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Rehtorin tervehdys
Kulunut kouluvuosi on ollut työntäyteinen. Kiirei- vaihtoehtoja. Julkaisu on kokonaisuudessaan ladatsen arjen ohella työtä on tehty uusien hankkeiden ja tavissa koulun kotisivuilta.
kehittämisenkin parissa.
Koulut ovat vuosittain monenlaisen arvioinnin kohOpetus- ja kulttuuriministeriö myönsi koulullemme teena: kouluille on asetettu yhä tarkemmat laatuvaavaltakunnallisen lukioiden kehittämistehtävän vuo- timukset. Syksyllä 2018 perustimme yhdessä seitsesiksi 2018 – 2025. Hankkeen tavoitteena on lisätä män muun helsinkiläisen yksityisen koulun kanssa
korkeatasoista matematiikan osaamista lukiolaisten työryhmän, jossa on tuotettu käsikirjoitus koulujen
keskuudessa sekä innostaa nuoria matemaattisten omaksi laatukäsikirjaksi. Laatukäsikirjan hengessä
aineiden pariin ja edistää ohjelmoinnin opetusta. opettajamme ovat jo pohtineet arviointikäytäntöKehittämistehtävä nimettiin ”Harpiksi”.
jään ja seiskaluokkalaiset vastanneet kyselyyn, jossa kartoitettiin kouluviihtymistä ja ryhmäytymistä.
Harppi-hankkeen työ alkoi heti syksyllä yhteistyö- Suurin osa (noin 85%) vastaajista kertoi viihtyvänsä
verkkojen rakentamisella ja syventävien opetusma- koulussa ja oli sitä mieltä, että opettajat auttavat ja
teriaalien tuottamisella. Työparina koulullamme on kuuntelevat oppilasta. Kyselyn tulokset otetaan huoollut Olarin lukio, jolla on valtakunnallinen luon- mioon, kun suunnitellaan ensi syksyn seiskaluokkanontieteiden opetuksen kehittämistehtävä. Yhteis- laisten koulun aloitusta.
työssä Olarin lukion kanssa opettajamme vierailivat
useissa luonnontieteiden ja matematiikan erityislu- Ensi lukuvuoden ”laatuteemoja” ovat muun muassa
kioissa eri puolella Suomea. Syksylle 2019 on suun- hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittäminen.
nitteilla suuri Harppi-opiskelijatapahtuma omalle
koulullemme. ”Matematiikka- ja tiedefestarit” ko- Uusi lukiolaki tuli voimaan elokuussa 2018. Olenkoavat yhteen niin matemaattisesti lahjakkaita opis- naisia muutoksia ovat kurssien muuttuminen opinkelijoita kuin heidän opettajiaankin valtakunnan topisteiksi ja oppiainekokonaisuuksien tuleminen
laajuisesti.
ainekohtaisten opintokokonaisuuksien ohelle. Myös
ohjauksen ja opintojen tuen määrä lisääntyy. KorTämän vuoden Educa-messuilla tammikuussa jul- keakoulu- ja yritysyhteistyöstä sekä kansainvälisestä
kaistiin peruskoulumme kehittämishankkeiden yhteistyöstä tulee velvoittavaa. Olimme mukana järtuloksista koottu kirjanen ”Oppimisympäristöt il- jestämässä Helsingin yksityisoppikoulut ry:n eli Hyman rajoja”. Hanke toteutettiin Opetushallituksen ryn ”Uusi lukio” -seminaarin työpajoja huhtikuussa.
hankerahalla ja kirjasen julkaisemisessa oli mukana Seminaariin osallistui lähes 300 lukionopettajaa eri
Kehittämiskeskus Opinkirjo. Kahden kouluvuoden kouluista. Lukion opetussuunnitelmatyö käynnistyy
aikana peruskoulumme opettajat kokeilivat uusia toden teolla syksyllä 2019 meidänkin koulullamme.
työtapoja vuonna 2016 voimaan tulleen uuden opetussuunnitelman hengessä. Kokeiluissa tutkittiin
niin yhteisopettajuuden uusia muotoja kuin ilmiö- Verkostoissa toimiminen ja yhteistyö ovat olennaioppimistakin. Tiukoille lukujärjestysaikatauluille ja sia taitoja nykykoulussa.
perinteisille luokkatiloillekin etsittiin uudenlaisia
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Haluankin erityisesti kiittää opettajiamme, jotka
ovat jaksaneet yhä uudelleen innostua yhdessä tekemisestä, yhteisestä kehittämisestä, uusien ajatusten
ja ideoiden omaksumisesta ja niiden kokeilemisesta
ja tuomisesta arjen tasolle. Opetuksessa yhteistyö
on voimavara.
Jatkuvassa kehittämisessä ja muutoksessa on myös
huolenaiheensa. Kun lukee lehtijuttuja ja seuraa
kouluterveyskyselyiden tuloksia, tuntuu, että stressi kaikkinensa on lisääntynyt viime vuosina. Niin
nuoret kuin opettajatkin ovat suorittamisen ja tiukkojen aikataulujen kierteessä. Kiristyneet vaatimukset rasittavat monin tavoin. Onkin tärkeää muistaa,
että luovuus kasvaa vapauden ilmapiirissä. Tiukkojen aikataulujen ohelle on hyvä osata rakentaa myös
joustovaraa.
Kouluyhteisön juhlat ja perinteet rakentavat omalta
osaltaan hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta. Viime
syksynä vietimme näyttävästi englanninkielisten
luokkiemme 20-vuotisjuhlaa. Tämän kouluvuoden
joulukonsertti toteutui jo 30. kerran Titin eli musiikinopettajamme Johanna Kilpi-Lindnerin johdolla.
Musiikki on ollut keskeisessä asemassa juhlissamme
vuosien ja vuosikymmenten ajan.

moneen kertaan. Silti jokin olennainen on säilynyt
samana: tunnistettava sointiväri ja musikaalisuus,
laulamisen ja soittamisen ilo ja riemu. Oppilaiden ja
opiskelijoiden sitoutuminen ja kiintymys!
Titille suurkiitos vuosikymmenten työstä! Moni jää
sinua kaipaamaan.
Kiitän myös omasta puolestani!
Tulin Maunulan yhteiskouluun oppilaaksi 60-luvulla ja opettajaksi 70-luvulla. Olen tehnyt vuosien
työn peruskoulun ja lukion äidinkielen opettajana
ja nyt viimeiset kymmenen vuotta koko talon rehtorina. Tämä talo on antanut minulle paljon. Päällimmäinen tunne on kiitollisuus.
Jätän koulun hyvillä mielin osaavien opettajien ja
taitavien työntekijöiden käsiin. Uutena rehtorina
tehtävässä aloittaa elokuun alussa Maija Vanhanen.
Hänelle voimia ja menestystä haastavassa ja myös
innostavassa tehtävässä!

Lämpimät onnittelut kaikille tänä keväänä valmistuville peruskoulun päättöluokkalaisille ja uusille
ylioppilaille. Onnea ja menestystä uusiin haasteiKevään kynnyksellä saimme kuulla, että Titi jää siinne!
eläkkeelle lukuvuoden päättyessä 31.7.2019. Tieto
tuli monelle yllätyksenä.
Students of the International Classes! I thank you
Titi tuli musiikinopettajaksi kouluumme vuonna for the school year and the great work you have
1983. Hän on työskennellyt Maunulan yhteiskou- done for your studies. The 9th graders are leaving us
lussa 36 vuotta. Heti työuransa aluksi Titi lähti now. I congratulate you and wish you all the best for
kehittämään koulumme musiikkitoimintaa perus- your future studies and life!
tamalla kouluumme musiikkiluokat, joille oppilaita tuli paljon Maunulaa laajemmalta alueelta. Kun
Helsingin kaupungin painotusluokkajärjestelyjen Kiitos koko koulun väelle hyvin tehdystä työstä!
myötä menetimme musiikkiluokkiemme statuk- Hyvää kesää kaikille!
sen 90-luvulla, Titi jatkoi musiikkiluokkatoimintaa
Carita Jalasto
koulumme omana painotuksena.
Kuvitus: Sonja Airikka 7h
Titin ainutlaatuinen lahja on saada nuoret laulamaan ja soittamaan: soimaan! Koulumme satapäisessä kuorossa ja kymmenien soittajien orkesterissa nuoret ovat yli 30 vuoden aikana vaihtuneet
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Opiskelua ja muuta
toimintaa
Liikunnan iloa
Peruskoulu
Vuosi on kulunut vauhdikkaasti, ja tunneilla hikoiltu monipuolisesti liikkuen. Oppilaat ovat päässeet
vuoden aikana kokeilemaan uusia liikuntamuotoja,
mutta myös tutut talvi- ja kesälajit ovat olleet oppilaiden suosiossa. Positiivinen ja kaveria kannustava
vire on säilynyt koko vuoden, ja tästä on taas hyvä
jatkaa.

Positiivinen ja kaveria kannustava
vire on säilynyt koko vuoden
Pirkkolan urheilupuiston ja uimahallin lisäksi myös
muut lähiliikuntapaikat ovat olleet kovassa käytössä.
Oulunkylän tennis- ja koripallokentät mahdollistivat monipuoliset liikuntamahdollisuudet keväällä,
ja talvella tekojäärata oli kovassa käytössä. Maunulan väestönsuojan kuntosalissa 9.-luokkalaiset pääsivät tutustumaan voimaharjoittelun saloihin. Talin
keilahallissa todistettiin syksyllä ja keväällä upeita kaatoja, ja Kumpulan maauimala tarjosi usealle
ryhmälle mukavan kevään päätöksen liikuntatuntien osalta.
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Liikuntaluokkalaiset kävivät syksyn ja kevään aikana tutustumassa myös uusiin liikuntapaikkoihin
Helsingissä. Syksyn alussa kävimme seitsemännen
luokan liikuntaluokkien kanssa FunAction-tapahtumassa Myllypurossa. Vierailimme myös Go- ja
Winter Expo-messuilla sekä Redin kauppakeskuksen uudessa kiipeilypaikassa. Liikuntakasit pääsivät tutustumaan Yle Urheilun toimitukseen, ja
liikuntaysit mittelivät curling-jäillä Oulunkylässä.
Paloheinässä pallot saivat tuttuun tapaan kyytiä
rangella. Aamupuurot jatkuivat 7.-liikuntaluokalla
salibandymaalivahti Teemu Kortelaisen vierailulla,
jossa juteltiin opiskelun tärkeydestä, harjoittelun
jaksottamisesta ja levon merkityksestä.

Oppilasurheilutapahtumia järjestettiin jälleen Helsingissä muutaman vuoden tauon jälkeen. Maunula
oli menestyksekkäästi mukana vuoden aikana useassa eri yksilö- ja joukkuekilpailussa. Koulujenväliset yleisurheilukilpailut kisattiin syksyllä Eläintarhan urheilupuistossa, ja syksyllä pelattiin myös 7.–9.
luokkien jalkapallo- ja sählyturnaukset. Keväällä oli
erikseen vielä 7.-luokille oma turnaus, maastojuoksukilpailut Pirkkolassa ja pesäpalloturnaus. Kaikki
olivat hienoja tapahtumia, jossa koulumme oppilaat
edustivat upeasti itseään ja koulua!

Lukio
Lukion pojat osallistuivat Helsingin oppilasurheilun
järjestämissä kisoissa jalka-, kaukalo-, kori-, lentoja pesäpalloon sekä salibandyyn. Menestys oli erinomaista. Mitaleita tuli kahdesta lajista: jalka- ja kaukalopallosta hopeaa. Salibandyssä selvisimme final
four -turnaukseen mutta jäimme neljänneksi. Lukion osalta osallistuimme lähes kaikkiin mahdollisiin
lajeihin, joihinkin kahdella joukkueella.
Lukion liikuntakerhossa pelattiin koulun sisäistä
sählyliigaa. Liigaa on pelattu jo vuodesta 1991 alkaen. Sarjaan osallistui viisi joukkuetta, joista voittajaksi selviytyi Maunulan Metallica.
Lukion tytöt osallistuivat Helsingin oppilasurheilun
järjestämissä turnauksissa kori-, lento- ja pesäpalloon sekä salibandyyn. Koripallossa tytöt voittivat
hienosti pronssia. Myös salibandyssa ja jalkapallossa selvisimme final fouriin.
Liikuntatunneilla perinteisen ja kaiken muun hauskan ja liikunnallisen lisäksi tutustuimme mm. keilailuun, golfiin, melontaan, krikettiin, zumbaan,
joogaan, vesijuoksuun ja vesipalloon, krikettiin,
Rush-trampoliinipuistoon, mikroautoiluun, suppailuun ja seinäkiipeilyyn. Talviliikuntapäivänä
monen muun lajin lisäksi halukkaat olivat laskettelemassa Messilässä.
Vuosi oli erittäin reipas, liikunnallinen ja toiminnallinen.
Teksti ja kuvat: Juha Saarinen & Heli Kakkola

Laura Niinistö & Antti Heinonen
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Kotitalouden vuosi

Kuvataiteen vuosi

Kotitaloudessa oli vauhdikas ja toimintaa täynnä
oleva lukuvuosi. Seiskojen kanssa opiskeltiin perustaitoja, ja kivana bonuksena oli työpaja Maunula-talolla Hotelli- ja ravintolamuseon kanssa. Muutama
ryhmä kävi myös Helenin energiaopissa.

Kuvisluokan vuosi on ollut reipas. On työskennelty
yksin ja ryhmässä, pyritty vaikuttamaan ympäristöön ja pohdittu, miten kuvilla voi ottaa kantaa.
Salli Kulmala

Kasien kanssa käytiin perinteisesti Silakkamarkkinoilla ja hiottiin perustaitoja. Ysit makustelivat
maailman makuja ja uuden opetussuunnitelman
hengessä tekivät enemmän vierailuja myös koulun
ulkopuolelle, esimerkiksi ruokamessuille, etnisiin
kauppoihin.

Koulun ilmiöpäivänä koksänluokka oli
suosittu ja pullisteli liitoksissaan.
Koulun ilmiöpäivänä koksänluokka oli suosittu ja
pullisteli liitoksissaan. Uutena kokeiluna ja oppilaiden toiveista otettiin “some haltuun” ja perustettiin
kotitalouteen oma Instagram-tili maykchefs, josta
oppilaat, kotiväki ja fanit voivat seurata kotitaloustuntien tapahtumia.
Teksti ja kuvat: Anne Kallela & Minna Jääskinen
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Ylhäällä 7a:n avaruusprojekti ja lukion 1. kurssin seinämaalaukset, kuvat Salli Kulmala. Alhaalla kuvistyö, Silvia Hoornstra 7e.

