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Arvoisa koko koulun väki, huoltajat, sidosryhmät, 

parasta Suvivirressä on kesään ja loman alkuun liittyvä 
haikeus. Kesällä oikaistaan jalat ja annetaan tahdin hidastua. 
Lepo ja palautuminen on erinomaisen tärkeää oppimisen 
kannalta. Oppimista on muukin kuin koulukirjojen kautta 
ammennettava tieto – oppimista on myös resilienssin kasvat-
taminen poikkeusaikoina, muutoksensietokyky, omien 
voimavarojen tunnistaminen.

Me ihmiset venymme tilanteen mukaan. Sopeutu minen vie 
aikaa: ensin meiltä meni aikaa tottua maskien käyttöön ja 
nyt maskien käytöstä pois. Ensin emme osanneet etä ope-
tusta, nyt harjoittelemme uudelleen kasvokkain ryhmissä 
oppimista. 

Muutokset ovat olleet kuluttavia sekä nuorille että aikuisille. 
Juuri siksi iloitsemme perinteiden jatkumisesta tänä luku-
vuonna. Lukiossa on pidetty perinteiset puurojuhla, penkka-
rit ja vanhojen tanssit – kahteen kertaan jopa! Peruskoulussa 
taas on saatu jälleen järjestää turnaukset, retket ja isot ja 
pienet juhlan hetket. 

Ilo, oli se sitten oppimisen iloa tai naurun hetkiä kavereiden 
kanssa, on asia jota toivon teille kaikille. Naurun voimalla 
jaksaa taas eteenpäin, se kantaa yli vaikeidenkin asioiden. 
Tarvitaan myös iso annos toivoa. Toivoa paremmasta, toivoa 
siitä, että kaikille teille meidän koulustamme valmistuville on 
paikka seuraavassa koulussa tai työssä, josta saatte voimaa ja 
merkityksellisyyttä omaan elämäänne. Näitä elementtejä 
vahvistamme, jotta myös seuraavilla opiskelijoilla olisi hyvä 
olla Maunulassa. 

Tänä lukuvuonna olemme pohtineet yhdessä, keitä me 
olemme ja mihin olemme menossa. Koulumme tärkeimmiksi 
arvoiksi määriteltiin välittäminen ja kohtaaminen sekä tasa-
arvo ja yhdenvertaisuus. Koronapandemian jälkiä korjaamme 
yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistamalla. Kehitämme 
myös viihtymistä välitunneilla ja toteutamme vielä paremmin 
nuorten äänen kuulemista koulutoiminnan suunnittelussa. 

109-vuotias koulumme perustettiin Viipurissa, ja se siirtyi 
sotien aikana Helsinkiin. Vasta 1950-luvulla löytyi koululle 
paikka metsään rakentuvasta Maunulan kaupunginosasta. 
Silloin oppilaita oli noin 1 300. Alimmillaan oppilaiden määrä 

Rehtorin  
 tervehdys

oli 1980-luvulla, jolloin koulussa oli alle 400 oppilasta. Päät-
tyvän lukuvuoden alussa koulussamme oli oppilaita ja opis-
kelijoita noin 840 ja opettajia ja muuta henkilökuntaa lähes 
100. Olen huikean ylpeä tästä yhteisöstä! 

Tänä lukuvuonna eläkkeelle jäi kemian lehtori Satu 
Kelo-Rakkolainen ja lukuvuoden lopussa myös koulu-
terveydenhoitaja Marketta Hyvärinen. Kiitämme heitä 
molempia pitkästä ja antoisasta yhteistyöstä! 

Päättöluokkien nuoret: Vaikka lähdette Maunulasta , tulkaa 
taas käymään, juhliin ja tapahtumiin! Olette lämpimästi 
tervetulleita. 

Paljon onnea uusille ylioppilaille ja peruskoulun päättäville 
oppilaille ja rentouttavaa kesää kaikille! 

Maija Vanhanen 
rehtori 

Dear students and guardians, 

this has been yet another year of exceptional, even historical 
events. I believe our students have learned a great deal 
about resilience and how to adapt to new situations. We all 
yearned for the comeback of festivities for the entire school 
and trips and group activities with the class. At the end of 
this school year, we saw the return of Helimun and trips to 
the forests of Nuuksio. The efforts we have taken in order to 
enhance our students’ wellbeing are worth every minute. All 
our students and staff are a reason to be proud of, and the 
school we come to, a reason to be grateful for. 

I wish all the best in your future endeavours! Have a relaxing 
summer! 

Maija Vanhanen 
Principal 
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elokuu
Henkilökunta palasi koululle valmistautu-
maan alkavaan lukuvuoteen kaikin 
mahdollisin tavoin – ja oli jo ihan liekeissä. 
Kuva: Salla Salo

Lukion uudet ykköset viettivät tutoreiden vetä-
mää ryhmäytymisiltapäivää. Kuva: Jari Koljonen

9c:n ja 9d:n oppilaat siirtyivät sadepäivän liikkatun-
nille liikunnanopettajan tarjoamien luovien sade-

asujen turvin. Kuva: Laura Niinistö

Koululla vietettiin uusien lukiolaisten tervetuliais-
menoja. Kuvat: Teppo Harju
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syyskuu

Vasemmalta: Syyskuun ensimmäisenä päivänä käytävällä 
saattoi bongata abeja aamutakeissa ja pyjamissa. He 
juhlistivat suurta merkkipaalua – tänä lukuvuonna valmis-
tuvilla oli jäljellä enää alle sata koulupäivää!  
Kuva: Jari Koljonen

Lukion kakkoset vierailivat ÄI4-kurssilla Rakkaudesta 
– sanasto tuleville vuosikymmenille -esityksessä. Osallista-
vassa teoksessa kuljettiin pitkin Maunulaa.  
Kuva: Kata Melajärvi

Liikuntasali odotti kokelaita syksyn ylioppilaskirjoituksiin. 
Kuva: Jari Koljonen

Vasemmalta: Syksyn Nälkäpäivä-keräyksessä tehtiin jälleen koulun 
uusi ennätys: yhteinen hyväntekeväisyyspotti oli yhteensä upeat 
1 511 euroa! Sen kunniaksi tukarit Abhi, Kripesh ja Ville toivottivat 
aurinkoista viikkoa tämän kuvan myötä. Kuva: Abhi Penikelapati, 
Kripesh Sangroula ja Ville Honkala

Koululle saatiin pingispöytä! Kuvat: An Luong Nguyen Thanh 
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Vasemmalta ylhäältä:

Maunulan kuudesluokkalaiset kävivät 
ottamassa varaslähtöä yläkoulumei-
ninkiin eri aineiden maistiaisrasteilla. 
Kuvat: Jari Koljonen 

Maunulan yhteiskoulun 8.-luokkalai-
sista koostuva jalkapallojoukkue tais-
teli upeasti koulujenvälisten alkuloh-
kosta jatkoon. Lohkossa pelasivat 
SYK ja Puistopolku. Syysloman 
jälkeen alkoivat myös ysiluokkalaisten 
pelit. Kuva: Antti Heinonen

Koulun piha-aktiviteetit hiljentyivät 
syysloman ajaksi. Kuva: Jari Koljonen

Lukion opiskelijakunnan hallitus avasi 
uudelleen koulun kioskin, josta lukio-
laiset saivat noutaa kerran viikossa 
kahvia Kahvikeskiviikon merkeissä. 
Kuva: Sini-Tuisku Löhönen

8B suunnitteli kuvistunneilla koululle 
lisäsiipeä. Kuvat: Jari Koljonen

lokakuu
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marraskuu
Ylhäältä vasemmalta:

Lukiolaisten korisjengi taisteli komeasti 
jatkoon oppilasurheiluturnauksessa.  
Kuva: Laura Niinistö

Syksyn aamupakkasilla kahdeksas- ja yhdek-
säsluokkalaisten jalkapallojoukkueet kohta-
sivat Pirkkolan tekonurmella.  
Kuva: Antti Heinonen

Lukion juhlakurssi valmisteli pyhäinpäivän 
aaton koristelut. MAYKin halloweenia vietet-
tiin suomalaisen pyhäinpäivän aattona.  
Kuva: Jari Koljonen

9cdk-liikkaryhmä toivotti koko koulun väelle 
rentouttavaa pyhäinpäiväviikonloppua. 
Kuva: Laura Niinistö

Myös lukion poikien korisjoukkue menestyi: tässä alkusarjansa suvereenit voittajat.  
Kuva: Juha Saarinen

Oppilaiden ja opiskelijoiden avoimella estradilla Open Maykissa nähtiin vuoden mittaan monipuolisia 
esityksiä. Marraskuussa kuunneltiin Chopinia ja Rahmaninovia sekä seurattiin talk show’ta.  
Kuva: Marianne Kiiskinen

9ae-liikkaryhmä avasi luistelukauden Pirkkolassa. Kuva: Laura Niinistö
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Harppi-festarit järjestettiin koulullamme marraskuussa. Talo oli 
täynnä matematiikkaa, luonnontieteitä ja aivan mahtavaa 
tunnelmaa. Festarit keräsivät koulullemme innokkaita lukiolaisia 
ympäri Suomen, samoin kuin huikeita puhujia. Kuva: Arto 
Tommiska

Biologian tunnilla pohdittiin tuotantoeläinten oloja: arvaatko, 
kumpi kuvista vastaa luomu- ja kumpi broilerikanalaa? Kuva: 
Reeta Oksa

Kahdeksannen luokan tyttöjen lauluryhmä versioi Elvistä 
Musalassa. Kuva: Marianne Kiiskinen

Vaikka jääkausi oli jo auki, koulujen välinen futis jatkui. Ysit 
pääsivät puhtaalla pelillä jatkoon. Kuva: Antti Heinonen

Osalle yseistä oli ruotsintunnilla tarjolla parkouria på svenska. 
Kuva: Anne-Mari Alen

Marraskuussa juhlittiin 
vihdoin vanhojen tansseja.
Kuvat: Iida Kemppainen ja Tarmo Sorsa
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Tekniikkaryhmä valmistautui itsenäisyysjuhlaan.

Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet aloitettiin koko 
koulun yhteisellä lipunnostolla.

Myös peruskoulu juhli itsenäisyyttä.

Syksyn ylioppilaat saivat lakkinsa. Tuulta päin!  
Kuvat: Jari Koljonen

Arvoisa juhlaväki, vastavalmistuneet ylioppilaat, nimeni on 
Jooa Muukkonen ja haluan lämpimästi kiittää teitä tilaisuu-
teen osallistumisesta.

“Meitä on niin moneen junaan.” Se on hyvä sanonta, kiteyttää 
olennaisen ja sopii melkein kaikkiin tilanteisiin. Minulle se 
kuitenkin kantaa erityistä merkitystä – olen nimittäin lukion 
ohella tehnyt töitä junatarjoilijana ja voin kertoa, että meillä 
töissä letkautus on komiikan huippua ja aina, kun kuulen sen, 
totean vain, että naurattaahan se.

