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Maunulan ala-asteen kasvimaa
Maunulan ala-asteen pihaan nousi kasvimaa syksyllä 2011. Kaikki lähti liikkeelle luokassa kasvate-

tuista ruukkukasveista, jotka puutarhuri Peter Joy istutti. Viime syksynä kasvimaasta nostettiin ensim-

Peter Joy ja oppilaat hoitamassa keväistä kasvimaata.

mäinen sato. Haastattelimme Peter Joyta ja opettaja
Rachel Skinneriä koulun
kasvimaasta. Kysyimme
kasvimaahan liittyen erilaisia kysymyksiä.
Rachel ja Peter kertoivat:
"Kasvimaasta on paljon
hyötyä ja se on opettavainen. Se on myös tärkeä, kiva ja iloinen asia, josta oppii.
Kasvimaata ovat hoitaneet
lähinnä ympäristöraati ja
Peter. Joskus, kun ympäristöraati ei ehdi hoitamaan
kasvimaata, muut luokat
ovat hoitaneet sitä. Kasvimaata voi hoitaa luvan
kanssa. Kasvimaalla kasvatetaan hyötykasveja ja koristekasveja mm. retiisejä,
perunoita, ruohosipuleita,
ruusupapuja, minttua ja
muita kasveja.Talvella kasvimaata ei hoideta mitenkään."
Kirjoittanut:
Kia Viimala,
Pirkko Viljakainen ja
Sini Turu

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

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

Maunulan yhteiskoulu viettää
syyskuussa 100-vuotisjuhlaa
Ensi syksynä Maunulan yhteiskoulu täyttä 100 vuotta.
Yli 50 vuoden ajan koulu on
ollut osana monen maunulalaisen perheen elämää.Myös
oppilaiden vanhemmat ovat
vuosien myötä olleet innolla
mukana koulun kannatus- ja
vanhempainyhdistyksissä.
Koulu aloitti toimintansa
Viipurissa 13.9.1913,ja se siirtyi monien mutkien kautta
Maunulaan 1950-luvulla.
Koulun 50-vuotistaivalta juhlittiin Maunulassa uuden
koulun lisärakennuksen vihkiäisten myötä syksyllä 1963.
Sittemmin koulun oppikoulumuoto on muuttunut peruskoulun yläluokiksi ja lukioksi. Kouluun on muodostettu
lukion rinnalle matematiikan
erikoislukio ja perusopetuksen yläluokkien rinnalle kansainväliset luokat. Koulun
monimuotoisuus on oppilaille ja opettajille sekä haastavaa että antoisaa.
1910-luvun alkupuolella
Viipurin oppikouluihin pyrki
enemmän poikia,kuin niihin
voitiin ottaa sisään.Vanhemmat kääntyivät olemassa olevien koulujen Reaalilyseon ja
Klassisen lyseon rehtoreiden
puoleen.Tämä ei kuitenkaan
auttanut. Seuraavaksi vanhemmat ottivat yhteyttä Koulutoimen ylihallitukseen ja
vaativat, että jompaankumpaan lyseoon perustetaan

rinnakkaisluokka. Rehtorit
torjuivat hankkeen.
Syksyllä 1913 oli edelleen
puute oppikoulupaikoista.
Syyskuun 11.päivä vanhemmat päättivät kokouksessaan
perustaa uuden koulu turvatakseen lastensa koulunkäynnin.Samana iltana vastaperustettu kannatusyhdistys lähetti kaksi opettajaa,
Aron ja Rosendalin, Helsinkiin anomaan laillista lupaa
koulutoiminnalle. Lupa saatiin ja Viipurin Realikoulu
aloitti toimintansa 17. syyskuuta.
Koululla oli alkuun suuria
rahavaikeuksia. Syksyllä
1914 ensimmäisen maailmansodan syttyminen oli
suuri takaisku.Kouluun saapui 18 oppilasta ja oppilasmaksuista kertyvä summa jäi
pieneksi.
Tammikuussa 1919 koulu
sai oman rakennuksen, entisen venäläisen kansakoulun.
Samassa rakennuksessa toimi syksyllä 1919 myös Karjalan maanviljelyslyseo.Syksyllä molemmissa kouluissa
käyneen tarkastajan lausunnossa ehdotettiin koulujen yhdistämistä,ja koulut yhdistyivät. Näin koulu sai lukion.
Käytännön oppiaineet olivat alusta alkaen tärkeä osa
koulun opetussuunnitelmaa.
Kauppaopetusolot kaipasivat Viipurissa parannusta.

