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KATSAUS LUKUVUOTEEN
 
 
Rehtorin tervehdys

Ensin leuto syksy jatkui poikkeuksellisen pitkään. Sitten sään puolesta poik-
keuksellisen leuto ja lumeton talvi vaihtui huomaamatta poikkeukselliseen 
kevääseen. Tänään poikkeuksellinen kevät vaihtuu poikkeukselliseen kesään.

Huolestuttavien koronauutisten kantautuessa yhä lähempää Euroopasta 
Munkkiniemen yhteiskoulun johtoryhmä käsitteli 2.3.2020 pitämässään 
kokouksessa sitä mahdollisuutta, että normaali koulutyö joudutaan keskeyt-
tämään myös omassa koulussamme. Ryhmässä päätettiin eräistä valmistautu-
mistoimista ja annettiin alustavat ohjeet opettajille. 

Vain yksitoista päivää em. kokouksen jälkeen normaali koulutyö Munkki-
niemen yhteiskoulussa keskeytyi, kun opettajien neuvottelussa ryhdyttiin 
puoliltapäivin perjantaina 13.3. suunnittelemaan toteutettavia etäopetusjär-
jestelyitä normaalin koulutyön mahdollisesti keskeytyessä. Lauantaina 14.3. 
koulumme ylläpitäjä ilmoitti suunnitelmastaan keskeyttää koulutyö ja siirtyä 
etäopetukseen. Maanantaina 16.3. maamme hallitus ilmoitti koulutyön kes-
keytymisestä koko valtakunnassa keskiviikkona 18.3. Koulumme opettajat 
olivat siis hyvin valmistautuneita, kun etäopetus käynnistyi.

Ylioppilastutkintolautakunta päätyi kevään 2020 ylioppilaskirjoitusten osalta 
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poikkeukselliseen ratkaisuun päättäessään kirjallisten kokeiden jo alettua 
varhaistaa reaaliaineiden kokeita viikolla. Viikolla 11 järjestettiin ylioppilas-
koe kaikkina koulupäivinä.

Suomi siirtyi poikkeusoloihin 17.3.2020, kun valmiuslaki otettiin käyttöön. 

Edellisen kerran koulumme toiminta keskeytyi talvisodan takia. Ensin 
toiminta keskeytyi 10.10.1939, mistä koulumme lukuvuoden 1939–1940 
vuosikertomuksessa todetaan seuraavasti: Lokakuun 10 p:nä katsottiin yleinen 

tilanne maassamme niin vakavaksi, että koulun oli lopetettava toimintansa. – – . 

Kun sodanuhka marraskuun loppupuolella näytti helpoittuneen toimi koulu 24.11. 

lähtien supistetuin lukusuunnitelmin ja osin sijaisopettajin. Koulutyö päättyi 
kuitenkin 30.11.1939 ilmahälytykseen, kun sota Suomen ja Neuvostoliiton 
välillä alkoi.

Talvisodan päättymisestä tuli 13.3.2020 kuluneeksi 80 vuotta. Kaikki muisto-
päivän yleisötilaisuudet peruutettiin koronatilanteen takia.

Toisin kuin vuonna 1939, koulumme toiminta ei keväällä 2020 suinkaan 
kokonaan keskeytynyt. Yhteiskunnallisten olojen kuitenkin ollessa vakaat 
oppilaiden kotiopiskelua tuettiin etäopetuksella nykytekniikkaa käyttämäl-
lä. Haluan tässä yhteydessä lausua kiitokseni kaikille koulumme oppilaille, 
opettajille ja HTP-henkilöstölle erinomaisesta toiminnasta ja joustavuudesta 
poikkeusolojen aikana. Kiitos kuuluu luonnollisesti myös oppilaiden huolta-
jille ja kotiväelle, jotka tukivat kotiopiskelua.
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Normaalista ja totutusta poikkeaminen aiheuttaa meissä usein epävarmuutta. 
Nyt puhutaan yleisesti ”uuteen normaaliin” paluusta. Mitä tämä uusi nor-
maali voisi olla?

Varmaankin viitataan pandemioiden mahdollisuuteen ja sitä seuraavaan 
sääntelyyn. Lentoliikenteen sekä loma- ja työmatkailun vähentymiseen. 
Asioiden hoitamiseen etänä ja digitaalisten palveluiden käytön yleistymiseen.

Toisaalta on ikuisia asioita, jotka eivät uudessa normaalissakaan muutu. 
Kaikkina aikoina arvostus opiskelua, sivistystä ja motivaatiota työntekoa 
kohtaan tulee säilymään. Niin ikään säilyy ihmisen halu läheisyyteen toisten 
kanssa, olipa sitten kyse kodista, parisuhteesta, juhlasta tai muusta yhteen-
kuuluvuuden tunteesta. On selvää, että ns. kultainen sääntö tulee aina pitä-
mänä pintansa – tee toiselle se, minkä toivoisit itsellesi tehtävän.

Kiitän jokaista munkkalaista 
päättyvästä lukuvuodesta ja 
toivotan jokaiselle aurinkoista 
kesää ja virkistävää lomaa.

Tulevaisuuteen suuntaavin 
ajatuksin,

Aki Holopainen
rehtori

Elma Hovi 8d
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Oppilaat, opettajat ja hallinto

Alla olevassa taulukossa on esitetty koulun oppilasmäärä 20.9.2019 tilanteen 
mukaisena. Suluissa on esitetty edellisen lukuvuoden tilanne vastaavana ajan-
kohtana. 

Peruskoulu
7 167 (166)
8 171 (146)
9 149 (157) 480 (469)

Lukio
I 157 (155)
II 149 (161)
III 160 (141)
IV 9 (11) 475 (468)

Myk 955 (937)

Alin lukioonottokeskiarvo vuonna 2019 Munkkiniemen yhteiskoulussa oli 
8,75. 

Syksyn ylioppilaskirjoituksiin osallistui 159 hajautettua tutkintoa suorittavaa 
tai tutkintonsa loppuun saattavaa opiskelijaa sekä 41 arvosanaansa korotta-
maan pyrkivää tai tutkintoa täydentävää ylioppilasta. Syksyllä 2019 ylioppi-
laaksi valmistui kahdeksan opiskelijaa.

Kevään 2020 ylioppilaskirjoituksiin osallistui kaikkiaan 214 opiskelijaa, joista 
176 oli koulun varsinaisia oppilaita. He joko tavoittelivat tutkinnon loppuun-
saattamista tai hajauttavat tutkintonsa ja jatkavat ylioppilaskokeiden suorit-
tamista tulevilla tutkintokerroilla. Jo aikaisemmin yo-todistuksen saaneita 
hyväksytyn kokeen uusijoita ja tutkintonsa täydentäjiä oli 38. Lukuvuoden 
päättäjäisjuhlassa koulusta valmistuu 148 ylioppilasta.

Koulun opettajakuntaan kuului rehtorin lisäksi 70 opettajaa, joista lukiossa 
työskenteli 15 lehtoria ja 2 tuntiopettajaa ja peruskoulussa vastaavasti 26 
lehtoria ja 29 tuntiopettajaa. Perhevapaalla oli 3 opettajaa, opintovapaalla 1 
opettaja. Osa opettajista oli peruskoulun ja lukion yhteisiä.

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön kuului lukuvuoden päättyessä 13 henki-
löä ja perhevapaalla oli 1 henkilö.
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Kouluterveydenhoitajana on toiminut kokoaikaisena Heidi Serjo sekä osa-ai-
kaisena Pipsa Koponen. Koululääkärit ovat vaihdelleet. Terveydenhoitajat ja 
koululääkäri ovat Helsingin kaupungin palveluksessa.

Kouluruokalapalveluista huolehti Compass Group FS Finland Oy.

Kiinteistön huollosta on vastannut Väis-Ki Oy.
Siivouksen ja osan vahtimestaripalveluista hoiti Raveter Oy.

Munkkiniemen koulutussäätiö sr:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut 
teollisuusneuvos Pekka Heusala ja varapuheenjohtajana hallituksen puheen-
johtaja Raimo Voipio. Hallituksen muut jäsenet olivat professori Yrjänä 
Haahtela, asianajaja Mika Jauhiainen, VTM Matti Taipale, toimitusjohtaja 
Pekka Soini, projektijohtaja Johanna Aro, toimitusjohtaja Taru From ja lain-
säädäntöneuvos Tiina Ferm. Säätiön asiamiehenä toimi rehtori, kouluneuvos 
Aki Holopainen.

Eläkkeelle siirtyvät henkilökunnan jäsenet

Lukuvuoden aikana Munkkiniemen yhteiskoulusta on siirtynyt tai siirtyy 
eläkkeelle neljä henkilöä: Juhani Kuitunen, Sirpa Koskimies, Jyrki Lehto ja 
Raija Pulliainen.

Lukion ja peruskoulun biologian ja maantiedon lehtori Juhani Kuitunen 
astui Munkkiniemen yhteiskoulun opettajakunnan riveihin 1.8.1988, ja hän 
siirtyy vapaalle virallisesti 31.7.2020. Juhani Kuitunen on jäänyt lukuisten 
opiskelijasukupolvien mie-
leen pidettynä ja mukavana 
opettajana, jolla on aina 
ollut oma roolinsa myös 
abiturienttien penkkareissa. 
Tämän kevään abi-shown 
Kuitunen koki yhdessä vii-
meisen valvontaluokkansa 
kanssa helmikuussa. Juhani 
Kuitunen jää mieliimme 
reiluna ”vanhan liiton” 
opettajana, aina avuliaana ja 
muut huomioon ottavana. Juhani Kuitunen (oikealla alhaalla) osallistui MYK:n juoksutiimin vii-

koittaisiin lenkkeihin ahkerasti. Kuvassa koulun joukkue Helsinki City 
Marathonin jälkeen hymyilemässä vuonna 2001.
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Talouspäällikkö Sirpa Koskimies aloitti 
Munkkinimen yhteiskoulussa 10.10.2005, 
ja eläkepäivät koittavat virallisesti tulevana 
syksynä 30.9.2020. Sirpa Koskimies on 
tullut tutuksi meille munkkalaisille mut-
ta on ollut monelle tuttu henkilö myös 
Yksityiskoulujen Liitossa: yksityiskoulujen 
taloudenhoitajien ja rehtoreiden parissa 
Koskimies on ollut arvostettu ja korkeasta 
ammattitaidostaan tunnettu luottoihmi-
nen. Sirpa Koskimies hoiti Yksityiskoulu-
jen Liitto ry:n ja Helsingin Yksityisoppi-
koulut ry:n pääkirjanpidon tilinpäätöksineen vuosina 2009–2018. Me kaikki 
toivotamme mukavaa kesää ja sen myötä syksyn alkua arjessamme jämäkästi 
numerot, taulukot ja laskelmat järjestyksessä pitäneelle talouspäälliköllemme.

Jyrki Lehto otti vastaan vahtimestari pestin 5.1.2011 
ja oli koulun palveluksessa 24.2.2020 asti. Jyrki Leh-
don vakaa ja rauhallinen hahmo koulun ala-aulassa 
oli tuki ja turva monelle oppilaalle ja opiskelijalle. 
Myös henkilökunta saattoi aina luottaa Jyrkin avu-
liaisuuteen. Ei ollut niin pientä asiaa, etteikö se olisi 
Jyrkin käsien kautta löytynyt, järjestynyt tai tullut 
kuntoon! Jyrkin lepoisuus säilyi, vaikka aamuisin 
saattoi useampikin koululainen aloittaa päivänsä 
ottamalla vahtimestariin yhteyttä heti kouluun tul-
tuaan: ”Lokeron avaimeni on tainnut jäädä kotiin…”

Siivouksesta sekä ilta- ja viikonloppuvahtimes-
taritoiminnasta vastannut Raveter Oy:n Raija 
Pulliainen on ollut toimelias näky koulun tiloissa 
vuosina 1996–2020. Koulun väen lisäksi lukui-
sat koulun tiloja käyttäneet vuokralaisryhmät, 
kuten koripalloilijat ja tanssijat, ovat tehneet Raija 
Pulliaisen kanssa tiivistä yhteistyötä läpi vuosi-
kymmenten. 
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Myyry ry eli Munkkiniemen yhteiskoulun  
ystävät ry

Myyryn toimintaa esiteltiin alkusyksyllä vanhempainilloissa, erityisesti 
7.-luokkalaisten ja lukion 1. vuosiasteen opiskelijoiden huoltajille suunna-
tuissa illoissa. 7.-luokkalaisten vanhempainillassa Myyryn aktiivit kiersivät 
luokkakohtaisissa tapaamisissa kertomassa Myyryn toiminnasta ja kutsu-
massa uusien oppilaiden vanhempia mukaan toimintaan. Toivomus on, että 
toimintaa voidaan jatkossakin pyörittää aktiivisten myyryläisten voimin.