Muistan vielä hyvin ensimmäisen itsenäisen työpäiväni. Juna 
oli loppuunmyyty ja päämääränä Oulu. Siellä minä sitten 
junailin, mies vailla pohjakassaa. Tein parhaani ja lopputulos 
oli hyvä. Se oli jännittävää, mutta koin sen myös erittäin 
palkitsevaksi. Se pakotti itsenäiseen ajatteluun ja työskente-
lyyn, ja koen kehittyneeni ihmisenä sen ansiosta. Itsenäinen 
toiminta ja itsenäisyys ovat keino kehittää itseään. 

Itsenäisyys on suuri ja monimutkainen asia, mutta minulle, ja 
varmasti monelle muulle nuorelle, se on melkein itsestään-
selvyys. Aina ei kuitenkaan ole ollut näin. Saamme olla 

Lukiolaisen itsenäisyyspäivän puhe 2021
paljosta kiitollisia. Jos meitä edeltävät sukupolvet eivät olisi 
tehneet valtavasti töitä ja uhrautuneet entistä paremman 
huomisen puolesta, eläisimme varmasti hyvin erilaisessa 
Suomessa. Kaikki tämä, suomalainen kulttuuri, hyvinvointi-
valtio, koulutus, ovat olleet avainasemassa elämässäni, ja ne 
ovat auttaneet meitä kasvamaan ihmisiksi, joita olemme 
tänä päivänä.

Viimeisen sadan vuoden aikana Suomi on ollut merkittävässä 
muutoksessa ja sen mukana myös käsitys suomalaisuudesta 
on muuttunut. Kun vanhempani olivat koulussa silloin 
vuonna kivi ja keihäs, koululaisten taustat olivat kutakuinkin 
samanlaiset. Omalta osaltani tilanne on ollut paljolti erilai-
nen. Luokallani on ollut ihmisiä monista taustoista ja lähtö-
kohdista ja koen sen rikastaneen elämääni. Se on tuonut 
elämääni uusia näkökulmia, ja muistan vielä elävästi, kun 
menin uuden luokkalaiseni luo kylään. Yllätys oli suuri, kun 
pöydässä ei ollutkaan ruokana makaronilaatikkoa vaan  
azerbaidžanilaista kotiruokaa ja ruokajuomana ei ollutkaan 
maitoa vaan hyvin uutettua teetä.

Jooa Muukkonen

joulukuu
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Joukko robotteja yritti jälleen 
selviytyä haastavasta radasta 

Luova ohjelmointi -kurssin 
huipennuksessa päättöviikolla. 

Mahtavia mönkiäisiä!  
Kuvat: Salli Kulmala

Ysien A-saksan ryhmä kävi 
joulukuussa saksalaisen  

Katharina Grossen näyttelyssä 
HAMissa. Kuva: Liina Martti

Ysiluokkalaiset kävivät  
katsomassa Tove-elokuvan.  
Kuva: Juha-Matti Tammela

Koulumme opiskelija Esra Arajärvi 
valittiin Helsingin nuorisoneuvostoon 

kaudelle 2022–2023. Ehdolla oli 
yhteensä yli 70 hakijaa eri puolilta 

Helsinkiä, ja neuvostoon valittiin 30 
edustajaa. Kuva: Jari Koljonen

Jalkapalloilijoiden upeat otteet jatkui-
vat, kun 7.- ja 8.-luokkalaisista koos-
tuva joukkue raivasi tiensä koulujen 

väliseen finaaliturnaukseen.  
Kuva: Antti Heinonen

Lukion korisjengit saivat  
hopeaa ja pronssia Märskyssä!  

Kuva: Laura Niinistö



20  2122tammikuu
Tammikuun ensimmäisellä kouluviikolla MAYKin piha näytti talven ihmemaalta. 
Kuva: Jari Koljonen

Lomalaskuri
Peruskoulun valinnaisen kuvataiteen ja lukion KU3-kurssin opiskelijat kokosivat syys-
lukukauden viimeisille koulupäiville lomalaskurin, jossa kaamokseen leviteltiin  
sesongin juhlatunnelmaa. 
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Ei ole monessa koulussa tämän tason ruokailu-
maisemat! Kuva: Jari Koljonen

Lukion ykköset pääsivät pulkkamäkeen.  
Kuva: Laura Niinistö

Liikunnan soveltuvuuskokeissa nähtiin 6.-luokkalai-
silta upeita suorituksia heti aamusta alkaen. Ysitkin 
kokeilivat päivän päätteeksi, miten olisi vielä jalka 
noussut testijuoksussa. Kuva: Antti Heinonen

Ykkösten biologiantunnilla oli perinteinen eliökunta-
ralli. 1b opiskeli innokkaasti luokittelua ja evoluu-
tiota tutkimalla koulun vaikuttavaa eliökokoelmaa. 
Kokoelman vanhin näyte on tiettävästi vuodelta 
1914. Kuva: Elisa Mehtälä

Makromolekyylit-kurssilla tutustuttiin molekyyli-
gastronomiaan ja käsilihaksetkin saivat pientä 
vispaustreeniä. Mustikkatrio maistui, ja samalla 
opittiin luonnon pH-indikaattoreista sekä vaahtou-
tumisesta. Kuva: Elina Sjöholm

Lukion kemian työkurssilla tutkittiin jodireaktio-
kellon nopeutta. Kuva: Elina Sjöholm
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helmikuu
Ylhäältä vasemmalta:

Liikkatunteja saatiin tänä talvena viettää 
postikorttimaisemissa. Tässä suksilla 
lukion ykkösiä ja ysiluokkalaisia. Kuvat: 
Laura Niinistö

Lukiolaisten tutkimustyöt jätettiin 
Tutki-kokeile-kehitä-kilpailuun. Viimeisiä 
viimeistelyjä puristettiin iltakymmeneen 
asti pitsan voimin. Kuva: Teppo Harju

3m:n abit muistivat opettajiaan Villeä ja 
Teppoa upeilla ja uniikeilla taideteoksilla. 
Kuva: Jari Koljonen

Koulun arkkitehtuuria kuvatessaan eräs 
8d:n oppilas taltioi nämä lukion 1a:n ja 
1c:n cross over -työt, joissa yhdistettiin 
Jean-Michel Basquiat’n ja Jani Leinosen 
taidetta. Kuva: Jari Koljonen

Helmikuussa vietettiin peruskoulun ja lukion yhteistä liikunta- ja hyvinvointi-
päivää. Vaikka sää saattoi ajoittain hieman koetella urheiluhenkeä, saivat 
oppilaat, opiskelijat ja opettajat taltioitua hienosti päivän tunnelmia.  
Kuvat: Paavo Suur-Askola, Maija Koski, Anne-Mari Alen

7i tutki tunneillaan siltoja ja muita rakenteita. Kuvat: Virpi Vatanen
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Jo vuodesta 1991 
järjestetty Maunulan 
yhteiskoulun lukion 
sählyliiga pelattiin 
loppuun 8.3. Sarjaan 
osallistui kuusi 
joukkuetta, joista yksi 
oli hienosti pelannut 
tyttöjen joukkue MM.

Runkosarjan play-offien jälkeen mestariksi 
nousi abien joukkue MaTo. Runkosarjassa 
MaTon pelit ehkä heilahtelivat, mutta 
play-offeissa he osoittivat kaapin paikan. 
Kuva: Juha Saarinen

MAYKin tytöt nappasivat säbän finaaliturnauksessa 
Ruskeasuolla pronssia kaadettuaan Munkan lukemin 9–2. 
Kuva: Laura Niinistö

Peruskoululaiset pääsivät äänestämään oppilas kunnan 
hallituksen vaalissa. Kuva: Jari Koljonen

1m kävi GE1-opintojakson päätteeksi vierailulla Helsingin 
yliopiston maantieteen laitoksella. Vierailulla kuultiin 
maantieteen opinnoista sekä tehtiin kiinnostava paikka-
tietoharjoitus Kenian Taitavuorten vesipulasta.  
Kuva: Jouni Kovero

Aulaan ilmestyi lukion KU02-opiske-
lijoiden valmistama rauhankyyhky, 

johon kuka tahansa sai jättää  
nimensä kannanotoksi rauhan 

puolesta. Kuva: Jari Koljonen

maaliskuu
Kevään ylioppilaskokelaiden urakka alkoi 
15. maaliskuuta. Kuvassa kokeen ajaksi 
hylättyjä puhelimia. Kuva: Jari Koljonen
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huhtikuu
Ylhäältä alas:

Kahdeksansien luokkien valinnaisen kuviksen oppilaat 
vierailivat vasta auenneessa Kiasman Ars22-näyttelyssä. 

Kuva: Jari Koljonen 

Pääsiäisloman alla kahdeksasluokkalaiset  
versioivat Adelea. 

7e:n kvartetti lauloi musatunnilla.  
Kuvat: Marianne Kiiskinen

Lukion suomen kielen ja kirjallisuuden lehtori,  
FL Juha-Matti Tammela kutsuttiin luennoimaan 

koulumme oppiainerajat ylittävästä elokuvakasvatuksesta 
Tallinnan yliopistolle pohjoismais-balttilaiseen 

FAME3-konferenssiin. Kuva: Piret Räni, Tallinna ülikool

Harppi-kilpailun alkukilpailuun osallistui lähes 
500 lukiolaista eri puolilta Suomea.  
Kuva: Jari Koljonen

Maunulan lukiolaisia ja opettajia palkittiin 
Tutki-kokeile-kehitä-kilpailussa. Tarmo Sorsa 
lähti edustamaan Suomea maailman suurim-
paan tiedekilpailuun Atlantaan toukokuussa 
2022. Myös opettajat Elisa Mehtälä ja Teppo 
Harju palkittiin kisamatkalla. Opiskelijois-
tamme lisäksi Viljo Wesanko ja Elmo Jaakkola 
saivat tunnustuspalkinnon ja Taavi Väänänen ja 
Atte Kapanen tunnustuspalkinnon ja erityis-
palkinnon yliopistoyhteistyöprojektista.  
Kuva: Ville Tilvis
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Abit pääsivät vihdoin viettämään penkkareitaan huhtikuussa. Vaikka 
ajankohta olikin pari kuukautta tavallista keväämmällä, oli sää perin-
teisen hyytävä. Karkkisadetta ja karnevaalimeininkiä se ei hillinnyt! 
Kuvat: Salli Kulmala

Vanhojen tansseja tanssittiin taas huhtikuussa 
Lumon puhaltajien elävän musiikin säestyk-
sellä. Kuvat: Jari Koljonen, Salli Kulmala
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Sijoittajakoulussa mukana olleet lukion ykköset kävivät vierailulla Nordnet Suomen  
toimistolla. Kuva: Susanna Saares

Koulumme 7.-luokkalaiset jalkapalloilijat saivat upeasti taistellun pronssin. Tästä oli hyvä 
lähteä kohti kevään ison kentän finaaliturnausta! Kuva: Antti Heinonen

Henkilökuntaa  
Helsinki City Running 
Dayssa
Maunulan yhteiskoulun henkilökuntaa osallistui Helsinki City Running Dayhin 
lauantaina 14.5.2022. Osallistujat taivalsivat yhteensä reippaasti yli 200 kilo-
metriä viiden kilometrin matkalla, viestimaratonilla ja puolimaratonilla.  
Kuva: Aapo Kenttä

Yhdeksännen luokan valinnaiskuviksen ja painotuskuviksen lopputyö-
näyttely MaykArt 2022 ripustettiin ensimmäistä kertaa Maunula- 
taloon. Näyttelyn ripustaminen koulun ulkopuolelle oli positiivinen 
kokemus, vaikka kunta-alan lakko sulkikin Maunula-talon lähes koko 
näyttelyn ajaksi. Ensi vuonna uudelleen! Kuvat: Jari Koljonen

toukokuu
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Kotitalouden vuosi
Kotitaloustunnit aloitettiin syksyllä iloisin mielin siitä, että 
saatiin kokkailla lähiopetuksessa. Uusia innokkaita seitse-
mäsluokkalaisia kokkaajia oli yli sata, ja kotitalouden valin-
naisryhmät olivat täynnä.

