
Iiro Rantala kävi Mau-
nulan ala-astetta 1970-lu-
vun ja 80-luvun vaihteessa.
Halusimme selvittää millai-
sia kouluvuosia tämä Risto
Räppääjän säveltäjä vietti
Maunulassa.

Ensimmäisillä luokilla
häntä opetti Rouva Linto-
nen. Hänen aviomiehensä
herra Lintonen toimi myös
Iiron opettajana ala-asteen
aikana.

Kolmannelle luokalle Ii-
ro pääsi onnekseen mu-
siikkiluokalle ja se taisi
avittaa nuoren miehen tule-
vaisuuden suunnitelmia.
Pienenä hän oli haaveillut
köysimiehen hommista
Suomenlinnan vesibussilla.
- Mutta sitten tuli musiikki
ja särki tämän unelman, to-
teaa Iiro.

Musiikkiluokalla hänen
opettajakseen tuli Maaret
Kulju-Tamminen. Iiro
muistelee lämmöllä juuri
valmistunutta opettajaa:

– Olimme hänen ensim-
mäinen luokkansa, hän oli
juuri valmistunut. Aivan
ihana opettaja, joka antoi
minun soittaa välitunneilla
pianoa. Meillä ei ollut pia-
noa tuohon aikaa vielä ko-
tona. Sitten hän lähti saa-
maan lapsia ja opettaja
vaihtui.

Kouluvuosia muutenkin
leimasi kova halu esiintyä.

Hän oli innolla esiintymäs-
sä, soittamassa ja ideoi-
massa koulun joulu- ja ke-
vätnäytöksiä.

Nykyään Iiro Rantala
matkustaa ympäri maail-
maa. Tulevana syksynä on
suunnitelmissa julkaista
uusi levy. Edessä on myös
konsertteja ympäri Euroop-
paa,Suomi mukaan lukien.

Maunulan ala-asteen ny-
kyisiä oppilaita askarrutti
myös, miten entinen mu-
siikkiluokkalainen on selvi-
ytynyt Risto Räppääjä trilo-
gian sävellystyöstä. Hänen

mielestään laulut eloku-
viin ovat syntyneet aika vai-
vatta: - Koska olen säveltä-
nyt pianomusiikkia paljon
enemmän kuin lauluja, to-
teaa muusikko. Kysyttäes-
sä suosikki lauluja Risto
Räppääjä elokuvista hän
mainitsee laulut "Mageet
sanat" ja "Jorpakkoon".

Maunulan ala-asteen
lapset haluavat toivottaa
Risto Räppääjä -muusikol-
le värikästä tulevaisuutta ja
muistuttavat, että hän on
aina tervetullut vieraile-
maan koululla.
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Koulumme täyttää tänä
vuonna 60 v. ja siksi haas-
tattelimme Vappu Pimiää.

Vappu Pimiä kävi mei-
dän kouluamme vuonna
1985-1991.

Selvitimme hieman, mi-
tä hän ajatteli koulusta ja
mitä hänelle kuuluu nyky-
ään.

Mikä on sinun nykyi-
nen ammattisi?

Juontaja ja toimittaja.
Onko koulu muuttu-

nut paljon sinun ajoista-
si ja miten?

Tuntuu pienemmältä.
Liikuntahalli on uusi,muu-
ten samat rakennukset on
paikoillaan.

Viihdyitkö Maunulan
ala-asteella?

Viihdyin tosi hyvin.Sain
paljon kavereita täältä.Kou-
lusta tuli paljon ystäviä ja
jotka edelleen ovat ystäviä-
ni. Tulin mielelläni kou-
luun.

Mikä on mukavin
muisto tästä koulusta?

Tykkäsin pelata ainoana
tyttönä pesäpallojoukkuees-
sa. Se oli suuri ylpeyden ai-
he.

Oliko sinulla paljon
kavereita?

Joo! On aina ollut paljon
kavereita. Tyttöjen ja poi-
kien kanssa olen vieläkin te-
kemisissä.

Kiusattiinko sinua
koulussa?

Ei kiusattu.Välillä oli tul-
lut kränää.Luokka sotia tu-
li välillä esim. A-luokka vs.
B-luokka.

Mikä oli lempi koulu-
aineesi?

Liikunta,matikka ja eng-
lanti.

Mikä oli erityisen
hauskaa niissä kouluai-
neissa?

Liikunnassa sai olla ul-
kona ja purkaa energiaa.Ja
matikassa sain hyviä nume-
roita.

Oliko aineita joista et
erityisesti pitänyt?

Ruotsi oli vähän vaikeaa

ja opettaja oli omalaatuinen
persoona ja siksi se oli vai-
keaa. Käsityö oli vaikeaa.
Opettaja ei ollut tasapuoli-
nen.

Oliko täällä koulussa
mukavia opettajia?

Opettaja on jumala ja sil-
le ei hangata vastaan. Luo-
kanopettaja piti suurim-
man osan tunneista. Aina-
han tulee toimeen toisten
kanssa paremmin kuin tois-
ten.

Muistatko kuka oli
luokanopettajasi?

Jorma Kunnari oli luo-
kalla 3-6 ja Katja vuoden si-
jaisena.

