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Lähde ulos ja etsi Maunulan geokätköt!

Saunabaari innostaa leffojen tekoon

Geokätköily on ulkoiluharrastus, jossa piilotetaan ja
etsitään geokätköiksi kutsuttuja rasioita. Kätköjä etsitään GPS-laitteella tai
älykännykällä kätkökuvauksen ja karttakoordinaattien avulla. Kätköpaikalta löytyy iso tai pieni
vedenpitävä purkki, jonka
sisällä on lokikirja. Kätkön
löytäjät lisäävät nimensä sekä käyntipäivän lokikirjaan
ja kirjaavat käyntinsä Geocaching.com sivustoon.Tarkoitus on, etteivät maallikot
(jästit) huomaa kätköilyä ja
jemmoja.
Maunulan kotikaupunkipolkua on tehnyt tunnetuksi helpohko geokätkö Kansanasuntojen lähistöllä
(GC44Z8F). Helmikuussa
2013 julkaistulla kätköllä on
käynyt 347 kävijää, jotka
ovat kirjoittaneet kätkön
nettisivulle terveisensä.
" Hilpsin kanssa jatkoimme geokävelyämme tänne.
Olin juuri aiemmin päivällä katsellut Maunulan kotikaupunkipolku -esitettä ja
ihaillut että olipa se hienosti tehty.
"Maunulan aluetta kiertämässä vaimon kanssa.
Kaupunginosan viimeiseksi
purkiksemme jäi tämä. Löytyi ongelmitta. "
Maunulan geokätköjen
kävijäennätystä pitää toistaiseksi hallussa PiLiPAM
kätkö, jolla on käynyt 576
etsijää.
Geokätköilyä voi harrastaa koko perhe ja se on erinomainen tapa saada lapsetkin ulos "aarteita" etsimään.
Alkuun pääset hakemalla
oppia nettisivuilta ja kirjautumalla Geocaching.com sivustoon. Siellä olevien karttojen, koordinaattien ja kätkökuvausten avulla löytyvät

"Saunabaari on ollut paras
paikka toteuttaa tämä projekti, koska siellä on isot tilat ja erilaiset huoneet meidän elokuvan toteuttamiseen. Sinne on mahtunut
uusia nuoria,jotka ovat kiinnostuneet tästä myös." totesi 15-vuotias Tulevaisuutta
varten -projektiin osallistuva
nuori.
Tulevaisuuden takia –
tulevaisuutta varten -ryhmässä noin 13–16-vuotiaat
nuoret tekevät lyhytleffoja ja
oppivat leffojen teosta. Ryhmä sai Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön
asiantuntija- ja palveluorganisaatiolta Cimo:lta Youth In
Action (YIA) tukea nuorisoaloitteen toteuttamiseen.
Tuella on hankittu muun
muassa kamera, välineitä,
rekvisiittaa ja tarpeistoa.
Tukea käytetään kouluttautumiseen ja oppimiseen.Mukana on kymmenkunta
nuorta.
Keväällä hankehakemuksen teossa nuoria motivoi "oon aina ollu kiinnostunut videoiden tekemisestä"
tai "tykkään suunnitella,

Kartta, jossa ovat Maunulan kätköt. Kuvakaappaus internetistä.

Jyväskylään.Siellä tutustutaan paikallisten nuorten
tekemiin mediatoteutuksiin
ja esitellään omia. Tietysti
tehdään myös se lyhytleffa.

Harrastuksesta
todistus
Nuoret saavat osallistumisestaan Youthpass-todistuksen,johon kirjataan yhdessä
nuoren kanssa hänen hankkeessa oppimiaan taitoja.
Tämä oli nuorilla tavoitteena
hankehakemusta tehdessä ja
siksi nuorisoaloitteen nimeksi tuli Tulevaisuutta varten tulevaisuuden takia.
Leffaboxi:
Tulevaisuuden takia -YIA
nuorisoaloite blogi on osoitteessa http://tulevaisuutta
varten.blogspot.fi/
Tulevaisuuden takia hanketta on rahoitettu Euroopan komission tuella.
Tulevaisuuden takia -nuorisoaloitteessa ovat vapaaehtoisina ohjaajina Päivi Timonen (p. 050 -5250720, timoska@lasipalatsi.fi) ja Aino Timonen
(aikkulitim@gmail.com).

Kätköpurkki
lähimmät kätköt. Jos kätkö
löytyy myös talvella, niin siitä on maininta kätkökuvauksessa. Näppärintä on
ladata älykännykkään Geocaching-sovellus, joka käyttää kännykän GPS ominai-

suutta ja karttoja. Toinen
mahdollisuus on hankkia
erillinen GPS-laite, johon
koordinaatit saa kopioitua.
Teksti ja kuva:
Susanna Pitkänen

