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Helsingin työväenopiston
opistolaisyhdistys Retkeilytoimikunta

Ka

Opiston käyntiosoite:
Helsinginkatu 26, 00500 Helsinki

PL 53305
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Raitiovaunut 1, 3, 9, ja 8

RETKET 1 - 2019

Ilmoittautumiset retken yhteydessä olevalle henkilölle sähköpostilla tai tekstiviestillä.
Tili: FI94 8000 1901 2344 77, Maksun saaja: HTO Retkeily.
Käytä retken yhteydessä olevaa maksuviite numeroa.
Lipunmyynti ti 15.1. klo 16.00 -17.00 kahviossa 2 krs, Helsinginkatu 26, HKI
Ilmoittautumiset sähköpostitse ja maksu tilille ennen tilaisuutta.

TAMMIKUU 2019
PE 25.1. WEEGEE EMMA, TAIDETASTING (Ryhmä on täynnä – uusi aika 1.3.)
KE 30.1. PUTKIREMONTTI Musiikkiteatteri Kapsäkki, Hämeentie 68 Helsinki
Taloyhtiön asukas Pekkarinen on onnellinen mies; häät tulossa, firman asiat mallillaan ja
elämä hymyilee muutenkin, kunnes koittaa putkiremontti, joka repii miehen elämän a- ja blinjan nousuputket julmasti juuriltaan.
Putkiremontti on musiikkikomedia linjasaneerauksesta, jonka jälkeen mikään ei ole
entisellään, varsinkaan putket. Luvassa on viihdyttävä parituntinen kaikille huumorin ystäville
ja elämänsä tarkoitusta pohtiville kanssakärsijöille. Se on samalla myös terapiaa kaikille
putkiremontin rampauttamille, sen jo kokeneille ja niille, joilla se on vielä edessä.
Metro Sörnäinen, raitiovaunut 1, 6, 6T, 7, ja 8, sekä kaikki Mäkelänkadun ja Hämeentien
bussit. Esiintyjät: Ilkka Merivaara, Paavo Kerosuo, Lotta Kuusisto ja muusikko Jaakko Suonio
Kesto: n. 2 h (sis. väliajan) Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 14.1. Lipun hinta 31,00 €
(viite 8824) Sirkka Koponen, 050 564 9365 sipsukoponen@hotmail.com
HELMIKUU 2019
KE 6.2.klo 13.30 TUTUSMISKÄYNTI KANSANVALISTUSSEURAN TOIMITALOON,
SÄÄTIÖN HISTORIASTA JA TOIMINNASTA KERTOVAAN ESITTELYYN
Kokoontuminen Cygnaeuksenkatu 4 klo 13.20 Retki on ilmainen. Sitovat ilmoittautumiset
viimeistään 1.2. Ensimmäiset 15 henkilöä mahtuvat ryhmään.
Sinikka Ilmaranta 050 5114513 sinikka.ilmaranta@gmail.com
TO 21.2. klo 10.00 TUTUSTUMINEN EDUSKUNTAAN
Kokoontuminen klo 9.50 katutasossa portaiden oikealla puolella vierailuovella. Opastettu
kierros ja kahvit. Retki on ilmainen. Ovella turvatarkastus.
Matti Huttunen, 040 832 4302, mk.huttunen@pp.inet.fi

