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Hyödynnä kotitalousv ähennys!

Ville Haapasalo oppi venäjän
kielen elämänkoulussa
Marika Silver
Näyttelijä Ville Haapasalolla
oli vakaa aikomus lähteä heti
ylioppilaskirjoitusten jälkeen
Lontooseen ja pyrkiä siellä
teatterikouluun. Kohtalo, tai
oikeastaan perhetuttu, puuttui kuitenkin peliin, ja hollolalaissyntyinen Haapasalo
suuntasi Englannin sijaan silloiseen Neuvostoliittoon.
– Kirjoitin ylioppilaaksi
Salpausselän lukiosta -91 ja
lähdin suoraan kirjoitusten
jälkeen Venäjälle – tai silloinhan se oli vielä Neuvostoliitto. Olin ensin lähdössä Lontooseen, kunnes eräs
perhetuttu sanoi minulle, että
voithan sinä opiskella näyttelemistä myös (nykyisessä)
Pietarissa. Ikinä en kuitenkaan ajatellut jääväni sinne
töihin, Haapasalo kertoo.
Matkan määränpää siis
vaihtui, mutta tavoite ei:
Haapasalo valmistui 90-luvun puolivälissä näyttelijäksi,
kuten oli jo teini-iässä päättänyt.

Puhuu ja lukee,
muttei kirjoita
Aloittaessaan opinnot itänaapurissa Haapasalo ei puhunut sanaakaan venäjää. Hän
kertoo ymmärtäneensä kieltä
melko hyvin jo puolen vuoden maassaolon jälkeen.
– Olin koko sakista ainoa,
joka ei puhunut venäjää. Se
tietyllä tavalla helpotti oppimista. Puolitoista vuotta
opintojen alkamisesta pystyin puhumaan kieltä vapaasti, eli minun ei tarvinnut
enää miettiä sitä.

Lahtelaisessa oppimiskeskus
Fellmanniassa järjestettiin
viime viikolla Kielillä maailmalle -tilaisuus. Fellmannian auditoriossa kuultiin
erilaisia puhe- ja lauluesityksiä, joiden punaisena lankana kulki kielten opiskelun
ja osaamisen tärkeys työelämässä.
Tilaisuudessa puhui moni
tunnettu henkilö, muiden
muassa näyttelijä Ville Haapasalo sekä Eurooppa- ja
ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb. Tilaisuus lähetettiin suorana live
stream -internetlähetyksenä,
jota seuraamaan oli kutsuttu
kaikki Suomen koulut.
Kielillä maailmalle -tilaisuuteen liittyy koululaisille
suunnattu valtakunnallinen
tietovisa palkintoineen. Kielitivoli 2 -aluekoordinaattori Pauliina Järvelä korosti
tilaisuuden päätyttyä, että
kilpailu ja siihen osallistuminen sekä videoiden katsominen kotona ja koulussa on
paras tapa levittää kielten lukemisen tärkeyttä niille, jotka eivät tilaisuutta katsoneet

•
•
•
•

P. 029 0009 044

kylpyhuone- ja saunaremontit
laatoitukset ja vesieristykset
keittiöremontit sis. kalusteasennukset
kaikki huoneistoremontit isot ja pienet

VTT vesieristysertifikaatti www.futuresuomi.fi

Keskiviikkona 19.12.2012 klo 19.00
Orimattilan kirkossa
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Nastolan kirkossa
Nastolan Mieskuoro Johtaa: Juha Korkeamäki
Orimattilan Mieslaulajat Johtaa: Paavo Kiiski
Näyttelijä Ville Haapasalon mukaan ”unelmissa on se ongelma, että jos ne kertoo ääneen, niin ne eivät toteudu”.
Haapasalon venäjän kielen taito on siinä mielessä
erikoinen, että hän kyllä puhuu ja lukee sujuvasti venäjää, muttei kirjoita sitä.
– Pystyn kirjoittamaan
korvakuulolta, mutta siitä ei
ota mitään tolkkua mihinkään suuntaan, Haapasalo
hymyilee.
Hän kehottaa uutta kieltä
opettelevia puhumaan rohkeasti, vaikkei kielioppi välttämättä olisikaan hallussa.

