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Rehtorin
tervehdys
Tänä vuonna juhlimme Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä. Itsenäisyys on tärkeä asia, ja haluamme jokainen
omalta osaltamme olla mukana juhlinnassa.
Itsenäisyys tarkoittaa vapautta ja itsemääräämisoikeutta,
sitä että voi itse päättää omista asioistaan – näin Suomen
kohdalla ja myös meidän jokaisen kohdalla!
Itsenäisyyden juhlinta huipentuu koko Suomessa ensi syksynä joulukuun 6. päivänä eli Suomen
syntymäpäivänä.
Mutta jo nyt keväällä meidänkin koulussamme on käynnistynyt juhlatapahtumien sarja.
Lukiomme taiteen, median ja kulttuurin linjan Stradan
opiskelijat järjestivät yhdessä Stadian ammattioppilaitos
Bryggan kanssa Vaikuta!-messut Maunula-talolla 5.5. Tapahtumassa nuoret tuottivat työpajoja, paneelikeskusteluja ja valokuvanäyttelyjä, joissa pohdittiin vaikuttamisen
tavoitteita ja keinoja: Mihin haluamme vaikuttaa? Miten?
Vaikuttaa voi pienesti ja suuresti! Vaikuta!-messut oli yksi
koulumme Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumista.
Toukokuun viimeisellä viikolla vuorossa oli suuri pihatapahtuma, jossa syötiin kaikki yhdessä soppatykissä valmistettua hernerokkaa, karjalanpiirakoita ja munkkeja.
Leikittiin perinteisiä pihaleikkejä, tehtiin pihataideteoksia, pidettiin tietovisoja Suomesta ja viihdyttiin yhdessä.
Koulumme hallituksen puheenjohtaja ja entinen Maunulan Vesakkotien tyttö, siluettitaiteilija Sirkka Lekman
ikuisti oppilaita siluettikuviksi.
Syksyllä Suomi 100 -teemaa käsitellään eri oppiaineissa ja
myös niiden välisissä yhteistyöprojekteissa. Lokakuussa
4

Kevät on valmistujaisten ja juhlien aikaa. Silloin vuoden
ja vuosien koulutyö saadaan päätökseensä.

vietetään Suomi 100 -teemaviikkoa ja joulukuussa vielä
koko koulun yhteistä itsenäisyysjuhlaa.
Suomessa on hyvä olla ja elää. Suomea kannattaa juhlia.
Juhlavuonna katsomme tietysti menneisyyteen: se on
tärkeää, sillä historian ymmärtäminen auttaa meitä rakentamaan tulevaisuutta. Mutta yhtä lailla kurkotamme
jo tulevaisuuteen!
Ja tulevaisuutta edustatte te, nuoret!

Vaikuttamisen messujen yhteydessä minulta kysyttiin,
mikä minun mielestäni on koulun tehtävä vaikuttamisen
näkökulmasta katsottuna.
Ajattelen, että koulutus on aivan ratkaisevan tärkeää niin
maailmanlaajuisesti, Suomen kannalta kuin oman hyvinvointimmekin näkökulmasta.
Koko maapallon väestön ongelmien ratkaisemisessa koulutus on avainasemassa, ajattelimmepa sitten väestönkasvua, ilmastonmuutosta, kestävää kehitystä tai rauhaa.
Vähiten kehittyneissä maissa erityisesti tyttöjen koulutus
on tärkeää tasa-arvoisen ja hyvän elämän rakentamiseksi
kaikille.
Mutta koulutus on tärkeää myös omalla kohdallamme
– eikä pelkästään siksi, että saisimme hyvän ammatin ja
toimeentulon.
Koulutus on tärkeää siksi, että se antaa meille tietoja ja taitoja sekä lisää ymmärrystä meitä ympäröivästä
maailmasta.
Koulutus auttaa tunnistamaan, milloin meihin vaikutetaan, ja auttaa erottelemaan totuudenmukaisen tiedon
”vaihtoehtoisista” totuuksista.

Koulumme täytti 100 vuotta vuonna 2013 ja on siis neljä
vuotta vanhempi kuin itsenäinen Suomi.
Koulumme perustettiin alun perin Viipurissa 1913 oppikouluksi viipurilaisille pojille. Vuonna 1940 välirauhan
aikaan koulu muutti menetetystä Karjalasta Helsinkiin
Vaasanrinteen kadulle. Vasta silloin kouluun tuli myös
tyttöjä!
Kun koulu vuonna 1959 muutti Maunulaan Maunulan
lasten oppikouluksi, tyttöjä ja poikia oli oppilaina jo yhtä
paljon. Nykyään pidämme itsestään selvänä tyttöjen ja
poikien koulutuksen tasa-arvoa.
Koulumme vaiheet ovat osa itsenäisen Suomen historiaa
– ja myös tulevaisuutta.
Tällä hetkellä olemme noin 780 oppilaan ja opiskelijan
sekä noin 80 työntekijän yhteisö. Peruskoulun puolella
meillä on liikuntaluokkalaisia, matematiikkaluokkalaisia,
taideaineita painottavia ja englanniksi opiskelevia – ja
muita monin tavoin erityisiä. Lukiossamme vahvoina jatkuvat taiteiden, liikunnan, luonnontieteiden ja matematiikan painotukset. Meillä puhutaan monia eri äidinkieliä
mutta opetuskieliämme ovat suomi ja englanti.

Lämpimät onnittelut kaikille tänä keväänä valmistuville
peruskoulun päättöluokkalaisille ja uusille ylioppilaille!
Students of the International Classes! I thank you for the
school year and the great work you have done for your
studies.
The 9th graders are leaving us now. I congratulate you and
wish you all the best for your future studies and life! And
first of all: have a happy summer!
Kiitän myös kaikkia koulumme oppilaita ja opiskelijoita,
opettajia sekä koulun koko henkilökuntaa hyvin tehdystä
työstä. Samalla toivotan kaikille mitä parhainta, ansaittua kesälomaa!
Carita Jalasto
Kuva Carita Jalasto

Painotuksilla ja moninaisuudella on merkityksensä. Parhaimmillaan koulu voikin opin lisäksi tukea nuoren erityisyyttä ja lahjakkuutta. Oma oppimispolku voi avata
tien tuleviin jatko-opintoihin, työuraan ja oman paikan
löytämiseen elämässä.
Koulusta saadaan eväitä myös tulevaisuuden maailman
rakentamiseen!

Koulutus auttaa meitä valitsemaan, mihin haluamme vaikuttaa, ja ohjaa meitä tekemään viisaita päätöksiä!
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Toimintaa vuoden varrelta

Tutor-toiminta
Yli neljänkymmenen tutorin aktiivinen joukko tapasi uudet lukiolaiset jo kesän alussa ja toivotti heidät tervetulleiksi kouluun. Heti kun koulua oli ollut
muutama päivä elokuussa, olivat ensimmäiset ryhmäytymiset. Nimet tulivat nopeasti tutuiksi. Monenlaisia pelejä ja leikkejä oli aina lakanapallosta
omaan versioon eukonkannosta. Tutorit opastivat
ahkerasti uusia lukiolaisia koulun tiloissa ja esim.
arviointiviikon asioissa. Kokeilimme myös pari kertaa ainetutorointia, eli tutorit olivat tunneilla opettajien apuna eri aineissa. Tutoreiden merkitys lukion
markkinoinnissa on merkittävä: he kertovat omin
sanoin vanhempainilloissa ja esittelytilaisuuksissa,
millainen koulu on ja millaista meillä on opiskella
ja olla.

Kokeilimme myös pari kertaa
ainetutorointia, eli tutorit
olivat tunneilla opettajien
apuna eri aineissa.
Uusien tutoreiden haku käynnistyi alkukeväästä,
ja huhtikuussa oli ensimmäinen koulutustapaaminen. Vanhat tutorit osallistuvat uusien tutoreiden
kouluttamiseen.
Tutor-toiminnan tärkeydestä kertovat nuorten kertomat asiat tutoreiden merkityksestä koulussa:
”Jotta uusilla ykkösillä olisi turvallinen olo ja ettei kukaan syrjäytyisi. - - Tutorit järjestävät tapahtumia ykkösille ja tukevat heitä. - - Tutorit edistävät normi- ja
matikkalukion yhteistyötä.”
6 Penkkariajelulle! Kuva: Salli Kulmala

Kesän alussa tutorit ovat taas vastaanottamassa uusia lukiolaisia.
Tiina Kokkoniemi

Peruskoulun
tukioppilastoiminta
Tukioppilaina toimivat kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset oppilaat, jotka ovat saaneet toimintaan edellisenä keväänä Mannerheimin Lastensuojeluliiton
arvojen mukaisen koulutuksen. Heidän tärkeimpinä
tehtävinään ovat uusien seiskaluokkalaisten auttaminen etenkin lukuvuoden alussa, erilaisten tapahtumien järjestäminen vuoden aikana sekä aktiivinen
osa koulun kiusaamisen vastaisessa toiminnassa.
Tukioppilaat myös osallistuvat entistä enemmän
erilaisiin koulumme käytänteisiin ja rakenteisiin
vaikuttaviin työryhmiin toimien yhteistyössä peruskoulun ja lukion oppilaskuntien, opettajakunnan
sekä muun henkilökunnan kanssa.
Syksy alkoi tukioppilaiden osalta jännittävissä merkeissä, kun osa tukioppilaista pääsi osallistumaan
Viron tukioppilaiden leirikouluun. TORE Summer
School järjestettiin Viron Remnikussa kymmenettä kertaa, ja muutaman vuoden tauon jälkeen
kouluamme ja Suomen tukioppilaita lähti edustamaan yhdeksän tukioppilaan ryhmä. Kolmen
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päivän aikana tutustuimme virolaisiin tukioppilaisiin, opimme uusia leikkejä, pelejä sekä esimerkiksi
erilaisia virolaisia perinteitä ja kisailimme vesiolympialaisten mestaruudesta. Leirin aikana myös
keskusteltiin pienryhmissä esimerkiksi tukioppilastoiminnan arvoista ja toimintaperiaatteista. Tukioppilaamme käyttäytyivät mallikelpoisesti ja edustivat
kouluamme hienosti!

Isoin kiitos kuuluu kuitenkin
koulumme aktiivisille ja
kekseliäille tukioppilaille.
Syksyllä tukioppilaat olivat perinteisesti mukana
uusien seiskojen ryhmäyttämisissä mm. Falkullan
kotieläinpuistossa sekä järjestivät omalle kummiluokalleen perinteeksi muodostuneen retken Fazerin tehtaalle. Pitkin lukuvuotta tukioppilaat ovat
osallistuneet myös monenlaisten tapahtumien järjestämiseen aina seiskojen tervetulojuhlasta Nälkäpäiväkeräykseen ja ystävänpäivän runokilpailuun.
Tukioppilaat ovat myös olleet esittelemässä toimintaansa esimerkiksi vanhempainilloissa draaman
keinoin.
Uudet tukioppilaat valittiin valittiin huhtikuussa ja
kolmiosainen koulutus käytiin huhti-toukokuun aikana. Puitteet koulutukselle tarjosi upouusi Maunula-talo, jonka monipuolisia tiloja tukioppilaat käyttävät varmasti vastedeskin.
Tukioppilastoiminnalla on koulussamme vahva sija,
ja koko koulu on ollut toiminnan tukena pitkin lukuvuotta, mistä haluan kiittää koulumme koko henkilökuntaa. Isoin kiitos kuuluu kuitenkin koulumme aktiivisille ja kekseliäille tukioppilaille, joiden
8

ansiosta taas on yksi hieno vuosi tukioppilastoimintaa takanapäin! Ensi vuonna jatkavat ja nyt valitut
tuoreet tukioppilaat lupaavat hyvää myös tulevalle
lukuvuodelle.
Harri Kuokkanen

Peruskoulun
oppilaskunta
Uusi oppilaskunnan hallitus valittiin vaaleilla
8.2.2017. Uuteen hallitukseen valituksi tulivat Ali
Abdulrahim 7i, Bashir Bashir 8c, Abdirahman Fahie
8c, Faramarz Haidari 7c, Jonna Ahlajoki 8d, Amrita
Kaur 8j, Kalle Liukko 7d, Konsta Krekola 7b, Diana
Talv 8i, Oliver Terry 8c, Tamila Vlasova 7b, Tasfin
Maghnouj 7a ja Väinö Virtanen 8b. Lisäksi hallituksessa jatkavat kevään ajan 9. luokan oppilaat Heidi
Niemi 9b, Nirmal Krishnan 9b, Sami Jokihaara 9a,
Anton Lehtinen-Orre 9a ja Hubert Lauronen 9a.
Oppilaskunnan hallitus kokoontuu muutaman kerran jaksossa pyrkien kokouksissaan parantamaan
koulun arkea ja ideoimaan erilaisia tapahtumia. Tarkoitus on kehittää
kouluamme kaikille vielä nykyistäkin paremmaksi
ja viihtyisämmäksi paikaksi! Viime
kesänä toteutettu
aularemontti lähti

hallituksen ehdotuksesta, ja täksi kesäksi on ehdotettu koulun pihan parantamista.
Marja Toivonen

Lukion
opiskelijakunta
Kuluneen lukuvuoden aikana lukiossamme on toiminut kaksi opiskelijakunnan hallitusta. Tänä aikana molemmat hallitukset ovat sekä valvoneet lukiolaisten etuja että järjestäneet tapahtumia arjen
piristykseksi. Alkusyksystä edellinen hallitus oli mukana mm. saattamassa upeat MAYK-kassit myyntiin
ja ideoimassa pihan uudistusta. Lisäksi järjestimme mahdollisuuksia osallistua tv-ohjelmien studioyleisöksi.
Lokakuussa teimme yhteistyötä peruskoululaisten kanssa Halloween-tapahtuman

ideoinnin merkeissä ja päädyimme järjestämään
jännittävän kauhunovellikilpailun.
Joulun lähestyessä oli aika painaa tonttulakit päähän
ja järjestää puurojuhla, jolla on jo pitkät perinteet.
Timanttiseksi ohjelmaksi valikoitui erilaisia kilpailuja, kuten iskurepliikkikilpailu, joka ei varmasti
jättänyt ketään kylmäksi, sekä erilaisia tietovisoja.
Helmikuun alussa oli vanhan hallituksen aika väistyä uuden polven tieltä, ja uusi hallitus aloittikin
kautensa ryhmäytymisreissulla Tallinnaan! Huhtikuussa hallituksen jäseniä osallistui erinäisiin Suomen Lukiolaisten Liiton tapahtumiin,
kuten Water-opiskelijakuntafestifaaleille.

Joulun lähestyessä oli aika
painaa tonttulakit päähän ja
järjestää puurojuhla.
Ensi kerran hallitus pääsi tositoimiin järjestäessään
pääsiäisen kunniaksi suklaisen munajahdin sekä
some-arvontoja. Sama innostuneisuus näkyi myös
vappuna koulun aulassa järjestetyn munkkimyynnin merkeissä.
Laura Santakallio 2m

Vasemmalta: Halloween-pukukilpailu;
vappumunkkeja ja musiikkia
koulun aulassa,
kuvat Salli Kulmala;
hallitus Tallinnassa,
kuva Anetta Pajunen.
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Strada
Strada - taiteen, median ja kulttuurin suuntaus alkoi lukiossa syksyllä, ja toiminnassa on aktiivisesti
mukana ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoita. Strada kokoaa yhteen eri oppiaineiden sopivat
syventävät ja soveltavat kurssit. Tämän lisäksi kokoonnumme noin kerran kuussa Stradan torstaina
kokemaan ja tekemään jotain meille sopivaa, jota
opiskelijat ovat itse suunnitelleet. Olemme kokanneet pikku syötäviä ja kuvanneet niitä, käyneet taidenäyttelyissä sekä teatterissa.
Toukokuussa teimme kulttuurimatkan Tallinnaan.
Siellä oli vierailu taidemuseo KUMUssa ja Luonnontieteen museossa, kuvaamista, piirtämistä sekä
kirjoittamista, mm. oman taideteon suunnittelu,
ja tietenkin kaupunkiin tutustumista sekä tulevan
suunnittelua.
Opiskelijat kommentoivat matkaa näin:
“ Oli kiinnostavaa seikkailla vanhassa kaupungissa.
- - KUMU-museon koko yllätti ja teokset (en olettanut niiden olevan niin hienoja).
- - Museot eivät olleetkaan tylsiä vaan
ihan mielenkiintoisia. - - Hotelli oli kivan vanhanaikainen
ja kuin kauhuelokuvasta. - - Jos tekisin
matkan uudestaan,

haluaisin että se olisi pidempi ja menisimme muihin
Viron kaupunkeihin.”
Petra Streng ja Tiina Kokkoniemi

Lukion teemaopinnot käyntiin
roboteilla ja
scifillä
Robottikurssi
Lukion uudet teemaopinnot käynnistyivät kolmannessa jaksossa robottikurssilla. Lukion uuteen valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan kuuluu teemaopintoja, joiden tarkoitus on koota eri tiedonaloja ja
oppiaineita yhteen jonkin teeman alla. Kursseja on
kolme, ja ensimmäisen kurssin tavoitteisiin kuuluu
tieteellisen ja taiteellisen ajattelun yhdistäminen.
Kurssi toteutetaan tänä lukuvuonna lukiossamme
kaksi kertaa, robottikurssina ja scifi-kurssina.
Robottikurssilla rakennettiin nimensä mukaisesti
robotteja. Pohjana oli Arduino-mikrokontrolleri,
joka koodattiin ohjaamaan robottia halutulla tavalla. Piti siis opetella ohjelmointia, virtapiirien kytkemistä ja lisäksi ideoida itse robotti. Alkuharjoituksia

tehtiin ohjeiden mukaan, mutta lopulta oli edessä
projektityö, jonka opiskelijat toteuttivat pääasiassa
ryhmissä. Suunnittelutyön merkitystä pyrittiin korostamaan ja ideointiin käytettiin aikaa.