Syyslukukausi rullasi vanhaan malliin. Seitsemäsluokkalaiset 
opiskelivat innokkaasti perustaitoja, ja valinnaisryhmäläiset 
harjoittelivat, hioivat ja hifistelivät jo oppimaansa.

Valinnaisryhmien kanssa tehtiin perinteinen retki Helsingin 
silakkamarkkinoille ja makumatka etniseen ruokakauppa 
Alanyaan. Saatiin edes vähän matkailun makua. Monien 
ryhmien kanssa osallistuttiin Auta leipomalla -hankkeeseen 
ja saatiin koottua pieni summa SPR:n kassaan. 

Köksän Instagram-tili Maykchef on edelleen suosittu, ja 
sieltä voi kurkistaa makupaloja kotitalouden tapahtumista.

Teksti ja kuvat: 
Minna Jääskinen ja Anne Kallela

Monipuolista  
oppilasurheilua
Liikunnan osalta lukion mennyt vuosi onnistui erinomaisesti 
koronasta huolimatta. Olemme pelanneet monipuolisesti 
niin sisä- kuin ulkolajeja.

Oppilasurheilussa pidettiin lukion osalta ainoastaan kori-
pallo. Koulumme molemmat joukkueet selvittivät alkusarjo-
jen kautta tiensä hienosti aina lopputurnaukseen asti. Pojat 
saivat upeasti hopeaa ja tytöt pronssia.

Perinteiseen koulun sisäiseen sählyliigaan osallistui seitse-
män joukkuetta eri vuosiryhmistä, yhteensä yli 40 lukiolaista. 
Mukana oli pitkästä aikaa tyttöjen oma joukkue. Sarjaa 
pelattiin pääsääntöisesti maanantaisin kello 16:sta alkaen. 
Tiukkojen alkusarjapelien ja play-offien jälkeen voittajaksi 
selviytyi MaTo. Joukkueessa pelasivat Eero Vepsäläinen, 
Leevi Autio, Heikki Katilainen, Elias Tast, Juho Koskinen, 
Leevi Välisalo ja Väinö Amer.

Juha Saarinen

 

Liikuntaluokilla on ollut vauhdikas lukuvuosi, ja 
olemme päässeet nauttimaan kaikkien eri vuosi-
luokkien kanssa monipuolisesta liikunnasta. Tuttujen 
liikuntapaikkojen Pirkkolan ja Oulunkylän lisäksi 
olemme päässeet kokeilemaan eri lajeja sisällä ja 
ulkona, kuten esimerkiksi Megazonea, golfia Palo-
heinässä ja keilausta Talin keilahallissa. On ollut hienoa 
seurata liikuntaluokkien toimintaa ja yhteishenkeä 
vuoden aikana.

Oppilasurheilussa osallistuimme useisiin lajeihin 
vuoden aikana. Pojille tuli upeaa menestystä jalka-
palloviheriöllä, kun seiskaluokan pojat nappasivat 
pronssia ja ison kentän turnauksessa saavutettiin 
finaalipaikka. Ultimatessa ja salibandyssa jäimme 
niukasti maalin päähän mitalipeleistä, mutta hyvästä 
joukkuehengestä kertoo Ultimate-joukkueen saavut-
tama Spirit of the game -palkinto.

Tytöt ovat osallistuneet useisiin lajeihin, ja joukkueet 
ovat yrittäneet parhaansa ja tsempanneet upeasti. 
Menestystäkin saavutettiin useissa lajeissa. Lento-
pallossa oli todella kovatasoinen turnaus ja saavu-
timme pronssia tiukkojen pelien jälkeen. Salibandyssa 
upea joukkuepeli toi paikan mitalipeleihin ja pronssi-
mitalit. Jalkapallossa pääsimme Final Four -loppu-
turnaukseen, mutta jäimme neljänneksi. Koripallossa 
osallistuimme alkusarjaan, mutta tappioista huoli-
matta joukkueella säilyi upea tsemppi loppuun asti. 
Seiskaluokkien sarjoissa saavutimme upeasti hopeaa 
salibandyssa ja jalkapallossa osallistuimme alkusarjaan 
vajaalukuisina. Pesäpalloturnaus on vielä pelattavana. 
Tyttöjä osallistuu myös yleisurheilu- ja maastojuoksu-
kisoihin.

Emilia Ojala ja Antti Heinonen 

Helmikuussa hiihdettiin 
postikorttimaisemissa. 
Kuva: Laura Niinistö
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Harppi-festarit  
lukiolaisille nyt jo 
toista kertaa!
Lukiolaisille suunnatut matematiikka- ja tiedefestarit pidettiin 
koulullamme lauantaina 13.11.2021 jo toista kertaa. Edellisen 
vuoden festarit jäivät väliin, joten tämän vuoden festareita 
odotettiin vähintäänkin innolla. Paikalle saapui ilahduttavan 
paljon osallistujia, reilut 400 opiskelijaa opettajineen ympäri 
Suomen. 

Festarit olivat alusta loppuun saakka täynnä lukiolaisten iloa, 
uuden oppimista ja kauan kaivattua yhdessäoloa. Ohjelmassa 
oli monipuolisia työpajoja sekä luentoja huikeilta puhujilta, 
tietenkään unohtamatta rennompaa festaripuuhaa. Päivän 
aikana tarjolla oli muun muassa pelejä mitä moninaisimmissa 
muodoissa. Oli lautapelejä, reaktiopelejä, pakohuoneita ja 
tietenkin aina yhtä mahtava tanssipeli. Sen verran vauhdikasta 
meno oli, että limsapullot ja pitsalaatikot tyhjenivät vauhdilla 
tälläkin kertaa. Harppi-festarit järjestettiin osana koulumme 
matematiikan opetuksen kehittämistehtävän toimintaa.

Harppi-tiedekilpailu 
– jälleen kisailtiin 
etänä ympäri  
Suomen!
Huhtikuussa järjestettiin jo toista kertaa valtakunnallinen 
Harppi-tiedekilpailu, jossa etsittiin Suomen terävintä lukiolais-
joukkuetta. Kilpailu oli avoin kaikille Suomen lukiolaisille. 
Kilpailutehtävissä testattiin osallistujien osaamista biologiassa, 
fysiikassa, kemiassa ja matematiikassa. 

Alkukilpailu järjestettiin 13.4., ja siihen osallistui lähes 90 jouk-
kuetta ympäri maan. Alkukilpailun tasaisista kärki kahinoista 
tiensä 26.4. pidettyyn finaaliin selvitti seitsemän joukkuetta. 
Finaalitaisto varsinkin kahden kärkijoukkueen välillä oli tiukka. 
Finaalin ja koko tiedekilpailun voitti Porin lukion joukkue, 
HANNR, joka oli myös alkukilpailun paras joukkue. Harppi-tie-
dekilpailu on osa koulumme matema tiikan opetuksen kehittä-
mistehtävän toimintaa.

Anu Mäkijärvi

Matematiikkalukion vuosi
Kunniamainin-
nat matematiikka-
olympialaisista
Suomen kuusihenkinen joukkue osallistui järjestyksessä  
62. kansainvälisiin matematiikkaolympialaisiin heinäkuussa 
2021. Maunulasta mukana olivat matematiikkalukion opiskeli-
jat Daniel Arone ja Juho Arala. Suomen joukkue sijoittui sijalle 
69 yhteensä 107 maan joukossa. Matematiikkakilpailujen 
vaikeudesta kertoo se, että sekä Arone että Arala saivat 
kunniamaininnan ratkaistuaan yhden tehtävistä täysin oikein.

Matematiikan  
Suomen mestaruus 
Maunulaan
Matematiikkalukion abiturientti Juho Arala selvitti tiensä 
lukion valtakunnallisen matematiikkakilpailun finaaliin sijoittu-
malla alkukilpailussa toiseksi. Tiukassa finaalissa Juho ratkaisi 
kaikki tehtävät ja sai täydet pisteet, kuten myös Sampo Siito-
nen Kastellin lukiosta Oulusta. Suomen mestaruus siis poikke-
uksellisesti jaettiin.

Ville Tilvis

Harppi-festarien tunnelmaa.  
Kuvat: Tarmo Sorsa, oikea yläkulma Salli Kulmala
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MAYK Science Fair 2022 ja Tutki-kokeile-kehitä 
Jo perinteeksi muodostunut MAYK Science Fair -tapahtuma 
järjestettiin koulullamme helmikuussa. Peruskoulun mate-
matiikkaluokkalaisten ja matematiikkalukiolaisten tutkimuk-
sia esittelevät posterit olivat esillä aulassa parin viikon ajan. 
Tuttuun tapaan esillä oli hienoja, tieteellisiä ja kekseliäitä 
töitä hyvin erilaisista aihepiireistä. 

Opetusryhmät vierailivat näyttelyssä, ja lisäksi töihin sai 
tutustua hyppy- ja välitunneilla. Luonnontiedeopettajista 
koostunut raati ja näyttely-yleisö valitsivat yhdessä työt, 
joille annettiin pieni palkinto kannustuksena erityisistä 
ansioista.

