
Sunnuntaina 21. toukokuuta
vietettiin Pikku Huopalah-
den Taidepuiston ”Elämän
Kukka” ensimmäisen kesä-
kauden avajaiset. Syksyllä
2005 avatussa Taidepuistos-
sa oli syksyn aikana jo yli pa-
ri tuhatta kävijää viikossa.
Pikku Huopalahden Tilkan-
niityllä Helsingissä sijaitseva
Elämän Kukka Taidepuisto
on ilmainen ja kaikille avoin.
Kauniissa maisemassa voi
tutustua omaan tahtiin yh-
teen teokseen kerrallaan.
Taidepuisto on tarkoitettu
lapsille ja herättänyt kansain-
välistäkin kiinnostusta, kos-
ka se on ainoa jo alle kolme-
vuotiaille suunnattu pysyvä
taidepuisto.

Idean takana on pikku-
huopalahtelainen taiteilija
Sanna Karlsson-Sutisna.
Hänen teoksiaan on mm.
Valtion taidekokoelmissa ja
Helsingissä Kaisaniemen
puistossa ja Kaivopuistossa.
Elämän Kukka Taidepuis-
tossa on seitsemän Sanna
Karlsson-Sutisnan taideko-
konaisuutta.

Elämän Kukka taidepuisto
täydentää ja elävöittää Pikku
Huopalahtea ja se tarjoaa ko-
konaisvaltaisen taiteellisen
elämyksen myös muualta tu-
leville lapsille ja aikuisille,
vanhemmille ja isovanhem-
mille.

Taidepuistossa on mm.

pajusta rakennettu labyrintti,
pronssinen koira ja vyötiäi-
nen, eläinpyramidi sekä port-
timainen puuteos Maanäiti ja
-isä. Veistosten mittakaava
on suunniteltu lasten mu-
kaan. Teokset houkuttelevat
koskettelemaan ja kokeile-
maan niitä. Joidenkin päällä
voi loikoa, pronssikoiraa saa
rapsuttaa ja lapsia esittävillä
veistoksilla on kädessään
soittimia, joilla lapset voivat
musisoida. Taidepuisto tar-
joaa lapsille mielikuvitusta
rikastuttavaa, mutta rauhal-
lista koettavaa yhdessä van-

hempien kanssa. Kokemuk-
set ovat aisteihin perustuvia:
kuulo, näkö, kosketus.

Teokset on erityisesti
suunniteltu turvallisiksi ja
mahdollisimman kestäviksi.
Materiaalina on käytetty
mm. Siperian lehtikuusta, jo-
ka kestää kovissakin sääolo-
suhteissa pitkään. Muita ma-
teriaaleja ovat paju, pronssi
ja betoni. Taidepuiston to-
teutukseen on saatu rahoitus-
ta mm. EU:lta sekä muuta-
milta yrityksiltä. Talkootyö-
täkin on tehty ja se on yhdis-
tänyt lähialueen asukkaita.

Helsingin kaupungin ter-
vehdyksen avajaistilaisuu-
teen toi Helsingin kulttuuri-
ja kirjastolautakunnan vara-
puheenjohtaja Anni Sinne-
mäki, joka paljasti taidepuis-
ton kolme uutta teosta. Ta-
pahtumassa viihdyttävät Kä-
pylän klubin ammattimuusi-
kot Eki Suomaa ja Ville-
Pekka Hakkarainen sekä
tanssijat Riitta Pasanen-
Willberg ja Raisa Vennamo.

Taidepuisto on hauska ko-
kemus, kannattaa käydä kat-
somassa vähän kauempaa-
kin.
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Toukokuussa PHYK sai
iloisia uutisia: Koulullemme
oli jälleen myönnetty Vihreä
lippu osoitukseksi pitkäjän-
teisestä työstä kestävän ke-
hityksen saralla. Juhlan kun-
niaksi nostimme lipun, joka
väriltään sopivasti muistut-
taa koulun tunnusväriä, sal-
koon, jossa se sai liehua lak-
kiaisiin saakka.

