
2.12. klo 18–19 Kau-
neimmat adventtivirret.
Hoosiannaa lauletaan pu-
hallinyhtyeen säestyksellä,

johtajana Paavo Haapiai-
nen.

Lauantaina 8.12.klo 17
joulukonsertti "Arkihuolesi

kaikki heitä"
Tiistaina 11.12.klo 9.30

ja 10.15 Maunulan leikki-
puistossa vietetään joulu-
hetkeä

Keskiviikkona
12.12.klo 13 Musiikillinen
joulujuhla joululaulujen
merkeissä

Torstaina 13.12. klo 10
Perheiden joulukirkko ja
joulukahvit

Torstaina 13.12. klo 18
Pikkupianistien Lucia-kon-
sertti

Tiistaina 18.12. klo 18
Perinteinen "Oi jouluyö" -
konsertti. Pertti Palm ja ro-
manimusiikkiyhtye Tum-
mat tunteet Tampereelta

Keskiviikkona 19.12.
klo 18Metropolia-ammatti-
korkeakoulun laulumatinea

Torstai 20.12.klo 18 Ju-
venalia-musiikkiopiston lau-
lumatinea

Sunnuntaina 16.12.klo
18 Kauneimpia joululaulu-
ja lauletaan

Sunnuntaina 23.12.klo
15 Kauneimpia joululaulu-
ja lauletaan

24.12.klo 14 Jouluaaton
hartaus on aattona

25.12. klo 8 Joulukirkko
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Kysy lisää:
NCC Rakennus Oy
Puh. 010 507 5588
Mannerheimintie 103a, 00280 Helsinki
asiakaspalvelu@ncc.fi 

Ota yhteyttä 
Maunulan 
pääurakoitsijaan!

NCC on vahva putkiremontoija Maunulassa. 
Kysy vaihtoehtoja taloyhtiösi tarpeisiin luo-
tettavalta rakentajalta! NCC:llä on hyväksi 
hiottu toimintatapa, jossa kuunnellaan ja 
informoidaan asiakasta tarkoin. Teemme 
putkiremontit ja muut taloyhtiön peruskor-
jaukset ja pihat yhdellä tilauksella – yksit-
täin tai aikaa ja rahaa säästä-
vänä ryhmäremonttina. 

Teemme 
sen, minkä 
lupaamme

Asukastalo

Saunabaariin

Metsäpurontie 25
ma-to 9-15

pe 9-14

Raottamalla Maunulan
yhteiskoulun ja Helsingin
matematiikkalukion mu-
siikkiauditorion ovea aistii
lähestyvän joulun. Luokka
piirittää pianoa soittavan
musiikinopettaja Johanna
Kilpi-Lindnerin. Lukiolais-
ryhmä valmistaa esitystä
koulun joulukonserttiin.

Maunulan ala-asteen
oppilaat tulevat yhteis-
koululle kuuntelemaan
Hoosianna-aamunavausta
perjantaina 30.11.klo 9.00.
Yhteiskoulun oppilaat vas-
taavasti kerääntyvät
kuuntelemaan kuoroaan
klo 9.45.

Koulun joulukonsertti

on kerännyt salin täydeltä
väkeä jo 22 vuotta peräk-
käin. Tänä vuonna kon-
sertti pidetään 19.12. klo
18.00 alkaen. Lippuja saa
ovelta ja oppilailta. Lipun
hinta on 7 € aikuisilta ja 4
€ isommilta lapsilta.Tuot-
to menee stipendirahas-
toon.

Virittäydytään joulun tunnelmaan

Musiikinopettaja Johanna Kilpi-Lindner harjoittaa Hoosianna-aamunavausta.

Maunulan kirkolla konsertteja 
ja joulujuhlia

Perjantaina 2.11. kou-
lumme keittiöemäntä Elina
Tolvanen jäi eläkkeelle.Hän
aloitti työnsä keittiössämme
vuonna 1998 ja oli töissä 14
vuotta. Paljon on sattunut
vuosien mittaan. Elina on
tykännyt olla lasten kanssa.
Elina sanoi,että ihmisiä tu-
lee ikävä,mutta työtä ei.Nyt
hänellä on aikaa omille har-
rastuksilleen ja omalle lap-

senlapselle.Viimeinen päivä
oli ihana ja hän kiittää kaik-
kia omista läksiäisistä ja hy-
västä yhteistyöstä.

Koulun uusi keittiöemän-
tä Marja Käyhty aloitti uu-
den työn Maunulan ala-as-
teella 25.10.2012. Häntä
jännitti aloittaa uusi työ.Työ
on ollut hauskaa,mutta vä-
lillä kiireistä. Marja sanoo
pitävänsä lapsista.Keittiös-

sä on mukava ilmapiiri.
Työkaveritkin ovat tulleet
tutuiksi.Muun muassa hän
on saanut Sari-nimisen ka-
verin. Työssään hän tilaa
ruuat,lämmittää ruuat,kat-
soo etteivät ruuat lopu kes-
ken ja siivoaa salin päivän
lopussa.

Kirjoittajat: Sasu &
Pirkko 6A

Ala-asteen vanha ja 
uusi keittiöemäntä

Elina Tolvanen (vas.) sai onnitteluja kollegoiltaan viimeisenä työpäivänä.

Maunulan yhteiskoulu
ja Helsingin matematiik-
kalukio jatkaa vahvaa pe-
rinnettä kansainvälisessä
toiminnassa.Comenius-pro-
jektien tarkoitus on edistää
eurooppalaisten koulujen
yhteistyötä. Pääasiallisin
yhteistyömuoto on oppilas-
ja opettajavierailut eri kou-
luissa.

Meneillään olevan Co-
menius-projektin
(2011–2013) nimi on "Water
- the Essence of Life".Maun-
ulan yhteiskoulu on projek-
tin koordinaattorikoulu, ja
partnerikoulut tulevat Sak-
sasta, Ranskasta, Italiasta
ja Espanjasta.

Jokaisessa maassa järjes-

tetään vajaan viikon pitui-
nen vierailu, joissa tutkitaan
vettä monesta eri perspek-
tiivistä:veden historiaa,vet-
tä nykyaikana ja veteen
kohdistuvia uhkakuvia tule-
vaisuudessa. Koulut val-
mistelevat teemaa omilla ta-
hoillaan ennen vierailua, ja
vierailun aikana teemaa va-
lotetaan työpajoissa sekä
musiikin että taiteen kaut-
ta.

Tänä syksynä Mayk:n
vuoro oli järjestää Come-
nius-vierailu. Koulussam-
me vieraili 29.9.–4.10 kaksi-
toista opettajaa ja 26 oppi-
lasta neljästä eri partneri-
koulustamme.Oppilaat vie-
railivat tunneilla, osallis-

tuivat workshop-toimintaan
sekä patikoivat Nuuksion
kansallispuistossa.Työpajo-
jen tuotoksina vesi-teema ai-
heena syntyi hieno valoku-
vanäyttely,performanssi se-
kä tieteellinen vertaileva
tutkimus lähivesistön veden
laadusta eri maissa.

Mayk saa opettajia part-
nerikouluista vierailulle
tammikuussa 2013 aiheena
Suomen Pisa-menestys ja
sen syyt.Keväällä 2013 Ma-
yk:sta lähtee oppilasryhmiä
opettajineen Saksaan,Itali-
aan ja Espanjaan.

Auli Fagerström 
Comenius

-koordinaattori

Puhtaan veden tärkeydestä

Ranskalaiset ihastuivat suomalaiseen keittiöön. Comenius-projektin vaihto-oppilaat
kotitaloustunnilla.
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