Kuvataiteen vuosi

Rottamaista yliopistoyhteistyötä
Liikkuuko kotini pihapiirissä rottia? Paljonko rottia Helsingissä ylipäänsä on? Missä rotat liikkuvat
mieluiten? Näihin kysymyksiin on kuluneena lukuvuonna etsitty vastauksia lukion BI2-kursseilla
ja peruskoulun matematiikkaluokkien science-tunneilla. Opiskelijamme ovat osallistuneet Helsingin
yliopiston kaupunkirottaprojektiin keräämällä tietoa rottien liikkeistä.
Projekti on alkanut kaikkien ryhmien kanssa oppitunnilla, jossa on ollut vierailijana tutkijatohtori,
tautiekologi ja evoluutiobiologi Tuomas Aivelo. Hän
on kertonut opiskelijoille projektin tarkoituksen
sekä opastanut käytännön työskentelyyn.
Rottien liikkeitä seurattiin jälkilevyjen avulla.
Opiskelijat asettivat neljä etanoli-kimröökiseoksella käsiteltyä levyä kotinsa lähistölle. Levyt käytiin
valokuvaamassa neljän yön jälkeen. Kuvat lisättiin
kännykkäsovelluksen avulla tutkijoiden laatimaan
tietokantaan ja jälkien määrä arvioitiin yliopiston
antamien ohjeiden mukaan.
Tähän mennessä on havaittu, että rottien esiintyminen on kovin laikuttaista. Karttasovelluksesta näkee
myös muiden koulujen keräämät tulokset, ja aineistoa kertyy koko ajan lisää. Osaan levyistä oli tupsahtanut myös muita jälkiä, esimerkiksi ihmisen jalanjälki tai sammakon loikka. Olipa joku levy päätynyt
myös roskikseen, mutta sekin on osa tutkijan arkea.
Opiskelijat kokivat projektin mielenkiintoisena tapana kurkistaa ekologisiin tutkimusmenetelmiin
sekä olla osana ihan oikeaa tutkimusta, jolla saadaan tietoa omasta lähiympäristöstä.
Teksti ja kuvat: Elisa Mehtälä
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Ylhäällä 7e:n kantaaottavat työt ja lukion 1. kurssin
muokatut taidejulisteet, kuvat Salli Kulmala. Alhaalla: Chi
Tran 1m, Alina Prychyna 1m, Shahban Salamu 1m.
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Makromolekyylit yli
oppiainerajojen

Pseudomonas fluorescens ja Bacillus subtilis. Bakteeriviljelmät altistettiin Gadolinissa syntetoidulle sukkinyylisulfatiatsolille ja katsottiin, minkä bakteeriin
kasvua aihiolääke estää parhaiten. Opiskelijat pääsiKoulussamme on ollut jo pidemmän aikaa tarjolla vät myös mikroskopoimaan bakteereita sekä tutuslukion kemiaa ja biologiaa yhdistävä Makromole- tuivat Gram-värjäysmenetelmään.
kyylit-kurssi. Opiskeltavat aiheet syventävät eliöiden makromolekyylien (hiilihydraattien, proteii- Viikin ja Gadolinin töistä laadittiin posterit koulun
nien, lipidien ja nukleiinihappojen) rakenteiden Science Fair -tapahtumaan. Opiskelijat esittelivät tiymmärtämistä. Kurssin työtavat ovat käytännöllisiä: laisuudessa töitään ja tutustuivat muihin LUMA-aitehdään tutkimuksia ja käytännön kokeita. Kurssia neiden kursseilla tehtyihin projekteihin.
opettavat kemian ja biologian opettajat yhdessä.
Useimmiten työskennellään myös kahdessa eri tilassa, jotta ohjausta voidaan saada tehokkaammaksi Luonnonkuitutukimuksia
Aalto-yliopiston biotuotteiden ja biotekniikan laisekä yksilöllisemmäksi.
toksella on tutkittu paljon puupohjaisten kuitujen
käytännön sovelluksia kuten biomateriaalisia teksKurkistus yliopistoon ja antibiootteihin tiilejä. Kurssilaiset pääsivät tutkimaan Aalto Junior
Päätimme toteuttaa kurssin tiiviimmässä yhteis- Lab -vierailulla pajunkuorta, josta sidosaine ligniityössä Helsingin yliopiston LuMa-keskuksen kans- nin poistamisen jälkeen puun kuidut saatiin erottusa. Kemianluokka Gadolinin ja Viikin BioPop-tie- maan. Kuitujen solurakenteita tarkasteltiin tämän
dekasvatusluokkien kanssa haluttiin toteuttaa jokin jälkeen mikroskoopilla.
konkreettinen, opiskelijoita kiinnostava pienimuotoinen tutkimus. Suunnittelimme yliopistojaksoja
Yliopistovierailut antoivat
yhteisissä kokouksissa ennen kurssia Gadolinin ja
kurssille lisäarvoa
Viikin tiedeluokkien ohjaajien ja koordinaattorien
kanssa. Näin saimme kasattua kokonaisuuden, joka
sopi sisällöltään kurssiimme ja yhdisti Gadolinin Tekoälyä ja ilmastonmuutosta
ja Viikin harjoitustyöt toisiinsa. Toteutettavaksi aiheeksi valikoitui erään antibioottina käytetyn lää- Vierailimme Helsingin yliopistossa joka toinen vuokeainemolekyylin syntetisoiminen ja altistaminen si järjestettävillä tieteen päivillä kahdella luennolla,
bakteereille.
joissa aiheina olivat tekoäly ja sen mahdollisuudet
sekä ilmasto- ja ympäristömuutoksien globaalit
Kemianluokka Gadolinissa tutustuimme lääkeai- haasteet. Ajankohtaiset aiheet sopivat hyvin kurssin
nesynteesin suunnitteluun, reaktiomekanismeihin aihepiiriin.
ja synteesin käytännön toteuttamiseen. Opiskelijat valmistivat sukkinyylisulfatiatsoli-nimistä aihiolääkettä, joka hajoaa elimistössä sulfatiatsoliksi. Palaute ja kokemukset kannustavat
Tämän on todettu estävän bakteerien foolihapon jatkamaan
synteesiä.Toinen synteesi oli kupariaspirinaatin eli
dikuparitetra-asetyylisalisylaatin, erään komplek- Kurssipalautteen mukaan opiskelijat kokivat opsiyhdisteen, valmistaminen. Kupariaspirinaatin pineensa kurssilla paljon. Käytännön tekeminen
käyttöä on tutkittu potentiaalisena lääkkeenä mm. auttaa hahmottamaan kemian ja biologian ilmiöinivelreuman hoidossa.
den todellista luonnetta. Oppiainerajoja yhdistäviä
tehtäviä on ylioppilaskirjoituksissa joka vuosi, ja
Viikin BioPop-tiedekasvatusluokassa opiskelijat lisäksi tehtävissä painottuu käytännön tutkimusten
kasvattivat kolmea bakteerilajia, Escherichia coli, ymmärtäminen. Opiskelijoiden mukaan yliopisto14

8b:lle Suomen neljäs sija
MatCup-kilpailussa

vierailut antoivat kurssille lisäarvoa ja ideoita opiskelijoiden omiin tulevaisuuden suunnitelmiin. Näin
lukio voi toimia polkuna kohti korkeakouluja. Tällainen palaute rohkaisee meitä opettajia jatkamaan
tiivistä yliopistoyhteistyötä myös tulevien vuosien Maunulan yhteiskoulun 8b saavutti Suomen neljänkursseilla.
nen sijan MatCup-matematiikkakilpailussa. Toisin
kuin useimmissa matematiikkakilpailuissa, oppiKoimme kurssin suunnittelun ja toteuttamisen esi- laat työskentelivät joukkueena. He ratkaisivat enmerkkinä mielenkiintoisesta ja toimivasta oppiai- sin koko luokan voimin ongelmatehtäviä kilpaillen
neiden välisestä yhteistyöstä. Lisäksi koulukohtai- muiden koulujen 8. luokkien kanssa. Ongelmatehnen soveltava lukiokurssi antaa syventäviä kursseja tävät menivät niin hyvin, että niillä irtosi semifinaavapaammat kädet kurssin toteuttamiseen.
lipaikka.
Elisa Mehtälä & Satu Kelo-Rakkolainen

Semifinaalia varten luokka teki projektityön erilaisten sääntöjen mukaan kasvavista hamahelmitähdistä. Neljä oppilasta kultakin semifinalistiluokalta lähti Vaasaan semifinaaliin esittelemään projektityön ja
kilpailemaan ongelmatehtävissä muiden luokkien
edustajien kanssa. Maunulan joukkueessa olivat
Aada-Sofia Allinen, Atte Kapanen, Johanna Tuuri ja
Taavi Väänänen. Mukaan lähti matematiikan opettaja Sampsa Kurvinen.
Finaalipaikka jäi tänä vuonna saamatta, mutta projektin tekeminen oli oppilaiden mielestä kivaa ja
erilaista kuin tavallinen matematiikan opiskelu.
Opettajan mielestä kilpailun parasta antia oli se,
että oppilaat oppivat puhumaan matematiikasta ja
perustelemaan toisilleen matemaattisia ajatuksiaan.
Vaasassa on myös aina kiva käydä. Kilpailu onkin
jo muodostunut Maunulan matematiikkaluokkien
perinteeksi.
Teksti ja kuvat: Sampsa Kurvinen
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Kasiluokkalaiset YLE:n
urheilutoimituksessa

Ysiluokkalaiset
yrityskylässä

Kevättalvella 2019 8c:lle ja d:lle tarjoutui mahdollisuus päästä vierailemaan YLE:n urheilutoimituksessa. Vierailulla nähtiin, mitä kaikkea työtä tarvitaan
monipuolisen urheilu-uutistarjonnan aikaansaamiseksi. Kiersimme YLE:n Mediatalolla Pasilassa ja
näimme toimittajia ja muuta mediaväkeä työssään.
Bongasimme myös TV:stä tuttuja uutiskasvoja.
Saimme tilaisuuden esittää kysymyksiä, ja keskustelua syntyi muun muassa uutisaiheiden valinnasta ja
rajaamisesta. Kaikkein kiinnostavinta taisi olla kurkistus tv-studioihin. 8c:n vierailun aikaan oli meneillään hiihdon MM-kilpailut ja pienempi studio
oli lavastettu kisastudioksi.

Maaliskuun aikana kaikki 9. luokat vierailivat Yrityskylässä. Projekti alkoi sillä, että koulussa pidettiin neljä yritystoimintaan liittyvää oppituntia, kaksi
yhteiskuntaopissa ja kaksi opossa. Huipennus oli
pelipäivä Yrityskylässä. Oppilaat vierailivat siellä
luokittain, ja heidät jaettiin viiden hengen ryhmiin.
Jokaisen ryhmän jäsenellä oli oma vastuualueensa
yrityksen johtoryhmässä.

Yrityksemme oli Puuta Oy, joka teki kauppaa kansainvälisten yritysten kanssa puuvalmisteisista
rakennuskomponenteista. Harjoittelimme markkinointisuunnitelman tekemistä, lainan anomista
pankista sekä myyntineuvottelua Japaniin englannin kielellä. Tämän lisäksi tehtiin myös markkinointivideo. Tarjouksia sateli satunnaisesti, ja niihin
piti reagoida nopeasti ja samalla laskea kauppojen
kannattavuus sekä seurata, oliko tuotteita tarpeeksi varastossa. Pelipäivä kului nopeasti ja oli erittäin
opettavainen ja mielenkiintoinen kokemus. Kaikilla
oli hauskaa ja voittajien oli tietenkin helppo hymyillä.
Tiina Öster
Kuvat: Arto Tommiska

Teksti ja kuvat: Kaisa Mansikka

Bongasimme myös TV.stä tuttuja
uutiskasvoja.
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Äi4 Päivälehden museossa
Lukion ÄI4-kurssin (Tekstit ja vaikuttaminen) sisältöihin sopii erinomaisesti vierailu Päivälehden museossa. Perusnäyttely itsessään on jo sananvapauden, sensuurin, propagandan, vapaan journalismin
ja esimerkiksi kuvamanipulaatioiden tematiikaltaan
täysosuma. Suunnistustehtävien kanssa tai ilman
museota voi suositella; meillä se on muodostunut jo
monivuotiseksi perinteeksi.
Painokoneet ja Helsingin Sanomien historia kiinnostavat useita, ja tällä reissulla huomattiin myös,
miten Suomen itsenäistyminen näkyi aikansa sanomalehdissä ja että HS oli uutistensa lisäksi entisaikojen Tinder. Opiskelijat jäivät yhteisen vierailun
päätteeksi kiertämään museota vielä pitkäksi ajaksi
itsekseen.
Juha-Matti Tammela
Kuva: Kata Melajärvi

Lontoon matkapäiväkirja
Maanantai 8.4.
Lähdin erittäin väsyneenä lentokentälle noin kello
5.50 aamulla. Check-in ja turvatarkastus menivät
kuin vettä vaan, ja pian oltiinkin ilmassa. Saavuimme kahdeksalta paikallista aikaa Lontooseen ja lähdimme junalla ja metrolla hostellille. Saavuttuamme
sinne lähdimme melkein välittömästi British Museumiin, joka oli todella laaja ja kattava. Museon jälkeen menimme syömään ja Leicester Squarelle katsomaan katutaiteilijoita, ja sen jälkeen nukkumaan.

Tiistai 9.4.

Herätys 8.00 ja aamupalalle. Yllättävän hyvä aamupala, jonka jälkeen matka kohti oikeudenkäyntiä.
Yllätyksekseni asianajajilla oli valkoiset peruukit
jäänteenä jostain kummallisista ajoista. Tämän jälkeen lounas, jonka itse nautin pubissa syöden perinteisesti fish & chipsiä. Ruoka oli hyvää ja asiakaspalvelu mainiota. Ruoan jälkeen Natural History
Museumiin, joka oli edellisen museon tavoin valtava. Henkilökohtaisesti
aihe ei ollut mielenkiintoisimmista päästä, mutta hyvä kokemus sekin.
Tämän jälkeen Harrodsin kauppakeskukseen,
joka myi tolkuttoman
hintaista tavaraa. Sen
jälkeen hostelliin ja sieltä
syömään ja nukkumaan.

maan suomalaisen Teemu Pukin otteita Norwichin
paidassa. Peli päättyi 2–2 mutta oli erittäin viihdyttävä ja tunnelma uskomaton. Pelin jälkeen juna
Lontooseen ja nukkumaan noin kello kahden aikoihin.

Torstai 11.4.

Sama herätys, sama aamupala, mutta jälleen kerran uusi päiväohjelma. Tällä kertaa lähdimme Oxfordiin. Junamatka sinne kesti noin 45 minuuttia,
mutta se oli täysin sen arvoista, koska Oxford oli
upea paikka. Kaikkien ikivanhojen pubien ja ravintoloiden pitäminen yllä melkein pelkästään opiskelijoiden takia tuntui hassulta, koska mikään paikka
Suomessa ei ole yhtä täynnä opiskelijoita kuin Oxford Englannissa. Koulun arkkitehtuuri teki myös
minuun syvän vaikutuksen, ja olisi mahtavaa opiskella vastaavanlaisessa ympäristössä. Tämän jälkeen
lähdimme takaisin Lontooseen ja sieltä ravintolan
kautta hostellille. Taisin olla niin poikki, että menin
Keskiviikko 10.4. suoraan sänkyyn makaamaan. Pakkasin illalla myös
Sama herätys ja sama laukkuni.
aamupala, mutta sen
jälkeen lähdettiin katOxford oli upea paikka
somaan
suurimmat
nähtävyydet, kuten Big
Ben, House of Parliament ja Horse Guards.
Tämän jälkeen junalla
Norwichiin ja katso-
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Perjantai 12.4.
Aamupalalla mietin, kuinka nopeasti
aika menikään, vaikka paljon ehdittiinkin nähdä. Huoneiden luovutuksen
jälkeen suuntasimme muutaman kaverini kanssa johonkin lähistöllä olevaan
ostoskeskukseen kuluttamaan aikaa.
Muistaakseni kukaan ei ostanut mitään
järkevää vaan enemmänkin turhaa krääsää. Lopulta oli aika lähteä takaisin hostellille päin ja sieltä lentokentälle. Siellä
viimeiset ryhmäkuvat ja matka alkoi olla
paketissa. Lentokoneemme oli noin 40
minuuttia myöhässä, mutta se ei paljoa
painanut, olihan siellä hyvä ryhmä jonka kanssa odotella. Nousimme lentokoneeseen ja parisen tuntia myöhemmin
olimme Helsinki-Vantaan lentokentällä,
josta nopeasti lähdin kotiin nukkumaan.
Wäinö Rynkä 2c
Kuvat: Henna Tamminen

Erasmus project, Tallinn-Helsinki exchange
This exchange was a collaboration between Kadrioru Saksa Gümnaasium (Tallinn) and Maunulan
yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio (Helsinki). The first three days of the activity were spent
in Tallinn and the last two in Helsinki. During their
time in Tallinn, the participants did several tasks
that served as the basis for their work in Helsinki:
the video project (news broadcast) and the newspaper. The participants learned about environmental
sustainability from many different viewpoints, e.g.
local – global, educational and technological standpoints.

Each group had a participant
from every country
The ferry transfer from Tallinn to Helsinki was also
used for working, as the students arranged themselves into different groups according to whether
they would be working on the video project or the
newspaper.

