämän mykkäkoulun
Kerro minulle
		
miksi vain hautajaiset ja häät sujuvat
		yhteiskuljetus niihin
		
virret kaikuvat onnikassa
16

Ukille luvattiin perintö
jos hän tulisi Amerikasta
jäi saamatta
ei ole osuutta yhteismetsään niin kuin muilla
Ukki osti Amerikan taaloilla nykyiset maat ja metsät
pärjäsi vaikka sairasteli
mummu piti talon pystyssä, hoivasi lapset
Rakennettiin portti
		lehmipolulle
Ei haluttu tallata samaa sontaa kaupassa käydessä
portti rikottiin
Saksalaiset polttivat kylän
		
vain meidän talo jäi piiloon vaaran taakse
Silloin kelpasi meidän riihi kyläläisille
		ohran puimiseen
En tiedä
		
mistä kaikki alkaa
En tiedä
		loppuuko koskaan

Teksti: Tellervo Pietiläinen
Kuvat: Päivi Airas
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PETTULEIPÄMAISTIAISET

Teksti: Sirkka-Liisa Sandelin-Nertamo
Kuvat: Pirkko Thomasson

Metsällä on ollut aina erittäin tärkeä osa jokaiselle
suomalaiselle.
Metsästä olemme saaneet
elantomme,
metsässä
olemme lauhduttaneet alakulomme ja kiukun, metsässä olemme hiihtäneet
itsellemme iloa ja kuntoa, mutta myös metsästä
olemme etsineet parantavat asiat erilaisiin ongelmatilanteisiin, sairauksiin.
Viimeisin arvostettu lääkinnällinen tuote on puun
pihka.
Mietimme suomalaisten
historiaa ja ruoan saantia
täällä kylmässä pohjolassa. Viimeisin tosi vaikea
nälänhätä oli 1866-1868,
jolloin 15 % väestöstä kuoli
nälkään ja tauteihin. Ruisviljaa jatkettiin petulla, joka on puun nilaosaa. Sen
valmistaminen syötävään
muotoon vaatii paljon työtä; nilan irrotus kaarnan
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ja puuosan välistä, parkkihappojen poistaminen
esim. keittämällä, jauhaminen sopivaan muotoon
lisättäväksi viljan joukkoon
taikinan viimeisessä vaiheessa.
Ilmoittauduimme opettaja
Elina Ovaskaisen viikonloppukurssille ja hänen
opastuksellaan opimme
valmistamaan
juureen
tehtyä ruisleipää, johon
lisäsimme pettujauhetta.
Pienet paistetut pettuleivät
toimme opistotalon aulaan
maisteltaviksi.
Nykyään pettua on tutkittu enemmänkin ja huomattu siinä olevan terveydelle
tärkeitä aineita.
Kuva: opettaja Elina Ovaskainen

Petusta voisi tulla ”uusi”
terveystuote, jos joku sen
”keksii” uudestaan tuottavaan muotoon.
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VIHAN KEVÄT

Punakaartin marssi
Pieni Suomen kansa
katkoo kahleitansa
Kärsimysten malja se jo kukkuroilla
on.
Raakaa sortovaltaa vastaan
nostaa maasta armeijastaan
jalon kansan parhaat pojat taistohon
Jääkärimarssi
Syvä iskumme on, viha voittamaton,
Meill´ armoa ei kotimaata
koko onnemme kalpamme kärjessä
on,
ei rintamme heltyä saata.
Sotahuutomme hurmaten maalle soi,
mi katkovi kahleitansa.
Ei ennen uhmamme uupua voi,
kun vapaa on Suomen kansa
1918
TAMMIKUUN LOPULTA
TOUKOKUULLE
38000 UHRIA

Minulta Isä ja veli,
pari laukausta pakkasyössä
Sinulta kaksi poikaa
katosi pimeään
Sekasorto, julmuus
ja joukkohaudat
Kärsimys, suru
ja katkeruus
Kenen syy,
että toivo ja unelmat
murskataan,
kenen syy,
että ihminen
surmataan

