Vuosikertomus
2017–2018

Sisällys
Rehtori Carita Jalasto
Osoite Kuusikkotie 3, 00630 Helsinki
Koulun puhelimet:

rehtori
lukion apulaisrehtori
peruskoulun apulaisrehtori
vararehtori
kanslia
taloussihteeri
opettajat
kv-linjanjohtaja
opinto-ohjaaja, yläkoulu
opinto-ohjaaja, yläkoulu, mat.lukio
opinto-ohjaaja, yleislukio
koulupsykologi
koulukuraattori
kouluterveydenhoitaja
oppilasruokala
kouluisäntä

09 7771 1011
09 7771 1019
09 7771 1015
09 7771 1025
09 7771 1012
09 7771 1014
09 7771 1013
09 7771 1020
045 279 1103
045 279 1066
045 346 9152
045 346 9409
045 606 0341
050 310 5548
09 7771 1017
050 340 4348

Helsinki 2018
Painopaikka NextPrint Oy, Helsinki
Kansi: Valokuvaa pintaa syvemmältä -kurssilla
tehty solarigrafia näyttää auringon kulun marraskuisella taivaalla.

2

Koulu perustettiin Viipurissa
Koulurakennus valmistui Maunulaan
Lisärakennus B
Lisärakennus C
Peruskoulua korvaava koulu ja
yksityinen lukio
Matematiikkalukio yleislukion rinnalle

1913
1958
1962
1997
1977
1995

Koulun ylläpitäjä: Viipurin Reaalikoulu Oy

Kotisivut www.mayk.fi
Facebook facebook.com/MaykHelMa
Instagram @maunulanyhteiskoulu

Rehtorin tervehdys

4

Tapahtumia vuoden varrelta

6 Matkoja ja kansainvälistä toimintaa

47

Oppimisen tuki ja opiskeluhuolto

64

Suomi 100 -juhlahumua MAYK:ssa
7 Erasmus+ Greetings from Tomorrow -projektin toinen
Taidetestaajat8 vuosi 2017−2018
48
Suomen luonto ilmiönä
9 International Mayk: Erasmus+-opettajien täydennysAs a Tourist in Helsinki 
10 koulutusohjelma 2016−2018
51
Ilmiö: Marsin asuttaminen
11 Tampereen leirikoulu
53
Ilmiö: japanilainen kahvila
11 London Journal
54
DesignEDly-innovaatiokurssi12 9b Riiassa
56
8b MatCup-matematiikkakilpailussa
14 Matematiikkalukion vuosi
58
Ylen uutisluokka
14
Hopeaa ultimateturnauksesta 
15 Helsingin matematiikkalukiolle valtakunnallinen kehiStradan Paluu tulevaisuuteen -projekti 
16 tystehtävä59
59
Leirikouluprojekti16 Koodauksen Suomen mestaruus Maunulaan
59
Timo Soinin vierailu
17 Kansainväliset tiedeolympialaiset 2017 ja 2018
59
Esko Valtaoja vieraana koulussamme 
18 Tutki-Kokeile-Kehitä -kilpailu: kaksoisvoitto!
60
Hyvinvointipäivä19 Maunula Science Fair
60
Opiskelijakunnan hallituksen vuosi
20 Lapin kesäkoulu 2017

Kuulumisia luokista
ja muualta

21

Liikunta22
Kotitalous23
Kuvataide24
Musiikkivuoden kuulumisia 
26
Historia ja yhteiskuntaoppi
29
Suomen kieli ja kirjallisuus
30
Suomi toisena kielenä
31
Science: robotiikkaa, tähtitiedettä ja ekosysteemejä 33
Yrttejä, mehiläisiä ja nokkosia
35
Fysiikan energiapaneeli
36
Aivojen avulla oppiaineiden välistä yhteistyötä
36
Koodi10137
Makromolekyylit38
Luovaa ja luonnontieteellistä toimintaa teemakurssilla39
Teemaopinnot maailman kriisipesäkkeistä
40
Mediaohjaajana innoluokassa
41
Koulukino ry, Finnkino ja elokuvanäytännöt
42
Yrittäjyyskurssi peruskoululaisille ja lukiolaisille
43

International Classes

Peruskoulun erityisopetus
64
Lukion erityisopetus
65
Peruskoulun tukioppilastoiminta
66
Lukion tutortoiminta
67
Yhteisöllinen opiskeluhuolto
67
Koulupsykologi68
Terveydenhoito68
Hammashuolto68

Hallinto69
Opettajakunta70
Muu henkilökunta

71

Stipendit ja palkinnot

72

Oppilaat ja opiskelijat

74

Ilmoitusasiat78

44

7i year book
44
Erasmus-student Joren Claes from Belgium 
45
Erasmus-opiskelijoita koululla
46
Visitors from South Korea
46
HELIMUN46

3

Olemme myös monikulttuurinen yhteisö, jossa suomenkielisten yläkoululuokkien rinnalla toimivat
englanninkieliset luokat ja monen lukiolaisenkin
kotikieli on muu kuin suomi.

Olemme toimineet elinvoimaisena kouluna jo yli Moninaisuutta arvostava ilmapiiri ja sen vaaliminen
sata vuotta. Tällä hetkellä vuonna 2018 olemme on meille tärkeä asia.
hyvinvoiva kouluyhteisö, joka on vastaanottamassa
e
jälleen uusia haasteita.
Maan hallituksen kaavailema uusi lukiolaki tuo
e
opiskelijoiden tuen ja hyvinvoinnin entistä isomOpetus- ja kulttuuriministeriö myönsi koulullem- paan osaan myös lukiolaisten arkea. Tuen myötä
me Valtakunnallisen lukioiden kehittämistehtävän halutaan varmistaa opintojen sujuva eteneminen
alkaen 1.8.2018. Kehittämistehtäviä myönnettiin 11 mutta myös yksilölliset opintopolut. Opiskelijoiden
lukiolle Suomessa, ja meidän lukiomme sai ainoana osallisuuden tukemista ja äänen kuulumista arvosmatematiikan opetuksen kehittämistehtävän. Teh- tetaan. Korkeakoulu- ja yritysyhteistyöhön samoin
tävän saaminen kertoo arvostuksesta kouluamme kuin kansainväliseen vuorovaikutukseen velvoitekohtaan. Olemme olleet edelläkävijöitä matematii- taan.
kan opetuksen saralla jo pitkään.
Meidän koulu on hyvässä asemassa siinä, että meillä
Ministeriön myöntämä tehtävä on tärkeä mutta vain on jo vuosia ollut erinomaisesti toimivat opiskeluosa koulumme kokonaisuutta: samaan aikaan kun huollon palvelut niin peruskoululaisille kuin lukiolemme mukana viemässä eteenpäin lukio-opetus- olaisillekin. Meillä on täysipäiväisinä työntekijöinä
ta Suomessa, meidän on huolehdittava myös oman niin koulupsykologi ja -kuraattori kuin muukin
koulumme tasapainoisesta kehittämisestä.
opiskeluhuollon ja -tuen henkilöstö. Lukiolla on
ollut oma laaja-alainen erityisopettajansa jo paljon
Matematiikan opetuksen polku kulkee vahvana ennen kuin maan hallitus on lähtenyt kaavailemaan
peruskoululuokiltamme lukioon – mutta matema- tätä tehtävää lakisääteiseksi.
tiikan rinnalla kulkevat vahvoina myös liikunnan
ja luonnontieteiden, musiikin ja kuvataiteiden pai- Tänä vuonna meillä on erinomaisia kokemuksia
noalueet. Yrittäjäkasvatus on tullut uutena alueena myös uusien työnkuvien tuomisesta kouluyhteiosaksi arkeamme. Tänä vuonna toteutettiin ensi söön. Peruskoulussa on koko lukuvuoden ajan toikerran peruskoulun ja lukion yrittäjäkurssi yhteis- minut nuoriso-ohjaaja opettajien työn tukena. Elotyössä Perho Liiketalousopiston kanssa. Ensi luku- kuussa 2017 käyttöön otetussa, lukion hankerahalla
vuonna lukiossa starttaa yrittäjäkurssi, jonka sisäl- rakennetussa ”tulevaisuuden” oppimistilassa Innotöjen tuottamisessa on ollut mukana Taloudellinen luokassa opettajia teknisissä haasteissa on opastanut
tiedotustoimisto TAT.
media-alan ammattilainen.

Viime aikoina julkisessa keskustelussa on kannettu
huolta poikien tyttöjä huonommasta menestymisestä opintiellä. Huoli on aiheellinen. Meidän koulu
on pitkään ollut poikavoittoinen, lieneekö syy sitten
liikunnan ja matematiikan painotuksissa. Toki tyttöjäkin on riittänyt.
Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn mukaan meillä
varsinkin pojat voivat pääsääntöisesti hyvin ja ovat
reippaita. Tyttöjen kohdalla väsymystä ja huolta
jaksamisesta on enemmän. Varsinkin lukiolaisten
kohdalla on syntynyt huoli siitä, olemmeko kuulleet
opiskelijoitamme tarpeeksi.
Koulu ei tule valmiiksi koskaan. Olennaista on se,
miten koulua rakennetaan ajan hengessä kaiken aikaa paremmaksi.

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

e
Lukuvuoden nyt päättyessä neljä koulumme pitkäaikaista työntekijää jää
eläkkeelle: englanninkielisten luokkien perustaja ja linjanjohtaja Auli
Fagerström, peruskoulun laaja-alainen erityisopettaja Arja Markkanen, uskonnon ja filosofian opettaja
Anneli Varja-Raninen ja taloussihteerimme Annikki Ura.
Kiitän teitä lämpimästi koulumme
hyväksi tehdystä työstä ja toivotan
mitä parhainta vapauden aikaa!
e
a

Koulumme historia ulottuu vielä kauemmaksi kuin
itsenäisen Suomen. Koulu perustettiin Viipurissa
vuonna 1913 ja muutti Helsinkiin pois sodan alta
vuonna 1940. Maunulaan tulimme vuonna 1959.

Olemme olleet mukana Euroopan unionin rahoittamissa kansainvälisissä projekteissa jo yli 20 vuotta.
Tänä keväänä päättyy kaksivuotinen yhteistyöprojekti ”Greetings from Tomorrow”, jossa mukana on
kouluja Suomen lisäksi Romaniasta, Ranskasta, Italiasta ja Bulgariasta.
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Joulukuussa Suomi täytti 100 vuotta. Koko vuoden Lukion teemakursseista ”Maailman kriisipesäk2017 Suomi juhli näyttävästi – niin myös me.
keet” -kurssi on ajankohtaisuudessaan kiinnostanut
suurta opiskelijajoukkoa. Kurssi toteutuu myös ensi
Juhlavuosi oli läsnä opetuksen teemoissa, lounasru- vuonna.
oissa, vierailuissa ja juhlatapahtumissa. Koulun juhlapäivänä 5.12. pyörähdeltiin yhteisesti niin valssia Olemme Maunulan ja lähialueiden nuorten koulu,
kuin muitakin perinteisiä tansseja.
johon tullaan kauempaakin.
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Tapahtumia vuoden
varrelta

Suomi 100 -juhlahumua
MAYK:ssa
Suomen satavuotista itsenäisyyttä juhlittiin koulussamme pitkin vuotta. Juhlat huipentuivat joulukuussa arvokkaaseen itsenäisyysjuhlaan ja tansseihin. Pitkin vuotta koulussa kuitenkin käytiin läpi
Suomi-teemaa niin ilmiöviikkojen, vierailujen, ruokailun kuin normaalien oppituntienkin puitteissa.
Kevään viimeisellä kouluviikolla järjestettiin pihalla
Suomi-festarit, jossa oli ohjelmassa erilaisia tapahtumapisteitä kisailuista visailuihin ja taiteen tekoon.
Koko koulu nautti kenttälounaaksi hernerokkaa
soppatykistä ja jälkiruuaksi hillomunkkeja.
Syksyllä myös peruskoulun ilmiöviikon teemana oli
Suomi 100. Eri vuosiluokilla oli eri teemat: seiskoilla
Suomen luonto ja ympäristö, kaseilla media ja vaikuttaminen ja yseillä Turistina Helsingissä. Kolmipäiväisen aihekokonaisuuden aikana käytiin retkillä
mm. Nuuksiossa, Harakassa ja lehtien toimituksissa
sekä kuunneltiin mielenkiintoisia vierailijoita, mm.
Palefacea.

Juhlapäivän kunniaksi monet
opettajat ja muutamat opiskelijatkin
olivat pukeutuneet kansallispukuihin.
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Taidetestaajat

Menneiden vuosien kouluruokia päästiin maistelemaan syksyllä, kun Maukkiksessa vietettiin historiallisten kouluruokien teemaviikkoa. Tämä olikin Taidetestaajat on kulttuurin jättihanke, joka purmonelle ainutkertainen tilaisuus maistaa vanhem- kaa ennakkoluuloja viemällä nuoret taiteen pariin.
pien tai isovanhempien lapsuuden kouluruokia.
Koko Suomen kahdeksasluokkalaiset ja heidän
Koulumme itsenäisyysjuhla 5.12.2017 oli erityisen opettajansa ovat päässeet ilmaiseksi esimerkiksi
juhlava. Koko päivä oli omistettu juhlimiseen. It- teatteriin, oopperaan, museoon tai taidenäyttelyyn.
senäisyysjuhlassa kuultiin mm. kuorolausuntaa ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton koordinoipianisti Brita Pulliaisen upea Finlandia. Juhlapäivän malla Taidetestaajat-hankkeella halutaan purkaa
kunniaksi monet opettajat ja muutamat opiskelijat- myytti taiteesta vaikeana lajina ja tarjota nuorille
kin olivat pukeutuneet kansallispukuihin. Juhlan ikimuistoisia taide-elämyksiä.
jälkeen luokilla oli omaa Suomi-aiheista ohjelmaan- MAYK:n kahdeksasluokkalaiset vierailivat marrassa, ja nautittiin juhlalounas. Iltapäivällä koko koulu kuussa Tampereella filharmonikkojen Suomi 100
osallistui lavatansseihin, jossa pyörähdeltiin niin -konsertissa ja helmikuussa Kansallisoopperassa
valssia kuin Hula-hulaakin. Koulun väki viihtyi sa- katsomassa Madama Butterfly -oopperaa.
lin parketilla niin loistavasti, että kotiinkaan ei malTampereella kuultiin vaikuttava kattaus uutta ja
tettu lähteä.
vanhaa. Osa sävellyksistä oli sävelletty varta vasNora Pircklén
ten taidetestaajille, joiden ottamat valokuvat loivat
Kuvat: Salli Kulmala
musiikille tunnelmallisen taustan. Toki kuulimme
myös Suomen juhlaan itsestään selvästi paikkansa ansaitsevan Finlandian. Oppilaat pääsivät myös
testaamaan orkesterin soittimia. Ihmetystä herätti
konserttisoittimien arvokkuus: yksi ammattitason
fagotti voi maksaa yli 10000 euroa. Pitkän päivän
jälkeen harva väsyneistä testaajista taisi muistaa
arvioida kokemustaan, vaikka Taidetestaajat-hanke
on kehittänyt tähän hauskan älypuhelinsovelluksen.

Suomen luonto ilmiönä
Seiskaluokkien syksyn ilmiöviikon aiheena oli tällä
kertaa Suomen luonto. Kolmen ilmiöpäivän aikana
seitsemännet luokat mm. vierailivat koulussa erilaisissa toiminnallisissa pajoissa, tekivät luontoretken,
esittelivät ilmiöpäivien tuotoksiaan sekä katsoivat
Maunula-talon salissa elokuvan, jonka jälkeen alkoi
ansaittu syysloma.

Torstain ilmiöohjelmaan kuului
luontoretki.

Torstain ilmiöohjelmaan kuului luontoretki. Oppilaat olivat saaneet aiemmin valita, lähtevätkö retkelle Harakan saareen vai Nuuksioon. Nuuksion retkikohteekseen valinneet oppilaat lähtivät aamulla
tilausbusseilla koulun pihasta. Nuuksiossa oppilaat
kulkivat metsässä pysähtyen rasteille tekemään erilaisia metsäisiä tehtäviä ja tekivät muistiinpanoja
Ensimmäisenä ilmiöpäivänä, keskiviikkona, seiskat heille jaettuihin vihkoihin. Nuuksiolaiset söivät
kävivät erilaisissa pajoissa ympäri koulua. Eräässä eväitä kodassa ja pääsivät myös kierrokselle luontopajassa katseltiin Ylen Meidän maamme -luontovi- keskus Haltiaan.
deota, toisessa tutustuttiin jokamiehenoikeuksiin,
Helsingin alueen historiaan ja puun monimuotoi- Viimeisenä ilmiöpäivänä seitsemännet luokat kosuuteen teollisuuden raaka-aineena sekä kasvina. koontuivat Maunula-taloon, jossa oli ilmiöpäivien
Kolmannessa pajassa rakennettiin puisia kehyksiä tuotosten näyttely, musiikkiesitys, 7e-luokkalaisen
ja neljännessä majoja luonnonmateriaaleista pienil- Valeriin tekemä hauska video ilmiöviikosta, elokuva Järven tarina sekä maljankohotus onnistuneelle eläimille ja olioille.
le ilmiöviikolle. Tämän jälkeen seiskat ja opettajat
pääsivät ansaitulle syyslomalle.
Tarmo Sorsa 7a

Madama Butterfly hieman jännitti etukäteen: saisiko esityksestä jotakin irti myös taidetestaaja, jolle
ooppera olisi aivan uusi kokemus. Saihan sitä. Kansallisoopperan kauniit lavasteet veivät mukanaan
Japaniin. Erityistä sympatiaa keräsi Butterflyn pikkuinen lapsi, jonka roolissa vuorottelevat yhtä pikkuiset Mikael Kohi ja Joona Eloranta. Vessajonossa
päiviteltiin Pinkertonin niljakkuutta ja Butterflyn
nuoruutta. Oopperakokemus jakoi taidetestaajamme selvästi kahtia: “Yllättävän hyvin jaksoin katsoa!” kertoi yksi ja “Meinasin nukahtaa!” huokasi
toinen. Selvää on kuitenkin se, että tästä saimme
kokemuksen, joka osalle saattaa olla ainoa laatuaan.
Hyvä jälkimaku jäi.
Hanke jatkuu ensi vuonna, joten myös tuleville
8.-luokkalaisille on luvassa taide-elämyksiä.
Saana Valli & Kata Melajärvi
8

9

As a Tourist in Helsinki
Our class has been assigned to make a blog entry of
a day in Helsinki... as tourists. And we have to say,
it was incredibly refreshing to see this city with a
new perspective. Yes, it is a very simple city with not
much to offer, but one can really admire the beauty
and the peacefulness this city has to offer that are
not often appreciated.

From there we walked as fast as we could to where the ferries leave to Suomenlinna. The trip there
was a blast! We had so much fun. It was all good
until it started raining. The temperature grew colder, leading us to decide not to walk around in Suomenlinna. But the trip to and from was something
to remember. Suomenlinna is a sea fortress that was
used as a protection fortress against Russian expansionism. It was built on six island. It is a UNESCO
World Heritage site and it is the ideal picturesque
picnic site for tourists and locals. If you could avoid
the bad weather, we would highly recommend anyone to visit Suomenlinna with friends and family. You
could be basking in the sun on the green grass or
swimming in the sea. It is truly a wonderful site.

We were included in a group of seven more and we
all headed out from our school to the heart of the
city. First we visited the Helsinki Cathedral, dubbed as the “white church” by locals. It is the Finnish
Evangelical Lutheran cathedral of the Diocese of
Helsinki. It is located in the centre of Helsinki in
the neighbourhood of Kruununhaka. The Helsinki From there we headed out to grab lunch at a pizza
Cathedral was originally built from 1830–1852 as place, ending the day in the perfect tone.
a tribute to the then Grand Duke of Finland, Tsar
Text and photos: Shama Bhuiyan & Faisa Adam 9i
Nicholas I of Russia. It is the most popular tourist
attractions. It is estimated that more than 350,000
people visit this church annually. It is definitely a
very beautiful piece and the architecture is breathtaking. It’s the one of the most heavenly looking buildings in Helsinki and being there is so calming. Artistically pleasing to the eyes, it makes one feel like
they can stay there forever and ever.
After that we headed to Vanha Kauppahalli a.k.a the
Old Market Hall. It was opened to the public in the
year 1889. The idea that trade could take place in
covered halls only came to light then. It was designed by Gustaf Nyström. Ever since Finland joined
the EU, the market hall started selling foreign delicacies and had many significant changes in their
trades. The marketplace is a nice place to be. It has a
humbling architecture but also looked sophisticated
at the same time. It looked like any other traditional Finnish places and showcased Finnish food and
culture. Definitely a must visit place for any tourists.
We had planned to head to Suomenlinna but the
next boat would arrive only after 40 minutes so we
rerouted to Hotel Torni. Unfortunately, the terrace,
the main attraction, opens only after 3pm. Major
bummer. But it was one of the most coziest hotels
we have ever been to. Perfect for chilling and relaxing. Almost felt like home, except maybe a hundred times better.
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Ilmiö: Marsin asuttaminen

Ilmiö: japanilainen kahvila

Uuden opetussuunnitelman mukaisesti koulussamme on tänä vuonna toteutettu ilmiötyöskentelyä.
Ilmiötyöskentelyssä oppilaat ovat saaneet melko
vapaasti itse valita itseään kiinnostavan aiheen, soveltaa kyseistä aihetta ja tehdä siitä omannäköisensä
arvioitavan työn. Ilmiötyöskentely ei rajoitu vain
omaan luokkaan, vaan töitä saa tehdä myös muiden
samalla luokka-asteella olevien oppilaiden kanssa.
Esimerkiksi meidän, viiden yhdeksäsluokkalaisen,
ilmiötyö oli esitelmä Marsin asuttamisesta. Ryhmässämme oli b- ja c-luokkalaisia, ja selvitimme
erilaisia keinoja Marsin elinkelpoistamiseksi. Ilmiötyöskentelyn puitteissa on tehty myös taideprojekteja, dokumentteja sekä ihmiskokeita.

Päätin tehdä ilmiön japanilaisesta ruoasta, sillä syön
ja kokkaan itse paljon japanilaista ruokaa. Päätin,
etten tee vain perinteistä esitelmää aiheesta. Onhan
aiheena ruoka, joten paras tapa tutustua toisen maan
ruokakulttuuriin on nauttia tämän maan herkkuja.
Päädyin tarjoilemaan okonomiyakia, sillä se säilyy
hyvin eikä ole niin vaikea tehdä. Lisäksi valmistin
hanami-dangoja, sillä perinteistä hanami-jälkiruokaa on juurikin otollista tarjoilla hanamin aikaan.

Ilmiötyöskentelyn puitteissa on tehty
myös taideprojekteja, dokumentteja
sekä ihmiskokeita. Vieressä ei ole koko
ajan opettajaa kertomassa mitä tehdä
ja miten, vaan oppilaat ovat itse
vastuussa omasta tekemisestään.

Alkuperäinen ajatukseni oli kuvata lyhyt montaasi
tai videokooste kahvilastani, mutta olosuhteiden
takia minulla ei ollut käytettäväksi kelpaavaa videomateriaalia, joten päädyin kirjoittamaan siitä,
mitä opin, ja missä onnistuin.
Onnistuin mielestäni hyvinkin monessa asiassa.
Kokkasin kolmessa ja puolessa tunnissa monta satsia ruokaa. En ollut ennen tehnyt hanami-dangoja
eli tein niitä ensimmäistä kertaa ja onnistuin erittäin hyvin. Opin juurikin tekemään hanami-dangoja - joita tulen vielä tekemään Hanamin aikana
- sekä käyttämään elintarvikevärejä. Hanamidangojen värjäys onnistui mielestäni erinomaisesti, sillä
niiden väri oli kauniin pastellisävyinen eikä liian
tumma, vaikkakaan väri ei levinnyt täysin tasaisesti. Olen silti ylpeä, että väri levisi melko tasaisesti,
eikä se ole mielestäni huono suoritus ensimmäisenä
kertana. Muun muassa eräs nimeltä mainitsematon
henkilö kertoi hanami-dangojeni olleen parempia
kuin ne, joita hän oli saanut Japanissa.

