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Tervetuloa
Maunulan yhteiskouluun!
Maunulan yhteiskoulu on maunulalaisten oppilaiden
lähikoulu. Samassa koulurakennuksessa yläkoulun kanssa
toimivat Maunulan yhteiskoulun lukio ja Helsingin matematiikkalukio.
Meillä panostetaan oppilaiden viihtymiseen: tukioppilaat,
oppilasagentit ja oppilaskunta toimivat aktiivisesti, ilmapiiri on hyväksyvä ja opetustilat monipuoliset ja toimivat.
Kerhot, kansainvälinen toiminta ja juhlapäivien tapahtumat piristävät arkeamme.
Koulussamme voi opiskella myös painotetusti. Matematiikkaluokalle, liikuntaluokalle ja englanninkieliselle
luokalle haetaan soveltuvuuskokeilla, jotka järjestetään
vuosittain tammi-helmikuussa. Koulun sisäisenä painotuksena voi opiskella kuvataidetta. Kuvataidepainotukseen ei ole koetta, vaan siihen ilmoittaudutaan samalla,
kun ilmoittaudutaan kouluun.

www.mayk.fi

Matematiikkaluokan tarkoituksena on saattaa
yhteen matematiikasta kiinnostuneet oppilaat ja järjestää
opiskelua tukeva työympäristö. Lisätyssä matematiikan
opetuksessa opiskellaan kaikki samat perusasiat kuin
muillakin luokilla, mutta keskitytään enemmän vaativiin
ja soveltaviin tehtäviin. Sekä matematiikkaa että sciencea
opiskellaan kaikilla vuosiluokilla yksi lisätty kurssi.
Matematiikkaluokkalaiset pääsevät perehtymään tarkemmin myös muiden luonnontieteiden maailmaan.
Science-tunneilla opiskellaan eri luonnontieteisiin liittyviä
kokonaisuuksia. Aiheet valikoituvat oppilaiden oman
kiinnostuksen ja ajankohtaisten teemojen perusteella.
Matematiikkaluokka on muutakin kuin matematiikkaa;
suosittu painotuslinja tuo yhteen opiskelusta ja oppimisesta kiinnostuneita nuoria. LUE LISÄÄ

Matematiikka-liikuntaluokalla opiskellaan
sekä matematiikkaa että liikuntaa yksi lisätty kurssi
kaikilla vuosiluokilla. LUE LISÄÄ
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Liikuntaluokka on tarkoitettu sekä urheilijoille että

liikunnasta muuten vain kiinnostuneille. Lisätyssä liikunnanopetuksessa oppilaat pääsevät perehtymään syvällisemmin eri lajien tekniikoihin ja osallistumaan monipuolisesti kilpailuihin ja oppilasurheilutoimintaan. Koulumme
on mukana myös URHEA-toiminnassa, joka mahdollistaa
urheilijasopimuksen tehneille oppilaille osallistumisen
oman lajinsa aamuharjoituksiin. Liikuntaa opiskellaan
kaikilla vuosiluokilla kaksi lisättyä kurssia.
Opetuksessa hyödynnetään koulun omia toimivia liikuntatiloja ja lähialueen monipuolisia urheilupuistoja ja
liikuntahalleja. Lisäksi tutustutaan erikoisempiin lajeihin
pääkaupunkiseudun muissa liikuntapaikoissa. Liikuntaluokalla rakennetaan ryhmähenkeä, opiskellaan ahkerasti
ja nautitaan tietenkin liikunnasta. LUE LISÄÄ

Englanninkielinen luokka tarjoaa mahdollisuu-

den opiskella yläkoulun luokat englannin kielellä kansainvälisessä yhteisössä, joka on osa muuten suomenkielistä
yläkouluamme. Kaikkien pakollisten aineiden opetus
annetaan englanniksi. Opetuksen pääpainopiste on sekä
englannin että suomen kielen taitojen vahvistamisessa:
kumpaakin kieltä opiskellaan kaikilla vuosiluokilla yksi
lisätty kurssi. LUE LISÄÄ
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Kuvataiteesta kiinnostunut lähikouluun tuleva

oppilas voi halutessaan opiskella kuvataidetta koulukohtaisena painotuksena. Aineesta innostuneiden yhteisillä
tunneilla on mukava tunnelma ja monipuoliselle tekemiselle annetaan tilaa ja aikaa. Kuvataidetta opiskellaan painotettuna 7. luokalla yksi lisätty kurssi, 8. luokalla kolme
ja 9. luokalla kaksi kurssia. LUE LISÄÄ

Kielitarjontamme: englanti, ruotsi, ranska,
saksa ja espanja.

Valinnaisaineet: musiikki, kuvataide, tekninen työ,
tekstiilityö, kotitalous, B2-kielet saksa, ranska ja espanja.
LUE LISÄÄ
Esittelyilta ti 10.11.2020 klo 18
Avoimet ovet la 14.11.2020 klo 10–13
Hakeminen 7. luokalle 15.12.2020 mennessä, tarkka hakuohje nettisivuillamme!
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Maunulan yhteiskoulu ja
Helsingin matematiikkalukio
Kuusikkotie 3, 00630 Helsinki

Rehtori

Puh. 09 777 110 11
maija.vanhanen@mayk.fi

Opinto-ohjaaja
Puh. 045 279 1103,
045 279 1066

Apulaisrehtori

Puh. 09 777 110 15
marja.loukola@mayk.fi

Koulusihteeri

Puh. 09 777 110 12
kanslia@mayk.fi

facebook.com/MaykHelMa
Instagram @maunulanyhteiskoulu
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