
1

  OPPISVIESTI
              1 /2014
 Helsingin Työväenopiston Opistolaisyhdistys ry



2

 Puheenjohtajan tervehdys

Tämä vuosi on opistomme 100- 
vuotisjuhlavuosi. Niinpä on hyvä 
katsoa historian kulkuun myös  yh-
distyksemme  varhaisimmista 
ajoista. Tehtävät muuttuvat ja pai-
nopistealueet muuttuvat myös yh-
distyksen toiminnassa.

Jo ennen opiston aloittamista oli 
työväestön keskuudessa virinnyt 
erittäin vilkas luentokurssitoimin-
ta, jonka tarkoituksena oli aloittaa 
ja tukea juuri työväestön opintoja 
erityisesti yhteiskunnallisten ainei-
den osalta. Ennen työväenopiston 
perustamista olemassa olevat luot-
tamustoimikunnat järjestivät juhlia 
ja retkiä opistolaisten iloksi, ilman 
painettuja  pykäliä  ja sääntöjä. 
Johtaja Castren piti niitä tärkeinä  
ja juhlia järjestettiin silloin sekä 
Koiton talolla, että Työväentalolla. 

Keskustelupiiri aikanaan muodos-
tui  opiskelijoiden  äänitorveksi, 

jossa opiskelijat saivat esittää omia 
mielipiteitään luentojen ja alustus-
ten aiheista.  Kuukausittain järjes-
tettiin ohjelmallinen illanvietto, 
jossa luettiin mm. opiskelijoiden 
kirjoittamaa lehteä. Siis jo silloin 
oli lehti, kertoo historia. Seuraava 
vaihe oli, kun edustajat  muodos-
tivat  opintopiirineuvoston,  johon  
jokainen piiri valitsi kaksi edusta-
jaa. Myöhemmin nimi muutettiin 
opintopiirien edustajistoksi.

Toveriseura perustettiin Koiton 
juhlasalissa jo vuonna 1919. Syy 
perustamiseen oli pitkien valmiste-
lujen jälkeen sääntöihin nojautuva 
toverikunta, toinen syy  oli ke-
säkuussa pidettävä Suomen työvä-
enopistojen toinen edustajakokous 
Helsingissä.  Nykyinen opistolais-
yhdistys perustettiin vuonna 1920. 
Näin opistolaiset jo 1920 muodos-
tivat rekisteröidyn yhdistyksen.  

Yhdistyksen perustamisen  jälkeen  
olemassa olevia toimikuntia yhdis-
teltiin ja vähitellen lakkautettiin.

Kuluneiden vuosikymmenten ai-
kana yhteiskunnassa on tapah-
tunut paljon valtavia muutoksia, 
jotka vaikuttavat  myös  yhdistyk-
sen  toimintaan merkittävästi. Koko 
toimintansa ajan yhdistyksen toi-
minnan tarkoitus on ollut  toimia 
sääntöjensä  mukaan,  ylläpitää ja 
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kehittää toveruutta opistoväen kes-
kuudessa, ja innostaa toverikunnan 
jäseniä  järjestelmälliseen opiske-
luun. Siinäpä meille tämän aika-
kauden ja tämän päivän haaste.
Juhlien järjestelyyn opistossa yh-
distys on osallistunut opiston kans-
sa kaikki menneet vuosikymmenet.  
Aikoinaan opiston vuosipäiväksi  
johtaja Castrenin toivomuksesta 
otettiin  Kevät-Maarian  juhla, josta 
tuli pitkään perinne.  Juhlia  järjes-
tettiin  edelleen Rehtori  Wuoren-
rinteen  aikaan vuosina 1939-1961, 
ja jatkuivat vielä rehtori  Kivimäen 
aikana, hiipuen vähitellen. Juhla oli 
aikanaan merkittävä, alkaen opis-
tolla, jatkuen jopa Kansallisteatte-
rissa.  Oi niitä aikoja.

Nyt opiston juhlavuonna  halusim-
me  järjestää  Kevät-Maarian  juhlan 
yhdessä opiston kanssa, menneiden 
aikojen kunniaksi  ja muistelemi-
seksi.  

 Yhdistyksestä tehdyistä kahdesta 
historiikistä löytyy paljon mielen-
kiintoista tietoa työväenopiston 
ja opistolaisyhdistyksen menneis-
tä ajoista.  Kirjoista löytyy tietoa 
opiskelun ja yhteisöllisyyden ke-
hittymisestä vuosikymmenten ai-
kana.  Historiikit löytyvät opiston 
kirjastosta ja ovat luettavissa myös 
Oppiskahviossa Helsinginkadulla.

Aurinkoista kevään odottelua.
Ritva Nuutinen 
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Maamme yksi vanhimmista kansa-
laisopistoista Kuopion kansalaiso-
pisto, keräsi seminaariinsa kaikkiaan 
140 vapaan sivistystyön ja aikuis-
koulutuksen ammattilaista ja tutkijaa 
saman katon alle Hotelli Puijonsar-
veen. Kaksipäiväisen seminaarin 
teemaksi oli valittu ”koulutukselli-
nen tasa-arvo”.  Kahden päivän ai-
kana kuulimme ajankohtaisista, juuri 
valmistuneista kansainvälisistä tutki-
mustuloksista. Esityksissä kerrottiin 
myös uusimpia kotimaassa kehitet-
tyjä menetelmiä vapaan sivistystyön 
kehittämiseksi. 

Tutkimuksista yksi mielenkiin-
toisimpia ja rohkaisevimpia oli 
BeLL-tutkimus (Benefits of Li-
felong Learning), josta kertoi pro-
fessori Jyri Manninen. Saadut tu-
lokset osoittavat, että lähes 80 %:lla 
tutkimukseen osallistuneista koheni 
opiskelumotivaatio opiskelun myö-

tä, käsitys itsestä vahvistui ja sosiaa-
linen vuorovaikutus ja verkostot li-
sääntyivät. Vakuuttavia olivat myös 
professori Bernt Gustavssonin esitte-
lemät tiedot ruotsalaistutkimuksesta 
ja siinä käytetyistä menetelmistä. Ne 
osoittavat selkeästi, miten oman elä-
män hallinnan myötä hyvinvointi ja 
tyytyväisyys omaan elämään parani-
vat. Gustavsson kertoi tarkastelevan-
sa aihekokonaisuutta näkökulmasta, 
joka avautuu kuulijalle ja lukijalle 
parhaiten Aristoteleen etiikan avulla: 
”toisessa vaakakupissa tavoite teke-
miselle ja toisessa kustannukset”. 

Kiinnostavaa oli myös kuulla Kuo-
pion kansalaisopiston pedagogisesta 
laatuhankkeesta, jota esitteli alue-
rehtori Sari Summanen. Summanen 
osoitti, miten opiston arjessa voidaan 
käyttää laadun arviointia kehittämis-
välineenä toiminnan ja toimintata-
pojen kehittämiseksi (CAF - The 

Common Assessment Framework). 
Opisto oli ottanut käyttöön myös 
avoimen kommentointiseinän: 
www.kansalaisopistot.fi/kommen-
toi.
 
Espoon työväenopiston rehtori Tarja 
Lang esitteli metropolialueen opis-
tojen yhdessä kehittämän vertailu-
mittariston, joka auttaa tasa-arvoi-
sen opetuksen toteuttamista kaikille 
oppijoille, ja joka yhteismitallisena 
voisi toimia kehitysvälineenä laa-
jemmaltikin. Lang totesi, että tule-
vina vuosina on tärkeää vakiinnuttaa 
mittareiden samankaltaisuus. Ok-
ka-säätiöstä Risto Tenhunen esitteli, 
miten kestävän kehityksen kriteerit 
ja sertifiointi voivat auttaa opiston 
arjessa ja opetuksessa samoin kuin 
opiston omissa sisäisissä arvioin-
neissa. 

Sukelsimme myös virtuaalimaail-
maan nykytekniikan avulla. Mieli 
avartui ja uudet ideat pulppusivat, 
kun osallistujille havainnollistettiin 
osallistamalla meidät osaksi mobii-
li- ja verkkoviestintäopetusta. Tämä 
pieni käytännön tehtävä toi hyvin 
esille virtuaalisen opetusmaailman 
monet mahdollisuudet.

Helsingin suomenkielisen työväeno-
piston rehtori Taina Saarinen kertoi 

Kuvassa Kuopionm kansalaisopisto

       Vapaan sivistystyön  
        hyötyjä etsimässä! 
                  KoL  
              Tammiseminaari 30.1.-31.1.2014  Kuopiossa

              Teksti Eija Inglis   Kuvat Raili Salonen ja Eija Inglis
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työväenopiston 100-vuotishistoriasta 
ja työväenopiston kehityksen vai-
heista organisaatiomuutosten myö-
tä. Suomen 100-vuotisjuhlavuoden 
projektin pääsihteeri Hannu Hyttinen 
valtioneuvoston kansliasta kutsui 
kaikki mukaan toteuttamaan mu-
kaansa tempaavaa Suomen 100-vuo-
tisjuhlavuotta.

Luentojen lomassa oli yllätyksiä. 
Upeat lauluesitykset ilahduttivat ja 
virkistivät, samoin iltaohjelma. Se-
minaariin osallistuvilla oli tilaisuus 
reippaan iltakävelyn myötä tutustua 
Kuopion kansalaisopistoon ja nauttia 
Kuopion kaupungintalolle järjeste-
tystä vastaanotosta ja thaimaalaises-
ta tanssiesityksestä. Illan päätteeksi 
saimme vielä seurata iltaravintolassa 
Katuorkesteri Odessan vauhdikkaita 
esityksiä.
  
Kaikki seminaarissa esitetyt luennot 
löytyvät osoitteesta:
www.ktol.fi/tammiseminaari2014

Kuva Eija Inglis:  thaimaalainen tanssija

 

 Kirjavinkkejä  Kol:n sivuilta
 www.ktol.fi/tammiseminaari2014

Kirjan artikkelit perustuvat arvioin-
teihin, kokemuksiin ja tutkittuun 
tietoon erityisesti vapaan sivistys-
työn esteettömyydestä, mutta siinä 
on pohtimisen aihetta kaikille opet-
tajille ja opiskelijoille 

Aikuiskoulutuksen esteettömyyttä 
käsitellään muun muassa liikkumis- 
ja toimintarajoitteisten, erilaisten 
oppijoiden ja maahanmuuttajataus-
taisten näkökulmasta. Asiantunti-
joiden artikkelit perustuvat arvioin-
teihin, kokemuksiin ja tutkittuun 
tietoon. 

Kirja perustuu ruotsalaistutkimuk-
seen, jossa vapaan sivistystyön tuot-
tamaa hyötyä lähestytään erilaisten 
pääomaan liittyvien näkökulmien 
kautta. Tutkimus etsii vastauksia sii-
hen, miten vapaaseen sivistystyöhön 
osallistuminen lisää ihmisten sosi-
aalista, kulttuurista ja teknologista 
pääomaa ja vaikuttaa heidän tervey-
teensä

https://www.facebook.com/
kansalaisopistot
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Osallistuitko mieleenpainuvalle kurssille? Opitko jotain
uutta ja kiehtovaa? Oletko löytänyt uuden harrastuksen 
   tai kenties kokonaan uuden elämänsuunnan?

  Kansalaisopistot.fi on sivusto, jossa kansalais- ja työ-
  väenopistojen opiskelijat ja opettajat kautta maan pää- 
  sevät ääneen. Tavoitteena on tehdä näkyväksi kansa-  
  lais- ja työväenopistojen koko kirjo.

  Lähetä tarinasi meiLLe, me juLkaisemme sen

   Lähetä tarinasi Kansalaisopistojen liittoon osoitteella
   tarinat (at) kansalaisopistot.fi. Liitä mukaan omat yhteys-
   tietosi (nimi, opisto ja sähköpostiosoite riittävät). Ota 
   kurssilta myös juttuusi sopiva valokuva. Mikäli kuvaat 
   ihmisiä, pyydäthän heiltä luvan kuvan julkaisemiseen 
   verkossa.