Ilmiötyöskentely on toisinaan ollut hieman haastavaa, sillä se on todella itsenäistä. Vieressä ei ole koko
ajan opettajaa kertomassa mitä tehdä ja miten, vaan
oppilaat ovat itse vastuussa omasta tekemisestään.
Varsinkin aiheen päättäminen oli hankalaa, sillä
valinnanvaraa ja mielenkiintoisia aiheita oli niin
paljon, eikä ollut tiettyä teemaa, johon projektin
olisi pitänyt rajoittua. Ilmiötyöskentelyssä on vielä parantamisen varaa, mutta se on ollut mukavaa Okonomiyaki onnistui paremmin kuin koskaan.
Olen tehnyt okonomiyakia ennenkin eri reseptillä
vaihtelua normaaliin kouluarkeen.
ja nyt päätin kokeilla toista reseptiä. Okonomiyaki
Tuuli Björn, Elsa Hartikainen,
sai kauniin kullanruskea pinnan ja oli sisältä täyIlona Villi & Väinö Virtanen 9b
dellinen, ei löysä. Okonomiyakin makukin oli kerrassaan loistava. Muna, jauho, vesi, kevätsipuli ja
kaali kuorrutettuna okonomiyaki-kastikkeella, majoneesilla ja katsuobusilla: yksinkertaisesti herkullista. Opin myös paistamaan munakkaita ja niiden
tapaisia uudella induktioliedellämme sekä saamaan
niistä täydellisiä.
Opin myös jonkin verran uusia sanoja sekä muutaman kanjin. Osaan nyt ainakin tunnistaa tuulen
kanjin eli tämän 風 ja luultavasti myös kevään kan11

jin eli tämän 春 . Oli myös mukava, kun minulta van pitkä monikulttuurinen yrittäjyyteen liittyvä
kysyttiin ruuasta. Vaikka kaikki eivät välttämättä historia, vaihtelivat tunneittain. Oma haasteemostaneetkaan, pääsin silti näyttämään tietämystäni. me oli melko abstraktisti muotoiltu, sillä tarkoitus
oli selvittää keinoja saada nuoriso kiinnostumaan
Lopulta mielestäni parasta oli päästä kokkaamaan. enemmän uutisista. Aluksi innostuimme vähän liiEn valitettavasti kovin usein löydä aikaa kokkaami- kaa ja olimme lähdössä kehittämään kokonaista puselle ja useimmiten teen itselleni vain rāmen-nuu- helinsovellusta, mutta kun pääsimme hackathoniin
deleita, joihin lisään kevätsipulia tai katsuobushia. saakka, tajusimme, ettei moiseen riittäisi aika eikä
Hyväähän sekin on, mutta paras fiilis tulee, kun siinä kamalasti järkeäkään välttämättä olisi.
ruuan on tehnyt alusta loppuun asti täydellä sydämellä. Parastahan on kuitenkin kokata japanilaista Hackathon on kolmipäiväinen tapahtuma, jossa
ruokaa ystävien kanssa tai mennä japanilaisessa osallistujat ratkovat yritysten antamia ongelmia.
ruokakaupassa käynnin jälkeen vain laiskasti lähei- Tapahtuma alkaa haasteiden esittelyllä (eli paikalle
seen rāmen-ravintolaan syömään. Jos etsii hyvää ilmestyy yritysten edustaja kertomaan haasteesta,
ruokaa, joka on mieleen, joutuu joskus etsimään
hyvinkin kaukaa. Joskus täytyy mennä Japaniin asti
etsimään suosikkiruokia.
Näihin sanoihin on hyvä lopettaa ja päästä pian syömään Japanin herkkuja kevättä ja kirsikankukkia
odotellessa.
Alina Ikäheimo 7a

DesignEDlyinnovaatiokurssi
Olimme viime syksynä mukana Helsingin Uudella
yhteiskoululla (UYK) järjestetyllä DesignEDly-nimisellä kurssilla, joka keskittyi yritysmaailmaan ja
innovatiiviseen ajatteluun perehtymiseen. Kurssilla
muodostettiin tiimit, valittiin joltakin yritykseltä
(meidän tapauksessamme Helsingin Sanomilta)
haaste ja lähdettiin kehittämään siihen uutta luovaa
ratkaisua kurssin vetäjien sekä yrityksen mentorin
avulla. Pakettiin kuului myös hackathoniin osallistuminen, jonka lopuksi kurssia käyvät tiimit esittelivät ratkaisunsa “pitchin” eli maksimissaan kolmen
minuutin pituisen myyntipuheen muodossa. Tämän lisäksi pitchattiin sille yritykselle, jonka haasteeseen olimme vastanneet, eli kävimme Sanomatalossa kertomassa Helsingin Sanomille ratkaisumme.
Kurssi oli alussa harvinaisen hämmentävä, ja kummallakaan meistä ei ollut hajuakaan, mitä tässä nyt
pitäisi oikeastaan tehdä. Opetus tapahtui pääosin
englanniksi, ja opettajat, joilla kaikilla vaikutti ole12

vastaamaan yleisön kysymyksiin ja avustamaan tiimejä, jotka kyseiseen haasteeseen päättävät vastata), jonka jälkeen muodostetaan tiimit. Paikalle voi
myös tulla jo aiemmin muodostetun tiimin ja aiemman haasteen tai ratkaisun kanssa, kuten kaikki
kurssilaisemme tekivät. Tiimien muodostamisen ja
haasteen valitsemisen jälkeen alkaa itse työskentely: kehitetään ongelmaan ratkaisu ja hiotaan se niin
pitkälle, kuin vain ehditään. Paikalla on eri startupeista ja järjestöistä mentoreita, jotka tarjoavat sekä
työpajoja (esimerkiksi pitchauksesta, markkinoinnista ja designista) että apua haasteen ratkaisussa
esiintyviin ongelmiin. Kolmannen tapahtumapäivän aamuna kaikkien esitelmien on oltava valmiina

ja tiimit pitchaavat ratkaisunsa lavalla tuomaristolle
(yritysten edustajat sekä tapahtumajärjestäjiä) ja
yleisesti kaikille hackathoniin jollain tapaa osallistuville. Tuomaristo päättää sitten pitcheistä haasteiden
voittajat.
Päädyimme voittamaan haasteemme, ja meille
suositeltiin toiseen hackathoniin, joka järjestettiin
Tampereella, osallistumista. Jotenkin päädyimme
voittamaan senkin, ja lopulta meidät kutsuttiin pitchaamaan SLUSHiin. Näiden tapahtumien lomassa
ja aikana tutustuimme suureen joukkoon erikoisia
ja mielenkiintoisia ihmisiä (joista tuskin kukaan on
suomalainen), jotka opettivat, ohjeistivat ja yleisesti
auttoivat meitä matkallamme. Näistä ihmisistä on
tullut “bisneskumppanien” lisäksi ihan ystäviä, ja
tällä hetkellä kehitämme yhdessä osan heistä kanssa samankaltaista innovaatiokurssia ensi syksylle ja
teemme tiimien muodostamisen helpottamiseen
tarkoitettua puhelinsovellusta kurssia varten. Kurssi
toteutetaan toistaiseksi UYK:ssa sekä Haukilahden
lukiossa, ja meillä on yhteistyökumppaneita Aalto-yliopistossa saakka.

Tarinamme loppuun voisi
varmaan todeta, että tälle kurssille
osallistuminen on aika lailla
muuttanut elämämme.
Erittäin niukaksi tiivistetyn tarinamme loppuun
voisi varmaan todeta, että tälle kurssille osallistuminen on aika lailla muuttanut elämämme. Olemme päässeet tutustumaan uusien keksintöjen taustalla jylläävään prosessiin, löytäneet kallisarvoisia
kontakteja ja ystäviä yritysmaailmasta, tutustuneet
uusiin kulttuureihin ja uskomattoman inspiroiviin
elämäntarinoihin, tajunneet omat vahvuutemme
innovatiivisuuden suhteen ja saaneet uusia suunnitelmia sekä toivoa tulevaisuuteemme. Ja niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, näitä asioita ei koulun
penkillä opi; ne on uskallettava kokea itse.
Meri-Tuuli Moilanen 2c & Henna Jokela 2m
Kuvat: Meri-Tuuli Moilanen
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8b MatCupmatematiikkakilpailussa
Maunulan yhteiskoulun 8b osallistui MatCup-matematiikkakilpailuun. MatCup ei ole yksilökilpailu,
vaan luokat työskentelevät yhdessä ja kilpailevat
toisten luokkien kanssa. Kilpailun alkuerissä luokat
saivat kahdesti 8 ongelmatehtävää, jotka piti ratkaista 90 minuutissa. Tässä kohtaa harjoiteltiin yhteistyötaitoja ja matematiikasta keskustelemista, sillä
oikeista vastauksista oli usein enemmän kuin yksi
käsitys.
Parhaiten tehtäviä ratkaisseet luokat – Maunulan
8b niiden joukossa – pääsivät alkueristä semifinaaliin. Semifinaalia varten luokat tekivät projektityön.
Työn aiheena olivat ns. MatCup-monikulmiot, eli
monikulmiot joiden sivujen pituudet ovat peräkkäisiä kokonaislukuja. Projektityöhön kuului raportti
työskentelystä sekä esitys ja näyttely, jotka esiteltiin semifinaalissa Vaasassa. Semifinaalissa luokkaa
edustivat Helmi Ahonen, Konsta Krekola, Oskari
Niemi ja Tamila Vlasova. Esityksen ja näyttelyn lisäksi semifinaalissa kilpailtiin jälleen ongelmatehtävien ratkaisemisessa.
Semifinaalin pisteet muodostuivat projektityöstä eli raportista, esityksestä ja näyttelystä, ja sen lisäksi ongelmatehtävien pisteistä.
Finaalipaikka jäi Maunulalta valitettavasti
pisteen päähän. Tänä vuonna kaikki kolme finalistijoukkuetta sattuivat olemaan Espoosta.
Suomen MatCupin voiton vei jälleen kerran
Mankkaan koulu.
Vaikka voittoa ei tullutkaan, Maunulan 8b
suoriutui kilpailusta todella hienosti ollen
semifinaalin
ongelmanratkaisuosuudessa
toiseksi paras. Osallistujat pitivät kilpailua ja
muiden osallistujaluokkien oppilaisiin tutustumista positiivisena kokemuksena.
Sampsa Kurvinen
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Ylen uutisluokka
9b-luokka toimi tänä keväänä Ylen uutisluokkana.
Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että pääsimme itse
tekemään uutisen Ylen toimittaja Riikka Luukkosen
opastuksella. Aiheeksi valitsimme lukiouudistuksen
ja juttua varten haastattelimme koulumme opettajia
ja oppilaita. Saimme tehdä kaiken itse kuvausta ja
käsikirjoitusten tekemistä myöten. Uutisemme näytettiin Ylen tv-uutisissa, ja lisäksi sen saattoi kuulla
myös radiossa. Aiheesta kirjoitettiin myös nettijuttu.
Uutisluokka-projektin puitteissa koko luokka pääsi vierailemaan Ylellä, jossa tutustuttiin sen toimintaan ja opittiin paljon uutta erityisesti uutisten
tekemisestä. Tämän lisäksi muutama luokkamme
oppilas sai hienon mahdollisuuden lukea uutisia
suorassa radiolähetyksessä uutisluokan päivänä.
Koko projekti oli kaikille mielenkiintoinen ja innostava kokemus, joka tullaan varmasti muistamaan
vielä pitkään!
Ilona Villi 9b

Hopeaa
ultimateturnauksesta

Näin varsinainen peliaika päättyi 6 - 6. Jatkoajalla
meillä oli monta mahdollisuutta päättää ottelu voittoon. Lopulta Pohjois-Haaga teki kuitenkin ratkaisevan pisteen ja voitti turnauksen. Me maunulalaiOsallistuimme yläasteen ultimateturnaukseen, joka set sijoituimme upeasti toiseksi.
pidettiin torstaina 26.10.2017 Myllypuron pallomyllyssä. Joukkueemme koostui yhdeksännen luo- Kokonaisuutena turnaus oli erittäin onnistunut ja
kan oppilaista. Osallistuimme ultimateturnaukseen hieno kokemus, vaikka tiukka finaalitappio tuntuimyös vuonna 2016, jolloin turnaus ei mennyt tulos- kin aluksi pahalta. Ansaitun toisen sijan ansiosta käten osalta aivan toivotusti. Tämän vuoden turnauk- vimme myöhemmin pitsalla kouluruokailun aikana
seen lähdettiin hakemaan avausvoittoa kokemuksen koulun piikkiin.
ja hyvän asenteen avulla.
Viki Grönroos & Juho Toroskainen 9b
Kuva: Laura Niinistö
Turnauspävä alkoi kokoontumisella
Pallomyllyn aulassa, jossa valmistautuminen peleihin alkoi. Ensimmäinen pelimme oli Pohjois-Haagan
yhteiskoulua vastaan. Molemmat
joukkueet olivat hieman unisia, ja
säännöt eivät olleet vielä täysin hallussa, ainakaan haagalaisilla. Peli
päättyi harmillisesti Pohjois-Haagan
voittoon. Alkulohkon toinen peli oli
Hiidenkiven peruskoulua vastaan.
Voitimme pelin suurinumeroisesti,
mutta tähtipelaajamme Juho ja Viki
loukkaantuivat. Seuraavassa pelissä
vastassa oli Oulunkylän yhteiskoulu.
Peli oli tiukka ja tilanne tasan varsinaisen peliajan jälkeen. Huikeiden
vaiheiden jälkeen voitimme jatkoajalla. Saimme vasta pelin jälkeen
tietää, että kyseinen peli oulunkyläläisiä vastaan oli välierä, ja niin etenimme edelleen finaaliin.

Kokonaisuutena turnaus
oli erittäin onnistunut ja
hieno kokemus
Finaalissa oli vastassa jälleen Pohjois-Haaga. Peli kulki hyvin, ja jopa
loukkaantuneet
tähtipelaajamme
kirmasivat kentälle. Johdimme viime hetkille saakka monella pisteellä.
Pohjois-Haagan pelaajat pelasivat
sääntöjen rajamailla, ja tuomarin
puuttuessa heitä ei rangaistu tästä.
15

Stradan Paluu
tulevaisuuteen -projekti
Jo viime lukuvuoden puolella alkanut projekti Paluu tulevaisuuteen yhdessä m-cultin kanssa jatkui
syksyllä. Stradalaiset kokoontuivat maunulalaisen
m-cultin väen ja argentiinalaissyntyisen taiteilija Axel Strachnoyn kanssa. Projektilaiset ideoivat
Marsiin asunnon, ehtymättömän juomapullon ja
kulkuvälineen. Nämä erilaiset keksinnöt tehtiin
oikeasti 3D-tulosteina asiantuntija Albert Laineen
kanssa Aalto-yliopiston Fablabissä. Maunula-talolla
oli joulukuussa projektista näyttely, joka oli maaliskuussa myös koulun aulassa.

Projektilaiset ideoivat Marsiin
asunnon, ehtymättömän juomapullon
ja kulkuvälineen.

Leirikouluprojekti

Timo Soinin vierailu

Leirikoulu on varmasti mukavaa aikaa kaiken ikäisille oppilaille, ja se on hyvä keino viettää aikaa omien
luokkalaisten kanssa. Me 9b-luokkalaiset olemme
keränneet rahaa päästäksemme leirikouluun Riikaan. Aloimme keräämään rahaa kahdeksannen
luokan jouluna. Pidimme kahviloita, myimme makeisia, ylläpidimme joulukonsertin oheistoimintoja,
narikkaa ja kahvilaa, jossa oli mahdollisuus nauttia
itse tehtyjä herkkuja, juoda glögiä tai muuta lämmintä. Yhdeksännen luokan kevääseen mennessä
olimme keränneet rahaa tarpeeksi, ja matka Riikaan
voitiin varata. Toukokuussa luokka suuntaa viideksi
päiväksi laivalla ja tilausbussilla kohti Baltiaa.

Viimeisellä kouluviikolla ennen joululomaa saimme
mielenkiintoisen vieraan, kun ulkoministeri Timo
Soini kävi puhumassa lukiolaisille radikalisoitumisen vastaisesta työstä ja aika paljon kaikenlaisesta
muustakin ulkoministerin työhön liittyvästä.

Dilan Can & Ronja Kivisaari 9b

Monet halusivat muistoksi kuvan
itsestään ulkoministerin kanssa

Lopuksi Soini tosin halusi yleisöltä myös spontaaneja kysymyksiä, ja niitä olikin moni aktiivinen
lukiolainen valmis esittämään. Tilaisuuden jälkeen
monet halusivat muistoksi kuvan itsestään ulkoministerin kanssa. Heti seuraavana päivänä huomasimme iloksemme myös saaneemme kehuja Soinin
plokissa.

Suurin osa ajasta käytettiin yleisökysymyksiin, joita
tilaisuutta taitavasti vetäneet opiskelijat Eevi Ursin
ja Touko Heikkinen esittivät. Kysymyksiä oli mietitty etukäteen esimerkiksi yhteiskuntaopin ja äidinkielen kursseilla.

Kata Melajärvi
Kuva: Salli Kulmala

Petra Streng, Päivi Seiskari & Tiina Kokkoniemi
Kuvat: Tiina Kokkoniemi
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Myös opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen vieraili koulullamme tammikuussa
vastaanottamassa selvityksen englanninkielisesta yo-tutkinnosta.
Kuva: Aatu Mänttäri 9b
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Esko Valtaoja vieraana
koulussamme
Avaruustähtitieteen emeritusprofessori ja tunnettu
tietokirjailija Esko Valtaoja vieraili koulussamme
22.3.2018. Valtaojan mielenkiintoinen luento Maailman aamunkoitto täyttyi hetkessä uteliaista opiskelijoista, eivätkä kaikki kiinnostuneet valitettavasti
mahtuneet mukaan rajallisista paikoista johtuen.
Suurta suosiota kansan keskuudessa nauttiva Valtaoja keskittyi luennollaan tulevaisuuden todelliseen
kuvaan. Hänen mukaansa media maalaa nykyhetkestä ja tulevista vuosista liian kielteistä kuvaa; on
kuin katsottaisiin maailmaa tummien aurinkolasien läpi. Valtaoja valaisi aihettaan esittämällä vakuuttavia kuvaajia siitä, kuinka BKT nousee vuosi
vuodelta, köyhyys on häviämässä maailmasta ja
koulutuksen saa yhä useampi lapsi sijainnistaan ja
syntyperästään riippumatta. Hän kuitenkin kieltää
olevansa optimisti ja painottaa realismin tärkeyttä.
Valtaojan luennon sanoma
on tärkeä: me emme elä niin
huonossa maailmassa, kuin
luulemme elävämme. Professori kuitenkin painottaa
sitä, että meidän kaikkien
on kannettava vastuumme
yhteisten ongelmien ratkaisussa, oli kyse ilmastonmuutoksesta tai koulutuksen takaamisesta kaikkein
köyhimmillekin. Vaurauden mukana tuleva vastuu
on otettava vastaan, mikäli
haluamme vielä jatkossakin
elää elämäämme samalla tavalla.

Kuuntelemassa oli sekalainen joukko
koko koulun opiskelijoita, seiskoista
abiturientteihin.
Luento otettiin hyvin vastaan kuulijoiden kesken,
ja se herätti mielenkiintoisia kysymyksiä ja keskustelua. Kuuntelemassa oli sekalainen joukko koko
koulun opiskelijoita, seiskoista abiturientteihin.
Valtaojan esiintymistyyli ja erinomainen ulosanti
vetosivat kaikkiin, ja kaikki me lähdimme teillemme hieman tietoisempina maailman tilasta.
Teksti ja kuva Hanna Lempiäinen

Hyvinvointipäivä
Vietimme koulussa hyvinvointipäivää 11.4. Aamulla lukion 1.- ja 2.-luokkalaiset sekä 10.-luokkalaiset
kokoontuivat ruokalaan kuuntelemaan seksuaaliterapeutti Nina Honkasta. Luennon jälkeen opiskelijat kiersivät eri toimijoiden standeilla tutustumassa
ja keskustelemassa. Mukana olivat SETA ry., Yeesi
(mielenterveyttä nuorilta nuorille), Punainen risti,
Hivpoint ja opiskelijakunta.
Peruskoulun ohjelma ajoittui iltapäivälle, jolloin oppilaat osallistuivat erilaisiin toiminnallisiin pajoihin
koululla, Maunula-talolla ja Saunabaarin tiloissa.
7.-luokkalaisten aiheena oli lukemalla hyvinvointia.
Ohjelmassa oli mm. sanataidetta, kuorolausuntaa,
teatteria, kirjavinkkausta sekä sanoitusta ja sävellystä.

Ohjelmassa oli mm. sanataidetta,
kuorolausuntaa, teatteria,
kirjavinkkausta sekä sanoitusta
ja sävellystä. Ruokalan väki oli
valmistanut yhtä oppilaiden
lempiruuista eli tikka masalaa.
8.- ja 9.-luokkalaiset ilmoittautuivat etukäteen kahteen valitsemaansa pajaan. Tarjolla oli toistakymmentä erilaista pajaa, mm. hapkido, jooga, kädentaidot, huulirasvan valmistus, capoeira, teknisen
työn pulmapelit, taikinaterapia, meemit ja terapiakoirat. Pajojen vetäjinä oli sekä koulun omia aikuisia ja tukioppilaita että koulun ulkopuolisia ohjaajia.
Ruokalan väki oli valmistanut yhtä oppilaiden lempiruuista eli tikka masalaa, ja jälkiruuaksi saimme
jäätelöä. Päivä oli kaikin puolin antoisa ja tunnelma
rauhallisen tyytyväinen. Sekä pajoihin osallistujat
että vetäjät kokivat, että tuntui hyvältä keskittyä
rauhassa olemassa olevaan hetkeen ja tekemisen
meininkiin.
Terhi Rawlings
Kuvat: Aatu Mänttäri 9b
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Opiskelijakunnan
hallituksen vuosi

rinteisesti järjestettävän ALS Ice Bucket Challenge
-haasteen markkinointi hoidettiin yhteisvoimin ja
tammikuun Nuorisovaalien 2017 äänestyspistettä
valvottiin vuorotellen yläkoulun ja lukion opiskeliMenneen vuoden aikana lukion asioita opiskelijoi- joiden kesken.
den näkökulmasta on ollut ajamassa kaksi hallituskokoonpanoa. Opiskelijakunnan hallitukselta ovat Kevään aikana uusi opiskelijakunnan hallitus aloitti
sekä syys- että kevätlukukaudet sujuneet vauhdilla puhtaalta pöydältä kuitenkin pitäen yllä jatkumoa
lukiolaisten opiskelua helpottaessa ja erilaisia arkea uuden ja vanhan välillä. Opiskelijakunnan hallitus
rupesi järjestäydyttyään miettimään uusia tapoja
värittäviä tapahtumia järjestäessä.
edistää opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia ja
Näkyvimmin edellinen opiskelijakunnan hallitus opiskelua. Hallitus jatkoi myös Kirjakirppiksen yloli mukana lukion arjessa uuden, syksyllä 2017 al- läpitoa ja kehitystä. Opiskelijakunnan hallituksen
kaneen Kirjakirppiksen yhteydessä. Hallituksen kevääseen kuului myös vappuständin pitäminen,
pyörittämässä konseptissa oppikirjoja myydään jossa opiskelijoilla oli mahdollisuus saada karkkia
MAYK:n lukioiden opiskelijalta toiselle lukuvuoden ja tehdä aloitteita, joita hallitus sitten käsittelisi kojokaisen jakson alussa. Kirjakirppistä on jatkettu kouksissaan.
uuden helmikuussa 2018 valitun hallituksen toimesta, ja sitä aiotaan jatkaa ja kehittää myös seuraa- Vaikka suurin osa hallituksen jäsenistä oli toisilleen
entuudestaan tuttuja, päätti hallitus mennä piknivina lukuvuosina.
kille Tervasaareen tutustumaan ja luomaan ryhmäLukion opiskelijakunnan hallitus järjesti peruskou- henkeä kesän ensihelteiden koittaessa.
lun oppilaskunnan hallituksen kanssa tapahtumia
Eevi Ursin 3c & Helmer Lauronen 2m
ja tempauksia. Nälkäpäiväkeräyksen yhteydessä peKuva: Marja Loukola
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Kuulumisia luokista
ja muualta

Kouluvuoden Instagram-kuvasatoa.
21 Kuvat: Salli Kulmala,
Harri Kuokkanen, Satu Kelo-Rakkolainen, Anne Kallela.