MAALISKUU 2019
PE 1.3 UUTISVUOTO NAUHOITUS MTV uusi paikka ja uusi vetäjä, tarkemmat tiedot
lähetetään ilmoittautuneille. Retki on ilmainen.
(viite 8824) Sirkka Koponen, 050 564 9365 sipsukoponen@hotmail.com
PE 1.3. WEEGEE EMMA, TAIDETASTING
Klo 17.00 Kokoontuminen Ahertajantie 5. Espoon modernin taiteen museossa. Opastuksella
opit käyttämään taideslangia. Pääosin Saastamoisen säätiön taidekokoelmaan suuntautuvalla
opastuksella omaksut taidehistorioitsijoiden ilmaisuja ja kriitikoiden nokkeluuksia etkä enää
jää tuppisuuksi näyttelykierroksilla. Taidetasting-kierroksen jälkeen voit briljeerata
taidepuheella tilanteessa kuin tilanteessa. Opastuksen kesto on 45 min. Ryhmä max. 25 hlöä.
Jokainen hankkii pääsylipun itse. Museokortti käy. Opastuksesta maksetaan 5 € tilille
ennakkoon. Kahvit voimme juoda omin kustannuksin retken päätteeksi.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 20.2.
(viite 8824) Sirkka Koponen, 050 564 9365 sipsukoponen@hotmail.com
PE 22.3. klo 19.00 SELLOSALI, ESPOON LEPPÄVAARA, JUHA, Junnu VAINIO 80V.
JUHLAKONSERTTI Viime keväänä loppuunmyyty Juha Vainion 80 v. juhlakonsertti saa
jatkoa! Ilkka Vainion johdolla konsertissa kuullaan rakastettuja klassikoita. Lavalla Ilkan lisäksi
myös muusikot Janus Hanski, Jani Jalkanen, Luumu Kaikkonen sekä yllätysvierailijoita.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 20.1. Hinta 38 € sis. lipun ja väliaikatarjoilun.
(viite 8824) Sirkka Koponen, 050 564 9365 sipsukoponen@hotmail.com
LA 23.3. TAMPEREEN TYÖVÄENTEATTERI, MYRSKY Lähtö klo 9.00 Opistotalon
edestä, Helsinginkatu 26. Lounas klo 11.00 Sokos Herkku. Maaginen tarina vallasta,
rakkaudesta ja muista luonnonvoimista Vallasta syösty mies on hautonut kostoa kauan. Ja
viimeinkin kohtalo toimittaa viholliset hänen mahtinsa ulottuville. Yhdessä henkipalvelijoidensa
kanssa Prospero loihtii esiin vihollistensa pahimmat painajaiset. Vallanhalun, viinan ja
rakkauden sekoittamat haaksirikkoiset tempautuvat pyörteeseen, jossa narrit muuttuvat
kuninkaiksi, kuninkaat narreiksi. Kun kosto ja hulluus etenevät, huomataan, että kaikki voimat
eivät komentoa tottele. Muuttuuko viha armoksi ja rakkaudeksi? Myrsky kuuluu Shakespearen
esitetyimpiin näytelmiin. TTT:n tuore tulkinta sijoittuu ihmisen ja luonnon välisen valtataistelun
viimeiseen erään, ilmastonmuutoksen aikaan. Hinta jäsen 75 € ja ei jäsen 80 € (Viite 8772)
Matti Huttunen, 040 832 4302, mk.huttunen@pp.inet.fi
LA 30.3. klo 19.00 JARKKO AHOLAN konsertti, joka on Espoon Leppävaaran Sellosalissa.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 28.2. Junalla mukavasti Helsingistä Leppävaaraan.
Lippuja on rajoitetusti. Hinta 42,00 € sis. väliaikakahvit.
Upeaääninen Jarkko Ahola lähtee 8 keikan Piano forte-kiertueelle. taitavan showmiehen sopii
tunnelmallisiin saleihin kuten Sellosaliin mitä parhaiten. Jarkko Ahola tuli aikoinaan tunnetuksi
Teräsbetoni-yhtyeen laulajana. Hänen albumit ovat myyneet tuplaplatinaa ja kultaa.
Marraskuussa Ahola konsertoi yhdessä Waltteri Torikan kanssa toista kertaa loppuunmyydyllä
Hartwall Arenalla. (viite 8824) Sirkka Koponen, 050 564 9365 sipsukoponen@hotmail.com
HUHTIKUU 2019
TO 4.4. Klo 13.00 TUTUSTUMINEN TAIDEKOTI REITZIN KOKOELMIIN. Kokoontuminen
museon edessä klo 12.50 Apollonkatu 23 (raitiovaunut 1,2 ja 8) Museoon on vapaa pääsy
mutta opastuksen Hinta 5 € tilille tule maksaa tilille ennakkoon.
(Viite 8772) Matti Huttunen, 040 832 4302, mk.huttunen@pp.inet.fi
PE 5.4. klo 13.00. SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIA, Nuuksiontie 84, Espoo,
Kokoontuminen lipunmyynnissä klo 12.50. Opastettu kierros. Jokainen hankkii pääsylipun