Tök-robotti oli söpö, mutta
tökkäsi ikävästi
Lopputuloksena syntyi hienoja, tekijöidensä näköisiä robotteja, joissa oli ajatusta. Ongelmanratkaisun eri puolet tulivat opiskelijoille tutuiksi, kun
työskentelyn edetessä alkuperäinen suunnitelma
ei välttämättä toiminutkaan. Kuutio-niminen robotti sai hieman pyöristettynäkin pitää nimensä,
ja kuusijalkainen kävelevä robotti todella lopulta
käveli. Tök-robotti oli söpö, mutta tökkäsi ikävästi,
ja mysteerilaatikko muun muassa laski uhkaavasti kymmenestä nollaan. Kauko-ohjattava laser ja
2D-tulostimeksi nimetty piirtorobotti vakuuttivat
tasokkuudellaan.

maailmankaikkeudessa, mitä on tietoisuus ja missä
ihmeessä ne lentävät autot viipyvät. Lisäksi opiskelijat pääsivät tutustumaan scifin keskeisiin merkkiteoksiin ja tuoreimpaan tieteelliseen tietoon kirjallisuuden ja elokuvan kautta. Kurssilla fysiikka
kohtasi novellin, 1920-luku tulevaisuuden ja ihmisyys tekoälyn.
Kurssin vetäjinä toimivat Jere Linnanen, Ville Tilvis
ja Teppo Harju.

Kurssilla fysiikka kohtasi
novellin, 1920-luku tulevaisuuden ja ihmisyys tekoälyn.

Teknologiaa ja luovaa työskentelyä yhdistävä kurssi oli mainio kokemus. Kurssilla oli
13 opiskelijaa sekä opettajat Salli Kulmala ja
Ville Tilvis.
Salli Kulmala

Scifi-kurssi
”Mitä tahansa riittävän edistynyttä teknologiaa on mahdoton erottaa taikuudesta.”
Arthur C. Clarke

Lukion teemaopintojen scifi-kurssin ajatuksena oli pohtia, miten maailma muuttuu, millainen
on ihmiskunnan tulevaisuus, olemmeko yksin
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Stradan vierailu Cirkossa.
Kuva: Petra Streng

Työn touhussa robottikurssilla.
Kuva: Salli Kulmala

Lukiolaisten lisäksi scifi-kurssille pääsi myös muutama peruskoulun oppilas. 8b:n Chi, Elsa, Meri ja
Tuuli kommentoivat kurssia näin:
“Scifikurssilla olemme miettineet erilaisia scifiaiheita kuten ihmiskunnan tulevaisuutta, tekoälyjä,
maan ulkopuolista elämää ja tekniikan kehitystä.
Olemme lukeneet erilaisia artikkeleita ja lainauksia,
katsoneet pätkiä scifi-sarjoista ja -elokuvista ja keskustelleet paljon ajankohtaisista aiheista kuten maapallon
tuhosta. Olemme myös katsoneet elokuvan ja käyneet
virtuaalipuisto Pikseli Arcadessa, jossa saimme kokeilla virtuaalilasien kanssa pelaamista.
Kurssilla piti pitää esitelmä vapaavalintaisesta scifi-aiheesta tai kirjoittaa oppimispäiväkirjaa. Mielenkiintoisimmat aiheet ovat olleet dystopiat, tulevaisuus ja
maailman tuhoutuminen.”
Teppo Harju

Ilmiöoppimista
suolla
Tänä vuonna voimaan tulleet uudet opetussuunnitelmat toivat mukanaan ilmiöpohjaisen oppimisen.
Tarkoitus on tarkastella todellisen maailman ilmiöitä ja irtautua perinteisistä oppiainerajoista.
Lukuvuoden ilmiöistä laajin oli suoprojekti, johon
osallistuivat kaikki koulun yhdeksäsluokkalaiset.
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Nuorelta nuorelle
– vaikuttamisen
messut

Lukuvuoden ilmiöistä laajin
oli suoprojekti, johon
osallistuivat kaikki koulun
yhdeksäsluokkalaiset.
Ilmiö aloitettiin turvesuovierailulla syyskuussa, kun
ysit pääsivät VAPO:n kutsumana Okssuolle Tammelaan. Lokakuussa toteutettiin kaksipäiväinen oppimisprojekti, joka alkoi tutustumisella luonnontilaisempaan Slåttmossen-suohon Jakomäessä.
Seuraavana päivänä koulussa jakaannuttiin työpajoihin, joissa laadittiin suolla kuvatun materiaalin
pohjalta esimerkiksi propagandajulisteita, sarjakuvia ja videoita. Osa suuntasi lähimetsään Amazing
SUOrace -suunnistukseen bongailemaan pieniä
soistumia.
Lisäksi järjestettiin energiapaneeli. Siinä perehdyttiin tilanteeseen, jossa Slåttmossenille oltaisiin rakentamassa asuinaluetta ja pitäisi päättää, miten

energia tuotetaan alueelle. Pienryhmissä etsittiin
tietoa eri energiamuodoista. Paneelissa jokainen
ryhmä esitti puheenvuoron, jolla haettiin kannattajia valitulle energiamuodolle.
Projekti oli suomenkielisten ja kansainvälisten luokkien yhteinen, ja esimerkiksi paneelikeskustelussa
käytettiin sekä suomea että englantia. Oppiaineista
mukana olivat maantieto, biologia, fysiikka, kemia,
liikunta, äidinkieli ja englanti.
Kata Melajärvi

Iloitsemme koulun lähelle joulukuussa avautuneesta
Maunula-talosta. Siellä on hyvät tilat, ja koulutoiminta voi laajentua sinne. Talon kolme isoa toimijaa
ovat Nuorisoasiainkeskus, Työväenopisto ja kirjasto, mutta hallitsevana ajatuksena on, että ympäristön asukkaat ja muut alueella toimijat osallistuvat
talon toimintaan. Niinpä järjestimme stradalaisten
kanssa Maunula-talolla koko koulun yhteisen ja samalla kaikille muille avoimen messutapahtuman 5.
toukokuuta.

Iloitsemme koulun
lähelle joulukuussa
avautuneesta
Maunula-talosta.
Paikalla oli useita näytteilleasettajia,
esim. Dodo - kaupunkilainen ympäristöjärjestö, Greenpeace, Suomen Lukiolaisten liitto ja partiolaiset, nonstop-työpajoja (origami- ja
rintanappityöpaja, joissa päävastuullisina olivat 7a-luokan tytöt) ja paneelikeskusteluja aiheesta yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja taiteella
vaikuttaminen. Yhteistyötä teimme
Stadin ammattiopiston kanssa, ja
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sieltä mukana olivat Brygga-linja ja Minna Lumme
nuoria kiinnostavine valokuvanäyttelyineen. Kirjastossa järjestimme Luen sinulle -pop up-lukutapahtuman, jossa lukijoina toimivat lukiolaiset Sakari
Topi ja Marwan Aweys.
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen paneelin juonsivat
matematiikan opettaja Harri Kuokkanen ja lukion 1.
vuosikurssin Elias Elonheimo, ja mukana olivat esimerkiksi kansalaisaktivisti ja Luonto-Liiton toiminnanjohtaja Leo Stranius, yhteisökoordinaattori Veera Pitkänen hankkeesta Startup Women Refugees
(Madventures). Abiturientti Tessa Hämäläinen kertoi omasta vapaaehtoistyöstään ja mukanaolostaan
pakolaisten vapaa-ajan toiminnassa ja heidän kotouttamisessaan. Taiteella vaikuttamisen paneeliin
haastattelija Jaakko Pyykkö oli kutsunut mukaan DJ
M3T4:n, visuaalisen taiteilijan Jonna Marttilan aka
Kryyhkyn sekä m-cultin Minna Tarkan.

Päivään mahtui upeaa ja erityylistä musiikkia: bändi Grandmother Corn sekä dj:t Jaakko-Kulta ja DJ
M3T4 Underwater Squadin edustajina.
Maunula-talon omassa kahvilassa Månsas delissä
oli koulumme lukiolaisnuoria tekemässä sambuseja, leipomassa mokkapaloja ja myymässä tuotteita.
Osan tuotosta nuoret päättivät kohdentaa hyväntekeväisyyteen ja valitsivat kohteekseen Pelastakaa lapset ry:n vähävaraiset suomalaiset lapset ja
lapsiperheet.
Tiina Kokkoniemi

Lukio ja yrittäjyys:
MC Kiska avautui
Jotta jaksaisi pitkiä koulupäiviä, on opiskelijoidenkin saatava välillä kahvia ja suklaata. Syksyllä
koulumme kioski avattiin uudestaan, tällä kertaa
lukiolaisten pyörittämänä. Kioskitiimiin saatiin innokasta porukkaa, ja kioskin nimeksi tuli MC Kiska.
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Jotta jaksaisi pitkiä koulupäiviä, on opiskelijoidenkin
saatava välillä kahvia ja
suklaata.
Toimintaan kuului koulutustilaisuuksia liiketalousopisto Helmessä (nykyään Perho), ja laskimme
katetuottoa, suunnittelimme tapahtumia ja kioskin
toimintaa ja harjoittelimme esillepanoa ja mainostamista. Viimeisellä kerralla huhtikuussa oli leikkimielinen pakopulmahuone, missä lukkoihin piti
syöttää katetuottolaskuista saatuja tuloksia. Onneksi

palkinnoksi jaettiin yllätysmunia kaikille, vaikkei
lukkoja olisikaan saanut auki - ainakaan reilulla
tavalla.
Kioskin pyörittäminen on ollut haasteista huolimatta rentoa, mukavaa ja omanlaista. Tästä hauskasta
toiminnasta saa kaiken lisäksi kurssin.
Aula Al-Adulrazzaq 3m

Kansallisteatterin
Maunulan
maisema -hanke
Kansallisteatterilla on jo kohta kahden vuoden ajan
ollut Maunulassa hanke, johon ovat osallistuneet
meidänkin koulumme nuoret. Kuka tahansa on saanut tulla mukaan näytelmän tekemiseen, ja porukka
harjoitteli koululla ahkerasti. Muotokuvia -esityksen ensi-ilta oli syksyllä, ja stradalaiset olivat sitä
Saunabaarilla katsomassa. Uuden, rakkausaiheisen
näytelmän teko on alkanut, ja ensi-ilta on tulevana
syksynä.

15
Vaikuta-messut. Kuva: Salli Kulmala

Kuka tahansa on saanut
tulla mukaan näytelmän
tekemiseen.
Kansallisteatterin Naapuripöytä tutustuttaa teatterillisesti toisilleen vieraat ihmiset yhteen saman
pöydän ääreen, ja keskusteluaiheet tarjoillaan yllätyksellisesti. Koulullamme oli yksi Naapuripöytä-tapahtuma, ja mukana oli kansainvälisen luokan
oppilaita ja lukiolaisia.
Tiina Kokkoniemi

Innovatiivinen tila
-hanke
Saimme viime kesänä päätöksen Opetushallituksen lukiohankerahoituksesta, ja hankkeemme nimi
on Luova lukio. Luomme uudeksi vanhan atk-luokan nro 42. Tilaan tulee mm. uutta tekniikkaa ja
mahdollisuus studiotyöskentelyyn. Lisäksi pöydät
ja muut työskentelypaikat ovat muunneltavia, ja tila
taipuu monenlaiseen tekemiseen ja uuden oppimiseen. Kesällä tila puretaan ja remontoidaan, ja syksyllä voimme aloittaa toiminnan. Tila palvelee koko
koulua, ja avuksemme saamme osa-aikaisen nuoren
mediaosaajan.

Opetusharjoittelija Kanadasta
Huhti-toukokuussa koulussamme vieraili Hayley
Atkins Kanadasta suorittamassa kuusi viikkoa kestävän opetusharjoittelunsa biologian opettaja Jouni Koveron ohjauksessa. Hayley on biologian jatko-opiskelija Victorian yliopistossa Brittiläisessä
Kolumbiassa, ja hänen erikoistumisalansa on meribiologia. Hän piti harjoitustunteja pääasiassa kansainvälisille 7., 8. ja 9. luokille, mutta myös muutamille suomenkielisille luokille englanniksi sekä
peruskoulussa että lukiossa.
Hayleyn kimmokkeena hakea kouluumme opetusharjoitteluun oli Suomen hyvä maine opetuksen järjestäjänä. Hän kertoi yllättyneensä siitä, miten kansainvälinen koulu
Maunulan yhteiskoulu on ja
miten hyvin oppilaat myös
suomenkielisillä luokilla
osaavat käyttää englannin
kieltä. Koululle vastaavasti
oli suuri etu saada hyödyntää englantia äidinkielenään
käyttävän opetusharjoittelijan osaamista.

Opintojen
parissa

Teksti ja kuva Jouni Kovero

Petra Streng ja Tiina Kokkoniemi
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Musiikkivuoden
kuulumisia

Musiikilliset taidot, tyylitaju ja tekniikka hioutuvat
yhteismusisoinnissa, projektitöissä, luokkaesityksissä sekä
näytteissä.

Peruskoulun musiikkiluokka

Kuoro

Koulussamme on musiikkiluokat 8. ja 9. luokalla,
ja niissä opiskellaan musiikkia neljä tuntia viikossa.
Kolme niistä on normaalia tuntiopetusta, ja neljäs
tunti muodostuu kuorovälitunneista, esiintymisistä sekä osallistumisesta yläasteen ja lukion yhteiseen kuoroon, orkesteriin, bändikokoonpanoihin
ja pienryhmiin sekä solistiseen harjoitukseen. Musiikilliset taidot, tyylitaju ja tekniikka hioutuvat yhteismusisoinnissa, projektitöissä, luokkaesityksissä
sekä näytteissä.

Mayk:n satajäsenisessä kuorossa laulaa yläasteen
musiikkiluokkalaisia, valinnaisen musiikin oppilaita
ja lukion esittävien musiikin kurssien opiskelijoita.

Lukuvuoden aikana luodaan monia viimeisteltyjä
esityskokonaisuuksia koulun juhliin, tilaisuuksiin
ja koulun ulkopuolisiinkin esiintymisiin.

Ohjelmisto koostuu 2–3-äänisistä nuoriso-, viihde- ja kalenterivuoden kotimaisista ja kansainvälisistä lauluista (itsenäisyys-, adventti-, joulu- ja
kevätohjelmisto).
Pianosäestäjinä ovat toimineet pääasiassa kevään
ylioppilas Jimi Paaso 3b, Olavi Haavistola 9a, Aino
Sen 2b sekä koulumme entinen musiikkilainen,
opiskelija Vladimir Heiskanen.

Orkesteri ja
bänditoiminta
Mayk:n orkesterissa soittaa 20 musiikkiluokkien ja lukion esittävien
musiikkikurssien instrumentalistia, huilu-,viulu-, harmonikka- ja
kitararyhmät sekä oboe, klarinetti, sello, kontrabasso, rummut sekä
pianisti.
Orkesterin pianisteina ovat toimineet Jimi Paaso 2b, Cindy Ye 9i
sekä Fanni Kannisto 2b.
Yksittäiset soittajat esiintyvät myös
solistisesti.
Päivittäin musiikkiauditoriossa
harjoittelee eri kokoonpanoja ja
solisteja omiin luokkaesityksiinsä
ja näytteisiinsä.

Joulukonsertti
Perinteinen työnäytteemme on jo vuodesta 1989
järjestetty Mayk:n joulukonsertti. Se kerää monisatapäisen yleisön vanhempia, opettajia, entisiä ja
nykyisiä koulumme oppilaita ja esiintyjiä tunnelmallisesti ja jouluisasti valaistuun ja lavastettuun
juhlasaliimme.
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Perinteinen työnäytteemme on
jo vuodesta 1989 järjestetty
Mayk:n joulukonsertti.
Esitysten äänentoistosta ja valosuunnittelusta ovat
kantaneet merkittävän vastuun työryhmä, ylioppilaat Elias Samuli, Petrus Asikainen ja Jere Salmensaari sekä Petteri Pulkkinen 2m, Helmer Lauronen
2m sekä Eetu Inkinen 2a ohjaajanaan vararehtori
Terhi Olkkonen.
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Kuluneen vuoden esiintymiskalenteri

Musiikkistipendit

• Joulukauden avaus Tiellä ken vaeltaa juhlavalaistussa salissa 30.11. Kuoro, orkesteri ja lausujat.
• Itsenäisyys- ja ylioppilasjuhla 5.12. Kuoro ja orkesteri. Pianosolisti Brita Pulliainen 2m Sibelius: Chanson sans paroles.
• Mayk:n perinteinen joulukonsertti 14.12. Kuoro, orkesteri, musiikkiluokat, lukion esittävät musiikkiryhmät, laulu- ja
soitinsolistit. Vierailijana entinen musiikkiluokkalaisemme,
laulutaiteilija Kalle Virtanen.
• Joulujuhla 21.12. Esiintyjät samat kuin joulukonsertissa.
• Ylästeen esittelyilta 12.1. 6.-luokkalaisille sekä heidän vanhemmilleen. Musiikkiluokka 9:n duo Enni Hartikainen (laulu)
sekä Jonna Nuutinen (piano).
• Lukion avoimet ovet 26.1. Ylioppilas Jimi Paason soolopianoesitys.
• Tilausesiintyminen Lastenlinnan sairaalassa kansainvälisenä sosiaalityön päivänä 21.3. Musiikkiluokka 8. sekä ryhmä
lukiolaisia: kolme laulua rauhasta ja luonnosta.
• 8. musiikkiluokan kevätillan konsertti vanhemmille ja ystäville 6.4. Luokan kuoro, laulu- ja soitinsolistit.
• International Evening 3.5. Kansainvälisen puolen muusikoita: pianosolisti Cindy Ye, laulusolisti Kian Terec, poikien lauluja kitaratrio, Caius, Jamal ja Dylan sekä i-luokkien kuoro.
• Yläasteen ja lukion kevät- ja ylioppilasjuhlat 3.6. Kuoro,
orkesteri, duo Aaron Haarti 2m (viulu) ja Brita Pulliainen 1m
( piano).

• Alexia Farcas 7a
• Ilona Villi 8b
• Sami Jokihaara 9a ja Cindy Ye 9i
• Brita Pulliainen 1m ja Matti Luotamo 1b
• Aaron Haarti 2m ja Eevi Ursin 2c

Pro Musica -mitalit ylioppilaille koulun hyväksi
tehdystä huomattavasta musiikkipanoksesta:
Ylioppilaat Patrisia Kaisla, Heta Stenberg, Jimi Paaso, Jere Salmensaari ja Aaretti Niskanen.
Johanna Kilpi-Lindner
Kuvat Salli Kulmala

Liikunta
Pojat
Osallistuimme Helsingin oppilasurheilun järjestämissä kisoissa jalka-, kaukalo-, kori- ja pesäpalloon, salibandyyn sekä Hevo:n (Helsinki, Espoo,
Vantaa) uintikilpailuihin. Parhaiten menestyimme
lukion poikien kaukalopallossa, jossa voitimme Pääkaupunkiseudun kultaa sekä hienosti SM-hopeaa.
Lukion osalta osallistuimme lähes kaikkiin mahdollisiin lajeihin. Yläasteen osalta järjestettiin vain
jalka- ja pesäpalloturnaukset. Sarjat pelataan loppuun toukokuussa.
Liikuntatunneilla on maila- ja pallopelien sekä perusliikunnan lisäksi tutustuttu mm. keilailuun, Megazoneen, melontaan, ultimateen, krikettiin, lippupalloon ja golfiin.
Lukion liikuntakerhossa pelattiin koulun sisäistä
sählyliigaa. Liigaa on pelattu jo vuodesta 1991 alkaen. Sarjaan osallistui viisi joukkuetta. Mestaruuden voitti tiukkojen play-off-pelien jälkeen Team
Arkkila. Joukkuessa pelasivat Olli Arkkila, Olli Toitturi, Tuomas Rajala ja Toni Pikkarainen.

