
Koulu teki juhlaan merkittä-
vän panostuksen myös tilaa-
malla Jouko Jauhiaiselta,
aiemmalta rehtoriltamme,
juhlakirjan"100 vuotta kou-
lun aikaa - MAYK 1913 -
2013".Kirja antaa hyvän ku-
van ajan kulusta,ja kirjoitta-
jan omakohtaiset höystöt te-
kevät siitä hyvin koulun nä-
köisen julkaisun. Kirjan
myynti kävi hyvin juhlassa,
ja moni kommentoi kirjaa jo
heti tuoreeltaan kiinnosta-
vien yksityiskohtien johdos-
ta.

Päiväjuhlan hieno ohjel-
ma osoitti, että koulu osaa
järjestää ohjelmaa,joka viih-
dyttää. Juhlassa viihdyttiin
ja sali oli ääriään myöten
täynnä juhlaväkeä.

Luokkakokouksia, joita
oli luontaista järjestää juhla-
päiväksi, syntyi yli kahden-
kymmenen luokan toimesta.
Moni tapasi vanhoja frende-
jään ensimmäistä kertaa
vuosikymmeniin.Kohtaami-
set olivat liikuttavia, eikä
nostalgiaa todellakaan puut-
tunut tapahtumasta. Nämä
seikat olivat omiaan nyt vii-
meistään herättämään sitä
seniorifiilistä, jota tapahtu-
massa tavoiteltiin: "MAYK
Old School forever".Runsaan
kysynnän johdosta koulu
päätti kasvattaa iltajuhlan il-
lalliskorttimyyntiä ja varau-
tui ottamaan vastaan yli
600 juhlavierasta. Illan ta-
pahtumat jaettiin kahteen ti-

laan, ruokalaan ja juhlasa-
liin. Molemmissa tiloissa oli
juhlaohjelmaa ja kattaukset.
Juhlassa joku etsi entistä hei-
laansa,millä tarkoitusperäl-
lä sitten olikaan liikkeellä.
Tuhansia halauksia, satoja
skoolauksia illan mittaan,
elämän mittaiset ystävykset
saivat taas jatkaa siitä,mihin
jutuissa oli viimeksi jääty.

Keskusteluissa puitiin
koulun senioriyhdistyksen
taannoista lakkauttamista.
Pohdittiin yhdistyksen toi-
mintamuotoja ja peilattiin
mahdollisen toiminnan he-
rättämistä sekä sitä,kuinka
uudelleen koolle kutsuttava
senioriyhdistys voisi mielek-
käästi toimia ja olla mahdol-
lisimman monen entisen op-
pilaan foorumi.Seniorit koh-
tasivat juhlan alla koulun
avaamassa Facebook-fooru-
missa,joka herätti mukavas-

ti keskustelua ja muisteloita.
Nykymuotoinen senioritoi-
minta voisi hyvinkin olla
verkkopalvelun ja verkos-
ton varaan rakennettu fooru-
mi. Käytännön toiminnan
muodot muotoutuvat ajan
myötä, eikä koulu varmasti
ole pahoillaan,jos senioritkin
aktivoituisivat vaikka joulu-
konserttiin tulossa, jolloin
integroiduttaisiin jo olemas-
sa olevaan Mayk:n ohjelma-
tarjontaan.Uutta toimintaa
käynnistelevät tietysti se-
niorit itse "Old School"-mei-
ningillä.

Lämmin kiitos koululle
juhlatilaisuuksien järjestä-
misestä ja juhlaväen koolle
kutsumisesta! 

HURRAA HURRAA
HURRAA 

Matti Pasila, seniori,
YO-79
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MAYK:n 25. joulukonsertti
Maunulan yhteiskoulun perinteinen joulukonsertti 
pidetään keskiviikkona 18.12.2013 klo 18.00 
alkaen. Musiikkiluokkien oppilaat myyvät lippuja. 
Ennakkoon myymättä jääneitä lippuja myydään myös 
sisääntuloaulassa ennen konserttia. Liput 7€ ja 4 €, pik-
kulapset ilmaisia. Koulun osoite on Kuusikkotie 3.
Konsertin yhteydessä voi ostaa myös Maunulan yhteis-
koulun 100-vuotisesta taipaleesta kertovan 100 vuotta 
koulun aikaa -kirjan 15 euron hintaan. Samalla hinnalla 
sen saa myös Mediapajasta.

