
Suomalaisen maaseutu-
kylän kuin myös suurkau-
pungin lähiön tärkeä raken-
nus on oma koulu.

Maunulalla oma koulu on
ollut jo kuusikymmentä vuot-
ta.

Tätä pitkää ja upeaa tai-
valta juhlitaan toukokuussa
lauantaikoulupäivän muo-
dossa.

Palaamme alkujuurille ja
peilaamme hieman siihen,
mitä muuta kaupungissam-
me tapahtui kuusikymmentä
vuotta sitten 1952 - käynnis-

sä oli valtava jälleenrakennus-
työ ja Helsingin olympialaiset
saatiin vihdoin käytyä.

Jos Teillä maunulalaisilla
on olemassa muistoja, kuvia
tai jotakin muuta aineistoa liit-
tyen koulun historiaan ja jota
haluaisitte jakaa,voitte ottaa
yhteyttä koulumme opetta-
jaan Riku Hirniin.Sähköpos-
ti on riku.hirn@edu.hel.fi

Koulumme toiminta-aja-
tus  on “Yhdessä toimien
luomme turvallisen ja kan-
nustavan oppimisympäris-
tön.Arvostamme hyviä tapo-
ja ja sydämen sivistystä”.

Maunulan kylän koulun
keväiset terveiset maunulalai-
sille!

Susanna Lamminpää,
rehtori

Maunulan Yhteiskoulun
kansainvälisen luokan tytöt
olivat viime syksynä biologian
opettajansa lehtori Liisa Mä-
kelän kanssa tutkimassa Sor-
sapuiston lammen vettä, ja
kun veden alta löytyi van-
haan kieltotauluun tarraan-
tuneita iilimatoja,tytöt kiljui-
vat innosta.Onnistuneen tut-
kimusretken kruunasi vesi-
näytteiden tarkastelu luo-
kassa mikroskoopin avulla,
jolloin havaittiin sen alla ve-
dessä mönkiviä mustia pieniä
palleroita.Ne ikuistettiin oku-
laarin läpi muistoksi Suomen
luontoretkestä.

Lehtori Liisa Mäkelä on
opettanut biologiaa ja maan-
tietoa Maunulan Yhteiskou-
lussa vuodesta 1986.Hän on
innostunut aineestaan ja joh-
totähtenään hänellä on edel-
leenkin ajan hermolla pysy-
minen,jotta hän pystyisi tar-
joamaan oppilailleen jatku-
vasti uutta ja uudistuvaa tie-
toa.Tutustumalla alansa vir-
tauksiin julkaisujen ja uusien
oppimateriaalien kautta hän
saa virikettä omaan opetuk-
seensakin.

Liisa Mäkelä on energia-
pakkaus vailla vertaa.Hän on
kuuden lapsen äiti, täysipäi-
väinen lukion lehtori, joka
työnsä ohella on opiskellut Jy-
väskylän yliopistossa englan-
ninkielisen aineopettajan pä-
tevyyden. Juuri siksi hän on
vastuussa Maunulan Yhteis-
koulun kansainvälisen luo-
kan biologian opetuksesta.Se,
joka luulee,että koti ja koulu
vievät hänen koko energian-
sa,erehtyy pahankertaisesti.
Kaiken muun ohella hän on
Biologian ja maantiedon opet-
tajien liiton varapuheenjohta-
ja.Lähinnä hänen sydäntään
tällä hetkellä on uuden valta-
kunnallisen opetussuunnitel-

man ja tuntijaon valmistelu-
työ.

Opettajan ammatissa on
vaikea lepäillä laakereillaan.
Vaikka Liisa Mäkelä yrittää-
kin suunnitella työpäivänsä
mahdollisimman järkevästi
valmistautumalla seuraa-
vaan päivään koululla työpäi-
vän päätyttyä,on välistä pak-
ko viedä töitä kotiin. Varsin-
kin koeviikon jälkeen on pal-
jon kokeitten korjausta.

Uusin opetusteknologia ja
nykyaikaiset opetusmenetel-
mät ovat Liisa Mäkelän ope-
tuksen tunnusmerkkejä.Ope-
tuksessaan hän pyrkii kes-
kusteluun ja yhdessä tekemi-
seen. Hänen tavoitteenaan
on,että oppilas itse oivaltaa il-
miöitä ja asioita.Lukiossa kui-
tenkin ryhmäkokojen suu-
ruus ja opetettavien asioiden
paljous pakottaa peruskoulua
suurempaan opettajakeskei-
syyteen. Jokaisella kurssilla
lukion oppilaat tekevät silti
joitakin käytännön harjoi-
tuksia.Liisa Mäkelä kiittelee-
kin koulunsa varustetasoa.
Lähes joka luokassa on tieto-
koneet,internet-yhteydet,pro-
jektorit ja dokumenttikame-
rat.Niiden käyttäminen hel-
pottaa työtä ja avartaa ope-
tuksellisia mahdollisuuksia.