Maapaikka
Artjärvellä
Haapasalo asuu perheineen
Helsingissä, mutta matkustuspäiviä kertyy vuositasolla
runsaasti.

– Teen kymmenkunta elokuvaa vuodessa, suurin osa
niistä on venäläisiä. Teen
myös töitä televisioon, ja
minulla on mainostoimisto,
Haapasalo mainitsee esimerkkejä häntä kiireisinä
pitävistä asioista.
– Muu perhe on tiukoilla,
mutta yritetään selvitä.
Haapasalo on näytellyt
uransa aikana monessa elokuvassa, joista itselleen merkittävimmiksi hän nostaa
elokuvat Käki (2002) ja Metsästyksen kansallisia erikoisuuksia (1995).
– Käki on muutoksen ja
käänteen urallani tehnyt
elokuva. Ensimmäinen elokuvani taas on nyky-Venäjän kaikkien aikojen suosi-

tuin, ja sitä paitsi ilman sitä
en olisi tässä.
Vaikka Haapasalo on kansainvälisesti menestynyt, on
Päijät-Hämeellä yhä suuri
merkitys hänelle: näyttelijän vanhemmat esimerkiksi
asuvat Hollolan kirkonkylällä, ja hänellä itsellään on
maapaikka Artjärvellä.
– Totta kai sinne on paljon
siteitä.
Vuosi 2013 käynnistyy
Haapasalon osalta totutusti eli kiireisissä merkeissä.
Näyttelijä pakkaa vuodenvaihteessa laukkunsa ja lentää ensin kolmeksi viikoksi
Las Vegasiin ja sieltä Moskovaan uuden elokuvansa
kuvauksiin.

Kielitivoli kannustaa
harvinaisempien kielten opiskeluun
Marika Silver
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suorana.
Fellmanniassa järjestetty
tilaisuus oli osa laajempaa
Kielitivoli-hanketta.
– Tavoite on saada sivistystoimenväki, nuoret ja heidän vanhempansa ymmärtämään kielten opiskelun tärkeys, nastolalainen Järvelä
kiteytti.
Kielitivoli on Opetushallituksen rahoittama valtakunnallinen vieraiden kielten
opetuksen kehittämishanke,
jonka tavoitteena on tarjota
nykyistä useammalle oppilaalle realistinen mahdollisuus opiskella englannin lisäksi muitakin vieraita kieliä
mahdollisuuksien mukaan
jo perusopetuksen alaluokilla.
– Hanke alkoi jo 2009 ja
oli kuntien osalta parivuotinen. Viime vuoden lopussa Opetushallitukselta jäi
yli miljoona euroa. Summa
jaettiin 13 alueverkoston
kesken Kielitivolin jatkoprojektissa, joka alkoi tammikuussa 2012. Alueverkostot
pyrkivät nyt puolestaan jakamaan kunnissa aikaansaadut hyvät käytänteet koko
maahan harvinaisten kielten
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Joulupuodissa on tunnelmaa!
Joulun ihanimmat sisustus- ja lahjatavarat.
Sekä Kinnarin Tilan omat tuoreet viljatuotteet,
maistuvat glögit ja piparit, myös lahjoiksi!
Itsenäisyyspäivänä 6.12. suljettu!
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syksyn- ja talven
mode s-xl mallistot

Kielitivoli 2 -aluekoordinaattori Pauliina Järvelä työskentelee ruotsin ja ranskan kielen lehtorina Tiirismaan lukiossa
Lahdessa.
opettajille ja kouluttamaan
kieltenopettajia, Järvelä kertoi.
Tilaisuuden järjestäneeseen Lahden alueverkostoon
kuuluvat isäntäkunnan lisäksi Hollola, Nastola, Iitti, Kotka, Kouvola, Loviisa,
Porvoo ja Pyhtää.

Koululaisten tietovisaan löytyy linkki osoitteesta http://
www.peda.net/veraja/lahti/
opetus/perusopetus/kielten_
opiskelu/kielitivoli/tapahtumat/kilpailu.
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