Tytöt
Osallistuimme Helsingin oppilasurheilun järjestämissä turnauksissa mm. jalka-, kori-, lento- ja pesäpalloon sekä salibandyyn ja uintiin. Mitalit tulivat
lukion tytöille sekä salibandysta että pesäpallosta.
Liikuntatunneilla perinteisen ja kaiken muun hauskan ja liikunnallisen lisäksi tutustuimme mm. keilailuun, golfiin, lippupalloon, softballiin, frisbeegolfiin, seinäkiipeilyyn, hiphoppiin, melontaan,
zumbaan, vesijuoksuun, vesipalloon sekä krikettiin.

Tutustuimme mm. keilailuun,
golfiin, lippupalloon, softballiin, frisbeegolfiin, seinäkiipeilyyn, hiphoppiin, melontaan, zumbaan, vesijuoksuun,
vesipalloon sekä krikettiin.
Vuosi oli erittäin reipas, liikunnallinen ja
toiminnallinen.
Teksti ja kuvat Juha Saarinen ja Heli Kakkola

Musiikkidiplomit
Musiikkidiplomin suorittivat 24.5. ylioppilaat Patrisia Kaisla ja Heta Stenberg pitäen musiikkiauditoriossa oman musiikkimatineansa kirjallisine
näytteineen.
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Kuvataide

Vasemmalta ylhäältä: 9a:n työryhmä; Aula Al-Adulrazzaq 3m; Katja Parpala 2c;
Ku5-kurssin ryhmätöitä; Martta Ovaska 7a.
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Kotitalous
Kotitaloustunnit pyörähtivät reippaasti käyntiin heti
syksystä. Uusia seitsemäsluokkalaisia oli kuusi luokkaa, joista kaksi englanninkielistä. Uusien innokkaiden kokkaajien kanssa kanssa opiskeltiin ruoanvalmistuksen ja leivonnan perusasioita sekä paljon
muuta, esimerkiksi vaatteiden pesemistä, silittämistä, ravitsemustietoa ja kuluttaja-asioita.
Seitsemäsluokkalaiset vierailivat myös Helsingin
energialaitoksella Helenillä.
Useamman aineen ilmiöopetusta kokeiltiin seitsemäsluokkalaisten kanssa. Kansainväliset seitsemännet luokat 7i ja 7j osallistuivat ilmiöön nimeltä
Aistit / Senses, joka oli kemian,
kotitalouden ja kuvataiteen yhteisprojekti. Tunneilla tutkittiin
erilaisten makujen tuomia aistimuksia ja kuvattiin, millainen
ilme syntyy, kun maistaa sitruunaa tai suklaata. Projektissa
oli ajatuksena myös tarkastella
ympäristöä muotoilun ja arjen
estetiikan kannalta. Oppilaat tekivät tunnilla kauniit kattaukset
eri teemoista. 7d oli mukana toteuttamassa hienoa vanhustyön
ilmiötä, joka oli liikunnan, terveystiedon ja kotitalouden yhteistyö. Vanhuksille leivottiin
tuoretta pullaa ja ulkoiltiin heidän kanssaan.
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Ylhäältä: 7b:n ryhmätyöskentelyä, kuva Päivi Seiskari; Herkkuja köksäntunneilta. Kuvat: Anne Kallela
Kuvisluokan arkiasetelma, kuva Salli Kulmala.

Kahdeksasluokkalaisten kanssa keskityttiin jo seiskalta opittujen ruoanvalmistustaitojen treenaamiseen ja hiomiseen sekä tutustuttiin myös suomalaiseen ruokakulttuuriin. Kahdeksasluokkalaisten
valinnaisryhmät kävivät perinteiseen tapaan katsastamassa Helsingin silakkamarkkinat.
Yhdeksäsluokkalaiset tekivät makumatkan maailman ympäri. Yhdeksäsluokkalaiset saivat tänä
vuonna ihan autenttista opetusta espanjalaisesta
keittiöstä, kun Madridin yliopiston vaihto-opiskelijat vierailivat maaliskuun alussa koululla ja pitivät
valinnaisen kotitalouden yhdeksäsluokkalaisille espanjalaisen keittiön workshopin.
Anne Kallela ja Minna Jääskinen
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Biologia
Suot tutuiksi
Moni meistä kaupunkilaisista on ehkä saattanut
unohtaa, millaista siellä on, eivätkä kaikki ole välttämättä koskaan käyneetkään siellä: suolla! Näistä
lähtökohdista lähdimme tekemään ysien suoilmiötä. Syyskuisella retkellä kävimme Vapon turvesoilla
Tammelassa ja Janakkalassa tutustumassa turpeentuotantoon. Lokakuussa kohteena oli luonnontilainen Slåttmossen Jakomäessä. Tämä retki oli monelle
unohtumaton kokemus saappaan jäädessä jumiin
suonsilmäkkeeseen. Vaikka olimme asutuksen ja
valtateiden äärellä, suojellulla suoalueella monet
pääsivät ensi kertaa nauttimaan suon tuoksuista ja
äänistä.
Kouluun palattuamme
jatkoimme suoteeman
parissa niin biologian,
maantiedon, fysiikan,
äidinkielen, liikunnan
kuin kuvataiteenkin
näkökulmasta. Nuoret laativat visailuja,
ahkeroivat tietopakettien ja kuvaesitysten parissa, testasivat
selviytymistaitojaan
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Pirkkolan soilla sekä lopuksi pitivät monipuolisen
paneelikeskustelun suolle rakennettavan asuinalueen energianlähteistä.

Tämä retki oli monelle
unohtumaton kokemus
saappaan jäädessä jumiin
suonsilmäkkeeseen.

Eläinten Body Worlds
“Tuo gorillahan on ihan kuin me ihmiset! Norsun
lihakset ovat aivan valtavia!” Yhdeksännen luokan
oppilaat pääsivät ihmisen biologian kurssilla pintaa syvemmälle, kun teimme retken Eläinten Body
Worlds -näyttelyyn Heurekaan maaliskuussa. Näyttely esitteli plastinoituja eläimiä ja elimiä. Oppilaat pääsivät niin ihmettelemään kirahvin
korkeutta, hevosen hiussuonten huikaisevaa määrää kuin laskemaan, montako mahaa märehtijöillä onkaan. Erilaisten eläinten
vertailu haastoi oppilaat pohtimaan, miten

samaan tarkoitukseen olevien elinten rakenne ja
koko saattavat vaihdella paljonkin eri lajien välillä
riippuen eläimen elintavoista.
Samalla retkellä teimme myös matkan maailmankaikkeuteen planetaariossa. Elokuva esitteli avaruuden havainnointimenetelmiä ja aurinkokuntamme, galaksimme ja maailmankaikkeuden kohteita.
Heurekan retkellä saimme kokea olevamme toisaalta yllättävän samankaltaisia muiden eläinten
kanssa ja toisaalta vain pienen pieni osa valtavaa
maailmankaikkeutta.
Nora Pircklén

Suriseville koti
Mitäs mökkejä täällä koulun seinällä roikkuu?
Mistä ruokani tulee? Miksi kimalaiset ovat tärkeitä? Kuviksen ja biologian yhteisprojektissa kahdeksasluokkalaiset tekivät hyönteishotelleja, veivät
ne ulos ja opiskelivat kasvien lisääntymisbiologiaa sekä hyönteisten monimuotoisuutta. Mökit
roikkuivat koulun seinustalla koko talven ja tarjosivat pölyttäjähyönteisille talvehtimispaikkoja. Keväällä oppilaat pääsivät katsastamaan hotelleja sen
verran myöhään, että kaikki asukit olivat kaikonneet.

Västäräkistä
vähäsen
Jo
perinteeksi
muodostunut kahdeksasluokkalaisten kevätseuranta
käynnistyi tänäkin
vuonna vilkkaasti.
Myös lukion ympäristöekologian
kurssilaiset osalKuvat Elisa Mehtälä
listuvat kevätseurantaan. Jokainen saa liittää
ryhmän yhteiseen peda.net-kansioon havaintoja
eliölajien keväisestä heräämisestä. Kylmä kevät ja
kasvien hidas esiin tuleminen on innoittanut tänä
vuonna erityisesti keräämään lintuhavaintoja. Myös
ääninäytteitä on liitetty seurantaan poikkeuksellisen
paljon. Aktiiviset keräilijät saavat mukavaa keväistä puuhaa ja myös korotusta biologian arvosanaan.
Samalla tulee harjoiteltua lajistoa.

Pieniä koloja oli kuitenkin nakerrettu täytteenä
olleisiin käpyihin. Hotellin check-out oli ehtinyt
tapahtua.

Kuva
Elisa Mehtälä

Mökit roikkuivat koulun seinustalla koko talven ja tarjosivat pölyttäjähyönteisille
talvehtimispaikkoja.
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Meriharakat.
Kuva: Karen Tse

Lajibongausta Viikissä
Lukion lajintunnistuskurssin retki tehtiin syyskuun
lopussa Viikin kauniisiin maisemiin. Tavoitteena
oli iltapäivän ja alkuillan aikana tutustua mahdollisimman moneen biotooppiin, niin rantaan, perinnemaisemaan kuin eri metsätyyppeihinkin. Retkellä tunnisteltiin kasveja ja lintuja sekä harjoiteltiin
edessä häämöttävään kurssin tenttiin. Opiskelijoiden asenne oli mitä innostunein: kamerat ja lajintunnistusoppaat olivat
ahkerassa käytössä. Kurssin yhteydessä opiskelijat
keräsivät myös itsenäisesti kesän aikana kasvi- tai
eliökokoelman.

Kamerat ja lajintunnistusoppaat
olivat ahkerassa
käytössä.

Yliopistovierailuja biologian
kursseilla

Kuva: Helena
Vainisalo
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Bi1-, Bi2- ja Bi13-kurssit pääsivät tutustumaan
yliopistomaailmaan ja
tutkijoiden tuoreimpiin
tutkimustuloksiin tammikuussa järjestettävillä Tieteen päivillä. Mielenkiintoiset luennot käsittelivät
mm. arktista ilmastonmuutosta ja geeniräätälöintiä.

Ihmisen
biologian
kurssit viettivät maaliskuussa tapahtumarikkaan päivän Meilahden kampuspäivillä.
Tapahtumatorilla pääsi
harjoittelemaan elvytystaitoja, opettelemaan
kanyylin laittamista
suoneen ja mittauttamaan verensokerinsa.
Luentoja pääsi kuuntelemaan esimerkiksi
musiikin vaikutuksesta
aivotoimintaan tai suomalaisten geeniperimästä. Tutkimusryhmävierailuilla katsottiin munuaisen soluja soluviljelmässä
tai tutustuttiin unilaboratorioon.

Toimiiko ekosysteemi minikoossa?
Mitä kärpäsloukku tarvitsee elääkseen? Pärjääkö
kastemato samassa suljetussa purkissa herneen taimen kanssa? Riittääkö kasveille pelkästään maaperäeliöiden tuottama hiilidioksidi? Kahdeksasluokkalaisten science-ryhmä rakensi toukokuussa
luokkaan pienoiskokoisia ekosysteemejä. Materiaalit
ja eliöt sai valita itse. Tärkeää oli selvittää eri eliöiden elinvaatimuksia
ja toteuttaa työ niin,
että ekosysteemi toimisi ihan itsekseen
ilman ulkopuolista
apua.

Suurin osa materiaaleista löytyi helposti koulun
lähimetsästä. Yhdessä ekosysteemissä oli mukana
vesi- ja maaeliöitä, joihinkin kylvettiin muutama
herneen siemen mukaan. Maaperäeliöille haettiin purkkiin oikeanlaista hajotettavaa lehtiainesta. Eräästä ekosysteemistä sai myös lihansyöjäkasvi
kärpäsloukku kodin. Ekosysteemin rakentamisesta ja seuraamisesta kirjoitettiin päiväkirjaa. Tutkimusviikkojen ajan ekosystemit näyttivät toimivan
hämmästyttävän hyvin. Ulkoa haetun maa-aineksen
mukana tulleet yllätyssiemenet olivat alkaneet itää,
ja eliöt näyttivät viihtyvän.
Teksti ja kuvat: Elisa Mehtälä

Lukion kemia
Uusien opetussuunnitelmien myötä tietokoneet otetiin käyttöön myös kemian opiskelussa. Ke1-kurssilla työskentelimme koko kurssin ilman oppikirjaa
käyttäen opiskelualustana Pedanet-verkkoympäristöä. Opiskelijat opiskelivat mm. kriittistä tiedonhankintaa, kokeellisten tutkimusten raportointia ja
johtopäätösten tekemistä.
Ke2-kurssilla tutustuttiin erilaisiin molekyylinmallinnusohjelmiin, joilla mallinnettiin orgaanisia molekyylejä, molekyylin muotoa sekä isomeriaa.

Kemian työkurssilla (Ke7) vierailimme kaksi kertaa
Kumpulassa Helsingin yliopiston kemian laitoksella. Ensimmäisellä kerralla tutustuimme kemian
tutkimusmenetelmiin, kuten IR-spektroskopiaan ja
spektrofotometriaan, joiden avulla opiskelijat analysoivat koulussa valmistetun aspiriinin puhtautta
ja rakennetta.
Toisella kerralla teemana oli vesi. Opiskelijat tutkivat ioninvaihtokromatografialla mukana tuomiaan vesinäytteitä, jotka analyysin mukaan täyttivät
talousvedelle säädetyt puhtauskriteerit. Opiskelijat
selvittivät myös kahdesta vesinäytteestä tuntemattoman malarialääkkeen vaikuttavan aineen, kiniinin,
tutustuivat nestemäisen typen ominaisuuksiin sekä
tekivät luminometrilla hygieniapikatestejä. Luminometrin toiminta perustuu ATP:n kykyyn tuottaa
valoa lusiferaasin kanssa lusiferaasi-entsyymin katalysoimassa värireaktiossa. ATP:n määrä on suoraan verrannollinen mikrobien määrään näytteessä.
Tutkimusmenetelmää käytetään hyödyksi laadunvalvonnassa elintarvike-, kosmetiikka- sairaala ja
lääketeollisuudessa.
Työkurssi päättyi koululla ”molekyyligastronomiseen” mustikkatrion ja suklaakakun maisteluun.
Teksti ja kuvat: Satu Kelo-Rakkolainen
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Kieliä ja
kansainvälisyyttä
Kieltenopettajat tempaisivat Euroopan kielten päivänä 26.9. Pidimme päivänavauksen,
aulassa oli esitteillä koulumme oppilaiden kotikieliä sekä opiskeltavia vieraita kieliä: englanti, ruotsi, espanja, ranska, saksa ja venäjä.
Järjestimme myös QR-koodien avulla koko
koululle visailun, jossa kysyttiin tietoja eurooppalaisista kielistä.

Espanja
Peruskoulun espanjan 8. luokan oppilaat osallistuivat eurooppalaisen eTwinning-portaalin kautta projektiin, jossa viidestä maasta lähetettiin pehmolelu
kiertämään turistina koulusta toiseen ja raportoimaan kustakin maasta ja sen kulttuurista espanjaksi.

Viidestä maasta lähetettiin
pehmolelu kiertämään turistina koulusta toiseen.
Peruskoulun espanjan 9. luokan oppilaat osallistuivat eTwinningin kautta projektiryhmään, jossa oli
mahdollista keskustella espanjaksi ja tutustua muiden osallistuvien maiden nuorten elämään, kotikaupunkeihin ja mielenkiinnon kohteisiin videoiden ja
erilaisten sähköisten tehtävien avulla.
Lukion espanjan opiskelijat ovat käyneet elokuvissa
ja tutustumassa Helsingin ravintolatarjonnan espanjalaisiin ja latinalaisamerikkalaisiin vaikutteisiin.
Maija Vanhanen

Äidinkieli ja
kirjallisuus
Äidinkielen ja kirjallisuuden vuotta ovat leimanneet
uudenlaiset työtavat, monet projektit ja vierailut.
Esimerkiksi Äi2-kurssin informatiivinen puheenvuoro, joka toteutettiin videona, oli pidetty tehtävä
opiskelijoiden keskuudessa. Luonnollisesti edelleen
on myös ihan perinteiseen tapaan luettu ja kirjoitettu paljon. Uuden Maunula-talon myötä saimme
kirjaston aivan koulun lähelle, ja se on tarjonnut
paljon uusia mahdollisuuksia.
Suomen satavuotisjuhlat ovat tarjonneet paljon virikkeitä ja materiaalia opetukseen. Esimerkiksi yhdeksäsluokkalaiset pääsivät tutustumaan kotimaisen
kirjallisuuden historiaan perehtymällä ryhmissä itsenäisyyden ajan vuosikymmeniin. Innoituksena
toimi Ylen juttusarja, jossa esiteltiin kirja jokaiselta
itsenäisyyden vuodelta. Tuloksena oli kiinnostavia
ja yllättäviäkin sukelluksia eri vuosikymmenten kirjallisuuteen, kulttuuriin ja historiaan.
Teatterivierailut ovat kuuluneet kiinteästi äidinkielen opiskeluun tänäkin vuonna. Lukiolaisillamme
teatterissa käynti kuuluu ohjelmaan Äi3-, Äi5- ja
Äi6-kursseilla. Nähty on ainakin Kansallisteatterin
Macbeth ja Arktinen hysteria, Red Nose Companyn
Punainen viiva sekä Teatteri Jurkan Rikos ja rangaistus, jonka ohjaaja Tuomo Rämö myös vieraili koululla pitämässä työpajan. Teatterivierailut ovat äidinkielen kurssien kohokohtia; esimerkiksi Macbethia
kommentoitiin seuraavasti:
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ETwinning-maskotteja.
Kuvat Maija Vanhanen ja
Rocco Perla.