Maunulan tiernapojat viettävät kesäänsä grillaamalla yhdessä. Tiernapojat esiintyvät seuraavan kerran joulukuussa 2013. Esiintyjien motto on "huumorimielellä, mutta yleisöä kunnioittaen". Jos haluat mukaan laulamaan, ota yhteyttä Jyrki Kalliukseen (kuvassa keskellä), jyrki.kallius@gmail.com

Tarvitsetko apua läksyissä
tai suomen opiskelussa?
Maunulan Saunabaarissa
järjestetään kerran viikossa
kerhoja koko perheelle. Aikuisille on suomen kielen
opetusta ja keskustelua suomen kielellä asiantuntevien
ohjaajien opastuksella. Lapsia autetaan läksyissä ja kokeisiin kertaamisessa, joten
lasten tulee ottaa mukaan

omat koulukirjat. Alle kouluikäisten lasten kanssa leikitään ja askarrellaan. Lastenkerho on ensisijassa tarkoitettu suomen kerhoon
osallistuvien aikuisten lapsille. Lastenkerhoon emme
valitettavasti voi ottaa vauvoja vaan lasten tulee osata
jo kävellä.

Syksyn 2013 kerhot alkavat
maanantaina
2.9.2013 klo 17.30 Saunabaarissa. Kerhoihin ei tarvitse ilmoittautua. Tulkaa
mukaan koko perheen voimin!
Kerhojen järjestäjänä
toimii Punaisen Ristin Pohjois-Helsingin osasto.

Koulu toimi jatkosodan aikana Kalliolan rakennuksessa Sturenkadulla vuoden 1944 helmikuun pommituksiin, jolloin talo tuhoutui.

Realikoulun johtokunta päätti perustaa koulun yhteyteen syyslukukaudella 1920
kauppalyseon.Sellaista ei ollut aikaisemmin ollutkaan
Suomessa.Joulukuussa 1920
kouluja ylläpitävät osakeyhtiöt päättivät yhdistyä. Samalla päätettiin yhdistää
koulut. Koulun nimeksi tuli
nyt Viipurin Realikoulu,
Maanviljelys- ja Kauppalyseo.
Vuosina 1920–1939 koulun toiminta vakiintui ja koulu laajeni vuosi vuodelta.Talvisodan syttyminen marraskuun 30.päivä 1939 keskeytti koulun toiminnan.Oppilaat
lähetettiin koteihinsa.Varsinkin nuorimpia oppilaita kehotettiin lähtemään pois kaupungista sotaa pakoon.Monet
varttuneemmista oppilaista
olivat valmiit osallistumaan
maan puolustukseen.Talvisodan rauhassa Viipuri jäi Neuvostoliitolle. Koulu päätti lukuvuoden 1939–1940 Helsingissä NMKY:n talossa,jossa kaikki VIII luokan oppilaat
saivat päästö- ja ylioppilastodistuksen – ilman ylioppilaskirjoituksia.
Syksyllä 1940 koulu aloitti toimintansa niukoissa tiloissa Kalliolan rakennuksessa.
Koulun oppilashaun turvaamiseksi koulu haluttiin muuttaa poikakoulusta yhteiskouluksi, jotta myös tytöt pääsisivät hakemaan kouluun.Samalla haluttiin päästä eroon
koulun tuskastuttavan pitkästä nimestä ja anottiin, että nimi muutetaan nimeksi
Vaasanrinteen yksityislyseo.
Koulun oppilasmäärä kasvoi
seuraavana vuonna. Kalliolassa oli todella ahdasta,vaikka koulussa oli vuoroluku.
Jatkosota alkoi kesällä
1941.Monet opettajat ja myös
iso osa yläluokkien oppilaista
joutui sotapalvelukseen.Tammikuussa 1943 koulussa suoritettiin tarkastus.Tarkastaja totesi,että koulun tilat ovat
liian pienet, kalusto heikkoa
ja opetusvälineet vähäiset.
Lukuvuosi jäi kuitenkin lyhyeksi. Helsinkiä alettiin
pommittaa.Koulut joutuivat
lopettamaan opettamisen.
Helmikuun 17. päivän pommituksissa myös Kalliolan
koulutalo vahingoittui niin
paljon, ettei sitä enää voitu
käyttää kouluna.