   Pyrimme julkaisemaan kaikki saamamme tarinat. Pi-
   dätämme oikeudet toimituksellisiin muutoksiin.

Kirjoita oma tarinasi

http://www.kansanvalistusseura.fi/
fi/kauppa/tuote/uutuudet/JM2222/
miksi-joka-paikkaan-pitaa-paasta

http://www.opistostakasin.fi/ideat-kiertoon
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Tutustu  vieraskynäkirjoituksiin  ja muuhun KOL:n sivuilla
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 Yli 42 000 allekirjoitti adressin kansalaisopistojen
  tulevaisuuden puolesta 

Adressi luovutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Kansalaisopistojen liitto käynnisti marraskuussa adressin kan-
salaisopistojen rahoituksen ja tulevaisuuden turvaamiseksi. Helmikuun puoliväliin mennessä adressi oli kerännyt   42 
328 nimeä. 

Kansalaisopistojen liitto KoL luovutti adressin opetus- ja kulttuuriministeriön aikuiskoulutuspolitiikan yksikön joh-
taja Kirsi Kangaspunnalle Helsingissä perjantaina 14.2.2014.

Kansalaisopisto on kunnan sykkivä sydän, jonka toivotaan pumppaavan elinvoimaa ihmisiin ja yhteiskuntaan jat-
kossakin.

Työhuoneeni sijainti muuttui tam-
mikuussa  Opistotalosta Itäkeskuk-
seen. Nykyinen työhuoneeni on en-
tinen itäisen alueopiston aluerehtori 
Pirjo Hallan työhuone Stoan toi-
sessa kerroksessa. Kaunis, valoisa 
huone.

Muutos Helsinginkadulta on selvä.  
Se kiteytyy ikkunasta avautuvaan 
näkymään:  näen luterilaisen kir-
kon, rakenteilla olevan venäläisen 
ortodoksikirkon ja islamilaisen mos-
keijan nurkan. Monikulttuurisuus 
Itäkeskuksessa on hätkähdyttävää 
ja se luo oman  mielenkiintoisen il-
mapiirinsä. Maailmanmatkailua voi 
tehdä vain kävelemällä lähiympä-
ristössä.  Myös Stoan ruokalassa 
voi nauttia herkullista arabialais-

KATSELEN  KOLMEA PYHÄKKÖÄ

vaikutteista ruokaa lounaaksi ja 
vanhassa Puotilan ostoskeskus Pu-
hoksessa voi  shoppailla itämaisis-
sa kaupoissa.

Muuttoni liittyy opiston organisaa-
tionuudistukseen. Vanha alueopis-
tojärjestelmä purettiin ja  opetus, 
asiakaspalvelu ja hallinto keskitet-
tiin omiksi osastoikseen. Tavoit-
teena on sujuvoittaa työtä, poistaa 
päällekkäisyyksiä ja kehittää ope-
tuksen suunnittelua koko Helsin-
kiä silmällä pitäen.  Opiston johto 
on haluttu  uudessa organisaatiossa 
sijoittaa eri puolille Helsinkiä, jot-
ta vältettäisiin liika keskittyminen. 
Halutaan, että opistolla on edelleen 
korvat myös eri alueilla.

Asiakaspalveluosaston osastopääl-
likkö Hannele Koli-Siiteri on ta-
voitettavissa Kaapelitehtaalla, kou-
lutuspäällikkö Satu Luomajoki 
Kanneltalossa, koulutuspäällikkö 
Jonna Martikainen Herttoniemen 
Silkkikutomossa,  asiakaspalvelu-
vastaava Auli Syrenius Oulunkylä-
talossa ja tilapalveluvastaava Jussi 
Suomaa Malmitalossa. Helsingin-
kadun  Opistotalossa työhuone on 
rehtori Taina Saarisella, hallin-
to-osaston uudella osastopäällikkö 
Marko Enbergillä ja koulutuspääl-
likkö Merja Jattu-Wahlströmillä.

Yksi tavoite maantieteellisen pakan 
uudelleen jaosta on myös ravistaa 
harteilta meidän vanhojen työnte-
kijöiden entiset työtehtävät ja ehkä 
jo urautuneet ajatustavat. Minä 
ainakin olen saanut uutta ”itäistä 
perspektiiviä”  opiston toimintaan. 
Maailma näyttää vähän toiselta – ja 
se on hyvä asia.

Eero Julkunen
apulaisrehtori,
entinen ”keskisen” aluerehtori

Kuva Stoan aulasta,  Helsingin kaupungin kuva-arkisto
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Kehysgalleria Art & Frame
Kaapelitehdas  Tallberginkatu 
1 E Hki 18 puh. 040 562 1041 
(Seppo Sinkkonen)

Kehystystä, kehyksiä, lasia, pas-
pispahvia, −leikkureita, kaikki 
kehystyksen tarvikkeet ja työ-
kalut.  Normaalihintaisista tuot-
teista −20%.
Aukioloajat:  Ti−pe  10−17

Taidetarvikeliike Farbe Oy
Kaapelitehdas  Tallberginkatu 
1 C, 2.krs, Hki 18 puh. 09−694 
9791
www.farbe.fi    
email: farbe@kolumbus.fi

Taiteilijatarvikkeita monipuoli-
nen valikoima. Normaalihintai-
sista tuotteista −20%.
Aukioloajat:  Ma−pe 
11.15−17.45   La 11.15−14.00

Taidemaalariliiton tarvike-
myynti
Erottajankatu 9 B Hki 13 − si-
säpiha p. 09 − 6811 0511
 www.painters.fi/tarvike.html
email: tmltarvikkeet@artists.fi

Valikoima korkealaatuisia tar-
vikkeita.  Normaalihintaisista 
tuotteista  −20%
Avoinna: ma−to  9.15−17, pe 
12−17

Taidetarvikeliike Giotto
Mechelininkatu 16  Hki 10 
puh. 09−406 473     www.giotto.fi          
email: info@giotto.fi
Taiteilijatarvikkeita monipuoli-
nen valikoima. Normaalihintai-
sista tuotteista −20%.

Alennus ei koske tarjoustuottei-
ta eikä nettikauppaa.
Aukioloajat: 
Ma−pe 9.30−17.30
La 10−14

Tempera Oy
Uudenmaankatu 16 Hki 12
puh. 09−6129 290
 www.tempera.com
myynti@tempera.com

Tunnetusti monipuolinen vali-
koima taiteilijatarvikkeita.
Normaalihintaisista tuotteista 
alennus 10–20%.
Aukioloajat:  Ma−pe 9−18       
La 10−15

Taidekehystämö, taiteilijatar-
vikkeita Snow White Oy
Hämeentie 2 M 1 (hallia vasta-
päätä), Hki 53
puh. 09−762 083 

Laaja valikoina taiteilijatarvik-
keita, värejä, kehyksiä, paperei-
ta, maalauspohjia ym…
Normaalihintaisista tuotteista 
–20%. 
Alennus ei koske kehystämis-
palveluja. 
Aukioloajat:   Ma−pe 9−18    
La  9−15

Qingteng gallery – Professio-
nal Chinese Painting Studio
Kangasalantie 6, Hki 55
puh.050 4049458 (Teng Yue)
www.kiinalainengalleria.com
email: info@kiinalainengalle-
ria.com
 
1.Taidegalleria: kiinalaisten tai-
teilijoiden näyttelyitä

2.Kiinalaisen maalaustaiteen ja 
kalligrafian kaikki tarvikkeet, 
työkalut ja taidekirjat
3.Kiinalaisen maalauksen ja 
kalligrafian opetusta
4.Muotokuvien ja maalausten 
tilauspalvelu.

Normaalihintaisista tuotteista 
−10%
Avoinna: Ma suljettu  Ti−pe 
10−17  La−su 10−15

Ompelun ja käsityön
erikoisliikkeet

LankaDeli
Malminrinne 1 B, Helsinki
Ma-pe 10-18, la 9-14
Puh. 040-1782282
lankadeli@novita.fi
Normaalihintaisista tuotteista 
 -10% Ei koske Novita  -lehtiä.

Tikata
Tallinnanaukio Itäkeskus
Itäkatu 11, Hki
ma-pe klo 10-19, la 10-16
puh. 09-7591380
info@tikata.fi
www.tikata.fi
normaalihintaisista tuotteista  
- 10%

JÄSENETUJA
 

Opistolaisyhdistyksen jäsenyys kannattaa.
Jäsenyys on ilmainen. Käy täyttämässä jäsenkortti alueopistossa.
Lisätietoja opistolaisyhdistyksestä ja vahtimestareilta.
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Helsingin kaupunginmuseo avaa kokoelmiaan yleisölle 
1950-luvun Helsingin arki valokuvissa Rasvaletti-näyttelyssä 

Helsingin kaupunginmuseo järjestää suositussa Hakasalmen huvilassa, 
Mannerheimintie 13b, joitakin  teemaopastuksia vielä kevätkaudella 2014. 
Ja muutenhan näyttely on avoinna 30.11. 2014  asti. 

Jälleenrakentamiskausi tarjosi helsinkiläisille paljon raskasta työtä, ja elämän-
meno jatkui vanhoillaan maitokauppoineen, 
kantovesineen ja hevoskärryineen. 1950-luvun 
mittaan elintaso kuitenkin nousi ja toi ihmisten 
ulottuville uusia kulutustavaroita, jotka soivat 
arkeen iloa ja jopa pientä ylellisyyttä.

Teemaopastuksia Rasvaletti-näyttelyssä
su 23.3. klo 14 Muistaksä? -slangiopastus
su 13.4. klo 14 50-luvun muotikatsaus -
teemaopastus
su 27.4. klo 14 50-luvun muotikatsaus -
teemaopastus

http://www.hel.fi/hki/Museo/fi/Pal-
velut/Kuva-arkisto

Kuva: Helsingin kaupunginmuseo / 
Fred Runeberg 1951

Kansallisen digitaalisen kirjaston (Kdk) kautta 

Piharakennus Mariankatu 24:ssä 1907. Talo oli rakennettu Ruotsin vallan 
aikana ja purettiin samana vuonna. Signe Brander saapui silloin paikalle 
ikuistamaan vanhan talon rakennustekniikkaa

Pyykinpesijöitä Leppäsuolla 1907. Työläisperheiden niuk-
kaan toimeentuloon hankittiin näin lisäansioita

Kuvat: Signe Brander

Kdk on opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön hanke, joka kokoaa 
Suomen museoiden, arkistojen 
ja kirjastojen tietovarannot va-
paasti netissä tutustuttaviksi. 

Kdk:n Finna-asiakasliittymän 
kautta kuka tahansa voi selata 
valokuvia, esineitä, taideteoksia 
sekä helsinkiläisten rakennusten 
tietoja. Esimerkiksi valokuvaa-
ja Signe Branderin kuuluisat 
sadan vuoden takaiset Helsin-

ki-kuvat löytyvät Kdk:sta. Fin-
nassa mukana olevat museot, 
kirjastot ja arkistot päättävät itse 
aineistojensa käyttöehdoista. 
Toistaiseksi Helsingin kaupun-
ginmuseo on museoista ainoa, 
joka sallii verkkolaatuisten ku-
vien vapaan lataamisen ja käy-
tön. 

Helsingin kaupunginmuseon ha-
kunäkymä löytyy osoitteesta 
hkm.finna.fi. Finnassa on tällä 

hetkellä kaikkiaan yli kahdek-
san miljoonaa tallennetta. 

