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Yhteisten kokemusten muistamiseen vuosikertomus on väline vertaansa vailla. Kirjoitin
viime vuonna poikkeuksellisesta vuodesta
2020 uskaltamatta aavistaa, että vuosi 2021
olisi yhtä poikkeuksellinen. Koululaiset
ympäri maailmaa ovat yhä käyneet etäkoulua
tehtäväpakettien ja ruutujen äärellä. Opettajat
ovat venyneet lukuisia kertoja keksimään uusia
keinoja pärjätä poikkeusoloissa. Olen saanut
huoltajilta paljon kiitosta koulun toiminnasta.
Kiitän koko koulun puolesta huoltajia tuesta
ja nuoria sääntöjen noudattamisesta.
Tänä lukuvuonna koulun perustehtävä on
korostunut, kuten se on korostunut useita
kertoja koulumme 108-vuotisen historian
aikana. Aikanaan Viipurissa aktiiviset vanhemmat auttoivat perustamaan koulun, kun
oppikoulupaikkoja ei ollut tarpeeksi. Sotien
aikana koulun käyminen keskeytyi. Aktiiviset
huoltajat ja lapsetkin auttoivat varojen keräämisessä koulurakennuksen rakentamiseksi
Maunulaan. Koulumme oli hetken Suomen
suurin oppikoulu ja koulua käytiin kahdessa
vuorossa. Tämän vuoden alusta voimaan
astunutta oppivelvollisuuden laajentumista
on verrattu peruskoulu-uudistukseen, jonka
aikaan 1970-luvulla, ja uudelleen 1980-luvulla,
koulumme toiminta oli vaarassa päättyä. Nyt
koulumme toiminta on vakaalla pohjalla.
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Greeting from the Principal

Vahvuutemme ovat ihan alkuajoista lähtien
olleet vahvat, osaavat opettajat. Myös
oppilaiden aktiivinen osallisuus ja perinteiden
jatkaminen on ollut tärkeää. Uudessa lukion
opetussuunnitelmassakin opiskelijoiden
osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen panostetaan.
Positiivisuus, ilo ja vahvuuksiin keskittyminen
ovat tänä kieltojen ja rajoitusten aikana
se, mihin suuntaamme. Rakennamme
toivoa ja luottamusta tulevaan. Korona-exit
MAYKin tapaan on yhteistä toimintaa luokissa, välituntien virkistämistä, harrastusten
tukemista, vaikutusmahdollisuuksien
parantamista, hyvinvointiin ja tukeen
panostamista. Kuuntelemme toisiamme,
puutumme yhdessä epäkohtiin, teemme
yhteistyötä ja rakennamme parempaa koulua.

Miten? Pidämme ryhmäkoot sopivan kokoisina,
tuemme opettajien osaamisen kehittämistä ja
työhyvinvointia. Lisäämme nuorten vaikutus
mahdollisuuksia esimerkiksi tapahtumien
järjestämisessä, koulun esittelyssä – kiitos
nuorille hienoista esittelyvideoista! –, kestävän
kehityksen toiminnassa ja pienissä hankinnoissa, esimerkiksi osallistavan budjetoinnin
kautta. Vaikka tuen palvelut ovat jo ennestään
hyvät, pyrimme parantamaan niitä. Valtion
erityisavustuksilla on saatu erityisopettaja ja

koulunkäyntiavustaja, kaksi tukiopettajaa
lukioon ja yksi opintotsemppari ja lisäksi
molemmille kouluasteille opettajien antamaa
tukiopetusta.

Tänä lukuvuonna lähi- ja etäopetuksen
vuorottelu sekä jatkuva sairastumisen ja
karanteenin pelko ovat ajaneet meidät erilleen
toisistamme. Kun katson välituntien kuhinaa nyt
toukokuussa 2021, huolimatta koronan vaarasta
iloitsen siitä, että nuoret ovat saaneet palata
kouluun. Koulu ei ole vain rakennus. Se on kuin
koti, josta muutetaan pois usein vähän vasten
tahtoisestikin, kun ei tiedetä, mitä seuraava
arkipäivien askeleiden kohde tuo tullessaan.
Toivon, että koulumme on sinulle vähän niin
kuin koti: tuttu, turvallinen, oma, rakas.

The yearbook is a collection of memories
from the past year, and if you are to leave us
to continue your studies in another school,
please keep this booklet as a reminder of
this unusual year. The Covid-19 pandemic
stayed with us; the isolation, the rules, the
fear. Teachers have earned their thanks
having worked hard at re-inventing teaching
and assessment in distance learning. The
students should be thanked for following
the rules and making our school a safer
place to study. On behalf of the staff I wish to
give our thanks to the guardians who have
shown their support during the pandemic.

Siis tervetuloa takaisin, vaikka lähtisitkin nyt
luotamme pois! Vuosikertomus olkoon sinulle
muistojen valokuvakirja. Palaa sen äärelle, kun
haluat muistaa tämän koulun, nämä ihmiset.

The school has improved and will furthermore
strengthen the support given to students
who struggle with learning or have social or
personal challenges. We will hear our students’
voices, build on cooperation and work through
questions of injustice and social coherence. We
are working to build a better school community.

Onnea valmistuville ylioppilaille ja
toiselle asteelle jatkaville oppilaille!

Congratulations to all the graduating students!
You are always welcome to this school again!

