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Kesällä voimme omassa kaupungin-
osassammekin keskittyä kuuntele-
maan lintujen laulua ja havainnoi-
maan luonnon ilmiötä ja ihmeelli-
syyksiä. Luonto on lähellä meitä kau-
punkimaisesta asumisympäristöstäm-
me huolimatta. Kesällä on helppo laa-
jentaa hieman omaa liikkumisaluetta
ja lähteä vaikkapa kävelyretkelle
alueille, joissa ei ole tullut käydyksi
aiemmin.

Kesän parhain aika on käsillä.
Kaikki viheriöi ja alkukesän vehreys
hallitsee maisemaa. Varsin monilla
alueemme pihoilla ovat jo kukkineet
tulppaanit ja narsissit. Nupuista pää-
tellen lisää kukkaloistoa on tulossa.
Muutaman viikon päästä alkaa kukin-
ta Alppiruusu- ja Atsaleapuistossakin.

Moni huokaa, ettei ehdi nauttimaan
kesästä ennen kuin kesälomalla.
Omaan ajankäyttöön voi toki vaikut-
taa, vaikkapa päättämällä, että televi-
sion katselu ei kuulu tähän kesään.

Haagalaisen lähtiessä kesälomalle
haluan toivottaa kaikille lukijoillem-
me rentouttavaa kesää.
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Kanneltalo on avoinna koko tu-
levan kesän, vaikka konsert-
tisalin ohjelmatoiminta loppuu-
kin jo toukokuussa. Kannel-
mäen kirjasto on avoinna arki-
päivisin ja talon galleriatilassa
on kaikille kolmelle kesäkuu-
kaudelle oma näyttelynsä.
Hilkka Jääskeläisen vetämät
kesän Kaupunkitanssit valtaa-
vat talon edustan keskiviikkoil-
taisin.

Kanneltalon gallerian ke-
säkuun näyttely ”Useasti päi-
vässä” esittelee Elisa Lindsted-
tin öljymaalauksia. Esillä on
sarja maalauksia, joiden
työnimenä on täydellinen mai-
sema. Öljyvärin lisäksi Linds-
tedt on käyttänyt töissään lasi-
murskaa ja kvartsihiekkaa.
Heinäkuussa on vuorossa
K.A.R.U. – Kimmo Peltolan ja
Antti Raitalan veistoksia ja ins-
tallaatioita ja elokuussa
kiinalaisia varjoteatterinukkeja.

Kesän kaupunkitansseja
tanssitaan keskiviikkoisin puoli
kuudelta. Tansseihin ei tarvitse
ilmoittautumista, ennakko-
osaamista eikä paria; vetäjä
”parittaa” tanssijat joka kerta.
Tansseihin kannattaa ottaa tu-

kevat kengät mukaan, piikkiko-
rot eivät sovellu pihatansseihin.

Kanneltalon syysohjelmis-
ton käynnistää perinteinen Tai-
teiden illan tapahtuma. Torstai-
na 25. elokuuta talossa on oh-
jelmaa kaiken ikäisille kello
viidestä lähtien.

Kanneltalon galleria avoin-
na 6.6.–21.8. ma–to 9–20, pe
9–18. Vapaa pääsy.

1.–23.6. Useasti päivässä.
Elisa Lindstedtin öljymaalauk-
sia.

1.–28.7. K.A.R.U. – Antti
Raitalan ja Kimmo Peltolan
veistoksia ja installaatioita.

8.–27.8. Shaanxi – varjoteat-
terin taidetta. Kiinalaisia varjo-
teatterinukkeja.

Kaupunkitanssit 1.6.–10.8.
keskiviikkoisin klo 17.30 –
18.15. Tanssilajit: www.kau-
punkitanssit.fi. Vapaa pääsy.

Kannelmäen kirjasto avoin-
na 6.6.–21.8. ma–to 10–20, pe
10–18.

Kanneltalon lipunmyynti
suljettu 30.5.–21.8.

Kanneltalo, Klaneettitie 5,
Hki 42. Neuvonta puh.
73124105. www.kulttuuri. hel.
fi/kanneltalo

Kanneltalo palvelee
asiakkaitaan koko kesän