Liikunta
Peruskoulu

Vuosi on kulunut vauhdikkaasti, ja tunneilla on hikoiltu monipuolisesti liikkuen. Tytöt ja pojat erikseeen, mutta myös yhteistunneista on nautittu. Pitkästä aikaa saimme nauttia myös talviliikunnasta,
kun Pirkkolassa päästiin luistelemaan ja hiihtämään
monta viikkoa peräkkäin.

Pitkästä aikaa saimme
nauttia myös talviliikunnasta
Lukio

Lukion pojat osallistuivat Helsingin oppilasurheilun
järjestämissä kisoissa jalka-, kaukalo-, kori-, lentoja pesäpalloon sekä salibandyyn. Menestys oli erinomaista. Mitaleita tuli useammasta lajista: jalkapallosta hopeaa sekä kaukalopallosta ja salibandystä
pronssia. Lukion osalta osallistuimme lähes mahSyksyn alussa kävimme seitsemännen luokan liikun- dollisiin mahdollisiin lajeihin.
taluokkien kanssa FunAction-tapahtumassa Myllypurossa. FunAction liikutti myös kaikkia 9. luokan Lukion liikuntakerhossa pelattiin koulun sisäistä
oppilaita Maunulan väestönsuojassa, missä oppilaat sählyliigaa. Liigaa on pelattu jo vuodesta 1991 alpääsivät kokeilemaan jousiammuntaa, volttimattoa, kaen. Sarjaan osallistui viisi joukkuetta. Sählyiigan
sirkustelua, sumopainia, tanssia, nyrkkeilyä ja mon- voitti joukkue nimeltä Happy Days, jossa pelasivat
taa muuta liikuntamuotoa. Kahdeksannen luokan Olli Elonen, Dani Nordman, Miikka Railas, Teemu
tytöt tutustuivat ohjattuun kuntosalityöskentelyyn, Pesonen, Sakari Pankkonen ja Eero Savolainen.
ja yhdeksäsluokkalaiset pääsivät hiphoppaamaan Lukion tytöt osallistuivat Helsingin oppilasurheilun
ulkopuolisen ohjaajan johdolla.
järjestämissä turnauksissa kori-, lento- ja pesäpalYläkoulun puolella osallistuttiin järjestettyihin op- loon sekä salibandyyn. Salibandyssa pelasimme hiepilasurheilutapahtumiin. Koulujenväliset yleisur- nosti final fouriin sekä koripallossa upeasti pronssiheilukilpailut kisattiin syksyllä Eläintarhan urhei- mitaleille.
lupuistossa, ultimateturnaus pelattiin Myllypurossa, Liikuntatunneilla perinteisen ja kaiken muun
ja uimarit ottivat mittaa toisistaan kevään alussa Es- hauskan ja liikunnallisen lisäksi tutustuimme mm.
poonlahden uimahallissa. Hienoja tapahtumia, joita keilailuun, golfiin, melontaan, zumbaan, joogaan,
ensi vuodeksi toivotaan lisää!
vesijuoksuun ja vesipalloon, krikettiin, Rush-tramLiikuntaluokkien seiskoille kävivät urheilijan arjes- poliinipuistoon sekä monipuoliseen Super Parkiin.
ta puhumassa pituushyppääjä Roni Ollikainen ja Vuosi oli erittäin reipas, liikunnallinen ja toiminnaljalkapalloilija Ville Jalasto.
linen.
Laura Niinistö
Teksti ja kuvat Juha Saarinen ja Heli Kakkola

Kotitalous
Kotitaloustunnit pyörähtivät reippaasti käyntiin
heti syksystä. Uusia seitsemäsluokkalaisia oli peräti
kahdeksan luokkaa, joista kaksi englanninkielistä.
Uusien innokkaiden kokkaajien kanssa opiskeltiin ruoanvalmistuksen ja leivonnan perusasioita
sekä tärkeitä arjen taitoja kuten pyykkihuoltoa ja
kodinhoitoa. Ravintolamuseon kanssa tehtiin ensimmäistä kertaa yhteistyötä ja kaikille seitsemäsluokkalaisille järjestettiin työpaja suomalaisen
ruokakulttuurin historiasta Maunula-talolla.Tämä
olikin hyvä alkusysäys seitsemäsluokkalaisten kevään ilmiötyöskentelyyn, jonka teemana oli ruoka.

Koulun hyvinvointipäivänä
kotitalousluokassa oli tarjolla
taikinaterapiaa
Kahdeksasluokkalaisten kanssa keskityttiin jo seiskalta opittujen ruoanvalmistustaitojen treenaamiseen. Kahdeksasluokkalaisten valinnaisryhmät kävivät perinteiseen tapaan katsastamassa Helsingin
silakkamarkkinat. Yhdeksäsluokkalaiset puolestaan
tekivät makumatkan maailman ympäri.
Koulun hyvinvointipäivänä kotitalousluokassa oli
tarjolla taikinaterapiaa, johon osallistui mukavasti
oppilaita eri luokkatasoilta. Koulussa vieraili vuoden aikana myös paljon ulkomaisia vieraita. Erasmus-vieraiden ja projektissa mukana olleiden lukiolaisten kanssa toteutettiin ikimuistoinen työpaja
hävikkiruoasta.
Teksti ja kuvat Anne Kallela & Minna Jääskinen
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Kuvataide

Ylhäältä vasemmalta:
Alisa Ainoa 8a
Tuomas Savolainen 9a
Siyun Lim 9i
Wilhelmiina Vuoksenturja 9a
Timo Pöyhönen 8a
Saana Kesonen 9a
Samji Wong 8a
Mona Bertell 9a
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Musiikkivuoden kuulumisia
Kuoro

MAYK:n ja HelMa:n 35 vuotta vanhassa kuorossa
laulaa sata yläasteen valinnaisen kuorolinjan (ns. tasomusiikki) oppilasta ja lukion esittävien musiikin
kurssien opiskelijaa. Musiikilliset taidot, tyylitaju
sekä laulu- ja soittotekniikka hioutuvat yhteismusisoinnissa. Lukuvuoden aikana luodaan viimeistellyt esityskokonaisuudet kouluvuoden juhliin ja
tapahtumiin. Ohjelmisto koostuu 2 - 3-äänisistä
nuoriso-, viihde- ja kalenterivuoden kotimaisista
ja kansainvälisistä lauluista (itsenäisyys-, adventti-,
joulu- ja kevätohjelmisto). Kuoro harjoittelee vähintään puoli tuntia viikossa.
Pianosäestäjinä ovat toimineet kevään ylioppilaat
Fanni Kannisto 3b ja Aino Sen 3c sekä koulumme
entinen musiikkilainen, opiskelija Vladimir Heiskanen.

Orkesteri ja bänditoiminta

MAYK:n orkesterissa soittaa 25 yläasteen ja lukion musiikin tasokurssien instrumentalistia, huilu-,
viulu-, harmonikka- ja kitararyhmät sekä oboe,
klarinetti, sello, kontrabasso, rummut sekä pianisti. Orkesterin pianisteina ovat toimineet kevään
ylioppilaat Fanni Kannisto ja Aino Sen sekä Saimi
Kaija 1b. Yksittäiset soittajat esiintyvät myös solistisesti sekä soolo-osuuksissa. Viikoittain harjoittelee
musalassa pienryhmiä, soittajia ja solisteja omiin
esityksiinsä ja oppilasnäytteisiinsä.

Joulukonsertti

Perinteinen työnäytteemme on jo vuodesta 1989
järjestetty joulukonsertti. Se kerää monisatapäisen
yleisön vanhempia, opettajia, entisiä ja nykyisiä
koulumme oppilaita ja esiintyjiä tunnelmallisesti ja
jouluisasti valaistuun ja lavastettuun juhlasaliimme.

26

Kuvat joulukonsertista.
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Kuluneen vuoden esiintymiskalenteri

Joulukauden avaus / Christmas opening juhlavalaistussa salissa 30.11. Kuoro, soitinyhtye, orkesteri ja
lausujat. Ala-aste vieraanamme.
Suomi 100 -itsenäisyys- ja ylioppilasjuhla. Kuoro ja
orkesteri. Pianosolisti Brita Pulliainen 2m: Sibelius:
Finlandia, täyspitkänä versiona.
Perinteinen 29. vuotuinen joulukonsertti 20.12.
Kuoro, orkesteri, säestävä yhtye, yläasteen ja lukion
tasomusiikin esitysryhmät, laulu- ja soitinsolistit,
vierailijana entinen musiikkiluokkalaisemme, laulutaiteilija Kalle Virtanen. Pianistina opiskelija Vladimir Heiskanen. Konsertin juonsivat Hanna Lempiäinen ja Aaron Haarti 3m.
Joulujuhla 22.12. Esiintyjät samat kuin joulukonsertissa.
Ylästeen esittelyilta 11.1. 6.-luokkalaisille sekä heidän vanhemmilleen. Yläasteen kuoro, soitinduo
sello/harmonikka Tuuli Björn 9b ja Tuomas Savolainen 9a.

Musiikkistipendit

Historia ja yhteiskuntaoppi

Peruskoulu

Historian ja yhteiskuntaopin oppiaineet kokivat
tänä vuonna suuren muutoksen, kun myös yhteiskuntaoppia alettiin opettamaan jo seitsemäsluokkalaisille. Muutos edellytti aikaisempaa enemmän
yhteistyötä myös opettajien välillä, ja historian ja
yhteiskuntaopin opettajat ovatkin tehneet parhaansa, jotta yhteiskuntaopin sisällöt aukenivat tänä
vuonna myös 7. luokkien oppilaille.

Frida Isokoski 7a, Leone Asare 7i
Martta Ovaska 8a
Tuuli Björn 9b, Ilona Villi 9b

Lukio

Veijo Nurminen 1m, Nirmal Krishnan 1m
Säde Salonen 2c, Robin Uotila 2m

Pro Musica -mitalit ylioppilaille:
Aaron Haarti
Hanna Lempiäinen
Fanni Kannisto
Emma Mikkonen
Julia Orpana
Aino Sen
Eevi Ursin

Oppiaineissa on myös kokeiltu peräkkäisiä oppitunteja, jotka ovat tuoneet mukanaan vaihtelua sekä
mahdollisuuksia myös koulun ulkopuolisiin vierailuihin sekä yhteistyöprojekteihin. Oppiaineiden
opettajat ovat kutsuneet vieraita luokkiin esimerkiksi eri kansalaisjärjestöistä ja käyneet luokkien
kanssa vierailuilla esimerkiksi yrityskylässä.

Yhtenä vuoden kohokohtana voidaan
pitää 9b-luokan pääsemistä Ylen
uutisluokaksi.
Yhtenä vuoden kohokohtana voidaan pitää 9b-luokan pääsemistä Ylen uutisluokaksi. Syksyn asiantuntijavierailusta alkanut yhteistyö jatkui keväällä
uutisluokkaprojektina, jossa 9b tuotti radio-, tv- ja
nettiuutisen lukion uudistuksista. Uutisluokan päivänä 24.4. 9b-luokan oppilaat olivat myös lukemassa radiouutisia Ylellä jo heti aamukuudesta alkaen.
Jere Linnanen

Johanna Kilpi-Lindner
Kuvat: Salli Kulmala

Lukion avoimet ovet -tilaisuuksissa laulu/piano-duo
Emma Mikkonen 3b ja Fanni Kannisto 3b sekä
pianosolisti Aino Sen 3c.
Yläasteen ja lukion kevät- ja ylioppilasjuhlat 2.6.
Kuoro, orkesteri, laulu- ja soitinsolisteineen. Solistinen piano Tarmo Sorsa 7a, piano/nokkahuilu-duo Kaisla Viljakainen 9c ja Ilona Villi 9b, laulu/
piano-duo ylioppilaat Emma Mikkonen ja Fanni
Kannisto sekä ylioppilaiden jazz-yhtye Jassit Hanna Lempiäinen, Aaron Haarti, Valtteri Kallinen sekä
Arseny Sergeenko 1c.
Kaikkien esitysten tasokkaasta äänentoistosta ja
valosuunnittelusta on vastannut Juho Rannan vetämä työryhmä. Työryhmään kuuluvat Helmer Lauronen 2m, Petteri Pulkkinen 2m, Eetu Inkinen 2a,
Sebastian Grann 1m, Egor Adel 9b sekä 8b-luokalta
Aila Anttila, Miki Laakso, Markus Niemi, Oskari
Niemi, Loviisa Niidu, Josefina Nuutila, Miki Laakso
ja Tamila Vlasova.
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Suomen kieli ja kirjallisuus

kävi katsomassa Franz Kafkan Muodonmuutosta
(1915) Esa Leskisen ohjaamana Ryhmäteatterissa.
Siitä pidettiin lähes poikkeuksetta, ja sen lukuisat
kannanotot ja viittaukset nykymaailmaan naurattivat ja herättivät pohtimaan. Useiden opiskelijoiden
mielestä esitys oli tähän mennessä nähdyistä paras
- erityisesti Sergein hahmo miellytti.

Suomen kielen ja kirjallisuuden tunneilla on muun
muassa luettu valtavasti erilaisia tekstejä, kirjoitettu
niitä itse, kuvattu videoita, pidetty puheenvuoroja,
lausuttu runoja, järjestetty paneelikeskusteluja, väitelty. Lisäksi opiskeluun on kuulunut myös runsaasti kiinnostavia vierailuja koulun ulkopuolelle.
Yksi vitoskursseista pääsi puolestaan tutustumaan
Teatterisyksy alkoi, kun abiturientit pääsivät Kan- kotimaiseen klassikkoon, Heini Tolan ohjaamaan
sallisteatteriin katsomaan Pirkko Saision uutuuste- Aino Kallaksen Sudenmorsiameen Teatteri Avoimisosta Koivu ja tähti, joka pe- sa ovissa. Teoksen juoneen ja omaperäiseen kieleen
rustuu Sakari Topeliuksen tutustuttiin etukäteen ja pohdittiin, miten ihmissusatuun vuodelta 1893. Sami deksi muuttuminen on mahdettu toteuttaa teatterin
Kälkäjä 3b:ltä kirjoitti esi- lavalla. Jälkeenpäin todettiin, että muodonmuutoktyksestä koulun kotisivuille sen kuvaaminen onnistui hyvin ilman varsinaista
susipukua. Muutenkin näytelmän yksinkertaisen
näin:
selkeästä toteutuksesta ja pelkistetyistä lavasteista
Topeliuksen sadun mukaipidettiin. Myös elävä musiikki miellytti yleisöä, jossesti tarinassa korostuu
kin kappaleet muistuttivat joidenkin mielestä liikaa
Venäjä-teema, mutta myös
toisiaan.
nykyaikaisemmat ongelPerinteinen yhdeksäsluokkalaisten teatterivierailu
mat, kuten pakolaisuus ja
suuntautui tänä vuonna niin ikään Teatteri Avoiilmastonmuutos. Huumoria
miin oviin katsomaan Heini Tolan ohjaamaa näytelmuuten suhteellisen synkmää Erottaja 1917 – 1918. Valinta osoittautui erinkäaiheiseen tarinaan lisää
nyky-yhteiskunnassa selvästi omaiseksi: koskaan ennen emme ole saaneet näin
näkyvillä oleva selfiekulttuu- hyvää palautetta teatteri-illan jälkeen. Näytelmä sijoittuu sadan vuoden takaiseen Helsinkiin ja kertoo
ri. Esitys päättyi tietenkin yhteiseen ryhmäselfieen
sisällissodasta sekä siihen johtaneista tapahtumista
vielä Tuonelan virrassakin.
yksittäisten ihmisten tarinoiden avulla. Se perustuu
Kevätlukukaudella useimmat Äi3- ja Äi5-kurs- tositapahtumiin, ja aineistona on käytetty muun
silaiset näkivät Kansallisteatterissa William Sha- muassa päähenkilö Ida Redsvenin kuulustelupöytäkespearen tragedian Julia & Romeo Jussi Nikkilän kirjoja. Tarinan sijoittuminen todelliseen historiaan
ohjauksena. Näytelmä teki myönteisesti yllättävän teki siitä kiinnostavan ja erittäin koskettavan. Oppivaikutuksen. Pelkästään teatterirakennus vaikutti laat päätyivät toteamaan, että kun tarina on tarpeekja sai aikaan hienon tunnelman. Valtaosan mielestä si tehokas, ei mitään ylimääräistä kikkailua tarvita.
kannatti lähteä, “pitäisi käydä useammin”, ja esitys
oli kokonaisuudessaan vähintään hyvä. Näyttelijöistä pidettiin lähes poikkeuksetta. Erityisesti henkilöhahmoista kiitosta saivat Romeon rohkea serkku
Mercutio (Miro Lopperi) ja hulvattomana esitetty
viiksekäs imettäjä (Sanna-Kaisa Palo). Molempien
huumori puri, ja monet pitivät Mercution ja Tybaltin (Jarno Hyökyvaara) välille rakennetusta jännitteestä.

Näytelmän toteutus olikin poikkeuksellisen pelkis- tapasivat tuttujaan muista kouluista ja tutustuivat
tetty, esimerkiksi lavasteita oli hyvin vähän.
uusiin ihmisiin.
Teatterikäyntien lisäksi on vierailtu myös muissa
kohteissa: esimerkiksi ÄI4-kurssin opiskelijat kävivät syyskuussa Päivälehden museossa. Vaikuttamisen näkökulmasta tekstejä lähestyvään kurssiin
hiljattain uusiutunut Päivälehden perusnäyttely
sopii erinomaisesti. Museossa oli ensin lyhyt yhteinen opastettu osuus, minkä jälkeen siirryttiin kiertelemään näyttelyä ja tekemään museonäyttelyyn
liittyviä tehtäviä. Erityisen kiinnostavaksi koettiin
uutisarkisto, josta pääsi selaamaan mm. oman syntymäpäivän Helsingin Sanomia ja katsomaan, mistä
on puhuttu, mitä on mainostettu ja miten maailma
on muuttunut.

Vuoden aikana myös elokuvista on tullut entistä kiinteämpi osa suomen kielen ja kirjallisuuden
opintoja. Tämä on näkynyt aktiivisena Koulukino-yhteistyönä. Lukiossa on myös aloitettu uusi
koulukohtainen syventävä kurssi Äi13, Elokuvakulttuurin syventäminen, jonka voi suorittaa itsenäisesti
missä tahansa lukio-opintojen vaiheessa.

Lokakuussa abiturientit lähtivät jo perinteeksi muodostuneesti Helsingin Kirjamessuille, joiden teemamaana on itseoikeutetusti satavuotias Suomi.
Jo etukäteen abit kertoivat olevansa erityisen kiinnostuneita messutapahtumista, jotka käsittelivät
bujoilua eli bulletjournalin tekemistä, keski-ikään
ehtinyttä Kimbleä, naurun hyvää tekeviä voimia ja
pakolaisuutta ennen ja nyt. Eniten kiinnostivat Tarja Halosen, Aleksi Delikourasin ja Jere Karalahden
haastattelut. Kiinnostavana pysähdyspaikkana toimi myös Harry Potter -linja-auto.

Teimme lukuvuonna 2017–2018 suomi toisena kielenä -ryhmissä teatteri- ja kulttuurivierailuja perinteiseen tapaan. Abiturientit kävivät katsomassa
Kansallisteatterin suurella näyttämöllä Pirkko Saision Kansallisteatterille kirjoittaman ja Laura Jäntin ohjaaman juhlanäytelmän Koivu ja Tähti, joka
liikkuu kolmessa aikatasossa: ajassa ennen Suomen
itsenäisyyttä, itsenäisyyden ajassa ja tulevassa, jossa itsenäisyys saattaa olla vaarassa. Lukion toisen
vuoden opiskelijat pääsivät puolestaan katsomaan
Kansallisteatterin pienelle näyttämölle esityksen
Kangastus 38, joka perustuu Kjell Westön samannimiseen romaaniin ja jolle myönnettiin Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto vuonna 2014.
Näytelmässä eletään Helsingissä vuonna 1938, mutta sisällissodan varjot eivät ole antaneet vielä rauhaa
päähenkilöiden elämässä. Samoin toisen vuoden
opiskelijat saivat tutustua Miika Nousiaisen romaa-

Juhlavuoden kunniaksi myös kaikki Suomen yhdeksäsluokkalaiset oli kutsuttu Kirjamessuille, ja
luonnollisesti käytimme tilaisuuden hyväksemme.
Monet olivat olleet messuilla jo viime vuonna, joten
kuviot olivat tutut. Tänä vuonna messuilla nähtiin
tavallistakin enemmän nuorta yleisöä, ja varsinaisen ohjelman lisäksi monet yhdeksäsluokkalaiset

Teksti ja kuvat
Kata Melajärvi & Juha-Matti Tammela

Suomi toisena kielenä

Äi5-kurssilla käsitellään kirjallisuushistoriaa ja klassikoita Julian & Romeon sijaan yksi vitoskursseista
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nin Juurihoito pohjalta luotuun näytelmään, jonka
pääosissa esiintyvät Markku Maalismaa, Esa-Matti
Lång ja Pirjo Lonka. Näytelmä alkaa sanoin: Elämässä on kolme suurta kysymystä: ”Kuka olet?
Minne menet? Puudutetaanko?” Varsinkin Markku
Maalismaan roolityö hampaille ja hammashoidolle
omistautuneena töölöläisenä hammaslääkärinä herätti opiskelijoissa ihastusta.
Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat saivat tutustua Kansallisteatterissa Tuomas Kyrön romaanin
Iloisia aikoja, Mielensäpahoittaja pohjalta tehtyyn
näytelmään, jota tähditti pääosassa itse Vesa Vierikko. Opiskelijat lukivat aiemmin Kyrön romaanin
Mielensäpahoittaja, joten päähenkilön mielenmaisema oli heille kirjan pohjalta tuttu. Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat saivat puolestaan nähdä
Kansallisteatterissa suurella näyttämöllä myös Molièren klassikkonäytelmän Luulosairas. Esityksen on
sekä ohjannut että suomentanut Arto af Hällström,
ja pääosissa esiintyvät Jukka-Pekka Palo ja Minttu
Mustakallio. Näytelmä herätti ajatuksia, keskusteluja ja pohdintoja, nauratti ja ihastutti näyttelijäntyöllään. Vaikka teksti on kirjoitettu vuonna 1673,
oli se lukiolaisten mielestä teemoiltaan myös tässä
päivässä.

