
Haagan peruskoulun op-
pilailla riitti tekemistä kun
koulussamme vietettiin jo
neljännen kerran MALU-
viikkoa 7.–12.11. MALU-
viikolla tarkoitetaan mate-
maattis-luonnontieteelli-
siin aineisiin painottunutta
viikkoa. Perjantaina oppi-
laat osallistuivat Metsä-
messuille, maanantaina
MALU-oppilaat tekivät
vesitutkimuksia, tiistaina
vierailtiin ABB:n fysiikan
laboratoriossa, Tekniikan
museossa ja Viikinmäen
jätevedenpuhdistamossa,
keskiviikkona vuorossa oli
Ämmässuon kaatopaikka.

MALU-viikon teemoi-
na olivat tänä vuonna eri-
laiset oppimisympäristöt.
Oppilaat pääsivät tutustu-
maan muun muassa Äm-
mässuon kaatopaikalle se-
kä Viikinmäen jäteveden-
puhdistamoon.

Ylä- sekä alakoulun
MALU-oppilaat matkusti-
vat maanantaina Vanhan-
kaupunginlahdelle otta-
maan vesinäytteitä. Ryh-
missä he tutkivat veden eri
ominaisuuksia, esimerkiksi
veden kovuutta. Koululle
palattuaan oppilaat tekivät

tuloksistaan raportteja ja
pääsivät MALU-viikon
päätteeksi esittelemään nii-
tä MALU-symposiumissa
kemian alan asiantuntijoil-
le.

Hymy vain leveni oppi-
laiden suilla kun he kuuli-
vat, että torstaina olisi taks-
värkkipäivä, jonka tuotto

menisi WWF:n ilmaston-
muutosprojektin hyväksi.

Haagan Peruskoulun
oppilaat toivottavat hyvää
joulun odotusta!

Kirsi-Marja 
Toivonen, 9B

MALU-viikon toimittaja
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Perjantaina 7. marras-
kuuta Pohjois-Haagan ala-
asteella istutettiin tulppaa-
neja hymyn muotoisiin kuk-
kapenkkeihin kahden luo-
kan voimin. Lahjoituksena
saatuja noin 400 tulppaanin-
sipulia varten kouluraken-
nuksen seinustan nurmik-
koa kuorittiin varovasti pois
ja multaan painettiin reikiä.

– Jos on huono aamu,
kukat hymyilevät, kun tulee
aamulla kouluun, sanoi kuu-
desluokkalainen Anna Ek-
lund. 

– Ihana asia, että pihalle

tulee kukkia. Lapset näke-
vät ja osaavat arvostaa kau-
niita asioita, totesi opettaja
Kaisa Latikka. 

Kukkasipulien istutus on
osa laajempaa tempausta,
jonka takana ovat Viherym-
päristöliitto ja Roska päi-
vässä-liikkeen taustahahmo,
haagalainen Tuula-Maria
Ahonen. 

– Synkkien koulutapah-
tumien jälkeen tarvitaan
kauneuden ja huolenpidon
henkeä, sanoo Ahonen.
"Kevääksi kauneutta- ei
enää roskia!" On hänen

mottonsa.
– Tulppaanitempauksen

taustafilosofinen ajatus on
Dostojevskin ajatus: "Kau-
neus pelastaa maailman"
mitä käsitellään aamun-
avauksissa, kertoo Ahonen. 

Kukkia ovat Haagassa is-
tuttaneet Suomalaisen yh-
teiskoulun ja Pohjois-Haa-
gan yhteiskoulun oppilaat,
jotka voivat Pohjois-Haa-
gan ala-asteen oppilaiden
ohella nyt jännittää mitä
maasta tulee keväällä.

Lue lisää: 
www.roskapaivassa.net

Koululaiset istuttivat
tulppaaneja

Pohjois-Haagan ala-asteen oppilaat istuttivat opettajiensa johdolla tulppaanisipuleita.
Kuva KK

Vauhdikas viikko 
Haagan peruskoulussa

Haagan peruskoulun oppilaat vesitutkimusta tekemässä.
Kuva Carla Urbano.

Soundpainting on sävel-
täjä Walter Thompsonin
luoma monitaiteellinen
viittomakieli, jonka avulla
ryhmää johtava äänimaa-
laaja eli soundpainter sä-
veltää teoksen reaaliajassa
käyttäen yhtyeen improvi-
soimaa materiaalia. käsi-
merkkien avulla Äänimaa-
laaja muokkaa yhtyeen tar-
joamaa materiaalia, luo
esitykseen rakenteen ja il-
maisee mihin suuntaan hän
haluaisi esityksen seuraa-
vaksi menevän. Sound-
paintingin yllätykselliseen
musiikkiin voi tutustua
Kanneltalossa 3. ja 4.12.