“Olihan se aika hyvä. Tosi erilainen kuin
Äi3-kurssilla katsottu näytelmä ‘Luulosairas’. Valot ja videotykin käyttö jäivät erityisesti mieleen.” “En yleensä tykkää katsoa
teatteriesityksiä, mutta tämä oli kiinnostava musiikin ja efektien takia.” “Modernisointi yllätti positiivisesti. Kuinka kiinnostavan siitä saakaan tehtyä, vaikka on yli 400
vuotta vanha näytelmä!“

Peruskoulun perinteisiin kuuluu kaikkien yhdeksäsluokkalaisten teatterivierailu. Tänä vuonna katsottavaksi valikoitui Kaupunginteatterin Komisario
Palmun erehdys, jonka jännitys ja etenkin huumori vetosivat yleisöön.
“Mielestäni näytelmä oli todella hyvä ja
kiinnostava. Näytelmässä oli huumoria, ja
varsinkin Aimo Rykämö neuroottisena alkoholistina, Amalia vanhana kärttyisenä
tätinä sekä Virta hieman hölmönä avustajana olivat mielestäni hauskoja. Myös Palmu oli omalla äreällä tavallaan erittäin humoristinen hahmo.” (Elli Kuusniemi 9d)

Teatterien lisäksi on nähty muutakin
koulun ulkopuolista maailmaa. Esimerkiksi syksyllä kaikki abiturientit sekä 8a
ja 8b vierailivat Helsingin kirjamessuilla. Puheviestintäkurssi Äi7:n opiskelijat puolestaan pääsivät käräjäoikeuteen
istuntoa seuraamaan ja Äi4-kurssilaiset Päivälehden museoon perehtymään
sananvapauteen, sensuuriin ja median
historiaan.
Kata Melajärvi

8.-luokkalaisia kirjamessuilla, kuvat Salli Kulmala;
keskellä 9.-luokkalaisia teatterissa,
kuva Kata Melajärvi.
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Snippet of the international 9th
graders’ year
Media workshop with Kassandra
The eventful semester kicked off with a film workshop. We gathered both 9i and 9j after school and
worked on amateur short films, assisted by two
workers from the Culture Hub Interkult Kassandra. Although the result wasn’t so pretty, we got an
interesting peek into film making.
We had lessons in storyboarding a film and framing
shots. And a few groups even came through with
some interesting cinematography. All in all, it was
an interesting experience!

Theater museum
Later into fall we got the opportunity for a more obscure visit. We saw the theater museum at Kaapelitehdas. Once we arrived, we gathered at the door, and
some rules were laid down for us. Then we were free
to roam the museum. It had multiple floors, long
corridors and many rooms, all full of strange items
such as theater masks, costumes, stage decorations,
props and bizarre dolls. We spent a good two hours
there and then headed home.

dancing, singing and music. Hopefully this will become an annual tradition.

Camp schools
Us 9th graders this year were quite lucky, as we
managed to have two overnight trips. The first was
in midwinter at Lohiranta camp center. We arrived
there with busses, and already the ride there was
quite nice. At the venue, we first got settled in our
rooms and all were impressed by the place. It was
a very modern building with a large center room
that had a big glass window, sofas, a fireplace and a
small kitchen in the corner. The rooms were down
the corridors on the sides. After we got settled in we
made dinner. After dinner we had youth workers
organize us some odd activities which went on for a
while. Later into the night and into the early morning, people watched movies and sat around talking.
In the morning we had a nice breakfast buffet, prepared by the Lohiranta workers. After breakfast we

Talent show
Now onto the Talent Show. This was the first time
it was organized, so it was a little hectic, but in the
end turned out quite well. In the weeks leading up
to it people could sign up to perform. We had participants from all grades. At the show itself, we had

International Classes
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International Evening.
Photo by Salli Kulmala

9i and 9j dinner at Meriharju camp school

had a couple of hours to pack and clean up before
heading back home.

Us 9th graders this year were
quite lucky, as we managed
to have two overnight trips.
The second trip was in March, when we went to
Meriharju in Vuosaari, so everyone had to get there
by their own means. This time the building was a
little more interesting: it was an old manor house
near the sea. Once we had got settled in, we started
cooking. The kitchen was quite large, so most people
were able to contribute and the food turned out nicer. After dinner we again had some odd activities,
this time organized by Arja. After these we had sauna. The place had a very lovely wood-burning sauna. After everyone was done with the sauna, we had
free time. People put on movies, some sat around
talking a bit, like the last time. We woke up quite
early to take a walk. We went down to the water
which of
course
was frozen; it
looked
quite
spectacular. After our
walk,
we had
break-

fast and cleaned the place up before heading
home.
Of course, these were not all of our events, but these
are perhaps the most memorable ones.
Andreas Overmyer 9i

Tutoring
A remarkable thing about the international classes
and about this school in particular, is how willing
we are to use our own time to help out others when
they are having difficulties. Many students in my
own classes have stayed after school to help each
other better understand material they may have
missed in class, or in general to go over things they
might have had difficulties with. Some of us even
help out and tutor those in younger classes when
given the opportunity. I have never seen students
be this supportive in any other school environment,
given that none of us receive anything extra for our
efforts. This signifies how much the students in this
school truly feel like a family.

I have never seen students be
this supportive in any other
school environment.
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Diana Talv 8i

Vox Pops: Thoughts about moving to
a new country
1. New country
I remember the Liido beach of Somalia, the beauty
of it. And the hotels, warm weather and Somalian
food.
When I came to the UK, it was different, more urban and cold.
I hope that Somalia will be again the peaceful country it once used to be.
Abdulahi Moalim 8j

2. Coming to Finland
We reached Finland. I thought that there would be
mountains and snow but it was the opposite of what
I had imagined.

I like the summer here and
building a snowman with my
friends in winter.
Earlier I used to think that everything was different: language, style of speaking, atmosphere and
education.

3. Tunisia
It was summer holiday, when my family decided
to go to Tunisia for two months. I knew it was too
long, but I still was really happy and thought that,
because it was always hot there and I would swim
and have fun all day long.
The whole trip was amazing, because people were
always having fun outside and it was always hot,
but when time went by I started to get bored of the
always hot weather and that I always did the same
things over and over again.
I thought that I could not wait to get back to Finland
to see my old friends.
Radhia Belhareth 8j

4. Best decision
When my parents told me, “Prarthona, we are going
to Finland”, I was so excited.
I thought it will be a new experience. My parents’
decision of coming here was one of the biggest and
best decisions. I like the life here.
The environment is much better. But I miss my
country, my friends and my relatives.
Prarthona Zaman 8j

Now I am used to this environment. I like the summer here and building a snowman with my friends
in winter.
Sima Sapkota 8j
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Sunrise at Meriharju camp school.

Guiding Visitors at school
A little while ago me and a handful of other students got a wonderful chance to guide visitors from
the Erasmus (University Exchange Student) project
around our school. They were extremely polite and
interested in our school, I really hope we gave them
a good impression.
Our main tasks were to take them around to some
of the classes and to answer any questions (that we
were capable of answering) that they may have had
about our school or our experiences here.
The best part of this experience was the fact that
we started to see the school from an outsider’s perspective. We learned how the system that provides
us with all our education functions. We got to know
how much education differs in different countries.
This entire experience made us realize how truly
diverse the education system can be.

Enjoying the February sun! Photo by Arja Tingstad.

Diana Talv 8i

International
Evening 2017
Once again we enjoyed
a truly international
evening on Wednesday
3rd May. Students, families and teachers were
united through fantastic
program and delicious
buffet.

The evening was hosted by two charming students
from the 8th grades: Shama 8i and Kian 8j. Marvelous performances created by students gave the audience a taste of the cultural diversity and amazing
talents the classes represent. A Bollywood dance,
a boys’ trio, the International choir, a pantomime,
classical music by piano, a 9th grader’s speech and
many more performances contributed to the inspiring multicultural feeling of the evening.

Marvelous performances
created by students gave
the audience a taste of the
cultural diversity and amazing
talents the classes represent.
Due to Finland’s 100th year of Independence celebrations the buffet’s theme was Finnish traditional
food. We all went home enriched by this wonderful
experience and looking forward to the next International Evening.
Auli Fagerström

International Evening Speech
Good evening Parents, Teachers and Fellow Students. I hope you have all enjoyed this evening and
are ready to listen to my long boring speech. No,
I didn’t really mean it but you can be the judge of
that later.
So this is really the end of 9th grade, isn’t it. Middle
school went much faster than I expected. I would
definitely go through it again and again. I am not
going to stand here and lie that I did not regret doing anything during these three years. In fact, one

of my biggest regrets are my fashion choices. Gosh,
what was I thinking, I can’t even look at my 7th
grade pictures without cringing or anything. Oh
well, what is done is done and it’s time to move on.

Middle school went much
faster than I expected.
Throughout these three years we have learned plenty of things. Such as not being late from classes,
thanks to Jerry, or doing something that really matters to us. Like the time in 8th grade when there
was a big pile of snow on the basketball court, and
we spent four hours getting rid of the snow just to
play basketball. We also learned how to respect each
other and the teachers. What an improvement to
all of us.

I also want to thank my classmates and my family
for being there.
The years in Maunula have been the best three years
I have had so far. Eating ice cream outside in the
cold, rolling down a hill in camp school, arguing
with the teacher in class, having a water fight on
the beach. Yes, we did all those amazing things, but
everything comes to an end. I am just grateful that I
had the chance to go through this journey with my
wonderful class.
Thank you.

Nimo-Hanna Farah 9j

There were a couple of times when we came to
school in the evening. We brought some food and
our parents also came, so that we could get to know
each other and just have fun. I guess one of the
perks of being part of the International Classes is
that you get to meet different people with different
cultures.
If I were to be asked what the most memorable time
in the Middle School was, it would definitely be the
Camp School. We stayed up the whole night watching movies, of course after taking a long time to
decide which one to watch. In the morning, when
it was time to leave, we were all very tired and we
couldn’t wait until we got back to our comfy beds.
Now, I want to thank our teachers, especially our
homeroom teacher Arja, and Auli and all the other teachers for arranging this spectacular evening.
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International Evening.
Photo by Salli Kulmala.

Matkoja ja kansainvälistä toimintaa

Opettajien
koulutusohjelma
International
Mayk
Kaksivuotinen opettajien täydennyskoulutusohjelma Erasmus+ alkoi kesäkuussa 2016 ja saa päätöksensä vuonna 2018 toukokuussa. Projektin nimen
International Mayk mukaisesti eri oppiaineiden
opettajat ovat täydentäneet osaamistaan ja saaneet
uusia kokemuksia 1–2 viikon pituisilla kieli- ja kulttuurikursseilla eri puolilla Eurooppaa. Projektiin
osallistuu kaiken kaikkiaan 11 opettajaa. Noin puolet opettajista on jo ollut kursseilla.

Erasmus+: Europe between
mythology, modernity and
multiculturalism

Santa Monica, Los Angeles.
Kuva: Ville Tilvis
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Osallistuin syyslomalla 17. - 22.10.2016 Roomassa
järjestettyyn opetushenkilöstölle tarkoitettuun kulttuurikurssiin. Kurssin järjestäjänä toimi Laboratorio
del Cittadino -niminen järjestö. Kurssin kielenä piti
olla englanti, mutta sekä englannin- että ranskankielinen ryhmä olivat varsin pieniä, joten kurssin
järjestäjät olivat yhdistäneet ryhmät. Näin kurssilla
sai hyvän kertauksen myös ranskan kieleen.

Koko kurssin ajan saimme
vahvan tuntuman ja muistutuksen Euroopan juurista
ja kulttuurin lähteistä, jotka
ovat läsnä kaikkialla Euroopassa tänä päivänä. Roomassa
antiikki ja traditiot ovat läsnä jokapäiväisessä elämässä konkreettisesti: Ranskan
kulttuurikeskuksen elokuvateatteri oli rakennettu antiikin aikaiseen kylpylään, ja
metron työmaa Colosseumille on vähän väliä pysähdyksissä uusien antiikin löytöjen
tieltä arkeologien ryhtyessä
kaivauksiin.
Kävimme päivittäin nähtävyyksissä ja museoissa hyvien
oppaiden johdattelemana, ja
iltapäivisin keskityimme työpajoissa pohtimaan kunkin
päivän teemaa.
Kurssin hyvänä antina olivat
muut kurssilaiset, jotka esittelivät koulujaan ja kaupunkejaan sekä löysivät linkkejä Roomasta omaan kulttuuriin. Helsingistä esittelin Engelin suunnitteleman
empire-keskustan, jolla on suora yhteys antiikkiin.
Iltaiset keskustelut kurssilaisten kanssa avarsivat näkemyksiä ja toivat jälleen kerran hyviä yhteyksiä tuleviin projekteihin.
Teksti ja kuvat: Päivi Seiskari
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English Language
Development for
Teachers and School
Staff
We participated in an English language course in Malta, St. Paul’s
Bay 17th - 28th October 2016. The
course was organized by Alpha
School of English. This course was
meant for teachers to improve their
English skills. Before the course, we
took an online test to find out what
level we were on. Based on that test,
we were divided into study groups
according to skill level and we had
two 90-minute lessons each morning.
The course content included English
grammar, vocabulary and language
skills (reading, writing, listening,
speaking).

This course was meant for
teachers to improve their
English skills.
In the mornings we had two 90-minute lessons and in the afternoon we
had one 90-minute lesson. During the morning lessons we studied
grammar and in the afternoon lesson we mostly practised our speaking skills. Thanks to the small size of
the groups, we were able to practise
spoken English a lot. There were 2
40

- 6 students in each group. Some of the students
were on the course for 5 days and some for 10 days.
The other students were from Germany, France, Italy and Slovenia. Usually the lessons were held in
a classroom, but during some lessons we went on
field trips. This was a good way to get to know the
culture of Malta.
On one of the course days, we were able to take part
in a school visit. The school was Maria Regina Primary School in St. Paul’s Bay. It is a large and a very
multicultural school. It is a Primary School of about
1 100 pupils and 45 different nationalities. It was
very interesting to see how Primary school education has been organized in Malta.
The course helped us to become more confident
in using English. We learnt a lot of new vocabulary during the lessons and some forgotten grammar rules came back. It was also interesting to
learn some useful phrases and idioms. We found
the course very useful, since we speak English every
day in our work teaching and communicating with
students and their parents. The course motivated us
to continue studying more English and we are going to take part in the advanced language course to
develop our language skills also in the near future.
Minna Jääskinen and Marja Loukola

Lukiomme kansainvälisiä yhteyksiä:
Erasmus+

mm. uusiokäyttöön, kierrätykseen ja vedenpuhdistukseen sekä pohdittiin ratkaisuja raskaan teollisuuden ja liikenteen saasteisiin. Matkaseurueeseen
kuuluivat lukion opiskelijat Vinski Pyykönen, Elias
Elonheimo ja Anton Granroth sekä opettajat Inkeri
Miekkavaara ja Teppo Harju. Vierailu tarjosi kaikille

Alkusyksystä 2016 saimme iloisen varmistuksen:
CIMOlta (nyk. Opetusviraston alainen) haettu
kaksivuotinen Erasmus+ -apuraha projektille
Greetings from Tomorrow toteutuu! Aiheena on
ekologisuus hyvin laajasti. Ranskalainen koulu
koordinoi hanketta, ja Ranskan ja meidän lisäksemme on mukana koulut Italiasta, Romaniasta
ja Bulgariasta.
Koko projektin aloituskokous oli marraskuussa 2016 Helsingissä meidän koulussamme. Jokaisesta projektissa mukana olevasta koulusta
saimme vieraaksemme muutaman opettajan ja
suunnittelimme yhdessä projektin aikataulua ja
strategiaa. Sittemmin meillä on ollut kevätlukukaudella jo kaksi aktiviteettia, vaihdot Bulgariaan ja Ranskaan, joissa koulustamme mukana
on ollut eri opettajia ja lukiolaisia.
Ensimmäinen opiskelijavaihto suuntautui helmikuussa Bulgarian pääkaupunkiin Sofiaan, jossa teemana oli Teollistumisen historia ja saasteet. Ohjelmaan sisältyi mm. opintokäyntejä eri
museoihin, kuten polytekniseen museoon, jossa oli myös kemiaan liittyvä demonstraatioluento, sekä Muzeikoon, joka muistutti hieman
meidän Heurekaamme. Matkalla tutustuttiin
Bulgariassa. Muzeiko on Sofian oma Heureka, alakuvassa koko
kansainvälinen vaihtoporukka istuttaa puita koulun pihalle.
Kuvat: Teppo Harju
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Lukiolaisten
Lontoon-matka
4.–8.9.2016

aimo annoksen bulgarialaista kulttuuria, vieraanvaraisuutta ja historiaa.

Vierailu tarjosi kaikille aimo
annoksen bulgarialaista
kulttuuria, vieraanvaraisuutta
ja historiaa.
Toinen opiskelijavaihto oli huhtikuussa Ranskassa, Brétigny-sur-Orgessa, Pariisin lähellä. Teemana tässä vaihdossa oli Maapallon lämpeneminen ja
nykyhetken yhteiskunnat. Ryhmätöissä tutustuttiin
kasvihuonekaasuihin sekä niiden muodostumiseen
ja vaikutukseen ilmakehässä. Yhteiskunnallisesti
ryhmätyöt keskittyivät maatalousyhteiskunnan kehitykseen nykyiseksi ja kierrätyksen merkitykseen
nykypäivänä. Ohjelmaan kuului tutustumista Versaillesin puistoon, modernin taiteen museoon sekä
jokiristeily Seinellä. Viikko huipentui puun istutukseen sekä jäähyväisdiskoon. Mukana olivat piskelijat
Siri Hetta, Aleksander Heino ja Lilli Rantanen sekä
opettajat Jouni Kovero ja Virpi Vatanen.

