
Suomen Olympiakomitea
on valinnut Pohjois-Haagan
yhteiskoulun Helsingistä
vuoden 2007 urheiluoppi-
laitokseksi. Tunnustuspal-
kinto myönnetään menes-
tyksekkäästä, monipuolises-
ta ja uudistushakuisesta
työstä nuorten huippu-urhei-
lijoiden parissa. Palkinnon
suuruus on 2000 euroa. Tun-
nustus julkistettiin 3.5. ur-
heiluoppilaitostoimijoiden
vuosittaisessa seminaarissa
Vierumäellä.

Vuoden Urheiluoppilai-
tos -valinnan perustana oli
Pohjois-Haagan yhteiskou-
lun tekemä pitkäjänteinen ja
aktiivinen työ nuorten urhei-
lijoiden opiskelun ja val-
mentautumisen yhdistämi-
sen hyväksi. Pohjois-Haa-

gan yhteiskoulun liikunta-
yläaste ja -lukio muodosta-
vat sekä paikallisesti että
valtakunnallisesti merkittä-
vän yksikön, jonka toimin-
nan tunnusmerkkejä ovat in-
novatiivisuus, tavoitteelli-
suus ja yritteliäisyys. Esi-
merkkeinä näistä ovat mm.
valtakunnallisesti ainutlaa-
tuinen yläasteen liikunta-
matematiikka -linja sekä on-
nistumiset erityisesti jouk-
kuelajien urheilijoiden opis-
kelun ja valmentautumisen
tukemisessa. 

Viime aikojen menesty-
neitä Pohjois-Haagan kas-
vatteja ovat mm. lumilautai-
lija Heikki Sorsa, jääkiek-
koilijat Sami Lepistö, Arttu
Luttinen ja Antti Pihls-
tröm, jalkapalloilijat Roni

Porokara, veljeskaksikko
Juska ja Vili Savolainen,
koripalloilija Ville Tuomi-
nen ja squashammattilainen
Olli Tuominen. Tyttöjen
puolella etenkin joukkuevoi-
mistelijat ja muodostelma-
luistelijat ovat onnistuneet
saavuttamaan aivan maail-
man terävimmän kärjen.

Pohjois-Haagan yhteis-
koulu osallistuu aktiivisesti
koulujenvälisiin kilpailuihin
ja vastaa koko Helsingin
kaupungin yläasteiden ja lu-
kioiden koulujenvälisen kil-
pailutoiminnan järjestelyis-
tä. Myös kansainväliset ta-
pahtumat ovat tärkeä osa
toimintaa. Kouluaikaiset kil-
pailut ja menestys eivät ole
kuitenkaan itsetarkoitus,
vaan pääasia on luoda tuke-

va pohja tulevaa urheilu-
uraa ja elämän muita tavoit-
teita ajatellen. 

"Lähes 20 vuoden määrä-
tietoinen työ on luonut hyvä-
henkisen yhteisön, jossa
kaikki sitoutuvat erittäin
vahvasti ja innokkaasti yh-
teiseen asiaan. Koulussam-
me on todellinen urheiluseu-
ra- ja talkoohenki!", hehkut-
taa Pohjois-Haagassa opetta-
jana ja valmentajana toimiva
Lea Hakala.

Kouluverkko-
uudistus 
uhkaamassa 
toimintaa

Helsingin kaupungin ope-
tusvirasto on kouluverkko-
uudistuksen yhteydessä esit-
tänyt, että Pohjois-Haagan

yhteiskoulun toimintaa tulisi
rajoittaa poistamalla toinen
painotusaine ja vähentämäl-
lä oppilasmääriä. 

"Nuo ehdotukset vaaran-
taisivat pahasti koulumme
tulevaisuuden. Meillä on nyt
kasassa vuosien työllä raken-
nettu menestyvä ja tehok-
kaasti toimiva kokonaisuus,
jossa hyvinvoiva lähikoulu
ja liikunta-matematiikkalin-
jat tukevat toinen toisiaan.