SOVINTO

” Anna leipää ja perunoita”, hän pyytää
paljaat kädet, pakkasen sierettämät
Emäntä menee kellariin, tuhahtaa mennessään
”punikki”
hakee perunat, menee aittaan
tuo leivän
Nainen ei kiitä
Ei antanut leipää ja perunoita
sydämestään
Hitaasti haihtuu viha, sulaa katkeruus
Kullakin ihmisellä aikansa
Tulee päivä,
jolloin ojennat sovinnon käden
Satutettu sydän armahtaa

Minulta isä ja veli,
sinulta kaksi poikaa
Sota vei heidät
Jos vihaan sinua nyt,
sota vie minutkin

Niin se on ja niin sen täytyy olla
Ei taakkaa lasten kannettavaksi

Teksti: Tellervo Pietiläinen
Kuvat: Päivi Airas
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ZACHRIS CASTRENIN SÄÄTIÖ PALKITSI
Zachris Castrenin säätiö palkitsi motivoituneita opiskelijoita ja ryhmähengen rakentajia
Suomi 100 –juhlavuoden kunniaksi ja säätiön 10-vuotis tapahtuman johdosta Zachris
Castrenin säätiö palkitsi työväenopiston innokkaita ja sitoutuneita opiskelijoita kannustusstipendeillä.
Työväenopistot opettajat saivat ehdottaa stipendien saajiksi opiskelijoita, jotka ovat
kiinnostuneita, motivoituneita ja pitkäjänteisiä itsensä kehittäjiä. Stipendien myöntämisperusteissa korostettiin myös rakentavaa toimintaa koko ryhmän hyväksi.

PALSTATIEDOTE
12.05.18 LA

Kevättapaaminen palsta-alueen

			grillikatoksella klo 12 – 13.30
19.05.18 LA

Palstatalkoot Lavat pohjois- ja eteläpäässä

09.06.18 LA

Palstatalkoot

Seuraa tiedotteita nettisivuiltamme www.palstarikko.com ja facebookissa
Uutelan palstat

Ehdotuksia stipendien saajiksi tuli 41. Stipendejä myönnettiin yhteensä 27 kappaletta.
Stipendit jakautuivat tasaisesti taito-, taide-, sekä kielten ja tietoaineiden opiskelijoille.
Suuruudeltaan stipendit olivat 300 – 500 euroa.
Erityisen ilahduttavaa oli, että stipendin saajaksi oli tällä kertaa mahdollisuus ehdottaa
myös myös ahkeria yleisluentojen seuraajia.
Stipendit jaettiin joulukuun alussa työväenopiston Metsäfestivaalin yhteydessä.

TUTUSTUMINEN VUOSAAREN SATAMAAN

Kolmekymmentä yhdeksän henkilöä ja retkeilyn ystävää pääsi 8.2 tutustumisretkelle Helsingin Vuosaaren satamaan ja STAR-luokan rahti-ja matkustajalaivaan sekä Finnlinesin
laivamatkojen tarjontaan. (Kuva: Sonja Riipi)
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(viite 8837) Tuula Halmirinne, tuula.halmirinne@pp.inet.fi
tai Sirkka Koponen, sipsukoponen@hotmail.com p. 050 564 9365

HELSINGIN TYÖVÄENOPISTON OPISTOLAISYHDISTYS RY
			

RETKET 2 - 2018

KE 11.4.

TUTUSTUMINEN SUOMEN JALOKIVIHARRASTAJAIN YHDISTYKSEN
KIVIKAPPELIIN Kokoontuminen klo 14.50 Lääkärinkatu 8, rakennus 8, jossa tutustumme Suomen Jalokiviharrastajain Yhdistyksen toimitilaan Lääkärinkadun aivan viimeinen portti oikealla ja rakennus on heti ensimmäisenä
vasemmalla. Sisäänkäynti on rakennuksen vastakkaiselta puolelta, jossa on
ovikello. Parkkipaikkoja on Lääkärinkadun varrella satunnaisesti. Pääsemme
tutustumaan yhdistyksen toimintaan, tiloihin ja kivikokoelmaan ja juomme
lopuksi kahvit.
Hinta 5 €, joka maksetaan paikan päällä (muista tasaraha!)
Ilmoittautumiset Sinikka Ilmaranta, 050 511 4513, sinikka.ilmaranta@gmail.
com

TO 19.4.