Aurinkoista kesää kaikille!

And to all, have a beautiful summer!
Maija Vanhanen
rehtori

Maija Vanhanen
Principal
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Terveiset vielä täältä etäkoulun puolelta!
Uusi hallituskausi on lähtenyt hyvin käyntiin, ja me täällä
odotetaan innolla, että päästään toteuttamaan uudistuksia koulussa yhteisin voimin. Oppilaat ovat meille
mahtavia motivaattoreita tehdä koulusta mahdollisimman mukava paikka jokaiselle, koska vietämme koulussa pitkän ajan nuoruudestamme. Meidän agendamme
on tehdä koulusta sellainen ympäristö, johon tulee
mielellään joka aamu kolmen tai neljän vuoden ajan.

Tukioppilas
toiminta
2020–2021
Tukioppilaiden työ on tehdä koulun ilmapiiristä
viihtyisä sekä ehkäistä kiusaamista. Lukuvuoden alussa autamme seiskoja tutustumaan
kouluun ja toisiinsa. Järjestämme koulussa
myös pieniä tapahtumia ja tempauksia.

Olemme kuitenkin pystyneet järjestämään
7.-luokkalaisten ryhmäytykset lukuvuoden
alussa sekä muutamia pieniä tapahtumia
ja kilpailuja, kuten ystävänpäivän runokilpailun ja Halloween-pukukilpailun.

Koronaepidemia on rajoittanut tukioppilaiden
toimintaa huomattavasti. Rajoitusten takia
emme ole pystyneet järjestämään monia
erilaisia tapahtumia. Olemme joutuneet
peruuttamaaan muun muassa 7.-luokkalaisten
Fazer-retket ja yleensä Nälkäpäivä-keräyksen
yhteydessä toteutetun Ice Bucket Challengen sekä muutaman muun tapahtuman.
Etäopetuksen aikana olemme improvisoineet
tukioppilastoimintaa, ja uusien tapahtumien
suunnittelu hoitui etäyhteyksien kautta.

Nälkäpäiväkeräys jouduttiin tänä lukuvuonna
järjestämään pelkkänä nettikeräyksenä, koska
rajoitukset eivät sallineet käteisen käyttöä. Siitä
huolimatta saimme kerättyä ennätykselliset
1477 euroa. Nälkäpäivä-keräyksen järjestäjä
Suomen Punainen Risti kehotti meitä kuvaamaan kannustavan videon, jolla saisimme
muitakin kouluja osallistumaan keräykseen.

Pian alkaa lähikoulu – ja toivotaan, että tämä pitää paikkansa, koska on aina niin mukava nähdä tuttuja kasvoja.
Tätä kirjoitettaessa hallitus ei vielä ole kokoontunut lähiopetuksen tiimoilta, mutta kun saadaan hallitus kunnolla pyörähtämään käyntiin, uskon, että puhkeamme vielä
täyteen loiston, koska meillä on mahtava tiimi kasassa!
Haluamme kiittää äidinkielen ja kirjallisuuden
opettaja Juha-Matti Tammelaa! Hän on toiminut OPKH:n vastaavana opettajana vuosien
ajan ja on mahtava opettaja ja ennen kaikkea
ystävä oppilaille. Kiitos Juhis, oot ihana. <3
Toivotamme tervetulleeksi joukkoomme
myös uuden vastaavan opettajan Sini-Tuisku
Löhösen! Tuisku toimii erityisopettajana, joten
hän on varmasti jo useammalle tuttu.
Haluan myös kiittää omia luokkalaisiani ja onnitella kaikkia valmistuneita ylioppilaita! Te teitte sen, ja muistakaa
aina pitää pää korkealla, mihin ikinä elämä teidät vie!

OPKH:n
terveiset

Terveisin,
Anni Takio
opiskelijakunnan
hallituksen puheenjohtaja

Nyt on kuitenkin aika ottaa rennosti. Tukioppilaiden puolesta toivotamme kaikille hyvää kesää.
Tukioppilaat Mimi Lam (9A) ja Okko Prauda (9H)
Kuva: Aapo Kenttä

6

7

MAYKin
vuosikertomuksessa
2020–2021
muistellaan
kulunutta lukuvuotta
sosiaalisen median
antiin palaten.
Perinteistä matematiikan yötä vietettiin tällä kertaa
poikkeusjärjestelyin. Talossa oli paikalla vain nykyisiä
opiskelijoita. Illan ja yön aikana pelailtiin erilaisia
lautapelejä ja mafiosoa, kuunneltiin esityksiä (erityiskiitos
2m:n pelifirmalle), kisattiin pizzakisassa ja vietettiin
aikaa yhdessä turvavälein. Kuva: Teppo Harju
Syyslukukauden ensimmäisen kokonaisen viikon
päättyessä oli jo päästy kiinni opiskeluun. Kahdeksannen
luokan kuviksen luonnosvihkot täyttyivät aamun
ensimmäisellä tunnilla hyvää vauhtia. Kuvat: Jari Koljonen

Kevään 2020 ylioppilaita oli kutsuttu koululle
elokuisena perjantai-iltapäivänä. Rehtori
puhui ja lukion kakkoset esittivät musiikkia,
ja viime vuoden abit pääsivät tapaamaan
toisiaan ja vanhoja ryhmänohjaajiaan.
Kuvat: Päivi Kousa