Viime vuoden lokakuussa myös 
Valtion taidemuseon muodosta-
vat nykytaiteen museo Kiasma 
sekä Ateneumin ja Sinebrychof-
fin taidemuseot avasivat kokoel-
madataansa. Kokoelmien tiedot 
koottiin Taidekokoelmat-palve-
luun, ja niihin liittyvä metada-
ta avattiin kaikkien vapaaseen 
käyttöön. 
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Zachris Castrenin Säätiö jakaa apurahoja Helsingin suomenkiel-
isen työväenopiston opiskelijoille opiston ulkopuolella tapahtu-
via jatko- ja täydennysopintoja varten

Apurahojen hakuaika on huhtikuu
Hakulomakkeita ja -ohjeita saa alueopistojen toimistoista ja 
opistolaisyhdistyksen kotisivuilta

Hakemukseen on liitettävä opintotodistus, jonka voi pyytää 
työväenopiston alue- opistosta sekä stipendikurssin opintosu-
unnitelma/ohjelma

Puutteellisa hakemuksia ei käsitellä

Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä

   Hakemukset palautetaa osoitteella:     Zachris Castrenin Säätiö, 
         Helsinginkatu 24, 00530 Helsinki
           Lisätietoja: Säätiön puheenjohtaja Ritva Nuutinen  
            040-5555 062, ritva.nuutinen@luukku.com

ZACHRIS CASTRENIN 
         SÄÄTIÖN 
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  OPISTOLAISYHDISTYKSEN

OPPISKAHVIO
Oppiskahvio palvelee 
Helsinginkadun Opistotalon
toisessa kerroksessa
opiston opintokauden aikana

MAANANTAI- TORSTAI 
                        klo   9.30 – 20.00
PERJANTAI  klo 10.00 – 16.00

ja erillisestä sopimuksesta  pide-
tään avoinna tapahtumien/kon-
serttien/teatteriesitysten aikana

Oppiskahviossa on saatavana 
päivittäin itse leivottuja leivon-
naisia, suolaisia vitriinituotteita 
sekä keittolounasta ja salaatti-
annoksia    klo 11.00 – 15.00

Yhteystiedot
Riitta Ronkainen emäntä
Oppiskahvio
Helsinginkatu 26  / 2. kerros
00530 Helsinki
gsm 050 447 4770
oppiskahvio@opisto.hel.fi
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Kuva oikealla:  Iiris Kuivalaisen 
pettymys vaihtui valloittavaksi 
hymyksi jäsenviikon arpajaisten 
päävoiton myötä. 

Kahviossa hän vakuutteli arpo-
jen myyjälle, ettei milloinkaan 
voita arpajaisissa, vaan toisinpa 
kävi. Viikon tärkein tapaaminen 
parhaan ystävän kanssa oli peru-
untunut viime hetkellä, ja siksi 
hänellä oli aikaa pistäytyä Opisto-
talon kahviossa ennen luentoa.

Kuva vasemmalla: Turun 
opistolaisyhdistyksen, 
kulttuuri- ja retkeilytoi-
mikunnan puheenjohtaja 
Pirjo Haapalasta.

Kuva on otettu 13.2.2014 
Opistotalon kahvilassa jä-
senviikolla. Raili Salonen  
ja Ritva Nuutinen vasta-
sivat Turun opistolaisyh-
distyksen vierailusta. Vie-
railijat viihtyivät hyvin ja 
antoivat erityismaininan 
hyvästä ateriasta emän-
nille.

Turkulaiset opistoystävät lounastivat kahviossa ja esittelimme heille 
toimintaamme.

jäsenviikon tapahtumia
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100-vuotias muistelee menneitä vuonna 2063 
     ja kertoo nykyisyydestään Tuulikki Jalkanen

Tänään on 25.9.2063 ja syntymästä-
ni on kulunut sata vuotta. Synnyin 
1963, jolloin oli vielä kouluja ja ih-
kaeläviä opettajia kateederin takana. 
Suomen ensimmäiset tietokoneetkin 
olivat vielä lastentarhaiässä. 

Kun tänä aamuna astuin älykkääseen 
kylpyhuoneeseeni, sen tietokone ter-
vehti ja onnitteli minua laulaen. On-
neksi olin vaihtanut sen äänen nuo-
ruuteni suosikiksi. Silti huomautus 
vaipoista ei kuulunut tunnelmaan.

Asun ikäihmisille tarkoitetussa äly-
talossa, joka seuraa asukkaittensa 
elämää joka hetki. Esimerkiksi kyl-
pyhuoneeni valittaa, jos en ole syönyt 
riittävästi kuitupitoista ruokaa, ja sit-
ten se mokoma ohjelmoi ruoka-au-
tomaattini terveydelleni sopivaksi.

Tosin tänään automaattini muisti 
tarjota minulle jo aamulla syntymä-
päiväkakkua ja kuohujuomaa, mutta 
ei kahvia, vaan kahvin korviketta. 
Kuinka kaipaankaan menneitten ai-
kojen kahvia.

Vajaat sata vuotta sitten alkanut il-
maston lämpeneminen oli huipus-
saan parivuosikymmentä vuotta 
sitten, mutta kärsimme muutoksista 
edelleen. Osa maapallosta aavikoitui 
silloin nopeasti ja ennen tuottavat 
pellot muuttuivat hiekkadyyneiksi. 
Kohonnut merenpinta peitti puo-
lestaan matalat rannikkoalueet. Al-
koi suuri nälänhädän- ja vesisotien 
ajanjakso. Siksi kaikki ylellisyydeksi 
katsottujen nautintoaineiden kuten 
kahvin, viinirypäleiden ja kaakaon 
viljely pakkokorvattiin runsaska-
lorisilla viljelykasveilla. Lihakarjan 

kasvatus kiellettiin. Nykyisin kun eh-
dotan ruoka-automaatilleni liha-ate-
riaa, se on valmistettu keinolihasta. 
Muistelen silloin haikeana nuoruute-
ni herkullisia pihvejä.

Suunnattomat janoiset ja nälkäiset 
pakolaisvirrat pyrkivät turvallise-
na pidettyyn pohjoiseen muuttaen 
nuoruuteni Euroopan lähes yhdeksi 
ainoaksi pakolaisleiriksi. Nälänhätää 
lisäsivät geenimuunneltuihin vilje-
lyskasveihin iskeneet virukset. Vielä-
kin kiistellään siitä, olivatko virukset 
ekoterroristien tekosia.

Käänne parempaan tapahtui, kun 
uudet energialähteet, ennen kaik-
kea rajattomasti halpaa ja puhdasta 
energiaa tuottava fuusiovoima sekä 
auringon lämpö valjastettiin ener-
gian tuotantoon. Lisäksi kaupungit 
muuttuivat vihreiksi, koska kaikki 
sopivat pinnat, kuten talojen ulko-
seinätkin peitettiin viljelyskasveil-
la. Omalla parvekkeellani samoin 
kuin kaikissa muissakin viljellään 
hyötykasveja.

Nykyistä satavuotiaan elämääni voisi 
kuvata turvalliseksi ja mukavaksi tai 
sitten isoveljen valvomaksi sähköi-
seksi vankilaksi. Asun ikäihmisille 
suunnitellussa talossa, jossa kaikkia 
toimiani seurataan.

Aamulla kylpyhuoneessani odotta-
vat älyvaatteeni, jotka olen itse suun-
nitellut. Talossa on 3D –huone ja kun 
siihen astuu, niin 3 D –laite ottaa au-
tomaattisesti mittani. Valitsen ensin 
mieleiseni materiaalin, mallin ja vä-
rit ja sitten laite lisää turvaelementit 
ja tulostaa vaatteen.

Näin tulostettu pukuni säästää luon-
nonvaroja monikäyttöisyytensä 
vuoksi: se lämmittää kylmällä, vii-
lentää kuumalla sekä voin vaihtaa 
sen väriä mieleni mukaan. Hihaan 
asennettu monitori seuraa joka het-
ki terveyttäni: jos kaadun tai sydän 
hakkaa, niin kone hälyttää avun. 
Jopa mekaaninen kissani naukai-
see, kun en huomaa kommunikaat-
torini aktivoitumista. Mutta olen 
jyrkästi kieltänyt asentamasta aivoi-
hini mikrosirua, joka valvoisi vielä 
tarkemmin elintoimintojani.

Muutenkin yleinen terveydenhoito 
on edistynyt monella tavalla; pitkän 
ikäni salaisuus on keinotekoises-
ti korjatut mitokondrioni. Tämä on 
hidastanut vanhenemistani olennai-
sesti.

Koska tänään on syntymäpäiväni, 
olen kutsunut perheeni ja ystäväni 
juhlimaan. Talon tekniikka hoitaa 
juhlajärjestelyt ohjeitteni mukaan.

Illalla sänkyni hyrisee unettavasti ja 
tiedän, että ne valvovat uneni laatua. 
Miksi muistelen ja kaipaan menneitä 
öitä.

Saksan kielen  harjoitustehtä-
vä: Europa in 50 Jahren
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  Halki maailman katon:  

                   Kiina-Tiibet-Nepal
  Osa 1, Beijing ja 4 000 kilometriä

 junalla Lhasaan

       Teksti ja kuvat: Johanna Salo

Aloin suunnittelemaan keväällä 
2013 puolihuolimattomasti matkaa 
Aasiaan, koska kyseinen maailman-
kolkka oli minulle entuudestaan 
vieras. Muutaman matkatoimiston 
tarjonnan seulonnan jälkeen suun-
nitelma useamman viikon reissusta 
ja muutaman maan koluamisesta 
kerralla alkoi houkuttaa. Loman 
järjestymisen jälkeen varaukset ja 
viisumihakemukset seurasivat ry-
tinällä toisiaan, ja usean tuhannen 
kilometrin pituinen matka alkoi 
konkretisoitua syyskuun lopulle.

Reissun lähtöpiste olisi Beijing 
Kiinassa, jossa vietetyn parin päi-
vän jälkeen matkustaisin 46 tuntia 
ja 4 000 kilometriä junalla Tiibetin 
ylängölle yli 3 800 metrin korkeu-
teen Tiibetin pääkaupunkiin Lha-
saan. Lhasassa vietetyn muutaman 
päivän jälkeen hyppäisin jeeppiin 
jolla huristeltaisiin ympäri Tiibetin 
maaseutua vajaan viikon ajan. Tii-
betin ylängöltä laskeutuisin 3 000 
metriä Intian alangolle ja Nepa-
liin, jossa viettäisin muutaman päi-
vän. Matka päättyisi Intian Delhiin, 
josta lentäisin takaisin Suomeen 
vajaan kolmen viikon matkanteon 
jälkeen.

Päivät 1-2, 
Beijing ja Kiinan muuri

Reissu alkoi Helsinki-Vantaan 
lentoasemalta, josta starttasi kah-

deksan tunnin yölento koh-
ti pohjois-Kiinaa ja maan 
pääkaupunkia Beijingiä. 
Heräsin lentokoneessa Mon-
golian ja Ulan Batorin yllä ja aloin 
henkisesti valmistautua edessä ole-
vaan päivään sekä Kiinan muurille 
kipuamiseen. Kone laskeutui seit-
semän aikaan aamulla ja passin-
tarkastuksesta sekä maahantuloil-
moituksista selvittyäni suunta oli 
suoraan Mutianyuun.