9a- ja 9c-luokkien
S2-oppilaat
näkivät elokuvan Loving
Vincent, joka kertoo
Vincent van Goghin
elämästä, kuolemasta
ja taiteesta herättämällä hänen maalaustensa
hahmot
eloon. Yli 65 000 öljyvärimaalauksesta
koostuva, maailman
ensimmäinen kokonaan käsinmaalattu
täyspitkä elokuva on
150 taiteilijan loistelias ja taidokas työ,
joka herätti oppilaissa ihastusta.
Osa kansainvälisen
seitsemännen luokan
englannin kielellä opiskelevia oppilaita näki Supermarsu-elokuvan. Se perustuu vapaasti Paula Norosen vuoden 2009 Finlandia Junior -ehdokaskirjaan
Emilian päiväkirja – Supermarsu pelastaa silakat.
Nuoren Emilian supervoimille tulee käyttöä, kun
Supermarsua pyydetään auttamaan silakoita ja pelastamaan saastunut Itämeri. Oppilaat lukivat ensin
Paula Norosen kirjan Supermarsu ja jääräpää Janne
sekä kirjoittivat kirjasta, joten Supermarsun maailma oli heille jo tuttu ennen elokuvan näkemistä.

Science: robotiikkaa, tähtitiedettä ja ekosysteemejä
Sciencen opiskelu on hauskaa puuhastelua oppilaiden omien tiedeprojektien parissa. Tänä vuonna
sekä seiskojen että kasien ryhmät ovat rakennelleet
ekosysteemejä mitä mielenkiintoisimmilla ratkaisuilla. Kun olosuhteet eliöiden elämälle ja aineiden
kierrolle saadaan suotuisiksi, voi rakennelma pysyä
hengissä pitkäänkin. Tällä hetkellä luokassa vanhimmat rakennelmat ovat yli vuoden, mutta koe
jatkuu edelleen.

Sciencen opiskelu on hauskaa
puuhastelua oppilaiden omien
tiedeprojektien parissa.

Kahdeksasluokkalaiset saivat talven science-tunneille uutta inspiraatiota, kun lukion robottiteemakurssia vetäneet opettajat Ville Tilvis ja Salli Kulmala tulivat pistäytymään parilla oppitunnilla, jolloin
rakennettiin mm. jokaiselle koululaiselle hyödyllisiä viittausautomaatteja. Kasiluokkalaisten ryhmä
perehtyi myös maapallon muovisaasteongelmaan
tekemällä syötäviä vesipulloja sekä biomuovia.
Seiskaluokkalaisten science-ryhmät ovat osallistuneet Helsingin yliopiston matoseurantaan, jolla
saadaan arvokasta tietoa kastematolajien levinneisyydestä. Lisäksi on tutkittu lähivesistöjen, kuten
Maunulanpuron, Vantaanjoen sekä Töölönlahden
veden laatua.
Kaikki seiskojen science-oppilaat ovat tehneet avaruuteen liittyviä projekteja. Osa on rakennellut aurinkokuntamalleja perinteisillä tai epätyypillisillä
tavoilla. Eräs ryhmä teki työnsä stop motion -animaationa innoluokassa tussitauluun piirtämällä
ja videoimalla. Toinen ryhmä taas taitteli oikeisiin

S2-opiskelijoita osallistui myös kahteen Koulukino
ry:n yhteisnäytäntöön, joihin osallistui myös muita
koulumme opiskelijoita. Abiturientit näkivät Ikitien, joka oli vuoden 2017 puhutuimpia ensi-iltaelokuvia. Kirjailija Antti Tuuri on kertonut päähenkilö
Jussi Ketolan tarinaa kolmessa romaanissaan. Ennen elokuvaa kaksi abiturienttipoikaa esitteli luo- Englanninkielisten 8i/j-luokkien oppilaita kävi tukassa Tuurin romaanin Ikitie.
tustumassa Helsingin Kaupunginmuseon Helsingin
valitut palat -näyttelyyn, jossa voi vierailla 1950-luvun kodissa tai tutustua yhdeksänkymmentä vuotta
vanhaan pienoismalliin vuoden 1878 Helsingistä.
9i/j-luokkien oppilaita pääsi käymään Nykytaiteen
museo Kiasmassa, jossa oppilaat tutustuivat muun
muassa brittitaiteilija Grayson Perryn klassisiin
ruukkuihin ja valtaviin seinävaatteisiin. Kansanviisautta-näyttelyn teokset käsittelevät esimerkiksi
hyvä makua ja taiteilijan omaa elämäntarinaa. Molemmat vierailut herättivät luokassa vilkasta keskustelua ja paljon ajatuksia.
Teksti ja kuvat Tuija Leppämäki
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mittasuhteisiin leikatuista papereista origameja.
Osa oppilaista teki avaruusprojektin kirjallisena
työnä esimerkiksi mustista aukoista tai madonrei’istä. Ja onpahan tällä hetkellä rakenteilla myös lamppu, jossa valo heijastuu kankaaseen maalatun tähtikartan läpi. Myös planeettojen kuviteltuja asukkeja
kuvaavan videon kuvaukset ovat
parhaillaan käynnissä. Tähtitieteen projekteihin ovat liittyneet
myös koulun kattoparvekkeella
joulukuusta toukokuuhun olleet pienet neulanreikäkamerat,
joiden solarigrafiakuvista on
pystytty seuraamaan, miten auringon taivaalle piirtämä kaari
muuttuu kevään edetessä.
Teksti ja kuvat Elisa Mehtälä

Yrttejä, mehiläisiä ja nokkosia
Toukokuussa 2017 saimme koulun pihalle viljelylaatikot, jotka olivat osa Helsingin kaupungin
Lähiöpuutarha-hanketta. Laatikkoon istutettiin lukuisten eri yrttien taimia. Kesä oli sateiden puolesta
suotuisa, joten syksyllä saatiin satoa kotitalouden
ryhmien käytettäväksi.
Erityisesti 8a-luokan biologian ryhmä osallistui aktiivisesti yrttien istutukseen keväällä ja sadonkorjuuseen loppukesällä. Puutarhanhoito oli leppoisaa
ja palkitsevaa, ja tänä vuonna odotammekin innolla
uutta viljelykautta ja satoa! Viljelyprojekti on perinteiseen tapaan käynnissä myös biologian
luokassa, jossa oppilaat kasvattavat mm. tomaattia, paprikaa
ja papuja kotiin vietäväksi.

myös seiskojen biologian ja kotitalouden tunneilla
pienimuotoisen nokkosprojektin myötä. Biologian
tunnilla käytiin kasviretkellä ja keräiltiin samalla
hanskat kädessä nokkosia. Niitä hyödynnettiin saman viikon kotitaloustunneilla tekemällä nokkoslättyjä. Näin tuli ihan kädestä pitäen koettua, miten
metsästä voi saada ruokaa. Hyvää oli!
Teksti ja kuvat Elisa Mehtälä & Nora Pircklén

Puutarhanhoito
oli leppoisaa ja
palkitsevaa, ja tänä
vuonna odotammekin
innolla uutta
viljelykautta ja satoa!
Seiskaluokilla
tutustuimme
perusteellisesti mehiläisiin ja
hunajantuotantoon biologian,
kotitalouden ja kielten tunneilla. Ruotsin ja saksan opettaja
Annette Hänninen kertoi mehiläistarhauksestaan biologian
tunneilla, ja kotitaloustunneilla
valmistettiin hunajaherkkuja
Annetten mehiläisten hunajasta. Mehiläisteeman myötä monet ymmärsivät, miten tärkeitä
mehiläiset ja muut pölyttäjät
ovatkaan ravinnonsaannillemme.
Luonnon tuottamiin ekosysteemipalveluihin tutustuttiin
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Fysiikan energiapaneeli
Osana fysiikan opiskelua järjestimme energiapaneelin, jonka ideana oli tutustua erilaisiin energiamuotoihin ja niiden hyviin ja huonoihin puoliin.
Mukana olleita energiamuotoja olivat esimerkiksi
ydinenergia, bioenergia, vesivoima ja fossiiliset polttoaineet. Tutustuimme yksin tai pareittain yhteen
niistä ja valmistauduimme perustelemaan, miksi
juuri sitä pitäisi käyttää tulevaisuuden Suomessa.
Keksimme itsellemme myös hahmon, jonka näkökulmasta otimme kantaa asiaan. Hahmoja olivat
esimerkiksi Hilkka Patrikson FoBo oy:sta ja Marja-Leena Bioenergia ry:stä. Oppilaiden joukosta
valittiin pari juontajaa, jotka esittivät kysymyksiä
panelisteille ja veivät paneelikeskustelua eteenpäin.
Lopuksi koko juttu videoitiin koulumme innoluokassa. Paneelikeskustelu oli kiinnostavaa vaihtelua
tavalliselle opiskelulle.
Meri Lehto & Chi Tran 9b

Aivojen avulla
oppiaineiden välistä
yhteistyötä
Aivojen toiminta ja niiden vaikutus ihmisen käyttäytymiseen ovat teemoja, jotka liittyvät sekä biologian että psykologian oppisisältöihin. Niinpä
kursseilla BI4 (Ihminen) ja PS3 (Tietoa käsittelevä
ihminen) opiskeltiin osa teemoista yhdessä. Opiskelijat työstivät digitaaliset posterit aivotoiminnan
häiriöistä ja esittelivät niitä toisilleen yhteisillä tiedemessuilla innoluokassa. Jokainen sai olla oman
teemansa asiantuntija, ja messuvieraat esittivät
mieleen tulevia kysymyksiä. Kahden kurssin yhteistyö ei ole lukujärjetyksen puitteissa ihan helppoa
toteuttaa, mutta opiskelijoilta saadun palautteen
perusteella se kuitenkin kannatti. Työtapa koettiin
innostavaksi, ja sitä varmasti kehitellään vielä tulevia vuosia ajatellen.

Päivän antoisimpia elämyksiä olivat
vierailukohteet tutkimusryhmissä ja
sairaalan eri osastoilla.
Molemmat kurssit lähtivät myös yhdessä tutustumaan lääketieteelliseen tiedekuntaan Meilahden
kampuspäiville. Päivillä riitti paljon käytännön
puuhaa ja luentoja, jotka esittelivät muun muassa
neurokirurgian uusimpia saavutuksia, epigenetiikkaa sekä opintoja Meilahden kampuksella. Kuultiin
myös, tarvitsevatko robotit psykologin apua. Tapahtumatorilla sai jutella elinsiirtopotilaan kanssa,
harjoitella elvytystä sekä kokeilla kipsin laittamista
kaverin käteen. Päivän antoisimpia elämyksiä olivat vierailukohteet tutkimusryhmissä ja sairaalan
eri osastoilla. Syöpäklinikalla pääsi tutustumaan
potilaan polkuun vastaanotolta sädehoitolaitteelle,
isotooppiyksikköön sekä SPECT-TT-kuvaukseen.
Lisäksi päästiin tutustumaan, miten seeprakaloja
voidaan käyttää mallina munuaistauteihin ja diabetekseen liittyvissä tutkimuksissa sekä miten viruksia
voidaan hyödyntää syöpätutkimuksessa.

Koodi101
Neljännessä jaksossa sukellettiin suoraan ohjelmoinnin syvään päähän, kun IT-yritys Eficode Oy
järjesti koulullamme Koodi101-kurssin. Kurssille
osallistui oppilaita ja opiskelijoita 7.-luokkalaisista
lukiolaisiin ja lisäksi muutama opettaja. Aluksi tehtiin lyhyitä harjoituksia perusasioista, mutta hyvin
pian alettiin jo työstää omia
projekteja. Projekteja varten
työryhmät saivat käyttöönsä
Raspberry Pi -mikrokontrollerit sekä virtuaaliserverin, joiden avulla piti saada
aikaan toimiva mobiilisovellus, joka hyödyntää Raspberry Pin toiminnallisuuksia.
Meidän opettajien projekti
oli lämpömittari, joka mittaa opettajainhuoneen kahvinkeittimen lämpötilaa ja
lähettää mittaustiedon internet-sivulle katsottavaksi.
Vaikka sovellus olikin hyvin
yksinkertainen, se sai ilahtuneen vastaanoton. Oppilaiden sovellukset olivat
tietenkin toinen toistaan hienompia!
Kurssi oli sekä haastava että
antoisa, ja se on tarkoitus
järjestää ensi vuonna uudelleen.
Teksti ja kuvat Salli Kulmala

Teksti ja kuva Elisa Mehtälä & Johanna Raiskio
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Makromolekyylit

Luovaa ja luonnontieteellistä toimintaa teemakurssilla

Toteutimme tänä lukuvuotena biologiaa ja kemiaa
soveltavan lukiokurssin Makromolekyylit, jossa
opiskeltiin kokeellisen työskentelyn keinoin bio-orgaanisia makromolekyylejä kuten proteiineja, hiilihydraatteja, lipidejä ja DNA:ta. Kurssilla opiskelijat
tekivät erilaisia biologisia ja kemiallisia osoituskokeita, tutkivat entsyymien toimintaa, eristivät
DNA:ta syljestä ja valmistivat saippuaa hydrolysoimalla rasvoja. Kurssilla valmistettiin “syötäviä vesipulloja” ja ruokamaistiaisia sekä pohdittiin ruoanvalmistuksen kemiaa ja ravinnon ekologisuutta.
Kurssilla tutustuttiin myös biologisten makromolekyylien tutkimuksessa ja eristämisessä käytettyihin
tutkimusmenetelmiin, kuten spektroskopiaan, kromatografiaan, geelisuodatukseen ja elektroforeesiin.
Kurssin aikana vierailtiin Helsingin yliopiston Viikin biokeskuksessa ja Kumpulan kemian laitoksella.
Viikissä opiskelijat erottivat proteiineja geelisuodatuksella ja seurasivat nuorten tutkijoiden pitämiä
posteriesityksiä, joita he pääsivät myös arvioimaan.
Kemian laitoksella opiskelijat valmistivat biomuovia tärkkelyksestä, määrittivät maidon proteiinipitoisuuden spektrofotometrisesti sekä mallinsivat
DNA-molekyylien rakenteen tietokoneavusteisesti.
Kurssille osallistui lukion 2. ja 3. vuoden opiskelijoita, joiden biologian ja kemian osaamista kurssi
tukee hyvin.

Oletko koskaan miettinyt, miksi sama kohde voi näyttää hyvin erilaiselta eri
tavoin otetuissa valokuvissa? Mihin tarkoituksiin solubiologit tai astrofyysikot
käyttävät valokuvia ja miten valokuvista saadaan muokattua tarkoitukseensa
parhaiten soveltuvia? Näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia syksyllä 2017 järjestetyllä käytännönläheisellä fysiikkaa, biologiaa ja kuvataidetta yhdistävällä
teemakurssilla. Osa kurssista koostui lyhyistä eri kuvaustekniikoita käsittelevistä teoriaosuuksista, mutta pääosa ajasta käytettiin opiskelijoiden omiin kuvausprojekteihin, joissa tutustuttiin eri teemoihin käytännössä.
Kurssilla ihasteltiin auringon radan piirtämiä kaaria solarigrafioista, rakennettiin neulanreikäkameroita, perehdyttiin pimiötyöskentelyyn, kokeiltiin kuvausta digi- ja filmikameralla ja tutustuttiin kuvankäsittelyn perusteisiin. Loppukurssista altistettiin hiivaviljelmiä UV-valolle ja saatiin hiivasolut kasvamaan
halutun kuvion mukaisesti hiivagrammikuvissa.
Yksi osa kurssista toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen elektronimikroskopiayksikön kanssa. Opiskelijat pääsivät kuvaamaan haluamiaan kohteita elektronimikroskoopilla sekä työstämään
ja muokkaamaan kuviaan. Yhteistyön tulokset olivat niin vaikuttavia, että osa
valmiista töistä kehystettiin elektronimikroskopiayksikön seinille. Helsingin
yliopiston myöntämällä stipendillä palkittiin kuvien tekijät Anni Kauniskangas,
Eevi Ursin ja Karen Tse.
Elisa Mehtälä, Teppo Harju ja Salli Kulmala

Satu Kelo-Rakkolainen & Elisa Mehtälä

Ylhäältä:
Halkeamus Igitur,
elektronimikroskooppikuva.
Eevi Ursin.
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Syötävä vesipullo!
Kuva: Elisa Mehtälä.
Solarigrafia.
Anni Kauniskangas

Ylhäältä:
Neulanreikäkuvat Karen Tse.
Muotokuva Anni Kauniskangas.
EM-kuva Karen Tse.
Hiivagrammit
Anni Kauniskangas ja Sakari Topi.
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Teemaopinnot maailman
kriisipesäkkeistä
TO1 pidettiin aiheesta Maailman kriisipesäkkeet
nyt. Kurssi oli osa teemaopintojen monitieteellistä
ajattelua, ja se pidettiin historian, maantiedon, terveystiedon sekä yhteiskuntaopin opettajien yhteistyönä. Kurssilla tutustuttiin eri puolilla maailmaa
oleviin kriiseihin: niin poliittisiin, sotilaallisiin, taloudellisiin kuin erilaisten ympäristöongelmien aiheuttamiin kriiseihin. Kurssilla keskusteltiin, pohdittiin syitä ja mietittiin mahdollisia ratkaisutapoja
kriisien selvittämiseen. Yhtenä painopisteenä oli ihminen kriisin keskellä.

Kurssilla keskusteltiin, pohdittiin
syitä ja mietittiin mahdollisia
ratkaisutapoja kriisien selvittämiseen.

Mediaohjaajana
innoluokassa
Kurssilla vieraili ulkopuolisena luennoitsijana tutkija Ville Sinkkonen Ulkopoliittisesta instituutista.
Lisäksi kurssilaiset saivat ajantasaista tietoa suoraan
Etelä-Afrikasta historian ja yhteiskuntaopin opettaja Jere Linnasen videoklipeistä. Kurssin lopuksi
opiskelijat esittivät innoluokassa valmistamansa
omat uutisraporttinsa kurssin ajan seuraamistaan
aiheista. Kurssin vetäjinä toimivat Leila Jokela,
Timo Kinnunen, Elisa Mehtälä, Paula Reinikkala ja
Tomi Riikonen.
Useimmat kurssilaiset, mutta myös muutamia muita historian ja yhteiskuntaopin opiskelijoita, osallistuivat toukokuun lopussa UM:n vetämänä järjestettävään Kriisinhallinta nyt -tapahtumaan. Kutsu
lukiolaisillemme oli osittain jatkoa ulkoministeri
Timo Soinin vierailuun koulussamme.

Aloitin syksyllä työni mediaohjaajana Maunulan
yhteiskoulun uudessa innovatiivisen oppimisen tilassa, innoluokassa. Olemme yhdessä opettajien ja
oppilaiden kanssa tutkineet uudenlaisia tapoja hyödyntää muuntuvaa tilaa, kosketusnäyttöteknologiaa
sekä luokan pientä monikamerastudiota ja green
screeniä oppituntien puitteissa.

Muunneltava, tavallista koululuokkaa
rennompi tila luo positiivista
yhdessäoloa ja tarjoaa vapautta valita
itselle sopivin tapa opiskella.

Oppilaat ovat pitäneet innoluokkaa virkistävänä ja
rentouttavana vaihteluna. Muunneltava, tavallista
koululuokkaa rennompi tila luo positiivista yhdessäoloa ja tarjoaa vapautta valita itselle sopivin tapa
opiskella. Tilan ja laitteiden mahdollistama projektimuotoinen työskentely on myös kehittänyt oppilaiden yhteistyötaitoja sekä tarjonnut heille uusia
keinoja tunnistaa ja tuoda esiin omia vahvuuksiaan.
Eri aineiden opettajat ovat myös lähteneet kiitettävän ennakkoluulottomasti kokeilemaan uuden tilan
tarjoamia mahdollisuuksia. Tästä on oikein hyvä
jatkaa kohti uutta lukuvuotta!
Teksti ja kuva Arto Tommiska

Teksti ja kuva Leila Jokela
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Koulukino ry, Finnkino ja
elokuvanäytännöt
Parina vuonna olemme järjestäneet koulumme auditoriossa keskiviikkoisin elokuvailtapäiviä. Elokuvakasvatus on kuitenkin hakenut arjesta yksittäisiä
iltapäiviä kiinteämpää ja luontevampaa osaa ja tapoja ylittää myös oppiaine- ja kouluasterajat. Aloitimme syksyllä yhteistyön voittoa tavoittelemattoman valtakunnallisen Koulukino ry:n ja Finnkinon
elokuvateattereiden kanssa, lähinnä Tennispalatsin
ja Kinopalatsin. Koulukinon toiminnanjohtaja Outi
Freese ja tuottajat Marjo Kovanen, Heli Metsätähti-Koistinen ja Hanna Laurinsalo vierailivat marraskuun alussa koulullamme seuraamassa, kuinka
elokuvaa käytetään osana lukion äidinkielen opetusta. Samalla he jakoivat tietoa Koulukinon oppimateriaaleista, yhdistyksestä ja tilausnäytäntöjen
järjestämisestä. Ehdimme toteuttaa ensimmäisen
yhteistyövuotemme aikana peräti viisi koulukinonäytäntöä, joita käsiteltiin yhteensä yhdeksän eri
oppiaineen näkökulmasta kirjoittaen, keskustellen
ja maalaten.
Kahdesti kävimme katsomassa ohjaaja Zaida Bergrothin elokuvan Miami (2017), jonka pääroolista
Jussi-palkittu Krista Kosonen kävi kertomassa yli
350 hengelle koulullamme näyttelijän työstä ja elo-

kuvien tekemisestä pari päivää ennen ensimmäistä
elokuvareissuamme. Miami yhdisti suomen kielen
ja kirjallisuuden, suomen toisena kielenä, filosofian,
psykologian ja uskonnon opetuksen. Seuraavaksi
järjestimme abiturienteille koulukinonäytännön
Oscar-palkittuun Barry Jenkinsin ohjaamaan Moonlight-elokuvaan (2016). Sitä käsiteltiin englannin,
suomen kielen ja kirjallisuuden sekä psykologian
opetuksessa. Koulukinon tuottajat Marjo Kovanen
ja Hanna Laurinsalo alustivat elokuvat Tennispalatsissa, suomeksi toisessa ja englanniksi toisessa salissa. Opetusta siis eriytettiin siten, että toisessa salissa
elokuva näytettiin ilman tekstitystä.
Kevätlukukauden aluksi teimme yhteistyötä historian, yhteiskuntaopin, suomen kielen ja kirjallisuuden sekä suomen toisena kielenä oppiaineissa. Elokuvaksi valikoitui Aj Annilan Ikitie (2017),
joka liikutti syvästi. Viidennessä jaksossa ehdimme
katsomaan myös puolalaisen, maailman ensimmäisen täysin käsinmaalatun koko illan elokuvan
Loving Vincent (2017). Elokuva on rakennettu yli
65 000 öljyvärimaalauksesta, joiden avulla avataan
taidemaalari Vincent van Goghin elämää. Loving
Vincentin avulla opetettiin englantia, harjoiteltiin
suomen kielen ja kirjallisuuden tunneilla
draama-analyysin kirjoittamista ja syvennettiin myös kuvataiteen opetusta. Mukana oli etupäässä lukion ykkösiä mutta
myös peruskoulun oppilaita, ja jo toistuvasti myös Helsingin Uuden yhteiskoulun
opiskelijoita.

