Hyvä Helsingin työväenopiston opistolaisyhdistyksen jäsen!
Tämä on yhdistyksemme vuoden 2020 kevään jäsenkirje. Saat tämän kirjeen, koska olet
Helsingin työväenopiston opistolaisyhdistyksen jäsen.
Yhdistys täytti 24.2.2020 sata vuotta ja järjestämme tämän vuoden aikana erilaisia 100+
tapahtumia.
Yhdistyksemme voimavara on aina ollut yhteisöllisyys. Synttäripäivänä Opistotalon
Oppiskahviossa avautui tätä kuvaava valokuvanäyttely 100 vuotta yhteisöllisyyttä.
Samalla tarjosimme synttäripullakahvit. Näyttely kiertää vuoden aikana myös muissa
työväenopiston toimipisteissä. Se on nähtävissä myös kotisivuillamme.
Tulevia juhlavuoden tapahtumia:
•

•

•

•

Torstaina 19.3. klo 16.30-18.00 Ennen oli ennen, nyt on nyt - Kulttuurisia
näkökulmia sukupolvien välisiin suhteisiin muuttuvassa yhteiskunnassa -luento
Opistotalon (Helsinginkatu 26) Viipurinsalissa, 2. krs. Luennoitsija FT, dosentti
Sinikka Vakimo on perinteentutkija ja kulttuurigerontologi Itä-Suomen yliopistosta.
Hän tarkastelee kulttuurintutkimuksen näkökulmasta niitä muutoksia, joita noin
sadan vuoden aikana on eri ikäryhmien ja sukupolvien välisissä suhteissa
tapahtunut. Luento on kaikille avoin.
Tiistaina 7.4 klo 13.30-15.30 yhdistyksen Opistotalon toimintaryhmä järjestää
yhteislaulutilaisuuden Viipurinsalissa. Tilaisuuden vetää työväenopiston musiikin
opetuksen tiimivastaava Sini Rautavaara. Tilaisuus on kaikille avoin.
Syyskuussa istutamme Opistotalon pihamaalle 1-2 hedelmäpuuta 100 vuotiaan
yhdistyksemme kunniaksi. Niiden tulevista hedelmistä saavat nauttia kaikki
opiskelijat.
Juhlavuoden päättää 100`+ tapahtumailtapäivä kahvitarjoiluineen lauantaina
24.10. klo 14.00-15.30 Opistotalon Juhlasalissa ja 2. kerroksen aulassa.
Varsinainen ohjelma tarkentuu myöhemmin.

Lisäksi yhdistyksemme vuosikokous pidetään lauantaina 25.4. klo 14 alkaen
Opistotalon Castrén-salissa (4. krs.). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kaikkien kokoukseen osallistujien kesken arvotaan huutoäänestyksellä kymmenen
muoviämpäriä. Kokous on jäsenille. Jäsenyyden voi osoittaa jäsenkortilla tai voimme
tarkistaa sen myös rekisteristä. Ota mukaan jäsenkortti tai henkilöllisyystodistus (esim.
ajokortti).
Olemme kiinnostuneita kanssasi luotsaamaan uudelle vuosisadalle yhdistystä. joka vastaa
tämän päivän tarpeisiin. Odotamme ilolla sinua osallistumaan tapahtumiin, joissa voit
myös tutustua muihin yhdistyksemme jäseniin, keskustella yhdistyksestämme ja ideoida
tulevaa toimintaa. Tietenkin toivomme sinun osallistuvan myös juhlavuoden järjestelyihin ja
muuhun toimintamme kiinnostuksesi mukaan. Lisää tietoa meistä löydät kotisivuiltamme.
Saat tämän kirjeen, koska olet Helsingin työväenopiston opistolaisyhdistyksen jäsen.
Sähköpostiosoitteesi olemme saaneet yhdistyksemme jäsenrekisteristä. Jos et halua
saada näitä viestejä tai kuulua enää yhdistykseen, niin ilmoita siitä sähköpostiimme.

Voit pyytää tarkastamaan jäsenyytesi lähettämällä sähköpostia
opistolaisyhdistys.hel@gmail.com
Ollaan yhteydessä!
https://www.opistolaisyhdistys.fi/
opistolaisyhdistys.hel@gmail.com
olemme myös facebookissa Opistolaisyhdistyshelsinki

Opistolaisyhdistyksen hallitus