Hakijoita on todella paljon.
Miksi menestyksestä halu-
taan rangaista?" pohtii apu-
laisrehtori Tuomas Raja.

"Tunnustus maistuu erit-
täin hyvältä ja paremmalla
hetkellä se ei olisi voinut tul-
la. Toivottavasti tämä pal-
kinto auttaa myös päättäjiä
tekemään oikeita johtopää-
töksiä koulumme tulevaisuu-
den suhteen," lisää Lea Ha-
kala.
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Helsinkiläiset ovat viime syksystä alkaen keskustel-
leet Helsingin kouluverkosta ja sen kehittämisestä.
Konsultin tekemä selvitys viime marraskuulta ja ope-
tusviraston keväiset esitykset ovat pitäneet opetuslau-
takunnan ja jaostojen jäsenet kiireisenä. Keskustelu on
ollut vilkasta ja palautteen määrä valtava. Hyvä niin.

Kaiken kaikkiaan opetuslautakunnan ja suomenkie-
lisen jaoston päätöksentekoa voidaan pitää mielestäni
hyvänä asian osalta. Kaikki jäsenet perehtyivät huolel-
la asiaan, kuuntelivat kaupunkilaisia ja kädenjälki nä-
kyykin päätöksessä. Esimerkiksi Tapanilan ala-asteen
Veljestenpihan sivupiste, Konalan ala-asteen sivukou-
lu sekä Jakomäen ja Santahaminan ala-asteen koulu-
jen tilannetta ja oppilasmäärää tarkastellaan seuraavan
kerran vuoteen 2010 mennessä. 

Myös Yhtenäiskoulun ja Roihuvuoren ala-asteen
Vuorenpeikontien koulun lakkauttamisaikeet on tyr-
mätty sekä suomenkielisessä jaostossa että opetuslau-
takunnassa. Nyt nämä esitykset menevät vielä kaupun-
ginhallitukselle ja sitä kautta kaupunginvaltuustoon.
Toivottavasti lautakunnan kanta pysyy. 

Ainut huonosti perusteltu päätös oli mielestäni Haa-
gan peruskoulun siirtäminen kokonaisuudessaan Ison-
nevantie 16:n tiloihin 1.8. 2010 lukien. Päätöksen mu-
kaisesti Länsi-Helsingin lukion oppilaspaikkoja lisä-
tään tarvittaessa ja tutkitaan mahdollisuuksia sijoittaa
jokin toinen toimija, esim. Jules Verne-koulu, Mäki-
pellontie 17 kiinteistön tiloihin.

Vastustin kyseistä päätöstä jaostossa, mutta jäin va-
litettavasti vähemmistöön. Mielestäni Haagan koulu-
tilanne olisi pitänyt säilyttää ennallaan. Haagassa on
perinteisesti hyvämaineiset ja yhteisölliset koulut ja se
on usein yksi syy, miksi perheet haluavat muuttaa
Haagaan. 

Kyseinen päätösesitys tuotiin kuitenkin jaostoon il-
man kunnollista valmistelua kaupungin kolmen suuren
puolueen toimesta. Esitys tarkoittanee, että peruskou-
lun on pienennyttävä noin parilla sadalla hengellä.
Väistämättä tämä tietenkin merkitsee myös ongelmia
kurssitarjonnan ja valinnaisuuksien suhteen.

Isonnevantielle joudutaan myös tekemään kunnon
remontti, jotta ylä-asteelle saadaan asianmukaiset tilat.
Näin myös säästöjen suuruus jää vielä kysymysmer-
kiksi. Hankalaksi asian tekee se, että suomenkielisen
jaoston päätös pitää ja asia ei mene enää eteenpäin
kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, sillä kyseessä
ei ole koulun lakkautus. Mielestäni päätöksentekohet-
kellä olisi ilman muuta tarvittu tarkemmat tiedot sen
seurauksista.

