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Jouko Jauhiaisen kronikka
Maunulan yhteiskoulusta
Koulun entisen rehtorin
kouluneuvos Jouko Jauhiaisen kirjoittama aikakirja ”100 vuotta koulun aikaa – MAYK 1913–2013”
tarjoaa moniäänisen ja värikkään läpileikkauksen
koulumme historiaan, jonka vaiheet ovat täynnä
käänteitä. Kuinka pojille
suunnatusta Viipurin Realikoulusta kehittyy Karjalan
maanviljelyslyseo,
kauppalyseo ja Helsinkiin
siirtymisen jälkeen Harjun
alueella sijaitseva Vaasanrinteen yksityislyseo. Kuinka koulu päätyy Kalliosta
Pakilan kautta Maunulaan
ja erikoistuu matematiikkaan. Kuinka muutos
1940-luvulla poikakoulusta opinahjoksi myös tytöille muuttaa koulua,
opettajien ja oppilaan arkea.
”100 vuotta koulun aikaa – MAYK 1913–2013”
osoittaa myös, että kansainvälisenä oppilaitoksena tunnettu koulu on ollut
monikansallinen jo synty-

mästään saakka kaupankäynnin ansiosta vilkkaassa Viipurissa. 100-vuotinen
tie pitää sisällään kovaa
työtä, innovatiivisuutta, sisua ja sitoutumista, yhteistyötä ja vahvaa pedagogiikkaa, uhrautumista ja
uskoa näkemyksiin, luottamusta tulevaan. On vuosia,
kun kouluun ei tule yhtään
uutta oppilasta. On vuosia,
kun koulu on Suomen suurin oppikoulu ja lukio, jossa opiskelee aamu- ja iltavuorossa yhteensä yli 1300
oppilasta. Läpi vuosikymmenten on hetkiä, jolloin
opettajat, vanhemmat ja
oppilaat yhdistävät voimansa puolustaakseen
koulun olemassaoloa milloin taloudellisesti tiukkoina kausina tai 80-luvun
lukiosodassa. On hetkiä,
jolloin koulu ei olisi selvinnyt ilman yhtä omistautunutta työyhteisöä, kuin sillä on onnekseen ollut.
Koulua kuvataan osana
muuttuvaa yhteiskuntaa,
paattina vaihtelevien aiko-

jen ihanteiden, tavoitteiden ja määräysten meressä.
Julkistamistilaisuus
26.9.2013 klo 14.30 Maunulan yhteiskoulun ruokalassa.
Kirjaa saa koulun kautta hintaan 15 €.
Juha-Matti Tammela
äidinkielen ja
kirjallisuuden lehtori
Maunulan yhteiskoulu
ja Helsingin
matematiikkalukio

Me nyt – kuvia meidän maailmasta
Maunulan yhteiskoulun katseita
Kirjaprojekti on osa Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion
100-vuotisjuhlatapahtumia.
Koulumme on kotoisin
Viipurista ja täyttää 100
vuotta syksyllä 2013. Kirjan
kuvista tehdään myös näyttely, joka sekin kuuluu syntymäpäiväjuhlallisuuksiin.
Opiskelijat ovat kuvanneet
satoja kuvia kavereistaan,
koulun arjesta ja juhlahetkistä, harrastuksistaan ja
kotikulmiltaan.
Kiitos opettajille, jotka
ovat joustaneet ja mahdollistaneet opiskelijoiden osallistumisen projektiin omien
tuntiensa aikana. Näillä
tunneilla on ollut mukana
myös Martti, ”Mara”, Lintunen. Hän korosti koko ajan,
että nuoret kuvaisivat omaa
maailmaansa, lähipiiriään.

Jokainen kuva on yhtä arvokas. Ihminen on kuvassa
tärkeä.
Kuvaajat ovat osallistuneet kuvien valintaan, ja
monet ovat innostuneet kirjoittamaan kuviin tekstejäkin. Olemme kuvien kautta
kulkeneet lukuvuoden mit-

taisen matkan, syksystä kesään.
Kirjan ovat toimittaneet
Martti Lintunen,Tiina Kokkoniemi, Päivi Seiskari ja
Petra Streng. PROMETHEUS kustannus Oy:n julkaisema kirja julkistettiin
19.9.