Beijingin asukasmäärä on yli 
20 000 miljoonaa, ja kaupungissa 
on yli 5 miljoonaa autoa. Ensim-
mäinen silmiinpistävä asia olikin 
savunharmaa ilma sekä liikenne-
ruuhkat, joissa välillä tuntikausia 
istuttuaan ei tuntunut olevan ulos-
pääsyä. Mutianyu sijaitsee 70 ki-
lometriä Beijingin ulkopuolella, ja 
se on kuitenkin rauhallisempi kuin 
muut Beijingin lähistöllä olevat 
Kiinan muurin pätkät, joihin yleisö 
pääsee.
Kiinan muuri on Unescon maail-
manperintökohde. Sen kokonaispi-
tuus on yli 21 000 kilometriä, ja se 
on rakennettu 300 eaa - 1600-luvun 
välisenä aikana. Henkilökohtainen 
missioni tälle matkalle oli korkean-
paikankammoni lieventäminen, ja 
tätä pääsinkin toteuttamaan heti 
muurille päästyäni. Vaihtoehdot 
ylös kipuamiseen olivat yli 4 000 
porrasta paahtavassa helteessä tai 

viisi minuuttia vaijerin varassa 
gondolihissillä puiden latvojen ylä-
puolella killuen. Valintani kohdistui 
jälkimmäiseen vaihtoehtoon (myös 
alastulon suhteen) ja suoriuduinkin 
ensimmäisestä koettelemuksestani 
ilman suurempia jännitysmoment-
teja. Muurin päältä oli hienot näky-
mät, vaikka liikkuminen oli välillä 
haasteellista rikkonaisten askelmi-
en ja jyrkkien portaiden vuoksi.

          •

Loppupäivä koostuikin lähinnä 
syömisestä ja herkullisista kiinalai-
sista ruoista, mikä olikin lentoko-
neruokien jälkeen enemmän kuin 
tervetullutta. Hotellille majoittumi-
sen jälkeen kävin vielä kuvailemas-
sa yöllistä Beijingiä.

Päivä 3
Aamulla onnellisesti nukutun yön 
jälkeen oli aika nauttia suihkusta 
viimeistä kertaa kolmeen päivään. 
Edessä olisi tiukka päivä kaupun-
gilla kierrellen ja illalla änkeämi-
nen Lhasan-junaan noin miljoonan 
kiinalaisen kera.

Paikallisen miesten päivän vuoksi 
Kielletty Kaupunki oli auki vain 
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puoli päivää, joten päivä alkoi 
Tiananmenin aukion eteläpäädys-
tä. Valitettavasti Maon mausoleumi 
oli remontissa, joten balsamoitu 
puhemies jäi väliin. Koostaan huo-
limatta maailman suurin aukio ei 
muuten ollut kovin mielenkiinto-
nen.  

Maon lempeän katseen saattele-
mana kuljin Tiananmenin portin 
ali kohti Kiellettyä kaupunkia. 
Kielletty kaupunki on valmistunut 
1400-luvulla ja siellä on asunut 
24 hallitsijaa Ming- ja Qing -dy-
nastioiden aikana. 74 hehtaarin 
alue sekä laskemistavasta riippu-
en 7 000-9 999,5 huonetta ei ole 
ihan helppo nakki läpikäytäväksi 
muutenkaan, ja nytkin mentiin ju-
malattoman kokoinen alue läpi hy-
vin reippaasti ja loppumetrit puu-
tarhasta lähes juosten, kun ämyrit 
huusivat aikaisesta sulkemisajasta.

Kielletyn kaupungin jälkeen suun-
tasin Takajärvien alueelle ja kiersin 
rikshan kyydissä hutong-kortteleita. 
Hutong-korttelit ovat katoamassa 
tehokkaamman rakennuksen tieltä, 
ja nämä vierailemani ovat hallituk-
sen suojelemia. Kortteliasuminen on 

kallista, ja portin perusteella pystyy 
päättelemään sisäpihalla asuvan 
perheen statuksen. Portissa olevien 
tolppien mukaan voi esimerkiksi 
päätellä onko asukkailla sotilas- vai 
virkamiestausta tai asuuko portin 
takana vain taviksia.

Kävin myös Guloussa eli vanhassa 
Rumputornissa. 70 jumalattoman 
korkeaa porrasta ylös urheiltuaan 
pystyi katsomaan Pekingiä lintu-
perspektiivistä sekä seuraamaan 
perinteisen rumpuesityksen. Ai-
koinaan rummutuksella on kerrottu 
ympäristön asukkaille kellonajois-
ta.

Hutongien jälkeen oli ohjelmassa 
vielä Beijingin symboli, Taivaan 
Temppeli. Itse asiassa temppeliä 
mielenkiintoisempi oli sitä ympä-
röivä puisto, jossa pelattiin korttia 
ja treenattiin tansseja (kuulin mm. 
letkiksen kiinaksi). Taivaan Temp-
pelin portin ulkopuolella oli pieni 
teehuone, jossa sai maistella ihania 
eri teelaatuja. Ostopakkoa ei ollut, 
mutta onnistuin tietysti törsäämään 
reissun tässä vaiheessa suurimman 
summan puoleentoista kiloon he-
delmä-, jasmiini- ja ginseng-oulong 
-teetä.

Päivän viimeinen etappi oli Beijin-
gin rautatieasema, jonne ei päässyt 
edes rakennuksen sisäpuolelle il-
man kallisarvoista Beijing-Lhasa 
-junalippua saatikka passia, jonka 
mukaan lippu oli koodattu. Liput 
tarkistettiin useampaan otteeseen 
ennen junaa ja vaihdettiin junas-
sa muovikorttiin, joka pitää olla 
jatkuvasti mukana junassa liikku-
essa. Ennen junan lähtöä oli hetki 
aikaa tarkastella aseman elintarvi-
ketarjontaa ja shoppailla elekielellä 
muutamat banaanit ja kuppinuu-
delit seuraavan parin vuorokauden 
eväiksi. 

Pekingin plussat:
-ihmiset ovat hauskoja
-ruoka
Pekingin miinukset:
-ilmansaasteet ja harmaus
-liikennejumit

Päivä 4: Xian-Xining

Kello on 10.56 ja olen viihtynyt 
maailman korkeimmalla junara-
dalla jo kepeät 15 tuntia. Kannatti 
asennoitua mahdollisimman nega-
tiivisesti tähän 46 tunnin koitok-
seen, sillä tämä tuntuu nyt lähes 
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luksukselta! Vessassa saa olla yk-
sin. Pesupaikasta tulee vettä. Hyttiä 
ei tarvinnut jakaa viiden kiinalaisen 
miehen kanssa. Elektroniikan saa 
lataukseen. Keitettyä vettä on riit-
tänyt kuppinuudeleihin. Hytin oven 
saa melkein lukkoon, eikä tavaroita 
tarvitse raahata mukana. Hytissä 
ylipäätään on ovi.

No, asiathan eivät olisi näin aurin-
koisesti jos en olisi sattunut saa-
maan soft sleeperiä eli neljän hen-
gen hyttiä. Sängyt ovat päällekkäin 
ja välissä n. 40 senttinen käytävä, 
johon ei saa esimerkiksi tavaroita 

säilöttyä ilman että tukkisi ainoan 
kulkuväylän. Niinpä jaan sänkyni 
ja ainoan parin neliömetrin henki-
lökohtaisen tilani tämän 46 tunnin 
aikana matkalaukkuni kanssa. Nor-
mihyteissä majoittuu kuusi ihmistä 
kolmessa eri tasossa, ja aikaa on 
mahdollista viettää oikeastaan vain 
junan käytävällä, jotka nekin ovat 
vain 60-70 senttiä leveät.

Tähän mennessä olen bongannut 
junan ikkunasta pieniä kyliä, pai-
mentolaisia rinteillä lammas- ja 
vuohilaumoja kaitsemassa, pari 
aasia, haukkoja ja harmaahaika-

roita. Jakkihärkiä saa vielä odo-
tella muutaman tovin, vaikkakin 
osa junaradan varresta on aidattu 
hirviaidan tyyppisellä aidalla tai 
piikkilangalla ilmeisesti karjan tai 
jonkin muun suuremman kokoluo-
kan eläinten varalta.

Maaperä on punertavaa ja kasvil-
lisuus karua. Välillä on pientä ry-
pytystä vuorenrinteiden tyyliin, 
siellä täällä näkyy maissipeltoja, 
eroosiota pysäyttävän kasvillisuu-
den tukemiseen tarkoitettua neliö-
verkkoa, kiviaidan pätkää ja muuta 
ihmisen kädenjälkeä. Aamun su-
muisuus kesti lähes kello 11 saak-
ka, mutta päivän kirkastuttua ilma 
näyttää todella raikkaalta verrattu-
na Pekingin harmauteen.

Klo 13.02 junan pitäisi olla jo 1350 
metrin korkeudessa, ja iltaan men-
nessä saavuttaa 3200 metrin kor-
keus.

Kello 16.15

Kävin piipahtamassa Xiningissa 
asemalaiturin puolella ja huoma-
sin, ettei tyylikäs pukeutumise-
ni olohousuihin, kulahtaneeseen 
X-Men-paitaan ja crocseihin jää 
yhtään kakkoseksi paikallisten mat-
kalaisten rinnalle. Pyjamamies 
Vuittonin laukun kera vei kyllä eh-
dottoman ykkössijan. Kuppinuu-
deleita on yhä pari pakettia, joten 
ei tarvinnut edes lähteä käymään 
kauppaa elekielellä ruokakärry-
kauppiaiden kanssa.

Päivä 5 juna Golmud-Lha-
sa

Kello 13.07
Aamu valkeni huomattavasti kirk-
kaampana kuin eilen. Maisemat 
olivat muutaman tunnin ajan todel-
la yksitoikkoiset, pientä vuoristoa 
ja vihertävänpunertavaa maastoa. 
Juna ylitti maailman korkeimman 
rautatieaseman, Tanggu-La -so-

Kuva: Kortinpelaaja Taivaan temp-
peliä ympäröivässä puistossa

Kuva: Yöllistä Beijingiä
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lan 5 000 metrin korkeudessa yh-
deksän aikoihin, ja siitä alkoivat 
vuoristotaudin oireet, päänsärky 
ja huonovointisuus. Periaatteessa 
tasainen juna on paras tapa mat-
kustaa korkeampiin olosuhteisiin, 
sillä elimistö sopeutuu helpommin 
ohuempaan ilmanalaan. Kuitenkin 
vuoristotauti saattaa iskeä varautu-
misesta huolimatta.

Kunhan saan miniläppärin akun 
ladattua tässä junan käytävällä 
menen hetkeksi lepäämään ennen 
kuin on aika alkaa pakkaamaan ta-
varoita kasaan. Laturipaikka junan 
hytin vieressä osoittautui nimittäin 
kullan arvoiseksi, näitä on koko 
vaunun porukalle käytävällä ai-
noastaan 2 ja aamulla sain taistella 
omasta vuorostani pari tuntia.

Päivä siis kirkastui ja puolen päivän 
aikaan maisemat alkoivat muuttua 
tasangoista enemmän vuoristoisik-
si. Juna kulkee varsin lähellä lumi-
huippuja ja olemme ohittaneet pari 
isompaa, uskomattoman kirkasve-
tistä järveä. Pienempiä suolajärviä 
on myös näkynyt. Eilen illalla al-
koi näkyä paimentolaisten telttoja 
ja bongaamani eläinten lista kasvoi 
peuroilla, villiaaseilla, kotkilla, ke-
tulla, tiibetinmastiffeilla ja muilla 
koirilla sekä kauan odottamillani 
jakeilla! Isompia laumoja, pienem-
piä laumoja, vauvajakkeja ja isom-
pia jakkeja eri väreissä ja kuvioissa, 
ylittämässä jokia, järvien rannoilla 
ja vuorenrinteillä laiduntamassa. 
Variaatiot koossa ja väreissä johtu-
vat risteytyksistä lehmien kanssa, 
jolloin eläimet selviävät myös ma-
talammalla.

Suurempia lammaslaumoja näkyy 
myös paljon, vuohia vähän vähem-
mässä määrin. Paimentolaisten tel-
tat olivat vielä eilen varsin suuria, 
valkoisia ja ympyränmuotoisia. Tä-
nään on näkynyt vähän kaikenlaista 
variaatiota sekä armeijamallisesta 
neliönmallisista teltoista selkeästi 

kiinteästi pidemmän aikaa paikal-
laan oleviin asujaimistoihin.