Ohjelmaan kuului tutustumista Versaillesin puistoon,
modernin taiteen museoon
sekä jokiristeily Seinellä.
Seuraava vaihto on Romaniassa, Iasi-nimisessä
kaupungissa lokakuussa 2017, ja sen teemana on
Roskien uusi elämä ja kierrätys. Viimeiset vaihdot
ajoittuvat kevätlukukauteen 2018. Toiseksi viimeinen kohdistuu Italiaan, Satriano di Lucaniaan, jossa
teemana on Miten voimme pelastaa maapallon. Viimeinen vaihto on koulussamme toukokuussa 2018.
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Pariisissa. Ylhäällä työpajatyöskentelyä ja
alhaalla näkymä Seineltä Notre Damelle.
Kuvat: Jouni Kovero

Päätösteemana tuolloin on Kuinka voimme koulutuksen avulla pelastaa maapallon.
Greetings from Tomorrow on jo näkynyt ja näkyy
tulevaisuudessakin mm. koulun kotisivuilla sekä
Facebookissa, joista kannattaa seurata projektin
etenemistä. Nuoret kirjoittavat yhdessä kirjaa luku
luvulta, ja se valmistuu projektin loppupuolella. Tähän mennessä on kirjoitettu ensimmäiset kaksi lukua: saastuttaminen kussakin maassa ja hyviä oman
maan ratkaisuja ekologiseen elämäntapaan.
Tiina Kokkoniemi, Inkeri Miekkavaara
ja Päivi Seiskari

Lukion toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat
suuntasivat kohti Lontoota kahden opettajan valvovan silmän alla elokuun alussa opintomatkalle.
Reissussa ehdittiin nähdä ja kokea kaikenlaista, kuten Big Ben, Hampton Court Palace ja Waterloon
juna-asema. Pääsimme myös seuraamaan oikeaa
oikeudenkäyntiä Lontoon korkeimman oikeuden istuntosalissa. Päivisin oli kaikkea ohjattua ohjelmaa,
mutta iltaisin opiskelijoilla oli lähes vapaat kädet
tehdä mitä kukin lystää.
Jesse Hakkarainen 2a

London Journal
Sunday September the 4th
I woke up at 5:20 am and me and Katja got to the
airport around 6:40 am. We were both very excited and ready for the trip. We arrived to Gatwick
around 10 am in the UK time. We got a train that
took about 30 minutes to Victoria Station. From
there we took the metro to Elephant and Castle.
We arrived at our hostel and took off to the British
Museum.
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We had a task to do and I did
it in a group of 5 people.
From there we headed to Covent garden to spend a little free
time. I spent it shopping. Next
we headed to Piccadilly Circle. Here some of our group
left to the hostel. The rest of
us walked to Trafalgar square.
From there to the Millennium
Bridge.
After that we watched as a
scale model of the old London that burned in the 1600
was burned on Thames.
After that we just headed to
the hostel and slept.

Monday September the
5th
We left the hostel to go the
Central Criminal Court. There
we didn’t get to watch a full
trial and had to wait around
but it was a really interesting.
After that me and a few others left to go get lunch. We ate
in a restaurant near Trafalgar
square because after eating
we would go to the National
Gallery.
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I really liked the National Gallery and was a little
disappointed when we found out that we couldn’t
go to some rooms because they were reconstructing.
After we left the Gallery we went to buy tickets to
a musical. Then we took the bus to Harrods and
looked around. From there me and Emma left to go
watch Breakfast at Tiffany’s. I really liked the version
of the story. It was fun.

Tuesday September the 6th
We met in Parliament Square. We were told by a
picture of Nelson Mandela’s statue to find the place
to go to.
When everyone had arrived we walked around the
biggest sights. When we arrived to the Buckingham
Palace we watched the changing of the guard.
We had a bit of free time which we spent walking
around for a bit and then we left to the Waterloo
train station.
From there we went to Hampton Court Palace
which was one of my personal favourite things during the trip. In Hampton Court I didn’t take pictures
because I was too excited to stop for a while.
When we arrived back to London I and a few others
went to see a place where they filmed BBC Sherlock.
We saw cafe and the door and from there we left
to the actual Baker Street. There we looked around
and took pictures of the Sherlock Holmes Museum.

In Hampton Court I didn’t take
pictures because I was too
excited to stop for a while.
After this our group separated as the others left to
the hostel and me and the other three that stayed
intended to go to see a movie. When we came out
of the tube Anni’s glasses broke and we didn’t go to
see a movie but went to an Italian restaurant.

just headed back to the hostel and waited for the
group there.

Then we left to the airport and went home.

Eveliina Övermark 2c

Wednesday September the 7th
We went to Paddington train station and took a
train to Oxford. When we arrived to Oxford we
were shown around the town and then had a bit of
time for ourselves. We spent this time in the Covered Market.
After that we went to Christ Church College where
we got to look around and enjoy the place. I really
enjoyed it as a big Harry Potter fan.
We left to go to a book shop where we spent about
an hour and walked out with many books. We
looked around Oxford a bit and shopped a little.
When we got back to London me, Katja and Emma
went to Oxford Street and shopped for a bit and
went back to the hostel.

Thursday September the 8th
In the morning we gave our keys to our rooms back
and headed to Camden Town. Of course when we
got out of the hostel I fell flat on my face and had
accidently ripped jeans for the rest of the day.
In Camden Town we went around the local shops
and ate there. After that we were really tired and
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Granadan leirikoulumatka
13.–19.10.2016

Joka päivä oli monenlaista kulttuuritapahtumaa
sekä espanjalaista arki- ja kouluelämää, mm. esittelimme omaa kouluamme ja Suomea sekä toimme
pieniä maistiaisia Suomesta espanjalaisiin luokkiin.
Nuoret valokuvasivat paljon ja kirjoittivat päiväkirjaa, josta otteita seuraavassa:

Espanjan ja englannin kielen opettajan Maija Vanhasen järjestämä ja espanjan-lukijoiden odotettu
matka toteutui lokakuussa ja suuntautui Málagan
kautta Granadaan, jossa on jo meille aiemmasta
projektista tuttu koulu, Colegio Salesiano San Juan
Bosco. Matkalla oli kaksi opettajaa, Maija Vanhanen ja Tiina Kokkoniemi sekä 16 lukion opiskelijaa.

Bussimatka Málagasta Granadaan meni hyvin rennosti
ja nopeasti. Monia mietitytti, millainen isäntäperhe olisi ja olisiko perheen kanssa
yhteistä puhekieltä jne. Loppujen lopuksi saavuttuamme Granadaan saimme hienon vastaanoton, ja siinä
vaiheessa kaikkien jännitys
loppui. Kaikki olivat helpottuneita, kun odotuksen
piina oli ohi ja näki oman
isäntäperheen vihdoin ja
viimein. Loppuillan vietimme isäntäperheissämme tutustuen toisiimme.

Opiskelijat pitivät jo etukäteen yhteyttä isäntäperheisiinsä, joista tulikin matkan aikana rakkaat, ja
monella oli hyvin haikea mieli, kun lähdimme takaisin Suomeen. Vastaanotto perheissä oli todella lämmin, ja nuoriamme kohdeltiin kuin oman perheen
jäseniä. Nuoret tutustuivat perheissä asumisen kautta tavalliseen espanjalaiseen perhe-elämään, ja kommunikointi espanjaksi sekä englanniksi sujui hyvin.
Monelle meistä ehkä suurin elämys oli vierailu
Unescon perintökohteessa Alhambran palatsialueella. Kokopäiväretkellä kiersimme oppaan johdolla
linnan ja alueen ja kuulimme sen historiasta kiinnostavia tarinoita. Tärkeä yhteinen retki isäntäperheiden kanssa tehtiin rannikolle pieneen Salobreñan
kaupunkiin, jossa tutustuimme historialliseen linnoitukseen ja nautimme rannalla yhteisen lounaan
paikallisessa kalaravintolassa.

To 13.10. Málaga

ja siellä oli oppilaita noin viisivuotiaista kaksikymppisiin. Tutustuessamme kouluun kuulimme pienten
noin 5 - 6-vuotiaiden sanovan meille erilaisia juttuja
suomeksi, muun muassa kiitos ja heihei, sekä pääsimme seuraamaan muutamaa oppituntia. Näimme
myös hurmaavan tanssiesityksen sekä pääsimme
tutustumaan koulun kuvaus- ja äänitysstudioon.
Lilli

Patrisia ja Johanna

Espanjalainen koulu
Vierailimme espanjalaisessa
Colegio Salesiano San Juan
Bosco de Granada -nimisessä koulussa. Siellä panimme
merkille, että koulu oli suuri
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Kuva: Elias Karjalainen

Parque de las Ciencias de
Granada
Parque de las Ciencias on yksi suurimpia Euroopassa sijaitsevia tiedepuistoja. Granadassa sijaitseva
tiedepuisto tarjoaa paljon kulttuurista ja tieteellistä
katsottavaa ja ihmeteltävää. Kun vierailimme puistossa, oli meille varattu opas, joka esitteli meille ihmisbiologian näyttelyä. Pääsimme myös ohjattuun
planetaarioesitykseen. Saimme kierrellä tiedepuistossa vapaasti monta tuntia, ja suurimpia nähtävyyksiä oli torni, josta näki ympäröivää Granadan
kaupunkia, perhostalo ja esittely ihmisbiologiasta ja
eri eläinlajien sydämistä.

Matematiikkalukion vuosi

Helmi

Monia mietitytti, millainen isäntäperhe
olisi ja olisiko perheen kanssa yhteistä
puhekieltä.

Granadaan tutustuminen
Lauantaiaamuna kokoonnuimme yhteen ja aloimme kiertämään paikallisen oppaamme kanssa Granadan nähtävyyksiä. Kävimme mm. katsomassa
Granadan katedraalin. Kierros oli ihan kiinnostava. Sen jälkeen jotkut lähtivät perheisiinsä ja jotkut
jäivät keskustaan syömään. Lopulta kokoonnuimme
melkein kaikki nuoret yhteen keskustassa.
Esther, Laura, Emma
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Matematiikan yö. Kuva:Ville Tilvis.

Matematiikan yöt
ja matematiikkamaanantait
Perinteikkäitä Matematiikan öitä vietettiin pe
12.8.2016 ja pe 20.1.2017. Matematiikan yö kokosi
jälleen nykyiset ja entiset opiskelijat yhteiseen illan ja yön viettoon koululle perjantai-illasta maanantaiaamuun. Ohjelmassa oli tuttuun tapaan mukavaa yhdessäoloa, lautapelejä, oppitunteja, Pecha
Kucha -esitelmiä ja perinteinen pizzakisa. Syksyn yössä matematiikkalukion entinen opettaja,

everstiluutnantti Esa Lappi kertoi lennokkaasti matemaattisesta mallinnuksesta sotatieteissä.
Matematiikkamaanantaissa opiskeltiin maanantaisin koulupäivän jälkeen mielenkiintoista matematiikkaa. Kouluvuoden aikana matematiikkalukiolaiset osallistuivat kilpamatematiikkavalmennuksiin
Päivölässä sekä Kumpulan kampuksen Tekijäryhmä-matematiikkakerhon ja Algoritmi-ohjelmointikerhon toimintaan.

Vierailuita
Elokuussa (15.8.2016) matematiikkamaanantai vieraili Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksessa
Antal Kellen mielenkiintoisessa näyttelyssä Personal Abstractions, jonka teemana oli
matematiikka ja taide. Lokakuussa (11.10.2016) matematiikkalukio
kävi tutustumisvierailulla Meilahden sairaalan BioMag-laboratoriossa, jossa pääsimme tutustumaan
siellä tehtävään aivotutkimukseen.
Toukokuussa (3.5.2017) matkasimme opintovierailulle Aalto-yliopistoon ja tutustuimme Aallossa
tehtävään tutkimukseen ja opetukseen teemalla todennäköisyyksiä ja
tilastotiedettä.

Matematiikkalukion leffareissut ovat viime vuosina
muodostuneet perinteeksi. Tänä lukuvuonna käytiin katsomassa uusin Star Wars -elokuva Rogue One
ja alkuperäinen Alien vuodelta 1979.

Matematiikkalukion leffareissut ovat viime vuosina
muodostuneet perinteeksi.
Loka-marraskuun vaihteessa 20 matematiikkalukiolaista matkasi tutustumaan CERN-tiedekaupunkiin
Sveitsissä. CERN on maailman suurin hiukkasfysiikan tutkimuskeskus. Vierailu sisälsi oman hiukkasilmaisimen rakentamisen ja muuta kokeellista työtä
sekä valtaviin tutkimuslaitteisiin ja niiden ohjausjärjestelmiin perehtymistä.
Ville Tilvis ja Anna Kairema

Kilpailumenestystä
4 tieteen kisat
Matematiikkalukion opiskelijat keräsivät menestystä
lukiolaisten 4 tieteen kisoissa. Ohjelmointikilpailu
Datatähdessä Juha Harviainen sai hopeaa ja Iikka
Hauhio sijoittui seitsemänneksi.
Matematiikassa Petrus Asikainen oli 5. ja Juha Harviainen 7. sijalla. Fysiikassa Asikainen oli neljäs.

Matematiikkaolympialaiset
Matematiikkalukion Ella Anttila edusti Suomea
kansainvälisissä matematiikkaolympialaisissa kesällä 2016. Kilpailu järjestettiin tänä vuonna Hong
Kongissa. Ella oli paras suomalainen ja ylsi kunniamainintaan äärimmäisen kovassa kilpailussa, johon
osallistui 602 nuorta yhteensä 109 maasta.

Kenguru-kilpailu
Kansainvälinen Kenguru-kilpailu pidettiin
16.3.2017. Koulumme on kilpailun Suomen koordinaattori. Tänä vuonna kisaan osallistui Suomessa 18 000 ja koko maailmassa 6 miljoonaa lasta ja
nuorta.
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CERN. Kuvat: Teppo Harju

Sävellysohjelmalla Los Angelesiin

Kilpailumenestystä biologiassa

Matematiikkalukion opiskelijat Iikka Hauhio ja
Lassi Kaimio edustivat Suomea ISEF 2017 -tiedekilpailussa Los Angelesissa 14. - 19.5.2017. Heidän
kehittämänsä sävellysohjelma Pyco voitti edustusmatkan Tutki Kokeile Kehitä -kilpailun finaalissa
huhtikuussa. Myös Matematiikkalukion linjanjohtaja Ville Tilvis palkittiin tutkimusten ohjaamisesta
matkalla ISEFiin.

Anni Kauniskangas 2m sai upeat pisteet huhtikuussa järjestetyssä Biologian kansallisessa kilpailussa.
Hän ansaitsi menestyksellään paikan kansainvälisten Biologian olympialaisten valmennusjoukkueeseen. Valmennus alkaa elokuussa. Kymmenen
opiskelijan valmennusjoukkueesta valitaan edustajat olympialaisiin, jotka ovat kesällä 2018 Iranissa.
Biologian kansallinen kilpailu oli tänäkin vuonna
tasoltaan erittäin haastava, ja siinä menestyminen
vaati laajaa biologian tietämystä myös lukion kurssien ulkopuolisista asioista. Onnea Anni!

Pyco on tietokoneohjelma, joka tuottaa rajattomasti sävellyksiä annetun rytmin ja säkeistörakenteen
pohjalta. Tuotoksen voi kuunnella heti tai tulostaa
nuotteina. Pycon parhaita sävelmiä ei erota ihmisen
säveltämistä .

Elisa Mehtälä

Ville Tilvis

Lapin kesäkoulu
Yksi matematiikkalukion perinteistä on jo parikymmentä kertaa järjestetty Lapin kesäkoulu, jonne suunnataan heti kesäloman alettua. Vuoden 2016
kesäkouluun osallistui 22 opiskelijaa sekä opettajat
Liisa Mäkelä, Elisa Mehtälä ja Ville Tilvis.
Sunnuntaina 5.6. suurimman osan maunulalaisista vielä nukkuessa starttaa innokas bussilastillinen
matematiikkalukiolaisia kohti Lappia. Suuntana on
tänä vuonna Sonkamuotka Suomi-neidon kainalon
kohdilla. Luvassa on kymmenen päivää matematiikkaa ja biologiaa upeissa maisemissa.

Otteita ryhmän blogista
5.6.
Matka alkoi koulun pihasta klo 8.00. Kaikki tavarat
saatiin mahtumaan kyytiin. Matka on sujunut ongelmitta. Mafioson pelaaminen alkoi bussin perällä
välittömästi lähdön jälkeen. Muutama eläin on jo

havaittu. Liisan kuulutukset kuuluvat taustalla aina
välillä.
Taavi ja Tuukka

6.6.
Matematiikan tunti alkoi noin klo 10.00, noin tunnin myöhemmässä kuin normaalisti. Tunnin Tilvis
aloitti kaikkien shokiksi kertomalla, että peliteorian kurssimme on oikeasti humanistinen kurssi,
eikä matemaattinen. Noin tunnin opetuksen jälkeen
kaikki jakaantuivat pienempiin ryhmiin tekemään
tehtäviä. Lämpötila oli muutaman tunnin päästä
noussut jo niin korkeaksi, että ulos uskaltautui mennä tekemään tehtäviä.
Ruokaa alettiin tekemään kuuden aikoihin illalla
leiripaikkamme kodassa. Leiriläisten hämmästykseksi ja iloksi paikallinen matkailuyrittäjä kaarteli
mökkiemme lähelle hienolla ultrakevyellä vesitasollaan. Opettajat ja halukkaat opiskelijat pääsivät
katsomaan upeita Lapin maisemia ilmasta käsin.
Myöhemmin illalla matikistit kävivät saunassa ja
uimassa. Lettuja paistettiin myös.
Jere ja Elias

7.6
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Vasemmalta: Iikka Hauhio
ja Lassi Kaimio,
kuva Ville Tilvis;
Anni Kauniskangas,
kuva Elisa Mehtälä.