Koulukinotoiminta on jo vakiintunut osaksi koulumme arkea, jatkoa kaivataan ja sitä on luvassa.
Elokuviin vietiin yhteensä noin 500 oppilasta, opiskelijaa ja opettajaa. Näytäntöjen ja niihin liittyvien
vierailujen järjestäminen ja yhteistyö ovat tuottaneet ympärille paljon uutta ja hyvää. Nuoret ovat
nähneet elokuvia, joita eivät ehkä muuten tulisi
katsoneeksi. Lisäksi he ovat oppineet käsittelemään
elokuvia ja puhumaan niistä aiempaa syvemmin.
Elokuvista osataan keskustella muutenkin kuin arvioimalla niitä hyväksi tai huonoksi. Monet opiskelijat ovat lähteneet tekemään myös itsenäisiä
suomen kielen ja kirjallisuuden kursseja elokuvia
eri tavoin käsittelemällä.
Koulukinonäytännöt ovat
piristäneet myös henkilökunnan päiviä.

Yrittäjyyskurssi
peruskoululaisille ja
lukiolaisille
Perhon liiketalousopisto järjesti syyslukukaudella
meidän 9. luokkalaisille ja lukiolaisille yrittäjyyskurssin, jolla tutustuttiin yrittämisen perusteisiin
lähi- ja etäopintojen avulla sekä suunniteltiin ja toteutettiin myyntituotteiden markkinointi ja myynti
Teurastamon joulumarkkinoille joulukuun alussa
2017. Kurssi oli hieno kokemus nuorille, ja rohkaisee jatkamaan yrittäjyyden parissa myöhemmin.
Maija Vanhanen

Juha-Matti Tammela

Kuva: Hanna Lempiäinen
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Helsinki-filmi, Matila Röhr Productions

Kuva: Juha-Matti Tammela
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International
Classes

activities we had to do our class really liked tivities and played games and just chatted and had
fun.
the water activity.

Bake sale for charity with Finnish 7th
grades (HOPE)

We had a bake sale with the Finnish 7th graders to raise money for a charity foundation
called HOPE. We raised a decent amount Suomenlinna
of money.
Suomenlinna was a really exciting trip. We took the

Lunch at Caverna downtown

We as a class took a trip to a downtown restaurant
called Caverna. We ate our lunch in the buffet and
we all got to pick what each of us wanted to eat and
obviously we had a great time with our class.

Caramel apples

7i year book
Movie about children’s rights

In the beginning of the year we took part in
this competition, where you had to create
a video talking about children’s rights. We
ended up in 2nd place, and we won 500 euros.

PJ day

Every year in Maunula we have pj day where students come to school in their pj’s. Although it’s optional many people do come
to school in their pj’s.
It’s a normal school day, but you can study
in more comfortable clothes.

Winter Dance

Winter dance is probably one of the most exciting
events that occur every year and every student is
expected to dress up. Also kings and queens from
each grades are picked based on the students votes.

Winter dance is probably
one of the most exciting events that
occur every year

Holiday greeting card

During Christmas time we created greeting
cards and we sent the cards to our family
and friends. Each student wrote a sentence
saying a greeting in their native language.

Seikkailutalo

We took a trip to Seikkailutalo and we had
two fun activities to do there. From the two
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We thought it would be a fun idea, to
go to Pirkkola on a very cold morning
and have a picnic there.

Our teacher Arja bought caramel from Boston.
When she came back she melted the caramel and
poured the melted caramel on top of the apples and
brought it to school the next day and she gave the
caramel apples to us. Our classroom was also decorated in halloween decorations.

ferry from Helsinki to Suomenlinna. We bought
some food from a local shop and we went on our
adventure. We got to see many beautiful sights.
Sondus Abdullahi and Bushra Khan 7i

Erasmus-student Joren
Claes from Belgium
Joren visited Maunulan yhteiskoulu during the period of 4th April to 27th April 2018.

The purpose of his visit was to meet with Finnish
students and teachers and get acquainted with a
Finnish school’s everyday life. For every week Joren
had a different schedule and he spent three days a
week at school. He visited a vast selection of diffeThanksgiving breakfast at school
On thanksgiving day we as a class ate our break- rent types of lessons: math, English, history, civics,
fast at school, and we also talked about what we are physics, chemistry, biology, Finnish, home econothankful for and about our strengths. We had a lot of mics, technical, music.
fun and it was a great experience to eat our breakfast He met with other members of staff: the school
somewhere else than home.
psychologist, the school nurse, the school curator
and special needs teacher and discussed with them
about theirs fields of work at school. He also got acIce cream picnic
quainted with the digital development at school and
We thought it would be a fun idea, to go to Pirkkola was introduced to the innovative classroom with
on a very cold morning and have a picnic there. We special digital equipment.
also dressed like it was summer: some of the people
came to the beach in shorts and t-shirts. At the end He participated in a special activity day
we ate ice-cream and had fun.
(phenomen-based learning) and in field trips with
teachers and students. They visited the Natural
Science Museum in Helsinki and Nuuksio National
Luukki
Park. He was of great help to the teachers, especially
In the start of the year we went Luukki. When we during the overnight trekking tour to Nuuksio Naarrived there we grilled some sausages and we had tional Park.
some nutella and bread. We also did a couple of ac45

simulation of United Nations, where the participating students get to practice their public speaking
skills and show their understanding of world politics. The students were assigned a certain role, on
the behalf of which they had to perform. This meant
that all students spent a large proportion of their
time researching their roles and how they will interact with the other members of the UN.

Joren proved to be a positive addition to school life
with his inquisitive mind and pleasant manners.
Through interesting discussions about different
educational systems and through his informative
presentations about Belgium, he inspired both the
students and teachers and well contributed to the
international atmosphere and experience of the The event started off with the officials presenting the
school.
event and what it consists of. Afterwards we all separated into our own committees, each focused on
separate topics. During these committee sessions
each participant stated their country’s point of view

Erasmus-opiskelijoita
koululla

Ryhmä Erasmus-opiskelijoita Helsingin yliopistosta
vieraili koululla perjantaina 6.10. 2017. Opiskelijoita oli kaikkiaan 13, ja he tulivat Meksikosta, Hollannista, Serbiasta, Saksasta, Japanista, Etelä-Koreasta,
Kiinasta sekä Filippiineiltä. Suurin osa heistä opiskelee opettajiksi tai tähtää muuten kasvatusalalle.
He saivat tietoa koulusta ja suomalaisesta koulutusjärjestelmästä sekä vierailivat eri oppiaineiden tunneilla. Erinomaisina oppaina toimivat kansainvälisten luokkien oppilaat Veera 8j, Sanja 8j, Prarthona
9j ja Kian 9j.

Visitors from South Korea
A group of Korean teacher trainees visited MAYK
on Tuesday, 13th February 2018. The group visited
the lessons in the international classes and they were
also shown around the school premises. They heard
presentations about the school and the educational
system in Finland. They also met with the students
and teachers and had discussions about various
educational topics with them. They were guided by
Sagal 9j, Radhia 9j, Siyun 9i and Vee 9i.

Matkoja ja
kansainvälistä
toimintaa

on aforementioned topics. The committee advanced
with debate on how to solve the issues that they were
discussing. During these debates the participants all
got to hone their public speaking skills by having
short improvised speeches in front of their delegations.

Overall this two day event left all of our students
exhausted, yet wholeheartedly content over their
Auli Fagerström achievements during the past two days.

HELIMUN

Dan Talv 9i & Dua Khan 9j

In the spring of 2018 selected students from 9i, 9j, 8i
and 8j, with observers from 7th grade, participated
in the annual Helsinki International Model United
Nations also known as HELIMUN. This event is a
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Kuva: Elina Zetterman

Erasmus+ Greetings from
Tomorrow -projektin
toinen vuosi 2017−2018
Erasmus-projektin viimeinen vuosi alkoi oppilasvaihdolla Romaniaan lokakuun alussa 2017. Maunulasta lähti matkaan kolme opiskelijaa ja kaksi
opettajaa kohteenaan Iasi-niminen kaupunki lähellä
Moldovan rajaa. Tämänkertaisen vaihdon teemana
oli New life for Garbage eli Uusi elämä roskalle. Ohjelmassa oli monipuolisia ja toiminnallisia työpajoja, vierailuja museoihin ja tutustumista kaupunkiin
sekä mielenkiintoisia retkiä Neamt-nimiseen luostariin ja lähiseudun linnakkeeseen. Viikko kului
nopeasti hyvän ohjelman siivittämänä, ja vaihto oli eeseen ja valmistaa omat naamiot sitä varten. Viikkokonaisuudessaan positiivinen kokemus sekä opis- ko vierähti nopeasti, ja lähdimme kotiin lämpimän
italialaisen vieraanvaraisuuden saattelemana.
kelijoille että opettajille.
Neljäs projektin vaihto tehtiin helmikuun alussa Viides vaihto tapahtui maaliskuun alussa 2018 Hel2018 Italiaan Satriano di Lucaniaan, Basilicatan sinkiin Maunulan yhteiskouluun ja Helsingin mamaakuntaan. Matkalla oli jälleen mukana kolme tematiikkalukioon teemalla How to save the world
opiskelijaa ja kaksi opettajaa, ja vaihdon teemana through education eli Miten pelastaa maailma kouHow to save the Planet eli Miten pelastaa maapallo. lutuksen avulla. Kouluumme saapui Bulgariasta,
Ohjelmassa oli tuttuun tapaan työpajoja ja yhteisiä Italiasta, Ranskasta ja Romaniasta yhteensä kaksitoiminnallisia op- toista oppilasta ja yhdeksän opettajaa, ja kun omat
pimistuokioit a, Erasmus+-oppilaamme ja -opettajamme olivat mumm. pastan val- kana, kasvoi joukko melkein 30-henkiseksi. Ensimmistusta. Pieneen mäisenä päivänä tutustuttiin Helsingin keskustaan
Satriano di Luca- pienissä oppilasryhmissä ja Suomenlinnaan oppaan
niaan tutustuttiin johdolla. Koululla pidettiin työpajoja ja hyödynkävellen oppaan nettiin hienoa innoluokkaa monipuolisesti. Ryhmä
johdolla, ja koko tutustui Helsingin Energiaan Heleniin, ja viikon lopäivän kestäneet pulla vierailtiin Vantaalla jätteenpolttolaitoksessa.
retket
suuntau- Kotitalousopettajat pitivät työpajoja, joissa tehtiin
tuivat Satrianon aterioita hävikkiruoasta.
l i n n a k k e e s e e n Jokaisessa vaihdossa on ollut tapana istuttaa puu
ja Materan kal- koulun pihalle. Maaliskuun pakkanen asetti meill i o k au p u n k i i n , le esteen puun istutukseen, mutta symbolinen sejoka on Unescon remonia pidettiin ja puu istutetaan toukokuussa
maailmanperin- maahan. Pakkanen antoi myös vieraille elämyksiä,
tökohde. Italiassa koska jään päälle pääsi kävelemään. Viikon lopulla
valmistauduttiin ilmassa oli haikeutta, kun oppilaat näkivät toisiaan
karnevaaliaikaan, viimeistä kertaa projektin aikana. Vierailujen aikajoten
saimme na syntyi ystävyyssuhteita, joten yhteydenpitoa luosallistua Liikku- vattiin jatkaa.
va metsä -kulku48

Satriano di Lucania, Italia 5.–9.2.2018

We met at school in the morning and one of the
teachers from Satriano school had presentation
about “How to save the planet”. After the presentation, we went to the ancient tower of Satriano and
there we had a guided tour. We ate lunch at school:
there was some pasta with tomato sauce, mozzarella, spinach, ham, bread and orange. We had free
time for a while so everyone spent time with his or
her host. At 8pm all the Erasmus project people and
their families had dinner at restaurant.

Vierailujen aikana syntyi
ystävyyssuhteita, joten yhteydenpitoa
luvattiin jatkaa.
Erasmus+ Greetings from Tomorrow kaksivuotiskausi on kulunut nopeasti ja hyvissä merkeissä.
Projekti sai päätöksensä Pariisissa toukokuussa
koordinaattoreiden kokouksessa, jossa viimeisteltiin
kokonaisuuden arviointia ja suunniteltiin yhdessä
loppuraporttia.
Päivi Seiskari

Otteita opiskelijoiden päiväkirjoista

We met in the morning at the school, we planted
an olive tree, and after that, we went to Sant’Angelo
where we had a painting workshop. When that was
over, we went to restaurant named ”LA Cantina”
and we learned how to make some pasta and then
ate lunch. After that, we went back to the families
for few hours and then we had a final party at the
school.
We had an excursion to the old town of Matera where a guide took us around the city and told us about
the history. It took most of the day but afterwards
we still visited Dolomiti Lucane briefly and then
went back to the families.
Jenna Kalkkinen,
Joel Tenhunen ja
Utsab Pokharel

Iasi, Romania 2. - 6.10.2017

Päivä 2: Toisen päivän aamuna lähdimme koululle kahdeksaksi. Kuuntelimme koulun auditoriossa
kaikkien maiden esitykset kotimaastaan sekä oppilaiden ja opettajien esitykset itsestään ja koulustaan. Me näytimme Suomesta sekä koulustamme
videon. Meillä oli myös työpajoja kierrätyksestä,
joissa käsittelimme aihetta yhdessä. Lounaalla kävimme viereisessä yliopistossa. Ruoka oli perinteistä romanialaista ruokaa. Päivällä kiertelimme myös
kaupungilla ja näimme paikallisia nähtävyyksiä.
Jäimme kaikkien opiskelijoiden kanssa puistoon
istumaan ja tutustumaan toisiimme. Illan vietimme
isäntäperheiden kanssa.
Minttu Heiskanen
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Helsinki, Suomi 5.–9.3.2018
Monday 5th of March

4.3.

Olimme kentällä vastassa ihania vaihto-oppilaitamme, ja jälleennäkeminen oli iloinen! Vaihdoimme
kuulumisia keskenämme ja juttelimme vielä illan
suunnitelmista, ennen kuin lähdimme jokainen
oman vaihto-oppilaan kanssa kotiin. Illalla kävimme mm. Ateneumissa ja Senaatintorilla sekä näytimme vieraillemme kaupunkia.

On monday we had to wake up early and go to
school. Our program began at 9:30. First, we introduced our guests and after that, all the students introduced their own countries. Our school cafeteria
had prepared us some coffee and pastries. At lunchtime we went to eat lunch at our schools cafeteria.
Next thing on the schedule was the Helsinki walk.
Olimme kentällä vastassa
We took our guests and left to Helsinki. In Helsinki,
ihania
vaihto-oppilaitamme, ja
we showed them all the quintessential buildings and
jälleennäkeminen oli iloinen!
statues. After walking around Helsinki we were supposed to meet at Market place to take a ferry boat
to Suomenlinna. There we had a guided tour from 7.3.
15:00 to 16:00. Unfortunately, the weather wasn’t Työpajoja koululla, kokkaamme hävikkiruoasta kelthat nice. We all were freezing because of the wind. po syötävää! Tämä sai ajattelemaan maailman ruoAfter Suomenlinna our official program ended, but kahävikkiä uudelta kannalta. Päivällä kävelimme
we students stayed as a one group and went to get Keskuspuistossa ihanan talvisissa maisemissa.
something to eat. After we had eaten, we decided
Minttu Heiskanen
to go to Helsinki City Museum. Unfortunately, the
museum was closing soon so we couldn’t stay there
9.3.
for too long and we went home.
The last day started with visiting waste incinerator.
Vinski Pyykönen
We saw how the whole building worked and we saw
also tons and tons of waste. I didn’t imagine there
would be that much waste coming in daily, it’s incredible. It was a bit smelly tour but at least
it was interesting.
Then we came back to school and talked about the whole week and about the
things we learned. We also did a Suomi
Kahoot, pretty cool huh?
And last but not least, we planted the
Erasmus tree! We had to plant it inside
because of the cold weather and snowy
ground. In the evening we had a little
party and ate some good small plates!
Siri Hetta
Kuvat: opiskelijat ja Päivi Seiskari
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International Mayk:
Erasmus+-opettajien
täydennyskoulutusohjelma
2016−2018
Kaksivuotinen opettajien koulutusohjelma Erasmus+ alkoi kesäkuussa 2016 ja sai päätöksensä
vuonna 2018 toukokuussa. Projektin nimen International Mayk mukaisesti eri oppiaineiden opettajat
ovat täydentäneet osaamistaan ja saaneet uusia kokemuksia yhden - kahden viikon pituisilla kieli- ja
kulttuurikursseilla eri puolilla Eurooppaa. Projektiin osallistui kaiken kaikkiaan 11 opettajaa:
Auli Fagerström, KV-luokkien linjanjohtaja ja
englannin opettaja
Minna Jääskinen, kotitalousopettaja
Heli Kakkola, liikunnan opettaja
Tiina Kokkoniemi, lukion äidinkielen ja
kirjallisuuden opettaja
Päivi Kousa, lukion apulaisrehtori ja englannin opettaja
Marja Loukola, peruskoulun opinto-ohjaaja
Inkeri Miekkavaara, peruskoulun vt apulaisrehtori,
englannin opettaja
Ritva Pulkkinen, ruotsin ja ranskan kielen opettaja
Päivi Seiskari, kuvataideopettaja

Henna Tamminen, lukion englannin ja saksan opettaja
Anneli Varja-Raninen, uskonnon ja filosofian opettaja

Viikinkien jäljillä Islannissa

Osallistuin kesäkuussa 2017 Islannissa Reykjavikin
seudulla pidettyyn kulttuurin tuntemuksen kurssiin
Iceland – landscape and legends. Kurssilla tutustuimme muinaisten viikinkien elämään käymällä
historiallisissa paikoissa, muun muassa arkeologisissa kaivauksissa löydetyssä vanhimmassa viikinkiasumuksessa 800-luvulta, niin sanotussa longhusissa. Perehdyimme myös viikinkien ikivanhaan
saagaperinteeseen draaman keinoin näyttelemällä
itse traagista Njallin saagaa, joka sisältää 400 nimeltä mainittua henkilöä ja kuuluu Pohjois-Euroopan
vanhimpaan ja merkittävimpään tarinaperinteeseen.
Näimme myös useita Islannin ihmistä ja kulttuuria
muokanneita luonnonpaikkoja – jäätikköjen sulamisvirtoja, laavamuodostumia, kuumia lähteitä ja
vesiputouksia.
Kurssilaiset tulivat Euroopan eri maista, joten kurssin yhteinen kieli oli englanti. Kurssi oli erittäin antoisa ja miellyttävä kokemus. Sain paljon virikkeitä
ja uusia näkökulmia opetustyöhön sekä solmin kansainvälisiä kontakteja.
Anneli Varja-Raninen

Moninaisuutta
opettajakoulutuksessa
Portugalin Sesimbrassa

Olin 3.–8.7.2017 Portugalin Sesimbrassa Erasmus+-kurssilla nimeltään
Stimulating Creativity and Innovation in the Classroom / Mobile Devices
in Education. Kurssin tavoitteena oli
esitellä mobiililaitteiden suomia mahdollisuuksia opetuskäyttöön luovasti ja
opiskelijoita innostavasti. Kurssi oli hyvin suunniteltu, ja ohjelmaa oli paljon.
Kouluttajina järjestäjien lisäksi olivat
mm. asiantuntijaprofessorit Lissabonin yliopistosta ja Liettuan yliopistosta.
Vierailimme muutamissa kouluissa ja
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mm. tutustuimme ensimmäiseen Future Classroom sen viikon aikana päivitimme tietojamme ranskalaiLab -tilaan portugalilaisen kehittäjäopettajan Car- sen yhteiskuntaelämän tuoreista tapahtumista sekä
tutustuimme monipuolisesti Bretagnen historiaan
los Cunhan opastamina.
ja kulttuuriin sekä hieman myös bretonin kieleen.
Kurssilla sain tietoa, ja aikaa oli kokeillakin joitain Retket Île de Batz’lle ja Crozonin niemen rantaohjelmia ja sovelluksia opetuskäytössä. Kurssin kallioille antoivat myös hyvän kuvan Bretagnen
päätteeksi teimme ryhmissä erilaisia tuntisuunni- omaperäisestä luonnosta. Käynti Landerneayn piktelmia, joissa voisi eri tavoin hyödyntää tietotek- kukaupungissa, kansallispäivän ilotulitus Brestissä
niikkaa osana opetusta. Voin hyödyntää ideoita ja sekä Saint Renanin keskiaikafestivaalit olivat myös
mahdollisesti luoda yhteistyökontakteja, sillä olem- antoisa kokemus.
me omassa koulussamme OPH:n antaman lukiorahoituksen ansiosta luomassa uutta, innovatiivista Jälkimmäisellä viikolla saimme myös tietoa ranskan
oppimisympäristöä. Sain uusia ystäviä useista eri kielen erilaisista varianteista eri puolilla maailmaa
maista, mm. Kroatiasta, Espanjasta, Puolasta, Sak- ja tutkimme erilaisia idiomaattisia ilmauksia. Olin
kurssin ajan perhemajoituksessa, mikä oli erinsasta ja Liettuasta.
omainen mahdollisuus käyttää ranskan kieltäsekä
Tiina Kokkoniemi
tutustua ranskalaiseen kotiin ja sen arkeen.
Kurssimatkani tavoitteena oli kuulla uusia tuulia

Ranskanopettajien jatkokoulutuskurssi ranskan opetuksesta, saada uusia ideoita, tutustua

Kurssi: Stage pédagogique pour professeurs de eri puolilta maailmaa tulleisiin kollegoihin ja vaihfrançais
taa kokemuksia heidän kanssaan sekä vahvistaa
Koulu: Ciel Bretagne, École de français langue ét- omaa ranskan taitoani. Valitsin matkan kohteeksi
nimenomaan Bretagnen, koska en tuntenut aluetta
rangère
entuudestaan ja käyttämämme oppikirjan ensimmäinen kurssi käsittelee juuri Bretagnea.
Aika: 10.−21.7.2017
Kurssin ensimmäisellä viikolla työskentelimme Matka oli antoisa ja voin soveltaa oppimiani asioita
ranskan opiskeluun soveltuvien projektien parissa. omilla tunneillani .
Tutustuimme erilaisiin jo toteutettuihin projekteiRitva Pulkkinen
hin sekä ideoimme uusia. Suunnittelimme myös
erilaisten autenttisen dokumenttien kuten esim.
esitteiden, mainosten, sarjakuvien, videoiden ja Renaissance Art in Florence
musiikin hyödyntämistä opetusmateriaalina. Toi29th January to 3rd February 2018
We had an inspiring opportunity to explore the artistic, historical and cultural milieu
into which Renaissance art was born. The
course was conducted by an exceptionally
competent teacher with excellent English
language skills. Besides being a great, inspirational language training week, the course
with its museum visits and field trips was an
awesome dive into the tradition and history
of Renaissance art.
We admired the iconic sights such as the
Duomo, the terracotta-tiled dome designed
by Brunelleschi and a bell tower by Giotto.
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Michelangelo’s David sculpture and Botticelli’s The
Birth of Venus were of course the absolute “musts”
during our week of artistic exploration. It was our
daily routine to cross the river Arno through Ponte
Vecchio to go to our study place. We felt overwhelmed by the beauty of Florence and the richness of
the artistic history of this medieval town.
The week in Florence had a deep impact on us, we
widened our historical artistic knowledge, we tied
contacts with other participants from different
countries and we enhanced our English language
skills.
Auli Fagerström and Heli Kakkola

Tampereen leirikoulu
Keskiviikkona 16.8. kello 7.30 joukko oppilaita
9b:ltä, 9c:ltä ja 9d:ltä lähti koulumme pihalta väsyneinä mutta iloisina kohti Tamperetta ja Varalan
urheilukeskusta. Tampereelle menimme Paunu
Oy:n pikavuorolla. Kun olimme saapuneet Varalan urheilukeskukseen noin kello 11.30, asetuimme
ensimmäiseksi huoneisiin ja lähestulkoon heti sen
jälkeen menimme kirkkovenesoutuun. Kirkkovenesoudussa jakauduimme kahteen kirkkoveneeseen. Kirkkovenesoudun jälkeen menimme suoraan
lounaalle. Lounaan jälkeen ohjelmassa oli jousiammuntaa ja frisbeegolfia. Illalla meillä oli vielä kalliolaskeutumista, korikiipeilyä, ja halukkaat saivat
mennä myös järveen uimaan. Sen jälkeen osa lähti
vielä läheiseen ruokakauppaan. Ensimmäinen yö
oli meluisa ja sekava. Oppilaat juoksivat käytävillä
ja ulkona huutaen.
Torstaina 17.8. kello 8 oli herätys ja aamupala heti
sen perään. Aamupalan jälkeen meillä oli ohjelmassa sählyä Varalan urheilukeskuksen liikuntasalissa.
Sählyn jälkeen oli vapaa-aikaa ja lounas sen jälkeen
noin kello 12.00. Iltapäivällä sai valita, haluaako lähteä Särkänniemeen, Flowparkiin vai haluaako ihan
vain jäädä Varalan urheilukeskukselle. Noin puolet
lähti Särkänniemeen ja puolet jäi urheilukeskukselle. Urheilukeskuksella sai pelata koripalloa ja mennä uimaan keskuksen uimahalliin. Illalla oli vielä
päivällinen, ja halukkaat saivat taas lähteä läheiseen
kauppaan. Toinen yö oli lähes yhtä sekava kuin edellinen. Porukka vaihteli huoneitaan, juoksenteli ulkona ja metelöi.
Perjantai 18.8. lähtöpäivä. Herätys oli taas samaan
aikaan kuin eilenkin. Aamupalan jälkeen ohjelmassa oli kaupunkisotaa liikuntasalissa. Kaupunkisodan jälkeen oli ohjelmassa pakkaaminen ja lounas.
Lounaan jälkeen oli huoneiden luovutus. Lähtömme Varalasta viivästyi noin puoli tuntia, koska
joidenkin oppilaiden pakkaaminen viivästyi. Menimme tamperelaisella paikallisbussilla Tampereen
bussiasemalle ja siitä jatkoimme Helsinkiin.
Otso Kehrävuo 9d
Kuvat: Salli Kulmala
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London Journal

Then we walked around St James’s Park, and to Buckingham Palace to see the changing of the guard.