YLEN STUDIOTALO
Kokoontuminen klo 15.00 Uutiskatu 8, bussi 23 Rautatientorilta.
Hinta 2 €, kerätään paikan päällä. Muista tasaraha.
(Viite 8772) Matti Huttunen, 040 832 4302, mk.huttunen@pp.inet.fi

Liity opistolaisyhdistyksen jäseneksi ja ilmoittaudu retkille ennakkoon
Jäsenkortteja saa opiston toimistoista ja Helsinginkadun opistotalon Oppiskahviosta sekä
ala-aulasta. Jäseneksi voi myös liittyä http://www.opistolaisyhdistys-helsinginsto.fi/
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki työväenopiston opiskelijat. Jäsenet hyväksyy
yhdistyksen hallitus. Jäsenyys on maksuton. Tutustu myös muihin jäsenetuihin. Jäsenkortilla saa alennusta 50 euroa tai sen yli maksavista retkistä, alennus on 5 euroa.
Suositellaan ilmoittautumista sähköpostilla ja maksua tilille.
Tili: FI94 8000 1901 2344 77, Maksun saaja: HTO Retkeily.
Käytä retken yhteydessä olevaa viitenumeroa.
Laita vielä viestiosaan retken nimi ja oma nimesi. Jos maksaja on eri henkilö kuin retkelle
lähtijä, siitä on ehdottomasti ilmoitettava retken vetäjälle väärinkäsitysten välttämiseksi.
MAALISKUU 2018
TO 22.3.

LA 24.3.

		

TAIDEKOTI KIRPILÄ
Opastus klo 13.00 Pohjoinen Hesperiankatu 7, 6 kerros. Raitiovaunut 1,2,3,8.
Hinta 5 €, kerätään paikan päällä. Muista tasaraha.
(viite 8772) Matti Huttunen, 040 832 4302, mk.huttunen@pp.inet.fi
LAHDEN KAUPUNGINTEATTERI, LOVE ME TENDER MUSIKAALI
Lähtö klo 10.00 opistolta Helsinginkatu 26, Näytös alkaa klo 13.00.
Romanttinen musikaali on täynnä rakastettuja Elviksen hittejä! Mainioita
roolihahmoja ja hauskaa katsottavaa on luvassa.
Retken hintaan sisältyy teatterilippu, ruokailu ja bussikuljetus. 				
Erikoisruokavaliot otetaan huomioon, mikäli ne on ilmoitettu ennakkoon. 		
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy peruutuspaikkoja.
Hinta jäsen 79 € ja ei jäsen 84 €.
(viite 8837) Tuula Halmirinne, tuula.halmirinne@pp.inet.fi

HUHTIKUU 2018
PE 6.4.

		

24

KYLPYLÄPÄIVÄ SIUNTION KYLPYLÄSSÄ (Cumulus Resort Siuntio)
Lähtö klo 9.00 Opistolla, Helsinginkatu 26, osallistujien henkilöautoilla.
Päivän ohjelmaan ja hintaan kuuluvat kylpylän sauna ja allasosasto: sisä- ja
ulkoallas, kuntosali, maittava lounas, halukkaille ulkoilulenkki. Omakustanteisia hoitoja voi tilata ennakkoon arkisin puh. 09 260 60 511. Käytössämme on
yleiset tilat ja kahvila. Mahdollisuus on opastettuun taidenäyttelyyn. Matkat
Siuntion kylpylään osallistujien autoilla bussi-linjojen vähenemisen vuoksi.
Jos voit lähteä autollasi ja ottaa kyytiläisiä, ilmoittaudu auton kera.
Hinta 49 €. Ilmoittautumiset ja maksut 26.3 mennessä.

