
Maunulan ala-asteen pi-
haan nousi kasvimaa syk-
syllä 2011.Kaikki lähti liik-
keelle luokassa kasvate-

tuista ruukkukasveista, jot-
ka puutarhuri Peter Joy is-
tutti. Viime syksynä kasvi-
maasta nostettiin ensim-

mäinen sato.Haastattelim-
me Peter Joyta ja opettaja
Rachel Skinneriä koulun
kasvimaasta. Kysyimme
kasvimaahan liittyen erilai-
sia kysymyksiä.

Rachel ja Peter kertoivat:
"Kasvimaasta on paljon
hyötyä ja se on opettavai-
nen. Se on myös tärkeä, ki-
va ja iloinen asia, josta oppii.
Kasvimaata ovat hoitaneet
lähinnä ympäristöraati ja
Peter.Joskus,kun ympäris-
töraati ei ehdi hoitamaan
kasvimaata, muut luokat
ovat hoitaneet sitä. Kasvi-
maata voi hoitaa luvan
kanssa.Kasvimaalla kasva-
tetaan hyötykasveja ja ko-
ristekasveja mm. retiisejä,
perunoita, ruohosipuleita,
ruusupapuja, minttua ja
muita kasveja.Talvella kas-
vimaata ei hoideta miten-
kään."

Kirjoittanut:
Kia Viimala,

Pirkko Viljakainen ja
Sini Turu

Ensi syksynä Maunulan yh-
teiskoulu täyttä 100 vuotta.
Yli 50 vuoden ajan koulu on
ollut osana monen maunula-
laisen perheen elämää.Myös
oppilaiden vanhemmat ovat
vuosien myötä olleet innolla
mukana koulun kannatus- ja
vanhempainyhdistyksissä.

Koulu aloitti toimintansa
Viipurissa 13.9.1913,ja se siir-
tyi monien mutkien kautta
Maunulaan 1950-luvulla.
Koulun 50-vuotistaivalta juh-
littiin Maunulassa uuden
koulun lisärakennuksen vih-
kiäisten myötä syksyllä 1963.
Sittemmin koulun oppikoulu-
muoto on muuttunut perus-
koulun yläluokiksi ja lukiok-
si. Kouluun on muodostettu
lukion rinnalle matematiikan
erikoislukio ja perusopetuk-
sen yläluokkien rinnalle kan-
sainväliset luokat. Koulun
monimuotoisuus on oppilail-
le ja opettajille sekä haasta-
vaa että antoisaa.

1910-luvun alkupuolella
Viipurin oppikouluihin pyrki
enemmän poikia,kuin niihin
voitiin ottaa sisään.Vanhem-
mat kääntyivät olemassa ole-
vien koulujen Reaalilyseon ja
Klassisen lyseon rehtoreiden
puoleen.Tämä ei kuitenkaan
auttanut. Seuraavaksi van-
hemmat ottivat yhteyttä Kou-
lutoimen ylihallitukseen ja
vaativat, että jompaankum-
paan lyseoon perustetaan

rinnakkaisluokka. Rehtorit
torjuivat hankkeen.

Syksyllä 1913 oli edelleen
puute oppikoulupaikoista.
Syyskuun 11.päivä vanhem-
mat päättivät kokouksessaan
perustaa uuden koulu turva-
takseen lastensa koulun-
käynnin.Samana iltana vas-
taperustettu kannatusyhdis-
tys lähetti kaksi opettajaa,
Aron ja Rosendalin, Helsin-
kiin anomaan laillista lupaa
koulutoiminnalle. Lupa saa-
tiin ja Viipurin Realikoulu
aloitti toimintansa 17. syys-
kuuta.

Koululla oli alkuun suuria
rahavaikeuksia. Syksyllä
1914 ensimmäisen maail-
mansodan syttyminen oli
suuri takaisku.Kouluun saa-
pui 18 oppilasta ja oppilas-
maksuista kertyvä summa jäi
pieneksi.

Tammikuussa 1919 koulu
sai oman rakennuksen,enti-
sen venäläisen kansakoulun.
Samassa rakennuksessa toi-
mi syksyllä 1919 myös Karja-
lan maanviljelyslyseo.Syksyl-
lä molemmissa kouluissa
käyneen tarkastajan lausun-
nossa ehdotettiin koulujen yh-
distämistä,ja koulut yhdistyi-
vät.Näin koulu sai lukion.

Käytännön oppiaineet oli-
vat alusta alkaen tärkeä osa
koulun opetussuunnitelmaa.
Kauppaopetusolot kaipasi-
vat Viipurissa parannusta.

Realikoulun johtokunta päät-
ti perustaa koulun yhtey-
teen syyslukukaudella 1920
kauppalyseon.Sellaista ei ol-
lut aikaisemmin ollutkaan
Suomessa.Joulukuussa 1920
kouluja ylläpitävät osakeyh-
tiöt päättivät yhdistyä. Sa-
malla päätettiin yhdistää
koulut. Koulun nimeksi tuli
nyt Viipurin Realikoulu,
Maanviljelys- ja Kauppalyseo.