Myös ihan pieniä neljän hengen 
telttoja on alkanut näkyä siellä 
täällä, samalla kun neliönmuotoi-
set, kauniisti koristellut tiibetiläi-
set kivitalot ovat alkaneet yleistyä. 
Ilmeisesti eläimistä ja asujaimis-
toista saatetaan olla kaukanakin 
jalkapatikalla, koska aina välillä 
saattaa bongata ihmisen istumas-
sa todellakin keskellä ei-mitään. 
Myös sotilaita ja sotilasajoneuvoja 
on näkynyt siellä täällä, myös tääl-
lä junassa viereinen vaunullinen on 
täynnä maastopukuja.

Olen koittanut käydä ulkoilemas-
sa aina junan pysähtyessä. Välillä 
vaan aikataulun mukaisia pysäk-
kejä ei ole ollut lainkaan ja esimer-
kiksi Golmudissa laiturilla sai olla 
vain minuutin. Junan ilma tuntuu 
jo vähän raskaalta ja lämmitys ja 
ilmastointi toimivat jonkin käsittä-
mättömien luonnonlakien mukaan. 
Happea puskettiin aamulla hetken 
aikaa solan ylityksen aikoihin, mut-
ta muuten hanat eivät ole kohisseet.

Kaksi päivää nuudelidieettiä al-
kaa pikkuhiljaa riittää, ja odotan 
jo kovasti Lhasaan saapumista ja 
1) suihkua 2) jotain muuta ruokaa. 
Pekingin rautatieasemalta ostetut 
eväät oli mitoitettu aika hyvin, eikä 
ole tarvinnut käydä taistelemassa 
istumapaikkaa junan ravintolavau-
nusta. Sain pysäytettyä jopa reipas-
liikkeisen eväsmiehen ja ostettua 

lisää juomista, kaveri nimittäin ki-
pittää niin älytöntä vauhtia eteen-
päin että pari kertaa missasin hänet 
ennen kuin opettelin lähestyvän 
kärryn kolinan olevan merkki ryn-
nätä käytävälle.

Klo 21.53
Suihku  Ruokaa  Ihana Lhasa!
Edellisen päivityksen jälkeen me-
nin nukkumaan, koska päänsärky 
yltyi karmivaksi. Heräsin siihen, 
että junavirkailija herätteli ja halusi 
vaihtaa muovikortin takaisin alku-
peräiseen junalippuuni. Ilmeni, että 
juna olikin saapumassa 2,5 tuntia 
etuajassa Lhasaan (tästä johtuikin 
siis väliasemien ohittaminen), jo-
ten tuli kiire pakata tavarat kasaan. 
Oli pakko napata 800mg Ibumaxia, 
jotta selviäisin hotellille.

Ensimmäiset tiibetiläiset munkit 
näin heti Lhasan juna-asemalla, ja 
mieliala kohosi vielä valkoisen ka-
tagin saamisen jälkeen. 
Hotellille saapumisen jälkeen kaik-
ki onkin ollut vain onnea ja auvoa. 
Tavarat sai purettua, koska vii-
vyn Lhasassa kolme päivää. Pesin 
myös junan ja kananuudeleiden 
hajuisia vaatteita, koska tämä on 
hyvin todennäköisesti viimeinen 
mahdollisuus kyseiseen toimintaan 
ennen Kathmandua. Eri purkkeja 
avatessa seurasi sarja pieniä räjäh-
dyksiä, koska ilmanpaineen vaihte-
lut olivat tehneet kaikille suljetuille 
pakkauksille yllätyksellisiä asioita.

Kuva vieressä: Gondolihissilippu
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Kahden päivän nuudelidieetin päät-
tymisen kunniaksi kävin syömässä 
viereisessä ravintolassa jakkipihvin 
ja Lhasa-olutta, herkullista! Ruoan 
päälle kävelin täysikuun loistees-
sa Lhasan vanhankaupungin ka-
tuja. En tiedä, ihmettelenkö minä 
paikallisia ihmisiä enemmän kuin 
he minua. Tuijotus ei kuitenkaan 

Teehuoneessa
Kielletty kaupunki

ahdista yhtään, ihmiset (ja varsin-
kin lapset) ovat todella mukavia ja 
positiivisella tavalla uteliaita, sama 
asenne mistä pidin pekingiläisissä-
kin.

Beijing-Lhasa -junan plussat:
-4 000 kilometrin matkalla näkee 
hienon läpileikkauksen maasta

      Kirjoita, kirjoita

Kirjoita, Kaarina, sinulle sopii;
    sanojen, riimien seurassa oppii.
Sieltä voi löytää ystävän parhaan
    sisältä itsensä rakkaan, armaan.
Itseen kun luottaa, sen se tuottaa;
    ystävät alkavat minuunkin luottaa.
Enää ei tarvetta puhua, soittaa,
    kuunnella toisia, ystävät voittaa.
Siinä on sanojen kirjoitustaika;
    eikäpä harmita kurssinkaan aika.

        •
katolla lumi ja jää tiputtavat 
minut
alhaalla lumet kolaavat minut 
kasaan
sisällä tuli sytyttää minut ja 
klapit
kohentavat minua, valtaan rau-
keuden
ihanat unet katsovat minua.

MattiKaarina
2 runoa

Mikä

Silmäsi siniset 
seuraavat aina  
rävähtämättä. 

Totiset silmäsi,
vähäsen vinot
värähtämättä.

Venäjänsininen,
ohut turkkisi  
tuuheutumatta.
 
Syliini kiipeät,
kerälle kierähdät
raapimatta.

-Soft sleeper
Beijing-Lhasa -junan miinukset:
-huono ilma
-asenne ratkaisee hankalissa 
olosuhteissa 
Seuraavassa lehdessä: 
Osa 2: Lhasa ja jeepillä halki 
Tiibetin maaseudun; Gyangtse, 
Shigatse, Sakya, Shegar, Lao 
Tingri ja Mount Everest.
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Opintomatkalla 
Barcelonassa

Opiskelustipendin turvin is-
tun Finnairin lennolla matkalla 
Barcelonaan. Kone on lähes täyn-
nä japanilaisia liityntälennoltaan 
Tokiosta. Useilla heistä on naama-
maski ja heti heräävät epäilykse-
ni. Saavuttuani paikkani kohdalle 
japanilaisneitokainen yskii pa-
haenteisesti. Ryntäsin lentoemol-
ta kysymään toista paikkaa, koska 
enhän minä kipeänä mitään oppisi. 
Koko matkustamohenkilökunta oli 
espanjalaisia. Malagasta kotoisin 
oleva herttainen emäntä järjesti mi-
nulle paikan uloskäynnin kohdal-
ta ja matka sujuikin miellyttävästi. 
Airbussissa oli runsaanlaisesti tilaa 
verrattuna edellisellä kerralla mat-
kustaessani “sillipurkissa”. Tietoje-
ni mukaan lentokentältä keskustaan 
maksaa Barcassa 25–30 euroa, mut-
ta lähestyvä joulu toi hintaan lisää 15 
euroa. Palatessani ajoin paikallisbus-
silla Plaza de Catalynialle ja hyppä-
sin lentokenttäbussiin, 5,90 €.
 
Bussi ajoi 1. terminaalin ovelle. 
Suosittelen. Bussit lähtevät kentälle 
15 minuutin välein. Varaa tasaraha! 
Saavuin Calle Campradon 34, 
jossa sijaitsi matkan aikainen ko-
tini. Mikäli tunnet kaupunkia voin 
kertoa, että Sagrada Familia on 
muutaman kadun päässä. Ohjeessa 

luki El primero piso, ensimmäinen 
kerros, joka espanjassa on aina toi-
nen kerros, mutta asunto olikin kol-
mannessa kerroksessa, eikä hissiä! 

Emäntäni Beatriz asuu yksikseen 
ko. kerroksessa, jossa on kaksi huo-
neistoa. Yksi hänelle ja lisäksi kolme 
pikkuruista huonetta vuokrattavana. 
Huoneet ovat maan tavan mukaan 
askeettiset ja kylmät, mikä oli yllätys 
allekirjoittaneelle. Talvikuukausina 
olen matkustellut tropiikkiin tai ai-
kaisemmin asunut hotelleissa, joten 
yllätys oli melkoinen. Pitkät kalsarit 
ja puuvillapaita sekä poikani lainaa-
ma tuulitakkifleece yhdistelmä 
pelasti paleltumasta.
 
Sähkö on ainakin tuplasti kalliimpaa 
kuin meillä, eikä keskuslämmitys-
tä ole ainakaan vanhoissa taloissa. 
Taloni sijaitsi Cracian kaupungin 
osassa, ja uskon talon rakenne-
tun joskus 1600-luvulla. Kylmiä 
kuukausia ovat joulu-, tammi- ja 
helmikuu, sitten taas lämpenee. 
Neljänkymmenen asteen helteellä 
vanhat talot ovat mukavan viileitä. 
 
Beatriz on muuttanut Barcelonaan 
Argentiinasta, jonne hänen italialai-
nen isoisänsä pakeni Italian kurjuutta 
ja nälkää. Muutettuaan Eurooppaan 
15 vuotta sitten, helpotti muuttoa 
yhteinen kieli. Espanjan puhujia löy-
tyy 22 maasta maailmassa ja sehän 

on melkoinen joukko. Alusta asti 
kommunikointimme sujui jouhe-
vasti ja on myönnettävä, että parhaat 
neuvot ja syvällisimmät juttutuo-
kioni koin juuri Beatrizien seurassa. 
 
Ostin majoituksen puolihoidolla, 
joka tarkoittaa aamiaiseksi kahvi + 
marmelaadileipä ja illalla kymmenen 
maissa salaatti, keitto etc. Alusta asti 
sobremesa (keskustelu ruokapöydän 
ääressä) venyi yli puolen yön. Ver-
tailemme maidemme oloja ja ker-
romme ajankohtaisia uutisia. Otin 
Suomesta mukaan 2 sivua maamme 
historiaa espanjaksi sekä Helsingin 
kaupungin espanjankielisen esitteen. 
Tuliaisiksi vein emännälleni ja kie-
likouluun Fazerin suklaarasian. Es-
panjalaiset ovat kohteliaita ja osaavat 
antaa arvoa hyville käytöstavoille. 
 
Kaupungilla liikkumaan oppimiseen 
meni pari päivää. Ensimmäisenä 
päivänä kävin ostamassa 10 matkan 
lipun 9,80. Lipussa ei ole meidän ta-
paamme vaihto-oikeutta metro-bus-
si-juna. Metrolla voit vaihtaa, kunhan 

Arkitehtuurisesti  Barcelona  tar-
joaa   yltäkylläisesti,silta on  Co-
tigo 

Ensi visiittini Barcelonaan 
7.12.–21.12.2013 
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et kulje metroportin kautta. Barcelona 
on kompaktin kokoinen ja hyvin 
selkeä. Korttelit (manzanas) ovat 
rakennetut yhdenmukaisesti ja liik-
kuminen on helpompaa kuin esim. 
kotikaupungissani Helsingissä. Tie-
tenkin on oltava hyvä kartta ja ensin 
alkuun on piirrettävä kohde, johon 
on matkalla. Miljoonakaupunki ei 
nuku koskaan ja liikenne on valtava. 

Matkaa kotoani Olé kielikouluun oli 
n. 5 km, jonka usein kävelin men-
nen tai tullen. Yksi lempipaikoista-
ni on ehdottomasti rantabulevardi. 
Lueskelin päivänpaisteessa omalla 
penkilläni tai kävelin merenran-
taa leudon tuulen saattelemana. 