Myyryn eli Munkkiniemen yhteiskoulun ystävät ry:n toiminnan ideana on 
järjestää tilaisuuksia sekä vanhemmille että nuorille. Myyryn saamilla jäsen-
maksuilla ja lahjoituksilla on myös merkittävä rooli vuosittain myönnettävil-
le Myyryn kohdestipendeille. Lukuvuoden aikana Myyryllä oli yksi kokous. 

Suunnitelmissa oli, että Myyry olisi organisoinut yhteistä tapahtumaa 
kansalliseen siivouspäivään yhdessä Munkkiniemen ala-asteen vanhempain-
yhdistyksen kanssa. Suunnitelmissa oli myös vanhempainkahvilatilaisuus 
loppukeväälle. Tänä keväänä koronaepidemia muutti nämäkin suunnitelmat. 
Toivotaan, että Myyryn aktiivista toimintaa voidaan jatkaa tulevina luku-
vuosina. 

Munkka Alumni – koulun Senioriyhdistys

Munkka Alumniyhdis-
tys – Munkkiniemen 
yhteiskoulun seniorit ry 
on virallinen nimi kou-
lua käyneiden noin 12 
000 oppilaan yhteiselle 
yhdistykselle, joka pitää 
yllä ainutlaatuista Munk-

ka-henkeä entisten oppilaiden kesken, mutta ennen kaikkea heidän ja koulun 
välillä. Uudistettu yhdistyksen tunnus (kuvassa yllä) kuvastaa vahvasti ja 
käsiin tuntuvasti Munkka-henkeä.

Lukuvuoden 2019–20 aikana alumniyhdistys toimi kuten juhlavuosien 
välivuotena on tavaksi muodostunut. Yhdistys jakoi merkittäviä stipendejä 
koululaisten opiskelua ja kehittymistä tukemaan – kannustus- ja tunnus-
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tusstipendejä sekä Munkasta maailmalle -vaihto-oppilasstipendejä. Tämän 
lisäksi valittiin Vuoden 2020 munkkalainen, vaalittiin muutenkin historiaa ja 
perinteitä sekä toimitettiin alumnilehteä eli Senioriviestiä, joka ilmestyi 23. 
kerran. 

Vuoden 2020 munkkalaiseksi 
valittiin lääketieteen tohto-
ri, professori Ilkka Helenius. 
Valinta julkistettiin koulun juh-
lasalissa Alumnipäivänä, jolloin 
edellisen vuoden munkkalainen 
Aki Holopainen luovutti seuraa-
jalleen tuhdin munkkipatsaan.  

Munkasta maailmalle -stipende-
jä annettiin kolme: yksi Euroop-
paan Sveitsiin Eppu Leinoselle 
ja kaksi Yhdysvaltoihin, Mikael 
Valtoselle ja Ville Aallolle. 
Näistä Mikaelin stipendi on 
annettu koripalloperustein. 
Stipendiohjelma on valtava pa-
nostus alumniyhdistykseltä, sillä 
stipendien yhteisarvo oli lähes 
14 000 euroa.

Kevätlukukaudelle suunniteltu nuorempien alumnien Alumnisitsi 2020 jou-
duttiin, yleisötapahtumien ollessa pannassa, siirtämään pidettäväksi tämän 
vuoden lokakuussa. 

Munkka Alumni eli koulun seniorikunta on tukenut hienosti toimintaa jä-
senmaksuilla ja kasvavassa määrin myös stipendirahastoon annetuilla lahjoi-
tuksilla. Tämä on mahdollistanut oppilaille myönnettyjen stipendien määrän 
ja suuruuden kasvattamisen. Suuri kiitos koko alumnikunnalle!

Yhdistyksen hallituksessa ovat toimineet seuraavat henkilöt: puheenjohtaja 
Antti Kaihovaara, varapuheenjohtaja Suvi Kalela, Päivi Wickström, Tom 
Hynninen ja Kari Leppänen. 

Kiitos koululle erinomaisesta yhteistyöstä 2019–2020!
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Vuoden munkkalainen 2020 on LT, professori Ilkka 
Helenius 

Munkkiniemen yhteiskoulun seniorit 
ry valitsi Vuoden munkkalaiseksi Ilkka 
Heleniuksen, joka on ansioitunut lää-
ketieteen alalla: hän on LT, professori, 
kirurgian, ortopedian ja traumatologian 
sekä lastenkirurgian erikoislääkäri. Hän 
toimii lastenkirurgian osastonylilääkä-
rinä, ja hänellä on lastenortopedian ja 
traumatologian erityispätevyys. Vuo-
den munkkalainen johtaa myös lasten 
ortopedian ja traumatologian osaamis-
keskusta sekä kansallista lastenorto-
pedian tutkimusryhmää. Heleniuksen 
erikoisosaamisaluetta ovat lasten 
selkäsairaudet (mukaan lukien kaula-
ranka), tuki- ja liikuntaelimistön kasvaimet, luuston kehityshäiriöt ja lasten 
tapaturmat. Ilkka Helenius on julkaissut noin sata alkuperäisartikkelia ja 13 
yhteenvetoartikkelia. 

Kouluaikojen innokas yleisurheilija kirjoitti ylioppilaaksi Munkkiniemen 
yhteiskoulusta vuonna 1992. 

Mieskuoron hyvin muotitietoisen esityksen jälkeen alumniyhdistyksen pu-
heenjohtaja Antti Kaihovaara toimitti yhdessä vuoden 2019 Vuoden munk-
kalaisen, rehtori Aki Holopaisen kanssa viralliset palkitsemisseremoniat pat-
saineen ja ansiomerkkeineen Vuoden munkkalaisen julkistamistilaisuudessa. 

Päivätyökeräys

Taksvärkkikeräys järjestettiin tänä lukuvuonna perjantaina 27.9.2019. Taks-
värkkipäivänä oppilaat keräsivät työllään huimat 7502,50 €, ja tuotto jaettiin 
kolmeen kohteeseen seuraavasti: Pelastakaa lapset ry:n kautta kummimak-
suna Intiaan 502,50 €, Zimbabween Seppo Ainamon perustaman Zim-
babwen Aids Orvot ry:n kautta 3500 € ja WWF:n päivätyökeräykseen ”Sulaa 
hulluutta” ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 3500 €. Suuri kiitos kaikille 
keräykseen osallistuneille! 
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LUKUVUODEN TAPAHTUMIA

ELOKUU
12.8.  Koulu alkaa
20.8.  Lukion 1. vuosiasteen ryhmäyttämispäivä
22.–23.8.  Kuutamokeikka: 7. luokkien yöretki Korpirauhaan
29.8.–30.8.  Koulukuvaus
30.8. YT-linjan 1. vuosiasteen ryhmäyttämistilaisuus

SYYSKUU
5.9.   Poistumisharjoitus
5.9.   Vanhempainilta 9. luokat
9.9.   Vanhempainilta 7. luokat
11.9.  Vanhempainilta 1. vuosiaste
11.–13.9.  9b leirikoulussa Ahvenanmaalla
13.9.  Lukion poikien jalkapalloturnaus
14.–21.9.  9c leirikoulussa Italiassa
16.–19.9.  Itämeri–Välimeri-projektiin osallistuvat 8.-luokkalaiset Ranskassa
16.–19.9.  9e leirikoulussa Berliinissä
21.9.  Peruskoulun avoimien ovien päivä
27.9.  Taksvärkkipäivä

LOKAKUU
2.10.  Peruskoululaisten matematiikkakilpailu
7.10.  Lukion fysiikkakilpailu
7.10.  Sami Laakkosen luento sotilaslentäjäkoulutuksesta
8.10.  Helsingin lukioiden jalkapalloturnaus, tyttöjen alkusarja
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9.10.  Lukion matematiikkakilpailu
9.–17.10.  American Studies -opintomatka New Yorkiin
11.10.  Lukion kemiakilpailu
14.–18.10.  Syysloma
20.–26.10.  Erasmus+ -projektiviikko 9a
21.–22.10.  Sexfiles 7.-luokkalaisille
22.10.  Nordnetin sijoitusluento YT-linjalaisille
22.10.  Yläasteen poikien jalkapalloturnaus
24.10.  Yläasteen tyttöjen jalkapalloturnaus
25.10.  Prof. Markku Kulmalan luento ilmastonmuutoksesta lukiolaisille
28.10.–2.11.  Ryhmä ystävyyskoulustamme Bangalore Global City 
  International Schoolista vierailulla koulussamme
28.10.  Helsingin lukioiden jalkapalloturnaus, tyttöjen välisarja
28.10.–1.11.  TET-jakso 9. luokat
29.10.  Vanhempainilta 8. luokat
30.10.  Lukion poikien kaukalopalloa Myllypuron jäähallissa

MARRASKUU
5.11.  Yo-info kevään 2020 kirjoituksiin osallistuville
6.11.  KLL:n yläkoulun koripalloturnaus
6.11.  Lukion poikien kaukalopalloa Myllypuron jäähallissa
8.11.  Lukion tyttöjen jalkapallon Final Four
12.11.  Ruuti-äänestys
12.11.  Vanhempainilta 7. luokat
13.11.  Lukion poikien kaukalopalloa Myllypuron jäähallissa

14.11.  Alumnipäivä
22.11.  8a Heurekassa
27.11.  DSD II kirjallinen koe
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JOULUKUU
2.12.  Adventtipäivänavaus ja korvaava tilaisuus
2.12.  Vanhempainilta 3. ja 4. vuosiaste
4.12.  Maanpuolustuskorkeakoulu esittäytyy
4.12.  Lukion tyttöjen koripalloturnaus
5.12.  Itsenäisyysjuhla ja lakkiaiset
9.12.  Yläkoulun tyttöjen koripalloturnaus
9.–13.12.  Yritysyhteistyöprojektiin liittyviä vieraita Oulunkylän  
  yhteiskoulusta ja Etelä-Ranskasta
10.12.  Helsingin yläkoulujen tyttöjen jalkapallosarjan välieräturnaus
11.12.  Lukion poikien koripalloturnaus
13.12.  Lucia-päivänavaus
17.12.  Tuntematon sotilas  
  -elokuvakäynti 9b, 9d ja 9f
18.12.  Peruskoulun poikien  
  salibandyturnaus
18.12.  Tuntematon sotilas  
  -elokuvakäynti 9a, 9c, 9e ja 9g
19.12.  Jouluateria
19.12.  Peruskoulun joulupelipäivä
20.12.  Joululaulutilaisuus
21.12.  Joulujuhla
22.12.–6.1.  Joululoma

TAMMIKUU
7.1.   Kevätlukukausi alkaa
8.1.   Vanhempainilta 6. luokat
9.1.   Koodauskerho alkaa
9.1.   Lukion esittelyilta
14.1.  YT-linjan retki Lahteen Bridge-päiville
15.1.  ryhmä YT-linjan opiskelijoita apulaispormestari Pia Pakarisen  
  vieraina
20.1.  Matematiikan soveltuvuuskoe
20.1.  Vanhempainilta 9. luokat
21.1.  YT-linjalaisia Kulosaaren yhteiskoulussa Mika Pantzarin luennolla
21.1.  MYYRYn vuosikokous
24.1.  Vuoden munkkalaisen Ilkka Heleniuksen luento lukiolaisille
27.1.–3.2.  Ranskalaisia vieraita Collège Paul Bert -ystävyyskoulustamme
30.1.  8a ja 8f Dokkino-tapahtumassa
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HELMIKUU
4.2.   Munkka Talks
7.2.   Lainan päivä
11.2.  Koripallon Helsingin sarjan Final Four, tytöt 7. luokat
12.2.  HOU:n poikien koripallon välieräturnaus
12.2.  Abi-illallinen
13.2.  Penkinpainajaiset
14.2.  Vanhojentanssit
17.–21.2.  Talviloma
24.2.  Koripallon Helsingin sarjan Final Four, lukion tytöt
27.2.  HOU:n salibandysarjan yläkoulun poikien Final Four

MAALISKUU
3.3.   Yläasteen poikien koripalloturnaus
3.3.   Vanhempainilta 2. vuosiaste
4.3.  Peruskoulun liikuntapäivä
5.3.   Yläasteen tyttöjen koripalloturnaus
12.3.  DSD I -koe
18.3.  Etäopetus alkaa

  Ylioppilaskirjoitukset 10.3.–20.3.2020

TOUKOKUU
4.5.   MEP Henna Virkkunen luennoi YT-linjalaisille online  
  koronaviruksen vaikutuksista Euroopan unioniin
14.5. Oppilaat palaavat lähiopetukseen
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ETÄOPETUSJAKSO

Peruskoululaisen mietteitä

Yhtäkkiä kouluasuna onkin yöpuku, pulpettina oma työpöytä tai keittiön 
pöytä, luokkakaverina oma perhe ja koululounaana lähettipalvelusta tilattu 
pitsa. Poikkeustilan myötä olemme siirtyneet etäopiskeluun, mikä on to-
siaankin muuttanut arkeamme merkittävästi.  