Maunula valtion...
Jatkoa etusivulta
tumista”tukeva palvelujärjestys - elämänkaariasumismallin levittäminen, 3) Vanhat ja
nuoret erillään – vai yhdessä,

sukupolvien kohtaamisen tarpeen tarkastelua.
Hakemuksia ohjelmaan
tuli kaikkiaan 41 kpl,joista 12
oli 12 suurimman kaupungin
hakemuksia (20 % tukea) ja 27

kpl tutkimushankkeita (80 %
tukea).Rahaa myönnettiin n.
2,4 miljoonaa euroa vuodelle
2013. Ohjelmassa on uusi
hankehaku syksyllä 2013.
www.maunula.net

Kirjastossa kävellään ja pyöräillään
Sauvakävelyn saloihin johdattaa lähiöliikuttaja Elina
Sorakunnas lauantaina
5.10. Tapahtuma alkaa lyhyellä johdannolla klo 10.30,
ja sen jälkeen lähdetään kävelylle kirjaston edestä,
Suursuonlaita 6. Noin tunnin mittaisen kävelylenkin
jälkeen voit jakaa kokemuksia toisten kanssa kir-

jastossa kahvikupin ääressä. Kävelysauvoja saa lainaksi.
Talvipyöräilykausi alkaa
sunnuntaina 27.10. HTPkoordinaattori Ismo Pykäläinen Helsingin Polkupyöräilijät ry:stä jakaa kirjastossa klo 13–15 tietoa talvipyöräilystä, välineistä, varusteista ja reiteistä sekä

kertoo Hepon projekteista
Hyvä työpaikka pyöräillä ja
Pyöräilevät kaupunginosat.
Myös kirjaston edustaja on
paikalla kertomassa kokemuksiaan talvipyöräilystä
ja jakamassa vinkkejä. Kirjasto on avoinna klo 12–16.
Kahvitarjoilu.
Lauri Seutu

Maunulan yhteiskoulun rakennus valmistui 1959 ja sitä on laajennettu useampaan
otteeseen.

Maunulan yhteiskoulu 100-vuotta
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 kannatusja vanhempainyhdistyksissä.
Ensimmäinen osa tästä
historiikista
julkaistiin
Maunulan
Sanomissa
2/2013.
Syyslukukausi 1944 – 45
aloitettiin sodan takia vasta
1. marraskuuta vuokratiloissa Helsinginkatu 1:ssä –
”Hallin vintillä”. Tilat olivat
vapautuneet Helsingin II
lyseon jäljiltä ja kalustoakin
oli valmiiksi verraten paljon.
Koulun toiminta jatkui tasaisen kasvavasti.
1950-luvulla oman koulurakennuksen hankkiminen
tuli ajankohtaiseksi.Tonttia
etsittiin ensisijaisesti Kalliosta,jossa koulu sijaitsi.Samaan aikaan Maunulassa
oli perustettu kannatusyhdistys oppikoulun saamiseksi Maunulaan. Pakilan
kansakoulun johtajaopettaja Sere Seraste mainitsi tästä tontin etsijöille.Tehtiin sopimus, että koulua ryhdytään puuhaamaan Maunulaan. Kouluhallitukselta

saatiin lupa. ”Maunulan yhteiskoulu” aloitti työskentelyn syyslukukauden 1955
alusta, ensin Vaasanrinteen
kahdella rinnakkaisluokalla
Pakilan kansakoulun vanhassa rakennuksessa. Seuraavana vuonna luokat jatkoivat Maunulan kansakoulun talossa, jossa oli vapautunut tilaa uuden koulurakennuksen valmistuttua.
Syksyllä 1956 perustettiin rakennustoimikunta, johon kuului mm. koulun pitkäaikainen rehtori Onni
Lehtokari. Joulukuussa
1957 aloitettiin louhintatyöt
ja varsinainen rakentaminen tapahtui vuoden 1958
aikana. Rakennuksen on
suunnitellut arkkitehti Jorma Järvi.
Koulun rakentaminen
vaati paljon rahaa. Sitä kerättiin monin eri tavoin. Oppilaat osallistuivat myös näihin talkoisiin:myytiin vihkosia tunnuslauseella ”Koulutalo harjaan jouluksi” ja pidettiin pieniä juhlia, joiden
tulot lahjoitettiin koulutalon
rakennuskassaan. Kannatusyhdistys ja naistoimikunta olivat erityisen aktiivisia
ja saivat paljon aikaan. Opetus voitiin aloittaa kevätlukukauden 1959 alusta uudessa koulutalossa. Raken-