Huomioitani kaupungilla liik-
kuessani: 

•   vanhukset käyttävät julkisia ja 
      paikka löytyy heti 80 + vuo-
     tiaille 
•   monivammainen rullatuolipo-
      tilas pyrki bussiin ja mitä teki 
      kuljettaja?   Hieraisin silmiäni:  
      pysäytti bussin ja kärräsi mat-
     kustajan sivuovesta liuskaa pit- 
      kin sisään 
•   useimmat miehet ovat erittäin 
      hoikkia 

•  vanhemmat herrat pukeutuvat  
      tyylikkäästi ja usein tuoksuvat 
      miellyttävästi partavedelle 
•  etenkin nuoret naiset ovat siro-
      ja ja joukossa löytyy  todellisia  
      helmiä. Myöskin kauniit naiset
     käyttäytyvät  luontevasti 
•  irtoripsiä, tekokynsiä ja tatuoin-
      teja ei juuri näkynyt 
•  espanjan nuoriso vaikutti luonte-
     valta ja selkeästi vanhempia  
     henkilöitä  kuunnellaan ja  ar- 
     vostetaan 
•  pakolaisilla ja maahanmuuttajilla
      on vaikeutensa 
•  kiinalaisia kauppoja ja baareja on
     silmiinpistävän paljon; sekä ve-
     näläisiä ja saksalaisia asuu Bar-
     celonassa runsaslukuisesti 
•  matkalla kouluun pysähdyn kah-
     ville. Latte maksaa euron. Tieten
     kin löytyy myöskin baareja,  
    joissa on Suomen hintataso. 
•  kaupungilla liikkuvista varkais-
     ta varotellaan kaikkialla. Ei tullut
     vastaan, onneksi! Ajattelen, että 
     ulkoinen tavallinen olemukseni 
     ilman mitään kallista, ei kutsu 
     luokseen, hyvä niin. 
•  katujen nimet ovat kataloniaksi
    (kuulosti latinan, italian ja rans- 

      kan sekoitukselta, yksittäisiä  
      sanoja voi ymmärtää) 
•  Barcelona on selkein kaupunki, 
     jossa olen vieraillut. 
•  Opin katalan sanan Bikini, jo- 
     ka tarkoittaa halkaistua säm-
      pylää, jonka sisällä  voi olla
      esim. kanaa tai juustotäyte.  
 
Saavuin kaupunkiin lauantaina 7.12. 
ja 9.12. alkoi päiväni keskustelu-
kurssilla. En pelkää virheitäni, joten 
jutustelu on minulle luontaisempaa 
kuin kieliopin takominen. Ihastuin 
kovasti,  kun huomasin olevani toi-
nen kahdesta osallistujasta.  Aust-
ralialainen Marya ja opettajattareni 
Ana räiskyttelivät huumoriaan heti 
alusta ja aika kului siivillä. Esittely-
vuorollani mukanani oli pari sivua 
Suomi-historiaa ja Helsinki-esite 
espanjaksi. Ei siinä ehtinyt juuri 
muuta kuin vastata kysymyksiin, 
jotka seurasivat toisiaan. 
Hyvä meininki. 
 
Koulu on pieni, 1600 – 2000  opis-
kelijaa vuodessa. Saat asiasi heti 
hoidettua, koska hallinnossa työs-
kentelevät  Viviana ja  Elena ovat 
asiakaslähtöisiä tehopakkauksia. 
Viviana puhuu englantia sujuvas-
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Kuvat ja teksti  Satu wwNeva

ti, joskaan Olé:ssa sitä ei ole lupa 
puhua. Viviana on ensikontakti 
kurssille ilmoittautuessa. Kaikki 
sujui luontevasti ja luotettavasti. 
Opiskelu oli tietenkin ykkösasia ja 
pidin huolen, että saavuin hyvissä 
ajoin ennen tuntien alkua. Pohjois-
maalaiset ovat hyvässä huudossa, 
joten yritin minäkin omalta osaltani. 
 
Tätä en usko näkeväni Suomessa; 
Silmiini osui ohjelma  Rock-ge-
neration,  jossa nuoret ohjaajat ja 
muusikot harjoittavat n. 80+  ikäistä 
porukkaa laulamaan räppiä. Oh-
jaajat keräsivät porukan Madridin 
alueelta ja heti alkoivat harjoi-
tukset. Kaikki vaiheet näytettiin 
valoineen ja varjoineen. Tavoittee-
na tällä kuorolla oli esiintyä Bar-
celonassa n. 5000 katsojan edessä. 
Kuorolauluun tottuneet ikäihmiset 
panivat likoon kaikkensa ja selvästi-
kin ylittivät mukavuusrajansa. 
Konserttipäivänä heidät oli muo-
dikkaasti puettu mustiin T-paitoihin, 
joissa luki isolla ROCK-Generation.

Olin liikuttunut! Rockarit lau-
loivat täydelle salille ja kaikki 
nuoremmat sukupolvet, mukaan 
lukien esiintyjien lapset ja lapsen-
lapset + muu yleisö, taputtivat ja 
tahdittivat kuin suurempienkin 
starojen konsertissa. Esiintyjät lii-
kuttuivat osaamisestaan ja menes-
tyksestään, kuten nuori yleisökin. 
 
Espanjalaiset ovat oivaltaneet, et-
teivät ihmiset ominaisuuksineen ja 
tarpeineen juurikaan muutu, vaikka 
kuori rapistuukin. Kolmatta suku-
polvea käytetään erilaisissa yhtei-
söissä neuvonantajina - vaikuttavaa! 
Kaupassa hintataso vaihtelee, mut-
ta hyviä tuotteita saa n. 30 % koto-
maata edullisemmin. Kala, jauheliha 

ja katkaravut ovat kalliimpia kuin 
Suomessa. Yhtenä viikonloppuilta-
na ehdotin yhteisiä ruokahankintoja 
ja pientä juhlaa lähestyvän joulun 
ansioista. Puolitimme hankinnat ja 
teimme ruuat puoliksi.

MENU 
Alkuruoka 
Avokadoja puolitettuna, pikantti 
chilisalsa, katkarapuja höystettynä 
sitruunalla
 

Pääruoka 
Täytetyt crepit ja salaatti
 
Jälkiruoka 
Suklaajäätelöä ja hedelmiä 
Juomaksi Cava-Brut 
 
Paistoin crepit ohuen ohuiksi voi-
sulassa. Kaasulla valmistaminen 
on haasteellista sähköön tottuneel-
le. 

Koulutuntien väliin ei juuri jäänyt 
aikaa rupatella kavereiden kanssa, 
mutta Maryaan puhetuntikaveriini 
ehdin tutustua. Iltasin kävimme 
kävelyllä ja pelasimme erilaisia 
pelejä, poikkesimme drinkille ja 
sen sellaista. Opetimme toisillem-
me pari uutta peliä. 

Viimeisenä torstaina Marya bon-
gasi lehdestä cena y cine (Illallinen 
ja elokuva).  Ostimme liput bistro 
Laurellin kassasta ja niiden lippujen 
kanssa kadun yli elokuviin. 

Filmi kertoi  Dianasta, ja  Marya 
halusi nähdä sen, koska naispääosan 
esittäjä  on australialainen.  Tätä 
filmiä ei myöskään oltu dubattu es-
panjaksi, joten alkuperäiskieli sopi 
mainiosti. Kun leffateatteri on lähes 

tyhjä espanjalainen sanoo guatros 
gattos (neljä kissaa). Meidän lisäksi 
teatterissa oli yksi herrasmies. Ei 
popcornia ei läiskyviä limsapulloja 
eikä rasvan hajuja.  
 
Illalliseksi valitsimme Empanadas 
-herkullisia argentiinalaisia piirakoi-
ta, salaatin ja lasillisen talon viiniä. 
Koko lysti cena y cine, 15 euroa 
-todellinen löytö.
 
Matkani jälkeen minulla on viikoit-
tainen yhteys Australiaan Skypellä 
ja Olé -kielikouluun kirjoittelen 
joskus kuulumisiani pohjolasta. 
 
Kokemukseni avarsi mieltäni ja 
innostaa taas uusiin ponnistuksiin. 
 
Iloista opiskeluvuotta 2014 
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Herrasmies keskellä  on koulun 
johtaja  ja hänen molemmilla puo-
lillaan on  hallintohenkilöt Elena  ja 
Viviana. 

Kolme naista joista  lyhin on 
Anna,  puheopettajani  ja Maryan 
kanssa jaomme   puhetunnit. 

Tässä pari kuvaa viimeisen illan 
juhlasta. 
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Retkellä virkistyy ja tapaa 
uusia tuttavuuksia

Useamman kerran vuoden aikana 
tilausbussi seisoo Helsinginkadun 
opistotalon edessä hyvissä ajoin aa-
muyhdeksältä ellei aikaisemminkin. 
Ollaan jälleen lähdössä teatteri- tai 
muulle matkalle. Matkustajat kapua-
vat kyytiin mutta poikkeuksellisesti 
voi yksi matkalainen olla juuttunut 
hetkeksi liikenteen jalkoihin. Yleen-
sä kaikki ovat kuitenkin löytäneet 
perille ajoissa, ovat jo tottuneita mat-
kaajia ja lähteneet ajoissa liikkeelle. 
Hyvät huomenet toivotetaan kul-
jettajalle ja toisillemme, nimilistan 
tarkistus ja sitten matkaan. Iloinen 
puheensorina täyttää bussin. Mat-
kalaisia on vähintään 25, sillä se on 
lähtöperuste,  muutoin joudumme 
harmiksemme perumaan matkan. 

Itse järjestämilläni retkeillä kysyn al-
kajaisiksi kuka matkustajista on ensi 
kertaa Helsingin työväenopiston 
opistolaisyhdistyksen retkeilytoimi-
kunnan retkellä mukana? 5-10 kättä 
nousee ylös. Johon totean että nyt oli 
jo korkea aika lähteä mukaan kun 
näitä retkiä on järjestetty yli 90 vuot-
ta. Tähän saan vastaukseksi makeat 
naurut matkustajilta. Sitten käydään 
pääpiirteittäin päivän ohjelma ja toi-
votetaan mukavaa päivää. Kuljettaja 
myös esittäytyy ja toivottaa bussiyh-
tiön puolesta myös kaikki tervetul-
leeksi edustamansa yhtiön bussiin.

Reilun tunnin ajomatkan kuluttua 
on tauon paikka, ellei silloin ollakin 
jo perillä ensimmäisessä kohteessa. 
Useimmiten on kyseessä aamukah-
vit joko retkeen sisältyen tai omin 

kustannuksin. Jos teatterinäytös 
alkaa myöhemmin iltapäivällä saa-
tetaan ehtiä tutustua johonkin koh-
teeseen kuten museoon tai muuhun 
näyttelyyn. Riippuu myös matkan-
vetäjän suunnitelmista ruokaillaanko 
ennen vai jälkeen näytöksen.

Teatterimatkoja tehdään esimerkiksi 
Turkuun, Tampereelle, Valkeakos-
kelle, Kouvolaan, Kotkaan, Lah-
teen, Hämeenlinnaan ja Espooseen.  
Kohteista päätetään siten että joku 
matkalaisista ehdottaa mukavaa teat-
terikappaletta taikka retkenvetäjät 
yhdessä miettivät sopivan kiinnosta-
vaa esitystä tai tutustumiskohdetta. 
Olemme todenneet että Helsingissä 
teatteriin pääsee omatoimisesti, joten 
emme varaa lippuja näin lähelle. Sen 
sijaan Helsingissä löytyy useita mie-
lenkiintoisia kohteita, joihin ei ehkä 
pääse itsekseen tutustumaan vaan he 
ottavat vain ryhmiä. Esim. Ooppera-
talon, Helsingin kaupunginteatterin, 
Helsingin kaupungintalon, Yleisra-
dion ym. yleisöltä piilossa oleviin ti-
loihin tutustuen on mahdollisuus vain 
ryhmässä. Helsingin käräjäoikeuden 
toimintaan ja Eduskuntaan tutustu-
misiin on aina ollut runsaasti mukaan 
tulijoita. Jokapäiväiseen elämäämme 
vaikuttavat laitokset ovat jakaneet 
paljon tietoutta hyvien oppaitten väli-
tyksellä. Näistä mainittakoon Helsin-
gin Energian Salmisaaren voimalai-
tos, Vuosaaren maakaasuvoimalaitos 
ja Viikin jäteveden puhdistamo. Lois-
tava tutustumiskohde oli myös Aker 
Artic Jäälaboratorio Vuosaaressa.  
Viime kesänä retkeiltiin Olkiluodon 

Sirkka Koponen

Ydinvoimalaan Eurajoelle ja Vala-
mon luostariin Heinävedelle. Russa-
rön majakka oli myös oiva kohde ja 
herätti paljon kiinnostusta.