itse. opastuksesta maksetaan 6 euroa. JÄLKIÄ näyttely Mitä sinä voit tehdä? Haltian uusi
näyttely herättelee toimimaan luonnon säilymisen puolesta. Näyttely tarjoaa myös 10 vinkkiä
ympäristöahdistuksen torjumiseen ja hyvän tekemiseen. Näyttely jatkuu 12.5.2019 asti, jonka
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jälkeen näyttely lähtee kansainväliselle kiertueelle. Perhelippu 25 euroa, aikuiset 13 euroa.
Ryhmälippu 9€, eläkeläinen 8€, Vapaa pääsy: ICOM-kortilla, PRESS kortilla, Opas-GUIDE
kortilla, Museokortilla, Kaikukortilla, HelsinkiCardilla, Henkilökohtaiset avustajat. Kaikki
näyttelyt maksavat. Haltiaan pääset vaivattomasti Espoon keskuksesta Nuuksioon
liikennöivällä bussilla numero 245 (A/K), laiturista 32. Haltian bussipysäkin nimi on Haltia ja
osoite on Nuuksiontie 84, Espoo. Alueetta kutsutaan Solvalla-nimellä, koska
lähinaapureitamme ovat Solvallan urheiluopisto ja Swinghillin laskettelukeskus. Espoon
keskukseen pääset kätevästi lähijunalla. Nuuksioon/Haltiaan ajavien bussien lähtöpysäkki nro
32 on Helsingin suunnasta saapuvien junien laiturin laidalla, Kirkkojärventien bussilevikkeen
alueella. Jää pois bussista Haltian pysäkillä. Luontokeskus Haltiaan on pysäkiltä vain noin 30
metrin matka. Espoossa matkustat kaupungin sisäisellä matkalipulla; pääkaupunkiseudun
kuntarajat ylittävillä julkisen liikenteen linjoilla tarvitset seutulipun. Matka Espoon keskuksesta
Haltiaan kestää noin 20 minuuttia ja Helsingin keskustasta Haltiaan yhteensä noin tunnin.
Löydät aikataulut ja kartat osoitteesta: hsl.fi Ennen opastusta on mahdollisuus lounastaa
omin kustannuksin Haltian ravintolassa. Tarkemmat hintatiedot seuraavassa esitteessä. Hinta
opastuksesta 7 € tilille ennakkoon. (Viite 8824) Sirkka Koponen sipsukoponen@hotmail.com
p. 050 5649365
TO 18.4 UUTISVUOTO NAUHOITUS MTV (uusi paikka + uusi vetäjä) (Pääsiäisen vuoksi
nauhoitus torstaina) Retki on ilmainen. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat tiedot.
Sirkka Koponen sipsukoponen@hotmail.com p. 050 5649365
TOUKOKUU 2019
KE 8.5. WSOY: kirjallisuussäätiöön tutustumaan
Klo 17.45 kokoontuminen Uudenmaankatu 25 A 7 a, klo 18.00 opastus,
Sitovat ilmoittautumiset 1.5. mennessä. Retki on ilmainen.
Hannele Koli-Siiteri hannele.kolisiiteri@gmail.com
18.5. Hyrsylän mutka Korsisaaren retki,
Lähtö klo 10.00 Opistolta, Hesinginkatu 26 Ajamme Karjalalaiseen hirsilinnaan, Hyrsylän
Mutkaan kuuntelemaan tarinoita Aira Samulinin elämästä. Saamme myös nauttia pullakahvit
ihastuttavista ruusukupeista. Vanhasta Langin talosta, vuodelta 1860, löytyy Lotta- Marskisotamuseo, koululuokka opetustauluineen, antiikkinalleja, lelujunia ja -autoja lisäksi näytteillä
on Airan ja Ekun ”Elämäntyö” julistenäyttely. Pääsemme myös tutustumaan Airan vanhuuden
kotiin, piha-aittoihin ja jokainen saa mukaansa lahjakassit. Hyrsylän Mutkasta jatkamme
ruokailemaan Villa Topulin noutopöytään. Villa Topulilla on pitkä historia. Ennen ruokailua
kuulemme Topulin mielenkiintoisesta historiasta. Noutopöydässä on tarjolla vihersalaatti,
fetajuustoa, etikkapunajuuria, leipävalikoima, kermaperunoita, porsaan uunifilettä kastikkeella,
kasvisgratiinia, puolukkamoussea, kahvia ja teetä.
Kotimatkalla pysähdymme vielä ilmiömäisessä elämystavaratalossa Kasvihuoneilmiössä.
Tavaratalossa, joka on täynnä hallittua kaaosta ja hillittyä hulluutta. Sitovat ilmoittautumiset
17.4. mennessä. Erikoisruokavaliot ilmoitettava ennakkoon, jotta ne voidaan huomioida.
Hinta jäsen 95€ ei jäsen 100€
(viite 8824) Sirkka Koponen, 050 564 9365 sipsukoponen@hotmail.com

