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Helsingin työväenopiston opistolaisyhdistys ry
Retkeilytoimikunta
Opiston käyntiosoite:
Helsinginkatu 26, 00500 Helsinki

PL 53305
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Raitiovaunut 1, 3, 6, 6T, 7, 8, ja 9

RETKET 4 - 2020

Voimassaoloaika 1.9.-31.12.2020
Kun ilmoittaudut kovin moni jättää vastauksestaan pois pyydetyn puhelinnumeron. Sitä
kysytään siltä varalta, että viime hetkessä tulee jokin yllättävä aikataulun-, paikan- tai muu
muutos, josta tiedottaminen sähköpostissa saattaa jäädä lukematta. Samoin ruokarajoitteet,
ne unohdetaan kertoa ennakkoon.
Varaudu käyttämään hengityssuojainta retkillämme.
ILMOITTAUTUMIS- JA MAKSUOHJEET
Tili: FI94 8000 1901 2344 77, Maksun saaja: HTO Retkeily. Käytä retken yhteydessä olevaa
viitenumeroa.
Ilmoittautuminen on aina sitova. Varaus astuu voimaan vasta kun olet saanut vahvistuksen
sähköpostilla tai tekstiviestinä.
Ilmoittautuessa on annettava kaikkien lähtijöiden nimet ja puhelinnumerot sekä
sähköpostiosoite.
Teatterimatkojen ja konserttien maksut tulee maksaa 4 viikkoa ja muut retket 3 viikkoa
ennen tapahtumaa.
Jos maksaja on muu kuin retkelle lähtijä, siitä on ilmoitettava ennen maksua
matkanvetäjälle väärinkäsitysten välttämiseksi.
HUOM.! Hintoihin ei sisälly matkavakuutusta. Noudatamme 1.7.2018 voimaan astuneita
pakettimatkaehtoja ja/tai matkakohteen omia peruutusehtoja
HUOMIO Jos retkemme suuntautuu museoon, jokainen maksaa pääsymaksun itse.
Museokortti käy lähes kaikissa museoissa.
Ota Museokortti retkille mukaan tai laita muistiin kortin numero, niin se toimii pääsymaksuna. Voit
myös ottaa kuvan puhelimeesi.
Jos retkeläisen liikkumiseen tarvitaan avustajaa, niin se on itse järjestettävä ja kustannettava itse
ja myös avustajan retkimaksu on maksettava.
Päivitetty ohjelma löytyy http://opistolaisyhdistys.fi
Ilmoittaudu sähköpostilistalle sipsukoponen@hotmail.com saat ajankohtaista tietoa ja uuden
ohjelman. Muista ilmoittaa, jos s-postiosoitteesi muuttuu tai haluat poistua listalta.

SYYSKUU
SU 13.9. VERLA, UNESCON MAAILMANPERINÖKOHDE
Lähtö klo 8.30 Helsinginkatu 26, opistotalon edestä. Matkan hinta sisältää bussimatkat,
tervetulokahvit Verlassa, rooliopastetun kierroksen tehdasmuseossa ja omatoimista aikaa
alueeseen tutustumiseen. Lounas paluumatkalla
Hinta 93 € ja ei jäsen 98 €, Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 5.9. mennessä.
(Viite 8824) Sirkka Koponen, sipsukoponen@hotmail.com tai p. 050 5649365
TO 24.9. TAPIOLAN KÄVELYKIERROS
Kokoontuminen on klo 14.00 Espoon Tapiolan 13 kerroksisen Keskustornin sisäänkäynnin edessä.
Kävelemme Tapiolan muuttuneessa keskustassa. Näemme Tapiolan kirkon ja Ortodoksinen kirkon
ulkoa, jos ne ovat auki niin tutustumme myös sisätiloihin. Uimahallin tilanne, uudet talot ja
vanhatkin, Kulttuurikeskus ja Näyttelykeskus WeeGee. Retken päätteeksi voi tutustua
Kauppakeskus Ainoaan. Metron pysäkki on Tapiola ja kauppakeskuksen läpi ulos Keskustornin
juurelle. Retki on maksuton.