Maunulan Matematiikka-
lukio on leirikoulussa vuosit-

tain alkukesästä Käsivarren
Lapissa Karesuvannossa,jol-
loin Liisa Mäkelä toimii
emäntänä ja joukkojen huol-
tajana, jotta osanottajat pys-
tyvät keskittymään mate-
matiikan opiskeluun.Oleelli-
sena osana leirikoulua Liisa
Mäkelä pitää leiriläisille bio-
logian maastokurssin. Hä-
nelle leirikoulu on irrottautu-
mista tavallisesta koulutyös-
tä,unelma, jolloin voi keskit-
tyä yhdessä oppimiseen.Ei ole
aikataulua.Oleminen on nä-
kemistä ja kokemista.

Kun leirikoulu tai luonto-
retket eivät ole ajankohtaisia,
voivat kaikki tutkiskella kou-
lun suurta akvaariota. Siinä
uiskentelevat kilpikonnat
ovat 15-20-vuotiaita, ja sieltä
löytyy monenlaista ötökkä ä,
joita tarvitaan opetuksessa.
Akvaarion katseleminen on
rauhoittavaa, mutta myös
kiinnostavaa, sillä kaikilla ei
ole mahdollisuutta pitää eläi-
miä kotona.Akvaarion huol-
to on ollut 15 vuotta Liisa Mä-
kelän,oppilaitten,siivoojien ja
vahtimestareitten yhteinen
projekti,koska sitä on hoidet-
tava kesäaikanakin.

Tulevaisuutta silmällä pi-
täen Liisa Mäkelä painottaa,
että meidän kaikkien pitää
toimia siten, että voisimme
jättää jonkinlaisen maapallon
tuleville sukupolville. Hän
tunnustaakin olevansa ra-
sittava yrittäessään tyrkyttää
kuningasajatustaan niin opet-
tajille,oppilaille kuin kaikille
muillekin.Yhdessä oppilaiden
kanssa hän on kehittänyt
kouluun toimivan jätteiden
kierrätyssysteemin.Oppilaat
ovat hyväksyneet kestävän
kehityksen ideologian ja toi-
mivat sen mukaisesti.

J.J.
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Välityspalkkio esim. VERKKO 900 € + 3,8 % velattomasta hinnasta + asiakirjakulut 190 € (hinnat sis. alv.). Pyydä palvelutarjouksemme!  

Välittäjämme tapaavat viikoittain näytöillä tuhansia ostaja-asiakkaita.
Joku heistä saattaa muuttaa pian teille. Kodinvaihto alkaa, kun kutsut meidät
ajoissa maksuttomalle Kotikäynnille. Mietitään toiveitasi yhdessä ja tehdään

sinulle sopiva kodinvaihtosuunnitelma. Samalla saat tietää
luotettavasti asuntosi arvon, tilastojemme mukaan onnistumme

arvioinnissa 98 % varmuudella. Kutsu meidät kylään.
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Tapasimme
kenties juuri sinun

kotisi ostajan.

Ota yhteyttä p. 010 622 3930
Kiinteistömaailma Oulunkylän Asunnot Oy

Mäkitorpantie 23, 00640 Helsinki
puh. 010 622 3930

Innosta kiljuvat tytöt 
löysivät iilimatoja

Maunulan ala-asteen
koulussa järjestettiin aula-
kilpailu, koska koulun au-
lat oli koettu värittömiksi ja
tylsiksi.

Haastattelin Jessica Ok-
sasta, joka oli aulakilpailun
tuomaristoa.

– Mitä mieltä olit kilpai-
lusta?

"Se oli todella tiukka.
Kaikki aulat olivat niin
upeita."

– Mitä mieltä olit aulojen
ulkoasusta? 

"Kaikki teokset olivat
todella hienoja, mutta ros-
kia näkyi vielä vähän

maassa. Esim. paperin pa-
lat olisi voinut laittaa ros-
kikseen." 

– Oliko aulojen tuomari-
na oleminen vaikeaa?

"Oli, koska kaikki aulat
olivat niin hienoja, joten
niistä oli vaikea päättää mi-
kä olisi paras."

Omassa luokassa val-
mistauduttiin kisaan teke-
mällä eläimiä, koska ai-
heemme oli omassa aulas-
sa maan eläimet.Alakerran
aulassa oli veden eläimet ja
niin edelleen. Oppilaskun-
nassa valmistauduttiin au-
lakilpailuun järjestämällä

kahvila lokakuussa.Kahvi-
la oli maksullinen, koska
rahoilla ostettiin viherkas-
veja, jotta aulat näyttäisi-
vät kivoilta ja viihtyisiltä.
Oppilaskunta valitsi viher-
kasvit ja istutti ne. Viher-
kasveiksi valittiin traakki-
puita ja jotakin palmulajia.,
koska ne ovat kestäviä kas-
veja. Oppilaskunnasta va-
littiin tuomaristo. joka va-
litsi voittaja-aulan.

Voittaja-aula julkaistaan
myöhemmin maaliskuus-
sa.

Pirkko Viljakainen

Maunulan ala-asteen aulakilpailu

Maunulan ala-asteen 
60-vuotistaival kyläkouluna
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