Kirjoittamishetkellä kokemusta etäopiskelusta on kertynyt noin kuukauden 
ajalta. Kokemukseni perusteella avain onnistuneeseen etäopiskeluun on 
aikatauluttaminen: kun tunnin loppumisesta ilmoittava kello ei enää soikaan 
ja pakota siirtymään luokasta toiseen, on itse huolehdittava siitä, että myös 
seuraavan tunnin tehtävät tulee tehtyä.  

Toisaalta kellon puuttuminen ei ehkä olekaan niin ikävä asia. Voi herätä 
vasta kymmeneltä, käydä lenkillä ja paistaa lettuja ja silti onnistua palautta-
maan tehtävät ajoissa. Etäkoulu tuo siis vapautta, jonka mukana tulee tietysti 
vastuu.  

Etäkoulu opettaa meille muutakin kuin ope-
tussuunnitelman määräämät sisällöt. Olem-
me oppineet etätyöskentelytaitoja, jotka mitä 
todennäköisimmin ovat valtti tulevaisuuden 
työelämässä. Lisäksi olemme oppineet vas-
tuunkantoa: vaikka televisio onkin vierei-
sessä huoneessa ja houkutus sen avaamiseen 
suuri, on tehtävät silti hoidettava ajoissa.  

Oppiaineiden väliltä löytyy selvästi eroja. 
Joissain aineissa opettajaa kaipaisi heti pie-
nimmänkin ongelman ilmaantuessa, mutta 
toisissa aineissa taas tehtävät, projektit ja 
kokeet hoituvat kuin vettä vain. Oppilaiden 
kokemukset etäopiskelusta epäilemättä poik-
keavat toisistaan esimerkiksi sen perusteella, 
mitkä aineet itsestä tuntuvat vaikeilta. Salla Paasimaa 7d
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Koska koulussa ei ole kyse pelkästä opiskelusta, etäkoulu on tuonut muutok-
sia muuhunkin kuin opiskeluarkeen. Erityisesti sosiaalisten kontaktien puute 
on vaikuttanut niin arkeen kuin mielialaan. Ystävien näkeminen piristäisi 
varmasti itse kutakin, ja puolituttuja luokkakavereita on oppinut arvosta-
maan aivan uudella tavalla, kun heitä ei enää näekään joka päivä. Itse kaipaan 
myös kouluruokaa, vaikka perinteisesti ajatellaan, ettei se ole oppilaiden 
suosiossa. Osaamme valitettavasti arvostaa monia asioita vasta menetettyäm-
me ne.  

Me oppilaat emme kuitenkaan ole ainoita, joille etätyöskentely on uutta. Etä-
opettaminen on epäilemättä oma taiteenlajinsa, ja on ollut hienoa huomata, 
miten opettajat ovat olleet nopeasti tavoitettavissa ja ymmärtäneet vaikkapa 
myöhästyneitä palautuksia. Tämä on ehdottomasti helpottanut uuteen tilan-
teeseen sopeutumista. 
Saimi Hartikainen 9a 

Lukiolaisten mietteitä

On 19.4.2020 klo 1.36 ja polttava ikävä kouluun... Nimittäin jos etäopiske-
lun aikana on edes jotain oppinut, niin ainakin sen, että on pitänyt fyysisiä 
oppitunteja itsestäänselvyyksinä ja unirytmin sekoittaminen on yhtä helppoa 
kuin ennenkin. Vaikka useimmat opettajat ovat tehneet parhaansa antaak-
seen jokaiselle työkalut oppia mahdollisimman tehokkaasti poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, riippuu kaikki loppujen lopuksi opiskelijasta itsestään. Etä-
opiskelu vaatii paljon itsekuria, päättäväisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Kukaan 
tuskin mielellään istuu sisällä vuorokauden kauneimmat tunnit naputellen 
pimeässä huoneessa esseetä viherpeippojen muuttoreiteistä.

Anna Kahanpää 7f
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Kaikista tilanteista on kuitenkin löydettävä myönteiset puolet, koska elämäs-
sä ei muuten pärjäisi. Ehkäpä etäopiskelu valmentaa nuoria tulevaisuuden 
työelämään. “Etäopiskelun ja sosiaalisen etäännyttämisen aikana on ollut 
mahdollisuus löytää uusia sisäharrastuksia”, sanoin itselleni leivottuani 
viikon kymmenennen banaanileivän jaloissani viisi paria juuri valmistuneita 
villasukkia. 

Kun miettii, ei päivärytmi ole loppujen lopuksi muuttunut paljoakaan. 
Samalla tavalla kuin aikaisemminkin aamulla täytyy herätä aikaisin ehtiäk-
seen aamun tunneille ja valvoa, kun ei huomannut palautuspäivän uhkaavaa 
lähestymistä. Nyt saa kuitenkin 
vapaammin rytmittää opiskelun 
ja päättää itse, kuinka viime tip-
paan jättää kaikki työt. Koulu 
ei ole pelkästään paikka, jossa 
opitaan, vaan siellä myös vie-
tetään aikaa kavereiden kanssa 
ja nähdään ihmisiä, joita ei 
muuten joka päivä näkisi. Etä-
opiskellessa koulun sosiaalinen 
puoli jää kuitenkin kokonaan 
pois. Tällaisina aikoina alkaa 
arvostamaan kavereiden kanssa 
yhdessä koulussa vietettyä aikaa 
ja opettajien arvokasta panosta 
työssään. 
Oona Wihuri 2A

En olettanut etäopetuksen ve-
nyvän näin pitkälle kevääseen, 
kun siitä maaliskuun puolivälissä ilmoitettiin. Kun kuulin, ettei enää aamui-
sin pidä lähteä kouluun, en voinut vastustaa pientä ilon tunnetta. Tunne ei 
kuitenkaan kestänyt pitkään. Mitä pidemmän aikaa on kulunut, sitä kurjem-
malta tilanne on tuntunut. 

Kotona opiskeleminen tuntui alkuun aika hankalalta. Wilma oli hukkua 
viesteihin, kun jokaiselta opettajalta tuli etäopetukseen liittyviä ohjeita, jotka 
olivat välillä melko sekavia. Ymmärrän sekavuuden, sillä olihan tilanne opet-
tajillekin uusi.

Neea Paasi 1D
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Mielekästä etäopiskelussa on ollut se, että päivärytmiä on pystynyt sovitta-
maan itselleen sopivammaksi. Aamulla ei tarvitse herätä yhtä aikaisin kuin 
kouluun mennessä, ja joitain aamun tehtäviä on voinut siirtää myöhemmäk-
si. Toisaalta olen huomannut, että kun hommia lykkää eteenpäin, ne tulevat 
vastaan illalla, jolloin on vielä vähemmän intoa tehdä niitä. Etäopiskelu 
vaatiikin oppilaalta itseltään kuria ja kunnianhimoa, sillä nyt me oppilaat 
olemme entistä enemmän vastuussa itsestämme.

Minusta on ollut selkeää, että lähes jokaisella kurssilla on käytetty Teamsia 
opettamiseen ja tehtävien jakamiseen. Ohjeita on tullut myös Wilmas-
sa. Yleensä opettajat antavat tunnin alussa Teams-ryhmään ohjeet, joihin 
kuuluu esimerkiksi kirjan kappaleiden lukemista ja tehtävien tekoa. Jotkut 
opettajat pyytävät palauttamaan tehtäviä Teamsiin. Aika moni opettaja pitää 
kerran tai pari viikossa videotunnin, joka on ihan hyvää vaihtelua tehtävien 
tekemiselle. Enää ei tarvitse tehdä läksyjä erikseen koulupäivän jälkeen, mikä 
on mukavaa.

Kaipaan normaalista kouluelämästä kavereiden ja opettajien näkemistä 
koululla. Kaipaan jopa väsyneenä aamulla kouluun lähtemistä. On aina ollut 
hauskaa keväisin huomata, kuinka jokainen aamu on edellistä lämpimämpi 
ja valoisampi, kunnes lopulta kesä koittaa. Nyt se on jäänyt valitettavasti 
kokematta.
Luukas Liikanen 2B

Opettajien neuvottelu etäopetuksen alkaessa.
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Intian kulttuurin ja maantuntemuksen kurssi 

Munkkiniemen yhteiskoulu solmi yhteistyösopimuksen intialaisen Global 
City International Schoolin kanssa jo syksyllä 2018. Yhteistyöhön kuului 
vierailuja puolin ja toisin: suomalainen oppilasryhmä vieraili Etelä-Intiassa, 
Bangaloressa kesäkuussa 2019, intialainen oppilasryhmä tuli vastavierailulle 
lokakuussa 2019.  
Munkkiniemen 
yhteiskoulusta 
kurssille osallistui 
11 opiskelijaa, jotka 
saivat ensikos-
ketuksen Intiaan 
intialaisten rehto-
reiden vieraillessa 
koulullamme alku-
syksystä 2019. Intian suurlähettiläs vieraili koulullamme pitämässä Intia-ai-
heisen luennon koko koululle jo edellisen lukuvuoden puolella.  

Itse Intian-matkan aikana tutustuttiin yhteistyökoulun toimintaan, mutta sen 
lisäksi myös paikalliseen muuhun kulttuurielämään ja nähtävyyksiin. Matkan 
aikana mm. osallistuttiin taide- ja tanssityöpajoihin sekä vierailtiin paikalli-
sissa IT-alan yrityksissä. Aikaa oli varattu myös yhdessäoloon isäntäperhei-
den kanssa. Kurssi oli osallistujilleen kulttuurisesti silmiä avaava kokemus, ja 
myös uusia tuttavuuksia solmittiin. 
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Intialaisen oppilasryhmän Suomen-vierailun aikana käytiin pääkaupunki-
seudulla tutustumassa mm. Fazerilaan ja Nuuksion kansallispuistoon. Myös 
Intia-aiheiset yritysvierailut kuuluivat ohjelmaan. Tämän lisäksi tehtiin retki 
Turkuun, jossa tutustuttiin Åbo Akademiin, Luostarinmäen museoalueeseen 
sekä Turun tuomiokirkkoon. Intialaiset vieraat nauttivat matkastaan Suo-
meen, ja Munkka on ollut yhteydessä GCIS:ään lokakuisen matkan jälkeen-
kin. 

 Valbonne–Helsinki-vaihtoprojekti 2019–2020 

Koulustamme lähti syksyllä 2019 kolme lukion ykkösen pitkän ranskan 
opiskelijaa mukaan vaihtoprojektiin kahden ranskalaisen ja yhden toisen 
suomalaisen koulun kanssa. Vaihtoprojektiin osallistuivat Munkkiniemen 
yhteiskoulu ja Oulunkylän yhteiskoulu sekä kaksi eteläranskalaista lukiota: 
Centre International de Valbonne ja Lycée Simone Veil. Projektin tarkoituk-
sena oli tutustua kummankin maan yritysmaailmaan ja työelämään. Projekti 
koostui kahdesta viikosta: viikosta joulukuussa 2019, kun ranskalaiset nuoret 
tulivat Helsinkiin, ja viikosta maaliskuun alussa 2020, kun me suomalaiset 
menimme Etelä-Rans-
kaan Valbonneen.

Joulukuussa 2019 kuusi 
ranskalaista lukion 
ykkösluokkalaista tuli 
viikoksi Helsinkiin. 
Nuoret yöpyivät 
meidän suomalaisten 
perheissä ja elivät 
viikon meidän kans-
samme ”normaalia” 
arkea. Viikon aikana 
kävimme tutustumassa 
viiteen suomalaiseen 
yritykseen (Fortum, 
Stora Enso, Weiste, 
Vaisala ja Mascus) sekä 
Oodiin. Yritystutustumisien ohella kirjoitimme projektista raporttia sekä 
vapaa-ajalla tutustutimme ranskalaisia nuoria suomalaisten elämään käymällä 
mm. keilaamassa ja joulutorilla. 
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Maaliskuun alussa oli meidän suomalaisten vuoro lähteä Valbonneen. Koh-
teessa yövyimme ranskalaisten nuorten perheissä ja elimme vuorostamme 
heidän kanssaan heidän normaalia arkeaan. Viikko oli meille suomalaisille 
aikamoinen koettelemus ranskan kielen suhteen, sillä perheissä tuli useim-
miten selvitä pelkällä ranskalla. Viikon aikana tutustuimme viiteen ranska-
laiseen yritykseen, mm. Air Franceen ja Osmoseen sekä Cannesin elokuva-
teollisuuteen. Koulunkäynnin lisäksi pääsimme vierailemaan mm. Nizzassa, 
Cannesissa ja Antibesissa sekä viettämään vapaa-aikaa ranskalaisten nuorten 
tapaan.