Hyvä ja laaja kouluverkko on kuitenkin yksi Hel-
singin parhaimmista kilpailuvalteista. On totta, että
lasten määrä kaupungissamme vähenee, mutta polii-
tikkojen tehtävä on mielestäni pikemmin yritettävä hi-
dastaa sitä kehitystä kuin kiihdyttää.

Riina Nevamäki
Opetuslautakunnan ja suomenkielisen jaoston jä-

sen (kesk.)
Pääministerin EU-asioiden neuvonantaja

Kouluverkko 
puhututtaa

Taideseura järjesti pu-
heenjohtajansa Malla
Mustosen johdolla touko-
kuun lopun lauantaina maa-
lausretken Villinkiin. Mu-
kana oli sekä seuran konka-
reita että uusia tulokkaita.
Retkeläiset lähtivät sateise-
na aamuna liikenteeseen
kohti Villinkiä. Laivaran-
nassa odotti kuljettaja ja ve-
neellä lähti porukka kohti
saarta. Helsingin veturi-
miesten kaunis rakennus oli
rajun tulipalon jäljiltä ra-
kennettu uudelleen. Sankka
sumu ja tihkusade eivät hai-
tanneet maalaamista, eikä
retkeilyä vaikuttavalle
myrskykalliolle. Villingin
keväinen luonto mykisti
retkeläiset. Upeat kivimuu-
rit, vanhat rakennukset, re-
hevä luonto ja meri näkyi-
vät töissä kunkin omalla
persoonallisella tavalla.
Taru Kaartinen piirsi
myrskykallion vänkyrän
männyn, Marja Auravuo
maalasi matkalla näke-
mämme silkkiuikun pesäl-
lään ja Paula Piispanen
ikuisti keväisen metsän
herkät värit. Kaikki käytti-
vät välineinä vesivärejä.

Ite-taiteilija Erkki Pirtola
oli mukana antamassa ra-
kentavaa kritiikkiä ja naut-
timassa maisemassa olosta. 

Paistoi se aurinkokin
Illalla aurinko tuli esiin

ja maalauksiin tuli valon
välkettä. Marja maalasi au-
ringon hehkua veden pin-
nalla, Inkeri löysi pusikosta

mielenkiintoisia kohteita ja
Raija Hallamaa ikuisti ke-
väistä metsikköä. Lämmi-
tettiin sauna ja muutamat
uskaltautuivat testaamaan
meriveden lämpötilaa. Lop-
puiltaa vietettiin rannalla
makkaraa paistellen, salaat-
tia syöden ja hyvän viinin
seurassa. Ihastuttava Rex-
koira piti huolen, että sai
osansa syömisistä. Ilma oli
lämmin, paikka kaunis ja
mieli rentoutunut. Keskus-
telu oli vilkasta niin taiteen
kuin muidenkin asioiden
ympärillä. 

Tyytyväiset 
retkeläiset kohti 
kotia

Sunnuntaina ei maltettu
lähteä kotiin ennen kuin
myöhempään iltapäivällä.
Retki oli ollut loistava kai-
kissa suhteissa ja väsyneet,
mutta tyytyväiset retkeläiset
suunnittelivat jo uutta yh-
teistä retkeä. Retken sisäl-
lön voisi kiteyttää Mallan
löytämään Goethen ajatel-
maan, mitä myös Pirtola

painotti kritiikissään "Mitä
taiteilija ei rakasta eikä ole
rakastanut, sitä hän ei saa
kuvata eikä voi kuvata".

Anja Oasmaa

Haagan Taideseura kuvasi 
Villingin kevättä

Villingin Myrskykalliolla vasemmalta Mirja Kämppilä, Anja Oasmaa ja Taru Kaartinen.

Sateinen kävelyretki, vasemmalta Anja Oasmaa, Marja Au-
ravuo, Taru Kaartinen, Mirja Kämppilä ja Raija Halla-
maa.

Anja Oasmaa vauhdissa.

Vuoden urheiluoppilaitos -tunnustuspalkinto
Pohjois-Haagan yhteiskoululle
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