
Valtakunnallisen yläkoulu-
laisten Metsävisan maa-
kuntatasoinen kilpailu käy-
tiin Helsingin keskuspuis-
tossa 5.5.2014. Maunulan
yhteiskoulun oppilas Toni
Suurnäkki voitti pääpal-
kinnon 150 euroa ja kutsun
loppukilpailuun. Pääkau-
punkiseudun Metsävisaan
osallistui 33 koululaista.
Oppilaat olivat omien kou-
lujensa Metsävisa-voitta-
jia.

Parhaiten tunnistettiin
kotimaiset puulajit mänty,
koivu,kuusi ja haapa,myös
lehdon kasvit kuten käen-
kaali, oravanmarja ja su-
denmarja tunnettiin hyvin.
Oppilaiden tuli erottaa
myös hirven, valkohäntä-
peuran, liito-oravan ja rusa-
kon jätöksiä ja kertoa, mit-
kä niistä ovat riistaeläimiä
ja miten ne hyödyntävät
haapaa. Metsurin jäljiltä
olleesta kannosta visailijat

osasivat hyvin nimetä syik-
si lahovian ja tuulen, miksi
puu oli alun perin kaatu-
nut. Vaikeinta oli päätellä

seuraavaa metsänhoitotoi-
menpidettä uudistuskyp-
sässä metsässä.

Maastokilpailun jälkeen
metsävisailijat vierailivat
Helsingin yliopiston metsä-
tieteiden laitoksella.

Toni kertoo liikkuvansa
perheen kanssa luonnossa
ja oppinut näin tunnista-
maan luontoa.

Toni osallistui Metsävi-
san loppukilpailuun 27.-
28.5.2014. Sinne kutsutut
15 osallistujaa ovat karsiu-
tuneet kilpaan 26 300 kou-
lulaisen joukosta.

Pääkaupunkiseudun
Metsävisan järjestivät Sto-
ra Enso Metsä, Suomen
Metsäyhdistys ja Helsingin
yliopiston metsätieteiden
laitos. Helsingin OP Pank-
ki palkitsi pääkaupunki-
seudun Metsävisan voitta-
jan. Maastokilpailun kysy-
myksistä vastasi Suomen
Metsäyhdistys.

Saunabaarin ja muiden so-
siaali- ja terveysviraston yl-
läpitämän kymmenen asu-
kastalon toiminnan jatku-
minen on yhä uhattuna.
Kaupungin johto asetti ke-
väällä asiaa pohtimaan uu-
den työryhmän, jonka pitäi-
si tehdä esitys elokuun lop-
puun mennessä. Samaan
aikaan on Maunulan de-
mokratiahankkeen aloit-
teesta selvitetty mahdolli-
suuksia laajentaa Sauna-
baarin toimintaa katuta-
solle, jonka tiloista Heka
Maunulan toimisto on pois-
tunut.

Asukastalojen tulevai-
suudesta on väännetty kät-
tä jo viime syksystä alkaen.
Kaupunginjohtajan asetta-
ma työryhmä esitti silloin,
että sote-virasto luopuu asu-
kastalojen ylläpitämisestä.
Esityksen valmistelussa ei
kuultu lainkaan asukasta-
lojen käyttäjiä ja työnteki-
jöitä.Sote-lautakunta edel-
lyttikin uutta valmistelua,

jossa heitä kuullaan ja sel-
vitetään mahdollisuus jat-
kaa asukastaloja kaupun-
gin omana toimintana.

Asiaa valmistelevassa
uudessakaan työryhmässä
ei ole muita kuin virkamie-
hiä. Se on kuitenkin järjes-
tänyt kuulemistilaisuuden
ja nettikyselyn asukastalo-
jen käyttäjille.Molemmissa
kävi selväksi, että talojen
toiminnan halutaan jatku-
van sote-viraston ylläpitä-
minä.