Yrityksiin tutustumisen ja koulunkäynnin lisäksi projekti oli meille kaikille 
mahtava tilaisuus kehittää ranskan kielen taitoamme ja saada kansainvälisiä 
kontakteja. Kummankin viikon aikana ryhmämme hitsautui yhä enemmän 
yhteen ja oli hienoa päästä tutustumaan ranskalaisiin nuoriin ja heidän 
perheisiinsä. Kumpikin viikko sujui onneksi sujuvasti ilman suurempia vas-
toinkäymisiä, ja koko projekti oli todella mutkatonta yhteistyötä opettajien, 
vanhempien ja nuorten välillä. 
Merci à tous!

Erasmus+ -projekti Union of Solar system via  
Geogebra

Erasmus+ -projekti Union of Solar system via Geogebra näkyi Munkassa 
21.–25.10.2019. Projektissa tutkitaan ja mallinnetaan aurinkokuntaa, pla-
neettoja ja niiden kiertoratoja GeoGebraa apuna käyttäen. Projekti toteute-
taan viiden maan (Turkki, Portugali, Italia, Tšekki ja Suomi) yhteistyönä. 
Kahden vuoden aikana jokaisen osallistujamaan oppilaiden oli tarkoitus 
kokoontua viisi kertaa yhteen työskentelemään projektin parissa.  Viime 
lukuvuonna vierailtiin Portugalissa ja Italiassa, syksyllä 2019 täällä Suomessa. 
Kevään 2020 vierailut Tšekkiin 
ja Turkkiin siirtyivät seuraa-
vaan lukuvuoteen koronatilan-
teen takia.

Suomen viikon aikana työ-
pajoissa tehtiin 3D-malleja 
aurinkokunnasta GeoGebran 
avulla, etsittiin tietoa planee-
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toista ja tehtiin tietoiskuvideoita Green screen -tekniikkaa käyttäen. Lisää 
tietoa aurinkokunnasta ja avaruudesta saatiin Observatoriossa sekä Heurekan 
työpajoissa ja planetaariossa.  

Mielenkiintoisten ja opettavaisten työpajojen lisäksi vieraat saivat tutustua 
suomalaiseen kulttuuriin ja luontoon Amazing race -kierroksella Helsingissä 
ja Haltiassa sekä metsäretkellä Nuuksiossa. Tehtiin retki myös Fazerin vierai-
lukeskukseen. Ulkomaalaiset oppilaat majoittuivat perheissä ja pääsivät näin 
tutustumaan suomalaiseen arkeen.  

Digitaalinen opetus Euroopassa

Lukion ykkösten ryhmä vieraili Madridissa 24.–
26.11.2019 seminaarissa nimeltä “Independent 
Education in the Digital World”. Sen järjesti ECNAIS 
eli Euroopan yksityiskoulujen muodostama yhdistys. 
Matkalla saimme kuulla useampia luentoja erilaisista 
tavoista opettaa digitaalisin opetusmenetelmin, mutta 
myös siitä, miten koodauksen perusteita opetetaan 
Espanjassa. Vierailimme opiskelijoiden kanssa espan-

jalaisessa yksityiskou-
lussa, jossa koodaus 
oli otettu opetusoh-
jelmaan jo alakoulusta 
alkaen. 

Seminaarissa oli opiskelijoita useista Euroo-
pan unionin maista ja opiskelijat kertoivat 
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omien maidensa digitaalisista opetusmenetelmistä toisilleen seminaarin 
aikana. Suomalaisesta lukiojärjestelmästä nousi esiin erityisesti Abitti-koe-
järjestelmä. Selvisi, että muissa Euroopan maissa ei käytetä yhtä kattavasti 
digitaalista koejärjestelmää.

Vaihtovuosi 2019–2020 Salt Lake Cityssä

Lukion ensimmäisen vuoden aikana keräsin rohkeuteni toteuttaa pitkäaikai-
sen unelmani lähteä vaihtoon. Vaihtovuoteni päädyin viettämään Salt Lake 
Cityssä, Utahissa, USA:ssa, jossa Kalliovuoret ympäröivät kaupunkia mel-
kein joka suunnalta. Paikka 
on varmasti yksi maailman 
kauneimmista.

Opiskelu amerikkalaisessa 
High Schoolissa oli mielen-
kiintoinen kokemus. Koulu 
tuntui yleisesti helpommalta 
kuin Suomessa, koska luku-
järjestyksessäni oli mukana 
esimerkiksi valokuvausta, 
joogaa ja teatteria. Haasta-
vinta oli varmasti Amerikan 
historia sanaston takia, ja 
englannin kirjoitelmissa meni muuten vain aikaa niitä tehdessä. Koulun-
käynti tuntui olevan kuin suoraan elokuvasta – kaikki se ”school spirit”, 
erilaiset yhteiset tilaisuudet sekä koulun tanssit ja urheilutapahtumat. Koulun 
joukkueista olin itse mukana tyttöjen tenniksessä. Pääsin koe-esiintymisen 
kautta myös esiintymään 42nd Street -musikaaliin, jossa oli yli sata oppilasta 
mukana. Musikaalissa mukana oleminen oli aivan mieletön kokemus! 

Kävin usein myös kannustamassa jenkkifutista ja koripalloa kavereiden kans-
sa, ja teemapukeutuminen katsomoon sekä koulun kannustushuutojen osaa-
minen oli ihan ”must”. Tansseihin pyydettiin aina ”date” ja päivällä käytiin 
tekemässä jotain superhauskaa yhdessä kaveriporukan kanssa. Iso urheiluun 
liittyvä juhla (Homecoming) oli heti kouluvuoden alussa ja keväällä oli ystä-
vänpäivään liittyvä juhla (Sweetheartsit). Ikävä kyllä tanssiaiset (Prom) jäivät 
kokematta, koska meidän koulumme sulki ovensa niitä edeltävänä päivänä, 
kiitos koronaviruksen! Mekkokin oli siis jo hommattuna.
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Koronapandemian myötä jouduin palaamaan 
kotiin kaksi kuukautta suunniteltua aiem-
min, mikä ei tosiaan tuntunut kovin hyvältä 
– tai tunnu vieläkään. Tilannetta on täytynyt 
käsitellä mielessä aika paljon ja saada itsensä 
ymmärtämään, ettei ole ainoa tässä tilan-
teessa. Kaikilla on varmasti ollut asioita ja 
suunnitelmia, jotka ovat peruuntuneet, ja se 
todellakin harmittaa. Harmituksesta huoli-
matta olen kuitenkin onnellinen, että sain 
kokea kaiken ja ylipäänsä mahdollisuuden 
lähteä vaihtoon. Kahdeksan kuukautta valta-
meren toisella puolella oli maailman siistein-
tä ikinä! Olen kiitollinen jokaisesta hetkestä, 
jonka sain viettää siellä, ja upeista tyypeistä, 
joihin tutustuin. En olisi edes osannut pyytää 
hyväsydämisempää isäntäperhettä ja ihanam-
pia kavereita. 

Vaihto kasvatti minua ihmisenä ja teki 
minusta rohkeamman jokaisen kilometrin 
verran Salt Lake Citystä Helsinkiin. Totuttelin uuteen kulttuuriin ja tapoi-
hin, uskaltauduin oikeasti puhumaan vierasta kieltä ja onnistuin myös tavoit-
teessani sanoa ”kyllä” jokaiseen mahdollisuuteen kokea ja oppia jotain uutta. 
Ikävästäkin selviää, kun pitää itsensä vain kiireisenä – mutta on myös pakko 
sanoa, että suomalaista julkista liikennettä ja ruokakulttuuria tulisi jokaisen 
arvostaa! Vaihdon aikana mietin paljon omaa elämänasennettani ja sitä, 
kuinka joskus on vain kuunneltava omaa intuitiota ja toteutettava hulluja 
ideoita sekä seikkailtava vähän. 
Veera Leinonen 2D

Laura Ahonen 1D
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Punasipulin soluja hypertonisessa liuoksessa. 
Kuva: Emma Aalto 8a

TIEDETTÄ JA TEKNOLOGIAA 
MUNKASSA
Tiede- ja teknologiaopetus osana biologian, ke-
mian ja fysiikan opetusta peruskoulun matema-
tiikkaluokille 

Munkkiniemen yhteiskoulussa matematiikkaluokan opetussuunnitelman 
mukainen opetus biologiassa, kemiassa ja fysiikassa sisältää käytännönlähei-
siä, projektiluontoisia laboratoriotöitä. 8. luokalla painopiste on biologiassa 
ja 9. luokalla fysiikassa. Tämä ilmiöpohjainen opetusmenetelmä alkoi viime 
lukuvuonna 8. luokalta, ja tänä lukuvuonna se jatkui 9. luokalle ensimmäisen 
kerran. Jatkamme projektien kehittelyä oppilaiden palautteen perusteella 
myös ensi lukuvuonna. 

8. lk.
8. luokan tiede- ja teknologiaopetuksessa 
perehdyttiin ihmisen biologiaan käyttäen 
apuna erilaisia mittausautomaatiovälineitä, 
tietotekniikkaa ja mallinnusta unohta-
matta perinteisiä biologisia ja kemiallisia 
työtapoja.  Oppilaat mikroskopoivat 
soluja, mallinsivat verenkiertojärjestelmää 
laboratoriovälineiden avulla, ratkaisivat 
mahamysteerin osoittamalla kemiallisin 
menetelmin ravintoaineita, mittasivat pu-
ristusvoimaa, sydämen sykettä ja keuhko-
jen toimintoja mittausautomaatiotekniikan 
avulla, valmistivat tekoverta ja tutkivat sen 
ominaisuuksia ja opiskelivat kaikkea muu-
ta mielenkiintoista. Vuoden aikana 8a kävi myös Heurekassa Kemian päivillä 
tutustumassa näyttelyihin. Tutkittavissa biologisissa ilmiöissä yhdistyivät 
kemian ja hieman fysiikankin oppisisällöt.
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9. lk.
9. luokan kanssa tutustuttiin vuoden aikana yhteiskunnallisesti merkittä-
viin aiheisiin, kuten radioaktiivisen säteilyn fysiikkaan, sähkömoottoriin 
ja akkuteknologiaan. Nuoret mm. rakensivat itse toimivat sähkömoottorit 
kestomagneettien, itse kasatun sähkömagneetin ja magneettikytkimen avulla 
ja yhdistivät ne kasaamiinsa akkuihin. Lisäksi on mm. tehty tyhjiöön liittyviä 
tutkimuksia, tarkasteltu aurinkoenergiaa ja sen hyödyntämistä sekä tutkittu 
eri kemikaalien vaikutuksia kasvien kasvukykyyn. Energia ja sen eri muodot 
on ollut kantava aihe 9. luokan fysiikassa ja kemiassa. Tutkija Pekka Peljo 
Aalto-yliopistosta kävi pitämässä meille luennon erilaisista akkuteknolo-
gioista ja energian talteen ottamisesta sekä materian energiatiheydestä.

Ravintoaineiden tutkimista osoitusreaktioiden 
avulla. Kuva: Emmi Papinniemi 8a

Uloshengityksen kaasujen pitoisuuden tutkimusta.  
Kuva: Veikka Virolainen 8a

Verenkiertojärjestelmän mallinnusta la-
boratoriovälinein lämpökameran linssin 
läpi. Kuva: Joona Kapanen 8a
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Teknologiataito – uusi valinnaisaine

Teknologian käyttäminen vapaa-ajalla, opiskelussa ja työssä lisääntyy jatku-
vasti. Uusia teknologiaratkaisuja erilaisiin ongelmiin syntyy edelleen, mutta 
myös jo olemassa olevat kehittyvät entistä pidemmälle. Kehityksen mukana 
pysyminen ei koskaan ole ollut tärkeämpää, sillä arkisimpiakin asioita siirre-
tään teknologiatuetuiksi. Modernissa maailmassa teknologia ei ole tietoko-
neen synonyymi – teknologia on paljon enemmän.

Vasemmanpuoleisessa 
kuvassa aurinkokeräin 
ottaa talteen lämpösä-
teilyn ja aurinkokenno 
pyörittää systeemin 
pumppua. Oikealla itse 
tehty sähkömoottori.
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Munkkiniemen yhteiskoulu otti rohkean askeleen ja lähti kehittämään 
modernia oppiainetta modernille aikakaudelle: suunnittelutyön tuloksena 
syntyi teknologiataito. Jo edellisen vuoden valinnaisaineillassa niin nuoret 
kuin huoltajatkin olivat kiinnostuneita teknologiataidosta oppiaineena. Moni 
huoltaja konseptia pohtiessaan totesi vitsaillen, että itsekin kaipaisi jotain 
tämän tapaista.