Tulevan kesän matkoja tehdään nel-
jään kesäteatteriin, Marskin majalle 
Lopelle, Bengtskärin majakalle, Ha-
mina Tattooseen, Savonlinnan oop-
perajuhlille sekä yhteistyössä palsta-
toimikunnan kanssa puutarhamatka 
valtakunnallisena Puutarhapäivänä 
29.6. Syksymmällä lähdetään tu-
tustumaan Mänttä-Vilppulan taitee-
seen, Uudenkaupungin nähtävyyk-
siin ja Kemiönsaareen.  

Bussimatkoihin kuuluu aina ruokai-
lu. Mitäs sanoisit ”Sokkomatkasta” 
niitä on 2 jo takana ja kolmas teh-
dään keväällä 2014. Uskallatkos läh-
teä mukaan tietämättä minne bussi 
vie. Rohkeita on kyllä löytynyt, sillä 
näitä retkiä ei ole tarvinnut perua. 
Liittymällä sähköpostilistalle saat 
ajankohtaista tietoa retkitilanteesta. 
Osoitteita kerää sipsukoponen@hot-
mail.com. Tervetuloa retkille!
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Yhdistyksen retket

TI 1.4.14 TUTUSTUMINEN HELSIN-
GIN KÄRÄJÄOIKEUTEEN
Kokoontuminen Helsingin oikeus-
talon edessä, Porkkalankatu 13 klo 
8.30. Perille pääsee busseilla 20, 65A, 
66A ja raitiovaunulla 8. Opastus.
Hinta 2 € (viite 8772) (Matti Huttu-
nen, 040-8324 302, mk.huttunen@
pp.inet.fi)
TO 3.4.14 TUTUSTUMINEN PYHÄN 
SYDÄMEN KAPPELIIN
Tapaaminen klo 10.00 kappelin edes-
sä, Kirstinkatu 1. Valittu Pohjois-
maiden kauniimmaksi kirkkosaliksi. 
Kahvit. Hinta 4 € (viite 8772) (Matti 
Huttunen, 040-8324 302, mk.huttu-
nen@pp.inet.fi)

PE 4.4.14     LAHDEN SIBELIUSTALO 
- George de Godzinsky 100 vuotta
Lähtö opistolta, klo 15.30 Illallisbuf-
fet ennen konserttia Ravintola Tei-
vaanlokissa.  Kunnianosoitus suoma-
laiselle elokuvamusiikille klo 19.00
Hinta 63€ (Viite 8824) (Sirkka Ko-
ponen puh.050-5649365, sipsukopo-
nen@hotmail.com)
TI 8.4.14 TUTUSTUMINEN EDUS-
KUNTAAN
Tapaaminen kello 9.50 (katutasossa 
rappujen OIKEALLA puolella oleva 
ovi). Opastettu kierros. Kahvit ja ta-
paaminen kansanedustaja Päivi Lip-
posen kanssa. Hinta 2 €.(viite 8772) 
(Matti Huttunen, puh. 694 2059, mk.
huttunen@pp.inet.fi)

TO 10.4.14 TUTUSTUMINEN 
HELSINGIN KAUPUNGINTALOON
Tapaaminen kaupungintalon aulassa, 
Pohjoisesplanadi 11-13 klo 9.45,
Hinta 2 € (Viite 8811) (Raimo Läh-
desmäki,  050-380 1116 raimo.lah-
desmaki@gmail.com)

LA 12.4.14ESPOON KAUPUNGIN-

TEATTERI, KULTTUURIKESKUS 
LOUHISALI- NÄYTTELIJÄTÄR
Ritva Oksanen – 50 vuotta näyttä-
möllä. Ritva Oksanen tekee hienon 
kaaren siitä hetkestä, jolloin nuori 
neiti päättää ryhtyä näyttelijättärek-
si. Näyttelijätär kaivautuu muistiinsa 
ja nostaa sieltä roolitöitä 50 vuoden 
ajalta. Kesto 2t sis.väliajan. Näytös 
alkaa klo 15.00. Loppuunvarattu. 
Kysy peruutuspaikkoja. Lipun hinta 
32€ sis. väliaikakahvin ja korvapuus-
tin.(Viite 8824) (Sirkka Koponen 
puh.050-5649365, sipsukoponen@
hotmail.com)

TO 24.4.14TUTUSTUMINEN KAL-
LION PATSAISIIN
Kokoonnumme klo 13.00 Hakanie-
messä ympyrätalon pääsisäänkäyn-
nin edustalla. Kierrämme patsaiden 
kautta opistotalolle, jonka kahvilassa 
saamme kahvit (teet) lisukkeineen. 
Hinta 12 € (viite 8808). (Antti ja 
Laura Lappalainen puh. 6986496, 
lappalaiset@pp.inet.fi)

LA 10.5.14 SOKKOMATKA
Lähtö opistolta klo 9.00. Lounas. 
Nähtävyyksiä. Ostosmahdollisuus.
Hinta 55 € (Viite 8824 (Sirkka Ko-
ponen puh.050-5649365, sipsukopo-
nen@hotmail.com

KE 14.5.14 TUTUSTUMINEN VUO-
SAAREN MAAKAASUVOIMALAI-
TOKSEEN
Vuosaaren kaasuvoimalaitokselle 
kierros alkaa klo 12.00. Tavataan 
metroasemalla klo 11.00. Bussi 78 
lähtee metroasemalta klo 11.27. 
Osoite Käärmeniementie 6-8.
Hinta 5€ (Viite 8811) (Raimo Läh-
desmäki,  050-380 1116 raimo.lah-
desmaki@gmail.com)

TO 29.5.14 TAMPEREEN SEUTU-
MATKA (Helatorstai)
Lähtö opistolta klo 8.30. Menomat-

kalla tauko. Laivaristeily Pyhäjär-
vellä, lounas Viikinkisaaressa. Näh-
tävyyksiä. Hinta 76 € (Viite 8824) 
(Sirkka Koponen puh.050-5649365, 
sipsukoponen@hotmail.com)

LA 7.6.14 LOPPI, MARSKIN MAJA, 
LOHJA
Lähtö opistolta klo 8.30. Kahvit 
ABC-asemalla. Lopen vanha kirkko. 
Vanha pappila, voi ostaa luomutuot-
teita. Itä-Suomen lehmiä. Ruokailu 
Marskin Majalla. Tytyrin kaivos 
Lohjalla. Lohjan kirkko. Alitalon 
viinitila. Hinta 80 € (viite 8772) 
(Matti Huttunen, 040-832 4302, mk.
huttunen@pp.inet.fi)

LA 14.6.14PYYNIKIN KESÄTEAT-
TERI – Pirunpelto
Lähtö opistolta klo 9.00. Lounas ra-
vintola Astorissa. Ohjaaja Jukka Mä-
kinen. Rooleissa nähdään TV-sarjas-
ta tuttuja näyttelijöitä.
Hinta 78 € (viite 8772) (Matti Huttu-
nen, 040-832 4302, mk.huttunen@
pp.inet.fi)

LA 28.6.14 SAMPPALINNAN KESÄ-
TEATTERI - Matti ja Teppo
Lähtö opistolta klo 9.00. Matkalla 
tauko. Opastettu kierros Ruissalon 
saarella ja lounas Ruissalon kylpy-
lässä. Näytös klo 15.00. Pääosissa 
nähdään musiikin ja komedian kon-
karit Sami Hintsanen ja Petja Läh-
de – mutta kumpi on kumpi? Hinta 
68 € (Viite 8824) (Sirkka Koponen 
puh.050-5649365, sipsukoponen@
hotmail.com)

SU 29.6.14 PUUTARHAMATKA 
ETELÄ-SUOMEN SEUDULLA
Lähtö opistolta klo 8.00. Tutustumis-
kohtein kiehtovia puutarhoja, histo-
riallisia kartanoita ja 1800-luvulla 
perustettu Aulangon puistometsä. 
Matkaan sisältyy kohteiden opastus, 
pääsymaksut ja ruokailu. Retkeä ei 
suositella liikuntaesteisillle.
’Hinta 95 € (Viite 8772) (Tuula Hal-
mirinne, 040-82 56824, tuula.halmi-
rinne@pp.inet.fi)
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   Muuta vapaa-ajan virikettä

Luontoliiton perheretkillä 
tutustutaan erilaisiin luontkohteisiin koko perheen voimin. Perhe-
retket ovat yleensä päiväretkiä helposti saavutettaviin kohteisiin, 
mukaan otetaan tietenkin maistuvat retkieväät! Retkillä liikutaan 
poluilla ja osallistujien mahdollisuuksien mukaan myös metsässä
 http://www.luppi.fi/perheille/
ks myös facebook

TPE 4.4.14  LAHDEN SIBELIUS-
TALO - George de Godzinsky 100 
vuotta 
Lähtö opistolta, klo 15.30 Illallisbuffet 
ennen konserttia Ravin-tola 
Teivaanlokissa. Kunnianosoitus 
suomalaiselle elokuvamusiikille klo 

19. Hinta 63 € (Viite 8824) Sirkka 
Koponen, puh. 050 564 9365, 
sipsukoponen(at)hotmail.com

TO 24.4.14 TUTUSTUMINEN 
KALLION PATSAISIIN 
Kokoonnumme klo 13. Hakaniemessä 
ympyrätalon pääsisäänkäynnin edustalla. 
Kierrämme patsaiden kautta opistotalolle, 
jonka kahvilassa saamme kahvit (teet) 

lisukkeineen.Hinta 12 € (viite 8808). Antti 
ja Laura Lappalainen, puh. 09 698 6496, 
lappalaiset(at)pp.inet.fi

LA 10.5.14 SOKKOMATKA 
Lähtö opistolta klo 9. Lounas. Nähtä-
vyyksiä. Ostosmahdollisuus.Hinta 55 € 
(Viite 8824 Sirkka Koponen, puh. 050 564 
9365, sipsukoponen(at)hotmail.com 
 

Gardenia ja Helsingin ympäristökeskus 
järjestävät luontoretkiä Viikkiin. Näistä ja muista Helsingin luontoretkistä 
saat tietoa Viikin Luonnon retkikalenterista (pdf, noin 2 Mt) tai esim. 
Gardenian  tapahtumakalenterista  http://www.gardenia-helsinki.fi/Viikin-
luonto,  myös facebookissa

Muita mielenkiintoisia linkkejä vapaa-aikaan koko perheelle

Maailma kylässä -festivaali on ”Vuoden festivaali 2014” Kaiken maailman 
kulttuurit kohtaavat Helsingin Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla tou-
kokuun viimeisenä viikonloppuna. Ilmaistapahtuma tarjoaa monipuolisesti 
taidetta ja toimintaa koko perheelle. Ohjelmassa on 150 esitystä eri puolilta 
maailmaa sekä laaja kirjo näytteilleasettajia kansalaisjärjestöistä eksoottisiin 
keittiöihin.     
www.maailmakylassa.fi 
seuraa myös facebookissa

Helsinki 24.05.2014 -25.05.2014

Katso myös muuta festivaalitarjontaa  esim. 
*http://www.festivals.fi/painopiste/monitaidefestivaalit/
*http://www.festarit.fi/            *http://www.festarit.com/

TI 25.3. klo 10 
KE 26.3. klo 10 
TO 27.3. klo 10
TI 1.4. klo 10 
TO 3.4. klo 10 

Festivaalia tukevat: Helsingin kaupunki, Opetusministeriö ja Suo-
men Kulttuurirahasto.