Lukion ykkösiä ryhmäytettiin elokuussa helteisessä Pirkkolassa. Kuva: Salli Kulmala
Kevään 2020 ylioppilaamme Teemu Vuorela
menestyi hienosti biologian olympialaisissa ja voitti
pronssia. Kilpailu järjestettiin tänä vuonna Japanissa,
vaikkakin tällä kertaa etänä. Kuva: Elisa Mehtälä

elokuu
8

9

Ysin valinnaiskuviksen opiskelijoita Wolfe von Lenkiewiczin
Iltakoulu-teoksen äärellä
Ateneumin Inspiraatio-näyttelyssä. Kuva: Jari Koljonen
Biologian tunneilla tutkittiin
mikroskoopilla planktonia ja vähän
muitakin eliöitä. Tunnistatko kuvien
päähenkilöt? Kuvat: Elisa Mehtälä
Kuvisluokassa askarreltiin
aulaan Pride-värit. MAYK on
tasavertaisesti ihan meidän jokaisen
yhteisö. Kuva: Jari Koljonen

syyskuu
10
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Kotitaloudessa yli sata uutta
seitsemäsluokkalaista opiskeli
innokkaasti perustaitoja, ja
täysissä valinnaisryhmissä
harjoiteltiin, hiottiin ja
hifisteltiin jo opittua.
Kotitalouden valinnaisryhmien
kanssa tehtiin perinteinen retki
Helsingin silakkamarkkinoille
sekä tietysti myös eksoottisia
makumatkoja ympäri maailmaa.
Kevään etäopetusjakso sujui
oppilailta hienosti viime vuoden
etäharjoittelun ansiosta.
Kotitalouden Instagramissa
Maykchefissä julkaistiin
upeita kuvia kotitaloustuntien
tehtävistä ja oppilaiden
taidonnäytteistä.

Seiskaluokat siivosivat koulun pihaa ja
lähialueita kukin vuorollaan ja haastoivat
muutkin poimimaan matkansa varrelta ainakin
yhden roskan päivässä. Kuva: Maija Vanhanen
Tämänvuotisessa Nälkäpäivä-keräyksessämme
hyväntekeväisyyspottiin kertyi yhteensä 1477
euroa – koulumme uusi upea ennätys!
Happy Halloween, hyvää samhainia,
Feliz Dia de Muertos, hauskaa kekriä ja
tunnelmallista pyhäinpäivää tai ihan vain
rentouttavaa syysviikonloppua! Lokakuun
lopulla MAYKissa järjestettiin puku- ja
piirustuskilpailu – kuvassa rehtori Maija
Vanhasen tyylinäyte. Kuva: Jari Koljonen
Kuva alla: Aleksi Saarinen 7I

lokakuu
Teksti ja kuvat: Visa Nora
ja Minna Jääskinen

Studentum.fi:n roadshow vieraili
koulun pihalla kertomassa lukiolaisille jatkokoulutusmahdollisuuksista. Kuva: Jari Koljonen
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marraskuu
Marjo Heiskanen inspiroi
opiskelijoita S2-kurssilla
Kirjailija-pianisti Marjo Heiskanen vieraili
marraskuussa suomi toisena kielenä ja
kirjallisuus -oppitunnilla ja kertoi kirjoittamisesta, kirjailijan työstä ja uusimmasta
teoksestaan Yhteen hiileen. Mistä ilmastonmuutoksessa on kysymys ja mitä me
voimme sille tehdä? Neloskurssin tärkeitä
teemoja ovat nimenomaan tietokirjallisuus
ja tietokirjan lukeminen. Yksi ryhmä luki
Yhteen hiileen -teoksen ja esitteli sen paneelikeskustelun keinoin muulle ryhmälle.

Heiskanen summaa kaiken ilmastonmuutoksesta oppimansa niin, että koska
ihminen on rikkonut hiilen kierron, ihmisen
pitää se myös korjata. Hän asettaa toivonsa
insinöörikeinoihin – siis teknologiaan –
ja ihmisen suureen viitseliäisyyteen.
Opiskelijat olivat hyvin inspiroituneita
kirjailijan esityksestä ja teoksen ajankohtaisista ja haasteellisista teemoista.
Teksti ja kuvat: Tuija Leppämäki

Tyttöjen koulujenvälisessä futiksessa
oli tänä vuonna monipuolinen
joukkue. Futarit saivat tiimiinsä vahvistusta tanssijoista, korispelaajista ja
luistelijoista. Kuva: Laura Niinistö
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Marraskuussa kaikki koulumme kasit osallistuivat
Walter ry:n KYTKE-työpajoihin. Työpajoissa nuoret
pääsivät keskustelemaan rasismista, syrjinnästä,
ennakkoluuloista ja identiteetistä. Nuorilta irtosi
hyvää ja rohkeaa keskustelua isoista ja vaikeistakin
aiheista – fiksuja ja empaattisia nuoria!

