
Milloin aloitit kielenopis-
kelun työväenopistossa?

Aloitin opiskelun syk-
syllä 2002.

Mikä sai sinut kielten
pariin?

Olin jo pitkään suunni-
tellut kertaavani kouluai-
koina oppimaani englantia.
Päätös opiskelun aloittami-
sesta kuitenkin siirtyi ja
siirtyi. Halusin myös oppia
englantia paremmin, koska
pidän matkustamisesta ja
englanti on kieli jolla pär-
jää hyvin monessa maassa.
Samana syksynä aloin
myös opiskella italiaa ihan
kielen kauneuden takia.

Entä muut kielet?
Ranskaa aloin lukea rei-

lu kaksi vuotta sitten, kos-
ka olen aina pitänyt rans-
kan kielestä ja samalla
miettinyt, että olisi kivaa
osata sitä.

Kuinka vertaisit näitä
kieliä toisiinsa opiskelun
kannalta?

Englanti sujuu kaikista
helpoimmin koska nuorena

saatu pohja on suureksi
avuksi. Italia tuntuu välillä
ylitsepääsemättömän vai-
kealta, myöskin ranska on
vaikeutunut aika lailla.

Mikä kielenopiskelussa
on palkitsevinta?

Esimerkiksi matkustaes-
sa palkitsevinta on se kun
tulee ymmärretyksi ja
myöskin ymmärtää mitä
muut sanovat.

Entä vaativinta?
Vaativinta on uusien sa-

nojen ja kielioppiasioiden
opiskelu, koska aika tuntuu
välillä loppuvan kesken ja
asiat ei enää tartu muistiin
yhtä hyvin kuin nuorempa-
na.

Mitä ryhmässä opiske-
lu antaa?

Uusia ihmissuhteita ja
rohkeutta puhua. Koska
ryhmässä on useimmiten
eri ikäisiä ja eri tasoisia
opiskelijoita se tekee mie-
lestäni opiskelusta värik-
käämpää. Kuitenkin jos ta-
soerot ovat liian suuria
opiskelumotivaatio saattaa

laskea heikoimpien koh-
dalla.

Minkä kielen taidosta
on ollut eniten iloa?

Mitä paremmin kieltä
osaa sitä enemmän siitä on
iloa. Eli jokaisesta kielestä
on varmaan yhtä paljon
iloa, kunhan sitä oppii riit-
tävästi.

Entä hyötyä?
Tähän asti englannista,

johtuen varmaan siitä, että
matkoillani turvaudun pu-

humaan sitä vierasta kieltä,
jota osaan parhaiten.

Onko vielä joku kieli,
jota haluaisit oppia?

Jos olisi mahdollista, ha-
luaisin osata varmaan kaik-
kia maailman kieliä. Näillä
näkymillä en kuitenkaan
usko aloittavani mitään
uutta kieltä.
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Paikallisten palvelujen saatavuudella on
suuri merkitys alueen asumisviihtyvyy-
delle. Palvelujen kysynnän ja käytön
määrät vaikuttavat palvelutarjoajien rat-
kaisuihin. Joissain tapauksissa asukkai-
den on kuitenkin vaikeaa ymmärtää pal-
velumuutosten tarpeen taustoja ja perus-
teita.

Onneksi monista muutossuunnitelmis-
ta tiedotetaan hyvissä ajoin, jo suunnitte-
luvaiheen alkaessa. Osa muutoksista tu-
lee asukkaiden tietoon vasta, kun muu-
tosratkaisu on jo tehty. Silloin ei asukkai-
den kannanotoilla enää pystytä aikaan-
saamaan edes mielekästä keskustelua
asian tiimoilta. Jälkikäteen tiedotetut
muutokset herättää helposti negatiivisia
tunteita alueen asukkaissa, vaikka itse
muutos olisikin järkevä ja tarkoituksen-
mukainen. Päätöksentekijät eivät aina
muista oikea-aikaisen tiedottamisen tär-
keyttä.

Liiketaloudellisin periaattein toimiva
yksityinen yritys joutuu ymmärrettävästi
huomioimaan toimintansa kannattavuu-
den tehdessään ratkaisuja palvelujen laa-
jentamisesta tai supistamisesta. Alueen
asukkaat voivat puolestaan omalla
asiakaskäyttäytymisellään vaikuttaa pal-
velujen saatavuuden säilymiseen.

Kymmenen kysymystä
kielenopiskelijalle