Senioreille neuvontaa tietokoneen ja
puhelimen käytössä Mediapajalla
Seniorikansalaisille tarjotaan asukastila Maunulan
Mediapajalla (Metsäpurontie 19-21) maksutonta säh-

tehdä videoita ja kuvata
mahdollisemman eri kuvakulmista". Hankerahoitus
varmistui elokuussa.
– On ollut hienoa seurata
ja tukea nuorten innokkuutta hankerahan hakemisesta
toteutukseen, toivottavasti
into säilyy loppuraportointiin
saakka, pohtii yksi nuorten
ohjaajista Päivi Timonen.
Nuoret päättävät itse lyhytleffojen aiheet,suunnittelevat, kuvaavat, ohjaavat ja
editoivat. Lyhytleffoja on jo
valmistunut ja osa odottaa
osuutta suuremmassa lyhytleffasikermässä.
Nuorten ryhmä kokoontuu omalla ajalla koulun
jälkeen keskenänsä sopien.
Noin kerran kuukaudessa
lauantaisin pidetään klo 1217.00 yhteinen työpaja Saunabaarissa Maunulassa
(Asukastalo Saunabaari,
Hgin kaupungin sosiaalivirasto, Metsäpurontie 25).
Saunabaarissa on tilaa
suunnitella, toteuttaa ja kuvata videoita isompanakin
ryhmänä.
Hankkeen aikana tehdään myös leffantekomatka

köpostin, Internetin ja peruspuhelinten käytön opastusta tiistaisin klo 12–15.
Neuvontaa tarjotaan syys-

Tervetuloa Jouluiseen
kukkakauppaan!
Meiltä kauniit perinteiset joulukorit,
istutukset, kukkakimput ja asetelmat!
Kuljetuspalvelu pääkaupunkiseudulla,
nyt myös Interflora!
Joulukuun aukioloajat
Ark. 8–19, La 8–18, Su 9–17
Itsenäisyyspäivänä 6.12. 9–17
Jouluaattona 24.12.
8–12
Joulupäivänä 25.12.
Suljettu
Tapaninpäivänä 26.12. 9–17

Kukkia Marja Leksis Oy
toivottaa asiakkailleen
Hyvää Joulu ja kiittää vuodesta 2013
sekä
toivottaa Hyvää Uutta Vuotta 2014

kaudella tiistaisin aina jouluun asti. Neuvonta jatkuu
taas tammikuussa tiistaista 14.1.2014 alkaen ja siitä
eteenpäin aina kesään asti.
Tapani Kontiala & muut
vapaaehtoiset neuvovat seniorikansalaisia käyttämään omien toiveiden mukaan mm. sähköpostia, internetiä sekä kännyköitä.
Mediapajan keskeinen toimintatapa neuvonnassa ja
opastuksessa on henkilökohtainen vertaisopastus.
Tapaamisessa opitaan
yhdessä asiakkaan toiveen
mukaan käyttämään erilaisia palveluja kuten laskujen maksaminen, lipputilaus, aikataulut jne. Oman
puhelimen, kannettavan
tietokoneen tai digitaalisen kameran voi tuoda mukaan, mutta se ei ole välttämätöntä.
Opastus on maksutonta.
Ei ajanvarausta.
Paikka:
Asukastila
Maunulan Mediapaja, Metsäpurontie 19-21

Elokuvantekijöitä Saunabaarissa.

Vieraus kasvaa ystävyydeksi
Tunnen erään naisen, sanottakoon häntä Maijaksi,
joka on tehnyt monta vuotta vapaaehtoistyötä vanhojen ja sairaiden parissa.
Päätin kysyä Maijalta suoraan, miksi hän auttaa ilmaiseksi ventovierasta ihmistä. Mitä hän siitä "hyötyy"? Ja eikö häneltä päinvastoin kulu rahaa, eiväthän bussimatkat kaupungin toiselle puolen ilmaisia
ole.
Maija totesi, ettei hän itsekään oikein ymmärrä,
miten tähän on tultu. Hän
vain sattui lukemaan lehdestä vanhusjärjestön vetoomuksen, otti yhteyttä,
päätyi kursseille, tuli testatuksi ja hyväksytyksi. En-

nen pitkää hän huomasi
soittavansa tiettyä ovikelloa. Sen jälkeen hän on soittanut samaa ovikelloa yli
sata kertaa. Kolmas vuosi
vakituisia keskiviikkovierailuja on meneillään.
Maija sanoo menevänsä
itseään kaksikymmentä
vuotta vanhemman rouvan
luo kuin ainakin hyvää ystävää tapaamaan. Hän saa
sieltä kahvia, pullaa ja kiireettömän parituntisen rattoisaa juttelua. Maija suorastaan miettii, kumpi tässä oikein auttaja onkaan.
Yksineläjänä Maija on nähnyt, että liki parhaan ihmiskontaktin saa toiseen yksinäiseen. Molemmat saavat
toisen täyden huomion, pa-

remman kuin isossa seurassa. Molemmat ymmärtävät toista yhteisen yksinäisyyden pohjalta.
Maijan eleetön tarina
puhuttelee. Sen opetus kai
on, että jos rupeaa auttamaan ihmistä, sitä on jatkettava säännöllisesti. Mitä iloa siitä on, jos käy kerran siellä, toisen kerran
täällä vähän moikkaamassa ja ehkä vielä korostamassa "hyvyyttään" mainitsemalla joka käynnillä, että nyt on jo kiire toisen autettavan luo. Vapaaehtoistyö on nimestään huolimatta syvästi velvoittavaa.
Se sopii ihmisille, jotka
osaavat sitoutua eivätkä
hylkää kerran aloittamaansa tehtävää. MV