Löydätkö kuvasta liikunnanopettajan? Liikkakasien
toivetunnilla etsittiin liikkumisen iloa piilosleikistä.
Ylinnä: marraskuussa järjestettiin vuosittainen
painotusluokkien tutustumistilaisuus tulevia
MAYKilaisia varten. Eri oppiaineita esiteltiin
posteriseinillä koulun aulassa. Kuva: Jari Koljonen
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joulukuu

Lomalaskurilla
kohti talvilepoa
MAYKin peruskoulun luokat tekivät kalenterinluukkuja laskuriksi
kohti lomaa, joulua, päivän kääntymistä kohti pidempää tai mitä kukin sitten
odottikaan vuoden 2020 viimeisen kuukauden pyörähtäessä käyntiin.

Luukun 11 takana vipelsi punalakkinen hahmo.
8D näytti mallia oikeankokoisen
joulukuusen valinnassa.
Jos edellisessä luukussa oltiin valitsemassa kuusta,
seuraavana päivänä 8E oli jo ehtinyt koristella sen.
Viimeinen kokonainen kouluviikko ennen lomaa
alkoi, ja luukku 14 muistutti pysähtymään,
maadoittumaan ja hakemaan positiivista energiaa.
15. luukussa 8H:n ansiokkaasti taltioima pieni
maskotti valitsi itselleen luettavaa joululomaksi.
8I dug up their seasonal head gear.

Ykkösluukussa 7A lähetti valoa kaikille kaamoksen väsyttämille.

8K oli jo niin joululoman partaalla, että
oppitunneilla tauluille tuli tämännäköistä
jälkeä. Ei enää montaa päivää!

Joskus loma tuntuu häämöttävän niin kaukana, ettei
se edes ole todellinen. Vaan ei hätää – 8E:n oppilaan
taiteilema sammakkokuninkaallinen tuli tuomaan toivoa
siitä, että sinnikkäästi yrittämällä pääsee tavoitteeseen.

Luukku 18 paljasti, että 9A:n kengät olivat
jo valmiina juoksemaan lomalle.

Joulukalenterin kolmannesta luukusta löytyi joukko hätkähdyttävän ilmeikkäitä robotteja. Nämä sympaattiset tyypit syntyivät
lukion AT2 Luova ohjelmointi -kurssin opiskelijoiden käsissä.
Luukusta 4 löytyi 7D:n visuaalisen kulttuurin helmi.
Viidennessä luukussa 7E oli jo syvällä joulukuun tunnelmissa
ja kehotti ottamaan ilon irti sieltä mistä kukin vain pystyy.
Kuudennessa luukussa 7H:n tonttu tsemppasi jokaista
MAYKilaista vuoden viimeisiin kouluviikkoihin.

Kuten 19. luukusta kävi ilmi, 9B löysi joulukuussa aivan uuden ammatillisen uran. Tässä
kasvaa ilmeisesti uusia joulupukkeja?
Luukusta 20 löytyi pieni tiiseri lukukauden
päätöspäivän huikeasta videospektaakkelista.
Viimeisen varsinaisen koulupäivän merkiksi
kalenterimaskotti varautui jo koulun hiljenemiseen lomaksi ja herätti itselleen kavereita.

The international class 7I sent positive energies to
everyone – only two Mondays left before the holidays.

9E hyväksyi eteläisen Suomen lumettomiksi käyvät
keskitalven juhlat ja ehdotti uutta juhlakauden
maskottia: luukussa 22 Kaamosukko on valmiina
ottamaan lumiukon tehtävät pimeille harteilleen!

7–8F käänsi katseensa jo seuraavaan vuoteen: kahdeksas
kalenteriluukku sisälsi vuoden 2021 joulukalenterin.

9H vietti ensimmäistä lomapäivää näiden
pienten suomalaisten paikanhenkien kanssa.

8A:n kalenteriluukusta 9. joulukuuta löytyi jouluinen matematiikkapähkinä ratkaisuineen.

Lomalaskurin viimeisessä luukussa kasiluokkalaisten
musaryhmä toivotti hyvää joulua tai muuta
keskitalven juhlaa kaikille niitä viettäville – ja
ihan jokaiselle rentouttavaa lomaa.

8B:n tontut muistuttivat, että riittävä ulkoilma auttaa
jaksamaan vuoden viimeiset koulupäivät.
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Peruskoululaiset juhlistivat itsenäisyyspäivää omien luokkiensa
kesken, mahdollisimman perinteikkäin menoin ja tutustuen
suomalaisen kulttuurin helmiin erilaisin aktiviteetein.
Lukion musiikinopiskelijat toivottivat
hyvää itsenäisyyspäivän viikonloppua
Hiljaisii heeroksii -esityksellään.

Kuvat:
Jari Koljonen
Maija Vanhanen
Olavi Anttila 9B
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Kevätlukukauden alettua 9B:n liikkaryhmä haki iloa ja
energiaa pulkkamäestä aamun ensimmäisellä tunnilla.
Nyt mennään valoa kohti! Kuvat: Laura Niinistö

Nuorisokasvattaja Aapo Kenttä hankki
itselleen kuuraparran hiihtämällä
töihin. Kuva: Abdirahman Bile

tammikuu
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Suomen terävin
lukiolaisjoukkue löytyi
Harppi-kisassa

Tutki – kokeile – kehitä
-kilpailun voitto
pelistrategiatutkimukselle

Tammikuussa 2021 järjestettiin ihka
ensimmäinen Harppi 2021 -tiedekilpailu
osana Harppi- ja Jälki-kehittämistehtävien
yhteistyötä. Kilpailu oli avoin kaikille Suomen
lukiolaisille, ja tehtäviä oli biologiasta,
fysiikasta, kemiasta ja matematiikasta.