Pitkä tie on jo kuljettu,
jotta olemme saavuttaneet
tämän kansallisen kestävä
kehitys -symbolin, mutta
kuinka kaikki alkoi? Luku-
vuonna 2002 – 2003 koulus-
sa havahduttiin ympäristö-
asioissa, jolloin niiden hal-
linnan parantaminen valit-
tiin yhdeksi kehityskohteek-
si. Vuonna 2003 tehtiin kou-
lulla ympäristökartoitus ja
sen pohjalta laadittiin kou-
lun ympäristöohjelma.
Alusta alkaen oli selvää, että
halusimme oppilaat aktiivi-
sesti mukaan ympäristötyö-
hön, joten liityimme mu-
kaan Vihreä lippu -toimin-
taan, jossa oppilailla on suu-
ri merkitys toimijoina, ideoi-
jina ja jopa organisaattorei-
na.

Historiallisessa ensim-
mäisessä Vihreä lippu -oppi-
lasraadin kokouksessa kou-
lun silloinen ympäristövas-
taava Yrjö Lehvävirta esitte-
li toimintaa ja kysyi oppilail-

ta, mikä asia heidän mieles-
tään vaati eniten kehittämis-
tä koulussamme. Oppilaat
olivat yksimielisiä siitä, että
koulumme jäteasiat olivat
aivan rempallaan. Siis valit-
simme ensimmäisen vuoden
teemaksi jätteiden lajittelun
aloittamisen. Alkutilanne oli
masentava: muutama har-
maa sekajäteastia, biojäteas-
tia koulun ravintolan käyt-
töön ja paperinkeräysastia,
joka natisi liitoksissaan. Ei-
kä kunnon katosta. Keke-tii-
min ja rehtori Tanskan an-

siosta koulun pihalle raken-
nettiin kesällä 2004 jäte-
huoltomääräysten mukai-
nen, tyylikäs jätekatos ja la-
jittelutyö saatiin kunnolla
vauhtiin heti lukuvuoden
2004 – 2005 alkaessa.

Kyseisenä lukuvuonna
saatiin paljon aikaan. Kou-
lun roska-astiat uudistettiin,
jätteet alettiin lajitella 11 eri
jakeeseen (energia-, seka-,
bio- ja ongelmajäte sekä
kartonki, pahvi, lasi, metalli,
valkoinen paperi, muu ke-
räyspaperi ja tietotekniikka-

romu) ja ympäristöasioita
pidettiin näkyvästi esillä.
Oppilaat pitivät aiheeseen
liittyen aamunavauksia, te-
kivät Keke-räpin, suunnitte-
livat logon ja ideoivat luok-
kien ja lajittelupisteiden
uusille roska-astioille sel-
keän visuaalisen ilmeen vä-
reineen ja lajittelusymbolei-
neen. Mm. tällä työllä Poh-
jois-Haagan yhteiskoulu an-
saitsi ensimmäisen Vihreän
lippunsa, jota raatilaiset juh-
livat näyttävästi kakkukah-
vein rehtorin johdolla.

Lukuvuonna 2005 – 2006
koulu on jatkanut toimintaa
jäteteemalla, syventäen sitä.
Olemme pyrkineet kiinnittä-
mään enemmän huomiota
jätteiden synnyn ehkäisyyn.
Tämän tiimoilta järjestimme
koulun ravintolassa teho-
kampanjan, jossa raatilaiset
opastivat oppilaita ottamaan
ruokaa oikeita määriä, ettei
sitä tulisi heitettyä roskiin.
Oppilaat kiersivät myös luo-
kissa kertoen koulutovereil-
leen lajittelun merkityksestä
ja pitäen lajittelukilpailuja.
Kestävä kehitys on myös
kirjattu koulun opetussuun-
nitelmaan kaikki oppiaineet
läpäisevänä kokonaisuute-
na. Pyrimme ottamaan ym-
päristönäkökohdat huomi-
oon hankintoja tehdessä ja
kierrätämme oppikirjoja
niin paljon kuin mahdollista,
jotteivät kerran luetut kirjat
kasvattaisi jätevuorta.