Aamiainen oli tänään
8:30, ja sen jälkeen oli
matikkatuokio aiheena dominointi. Ennen
välipalaa Tilvis piti lyhyen opastuksen perinteisistä italialaisista taistelutaidoista sekä esitteli
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joitakin hienoja miekkatekniikoita. Välipalan jälkeen lähdimme suolle tarpomaan. Suolla pyrimme
tunnistamaan erilaisia lajeja ja lisäksi otimme turvenäytteitä ja keräsimme rahkasammalia. Kun pääsimme takaisin leiripaikalle, meillä oli edessä lähes
mahdoton tehtävä eli kaikkien sammalten määrittäminen. Tämän jälkeen pidettiin taas tuokio matikkaa, aiheena nollasummapelit sekä sekastrategiat.
Anni ja Maxim

8.6.
Aamulla herätyskellot soivat jo seitsemältä, ja kahdeksalta lähdimme räntäsateessa kohti Norjaa. Maisemat vaihtuivat nopeasti, ja mäntyrajan ylitettyämme alkoi näyttää jo hyvin erilaiselta. Pysähdyimme
Peeran Palsasuolla tutkimassa jäisiä lohkareita ja
etsimässä vuosia sitten sinne jätettyjä jalanjälkiä.
Lopulta uusimme jalanjälkemme, kun Jere hyppäsi
tasajalkaa suohon. Saattoi varpaita hieman paleltaa!
Sää oli muutenkin aika viileä, ja tuuli oli kova.
Viimein ylitimme Norjan rajan ja lyhyehkön ajelun jälkeen pysähdyimme Lyngen-vuonon rannalle
tutkimaan laskuvesi-ilmiötä sekä keräämään veden
laskiessa rannalle
jääneitä eliöitä. Osa
päätti myös ottaa tilanteesta kaiken irti
ja kahlata juoksennellen Jäämeressä.
Eikä ollut edes kylmää! Makkarat ja
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maissit paistettumme olemme nyt matkalla kohti
Tromssaa.
Hanna ja Mikk

Osa päätti myös ottaa tilanteesta kaiken irti ja kahlata
juoksennellen Jäämeressä.
9.6.
Aamulla pakkauduimme bussiin ja lähdimme noin
kello 10 kohti Suomea. Pysähdyimme Skibotnissa
Jäämeren rannalle ihastelemaan kiviä ja kuvaamaan
kasveja kasvioon. Rannalta löysimme myös syödyn
valaan raadon. Pian jatkoimme matkaa Morsiamen
hiukset -vesiputoukselle. Osa päätti kahlailla raikkaassa purovedessä, ja monet löysivät biologian
kurssin kasvioon lapinorvokkeja ja kotkansiipiä.
Tapio ja Laura

10.6.
Päivä alkoi normaalisti; aamupalaksi puuroa ja leipää, jonka jälkeen alkoi ensimmäinen matematiikan

oppitunti. Oppitunnin jälkeen kaikki vetäytyivät
mökkeihin laskemaan tehtäviä. Välipalaksi tarjottiin leivän lisäksi pullaa ja viinirypäleitä. Tämän jälkeen alkoi seuraava matematiikan oppitunti, jonka
päätteeksi pelattiin “Kenraali Blotto” -peliä. Seitsemän joukkuetta jakoi 100 armeijaansa kymmenelle
taistelukentälle. Joukkue “Überkuutio” voitti pelin.
Toisen tehtäväsession jälkeen siirryttiin metsään
tutkimaan jäkäliä. Pienen tauon jälkeen julkistettiin
sammalkeräilyn voittajat, ja jaettiin palkinnoiksi vihersmoothieta ja kaksi magneettia.

turvallista reittiä tai vaarallisia portaita. Valtaosa,
mukaan lukien allekirjoittaneet, valitsi lahot ja vinot vaaralliset portaat. Kadonnut Iikka löytyi, kun
hän palasi reittiä taaksepäin lähdettyään matkaan
ennen muita. Lyhyen kasvinkuvauspaussin jälkeen
matka jatkui kohti huippua, ja takit ovat kadonneet
kiipeilijöiden päältä. Polku muuttuu asteittain kiviseksi huippua kohti. Perillä huipulla oli hienot näkymät. Aurinko paistoi ja sää on mukavan lämmin.
Veeti otti kamerallaan panoraamakuvia. Haltikin
pilkahti horisontissa.

11.6.

12.6.

Herätyksen ja aamupalan jälkeen oli vuorossa päivän ohjelmana käynti tunturi-Lapin luontokeskuksessa Hetassa. Keskuksesta on paljon, paljon kuvia
ja hieno valkoinen täytetty lintu (kiiruna.) Keskuksesta on myös hieno saamelainen teltta.

Lähdimme läheisen sahan pihalle mittailemaan
dyynejä. Rakensimme hiekasta pienen dyynin, jonka kulmaksi ilmeni noin 40 astetta. Paikalla oli myös
oikea dyyni, joka oli myönnettävästi vaikuttavamman näköinen kuin meidän simuloimamme pienet
dyynit. Luonto on siinä suhteessa parempi kuin me.
(Toisaalta sillä on myös paljon enemmän aikaa käsillään.) Dyynien rakentelun jälkeen suunnistimme
takaisin mökille. Matkalla bongasimme vielä joitain
kasveja kasvioitamme varten.

Veeti ja Boris

Keskuksen jälkeen lähdimme kävelemään Jyppyrälle. Tie on pelkkää hiekkaa ja havunneulasia, ja
aurinko paistoi. Tie muuttui yhtäkkiä tavalliseksi metsäpoluksi. Saimme vaihtoehdon kulkea joko

Tuukka ja Taavi

Leirissä vietimme aikaa mökeissä ja kodassa. Ahkerimmat lukivat
jopa matematiikkaa
kaukaisuudessa (seuraavana
päivänä) häämöttävään matematiikan
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kokeeseen. Illemmalla ruuan jälkeen aloimme siivoamaan mökkejämme. Tavaroiden pakkaamisen ja
yleisen siistinnän ohessa lämpesivät saunatkin viimeisen kerran meidän toimestamme tässä leirissä.

viihtyisälle paritalolle Puolangalla. Asetuimme aloillemme ja aloimme ratkoa parin oppilaan suunnittelemaa koetta. Sen jälkeen osa vetäytyi yöksi nukkumaan, osa meni pelaamaan Diplomacya.

13.6.

14.6.

Heräsimme aikaisin aamulla ja käytimme tunnin
pakkaamiseen sekä siivoamiseen. Pian, vähän yli
kahdeksan, jo jätimmekin Sonkamuotkan mukavat mökit taaksemme ja suuntasimme kohti etelää.
Noin tunnin ajon jälkeen pysähdyimme ja lähdimme pienelle aamukävelylle Äkäsmyllylle. Mylly oli
vanha ja hieno. Matkan varrella näimme ja kuulimme kuukkeleita.

Diplomacy saatiin päätöksiin, ja porukka meni nukkumaan. Aamulla herätys tapahtui 7.30, jonka jälkeen syötiin lettuja ja paistettua kananmunaa aamiaiseksi ja pakattiin kamat bussiin. Ennen kuin
pääsimme kunnolla matkaan, kävimme vielä katsomassa komeaa Hepoköngästä, Suomen suurinta
vesiputousta.

Iida ja Peppi

Matkamme jatkui tasaisena. Osa pelasi mafiaa, osa
luki peliteoriaa kokeeseen. Välissä pysähdyimme
ostamaan herkkuja kaupasta. Lopulta saavuimme

Riikka ja Alex

Oppimisen tuki ja
opiskeluhuolto

Hepokönkään jälkeen bussissa aloitettiin jakamaan
palkintoja oppilaille, jotka saivat suurimmat pisteet
päivän kysymyksistä. Palkintona oli pussillinen poron pipanoita. Bussimatka sujui välillä puuduttavan
tylsästi ja välillä mielenkiintoisia havaintoja tehden.
Biologian opettajat bongailivat niittykasveja ja Maxim kertoili kaikille entisestä kotipaikkakunnastaan
Kajaanista, jonka ohi huristelimme.
Viimeisetkin eväiden rippeet syötiin Lapinlahdella, josta jatkettiin viimeiselle pysähdykselle Juvan
ABC:lle. Sieltä lähdön jälkeen bussissa jaettiin kurssikokeet ja tehtiin yhteenvetoa kurssista.
Toni ja Anton

Kiitoksia koko porukalle upeasta leiristä. Nyt ollaan taas monta havaintoa, ajatusta ja kokemusta
rikkaampia. Ensi vuonna uudelleen!
Teksti ja kuvat Liisa Mäkelä ja Elisa Mehtälä
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Terveydenhoito

Koulukuraattori

Oppilaita on hoidettu Helsingin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tarkastusohjelman mukaisesti.
Tavoitteena on ollut turvata oppilaan terve kasvu ja
kehitys. Hoitomuotoina ovat olleet terveystarkastukset, seulontatutkimukset ja henkilökohtainen
terveysneuvonta.

Koulukuraattori tukee oppilaita arjessa sosiaalisissa
suhteissa, koulunkäynnissä ja yleisessä hyvinvoinnissa. Kuraattori Anna-Maija Juutila on tavattavissa päivittäin, ja yhteyttä voi ottaa tulemalla juttelemaan, puhelimitse, sähköpostilla tai Wilmassa.

Peruskoulun kahdeksannet luokat ja lukion toiset
luokat on kutsuttu lääkärintarkastukseen. Myös kutsuntaikäisten terveystarkastukset on tehty koululääkärin vastaanotolla.
Rokotuksia on annettu rokotusohjelman mukaisesti. Oppilailla on ollut mahdollisuus käydä terveydenhoitajan poliklinikkavastaanotolla päivittäin.
Tarvittaessa heidät on ohjattu jatkotutkimuksiin.
Koululääkärinä on toiminut Vaula Tuominen ja
kouluterveydenhoitajana Marketta Hyvärinen.

Hammashuolto
Yläasteen oppilaat on kutsuttu yksilöllisesti määritetyn tarkastusohjelman mukaisesti suun ja
hampaiden terveydentilan tarkastukseen. Kymppiluokkalaiset ja lukiolaiset ovat itse hakeutuneet
hammashoitolaan oman tarpeensa mukaan. Alle
18-vuotiaiden hammashoito on maksutonta.
Ajanvaraus tapahtuu keskitetyn ajanvarauksen kautta. Puhelinnumero on 09 310 51 400.
Marketta Hyvärinen
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Työn tavoitteena on oppilaan auttaminen ja asioiden
selvittely etsien pulmiin käytännöllisiä ratkaisuja.
Perustavoitteena on se, että oppilas pystyisi mahdollisimman säännölliseen koulunkäyntiin omien
kulloistenkin voimavarojensa puitteissa.
Anna-Maija Juutila

Psykologi
Psykologin tehtävänä on edistää ja tukea nuorten
opiskelua ja hyvinvointia sekä yksilö- että yhteisötasolla. Psykologi Terhi Rawlings on koululla joka
arkipäivä ja työskentelee sekä peruskoulun että lukion opiskelijoiden kanssa. Psykologin työ on pääosin
asiakastyötä eli kahdenkeskisiä tapaamisia opiskelijoiden kanssa. Psykologi arvioi ja selvittelee mielenterveyteen, oppimiseen ja persoonallisuuteen liittyvä haasteita. Psykologi antaa ohjausta psykologisiin
kehitystehtäviin ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa
sekä neuvoo hoidon tai muiden palveluiden piiriin
hakeutumisesta. Koulupsykologin työ on paljolti yhteistyötä opettajien ja muun koulun henkilökunnan
sekä opiskeluhuoltoon liittyvien viranomaisten ja

yhteisöjen kanssa. Psykologi on muun muassa mukana suunnittelemassa koulun tukitoimia niitä tarvitseville oppilaille. Psykologin tehtävänä on myös
koordinoida ja kehittää koulun yhteisöllistä opiskeluhuoltoa yhdessä muiden opiskeluhuoltotyötä
tekevien ryhmän jäsenten, oppilas- ja opiskelijakunnan sekä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa.
Terhi Rawlings

Yhteisöllinen
opiskeluhuolto
Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä on moniammatillinen ryhmä, jossa eri ammattiryhmät
yhdistävät tietonsa ja taitonsa edistääkseen
opiskelijoiden hyvinvointia. Yhteisöllisen
opiskeluhuoltoryhmän keskeinen tehtävä kietoutuu kouluyhteisön voinnin tarkasteluun
ja sen pohjalta tavoitteiden ja toimenpiteiden
suunnitteluun. Ryhmässä on pohdittu, miten
yhteisön hyvinvointia ja viihtyvyyttä voidaan
parantaa ja miten oppilaat saadaan mukaan
vaikuttamaan kouluviihtyvyyteen ja huolehtimaan siitä. Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä on kokoontunut säännöllisesti noin kerran kuukaudessa. Ryhmän puheenjohtajana
on toiminut koulun psykologi. Ryhmän muut
vakinaiset jäsenet ovat koulun rehtori, lukion apulaisrehtori, peruskoulun apulaisrehtori, vararehtori, terveydenhoitaja ja kuraattori.

Lisäksi kokouksiin on osallistunut opettajia ja
muuta henkilökuntaa kokousteemasta riippuen.
Terhi Rawlings

Peruskoulun
erityisopetus
Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua omassa opetusryhmässään.
Erityisopetus on tarkoitettu ensisijaisesti erityisen
ja tehostetun tuen piirissä oleville oppilaille. Tuen
tarpeen taustalla on useimmiten lukemisen ja kirjoittamisen tai matematiikan vaikeus. Myös muut
koulunkäyntiä hankaloittavat tekijät voivat olla syynä erityisopetuksen tarpeeseen.
Lukuvuonna 2016 - 2017 osa-aikaista erityisopetusta antoivat erityisopettajat Arja Markkanen ja
Jenni Tanhuanpää. Peruskoulun lisäopetusta saavia
kymppiluokkalaisia opetti myös lukion erityisopettaja Sini-Tuisku Löhönen. Tuki toteutettiin yksilö-,
pienryhmä- ja samanaikaisopetuksena. Tuki painottui kielten ja matematiikan opetukseen, mutta
muidenkin oppiaineiden opiskelua tuettiin tarpeen
mukaan. Oppiaineiden sisältöjen lisäksi harjoiteltiin opiskelutaitoja. Erityisopettajat antoivat myös
lukiopetusta.
Syyslukukauden alussa kaikki suomeksi opiskelevat
seitsemäsluokkalaiset sekä lisäopetuksen oppilaat
tekivät lukemisen ja kirjoittamisen seulontatestin,
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jonka perusteella oppilaan lukitaitoja selviteltiin tarvittaessa vielä tarkemmin yksilötestissä. Kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten lukitaitoja tarkasteltiin
vuoden kuluessa tarpeen mukaan. Matematiikan
taitoja tutkittiin kaikkien seitsemäsluokkalaisten
osalta RMAT-peruslaskutaitotestillä sekä suomenkielisten luokkien kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten osalta KTLT-peruslaskutaitotestillä.
Jenni Tanhuanpää

Lukion
erityisopetus
Lukion erityisopetus tarjoaa lukiomme opiskelijoille oppimisen ohjaamista ja tukea oppimiseen liittyvissä pulmissa. Lukiossamme toimii laaja-alaisena erityisopettajana Sini-Tuisku Löhönen, joka
on tavattavissa sopimuksen mukaan jokaisena arkipäivänä. Kaikki lukiolaiset ovat tervetulleita varaamaan ajan erityisopettajalta, on kyseessä sitten
pieni tai iso oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvä
ongelma. Tänä lukuvuonna lukion erityisopetuksessa on muun muassa harjoiteltu erilaisia oppimistekniikoita, ohjattu itsenäisten töiden tekemisessä,
harjoiteltu kirjoittamiseen ja luetun ymmärtämiseen
liittyviä taitoja, tsempattu motivaatio- ja ajankäyttöongelmissa sekä tuettu vieraskielisten lukiolaisten
suomen kielen kehittymistä.
Erityisopettaja tarjoaa säännöllistä ohjausta ja tukea
kaikille niille opiskelijoille, joilla on todettu jokin
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oppimisvaikeus. Mikäli opiskelijalla on peruskoulussa tai lukio-opintojen aikana todettu lukivaikeus
tai muu oppimisvaikeus, erityisopettaja ja opiskelija
neuvottelevat tarvittavasta tuesta ja erityisjärjestelyistä. Luki- tai oppimisvaikeuden vaikeusasteesta
riippuen opiskelija on oikeutettu lisäaikaan kokeissa
ja yo-kokeissa.

Ruokailumahdollisuus on taattu myös terveydellisistä, uskonnollisista ja eettisistä syistä erityisruokavaliota tarvitseville. Elämyksellisyyttä on luotu
koristamalla ruokailutila teemojen, vuodenaikojen,
juhlapyhien ja merkkipäivien mukaan.

Mikäli jokin asia oppimisessa mietityttää, on erityisopettajan tapaaminen usein ensimmäinen askel
oppimisen ja koulunkäynnin ongelmien ratkaisemiseksi. Erityisopettajan tapaamisen lisäksi lukiolaisillemme tarjotaan Opi oppimaan -kurssia, jolla
käydään läpi erilaisia oppimistekniikoita ja yritetään
löytää jokaiselle tehokkaita oppimisen tapoja.
Sini-Tuisku Löhönen

Kouluruokailu
Päivittäisestä ravinnontarpeesta kouluruoan tulee
vastata yhtä kolmannesta. Kouluateriat on pyritty
kokoamaan monipuolisesti, tasaisesti ja vaihtelevasti. Ateriakokonaisuus koostuu pääruoasta, salaatista,
leivästä, kevytlevitteestä ja maidosta tai vedestä. Oppilaat kokoavat ateriansa itse itsepalvelulinjastosta ja
voivat halutessaan valita kasvisvaihtoehdon.
Ruoka on suomalaista perusruokaa, johon vaihtelua
tuovat vierasmaalaiset maut. Ateriat valmistetaan
pääasiassa koulun omassa keittiössä, mutta joidenkin ruokalajien kohdalla on turvauduttu puolivalmisteisiin ja valmisruokiin.
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Kuva Salli Kulmala

Hallinto
Hallitus

Maunulan yhteiskoulun säätiö

Jäsenet

Hallituksen jäsenet

Lekman Sirkka (pj)
Hakula Harri
Kalkkinen Sirpa
Mäkelä Jarmo, 25.4.2017 asti
Tiililä Ulla
Vanhanen Maija, 25.4.2017 alkaen

Varajäsenet

Klén Katriina, 25.4.2017 alkaen
Tilvis Reetta
Vanhanen Maija, 25.4.2017 asti
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Jalasto Carita (pj)
Viranko Matti (vpj)
Lekman Sirkka
Öster Tiina

Varajäsenet

Jauhiainen Jouko
Maijola Hannu
Tiililä Ulla
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Opettajakunta
Jalasto Carita, FM
Olkkonen Terhi, FM
Kousa Päivi, FM
Vatanen Virpi, FT
Fagerström Auli, FM
Tilvis Ville, FM

Rehtori
Vararehtori
Lukion apulaisrehtori,
EN lukiossa
Peruskoulun apulaisrehtori,
KE, FY peruskoulussa
Kv-luokkien linjanjohtaja,
EN, OP peruskoulussa
Matematiikkalukion
linjanjohtaja,
MA, FY lukiossa

Opettajat
Ahlgren Kirsi, TM
Alen Anne-Mari, FM
Eriksson Harri, VTM
Hannila Tero, FM
Harju Teppo, FM
Heinonen Antti, LitM
Holopainen Susanna, KTM
Hänninen Annette, FM
Jokela Leila, FM
Juolahti Sari, FM
Jääskinen Minna, restonomi
Kairema Anna, FT
Kakkola Heli, LiK
Kallela Anne, KM
Kaltenborn Svetlana, FM
Kelo-Rakkolainen Satu, FM
64