After that, we walked to Victoria station and had
lunch on the way. From Victoria we took a train to
First day in London! We took a flight Brighton.
from Helsinki to Gatwick airport, and
then we travelled by train to Victoria In Brighton we visited the Royal Pavilion, which
station, where we had lunch before ta- was magnificent, but unfortunately photographing
king the tube to our hostel. After sett- wasn’t allowed. Afterwards we walked at the sealing down, we took a bus to the British side and Brighton Pier, where we had dinner, and
Museum, where we unfortunately had the Lanes, where we visited a shop selling antique
only about an hour to see the exhibi- weapons and another shop containing old books.
Then we took a train back to London and travelled
tions.
back to the hostel.
After visiting the museum we walked
to Covent Garden, where we saw a few Highlight of the day: Visiting Brighton. I loved the
street performers: one performing a smaller town area, and walking along the seaside
Charlie Chaplin show, and another would be even greater during the summer.
one doing magic tricks. We had dinner
afterwards, and the walked to Leicester
Square, where we saw a group perfor- Tuesday, April 24th
ming a dance show. Then we walked After breakfast we took a bus to Old Bailey, where
through Chinatown to Piccadilly, whe- we watched a trial. It was a testimony of someone
giving information about a murder that happened a
re we took a bus back to the hostel.
few years ago. All the other trials that day had someA few pictures I took in Chinatown
thing to do with murders as well.

Sunday, April 22nd

After having lunch we took a bus to Kensington,
where we visited the Natural History Museum. There were many interesting exhibitions, but one of the
most interesting ones in my opinion was the one
depicting dinosaurs. I got interested because of the
fossils and dinosaur skeletons that were on display.
Monday, April 23rd
The exhibition depicted how dinosaurs
After having breakfast at the hostel, we may have lived: anatomy, appearance,
took a bus to the Parliament Square, lifestyle, reasons for the extinction, to
where we saw many sights:
name but a few.
Highlight of the day: Definitely the British Museum! The exhibits were extremely interesting and I would have
loved to spend more time there.

Palace of Westminster, picture taken from the side,
a beautiful flower bed in St James’s park,
Brighton train station
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Afterwards we went shopping at Harrods, although
I didn’t buy anything since everything was too
expensive. Then we took a bus back to the hostel
and had dinner.
Highlight of the day: I found the Natural History
Museum very interesting and would love to visit it
again, preferably with more time to spend so I can
see all the exhibitions.

Wednesday, April 25th

After breakfast we took the tube to Paddington station, where we took a train to Oxford. In Oxford we
walked around the city centre and had lunch at the
marketplace. We visited the Christ Church College,
where some of the scenes in Harry Potter films were
filmed! Even though I’m not a huge fan, I was extremely excited.
We had dinner at the Turf Tavern, and after that we
walked back to the train station and travelled back
to the hostel.
Highlight of the day: I liked visiting the Christ
Church College, since the architecture of the building was very beautiful.

Highlight of the day: Can I say
arriving home? Even though
the trip was amazing, I was
getting quite homesick and
was happy to see my parents
again and to get to sleep in
my own bed after such a long
time.
Text and photos
Elina Zetterman 2m
Buckingham Palace,
Christ Church College,
The dining hall, where some scenes of
Harry Potter were filmed,
The inner court

Thursday, April 26th

Last day in London! After breakfast we packed our
bags and took a tube to Portobello road, where we
walked around the boutiques for a while and saw
many beautiful buildings.
After that we had lunch at a restaurant called The
Sun in Splendour, and then we travelled back to the
hostel to grab our bags, went to the airport and flew
back to Helsinki.
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9b Riiassa
Maanantai 14.5.

Maanantaiaamuna lähdimme koululta bussilla kohti satamaa. Bussimatkan aikana kuuntelimme yhdessä musiikkia, vaikka emme olleet aina ihan yhtä
mieltä siitä, mitä kuunnellaan. Laivalla kävimme
syömässä ja kaupoissa, ja yhtäkkiä laivamatka oli jo
ohi! Sen jälkeen alkoi pitkä bussimatka Tallinnasta
kohti Riikaa. Suuren osan ajasta käytimme nukkumiseen. Matkan varrella pysähdyimme vessatauolle
ja samalla kävimme kaupassa hakemassa eväitä.
Matkamme päättyi illalla Hanza Hotellille, jossa
yövyimme leirikoulun ajan. Heti ensimmäisenä iltana eräs oppilaista onnistui lukitsemaan rahansa
kassakaappiin. Niiden pois sieltä saaminen kesti vähän kauemmin, eikä kassakaapin käyttö onnistunut
oikein sen jälkeenkään. Hotelli oli kolmen tähden
hotelli, mutta palvelu ei ollut ihan sen tasoista.
Myös Teppo ja Santtu havaittiin Riian puskissa.

Tiistai 15.5.

Aloitimme päivän kierroksella Riian vanhassakaupungissa. Olimme jo valmiiksi suunnitelleet tietyt kohteet, joita kävisimme katsomassa. Näimme
mm. Pyhän Pietarin kirkon, Mustapäiden talon
sekä Kolmen veljeksen talot. Luokkamme oli jaettu
ryhmiin, ja jokainen ryhmä sai nähtävyyden, josta
sen piti kertoa tietoisku koko luokalle. Kierroksen
jälkeen kävimme lounaalla vanhankaupungin ruokapaikoissa. Lounaan syötyämme palasimme Pyhän
Pietarin kirkolle ja nousimme sen torniin 75 metrin korkeuteen katselemaan maisemia. Sieltä näki
melkein koko kaupungin, ja näkymät olivat todella
hienot.

Keskiviikko 16.5.

Heräsimme kukin omaan aikaamme aamulla ja menimme aamupalalle. Söimme kaikki eri sapuskaa
aamupalaksi, yleisin taisi olla mysliä tai Kellogsia jugurtin tai soijamaidon kanssa, munakokkelia ja pekonia, leipää sekä kahvia mustana tai maidon kera.
Lähdimme 10.30 kohti Jurmalaa. Kuuntelimme
samalla kaiuttimista suurimmaksi osaksi surkeaa
musiikkia, kunnes Avenged Sevenfoldin Nightmare
meni toiveissa läpi. Sitten kuuntelimme taas surkeaa
musiikkia. Pysähdyimme matkalla Baltian Citymarketissa, Rimi Expressissä tai jossain sellaisessa. Ostimme sieltä lounastarvikkeet Jurmalaan. Ostimme
leipää, margariinia, tuorejuustoa, kinkkua, juustoa,
ruisleipää, patonkia, limua, mehua, vettä, sipsejä,
muoviaterimia, ja eräät nimeltä mainitsemattomat
Elsa ja Chi ostivat puolikkaan melonin. Menimme
sitten Jurmalaan biitsille, ja loppujen lopuksi kaikki
paloivat aurinkorasvasta huolimatta.

Perjantai 18.5.

Heräsimme ja söimme aamiaista tavalliseen malliin. 9.30 menimme bussiin ja lähdimme hotellilta
takaisin kohti Suomea. Matkalla pelasimme aliasta
ja unoa. Pysähdyimme samassa paikassa kuin tulomatkalla mutta tällä kertaa söimme siellä, ja osa
oppilaista osti huomattavan määrän energiajuomia
“omaan käyttöön”. Matka jatkui, ja pelit jatkuivat.
Yhtäkkiä olimmekin jo Tallinnassa ja odottamassa
laivaan nousua. Laiva lähti viisi minuuttia etuajassa. Laivamatka meni joutuisasti, ja saavuimme noin
kello kahdeksalta Suomeen. Bussimatkalla koululle Harri lauloi Titanicin. Saavuimme koululle klo
20.15. Harri kertoi omasta elämästään ja lähdimme
kotiin.
9b:n työryhmä
Kuvat: Harri Kuokkanen

Torstai 17.5.

Aamulla lähdimme bussilla kohti ulkoilmamuseota.
Museon jälkeen suuntasimme yhdessä lounaalle ravintolaan nimeltä Lido. Ruokailun jälkeen osa ryhmästä jäi shoppailemaan ja osa meni hotellille lepäämään. Myöhemmin torstai iltana ja yönä vietimme
yhdessä aikaa hotellihuoneessa, ja meidän kanssamme iltaa vietti myös luokanvalvojamme Harri.

Yhteisen ohjelman jälkeen oli vapaa-aikaa. Osa
luokasta lähti shoppailemaan kauppakeskukseen,
ja osa jäi vanhaankaupunkiin syömään jäätelöä. Illemmalla kävimme läheisessä puistossa pelaamassa
mölkkyä.
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Matematiikkalukion
vuosi

Helsingin matematiikkalu- Kansainväliset
kiolle valtakunnallinen ke- tiedeolympialaiset 2017 ja
hitystehtävä
2018
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen myönsi lokakuussa 2017 matematiikkalukiollemme matematiikan opetuksen valtakunnallisen kehitystehtävän.
Kehitystehtävän saamisella on suuri merkitys koululle, koska Opetusministeriö myönsi niitä yhteensä
vain yhdelletoista lukiolle koko Suomessa. Esimerkiksi Mäkelänrinteen lukio kehittää urheilua ja Sibelius-lukio musiikkia. Matematiikkalukiollamme
on Suomen ainoa matematiikan kehitystehtävä.

Kesällä 2017 matematiikkalukion Juha Harviainen
edusti Suomea lukiolaisten ohjelmoinnin maailmanmestaruuskilpailuissa Iranissa. Tuloksena oli
sijoittuminen parhaaseen kolmannekseen ja sen
kunniaksi pronssimitali.

Kesän 2018 tiedeolympialaisiin lähtee Maunulasta
vahva edustus: Anni Kauniskangas matkaa biologiaolympialaisiin Iraniin, Aleksander Heino fysiikkaolympialaisiin Portugaliin ja Juha Harviainen ohjelValtakunnallisen tehtävän saaneilla lukioilla on vas- mointiolympialaisiin Japaniin. Anni Kauniskangas
tuu jakaa osaamistaan siten, että se palvelee koko menestyi myös kansallisissa biologiakilpailuissa jo
lukiokenttää. Kehitystehtävän myötä Matematiikka- toista vuotta peräkkäin.
lukiossa kehitettyjä opetusmenetelmiä ja yläkoulun
kanssa toteutettuja yhteistyömalleja levitetään ympäri Suomen. Hanke koskee syksyllä 2018 alkavaa
opetusta ja toteutetaan yhteistyössä eri yliopistojen,
lukioiden ja yläkoulujen kanssa.
Kata Melajärvi

Koodauksen Suomen
mestaruus Maunulaan
Maunula valtasi ennätykselliset kuusi loppukilpailupaikkaa ohjelmointikilpailu Datatähdessä. Tammikuisessa finaalissa voiton voi abiturienttimme
Juha Harviainen. Roope Haavisto oli 8. sijalla. Muut
koulumme finalistit olivat Jesse Anttila, Veeti Poutsalo, Petteri Pulkkinen ja Erik Karsten.

Tutki-Kokeile-Kehitä -kilpailu:
kaksoisvoitto!
Kansallinen tiede- ja keksintökilpailu TuKoKe sujui
tänä vuonna mainiosti: lukiosarjan sijat 1 ja 2 tulivat
Maunulaan. Petteri Pulkkisen luotsaama joukkue
voitti kisan projektilla, jossa lähetettiin stratosfääriin
säämittauspallo. Mittalaitteet kasattiin ja ohjelmoitiin
itse, ja pallon keräämä data
vastasi kelvollisesti ammattikäyttöön tarkoitetun pallon keräämää. Joukkueeseen
kuului myös kaksi Viikin
normaalikoulun opiskelijaa.

Myös muut neljän tieteen kisat sujuivat mukavasti:
Juha Harviainen oli matematiikassa kolmas, Visa
Valpola kahdeksas ja Toni Suurnäkki sijalla 22. Fysiikkakilpailussa Anni Kauniskangas oli sijalla 19.
Toiseksi sijoittui Matematiikkalukion abien nelihenkinen joukkue. Itse tehdyn
hiukkaskiihdyttimen suunnittelivat ja toteuttivat Jani
Haapala, Aaron Haarti,
Anni Kauniskangas ja Hanna Lempiäinen.
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Lapin kesäkoulu.
Kuva: Elisa Mehtälä
Kuvat: Teppo Harju

Maunula Science Fair
Tammikuussa järjestettiin ensimmäistä kertaa Maunulan yhteiskoulun omat tiedemessut. Esillä oli matematiikkalukion toisen ja kolmannen vuosikurssin
tutkimuksia muun muassa Venuksen asuttamisesta,
Blokus-lautapeliin kehitetystä tekoälystä, vaalijärjestelmien aiheuttamista vääristymistä Europarlamentin paikkajakoon ja ilmastointiteipin soveltuvuudesta retkeilyvälineiden valmistamiseen.

Lapin kesäkoulu 2017
Päämääränä oli Nuorgam Suomineidon päälaella.

Matematiikkalukion perinteikäs kesäkoulu järjestettiin kesällä 2017 jo 22. kerran. Kevätjuhlaa seuraavana aamuna joukko innokkaita matikistiopiskelijoita sekä opettajat Ville Tilvis, Elisa Mehtälä ja
Nora Pircklén pakkasivat bussin täyteen tavaraa ja
Messut olivat menestys, ja ensi vuonna mukaan kut- ruokaa. Tällä kertaa päämääränä oli Nuorgam Suomi-neidon päälaella. Kurssilla opiskeltiin tiiviisti
sutaan myös yläkoululaisten tutkimustöitä.
klassista geometriaa sekä tunturiekosysteemin bioVille Tilvis
logiaa ja maantiedettä. Seuraavassa on katkelmia
opiskelijoiden kirjoittamasta blogista.

Su 4.6.

Matkamme starttasi vain minuutin suunniteltua
jäljessä kello 8.01. Matka taittui nopeasti, ainakin
aluksi. Heti alkuun mukana olevat opettajat, Ville,
Elisa ja Nora, kertoivat hieman kurssien sisällöistä,
käytännön asioista sekä jakoivat kurssimateriaaleja.
Matkatessamme Suomen halki mantsalaiset pääsivät aloittamaan tehtäviään koskien Suomen maantieteellistä monimuotoisuutta.

Ti 6.6.

Päivä alkoi aamupalan jälkeen tavan mukaan matematiikalla, tarkemmin tutkimalla kolmioita. Seuraavat pari tuntia menivät kasvien tunnistamisen harjoitteluun tunturikasvion ja kuivattujen näytteiden
avulla. Selviydyttyämme biologiasta nälkäisimmät
oppilaat lähtivät bussilla Nuorgamiin ruokaostoksille, jossa ihmettelimme korkeita tuntureita ja Lapin kaunista luontoa. Nuorgamista palattuaan sieltä
ostamiensa makeisten voimilla oppilaat opettelivat
Matkaa oli kulunut hiukan enemmän, pysähdyksiä Heronin kaavan johtamiseen vaadittuja taitoja.
oli jo pari takana ja sitten kesä päätti tervehtiä meitä. Maa oli valkoinen, satoi räntää ja Rovaniemen
Alex ja Sasha 2m
pysähdyspaikkana toimi Santapark, jossa taustamusiikkina meitä viihdyttivät joululaulut.
Perille selvittin ja kello näytti vasta kolmea. Matkaa
oli siis takanat noin 19 pitkää tuntia. Nuorgamissa meitä tervehti suuri ja siisti hirsimökki, Tenon
temppeli, johon majoittauduimme kaikki yöksi sisälle. Kun kamat oli kannettu ja ruokatavarat purettu, oli ansaittujen yöunien aika.

Ke 7.6.

Keskiviikkoaamuna lähdimme Nuorgamin keskustan kautta Norjaan päin. Ensimmäinen pysähdys oli
Nessebyssä, jossa pysähdyimme tutkimaan vuonon
pohjaa laskuveden aikaan. Löysimme useita mereneläviä, muun muassa merietanan, sekä hienoja kiviä.

Nessebystä matkamme jatkui bussilla Länsi-Euroopan itäisimpään paikkaan, Vardøhön, jossa ihailimme upeita merimaisemia sekä pidimme toisen
ruokatauon. Paistoimme ruokaa muurikalla sekä
Ma 5.6.
bongasimme erilaisia lintuja ja kasveja. TilaamiamPäivä alkoi aamupalalla ja klassisella geometrialla. me lunneja ja maitovalaita ei näkynyt, mutta sen
Geometriassa opettelimme todistamaan itsestään sijaan näimme paljon ruokkeja, riskilöitä ja ruususelviltä tuntuvia asioita aksioomien avulla. Lounaaksi söimme leipää ja pian vanhentuvia banaaneja. Samalla määritettiin eliöitä, jotka olivat joillekin
painajainen. Näitä hankikorreja löytyi joka puolelta,
niin sisältä kuin ulkoakin.
Brita ja Vinski 2m

Lounaan jälkeen jatkoimme matematiikkaa koneella. Etsiskelimme Geogebran avulla mielenkiintoisia
geometrisia konjektuureja. Niitä löytäneet kiinnittivät erityiselle konjektuuriseinälle löydöistään papereja muiden nähtäville ja todistettavaksi.
Illansuussa ennen saunomista valmistettiin ruokaa
yhdessä ulkona varta vasten meille tänne tuodulla
ulkotulipaikalla. Puolijoukkueteltan, jossa aikoo
nukkua vain pari ihmistä, pystytys sujui hienosti
kokeneen partiolaisen johdolla. Juuri, kun teltan
päälle vedettiin sitä suojaavaa pressua, alkoi kesäinen sadekuuro.
Kuva: Salli Kulmala
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Karen 2c ja Riikka 3m
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To 8.6.

Herättyämme söimme aamupalaksi leipää ja puuroa, sekä halukkaat kävivät aamu-uinnilla joella.
Aamiaisen jälkeen osa porukasta jatkoi edellisenä
päivänä keksimänsä ongelman parissa, liittyen jänneviisikulmion pinta-alaan.

Visa jätti jalanjälkensä suohon Lapin
kesäkoulun perinteitä kunnioittaen.
Seuraavaksi lähdimme pienelle retkelle Pulmankijärven läheiselle suolle. Aurinko paistoi lähes
paahtavasti. Rajasimme suolla kepeillä tietyn kasvillisuusruudun ja piirsimme paperille kyseisestä
alueesta kunkin kasvin peittävyysalueet. Visa jätti
jalanjälkensä suohon Lapin kesäkoulun perinteitä
kunnioittaen. Keräsimme myös erilaisia rahkasammalia tunnistettavaksi. Rahkasammalia olikin yllättävän monia...
Kun olimme tunnistaneet sammalet, aloimme syödä päivällistä. Ruuan jälkeen pidimme lyhyen session liittyen harppi- ja viivaingeometriaan.
Tapio 3m ja Junyan 2m

Pe 9.6.

Aamupalana oli leipää ja paistettua kananmunaa,
jota Vinski ystävällisesti heräsi paistamaan muurikalla ennen muiden heräämistä. Lähdimme heti aamupalan jälkeen kohti Kevoa. Tarkoituksemme oli
käydä katsastamassa Kevon kanjonia. Suunnitelmat
muuttuivat, sillä luonnonpuiston porteilla oli ilmoitus liikkumiskiellosta, joka esti pääsyn kanjonin
juuria. Kaksi opiskelijaa onnistui näkemään myös alueelle. Löysimme kuitenkin tekemistä autotien
varrelta rakkakivikosta, jossa määritimme jäkäliä.
veden pintaan hengittelemään tulevan hallin.
Nyt sitten vatsat täynnä lähdimme valitettavasti pa- Saimme myös yllättävän mahdollisuuden käydä Keluumatkalle Nuorgamiin. Matkalla kuitenkin Visa ja von tutkimuslaitoksella. Laitoksen esittelyn jälkeen
Sasha päättivät vielä mennä Jäämereen uimaan. Vesi kävelimme rinteen huipulle ja näimme hienon Utsoli kuitenkin ainakin kiljumisesta päätellen kylmää, jokilaakson kansallismaiseman.
mutta se ei heitä loppujen lopuksi tainnut hirveästi Palasimme kämpille klo 17.15. Puoli kuudelta alkoi
haitata.
matikan tunti aiheena geometriset kuvaukset. Matikan tehtävien teon jälkeen me söimme illallista.
Joonas & Tommi 2m
Jokainen paistoi muurikalla oman porsaanulkofile-
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pihvinsä, joita syötiin parsakaalinperunalisäkkeen Ruokailun jälkeen kokosimme omat kasviomme ja
viimeistelimme ne palautuskuntoon. Lisäksi joitakera.
kin puuttuvia kasveja etsiskeltiin kasvioon. Samaan
Shun ja Len 2m
aikaan maantiedonkurssilaiset viimeistelivät omia
kurssitöitään ja loppuraporttejaan. Päivälliseksi oli
herkullista poronkäristystä ja perunamuusia, jonka
La 10.6.
Herätyskellot soivat tuttuun tapaan klo 8.00, ainakin jälkeen aloitimme siivoamisen ja pakkaamisen.
suurimmalla osalla (taisi olla muutamalta telttalaiPetteri ja Visa 2m
selta tarkkaan suunniteltu veto sammuttaa herätykset välttääkseen aamu-uinnin vuolaasti virtaavassa
neliasteisessa Tenojoessa). Täyttävän aamiaisen jäl- Ma 12.6.
keen siirryimme olohuoneeseen etsimään mielen- Kotimatka alkoi aikaisin, noin klo 6.45, kun mökki
kiintoisia konjektuureja ja todistamaan jo aiemmin oli ensin tyhjennetty ja siivottu. Lähtö sujui erittäin
löydettyjä.
ripeästi, vaikka osa ei tainnut viimeisenä yönä pahemmin nukkua. Alkumatka sujui uneliaasti. Vain
Tunnin mittaisen matikkasession päätyttyä alkoi eräs innokas matkustaja ehti havainnoida Ukonedellisinä päivinä tehtyjen sammal- ja jäkäläruutu- kiven Inarijärveltä. Ensimmäinen pysähdys raikjen läpikäynti sekä biologian ja maantieteen kurs- kaassa ilmassa Kaunispään upeissa maisemissa kasien yhteenvetojen kirjoittaminen. Siitä seurasi kii- risti viimeisetkin unihiekat silmistä.
vas keskustelu tavoista, joilla ryhmätöitä tehtäessä
saataisiin jokainen ryhmän jäsen työskentelemään Tarkoitus on posottaa muutaman pysähdyksen tur- vaikka eihän se meillä ongelma ole!
vin Maunulaan asti, joten pitkälle tiistain puolelle
menee. Leiri on sujunut erittäin mainiosti. AinaIllasta suuntasimme läheiselle tunturin rinteelle kin opettajilla on ollut hauskaa ja ilmeistä päätelkiipeämään lintuhavaintojen toivossa, kuitenkin len myös oppilailla. Paluumatkan aikana saamme
huonolla menestyksellä. Maisemat olivat kuitenkin nähdä, miten pitkälle kesä on viikossa edennyt eri
sitäkin upeammat ja varmasti jokainen alkuun vas- puolilla Suomea.
tahakoinenkin lähtijä nautti reissusta! Retki huipentui, kun osa porukasta löysi mielenkiintoisen keElisa ja Nora
tunkolon. Ville päätti lähestulkoon ryömiä koloon
Kuvat: Elisa Mehtälä
sisälle tutkiakseen asiaa tarkemmin. Mökille palattuamme lämmitettiin vielä sauna ja tehtiin sää- ja
vesimittaukset.
Laura 3m ja Aino 2m

Su 11.6.