Sitovat ilmoittautumiset 20.9. mennessä Hannele Koli-Siiteri hannele.kolisiiteri@gmail.com
KE 30.9. HGIN KAUPUNGINMUSEO, HELSINGIN VALITUT PALAT
Kokoontuminen klo 16.50 museon aulassa, Aleksanterinkatu 16. Museoon on vapaa pääsy.
Opastuksesta maksetaan 10,00 € Retkeilyn tilille. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 25.9.
Rajoitettu osallistujamäärä. Opastus alkaa klo 17.00. Ota varalle hengityssuojain.
(Viite 8824) Sirkka Koponen, sipsukoponen@hotmail.com tai p. 050 5649365
LOKAKUU
TO 8.10. KIASMA Opastettu kierros ”Hullu Rakkaus” näyttelyyn.
Kokoontuminen klo 15.40 Kiasman aulassa, Mannerheiminaukio 2. Opastus alkaa klo 16.00.
Seppo Fräntin mittava taidekokoelma "Hullu rakkaus" on rohkea, avoin ja samalla intiimi. Se
hahmottaa ihmisenä olemisen kipuilua
kuvataiteen kautta. Kokoelmaan kuuluu paljon teoksia nuorilta ja vastavalmistuneilta taiteilijoilta.
Lue lisää kiasma.fi.
Jokainen hankkii museolipun itse ennen opastusta. Museokortti käy. Pääsylipun hinta 15,00 €
Ryhmän koko 20 henk.
Sitovat ilmoittautumiset ja opastusmaksu 10,00 € retkitilille 28.9 mennessä.
(Viite 8837) Tuula Halmirinne, tuula.halmirinne@pp.inet.fi
La 10.10. TURUN KAUPUNGINTEATTERI CABARET musikaali.
Lähtö klo 8.30 Helsinginkatu 26 Opistotalon edestä. Näytös alkaa klo 14.00. Syksyllä Turun
kaupunginteatterin Päänäyttämö muuttuu tiivistunnelmaiseksi klubiksi, jossa hiki ja juomat virtaavat
ja juhla
tuntuu loputtomalta: Rakastettu Cabaret-musikaali nähdään ensimmäistä kertaa Turun
Kaupunginteatterissa! Naurusta, kyynelistä ja jäykkyyden jäsenistä irrottavasta musiikista
vastaavat
ohjaaja-koreografi Jakob Höglundin johdolla liki 30 esiintyjää.
Turun taidemuseossa opastettu kierros muotoilija ja keraamikko Birger Kaipiainen (1915–1988)
näyttelyyn
Kaipiainen sai upean lähtölaukauksen uralleen päästyään heti valmistumisensa jälkeen vuonna
1937
työskentelemään Arabian taideosastolle. 1940-luvun kuluessa Kaipiainen löysi paikkansa
taiteilijana
ja tyylitellyt luontoaiheet, etenkin kuovi ja orvokki, muodostuivat hänen tavaramerkeikseen.
Laaja näyttely koostuu pääosin kauppaneuvos Kyösti Kakkosen kokoelmaan kuuluvista teoksista.
Jos et halua tutustua taidemuseoon, voit viettää sen ajan kaupungilla ja kokoontuminen ruokailuun
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Julinia Cateringin huoneistoon Linnankatu 18, 4 kerros klo 12.15. josta siirrytään kävellen teatteriin.
muista ilmoittaa mahdollinen erikoisruokavalio.
Matkan hinta jäsenelle 111 € ja 116 € ei jäsenelle sisältää matkat, taidenäyttelyn, lounaan,
teatterilipun ja väliaikatarjoilun.
Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 8.9. mennessä.
(Viite 8824) Sirkka Koponen, sipsukoponen@hotmail.com tai p. 050 5649365
KE 14.10. klo 19.00 HITLER JA BLONDI, Suomen Kansallisteatteri suuri näyttämö
Rajoitettu osallistujamäärä. Lipun hinta 48,00 €. Liput ovat lähellä näyttämöä.
Sitovat ilmoittautumiset 10.9. mennessä ja maksut retkitilille 1.10. mennessä. Kesto 1t 45 min, ei
väliaikaa.
