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USAssa käydessäni tilasin pienen kahvin ja sain 2 de-
silitran mukin. Iso kahvi oli kuusi desilitraa! Halutes-
sani ostaa yhden paketin keksejä, niin oli ostettava
ExtraSuperMega -pakkaus eli 5 pakettia keksejä.
Hämmentävää.

Mega-ajattelu näyttää ehtineen myös Helsinkiin ja
kouluverkon suunnitteluun. Valinnaisaineet ovat lu-
kion houkuttelevuuden tae, mutta tarvitaanko niiden
turvaamisen lähemmä tuhatta oppilasta? Suurissa lu-
kioissa riittämätön oppilaanohjaus hidastaa opintoja.
Peruskoulussa riittämätön tuki altistaa syrjäytymiske-
hitykselle. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle ei
ole varaa pudokkaisiin. Jättikoulussa sivuun jäämisen
riski on suurempi. Olin itse nuorena suurlukiossa ja
erosin lukion toiselta. Monet ystäväni jäivät luokal-
leen tai erosivat motivaation puutteen vuoksi. Valin-
naisuus ei korvannut nähdyksi tulemista.

Lasten määrän olennainen lasku Helsingissä vai-
kuttaa kouluverkkoon. Kouluja täytyy vähentää. Silti
koulumatkojen turvallisuutta ja opetussuunnitelmien
toteuttamisen mahdollisuutta ei saa ohittaa. Yli 600
oppilaan kouluja ei tarvita lisää Helsingissä. Varsin-
kin peruskoulujen tulee olla pienempiä ja neljän alim-
man luokan opetuksen tulisi olla mahdollisimman lä-
hellä kotia turvallisen kulkuyhteyden päässä. Kanna-
tan eniten 200–400 oppilaan peruskouluja. Lukioissa-
kin jo 400 oppilasta riittää valinnaisuutta takaamaan.

Konsulttiselvitys kouluverkon muutoksista kiristää
tunnelmia monen lapsen ja nuoren kotona. Loppuuko
oma lähikoulu? Joutuuko lapsi vaihtamaan koulua
hankalamman tai liikenteellisesti vaarallisen matkan
päähän? Nämä kysymykset valvottavat myös lapsia ja
vanhempia ainakin kesään asti. Asukkaat ovat sano-
neet sanansa asukasilloissa ja monet yksittäiset ihmi-
set ja yhdistykset ottaneet kantaa suoraan opetusviras-
toon. Opetuslautakunta tekee myöhemmin oman esi-
tyksensä ja suunnitelmissa on, että valtuusto päättää
lopullisesti asiasta kesän kynnyksellä. Kuitenkin 7.
luokalle haku tapahtuu jo tammikuussa ja lukion yh-
teisvalinta maaliskuussa. On kohtuutonta nuoria ja
määräaikaisia opettajia kohtaan, että päätökset mah-
dollisesta koulujen lakkauttamisesta tehdään vasta
myöhemmin.

Konsulttiselvitys ei ole koulujen lakkauttamispää-
tös, vaan taustatietoa kouluverkkoasiassa. Kouluverk-
koesitykset koskettavat myös Haagaa, ainakin Poh-
jois-Haagan yhteiskoulun soveltuvuuskoeluokan ver-
ran.

Mielestäni kouluverkkotarkastelussa tulee huo-
mioida opetustilaneliöt ja terveellisen ilmanvaihdon
tuomat kriteerit laskiessa, paljonko oppilaita mahtuu
tiettyyn kouluun. Iltapäivätoiminnan todelliset tarpeet
on jätetty huomioimatta, vaikka iltapäivätoimintaryh-
mät ovat opetustoimen järjestämisvastuulla. Toive
seinäsäästöistä ei saa ratkaista tulevaisuuden kouluyk-
sikköjen kokoa. Ovatko jättikoulun neliövuokrat pie-
nempiä kuin pienten koulujen? Tuskin. Koulun ope-
tussuunnitelmien toteutumisen edellytyksistä ja siihen
tarvittavista resursseista pitäisi puhua kovemmalla ää-
nellä. Häviävätkö aineluokat yläkoulusta ja lukioista,
jos vain neliötä/oppilas ratkaisee?

Mikä varmistaa suomalaisten PISA-tutkimuksessa
pärjäämisen? Mistä on hyvät koulut tehty? Motivoitu-
neista ja pätevistä opettajista, joilla on aikaa oppilail-
le, ihmisen kokoisesta koulurakennuksesta, jossa pie-
nempikin oppilas tuntee olonsa turvatuksi. Yhteisölli-
syys ja kodin tuki on tärkeä osa opiskelun tukea. Riit-
tävä ja ajoissa puuttuva oppilashuolto, erityisopetus
sekä oppilaanohjaus ovat tärkeä osa kokonaisuutta
Yhteisöllisyyttä oppilaiden vanhempien, oppilaiden,
opettajien ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa kan-
nattaa tukea. Siitä on pulaa. Kaikki merkityksellinen
opitaan vuorovaikutussuhteessa toisen ihmisen kans-
sa.

