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NUIJAN VARRESTA 2012
Hyvät seniorit – arvoisa vastaanottaja. Älkää pelästykö
vastaanottaessanne tämän Senioriviestin. Yhdistyksen
motivaatio eikä rahat ole suinkaan niin loppuun kuluneita,
että tämä retrojulkaisu olisi näistä syistä tämän kaltainen.
Joka vielä muistaa ensimmäisen Senioriviestin numeron
keväältä 1994 - 18 vuotta sitten, voi todeta samankaltaisuuden. Vaatimaton nelisivuinen moniste plus taitettu liPuheenjohtaja valmistautuu jo Kalastasälehti. Siitä on lähdetty liikkeelle. Sen jälkeen kuvaan on jatorpan juhliin 9.11.2013 Menu-listaa
tullut seniori Kari Lajasteen kirjapaino, lisää sivuja ja jopa tutkimalla.
värejä, jotka kaikki yhdessä ovat auttaneet informoimaan
koulua koskevissa asioissa ja tallentamaan Munkkaan
liittyviä muistoja.
Koulumme MYK valmistautuu viettämään toimintansa 75-vuotisjuhlaa 9.11.2013. Koulu, sen opetus ja itse koulurakennus voivat hyvin. Senioriyhdistys on omalta osaltaan
mukana jo näiden juhlien valmistelussa. Yhdistyksen hallitus on päättänyt keskittää
voimavaransa sekä rajalliset taloudelliset resurssit juuri tähän juhlaan.
Tämän Senioriviestin julkaisemisella on lähinnä kaksi tarkoitusta: kertoa juhlan ja siihen
liittyvän matrikkelin valmistelun etenemisestä sekä kerätä vuosittainen jäsenmaksu
15€. Sillä varmistetaan Senioriyhdistyksen toiminta stipendien jakamiseksi ja toimiminen koulun ja entisten oppilaitten ja opettajien yhdyssiteenä.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin koululla 13.3.2012. Toimihenkilöiksi valittiin entiset.
Muistin virkistämiseksi, henkilöt ovat seuraavat:
Miika Heikinheimo, pj
Antti Kaihovaara, vpj.
Jouko Keskimäki, jäsen
Tom Hynninen, jäsen
Suvi Kalela, jäsen
Piritta Lahtinen, rahastonhoitaja
Päivi Wickström, 75-vuosijuhlien yhdyshenkilö, osoitetiedot

Vuoden munkkalaiseksi valittiin 5.9.2011 kauppat.tri Anna Kotsalo-Mustonen. Yo 1975.
Baltic Sea Action Group (BSAG) on Ilkka Herlinin jo 90-luvun alusta jatkuneen Itämerityön kulminoituma. Säätiön tehtäväksi on perustamiskirjassa määritelty “edistää
ihmisen ja luonnon hyvinvointia”. Tällä hetkellä työn painopiste on keskittynyt vahvasti
Itämeren eri ongelmiin. BSAG:n taustalla on Elävä Itämeri -säätiö, jonka nimi on viralllisesti käännetty kaikille Itämeren valuma-alueen 14 kielelle. Säätiön ovat perustaneet
Ilkka Herlin, Saara Kankaanrinta ja Anna Kotsalo-Mustonen vuonna 2007. (Wikipedia)
MYK on vahvasti sitoutunut Itämeren suojeluprojektiin. Onnittelut Annalle! Sinusta
kuulemme enemmän seuraavassa Senioriviestissä.
Salo, 9.5.2012
Miika Heikinheimo
pj., yo. -68