Katutason tilat 
asukastoimintaan?
Millään järjestöllä Mau-
nulassa ei ole mahdolli-
suuksia ottaa vastuuta
asukastalo Saunabaarin
nykyisestä toiminnasta, jo-
hon kuuluu laaja kirjo alu-
eellista sosiaalityötä, lou-
nas- ja kahvilatoimintaa,
työllistämistä, useita har-
rastajaryhmiä ja kaupun-
gin työntekijöiden tukea

vapaaehtoistoiminnalle.
Maunulan demokratia-

hanke on kuitenkin koon-
nut järjestöjen ja yhteisöjen
ryhmän, joka on kiinnostu-
nut vuokraamaan Sauna-
baarin katutason tyhjil-
leen jääneet tilat jos vuok-
ra on kohtuullinen. De-
mokratiahankkeen ja
Maunula-seuran edustajat
ovat käyneet asiasta kes-
kusteluja tilaa hallinnoi-
van kiinteistöviraston tila-
keskuksen kanssa.

Katutason tiloja koske-
van ehdotuksen lähtökoh-
tana on se, että kukin asu-
kasjärjestö ja yhteisö vuok-
raavat itselleen sopivan
osan tiloista.Yhtenä osana
olisi ns.demokratiatila, jos-
sa asukkaat voivat kokoon-
tua, saada tietoa kaupun-
gin suunnitelmista ja osal-
listua Maunulaa koskeviin
hankkeisiin.

Toukokuun puolivälissä
tehtyyn esitykseen ei ole
vielä tätä kirjoittaessani

saatu tilakeskuk-
selta vastausta.
Maunulan demok-
ratiahanke pyrkii
siihen, että asia ete-
nisi jo kesän aika-
na. Heti kun uutta
ilmenee, siitä tiedo-
tetaan demokratia-
hankkeen nettisi-
vuilla
http://maunula.
blogspot.fi/

Yrjö Hakanen
Kaupungin-
valtuutettu

Maunula- 
Pirkkola
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Koulussamme on tämän
lukuvuoden aikana ollut
draamaopetusta. Opetta-
jana on toiminut Jouni
Piekkari. Jounin mukana
opettamassa on ollut Niko-
Joonas Sinkkonen. Draa-
maopetuksen tarkoitukse-
na on ollut tukea luku- ja
kirjoitustaitoa. Tätä han-
ketta on tukenut opetusmi-
nisteriö. Draamaopetusta
on ollut myös monissa
muissakin kouluissa.

Draamatunneilla käsi-
tellään yleensä yhtä aihet-

ta, jonka lisäksi leikitään
erilaisia leikkejä ja tehdään
pienissä ryhmissä lyhyt-
näytelmiä. Maunulan kou-
lussa meillä on ollut aihee-
na kirja nimeltä Lokki-
Joonatan, joten olemme
tutkineet tätä tarinaa ja
lokkien elämää.

Monien mielestä draa-
matunnit olivat hauskoja,
mutta osa ei silti haluaisi
niitä välttämättä uudes-
taan.

– Mukavinta oli se kun
saimme välillä läksyksi kir-

joittaa lyhyitä tarinoita,
kertoo oppilas Maunulan
ala-asteelta.

Jounin mielestä draa-
massa opetellaan kolmea
asiaa:opitaan esiintymään,
opitaan paljon aiheesta, jo-
ta käsitellään ja opitaan ar-
kielämään liittyviä asioita.

– Draamaopetus on
yleistynyt huimasti vii-
meisten 20 vuoden aikana,
Jouni kertoo.

Kaisla Viljakainen,
Ilona Villi

Draamaa Maunulan ala-asteella

Lokki-Joonatania näyteltäessä tutustuttiin lokkien elämään.