Sirkku Ingervo
kaupunginvaltuutettu (vihr.)

erityisopettaja
kahden lapsen äiti

www.sirkkuingervo.fi

Ihmisen kokoinen
koulu tukee 
opiskelua!

Haagalaiset kisasivat Hiipivä
Haamu -salapoliisikilpailus-
sa yhdessä 1200 muun kans-
sa.

”Tärkeintä on yhdessä te-
keminen ja päättäminen. Ja
tietenkin pitää osata improvi-
soida”, partiolippukunta
Haagan Sirkkujen Super-
muumit-vartio listaa kisapäi-
vän aikana vaadittuja taitoja.
Sini Berggrenin, Essi Hen-
rikssonin, Tuuli Kammio-
virran ja Omy Seyn koke-
mukset aiemmilta vuosilta ja
kavereilta kuullut jutut hou-
kuttelivat haagalaiset mu-
kaan 5. marraskuuta järjes-
tettyyn Hiipivä Haamu -par-
tiokilpailuun tänäkin vuon-
na.

Helsingissä kisattava Hii-
pivä Haamu on Suomen suu-
rin vuosittainen partiotaito-
kilpailu. Ensimmäinen
”Hiippari” järjestettiin vuon-
na 1947, mutta jo vuotta ai-
kaisemmin olivat partiolaiset
mitelleet samankaltaisessa
Tunne kaupunkisi -nimellä
kulkeneessa kilpailussa. Par-
tiolippukunta Ilvesveikot on
järjestänyt kisaa yhtäjaksoi-
sesti vuodesta 1974. Tänä
vuonna osallistujia oli lähes
1.200.

Rasteilta etsittiin
johtolankoja

Kisan aikana vartiot kiertä-
vät ympäri Helsinkiä sijaitse-
via rasteja, joilla vartiot saa-
vat suoritettavakseen tehtä-
viä; tänä vuonna esimerkiksi
kemiallisten esterien tunnis-
tamista. Koska kyseessä on
salapoliisikilpailu, on päätar-
koitus kuitenkin kerätä ras-
teilta vihjeitä ja johtolankoja
kuvitteellisen rikoksen rat-
kaisemiseksi.

Tällä kertaa kisassa selvi-

tettiin kansainvälisten taide-
ryöstöjen sarjaa ja tutustut-
tiin salaseura Punanuttujen
toimintaan. Kisan aikana
valkeni pikku hiljaa, että
ryöstöt olivatkin vain peite-
operaatio. Todellinen suun-
nitelma oli kaapata taide-
maailman värit. Punanuttu-
jen tavoite oli saattaa rubiini-
laserin avulla punainen väri
maailmanherruuteen.

Erätaitojen sijaan
nettisurffailua

Kun partio jalkautuu kau-
punkiin, nousevat erätaitoja
tärkeämmiksi muunlaiset
asiat. Ennakkotehtäviä var-
ten olivat Supermuumit etsi-
neet vastauksia surffailemal-
la netissä. Myös kavereiden
ja sukulaisten tietämystä
hyödynnettiin.

Ennakkotehtävien haus-
kimpana osana pidettiin ylei-
sesti kaupunkikierrosta.
Kierroksella oli tarkoitukse-
na kulkea annettujen vihjei-
den perusteella läpi kisan jär-
jestäjien suunnittelema reitti.
Matkan varrelta etsittiin vas-

tauksia ohitettuihin paikkoi-
hin ja rakennuksiin liittyviin
kysymyksiin. Ilvesveikkojen
keskuudessa kulkee jopa hu-
hu pariskunnasta, joka vuo-
sittain käy kävelemässä kau-
punkikierroksen läpi vain
oppiakseen uutta omasta ko-
tiseudustaan!

Vaikka itse kisassa vartio
toimi tiiviinä ryhmänä, olivat
Supermuumit jakaneet en-
nakkotehtävät itsenäisesti
ratkaistaviksi jäsenten kes-
ken. Aikaa oikeiden vastaus-
ten etsimiseen kuluikin jon-
kin verran. Sivistyssanat ku-
ten provenienssi tai membra-
foni kun tuskin kuuluvat jo-
kapäiväiseen sanavarastoon.