JÄIDEN LÄHTÖ
Jääkiekon MM-kisat alkoivat eilen niukalla mutta vakuuttavalla voitolla. Vieressä höyryää aamukahvi ja silmien edessä lainehtii eteläsavolainen mökkijärvi jäistä vapaana. Ne
ovat lähteneet sitten viime käynnin – varmaankin joskus Vapun tienoilla. Vaimo nukkuu
vielä.
Myös Munkan juhlavalmisteluissa on jäiden lähdön aika. Jo vuosia sitten alkaneet
valmistelut ovat tulleet siihen vaiheeseen, että juhlatapahtumien suunnittelukoneistoa
ollaan parhaillaan käynnistämässä.
Valmisteluissa voidaan nähdä kolme vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa, jo hyvissä
ajoin ennen vuonna 2008 vietettyjä 70-vuotisjuhlia, päätettiin, että vuosi 2013 on Munkan suuri juhlavuosi. Juhlapäiväksi päätettiin lauantai 9.11.2013.
Toisessa vaiheessa käynnistettiin koulun historian kirjoittaminen. Ensimmäinen historiateosta käsittelevä muistio on päivätty lähes päivälleen viisi vuotta sitten 8.5.2007. Teoksen kirjoittajan dosentti Jari Salmisen arkistotyö on jo takanapäin, ja tekstikin valmistuu
kahden viikon kuluttua. Julkaisutoimikunta piti järjestäytymiskokouksen eilen ja teki jo
muutamia linjapäätöksiäkin. Matrikkelikirjeitä on lähtenyt tuhansille senioreille, ja tietoja
täydennetään päivittäin noin 11 000 nimeä käsittävään tietokantaan.
Nyt käsillä olevassa kolmannessa vaiheessa aloitetaan varsinaisten juhlatapahtumien
ideointi ja suunnittelu. Vielä tässä kuussa järjestetään kokouksia, joissa perustetaan
suunnitteluorganisaatio. Senioreiden, MYYRYn ja koulun edustajista koostuva juhlatoimikunta kokoontuu kolmen viikon kuluttua. Koulun johtoryhmä on päättänyt juhlavalmistelut kaikkien aineryhmien projektiksi tulevalle lukuvuodelle.
Tässä vaiheessa jokaisella Seniorilla on mahdollisuus osallistua juhlavalmisteluihin
lähettämällä tietonsa matrikkelissa julkaistavaksi (ks. www.munkka.fi) ja toimittamalla
mielenkiintoisia valokuvia koulun kuva-arkistoon skannattavaksi (ks. oheinen kortti).
Tehdään yhdessä hauskat, Munkan näköiset juhlat.
Torpalla tavataan
Aki Holopainen, rehtori

KUTSU MYK RIEMUYLIOPPILASGOLF-KILPAILUUN 15.8.2012 KLO 11
Vuoden 2011 riemuylioppilasgolffarit ottivat mittaa toisistaan elokuun lopussa Vihtigolfin
kentällä. Ennustettu sade häiritsi vain ykköstiillä ja siinäkin vain turhan sadevaatteiden
vaihdon vuoksi.
Kilpailun kaikki järjestelyt, ilmoittautumisten vastaanotot, range-pallot, tulospalveluineen, saunoineen ja lounaineen, hoiti Vihtigolfin caddymaster ammattitaidolla yhdellä
puhelinsoitolla. Ilmoittauduttaessa maksettiin GF 39 €, all inclusive-kilpailumaksu.
Osaanottajien toivottiin tuovan n. 10 € arvoisen palkinnon palkintopöytään, jotka avaamattomina poimittiin tulosjärjestyksessä.
Ennen kilpailun alkua hyväksytettiin osaanottajilla periaate siitä, että voittaja järjestää
Riemugolfin vuonna 2012, eli tekee tuon käynnistävän soiton Vihtigolfiin, ja varaa tietysti ajan tapahtumalle jo hyvissä ajoin.
Osaanottajamäärä jäi pienemmäksi
kuin Torpalla riemujuhlissa useiden
keskustelujen pohjalta olisi voinut
kuvitella. Kävi ilmeisesti niin, että
illan kuluessa käytiin sama golf-aiheinen keskustelu samojen henkilöiden kanssa useampaan kertaan.
Kaikkihan emme toisiamme tunteneet kouluajoilta kasvoilta tai edes
nimiltä, osa nimistä oli muuttunut.
Siksi 8A-luokan luokkakokouksessa
syksyllä koettiin tarpeelliseksi laajentaa kilpailu kattamaan kaikki MYK:n
riemuylioppilaat, siis jo aiempinakin Kuvassa puolet vuoden 2011 riemugolfaajista 8A:n edustajista
pääosa, vas. Olli Mattila, Eero Erkko ja Kimmo Kalela.
vuosina kruunatut.
Kilpailu pelattiin pistebogina ja kilpailussa käytettävän suurimman pelitasoituksen rajaksi oli asetettu 36, mikä ei estänyt klubitasoituksella pelaavaa riemugolfaria osallistumasta, mutta hän ei päässyt hyödyntämään koko tasoitustaan.
Tulokset:
Pertti Honkala KG
Olli Mattila RuG
Markku Pohjola PGH
Eero Erkko PGH		
Kerttu Mäntylä EGS
Kimmo Kalela PGH