Science Fairissa  
palkitut työt: 
Lukio 
Paras työ: Månsaksen niityillä – Maunulan alueen epäviral-
linen nimistö; Tarmo Sorsa 

Hienoin posteri: Marsin maaperän soveltuvuus ohran 
viljelyyn; Juulia Peltonen ja Janika Määttä 

Kunniamaininta: Mittausvirheet radioteleskoopin 
datassa; Atte Kapanen ja Taavi Väänänen 

Peruskoulu 
Paras työ: Kvanttitietokone;  
Joona Heiskanen, Upi Räty ja Mikko Ylinen 

Hienoin posteri: Kylmät suihkut – perätöntä huijausta vai 
positiivisia terveysvaikutuksia? Hilma Peltonen ja  
Onerva Martikainen 

Kunniamaininta: Poistavatko erilaiset  
puhdistusaineet bakteereja?  
Kaius Nurminen, Elias Hawkins ja Eemil Mähönen 

Elisa Mehtälä ja Nora Pircklén  

Menestystä  
TuKoKe-kilpailussa 
Koulumme lukiolaisia ja opettajia palkittiin Tutki-kokeile-ke-
hitä-kilpailussa. Tarmo Sorsa tuli toiseksi III sarjan finaalissa 
työllään Månsaksen niityillä – Maunulan alueen epävirallinen 
nimistö. Upean kilpailumenestyksen johdosta Tarmo pääsi 
edustamaan Suomea maailman suurimpaan ISEF-tiede-
kilpailuun Atlantaan toukokuussa 2022. Myös opettajat Elisa 
Mehtälä ja Teppo Harju palkittiin kilpailumatkalla. 

TuKoKe-kilpailussa palkittiin myös muita koulumme opiskeli-
joita. Viljo Wesanko ja Elmo Jaakkola saivat tunnustuspalkin-
non sekä tiedekeskus Heurekan erikoispalkinnon työllään 
Muovin kerääntyminen Vantaanjoen uimarannoille. Taavi 
Väänäsen ja Atte Kapasen työ Mittausvirheet radio-
teleskoopin datassa palkittiin tunnustuspalkinnolla ja 
erikoispalkinnolla yliopistoyhteistyöprojektista. 

Onnea kaikille palkituille! 
Elisa Mehtälä ja Nora Pircklén

Kusikujalta Atlantaan
Alun perin matematiikkalukion YTI-kurssia varten 
laatimani tutkimus Maunulan epävirallisista paikanni-
mistä ja nimistökerrostumista menestyi huhtikuussa 
järjestetyssä TEK:n isännöimässä kansallisessa nuorten 
Tutki-kokeile-kehitä-tiedekilpailussa. Palkittujen 
joukossa oli vahva maunulalaisedustus, ja erikoispalkin-
toja Maunulaan toivat luokkatoverini Atte Kapanen ja 
Taavi Väänänen sekä Elmo Jaakkola ja Viljo Wesanko. 
Minut ja tutkimukseni sen sijaan palkittiin toisella 
sijalla ja edustusmatkalla Yhdysvaltain Georgian 
osavaltion pääkaupunkiin Atlantaan kansainväliseen 
nuorten ISEF-tiedetapahtumaan. Matkaseurakseni 
delegaatioon lähti kaksi luonnontieteilijää koulustam-
me, opettajat Elisa Mehtälä ja Teppo Harju, sekä  
opiskelijoita Päivölän opistosta ja Tampereen kansain-

välisen koulun yläasteelta. Päivölän 
Justus Hansen ja Joonatan Korpela 
tutkivat sähköautojen latausverkon 
riittävyyttä Suomessa ja Manu 
Kiiskilä, hotellihuonetoverini 
Tampereelta, kehitti tavan kvantittaa 
ja analysoida kamerakuvaa.

Varhain toukokuun kuudentena 
delegaation taakse jäi melko erikoi-
nen Suomi. Opettajakunta oli lakossa 
ensimmäistä kertaa liki neljäänkym-
meneen vuoteen, ja valtionjohdossa 
veisteltiin lausuntoja NATO- 
jäsenyydestä. Matka sujui ilmakuo-
pista huolimatta hyvin, mutta 
rajamuodollisuuksien jälkeen 
jenkkihymy hyytyi, kun astuimme 
laukkuinemme ulos metrosta Five 
Pointsissa, paikallisessa Viiskulmas-
sa. Kova tuuli riepotteli meitä 
kantamuksinemme. Vastaan tullut 
mies hämmästeli hankaluuksiamme 
matkalaukkujen kanssa ja suositteli 
hankkimaan samanlaisen risaisen ostoskärryn kuin 
hänellä: helppo työntää, eikä kaatuile, ja koko omaisuus, 
pari askia tupakkaa, vesipullo ja lumppu peitto, pysyy 
mukana. Kadunkulmassa jalaton vanhus poltti marihua-
naa ja puhui itsekseen. Suomalaista hyvinvointivaltiota 
osaa toden teolla arvostaa vasta kun näkee, mihin 
turvaverkkojen täydellinen puuttuminen johtaa. Ylipää-
tään pidin matkalla jopa tiedetapahtumaa kiinnosta-
vampana ympäröivän yhteiskunnan havainnointia.

Viikon virallisessa ohjelmassa oli projektien esittely-
pisteiden pystytystä, avajais- ja väliseremonioita, 
paneelikeskusteluja, sangen runsaasti puheita ja yleistä 
tarattelua ja tutustumista. Tutkimukset arvioitiin 
tuomaristo haastatteluiden perusteella. Maunula ja 
Suomi tuntuivat olevan eksoottisia paikkoja jossain 
kaukana Euroopan perukoilla, eikä tuomaristosta 
löytynyt kielitieteilijöitäkään. Kaiken kaikkiaan sain 
humanistina olla aika rauhassa oman kategorianikin 
sisällä, sillä muut osastooni sijoitetut työt olivat suurim-
milta osin psykologian alalta. Nautin kuitenkin keskus-
teluista monenlaisia eri aiheita tutkineiden nuorten 
kanssa. Oli erityisen hauskaa tavata virolaisia, ruotsalai-
sia ja ylipäätään eurooppalaisia finalistitovereitani – 
osallistujista leijonanosa kun oli Yhdysvaltain sisältä. 
Siksi iloitsin nähdessäni viikon päätteeksi palkinto-
sijoilla osallistujia muun muassa Tanskasta ja Ruotsista. 

Vapaa-aikaamme kulutimme kierrellen lähialueen 
katuja ja vähäisiä puistoalueita jalan ja metrolla. Pääsin 
tapaamaan paikallisia sorsia, mutta kieli ei selkeästi-
kään ollut yhteinen. Atlantan ihmisistä jäi lämmin ja 
välittävä vaikutelma. Ventovieraatkin huikkasivat iloisia 
tervehdyksiä ja heittivät perään eteläläisittäin leveästi: 
”How you doin’?” Suomalaisena se tuntui aluksi vaivaan-
nuttavalta, mutta loppuviikosta uskalsin jo vastata. 
Hotellin 22. kerroksessa majailleena tämä oli oikeastaan 
miltei välttämättömyys, sillä suomalainen hissimykkyys 
ei ollut optio matkoilla alas.

Omasta puolestani voin vain kiittää kaikkia projektissa 
avustaneita tahoja ja maanmainiota matkaseuraani. 
Olkoon tämä esimerkki siitä, että maailmalle voi päästä 
myös humanisti – ja nollabudjetilla. Kannustan tule via 
kakkosia kaikella rakkaudella luovaan ja moni alaiseen 
tutkimustyöhön tulevilla YTI-kursseilla. 

Mukavaa kesää toivottaen
Tarmo Sorsa

Aukeaman kuvat: Teppo Harju
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Koulukinotoiminta 
jatkuu
Koulukinotoiminta on jälleen ollut varsin vilkasta. Olemme 
tehneet oppiainerajat ylittävää yhteistyötä peruskoulussa ja 
lukiossa ja vieneet oppilaita ja opiskelijoita tilausnäytän-
töihin Finnkinon Kinopalatsiin ja Tennispalatsiin. Tilaus-
näytäntöjä järjestettiin neljä, ja lisäksi hyödynnettiin Yle 
Areenan ja Koulukino Suoratoiston elokuvavalikoimaa. 
Pitkien fiktioiden lisäksi olemme käsitelleet dokumenttielo-
kuvaa, lyhyt elokuvia ja elokuvakatkelmia eri näkökulmista.

9.-luokkalaiset pääsivät joulukuussa vihdoin näkemään viime 
keväänä väliin jääneen Zaida Bergrothin ohjaaman elokuvan 
Tove (Suomi, 2020). Elokuvaa tuli alustamaan Koulukinon 
erityisasiantuntija Marjo Kovanen. Luovan kirjoittamisen 
kurssin ÄI11 ”parhaaksi jutuksi” paljastui Ridley Scottin 
ohjaama House of Gucci (USA, 2021), jonka pohjalta kirjoi-
tettiin fanifiktiota, vaihtoehtoisia kohtauksia ja päiväkirja-
merkintöjä sekä suunniteltiin muotinäytöksiä juontotekstei-
neen ja kirjoitettiin elokuvan soundtrackilla oleviin hitteihin 
suomenkielisiä sanoja:

Palaat luokseni.
Tiedän, että tulet luokseni,
ja kun sinä
tulet olemaan kanssani.
Löydät taas
kaikki asiat, joita
et halunnut. 
Katso ympärillesi
ja saat selville,
muuttunut ei ole mikään.
Jäin odottamaan,
tavallinen harhaluulo.
Ja sinä naurat,
sinä päivänä sinä naurat.

Bruno Lauzin esittämä Ritornerai, albumilta Ti ruberò 
(1965), suom. san. Erno Miettinen (2c)

Marraskuussa kaikki abiturientit vietiin katsomaan viimei-
sintä James Bond -elokuvaa No Time to Die (ohj. Cary  
Fukunaga, Iso-Britannia, USA, 2021). Elokuvaa edelsi 
Bond-sarjaan ja Ian Flemingiin liittyvä visa Tennispalatsin 
salissa.  Monille Bond-elokuvat olivat tuttuja, mutta vähin-
tään yhtä monelle tämä oli ensimmäinen. 

Sittemmin kaikkien aikojen menestyneimmäksi ulkomaiseksi 
elokuvaksi Suomessa noussutta elokuvaa käsiteltiin englan-
nin, suomen kielen ja kirjallisuuden ja kuvataiteen opetuk-
sessa sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -tunneilla. 
Suomi toisena kielenä -opetuksessa kirjoitettiin luovia teks-
tejä, englannissa keskusteltiin elokuvasta analyysin apukysy-
myksin ja kuvataiteessa pohdittiin elokuvakerrontaa ja 
tehtiin luovan kirjoittamisen tehtäviä kuvallisin keinoin.