The time in Helsinki was spent working on the
filming and preparing the newspaper. The filming
process included writing the news headlines and dialogue for the newsreaders, preparing the film crew,
rehearsing and then finally filming and editing. The
news broadcast also incorporated some of the footage that had already been filmed in Tallinn - as was
the point. The newspaper group wrote articles on
The content was already set up with the preparatory the different topics they had learned about in Taltask that all the participants had to do about their linn and also used the footage (pictures) as material.
own countries. The task involved calculating the
energy consumption of their school and country, The end results were a wonderful, professionally
waste production and energy production of their made news broadcast with interviews and other real
country, as well as use of renewable energy in their footage, and a quality newspaper with scientific incountry. This way, when presenting the findings, all put from the students!
the participants could learn about the different calhttp://bit.ly/FFF_news_video
culations concerning all five countries involved, and
then finally calculate their own carbon footprints.
http://bit.ly/FFF_newspaper
The students learned about the zero wasting and
green school concepts, as well as the Let’s do
it! campaign which is a good example of how
local ideas can go global. They also got the
chance to visit Iru power plant to get handson experience on how waste is managed in
Tallinn. All of the different issues presented
to the students were possible “ingredients”
for their task to film as much footage as possible for the video project that would be finalised in Helsinki.

Inkeri Miekkavaara
Kuva: Salli Kulmala

The students collaborated in various workshops that aimed at coming up with ideas
for the news project, and each group had a
participant from every country. This way,
all countries had equal presentation in each
group, and this also lead to more interaction
among the students.
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Lukion opiskelijakunta
Lukuvuoden aikana koulussamme on toiminut
kaksi erilaista hallituskokoonpanoa. Kumpikin hallituskokoonpano on tehnyt töitä lukiolaisten hyvinvointia ja opiskelua edistääkseen sekä piristänyt
lukiolaisten arkea erilaisilla tapahtumilla sekä tempauksilla.

teena on saada kaikki koulun kirjat viimeistään
syksyllä helposti opiskelijoiden saataville. Pääsiäisenä hallitus jakoi lukiolaisten tilassa pääsiäismunia
piristämään lukiolaisten kevättä. MAYK:n opiskelijoille myös luotiin yhteinen WhatsApp-ryhmä,
missä hallitus on esimerkiksi kysellyt opiskelijoiden
toiveita siitä, mitä opiskelijakunta voisi toteuttaa tulevana lukuvuonna.

Syyslukukaudella hallitus muun muassa organisoi
koulukuvausta, järjesti perinteisen Puurojuhlan
joulun alla sekä piti Kirjakirppiksen. Keväällä 2019
aloittanut hallituskokoonpano on ottanut asiakseen
uudistaa Kirjakirppiksen kokonaan uudenlaiseksi,
sillä on todettu, ettei vanha malli ole kovin toimiva.

Kokonaisuudessaan opiskelijakunnan hallituksen
vuosi on ollut onnistunut, ja toimintasuunnitelmaan kirjattuja tavoitteita on päämäärätietoisesti
yritetty tavoitella kaikessa hallituksen toiminnassa.
Tulevana syksynä hallitus yrittää parantaa näkyvyyttään koululla entistä enemmän ja pyrkii toteuttamaan koulun opiskelijoiden ideoita mahdolKevätlukukausi alkoi uuden hallituksen valitsemi- lisuuksien mukaan.
sella ja järjestäytymisellä. Vaaleja tänä vuonna ei
Aino Suotula 1m
pidetty, sillä kaikki ehdolle asettuneet mahtuivat
uuteen hallitukseen. Uusi hallitus aloitti toimintakautensa puhtaalta pöydältä, kuitenkin pitäen yllä
jatkumoa vanhan hallituskokoonpanon kanssa.
Uusi hallitus on yrittänyt painottaa näkyvyyttä ja
kaikkien koulun opiskelijoiden kuuntelemista toi- Yläasteen oppilaskunta on ollut vuoden aikana järjestämässä muun muassa Halloween-ohjelmaa sekä
minnassaan kevään aikana.
kouluhupparien tilausta. Lisäksi hallitus on osallisKevään aikana hallitus kävi ryhmäytymässä boulde- tunut ideakahvilaan, jonka tarkoituksena on tehdä
roinnin ja hyvän ruuan merkeissä. Ryhmäytyminen koulusta viihtyisämpi paikka.
oli kerrassaan onnistunut ja paransi ryhmän yhteishenkeä. Kevään aikana hallitus on ottanut kantaa Oppilaskunnan hallitukseen tuli valituksi kevään
lukion uuden opetussuunnitelman luonnokseen vaaleissa 15 oppilasta 7. ja 8. luokilta. Heidän lija lähettänyt kommentit luonnoksesta opetushal- säkseen hallituksessa ovat toimineet mentoreina 9.
litukselle. Hallitus on myös lähettänyt koulumme luokkalaiset.
rehtorille anomuksen, jossa pyydettiin lupaa paranMarja Toivonen
nella koulun tiloja pienillä muutoksilla miellyttävämmäksi opiskeluympäristöksi.

Peruskoulun oppilaskunta

Suomi toisena kielenä
Suomi toisena kielenä -ryhmät tekivät perinteiseen
tapaan pieniä kulttuuriretkiä koulun ja luokkahuoneiden ulkopuolelle. Mikä tahansa S2-oppituntien
vierailukohde onkin, tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden kulttuuritietoutta, järjestää elämyksiä, kehittää ajattelua sekä rohkaista opiskelijoita keskustelemaan ja kirjoittamaan aiheista suomen kielellä.
Abiturientit näkivät Maunula-talossa klovneriaan
erikoistuneen teatteriryhmä Red Nose Companyn
Punainen viiva -esityksen, joka perustui Ilmari Kiannon samannimiseen romaaniin (1909).
Lukion ensimmäisen vuoden S2-opiskelijat pääsivät puolestaan katsomaan Kansallisteatteriin Mika
Waltarin menestyneimmän näytelmän Gabriel, tule
takaisin (1945) pohjalta dramatisoidun näytelmän
Gabriel, jonka oli ohjannut Vesa Vierikko. Kirjailija
itse luonnehti aikoinaan teostansa ”sydämettömäksi
komediaksi”. Opiskelijat pitivät kovasti juonivetoisen klassikon pohjalle tehdystä esityksestä, jonka
taustalla soivat Olavi Virran 1950-luvun rakkauslaulut, ja löysivät siitä yhteyksiä jopa nykyajan nettihuijauksiin.
Lukion ykkösvuoden opiskelijat vierailivat myös
Helsingin Sanomain Säätiön ylläpitämässä Päivälehden museossa, jossa esitellään mielenkiintoisella
tavalla median historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta sekä sananvapauden toteutumista Suomessa ja
muualla maailmassa. Vierailijat saivat kuunnella

ensin opastuksen, ja sen jälkeen he tutustuivat Helsingin Sanomien lähes 130-vuotiseen tarinaan.
Saimme myös Suomen tietokirjailijat ry:n kautta
filosofian tohtori, tietokirjailija ja taidehistorioitsija
Anna Kortelainen puhumaan lukion toisen vuoden
S2-opiskelijoille kirjailijan työstä, tietokirjojen kirjoittamisesta sekä omasta polustaan tietokirjojen
maailmaan ja kirjoittajaksi. Neljännen kurssin ohjelmaan kuuluikin tietokirjan lukeminen ja sen esitteleminen. Eräs ryhmä luki kirjailijan uusimman
teoksen Hyvä Sara! Sara Hildénin kolme elämää,
joita tietokirjailijoiden yhdistys lahjoitti luokkaan
muutaman kappaleen S2-opiskelijoiden käyttöön.
Opiskelijat kuuntelivat tarkasti ja innostuneesti
inspiroivaa, persoonallista, hauskaa ja kuulijoilleen
paljon ajatuksia antanutta kirjailijaa ja kyselivät
häneltä kirjoittamisesta. Kirjailijan vierailu olikin
odotettu tapahtuma ja kurssin kohokohta.
Abiturientit vierailivat myös Helsingin Kirjamessuilla samoin kuin yläkoulun englanninkielisten 9.
luokkien S2-opiskelijat.
Kansainvälisten englanninkielisten luokkien seitsemäsluokkalaisia osallistui Helsingin kaupunginkirjaston järjestämään Lukeminen kielletty
-draamavinkkaukseen Maunulan kirjastossa. Esitys sijoittui dystooppiseen tulevaisuuteen, jossa kirjat ja lukeminen on rangaistuksen uhalla kielletty. Esityksessä tutkittiin eri genrejen
kirjoja ja niiden vaikutuksia ihmiseen. Teatterin
ja median kerrontatavat haastoivat ajattelemaan,
tuntemaan ja lukemaan. Seitsemäsluokkalaisia

Tavoitteena on saada kaikki koulun
kirjat viimeistään syksyllä helposti
opiskelijoiden saataville.
Lomakkeiden ja anomusten kirjoittamisen ohella
hallitus on tehnyt myös konkreettisia asioita lukiolaisten viihtyvyyden ja opiskelun parantamiseksi.
Kevään kuluessa hallitus on järjestänyt koulun kirjoja helpommin opiskelijoiden saataville. Tavoit22
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S2-oppijoita kävi myös katsomassa suomalaisen ohjaajan Dome Karukosken uuden Hollywoodissa filmatun Tolkien-elokuvan, joka sijoittuu J. R. R. Tolkienin nuoruusvuosiin. Kansainvälisten luokkien
kahdeksasluokkalaisia pääsi puolestaan katsomaan
valitsemansa Green Book -elokuvan, joka kertoo
kahden miehen harvinaisesta ja epätavallisesta ystävyydestä konserttikiertueella Amerikan etelävaltioiden läpi, perustuu tositapahtumiin ja sisältää myös
paljon musiikkia.

Teemaopinnot maailman
kriisipesäkkeistä

Opiskelijan puhe
itsenäisyysjuhlassa

TO1 pidettiin aiheesta Maailman kriisipesäkkeet
nyt. Kurssille ilmoittautuneiden määrä kasvoi sen
verran suureksi, että kurssi pidettiin kaksi kertaa.
Kurssi oli osa teemaopintojen monitieteellistä ajattelua, ja se pidettiin historian, maantiedon, terveystiedon sekä yhteiskuntaopin opettajien yhteistyönä.

Hyvä koulun henkilökunta, oppilaat, pian lakitettavat ylioppilaat ja juhlavieraat!

Englanninkielisiä yhdeksäsluokkalaisia kävi S2-tunnilla Ateneumissa tutustumassa oppaan johdolla
valikoituihin suomalaisen taiteen merkkiteoksiin.
Monien taiteilijoiden työt herättivät ihastusta, mutta
eniten ihailua saivat osakseen Albert Edelfeltin vaikuttavat ja herkät teokset. Osa yhdeksäsluokkalaisia
S2-oppijoita kävi tutustumassa myös Ruiskumestarin taloon, joka on Helsingin kaupungin vanhin paikallaan säilynyt puutalo (rakennettu vuonna 1818).
Oppaan avulla opiskelijat tutustuivat menneen ajan
arkeen ja asumiseen pikkuvirkamiehen kodissa
1860–70-lukujen Kruununhaassa. Pieni keltainen
puutalo piharakennuksineen ja -piireineen ihastutti oppilaita kovasti. Suomenkielisen yhdeksännen
luokan S2-oppijat kävivät puolestaan tutustumassa
Helsingin kaupunginmuseon Helsingin valitut palat

Kursseilla tutustuttiin eri puolilla maailmaa oleviin
kriiseihin: niin poliittisiin, sotilaallisiin, taloudellisiin kuin erilaisten ympäristöongelmien aiheuttamiin kriiseihin. Aiheita kursseilla hieman vaihdellen olivat mm. Lähi-itä ongelmineen, Euroopan
nykytilanne, ääriliikkeiden nousu ja terrorismi, brexit, Trumpin politiikan vaikutus maailman kauppasuhteisiin, Venäjän vaikuttaminen, maailman
kasvava väestömäärä ja ilmastonmuutos sekä näistä
aiheutuva ruokakriisi. Kurssilla keskusteltiin, pohdittiin syitä ja mietittiin mahdollisia ratkaisutapoja
kriisien selvittämiseen. Yhtenä painopisteenä oli ihminen kriisin keskellä.

Olemme kokoontuneet juhlistamaan 101-vuotiasta
Suomea ja tottakai teitä, kohta lakitettavia ylioppilaita. Nimeni on Ayan Mohamud ja olen saanut
kunnian pitää tämänvuotisen itsenäisyyspäivän
juhlapuheen.
Vapaus, Xurnimo, Frihet, Freedom. Sanalla on merkityksiä yhtä monta kuin on ihmisiä. Minulle vapaus
merkitsee sitä, että näin täysi-ikäisenä saan määrätä
omista asioistani ja on vapaus olla ihan oma itseni
kenenkään tuomitsematta. Koulu on yksi monista
paikoista, joissa näytän selvästi erilaiselta, enkä koe
sen rajoittavan mahdollisuuksiani. Minuun suhtaudutaan niin kuin kaikkiin muihin.

Minulle suomalaisuus merkitsee hyvinvointivaltiota, ihmisoikeuksia, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta,
vapaamielisyyttä, ihmisen oikeutta olla oma itsensä ja tulla sellaisena täysin hyväksytyksi. Näin ei
ole kuitenkaan Somaliassa, jossa vapaus ei merkitse
esimerkiksi automaattisesti sitä, että voisi opiskella. Opiskelu vaatii rahaa, ja kehitysmaana siellä on
suurempia huolia kuin lukutaito. Hyvinvointivaltio
mahdollistaa minulle peruspalveluiden, kuten koulutuksen ja terveydenhuollon, avulla menestyksekkään tulevaisuuden.
“Mistä olet kotoisin?” minulta kysytään usein. Olen
huomannut, että epäröin aina hieman vastatessani,
sillä ei ole mitään kirjaa, millä sen voisi määritellä. Olen syntynyt ja kasvanut Suomessa. Koti on
Suomessa, sydän Somaliassa. Olen koko elämäni
omaksunut suomalaista kulttuuria, mutta molemmat kulttuurit ovat kuitenkin tasavertaisesti osa
identiteettiäni. Molemmat kulttuurit ovat sulautuneet yhteen jokapäiväisiksi pieniksi teoksi, jotka

Kurssilla vieraili ulkopuolisena luennoitsijana tutkija Ville Sinkkonen Ulkopoliittisesta instituutista.
Kurssin lopuksi opiskelijat esittivät valmistamansa
-näyttelyyn, jossa voi vierailla vaikkapa 1950-luvun omat uutisraporttinsa kurssin ajan seuraamistaan
kodissa, jonka rauhallinen ja vaatimaton tunnelma aiheista. Saimme paljon tietoa niin Pohjois-Koreasmiellytti opiskelijoita kovasti.
ta, maailman huumekaupasta, Syyriasta kuin uiguureistakin. Kurssin vetäjinä toimivat Leila Jokela, EliTeksti ja kuvat: Tuija Leppämäki
sa Mehtälä, Paula Reinikkala ja Tomi Riikonen.
Teksti ja kuva:
Leila Jokela
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saattavat olla huomaamattomia suurimmalle osalle,
kuten viiden päivittäisen rukouksen suorittaminen
määrättyinä aikoina oppituntien välissä. Kukaan
ei ole estänyt rukoilua tai väheksynyt kulttuuriani.
Kulttuurien yhteensulautuminen näkyy myös kielten sekoittumisena. Minulle käy usein niin, että
saatan sanoa vahingossa somalin kielellä sanoja
keskustelussa, jossa puhutaan pelkästään suomea,
ja se saattaa jäädä minultakin välillä huomaamatta.
Muun muassa tätä on kahden kulttuurin yhteensulautuminen.
Tulevaisuuden Suomi on minulle paikka, jossa
voimme asua turvallisin mielin. Itsenäinen Suomi
on paikka, jossa ei tarvitse pelätä ja jossa toteutuvat ihmisoikeudet ja perusturva siitäkin huolimatta,
että maailmalla myrskyää. Jatkuvassa pelossa eläminen on uutistenkin mukaan monille jokapäiväistä ja
ainoa todellisuus. Itsenäinen Suomi on paikka, joka
on tarpeeksi vahva tarjoamaan turvaa niillekin, joilla ei ole omaa paikkaa maailmassa.
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Haluaisin vielä korostaa, että itsenäisyys ei ole itsestäänselvyys. Suomessa on helppo elää omassa
kuplassa, jossa muun maailman ongelmat tuntuvat
kaukaisilta. Muun muassa lukiossamme järjestetty
Maailman kriisipesäkkeet -kurssi osoittaa, että on
tärkeää tietää maailman tapahtumista, jotta ymmärtää edes jossain määrin, etteivät hyvinvointi, itsenäisyys, tasa-arvo ja vapaus ole itsestäänselvyys.
Toivotan teille jokaiselle hyvää itsenäisyyspäivää ja
onnea pian valmistuville!