36
31
29
28
25
23

Kiertopalkinnoksi lahjoitettu pokaali tuli allekirjoittaneen kaiverrettavaksi. Pokaalin
säännöt sanovat, että se jää sen pelaajan perikunnan omistukseen, jolla on eniten
kiinnityksiä vuoden 2020 kilpailun jälkeen.

MYK:n Riemuyogolf pelataan Vihtigolfissa 15.8.2012 klo 11 alkaen, mikä täten ainoana
kutsuna ilmoitetaan.
Ilmoittautuminen viimeistään kilpailua edeltävänä maanataina 13.8. Vihtigolfin caddiemasterille mieluiten sähköpostilla caddiemaster@vihtigolf.fi tai sen puuttuessa puh.
09-225 2550. Lisäksi toivon ilmoittautumista myös osoitteeseen phonkala@iki.fi ryhmäjakojärjestelyjä varten. Jo tässä vaiheessa tulisi ilmaista kiinnostus aiheeseen lähettämällä yhteystiedot osoitteeseen riemugolf.myk@gmail.com. Tämän eemeliosoitteen
kautta tullaan jatkossa jakamaan lisä/tarkentavia tietoja riemugolfiin liittyvissä asioissa.
Selvennykseksi vielä, että tämä MYK:n piirissä tapahtuva golfkilpailu ei pyri ottamaan
eikä mitätöimään/lopettamaan Munkkagolfia, jonka järjestelyista ovat vastanneet muut.
Toivonkin heidän jatkavan hyväksi todettua toimintaansa ja tarvittaessa osoitteeseen
riemugolf.myk@gmail.com kerääntyneet yhteystiedot annetaan heidän käyttöönsä.

MATRIKKELIRYHMÄN TIEDOTUS
Munkkiniemen yhteiskoulun matrikkelityöryhmän tietojen keräys uutta koulun matrikkelia varten on hyvässä vauhdissa. Työryhmä on tehnyt ahkerasti töitä ja postittanut
n. 5500 matrikkelikirjettä. Tietokannassa on 10997 seniorin nimet. Huhtikuun lopussa
postiin lähtee jälleen yksi erä (3000 kirjettä). Tavoite on saada vuoden 2012 loppuun
mennessä kerätyksi mahdollisimman monen seniorin matrikkelitiedot ja valokuvat.
Olemme saaneet Väestörekisterikeskuksesta entisten oppilaittemme osoitteita. Kuitenkin yhteystiedot puuttuvat toistaiseksi vielä n. 2500 seniorilta. Ole ystävällinen ja varmista sinun ystäväpiiriltäsi, että he kaikki ovat saaneet matrikkelikyselyn ja toivottavasti
mahdollisimman moni myös päivittää omat tietonsa ja lähettää oman lomakkeensa joko
sähköisesti tai kirjeitse.
Puuttuvia osoitteita tai mahdollisia kysymyksiä voi lähettää alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.
Helsingissä 28.4.2012

Muista!

Matrikkelityöryhmän puolesta
Päivi Wickström
gsm 0400 902 209
munkan.matrikkeli@gmail.com

• Munkka täyttää 75 vuotta vuonna 2013.
Lauantaina 9.11.2013 järjestetään suuret
juhlat koululla ja iltajuhla Kalastajatorpalla.
Lisätietoja näistä juhlista saat seuraavassa
Senioriviestissä sekä koulun nettisivuilta
www.munkka.fi
• Maksa jäsenmaksu 15€, täten varmistamme, että Senioriviesti ilmestyy jatkossakin.
Eräpäivä on 30.6.2012.
• Vapaaehtoinen lahjotus, esim 15€, stipendirahastoon.
Tilinumero molempiin summiin on
102150-171530.