Asukastalo Saunabaarin 
tulevaisuus yhä auki

Ahonen Juho-Mikael, Aho-
nen Niina, Alho Juho-Sa-
muel,Arjovuo Santeri,Berg
Leo,Eerolainen Eemeli,Ek-
man Veronika,Elomaa Otto,
Fagerström Janne, Forsén
Eero, Forsman Jooel,
Gündogdu Aksel, Haavisto
Rasmus, Halonen Noora,
Halonen Tommi, Hartemo
Topias,Hautamäki Annika,
Hautamäki Jesse,Helenius
Julia,Hirvonen Minna,Ho-
ang Dat,Honkavaara Janni,
Hämäläinen Toni, Ilmari-
nen Tuure, Ingves Robin,
Isola Riku,Juurinen Miika,

Kaikkonen Aleksi, Kallas
Dolores, Kareinen Markus,
Keränen Ville, Kirjavainen
Henri, Kiviluoto Tuomas,
Koho Kasper, Komsi Pyry,
Kurhinen Lauri,Kuula An-
ton, Kärkkäinen Pauliina,
Käyhty Arttu, Lagerspetz
Maria, Lampén Emilia, La-
rionova Maria, Leitola Joe,
Lind Jaakko,Lindgren Joo-
nas, Lopatenko Artem, Luu
Susanna, Malkavaara Tee-
mu, Mattero Karo, Mouhu
Janne,Musse Asmaa,Neva-
lainen Juho,Nousiainen Ta-
tu,Oinonen Greta,Oja Taa-

vi, Ojalehto Marianne, Olli-
kainen Samuli,Pakki Anna,
Pasanen Veera, Perlström
Eeva-Liisa,Petäjäsaari Joo-
na, Pietilä Markus, Pohjan-
noro Lassi,Pulkkinen Suvi-
Pauliina, Puumala Joram,
Rajala Katja, Rautiola Sal-
la,Saksi Nico,Salonen Essi,
Siilos Ella, Sinisalo Karri,
Sippo Saara, Sirenius Son-
ja, Skippari Hannu, Sorva-
ri Aleksi,Soukko Leo,Taipa-
le Pauli,Tuukkanen Einari,
Vallinkoski Katja, Viholai-
nen Olga, Vuorela Juuso,
Vuorre Vili, Vähätalo Heta.

Maunulan yhteiskoulun 
ylioppilaat keväällä 2014

Toni Suurnäkki Maunulan yhteiskoulusta
voitti pääkaupunkiseudun Metsävisan

Toni Suurnäkki metsässä.

Joukko Maunulan yhteis-
koulun ja Helsingin mate-
matiikkalukion opiskelijoi-
ta vieraili Sveitsin Geneves-
sä sijaitsevassa hiukkastut-
kimuskeskuksessa Cernis-
sä 13.–16.5. Erittäin kor-
keatasoiseen ohjelmaan
kuului monia mielenkiintoi-
sia luentoja sekä suomeksi
että englanniksi. Aiheina
olivat mm. hiukkasilmaisi-

met, antimateria, ydinfy-
siikkaa ja esitys globaalista
Grid-laskennasta.Opiskeli-
jamme kuljetettiin katso-
maan 100 m maan alla si-
jaitsevaa CM–ilmaisinta,
joka on massaltaan kol-
minkertainen verrattuna
Eiffel–tornin massaan. Tä-
mä ilmaisin on yksi neljäs-
tä isosta ilmaisimesta 27
km pitkällä rengaskiihdyt-

timellä.Viime vuonna tällä
laitteella löydettiin kuului-
sa Higgsin hiukkanen –
puuttuva osa massan ym-
märtämisessä. Torstain
luentojen jälkeen kävim-
me Genevessä sijaitsevassa
YK:n Euroopan päämajas-
sa.

Hannu Maijola, lukion
apulaisrehtori ja fysiikan
opettaja

Opiskelijat vierailulla Cernissä

Taustalla näkyy CMS-tunnistin. Kuvat Riitta Rinta-Filppula.
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