Kurkistuksia
kulttuuriin

Ayan Mohamud 3b
Kuvat: Salli Kulmala
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Musiikkivuoden kuulumisia

Kuluneen vuoden esiintymiskalenteri

Kuoro

Lukion 1. luokan vanhempainilta 6.9.
Pianosolisti Perttu Savijärvi 2m

MAYK:n ja HelMa:n kuorossa laulaa sata yläasteen
ja lukion esittävän musiikin kurssien opiskelijaa.
Musiikilliset taidot, tyylitaju sekä laulu- ja soittotekniikka hioutuvat yhteismusisoinnissa. Lukuvuoden
aikana luodaan viimeistellyt esityskokonaisuudet
kouluvuoden juhliin ja tapahtumiin. Ohjelmisto
koostuu kaksiäänisistä nuoriso-, viihde- ja kalenterivuoden kotimaisista ja kansainvälisistä lauluista
(adventti-, itsenäisyys-, joulu- ja kevätohjelmisto).
Kuoro harjoittelee vähintään puoli tuntia viikossa.
Pianosäestäjinä ovat toimineet Tarmo Sorsa 8a sekä
koulumme entiset opiskelijat Aino Sen ja Vladimir
Heiskanen.

Orkesteri ja bänditoiminta

7. luokan vanhempainilta 13.9.
Pianosolisti Oskari Niemi 9b
Kansainvälisten luokkien 20-vuotisjuhla 9.11.
Pianosolisti Nikita Shtokalenko, 9j, KV-kuorolaisten pienryhmä: Hymn to Freedom, Kv-luokkien iso
kuoro: I have a dream bändin säestyksellä
Joulukauden avaus / Christmas opening
juhlavalaistussa salissa 28.11.
Kuoro, orkesteri ja lausujat. Ala-aste vieraanamme.
Itsenäisyys- ja ylioppilasjuhla 5.12.
Kuoro ja orkesteri, pianosolisti Hugo Ye 8a

Perinteinen 30. vuotuinen joulukonsertti 19.12.
Kuoro, orkesteri, säestävä yhtye, yläasteen ja lukion
tasomusiikin esitysryhmät, laulu- ja soitinsolistit.
Vierailijana koulumme entinen musiikkilainen,
tenori Kalle Virtanen säestäjänään pianisti Stephanie Tuurna sekä viime vuoden ylioppilaat Emma
Mikkonen (laulu) ja Fanni Kannisto (piano). Konsertin juonsivat Brita Pulliainen ja Robin Uotila
Yksittäiset soittajat esiintyvät myös solistisesti sekä 3m.
soolo-osuuksissa. 8j-luokan bändi esiintyi Lappeenrannan kouluvierailullaan esittäen Queenin musiik- Joulujuhla 21.12.
kia.
Esiintyjät samat kuin joulukonsertissa.
MAYK:n ja HelMa:n orkesterissa soittaa parikymmentä yläasteen ja lukion instrumentalistia: huilu-,
oboe-, saksofoni-, viulu-, kitara- sekä harmonikkayhmät sekä klarinetti, fagotti, bändisoittimet sähkökitara ja -basso, rummut ja piano. Orkesterin pianisteina ovat toimineet Hugo Ye 8a sekä ylioppilas
Aino Sen.

Yläasteen esittelyilta 6.-luokkalaisille sekä heidän vanhemmilleen 10.1.
Perinteinen työnäytteemme on jo vuodesta 1989 Piano- ja huiluduo Frida Isokoski ja Aino Tirkkojärjestetty Joulukonsertti. Se kerää monisatapäisen nen 8a esittäen Fridan oman sävellyksen.
yleisön vanhempia, opettajia, entisiä ja nykyisiä
koulumme oppilaita ja esiintyjiä tunnelmallisesti ja Lukion avoimet ovet -tilaisuuksissa
jouluisasti valaistuun ja lavastettuun juhlasaliimme. laulusolisti Elli Saarinen säestäjänään Suvi Impola 2b.

Joulukonsertti
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8i-luokan kouluvierailu ja musiikkimatinea Lappeenrannassa 11.4.
8i:n bändi Neel Bhuiyan (kitara ja soololaulu),
Alexander Strachan (basso) ja Leone Asare (rummut) esittäen Queenin musiikkia sekä lauluesityksiä kuoron pienryhmäläisiltä sikäläisille peruskoululaisille, pianosäestäjänä Selma Parviainen.

29

Yläasteen ja lukion kevät- ja ylioppilasjuhlat 1.6.
Kuoro, orkesteri, laulu- ja soitinsolisteineen. Solistinen piano Markus Niemi 9b (yläasteen juhla),
Veijo Nurminen 2m ja Elina Humaljoki 1a (viulu)
sekä Roope Palomäki 9b ja Arseny Sergeenko 2c
(basso), Anton Lehtinen-Orre 2b sekä Leone Asare
8i ja Konsta Krekola 9b (rummut).
Kaikkien esitysten tasokkaasta äänentoistosta, valosuunnittelusta sekä livevideotuotannosta on vastannut taitava ja tarmokas joukko koulumme opiskelijoita. Tänä vuonna haluamme erityisesti kiittää
valmistuvia Helmer Laurosta, Petteri Pulkkista sekä
Eetu Inkistä, jotka ovat kuuden vuoden ajan olleet
luomassa huippupuitteet musiikkiesityksille. Heidän lisäkseen Juho Rannan vetämän työryhmään
ovat arvokkaan työpanoksensa tuoneet Taavi Väänänen 8b, Miro Maaranen 8j, Tamila Vlasova 9b,
Alex Anttila 9b, Loviisa Niidu 9b, Markus Niemi 9b
sekä lukion puolelta Alex Jokinen 2m ja Sebastian
Grann 2m.

Musiikkistipendit

Peruskoulu
Siiri Ovaska 7a, Tarmo Sorsa 8a, Vili Salmensaari 8b,
Alexia Farcas 9a, Markus Niemi ja Oskari Niemi 9b

Kiitos Titi!

Lukio
Elsa Hartikainen 1m, Tuomas Savolainen 1c, Arttu
Miinalainen 2m ja Arseny Sergeenko 2c

Pro Musica -mitalit ylioppilaille
ansioituneesta panoksesta koulumme
musiikkielämässä
Aleksander Heino
Lauri Kärkkäinen
Matti Luotamo
Brita Pulliainen
Säde Salonen
Aino Uimonen
Robin Uotila

Johanna Kilpi-Lindner
Kuvat: Salli Kulmala
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Ylhäällä orkesteri musalassa v. 1998 ja joulukonsertti 1999. Alhaalla hetki ennen Suomi100-juhlan alkua 2017.

Punainen viiva Maunula-talossa
Klovneriaan erikoistunut teatteriryhmä Red Nose
Company vieraili Maunula-talolla 13.9. Punainen
viiva -esityksensä kanssa. Katsomoon pääsivät ensin koulupäivän päätteeksi yhdeksäsluokkalaiset,
joiden äidinkielen ja kirjallisuuden opintoihin teatterivierailu perinteisesti kuuluu. Myöhemmin illalla
oli toinen esitys abiturienteille.

Esityksen lavasteet olivat hyvin yksinkertaisia. Lavalla oli vain punainen verho, jonka takana näyttelijät kävivät hakemassa tarvitsemiaan esineitä, kuten
kitaran tai haitarin.
Koostettu Äi6-kurssilla käytyjen keskustelujen
pohjalta

Abiturientit Tainaronissa
“Haluaisimme lähteä luokkaretkelle

Red Nose Companyn Punainen viiva perustuu IlTainaroniin <3”
mari Kiannon samannimiseen teokseen (1909) ja
kertoo suomalaisen köyhälistön elämästä ja tilasta
1900-luvun alkupuolella juuri ennen ensimmäisiä Joukko abiturientteja pääasiassa 3m-luokalta vieraieduskuntavaaleja ja yhdeksän vuotta ennen sisällis- li Kansallisteatterissa katsomassa Essi Rossin ohjaamaa Tainaron-näytelmää. Näytelmä perustuu Leena
sotaa.
Krohnin vuonna 1985 ilmestyneeseen romaaniin.
Tarinan päähenkilö Topi ja hänen perheensä ovat Romaani ja myös näytelmä koostuvat kirjeistä, joiköyhiä maalaisia, jotka elävät 1900-luvun alun Suo- ta päähenkilö lähettää Tainaronista jollekulle, joka
messa. Heidän asemansa on huono, ja he riutuvat kuitenkaan ei vastaa. Nimetöntä päähenkilöä esittähuonossa tilanteessaan koko tarinan läpi, mutta vän Kati Outisen lisäksi lavalla nähtiin laulaja Aino
muutoksia on tulossa. Näiden muutosten ansiosta Venna, jonka esittämällä musiikilla oli keskeinen
köyhien aseman Suomessa pitäisi parantua, mutta osa. Seuraavassa poimintoja abien teatterikeskusteperhe ehtii suurimmaksi osaksi kuolla, ennen kuin lusta:
muutokset ehtivät vaikuttaa heidän elämäänsä. Tarinassa sanoma saattaakin olla, että yhteiskunnan muutokset ovat hitaita.
Näytelmässä näyttelijöillä oli
pellenenät ja valkoista meikkiä
kasvoilla. Esityksessä hyödynnettiin myös tanssia ja musiikkia. Se oli metafiktiivinen, eli
esittäjät kommentoivat sitä esittäessään sekä juttelivat toisilleen
esiintymistavoista: “Aattelitko
sä tolleen seistä koko loppuesityksen?” Myös yleisöä otettiin
mukaan esimerkiksi saunakohtauksessa, jossa yleisö teki kiukaan sihinän äänet. Kertomisen
sävy oli leikillinen, ja taiteen ja
viihteen erilaiset tyylit sekottuivat.
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Tero Alanen

“Tainaron on jonkinlainen paikka tai
tapahtuma, jolla ei ole selkeää määritelmää. Tainaron voi olla jonkinlainen
kuolemanjälkeinen välitila tai uusi
yhteiskunta nykymaailmassamme.”
“Tainaronissa on hyvin erilainen eläimistö ja kasvisto. Ne molemmat tuovat esiin
sen ainutlaatuisuutta.”
“Dystooppinen yhteiskunta saatiin
luotua lavalle katosta roikkuvien lyhtyjen
avulla, takaseinässä oli hohtava puulta
näyttävä lavaste, joka tarvittaessa syttyi imitoimaan tulta. Maassa liikkui pieniä ötököitä, jotka
välillä hohtivat kirkkaana. Lavalla oli teltta taustalla, ja keskellä lavaa oli läpinäkyvä näyttö, johon
tietyissä kohdissa heijastettiin kuvaa. Valaistus oli
osittain hyvin kirkas, rekvisiitat aika omalaatuisia ja
jopa hämmentäviä.”
“Päähenkilö oli koko ajan mukana näytöksessä, hänellä oli välillä valkoinen asu ja joissain
kohtia hopeanvärinen haalari. Hänellä oli myös otsalamppu sekä hassut silmälasit päässä.”
“Aino Vennan laulut jotenkin symboloivat mielialaa
ja kuvaavat myös sitä paikkaa. Laulun kieli joskus
kääntyi ranskaksi, ja sitä oli myös hauska kuunnella.
Se, miten ranskankieliset laulut erosivat suomenkielisistä, oli myös mielenkiintoista, sillä sitä voi tulkita
eri tavoilla.”
“Taustaäänet olivat vähän häiritseviä ja liian
keinotekoisia. Valot olivat ärsyttäviä, sillä ne olivat
niin kirkkaita, ettei nähnyt mitään. Puvustus oli
liioitteleva, ja viimeisestä hahmosta ei oikein saanut
selvää, mikä se oli: sieni, seepra vai niiden sekoitus?”
“Häiritsevää oli se, että biologian käsitteet olivat
vähän hukassa ja lajinmääritys kukissa meni myös
vähän ns. puuhun.”
“Elämme aikoja, jona luonto unohtuu ja ihmiset
elämme teollisessa maailmassa. Näytelmä on myös
kurkistus tulevaisuuteen. Tainaronissa hyönteiset ja
kasvit elävät kuin omassa valtakunnassaan.”
“Haluaisimme lähteä luokkaretkelle Tainaroniin <3”

Kirjamessujen tunnelmaa
Suuri joukko Maunulan oppilaita ja opiskelijoita
vieraili Kirjamessuilla 25.–26.10. Kirjamessut ovat
perinteisesti kuuluneet abiturienttien syksyn ohjelmaan, ja paikalla oli myös paljon yhdeksäs- ja kahdeksasluokkalaisia.

“Tulin kirjamessuille koulun takia,
jäin Fortnite-tanssien takia.”
Kuten valikoiduista kommenteista voi päätellä,
messut tarjosivat jokaiselle jotain. Monet viihtyivät
antikvariaattien osastolla, josta löytyi mielenkiintoisia ja varsin outojakin vanhoja kirjoja. Lastenosaston Fortnite-tanssit herättivät huomiota, mutta osa
porukasta päätyi kuuntelemaan myös kirjailijoiden
haastatteluja sekä penkomaan alennuslaareja edullisten lukuelämysten toivossa:
“Kirjamessuilla oli menoa ja vilskettä ennen viikonloppua. Paneelit pauhasivat ja kirjan sivut kahisivat,
kun samoilin kirjalaarien lomassa. Itseäni hämmästyttivät hyvin halvat kirjat sekä kouluryhmien
paljous. Kirjamessut tuntuivat eloisammilta sekä
kiinnostavammilta kuin edellisvuonna.”
“Tulin kirjamessuille koulun takia, jäin Fortnite-tanssien takia.”
“Kirjamessuilla oli hauskaa, kun sai penkoa kirjoja,
ja sieltä löytyi paljon vanhojakin kirjoja, joita ei
löydy enää kaupasta. Tosin lompakko ei ollut reissun
jälkeen kovinkaan iloinen.”
“Kirjamessut oli kiva tapahtuma. Tunnelma oli hyvä
ja siellä oli paljon kirjoja. Oli myös hauska nähdä
tunnettuja suomalaisia lavalla.”
“Kävimme kirjamessuilla, jossa pääsimme tutustumaan moniin uusiin kirjoihin ja kuuntelemaan
kirjailijoiden haastatteluja, jotka olivat erittäin mielenkiintoisia ja silmiä avaavia. Kuuntelimme muun
muassa, kun Jani Toivolaa haastateltiin tasa-arvoon
liittyvistä asioista.”
Kata Melajärvi

Kata Melajärvi
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Taiteen lumoissa

Elokuvaelämyksiä
Koulukinossa

Kotimatkalla todettiin, että esitys oli oikeastaan taidetta parhaimmillaan: se herätti kysymyksiä, antoi
jotakin pureskeltavaa ja jäi mieleen pyörimään. Esitys tarjosikin oivallisen pohjan keskustelulle taiteen
merkityksestä ja tehtävästä sekä symboliikasta.
Yhteistyö Koulukinon kanssa jatkui aktiivisena
myös tänä lukuvuonna, kiitos Koulukino-opettaTammikuussa taidetta testattiin jossain määrin jamme Juha-Matti Tammelan. Koulukino on valperinteikkäämmissa tunnelmissa Espoon kulttuu- takunnallinen elokuvakasvatusyhdistys, joka kanrikeskuksessa, kun Tapiola Sinfonietta esitti kon- nustaa kouluja elokuvan pariin ja tarjoaa opettajille
sertissaan musiikkia 1900-luvulta. Tätä oli toki elokuvakasvatuksen välineitä. Koulukino järjestää
höystetty modernein maustein. Ennen konserttia elokuvanäytäntöjä ja tuottaa monipuolisia materioppilaat saivat lähettää omia videoitaan orkesterin aaleja elokuvien käsittelyyn kouluissa
sovitettavaksi musiikin taustalle. Itse konsertissakin
koko sali sai osallistua erilaisten äänten tuottami- Tänä vuonna olemme käyneet Kinopalatsissa tai
seen sinfoniaorkesterin taustalle.
Tennispalatsissa katsomassa elokuvat Minä, Simon,
The Post, Where to Invade Next, Nuori Astrid ja
Kummankin vierailun yhteydessä oppilaat arvos- Bohemian Rhapsody. Elokuvia on käsitelty eri optelivat kokemansa taide-elämyksen Taidetestaajien piaineissa, esimerkiksi äidinkielessä, englannissa,
sivustolle, jossa oppilaat pääsivät myös lukemaan ruotsissa ja kuvataiteessa. Lisäksi mukana on ollut
ikätovereidensa arvosteluja eri esityksistä. Meillä peruskoulun luokkia ihan vain mukavan yhteisen
onkin jälleen kokonainen vuosiluokallinen oivalli- tekemisen merkeissä.
sia taidekriitikoita!
Elokuvista on kirjoitettu analyyseja, arvosteluja ja
Nora Pircklén & Niina Salonen
muita tekstejä, ja ne ovat myös antaneet aihetta monipuolisille ja avartaville keskusteluille luokkahuoneissa.