Konseptista on jo kuitenkin päästy käytäntöön yhden reippaan ryhmän 
kanssa. Hyvällä porukalla onkin mm. harjoiteltu Windowsin tehokäyttöä, 
internetin ja langattoman verkon mahdollisuuksia sekä muutamia teknologi-
sia erikoisuuksia, kuten lennokilla kuvaamista.

Ines Ravantti 8g Iida Ala-Rämi 8d
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OPISKELU- JA  
HARRASTUSTOIMINTA
Yhteiskunta- ja talouslinjan lukuvuosi 2019–2020

Kuluneen lukuvuoden tapahtumatarjonta on ollut linjalla etäopetukseen siir-
tymiseen asti vakiintuneen runsasta. Toiminta ei loppunut täysin lähiopetuk-
sen päättymiseenkään, sillä vapun jälkeisenä maanantaina järjestettiin MEP 
Henna Virkkusen online-luento linjan opiskelijoille ja huoltajille. Kokoo-
muksen eurokansanedustaja kertoi aluksi omia näkemyksiään koronakriisin 
vaikutuksesta EU:n kehitykseen, ja tämän jälkeen hän vastaili opettajien ja 
opiskelijoiden kysymyksiin siitä, hajottaako pandemia EU:n lopullisesti. 
Euroopan unioni on linjan toiminnan kannalta keskeinen organisaatio. 
Yhteistyössä EU:n parlamentin Suomen toimiston kanssa opiskelijoille on 
tarjoutunut lukuisia tilaisuuksia kurkistaa vallan ytimeen ja tavata unionin 
korkeimman tason päättäjiä. Syyskuussa pieni iskuryhmä opiskelijoita kohta-
si Oodissa itsensä parlamentin puhemiehen David Maria Sassolin. Euroopan 
parlamentin Suomen yhteystoimiston tiloissa on vierailtu useaan otteeseen 
tapaamassa sekä nykyisiä että eläköityneitä MEPpejä. Lokakuussa YT-linja-
laiset saivat Kampissa sijaitsevissa tiloissa mahdollisuuden tavata luxembur-
gilaisia tovereitaan lounaan merkeissä.

Marraskuussa koulullemme 
myönnettiin sisääntuloaulan 
seinään kiinnitetty palkin-
tolaatta aktiivisesta toimin-
nasta Europan parlamentin 
lähettiläskouluna (EPAS). 
Valitettavasti koronakriisi 
esti huolellisesti valmistel-
lun YT-linjan perinteisen 
kevätmatkan, joka olisi tänä 
vuonna suuntautunut Ge-
neve-Pariisi-akselille. Matka 
toteutettaneen ensi vuonna, 
jolloin luotu suunnitelma 
kontakteineen saadaan hyödynnettyä.

EPAS-palkintolaatan luovutus YT-linjan opettajille.
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Yrittäjyys ja sijoittaminen ovat tulevaisuuden toimeentulon kannalta tärkeitä 
taitoja nuorille. Työurat tulevat olemaan katkonaisia, eivätkä sosiaalietuudet 
ole tasoltaan kasvutrendissä. Siksi linjalla panostetaan nuoren kykyyn ottaa 
vastuu omasta toimeentulostaan. Joulukuussa 2019 osallistuimme kanssam-
me Bridge-yhteistyöverkostoon kuuluvassa Lauttasaaren yhteiskoulussa 
järjestettyyn Kansainvälisen liiketoiminnan teemapäivään ja tammikuussa 
2020 matkustimme Aasian kauppapolitiikan Bridge-seminaariin Lahden 
yhteiskouluun. Koulumme puolestaan järjesti lukiolaisille sijoittamisluennon 
arvopaperivälittäjä Nordnetin kanssa yhteistyössä, ja helmikuussa osallis-
tuimme Pörssisäätiön järjestämään Lukiolaisten pörssipäivään. Organisoim-
me lisäksi vierailukäynnin ulkoministeriöön yhteistyökouluillemme.
Linjalaiset itse puolestaan suunnittelivat ja toteuttivat täysin omaehtoisesti 
yrittäjyyshenkisen Square1-tapahtuman Otaniemessä marraskuun alussa.
Tammikuussa vierailimme apulaispormestari Pia Pakarisen emännöimänä 
Helsingin kaupungintalolla. Tämänkin tilaisuuden järjestelystä vastasi aktii-
vinen linjamme opiskelija. 

Bridge-koulujen yhteistyö on osoit-
tautunut hedelmälliseksi tavaksi 
tuottaa monimuotoisia tapahtumia 
lukiolaisille hyvän jakamisen hen-
gessä. Tuotakoon tässä yhteydessä 
esiin perinteiset Hackathon-tapah-
tumat Kauniaisissa ja Studia genera-
lia -taloustietoluennot Kulosaaren 
yhteiskoulussa. 

Mainittakoon vielä YT-linjan isän-
nöimä, koulun juhlasalissa lokakuussa järjestetty ilmastoprofessori Markku 
Kulmalan luentotilaisuus. Linjan opiskelijat juonsivat sen erinomaisella 
tavalla.

Ensi lukuvuonna pyrimme edelleen kehittämään toimintaa koulumme 
sidosryhmien kanssa. Erityisesti linjan opiskelijoiden huoltajat arvokkaine 
kompetensseineen ja yhteyksineen ovat lämpimästi toivottuja yhteistyö-
kumppaneita.

Pidetään siis yhteyttä!

Petri Sarjanen ja Sami Moglia

Linjan vastaavat opettajat
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Munkkalaiset kisasivat Tiedeolympialaisissa  
Pietarissa

Pietarilaiset toimivat isäntinä, kun kuuden maan lukioikäiset nuoret kokoon-
tuivat 13.–15.11.2019 kilpailemaan paremmuudesta matemaattisissa aineissa. 
Isäntämaan Venäjän ja Suomen lisäksi osallistujat tulivat Latviasta, Liettuas-
ta, Ruotsista ja Virosta. Kustakin maasta kilpailuun osallistui yhden koulun 
oppilaita, ja kunkin maan joukkueessa oli 18 edustajaa. Kokonaiskilpailun 
voitto matkasi jälleen kerran täysin ylivoimaisesti Latviaan. Munkkiniemen 
yhteiskoulun menestys oli 
tänä vuonna matemaatikkojen 
ansiota. Aaro Niini (matema-
tiikka, 2. vuosiaste) sai edel-
lisen vuoden pronssin seu-
raksi hopeaa. Aaro Parkkinen 
(matematiikka 3. vuosiaste) ja 
Henrik Aalto (matematiikka 1. 
vuosiaste) saavuttivat molem-
mat ansiokkaan pronssitilan 
omissa sarjoissaan erittäin 
kovatasoisessa kilpailussa.

Matemaattisten aineiden kilpailu järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 
1987 ja nyt kisattiin 32. kertaa. Munkan joukkueelle osallistumiskerta oli jo 
12. Pietarissa puitteet olivat upeat ja järjestelytoimikunta oli laatinut reh-
tori Ljudmila Marderin johdolla erinomaista oheisohjelmaa. Musiikki- ja 
tanssiesitykset hakivat vertaistaan, ja myös Pietarin kaupunki toi avajaisiin 
juhlavan tervehdyksensä. Tapahtuma antaa nuorille mahdollisuuden kehittää 
osaamistaan matemaattisissa aineissa, tutustua eri kulttuureihin ja luoda uu-
sia ystävyyssuhteita. Vuonna 2020 Tiedeolympialaiset järjestetään Vilnassa, 
Liettuassa. 
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7.-luokkalaisten alueellinen matematiikkakilpailu

Kymmenet Munkkiniemen yhteiskoulun 7.-luokkalaiset osallistuivat maalis-
kuussa Suomen matemaattisen yhdistyksen valmennusjaoston järjestämään 
alueelliseen matematiikkakilpailuun. Kilpailu järjestetään neljällä alueella 
(Helsinki, Oulu, Satakunta ja Turku) yhteistyössä paikallisten korkeakoulujen 
kanssa. Kilpailu koostuu kouluilla järjestettävistä alkukilpailuista ja alueelli-
sesta loppukilpailusta, joka kevään 2020 sijaan järjestetään poikkeuksellisesti 
vasta syksyllä.

Alkukilpailussa tehtäviä oli 15 kappaletta, joista jokaisesta sai yhden pisteen. 
Jäämme jännittämään loppukilpailun tuloksia!

I Care, minä välitän

Oppilasryhmä on tänäkin lukuvuonna ollut innokas. Ryhmä on järjestänyt jo 
hyväksi havaittuja tempauksia ja päivänavauksia nostaakseen esille tärkeitä 
globaalin kansalaisvaikuttamisen aiheita. Ryhmä on pyrkinyt entisestään 
tiivistämään yhteistyötä muun muassa peruskoulun oppilaskunnan kanssa. 
I Care -ryhmä järjestää lukuvuoden aikana noin kymmenen päivänavausta. 
Perinteiseen tapaan ryhmämme jäsenet julistavat ensimmäisessä päiväavauk-
sessa elokuussa koulurauhan koulullemme.

Tänä vuonna ryhmämme yksi keskeisimmistä teemoista on ollut Vihreän 
lipun projektin myötä kiertotalous ja kestävä 
kulutus. Aiheet olivat keskeisessä asemassa muun 
muassa syyskuussa peruskoulun monialaisissa op-
pimiskokonaisuuksissa. Tänä vuonna MOK-viik-
ko sijoittui sopivasti Hävikkiviikolle, ja samalla 
viikolla kahdeksasluokkalaiset järjestivät perintei-
set kierrätysolympialaiset koulumme seitsemäs-
luokkalaisille. 

Syyskuun lopussa osallistuimme perinteiseen 
tapaan Suomen Punaisen Ristin Nälkäpäiväke-
räykseen. Ryhmämme jäsenet kunnostautuivat 
lipaskeräämisessä ympäri Munkinseutua, ja 
keräystulos oli jopa viime vuotta suurempi. Kiitos 
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kaikille lipaskerääjille ja lahjoittajille! Reilun kaupan viikolla maistatimme 
välitunnilla reilun kaupan banaaneja ja suklaata. 

Nenäpäivänä järjestimme toistamiseen yhdessä peruskoulun oppilaskunnan 
ja koulumme liikunnanopettajien kanssa Nenäpäivä-koristempauksen, jossa 
koulumme 7. luokan pojat ottivat mittaa koko koulun koristytöistä. Lisäksi 
oppilaat järjestivät välitunneilla kuvauspisteen, missä sai kuvauttaa itsensä 
ja kaverinsa. Tekivätpä oppilaat TikTok-videonkin, jonka julkaisemisella 
koulumme Instagram-tilillä osallistuimme Nenäpäivän koulukisaan. Emme 
valitettavasti voittaneet, mutta ensi vuonna uudestaan! Pääasia, että saamme 
levitettyä hyvää mieltä koko koululle tuomalla maailman lasten asioita esille. 

Marraskuussa osa ryhmämme oppilaita testasi Kansalaisareena ry:n Jee-
saan-peliä ja antoi pelin kehittämiseen entisestään ideoita. Marras-joulukuun 
vaihteessa peruskoulun oppilaskunta järjesti koulullamme Joulupuu-kerä-
yksen, jossa myös I Care -ryhmä auttoi. Keräyksellä kerättiin joululahjoja 
lastensuojelun ja erityisen tuen piirissä oleville lapsille. Koulullemme toimi-
tettiin 68 joululahjaa. Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille! 

Tammikuussa koulumme 9. d-luokka osallistui FEE Suomen ja Siemenpuu-
säätiön yhteiseen globaalikasvatushankkeeseen Ilmastonmuutos ja etelän 
äänet. Helmikuussa osallistuimme ystävänpäiväkukkatempaukseen. Varareh-
torimme ideasta syntyneen tempauksen myötä koulultamme lähti ystävän-
päivänä maailmalle 129 kukkaa ilahduttamaan Munkinseudun senioreita. 
Kukat jaettiin Saga Munkkiniemen palvelutalon ja Munkkiniemen kotihoi-
don palvelun kautta. Kiitos Munkkivuoren puutarhakeidas kauniista kukista! 
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Lisäksi I Care -ryhmän oppilaat auttoivat oppilaskunnan ideoimassa hali- ja 
korttipajassa. 

Tänäkin lukuvuonna Munkkiniemen yhteiskoulu osallistui opiskelijave-
toiselle, lukiolaisille tarkoitetulle kestävän kehityksen teemakurssille, jonka 
järjestivät WWF ja Helsingin yliopisto. 

Koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen myötä keväälle suunnitel-
lut tempaukset jäivät väliin. Poikkeustilanteen aikana olemme kaikki joutu-
neet keskittymään elämässämme olennaisimpiin asioihin ja samalla tarkista-
maan uudelleen arvojamme. I Care -ryhmän keskeisin tavoite on tehdä hyvää 
yhdessä. Saavutimme tämän tavoitteen ja tämän ajatuksen myötä jaksamme 
suunnata taas tulevaisuuteen! 

Yhteistyötahojamme lukuvuonna 2019–2020 olivat Baltic Sea Action Group, 
FEE Suomi, Helsingin yliopisto, Kansalaisareena ry, Keskuspuiston Nuor-
kauppakamarin Joulupuu-keräys, Munkkiniemen palvelutalo, Munkkivuo-
ren Puutarhakeidas, Nenäpäivä-säätiö, Reilu kauppa, Saga Munkkiniemi, 
Suomen Punainen Risti, Vihreä lippu, WWF ja Zimbabwen Aids Orvot ry. 

Peruskoulun monialainen opintokokonaisuus 
(MOK) 9.–11.9.2019

Kerran vuodessa järjestettävän MOK:n otsikkona oli ”Agenda 2030 pohjalta: 
Kestävä tulevaisuus – Munkka torjuu ilmastonmuutosta”. Peruskoululaiset 
keskittyivät kolmen päivän ajan pohtimaan kestävään tulevaisuuteen liittyviä 
valintoja erilaisissa toiminnoissa.
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7.-luokkalaiset miettivät, mitä 
hyötyä heidän kestävän kehityksen 
teoistaan on. Omissa luokissaan 
työskennelleet seiskat pohtivat 
luokanvalvojien ohjaamina mm. 
kuluttamista, kierrättämistä ja 
muita ympäristöä ja luonnonvaroja 
säästäviä toimia. Seiskat vieraili-
vat Ämmässuon Sortti-asemalla ja jätteenkäsittelykeskuksessa tutustumassa 
omin silmin siihen, mitä tavaroille tapahtuu, kun me kuluttajina luovumme 
niistä. Viikko sattui myös olemaan Hävikkiviikko, ja koulun I Care -ryhmä 
järjesti kierrätysolympialaiset, joihin seiskat osallistuivat.

8.-luokkalaiset puolestaan kokoontuivat työpajoihin pohtimaan vastuullista 
kuluttamista: he työskentelivät valitsemissaan MOK-pajoissa pohtien vas-
tuutaan maailmasta. Kasit tutustuivat pikamuodin ongelmiin, suunnittelivat 
kestäviä matkoja ja tutkivat ruokakassinsa vaikutuksia ympäristöön. Pajoissa 

valmisteltiin myös vaikuttavia 
puheita ja mainoskampanjoita 
sekä suunniteltiin hankkeita, 
joilla nuoret voisivat vaikuttaa 
maailman tilaan. 9.-luokkalaiset 
taas koettivat löytää ratkaisua 
oman hiilijalanjälkensä pienen-
tämiseen mm. tekemällä Sitran 
elämäntapatestin ja pohtimalla 
omien elämäntapojensa vaikutus-
ta ympäristön kuormittumiseen. 

Vierailijoitakin tavattiin. CMI:n nuorten rauhanlähettiläistä Lennoneista 
Kreeta ja Milja vierailivat 8. luokan konfliktiratkaisutyöpajassa kertomassa, 
miten jokainen meistä voi toimia rauhantekijänä omassa arjessaan. Juhlasa-
lissa kuultiin puolestaan Nuorten Agenda 2030 -ryhmän varapuheenjohtajaa 
Riina Pursiaista ja Joonas Rauramoa Fortumista. Rauramo luennoi tulevai-
suuden energiantuotantotavoista ja aurinko- sekä tuulivoimainvestoinneista.
Projektin töiden tulokset näkyivät koulun seinillä – ja toivottavasti myös 
oppilaiden ja kotien arjessa – vielä kuukausia myöhemmin. Pysähtyminen 
miettimään maapallon tilaa ja omien tekojen vaikutusta siihen sai ainakin 
osan koulun väestä muuttamaan omia tottumuksiaan ympäristöystävällisem-
pään suuntaan. 
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Tutkijan näkökulma ilmastonmuutokseen

Munkkiniemen yhteiskoulun 
juhlasali täyttyi 25.10.2019 
lähikoulujen ja Bridge-verkos-
toon kuuluvien koulujen lu-
kiolaisista, jotka olivat tulleet 
kuuntelemaan ilmakehätutkija 
ja akatemiaprofessori Markku 
Kulmalan ajatuksia ilmas-
tonmuutoksesta. Tilaisuuden 
juonsivat koulumme opiskeli-
jat Rebekka Ilmivalta ja Ilmari 
Friman. 

Kulmala ei omien sanojensa mukaan koe ilmastoahdistusta, ja hänen mu-
kaansa tutkijoiden tehtävä on pitää pää kylmänä ja etsiä ratkaisuja ongelmiin. 
Professori itse matkustaa myös lentokoneella Kiinaan ja käyttää hybridiau-
toa. Lähietäisyydet hän kävelee ja metroakin tulee käytettyä. Kulmala arvos-
taa presidentti Sauli Niinistöä, joka ymmärtää ilmastonmuutokseen liittyvät 
ongelmat, ja kehottaa nuoria tekemään sitä, mikä oikeasti kiinnostaa.
Luento-osuudessaan Kulmala avasi yleisölle, mitkä kaikki asiat vaikuttavat 
ilmaston muuttumiseen ja mitä kaikkea pitää ottaa huomioon. Ilmastonmuu-
tosta ei pystytä ratkaisemaan, jos ei ymmärretä, mitä kaikkea muuta maail-
massa tapahtuu. Yksi keskeisiä kysymyksiä on se, miten energiahaasteeseen 
vastataan. Hän korostaa, että pitäisi saada uusia innovaatioita, jotta fossiilis-
ten polttoaineiden päästöt saataisiin pienemmiksi.

Tutkija painottaa, että pitää ymmärtää 
molekyyli- ja solutason ilmiöitä, jotta 
ymmärrämme, mitä tapahtuu. ”Jotta 
ymmärrämme, pitää tutkia ja rakentaa 
globaali mittausjärjestelmä”, Kulmala 
sanoo. Maailman johtavin mittausasema 
onkin Suomen Hyytiälässä. SMEAR II 
-asemalla tutkitaan, mitä ilmakehässä ta-
pahtuu. Tutkijan tavoitteena onkin, että 
eri puolilla maailmaa olisi vuonna 2035 
noin tuhat mittausasemaa. 
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Kun Kulmalalta kysyttiin, ovatko yksittäisten ihmisten valinnat merkitykset-
tömiä vai voiko ihminen tehdä jotain ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, 
tutkijan vastaus lohdutti varmasti monia: ”Voidaan elää kohtuullisesti ja 
kuluttaa kohtuullisesti.” Kohtuullisesti toimiminen tarkoittaa Kulmalalle it-
selleen esimerkiksi Skype-kokouksia lentämisen sijaan ja puiden istuttamista. 
Kiinan ja Venäjän päästöihin pitää tutkijan mukaan myös yrittää vaikuttaa. 
”Kannattaa istuttaa puita ja suosia lähiruokaa”, kuuluu huippuprofessorin 
neuvo kuulijoille.

Valtakunnalliset lukiopäivät Kalastajatorpalla 
7.11.2019

Lukioväki kokoontui yhdessä perehtymään uusiin opetussuunnitelman 
perusteisiin, jotka julkaistiin lukiopäivien aluksi. Uudessa lukion opetus-
suunnitelmassa 2021 korostuvat uusina asioina opintojaksot ja laaja-alainen 
osaaminen. Myös opiskelijan hyvinvointia, tukea ja arviointia painotetaan. 
Kalastajatorpalla esiteltiin myös muutamia opintojaksokokeiluja. 

Munkkiniemen yhteiskoulussa on toteutettu opintojakso, jossa opiskel-
laan pakollinen kurssi fysiikan ja kemian oppimäärästä sekä kaksi biologian 
pakollista kurssia. Lisäksi opintojaksossa on opinto-ohjauksen ja tieto- sekä 
viestintätaitojen opetusta. Lukiopäivillä esittelimme tätä uutta tapaa jakaa 
opinnot koko luku-
vuoden ajalle ja myös 
sitä, miten opintojak-
so antaa mahdollisuu-
den erilaiseen ryhmit-
telyyn ja siten myös 
erilaisiin opiskeluta-
poihin, esim. labora-
toriotyöskentelyyn. 
Kokonaisuutta esitteli 
päivillä apulaisrehtori 
Mari Vesala. Kokeilua 
jatketaan ensi luku-
vuonna, yhteistyötä 
eri oppiaineiden välillä syvennetään ja otetaan huomioon myös opiskelijoi-
den antama palaute.
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Munkkiniemen yhteiskoulu DSD-kouluna luku-
vuonna 2019–2020: saksan kielidiplomin suorituk-
sia myös poikkeustilan aikana sekä useita saksa-
laisia opettajavierailuja Munkassa 

Munkkiniemen yhteiskoulu on ollut lukuvuodesta 2017–2018 alkaen 19. 
koulu Suomessa, jossa voi suorittaa yhdessä Saksan liittotasavallan opetusvi-
ranomaisten kanssa lukiolaisille tarjottavan DSD-kielidiplomin. Deutsches 
Sprachdiplom on kansainvälisesti laajalti tunnettu tutkinto, ja sitä tarjotaan 
kahdella eri kielen taitotasolla. Haastavamman tason diplomin suorittaminen 
mahdollistaa suoran hakemisen saksalaisiin korkeakouluihin ja yliopistoi-
hin sekä stipendin hakemisen Saksan liittotasavallassa tapahtuvaa opiskelua 
varten. Opiskelijoille diplomin suorittaminen on maksutonta.   

Diplomin suorittamiseen kuu-
luu valmistava kurssi, jonka 
aikana diplomin saksalaiseen 
opetussuunnitelmaan pohjau-
tuva koeformaatti tulee tu-
tuksi ja oma kielitaito hioutuu 
entisestään. 

Lukuvuosi 2019–20 oli kol-
mas lukuvuosi, jonka aikana 
Munkkiniemen yhteiskoulus-
sa saattoi suorittaa DSD-dip-
lomeja, ja suorituksia tulikin 
kasvavassa määrin. Onneksi 
suurin osa suorituksista 
saatiin hoidettua juuri ennen 
pandemiasta johtuneen poik-
keustilan alkua, vain abitu-
rienttien ylioppilaskirjoitusten 
ja DSD-kokeen päällekkäi-
syydestä johtunut rästikerta 
joutui siirtymään toukokuun 
loppuun. Diplomin jo suorit-
taneet munkkalaiset rohkaise-

Osa DSD I -diplomin suorittajista. Kuvassa abiturientit Elias Kaija-
silta ja Can Kolho.

Stuttgartilaiset opettajavieraat Friederike Schultheiß, Thomas Birk 
ja Natascha Manzi.
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vat nuorempia nykyisiä ja tulevia munkkalaisia saksanoppijoita suorittamaan 
diplomin jommallakummalla taitotasolla. 

DSD-kielidiplomikoulut ovat myös osa maailmanlaajuista PASCH-koulu-
jen verkostoa, jonka toimintaan liittyen Munkkiniemessä nähtiin kolme eri 
opettajavierailua tämän lukuvuoden aikana. Tämä kompensoi sitä, että jo 
perinteeksi muodostunutta Saksan kulttuurin ja maantuntemuksen kurssia ei 
poikkeusolojen vuoksi voitu toteuttaa lukuvuonna 2019–20.

Marraskuussa vieraana oli kolmen viikon ajan berliiniläinen saksan- ja englan-
ninopettaja Larrissa Bergdolt ja marraskuun lopussa vierailulla oli augsburgi-
lainen matematiikan- ja fysiikanopettaja Alexander Brand. Maaliskuun alussa 
vierailulla olivat stuttgartilaisesta Jörg-Ratgeb-Schulesta opettajat Natascha 
Manzi, Friederike Schultheiß ja Thomas Birk. Vierailut sujuivat hyvin ja 
palvelivat sekä saksan opetusta luomalla oppilaille ja opiskelijoille omassa 
koulussa kontakteja äidinkielisiin puhujiin että kansainvälistä ajatustenvaih-
toa kollegoiden ja erilaisten aineyhdistelmien kesken.  Tämän lisäksi nähtiin 
yliopistoyhteistyötä, kun Oulun yliopiston saksan kielen professori Dr. Sandra 
Reimann vieraili saksan tunneillamme joulukuussa. 