TOUKOKUU 2018
PE 11.5. HAIKON KARTANON PUUTARHAMARKKINAT
		
Lähtö opistolta klo 9.00, Helsinginkatu 26. Puutarhamarkkinat ovat kartanon
puistossa ja luentotiloissa.
		 Katso tarkempi ohjelma http://www.haikko.fi/puutarhamarkkinat
Erikoisruokavaliot otetaan huomioon, mikäli ne on ilmoitettu ennakkoon.
		
Hinta jäsen 55 € ja ei jäsen 60 € sisältää bussikuljetuksen, pääsylipun ja ruokailun. Viim.ilm.pv ja maksu 14.3. mennessä. Max 35 henk. Matkan vetäjä
Tuula Halmirinne. (Viite 8837) HUOM! Ilmoittautumiset vastaanottaa Sirkka
Koponen, 050 5649365, sipsukoponen@hotmail.com
KESÄKUU 2018
LA 16.6.

PYYNIKIN KESÄTEATTERI, Ehtoolehdon sankarit
Lähtö klo 10.00 opistolta, Helsinginkatu 26. Lounas Pyynikillä ravintolassa
4 Vuodenaikaa.
Näytös klo 14.00. kesto n. 2t 30min. Kahvitarjoilu väliajalla. Erikoisruokavalio
on ilmoitettava ennakkoon, jotta se voidaan huomioida. Yllättävät käänteet
seuraavat toisiaan, kun hoivakoti Ehtoolehdon teräväpäiset asukkaat eivät
alistu kohtaloonsa remonttipölyn keskellä. Aktiiviset seniorit muuttavat kimppakämppään ja alkavat selvittää hoivakodin hämäräperäisiä tapahtumia, eikä
mikään jää ennalleen! Rooleissa nähdään mm. Eija Vilpas, Tuija Piepponen,
Mari Turunen, Pirkko Hämäläinen, Puntti Valtonen, Tom Lindholm, Lari Halme ja Ville Majamaa.
Hinta 85 € jäsen ja 90 € ei jäsen. Ilmoittautumiset ja maksut 15.5. mennessä.
(Viite 8756) Sinikka Ilmaranta, 050 511 4513, sinikka.ilmaranta@gmail.com
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LA 30.6.

LOVIISAN VIIKINKIMARKIKINAT JA EIJAS GARDEN
Lähtö klo 9.30 opistolta, Helsinginkatu 26. Loviisan Bastion Ungern toimii
taas näyttämönä, kun viikingit saapuvat Loviisaan. Tule katsomaan mitä
arteita löytyy käsityöläisten teltoilla, seuraa työnäytöksiä, osallistu työpajoihin,
kuuntele ajan henkeen sopivaa musiikkia, katso viikinkisotureiden taisteluita,
sekä paljon muuta ohjelmaa sekä lapsille että aikuisille. Tarkempi ohjelma
keväämmällä Viikinkimarkkinoiden nettisivuilla. Eija`s Garden on eglantilaistyyppinen puutarha Ruotsinpyhtäällä, jossa myös vierailemme. Erikoisruokavaliot otetaan huomioon, mikäli ne on ilmoitettu ennakkoon.
Hinta jäsen 62 € ja 67 € ei jäsen sisältää matkat, pääsyliput ja ruokailun. Ilmoittautumiset 1.4. lähtien (Viite 8837) Tuula Halmirinne, tuula.halmirinne@
pp.inet.fi

HEINÄKUU 2018
PE 13.7.

KE 25.7.