Kun viimeisen päivän aamuna heräsimme, aloitimme tavalliseen tapaan aamupalalla ja jotkut aamu-uinnilla. Päiväämme kuului töiden viimeistely
ja hiominen palautuskuntoon. Aamu alkoi koivunlehden seurannan yhteenvedolla, minkä jälkeen
ratkoimme matematiikan viimeisiä pakollisia tehtäviä sekä todistimme ja tehtailimme konjektuureja.
Aamupäivän matematiikkahetken jälkeen söimme
kevyttä lounasta, edellispäivien ylijääneitä ruokia.
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Oppimisen tuki ja
opiskeluhuolto

Peruskoulun erityisopetus

Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua omassa opetusryhmässään.
Erityisopetus on tarkoitettu ensisijaisesti erityisen
ja tehostetun tuen piirissä oleville oppilaille. Tuen
tarpeen taustalla on useimmiten lukemisen ja kirjoittamisen tai matematiikan vaikeus. Myös muut
koulunkäyntiä hankaloittavat tekijät voivat olla syynä erityisopetuksen tarpeeseen.

erityisopetuksesta huolehti lukion erityisopettaja
Sini-Tuisku Löhönen. Erityisopetus toteutettiin
yksilö-, pienryhmä- ja samanaikaisopetuksena.
Tuki painottui kielten ja matematiikan opetukseen,
mutta muidenkin oppiaineiden opiskelua tuettiin
tarpeen mukaan. Oppiaineiden sisältöjen lisäksi
harjoiteltiin opiskelutaitoja. Erityisopettajat antoivat myös luki-opetusta sekä tukea opiskeluun niille
peruskoululaisille, joiden suomen kielen taito oli
vasta alkuvaiheessa.

Lukuvuonna 2017–2018 osa-aikaista erityisopetus- Syyslukukauden alussa kaikki suomeksi opisketa luokilla 7–9 antoivat erityisopettajat Arja Mark- levat seitsemäsluokkalaiset sekä lisäopetuksen
kanen ja Jenni Tanhuanpää. Kymppiluokkalaisten oppilaat tekivät lukemisen ja kirjoittamisen seu-
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lontatestin, jonka perusteella oppilaan luki-taitoja kelutekniikoiden harjoitteluun ja suomen kielen
selviteltiin tarvittaessa vielä tarkemmin yksilötes- sekä kirjallisuuden opiskeluun.
tissä. Kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten luki-taitoja tarkasteltiin vuoden kuluessa tarpeen mukaan.
Mikäli jokin asia oppimisessa
Matematiikan taitoja tutkittiin kaikkien seitsemäsmietityttää,
on erityisopettajan
luokkalaisten osalta RMAT-peruslaskutaitotestillä
tapaaminen usein ensimmäinen
sekä suomenkielisten luokkien kahdeksas- ja yhaskel oppimisen ja koulunkäynnin
deksäsluokkalaisten osalta KTLT-peruslaskutaitotestillä.
ongelmien ratkaisemiseksi.
Jenni Tanhuanpää

Lukion erityisopetus
Lukion erityisopetus tarjoaa lukiomme opiskelijoille tukea oppimiseen liittyvissä pulmissa. Lukiossamme toimii laaja-alaisena erityisopettajana
Sini-Tuisku Löhönen, joka on tavattavissa sopimuksen mukaan jokaisena arkipäivänä. Tänä lukuvuonna lukion erityisopetuksessa on keskitytty erityisesti
ajanhallinnan ja keskittymisen parantamiseen, opis-

Ice Bucket Challenge.
Kuvat: Salli Kulmala

Mikäli jokin asia oppimisessa mietityttää, on erityisopettajan tapaaminen usein ensimmäinen askel
oppimisen ja koulunkäynnin ongelmien ratkaisemiseksi. Mikäli opiskelijalla on peruskoulussa tai
lukio-opintojen aikana todettu lukivaikeus tai muu
oppimisvaikeus, erityisopettaja ja opiskelija neuvottelevat tarvittavasta tuesta ja erityisjärjestelyistä.
Luki- tai oppimisvaikeuden vaikeusasteesta riippuen opiskelija on oikeutettu lisäaikaan kokeissa ja
yo-kirjoituksissa.
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Lisäksi lukiolaisillemme tarjotaan erityisopettajan
vetämää Opi oppimaan-kurssia, jolla käydään läpi
erilaisia oppimistekniikoita ja yritetään löytää jokaiselle tehokkaita oppimisen tapoja. Tämän vuoden
Opi-kurssi oli fiilikseltään rento, ja kurssin suorittaneet olivat sitä mieltä, että kannattaa tulla kurssille,
jos on halua ja kiinnostusta tehostaa omaa oppimistaan, ja että kurssi on monipuolinen ja se parantaa
laajasti ja monipuolisesti opiskelutaitoja ja motivaatiota. Kurssille voi ilmoittautua kuka tahansa lukiolainen, joka on kiinnostunut omien opiskelutaitojensa kehittämisestä, tervetuloa mukaan!
Sini-Tuisku Löhönen

Peruskoulun
tukioppilastoiminta
Tukioppilastoiminta on koulussamme aktiivista ja
arvostettua. Tukioppilaina toimivat kahdeksas- ja
yhdeksäsluokkalaiset oppilaat, jotka ovat saaneet
toimintaan edellisenä keväänä Mannerheimin Lastensuojeluliiton arvojen mukaisen kahden päivän
koulutuksen. Tärkeimpiä tehtäviä ovat uusien seiskaluokkalaisten auttaminen etenkin lukuvuoden
alussa, erilaisten tapahtumien järjestäminen vuoden aikana sekä aktiivinen osa koulun kiusaamisen vastaisessa toiminnassa. Tukioppilaat toimivat
yhteistyössä peruskoulun ja lukion oppilaskuntien,
opettajakunnan sekä muun henkilökunnan kanssa.
Syksyllä tukioppilaat olivat perinteisesti mukana
uusien seiskojen ryhmäyttämisissä nuorisotalolla.
Nyt jo perinteeksi muodostuneessa Nälkäpäiväkeräyksen jäävesihaasteessa koulun portaiden edustalle kerääntyi satoja oppilaita, opiskelijoita ja opettajia
seuraamaan, kun tukioppilaat ja opettajat laittoivat
itsensä jääkylmästi likoon hyvän asian puolesta.
Halloweenina tukioppilaat järjestivät koululla kauhutarinakirjoituskilpailun sekä pukukilpailun, jonka osallistujien puvut kuvattiin koulun hienossa innoluokassa ja joista oppilaat äänestivät suosikkinsa.
Ystävänpäivänä tukioppilaat järjestivät 9b:n leirikoulukahvion oheen pisteen, josta kuka tahansa
saattoi ostaa herkkuja jollekin toiselle tukioppilaiden toimitettavaksi.
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Lukion ykkösten
ryhmäytystapahtuma elokuussa.
Kuvat: Leila Jokela

Tukioppilaat ovat myös olleet esittelemässä toimintaansa esimerkiksi vanhempainilloissa ja koulun
esittelypäivinä.

Tukioppilaat ja opettajat laittoivat
itsensä jääkylmästi likoon hyvän
asian puolesta.
Keväällä tärkeä tehtävä oli myös yhdessä tukioppilasohjaajan kanssa valita uudet tukioppilaat sekä olla
mukana heidän koulutuspäivillään. Näin yhdeksäsluokkalaiset ovat viimeisenä keväänään vielä autta-

neet seuraavan vuoden tukioppilaita selviytymään
ensi vuoden tehtävistään.
Koulun johto on ollut vahvasti tukioppilastoiminnan tukena, suurkiitos siitä! Myös koulun muu
opettajakunta sekä henkilökunta tekee omalla tuellaan ja yhteistyöllään mahdolliseksi tärkeän tukioppilastoiminnan. Isoimmat kiitokset kuuluvat
kuitenkin koulumme tukioppilaille, jotka ovat olleet
aktiivisia, innovatiivisia ja yhteistyökykyisiä koko
vuoden ajan!
Harri Kuokkanen

Lukion tutortoiminta
Lukion toimintaan perinteisesti kuulunut tutorointi on jatkunut tänäkin lukuvuonna hieman uusilla
kuvioilla. 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
ympäri Helsinkiä, ja ryhmäytyspäivä olikin todella
onnistunut. Lisäksi tutorit järjestivät kaikille uusille
lukiolaiselle yhteisen iltapäivän, jossa olikin varsin
riehakas meininki erilaisten pelien ja kisojen merkeissä.
Tutorit antoivat oman panoksensa myös koulumme
markkinointiin, sillä he osallistuivat myös lukiomme avoimiin oviin ja esittelytilaisuuksiin. Näissä
tilaisuuksissa tutorit pääsivät itse kertomaan näkemyksensä koulustamme ja lukio-opinnoista.

Tutorit antoivat oman panoksensa
myös koulumme markkinointiin
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

Yhteisöllinen
opiskeluhuolto
Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä on moniammatillinen ryhmä, jossa eri ammattiryhmät yhdistävät tietonsa ja taitonsa edistääkseen opiskelijoiden
hyvinvointia. Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän
keskeinen tehtävä kietoutuu kouluyhteisön voinnin tarkasteluun ja sen pohjalta tavoitteiden ja
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toimenpiteiden suunnitteluun. Ryhmässä on pohdittu, miten yhteisön hyvinvointia ja viihtyvyyttä
voidaan parantaa ja miten oppilaat ja opiskelijat
saadaan mukaan vaikuttamaan ja huolehtimaan
kouluviihtyvyydestä. Tänä lukuvuonna ryhmä mm.
suunnitteli ja koordinoi kevään hyvinvointipäivää.
Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä on kokoontunut säännöllisesti noin kerran jaksossa. Ryhmään
kuuluvat peruskoulun ja lukion opinto-ohjaajat ja
erityisopettajat sekä psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja ja nuorisokasvattaja.
Terhi Rawlings

mahdollisimman säännölliseen koulunkäyntiin
omien kulloistenkin voimavarojensa puitteissa.
Anna-Maija Juutila

Terveydenhoito
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
Psykologin tehtävänä on edistää ja tukea nuorten kutsuntaikäisten terveystarkastukset on tehty kouopiskelua ja hyvinvointia sekä yksilö- että yhteisö- lulääkärin vastaanotolla.
tasolla. Psykologi Terhi Rawlings on koululla joka Rokotuksia on annettu rokotusohjelman mukaisesarkipäivä ja työskentelee sekä peruskoulun oppilai- ti. Oppilailla on ollut mahdollisuus käydä terveyden että lukion opiskelijoiden kanssa. Psykologin denhoitajan poliklinikkavastaanotolla päivittäin.
työ on pääosin asiakastyötä eli kahdenkeskisiä ta- Tarvittaessa heidät on ohjattu jatkotutkimuksiin.
paamisia nuorten kanssa. Nuori voi itse varata ajan Koululääkärinä on toiminut Vaula Tuominen ja
matalalla kynnyksellä. Psykologi arvioi, selvittelee ja kouluterveydenhoitajana Marketta Hyvärinen.
ohjaa mm. mielenterveyteen, oppimiseen, persoonallisuuteen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvä haasteita. Koulussa psykologin työ on paljolti yhteistyötä opettajien ja muun koulun henkilökunnan sekä
opiskeluhuoltoon liittyvien viranomaisten ja yhtei- Yläasteen oppilaat on kutsuttu yksilöllisesti määsöjen kanssa. Psykologi on muun muassa mukana ritetyn tarkastusohjelman mukaisesti suun ja
suunnittelemassa tukitoimia niitä tarvitseville oppi- hampaiden terveydentilan tarkastukseen. Kymplaille. Psykologin tehtävänä on myös koordinoida ja piluokkalaiset ja lukiolaiset ovat itse hakeutuneet
kehittää koulun yhteisöllistä opiskeluhuoltoa yhdes- hammashoitolaan oman tarpeensa mukaan. Alle
sä muiden opiskeluhuoltotyötä tekevien ryhmän jä- 18-vuotiaiden hammashoito on maksutonta.
senten, oppilas- ja opiskelijakunnan sekä opettajien
Ajanvaraus tapahtuu keskitetyn ajanvarauksen
ja muun henkilökunnan kanssKoulukuraattori
kautta. Puhelinnumero on 09 310 51 400.
Koulukuraattori tukee oppilaita arjessa sosiaalisissa
Marketta Hyvärinen
suhteissa, koulunkäynnissä ja yleisessä hyvinvoinnissa. Kuraattori Anna-Maija Juutila on tavattavissa
päivittäin, ja yhteyttä voi ottaa tulemalla juttelemaan, puhelimitse, sähköpostilla tai Wilmassa.

Koulupsykologi

Hallinto
Hallitus

Maunulan yhteiskoulun säätiö

Jäsenet

Hallituksen jäsenet

Leikkula Sirkka (pj)
Hakula Harri
Kalkkinen Sirpa
Klén Katriina, 24.4.2018 alkaen
Tiililä Ulla, 24.4.2018 asti
Vanhanen Maija

Jalasto Carita (pj)
Olkkonen Terhi (vpj), 11.12.2017 alkaen
Viranko Matti (vpj), 11.12.2017 saakka
Leikkula Sirkka
Öster Tiina

Varajäsenet

Hyökyranta Petri, 24.4.2018 alkaen
Klén Katriina, 24.4.2018 asti
Tilvis Reetta, 24.4.2018 asti
Viitalähde-Annala Katja, 24.4.2018 alkaen

Hammashuolto

Työn tavoitteena on oppilaan auttaminen ja asioiden selvittely etsien pulmiin käytännöllisiä ratkaisuja. Perustavoitteena on se, että oppilas pystyisi
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Vanhojentanssitunnelmaa!
Kuva: Salli Kulmala
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Opettajakunta
Jalasto Carita
Olkkonen Terhi
Kousa Päivi
		
Miekkavaara Inkeri
		
Vatanen Virpi
		
Fagerström Auli
		
Tilvis Ville
		

Rehtori
Vararehtori
Lukion apulaisrehtori,
EN lukiossa
Peruskoulun apulaisrehtori (va.),
EN peruskoulussa
Peruskoulun apulaisrehtori (vv.),
KE, FY peruskoulussa
Kv-luokkien linjanjohtaja,
EN peruskoulussa
Matematiikkalukion linjanjohtaja,
MA, FY lukiossa

Opettajat
Ahlgren Kirsi
Alen Anne-Mari
Eriksson Harri
Hannila Tero
Harju Teppo
Heinonen Antti
Holopainen Susanna
Hänninen Annette
Jokela Leila
Jääskinen Minna
Kairema Anna
Kakkola Heli
Kallela Anne
Kaltenborn Svetlana
Kelo-Rakkolainen Satu
Kilpi-Lindner Johanna
Kokkoniemi Tiina
Korpi Saarah
Kovero Jouni
Kulmala Salli
Kuokkanen Harri
Kurvinen Sampsa
Leppämäki Tuija
Linnanen Jere
Loukola Marja
Löhönen Sini-Tuisku
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HI, UE, YH peruskoulussa
RU peruskoulussa
Erityisluokan opettaja
Lukion opinto-ohjaaja
FY lukiossa
LI, TE peruskoulussa
EN, RA peruskoulussa ja lukiossa
RU, SA, MU peruskoulussa
HI lukiossa
KO, TE peruskoulussa
MA lukiossa
LI peruskoulussa ja lukiossa
KO, TE peruskoulussa
VE kotikielenä lukiossa ja peruskoulussa
KE lukiossa ja peruskoulussa
MU peruskoulussa ja lukiossa
AI lukiossa
UIS peruskoulussa ja lukiossa
BI, GE peruskoulussa
MA peruskoulussa
MA peruskoulussa
MA lukiossa ja peruskoulussa
S2 peruskoulussa ja lukiossa
HI, YH peruskoulussa
OP peruskoulussa
Laaja-alainen erityisopettaja lukiossa

Mansikka Kaisa
Markkanen Arja
Mehtälä Elisa
Melajärvi Kata
Mikkilä-Huttunen Leena
Mäkelä Liisa
Nieminen Liisa
Niinistö Laura
Paljakka Tapio
Pircklén Nora
Pitkänen Timo
Pulkkinen Ritva
Raiskio Johanna
Reinikkala Paula
Riikonen Tomi
Ruus Stella
Saarinen Iiro
Saarinen Juha
Salmi Teemu
Seiskari Päivi
Semeri Tanja
Sinivuori Saara
Sinkkonen Larissa
Sjöholm Elina
Streng Petra
Sundqvist Hanna
Tammela Juha-Matti
Tamminen Henna
Tanhuanpää Jenni
Tingstad Arja
Toivonen Kiti
Toivonen Marja
Vanhanen Maija
Valli Saana
Varja-Raninen Anneli
Veckman Kaj
Öster Tiina

AI peruskoulussa
Laaja-alainen erityisopettaja peruskoulussa
BI, GE, SCI peruskoulussa ja lukiossa
AI peruskoulussa ja lukiossa
UO peruskoulussa ja lukiossa
GE, BI lukiossa ja peruskoulussa
MA lukiossa
LI, TE peruskoulussa
UKR peruskoulussa
BI, GE peruskoulussa
TN peruskoulussa
RA, RU lukiossa ja peruskoulussa
PS, RU lukiossa ja RA peruskoulussa
GE, TE lukiossa
HI, YH lukiossa ja peruskoulussa
FY, KE peruskoulussa
TN peruskoulussa
LP lukiossa ja peruskoulussa
FY, KE peruskoulussa ja lukiossa
KU peruskoulussa ja lukiossa
MA lukiossa
Erityisluokan opettaja
EN, RU peruskoulussa ja lukiossa
FY, KE peruskoulussa
IT, KU, MEDIA peruskoulussa ja lukiossa
EN, HI, YH peruskoulussa
AI lukiossa
EN, SA lukiossa
Laaja-alainen erityisopettaja peruskoulussa
EN, MA peruskoulussa
EN, RA, S2 peruskoulussa
TS peruskoulussa
EN, ESP lukiossa ja peruskoulussa
AI, S2 peruskoulussa
UE lukiossa ja peruskoulussa, FI lukiossa
ET peruskoulussa ja lukiossa
KP, OP peruskoulussa ja lukiossa

Muu henkilökunta
Ahlgren Jouni
kouluisäntä
Beek Anniki
apuemäntä
Bile Abdirahman
koulunkäyntiavustaja
Gschossmann Sanni
keittiötyöntekijä
Halila Mikko
koulunkäyntiavustaja
Heikkinen Melinda
siistijä
Hiidenvesi Merja
emäntä
Hyvärinen Marketta
terveydenhoitaja,
Helsingin kaupungin palveluksessa
Juutila Anna-Maija
kuraattori
Kenttä Aapo
nuorisokasvattaja
Klubb Tanja
keittiötyöntekijä
Laakso Heidi
keittiötyöntekijä
Leppänen Heidi
terveydenhoitaja,
Helsingin kaupungin palveluksessa
Mäkijärvi Anu
koulusihteeri
Ollila Riitta
keittiötyöntekijä
Oskarsson Mikael
vahtimestari
Peräkylä Matias
koulunkäyntiavustaja
Piller Monika
siistijä
Pulkkinen Seija
siistijä
Rawlings Terhi
psykologi
Saarinen Anniliina
koulunkäyntiavustaja
Sandelin Tarja
taloussihteeri
Tampio Mikko
IT-tuki
Tommiska Arto
media-assistentti
Ura Annikki
taloussihteeri

Katja Ganina 9a
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Peruskoulu

ONNI LEHTOKARIN STIPENDI:
Chi Tran
Ilona Villi
LIONS CLUB HELSINKI-MAUNULA
-STIPENDI:
Jonne Majalahti
Kaisla Viljakainen
HEIMO VEIJOLAN
MATEMAATIKKOSTIPENDI:
Egor Adel
”MÖRRIN” LIIKUNTASTIPENDI:
Jonna Ahlajoki
Viki Grönroos
Nikko Cherikov
Zarlacht Mesba
Teo van Ritbergen
MUSIIKKISTIPENDI:
Leone Asare
Tuuli Björn
Frida Isokoski
Martta Ovaska
Ilona Villi
MEDIASTIPENDI:
Erno Miettinen
Sandra Savelieva
Väinö Virtanen
OPPILASKUNNAN STIPENDI:
Abdirahman Fahie
Amrita Kaur
TUKIOPPILASSTIPENDI:
Dan Talv
VUODEN SYMPPIKSET:
Jesse Forss
Vanshita Mittal
TSEMPPARISTIPENDI:
Jemina Granö
Lassi Karjalainen
Elias Korhonen
SUOMEN TIETOKIRJAILIJOIDEN
STIPENDI
Aatu Mänttäri
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VUOSILUOKKASTIPENDIT
7. luokat:
Sondus Abdullahi
Jane Brownsom
Krista Krogerus
Morsal Mesba
Helmi Mälkiä
Vilma Nyman
Tarmo Sorsa
Johanna Tuuri
8. luokat:
Alisa Ainoa
Mohammed al-Hayyawi
Gabriel Dearden
Veera Härmä
Aapo Klen
Markus Niemi
Aleksandra Viljanen
9. luokat:
Elsa Hartikainen
Suvi Hyvärinen
Caius Kauppi
Otso Kehrävuo
Saana Kesonen
Aleksi Majuri
Kai Perry
Prarthona Zaman
10. luokka:
Elias Moussabih
PRO SCIENTIA -MITALI
Meri Lehto
PRO MATHEMATICA -MITALI
Egor Adel
ÄIDINKIELEN KIRJAPALKINTO
Meri Lehto

