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Koulumme ensimmäi-
nen rehtori oli Eelis Aurola.
Hän oli isäni. Lapsena
muistan, että hän kertoi
meille,ettei hänestä oikeas-
taan koskaan pitänyt tulla
opettajaa, koska hän tuli
niin vaatimattomista olois-
ta, ettei hänellä oikeastaan
olisi ollut rahaa päästä opis-
kelemaan. Hän oli käynyt
ensin vain silloisen kansa-
koulun.Kuitenkin, joku hy-
väntahtoinen ystävä oli
avustanut häntä rahalli-
sesti, että hän pääsi opiske-
lemaan Jyväskylän opetta-
jaseminaariin. Siellä hän
sitten tapasi äitini. Valmis-
tuttuaan he menivät naimi-
siin ja saivat neljä lasta.Toi-
nen maailmasota vei isän
rintamalle ja äiti hoiti sekä
ylä- että alakoulun opetta-

misen ja samalla myös per-
heen, johon lasten lisäksi
kuului myös maatalon töitä,
jotta perheelle saatiin ravin-
toa ja selvittiin talven yli.
Vanhempani muuttivat
1940- luvun lopulla Helsin-
kiin ja aloittivat molem-

mat opettajina Pakilan kan-
sakoulussa, joka nykyisin on
Pakilan yläasteen koulu.
1950- luvun alussa isääni
pyydettiin rehtoriksi uu-
teen, rakenteilla olleeseen
Maunulan kansakouluun.
Sinne molemmat vanhem-

pani siirtyivät.Isä oli raken-
tanut Pirkkolaan Viidenra-
jantielle omakotitalon, jossa
asuimme siihen saakka,
kunnes kukin meistä lapsis-
ta lähti omille teilleen.

Muistan lapsuudestani,
että meillä kotona kävi
usein koulun opettajia ky-
lässä. Koulun opettajakun-
nassa oli monia pariskuntia
opettajina ja minusta he
kaikki tuntuivat viihtyvän
työpaikallaan, kun olivat
työpäivän jälkeenkin vielä
hyviä ystäviä.

Sodan jälkeen isäni oli
suorittanut ylioppilastut-
kinnon ja alkoi opiskella
Helsingin yliopistossa ja
suoritti maisterin tutkin-
non. Toimen mies kun oli,
niin yksi työ ei riittänyt.
Rehtorin työn ohella hän

omisti Maunulan kirjakau-
pan, jossa minullakin oli
mahdollisuus ja ilo saada
tehdä töitä ainakin kiireisi-
nä koulun aloitusviikkoina
ja loma-aikoina. Samalla
isäni myös jatkoi yliopistos-
sa opintoja ja kirjoitti väitös-
kirjan Suomen tehtaankou-
luista.Tämä johti siihen,et-
tä hän 1960-luvun alussa
jätti Maunulan koulun ja
siirtyi Helsingin yliopiston
kasvatustieteelliseen tiede-
kuntaan kasvatustieteen
professoriksi, josta tehtäväs-
tä hän myöhemmin jäi eläk-
keelle.

Pirkkola ja Maunula
ovat minun lapsuuden ja
nuoruuden maisemiani iloi-
neen ja suruineen.Paljon oli
vettä virrannut Vantaassa
ja monessa muussakin joes-

sa, ennen kuin palasin ret-
kiltäni ja päädyin takaisin
Maunulaan - kouluun, jossa
olen ennättänyt nyt olla
opettajana jo yli 20 vuotta.

Heljä Aurola

Koulumme ensimmäinen rehtori

Eelis Aurola

Heljä Aurola toimii edelleen Maunulan ala-asteen kou-
lun opettajana.

Kaksi opetusharjoitteli-
jaa, Tuuli Mäkinen ja Mari-
ka Finne olivat Maunulan
ala-asteen 4A luokassa har-
joittelemassa opettajan uraa.
Haastattelu tapahtui harjoit-
telun viimeisinä päivinä, jo-
ten meillä kaikilla oli vähän
haikea olo.

Marika ja Tuuli kertovat
jäävänsä ikävöimään Mau-
nulan ala- astetta.

– On ollut mukavaa opet-
taa välillä vähän isompiakin
oppilaita. Isäni kävi tätä
koulua pienenä, joten oli
hauskaa nähdä, millaiselta
isäni opinahjo näyttää,Tuu-
li kertoo.

Marika muistelee ensim-
mäisiä päiviä Maunulan ala-

asteella.
– Olin ensin vähän eksyk-

sissä, sillä koulussa on kak-
si rakennusta.