Millainen hän oli?
Jorma oli hyvä opettaja.

Jorma sai aina luokan hiljai-
seksi. Hän ei ollut hötkyili-
jä.

Kuka oli lempiopetta-
jasi?

Jorma ja englannin opet-
taja

Oliko kouluaikanasi
koulun järjestämää ker-
hotoimintaa ja jos oli
osallistuitko?

Joo oli kerhotoimintaa.
1–2 luokan olin iltapäivä-
kerhossa.Koulun kerhoissa
en käynyt paitsi kuvaama-
taitokerhossa.

Muistatko hauskoja
hetkiä ala-asteelta?

Kerran minä ja kaverit
eivät halunneet mennä vä-
litunnille ja yksi kavereista
(Kaarina) meni kaappiin
siksi aikaa, kunnes opetta-
ja oli mennyt luokasta ulos.
Opettaja kuitenkin lukitsi
kaapit ja Kaarina ei päässyt
sieltä ulos, joten hän hä-
tääntyi.

Kun olit pieni, miksi
halusit tulla isona?

Sirkukseen halusin men-
nä ja äiti kertoi, että siellä
täytyi olla yötä ja en halun-
nut pois kotoa. Halusin
myös kokiksi, näyttelijäksi
ja rikkaaksi liikenaiseksi.

Jännittääkö sinua
esiintyminen?

Vähän aina. Pitää kasa-
ta itsensä ja kylmät väreet
tulee aina. Muistan joka
kerta sen fiiliksen ja se jän-
nitys kestää n. 20 s. Ekassa
lähetyksessä jännittää aina
enemmän kuin vikassa.

Vappu Pimiä viihtyi 
Maunulan ala-asteella

Vappu Pimiä kävi Maunulan ala-astetta 1980- ja 90-luvun vaihteessa. Kuvassa Vap-
pu ja "toimittajat".

info@perhehoitokumppanit.fi 
www.perhehoitokumppanit.fi 

Perhehoitokumppanit on Suomen ensimmäinen yksi-
tyinen, erityisen vahvasti tuetun perhehoidon toimija. 
PKS tuottaa korkealaatuista palvelua nyt jo kymme-
nille sijoitetuille lapsille ja turvaa riittävän tuen näiden 
sijaisvanhemmille.

Toimintamme laajenee myös pääkaupunkiseudulla. 
Etsimme nyt Etelä-Suomen alueelta sijaisperheitä 
vahvasti tuettuun perhehoitoon, erityisesti koulu-
ikäisille ja sisaruksille.

PKS:n perhehoitajana saat
- ennakkovalmennuksen, työnohjauksen ja
 täydennyskoulutusta
- ammatillisen työryhmämme tiiviin tuen
- hyvän palkkion ja kulukorvauksen
- 24 tunnin tuen 7 päivänä viikossa
- 21 päivää vapaata vuodessa

PKS:n perhehoitajana olet valmis
sitoutumaan haastavaan tehtävää-
si, tiiviiseen yhteistyöhön sekä
kehittymään perhehoitajana.

Kiinnostuitko? Ota yhteys
aluepäällikkö/perheterapeutti 
Marja Kaskela, p. 040 707 1644
tai hallintokoordinaattori
Katja Matjussi, p. 040 707 4843.
Tervetuloa vahvaan ja kas-
vavaan joukkoomme!

Sinua tarvitaan
Voisitko sinä ryhtyä
sijaisvanhemmaksi?

Seuraava PRIDE-
valmennus alkaa 
maaliskuussa!

Heikki Pirhonen aloitti
Maunulan kansakoulussa
syksyllä 1950.Hän oli aloit-
tanut koulutaipaleensa jo
kolme vuotta aiemmin Paki-
lan kansakoulussa.Opetta-
jana Maunulassa hänellä oli
Paavo Jouppila. Jouppila
oli pidetty opettaja, joka oi-
kealla tavalla piti pojat ku-
rissa.

– Hän oli hyvin rauhalli-
nen,eikä koskaan huutanut
oppilaille. Hänellä ei myös-
kään ollut suosikkioppilaita,
toteaa Pirhonen.

Vielä kymmenvuotiaana
nuorella Heikillä eivät tule-
vaisuuden suunnitelmat ol-
leet kovin kirkkaana mieles-
sä.Kuitenkin jotakin lopun
elämän kestävää kansa-
koulusta löytyi oppien lisäk-
si, samaa matkaa kouluun
kulkenut Seija Rastas, he

kulkevat edelleen yhteisiä
teitä.

Vuosien jälkeen paris-
kunnan tie on tuonut takai-

sin Pirkkolaan. Pariskunta
elää tyytyväisenä taas Pirk-
kolassa ja toimii aktiivisena
naapurustossa.

Elämänkumppani löytyi 
Maunulan kansakoulusta

Maunulan ala-aste 1980-luvulla.

Seija ja Heikki Pirhonen kulkivat yhdessä koulutietä
jo 60 vuotta sitten.

Soittoa välitunneilla

Iiro Rantala kävi Maunulan ala-asteella musiikkiluok-
kaa.
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