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Ensi vuoden alussa tulee kuluneeksi kuusi-
kymmentä vuottaa Haagan alueen liittämi-
sestä Helsinkiin. Helsinkiläisten vuosikym-
menien aikana alueemme pohjoisosan met-
siin on noussut kokonainen kaupunginosa ja
eteläisen alueen huvilat ovat lähes tyystin ka-
donneet kaupunkimaisen rakentamisen tiel-
tä.

Nykyisten haagalaisten kotialueella näytti
kovin erilaiselta silloin, kun emme vielä ol-
leet helsinkiläisiä. Asuntorakentamisen tarve
oli ilmeinen sodan jälkeisessä jälleenraken-
tamisessa ja rakentamisen seurauksena Haa-
gakin muuttui.

Haagalaisten joulun vietossa oli kuitenkin
samoja perinteitä kuin nykyhaagalaisillakin.
Joulukirkossa käynnillä, joulukuusella ja pe-
rinteisillä jouluruoilla sekä -lauluilla on pit-
kät perinteet. Lahjoja on annettu läheisille
tuolloinkin. Lahjojen määrä oli ymmärrettä-
västi sodan jälkeisessä Suomessa nykyistä
vähäisempi. Joulun sanoma on aina ajasta
riippumaton.

Toivotan kaikille Haagalaisen lukijoille
perinteikästä ja rauhaisaa joulun aikaa!

Tuula Salo
Päätoimittaja

Kanneltalon galleriassa
9. joulukuuta – 14. tam-
mikuuta

Kanneltalon syyskauden
viimeisessä näyttelyssä
esitellään Kulttuuriasiain-
keskuksen animaatio-, vi-
deo-, valokuva- ja tietoko-
nemusiikin opetusta. Näyt-
tely levittäytyy myös au-
laan, johon rakennetaan
Kanneltalon Rytmi ja liike
-opetuksen installaatio.
Galleriassa on esillä mm.
pala-animaatioita, jotka on
kymmenessä tunnissa to-
teutettu ideasta ensi-iltaan
asti, sekä tietokoneella kä-
sitellyistä digi- valokuvista
koottuja kirjasia.

5x2-taideopetus on päi-
väkoti-ikäisille ja perus-
koulujen ala-asteen luokil-
le suunnattu taidekasvatus-
kokonaisuus, jonka tavoit-
teena on antaa mahdolli-
simman monelle helsinki-
läislapselle kokemus tai-
teesta ja taiteellisesta työs-
kentelystä. Tämä kymme-
nen tunnin taideopetusjak-
so kehitettiin parikymmen-
tä vuotta sitten Annantalos-
sa, josta se on levinnyt
myös muihin Kulttuuri-
asiainkeskuksen toimipis-
teisiin. 5x2-kurssit eivät
korvaa koulujen ja päivä-
kotien taidekasvatustyötä,
vaan täydentävät sitä.
Opiskelu on maksutonta ja

se tapahtuu kouluaikana,
pienryhmissä. Opetuksesta
vastaavat kunkin alan tai-
teilijat. Jakson aikana ku-
kin ryhmä perehtyy yhteen
taideaineeseen. Kursseilla
tehtyjä töitä ei arvostella
eikä arvoteta, painopiste on
henkilökohtaisessa tekemi-
sessä ja kokemisessa.

Kanneltalossa järjeste-
tään musiikin ja tanssin tai-
dekasvatusta neljälle ala-
koulun luokalle. Rytmi ja
liike -kurssilla tutustutaan
kuubalaisiin rytmeihin ja
tanssiin. Opettajina toimi-
vat Sanna Kuusisto (tanssi)
sekä Risto Vuorimies ja
Tomas Jimeno (rytmit).
Kurssi avaa tien kuubalai-
seen musiikki- ja tanssi-
kulttuuriin ja se on tarkoi-
tettu 3.–6. -luokkalaisille.
Kevään 2006 kurssit alka-
vat viikolla 3 ja viikolla 9
(yhteensä kahdeksan kurs-
sia). Lisätietoja ja ilmoit-
tautumiset kulttuurituotta-
ja, puh. 73124108, s-posti:
leena. virkkumaa@hel.fi.

Kanneltalon galleria
on avoinna: ma–to 9–20,
pe 9–18, la 10–16, su sul-
jettu. Vapaa pääsy!

Kanneltalo, Klaneettitie
5, Hki 42. M-juna tai bussit
41, 42, 43.

www.kulttuuri.hel.fi/
kanneltalo

Kasvavaa taidetta – 
5x2-taideopetuksen 
vuosinäyttely