Suomen ensimmäisen
soundpainting-ryhmän
Play! Ensemblen konser-
tissa.

"Play!" on yksi sound-
painting-kielen keskeisim-
mistä merkeistä. Kokoon-
pano leikkii musiikin ele-
menteillä ja rakenteilla, ta-
voitteenaan tutkia musiikin
ja esiintymisen sisäisiä ja
ulkoisia rajoja sekä sound-
painting-kielen antamia
mahdollisuuksia. Koska
esitys luodaan reaaliajassa,
etukäteen ei koskaan voi
tietää tarkalleen mitä tulee
tapahtumaan. Lopputulos
voi olla melodista klassis-

ta, kansanmusiikkia, rok-
kia, slapstickiä, avantgar-
dea, sirkusta, jotain siltä
väliltä tai vähän näitä kaik-
kia. Kaikki riippuu siitä
keitä lavalla seisoo ja mi-
hin suuntaan he haluavat
esityksen viedä.

Ke 3.12. klo 19 ja to
4.12. klo 10 Kanneltalo
(Klaneettitie 5).

Liput 7/5 €, varaukset
puh. (09) 31012000 sekä
Lippupalvelu.

Torstain aamuesityk-
seen vapaa pääsy, ryhmien
ennakkovaraukset puh.
(09) 31032415.

Play! Ensemble taitaa
äänimaalauksen salat

Play! Ensemble esiintyy Kanneltalossa 3. ja 4. joulukuuta. Kuva Ilari Nummi.

Ihanaa, kun Lassilan
tekojäällä alkoi talviluis-
telukausi! Itselleni luiste-
lu on lenkkeilyn lisäksi
mieleinen harrastus. To-
sin pidin siinä harrastuk-
sessa lähes parinkymme-
nen vuoden tauon ja kai-
voin vanhat luistimeni
esiin vasta, kun omat lap-
seni alkoivat opettele-
maan lajia. Ensimmäinen
kerta jäällä tauon jälkeen,
sekin Lassilassa, oli kyl-
lä kuin suoraan kauhulef-
fasta. Olin kuitenkin kii-
tollinen entisille liikun-
nanopettajillani siitä, että
meille oli koulussa ope-
tettu niin sirklaukset kuin
käännöksetkin. Lopulta
löytyivät nekin pienet
nilkkojen lihakset, joita
ei käytetä muulloin kuin
luistellessa, ja seuraava-
na päivänä tiesi luistel-
leensa.

Ihan toisenlaista luis-
telua tapahtuu, kun lenk-
keilee talvella. Itse en

käytä nastalenkkareita,
joten joudun poukkoile-
maan pitkin mitä ihmeel-
lisimpiä reittejä, kun yri-
tän välttää kaatumista.
Parasta on juosta kunnon
pakkasessa kuivassa lu-
messa, mutta sitä herk-
kua on Helsingissä har-
voin. Jos oikein haluaa
kohottaa kuntoa, kannat-
taa hölkätä polviin asti
ulottuvassa räntäsohjossa
auraamattomilla hiekka-
teillä. Lyhytkin lenkki
riittää silloin siihen, että
alkaa kyseenalaistamaan
koko homman mielek-
kyyttä ja loppukesästä
juostavat maratonit tun-
tuvat silloin kovin kau-
kaisilta tavoitteilta.

Tänä vuonna Lassilas-
sa on varattu meille mai-
lattomille luistelijoille
mielestäni ajaltaan ja
kestoltaan erinomaiset
luisteluvuorot. Huonon
sään vallitessa pääsee
luistelemaan myös Pirk-

kolan jäähalliin.
Luistinradalle kannat-

taa tulla katsomaan lii-
kunnan iloa, vaikka ei it-
se luistelisikaan ja luisti-
mia voi myös vuokrata,
jos haluaa kokeilla jalko-
jensa kestävyyttä. Aina-
kin Brahen kenttä ja Rau-
tatientorin jääpuisto
vuokraavat luistimia.
Luistelu on urbaania tal-
viurheilua parhaimmil-
laan!

Kirsi Asikainen
teologi, äänikirjalukija

sosiaalilautakunnan
lapsiperhejaoston

varajäsen (vas.)

Onko luistimesi jo 
teroitettu?
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