Nykytanssia? Sinfoniaorkesterin interaktiivista
musisointia? Nämä taidemuodot eivät ehkä ole kovinkaan monen neljätoistavuotiaan jokapäiväisiä
taide-elämyksiä. Iloksemme tänäkin vuonna kaikki
koulumme kasit pääsivät Taidetestaajien myötä kokeilemaan näitä jännittäviä taiteen lajeja. Taidetestaajat on Suomen kulttuurirahaston, Suomen lasten
kulttuurikeskusten liiton ja Svenska kulturfondenin
kolmivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on tehdä
kahdeksasluokkalaisille tutuksi maamme monipuolista kulttuuritarjontaa sekä omalla lähiseudulla että
toisessa maakunnassa.

Nykytanssia? Sinfoniaorkesterin
interaktiivista musisointia?
Vuoden ensimmäinen Taidetestaajat-retki suuntautui Hämeenlinnan Verkatehtaalle, jossa pääsimme
katsomaan Compañía Kaari ja Roni Martinin Kill
Carmen -esitystä. Tutustuimme esitykseen jo etukäteen katsomalla sitä taustoittavan ennakkomateriaalin. Ennakkotietojen ja -videon perusteella
tiesimme odottaa, että esitys olisi jotakin hyvin erilaista, kuin useimmat nuoret ovat aiemmin nähneet.
Luvassa olisi näyttämöteos, jossa ei ole juonta ja
joka yhdistelee ”balkan-vaikutteita funk- ja flamenco-musiikkiin”. Esityksen kuvailtiin olevan “julkea,
viettelevä ja nyrjähtänyt”.
Matkaan lähdettiin odottavin mielin. Ennakkomateriaalin pohjalta taide-esitys aiheutti hämmentyneitä tunnereaktioita jo menomatkalla. Kysymys
”Ope, miksi me mennään katsomaan jotakin näin
outoa?” kuului matkalla useamman oppilaan suusta.
Perillä odottava hämmennys kasvoi. Esityksen katsojat pääsivät todistamaan, kuinka lavalla taidokkaasti tanssiva Carmen ensin viettelee Don Josén
– joita on vieläpä monta! – ja sitten päätyy tapetuksi. Sama toistuu yhä uudestaan, koska sisukas ja
itsevarma nainen ei suostu kuolemaan vaan nousee
kerta toisensa jälkeen ylös. Mistä oikein on kyse?
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Kata Melajärvi
Kuvat: Henna Tamminen

Taidetestaajat. Kuvat: Virpi Vatanen

Hämmennyksestä kuitenkin versoi myös uusia
tunnekokemuksia: esitys viihdytti, oudoksutti, paheksutti, ihastutti, kiehtoi, nauratti ja herätti kysymyksiä. Miksi Carmen halutaan tappaa? Miksi hän
ei kuole? Miksi Don Joséita on monta? Miksi esityksessä ei ole juonta?
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Matematiikkalukion
vuosi
Harppi – Lukion
matematiikan opetuksen
valtakunnallinen
kehittämistehtävä

Koulullemme myönnettiin lukion valtakunnallinen matematiikan opetuksen kehittämistehtävä
1.8.2018 alkaen. Toiminta käynnistettiin perinteisen
Matematiikan yön avaamisella luma-erikoislukioille
24.8.2018. Paikalle saapui yhteensä noin 250 vierasta, joista noin sata koulun ulkopuolisia vieraita.

HARPPI
Terävä kärki, laaja säde

MAL ry:n kanssa Mallinnusleiri, jolle on kutsuttu
erikoislukioista osallistujia.

Koodia ja kakkua naistenpäivänä
Opiskelijoille tarjottiin kakkua ja mehua ja koodausta matalan kynnyksen periaatteella. Tapahtumaan kutsuttiin Valtiovarainministeriön digitalisaatioyksikön johtaja, hallintoneuvos Maria Nikkilä.

Matemaattisen ongelmanratkaisun
koulutuspäivä 23.3.2019
Harppi-hanke järjesti matematiikan opettajille koulutuspäivän, jonka aiheena olivat matemaattisen
ongelmanratkaisun työkalut, erityisesti väritykset ja
kyyhkyslakkaperiaate. Opetuksesta vastasivat dos.
Anne-Maria Ernvall-Hytönen ja FT Esa Vesalainen.
Koulutus striimattiin etäosallistujille.
Maija Vanhanen
Kuvat: Arto Tommiska

Toiminnan käynnistämiseen on sisältynyt paljon
kokouksia, joissa on suunniteltu yhteistyökuvioita.
Lukiomme on nyt läheisessä yhteistyössä Olarin lukion (1.8.2019 alkaen Otaniemen lukio) sekä Helsingin yliopiston Tiedekasvatuskeskuksen kanssa.
Meiltä ja Olarin lukiosta lähdettiin tutustumaan
muihin luonnontieteen, matematiikan tai tietojenkäsittelyn erityistehtävälukioihin. Luma-lukioilla ei
perinteisesti ole ollut yhteistyötä, joten kokemusten
ja mallien levittäminen 15 lukion kesken koettiin
hyödylliseksi lähtökohdaksi.
Kehittämistehtävän puitteissa on osallistuttu myös
MAOL:n päiville, Lontoon BETT-messuille, Educaan, ITK:hon ja Luma-päiville. Lisäksi olemme
yhdessä Olarin lukion kanssa toteuttaneet Lukema-päivät (lukion matematiikan ja luonnontieteiden kehittämispäivät) 14.–16.4.2019.
Kehittämistehtävä tuottaa lisämateriaalia lukion pitkän matematiikan kurssien ylöspäin eriyttämiseen.
Kurssien 1 ja 2 materiaali on valmis. Kesäkuun
alussa järjestetään Päivölän opistolla yhteistyössä
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Vas. opettajien koulutuspäivä, kuva Salli Kulmala
Muut kuvat matematiikan yöstä, kuvat Arto Tommiska

Kilpailumenestystä
Kansainväliset tiedeolympialaiset 2018

Ohjelmoinnin
opetus lukiossa ja
peruskoulussa

Kohti biologian olympialaisia

Maunulan edustus Suomen tiedeolympialaisjouk- Teemu Vuorela 2m:ltä menestyi upeasti biologian
kansallisessa kilpailussa, ja hänet valittiin valmenkueissa kesän 2018 kisoissa oli vahva.
nusryhmään, joka järjestetetään Helsingin yliopisJuha Harviainen osallistui tietojenkäsittelytieteen tolla ja Aalto-yliopistolla ensi lukuvuoden aikana.
olympialaisiin Japanissa. Hän oli paras suomalainen Tähtäimessä ovat kesällä 2020 biologian olympiasijoituksella 65 / 331, mikä tiedeolympialaisten mi- laiset Japanissa, jonne valitaan kisajoukkue valmennusryhmästä.
talikäytännöllä tarkoitti hopeamitalia.
Anni Kauniskangas matkusti Teheraniin biologian
olympialaisiin ja voitti siellä pronssimitalin.

Osana Helsingin matematiikkalukiolle myönnettyä valtakunnallista
matematiikan kehittämistehtävää
on ohjelmoinnin opetuksen ja käytänteiden kokeilu, kehittäminen ja
jakaminen.

Ville Tilvis ja Elisa Mehtälä

Lukiossamme järjestetään vuosittain kaikille opiskelijoille avoin Ohjelmoinnin perusteet -kurssi. Kurssilla perehdytään Python-kielellä
ohjelmoinnin perusteisiin ja käytänteisiin. Tarkoituksena on tarjota kaikille lähtötasosta riippumatta vankat
perusteet ohjelmoinnista. Kurssin
jälkeen jokainen osaa tehdä kurssin
lopputyönä oman ohjelman ja tietää,
mihin suuntaan omaa osaamista voi
vielä kehittää.

Aleksander Heino puolestaan edusti Suomea fysiikkaolympialaisissa Lissabonissa. Tuloksena oli kunniamaininta.

MCM-mallinnuskilpailu
Matematiikkalukion abiturientit Aleksander Heino,
Petteri Pulkkinen ja Visa Valpola osallistuivan helmikuussa 2019 yliopisto-opiskelijoiden matemaattisen mallintamisen kilpailuun Mathematical Contest
in Modeling. Kisaan osallistui 14 108 joukkuetta
eri puolilta maailmaa. Koulumme lukiolaisjoukke
sijoittui hienosti parhaaseen 16 prosenttiin joukkueista ja sai kunniamaininnan.

Tutki - kokeile - kehitä
Tutki - kokeile - kehitä eli TuKoKe on tiede- ja teknologiakilpailu lapsille ja nuorille. Huhtikuussa
järjestettyyn finaaliin pääsi Maunulasta kaksi menestyksekästä työtä. Sarjassa III (lukio ja ammattikoulu) Perttu Savijärvi ja Leevi Suotula ansaitsivat
erikoispalkinnon työstä, jossa tieteellistä menetelmää on hyödynnetty ansiokkaalla tavalla. Sarjassa II
(3. – 9.-luokkalaiset) Frida Isokoski sai erikoispalkinnon työstä, jolla on paras posteri ja standi. Lisäksi molemmille töille annettiin tunnustuspalkinnot.
AT1-kurssin lopputöitä
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TuKoKe-finalistit Perttu, Leevi ja Frida.
Kuvat: Elisa Mehtälä
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Tämän vuoden lopputöiden parhaimmistoa olivat kaisesti tarjolla kakkua, kahvia ja koodia. Kahvin ja
mm. Random elämä -generaattori, erilaiset arvaa kakun lomassa kaikki saivat kuulla valtiovarainminumero -pelit, shakkipeli ja näyttävät grafiikat.
nisteriön digitalisaatioyksikön johtajan, hallintoneuvos Maria Nikkilän, esityksen valtion digitaliKurssilaiset pääsivät myös perinteiselle yritysvierai- saatiosuunnitelmista. Esityksen jälkeen innoluokka
lulle Reaktor oy:lle. Vierailulla Reaktorin koodarit oli avoinna kaikille, jotka halusivat kokeilla ohjelkertoivat omasta työstään, ohjeistivat miten alalle mointia Processing-kielellä.
pääsee, mitä lukiossa kannattaa opiskella ja milTeksti ja kuvat: Teppo Harju
lainen Reaktor on työnantajana. Lisäksi opiskelijat
suunnittelivat ryhmätyönä, millainen olisi hyvä ja
toimiva kirjaston lainausohjelmisto.
Ensi lukuvuonna suuren suosion saavuttaneita Ohjelmoinnin perusteet (At1) -kursseja järjestetään
kaksi kappaletta. Lisää haasteita voi tulla hankkimaan ensi lukuvuonna ensimmäistä kertaa järjestettävältä Luova ohjelmointi (At2) -kurssilta.

Matematiikan yö

Helsingin matematiikkalukio järjesti perjantaina
24.8. perinteikkään Matematiikan yö -tapahtuman.
Kaksi kertaa lukuvuodessa järjestettävä tapahtuma
kerää koulun nykyisiä ja entisiä opiskelijoita yhteen
viettämään iltaa ja yötä koululle. Illan ohjelma rakentuu enemmän tai vähemmän matematiikkaan
Naistenpäivää juhlittiin Koodia ja
liittyvien teemojen ympärille. Tänä vuonna mukaan
Kakkua 2019 -tapahtumalla
oli erikseen kutsuttu entistä enemmän matematiikasta kiinnostuneita opiskelijoita myös muista luKuluneena lukuvuonna koululla oli myös muutama kioista. Muista lukioista paikalle oli uskaltautunut
muu ohjelmointiin liittyvä tapahtuma. Seiskaluo- yli 50 opiskelijaa ja kuusi opettajaa.
kan kuvataiteen oppilaat harjoittelivat ohjelmoinnin perusteita Processing-kielellä. Jokainen pääsi Illan virallisen ohjelman avasi luentosarja. Ensimtekemään grafiikkaa ja animaatioita tietokoneella. mäinen luennoitsija oli Harri Valpola Curious AI
Lisäksi naistenpäivää juhlittiin Koodia ja Kakkua -yhtiöstä, joka tutkii ja kehittää uudenlaista teko2019 -tapahtumalla. Tapahtumassa oli nimensä mu- älyä. Valpola esitteli luennossaan, mitä tekoäly on,
millä tavoin tekoälyä on
kehitetty aikaisemmin
ja mitä uutta tekoälyrintamalta voidaan ehkä
tulevaisuudessa odottaa. Illan toinen puhuja
oli Googlella työskentelevä Dmitri Girenko.
Girenko valotti Large
scale web pages -luennollaan, miten suuret
internetsivustot kuten
YouTube saadaan toimimaan sujuvasti. Illan
viimeisenä
puhujana
oli go-ammattilaisena
Japanissa asuva Antti
Törmänen. Törmänen
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kertoi oman tarinansa, miten on päätynyt pelaamaan satoja vuosia vanhaa perinteistä japanilaista
go-lautapelia ammattilaiseksi Japaniin asti. Luento
käsitteli go-pelin historiaa, japanilaista kulttuuria,
omia kokemuksia ja kuvauksen siitä, miten Alpha
Go -tekoäly päihitti maailman parhaat ihmispelaajat.

Paras työ (lukio): Tunturikoivun korkeus ja siihen
vaikuttavat tekijät (Nirmal Krishnan, Erik Karsten
ja Alex Iivonen)

Luentojen lisäksi illan ja yön aikana sai osallistua
pulmapajaan, kilpamatematiikan ja ohjelmoinnin työpajaan sekä pelata lautapelejä. Suurta suosiota nautti myös yli kymmenen tuntia pyörinyt
DnD-pöytäroolipelipaja. Illan viimeisenä virallisena ohjelmana oli perinteinen Pizzakisa. Vanhojen
matematiikkalukiolaisten laatimassa kilpailussa
joukkueet saavat palkinnoksi pizzaa ratkaistujen
tehtävien suhteessa. Auringon noustessa pajat purettiin, luokat siivottiin, juotiin vielä viimeiset colajuomat ja lähdettiin kotiin lepäämään.

Paras esitys: Paraabelin ääriarvot (Jaakko Hokkanen, Leevi Vesa)

Teppo Harju
Kuva: Arto Tommiska

Science Fair
Koulun ala-aula ja Inno-luokka täyttyivät helmikuun
lopussa tiedemessujen tunnelmasta. Matematiikkalukion tutkimuskurssien sekä peruskoulun matematiikkaluokkien science-kurssin
tutkimuksia esiteltiin koko koululle yhden iltapäivän ajan. Jokainen esittelijä oli laatinut tutkimusaiheestaan posterin, ja lisäksi esillä
oli tutkimusvälineistöä sekä omia
rakennelmia. Lukiolaisten tutkimusaiheet vaihtelivat läpinäkyvän
puun komposiiteista taiteen evoluutioon. Peruskoululaisten töissä
nähtiin muun muassa kävelevä robotti ja tutkimus maidon pilaantumisesta. Parhaat työt palkittiin.