Suomen kielen ja kirjallisuuden tunneilla harjoittelimme 
Bond-elokuvien avulla yo-kirjoituksiin, erityisesti näkö-
kulman ja aiheen rajaamista kirjoitustaidon tehtävään sekä 
vertailevien esseiden kirjoittamista omalla, persoonallisella 
asiatyylillä. Erityisesti ja odotetustikin Bond-elokuvien nais-
kuva kirvoitti upeita pohtivia ja kantaa ottavia tekstejä:

Scheelenvihreä on 1800-luvulla varsin käytetty arseenia 
sisältävä väriaine, joka aiheutti pahoja myrkytysoireita 
ja jopa ihmisten menehtymisiä. Se kuvaa erinomaisesti 
toksista maskuliinisuutta, joka on edelleen yhteiskun-
taamme syvästi juurtunut hyvinkin vanha ideologia. 
Nimestään huolimatta se vaikuttaa hyvin haitallisesti 
miesten lisäksi naisiin sekä yhteiskuntaamme kokonai-
suudessaan. Pojille kerrotaan pienestä pitäen, ettei saa 
itkeä eikä aggressiivisuudessa ole mitään pahaa. Tytöille 
vakuutetaan, että heidän paikkansa on kotona hoita-
massa lapsia ja pojat vetävät hiuksista vain, koska pojat 
pitävät heistä. Miehet ovat pitkään olleet naisia parem-
massa asemassa fyysisen voimansa vuoksi ja nykyään 
naisen asemaa pyritään parantamaan, mutta sukupuol-
ten välistä tasa-arvoa ei ole vielä saavutettu. Tasa-arvon 
puute näkyy lukuisten keinojen lisäksi myös siinä, miten 
naiset kuvataan kirjojen sivuilla ja elokuvateatterin 
valkokankaalla. Teokset palvelevat miehistä katsetta, eli 
ne tehdään vain miesten halut ja toiveet mielessä. 

[– –]

Yksi askel poispäin toksisen maskuliinisuuden valtaa-
masta maailmankuvastamme on naisten nouseva määrä 
johtoasemissa, mutta se ei tarkoita, että heihin suhtau-
duttaisiin asiallisesti. Tämä näkyy myös Bond-elokuvissa: 
Skyfallissa M:ää näyttelevä Judi Dench on ensimmäinen 
ja tällä hetkellä ainoa MI6-järjestöä johtanut nainen. 
Statuksestaan huolimatta M:n tekemät päätökset ovat 
Bondin näkökulmasta kohtalokkaita: ensimmäinen 
päätöksistä päätyy elokuvan alkuminuuteilla Bondin 
vihjattuun kuolemaan. Myöhemmin elokuvassa esitelty 
naisministeri kuvataan M:n tavoin epäpätevänä ja 
ärsyttävänä. Hänen pitkäksi venyneen puheen vuoronsa 
joutuu katkaisemaan mies. Mendesin elokuvassa kuva 
johtoasemissa olevista naisista on hyvin samanlainen 
kuin tämän päivän kuva naisjohtajista: heidät nähdään 
usein aggressiivisina ja ilkeinä eikä heidän uskota 
olevan päteviä johtamaan. No Time to Die -elokuvassa 
Skyfallia vastaava kuvaus puuttuu, sillä johtoasemassa 
olevia naisia ei ole elokuvassa ollenkaan.

Myrkyllistä scheelenvihreää käytettiin aikanaan me-
koista ja lasten leluista tapetteihin ja kynttilöihin. 
Nykypäivänä toksinen maskuliinisuus ympäröi meitä 
väriaineen tavoin joka puolelta miltei huomaamatto-
masti. Se kuitenkin vaikuttaa syvästi meihin ja lapsiim-
me. Toksinen maskuliinisuus pitää meitä otteessaan niin 
kauan, kunnes ymmärrämme olla opettamatta lapsiam-
me käyttäytymään sen mukaisesti. Pääasia sukupuolten 
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Suomen ensimmäiseksi koulukinokouluksi valitsemisen 
jälkeen kiinnostusta esimerkilliseen elokuvakasvatustyö-
hömme on virinnyt muuallakin. Valtakunnallinen Koulukino ry 
pyysi lukion suomen kielen ja kirjallisuuden lehtori Juha-
Matti Tammelaa Tallinnan yliopistolla 8.4.2022 pidettyyn 
järjestyksessään kolmanteen balttilais-pohjoismaiseen Film 
and Media for Education -konferenssiin (FAME) puhumaan 
koulumme elokuvakasvatustyöstä otsikolla Film as a link in 
cross-curricular integration noin 200-henkiselle yleisölle 
Tanskasta, Suomesta, Virosta, Ruotsista ja Latviasta. 

Juha-Matti Tammela
koulukinokoordinaattori

lukion suomen kielen ja kirjallisuuden lehtori

Kuvat: Yksityiskohtia KU6-kurssin Bond-töistä. Ylhäältä: 
Tiuku Hynönen, Helmiina Hirvonen, Maryna Krameshkina.

Valokuva: Juha-Matti Tammela

välisen tasa-arvon edistämiseksi tällä hetkellä olisi siis 
kitkeä mieskeskeinen ideologia juurineen, ennen kuin se 
siirtyy seuraavalle sukupolvelle. Lapsemme voivat siten 
luoda tulevaisuuden yhteiskunnan, jossa kaikkia ihmisiä 
kunnioitetaan sukupuolesta riippumatta niin todellisuu-
dessa kuin fiktiossakin.

Lilja Klemetti (3m)

Nykypäivänä naisia on nostettu entistä vahvempiin 
rooleihin. 1990-luvulla M:stä tehtiin naispuolinen Judi 
Denchin roolituksella, josta syntyi kenties paras M:n 
reinkarnaatio. Moneypenny ei ole enää Bondin perään 
nyyhkyttävä neito, ja kahdessa viimeisimmässä seikkai-
lussa agentilla oli jo vakituinen rakastaja, Léa Seydouxin 
näyttelemä Madeleine Swann, jonka kanssa Bondilla on 
ilmeisesti jopa yhteinen lapsi. Naiskuvaa elokuvissa on 
siis muutettu todennäköisesti 2010-luvulla vahvistuneen 
ja räjähdysherkän feminismiaatteen takia mutta var-
masti myös siksi, että elokuvan on haluttu saavuttavan 
aikaisempaa laajemman katsojakunnan, eikä pelkästään 
naisista, ammuskelusta ja nopeista autoista innostuvia 
miehiä. Muutos on nähty etenkin Daniel Craigin Bond-
uran aikana, ja olisi hölmöä kieltää, etteikö tätä ennen 
naisten rooli elokuvissa ollut enemmän tai vähemmän 

seksistisesti esineellistävä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, 
että nämä elokuvat pitäisi hävittää maailmasta. Ne 
antavat nykypäivän katsojalle paitsi viihteellistä iloa 
elokuvahistorian kannalta mutta myös käsityksen tietyn 
ajan maailmankuvasta ja naisten asemasta, jonka 
elokuvia katsellessa huomaa selkeästi muuttuneen niin 
naisten kuin koko yhteiskunnan kannalta positiivisesti.

Teo Silvonen (3b)

Myös teknologia oli varsin suosittu aihevaihtoehto James 
Bond -teksteissä, ja se haastoi pohtimaan faktan ja fiktion 
suhdetta sekä teknologisen kehityksen tulevaisuutta:

[– –]

Ajat muuttuvat ja teknologia kehittyy. James Bond 
kuitenkin tilaa Martininsa ravistettuna, ei sekoitettuna. 
Martin Campbellin ohjaamassa 007 ja Kultainen silmä 
-elokuvassa ja Joji Fukunagan ohjaamassa elokuvassa on 
paljon samanlaisuuksia, vaikka teknologia olisi muuttu-
nut kuinka paljon. Asioiden pieleen mennessä käsi 
siirtyy taskuun, josta paljastuu pistooli. James Bond saa 
teknologiasta johtavalta Q:lta erilaisia teknologisia 
härveleitä, kuten vyön, josta saa köyden, ja rannekellon, 
joka tekee aina jotakin aiempaan verrattuna erilaista. 
Bondin rannekello on molemmissa elokuvissa täynnä 
ominaisuuksia, kuten pommin ajastimen pysäytys tai 
elektronisten laitteiden oikosulkumahdollisuudet. Bond 
vielä ajaa polttomoottorilla toimivaa viisivaihteista 
autoa, vaikka se ei olisikaan ekologinen. Nämä ovat 
teknologisia keksintöjä, joihin nopea teknologinen 
kehitys ei ole vielä saanut kynsiään kiinni. Vaikka 
Campbellin elokuvassa esiintyvät kuvaputkinäytöt 
ovatkin jo kaatopaikalla 007 No Time To Die -elokuvan 
aikaan, vanhassa elokuvassa käytetyt aseet ovat silti 
käytössä uudessa elokuvassa. Vakoilijoille suunniteltu 
teknologia, kuten erikoiset rannekellot ja vyöt, ovat yhtä 
epätodellisia 1990-luvulla kuin 2020-luvulla.

Luka Jääskeläinen (3m)

Teattereiden oltua suljettuna osan lukuvuodesta turvau-
duimme Yle Areenaan, josta katsoimme abien kanssa Sean 
Bakerin ohjaaman elokuvan The Florida Project (USA, 2017). 
Siitä tarkasteltiin erityisesti kerronnan keinoja ja Holly wood-
elokuvan ominaispiirteiden rikkomista. Saamelaisten 
asemasta kertova Suvi Westin ohjaama dokumenttielokuva 
Hiljainen taistelumme (Eatnameamet, 2021) auttoi käsittele-
mään lukion ykkösten kanssa saamen ja saamelaisten 
asemaa ja elävöitti sukukielten opetusta. Lukion kakkoset 
pääsivät puolestaan analysoimaan Aki Kaurismäen tyyliä 
pareittain äänitetyissä podcasteissa jo perinteeksi muodos-
tuneessa tyylianalyysitehtävässä, jota edelsi Kaurismäki- 
äänestys. Sen perusteella osa ryhmistä katsoi elokuvat  
Mies vailla menneisyyttä (Suomi, 2002) ja Toivon tuolla 
puolen (Suomi, 2017).

Erasmus+ 
-akkreditointi 
2021–2027
Koulumme haki Eramus+-akkreditaatiota syksyllä 2021. 
Akkreditointi on Euroopan unionin laatuvarmistettu  
Erasmus+-jäsenyys, joka perustuu selkeään strategiaan siitä, 
miten oppilas-, opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuus nivotaan 
organisaation kehittämistyöhön ja opetussuunnitelmiin. 

Hakemusurakka oli valtava ja vaati suuren panostuksen 
useammalta opettajalta. Se kuitenkin kannatti, sillä vuoden-
vaihteessa saimme tiedon, että akkreditaatio oli myönnetty.

Vaikka koulumme on vuosia tehnyt Erasmus+-projekteja ja 
ollut erilaisissa hankkeissa mukana, ei akkreditoinnin  
saaminen ollut itsestäänselvyys. Akkreditointihakemusta  
tehtäes sä oli pohdittava, mitkä ovat ne tavoitteet, jotka 
haluamme kouluna Erasmus+-hankkeiden avulla saavuttaa. 
Oli myös mietittävä, mitä kaikkea Erasmus+ meiltä vaatii ja 
miten olemme itse valmiit siihen panostamaan. Hakemuksen 
työstäminen siis auttoi kouluamme kirkastamaan eurooppa-
laisen yhteistyön tulevia polkuja, ja löysimme myös uusia 
yhteistyön mahdollisuuksia.