Tämän lisäksi PASCH-yhteistyö muiden koulujen ja Saksan liittotasavallan 
suurlähetystön kanssa näkyi myös poikkeustila-aikana: suurlähetystö järjesti 
yhteistyökumppaniensa avustuksella vuotuisen PASCH-koulujen tapaamispäi-
vän 12.5.2020 verkkotapahtumana Teams-alustalla. Munkkiniemen yhteis-
koulusta osallistui neljä opiskelijaa, jotka toiminnantäyteisen päivän aikana 
pääsivät tutustumaan sekä muiden koulujen lukiolaisiin että saksalaisten 
yritysten edustajiin.

Menestystä Munkkiniemen yhteiskoulun opiskeli-
joille Suomi-Itävalta-yhdistyksen kirjoituskilpailussa 

Opiskelijamme Oona Salonen ja 
Ville Aalto saavuttivat menestystä 
jokavuotisessa kansallisessa Suo-
mi-Itävalta-yhdistyksen saksan 
kielen kirjoituskilpailussa ja saivat 
palkintonsa Itävallan suurlähet-
tilään residenssissä 31.1.2020 

Itävalta-kirjoituskilpailun palkintojenjako. 
Kuvassa Munkan opiskelijat Oona Salonen ja Ville Aalto 

sekä Itävallan suurlähettiläs Maximilian Hennig.
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pidetyssä palkintojenjakotilaisuudessa. Ville Aalto voitti A-saksan sarjan ja 
Oona Salonen tuli B-saksan sarjassa valtakunnan viidenneksi. 

Noin 200 lukiolaista koko maasta osallistui kilpailuun, ja täten on sitäkin 
hienompaa, että kaksi munkkalaista sijoittui kilpailussa – jokainen osallistuva 
koulu saa nimittäin nimetä korkeintaan vain neljä osallistujaa. 

Koulun museo

Koulun virtuaalista museota 
ylläpidetään koulun kotisivuilla 
osoitteessa www.munkka.fi/
historiaa. Museota hoitaa kou-
lun informaatikko Kaisa Num-
menpää. Sivuilta löytyy tietoa 
ja tarinoita Munkan perinteistä 
ja historiasta. Tänä lukuvuonna 
koulun museo on peräänkuu-
luttanut vanhoja abi-huppa-
reita. Lukusalin vitriineissä 
oli lukuvuoden aikana esillä näyttely, jossa oli oiva tilaisuus nähdä, kuinka 
abiturienttien huumori ja luovuus ovat kukkineet kautta vuosien. Puuttuvia 
huppareita otetaan edelleen vastaan koulun arkistoon!

Kiitämme myös entistä opettajaamme Pirjo Mildhiä ja alumni Veli-Pekka 
Salmista heidän lukuvuoden aikana tekemistään leikekirja- ja valokuvalah-
joituksista, jotka osaltaan dokumentoivat ja edesauttavat säilyttämään koulun 
historiaa.

Koulukirjasto

Kirjasto on ollut avoinna koulupäivisin klo 8– 15, ja sen toiminnasta on vas-
tannut informaatikko Kaisa Nummenpää. 

Kirjaston lukuvuosi aloitettiin lainaamalla peruskoululaisille oppikirjat. Kou-
lutyön päästyä käyntiin uudet oppilaat ja opiskelijat saivat kukin käyttöönsä 
oman kirjastokortin. 7.-luokkalaiset tutustutettiin kirjastoon informaatikon 
pitämällä tunnilla: kirjastotilaan tutustuttiin hyllyjen välissä tehtäviä tehden. 
Lukion ykkösvuosikurssilaisia opastettiin kirjaston käyttöön osana opo- ja 
äidinkielentunteja.
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Suomen Kulttuurirahaston rahoittaman ja Lastenkirjainstituutin toteutta-
man Lukuklaani-hankkeen kirjalahjoituspaketit saapuivat koululle elokuun 
lopussa. Kolmen laatikon kirjalähetys käsitti kaikkiaan 29 eri kirjanimekettä. 
Kaj Korkea-ahon 
ja Ted Forsströ-
min Zoo!-sarjan 
Viraalit nerot 
-teosta saatiin jopa 
30 kappaletta.

Lainan päivä-
nä helmikuussa 
palkittiin perin-
teisesti koulun 
kirjaston ahke-
rimmat lainaajat. 
Kirjastokorttiaan 
olivat kulunee-
na lukuvuonna eniten käyttäneet Sini Laitinen 8a, Anna Hiltunen 8a, Juuli 
Schadéwitz 8f ja Joonatan Lallukka 1D.

Kevätlukukauden aikana munkkalaisten oli mahdollista nauttia entistä 
enemmän koripallosta, sillä koulun kirjastosta oli mahdollista lainata Topon 
kausikortteja seuran peleihin.

Saimi Hartikainen 9a:lta sai valmiiksi 
yläkoulun ajan työstämänsä I Care -lukudip-
lomityön: ”Työni aihe oli naiskirjailijoiden 
klassikot. Luin työtä varten kuusi naisten 
kirjoittamaa kirjaa, jotka on kirjoitettu 
viimeisen kahdensadan vuoden aikana ja 
mielletään nykyaikana klassikoiksi. Lukudip-
lomin varsinaisten tehtävien lisäksi pohdin 
työssäni muun muassa kirjailijan sukupuolen 
vaikutusta lukemiini teoksiin sekä naisen 
asemaa kirjoissa ja aikakausina, joina kirjat 
on kirjoitettu.” Saatu diplomi on hieno do-
kumentti pitäjänteisestä työstä, jota on tehty 
vapaaehtoisesti ja omalla ajalla.
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Uusien ylioppilaiden perinteisestä kirjalahjoituksesta koululle vastasi tänä 
vuonna Elias Ahonen IIID. Kirjastosta on lainattavissa seuraavat teokset: 
Jari Tervo: LOIRI., Jo Nesbø: Veitsi, David Wallace-Wells: Asumiskelvoton 
maapallo – Elämä lämpenemisen jälkeen ja Olga Tokarczuk: Päivän talo, yön 
talo.

Kirjaston blogi toimii osoitteessa munkkiniemenyhteiskoulunkirjasto.wor-
dpress.com. Hyviä lukuvinkkejä löytää myös osoitteesta koulukirjastonhoita-
jat.wordpress.com.

Musiikki

Munkkiniemen yhteiskoulun mieskuoro jatkoi entistä tarmokkaammin 
toimintaansa viihdyttäen ja ihastuttaen koulun väkeä useissa koulun eri 
tilaisuuksissa. Väistyvän kuoromestarin, abiturientti Juho Pentikäisen tilalle 
kuoro valitsi keskuudestaan uudeksi kuoromestariksi Emil Oinaksen. 

Toissalukuvuonna perustettu naiskuoro huipensi toimintansa itsenäisyysjuh-
lissa esitettyyn ja tunteita herättäneeseen Finlandia-hymniin. Lisäksi perin-
teinen Lucia-kulkue ilahdutti oman koulun lisäksi myös viereisen palveluta-
lon senioriasukkaita.

Joulujuhlissa naiskuoro 
kajautti enkelimäisesti 
kynttilät käsissään peri-
teisen juhla-aloituksen 
”Maa on niin kaunis”.

Korona-aika peruut-
ti kevätlukukaudelle 
suunnitellut musiikaa-
liesitykset, oppilaskon-
sertit ja perinteisen 

Flooran päivän konsertin, joten paljon jäi nälkää ensi syksyyn ja uusiin 
esiintymistilaisuuksiin.

MunkkaLove

Syksyn 2019 MunkkaLove-konserttisarjan pääjär-
jestäjänä toimi Munkkiniemen seurakunta. Mukana 
yhteistyössä oli alueen eri toimijoita, kuten mm. 
partiolaiset ja alueen kouluja.
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Munkinseudun asukkaiden toivomuksista koostetun MunkkaLove-konsert-
tisarjan toinen ilmaiskonsertti pidettiin lauantaina 26.10.2019 Munkkinie-
men kirkossa. 

Täydelle yleisölle esiintynyt Make Perttilän luotsaama MunkkaLove-bändi 
veti yhteislauluja Eemelistä Hectoriin. Munkkiniemen yhteiskoululaisia kon-
sertissa kiinnosti etenkin Espanjasta asti tullut muistelus ”koulun omista pör-
röpäistä” eli 1980-luvun suosikkibändistä Broadcastista, jonka kaikki jäsenet 
ovat jossain vaiheessa opiskelleet Munkkiniemen yhteiskoulussa. Konsertissa 
kuultiinkin Broadcastin You Break My Heart.

Myös musii-
kinopetta-
jamme Ville 
Sumelles 
ja hänen jo 
eläkepäivis-
tä nauttiva 
kollegansa 
Tapio Mäkelä 
esiintyivät 
konsertissa 
– tällä kertaa 
ilman säestys-
tä. Opettajat 
kertoivat yh-
teensä parin 
sukupolven 
kokemuksellaan koulumme musiikin opetuksesta ja musiikkielämästä. Tapio 
muisteli iltamia sekä koulun vilkasta bänditoimintaa, ja Ville kertoi muun 
muassa nykyisestä musikaali-ilmiöstä. ”On hienoa työskennellä musiikin-
opettajana Munkkiniemen yhteiskoulussa, sillä täällä arvostetaan kulttuuria 
ja siihen myös satsataan”, Ville Sumelles kiteytti opettajien mietteet.

Toukokuun 2020 Munkinseudun koulujen yhteinen perinteinen Flooran 
päivän konsertti oli suunniteltu MunkkaLove-teeman ympärille, mutta se 
jouduttiin perumaan koronaepidemian vuoksi.
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Kuvaamataito

8. luokan valinnaisen kuvataiteen oppilaat tekivät kevätlukukaudella kirjan-
merkkejä. Inkeri Hiltusen, Mimosa Honkasen, Elma Hovin, Sissi Kettusen 
ja Emmi Papinniemen työt painatettiin ja kirjanmerkit tullaan jakamaan 
lukijoiden iloksi ja hyödyksi.

Ilmaisutaito

Saiturin joulu

Joulujuhlassa nähtiin tänä lukuvuon-
na yli kolmenkymmenen oppilaan ja 
opiskelijan harjoittelema jouluinen 
sikermä draamaa, musiikkia ja tanssia: 
9. luokan valinnaisen ilmaisutaidon 
ja musiikin ryhmät sekä 8.-luokkalai-
set tanssijat esittivät Munkka House 
Bandin säestämänä Charles Dickensin 
tarinaan perustuvan Saiturin joulun.

Kirjanmerkkien kuvitukset: vasemmalta Elma Hovi, Emmi Papinniemi, Inkeri Hiltunen, Mimosa Honkanen ja 
Sissi Kettunen.
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Tragediailta
Lukion ilmaisutaidon kurssilaiset (ILA3) järjestivät vielä joulujuhlan jälkeen 
tuokion, jossa koristeista riisutulle lavalla nähtiin juonittelua ja petos, epä-
toivoa, tuskaa ja katkeruutta, 
kun lukiolaiset esittivät kaksi 
maailmankuulua tragediaa, 
Sofokleen Kuningas Oi-
dipuksen ja Shakespearen 
Hamletin. Näytelmät oli 
sovitettu ja harjoiteltu teatte-
rihistorian kurssitöinä. 

Liikunta

Vanhojenpäivä
Vanhojenpäivää vietettiin 14.2.2020. Juhlapäivän ohjelmaan kuuluivat 
vierailevat esitykset Munkkiniemen ja Munkkivuoren alakouluilla, Munk-
kiniemen palvelutalolla sekä Saga-kodissa. Pukuloisteesta ja upeista tanssi-
esityksistä pääsivät nauttimaan myös koulumme omat oppilaat ja opettajat 
liikuntahallissa järjestetyssä näytöksessä. Illan kruunasi esitys perheille ja 
ystäville Helsingin Työväen Orkesterin tahdittamana. Tanssijoita oli mukana 
71 paria. 
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Liikuntapäivät
Peruskoulun liikuntapäivää vietettiin 4.3.2020.  Poikkeukselliset sääolosuh-
teet muuttivat talviurheiluaktiviteetit sisäliikunnaksi, mutta tämä ei päivän 
menoa hidastanut. Oppilaat pääsivät nauttimaan liikunnan riemusta ja yh-
dessäolosta vuosiluokkatasoittain. 7.-luokkalaiset näyttivät taitojaan luokkien 
välisessä salibandyturnauksessa, 8.-luokkalaiset nauttivat jää- ja sisäpeleistä 
kiinnostuksensa mukaan, ja 9.-luokkalaiset pääsivät itse valitsemaan päivän 
ajaksi mieleistään liikuntaa eri lajivaihtoehdoista. Lajivaihtoehtoina oli tänä 
vuonna tarjolla mm. tanssia, joogaa, koripalloa, kaupunkisotaa, sulkapalloa ja 
tennistä. 