Paras työ (yläkoulu): Luonnonveden kemiallinen
soveltuvuus makean veden akvaariokaloille (Frida
Isokoski)

Tutkimusaiheet vaihtelivat
läpinäkyvän puun komposiiteista
taiteen evoluutioon
Paras posteri: Mitä jos Aurinko katoaisi? (Anneli Alles, Veera Halme)
Kunniamaininnat: Akustinen levitoija (Alex Jokinen), Elintarvikkeiden homehtumisen tutkiminen
(Luka Viljakainen, Aaro Korpela), Lasin rikkominen
ääniaalloilla (Viljo Wesanko, Aarni Parpola, Oskari
Viitalähde), Länsisataman liikenteen korjaus (Sebastian Grann)
Elisa Mehtälä
Kuva: Salli Kulmala
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Lapin kesäkoulu 2018
Lapin kesäkoulu suuntasi kesän alussa Kilpisjärvelle Suomen käsivarteen. Mukaan lähti innokas
joukko matikkalukiolaisia sekä opettajat Ville
Tilvis ja Elisa Mehtälä, tilastotieteilijä ja kasvitieteilijä Henna Kettunen sekä assistentti Pauliina
Kärkkäinen. Tiedossa oli siis matematiikkaa, biologiaa ja maantiedettä tunturiluonnon keskellä.
Tänä vuonna opiskeltiin matematiikan, biologian ja maantiedon sisältöjä yhdessä uuden opetussuunnitelman hengessä.
Elisa Mehtälä

Maanantai 4.6.
Odotettu Lapin kesäkoulu sai alkunsa klo 7.30
koulun pihalta, kun väsyneet mutta innokkaat
oppilaat ja opettajat sulloivat laukkunsa bussiin. Kun kaikki tavarat oli saatu bussiin – mikä
osoittautuikin hyvin haastavaksi – pitkä matka
kohti Lappia oli valmis alkamaan. Tunnelma oli
heti katossa, ja bussissa raikui musiikki, tosin
suurimmalla osalla matkustajista aamun ensimmäiset tunnit menivät nukkuessa. Ensimmäisen
pysähdyksen jälkeen, noin klo 12, viimeisetkin
unihiekat oli karistettu silmistä. Korttipelit esiin
ja yhteislaulut käyntiin, ja seuraavat tunnit kuluivatkin huomaamattomasti! Viimeinen pysähdyspaikka oli hyisen tuulinen Kukkolankoski,
jossa otettiin grillaustikut esiin ja pysähdyttiin
iltapalalle. Hieman puolenyön jälkeen saavuttiin
vihdoin määränpäähän ja väsyneet oppilaat joutuivat heti hommiin: teltta täytyi kasata ja tavarat
purkaa bussista. Lopulta kaikki oli tehty ja pääsimme ansaituille yöunille.
Ronja ja Heidi

Tiistaiaamuna heräsimme
ensimmäistä kertaa Lapissa

Tiistai 5.6.

hin, joten herätys oli
vasta yhdeksältä. Aurinko ei ollut laskenut
yöllä kertaakaan, eikä
maisema
tuntunut
muuttuneen yhtään.
Heti aamupalan jälkeen aloitimme tutustumisen R-studioon.
Pidimme keskipäivällä
vain lyhyen ruokatauon, jonka jälkeen
jatkoimme R:ään tutustumista.
Kuitenkin aloimme kaikki
kaivata pientä taukoa
ohjelmoinnista, joten
opettajat päättivät, että
voisimme tehdä silloin
biologian tai maantiedon töitämme. Ne menivät nopeasti, joten
pääsimme auttamaan
ruoanlaitossa ja sitten
pian jo syömäänkin
päivällistä. Päivällisen
jälkeen meillä oli jäljellä vielä tunti R-studion parissa, minkä
jälkeen pääsimme vihdoin kahdeksan aikaan
odotettuun vapaa-ajan
viettoon. Ryhmämme
hajosi eri puuhia tekemään illaksi, osa meni
saunomaan ja osa lähti
vaeltamaan. Sitten olikin tarve mennä aikaisemmin nukkumaan,
jotta pääsisimme varhain seuraavana päivänä ylös.

Keskiviikko 6.6.
Aamulla herätys oli
7.30. Lähtö kirjosiepporetkelle myöhästyi vähän, mutta
pääsimme matkaan.
Ajoimme vahingossa Kilpisjärven biologisen aseman ohi,
mutta oppaamme sai
meidät kiinni omalla
autollaan puhelinkeskustelun jälkeen.
Näimme
hienoja
maisemia. Ohitimme
Kilpisjärven, Saanan,
tullin ja Norjan rajan. Kiersimme pari
tuntia tunturikoivikossa, ja oppaamme

tutkimusavustaja Sara ohjasi meitä pöntöltä toiselle. Näimme kirjosieppojen ja talitiaisen munia
ja pääsimme osallistumaan munien laskentaan.
Yhdellä pesällä istui eräs kirjosiepponaaras, joka
ei suostunut lentämään pois pesältään. Myös
jänniä kasveja löytyi, ja ylitimme monta puroa.
Paluumatkalla poikkesimme Morsiamen hiukset
-vesiputousta ihastelemaan. Visa jopa pulahti
siinä.
Saavuttuamme takaisin jatkoimme matematiikan
parissa, aiheena logaritmit. Vaikkei aihe ollutkaan kovin vaikea, kaikki näyttivät erittäin väsyneiltä. Muutaman tunnin päästä opiskelu loppui
ja vapaa-aika alkoi. Paistoimme lettuja pienellä
porukalla ja kävimme saunassa.
Markus ja Slava

Aura, Lam ja Oona

Tiistaiaamuna heräsimme ensimmäistä kertaa
Lapissa. Olimme saapuneet yöllä yhden aikoi42
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Torstai 7.6.2018
Tänään vietimme aamupäivän kiipeämällä tunturin
laelle ja mittaamalla koivujen pituuksia sekä niiden
sijainteja. Tarkoitus oli kartoittaa, missä kohdassa
rinnettä koivut kasvavat parhaiten ja vaikuttaako sijainti eri puolilla rinnettä asiaan. Matkalla rinnettä
ylöspäin ei ehtinyt kulua pitkään, kun yksi ryhmä
oli jo onnistunut katoamaan. Yhdellä heistä oli jäänyt saapas kiinni suohon, minkä vuoksi he olivat
jääneet pääporukasta jälkeen.

mahdutettua normaalin kuuden sijasta kymmenen,
niin että kaikki pääsivät nauttimaan löylyistä.

Pysähdyimme Arktisen museon eli
Polarian viereen ja kävelimme sinne. Rakennuksessa näimme kaksi
lyhytelokuvaa ja hylkeiden ruokailun. Hylkeiden ruokailussa eläinten
hoitajat palkitsivat hylkeitä, jotka
tekivät erilaisia temppuja. Tämän
jälkeen menimme tutkimaan kaupunkia pienissä ryhmissä.

Teemu ja Alex

Perjantai 8.6.2018

Perjantaiaamu alkoi perinteisellä kello kahdeksan
herätyksellä. Hieman väsyneet oppilaat alkoivat vähitellen ilmestyä mökkiin, ja pian keskustelut sekä
aamiaisen syömisestä tulevat äänet täyttivät huoneen. Aloitimme päivän oppitunnit R-llä: tulkitsimTunturin huipulle päästyään ihmiset söivät eväslei- me keräämäämme koivudataa ja yritimme sovittaa
piään. Ruoan jälkeen alettiin kulkemaan rinnettä siihen malleja.
alaspäin samalla mitaten koivuja. Retken jälkeen
mökillä käytettiin kerättyä dataa koivuista R-studi- Useiden malliehdotusten ja muutaman löydön jälolla sekä opiskeltiin matematiikassa fraktaaleja. Il- keen päivämme jatkui suoretkellä, jonka aikana
lalla oli jokapäiväisten horsmamittausten sekä sau- keräsimme dataa suon kasvillisuudesta ja aloitimnan vuoro. Saunaan oli tungosta, ja lauteille saatiin me perinteisen rahkasammalkisan. Suolta palattuamme oli vuorossa matematiikkaa. Kävimme läpi

Kaupungista lähdettyämme kävimme vuonon laskuvesialueella tutkimassa sinne jääneitä eliöitä. Haaviin tarttui mm. useita meduusoja,
katkoja sekä kampamaneetteja.
Pieni ryhmä lähti ylittämään laskualueelle muodostunutta jokea,
joka oli melko kostea kokemus
osalle ryhmän jäsenistä. Tarpeeksi

nisäkkäiden skaalautumista ja havaitsimme yhtäläi- aluetta tutkitsyyksiä eri nisäkkäiden välillä.
tuamme paistoimme kanaa
ja
makkaraa,
Suokasvillisuus osoittautui yllättävän
minkä jälkeen
monimuotoiseksi
jatkoimme matkaa.
Hieman myöhemmin määritimme keräämiämme
rahkasammalia. Suokasvillisuus osoittautui yllättävän monimuotoiseksi, ja aluksi samalta näyttäneistä rahkasammaleista paljastui useita eri lajeja. Viimeisen ryhmän saatua valmiiksi rahkasammalten
määrityksen söimme illallista. Pian tämän jälkeen
työskentely palkittiin: kitaran äänet alkoivat soida
mökissä, sauna täyttyi ihmisistä ja lautapelejä pelattiin loppuillan. Hieman lepoa ennen huomista
Norjan reissua…
Karen, Petteri, Aleksander

Lauantai 9.6.
Aamulla heräsimme puoli tuntia aikaisemmin Norjan reissua varten. Kohteena oli Tromssa.
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Pieni osa oppilaista kävi
pulahtamassa Jäämeressä
Seuraavalla pysähdyksellä vapaaehtoiset kiipesivät
vähän matkaa vuorta pitkin tasanteelle, josta oli hieno näkymä Lyngenin vuonolle. Osa ryhmästä jatkoi
vielä noin vartin kävelyn verran aukealta eteenpäin
ja pääsi melkein vuoren rinnettä alaspäin juoksevan
joen alkulähteelle. Laskeuduttuaan vuorelta alas
pieni osa oppilaista kävi pulahtamassa Jäämeressä,
minkä jälkeen jatkoimme matkaa.
Aleksi, Arttu, Silin, Kasper ja Armin

Sunnuntai 10.6.
Aamiaisesta siirryimme suoraan matematiikkaan,
ja tällä kertaa takaisin skaalaukseen. Suurin osa
tarvitsi lisää aikaa skaalaustehtävien ratkomiseen,
joten teimme niitä pitkän hetken ennen kuin jatkoimme aiheesta.
Seuraavaksi oli luennon aika peliteoriasta, mutta
tällä kertaa luento oli enemmän yleisöä mukaan
vetävä ja sisälsi vähemmän teoriaa. Puhuimme optimaaleista tavoista selvittää tietynlaisia tilanteita
ja pääsimme myös testaamaan taktiikoita oikeaan
peliin. Kävi ilmi, että paras tapa pelata yhtä henkilöä vastaan ei toimi kovin hyvin usean henkilön
pelissä. Pelistä saamamme data oli mielenkiintoista,
sillä huomattiin, että parhaat tulokset tulivat toisten
ihmisten analysoimisesta ja oman taktiikan muuttamisesta sen mukaan.

Palsat ovat kunnioitusta herättäviä, kasvavan
ikiroudan aiheuttamia suuria kohoumia suossa.
Niiden kasvua mitataan sadoissa vuosissa, ja nyt
nämä todella vanhat hienot asiat ovat alkaneet kärsiä ilmastonmuutoksen seurauksena. Porasimme
palsaa suokairalla ja huomasimme, että noin 30 sentin kerros sen yläosasta oli sulaa.

Tiistai 12.6.
Aamu alkoi – tai yö jatkui – perusteellisella siivoamisella. Kun omat tavarat oli pakattu (paitsi Kasperilla, joka vastaanotti jotakuinkin puolet omaisuudestaan vasta bussin löytötavarahuutokaupassa) ja
imuroitu, syötiin aamupala kuistilla hieman hytisten. Tämän jälkeen vielä viimeiset tavarat bussiin
ja kyytiin. Pääosin valvotun yön jälkeen lähdimme
kahdeksalta aamulla jälleen ajamaan kohti Helsinkiä ja Maunulaa. Saunalla valvottu yö myöskin näkyi matkanteossa opettajistoa myöten.

Silmiin pistävää oli myös palsojen mureneminen.
Suolla oli näkyvissä neljä isompaa palsaa, ja joka
ikinen niistä oli murtunut. Yksi ryhmäläisistämme
kävi uimassa suon keskellä olevassa lammikossa ja
sanoi tunteneensa jalkapohjissaan tunturikoivuja.
Palsojen hävitessä luonnon monimuotoisuutta eli Ensimmäinen pysähdys oli noin puolentoista tunbiodiversiteettiä häviää vähitellen.
nin jälkeen matkamuistomyymälällä, ja seuraavan
kerran pysähdyimme Pellossa syömään viimeistä
Retkellä jätimme myös omat jalanjäljet suohon, leirin yhteistä ateriaamme.
mikä on Lapin kesäkoulun pitkäaikainen perinne.
Jalanjäljet jätettiin ison palsan viereen turpeeseen, Iin kohdilla alkoivat ensimmäiset opiskelijat osoitjoka oli jo aloittanut maatumisprosessinsa. Tämä taa jälleen elon merkkejä. Oulun pysähdyksen
tarkoitaa, että jalanjäljet voivat säilyä suossa vielä jälkeen tunnelmakin virkistyi, kun kaikki
vuosia, sillä maatuminen on hidasta.
hyppäsivät bussista ulos jaloittelemaan ja käymään
kaupassa. Jyväskylän jälkeen näimme ensimmäistä
Palsasuolta pois tultaessa jäljellä oli omien kamo- kertaa viikkoon ulkona illan hämärtyvän ja osa vielä
jen pakkaus. Toki kaikki eivät tätä tehneet, vaan osa viimeisteli kurssipalautuksiaan.
aloitti yöttömään yöhön valmistautumisen ja vannoutui valvomaan, kärsimään ja pakkaamaan vasta Kiitokset ja kuittaukset reissusta!
aamulla… Toimi se niinkin.
Aino, Joonas ja Visa
Leevi ja Mággá
Kuvat: Elisa Mehtälä

Itse pidimme paljon enemmän tämän kaltaisesta
oppitunnista, ja päivä oli muutenkin erittäin mukava ja rauhallinen. Saimme paljon aikaa tehdä myös
niitä tehtäviä, jotka olivat jääneet tekemättä aikaisemmilla tunneilla.
Perttu ja Erik

Maanantai 11.6.
Viimeinen päivä leirissä alkoi verkkaisesti aamupalalla. Ainoa päivän ohjattu ohjelma oli palsasuolla
käynti, joka oli erittäin mielenkiintoinen kokemus.
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International Classes
Activities in the International Classes
Students of the international classes tend to spend a
lot of time together - not just with their classmates,
but also sharing experiences between grade levels.
Some of the events this year were projects, some just
short outings. Nevertheless, no amount of rain or
snow could ever keep the students inside, so here
are a few of the outdoor activities we did: dragon
boat ride in the fog, snowshoeing in Mustikkamaa,
and Seikkailutalo.
Some inside activities were the International 20th
anniversary celebration in November, Tampere
Philharmonic in concert, debate teams in Finnish
and English, Model UN in Kulosaari, Winter Dance
and Pyjama Day.
We have also enjoyed some project days that the
new curriculum has encouraged us to do. One of
these created scientific experiments, movies and a
day of teaching in Lappeenranta. This was also the
first year our students participated in the Science
Fair that our high school has every January. Our
students studied human conflicts while making a
movie.