Akkreditointi antaa meille laajemmat mahdollisuudet tehdä 
Euroopan laajuista yhteistyötä muiden koulujen kanssa, ja 
käynnissä onkin jo uuden hankkeen suunnittelutyö saksalai-
sen ja espanjalaisen koulun kanssa. Hanke on tarkoitus käyn-
nistää heti syksyllä.

Toivomme voivamme hyödyntää akkreditoinnin suomia 
mahdollisuuksia mahdollisimman paljon – kunhan korona sen 
sallii. Peukut pystyssä!

Erasmus+-akkreditointihaun työryhmään kuuluivat Inkeri 
Miekkavaara, Hanna Sundqvist, Stella Ruus, Maija Koski ja 
Maiju Yliknuussi.

Inkeri Miekkavaara
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Huhtikuussa, viimeisen jakson alkaessa saimme englannin-
kieliselle 8i-luokalle kuukauden ajaksi vieraan, kun ranska-
lainen Léa Christophe bretagnelaisesta Châteaugironin 
kunnasta tuli erityisluvalla lyhytaikaiseksi vaihto-oppilaaksi. 
Tämä oli ensimmäinen kerta, kun yläkoulun puolella toteu-
tui tällainen vaihto; normaalisti vaihto-oppilaat ovat lukio-
ikäisiä ja viettävät koulussamme koko vuoden.

Vaihdosta teki erityisen mielenkiintoisen se, että vaihto- 
oppilas itse oli sen aikaansaaja. Hän sai idean lähteä vaih-
toon kuukaudeksi jonnekin, jossa voisi kommunikoida 
kunnolla englanniksi, ja koska hänen tätinsä asui Helsingissä, 
löytyi mahdollinen vaihtopaikka Maunulasta englanninkieli-
siltä luokilta. Hän itse otti kouluumme yhteyttä ja ehdotti 
yhteistyötä. Meistä ajatus oli mainio ja sen verran omape-
räinen, että harkinnan jälkeen lähdimme yhteistyöhön 
mukaan.

Lopulta yhteistyö kiteytyi Léan oman koulun Erasmus+ 
-projektin kautta, jotta sille tuli selvä muoto ja yhteistyön 
sävelet saatiin järkevämmiksi. Päätavoite oli se, että Léa saa 
puhua mahdollisimman paljon englantia ja kehittää kielitai-
toaan sitä kautta. Näin myös tapahtui.

Oli hienoa seurata, kuinka hän solahti osaksi luokkayhtei-
söä. Edes Suomen erikoinen kevät ei pelottanut Léaa, vaan 
lumen rippeet hänen saapuessaan olivat hauskakin lisä 
hänen kokemukseensa Suomesta. Välituntisin vastaan tuli-
vat hymyilevät kasvot, ja ystävyydet, joita hänen vierailus-
taan syntyi, varmasti kantavat myös tulevaisuuteen.

Inkeri Miekkavaara, 8i:n luokanvalvoja  
ja vierailun vastuuopettaja 

Kuva: Sarah Juselius

Quick-exchange 
student in lower  
secondary
In April, at the start of the last period, we received a guest in 
our English-speaking 8i class, as Léa Christophe arrived from 
Châteaugiron (located in Brittany in northwestern France) to 
stay for one month with special permission as an exchange 
student. This was the first time that such an exchange took 
place in lower secondary; usually exchange students are 
upper secondary students and spend the whole year here.

What made the exchange especially interesting was the fact 
that the student herself was the initiator of the whole thing. 
She got the idea to go abroad for a month, to a place where 
she would be able to communicate properly in English. Since 
her aunt lived in Helsinki, a possible spot for the exchange 
was found in Maunula English-speaking classes. We thought 
the idea was fantastic and so original that after some consi-
deration, we decided to take her up on her offer.

After some preparation, the exchange was carried out 
through Léa’s own school’s Erasmus+ project. That way the 
exchange got a clear structure and the steps of the coopera-
tion became more sensible. The main objective was that Léa 
has the opportunity to speak as much English as possible and 
develop her language skills that way. This also happened.

It was wonderful to see how she became part of the class 
community. Not even the extraordinary Finnish spring weat-
her hindered Léa’s endeavours, but the remnants of snow 
actually proved to be a fun part of her experience in Finland. 
During breaks, I was met with a smiling face, and the friend-
ships that her exchange created will surely hold far into the 
future.

Inkeri Miekkavaara, 8i homeroom teacher 
and supervisor of the exchange

Léa’s own view on  
the experience
My name is Léa, I am thirteen years old. I am French and 
I am from Châteaugiron, in Brittany. 

I go to a middle school that was named after Victor 
Segalen, a French doctor. (It is common in France to 

name public schools after famous people.) We are 
539 pupils.

I am here in Finland because I’m doing an Eras-
mus+ project. The aim of  my project is to discover 
Finland and speak English.

Last year, my school offered the possibility for pu-
pils who wanted to go abroad to do an Erasmus+ 
project. Unfortunately, it was cancelled because a 
new head teacher arrived, and she didn’t have the 
necessary information to organise the project.

After this cancellation, I decided to do this project 
by myself. I contacted several schools in Helsinki, 
and I chose this one.

After a while, my school in France decided that 
they could organise my trip with Erasmus+. 
Thanks to this, my trip was partially financed. I am the 
first person in my school to do this project and I am very 
proud of  it!

I am here for a month. During my stay in Finland, I am in 
class 8i. 

When I go back to France, I will write a report about my 
experience in Finland, its culture, and the Finnish school 
system. The aim of  this report is to motivate other kids to 
go abroad like I did. 

If  you want more information about the Erasmus+  
project, you can ask for my contact info from Inkeri 
Miekkavaara.

Here are a few things that surprised me in Finland 
compared to France:

Topics Finland France

Supermar-
kets

open 7 days a 
week and 
close late at 
night

closed on 
Sundays and 
usually close at 
8pm

Canteen free charged

Phone at 
school

allowed forbidden

Class 
duration

75 minutes 60 minutes

School 
day’s length

it varies 8.20 am–4.45 pm

Pika-vaihto-oppilas yläkoulussa

Eurooppalaisia vie-
raita
Pitkän koronasta johtuneen tauon jälkeen koulullemme oli 
jälleen mahdollista vastaanottaa vierailijoita! Jo perinteeksi 
muodostuneet opintovierailut English Matters -organisaa-
tion Erasmus+-kurssin tiimoilta saivat odotettua jatkoa, kun 
15 opettajan, rehtorin ja muun kouluhenkilökunnan ryhmä 
kurssinvetäjineen saapui eräänä keväisenä torstaiaamuna 
kuulemaan koulustamme ja seuraamaan oppitunteja.

9.luokan valinnaisen musiikin oppilaiden yllätysesityksen ja 
opettaja Inkeri Miekkavaaran alustuksen jälkeen vierailijat 
kiersivät eri oppitunneilla oppimassa suomalaisen ja erityi-
sesti maunulalaisen koulun hienouksista. Heitä opastivat 
neljä vapaaehtoista oppilasta luokalta 8i: Sarah Juselius, 
Yuunus Mohamud, Merin Pandey ja Gopiha Saravana  
Perumal.

Palaute vierailusta oli kiittävä: vierailijat olivat vaikuttuneita 
oppilaidemme ja opiskelijoidemme tavasta osallistua 
tunneilla, sekä opettajien monipuolisista tavoista kuljettaa 
oppitunnin aiheita eteenpäin mielenkiintoisesti. Yhteistyö 
English Mattersin kanssa jatkuukin taas syksyllä.

Inkeri Miekkavaara
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Lukion  
erityisopetus 
Lukion erityisopettaja tarjoaa lukiomme opiskelijoille oppi-
misen ohjausta ja tukea oppimiseen liittyvissä pulmissa. 
Mikäli jokin asia oppimisessa mietityttää, on erityisopettajan 
tapaaminen usein ensimmäinen askel oppimisen ja koulun-
käynnin ongelmien ratkaisemiseksi. Erityisopettaja tarjoaa 
säännöllistä ohjausta ja tukea kaikille niille opiskelijoille, joilla 
ilmenee tuen tarvetta esimerkiksi oppimisvaikeudesta tai 
sairaudesta johtuen. Joskus myös elämäntilanne voi olla 
sellainen, että opiskelija tarvitsee apua koulutyöstä selviämi-
seen. Mikäli ongelmia ilmenee, kannattaa apua pyytää 
rohkeasti ja matalalla kynnyksellä! 

Lukuvuosi on ollut suhteellisen vilkas erityisopetuksessa, sillä 
koronapandemialla ja etäopiskelulla on ollut oma vaikutuk-
sensa opiskeluiden sujuvuuteen. Yksin ei ole tarvinnut 
kuitenkaan jäädä, vaan apua on ollut tarjolla. Yksilöllisen 
tuen lisäksi lukiolaisille oli tarjolla Opi oppimaan -kurssi, jolla 
käytiin läpi erilaisia oppimistekniikoita ja pyrittiin löytämään 
jokaiselle tehokkaita oppimisen tapoja. Myös Turun yliopis-
ton hyvinvointiin ja opiskelutaitoihin keskittyvä Opinto kamu-
nettikurssi on ollut suosittu opiskelijoiden keskuudessa. 

Sini-Tuisku Löhönen
lukion erityisopettaja

opiskelijakunnan hallituksen ohjaava opettaja 

Open Mayk  
herätettiin tauolta
Kuluneen vuoden aikana on herätetty henkiin sekä vanhoja 
että uusia perinteitä koronatauolta. Eräs näistä on Open 
Mayk, viikoittainen kymmenminuuttinen, joka on avannut 
koulun oppilaille mahdollisuuden ilmaista luovuuttaan 
liveyleisön edessä. Open Maykin katkonaisen, mutta kanta-
van alkutaipaleen aikana on päästy seuraamaan monenlaisia 
esityksiä niin musiikin, teatterin kuin sanataiteenkin saralla. 
Kevätkaudella esityksissä ovat puhuttaneet erityisesti maail-
manpoliittiset aiheet, kuten sota Ukrainassa. Tapahtumalle 
on muodostunut kaikkiruokainen vakioyleisö, joka saapuu 
usein paikalle sankoin joukoin. 

Kaiken hyvän lisäksi perinteen sisälle on syntynyt perinne: 
kuukausittainen Talk Show, jossa työryhmä käsittelee 
nuorisoyleisölle tärkeitä aiheita yleensä huumorin keinoin. 
Lavalle on kutsuttu usein myös puhujia ja paneelikeskusteli-
joita esittämään näkökulmia ajankohtaisista aiheista. Perinne 
jatkuu ensi vuonna, ja toivottavasti työryhmä saa aktiivista 
jäsenvahvistusta tuoreista lukiolaisista.