KAIKKI LAULAA SAMPPALINNASSA –
Miksei Turussa kun Tukholmassakin.
Lähtö Helsingistä klo 11.30. Kesäpäivä Turussa, museokierros ym., lounas.
Samppalinnan yhteislaulut klo 18.00 -20.00. Laulattajana Eini. Ilmoittautumiset 1.4. lähtien. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.6. Hinta n. 65 € - 80 €.
riippuen osallistujamäärästä. Matkat riippuen osallistujamäärästä joko yleisillä
tai omalla bussilla. (Viite 8837)
Tuula Halmirinne, tuula.halmirinne@pp.inet.fi
SAUNARETKI RANTASAUNAAN
Kirkkonummen / Espoon rajalla olevalle Hotelli Lepolammelle n. 30 min matkan päässä Helsingistä. Klo 16.00 -20.00 Grilli- ja saunaillan hintaan sisältyy
sauna +pyyhkeet ja grillibuffet. Omat saunat ja pukuhuoneet naisille ja miehille, uima-asu mukaan. Kirkasvetinen Kivilampi kutsuu uintiin ja lopuksi grillimestarin upea buffet ravintolassa. Ilmoittautumiset 15.7. mennessä. Pihaan
pääsee bussilla Espoon keskuksesta linja 243.
Hinta 29 € (Viite 8840) Helena Grönlund, 044 3160852, hg180142@gmail.
com

ELOKUU 2018
LA 4.8.
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HAMINATATTOO
Lähtö klo 9.00 Opistolta, Helsinginkatu 26. Kalastajan saaristolaisbuffet
Kotkassa Vanhassa Fiskarissa.
Marssishow Haminassa alkaa klo 14.00. Hamina Tattoo festivaali on maailman parhaiden sotilassoittokuntien show Euroopan suurimman telttakatoksen alla. Hamina Bastionin areenalle on 2018 syntymässä kaikkien aikojen
marssishow, oikea crème de la crème. Valtioidensa virallisina edustajina
Haminaan saapuvat Hollannista Military Band of H. M Royal Marechaussee, Norjasta Band of His Majesty Kings Guard, Iso-Britanniasta Band of
Her Majesty Royal Marines, Yhdysvalloista Quantico Marine Corps Band,
Venäjältä Representative Band of The Ministry of Defence, Saksasta Hee-

resmusikkorps Kassel, Etelä-Koreasta Traditional Army Band ja myös kaikki
Suomen sotilassoittokunnat. Kaikkiaan kolmetoista soittokuntaa tulee kahdeksasta eri maasta! Paluu näytöksen jälkeen Helsinkiin, matkalla on tauko.
Hinta 95 € jäsen, 100 € ei jäsen sisältää bussimatkan, lounaan ja showlipun.
Ilmoittautumiset ja maksut 14.3.mennessä. Mahdollisia peruutuspaikkoja voi
tiedustella sen jälkeen.
(Viite 8756) Sinikka Ilmaranta, 050 511 4513 sinikka.ilmaranta@gmail.com
LA 11.8.

HÄMEENLINNAN KESÄTEATTERI, KAKSI PUUTA
Lähtö klo 11.30 Opistotalolta, Helsinginkatu 26 Jäsenhinta 85€ ei jäsen 90€
sis. bussimatkan, lounaan Turengin vanhalla asemalla, teatterilipun ja väliaikatarjoilun. Näytös on klo 18.00. Erikoisruokavalio on ilmoitettava ennakkoon,
jotta se voidaan huomioida. Viim.ilm.pv.10.7.2018
(viite 8824) Ilmoittautumiset Sirkka Koponen, 050 564 9365 sipsukoponen@
hotmail.com