HI, UE, YH peruskoulussa
RU peruskoulussa
Erityisluokan opettaja
Lukion opinto-ohjaaja
FY lukiossa ja peruskoulussa
LI, TE peruskoulussa
EN peruskoulussa ja lukiossa
RU, SA peruskoulussa
HI lukiossa
RA, RU, SA peruskoulussa ja
lukiossa, 10.2.2017 asti
KO, TE peruskoulussa
MA lukiossa
LI peruskoulussa ja lukiossa
KO, TE peruskoulussa
VE kotikielenä lukiossa ja
peruskoulussa
KE lukiossa ja peruskoulussa

Kilpi-Lindner Johanna, MO
Kokkoniemi Tiina, FM
Korpi Saarah, HuK
Kovero Jouni, FM
Kuikka Kirsti, FM
Kulmala Salli, TaM
Kuokkanen Harri, FM
Kurvinen Sampsa, FM
Kyheröinen Jenni, FM
Leppämäki Tuija, FM, YTK
Linnanen Jere, FM
Loukola Marja, KM
Löhönen Sini-Tuisku, KM

MU peruskoulussa ja lukiossa
AI lukiossa
UIS peruskoulussa ja lukiossa
BI, GE peruskoulussa
AI peruskoulussa
MA peruskoulussa
MA peruskoulussa
MA lukiossa ja peruskoulussa
AI, S2 peruskoulussa
S2 peruskoulussa ja lukiossa
HI, YH peruskoulussa
OP peruskoulussa
Laaja-alainen erityisopettaja
lukiossa
Manninen Marjo, FM
PS lukiossa,
30.9.2016 asti
Mansikka Kaisa, FM
AI peruskoulussa,
poissa koko lukuvuoden
Markkanen Arja, EO, YTM, LiK Laaja-alainen erityisopettaja
peruskoulussa
Mehtälä Elisa, FM
BI, GE, SCI peruskoulussa ja
lukiossa
Melajärvi Kata, FM
AI peruskoulussa ja lukiossa
Miekkavaara Inkeri, FM
EN peruskoulussa
Mikkilä-Huttunen Leena, FM UO peruskoulussa ja lukiossa
Mäkelä Liisa, FM
GE lukiossa
Mäkelä Maiju, LitM
LI peruskoulussa
Niinistö Laura, LitM
LI, TE peruskoulussa
Nykänen Marketta, LuK
FY, KE peruskoulussa
Paljakka Tapio, DI
UKR peruskoulussa
Pircklén Nora, FM
BI, GE peruskoulussa
Pulkkinen Ritva, FM
RA, RU lukiossa ja
peruskoulussa
Raiskio Johanna, FM
PS, RU lukiossa
Reinikkala Paula, FM
GE, TE lukiossa

Riikonen Tomi, FM
Saarinen Iiro, KM
Saarinen Juha, LitM
Salmi Teemu, FT
Seiskari Päivi, KuvO
Semeri Tanja, FM
Sinivuori Saara, KM
Sinkkonen Larissa, FM
Sjöholm Elina, FM
Streng Petra, Kuvatait., TaM
Sundqvist Hanna, FM
Tammela Juha-Matti, FL
Tamminen Henna, FM
Tanhuanpää Jenni, FM
Tingstad Arja, MA
Toivonen Kiti, FM
Toivonen Marja, KM
Vanhanen Maija, FM
Varja-Raninen Anneli, TL
Veckman Kaj, FM
Öster Tiina, KaO

HI, YH lukiossa ja
peruskoulussa
TN peruskoulussa
LP lukiossa ja peruskoulussa
FY, KE peruskoulussa
KU peruskoulussa ja lukiossa
MA lukiossa
Erityisluokan opettaja
EN, RU peruskoulussa ja
lukiossa
FY, KE peruskoulussa,
poissa koko lukuvuoden
IT, KU, MEDIA
peruskoulussa ja lukiossa
EN, HI, YH peruskoulussa,
poissa koko lukuvuoden
AI lukiossa
EN, SA lukiossa
Laaja-alainen erityisopettaja
peruskoulussa
EN, MA peruskoulussa
EN, RA, S2 peruskoulussa
TS peruskoulussa
EN, ESP lukiossa ja
peruskoulussa
UE lukiossa ja peruskoulussa,
FI lukiossa
ET peruskoulussa ja lukiossa;
Parkki
KP, OP peruskoulussa ja
lukiossa

Muu henkilökunta
Ahlgren Jouni
Ahlgren Juha
Beek Anniki
Bile Abdirahman, yo

kouluisäntä
vahtimestari
keittiötyöntekijä
kouluavustaja peruskoulussa,
25.11.2016 asti
kouluavustaja peruskoulussa
siistijä
emäntä
terveydenhoitaja, Helsingin

Halila Mikko, yo
Heikkinen Melinda
Hiidenvesi Merja, KtO
Hyvärinen Marketta, TH
kaupungin palveluksessa
Juutila Anna-Maija, HuK, LO kuraattori
Klubb Tanja
keittiötyöntekijä
Lee Kam
keittiötyöntekijä,
13.3.2017 alkaen
Laakso Heidi
keittiötyöntekijä
Manninen Marjo, FM
koulusihteeri,
30.9.2016 asti
Merirauma Mia
keittiötyöntekijä,
22.8.2016 asti
Mäkijärvi Anu, BBA, FM
koulusihteeri
Ollila Riitta
keittiötyöntekijä
Piller Monika
siistijä
Pulkkinen Arto
siistijä
Pulkkinen Seija
siistijä
Peräkylä Matias, yo
kouluavustaja peruskoulussa,
24.10.2016 alkaen
Pyykkö Jaakko, yo
IT-tuki
Rawlings Terhi, PsM
koulupsykologi
Saarinen Anniliina, yo
kouluavustaja peruskoulussa
Tunturipuro Günther
keittiötyöntekijä,
20.9.2016-13.3.2017
Ura Annikki, kauppatekn.
taloussihteeri
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Stipendit ja palkinnot

Peruskoulu

ONNI LEHTOKARIN STIPENDI:
Heidi Niemi
Maiju Nurminen
Iida Vilkkinen
Maxine Groundstroem
LIONS CLUB HELSINKIMAUNULA -STIPENDI:
Venla Lehtinen
Helmi Uuksulainen
HEIMO VEIJOLAN MATEMAATIKKOSTIPENDI:
Nirmal Krishnan
Jonna Nuutinen
”MÖRRIN” LIIKUNTA‑
STIPENDIT:
Julius Kautto
Annukka Korhonen
Elli Kuusniemi
Meri Lehtimäki
Tommi Mäkelä
Seth Saarinen
MUSIIKKISTIPENDIT:
Alexia Farcas
Sami Jokihaara
Ilona Villi
Cindy Ye
OPPILASKUNNAN STIPENDI:
Nirmal Krishnan
TUKIOPPILASSTIPENDI:
Heidi Niemi
VUODEN SYMPPIKSET:
Henna Badrummonir
TSEMPPARISTIPENDI:
Filsan Fahie
Stefanos Thomas
VUOSILUOKKASTIPENDIT
7. luokat:
Tijan Badjie
Zannat Hossain
Aku Lehtimäki
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Joni Nuutinen
Martta Ovaska
Isabella Salim
Tamila Vlasova
8. luokat:
Jonna Ahlajoki
Marek Kadai
Caius Kauppi
Meri Lehto
Zarlacht Mesba
Vanshita Mittal
Tuomas Savolainen
9. luokat:
Huda Abdi
Labiba Abdul
Enni Hartikainen
Robert Kantsik
Roope Lehtinen
Hamdi Yusuf
10. luokat:
Oona Mäkelä
Noel Solomon Hagos
PRO SCIENTIA -MITALI:
Hritik Bhandari
PRO MATHEMATICA
-MITALI:
Heidi Niemi
ÄIDINKIELEN KIRJAPALKINTO:
Anita Anttila
Elli Kuusniemi
SUOMI TOISENA KIELENÄ
-PALKINTO:
Lisbeth Rästa
FINNISH AS A SECOND LANGUAGE -PALKINTO:
Labiba Abdul
Maxine Groundstroem
Cindy Ye
ENGLANNIN KIELEN
PALKINTO:
Anton Lehtinen-Orre
Rami Niskanen
Maiju Nurminen

ESPANJAN KIELEN PALKINTO:
Ida Pirhonen
RANSKAN KIELEN PALKINTO:
Anita Anttila
Elli Kuusniemi
A-RUOTSIN KIELEN PALKINTO:
Jonna Nuutinen
B-RUOTSIN KIELEN PALKINTO:
Sara Yalahow
SAKSAN KIELEN PALKINTO:
Daniel Paukku
Tomas Railo
FRENCH AWARD FOR
INTERNATIONAL CLASSES
Labiba Abdul
Cindy Ye
HISTORIAN KIRJAPALKINTO:
Meri Lehto
YHTEISKUNTAOPIN KIRJA‑
PALKINTO:
Gabriel Langdon
TIEDE-LEHDEN
VUOSIKERTA:
Sarah Viljanen
BIOLOGIAN KIRJAPALKINTO:
Weeti Suni
Sara Yalahow
KEMIAN KIRJAPALKINTO:
Maiju Nurminen
Shubhdeep Singh
FYSIIKAN
KIRJAPALKINTO:
Iida Vilkkinen
MAANTIETEEN
KIRJAPALKINTO:
Konsta Mäkinen
MATEMATIIKAN
KIRJAPALKINTO:
Sarah Viljanen

KOTITALOUDEN
KIRJAPALKINTO:
Milla Hulkko
Jenna Kalkkinen
KUVATAIDEPALKINTO:
Emmi Kajanen
KIRVES JA KAULIN
(Taitoainepalkinto):
Konsta Mäkinen
Matias Wegelius
KÄSITYÖPALKINTO:
Olavi Haavistola
EXTRA ENGLISH WRITING
AND COMMUNICATION RECOGNITION
Manoj Aryal
EXCELLENCE IN MODEL UNITED NATIONS (Helimun)
Labiba Abdul
Hritik Bhandari
Maxine Groundstroem
Andreas Overmyer
Johan Salim
Hamdi Yusuf

Kukat: Emma Hentunen 7a

Lukio
KOULUMME PERUSTAJAN,
REHTORI YRJÖ ROSENDAHLIN
MUISTOSORMUS:
Mikko Tampio
ONNI LEHTOKARIN STIPENDI:
Iikka Hauhio
Heta Stenberg
HEIMO VEIJOLAN
MATEMAATIKKOSTIPENDI:
Aula Al-Adulrazzaq
Petrus Asikainen
Oskar Connell
Iikka Hauhio
Sampo Hippeläinen
Lassi Kaimio
Taavi Metso
Tuukka Rusi
Alexey Ryzhenkov
Kalle Savolainen
Mikko Tampio
TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN
SÄÄTIÖN TUNNUSTUSPALKINTO:
Aula Al-Adulrazzaq
Petrus Asikainen
Iikka Hauhio
Sampo Hippeläinen
Lassi Kaimio
Taavi Metso
Tuukka Rusi
Kalle Savolainen
Mikko Tampio
ABB OY:N
FYYSIKKOSTIPENDI:
Kalle Savolainen
REHTORIN STIPENDI:
Nadra Ali
Kaj-Niklas Löfström
Lucas Mekonen
Miro Vaurio

”MÖRRIN”
LIIKUNTASTIPENDI:
Toni Pikkarainen
Helena Vainisalo
MAUNULAN YHTEISKOULUN
SENIORIEN STIPENDI:
Noora Särkilampi
Miro Wallin
VUODEN 2017 RIEMUYLIOPPILAIDEN STIPENDI:
Alexey Ryzhenkov
LIONS CLUB HELSINKI-MAUNULA -STIPENDI:
Patrisia Kaisla
Iikka Nikkola
HELSINGIN LIIKENNEKOULUN
STIPENDI:
Lyydia Kolehmainen
Matias Pöllänen
LUKION OPISKELIJAKUNNAN
STIPENDI:
Iikka Hauhio
Tuukka Rusi
Mikko Tampio
LONG PLAY -LEHTISTIPENDI:
Alexey Ryzhenkov
Kalle Savolainen
PRO MUSICA -MITALIT
YLIOPPILAILLE:
Patrisia Kaisla
Aaretti Niskanen
Jimi Paaso
Jere Salmensaari
Heta Stenberg
PRO LINGUA -MITALI
YLIOPPILAALLE:
Mikko Tampio
ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN KIRJAPALKINTO:
Aula Al-Adulrazzaq
Iida Hellevaara
Noora Nuutila
Mikko Tampio

SUOMI TOISENA KIELENÄ -PALKINTO:
Irina Filipova
Lucas Mekonen
RUOTSIN KIELEN
KIRJAPALKINTO:
Iikka Hauhio
Tuukka Rusi
Miro Vaurio
ENGLANNIN KIELEN
KIRJAPALKINTO:
Marcus Carr
Oskar Connell
Janne Lappi
Jan Vehkonen
ESPANJAN KIELEN
KIRJAPALKINTO:
Dante Correa
Mikko Tampio
RANSKAN KIELEN
KIRJAPALKINTO:
Paula Lehtinen
VENÄJÄN KIELEN
KIRJAPALKINTO:
Daria Timonen
BIOLOGIAN KIRJAPALKINTO:
Aula Al-Adulrazzaq
Daria Timonen
HISTORIAN KIRJAPALKINTO:
Olli Hakula
YHTEISKUNTAOPIN
KIRJAPALKINTO:
Jussi Pallaskivi
MAANTIETEEN
KIRJAPALKINTO:
Heta Stenberg
TERVEYSTIEDON
KIRJAPALKINTO:
Noora Särkilampi
PSYKOLOGIAN
KIRJAPALKINTO:
Viljami Viitanen

FILOSOFIAN KIRJAPALKINTO:
Iikka Hauhio
Anne Kuittinen
TUTORIPALKINTO:
Elias Karjalainen
KEMIA-LEHDEN VUOSIKERTA,
lahjoittaja Kemia-lehti yhteistyökumppaneineen:
Mooneet Aberra
Aula Al-Adulrazzaq
Petrus Asikainen
Alexander Heino
Anni Kauniskangas
Tuukka Rusi
MUSIIKKISTIPENDIT:
1. vuosikurssin musiikkistipendi:
Matti Luotamo
Brita Pulliainen
2. vuosikurssin musiikkistipendi
Aaron Haarti
Eevi Ursin
VUOSILUOKKASTIPENDIT:
Lukion 1. vuosikurssi :
Arttu Astala
Tuomo-Verneri Nevavesi
Petteri Pulkkinen
Säde Salonen
Lukion 2. vuosikurssi:
Olli Kaivola
Wili Majamaa
Aino Niskanen
Eevi Ursin
Valmistuvat ylioppilaat:
Marcus Carr
Frida Kohlström
Taavi Metso
Kristian Podduikin
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Oppilaslistat
7a

lo: Petra Streng
Ainoa Alisa
Airikka Veera
Badrummonir Michelle
Bhuiyan Sofia
Brandt Karen-Kelly
Farcas Alexia
Hentunen Emma
Kangas Vili
Kiuru Kristian
Lindgren Vivian
Linna Mitra
Maghnouj Tasfin
Määttänen Essi
Osei Owusu Akosua
Ovaska Martta
Pöyhönen Timo
Ruoti Maija
Siilanen Petra
Sohlberg Katariina
Töyri Siiri
Viljamaa Lydia
Wong Samji
Ye Huasheng
Ärling Veera
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7b

lo: Sampsa Kurvinen
Ahonen Helmi
Anttila Aila
Berndtson Emil
Halme Aaro
Hoviniemi Niilo
Järvelä Leo
Karttunen Katariina
Krekola Konsta
Kukkonen Martin
Laakso Miki
Liukkonen Aleksi
Makarovski Nikolai
Minkkinen Sirja
Nerotov Juri
Niemi Markus
Niemi Oskari
Niidu Loviisa
Nuutila Josefina
Palomäki Roope
Palva Kasper
Saarinen Sara
Sipponen Samuli
Tenhunen Nea
Truu Markku-Erik
Viljanen Aleksandra
Vlasova Tamila

7c

7i

7d

7j

lo: Jenni Kyheröinen
Aho Anssi
Ali Yasiin
Haidari Faramarz
Heinolainen Maria
Heinonen Otto
Hyökyranta Joonas
Kararic Amra
Kuparinen Eemi
Larjo Tuomas
Lehtimäki Aku
Lintusalo Jere
Luukkainen Viimo
Nur Adna
Piirainen Daniel
Pirhonen Aino
lo: Anne Kallela
Abdullahi Yalahow
Naciima
Halmet Eemil
Heikkilä Miro
Jylhäjärvi Sandra
Klén Aapo
Korhonen Samuli
Lemmetti Valtteri
Liukko Kalle
Manu Mandi
Mylläri Tatu
Määttä Veeti
Nuutinen Joni
Osmani Trim
Paavilainen Jim
Rantanen Lenni
Savela Hertta
Solantie Viola
Virtanen Eemil

lo: Inkeri Miekkavaara
Abdulrahim Ali
Ahmed Faizer Zeenath
Ali Maryam
Bhandari Roshni
Dearden Gabriel
Haji Abdullahi Safia
Hossain Zannat
Kanagalingam Deluckzon
Kopani Michelle
Mohamed Halimo
Osman Filsan
Powell Maxim
Rudiyana Khayri
Turunen Werner
lo: Minna Jääskinen
Dahir Adna
Fonselius Sanja
Herrera Salvador
Härmä Veera
Kharel Puja
Lindholm Ainu
Manneh Aliu
Mire Mikaiil
Natzkaya Annael
Osman Mohamed
Pandey Dikshya
Penikelapati Karthikeya
Salim Isabella
Tuominen Milo
Vinson Nesakumar
Jenosia

8a

lo: Kiti Toivonen
Bertell Mona
Davidjuk Inka
Ekman Aurora
Fröberg Hanna
Ganina Katja
Granö Jemina
Helander Ronja
Kalkkinen Niko
Kesonen Saana
Lehto Minttu-Maija
Majalahti Jonne
Ntiamoah Janice
Pesonen Otso
Saarikoski Olivia
Savolainen Tuomas
Siljuk Jegor
Viisainen Veera
Viljanen Hanna
Vuoksenturja Wilhelmiina