Olavi Anttila ja Tarmo Sorsa

Opiskelijakunnan 
hallituksen  
terveiset
Opiskelijakunnan hallitus on tänä vuonna onnistunut järjes-
tämään hygieniapassikokeen koululle. Olemme myös vihdoin 
pystyneet vakiinnuttamaan uuden hallituksen ja paranta-
maan toimintaa. 

Kokouksissamme yleensä käsittelemme kahvikeskiviikkoa ja 
ajankohtaisia asioita. Olemme myöskin keskustelleet 
mahdollisista koulun aulaan sijoitettavista kylteistä, joilla 
osoitettaisiin suuntaa luokkiin. Tällä hetkellä käsittelemme 
sitä, kuinka voisimme parantaa jokaisen opiskelijan opinto-
kokemusta esimerkiksi parantamalla tiloja ja tarjoamalla lisää 
aktiviteetteja. 

Hygieniapassikoe oli onnistunut, ja ensi vuonna se voitaisiin 
järjestää uudelleen. Kahvikeskiviikko jatkaa toimintaansa, ja 
pyrimme järjestämään lisää juhlia, kuten pääsiäissuklaa-
munajahdin. 

Leevi Sihvonen
opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja 

kaudella 2022–2023 

Hallituskausi sujahti silmien edestä alta aikayksikön. 
Kaudella saavutimme mahtavan porukkamme kanssa paljon 
hienoja asioita! Päällimmäiseksi mieleen toki jäivät 
MAYK-hupparit ja ilmainen kahvi lukiolaisille aina keskiviik-
koisin. Opiskelijakunta järjesti myös joulukuussa koko lukiolle 
Puurojuhlan. Puurojuhla oli menestys ja herätti perinteeksi 
muodostuneen juhlan uudestaan eloon etäopintojen jälkeen. 
OPKH oli myös järjestämässä yhdessä peruskoulun oppilai-
den kanssa teemaviikkoa, jolloin joka päivä pukeuduttiin 
jonkin teeman mukaisesti. Opiskelijakunnan hallitus pääsi 
myös tekemään yhteistyötä C.L. Seifertin kanssa ylioppilas-
lakkien tiimoilta sekä teki perinteistä yhteistyötä Suomen 
Lukiolaisten Liiton kanssa. 

Erityiskiitos kuuluu kaikille opiskelijakunnan hallituksen jäse-
nille, oppilaille, rehtorille sekä Tuiskulle. 

Kiitos kuluneesta hallituskaudesta ja mahtavaa kesää 
kaikille! 

Anni Takio 
opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja 

kaudella 2021–2022
Tunnelmia kuluneen lukuvuoden Open 
Maykeista: Itsenäisyyspäivänä itse Jean 
Sibelius saapui paikalle; toukokuussa puitiin 
opettajien lakkoa. Maaliskuussa nähtiin 
varjoteatteria aiheesta sota ja rauha.
Kuvat: Marianne Kiiskinen, Salli 
Kulmala, Jari Koljonen

Lukion OPKH lähetti riehakkaat 
terveisensä huhtikuun 

vanhojen tanssien jälkeen. 
Kuva: Jari Koljonen
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tavoitteenakin voi pitää oman aikansa ja todellisuutensa 
heijastamista, James Bond on ajatuksia herättävä ja ristirii-
tainenkin aineisto, jota on pitkään pidetty sisältönsä vuoksi 
pannassa ja soveltumattomana oppimateriaaliksi. Todelli-
suutemme ja ikiaikaistenkin kertomustemme fiktiivinen 
maailma on kuitenkin moninainen, ja kaikista paras lääke 
ymmärryksen lisäämiseen, hyvän, pahan ja erityisesti niiden 
välimuotojen tarkasteluun on rohkeus tarkastella tarinoita 
kriittisesti.” 

Näytöksen jälkeen opiskelijat keskittyivät kahden oppitun-
nin ajan valitsemiinsa tehtäviin, joista jokainen ryhmä esitti 
pienen tiivistyksensä.

Perinteiseen tapaan abiturientit vierailivat myös Helsingin 
Kirjamessuilla, jonne opiskelijat lähtevät aina mielellään. He 
tutustuivat messujen antimiin pareittain tai kolmen hengen 
ryhmissä tehtäviä tehden, ja lopuksi vielä kukin ryhmä lähetti 
opettajalle messuilta selfiensä.

Tuija Leppämäki

Lukion  
S2-opiskelijoiden 
kulttuurivierailuja
Huolimatta koronaepidemian tuomista rajoituksista teatte-
reissakin ja esitysten peruuntumisista lukion suomi toisena 
kielenä ja kirjallisuus -ryhmät (S2) pääsivät katsomaan 
muutamia mielenkiintoisia teatteriesityksiä. Lukion toisen 
luokan opiskelijat pääsivät neljännellä S2-kurssilla Kansallis-
teatteriin katsomaan Miika Nousiaisen samannimiseen 
bestseller-romaaniin perustuvan musiikkipitoisen komedian 
Pintaremontti, jonka oli ohjannut Irene Aho. Esitys vei katso-
jat keski-ikäisten kaupunkilaisten elämään ja rakkauden ja 
perheen kaipuuseen sekä kuvasi tunnistettavasti ja terävästi 
aikamme kiiltokuvatodellisuutta, jonka pinnallisuus ja ylimi-
toitetut odotukset saavat ihmiset tavoittelemaan kiihkeästi 
täydellisyyttä. Opiskelijat todella pitivät esityksestä ja kuva-
sivat sitä parhaaksi näkemäkseen teatteriesitykseksi.

Viidennellä kurssilla tutustutaan muun muassa Suomen 
kirjallisuuden historiaan. Sen vuoksi mitä parhaiten kurssin 
teemoihin liittyikin Red Nose Companyn Kansallisteatterin 
näyttämölle tuoma Aleksis Kivi, jonka oli ohjannut Linda 
Wallgren. Kansallisteatterin sivustolla esitystä kuvataan näin: 
”Aleksis Kivi liikkuu kansalliskirjailijaan liittyvien teemojen 
parissa kuolemasta rakkauteen, eksistentialismista rahaan ja 
luonnosta modernin maailman ongelmiin. Esitys kertoo myös 
kirjailijan vähemmän tunnetuista puolista sekä hänen 
elämäänsä vaikuttaneista ihmisistä, joiden ansiosta Kivi saat-
toi olla se taiteilija, joka tahtoi olla. Näyttämöllä nähdään 
tietenkin seitsemän veljestä ja Nummisuutarien Esko. Ansai-
tun paikkansa saavat myös Kiven vahvat naisroolit, kuten 
Lea, jonka nimeä kantavan näytelmän kantaesityksestä 
(1869) suomalaisen teatterin katsotaan alkaneen.” 

Timo Ruuskasen ja Tuukka Vasaman klovnitulkinta ja taido-
kas yhteistyö tekivät vaikutuksen opiskelijoihin samoin kuin 
esityksen leikkimielisyys ja huumori, jossa tosin oli paljon 
opiskelijoille uusia ja outoja intertekstuaalisia viittauksia ja 
konteksteja. Niitä kuitenkin käytiin oppitunnilla läpi ja opit-
tiin lisää kirjallisuudesta ja Suomen historiasta. Lisäksi 
kamari orkesteri Avantin jousikvartetti johtajanaan haitaristi 
Niko Kumpuvaara miellytti opiskelijoita lyyrisellä musiikil-
laan.

Suomen pienin ammattiteatteri ja samalla ainoa ammatti-
huoneteatteri, Emmi ja Vappu Jurkan vuonna 1953 perus-
tama Teatteri Jurkka, on toiminut samassa huoneessa 
Helsingin Kruununhaassa vuodesta 1954. Lukion ensimmäi-
sen vuoden opiskelijat näkivät siellä Emmanuel Carrèren 
romaaniin pohjautuvan näyttämöteoksen Viikset, jonka oli 
ohjannut Essi Rossi ja jonka äänisuunnittelun oli toteuttanut 
Pauli Riikonen. Opiskelijoihin teki suuren vaikutuksen näyt-

telijä Johannes Holopaisen monologiesitys, vangitseva näyt-
tämökarisma ja kyky tuoda näyttämölle vaikuttava odysseia 
miehestä suurine tunnetiloineen, muistoineen ja kulkeutu-
misineen yhä syvemmälle omaan maailmaansa. Opiskelijat 
pohtivat jälkeenpäin oppitunnilla muun muassa sitä, mikä 
todellisuudessa on totta ja mikä ei. Teatteri Jurkalle haluan-
kin esittää lämpimän kiitokseni yleisötyöstä, joka muun 
muassa tuottaa harkittuja ja hyviä esityksiin perustuvia 
tehtäviä, joita voidaan käsitellä oppitunnilla ja joiden 
pohjalta voidaan keskustella nähdystä ja koetusta.

S2-abiturientit kävivät omassa Koulukino-näytöksessä 
katsomassa Cary Joji Fukunagan ohjaaman 007 No Time to 
Die -elokuvan, Daniel Craigin viidennen ja viimeisen eloku-
van James Bondina. Elokuvaa edelsi 15-minuuttinen alustus 
lukiomme suomen kielen ja kirjallisuuden lehtori Juha-Matti 
Tammelalta, joka on mukana valtakunnallisen elokuvakasva-
tuksen asiantuntijajärjestön Koulukinon toiminnassa. 
Tammela avasi alustuksessaan Flemingin tuotantoa, elokuva-
sarjan sisältöä, tunnuslauluja ja Bond-näyttelijöitä 
Kahoot-pelillä 007 Time To Play. 

Tammela, joka on tehnyt elokuvasta ansiokkaat ja laajat 
tehtävät Koulukinon sivustolle, kirjoittaa James Bond 
-saagoista muun muassa näin: ”Fiktiivisenä maailmana, jonka 

Lukion äidinkielen 
ja kirjallisuuden 
vuosi
Lukion suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksessa on eloku-
vissa käymisen ohella vierailtu jälleen Helsingin Kirjamessuilla 
lokakuussa. Messut kuuluvat perinteisesti abiturienttien 
opinto-ohjelmaan. Abit kiertelivät messuja kiinnostuksensa 
mukaan ja raportoivat tapahtuman annista erittäin moni-
puolisesti. Monet tekivät samalla edullisia kirjaostoksia, ja 
opettajatkin hankkivat täydennystä luokkien hyllyihin.

Teatteriinkin päästiin kevätlukukaudella: osa lukion ykkösistä 
ja lukion kakkoset saivat nauttia Kansallisteatterin Suurella 
näyttämöllä William Shakespearen klassikkotragediasta 
Hamlet, jonka pääroolissa nähtiin Olavi Uusivirta. Moderni 
tulkinta jakoi mielipiteitä, ja oppitunneilla syntyi hyvää 
keskustelua mm. esityksen symboliikasta ja lukuisista inter-
tekstuaalisista viittauksista. 