Vaikka retki olisi täynnä, kannattaa kysyä viimehetken paikkoja.
Muista ilmoittautua ensin joko retken vetäjälle tai lipunmyynnissä ja maksa retki vasta
sitten kun paikka on varattu.
Lippujen myynti:
Ilmoittautuessa on annettava kaikkien lähtijöiden nimet ja puhelinnumerot sekä mielellään
sähköpostiosoite.
=Teatterimatkojen ja konserttien maksut tulee maksaa 5 viikkoa ja muut retket 4 viikkoa
ennen tapahtumaa.
= Lipunmyyjä opistolla, Helsinginkatu 26, 2. krs kahvio klo 16.00 -17.00 Lipunmyyntiä
pidetään ala-aulassa kahvion ollessa suljettuna.
Lipunmyyntipäivät ovat ti 3.4. / ti 8.5. jonka jälkeen on kesätauko opiston syyskauden
alkuun asti.
= Jos maksat käteisellä, varaathan tasarahan. Vasta maksettu matka on vahvistettu
varaus. Suosittelemme tilille maksamista, tilitiedot esitteen alussa.
= Jos maksaja on muu kuin retkelle lähtijä, siitä on ilmoitettava ennen maksua
matkanvetäjälle.
HUOM.! Hintoihin ei sisälly matkavakuutusta. Noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja ja/
tai matkakohteen omia peruutusehtoja. mm. teatteriliput vahvistetaan n. kuukautta ennen
esitystä. Ruokailut vahvistetaan yleensä n. 1-2 viikkoa ennen tapahtumaa.
Jos retkeläisen liikkumiseen tarvitaan avustajaa, niin se on itse järjestettävä ja kustannettava myös avustajan retkimaksu.
Päivitetty ohjelma löytyy http://opistolaisyhdistys-helsinginsto.fi/retket
Ilmoittaudu sähköpostilistalle sipsukoponen@hotmail.com saat ajankohtaista tietoa ja uuden
ohjelman. Lähetä oma matkavinkkisi meille.
Tule mukaan jäseneksi Retkeilytoimikuntaan suunnittelemaan ja vetämään retkiä.
Muista ilmoittaa, jos s-postiosoitteesi muuttuu.
Tämän esitteen voimassaoloaika on 10.9.2018 asti, jonka jälkeen ilmestyy uusi esite. Muutokset ovat mahdollisia.
Kaikki osallistuvat matkalle omalla vastuullaan ja kustannuksellaan. Varmista, että koti-, -matkaja vastuuvakuutukset ovat kunnossa sisältäen matkan peruutusturvan.
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OPISTOLAISYHDISTYKSEN OPPISKAHVIO
Oppiskahvio palvelee Opistotalon toisessa kerroksessa opiston opintokauden aikana.

VUOSIKOKOUS

pidetään lauantaina 21.4.2018 opistotalolla
Helsinginkatu 26, 00530 kello 14.00
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, joihin kuuluu toiminta- ja tilinkertomuksen käsittely vuodelta 2017 sekä vastuuvapauden
myöntäminen tilivelvollisille.

Ma – To klo 9.30 – 20.00
Pe
klo 10.00 – 16.00
Oppiskahviossa on saatavana päivittäin itse leivottuja leivonnaisia, suolaisia vitriinituotteita sekä
keittolounasta ja salaattiannoksia
alkaen klo 11.00.
Jäsenviikkoa vietetään viikolla 41.
Tarjouksia Oppiskahviossa jäsenkortilla yhdistyksen jäsenille.

Muistathan ottaa mukaasi jäsenkortin.
Kokouksen jälkeen kuulemme mielellämme opiskelijoilta ideoita ja
toiveita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi, tule mukaan.
Kokouskahvit tarjotaan Oppiskahviossa
Tervetuloa
Hallitus.

Yhteystiedot:
Riitta Ronkainen-Lowe, ravintolan hoitaja
Oppiskahvio / 2. kerros
Käyntisosoite:
Helsinginkatu 26, 00530 Helsinki
Gsm 050 447 4770
oppiskahvio@opisto.hel.fi

Opistolaisyhdistyksen jäsenkortilla Mundo -kahvi erikseen kassalta tilattuna

1,80 €
(2,10 € normaalisti)

Tervetuloa virkistymään kahvioomme!
28

29

Helsingin työväenopiston opistolaisyhdistys ry

JÄSENETUJA

Kotisivu: www. opistolaisyhdistys-helsinginsto.fi

Opistolaisyhdistyksen jäsenyys kannattaa. Jäsenyys on ilmainen. Käy täyttämässä jäsenkortti
opiston toimipisteissä. Lisätietoja opistolaisyhdistyksestä ja opistoisänniltä.
Alennus edellyttää työväenopiston taideopiskelijaleimalla tai opettajan varmistuksella varustettua opistolaisyhdistyksen jäsenkorttia tai taidekurssin maksukuittia.