Taideteokset 
heräsivät henkiin

”Tämä tuli ekana mieleen,
kun tuli vähän kiire keksiä”,
Supermuumit kertovat asu-
valinnastaan. Pukeutuminen
on tärkeä osa Hiipparin luon-
netta. Tänä vuonna aiheena
oli vapaavalintainen taide-
teos. Haagalaiset olivat pu-
keutuneet Hugo Simbergin

Haavoittuneeksi enkeliksi.
Myös Sammon ryöstö se-

kä Andy Warholin ja Albert
Edelfeltin teokset olivat suo-
sittuja. Erilaisten maalausten
lisäksi henkiin oli herännyt
myös useampia Sibelius-mo-
numentteja, Aalto-maljakoita
ja jopa Uspenskin katedraali.

Sirkuille hyviä 
sijoituksia

Kuinka haagalaisten sitten
kisassa kävi? Palkintojenja-
kotilaisuudessa kulttuurikes-
kus Gloriassa selvisi sijoitus-
ten lisäksi myös juoni niille,
jotka sitä kisan aikana eivät
olleet saaneet ratkaistuksi.
Voitto ei tänä vuonna men-
nyt Haagaan, mutta tytöt saa-
vuttivat kuitenkin kunniak-
kaasti sijan 21. Vartioita Su-
permuumien sarjassa oli lä-
hes sata. Myös muut Sirkku-
jen vartiot sijoittuivat kisassa
hyvin.

Tärkeintä kisassa sijoitus-
ten sijaan lienee kuitenkin
hauskanpito kavereiden
kanssa. Supermuumien mu-
kaan parasta partiossa onkin
ystävät. Kilpailu on myös oi-
va tapa saada näkyvyyttä
partiotoiminnalle. ”Katujen
valtaaminen partiokilpailulla
on meidän tapanamme rikas-
tuttaa kaupunkielämää”, ki-
sanjohtaja Arttu Piipponen
toteaa.

Teksti
Hanna Isomäki

Kuvat
Putte Huima

Lisää kisasta voi käydä luke-
massa Ilvesveikkojen sivuilta
osoitteesta
www.ilvesveikot.fi/hh. Sivuil-
ta löytyy myös tarkka tulos-
luettelo ja selostus juonesta.

Partiolaiset ratkaisivat
taidevarkauksien aallon

Tänä vuonna Hiipivän Haamun osallistujat pukeutuivat
vapaavalintaista taideteosta mukaillen. Tässä Haagan
Sirkkujen Supermuumit-vartion näkemys Haavoittuneesta
enkelistä.

Riista- ja kalatalouden tutki-
muslaitoksen tutkijat kävivät
5. lokakuuta tekemässä säh-
kökoekalastuksen Mätäpu-
rolla. Koekalastus osoitti, et-
tä purossa on runsaasti elä-
mää. Puron taimenet olivat
varsin hyväkuntoisia, joten

ainakin ravintoa on viime ke-
sänä riittänyt vähäisestä vir-
taamasta huolimatta. Osa
paikallisista kaloista on ve-
nähtänyt jo sellaisiin mittoi-
hin, että voisi kuvitella satun-
naishavaintojen väistämättä
innostavan pikku- ja isom-

piakin poikia ja tyttöjä laitto-
miin kalastuskokeiluihin.

Olisikin erittäin tärkeää
saada puro yksiselitteisen
rauhoituksen piirin Vihdin-
tien yläpuoliselta osaltaan.
Kuten tämäkin koekalastus
osoitti, ei tällä osuudella

esiinny kuin alamittaisia tai-
menia ja kymmenpiikkejä.
Rauhoitus ja siitä tiedottami-
nen mahdollistaisi puron te-
hokkaan ”kansalaisvalvon-
nan” myös syysrauhoituksen
ulkopuolisena aikana.

Vaikuttaa siltä, että koeka-
lastettujen joukossa ei ollut
nollikaita, ts. vuoden 2005
kudusta syntyneitä. Toisaalta
hyvä merkki oli se, että kalo-
ja löytyi nyt myös ylempää
purosta, aina Maunulan uur-
nalehdon lähettyviltä asti.
Asiaan vihkiytyneet toivo-
vatkin, että tämänvuotinen
kutu uusilla talkoovoimin
tehdyillä soraikoilla onnistuu
viimevuotista paremmin.
Kutu Mätäpurolla on tältä
syksyltä ohitse, mutta ensi
keväänä purossa toivottavas-
ti kuoriutuu uusi, entistä vah-
vempi taimenikäluokka.

Kuvia koekalastuksesta
löytyy netistä Juha Salosen
dokumentoimana www.
jms.1g.fi/kuvat/Purot/Matap
uro_sk051006/

Mätäpurossa vilkasta elämää
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