Kansallisen Tutki – kokeile – kehitä
-tiedekilpailun finaalissa nähtiin kolme
matematiikkalukiolaisten työtä. Palkintoja
keräsivät sekä Lilja Klemetin (2m) ja Martta
Ovaskan (2m) biomuovien hajoamista tutkinut
työ että Juuso Lösösen (2m) ja Juho Aralan
(2m) erilaisia puolustusstrategioita käsitellyt
peliteoreettinen työ. Kilpailun teoreettisen
sarjan voitti tutkimus “Afrikan tähti -lautapelin
strategiat”, jonka tekivät Markus Niemi (2m),
Oskari Niemi (2m) sekä Roope Palomäki (2m).
Tutkimuksessa osoitettiin tarkoilla simulaatioilla, että Afrikan tähti -pelissä on toden
totta hieman parempi aloittaa Kairosta kuin
Tangerista ja että valittu pelistrategia vaikuttaa
pelin lopputulokseen lopulta varsin vähän.

Alkukilpailussa oli mukana huikeat lähes
150 lukiolaisjoukkuetta ympäri Suomen.
Haastavasta alkukilpailusta finaaliin selvisi
seitsemän parhaiten menestynyttä joukkuetta.
Tiukan finaalin ja koko kilpailun voitti Maunulan
oma joukkue, Manalabit, johon kuuluivat
Ada Kauniskangas (3m), Daniel Ruotsi (3m),
Daniel Arone (3m) ja Juho Arala (3m).

Teksti: Ville Tilvis

Kilpailu on alkamassa. Kuva: Salli Kulmala

Matematiikan
Suomen mestaruus
Maunulaan

Olympiapronssia
matematiikka
kisoista

Daniel Arone (3m) voitti MAOL ry:n
järjestämän lukion matematiikkakilpailun
finaalin 25.1.2021. Finaaliin pääsivät myös
Juho Arala, Egor Adel ja Daniel Markkula.

Kansainväliset matematiikkaolympilaiset
järjestettiin syyskuussa 2020 etäkisana.
Suomen kuusihenkisessä maajoukkueessa
oli kaksi Maunulan edustajaa: Juho Arala
(2m) ja Daniel Arone (3m). Juho Arala
oli Suomen joukkeen toiseksi paras ja
palkittiin pronssimitalilla sijoituksesta
kilpailijoiden parempaan puolikkaaseen.

Markus Niemi, Oskari Niemi ja Roope Palomäki
Afrikan tähti -lautapelin strategiat
Ohjaaja: Ville Tilvis
Palkinnot:
III sarjan voitto
Keksintösäätiön erikoispalkinto keksinnöllisiä
piirteitä sisältävästä työstä
Paras esitysmateriaali -erikoispalkinto
EUCYS-tiedekilpailun edustajat syyskuussa 2021

Lilja Klemetti ja Martta Ovaska

Biohajoavien tuotteiden maatuminen
kontrolloiduissa kompostiolosuhteissa
Ohjaaja: Elisa Mehtälä
Palkinnot:
tunnustuspalkinto
Biologian ja maantieteen opettajien liiton erikoispalkinto
Yleisöäänestyksen suosikki

Juho Arala ja Juuso Lösönen

Vasemmalta: Lilja Klemetti ja Martta
Ovaska, Markus Niemi, Oskari Niemi,
Roope Palomäki. Kuvat: Jari Koljonen
22

Puolustajan strategia liikkuvien pisteiden pelissä
Ohjaaja: Ville Tilvis
Palkinnot:
Tunnustuspalkinto
Keksintösäätiön erikoispalkinto keksinnöllisiä
piirteitä sisältävästä työstä
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Korona ei estänyt
koulukinotoimintaa
Koronarajoitusten puitteissa ennen
elokuvateattereiden sulkemista ehdittiin
tilata ja toteuttaa kaksi koulukinonäytäntöä
Kinopalatsissa marraskuussa. Kaikki abiturientit
lähtivät katsomaan osana ÄI8-kurssiaan Peter
Farrellyn ohjaamaa, useita Oscar-palkintoja
voittanutta elokuvaa Green Book 3.11.2020.
Koulukohtaisella luovan kirjoittamisen kurssilla
(ÄI11) taas parisenkymmentä lukiomme kakkosta ja kolmosta lähti katsomaan Zaida Bergrothin
ohjaamaa Tove-uutuuselokuvaa taiteilija
Tove Janssonin elämästä 1940–1950-luvuilla.
Elokuvan inspiroimana sai kirjoittaa vapaasti
valitusti joko fanifiktiota, runoutta, lisäkohtauksia Tove-elokuvaan tai esimerkiksi sarjakuvia.
Opiskelija Maija Ruoti päätyi kirjoittamaan
suomalaisen version The Night at the Museum
-elokuvista (2006–2014) lainatulla idealla.
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Kello on 22.01
Museon ovet ovat sulkeutuneet, ja viimeisetkin
näyttelyssä käyneet vieraat ovat poistuneet. Kaikkialla
vallitsee täysi hiljaisuus ja tiloissa on hämärää. Kaikki
taideteokset seisovat paikoillaan, ja videot ovat
pysähtyneet. Mutta yhtäkkiä jostain kuuluu meren
kohinaa, meren ääntä. Se pauhaa vimmatusti, kunnes
jostain kaikuu murinaa. Epämääräistä sellaista. Mörkö
– tuo kylmän viileä hahmo – on herännyt yölliselle
retkelleen. Seinillä pauhaava vesi jäätyy äkisti ja
viereisen huoneen seinille heijastettu lumisade
muuttuu entistä rauhallisemmaksi. Näyttelytilan
lattiat muuttuvat jääkentäksi, kun Mörkö jatkaa
etenemistään. Se liikkuu kohti kelluvaa teatteria.
Veneet alkavat liikkua kauniisti jään pinnalla, aivan
äänettä. Teatteriin syttyvät kauniit valot, vain Mörön
vaikutuksesta. Seuraavaksi hahmo liikkuu hiljaa
muristen Muumilaaksoon, jossa sen väki jo nukkuu
sikeästi omilla paikoillaan. Nuuskamuikkunen teltassaan,
Haisuli puiden takana ja Muumit sinisessä talossaan.