Maunulan Seudun 
Eläkkeensaajat ry

toivottaa kaikille 
alueen asukkaille

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2014

Olimme 6A luokan kanssa
yrityskylässä vierailemas-
sa. Yrityskylä on kuudes-
luokkalaisille tarkoitettu
oppimisympäristö, jossa
harjoitellaan työelämää.
Saimme omat pankkikortit,
jotka sisälsivät yrityskyläs-
sä käytettävää leikkirahaa.
Elimme siis ikään kuin ai-
kuisten elämää, vaikkakin

hieman pienemmässä koos-
sa.Haastattelin muutamaa
luokkakaveriani heidän aja-
tuksistaan yrityskylään liit-
tyen.Ensimmäinen haasta-
teltavani oli Mette.

– En oikein ollut varma
yrityskylän tarkoituksesta,
enkä kuvitellut siellä olevan
kovin hauskaa. Olin
UPM:llä töissä, enkä tien-

nyt mitään työstänikään,
Mette kertoi ensimmäisistä
ajatuksistaan yrityskylästä.

– Yllätyin iloisesti yri-
tyskylästä,sillä siellä olikin
hyvin hauskaa. Mutta työ-
ni oli kyllä tylsä, sillä pela-
simme vain jotain tylsää tie-
tokonepeliä työvuoroillam-
me.

Seuraava haastateltava-
ni Meeri taas oli alusta al-
kaen sitä mieltä, että siellä
tulisi olemaan erittäin
hauskaa.

– Käsitykseni työstäni
oli aika väärä. Olin Helsin-
gin energian asiakasneuvo-
ja, ja luulin oikeastikin neu-
vovani asiakkaita, mutta
selvisi että minä enimmäk-
seen hoidin sähkösopimus-
ten tekemisiä.

Itse työskentelin yritys-
kylän Alepassa toimitus-
johtajana.Olin koko ajan in-
noissani yrityskylästä,enkä
kyllä hirveästi pettynyt-
kään.Yllätyin iloisesti työn
hauskuudesta, ja alaisteni
neuvomisesta.Alepan tuot-
teiden järjesteleminen hyl-
lyille oli aika haastavaa,
mutta hauskaa. Yleisesti
koko luokkamme piti tästä
kokemuksesta, ja haluaisi
varmasti uudelleenkin.

Tinja Espo

Yrityskylä

Yrityskyläläisiä Maunulan koulussa.

Suomen kieltä oppimassa.

Erimaalaisille ja erikielisil-
le tarkoitettu ilmainen suo-
men kerho järjestetään Sau-
nabaarissa maanantaisin
kello 17:30-19:00. Kerho on
erinomainen paikka saada
suomen kielen opetusta, löy-
tää uusia kavereita ja tava-
ta muita ihmisiä.Kielitaitoa
on mahdollista harjaannut-
taa keskustelemalla, luke-
malla ja välillä myös kirjoit-

tamalla. Viereisessä huo-
neessa on tarjoilla lastenhoi-
toa ja vanhemmat lapset
saavat apua läksyjen te-
koon. Opettajina toimivat
suomea äidinkielenään pu-
huvat ihmiset.

Kerhoon on helppo tulla
lähialueelta, eikä kerhoon
tarvitse ilmoittautua etukä-
teen. Saunabaarin edessä
on parkkipaikkoja ja bussi-

pysäkit ovat aivan vieressä.
Tilaan on esteetön sisään-
käynti. Punainen Risti on
järjestänyt suomen kieli-
kahviloita Maunulassa jo
muutaman vuoden ajan.

Saunabaarin osoite on
Metsäpurontie 25.

Tervetuloa tutustumaan!
Lehtijutun ovat kirjoitta-

neet suomen kielen kerho-
laiset.

Opi suomea Saunabaarissa!

Satavuotisjuhlan jälkimuistelo
Iltajuhlan väkeä.

Koulun edellinen rehtori Jouko Jauhiainen tervehtimäs-
sä koulun johtoa (rehtori Carita Jalastoa ja hallituk-
sen puheenjohtaja Sirkka Lekmania). Oikealla koulun
naistoimikunnan pitkäaikainen puheenjohtaja Pirkko
Gustafsson. Kuvat Fotonipa/Veikko Nurminen

Jatkoa etusivulta

Jouko Jauhiaisen Mau-
nulan yhteiskoulun histo-
riakirjan julkistamistilai-
suus oli 26.9. Maunulan
Yhteiskoululla. Maunula-
Seuraa edustivat Hannele
Rankamo ja Helen Elde.
Kuvassa Jauhiainen sig-
neeraamassa kirjaa.

KIITÄN 
ASIAKKAITANI 
KULUNEISTA 

VUOSISTA!
TOIVOTAN HYVÄÄ

JOULUA JA 
ONNELLISTA 

UUTTA VUOTTA
KAMPAAMO 
MAUNA-LOA

Pakilantie 11,Maunula
Marja ja Terttu
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