Kehysgalleria Art & Frame

- 20% normaalihintaisista tuotteista

Kehystystä, kehyksiä, lasia, paspispahvia, −leikkureita, kaikki
kehystyksen tarvikkeet ja työkalut.
Kaapelitehdas Tallberginkatu 1 E
Hki 18
Puh. 040 562 1041 Seppo Sinkkonen
Avoinna: ti−pe 10−17

Uudenmaankadun
akryyli ja DIVERSE
- 10% normaalihintaisista tuotteista

Tempera Oy

-10−20% normaalihintaisista tuotteista

Taidetarvikeliike Giotto

OMPELUN JA KÄSITYÖN
ERIKOISLIIKKEET

Taiteilijatarvikkeita monipuolinen valikoima.
Mechelininkatu 16 Hki 10
Puh. 09406 473 info@giotto.fi
www.giotto.fi
Avoinna: ma−pe 9.30−17.30,
la 10−14

Taidekehystämö, taiteilijatarvikkeita Snow White Oy

- 20% normaalihintaisista tuotteista

Laaja valikoina taiteilijatarvikkeita, värejä, kehyksiä, papereita,
maalauspohjia ym…
Alennus ei koske kehystämispalveluja.
Hämeentie 2 M 1 Hki 53
- hallia vastapäätä Puh. 09762 083
Avoinna: ma−pe 9−18, la 9−15

Taidetarvikeliike Farbe Oy
-20% normaalihintaisista tuotteista

Taiteilijatarvikkeita monipuolinen valikoima.
Kaapelitehdas Tallberginkatu 1
C, 2.krs, Hki 18 Puh. 09694 9791
www.farbe.fi, farbe@kolumbus.
fi Avoinna: ma−pe 11.15−17.45,
la 11.15−14.00
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-10% normaalihintaisista tuotteista

Hyvä valikoima tarvikkeita harrastajalle ja ammattilaiselle.
Lönnrotinkatu 23 Hki 12
Puh. 09-4182 2200 www.tuubi.
com
email: tuubi@tuubi.com
Avoinna: ark. 10-17.30, la 11-18

Erinomainen valikoima taiteilijatarvikkeita: Golden Paints, KohI-Noor, Saunders Waterford,
Rublev, jne.
Värejä, papereita, telineitä, siveltimiä, ym. tarvikkeita.
Uudenmaankatu 11 Hki 12
Puh. 045 8485005
www.diverse.fi, shop@diverse.fi
Avoinna: ti-pe 11.00−17.30, la
12−16
su−ma suljettu.

- 20% normaalihintaisista tuotteista

Tuubi Oy

Tunnetusti monipuolinen valikoima
taiteilijatarvikkeita.
Puh. 096129 290 www.tempera.
com
myynti@tempera.com
Uudenmaankatu 16 Hki 12
Avoinna: ma−pe 9−18, la 10−15

- 20% normaalihintaisista tuotteista. Alennus ei koske tarjoustuotteita.

Taidemaalariliiton
tarvikemyynti
Valikoima korkealaatuisia tarvikkeita.
Erottajankatu 9 B Hki 13 − sisäpiha
Puh. 09 − 6811 0511
www.painters.fi/tarvike.html
email: tmltarvikkeet@artists.fi
Avoinna: ma−to 9.15−17, pe
12−17

Taide- ja kehysliike
Kamiter-Ars Oy
- 10% normaalihintaisista tuotteista

Taiteilijatarvikkeita ja kehystystä.
Helsinginkatu 6 Hki 50
Puh. 09 710 048,
tiina.tainio@kartiina.fi
Avoinna: ti−pe klo 10−18 la
10−14
Myös mahdollisuus järjestää
näyttelyitä yksin tai yhdessä
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Lankamaailma

Kurssimaksun kuitin esittämällä
-10% alennuksen normaalihintaisista
neulelangoista ja kudontamateriaaleista. Alennus ei ole voimassa verkkokaupassa.