– Mielestäni 4 A on muka-
va luokka täynnä erilaisia
persoonia hyvällä tavalla,
Marika kertoo. Tuuli on sa-

maa mieltä.
Marikalla ja Tuulilla oli

paljon huumoria ja oli haus-
kaa nauraa yhdessä.

– Äitini opetti kuvaama-
taitoa ja isoisäni oli koulun
kelloseppä eli perheeni on
vaikuttanut hiukan amma-
tinvalintaani, Tuuli kertoo,
kun tiedustelimme häneltä,
onko hänen perheensä vai-
kuttanut hänen ammatinva-
lintaansa. Marikan suvussa
taas ei esiinny opettajia.

Marikan mielestä opetta-
jan työssä on hauskinta työn
vaihtelevaisuus.

– Olen aika samaa mieltä
kuin Marika eli pidän lapsis-
ta ja työn monipuolisuudes-
ta, toteaa Tuuli.

Kysyimme Tuulilta ja Ma-
rikalta heidän lapsuuden
lempiammateista.

Halusin pienenä olla len-
toemäntä tai sirkuksessa
eläinten kanssa työskentele-
vä.Mutta nykyään opettaja-
na on hauskempaa, kertoo

Marika 
Minä halusin pienenä tai-

teilijaksi tai näyttelijäksi,
Tuuli lisää.

Toimittajina 
Tinja Espo ja 
Anita Anttila

Harjoittelemassa opettajan uraa

Marika Finne ja Tuuli Mäkinen ovat valmistumassa luo-
kanopettajiksi.

Maunulan ala-aste
täyttää kuusikymmentä
vuotta. Tällaisen yksittäi-
sen koulun elämän kaa-
ressa se tarkoittaa melko
paljon.

Uuden koulun valmis-
tuminen on täytynyt olla
Maunulassa hyvin merkit-
tävä tapahtuma. Koulum-
mehan kuuluu sodanjäl-
keisen jälleenrakennuk-
sen ponnistuksiin. Mau-
nulan koulu rakennettiin
aikana, jolloin kaikesta oli
pulaa, mutta jolloin yhdes-
sä saatiin kaikki onnistu-
maan. Tuo henki oikein
korostui juuri olympia-
vuonna 1952. Maunulan
koulusta oltiin varmasti
ylpeitä silloin ja me kaik-
ki tiedämme kuinka tär-
keä koulu edelleenkin on.

Koulun nuoruusiässä
sen identiteetti oli ylläpi-
tää alueen sisäistä yhte-

näisyyttä ja jatkuvuutta
sekä ylläpitää prosesseja,
jotka loivat omaleimaisen
koulun

Uskoisin, että Maunu-
lan koulu on tässä vaihees-
sa saanut tarvitsemansa
tuen ja luottamuksen ja
ohjauksen ympäristös-
tään.

Elämän kaaressa
Maunulan koulu on upeas-
sa ja tärkeässä vaiheessa.
Meillä on jo pitkä matka

kuljettuna. Tuo yhdessä
kuljettu, välillä raskaskin
matka on koulinut meistä
vahvoja, osaavia, tietäviä,
ymmärtäviä ja arvokkaita.

Meillä on koulussa niin
monta oppijaa ja kasvajaa
kuin on lastakin. Jokainen
heistä oppii ja kasvaa yk-
silönä ryhmässä.

Lapset osaavat ja ha-
luavat toimia ja tehdä.
Kun me aikuiset teemme
heidän kanssaan, kasvaa

Maunulan koulussa on-
nellisia ja hyviä lapsia.

Juhlalehtemme sisäl-
tää oppilaiden tekemiä
haastatteluja ja kertomuk-
sia.Tällä juhlalehdellä ha-
luamme tuoda teille ter-
vehdyksen oman alueem-
me elinvoimaisesta kou-
lusta.

Susanna Lamminpää
Maunulan ala-asteen

rehtori

60 vuotta
Maunulan koulun ystäville!

Maunulan kansakoulu – 
Maunulan ala-asteen koulu

Maunulan yhteiskoulu juuri valmistuttuaan 1952.

Myös rehtori ja opettajat olivat mukana esityksessä.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF00530061006e006f006d0061006c0065006800740069006b00e400790074007400f600f6006e0020007400610072006b006f00690074006500740074007500200079006c006500690073007000e400740065007600e400200061007300650074007500730074006900650064006f00730074006f002000440069007300740069006c006c0065007200200076002e0036002000760061007200740065006e002e002000c4006c00e40020006b00e40079007400e4002000760061006e00680065006d006d0069007300730061002000440069007300740069006c006c006500720069006e002000760065007200730069006f0069007300730061002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [1077.000 1474.000]
>> setpagedevice