ÄI5-kurssilla äänestettiin elokuvasta ja tehtiin siitä tyylianalyysi.

Mörkö on yksinäinen, se ei halua liikkua yksin
museossa. Niinpä se herättää jokaisen Muumilaakson
asukkaan yksitellen kanssaan luistelemaan. Muumit
tottelevat äänettä, näky on kaunis. Vaaleat hahmot
liukuvat pitkin jäätä öisessä näyttelyssä. Muumipeikko
ja Niiskuneiti käsi kädessä, Nuuskamuikkunen yksin
huuliharppuaan soittaen. Metsän pienet otukset
kiipeävät Muumilaakson – nyt jo jäisiä – liaaneja
ja köynnöksiä pitkin, ja Muumipappa asettuu
riippumattoonsa katselemaan tätä näkyä.
Kello on nyt 03.59. Muumilaakson asukkaat
asettuvat kukin omaan veneeseensä, ja lipuvat
niillä eteenpäin. Lunta sataa hiljaa, ja teatterin valot
hohtavat nyt vielä kauniimmin kuin milloinkaan
aikaisemmin. Hahmot saapuvat meren äärelle, jota
Muumipappa katselee haikeana. Hän tietysti haluaisi
pian taas uusille seikkailuille. Jonnekin kauas,
missä kukaan muu ei ole aikaisemmin käynyt.

Mutta nyt lumisade huoneessa alkaakin lakata,
jäätynyt meri sulaa; samoin lattian jääpinta. On
tullut aika palata omille paikoille. Muumit tallustavat
hiljaa omaan laaksoonsa, kun taas Mörkö asettuu
omalle paikalleen kallioiden lomaan. Hän murahtaa
viimeisen kerran, ja jähmettyy sitten taas paikoilleen
seuraavaa päivää varten. Tällaista ihmemaata ei
museoon joka yö muodostu, mutta elämähän on aina
välillä täynnä taikuutta. Ja nyt voi uskoa, ettei Mörkö
mikään julma olekaan, hänen sydämensä ei ole jäätä.
Maija Ruoti

Lisäksi elokuvakasvatusta toteutettiin esim. Yle
Areenan elokuvatarjonnalla ja Koulukino Suora
toisto -palvelun kotimaisilla lyhytelokuvilla.
Teksti ja kuvat: Juha-Matti Tammela
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Abien viimeiset oppitunnit oli
pidetty, ja sen kunniaksi abit
pääsivät mäkeen. Lukion äikänmaikka Juha-Matti Tammelakin
pyydettiin kuvaan ÄI9-kurssin
päätteeksi. Kuva: Anni Takio

helmikuu

Tähtitieteen emeritusprofessori Esko
Valtaoja kävi pitämässä etäluennon lukion
Fy10-kurssilla otsikolla "Mitä tiedämme
maailmankaikkeudesta?" Kuva: Teppo Harju

Maunulan yhteiskoulussa paitsi
käydään tunneilla, myös hyödynnetään lautapelikaapin runsasta
valikoimaa. Kuva: Ville Tilvis
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Koko koulu seiskoista lukiolaisiin
vietti laskiaisen kunniaksi
liikuntapäivää mukavassa talvisäässä
ulkoillen, turvavälejä noudattaen
ja eri puolille hajaantuen. Etäilevät lukiolaiset liikkuivat kukin
tahoillaan. Kuva: Minna Jääskinen
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Katse ja korvat kohti maailmankaikkeutta!
Harpin etäluentosarja kaikille Suomen lukiolaisille alkoi maaliskuussa, ja sen luennoitsijoina nähtiin Syksy Räsänen, Tommi Tenkanen
ja Hannu Rajaniemi. Kuvat: Teppo Harju

Maaliskuussa lukion lisäksi myös peruskoulu siirtyi
etäopetukseen. Sitä ennen joka luokka vietti rennompaa,
yhdessä tekemiseen keskittyvää tuntia – esimerkiksi lautapelien ja höntsäfutiksen parissa. Kuvat: Kaisa Mansikka

