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Syyskuu tuo viimeisetkin, pitkään mökeillä olleet
helsinkiläiset kaupunkiin. Enää ei tarvitse mennä
mökille edes viikonloppuisin. Tämä on juuri se aika
vuodesta, jolloin aktivoidutaan erilaisiin asioihin,
kukin oman mielenkiintonsa mukaan. Tarjontaahan
meillä riittää. Kysymys on enemminkin valinnan
vaikeudesta.

Kesäaikana virikkeitä saa riittävästi jo pelkästään
luonnon ihmeiden ihastelusta ja luonnossa kulkemi-
sesta. Liiallisen mökkielämän haittana saattaa kui-
tenkin olla ystävyyssuhteiden laiminlyönti. Kaupun-
kiympäristössä ihmisten kohtaaminen järjestyy lä-
hes itsestään, päivittäisen liikkumisenkin yhteydes-
sä. Monimuotoinen kulttuuri- ja harrastustarjonta
antaa loistavan mahdollisuuden pyytää ystävät mu-
kaan vaikkapa teatteriin lähdettäessä. Tuskin ku-
kaan pahastuu siitäkään, jos naapuri kysyy seuraa il-
talenkille.
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Työväenopisto, kuten tiede-
tään, on kaikille aikuisille
avoin oppimisen ja kehittymi-
sen paikka, vapaan sivistys-
työn keskus ja moottori – eikä
vain perinteisen luokkaope-
tuksen puitteissa, vaan ylei-
semminkin: on avointa kieli-
studiota, mikrotupia eri ai-
neista, auloja joissa käyttää
tietokoneita omiin tarpeisiin,
omana aikana. Ja mikä paras-
ta, asiantunteva ohjaaja on
yleensä lähellä.

Avoin opisto -viikko
26.9.–1.10.
Tänä syksynä työväenopisto
järjestää Avoin opisto -vii-
kon, jolloin tapahtumin, tie-
toiskuin ja esittelyin tuodaan
opiston toimintaa ja tarjontaa
entistä selkeämmin esille. On
nimittäin vielä niitäkin, jotka
eivät ole opiston tarjontaa
löytäneet.

Viikon aikana on mahdol-
lisuus mm. testata kielitaiton-
sa, tutustua oppimateriaalei-
hin, Internetin mahdollisuuk-
siin kirjallisuudenharrastajan
näkökulmasta, videokuvaus-
kalustoon jne. Lisäksi on ta-
pahtumia ja esityksiä jotka
(toivottavasti) innostavat
uusiin harrastuksiin.

Viikolla tapahtuu
Maanantaina 26.9. klo 18–
19 Kanneltalossa voi seurata
pienkanteleella musisointia ja
laulaa kanteleen säestyksellä.
Kuten joka viikko opiston lu-
kukausien aikana, klo 18.30
kokoontuu kirjastossa Kan-
neltalon kirjallisuus -ryhmä,
jossa tällä kertaa Pekka Kan-
kainen esittelee W.G. Sebal-
din tuotantoa.

Tiistaina 27.9. puolestaan
on mahdollista tutustua kuu-
balaisiin rytmeihin ja la-
tinalaisten tanssien perusas-
keleisiin Kanneltalon aulassa
klo 18–19.

Keskiviikkona 28.9. käsi-
työnopettajat esittelevät nau-
ha-applikaatiota ja tilkkutöitä
Kanneltalon aulassa, aihei-
naan lasimaalaustekniikka
kankaista ja kelttien nauha-
applikaatio. Valmiita töitä on
nähtävillä vitriinissä, ja opet-
tajat antavat työnäytteitä. Tu-
le katsomaan kuinka se teh-

dään! Ja innostu itsekin luo-
maan uutta ja kaunista.

Näyttelijäntien toimipis-
teessä puolestaan tutustutaan
kirjallisuuden mikrotupaan –
kuinka löytää Internetistä ru-
nofoorumi tai tietoa nobelis-
teista? Tai erilaisista kirjal-
lisuustapahtumista, luennois-
ta, kirjailijatapaamisista ym.
Kaikkeen tähän tutustutaan
klo 14–15 ja 16–19, ja mikro-
tupa jatkaa koko syysluku-
kauden keskiviikkoisin klo
14–15. Paikalla kirjallisuu-
denopettaja vastaamassa ky-
symyksiin ja avustamassa
kiinnostavien sivustojen löy-
tämisessä.

Torstaina 29.9. Kannelta-
lossa on mahdollisuus tutus-
tua kielten itseopiskelumah-
dollisuuksiin ja – mikä kiin-
nostavinta – tehdä kielitesti.
Jos siis haluat tietää millä ta-
solla esim. englannintaitosi
(tai espanjan, italian, iirin,
hollannin, ranskan, saksan,
suomen jne.) on, tule teke-
mään Dialang-kielitesti. Kiel-
tenopettaja on paikalla avus-
tamassa. Voit samalla tutus-
tua esim. kieltenopiskeluun
tehtyihin CD-romppuihin,
joita on monenlaisia eri tar-
peisiin. Itse olen joskus luke-
nut, kuunnellut ja katsellut
opetustarkoitukseen tehtyä
Asterixia – ja vastaillut Ala-
dobixin kysymyksiin.

Kielten mikrotupa käytös-
sänne torstaisin klo 15.30 –
19.00.

Samana päivänä klo 16–19
videodokumenttiryhmän opis-
kelijat esittelevät videoku-
vauskalustoa ja editointia.
Osallistujilla on mahdollisuus
kokeilla kuvaamista ja editoin-
tia.

Perjantaina 30.9. klo 10–
13 on mahdollisuus tutustua
musiikin mikrotupaan, jossa
voi opiskella musiikkia
omaan tahtiin tietokoneen
avulla. Käytössä on CD-ro-
meja mm. musiikin teorian ja
säveltapailun sekä eri soitti-
mien opiskeluun. Aiheena
myös linkkisivusto itseopis-
kelumateriaaleihin internetis-
sä.

Tervetuloa tutustumaan!
Sari Pauloma

P.S. Lisätietoja numerosta
310 88520.

Entistä avoimempi opisto


