
Lähestyvä koulujen alkami-
nen näkyy jo selvästi myös
Tieto- ja tukipalvelu Helppi-
mestan Kysy!-palvelussa.
Kevään ja kesän seksi- ja
seurusteluaiheisten kysy-
mysten tilalla viime aikoina
ovat lisääntyneet kysymyk-
set liittyen koulussa tapahtu-
vaan yksinjäämisenpelkoon,
ihmissuhdeongelmiin ja
muihin kouluun liittyviin
ongelmiin. Aika, joka voisi
olla iloisten jälleennäkemis-
ten aikaa, näyttää olevan
monelle pahaa oloa ja pel-
koa aiheuttavaa aikaa. On-
kin toivottavaa, että kouluis-
sa panostetaan heti alusta al-
kaen hyvien kaveruussuhtei-
den merkitystä ja eri aineissa
tuodaan esille kaveruussuh-
teiden rakentamista ja hoita-
mista eri näkökulmista.

Kodit ja aikuiset yleensä
voivat helpottaa tilannetta
kannustamalla nuoria mu-
kaan harrastustoimintaan,

sillä sitä kautta moni on saa-
nut kavereita, joiden kanssa
yhteydenpito jatkuu jopa lä-
pi elämän. Jos nuorella tai
aikuisella ei ole riittävää tie-
toa harrastusmahdollisuuk-
sista, kotipaikkakunnan nuo-
risotoimistossa (tai vapaa-ai-
katoimistossa) kyllä yleensä
tiedetään. Kannattaa ottaa
selvää! Kaikki harrastukset
eivät edes maksa paljoa, jo-
ten rahakaan ei ole este.

Helppimesta ry on sitou-
tumaton rekisteröity yhdis-
tys. Lisätietoa yhdistyksestä
ja toiminnastamme löytyy
sivustoltamme Helppimes-
ta ry-linkin kautta: http:// 
helppimesta.fi/helppimesta_
main.html

Tehdään yhdessä alkavas-
ta syksystä elämänmakuinen
ja yhteistyöntäyteinen aika
kaikille!

Marjatta Laine
Helppimesta ry

helppimesta@helppimesta. fi
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Koulujen alkaminen on taas tuonut
uudet ekaluokkalaiset mukaan lii-
kenteeseen. Helsingissä on tänä
syksynä noin 4600 ekaluokkalaista,
joista osa kulkee kouluunsa omalla
alueellamme.

Uudet koululaiset saattavat olla
koulumatkoilla liikkuessaan arvaa-
mattomia huolimatta vanhempien
antamista neuvoista ja katujen ylit-
tämisen harjoittelusta. Autoilijoilta
edellytetään nyt erityistä tarkkaa-
vaisuutta ja malttia. Tarkkaavaisuu-
den ja maltin tulee toki aina kuulua
autoilijan ominaisuuksiin. Tarkkaa-
vaisuus ei saa herpaantua ensim-
mäisten kouluviikkojen mentyä-
kään. Ryhmässä liikkuessaan kou-
lulaisten liikenteen havainnointi
saattaa hetkellisesti heiketä myös
ensimmäisten kouluviikkojen jäl-
keenkin.

Liikennemerkit ja nopeusrajoi-
tukset ovat turvaamassa meidän
kaikkien liikkumista, jos vain muis-
tamme noudattaa niitä.

Pienet 
koululaiset 
liikenteessä
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Onko uusi tieto- ja viestin-
tätekniikka sinulle outo
asia? Haluatko tutustua hel-
posti internetiin tai saada it-
sellesi sähköpostiosoitteen?
Työväenopisto on käynnis-
tänyt avuksesi vertaisoh-
jauksen.

Vertaisohjaajat auttavat
sinua alkuun tietoyhteis-
kuntataidoissa. He neuvo-
vat aloittelijoita henkilö-
kohtaisesti internetin, teks-
tinkäsittelyn ja muiden tie-
totekniikkataitojen perus-
teissa. Vertaisohjaaja auttaa
sinua myös, jos haluat har-
joitella tietotekniikan tun-
neilla oppimiasi perustaito-
ja opetuksen ulkopuolella.
Palvelu on maksutonta.

Vertaisohjaajan tapaa
vaikka työväenopiston län-
tisen alueopiston Pohjois-
Haagan toimipaikassa,
osoitteessa Näyttelijäntie
14, 2. kerros. Ajanvaraus
etukäteen on välttämätön.
Jos sinulle tulee este, muista
peruuttaa varaamasi aika,
jottei ohjaaja tule turhaan
paikalle.

Vertaisohjausta keski-
viikkoisin 9.30 – 11.00 ja
16.30 – 17.30, torstaisin
15.00 – 16.30, ajanvaraus
puh. 31088528.

Työväenopiston Pohjois-
Haagan toimipaikan tieto-
koneet ovat tietysti kaikkien
tarvitsijoiden käytettävissä
muina kuin em. aikoina!

Onko tietokone sinulle kauhistus?

Koulun alku ”rassaa” nuoria!