Yliopistoyhteistyötä tehtiin etänäkin. BI4- ja
PS3-ryhmät saivat ajattelun aiheita emeritaprofessori Riitta Harin luennolla. Aivotukimuksesta kertova luento oli rakennettu opiskelijoiden etukäteen
tekemien kysymysten pohjalta, ja myös luennolla
syntyi uusia hyviä kysymyksiä. Kuva: Hanna Vessman
Maaliskuun lopulla lukion TE2-kurssilla vieraili
seksuaalineuvojaopiskelijoita Metropoliasta. Heiltä
kuultiin mielenkiintoisia esityksiä muun muassa
seksuaaliterveydestä, sukupuolen moninaisuudesta
ja seksistä vallan ja kaupan välineenä.

maaliskuu
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Kevät sai väriä

#maykspringawakeningista

huhti
kuu
Koulu tyhjeni vapun alla, juuri
ennen kuin kaikki vuosikurssit
palasivat lähiopetukseen samaan
aikaan – ensimmäistä kertaa sitten
alkusyksyn. Kuva: Maija Vanhanen

Ensimmäinen
#maykspring
awakening-tehtävä
haastoi tasapainottelemaan keppiä
sormenpäässä.
Mallisuorituksen
esitti koulunkäyntiavustajamme
Nuppu.

Välkkäkoriskausi avattiin, ja pihan
koristeline sai uuden verkon.
Nuoret putsasivat talven pölyt ja
hiekoitushiekat pelejä häiritsemästä.
Reipasta! Kuva: Aapo Kenttä

Keväthaasteen
toisena päivänä
etsittiin kevään
merkkejä eli jo
kukkivia kasveja
kuvattavaksi
kasvupaikassaan.
Kolmantena
#maykspring
awakening-päivänä
tehtävä oli kuvata
ulkona kevätauringossa jotain, joka
ilahdutti kuvaajaa.

26.4. etsittiin jotain
kestävää: tehtävänä
oli ottaa kuva tai
video jostakin kuvaajaa vanhemmasta.
Seuraavaksi
#maykspring
awakening etsi
särmää harmaaseen
päivään ja kehotti
kuvaamaan ulkoa
kohteen, jossa
on kulma.
28.4. tehtävänä
oli etsiä ulkoa
merkityksellinen
numero ja kuvata se.
Tässä esimerkissä
jäljellä olevien
kouluviikkojen määrä
ennen kesälomaa!
29.4. poimittiin
ympäristöstä roskia ja
vietiin ne roskikseen.

Neljäs haaste
lähetti kuvaamaan
linnun.
Räntäinen aamu
saattoi saada monet
näkemään punaista.
Niinpä viidentenä
haasteena oli
kuvata loskaisesta,
valkoisenharmaasta
maasta jotain
punaista.
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Kuulumisia
biologian
tunneilta

Lukion kemian
työkurssilla
tutustuttiin kokeellisiin
työmenetelmiin, kuten
tislaukseen, titraukseen
ja spektrofotometriaan.

Marraskuun sateisina päivinä bilsassa varauduttiin jo kunnon talveen: seiskaluokkalaiset valmistivat linnuille herkkuja talviruokintaa varten.
Kasien bilsantunneilla aika moni asia
opiskeltiin kotoa käsin. Kotoa löytyvistä
tarvikkeista rakennettiin esimerkiksi
solumalleja. Kuvissa kasvisoluja.
Ysit pääsivät eristämään omaa DNA:taan.
Ihan ei päästy emäsjärjestystä lukemaan,
mutta urheilujuoman pinnalla kännykän
valossa näkyi jokaisen oma DNA!
Teksti: Nora Pircklén
Kuvat: Kaisu Parviainen (8A)
Petra Jutila (8B)
Nora Pircklén

Lähiopetukseen palaamisen
jälkeen mikroskoopit lauloivat lukion
biologian tunneilla urakalla. Kasien
bilsassa taas tehtiin ruumiinavauksia
ravuille. Kuvat: Elisa Mehtälä
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Kuvat: Satu Kelo-Rakkolainen
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Vasemmalla: 8. luokan kuvataidepainotuksen
ryhmä sai jaetun voittosijan Planin Vuoden
vaikuttaja -taidekilpailussa. Yhteisteos käsittelee
tyttöyttä ja tyttöihin kohdistuvia odotuksia.
Oikealla: 9. luokan painotus- ja valinnaisryhmät
tekivät kuvataiteen lopputyön, johon kuului teos
ja kirjallinen osuus. Kuvissa Emma Järvensivun ja
Peppi Posion teokset sekä kokoelma kevään viimeisiä valmistuvia kuvistöitä. Kuvat: Salli Kulmala

toukokuu
MAYK Science Fair -tapahtumaa vietettiin koulussamme kahtena toukokuisena viikkona. Kerrassaan upeita töitä oli koulun
aulassa esillä. Tänään jaettiin yleisöäänestyksen ja opettajien
raadin pohdintojen tuloksena seuraavat palkinnot:

Peruskoulu
Paras työ (jaettu voitto): Virheelliset tutkimukset ja Keskusmuisti
Hienoin posteri: Kumin varauskyky