Osa lukion ykkösistä koki vähän toisenlaisen teatterielämyk-
sen päästessään Kaupunginteatteriin katsomaan menestys-
farssin Näytelmä joka menee pieleen. Teatterin tekemistä 
humoristisesti kommentoiva näytelmä tarjosi hyvät mahdol-
lisuudet tehdä havaintoja siitä, miten monenlaisista osista 
onnistunut teatteriesitys koostuu.

Yksi lukion kakkosten ryhmä pääsi lisäksi syksyllä osallistu-
maan Rakkaudesta – sanasto tuleville vuosikymmenille 
-esitykseen, jossa liikuttiin Maunulassa ja Keskuspuistossa. 
Taidekokemus luonnon helmassa oli mieleenpainuva, ja opis-
kelijat heittäytyivät rohkeasti mukaan. Myöhemmin oppi-
tunnilla kartutettiin esitykseen kuuluvaa sanastoa keksimällä 
lisää tulevaisuuden sanoja selityksineen.

Tänäkin vuonna lukiomme opiskelijat ovat ahkerasti osallis-
tuneet Opetushallituksen valtakunnalliseen puheviestintä-
taitojen päättökokeeseen (PUHVI). Koe mittaa esiintymis- ja 
ryhmäviestintätaitoja. Koe päästiin järjestämään lähitilai-
suuksina, ja todistus komeilee yo-todistuskansion välissä 30 
opiskelijalla. Osa opiskelijoista pääsi harjoittelemaan esiinty-
mistaitojaan myös Loisto – lukion suomen kieli ja kirjallisuus 
-oppimateriaalin (Sanoma Pro) opetus- ja haastattelu-
videoihin sekä pääsi malleiksi oppimateriaaliin aina kansi-
kuvasta alkaen.

Kata Melajärvi ja Juha-Matti Tammela

S24-opiskelijat Kansallisteatterissa. Kuva: Tuija Leppämäki 
ÄI5-ryhmäläiset kävivät katsomassa Hamletin 
Kansallisteatterissa. Kuva: Jussi Kaskinen
S2-ykköset Teatteri Jurkassa. Kuva: Tuija Leppämäki
Abit pääsivät tauon jälkeen jatkamaan koulun perinnettä ja 
ottamaan suunnaksi Helsingin Kirjamessut. Kuva: Kata Melajärvi
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Opettajakunta
Vanhanen Maija   rehtori
Olkkonen Terhi   vararehtori
Kousa Päivi   lukion apulaisrehtori, EN
Vatanen Virpi   peruskoulun apulaisrehtori, FY, KE

Opettajat
Ahlgren Kirsi   KT, UE (peruskoulu, lukio)
Alen Anne-Mari   RU (peruskoulu)
Barnes Matt   erityisopettaja (peruskoulu)
Björk Tiia   MA (peruskoulu)  
Dragunoff Kirsi   KE, MA (peruskoulu)
Harju Teppo   FY, ohjelmointi (lukio)
Heinilä Leena   opinto-ohjaaja (peruskoulu)
Heinonen Antti   LI, TE (peruskoulu)
Hyry Ellen   erityisluokanopettaja (peruskoulu)
Ignatius Karoliina   MA (lukio)
Jarva Otso   FY, MA (peruskoulu)
Jokela Leila   HI (lukio)
Jääskinen Minna   KO, TE (peruskoulu)
Kaappola Tanja   FY, KE (peruskoulu), MA (lukio)
Kallela Anne   KO, TE (peruskoulu)
Kaltenborn Svetlana   VE (peruskoulu)
Karvonen Nadja   erityisopettaja (peruskoulu, lukio)
Kelo-Rakkolainen Satu   KE (lukio)
Kiiskinen Marianne   MU (peruskoulu, lukio)
Knuuttila Telle   opinto-ohjaaja (lukio)
Koljonen Jari   KU (peruskoulu), ilmaisutaito (lukio)
Korpi Saarah   KT, UIS (peruskoulu, lukio)
Koski Maija   erityisluokanopettaja (peruskoulu) 
Kovero Jouni   BI, GE (peruskoulu, lukio)
Kulmala Salli   KU (peruskoulu, lukio), ohjelmointi (lukio)
Kuokkanen Harri   MA (peruskoulu), FI, ET (lukio)
Lempiäinen Anne   VE (lukio)
Leppämäki Tuija   S2 (peruskoulu, lukio)
Loukola Marja   opinto-ohjaaja (peruskoulu)
Löhönen Sini-Tuisku   erityisopettaja (lukio)
Mansikka Kaisa   AI (peruskoulu)
Martti Liina   RU, SA, S2 (peruskoulu)
Mehtälä Elisa   BI, GE (lukio)
Melajärvi Kata   AI (lukio)
Miekkavaara Inkeri   EN, MU, kansainvälisten luokkien koordinaattori
Mikkilä-Huttunen Leena   UO (peruskoulu, lukio)
Niinistö Laura   LI, TE (peruskoulu, lukio)
Nurminen Salli   ES (peruskoulu, lukio), RU (peruskoulu)
Ojala Emilia   LI, TE (peruskoulu)
Oksa Reeta   BI, GE (peruskoulu)
Paananen Eino   erityisluokanopettaja (peruskoulu)
Paljakka Tapio   UEKR (peruskoulu)
Peltola Iiro   MA (peruskoulu ja lukio), FY, KE (peruskoulu)
Pircklén Nora   BI, GE, science (peruskoulu)
Pulkkinen Ritva   RU (lukio)

Raiskio Johanna   PS, RU (lukio)
Randelin Vesa   HI, YH (peruskoulu)
Riikonen Tomi   YH, HI (lukio, peruskoulu)
Ruus Stella    FY, KE, MA (peruskoulu)
Saares Susanna   EN (lukio, peruskoulu)
Saarinen Iiro   TN (peruskoulu)
Saarinen Juha   LI (lukio, peruskoulu)
Salmi Teemu   FY (lukio), science (peruskoulu)
Semeri Tanja   MA (lukio)
Sjöholm Elina   KE (lukio, peruskoulu), FY (peruskoulu)
Sundqvist Hanna   EN, HI, YH (peruskoulu)
Syvänen Alexandra   erityisopettaja (peruskoulu)
Tammela Juha-Matti   AI (lukio)
Tamminen Henna   EN (lukio)
Tanhuanpää Jenni   erityisopettaja (peruskoulu)
Tilvis Ville   MA, matematiikkalukion linjanjohtaja, Harppi-hanke
Tingstad Arja   MA (peruskoulu)
Toivonen Marja   TS (peruskoulu)
Turtiainen Saaramaria   AI, S2 (peruskoulu)
Valli Saana   AI (peruskoulu)
Vatanen Pekka   AI, S2 (peruskoulu)
Vessman Hanna   TE, GE, BI (peruskoulu, lukio)
Vettenranta Sini   EN, RA (peruskoulu)
Wigrén Aino   HI, YH, KT, ET (peruskoulu)
Yliknuussi Maiju   EN, RU (peruskoulu, lukio)
Öster Tiina   opinto-ohjaaja (peruskoulu, matematiikkalukio)

Muu henkilökunta
Ahlgren Jouni   kouluisäntä
Beek Anniki   apuemäntä
Bile Abdirahman   koulunkäyntiavustaja
Heikkinen Melinda   siistijä
Hiidenvesi Merja   emäntä
Hyvärinen Marketta   terveydenhoitaja
Joela Saila   psykologi
Juola Hanna   keittiötyöntekijä
Juutila Anna-Maija   kuraattori
Kenttä Aapo   nuorisokasvattaja
Klubb Tanja   keittiötyöntekijä
Mäkijärvi Anu   Harppi-hanke, koordinaattori
Piller Monika   siistijä
Purontakanen Mari   keittiötyöntekijä
Ranta Juho   järjestelmäasiantuntija
Saarnio Touko   IT-tuki
Salo Salla   koulusihteeri
Sandelin Tarja   taloussihteeri
Savolainen Nuppu   koulunkäyntiavustaja
Sibul Aivi   siistijä
Sutinen Armi   keittiötyöntekijä
Tarvainen Antti   koulunkäynnin ohjaaja
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Hallinto
Viipurin Reaalikoulu Oy:n hallitus (27.4.2022 asti)
Jäsenet
Harmanen Minna (pj.) 
Hakula Harri (vpj.)
Hyökyranta Petri
Mäki-Petäys Hanna
Pircklén Nora

Varajäsen
Tuppurainen Kaisa

Viipurin Reaalikoulu Oy:n hallitus (27.4.2022 alkaen)
Jäsenet
Harmanen Minna (pj.) 
Hakula Harri (vpj.)
Hyökyranta Petri
Mäki-Petäys Hanna
Harju Teppo

Varajäsenet
Tuppurainen Kaisa
Kaksonen Kai

Maunulan yhteiskoulun säätiö
Vanhanen Maija (pj.)
Olkkonen Terhi (vpj.)
Harmanen Minna
Öster Tiina
Jokela Leila (varajäsen)

Ilmoitusasiat
Lukion uudet opiskelijat
Hakijoille ilmoitetaan valinnoista 16.6.2022.

Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta lukioomme 30.6.2022 kello 15.00 mennessä. 
Varasijat ovat voimassa 19.8.2022 asti. Tarkemmat ohjeet paikan vastaanottamisesta ovat koulun  
verkkosivuilla (www.mayk.fi).

Peruskoulun ehtojen suoritus
Ehtolaiskuulustelut pidetään tiistaina 14.6.2022 kello 12.00–14.00.

Lukion uusintakoe
Lukion uusintakoe pidetään tiistaina 14.6.2022 kello 12.00–14.15.

Lukuvuosi 2022–2023
Uuden lukuvuoden työ alkaa torstaina 11.8.2022. Peruskoulun 7.-luokkalaiset ja lukion 1. vuosiluokan  
opiskelijat tulevat kouluun kello 9.00. Peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaiset tulevat kouluun kello 10.00 ja  
lukion 2., 3. ja 4. vuosikurssin opiskelijat kello 10.30. Lukuvuosi päättyy lauantaina 3.6.2023. Lukuvuoden  
työ- ja loma-ajoista sekä periodeista ilmoitetaan koulun nettisivuilla (www.mayk.fi).

Syksyn 2022 ylioppilaskirjoitukset
Ilmoittautuminen syksyn 2022 ylioppilaskirjoituksiin on tehtävä kirjallisesti  
lukion opinto-ohjaajalle viimeistään 31.5.2022.

Kanslian kesäloma
Koulun kanslia on avoinna 6.–22.6.2022 kello 9–15. Kanslia on suljettu 23.6.–31.7.2022.
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