nus osoittautui kuitenkin
heti alkuun liian pieneksi ns.
suurten ikäluokkien tullessa
oppikouluikään. Oppilaita
oli silloin lähes 1200. Niinpä
vuoden 1961 syyspuolella
ryhdyttiin selvittämään lainamahdollisuuksia lisärakentamista varten. Tällöin
oppilaita oli jo 1344. Siipirakennus valmistui jo syyslukukauden 1962 aikana.
Helsingin matematiikkalukio aloitti koulun lukion
rinnalla 1995. Koulun nimeksi tuli tuolloin Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio. Matematiikkalukiolla on erikoislukioiden tavoin oma
tuntijakonsa. Matemaattisluonnontieteellisiä aineita
opiskellaan vähintään 25
kurssia, mikä on kolmasosa
kurssien minimimäärästä.
Matematiikkalukion
myötä koulurakennusta laajennettiin. Kouluun saatiin
nykyaikainen musiikkiauditorio, nykyaikaiset teknisen työn tilat, uusi kirjastotila, medialuokka sekä kaunis ja avara lounasruokala ja
-keittiö.
Englanninkieliset kansainväliset luokat aloittivat
vuonna 1998 luonnollisena
jatkona Maunulan alakoulun kansainvälisille luokille.

Kanavatöitä Maunulan hyväksi
Äiti ompeli upouudella Singerillään kaksi kangaspalaa
yhteen rinnakkaisilla tikeillä,jotka muodostivat kauniita kuvioita. Päällä oli silkkiä, alla puuvillaa. Minä pujotin tikkien väliin kanavaneulalla paksua punoslankaa. Mutkissa oli pistettävä
neula taustakankaan läpi ja
käännyttävä uuteen suuntaan. Langan vetäminen oli
raskasta puuhaa, joka sai
sormet rakoille. Lanka nosti kuviot koholle ja sai silkin
välkehtimään. Kankaista
tehtiin muodikkaita koristetyynyjä koulun myyjäisiin.
1950-luvun Maunula oli
sulatusuuni, jossa eri yhteiskuntaluokat, mikä mistäkin
tulleena, asettuivat naapuruksiksi ja alkoivat harjoitella lähiöelämää. Kaikkialla rakennettiin. Ja kaik-

kialla vilisi lapsia hirmuiset
määrät; meilläkin Vesakkotie kuutosen talossa parhaimmillaan lähes viisikymmentä!
Tuon yhteiskunnallisen
sekasotkun keskelle jotkut
uskalikot uskaltautuivat
puuhaamaan yksityistä oppikoulua – koristetyynyillä,
ilman rahaa ja rahoittajia!
Se on ollut yltiöpäinen hanke, jonka ei olisi ollenkaan
pitänyt olla mahdollinen.
Kyllä se kuitenkin oli, kun
kumppaniksi saatiin kunnianarvoisa viipurilainen
reaalikoulu. Eivätkä koulujyrät Sere Seraste, Eelis Aurola ja Eljas Turunen monien muiden mukana antaneet periksi, eivät myöskään lapsilaumojen vanhemmat.
Onneksi kouluhankkeel-

la ei ollut rahaa! Kun ei ollut, piti keksiä monenmoisia
keinoja sen hankkimiseksi.
Talkoot, askarteluillat, myyjäiset sekä isot ja pienet
hankkeet kanavoivat maunulalaiset yhteistyöhön, jonka voimasta koulu rakentui.
Se nosti alueen arvostusta ja
samalla rakentui myös se
kuuluisa Maunulan henki,
joka on leimallinen ja aistittavissa niin koulussa kuin
koko asuinalueella vielä tänäkin päivänä. Hyvää sadannen kouluvuoden alkua,
Maunulan yhteiskoulu ja
Matematiikkalukio!
Sirkka Lekman
hallituksen
puheenjohtaja
Maunulan yhteiskoulun
ensimmäisen 1A-luokan
oppilas