Lukio
Paras työ: Afrikan tähden strategiat
Hienoin posteri: CommunicANT
Kunniamaininta: Shakkinappuloiden syöntiketjut
Kuvat: Elisa Mehtälä
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Ylioppilaan puhe
itsenäisyyspäivänä
Arvoisa juhlaväki,
olemme saapuneet juhlistamaan syksyn
2020 ylioppilaita. Tavanomaisesta ylioppilasjuhlasta poiketen emme ole kuitenkaan
kerääntyneet tänne sankoin joukoin, sillä
valtioneuvoston rajoitukset ja suositukset
ohjaavat toimintaamme näin poikkeusaikana.
Joku saattaa ajatella lukioaikaisen uurastuksemme kulminoituvan tähän päivään.
Ehkä osalla meistä mielikuva hetkestä,
jolloin istutamme lakit päähämme, onkin
toiminut merkittävänä motivaattorina
näiden opiskeluvuosien aikana.
Suorittamiemme kouluvuosien tarjoama
hyöty on kuitenkin paljon kauaskantoisempi.
Siinä, missä joidenkin määritelmien mukaan
meitä voidaan pitää jopa yleissivistyneinä,
ovat myös ovet useisiin tulevaisuuden
väyliin osaltamme auenneet. Kiitos näistä
lähes rajattomista mahdollisuuksista kuuluu
itsenäiselle, pian 103-vuotiaalle Suomelle
ja suomalaiselle koulutusjärjestelmälle.
Nykyaikaistuneessa maailmassa asemamme
suomalaisen kulttuurin jatkajina on keskeinen.
Kiitokseksi isänmaan meille tarjoamista koulutusmahdollisuuksista on meidän virkamme
huolehtia suomen kielen säilyvyydestä
osana kulttuuriamme yleismaailmallisessa
yhteiskunnassa. Kantakaamme suomalaisia
symboleita ylpeydellä, kuvaavathan ne
meitä osana suomalaista yhteiskuntaa.

Koska siniristilipun ja leijonavaakunan merkitys
yhtenäisen kansan symboleina on horjumassa,
tulee meidän muistaa, että nämä symbolit
edustavat konsensus-Suomea, eivät yksittäistä ideologista ryhmää tai polarisoitunutta
kansaa. Siinä, missä leijonavaakuna kertoo
monikulttuurisesta historiastamme, sitoo
kansallislippumme meidät pohjoismaiseen
perheeseen. Vain toimimalla yhteisymmärryksessä voi kulttuurimme perintö toimia
esikuvana tasavertaiselle maailmalle.
Mutta millainen perintö jää meille tästä
koulusta? Maunulasta meille jää käteen
kyky kriittiseen ajatteluun, muistot aina
ensimmäisestä lukiopäivästä viimeisiin
ylioppilaskirjoituksiin asti, sekä hatullinen
uusia ihmissuhteita. Vaikka kukin meistä
osaltaan on valmis säntäämään innolla kohti
tulevaisuutta, tulee varmasti meistä jokaisella
ikävä Maunulan kuuluisaa tikka masalaa.
Suurin kiitos kuuluu kuitenkin meitä opettaneille opettajille. Teidän oppienne ansiosta meille
on avautunut liuta uusia tulevaisuuden polkuja.
Toivon, että meistä jokaisen valitsema polku
tarjoaa osaltaan menestystä ja onnea. Pystyimme suorittamaan ylioppilastutkinnon keskellä
poikkeusvuotta, joten pystymme mihin vain!
Nostakaamme siis malja meille, ylioppilaille. Juhlistakaamme sitä, mitä
voimme tänään todeta saavuttaneemme,
mutta eritoten myös niitä haaveita, jotka
voimme tulevaisuudessa saavuttaa.
Aila Erhiö
syksyn 2020 ylioppilas
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Kirsikankukat toivottivat
kouluuntulijat tervetulleiksi
helatorstain alla.
Kuva: Päivi Kousa
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Ilmoitusasiat
Lukion uudet opiskelijat
Hakijoille ilmoitetaan valinnoista 17.6.2021.
Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta lukioomme
viimeistään 1.7.2021 klo 15:een mennessä. Tarkemmat ohjeet paikan
vastaanottamisesta ovat koulun verkkosivuilla (www.mayk.fi).

Peruskoulun ehtojen suoritus
Ehtolaiskuulustelut pidetään tiistaina 15.6.2021 klo 12.00–14.00.

Lukion uusintakoe
Lukion uusintakoe pidetään tiistaina 15.6.2021 klo 12.00–14.15.

Lukuvuosi 2021—2022
Uuden lukuvuoden työ alkaa keskiviikkona 11.8.2021. 7.-luokkalaiset tulevat kouluun klo
9.00,
uudet lukiolaiset klo 9.30 ja muut klo 10.00. Oppilaille ja opiskelijoille tiedotetaan mahdollisista koronavirustilanteen aiheuttamista poikkeavista
aikatauluista Wilmassa ja internetsivuilla www.mayk.fi ennen lukuvuoden
alkua. Lukuvuosi päättyy 4.6.2022. Lukuvuoden työ- ja loma-ajoista sekä
lukion opintojaksoista ilmoitetaan koulun nettisivuilla (www.mayk.fi).

Syksyn 2021 ylioppilaskirjoitukset
Ilmoittautuminen syksyn 2021 ylioppilaskirjoituksiin on tehtävä kirjallisesti lukion opinto-ohjaajalle viimeistään 17.5.2021. Kevään
YO-tuloksia odottavat ilmoittautuvat viimeistään 21.5.2021.

Kanslian kesäloma
Koulun kanslia on avoinna 7.–24.6.2021 maanantaista perjantaihin klo 8–16.
Kanslia on suljettu 25.6.–1.8.2021.
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