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Yrityskylä
Olimme 6A luokan kanssa
yrityskylässä vierailemassa. Yrityskylä on kuudesluokkalaisille tarkoitettu
oppimisympäristö, jossa
harjoitellaan työelämää.
Saimme omat pankkikortit,
jotka sisälsivät yrityskylässä käytettävää leikkirahaa.
Elimme siis ikään kuin aikuisten elämää, vaikkakin

hieman pienemmässä koossa. Haastattelin muutamaa
luokkakaveriani heidän ajatuksistaan yrityskylään liittyen. Ensimmäinen haastateltavani oli Mette.
– En oikein ollut varma
yrityskylän tarkoituksesta,
enkä kuvitellut siellä olevan
kovin hauskaa. Olin
UPM:llä töissä, enkä tien-

Yrityskyläläisiä Maunulan koulussa.

nyt mitään työstänikään,
Mette kertoi ensimmäisistä
ajatuksistaan yrityskylästä.
– Yllätyin iloisesti yrityskylästä, sillä siellä olikin
hyvin hauskaa. Mutta työni oli kyllä tylsä, sillä pelasimme vain jotain tylsää tietokonepeliä työvuoroillamme.
Seuraava haastateltavani Meeri taas oli alusta alkaen sitä mieltä, että siellä
tulisi olemaan erittäin
hauskaa.
– Käsitykseni työstäni
oli aika väärä. Olin Helsingin energian asiakasneuvoja, ja luulin oikeastikin neuvovani asiakkaita, mutta
selvisi että minä enimmäkseen hoidin sähkösopimusten tekemisiä.
Itse työskentelin yrityskylän Alepassa toimitusjohtajana. Olin koko ajan innoissani yrityskylästä, enkä
kyllä hirveästi pettynytkään.Yllätyin iloisesti työn
hauskuudesta, ja alaisteni
neuvomisesta.Alepan tuotteiden järjesteleminen hyllyille oli aika haastavaa,
mutta hauskaa. Yleisesti
koko luokkamme piti tästä
kokemuksesta, ja haluaisi
varmasti uudelleenkin.
Tinja Espo

Opi suomea Saunabaarissa!
Erimaalaisille ja erikielisille tarkoitettu ilmainen suomen kerho järjestetään Saunabaarissa maanantaisin
kello 17:30-19:00. Kerho on
erinomainen paikka saada
suomen kielen opetusta, löytää uusia kavereita ja tavata muita ihmisiä. Kielitaitoa
on mahdollista harjaannuttaa keskustelemalla, lukemalla ja välillä myös kirjoit-

tamalla. Viereisessä huoneessa on tarjoilla lastenhoitoa ja vanhemmat lapset
saavat apua läksyjen tekoon. Opettajina toimivat
suomea äidinkielenään puhuvat ihmiset.
Kerhoon on helppo tulla
lähialueelta, eikä kerhoon
tarvitse ilmoittautua etukäteen. Saunabaarin edessä
on parkkipaikkoja ja bussi-

pysäkit ovat aivan vieressä.
Tilaan on esteetön sisäänkäynti. Punainen Risti on
järjestänyt suomen kielikahviloita Maunulassa jo
muutaman vuoden ajan.
Saunabaarin osoite on
Metsäpurontie 25.
Tervetuloa tutustumaan!
Lehtijutun ovat kirjoittaneet suomen kielen kerholaiset.

Iltajuhlan väkeä.