Vuosina 1920–1939 kou-
lun toiminta vakiintui ja kou-
lu laajeni vuosi vuodelta.Tal-
visodan syttyminen marras-
kuun 30.päivä 1939 keskeyt-
ti koulun toiminnan.Oppilaat
lähetettiin koteihinsa.Varsin-
kin nuorimpia oppilaita keho-
tettiin lähtemään pois kau-
pungista sotaa pakoon.Monet
varttuneemmista oppilaista
olivat valmiit osallistumaan
maan puolustukseen.Talviso-
dan rauhassa Viipuri jäi Neu-
vostoliitolle. Koulu päätti lu-
kuvuoden 1939–1940 Hel-
singissä NMKY:n talossa,jos-
sa kaikki VIII luokan oppilaat
saivat päästö- ja ylioppilasto-
distuksen – ilman ylioppilas-
kirjoituksia.

Syksyllä 1940 koulu aloit-
ti toimintansa niukoissa tilois-
sa Kalliolan rakennuksessa.
Koulun oppilashaun turvaa-
miseksi koulu haluttiin muut-
taa poikakoulusta yhteiskou-
luksi, jotta myös tytöt pääsi-
sivät hakemaan kouluun.Sa-
malla haluttiin päästä eroon
koulun tuskastuttavan pit-
kästä nimestä ja anottiin,et-
tä nimi muutetaan nimeksi
Vaasanrinteen yksityislyseo.
Koulun oppilasmäärä kasvoi
seuraavana vuonna. Kallio-
lassa oli todella ahdasta,vaik-
ka koulussa oli vuoroluku.

Jatkosota alkoi kesällä
1941.Monet opettajat ja myös
iso osa yläluokkien oppilaista
joutui sotapalvelukseen.Tam-
mikuussa 1943 koulussa suo-
ritettiin tarkastus.Tarkasta-
ja totesi,että koulun tilat ovat
liian pienet, kalusto heikkoa
ja opetusvälineet vähäiset.
Lukuvuosi jäi kuitenkin ly-
hyeksi. Helsinkiä alettiin
pommittaa.Koulut joutuivat
lopettamaan opettamisen.
Helmikuun 17. päivän pom-
mituksissa myös Kalliolan
koulutalo vahingoittui niin
paljon, ettei sitä enää voitu
käyttää kouluna.

7MAUNULAN SANOMAT 2/2013

Maunulan Saunabaarissa
järjestetään kerran viikossa
kerhoja koko perheelle. Ai-
kuisille on suomen kielen
opetusta ja keskustelua suo-
men kielellä asiantuntevien
ohjaajien opastuksella.Lap-
sia autetaan läksyissä ja ko-
keisiin kertaamisessa, joten
lasten tulee ottaa mukaan

omat koulukirjat. Alle kou-
luikäisten lasten kanssa lei-
kitään ja askarrellaan.Las-
tenkerho on ensisijassa tar-
koitettu suomen kerhoon
osallistuvien aikuisten lap-
sille. Lastenkerhoon emme
valitettavasti voi ottaa vau-
voja vaan lasten tulee osata
jo kävellä.

Syksyn 2013 kerhot al-
kavat maanantaina
2.9.2013 klo 17.30 Sauna-
baarissa. Kerhoihin ei tar-
vitse ilmoittautua. Tulkaa
mukaan koko perheen voi-
min!

Kerhojen järjestäjänä
toimii Punaisen Ristin Poh-
jois-Helsingin osasto.

Tarvitsetko apua läksyissä 
tai suomen opiskelussa?

Maunulan ala-asteen kasvimaa

Peter Joy ja oppilaat hoitamassa keväistä kasvimaata.

Maunulan yhteiskoulu viettää
syyskuussa 100-vuotisjuhlaa

Tammikuussa 1919 koulu sai oman rakennuksen, entisen venäläisen kansakoulun.
Talo on edelleen olemassa venäläisessä Viipurissa.

Koulu toimi jatkosodan aikana Kalliolan rakennukses-
sa Sturenkadulla vuoden 1944 helmikuun pommituk-
siin, jolloin talo tuhoutui.

Kirjailija Virpi Hämeen-Anttila kertoi 13.3.2013 Maunulan kirjastossa tuotannostaan.
Haastattelijana oli työväenopiston Päivi Hytönen.

Maunulan tiernapojat viettävät kesäänsä grillaamalla yhdessä. Tiernapojat esiin-
tyvät seuraavan kerran joulukuussa 2013.Esiintyjien motto on "huumorimielellä,mut-
ta yleisöä kunnioittaen". Jos haluat mukaan laulamaan, ota yhteyttä Jyrki Kalliuk-
seen (kuvassa keskellä), jyrki.kallius@gmail.com
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