This spring the theme was Giving
Back to Our Community.
Our ninth graders created their own senior project
once again. This spring the theme was Giving Back
to Our Community. Each weekday the students had
a different target group where they involved daycare
children, senior citizens, teachers, their peers and
the lower grades.
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Let’s see what the next year will bring…
Arja Tingstad

20 years of International
Classes in MAYK
Our International Classes celebrated their
20-year-long journey on the 9th of November with an event that gathered together students, parents, teachers and even alumni from
years past. Many of the guests saw each other
for the first time after many years, and it was
heart-warming to see how they value their old
school even to this day. It seems that the students
really cherish the bonds they have built during
their school years in Maunula.
Of course, one might say that twenty years is
a small step for mankind, but for the International Classes, it has been a giant leap: from
being a handful of students to summing up to
almost a hundred active learners in total. That
is a big change, and clearly shows that the need
for studying in English has been acknowledged
here.

We are truly as
international as it gets
In what comes to English-speaking classes, we
are truly as international as it gets – hence the
name, the International Classes, fits very well. In
the words of Auli Fagerström, our recently retired head of the International section, ”the world
came to Maunula”. As a community, we wouldn’t
be the same if it wasn’t for all the different cultures and backgrounds brought together. We
are numerous and multifaceted, but at the same
time, we stand up for each other, and we respect each other. Seeing this brings me hope in this
ever-changing world we are living in.
So, with these words, I bring my greetings from
the International Classes. May the next twenty
years be as fortunate as the last twenty have been!
Inkeri Miekkavaara
Kuvat: Salli Kulmala
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9j Nuuksiossa

ti, mutta saimme lopulta kaiken siivotuksi. Kuten
aina, lähtö oli vaikeaa tämän porukan kanssa, mutta
kerkesimme kuitenkin bussiin. Varastettu lasta jäi
mukavaksi muistoksi reissusta (toim. huom. paistinlasta palautettiin kuitenkin myöhemmin takaisin
oikealle omistajalleen).

Reipas 9j:n porukka suuntasi 27.–28.11. luokkaretkelle Nuuksioon. Raikas pakkassää suosi retkeilijöitä, ja partiolaisten eräkämpillä puitteet olivat muutenkin erinomaiset. Leiriohjelmaan kuului mukavaa
yhdessäoloa niin nuorten ohjaamien pelien ja leikkien, maittavien ruokailujen, saunomisen kuin eri
Raikas pakkassää suosi retkeilijöitä
retkiaskareidenkin parissa. Leirillä vallitsi lämmin
ja rento tunnelma! Alla nuorten kirjoittamat retki- At five o’clock in the morning two poor campers
thought the war had started, because some very
terveiset:
outrageous noices came from downstairs. The war
Aapo Kenttä
hadn’t started at night though, it started because of
the wake up call which was smashing pots together.
Fortunately, a peace treaty was made at the breakfast
Tiistai 27.11.
table, thanks to delicious french toast. We decided
9j-luokan valikoitu eliitti lähti 12:n maissa koulul- to leave before one o’clock, if we could get the place
ta matkaan kohti Nuuksiota. Tietyt yksilöt ilmaisi- cleaned up. Cleaning probably wasn’t the most popvat valituksia residenssistä, mutta Piilopirtti palveli ular activity, but we did clean up everything, it just
meitä mainiosti. Ulkoaktiviteettien ja intensiivisen took a while. As always, leaving was a difficult and
Charades-pelin jälkeen makkarat maistuivat. Ilta nerve-racking thing with this group, but we didn’t
kului herkuttelun, yhteisten leikkien, lahnailun ja miss the bus. A stolen spatula is a nice souvenir
mitä mainioimman musiikin parissa.
from this trip (n.b. later spatula has been returned
back to the owner).
The selected elite of 9j left for Nuuksio at around
Veera Härmä & Sanja Fonselius 9j
12. Some complained about the residence, but Piilopirtti served us just fine.
After outdoor activities and an intensive game of Charades, sausages tasted
great. During the night, we ate snacks,
played together, relaxed and listened to
some amazing music.

Keskiviikko 28.11.

Viideltä aamulla pari ressukkaa pelkäsi jo sodan alkaneen, sillä alakerrasta
kuului niin järkyttäviä ääniä, ettei se
voinut olla mitään muuta kuin sota.
Kävi ilmi, että sota alkoikin vasta tunteita herättäneen kattilaherätyksen jälkeen. Onneksi rauhansopimus saatiin
aikaan aamupalapöydässä, herkullisten
köyhien ritareiden ääressä. Päätettiin
lähteä jo ennen kello 13:a, jos vain saataisiin siivottua. Siivous ei välttämättä
kuitenkaan ollut suosituin aktiviteet50

Trip to Lappeenranta

headed to the primary school. After the school day
with the kids, our class went to a Chinese buffet and
Class 8i is an international class with students from had lunch. At around 4 pm we hopped on an Onniall around the world. Even though everyone in our bus and headed back to Helsinki.
class is very unique and comes from different cultures and experiences, we are all like a big family. We
The students and teachers in
have gone to many trips as a class and have shared
Lappeenranta
told us they really
many wonderful memories from them. I believe
enjoyed
our
presentations
and
the people in our class are very close because of the
appreciated
our
visit.
memories we have shared on these trips together.
In seventh and eighth grade we have been to many The students and teachers in Lappeenranta told us
trips together, from going camping in the woods to they really enjoyed our presentations and appregoing snow-shoeing and walking on the ice.
One of our most recent trips together was traveling to a town called Lappeenranta and visiting a primary school there. All of us talked to
the kids and taught them something about our
home countries, languages and cultures. We
split our class into small groups and came up
with activities to do with the kids: some groups
taught the kids dances from their home countries, some of us taught our languages, some
taught how to play musical instruments and
some of us made quizzes about geography.
The school where we did our workshops in Lappeenranta was very modern and innovative.
There were no traditional classrooms but rather
open spaces that were connected. These spaces were
called pods. There were about 80 kids, five teachers
and four aids in each pod. Most of the work is done
with iPads that all the students have.

ciated our visit. At the end of the school day they
offered us coffee, tea and cookies. Our class talked
to the sixth graders and the kids shared how much
they liked the performances our class did. It was so
special to the kids that we came to visit them, that
We traveled to Lappeenranta by Onnibus, which many of them even asked for our autographs!
took two hours. When we got there, we split into
two groups and the two groups went to two differ- I believe the whole trip to Lappeenranta was a sucent restaurants. After we had lunch, we got a small cess, and all of us learned a lot from it. When we go
tour of the town. We saw some historical statues, the on trips as a class, we get to know each other better
oldest building in Lappeenranta and an Orthodox and learn from each other, so I think that is why our
church. In the evening, we went for a walk to see the class is so close: we’ve shared many fond memories
Saimaa canal. We also got a tour of the school we together on these trips. I think everyone enjoyed
would go to the next day from one of the teachers our trip to Lappeenranta - not just us, but also the
working there. We stayed overnight at a gym a cou- teachers and students at the primary school there.
ple of kilometers from the school and slept on gym
Sasha Nurminen 8i
mats and sleeping bags we brought from home. The
next day we woke up early, had breakfast and then
51

Debate: boring to some,
entertaining to others
Our school has a debate team that is quite new.
The team was started three years ago by a couple
of teachers and barely any members. When we first
heard about a debate team in our school, we were
sceptical, nervous and felt like we wouldn’t have the
courage to speak in front of judges and an opposing
team - who potentially had years of experience.
That scepticism, nervousness and lack of courage
were soon forgotten after the first practice, and in
our first debate competition, we were already confident. The competition was nerve-wrecking with a
couple of mess-ups, but we managed to get through
it and came out with a lot of experience. Our confidence rose after every new competition, which in
return gave us the courage to proceed to the nationals.
The debate team currently boasts over ten students
with teams specialized in Finnish and English. The
Finnish team is a completely new team formed in
February 2019. The teams collectively haven’t had
too many wins, but that isn’t what motivates us. We
obviously would like to win, but more importantly,
we want to learn the speaking and writing skills that
we might need for the future.
Erno Miettinen & Amitav Vattipalli 8i

Helimun
As in already so many previous years, our students
took part in the two-day Helimun again this spring.
Short for Helsinki International Model United Nations, Helimun is a Model United Nations conference, where students simulate the United Nations.
In this conference, we practiced our language skills
and understood, did research on and debated the
world’s problems.
This year’s theme was Global Security. We were separated into different countries and committees, and
each committee had its own room. Our committees
were involved in General Assembly, ECOSOC (Economic and Social Council), HRC (Human Rights
Commission), International Court of Justice, and
Security Council. Our school was given three countries - Hungary, Germany and Ethiopia - and two
NGOs - Greenpeace and UNCTAD.
The two days were fun and pleasant, and we made
friends with the other delegates. We also made,
discussed, amended and passed resolutions. At the
beginning of the first day, many of us felt unprepared and we were afraid to speak. But later on we
got more confident and started participating in the
debate. It just took some time to get used to it, depending on the person.

Our Helimun experience was
insightful and gave us a lot of new
experiences
Although the two days were fun, it involved a serious
amount of preparation beforehand. Learning about
our committees’ topics and questions, memorising
the right way to speak and act (we could not talk in
personal pronouns: we had to refer to ourselves as
our country or as delegate, and in the actual debate
there was no direct speech between delegates). In
general, our Helimun experience was insightful and
gave us a lot of new experiences.
Maria Bellver & Jamila Shulekha 8i
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Tukea opiskeluun
Peruskoulun erityisopetus

tekstejä, keskusteltu opiskelun etenemisestä ja tehostamisesta, harjoiteltu
Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on tu- lukemaan reaaliaineita ja vieraita kiekea nuoren opiskelua omassa opetusryhmässään. liä sekä pyritty parempaan ajanhallinErityisopettajan antama tuki on taan kalenterin käytön harjoittelulla.
tarkoitettu ensisijaisesti erityisen ja
tehostetun tuen piirissä oleville op- Mikäli jokin asia oppimisessa mietipilaille. Tuen tarpeen taustalla on tyttää, on erityisopettajan tapaamiuseimmiten lukemisen ja kirjoittami- nen usein ensimmäinen askel oppisen tai matematiikan vaikeus. Myös misen ja koulunkäynnin ongelmien
toiminnanohjauksen pulmat tai muut ratkaisemiseksi. Erityisopettaja tarkoulunkäyntiä hankaloittavat tekijät joaa säännöllistä ohjausta ja tukea
voivat olla syynä erityisopetuksen kaikille niille opiskelijoille, joilla on todettu jokin
oppimisvaikeus. Säännöllistä tukea voi myös saada
tarpeeseen.
myös esimerkiksi sairauden tai haastavan elämänLukuvuonna 2018–2019 osa-aikaista tilanteen vuoksi. Mikäli opiskelijalla on peruskouerityisopetusta antoivat erityisopetta- lussa tai lukio-opintojen aikana todettu lukivaikeus
jat Jenni Tanhuanpää, Minna Lumme tai muu oppimisvaikeus, erityisopettaja ja opiskelija
ja Sini-Tuisku Löhönen. Oppilaiden neuvottelevat tarvittavasta tuesta ja erityisjärjestetuen tarpeen arvioinnin pohjana toimivat syksyllä lyistä. Luki- tai oppimisvaikeuden vaikeusasteesta
kaikille seitsemäsluokkalaisille tehdyt alkukartoi- riippuen opiskelija on oikeutettu lisäaikaan kokeissa
tukset lukemisen ja kirjoittamisen taidoissa sekä ja ylioppilaskirjoituksissa.
matematiikassa. Kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten taitoja arvioitiin tarvittaessa. Erityisopettajien
Lukiolaisillemme tarjotaan Opi
antama tuki painottui kieliin ja matematiikkaan.
oppimaan
-kurssia, jolla käydään
Erityisopettajat antoivat myös luki-opetusta ja ohläpi
erilaisia
oppimistekniikoita ja
jausta opiskelutaitoihin. Opetus toteutettiin yksilö-,
yritetään löytää jokaiselle tehokkaita
pienryhmä- ja samanaikaisopetuksena.
Jenni Tanhuanpää

oppimisen tapoja.

Lisäksi lukiolaisillemme tarjotaan Opi oppimaan
-kurssia, jolla käydään läpi erilaisia oppimistekniikoita ja yritetään löytää jokaiselle tehokkaita
oppimisen tapoja. Kurssille
Lukion erityisopetus tarjoaa lukiomme opiskelivoi ilmoittautua kuka tahanjoille oppimisen ohjaamista ja tukea oppimiseen
sa opiskelun tehostamisesta
liittyvissä pulmissa. Erityisopetus muovautuu aina
kiinnostunut lukiolainen!
opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaan, joten
Sini-Tuisku Löhönen
tuntien sisältö vaihtelee. Erityisopetuksen tunneilla on esimerkiksi kirjoitettu erilaisia suomen kielen
Kuvitus: Silvia Hoornstra 7e

Lukion erityisopetus
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Koulupsykologi

Terveydenhoito

Psykologin tehtävänä on edistää ja tukea nuorten
opiskelua ja psyykkistä hyvinvointia sekä yksilöettä yhteisötasolla. Psykologi Terhi Rawlings on
koululla joka arkipäivä ja työskentelee sekä peruskoulun että lukion opiskelijoiden kanssa. Psykologin työ on pääosin asiakastyötä eli kahdenkeskisiä
tapaamisia nuorten kanssa. Nuori voi itse varata
ajan matalalla kynnyksellä.

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. 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.

Psykologi tukee nuoria muun muassa jaksamiseen,
tunne-elämään, oppimiseen ja ihmissuhteisiin liittyvissä pulmissa. Käynneillä kartoitetaan nuoren
elämäntilannetta, mieltä painavia asioita sekä tuen
tarvetta.
Koulussa psykologin työ on paljolti yhteistyötä
opettajien ja muun koulun henkilökunnan sekä
opiskeluhuoltoon liittyvien viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Psykologi on muun muassa mukana
suunnittelemassa tukitoimia opiskeluun 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

Hammashuolto
Yläasteen oppilaat on kutsuttu yksilöllisesti määritetyn tarkastusohjelman mukaisesti suun ja hampaiden terveydentilan tarkastukseen. 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

Koulukuraattori

Lukion toimintaan perinteisesti
kuulunut tutorointi on jatkunut tänäkin lukuvuonna. Tutorit pääsivät tositoimiin heti syksyn alussa,
jolloin heillä oli iso rooli uusien
ykkösten vastaanottamisessa ja perehdyttämisessä lukio-opiskelun kuvioihin. Tutorit heittäytyivät hienosti ykkösten ryhmäytystoimintaan
syksyn alussa, ja ryhmäytyspäivä oli
todella onnistunut. Lisäksi tutorit
järjestivät kaikille uusille lukiolaiselle yhteisen iltapäivän, jossa olikin
varsin riehakas meininki erilaisten
pelien ja kisojen merkeissä. Tutorit
ovat myös olleet apuna koulun esittelytilaisuuksissa ja avoimissa ovissa.
Tutortoiminta kiinnostaa lukiolaisia, sillä siitä saa
esiintymis- ja johtamiskokemusta sekä mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin ja toimia vastuullisessa tehtävässä. Parhaimmillaan tutor onkin uudelle lukiolaiselle luottohenkilö, jonka puoleen voi
kääntyä lukio-opintojen aikana niin pienissä kuin
isoissakin asioissa. Seuraavan lukuvuoden tutorit on
jo valittu, ja he ovat valmiina vastaanottamaan uusia
lukiolaisia heti ensimmäisinä koulupäivinä.
Sini-Tuisku Löhönen

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
tukioppilastoiminta

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.

Tukioppilastoiminta on koulussamme aktiivista ja
arvostettua. Tukioppilaina toimivat kahdeksas- ja
yhdeksäsluokkalaiset oppilaat, jotka ovat saaneet
toimintaan edellisenä keväänä Mannerheimin Lastensuojeluliiton arvojen mukaisen koulutuksen.