ENNAKKOTIETO KESÄSTÄ 2019
LA 15.6 DANNY Valkeakosken kesäteatteri klo 14.00 DANNY-musikaali
(viite 8824) Sirkka Koponen, 050 564 9365 sipsukoponen@hotmail.com
La 20.7. Inkoo Antique Fair /Harbour www.facebook.com/antiikki,
(viite 8824) Sirkka Koponen, 050 564 9365 sipsukoponen@hotmail.com
TO 25.7. Taidekeskus Salmela, Mäntyharju + Jukka Kuoppamäki konsertti klo 15.00
(viite 8824) Sirkka Koponen, 050 564 9365 sipsukoponen@hotmail.com

LA 3.8.2019 Sellaista elämä on kesällä 2019! Hämeenlinnan kesäteatteri (Viite 8824)
Sirkka Koponen, 050 564 9365 sipsukoponen@hotmail.com
La 19.10.2019 Tampere Suurmusikaali Notre Damen kellonsoittaja, (viite 8824) Sirkka
Koponen, 050 564 9365 sipsukoponen@hotmail.com
Vaikka retki olisi täynnä, kannattaa kysyä viimehetken paikkoja.
Muista ilmoittautua ensin joko retken vetäjälle tai lipunmyynnissä ja maksa retki vasta sitten
kun tiedät että on tilaa ja paikka on varattu sinulle. Maksettu varaus = varmistettu paikka.
Liity opistolaisyhdistyksen jäseneksi ja ilmoittaudu retkille ennakkoon
Jäsenkortteja saa opiston toimistoista ja Helsinginkadun opistotalon Oppiskahviosta sekä alaaulasta. Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki työväenopiston opiskelijat. Jäsenet hyväksyy
yhdistyksen hallitus. Jäsenyys on maksuton. Tutustu myös muihin jäsenetuihin. Jäsenkortilla
saa alennusta 50 euroa tai sen yli maksavista Retkeilytoimikunnan retkistä, alennus on 5
euroa.
ILMOITTAUTUMIS- JA MAKSUOHJEET
Suositellaan ilmoittautumista sähköpostilla ja maksua tilille. ilmoittautuminen on sitova.
Tili: FI94 8000 1901 2344 77, Maksun saaja: HTO Retkeily.
Käytä retken yhteydessä olevaa viitenumeroa.
Laita vielä viestiosaan retken nimi ja oma nimesi. Jos maksaja on eri henkilö kuin retkelle lähtijä, siitä on
ehdottomasti ilmoitettava retken vetäjälle väärinkäsitysten välttämiseksi.
Ilmoittautuessa on annettava kaikkien lähtijöiden nimet ja puhelinnumerot sekä sähköpostiosoite. Myös
tieto, jos on erikoisruokavalio, jotta se voidaan huomioida.
Teatterimatkojen ja konserttien maksut tulee maksaa 5 viikkoa ja muut retket 3 viikkoa ennen
tapahtumaa.
Jos maksat käteisellä, varaathan tasarahan. Vasta maksettu matka on vahvistettu varaus. Suosimme
tilille maksamista.
Jos maksaja on muu kuin retkelle lähtijä, siitä on ilmoitettava ennen maksua matkanvetäjälle.
HUOM.! Hintoihin ei sisälly matkavakuutusta. Noudatamme 1.7.2018 voimaan astuneita pakettimatkaehtoja
ja/tai matkakohteen omia peruutusehtoja. mm. teatteriliput vahvistetaan n. kuukautta ennen esitystä.
Ruokailut vahvistetaan yleensä n. 1-2 viikkoa ennen tapahtumaa. Erikoisruokavaliot on ilmoitettava
ennakkoon, jotta ne voidaan huomioida.
Jos retkeläisen liikkumiseen tarvitaan avustajaa, niin se on itse järjestettävä ja kustannettava itse ja myös
avustajan retkimaksu on maksettava..
Päivitetty ohjelma löytyy http://opistolaisyhdistys.fi
Ilmoittaudu sähköpostilistalle sipsukoponen@hotmail.com saat ajankohtaista tietoa ja uuden ohjelman.
Muista ilmoittaa sähköpostilistalle, jos s-postiosoitteesi muuttuu.
Lähetä oma matkavinkkisi meille.
Tule mukaan jäseneksi Retkeilytoimikuntaan suunnittelemaan ja vetämään retkiä.
Tämän esitteen voimassaoloaika on 3.3.2019 asti, jonka jälkeen ilmestyy uusi esite. Muutokset ovat
mahdollisia. Uusia retkiä on tulossa seuraavaan esitteeseen.
Ilmoittautuminen on aina sitova.
Kaikki osallistuvat matkalle omalla vastuullaan ja kustannuksellaan. Varmista, että koti-matka- ja
vastuuvakuutukset ovat kunnossa sisältäen matkan peruutusturvan. Emme palauta maksuja kuin matkan
peruuntuessa Retkeilytoimikunnan puolelta. Aina voi itse järjestää toisen henkilön tilalleen jos itse on
estynyt.
Retkeilytoimikunta
Tuula Halmirinne pj, Hannele Koli-Siiteri varapj, Sirkka Koponen sihteeri ja rahastonhoitaja,
Sinikka Ilmaranta jäsen, Helena Grölund jäsen, Matti Huttunen jäsen