Liikekeskus Ogeli,
Kylänvanhimmantie 29 Hki 64.
Puh. 09 774 1177
www.nordiaprodukter.fi
www.lankamaailma.fi
info@lankamaailmanordia.fi
Aukioloajat: ma-pe 9-19, la 10-16,
su 12-16

Ullaka Oy

-10% verkkokaupan ostoksista. Alennuksen saa tarjouskoodilla.

Koodi: OPISTO 18K lisätään
verkkokaupassa ostoskorin ensimmäisellä sivulla Tarjous -koodit -kenttään. Se on voimassa
vuodenloppuun saakka. Minimi
-tilaus: vähintään €20 tilaus oikeuttaa alennukseen. Toimitusmaksu:€3,50/tilaus riippumatta
tilauksen koosta
www.ullaka.fi Sienitie 46 Hki 76.
Puh: 010-2355200
Email: asiakaspalvelu@ullaka.fi
Myös tilauksen nouto onnistuu sopimalla noutoajan puh.
0102355200.
Nouto-osoite: Sienitie 46, Hki 76.

Sähköposti: opistolaisyhdistys@opisto.hel.fi

Hallitus vuonna 2018
Tehtävänimike

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri		
Varasihteeri		
Tiedotussihteerit
			
Taloudenhoitaja
			
			
			
Jäsensihteeri		

Nimi 		Sähköposti				Puhelinnumero
Ritva Nuutinen
ritva.nuutinen@luukku.com		
040 555 5062
Tuula Halmirinne tuula.halmirinne@pp.inet.fi
Virpi Kallas		
virpi.kallas@pp.inet.fi			
040 689 7112
Satu Neva		
satukneva@gmail.com		
040 717 2948
Helena Grönlund hg180142@gmail.com 		
044 3160 852
Riitta Huber
riitta.i.huber@hotmail.com 		
050 324 3726
Markus Sohlström markus.sohlstrom@taloverkot.fi
040 549 7935
Viljami Wiirilinna
viljami@wiirilinna.net			
040 828 3352
Virpi Peiponen
virpipeiponen@hotmail.com		
046 556 6883
Annikki Piilonen
annikki.piilonen@pp.inet.fi		
044 527 0450
Raili Salonen		
raili.i.salonen@luukku.com		
09 325 1629

Toimikunnat vuonna 2018
Palstatoimikunta
- palstarekisteri
Retkeilytoimikunta
Seniorikerho		
Tiedotustoimikunta
			
Keskinen 		
toimintaryhmä

Pj Teemu Björkbacka
Virpi Peiponen		
Pj Tuula Halmirinne		
Raili Salonen		
Pj Viestintävastaava		
Helena Grönlund		
Pj Pirkko Thomasson

tbjorkba@welho.com 		
virpipeiponen@hotmail.com
tuula.halmirinne@pp.inet.fi
raili.i.salonen@luukku.com

Oulunkylä-Maunula
toimintaryhmä

Pj Annikki Piilonen		

annikki.piilonen@pp.inet.fi

044 527 0450

Ruoholahti		
Kannelmäki, Malmi
toiminta-alue

Yht.henkilö Riitta Huber

riitta.i.huber@hotmail.com

050 324 3726

Päätoimittaja: Ritva Nuutinen

040 575 4717

09 325 1629

hg180142@gmail.com
044 3160 852
pirkko.thomasson@gmail.com 0400 923650

Lehden taitto: Päivi Airas
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www.opistolaisyhdistys-helsinginsto.fi
Sähköposti: opistolaisyhdistys@opisto.hel.fi