Satavuotisjuhlan jälkimuistelo
Jatkoa etusivulta
Koulu teki juhlaan merkittävän panostuksen myös tilaamalla Jouko Jauhiaiselta,
aiemmalta rehtoriltamme,
juhlakirjan"100 vuotta koulun aikaa - MAYK 1913 2013".Kirja antaa hyvän kuvan ajan kulusta,ja kirjoittajan omakohtaiset höystöt tekevät siitä hyvin koulun näköisen julkaisun. Kirjan
myynti kävi hyvin juhlassa,
ja moni kommentoi kirjaa jo
heti tuoreeltaan kiinnostavien yksityiskohtien johdosta.
Päiväjuhlan hieno ohjelma osoitti, että koulu osaa
järjestää ohjelmaa,joka viihdyttää. Juhlassa viihdyttiin
ja sali oli ääriään myöten
täynnä juhlaväkeä.
Luokkakokouksia, joita
oli luontaista järjestää juhlapäiväksi, syntyi yli kahdenkymmenen luokan toimesta.
Moni tapasi vanhoja frendejään ensimmäistä kertaa
vuosikymmeniin.Kohtaamiset olivat liikuttavia, eikä
nostalgiaa todellakaan puuttunut tapahtumasta. Nämä
seikat olivat omiaan nyt viimeistään herättämään sitä
seniorifiilistä, jota tapahtumassa tavoiteltiin: "MAYK
Old School forever".Runsaan
kysynnän johdosta koulu
päätti kasvattaa iltajuhlan illalliskorttimyyntiä ja varautui ottamaan vastaan yli
600 juhlavierasta. Illan tapahtumat jaettiin kahteen ti-

laan, ruokalaan ja juhlasaliin. Molemmissa tiloissa oli
juhlaohjelmaa ja kattaukset.
Juhlassa joku etsi entistä heilaansa,millä tarkoitusperällä 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 toimintamuotoja ja peilattiin
mahdollisen toiminnan herättämistä sekä sitä,kuinka
uudelleen koolle kutsuttava
senioriyhdistys voisi mielekkäästi toimia ja olla mahdollisimman monen entisen oppilaan foorumi.Seniorit kohtasivat juhlan alla koulun
avaamassa Facebook-foorumissa,joka herätti mukavas-

ti keskustelua ja muisteloita.
Nykymuotoinen senioritoiminta voisi hyvinkin olla
verkkopalvelun ja verkoston varaan rakennettu foorumi. Käytännön toiminnan
muodot muotoutuvat ajan
myötä, eikä koulu varmasti
ole pahoillaan,jos senioritkin
aktivoituisivat vaikka joulukonserttiin tulossa, jolloin
integroiduttaisiin jo olemassa olevaan Mayk:n ohjelmatarjontaan. Uutta toimintaa
käynnistelevät tietysti seniorit itse "Old School"-meiningillä.
Lämmin kiitos koululle
juhlatilaisuuksien järjestämisestä ja juhlaväen koolle
kutsumisesta!
HURRAA HURRAA
HURRAA
Matti Pasila, seniori,
YO-79

Koulun edellinen rehtori Jouko Jauhiainen tervehtimässä koulun johtoa (rehtori Carita Jalastoa ja hallituksen puheenjohtaja Sirkka Lekmania). Oikealla koulun
naistoimikunnan pitkäaikainen puheenjohtaja Pirkko
Gustafsson. Kuvat Fotonipa/Veikko Nurminen

Suomen kieltä oppimassa.

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 €, pikkulapset ilmaisia. Koulun osoite on Kuusikkotie 3.
Konsertin yhteydessä voi ostaa myös Maunulan yhteiskoulun 100-vuotisesta taipaleesta kertovan 100 vuotta
koulun aikaa -kirjan 15 euron hintaan. Samalla hinnalla
sen saa myös Mediapajasta.

KIITÄN
ASIAKKAITANI
KULUNEISTA
VUOSISTA!
TOIVOTAN HYVÄÄ
JOULUA JA
ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA

KAMPAAMO
MAUNA-LOA
Pakilantie 11,Maunula
Marja ja Terttu

Maunulan Seudun
Eläkkeensaajat ry
toivottaa kaikille
alueen asukkaille
Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2014

Jouko Jauhiaisen Maunulan yhteiskoulun historiakirjan julkistamistilaisuus oli 26.9. Maunulan
Yhteiskoululla. MaunulaSeuraa edustivat Hannele
Rankamo ja Helen Elde.
Kuvassa Jauhiainen signeeraamassa kirjaa.