8b

lo: Harri Kuokkanen
Adel Egor
Bartens Miranda
Björn Tuuli
Can Dilan
Grönroos Viki
Hartikainen Elsa
Herranen Taika
Khaziev Artur
Kivisaari Ronja
Lehto Meri
Malinen Teppo
Mänttäri Aatu
Nsingi Blessing
Orpana Joakim
Tallberg Sami
Toroskainen Juho
Tran Chi
Vehkomäki Santtu
Villi Ilona
Virtanen Väinö

8c

8i

9a

8d

8j

9b

lo: Marja Loukola
Ahmed Sundus
Ahonen Daniel
Alanen Alli
Bashir Bashir
Chu Linda
Fahie Abdirahman
Hyvärinen Suvi
Joronen Aapeli
Kahanpää Matti
Korhonen Elias
Lampinen Cariina
Lampinen Marija
Mesba Zarlacht
Misri Besil
Oksanen Jessica
Terry Oliver
Viljakainen Kaisla
Virkkunen Teemu
lo: Salli Kulmala
Ahlajoki Jonna
Forss Jesse
Jernmark Maj
Josan Chanpreet
Kataja Juuso
Kehrävuo Otso
Miettunen Oskari
Mustonen Adalmiina
Perla Rocco
Saidans Alex
Samuli Enna
Tervonen Juho-Miikkael
Toivokainen Manda
Valkama Alexander
van Ritbergen Teo

8g

lo: Saara Sinivuori
Akdogan Özlem
Cherikov Nikko
Grönroos Atte-Oskari
Kadai Marek
Laukkanen Aleksi
Majuri Aleksi
Myllylä Laura
Nokelainen Simo
Perry Kai

lo: Jouni Kovero
Adam Faisa
Ali Mubarak
Appiah Grace
Bhattarai Shashank
Bhuiyan Shama
Bobyleva Aleksandra
Dahir Bahja
Howard Emma
Huotari Marcus
Jama Yasmin
Kauppi Caius
Kuivasto Jamal
Lim Siyun
Monk Dylan
Ng Vee Ann
Rueter Henry
Sarukanyan Dante
Talv Diana
lo: Antti Heinonen
Belhareth Radhia
Burmeister Carol
Dualeh Sagal
Fay Siobhán
Jegatheesan Saravana
Sneha
Kaur Amrita
Khan Dua
Mittal Vanshita
Moalim Abdulahi
Mohamed Mustaf
Negahdar Sam
Sangroula Kritee
Sapkota Sima
Strachan Samantha
Taruc Kian
Virtanen-Mullen Ringo
Zaman Prarthona

lo: Iiro Saarinen
Aalto Eerika
Anttila Anita
Badrummonir Henna
Camara Awa
Haavistola Olavi
Hartikainen Enni
Hulkko Milla
Ibrahim Ahmed
Rahmani Ameer
Jokihaara Sami
Karpola Atte
Koutala Selma
Lauronen Hubert
Lehtinen-Orre Anton
Lindström Erika
Nurmi Meeri
Savolainen Jenna
Toivonen Kiia
lo: Elisa Mehtälä
Abdi Huda
Abdullahi Yalahow Sara
Kivimaa Anna
Krishnan Nirmal
Kukkonen Erlant
Luik Tiina
Luoma Samuli
Löfgren Rasmus
Morén Nestori
Niemi Heidi
Niskanen Rami
Nokelainen Siiri
Nurminen Veijo
Nuutinen Jonna
Orjo Renny
Paukku Daniel
Pirhonen Ida
Railo Tomas
Rästa Lisbeth
Saarinen Seth
Sandqvist Jonne
Vaskelainen Erik

9c

lo: Susanna Holopainen
Kajanen Emmi
Kalkkinen Jenna
Kautto Julius
Kirjavainen Mikko
Klén Eero
Korhonen Akseli
Kurka Janina
Laustela Saara
Lavi Ida
Lehtimäki Meri
Lehtinen Roope
Mäkeläinen Maria
Papunen Pepita
Ratori Whiteney
Senghore Salifu
Suni Weeti
Tarvainen Sami
Vahtera Eetu
Vainikka Juuso
Viljanen Sarah

9d

lo: Jere Linnanen
Fahie Filsan
Hynninen Max
Kantsik Robert
Korhonen Annukka
Kuusniemi Elli
Laaksonen Riina
Lehtimäki Sara
Lehtinen Venla
Mahamoud Hussein
Mäkelä Tommi
Mäkinen Konsta
Mäkinen Mette-Maaria
Nurminen Maiju
Pulliainen Eetu
Semigin Santeri
Thomas Stefanos
Timonen Viveka
Uuksulainen Helmi
Vilkkinen Iida
Wegelius Matias

9i

lo: Arja Tingstad
Ahmed Rahma
Amin Abubaker
Aryal Manoj
Ayoubi Ahsanullah
Kekola Tuula
Mbah Rebecca
Mekuria Lewengel
Mohamud Yacquub
Nimbekar Tanmay
Osman Shafei
Overmyer Saku
Pluciennik Alvar
Shaikh Namira
Singh Shubhdeep
Uusivirta Jacques
Ye Cindy
Yusuf Hamdi

9j

lo: Arja Tingstad
Abdul Labiba
Ali Abdurahman
Amoako Venus
Basli Turgut
Bhandari Hritik
Dahir Kaafia
Farah Nimo-Hanna
Groundstroem Maxine
Hassan Nur Nasir
Healy Liam
Ilpola Samuel
Kamara Ashley
Rukhaiyar Harshal
Salim Johan

10a

lo: Nora Pircklén
Abdul Anika
Abdullah Amad
Abdullah Avan
Abenet Emanuel
Adaan Asho
Alenius Visa
Chukwuma
Enyichukwu
Engberg Eemeli
Juvonen Aino
Kuisma Hanna
Langdon Gabriel
Liimatta Ullamaria
Manerva Nikolai
Mäkinen Roope
Nevalainen Oksana
Pistool Siru
Repo Jesse
Saastamoinen Juho
Solomon Hagos Noel

10b

lo: Kirsi Ahlgren
Abokar Samatar
Akberkhan Arzo
Eerola Anton
Hawkins Thomas
Karvinen Teemu
Lehtoranta Nea
Lindberg Lotta
Mäkelä Oona
Ojantakanen Valtteri
Paakkinen Anni
Rannisto Jasper
Rantala Selma
Salonen Laura
Sihvonen Kiia
Sirén Julius
Stark Tessa
Söderlund Impton
Vainio Ville
Westerlund Benjamin

7-9f

lo: Harri Eriksson
Badjie Tijan
Heikkilä Miika
Lindberg Hentry
Pohjolainen Onni
Salmela Eero
Sulkko Jenna
Tammi Rasmus
Tarujärvi Sami
Varonen Henri
Virta Nico
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1a

ro: Maija Vanhanen
Abdullahi Yalahow
Caisha
Ahmed Yahya-Yaasir
Aittola Veeti
Ali Sheikh Haidar Jamila
Ali-Hokka Anton
Anastasiou Konsta
Aref Nali
Astala Arttu
Autio Janetta
Bashir Raqia
Drakos Mikael
Elonen Olli
el-Sayed Said Ali Amir
Hakala Aapo-Kustaa
Hakala Juko-Ilmari
Halminen Niklas
Halttunen Henri
Helle Helmar
Hetta Siri
Hirvonen Eemeli
Holma Eemil
Hyvärinen Henri
Inkinen Eetu
Jamali Borna
Johansson Enni
Kiiskinen Leevi
Kolehmainen Iida
Korhonen Rosa
Kärkkäinen Lauri
Mikkonen Oskari

1b

ro: Henna Tamminen
Järvinen Werner
Kärkkäinen Sasu
Laaksonen Leevi
Lagerblom Karoliina
Laukkanen Miro
Leino Erkka
Lempiäinen Jaakko
Li De Chong
Lundvall Elias
Luotamo Matti
Mahdi Rahaf
Malm Krista
Mi Chan
Mieho Jalmari
Miettinen Marko
Miettinen Valtteri
Mikkonen Aino
Mohamud Ayan
Munck Veikka
Mäki Janne
Mäntymäki Hanna
Nevavesi Tuomo-Verneri
Nordman Dani
Paasolainen Joel
Pajari Iris
Pajunen Anetta
Pankkonen Sakari
Partanen Kare
Paunonen Ville
Perä Santeri
Pesonen Joel
Pesonen Teemu

1c

lo: Ritva Pulkkinen
Ibrahim Nasra
Pokharel Utsab
Railas Miikka
Rajala Markus
Rantalainen Joonatan
Reijomaa Arttu
Ristola Tea
Rudiyana Nadine
Ruusunen Niklas
Saarinen Eero
Sadri Nino
Salonen Säde
Sapkota Arjun
Sauramäki Ville
Saurila Sanna
Savela Mikko
Savolainen Eero
Simsek Hasan
Simsek Hatice
Sipilä Ilmari
Sotkas Miki
Suominen Roope
Suvanne Etti
Teerikangas Jonni
Tenhunen Joel
Tse Karen
Tykkyläinen Topias
Vanhamäki Markus
Vehma Arttu
Vähäkuopus Nea
Vänskä Kalle

1m

lo: Teppo Harju
Aalto Eino
Arone Leo
Elonheimo Elias
Fang Junyuan
Granroth Anton
Gruzdinskaia Anastasiia
Haavisto Roope
Hanazawa Len
Hani Abdulwahhab
Heino Aleksander
Kara Cihan
Kiisk Toom-Kaarel
Kito Shun
Korhonen Joonas
Lahdelma Joonas
Lauronen Helmer
Parviainen Kadi
Pulkkinen Petteri
Pulliainen Brita
Pyykönen Vinski
Rantanen Lilli
Saarinen Antti
Saranen Daniel
Silander Oona
Tuominen Marie
Uimonen Aino
Uotila Robin
Vahteri Emma
Valpola Visa
Vu Lam
Zetterman Elina

2a

ro: Satu Kelo-Rakkolainen
Aaltonen Akseli
Abdi Ikran
Abdullah Shakar
Aberra Mooneet
Aden Balqisa
Alanärä Leevi
Ali Majda
Altin Fatma
Arnkil Tommi
Aweys Marwan
Balanga Ensio
Berisha Redon
Broms Emma
Dami Wadha
Drakos Melina
Ekroth Niklas
Gonchar Anastasia
Hakkarainen Jesse
Huttunen Camilla
Jokelainen Veikko
Juusela Milla
Kaivola Olli
Kannisto Fanni
Kantonen Fanni
Karpio Anaïs
Karvinen Konsta
Kelo Vili-Sakari
Korhonen Antti
Koski Iivo
Launimo Henri
Tadji Ikram

2b

ro: Tiina Kokkoniemi
Kuisma Lucas
Kuronen Riia
Kälkäjä Sami
Laine Inka
Le Huong
Lehtilä Noora
Leppänen Lauri
Liitos Emma
Lilja Elisa
Mac Laverty Helmi
Majasaari Erkka
Mattila Nita
Miikkola Elias
Mikkonen Emma
Minkkinen Topi
Mohamed Iqlaas
Morén Einari
Muhonen Julius
Murtomäki Minna
Myllymäki Aki
Mäkinen Esther
Niittyvuopio Uula
Niskanen Aino
Omer Shukri
Orjo Robert
Orpana Julia
Palkama Aapo
Pallonen Joel
Papadakis Aleksi

2c

ro: Tanja Semeri
Omar Hilowie Amina
Parpala Katja
Pemari Matilda
Petrov Nikita
Pöntinen Henri
Rahkonen Janne
Raito Olli
Rantanen Nella
Rautio Santeri
Ryytty Ville
Saarela Markus
Saarinen Kaisa
Saarinen Matias
Said Mohamud
Saimon Kaewkhwan
Sainio Jasmin
Salonen Leevi
Saloranta Emma
Seistola Elmeri
Sen Aino
Stigzelius Kasper
Taskinen Elmo
Topi Sakari
Tossavainen Simo
Tukonen Tommi
Ursin Eevi
Vahteristo Ilmari
Vainikainen Veera
Valle Laura
Övermark Eveliina

2m

ro: Anna Kairema
Anttila Jesse
Golub Maxim
Haapala Jani
Haarti Aaron
Harviainen Juha
Heikkinen Touko
Heino Väinö
Hyökyranta Mikko
Ingberg Alex
Kallinen Valtteri
Kangas Antti
Kauniskangas Anni
Krotov Anton
Laaksonen Marleena
Laustela Santeri
Lempiäinen Hanna
Majamaa Wili
Mägi Mikk
Poutsalo Veeti
Pyykkö Ilmari
Richly Márton
Ryzhenkov Alexey
Saarinen Kalle
Saarinen Peppi-Lotta
Salonen Tapio
Santakallio Laura
Semenov Boris
Seppä Riikka
Suurnäkki Toni
Toivanen Vilho
Wang Zihan

3a

ro: Leila Jokela
Abdullahi Abdirahman
Ahlstedt Viljami
Ahmad Sumaya
Ahonen Salla
Alander Matias
Alfat Rezan
Ali Nadra
Antinkari Eemil
Arkkila Olli
Auvinen Roope
Björkman Iiro
Carr Marcus
Cichoracki Onni
Correa Dante
Druey Siiri
Fjällberg Patrik
Grönlund Jerry
Helin Aris
Hietala Isabella
Hussein Abdulqadir
Hussein Sagal
Hämäläinen Tessa
Jama Samsam
Jehkonen Juuli
Juhola Iina
Jämsä Risto
Järvinen Luka
Kahie Ayaan
Puhakka Kristian

3b

ro: Paula Reinikkala
Aura Teemu
Kaisla Patrisia
Kallio Henri
Kangassalo Niilo
Karjalainen Elias
Kataja Tuuli
Kohlström Frida
Kolehmainen Lyydia
Konttila Meri
Koskinen Aleksi
Koskinen Esko
Kotavuopio Kristian
Kärkkäinen Sofia
Lehtinen Paula
Lehto Konsta
Lehto Roni
Löfström Niklas
Markkanen Niiarosa
Mekonen Lucas
Mohamed Suweyda
Mäkinen Johanna
Mölsä Arttu
Niskanen Aaretti
Nissinaho Jussi
Nuutila Noora
Nwosu Nneka
Oravainen Milja
Paaso Jimi
Pallaskivi Jussi
Parpala Julius
Pikkarainen Toni

3c

ro: Johanna Raiskio
Ahonen Toni
Nikkola Iikka Juho
Pitajeva Ingrid
Podduikin Kristian
Purnomo Belinda
Pöllänen Matias
Rajala Tuomas
Rossander Linnéa
Saarinen Emma
Salonen Satu
Sarapaltio Sani
Seppänen Sohvi
Siik Oliver
Stenberg Heta
Särkilampi Noora
Taivassalo Joona
Tikkanen Sonja
Tittonen Veera
Toitturi Olli
Urpilainen Marko
Vainio Patricia
Vainisalo Helena
Vakkilainen Mimmi
Vaurio Miro
Vehkonen Jan
Viitanen Viljami
Wallin Miro
Weide Axel
Westergård Isabella

3m

ro: Ville Tilvis
Al-Adulrazzaq Aula
Asikainen Petrus
Avenido Michael
Babayans Gharadagh Vahe
Connell Oskar
Filipova Irina
Hakula Olli
Hakulinen Nea
Hauhio Iikka
Hellevaara Iida
Hiekkamies Oliver
Hippeläinen Sampo
Hopia Tony
Huttunen Heidi
Ihalempiä Max
Kaimio Lassi
Kuittinen Anne
Lappi Janne
Metso Taavi
Nevalainen Eeli
Paljakka Joonas
Palva Joona
Rusi Tuukka
Salmensaari Jere
Samuli Elias
Savolainen Kalle
Tampio Mikko
Timonen Daria
Tran Linh
Vaskela Juha

4a

ro: Anneli Varja-Raninen
Benamed Linda
Damstedt Ida
Ekegren Karoliina
Jokihaara Maiju
Kukko Eduard
Laasonen Aino-Elina
Luhanka Oskari
Reijonen Ronald
Reijonen Samuel
Weckström Otso

4m

ro: Ville Tilvis
Binaku Ardian
Graydi Dor
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Ilmoitusasiat
Lukion uudet opiskelijat
Lukioon hyväksymisestä ilmoitetaan hakijoille torstaina 15.6.

Lukion uusintakuulustelu
Uusintakuulustelu pidetään keskiviikkona 14.6. klo
16.00-18.15. Uusintakuulusteluun ilmoittautuminen
päättyy perjantaina 9.6.

Lukuvuosi 2017-2018

Opiskelijan on varmistettava lukiopaikkansa tuomalla alkuperäinen peruskoulun päättötodistus
kouluun mahdollisimman pian. Lukion opinto-ohjaajat ja opiskelijatutorit ovat paikalla avustamassa
valintojen tekemisessä torstaina 15.6. klo 9.00-15.00
sekä perjantaina 16.6. ja maanantaina 19.6. klo 9.0015.00. Lukiopaikka on varmistettava viimeistään
torstaina 29.6. klo 16.

Uuden lukuvuoden työ alkaa torstaina 10.8. klo 9.00
(7. luokat, 10. luokat ja lukion 1. luokat) ja klo 10.00
(muut). Lukuvuosi päättyy lauantaina 2.6.2018. Lukuvuoden työ- ja loma-ajoista sekä lukion opintojaksoista ilmoitetaan koulun nettisivuilla www.
mayk.fi.

Kymppiluokalle hakeminen

Ilmoittautuminen syksyn 2017 ylioppilaskirjoituksiin on tehtävä kirjallisesti maanantaihin 5.6.
mennessä.

Hakeminen kymppiluokalle tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika on
23.5.–25.7. Tieto valinnasta postitetaan kotiin 4.8.
Lukuvuosi alkaa torstaina 10.8. klo 9.00.

Peruskoulun ehtojen suoritus

Syksyn 2017 ylioppilaskirjoitukset

Toimiston kesäloma
Koulun toimisto on avoinna 22.6. asti
klo 9.00-15.00. Toimisto on suljettuna 23.6.–31.7.

Ehtolaiskuulustelut pidetään keskiviikkona 14.6.
klo 12 alkaen.
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Vanhojentanssi- ja penkkaritunnelmia helmikuulta.
Kuvat: Salli Kulmala

TERVETULOA !
KANNELMÄKI
Kantelettarentie 7

ETELÄ - HAAGA
Vihdintie 8

SOITA 010 548 5500
www.helsinginliikennekoulu.fi

