
Avoimet oppimisympäristöt
Toimipisteiden aulatiloissa, kirjastossa ja Avoin 
oppimisympäristö Ainossa voit opiskella omaan tah-
tiin kurssien ulkopuolella. Tilojen ja laitteiden lisäksi 
käytössäsi on verkkomateriaaleja, kirjoja ja lehtiä 
sekä ohjausta tarpeittesi mukaan.

Yhteistyöllä 
parempaa palvelua
Työväenopisto on Helsingin kaupungin omistama 
oppilaitos. Kehitämme palveluitamme yhteistyössä 
kaupungin muiden toimijoiden sekä pääkaupunkiseu-
dun kansalais- ja työväenopistojen kanssa. Olemme 
myös verkostoituneet laajalti muiden aikuisopetusta 
järjestävien oppilaitosten ja järjestöjen kanssa.

Lisätietoja
Ajankohtaiset kurssi- 
ja tapahtumatiedot: 

hel.fi/tyovaenopisto
ilmonet.fi

kaikkialla 
kaupungissa

Koulutusta, 
kulttuuria 
kohtaamisia 

Asiakaspalvelu:
puh. 09 310 88610 

tyovaenopisto@opisto.hel.fi
www.hel.fi/tyovaenopisto

1 KAApeliTehdAs, ruoholAhTi 
 tallberginkatu 1 C, 3. krs

2 KAnnelTAlo, KAnnelmäKi 
 klaneettitie 5, 2. krs

 KuvATAideKesKus hAppi
 sörnäisten rantatie 31

3 mAlmiTAlo, mAlmi 
 ala-malmin tori 1 B

4 opisToTAlo, KAllio 
 helsinginkatu 26

5 oulunKyläTAlo, oulunKylä 
 kylänvanhimmantie 25

6 pohjois-hAAgAn opeTuspisTe 
 Näyttelijäntie 14, 2. krs

7 silKKiKuTomo, herTToniemi 
 laivalahdenkatu 2b a

8 sToA, iTäKesKus 
 turunlinnantie 1

 vuoTAlo, vuosAAri
 mosaiikkitori 2

 toimistopalvelut   

Toimipisteet:

 Seuraa meitä
 helsingintyovaenopisto
 @tyovaenopisto 
 opistostakasin.fi
 kotitaloutta.blogspot.fi

&

©
 K

U
V

A
: r

h
in

o
c

er
o

s 
o

y 
20

14



1

2

3

4

56

7

8

Mitä?
helsingin työväenopisto on kaupungin oppilai-
tos yli 16-vuotiaille. työväenopistossa voit opiskella 
kursseilla tai osallistua maksuttomille luennoille. 
Vuosittain työväenopistossa opiskelee n. 70 000 
kurssilaista yli 4 500:lla eri kurssilla. 

Ainealamme ovat: 
• musiikki • teatteri • kirjallisuus • kuvataide • käsityö 
• kotitalous • tietotekniikka • liikunta • terveys ja 
hyvinvointi • ympäristö • merenkulku • kielet (yli 20 eri 
kieltä) • suomen kielen opetus maahanmuuttajille 
• yhteiskunnalliset aineet • avoin yliopisto-opetus

Mitä muuta?
lisäksi järjestämme kaikille avoimia 
yleisluentoja • havaintoesityksiä 
• konsertteja • näyttelyitä • teatteri-
esityksiä • lausuntaesityksiä 
• tapahtumia

Missä?
työväenopistolla on 10 toimi-
pistettä eri puolilla helsinkiä. 
lisäksi toimimme yli 70 muussa 
opetuspaikassa. 

Kenelle?
Kuka tahansa voi osallistua 
kursseille tai luennoille asuin-
paikasta riippumatta. opetus 
on ensisijaisesti suunnattu yli 
16-vuotiaille.

Milloin?
kursseja ja luentoja järjestetään aa-
muisin, päivällä, illalla – arkisin ja 
viikonloppuisin. kursseja on yhden 
kerran lyhyt- ja viikonloppukursseista 
koko lukukauden kestäviin kursseihin. 
suuri osa opiskelusta on pitkäjänteistä, 
jopa usealle vuodelle jakautuvaa.

Mitä maksaa?
yleisluennot ja suurin osa 
tapahtumista ovat mak-
suttomia. kurssimaksut 
määräytyvät tuntimäärän 
mukaan muutamasta 
eurosta muutamaan 
kymmeneen euroon. 
työttömät ja tietyt erityis-
ryhmät voivat lisäksi hakea 
alennusta kurssimaksuista.

Opinto-ohjelma 
ja ilmonet.fi
löydät kaikki kurssit, alkamispäivät, 
sijainnit ja hinnat kaksi kertaa vuodessa 
ilmestyvästä opinto-ohjelmasta sekä pää-
kaupunkiseudun opistojen yhteisestä 
kurssihakupalvelusta ilmonet.fi:stä. 

Etsi kiinnostavia kursseja opinto-ohjel-
masta sto.digipap.eu/opinto-ohjelma 
tai ilmonet.fi.

Ilmoittaudu
Voit ilmoittautua kursseille 
ilmonet.fi -palvelussa, 
puhelimitse 09 310 88610 tai 
työväenopiston toimistoissa. 

luennoille ja tapahtumiin ei 
tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

kurssit maksetaan kurssin 
alkaessa suoramaksulinkin 
kautta tai kotiin tulevalla 
laskulla. 


