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Sääennuste on pientä poikkeusta lu-
kuun ottamatta toistanut samaa ilmai-
sua pitkin syksyä. Olemme saaneetkin
nauttia varsin kauniista syksystä.

Poikkeavan lämpöisestä jaksosta
nauttiessa muistuu mieleen tutkijoi-
den vuosia jatkuneet varoitukset il-
maston lämpenemisestä, kasvihuo-
neilmiöstä. Ilmaston jatkuva lämpe-
neminen on tosiasia. Lämpenemiske-
hityksen pysäyttämiseksi tarvitaan jo-
kaisen valtion sitoutumista päästöjen
tehokkaaseen vähentämiseen. Valitet-
tavasti siinä ei ole vielä onnistuttu.

Pieneltä osaltaan jokainen kansa-
lainen voi tehdä valintoja, joilla pyrkii
vähentämään luonnon saastumista.
Toki yhden kotitalouden ponnistelut
saattavat tuntua merkityksettömiltä.
Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna,
asenteiden muokkautumisella ympä-
ristöystävällisemmäksi on kuitenkin
suuri merkitys. Pienetkin ponnistelut
vievät asiaa eteenpäin.

Mitään dramaattisia johtopäätöksiä
ei meidän maallikkojen kannata mu-
kavasta, lämpöisestä syksystämme
vetää. Kyllä ne kylmät ilmat ja lumi-
tuiskut taas ”yllättävät” helsinkiläiset.

Perinteinen kuva musiikin
opiskelusta lienee se, että
opettaja opettaa yksittäistä
oppilasta mestari-kisälli -
periaatteella. Työväenopis-
tossa opiskellaan kuitenkin
ryhmässä ja mikäpä sopisi
paremmin musiikin kaltai-
seen sosiaaliseen ainee-
seen. Ryhmässä totutaan
yhteismusisointiin alkutah-
deista lähtien ja naapurin
onnistumisista omakin te-
keminen vahvistuu. Yhdes-
sä musiikin syke löytyy ja
onnistumisen ilo tarttuu.
Kenties kynnys taitojen
käyttämiseen ”julkisesti”
vaikkapa perhejuhlissa ma-
daltuu. Tai sitten omaksi
iloksi musisointi saa seu-
rakseen viikoittaisen koh-
taamisen muiden harrasta-
jamuusikoiden kanssa.

Musiikin opiskelun
uusia uria

Tietokoneet ja niiden maa-
ilman laajuinen internet-
verkko ovat tuoneet musii-
kin harrastajallekin uusia
ulottuvuuksia. Vanhan
mestari- kisälli oppimisen –

mitä koneet eivät koskaan
voi täysin korvata! – avuksi
on tarjolla monenmoisia
vaihtoehtoja itseopiske-
luun. Musiikin mikrotuvis-
sa Kanneltalossa perjantai-
na aamupäivisin on opiske-
lijoiden käytössä tietoko-
neet internetyhteyksineen
ja cd-romeineen. Opettajan
avustuksella on mahdollista
opiskella omaan tahtiin
esim. nuotinlukua, tutustua
musiikin historiaan ja eri-
laisiin soittimiin sekä sä-
vellys- ja nuotinnusohjel-
miin. Myös pianonsoiton
harjoittelu tietokoneen
avulla onnistuu helposti.
Eikä tietokoneen käytöstä
tarvitse olla juurikaan ko-
kemusta. Hiiren käyttötaito
riittää. Tarjolla on myös
kursseja musiikin tietoko-
nesovelluksista. Niillä pe-
rehdytään musiikin tekoon
atk:n avulla.

Laulua, soittoa ja
luentoja moneen 
lähtöön

Laulun harrastukseen opis-
tossamme on monta vaihto-

ehtoa. Näyttelijäntien toimi-
pisteessä toimivat yksinlau-
luryhmät, joissa perehdy-
tään yksinlaulun ja äänen-
käytön saloihin. Yhteislau-
lajat kokoontuvat maanan-
taisin Kanneltalossa. Myös
soitonopiskelu vaatii pitkä-
jänteisyyttä. Pianon-, kita-
ran- ja kanteleiden soitossa
on koko lukuvuoden mittai-
sia kurssikokonaisuuksia.
Syksyn musiikkiluennot
Kanneltalossa ovat käsitel-
leet niin klassista kuin popu-
laariakin musiikkia. Marras-
kuun tulevaan antiin kuulu-
vat vielä Veikko Hakkarai-
sen luento Toivo Kärjestä
sekä Kari Hintikan luotaus
huuliharpun historiaan ja
soittoon. Keväällä luennot
jatkuvat myös Munkkinie-
men palvelutalossa ja Mei-
lahden virkistyskeskukses-
sa. Luennoille on vapaa pää-
sy. Samoin keväällä jatku-
vat latinalaistanssit Näytte-
lijäntie 14:ssä.

Konserteista 
valoa syksyyn

Opiston ryhmät esiintyvät

ahkerasti. Pitäjänmäellä toi-
mivan sekakuoron Pikoma-
lan laulajien syyskausi hui-
pentuu konserttiin Pitäjän-
mäen kyläkirkossa tiistai-
na 29.11. klo 19 ja esiinty-
miseen Pitäjänmäen san-
karihaudoilla 6.12. klo 12.
Lauluyhtye BellaCanta kon-
sertoi Kannelmäen kirkossa
ti 20.12. klo 19. Keskiviik-
kona 14.12. klo 19 alkaen
läntisen alueen musiikkiryh-
mät aloittavat joulun odo-
tuksen esiintymällä joulu-
matineassa Kanneltalon au-
ditoriossa.
Tarkempia tietoja syksyn
kursseista ja tapahtumista
saa työväenopiston toimis-
tosta puh. 31088520. Ke-
vään opetusohjelma ilmes-
tyy marras-joulukuun vaih-
teessa. Musisoimalla syket-
tä elämään!
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Monipuolista musiikinopiskelua työväenopistossa