Anna-Maija Juutila
Juha Sainio 7h
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Lukion
tutortoiminta

Tärkeimpiä tehtäviä ovat uusien seiskaluokkalaisten
auttaminen etenkin lukuvuoden alussa, erilaisten

Ice bucket challenge. Kuva: Salli Kulmala

tapahtumien järjestäminen vuoden aikana sekä aktiivinen osa koulun kiusaamisen vastaisessa toiminnassa. Tukioppilaat toimivat yhteistyössä peruskoulun ja lukion oppilaskuntien, opettajakunnan sekä
muun henkilökunnan kanssa.

Tukioppilaat ja opettajat laittoivat
itsensä jääkylmästi likoon hyvän
asian puolesta.
Syksyllä tukioppilaat olivat perinteisesti mukana
uusien seiskojen ryhmäyttämisissä. Nyt jo perinteeksi muodostuneessa Nälkäpäivä-keräyksen jäävesihaasteessa koulun portaiden edustalle kerääntyi
satoja oppilaita, opiskelijoita ja opettajia seuraamaan, kun tukioppilaat ja opettajat laittoivat itsensä
jääkylmästi likoon hyvän asian puolesta. Syksyllä
tukioppilaiden koulutus jatkui myös Skarppi-vertaisvalistusohjelman muodossa: tukioppilaat koulutettiin pitämään seitsemäsluokkalaisille päihdevalistusoppitunteja, ja oppitunneista tukioppilaat
keräsivätkin runsaasti kiitosta myös koulun ulkopuolisilta toimijoilta.
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Hallinto

Halloweenina tukioppilaat järjestivät koululla kauhutarinakirjoituskilpailun sekä pukukilpailun, jonka osallistujien puvut kuvattiin koulun hienossa
Inno-luokassa ja joista oppilaat äänestivät suosikkinsa. Pääsiäisen kynnyksellä tukioppilaat järjestivät koululla pääsiäismunajahdin, ja satakunta suklaamunaa saivat syöjänsä.
Tukioppilaat ovat myös olleet esittelemässä toimintaansa esimerkiksi vanhempainilloissa ja koulun
esittelypäivinä. Keväällä tärkeä tehtävä oli myös
yhdessä tukioppilasohjaajan kanssa valita uudet
tukioppilaat sekä olla mukana heidän koulutuspäivillään. Näin yhdeksäsluokkalaiset ovat viimeisenä
keväänään vielä auttaneet seuraavan vuoden tukioppilaita selviytymään ensi vuoden tehtävistään.
Koulun johto on ollut vahvasti tukioppilastoiminnan tukena, suurkiitos siitä! Myös koulun muu
opettajakunta sekä henkilökunta tekevät omalla
tuellaan ja yhteistyöllään mahdolliseksi tärkeän
tukioppilastoiminnan. Isoimmat kiitokset kuuluvat kuitenkin koulumme tukioppilaille, jotka ovat
olleet aktiivisia, innovatiivisia ja yhteistyökykyisiä
koko vuoden ajan!

Hallitus

Maunulan yhteiskoulun säätiö

Jäsenet

Hallituksen jäsenet

Leikkula Sirkka (pj)
Hakula Harri
Kalkkinen Sirpa, 23.4.2019 asti
Klén Katriina
Vanhanen Maija, 23.4.2019 asti
Hyökyranta Petri, 23.4.2019 alkaen

Jalasto Carita (pj)
Olkkonen Terhi (vpj)
Leikkula Sirkka, 16.5.2019 asti
Öster Tiina
Vanhanen Maija, pj 16.5.2019 alkaen
Viranko Matti, varajäsen

Varajäsenet
Aada Piili 7h

Viitalähde-Annala Katja
Harmanen Minna, 23.4.2019 alkaen
Hyökyranta Petri, 23.4.2019 asti

Harri Kuokkanen
Kuvat: Arto Tommiska
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Vanhojen tanssit. Kuva: Salli Kulmala

Opettajakunta
Jalasto Carita
Olkkonen Terhi
Kousa Päivi Lukion
Vatanen Virpi
Tilvis Ville

Opettajat

Ahlgren Kirsi
Alen Anne-Mari
Barnes Matt
Eriksson Harri
Halonen Julia
Hannila Tero
Harju Teppo
Heinonen Antti
Holopainen Susanna
Jokela Leila
Jylänki Cristina
Jääskinen Minna
Kairema Anna
Kakkola Heli
Kallela Anne
Kaltenborn Svetlana
Karvonen Nadja
Kelo-Rakkolainen Satu
Kilpi-Lindner Johanna
Korpi Saarah
Kovero Jouni
Kulmala Salli
Kuokkanen Harri
Kurvinen Sampsa
Lempiäinen Anne
Leppämäki Tuija
Linnanen Jere
Loukola Marja
Löhönen Sini-Tuisku
Mansikka Kaisa
Martti Liina
Mehtälä Elisa
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AI lukiossa
Kv-luokkien vastuuopettaja,
EN peruskoulussa
Mikkilä-Huttunen Leena UO peruskoulussa ja lukiossa
Nieminen Liisa
MA lukiossa
Niinistö Laura
LI, TE peruskoulussa
Nora Visa
KO peruskoulussa
Oksa Reeta
BI, GE peruskoulussa
Paavola Marjut
MA peruskoulussa
Paljakka Tapio
UKR peruskoulussa
HI, UE, YH peruskoulussa
Peltola Iiro
MA, FY, KE peruskoulussa ja 		
RU peruskoulussa
lukiossa
EO kv-luokat
Pircklén Nora
BI, GE, SCI peruskoulussa
Erityisluokanopettaja
Pulkkinen Ritva
RU lukiossa ja peruskoulussa
MA, FY, KE peruskoulussa
Pyykkö Jaakko
FY peruskoulussa
Lukion opinto-ohjaaja
Raiskio Johanna
PS, RU lukiossa
FY lukiossa
Randelin Vesa
HI, YH peruskoulussa
LI, TE peruskoulussa
Reinikkala Paula
GE, TE lukiossa
EN, RA peruskoulussa ja lukiossa
Riikonen Tomi
HI, YH lukiossa ja peruskoulussa
HI lukiossa
Ruus Stella
FY, KE, MA peruskoulussa
ESP, EN lukiossa ja peruskoulussa
Saarinen Iiro
TN peruskoulussa
KO, TE peruskoulussa
Saarinen Juha
LP lukiossa ja peruskoulussa
MA lukiossa
Salmi Teemu
FY, KE peruskoulussa ja lukiossa
LI peruskoulussa ja lukiossa
Salonen Niina
AI peruskoulussa
KO, TE peruskoulussa
Seiskari Päivi
KU peruskoulussa ja lukiossa
VE kotikielenä lukiossa
Semeri Tanja
MA lukiossa
ja peruskoulussa
Sinkkonen Larissa
EN, RU peruskoulussa ja lukiossa
Erityisluokanopettaja
Sjöholm Elina
FY, KE peruskoulussa
KE lukiossa ja peruskoulussa
Sundqvist Hanna
EN, HI, YH peruskoulussa
MU peruskoulussa ja lukiossa
Tammela Juha-Matti
AI lukiossa
UIS peruskoulussa ja lukiossa
Tamminen Henna
EN, SA lukiossa
BI, GE peruskoulussa
Tanhuanpää Jenni
Laaja-alainen erityisopettaja
KU, MA peruskoulussa
peruskoulussa
MA, FI peruskoulussa ja lukiossa
Temmes Outi,
KS peruskoulussa
MA lukiossa ja peruskoulussa
Tingstad Arja
EN, MA peruskoulussa
VE lukiossa
Toivonen Kiti
EN, RA, S2 peruskoulussa
S2 peruskoulussa ja lukiossa
Toivonen Marja
TS peruskoulussa
HI, YH peruskoulussa
Turtiainen Saaramaria
AI peruskoulussa
OP peruskoulussa
EN, ESP lukiossa ja peruskoulussa
Laaja-alainen erityisopettaja lukiossa Vanhanen Maija
Valli Saana
AI, S2 peruskoulussa
AI peruskoulussa
Veckman Kaj
ET peruskoulussa ja lukiossa
RU, SA, EN peruskoulussa
Vettenranta Sini
EN, RA peruskoulussa
BI, GE, SCI peruskoulussa ja 		
Öster Tiina
OP peruskoulussa ja lukiossa
lukiossa
Rehtori
Vararehtori
apulaisrehtori, EN lukiossa
Peruskoulun apulaisrehtori, 		
KE, FY peruskoulussa
Matematiikkalukion linjanjohtaja,
MA, FY lukiossa

Melajärvi Kata
Miekkavaara Inkeri

Muu henkilökunta
Ahlgren Jouni
Beek Anniki
Heikkinen Melinda
Hiidenvesi Merja
Hyvärinen Marketta
Juola Hanna
Juutila Anna-Maija
Karhu Eini
Kenttä Aapo
Klubb Tanja
Laakso Heidi
Ollila Riitta

kouluisäntä
apuemäntä
siistijä
emäntä
terveydenhoitaja, Helsingin
kaupungin palveluksessa
keittiötyöntekijä
kuraattori
terveydenhoitaja, Helsingin
kaupungin palveluksessa
nuorisokasvattaja
keittiötyöntekijä
keittiötyöntekijä
keittiötyöntekijä

Oskarsson Mikael
Piller Monika
Pulkkinen Seija
Rawlings Terhi
Salo Salla
Sandelin Tarja
Sutinen Armi
Tommiska Arto
Jämsä Risto
Santakallio Laura
Oravainen Milja
Wang Zihan
Ranta Juho

vahtimestari
siistijä
siistijä
psykologi
koulusihteeri
taloussihteeri
keittiötyöntekijä
media-assistentti
koulunkäyntiavustaja
koulunkäyntiavustaja
koulunkäyntiavustaja
IT-tukihenkilö
IT-tukihenkilö

Aava Parpola 7h

59

Peruskoulu

Onni Lehtokarin stipendi
Roope Palomäki
Heimo Veijolan
matemaatikkostipendi
Oskari Niemi
Tamila Vlasova
Rehtorin stipendi
Mitra Linna
Lions Club Helsinki Maunula
-stipendi
Alisa Ainoa
Martta Ovaska
“Mörrin” liikuntastipendi
Helmi Ahonen
Aapo Klen
Aleksandra Viljanen
Musiikkistipendi
Alexia Farcas
Markus Niemi
Oskari Niemi
Siiri Ovaska
Vili Salmensaari
Tarmo Sorsa
Oppilaskunnan stipendi
Tamila Vlasova

Vuosiluokkastipendit
7. luokat
Olavi Anttila
Henna-Riikka Holopainen
Lotta Karvonen
Alifah Rahmah
Veera Rautelin
Saana Reuna
Roope Riihijärvi
Leevi Viherlaakso
8. luokat
Kiira Jäderholm
Miro Maaranen
Erno Miettinen
Selma Piipponen
Anna Savolainen
Niilo Suurnäkki
Aino Tirkkonen
Taavi Väänänen
9. luokat
Sanja Fonselius
Deluckzon Kanagalingam
Markus Niemi
Trim Osmani
Markus Raita
Maija Ruoti
Herttalotta Savela

Pro Scientia -mitali
Aleksi Liukkonen
Pro Mathematica -mitali
Konsta Krekola
Äidinkielen kirjapalkinto
Alex Anttila

Lukio
Koulumme perustajan, rehtori
Yrjö Rosendahlin muistosormus
Meri-Tuuli Moilanen
Onni Lehtokarin stipendi
Aleksander Heino
Heimo Veijolan
matemaatikkostipendi
Leo Arone

Suomi toisena kielenä -palkinto
Drita Raci

Teknologiateollisuuden säätiön
tunnustuspalkinto
Elina Zetterman

Englannin kielen palkinto
Sara Saarinen

ABB Oy:n fyysikkostipendi
Elina Zetterman

Ruotsin kielen palkinto
Deluckzon Kanagalingam

”Mörrin” liikuntastipendi
Arttu Astala
Etti Suvanne

Pohjola-Nordenin kirjapalkinto
Veera Härmä
Saksan kielen palkinto
Maija Ruoti

Maunulan yhteiskoulun
seniorien stipendi
Shun Kito
Vinski Pyykönen

Kotitalouden palkinto
Samji Wong

Rehtorin stipendi
Yilikaer Yihamujiang

Sorvi ja sivellin -palkinto
(kuvataide ja tekninen työ)
Timo Pöyhönen

Lions Club Helsinki Maunula
-stipendi
Siri Hetta
Brita Pulliainen

Tukioppilasstipendi
Roope Palomäki

Helsingin Liikennekoulun stipendi
Mikko Savela

Vuoden symppis
Mina Abiye

Eficode Oy:n ohjelmointistipendi
Roope Haavisto
Petteri Pulkkinen
Visa Valpola

Tsempparistipendi
Jim Paavilainen
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Pro Musica -mitali ylioppilaalle
Aleksander Heino
Lauri Kärkkäinen
Matti Luotamo
Brita Pulliainen
Säde Salonen
Aino Uimonen
Robin Uotila
Pro Lingua -mitali ylioppilaalle
Elina Zetterman

Yhteiskuntaopin kirjapalkinto
Eero Saarinen
Ylioppilaiden luokkastipendit
Abdulwahhab Hani
Rosa Korhonen
Miro Laukkanen
Aino Niskanen
Nea Vähäkuopus

Musiikkistipendit
1. vuosikurssi
Suomen kielen ja kirjallisuuden
Elsa Hartikainen
palkinto
Tuomas Savolainen
Brita Pulliainen
2. vuosikurssi
Arttu Miinalainen
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus Arseny Sergeenko
-palkinto
Chan Mi
Tutkimusstipendi
Alex Iivonen
Pohjola-Nordenin kirjapalkinto
Erik Karsten
Miro Laukkanen
Nirmal Krishnan
Biologian kirjapalkinto
Karen Tse

Opiskelijakuntatoiminnan stipendi
Heidi Tahvanainen

Historian kirjapalkinto
Vinski Pyykönen
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Stipendit ja palkinnot

Ilmoitusasiat
Lukion uudet opiskelijat

Lukuvuosi 2019–2020

Lukioon hyväksymisestä ilmoitetaan hakijoille Uuden lukuvuoden työ alkaa torstaina 8.8.2019
klo 9.00 (7.-luokat ja lukion 1. luokat) ja klo 10.00
13.6.2019.
(muut). Lukuvuosi päättyy lauantaina 30.5.2020.
Opiskelijan on varmistettava lukiopaikkansa tuomalla alkuperäinen peruskoulun päättötodistus Lukuvuoden työ- ja loma-ajoista sekä lukion
kouluun mahdollisimman pian. Lukion opinto-oh- opintojaksoista ilmoitetaan koulun nettisivuilla
jaajat ja opiskelijatutorit ovat paikalla avustamassa www.mayk.fi.
kurssivalintojen tekemisessä. Yleislukion opinto-ohjaaja on tavattavissa torstaina 13.6. klo 9–15,
perjantaina 14.6. klo 9–14 ja maanantaina 17.6. klo
9–15. Matematiikkalukion opinto-ohjaaja on tavattavissa torstaina 13.6. klo 9–14, perjantaina 14.6. klo
9–14 ja maanantaina 17.6. klo 9–14.
Ilmoittautuminen syksyn 2019 ylioppilaskirjoitukLukiopaikka on varmistettava viimeistään torstaina siin on tehtävä kirjallisesti perjantaihin 31.5. mennessä.
27.6. klo 14.

Syksyn 2019
ylioppilaskirjoitukset

Lukion uusintakoe

Kanslian kesäloma

Uusintakoe pidetään keskiviikkona 12.6. klo
14.30–16.45. Uusintakokeen ilmoittautuminen Koulun kanslia on avoinna 3.–20.6. (arkisin) klo
päättyy maanantaina 10.6.
9.00–15.00. Kanslia on suljettuna 21.6.–31.7.

Peruskoulun ehtojen
suoritus
Ehtolaiskuulustelut pidetään keskiviikkona 12.6. klo 12 alkaen.

TERVETULOA !
KANNELMÄKI
Kantelettarentie 7

ETELÄ - HAAGA
Vihdintie 8

SOITA 010 548 5500
www.helsinginliikennekoulu.fi
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Penkkaripäivä! Kuva: Salli Kulmala
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