RANSKAN KIELEN PALKINTO
Ilona Villi
SAKSAN KIELEN PALKINTO
Teo van Ritbergen
RUOTSIN KIELEN PALKINTO
Saana Kesonen
POHJOLA-NORDENIN KIRJAPALKINTO
Siobhán Fay
KIELITAITURI-PALKINTO
Viki Grönroos, Elsa Hartikainen
HISTORIAN KIRJAPALKINTO
Aku Lehtimäki, Maija Ruoti
YHTEISKUNTAOPIN KIRJAPALKINTO
Minttu-Maija Lehto, Enna Samuli
FYKE-KIRJAPALKINTO
Tuuli Björn, Juho Toroskainen
KEMIAN KIRJAPALKINTO
Prarthona Zaman
BIOLOGIAN KIRJAPALKINTO
Elias Korhonen
BIOLOGIAN VIHERPEUKALOPALKINTO
Faramarz Haidari
MAANTIETEEN KIRJAPALKINTO
Aleksandra Bobyleva
MATEMATIIKAN KIRJAPALKINTO
Artur Khaziev, Vee Ann Ng, Kritee Sangroula
MATEMATIIKAN TUNNUSTUSPALKINTO
Cariina Lampinen

SUOMI TOISENA KIELENÄ -PALKINTO
Zarlacht Mesba

KOTITALOUDEN KIRJAPALKINTO
Radhia Belhareth, Linda Chu, Sagal
Dualeh, Ronja Kivisaari

FINNISH AS A SECOND LANGUAGE
-PALKINTO
Caius Kauppi, Siyun Lim

KUVATAIDEPALKINTO
Saana Kesonen

ENGLANNIN KIELEN KIRJAPALKINTO
Enna Samuli
ESPANJAN KIELEN PALKINTO
Kaisla Viljakainen

KIRVES JA KAULIN (Taitoainepalkinto)
Aatu Mänttäri
HELIMUN
Caius Kauppi, Nikita Shtokalenko, Dan Talv

KOULUMME PERUSTAJAN, REHTORI
YRJÖ ROSENDAHLIN MUISTOSORMUS:
Anni Kauniskangas
ONNI LEHTOKARIN STIPENDI:
Hanna Lempiäinen
Riikka Seppä
HEIMO VEIJOLAN
MATEMAATIKKOSTIPENDI:
Juha Harviainen
Tapio Salonen
Toni Suurnäkki
TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SÄÄTIÖN
TUNNUSTUSPALKINTO:
Juha Harviainen
Toni Suurnäkki
ABB OY:N FYYSIKKOSTIPENDI:
Jani Haapala
SUOMEN KULTTUURIRAHASTON YRJÖ
KOSKISEN STIPENDI parhaiten äidinkielen
ylioppilaskokeessa Suomessa onnistuneille
opiskelijoille:
Anni Kauniskangas
”MÖRRIN” LIIKUNTASTIPENDI:
Milla Juusela
Olli Raito

SUOMEN TIETOKIRJAILIJOIDEN STIPENDI: YHTEISKUNTAOPIN KIRJAPALKINTO:
Wili Majamaa
Santeri Laustela
HELSINGIN YLIOPISTON
ELEKTRONIMIKROSKOPIAYKSIKÖN
MYÖNTÄMÄ TEEMAKURSSIN
KANNUSTUSSTIPENDI:
Anni Kauniskangas
Karen Tse
Eevi Ursin

TERVEYSTIEDON KIRJAPALKINTO:
Kaisa Saarinen

PRO MUSICA -MITALIT YLIOPPILAILLE:
Aaron Haarti
Hanna Lempiäinen
Fanni Kannisto
Emma Mikkonen
Julia Orpana
Eevi Ursin
Aino Sen

KUVATAIDEPALKINTO:
Katja Parpala

PRO LINGUA -MITALI YLIOPPILAALLE:
Anni Kauniskangas
RANSKAN VALTION VIRALLINEN DELFKIELITUTKINTO, Oulunkylän yhteiskoulu:
Anni Kauniskangas
SUOMEN KIELEN JA KIRJALLISUUDEN
KIRJAPALKINTO:
Fanni Kannisto, Hanna Lempiäinen,
Nella Rantanen, Riikka Seppä, Eevi Ursin

MAUNULAN YHTEISKOULUN SENIORIEN SUOMI TOISENA KIELENÄ JA
STIPENDI:
KIRJALLISUUS -PALKINTO:
Touko Heikkinen
Aaron Haarti
Veikka Kallinen
RUOTSIN KIELEN KIRJAPALKINTO:
LIONS CLUB HELSINKI - MAUNULA
Eevi Ursin
-STIPENDI:
SVERIGEKONTAKT I FINLAND RF
Alex Ingberg
KIRJAPALKINTO::
Antti Kangas
Fanni Kannisto
HELSINGIN LIIKENNEKOULUN STIPENDI:
ENGLANNIN
KIELEN KIRJAPALKINTO:
Olli Kaivola
Veeti Poutsalo
Fanni Kannisto
OPISKELIJAKUNTATOIMINNAN STIPENDI: ESPANJAN KIELEN KIRJAPALKINTO:
Hanna Lempiäinen, Eemil Suokas
Touko Heikkinen
Laura Santakallio
RANSKAN
KIELEN KIRJAPALKINTO:
Eevi Ursin
Anaïs Karpio
EFICODE OY:N OHJELMOINTISTIPENDI:
BIOLOGIAN KIRJAPALKINTO:
Juha Harviainen
Anni Kauniskangas, Nella Rantanen
Veeti Poutsalo
KEMIAN KIRJAPALKINTO:
LONG PLAY -LEHTISTIPENDI:
Valtteri Kallinen
Juha Harviainen
Toni Suurnäkki
HISTORIAN KIRJAPALKINTO:
Väinö Heino

FILOSOFIAN KIRJAPALKINTO:
Simo Tossavainen
USKONNON KIRJAPALKINTO:
Iivo Koski

TUTORIPALKINTO:
Laura Santakallio, Eevi Ursin
KEMIA-LEHDEN VUOSIKERTA, lahjoittaja
Kemia-lehti yhteistyökumppaneineen:
Anni Kauniskangas, Matti Luotamo
Petteri Pulkkinen, Brita Pulliainen
Riikka Seppä, Kito Shun, Elina Zetterman
TIEDE-LEHDEN VUOSIKERTA:
Sasu Kärkkäinen
HELSINGIN YLIOPISTON
ELEKTRONIMIKROSKOPIAYKSIKÖN
MYÖNTÄMÄ TEEMAKURSSIN
KIRJAPALKINTO:
Karen Tse
MUSIIKKISTIPENDIT:
1. vuosikurssi:
Nirmal Krishnan
Veijo Nurminen
2. vuosikurssi:
Säde Salonen
Robin Uotila
VUOSILUOKKASTIPENDIT:
1. vuosikurssi:
Susma Kharel
Roope Kovalainen
Unikko Salo
Heidi Tahvanainen
2. vuosikurssi:
Eemeli Hirvonen
Matti Luotamo
Hatice Simsek
Elina Zetterman
Valmistuvat ylioppilaat:
Aaron Haarti
Shakar Kutal
Lauri Leppänen
Ilmari Vahteristo

Katja Ganina 9a, yksityiskohta
kuvataiteen työstä

Stipendit ja palkinnot

Lukio
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Oppilaat ja opiskelijat
7a

lo: Nora Pircklén
Heinonsalo Inari
Hokkinen Ronja
Ikäheimo Alina
Isokoski Frida
Jormanainen Julius
Larva Katariina
Li Delun
Mandziev Timur
Oila Noora
Palin Emma
Parpola Aarni
Pietikäinen Linnea
Sorsa Tarmo
Tanhuanpää Auli
Tirkkonen Aino
Viitalähde Oskari
Wesanko Viljo
Ye Hugo

7b

lo: Teemu Salmi
Alles Anneli
Allinen Aada-Sofia
Haavisto Elias
Halme Veera
Kapanen Atte
Karimi Hosein
Korpela Aaro
Kovanen Visa
Liimatta Lauri
Salmensaari Vili
Tenikhina Aleksandra
Tuuri Johanna
Uotila Oliver
Vainikainen Venla
Viljakainen Luka
Väänänen Taavi
Ylönen Eero

7c

lo: Annette Hänninen
Kharel Bidek
Kynäslahti Konsta
Mälkiä Helmi
Määttä Lenni
Niemelä Helmi
Packalen Lilli
Palmu Oliver
Pellinen Elsa
Pieninkeroinen Ada
Pohjalainen Jetro
Sipiläinen Joel
Sundell Atte
Suurnäkki Niilo
Vahtera Samu
Vainio Mia

7d

lo: Marja Toivonen
Arakivi Saga
Busk Niklas
Harvala Okko
Jansson Jesse
Jylhäjärvi Alex
Jäderholm Kiira
Korhonen Venny
Koskinen Noora
Krogerus Krista
Marttila Juho
Männikkö Miikka
Oksanen Jasmin
Rautio Minnea
Santalainen Alina
Sert Efe
Sylla Eric
Tiainen Emmi

7e

lo: Kaisa Mansikka
Bertell Saana
Bilund Siiri
Gvozdiuk Valerii
Heikkinen Iitu
Hoornstra Emilia
Hyttinen Miro
Katajala Aino
Khan Omid
Kotiharju Tuomo
Mbaimba Maayeima
Muanga Prevalent
Nyman Vilma
Patama Inka
Pulkkinen Pinja
Rashid Majed
Sarkio Alex
Savolainen Anna
Sohlberg Katariina

7h

lo: Kata Melajärvi
Abdullahi Yalahow
Zakaria
Ahmaoja Mirella
Ahmed Samin
Ahola Eetu
Aryal Manjil
Lindgren Vivian
Mannerheimo Lukas
Mesba Morsal
Nevavesi Tiitus
Osei Owusu Amma
Parpala Tanja
Piipponen Selma
Suandokmai Paphada
Särkijärvi Nicolas
Toijonen Minttu
Zheng Ka Hao
Ärling Veera

7i

lo: Arja Tingstad
Abdullahi Sondus
Abdirashid
Ali Iinaas
Asare Leone
Bellver Albareda Maria
Bhuiyan Neel
Dogadushkin Denis
Fay Shane
Gaskin Sienna
Herrera Salvador
Kamara Florence
Khan Bushra
Le An
Miettinen Erno
Nurminen Sasha
Parviainen Selma
Strachan Alexander
Vattipalli Amitav
Yusuf Sheikh Mohamed

7j

lo: Elina Sjöholm
Jabarin Jordan
John Brownsom Jane
Lacida Abegail
Mohamed Aaisha
Mohammad Danial
Mohamud Ayuub
Abdirisak
Mollazadeh Parham
Monk Tommi
Negash Betsenat
Niang Kazuki
Raja Selina
Rezai Jahromi Manuchehr
Rukhaiyar Vatsal
Shtokalenko Nikita
Tervonen Topi
Valendinos Althea

8a

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

8b

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

8c

lo: Saana Valli
Aho Anssi
Ali Yasiin
Haidari Faramarz
Heinolainen Maria
Heinonen Otto
Hyökyranta Joonas
Kararic Amra
Kuparinen Eemi
Larjo Tuomas
Lehtimäki Aku
Lintusalo Jere
Luukkainen Viimo
Nur Adna
Piirainen Daniel
Pirhonen Aino
Savela Herttalotta
Viljanen Aleksandra

8d

8i

lo: Hanna Sundqvist
Abdulrahim Ali
Ahmed Faizer Zeenath
Ali Maryam
Bhandari Roshni
Dearden Gabriel
Delapaz Ethan
Earl Katelyn
Haji Abdullahi Safia
Hossain Zannat
Kanagalingam Deluckzon
Kopani Michelle
Moalim Ali Hoodo
Mohamed Halimo
Nurminen Anthony
Osman Filsan
Powell Maxim
Turunen Werner

8j

9a

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

9b

lo: Harri Kuokkanen
lo: Anne Kallela
lo: Minna Jääskinen
Adel Egor
Abdullahi Yalahow
Abiye Mina
Bartens Miranda
Naciima
Dahir Adna
Björn Tuuli
Halmet Eemil
Fonselius Sanja
Can Dilan
Heikkilä Miro
Härmä Veera
Grönroos Viki
Jylhäjärvi Alexsandra
Kharel Puja
Hartikainen Elsa
Klén Aapo
Lindholm Ainu
Herranen Taika
Korhonen Samuli
Manneh Aliu
Khaziev Artur
Lemmetti Valtteri
Mire Mikaiil
Kivisaari Ronja
Liukko Kalle
Natzkaya Annael
Lehto Meri
Manu Mandi
Ockenden-Brown
Malinen Teppo
Mylläri Tatu
Devlin
Mänttäri Aatu
Määttä Veeti
Osman Mohamed
Nsingi Blessing
Nuutinen Joni
Pandey Dikshya
Orpana Joakim
Osmani Trim
Penikelapati Karthikeya Toroskainen Juho
Paavilainen Jim
Raci Drita
Tran Chi
Rantanen Lenni
Salim Isabella
Vehkomäki Santtu
Solantie Viola
Tuominen Milo
Villi Ilona
Virtanen Eemil
Vinson Nesakumar
Virtanen Väinö
Jenosia
Yusuf Sheikh Fadumo 9c
8-9f
lo: Harri Eriksson
lo: Marja Loukola
Alanen Alli
Ahmed Sundus
Al-Hayyawi Mohammed
Ahonen Daniel
Badjie Tijan
Bashir Bashir
Heikkilä Miika
Chu Linda
Kimuete Mervie
Fahie Abdirahman
Pohjolainen Onni
Hyvärinen Suvi
Salmela Eero
Joronen Aapeli
Sulkko Jenna
Kahanpää Matti
Tarujärvi Sami
Korhonen Elias
Varonen Henri
Lampinen Cariina
Lampinen Marija
Mesba Zarlacht
Misri Besil
Oksanen Jessica
Terry Oliver
Viljakainen Kaisla
Virkkunen Teemu

9d

lo: Salli Kulmala
Ahlajoki Jonna
Forss Jesse
Jernmark Maj
Karjalainen Lassi
Kehrävuo Otso
Ljungberg Henna
Mustonen Adalmiina
Perla Rocco
Samuli Enna
Tervonen Juho-Miikkael
Toivokainen Manda
Valkama Alexander
van Ritbergen Teo

9g

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

9i

lo: Jouni Kovero
Adam Faisa
Ali Mubarak
Appiah Grace
Bhattarai Shashank
Bhuiyan Shama
Bobyleva Aleksandra
Dahir Bahja
Huotari Marcus
Kauppi Caius
Kuivasto Jamal
Lim Siyun
Monk Dylan
Ng Vee Ann
Rueter Henry
Sarukanyan Dante
Talv Dan

9j

lo: Antti Heinonen
Belhareth Radhia
Burmeister Carol
Dualeh Sagal
Fay Siobhán
Kaur Amrita
Khan Dua
Mittal Vanshita
Moalim Abdulahi
Mohamed Mustaf
Negahdar Sam
Sangroula Kritee
Sapkota Sima
Strachan Samantha
Taruc Kian
Virtanen-Mullen Ringo
Zaman Prarthona

10a

lo: Kirsi Ahlgren
Baggström Roope
Banguni Randy
Dobre Adela
Gaye Jemina
Heinonen Jeremy
Helenius Eelis
Hiltunen Maria
Käcklund Jenni
Kölhi Eeka
Lampela Santeri
Larjo Eelis
Mazyar Ahmad
Melkinen Eino
Moussabih Elias
Mykkänen Ida
Mäkelä Mimosa
Nieminen Aapo
Ramberg Isela
Salmenkylä Emil
Sarsam Muska
Savelieva Sandra
Sohlberg Sofia
Vilppula Max

1a

ro: Leila Jokela
Ahmed Aniso
Ahmed Sawda
Andberg Aku
Aunola Kuura
Azad Anjum
Baskakov Alexander
Carlson Henri
Dribnaja Maria
Ensterä Elias
Erhiö Aila
Favada Mahdi
Hanga Grete
Harju Iiris
Heidrich Noora
Heiskanen Minttu
Hiltunen Ossi
Hämäläinen Lauri
Iljin Niko
Impola Suvi
Ingerttilä Rasmus
Jardi Amine
Joensuu Johannes
Johansson Julius
Kaija Saimi
Kaislasuo Nico
Kalkkinen Jenna
Kekkonen Meeri
Ketola Ohto
Kharel Susma
Khokhlacheva Evdokia
Kivekäs Lotta
Laustela Saara
Mägi Liia

1b

ro: Paula Reinikkala
Kolho Eino
Konttinen Kalle
Kovalainen Roope
Kruth Emil
Kuusniemi Mikko
Kähkönen Daniel
Laitakari Vilja
Langdon Gabriel
Langdon Joe
Lehtimäki Meri
Lehtimäki Sara
Lehtinen Venla
Lehtinen-Orre Anton
Lindroos Jesse
Luomanen Lauri
Maaranen Joona
Mahamud Fahad
Merin Ron
Naakka Matias
Narushima Kai
Nokelainen Siiri

Nummela Mette
Ojaste Paul
Orjo Renny
Papaianni Matias
Parajuli Bishal
Perovuo Paulus
Pitkänen Eemeli
Raci Linda
Railo Tomas
Rajamaa Otso
Rautio Max

1c

lo: Tomi Riikonen
Hauhio Aarno
Repo Jesse
Rintamäki Joonatan
Ritvanen Mitja
Rynkä Wäinö
Räisänen Pyry
Saarinen Elli
Saarinen Samuli
Salminen Miisa
Salo Unikko
Salonius Saimi
Salonius Toini
Sandqvist Jonne
Savolainen Nuppu
Sergeenko Arseny
Sjöholm Jarre
Solomon Hagos Noel
Sorvari Sauli
Svennevig Nette
Svenns Eemil
Söderholm Atte
Tapper Väinö
Tuomela Kasper
Vainikka Juuso
Vartiainen Lassi
Vaskelainen Erik
Vehviläinen Jose
Vihmaa Aku
Vilkuna Touko
Virtanen Ohto
Wegelius Matias
Yusuf Hamdi

1m

lo: Ville Tilvis
Degterev Pavel
Girenko Viacheslav
Grann Sebastian
Haikala Juhani
Hakola Aleksi
Hokkanen Jaakko
Iivonen Alex
Jokinen Alex
Järvenpää Kasper
Kandel Sagar
Karsten Erik
Khirchilashvili
Khirchla
Krishnan Nirmal
Liu Shuling
Luo Jenny
Länsman Mággá
Malkin Mikael
Manoocheri Armin
Masterova Adelina
Miinalainen Arttu
Nurminen Veijo
Pajunen Tuomas
Saarela Ronja
Sadeluoto Markus
Savijärvi Perttu
Sinyavskiy Dmitry
Suotula Leevi
Tahvanainen Heidi
Tervo-Ridor Kirill
Vesa Leevi
Vuorela Teemu
Zhao Silin

2a

ro: Maija Vanhanen
Abdullahi Yalahow
Caisha
Ahmed Yahya-Yaasir
Aittola Veeti
Ali Galad Ayaan
Ali Sheikh Haidar
Jamila
Ali-Hokka Anton
Aref Nali
Astala Arttu
Autio Janetta
Bashir Raqia
Drakos Mikael
Elonen Olli
el-Sayed Said Ali Amir
Hakala Aapo-Kustaa
Hakala Juko-Ilmari
Halminen Niklas
Halttunen Henri
Helle Helmar
Hetta Siri

Hirvonen Eemeli
Holma Eemil
Hyvärinen Henri
Inkinen Eetu
Jamali Borna
Johansson Enni
Kiiskinen Leevi
Kolehmainen Iida
Korhonen Rosa
Kärkkäinen Lauri
Mikkonen Oskari

2b

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

2c

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

Koski Iivo
Kutal Shakar
ro: Teppo Harju
Launimo Henri
Aalto Eino
Suokas Eemil
Arone Leo
Elonheimo Elias
Fang Junyuan
3b
Gruzdinskaia Anastasiia ro: Tiina Kokkoniemi
Haavisto Roope
Kuronen Riia
Hanazawa Len
Kälkäjä Sami
Hani Abdulwahhab
Laine Inka
Heino Aleksander
Le Vu Huong
Jokela Henna
Lehtilä Noora
Kara Cihan
Leppänen Lauri
Kiisk Toom-Kaarel
Liitos Emma
Kito Shun
Lilja Elisa
Korhonen Joonas
Mac Laverty Helmi
Lahdelma Joonas
Majasaari Erkka
Lauronen Helmer
Mattila Nita
Pulkkinen Petteri
Miikkola Elias
Mikkonen Emma
Pulliainen Brita
Minkkinen Topi
Pyykönen Vinski
Mohamed Iqlaas
Rantanen Lilli
Morén Einari
Saarinen Antti
Muhonen Julius
Saranen Daniel
Murtomäki Minna
Silander Oona
Myllymäki Aki
Tuominen Marie
Mäkinen Esther
Uimonen Aino
Niittyvuopio Uula
Uotila Robin
Niskanen Aino
Vahteri Emma
Omer Shukri
Valpola Visa
Orjo Robert
Vu Lam
Orpana Julia
Zetterman Elina
Palkama Aapo
Pallonen Joel
Papadakis Aleksi
3a
ro: Satu Kelo-Rakkolainen
Aaltonen Akseli
Abdi Ikran
Aden Balqisa
Alanärä Leevi
Altin Fatma
Arnkil Tommi
Aweys Marwan
Balanga Ensio
Berisha Redon
Broms Emma
Drakos Melina
Ekroth Niklas
Gonchar Anastasia
Hakkarainen Jesse
Huttunen Camilla
Juusela Milla
Kaivola Olli
Kannisto Fanni
Kantonen Fanni
Karpio Anaïs
Karvinen Konsta
Kelo Vili-Sakari
Korhonen Antti

2m

3c

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

Kuva: Salli Kulmala

3m

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

4a

ro: Anneli Varja-Raninen
Abdullahi Abdirahman
Antinkari Eemil
Jämsä Risto
Kahie Ayaan
Markkanen Niiarosa
Pitajeva Ingrid

4m

ro: Anna Kairema
Hopia Tony
Huttunen Heidi

Ilmoitusasiat
Lukion uudet opiskelijat

Lukion uusintakoe

Lukioon hyväksymisestä ilmoitetaan hakijoille tors- Uusintakoe
pidetään
keskiviikkona
13.6.
taina 14.6.
klo 14.30–16.45. Uusintakokeen ilmoittautuminen
päättyy maanantaina 11.6.
Opiskelijan on varmistettava lukiopaikkansa tuomalla alkuperäinen peruskoulun päättötodistus
kouluun mahdollisimman pian. Lukion opinto-ohjaajat ja opiskelijatutorit ovat paikalla avustamassa kurssivalintojen tekemisessä torstaina 14.6. klo
9.00–15.00 sekä perjantaina 15.6. ja maanantaina Uuden lukuvuoden työ alkaa torstaina 9.8. klo 9.00
18.6. klo 9.00–15.00. Lukiopaikka on varmistettava (7.-luokat ja lukion 1. luokat) ja klo 10.00 (muut).
Lukuvuosi päättyy lauantaina 1.6.2019. Lukuvuoviimeistään torstaina 28.6. klo 15.
den työ- ja loma-ajoista sekä lukion opintojaksoista
ilmoitetaan koulun nettisivuilla www.mayk.fi.

Lukuvuosi 2018–2019

Peruskoulun ehtojen
suoritus

Ehtolaiskuulustelut pidetään keskiviikkona 13.6. klo
12 alkaen.

Syksyn 2018
ylioppilaskirjoitukset
Ilmoittautuminen syksyn 2018 ylioppilaskirjoituksiin on tehtävä kirjallisesti perjantaihin 1.6. mennessä.

Kanslian kesäloma
Koulun kanslia on avoinna 4.–21.6. (arkisin) klo 9.00–15.00. Kanslia on suljettuna 22.6.–31.7.

TERVETULOA !
KANNELMÄKI
Kantelettarentie 7

ETELÄ - HAAGA
Vihdintie 8

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