Helmikuussa osallistuim-
me ensimmäiseen kansalli-
seen Vihreä lippu -päivään,
jonka teemana oli antaa ai-
neeton lahja toinen toiselle.
Kyseisenä pakkaspäivänä
koulumme seitsemänsien
luokkien liikuntaryhmä
suuntasi kohti päiväkoti El-
laa, josta he hakivat esikou-
luryhmän mukaansa leikki-
kentän jäälle luistelemaan.
Jokainen eskarilainen sai

omat kummioppilaansa, jot-
ka auttoivat luistimien sito-
misessa ja opastivat luistelu-
tekniikassa. Välissä ehdittiin
leikkimään hippaa ja pitä-
mään hauskaa. Kokemus oli
antoisa puolin ja toisin. To-
dellinen aineeton lahja siis.

Vapun jälkeen osallis-
tuimme jo neljännen kerran
kaupungin lähialueiden sii-
voustalkoisiin. Tällöin kou-
lun yhteensä 430 yläkoulun
oppilasta levittäytyi pitkin
Pohjois-Haagaa siivoamaan
luonnotonta pois luonnosta.
Tunnin työn saaliina kerä-
simme roskia puoli kuorma-
lavallista ja löysimme laitto-
man kaatopaikan, jonka
HKR pyynnöstämme kävi
siivoamassa vaarallisista
roskista.

Näillä ja muilla vuoden
aikana tehdyillä toimilla
koulumme siis toukokuussa
ansaitsi toistamiseen Vih-
reän lipun, ainoana helsinki-
läisenä yläkoulu/lukiona.
Vaikka pitkä tie on jo kuljet-
tu ja on meidän vuoromme
paistatella auringossa, hyvin
ansaitulla kesälomalla, jat-
kuu työ kestävän kehityksen
puolesta taas uusin innoin
ensi syksynä!

PHYK:n 
ympäristövastaava
Hatsi Starzacher

Pohjois-Haagan yhteiskoululle 
toistamiseen Vihreä lippu

Pikku Huopalahden taidepuisto 
avattiin kesäkautta varten

Pohjois-Haagan yhteiskoulun oppilaat siivoavat koulun ympäristöä.

Anni Sinnemäki paljasti Pikku-Huopalahden taidepuiston uusimmat teokset, taustalla
taiteilija Sanna Karlsson-Sutisna.

Valssin askelkuviot unohtu-
neet ja jive ja rumba vielä
oppimatta? Kannelmäen
Sitratorilla käynnistyneissä
Kaupunkitansseissa on
mahdollisuus päivittää van-
hoja taitoja ja oppia uusia:
kesäkeskiviikkoisin Sitrato-
rilla tanssitaan niin fuskua,
tangoa kuin humppaakin.

Opettajana toimii tuttuun
tapaan Hilkka Toivonen
(ent. Jääskeläinen). Tans-
seihin on vapaa pääsy eikä
ennakkoilmoittautumista

tarvita. Paikalle voi tulla
myös ilman paria. Opetus
aloitetaan alkeista eli en-
nakkotaitoja ei tarvita. Sa-
teen sattuessa tanssitaan
Kanneltalon aulassa.

Kaupunkitanssit keski-
viikkoisin Sitratorilla klo
17.30 – 18.15: 7.6. foksi,
14.6., tango, 21.6., jenkka,
28.6. rumba, 5.7. humppa,
12.7. polkka, 19.7. masurk-
ka, 26.7. hidas valssi, 2.8.
jive, 9.8. bugg, 16.8. cha-
cha.

Tanssii tätien kanssa:
Kaupunkitanssit Sitratorilla