(Viite 8824) Sirkka Koponen, sipsukoponen@hotmail.com tai p. 050 5649365
PE 16.10. DIDRICHSENIN TAIDEMUSEO, Vincent van Gogh - Tie taiteilijaksi
Didrichsenin taidemuseon 55-vuotistaiteilijajuhlavuoden huipentaa Vincent van Coghin (1853–
1890) näyttely.
Opastettu näyttely Tie taiteilijaksi esittelee taiteilijan uran varhaisvuosia 1881–1886.
Opastus alkaa klo 16.30. Tapaaminen klo 16.10, jotta ehdit lunastaa pääsylippusi ennen
näyttelykierrosta.
Sisäänpääsy 14,00€ / 13,00€. Museokortilla on ilmainen sisäänpääsy. Opastusmaksu 11,00 €
Retkeilytoimikunnan tilille.
Museon osoite Kuusilahdenkuja 1, keskustasta raitiovaunu 4 Munkkiniemen puistotielle ja
Munkkiniemen aukiolta bussit 510 ja 552.
Sitovat ilmoittautumiset ja opasmaksu 4.10 mennessä. Ryhmän koko 20 henkilöä.
(Viite 8837) Tuula Halmirinne tuula.halmirinne@pp.inet.fi
TO 29.10. klo 16.30 KREIVITÄR AMALIEN JUHLAKIERROS Aleksanterin teatteri
Kokoontuminen teatterin aulassa, Albertinkatu 32 puolella klo 16.15. Lipun hinta 20,00 € sis.
opastuksen maksetaan tilille ennakkoon. Teatterin perustajan puoliso, ”kreivitär” Amalie kertoo
elämästään saksassa, Venäjällä ja Suomessa sekä kierrättää teatterin tiloissa. Kierros ei
valitettavasti sovellu liikuntarajoitteisille. Kesto n. 1,5 tuntia. Max 15 henkilöä. Sitovat
ilmoittautumiset ja maksut 10.10.. mennessä. Vapaita paikkoja voi tiedustella ilmoittautumisajan
jälkeenkin.
(Viite 8824) Sirkka Koponen, sipsukoponen@hotmail.com tai p. 050 5649365
MARRASKUU
Ti 10.11. HELSINGIN TAIDEHALLI Kudottua kauneutta -näyttely, joka esittelee keräilijä
Tuomas Sopasen kokoelmasta valikoituja ryijyjä neljältä vuosisadalta. Näyttelyssä on esillä noin
100 suomalaista ryijyä 1700-luvulta nykyhetkeen – laajin Suomessa kerralla nähty kokonaisuus.
Näyttelyn pääpaino on moderneissa taideryijyissä, joiden lisäksi esillä on kansanomaisia,
perinteisiä ryijyjä. Opastetun näyttelyn ajan joka alkaa klo 13.00 suositellaan hengityssuojaimen
käyttöä kaikkialla Taidehallin tiloissa. Taidehallin osoite: Nervanderinkatu 3.
Tapaaminen sään salliessa ulkosalla pääoven edessä klo 12.45. ww.taidehalli.fi Sitovat
Ilmoittautumiset ja opastusmaksu 12,00 € viimeistään 1.11.
(Viite 8837) Tuula Halmirinne, tuula.halmirinne@pp.inet.fi
TO 12.11. WEEGEE MUSEOT TAPIOLASSA
Kokoontuminen Ahertajantie 5. Espoon modernin taiteen museon aulassa klo 16.20 Tutustutaan
sen hetkisiin näyttelyihin.
Opastuksen, joka alkaa klo 16.30 kesto on 45 min. Ryhmä max. 20 henkilöä. Jokainen hankkii
pääsylipun itse. Museokortti käy. Aikuiset 12 euroa, Alennettu pääsymaksu 10 euroa
Alle 18-vuotiaat ja yli 70-vuotiaat ilmaiseksi. Opastuksesta maksetaan 10 € tilille ennakkoon.
Kahvit voimme juoda omin kustannuksin retken päätteeksi.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 1.11.