HURJARUUTH: PIKKU PRINSSI 
1.3.–5.4.2014 www.hurjaruuth.fi

Tanssitarina onnen etsinnästä, yksi-
näisyydestä, ystävyydestä ja elämän 
ihmettelystä. Pienen pojan suuria nä-
kemyksiä rahan vallasta ja aikuisten 
maailman pinnallisuudesta.

Ranskalaisen kirjailijan Antoine de 
Saint-Exupéryn vuonna 1943 jul-
kaisema pienoisromaani on yksi 
kaikkien aikojen rakastetuimmista 
kirjoista. Pikku Prinssin ihastuttava 
tarina taipuu Hurjaruuthin käsitte-
lyssä visuaalisesti huikeaksi seik-
kailuksi, jossa pieni on suurta ja 
suuri pientä, filosofiset kysymykset 
niitä olennaisimpia ja jossa tärkeim-
piä asioita ei näe silmillä. Ainoastaan 
sydämellään näkee hyvin.
Kesto n. 45 min, yli 3-vuotiaille. Li-
put 14 / 10 €, ryhmät arkiaamuisin 7 
€ / hlö.

Oma Piha 2014 -messut
3.4.2014–6.4.2014 (to–su) klo 
10-18 Jo perinteisesti olemme 
mukana myös Oma Piha -mes-
suilla. Omalla osastollamme 
hyvä valikoima siemeniä sekä 
puodin uutuuksia. Palvelemme 
myös neuvontapisteessä.  Hel-
singin messukeskus, Messuau-
kio 1, 00520 Helsinki. Lisää 
tietoa messuista: 
www.kevatpuutarha.fi

näyttely Rasvaletti valokuvia 1950-luvun Helsingis-
tä
Näyttelyyn on vapaa pääsy.
Poimi kuvia kaupunginmuseon Pinterest-boardilta. 

Esitykset Hur-
jaruuthin 

Annalan ja Vanhan Kaupungin historian opastetut kierrokset
3.6.2014–12.8.2014 (ti–ti) klo 18.00

Kierros kestää 1,5 tuntia, ei sisällä rappusia. Hinta 12 e / aikuinen, 6 e /
lapset 7-12 v. Oppaana auktorisoitu Helsinki-opas, Experience On Foot 
Osk. Opastuksen jälkeen mahdollisuus teen juontiin Hyötykasviyhdis-
tyksen tiloissa, poikkeuksena juhannusaatto ja sunnuntai 

ja paljon muuta,  ks. www.hyotykasviyhdistys.fi/tapahtumat, 
seuraa myös  facebookissa   



29

TAIMITORI      
22.5.2014 (to)   Klo 15-18  
Perinteistä taimitoria vietetään tors-
taina, 22. toukokuuta alkaen klo 15. 
Tarjolla kaiken maailman taimia, on 
keittiökasveja, yrttejä, kesäkukkia, 
perennoja, vanhoja ruusuja ynnä 
muuta kiinnostavaa. Orangeriassa 
vanhojen pelargonien pistokkaita. 
Olet lämpimästi tervetullut, kerro 
muillekin tapahtumasta!

Luontoliiton perheretkillä 
tutustutaan erilaisiin luontkohteisiin koko perheen voimin. Perhe-
retket ovat yleensä päiväretkiä helposti saavutettaviin kohteisiin, 
mukaan otetaan tietenkin maistuvat retkieväät! Retkillä liikutaan 
poluilla ja osallistujien mahdollisuuksien mukaan myös metsässä
 http://www.luppi.fi/perheille/
ks myös facebook

rasvaletti facebookissa

näyttely Rasvaletti valokuvia 1950-luvun Helsingis-
tä
Näyttelyyn on vapaa pääsy.
Poimi kuvia kaupunginmuseon Pinterest-boardilta. 

 www.helsinginkaupunginmuseo.fi

http://www.pinterest.com/kaupun-
ginmuseo/

         In memoriam 
RIITTA PÄÄKKÖNEN s.1959 k. 2013 
 

Tapasin Sinut toistakymmentävuotta sitten Helsingin taidemuseon 
pyhimmässä; taiteellisten henkilöiden henkilöitymässä toimistotilassa. 
Riittamaiseen värikkääseen tyyliisi kerroit minulle suunnittelemastasi 
kurssista. Siitä hetkestä tuli ikimuistoinen. 
 
Kuinkas muuten olisi ollutkaan. Synnyit v.1959, sait ylioppilastodis-
tuksen ja lakin 31.5.1978 Oulussa. Filosofian maisteriksi tulit v.1989 
humanistisesta tiedekunnasta taiteiden tutkimuksen koulutusohjel-
masta. Keväällä 1994 valmistuit taide-ja kulttuuriaineiden opettajaksi 
Fredrika Wetterhoffin käsi-ja taideteollisuusopiston opettajien koulu-
tusosastolta. 
 
Sinun sydämessäsi oli suuri tila ihmisyydellä, kuvataiteella. Kuinkas 
muuten olisi ollutkaan. Tiesi tuli maakuntakierroksen Vaasan ja Sa-
vonlinnan jälkeenHelsinkiin; muutit Kallion kaupunginosaan ja jossain 
vaiheessa löysit Työväenopiston opistotalonkin. Olit löytänyt lahjak-
kuutesi; elämäsi kutsumuksen hyvin nuorena naisena. Myöhemmin jo 
pitkään Kalliossa asuessasi hankit itsellesi Tanskan dogi Nemon, jonka 
kapteeni Nemoksi ristit ja paljon myöhemmin, Nemon kuoltua Tanskan 
dogi Laran. Harrastit Laran kanssa matkailua raitiovaunu 3B:llä ym-
päri Helsinkiä. Nauttien nähtävyyksistä ja välillä tietty koirapuistoista 
myös Rajasaaressa ja Herttoniemessä niin kesällä kuin talvella.
 
Vapaaherrattaren tyylillä sait turistit pyytämään kuvienottolupaa Laras-
ta ja sinusta. Nyt kaikki kuvasi kulkevat maailmalla: Kallion valovoi-
mainen pari. Kuinkas muuten olisi ollutkaan. 
 
Elit kuviesi kautta, kuvillasi leikittelit. Loit minulle, meille ikimuistoi-
sia kuvia. Räpsit valokuvia ihan mistä vaan.Taitavaan tyyliisi sijoittelit 
niitä kansioihisi ja buukkeihisi; lähettelit iloksi ja muistoksi meille 
lukuisille 
ystäville. Kuvakertomuksesi ja satusi jätit muistoksi veljellesi; suku-
laisillesi ja meille ystävillesi. Suru pysäytti meidät kaikki, kun saimme  
tiedon sinun äkillisestä kuolemastasi. 
 
Siunaus -ja hautaustilaisuus on pidetty marraskuussa v. 2013 Oulussa. 
 
Sain olla mukana ystävänä ja OivaMedian jäsenenä joissakin elämäsi 
tapahtumissa; suurissa tarinoissa, joita jäin lähdettyäsi muistelemaan ja 
sinua, veljesi, lähisukulaistesi ja ystäviesi tavoin kaipaamaan. Kuinkas 
muuten olisi ollutkaan.



30

            Palstaviljelijöiden 

 Kevättapaaminen

             La 19.4.2014  alkaen klo 13

               Albatrossin tila kahvikuja

ETELÄ-SUOMEN SEUDULLA
Lähtö opistolta klo 8.00. Tutustu-
miskohtein kiehtovia puutarhoja, 
historiallisia kartanoita ja 1800-lu-
vulla perustettu Aulangon puisto-
metsä. Matkaan sisältyy kohteiden 
opastus, pääsymaksut ja ruokailu. 
Retkeä ei suositella liikuntaestei-
sillle.
’Hinta 95 € (Viite 8772) (Tuula 
Halmirinne, 040-82 56824, tuula.
halmirinne@pp.inet.fi)

Hei, hyvä Oppisviestin lukija.

Olet varmaan huomannut kevään 
aikaisen tulon. Vähätkin lumet 
ovat lähes kokonaan kadonneet, 
ainakin täältä pääkaupunkiseu-
dulta. Monet pikkulinnut ovat 
jo alkaneet kevätseremoniansa, 
kuuntelepa vaan. Leskenlehdet ja 
sinivuokot ovat jo ilmestyneet lu-
mien alta.

Varmaan tiedätkin, että opistolais-
yhdistys on vuokrannut Vuosaaren 
Uutelasta viljelypalsta-alueen, vai 
tiedätkö. Viljelypalstat ovat olleet 
jo 1970 alusta Vuosannan kesäko-
din yhteydessä, aluksi opiston yl-
läpitämänä. Valitettavasti kesäkoti 
menetettiin opiston taloustilanteen 
vuoksi jo viime vuosikymmenellä.
 
Viljelypalstat vuokrataan vuosit-
tain, toki entisillä viljelijöillä on 
oikeus vuokrata alue uudelleen, 
edellyttäen, että palsta-alue on 
hoidettu annettujen ohjeiden mu-
kaisesti. Hoitamattomat palstat 
tullaan jakamaan uudelleen.

Olemme vastuussa myös kaupun-
gille alueen kunnossapidosta ja 
siisteydestä. Vuosittain vapautuu 
palstoja, jotka luovutetaan jono-
tusjärjestelmän mukaan. Palsta-
rekisterin hoitaja kirjaa kaikki 
anomukset ja ne jaetaan saapu-
misjärjestyksessä.

Opistolaisyhdistyksen toimintaan 
kuuluu myös virkistystoiminta. 
Mikä onkaan virkistävämpää mie-
lelle kuin käyskennellä luonnossa.
Kuunnella ja katsella luonnon ihmei-
tä ja kuunnellen lintujen laulua.  

Jos olet ajatellut tehdä jotain kesän 
opiskelutauolla, yritäpä palstavilje-
lyä. Kaikki tarvittavat yhteystiedot 
löytyvät tästä lehdestä toisaalta.

On mukava suunnitella jo nyt alka-
vaa kevättä ja kesää. Mielikuvituk-
sissa kaikki on mahdollista.  Kevään 
varhaiset kukat kukkivat, taimet ja 
siemenet istutuksiin. 

Ja entäs sitten ne rikkakasvit?? Ne-
kin kukoistavat omalla tavallaan ja 
kilpailevat niin sanottujen puutarha-
kasvien kanssa. 

Joka tapauksessa, kesä on tulossa, 
toivottavasti lämmin ja aurinkoinen. 
Niin ja lopuksi toivon taivaalta vettä 
juuri tarpeen mukaan viljelyämme 
ajatellen. 

Kutsumme opiskelijoitamme kesän 
talkoisiin viettämään liikunnallista 
päivää ulkona luonnossa ja tutustu-
maan toisiin opiskelijoihin.  Tarvit-
semme myös lisää tekeviä käsiä tal-
koisiin ja koko toimintaamme. Tule 
mukaan, vaikka vain joskus kun si-
nulla on hetki aikaa. Tuo myös uusia 
ideoita asioiden edistämiseksi.

Ritva Nuutinen

Palstaterveisiä
Kesän 2014 palstatal-
koot

Helsingin työväenopiston opistolais-
yhdistys ry:n

sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

pidetään lauantaina 26.4.2014 opisto-
talolla

 Helsinginkatu 26, Helsinki 00530 
kello 14.00 alkaen
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