(Viite 8798) Hannele Koli-Siiteri hannele.kolisiiteri@gmail.com
La 14.11. KINKY BOOTS musikaali. Tampereen työväen teatteri. Samalla miehityksellä kuin
viime vuonna Helsingissä esitetty näytös. Sensaatiomainen, parhaana musikaalina
Tony-, Grammy- ja
Oliver palkittu, vuosikymmenen suurin , seksikkäin ja sydämellisin show. Pop-ikoni Cyndi Lauperin
säveltämä musikaali Kinky Boots juhlistaa erilaisuutta, ystävyyttä ja
ennakkoluulojen voittamista. Kinky Boots vie sinut vuoristoradan vauhdilla tehdashallien hämärästä
muotimaailman huipulle. Isänsä konkurssin partaalla olevan
kenkätehtaan perinyt Charlie on epätoivoinen kaatuvan yrityksensä kanssa. Apuun saapuu kuin
luonnonvoima, glitterin ja höyhenien keskeltä, hurmaava viihdetaiteilija
Lola seurueineen villin ideansa kanssa. Tämä pari, jolla ei pitäisi olla mitään yhteistä, yltää lopulta
uskomattomiin saavutuksiin, joista muut vain uneksivat. Näytös alkaa klo 13.00.
Lähtö klo 8.30 Helsingin työväenopiston opistotalon edestä, Helsinginkatu 26. Retken pääjärjestäjä
on Hgin työväenopiston opistolaisyhdistys ry.
Ruokailu on ennen esitystä Scandic Hämeenpuistossa. Näytöksen väliajalla on kahvitarjoilu. Hinta
jäsenelle 120,00 € ja ei jäsenelle 125,00 €. Sitovat ilmoittautumiset ja
maksut 12.10 mennessä. Muista ilmoittaa mahdollinen erikoisruokavalio.
(Viite 8824) Sirkka Koponen, sipsukoponen@hotmail.com tai p. 050 5649365
TO 19.11. HELINÄ RAUTAVAARA MUSEO Etnografinen museo Espoon keskustassa,
Kauppakeskus Entressen tiloissa, Siltakatu 11. Opastus alkaa klo 14.00 Helinä Rautavaara oli
värikäs oman tiensä kulkija, fil.maist ja toimittaja, eri kulttuurien ja uskontojen dokumentoija.
Kokoontuminen Espoon rautatieasemalla yläsillalla eli raiteilta johtavien portaiden yläpäässä klo
13.30. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 12.11. Museoon on vapaa pääsy mutta opastuksesta
maksetaan 5 € tilille ennakkoon.
(Viite 8798) Hannele Koli-Siiteri hannele.kolisiiteri@gmail.com
JOULUKUU
La 12.12. JOULUOSTOSRETKI HÄMEENLINNAAN (Muutokset mahdollisia)
Lähtö klo 9.00 Helsinginkatu 26, Opistotalon edestä.
Hämeenlinnan Tuomaan markkinat, Wettenhoffin joulu, joululounas, Lepaan viinitila, Nanso ym.
Hinta jäsenelle 80,00 € ja ei jäsenelle 85,00 €. Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 1.12. mennessä.
(Viite 8824) Sirkka Koponen, sipsukoponen@hotmail.com tai p. 050 5649365
Ennakkotieto La 27.2.2021 Tampereen teatteri, Niskavuoren Heta (tuoksuton esitys)
Tämän esitteen voimassaoloaika on 31.12.2020 asti, jonka jälkeen ilmestyy uusi esite Retket 12021.
Kaikki osallistuvat matkalle omalla vastuullaan ja kustannuksellaan. Varmista, että koti-matka- ja
vastuuvakuutukset ovat kunnossa sisältäen matkan peruutusturvan. Emme palauta maksuja kuin
matkan peruuntuessa Retkeilytoimikunnan puolelta. Aina voi itse järjestää toisen henkilön tilalleen
jos itse on estynyt. Varaamme oikeiden tämän esitteen muutoksiin
Liity opistolaisyhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki työväenopiston
opiskelijat. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenyys on maksuton.
Tutustu myös muihin jäsenetuihin. Jäsenkortilla saa 5 € alennusta 50 € tai sen yli maksavista
tapahtumista sekä muita jäsenetuja. Katso tarkemmin http://opistolaisyhdistys.fi
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