Valmennustoiminta 
Koulumme on mukana pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaverkostossa 
Urheassa. Urhea toimii kiinteässä yhteistyössä Suomen Olympiakomitean 
kanssa. Urhean lajivalmennukseen ja yleisvalmennukseen osallistui lukuvuo-
den aikana yhteensä 96 yläkoulun oppilasta. 

Lukiossa jatkui urheilijoiden aamuvalmennus. Koripalloilijat pääsivät har-
joittelemaan maanantaisin koulumme liikuntasalissa. Tiistaisin lukiolaisille 
järjestettiin fysiikkaharjoitus. Muiden lajien harrastajat harjoittelivat omien 
seurojensa järjestämissä harjoituksissa. 

Liikkuva koulu 
Liikkuva koulu -toimintaan liittyen koulussamme on jatkettu vuoden ympäri 
peruskoululaisten liikuntavälituntitoimintaa, joka on vakiinnuttanut suo-
sionsa perjantain piristyksenä. Lukiolaiset puolestaan ovat jatkaneet liikun-
tasalin vapaata käyttöä etenkin koripallonheittelytarkoituksessa. Lisäksi 
oppituntien ulkopuolella lukion oppilaat ovat treenanneet innokkaasti heille 
vapaassa käytössä olevalla kuntosalilla.

Joulun alla 19.12. järjestettiin jo perinteinen höntsäpelipäivä yhdessä op-
pilaskunnan kanssa ideoiden. Tällä kertaa päätettiin, että 7.-luokkalaiset ja 
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8.-luokkalaiset pääsisivät kisailemaan toisiaan vastaan. Kisalajeiksi valikoi-
tuivat mm. pussijuoksu, pingispallon kuljetusviesti ja tanssikisa. Lajeissa 
kisattiin hienosti ja jokainen pääsi osallistumaan johonkin lajiin. Hyvää tun-
nelmaa tapahtumaan toi äänekäs ja hyvähenkinen kannustaminen. Jännittävä 
taisto nähtiin myös vuosiluokkien edustajien välisessä e-urheilu-taistossa, 
pelinä tällä kertaa NHL. Voiton koko tapahtumassa veivät tällä kertaa niu-
kasti 8.-luokkalaiset.

19.12. muodostui kunnon urheilujuhlaksi, kun 7. ja 8. luokkien välisten kisai-
lujen lisäksi pelattiin iltapäivällä perinteinen opet vastaan oppilaat -saliban-
dyottelu. Ottelu oli perinteisesti jännittävä. Alkuun oppilaat näyttivät olevan 
vahvoilla, kun opettajien lihakset eivät olleet vielä lämmenneet ja yhteispeli 
haki muotoaan. Loppua kohden opettajat saivat pelivireestä kiinni ja veivät 
ottelun.

Oppilasurheilu 
Munkkalaiset osallistuivat sekä Helsingin sisäisiin että valtakunnallisiin sar-
joihin. Oppilasurheilussa saavutettiin seuraavia tuloksia 13.3.2020 mennessä: 
 

Lukion sarjat 
Jalkapallo, pojat, HLOU alkusarja
Jalkapallo, tytöt, HLOU MESTARUUS
Kaukalopallo, pojat, HLOU alkusarja 
Salibandy, pojat, HLOU alkusarja 
Koripallo, pojat, HLOU välisarja
Koripallo, tytöt, HLOU 2. 

Yläasteen sarjat 
Koripallo, pojat, KLL MESTARUUS
Koripallo, pojat, HOU 3.
7. lk. koripallo, pojat, HOU 3. 
Koripallo, tytöt, HOU 5–6.
7. lk. koripallo, tytöt, HOU 4.
Jalkapallo, pojat, HOU alkusarja 
Jalkapallo, tytöt, HOU välisarja
Salibandy, pojat, HOU 3. 

Liikuntadiplomin suorittaneet lukiolaiset 2020:
Anu Ohtonen

Isabel Dahlstedt 8c
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OPPILASKUNTATOIMINTA

Oppilaskunnat

Peruskoulun oppilaskunnan hallitus lukuvuonna 2019–2020 
Lyhyemmäksi jääneestä lukuvuodesta huolimatta peruskoulun oppilaskun-
nan hallitus toteutti monia projekteja menestyksekkäästi. Syyslukukaudella 
teimme yhteistyötä I Care -ryhmän kanssa 
ja organisoimme Joulupuu-keräyksen 
koululle. Lisäksi joulun alla jaoimme op-
pilaille piparkakkuja ja järjestimme 7. ja 8. 
luokkien väliset liikuntamittelöt. Kevät-
lukukaudella toteutimme yhdessä I Care 
-ryhmän kanssa ystävänpäivän korttipajan 
ja halauspisteen. 

Kiittäen, Saimi Hartikainen

Saimi Hartikainen 9a, puheenjohtaja 
Thomas Munck 9f, varapuheenjohtaja
Ida Lukkaroinen 7b, I Care -vastaava  
Lucas Käkelä 7c, taloudenhoitaja 
Roosa Tapala 8f, sihteeri 
Leevi Virtanen 8g, lukiovastaava  

Lukion oppilaskunnan hallitus 2019
Syksyn aikana käynnistimme oppilaskunnan hallituksen hankkeen koulun 
sisätilojen viihtyvyyden parantamiseksi. Suunnitelmaan kuuluu mm. lisä-
penkkien hankinta koulun käytäville ja abiaulan pitkän penkin pehmusta-
minen. Suunnitelma on siirretty uudelle hallitukselle hallituskauden päätty-
misen myötä, ja odotukset suunnitelman toteutumiseksi ovat suuret. Lisäksi 
pidimme jokavuotisen suurkokouksen ravintola Löylyssä, jossa nautimme 
myös Jasperin kalakeittoa. 

Kiittäen, Leevi Vesanen
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Leevi Vesanen 3C, puheenjohtaja
Elmeri Lindholm 3C, varapuheenjohtaja
Sebastian Mustala 3C, sihteeri
Eeli Aakko 3C, taloudenhoitaja
Isadora Paananen 3D, somevastaava

Lukion oppilaskunnan hallitus 2020
Oppilaskunnan hallitus on tällä vajaalla kaudella 2020 tehnyt paljon pohjusta-
vaa työtä. Kauden kohokohdaksi voidaan nostaa Munkka-hupparit: saimme 
oppilaillemme järjestettyä Munkka-henkeä edistävät ja kauan odotetut kou-
lun hupparit. Tämän lisäksi olemme 
hallituksessa kokoustaneet Suomen 
Lukiolaisten Liiton edustajamme 
kanssa ja vieneet liiton asiat tiedok-
si oppilaillemme. Olemme myös 
pohjustaneet ja järjestäneet kaikkea 
välituntipenkkien pehmusteista aina 
Munkka-henkeä nostattaviin tapah-
tumiin asti. Näiden lisäksi ja mieles-
täni tärkeimpänä oheisista olemme 
toimineet välikätenä oppilaiden 
toiveiden ja koulun johdon välillä 
ja edustaneet oppilaiden toiveita. 
Lyhykäisyydessään kausi puheen-
johtajana on ollut ns. ”työmaa”, ja 
kuvailenkin sitä loppumattomana 
prosessina. Onnekseni minulla on 
ollut johdettavana loistava hallitus, 
jonka kanssa olemme pystyneet to-
teuttamaan ja huomioimaan oppilai-
den toiveita. Näin pyrimme tekemään jatkossakin.

Kiitokset alkukaudesta 2020 ja innolla jatkoa odottaen, Niko Shabastari

Niko Shabastari 2E, puheenjohtaja
Vera Väresmaa 3A, varapuheenjohtaja
Khondker Montasirzzaman 2C, rahastonhoitaja
Silva Kaverinen 1C, tiedotusvastaava
Emilia Seppälä 2D, sihteeri
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Tutortoiminta

Tutorien tehtävänä on perehdyttää uudet opiskelijat lukio-opiskelun käytän-
teisiin. Lukuvuonna 2019–2020 tutoreina toimi 25 lukion toisen vuosiasteen 
opiskelijaa.

Toiminta käynnistyi jo edellisen lukuvuoden lopulla, jolloin tapasimme 
porukalla muutamia kertoja koulutuksen ja yhteisen tekemisen merkeissä. 
Tutoreille järjestetään joka kevät koulutuspäivä, joka tälläkin kertaa toteu-
tettiin yhteistyössä PHYK:n, SYK:n ja TYK:n lukioiden kanssa. Kesäkuun 
puolivälissä ja elokuun alussa ennen koulun alkua tutorit palasivat pariksi 
päiväksi lomalta kouluun avustamaan uusia lukiolaisia kurssivalintojen 
tekemisessä. Syksyn ensimmäisenä koulupäivänä tutorit olivat ryhmänohjaa-
jien apuna selvittämässä lukiotulokkaille käytännön rutiineja ja esittelemässä 
koulurakennusta.

Tutorien keskeisenä tehtävänä on uusille opiskelijoille järjestettävän tutustu-
mispäivän käytännön järjestelyihin ja päivän toteuttamiseen osallistuminen. 
Ryhmäyttämispäivää vietettiin 20.8. Munkkiniemen uimarannan läheisyy-
dessä. Ohjelmassa oli pelejä, leikkejä ja kirkkovenesoutua kilpailuhenkisesti. 
Tavoitteena oli oppia tuntemaan opiskelutovereita ja kotiutua uuteen kou-
luun. Sää helli ja saimme viettää kivan päivän ulkosalla aktiivisten toiminto-
jen ja hyvän ruuan parissa. 

Syksyn ensimmäisessä vanhempainillassa tutorit kierrättivät ensimmäisen 
vuosikurssin vanhempia koulurakennuksessa. Keväällä ennen yhteishakuai-
kaa tutorit puolestaan esittelivät lukiota 9.-luokkalaisille kouluvierailijoille. 
Osa tutoreista vieraili muissa peruskouluissa esittelemässä lukiotamme. 
Tutorit toimivat oppaina myös lukion esittelyillassa sekä oppiainemessuilla 
10.1. Tämän vuoden mahtavien tutoreiden ohjaajina toimivat opinto-ohjaa-
jat Anne-Mari Imeläinen ja Antti Kiimamaa.

Tukioppilastoiminta 

Tukioppilastoiminnassa koulumme lukiolaiset toimivat peruskoulun uusien 
7.-luokkalaisten tukena erityisesti ensimmäisten kouluviikkojen aikana tu-
tustuttaen heitä Munkkiniemen yhteiskouluun. Toimintaan osallistui luku-
vuonna 2019–20 yhteensä 22 lukion ensimmäisen vuosiasteen opiskelijaa ja 
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muutamia jo edellisenä 
vuonna mukana olleita 
2. vuosiasteen konka-
reita.

Tukioppilastoimin-
ta käynnistyi heti 
syyslukukauden 
ensimmäisen koulu-
päivän aamuna, jolloin 
tukioppilaat vastaan-
ottivat uudet 7.-luok-
kalaiset ja esittelivät 

heille yhdessä luokanvalvojien kanssa koulurakennusta ja koulun käytänteitä. 
Merkittävimpänä yksittäisenä tapahtumana tukioppilaat osallistuivat elo-
kuun lopussa myös 7.-luokkalaisten perinteiseen ryhmäytystapahtumaan eli 
Kuutamokeikalle, jossa he vastasivat muun muassa leiritoimintojen järjeste-
lyistä sekä toimivan kokonaisuuden luomisesta iltaohjelmaa unohtamatta. 

Lukuvuoden aikana tukioppilailla oli osansa useissa koulun tilaisuuksissa 
koulurakennuksen esittelijöinä, erityisesti tämän ja tulevan lukuvuoden 
7.-luokkalaisiin liittyvissä tilaisuuksissa, kuten vanhempainilloissa ja valin-
naisaineillassa. Tukioppilastoiminnan yksi tavoite onkin 7.-luokkalaisten 
sujuvan koulunkäynnin rakentuminen, joka alkaa jo 6. luokan kevätpuolel-
la. Tukioppilastoiminnan ohjaajana toimi koulukuraattori Jaakko Mauno. 
Kuraattorin näkökulmasta kuluneen lukuvuoden tukioppilaita voi kiittää 
erityisesti vastuun ottamisesta ja oma-aloitteisuudesta kaikessa tekemisessä. 

Kuutamokeikka  

Elokuun lopulla (22.–23.8.2019) Munkkiniemen yhteiskoulun 7.-luokkalaiset 
suuntasivat jälleen jo peräti 22. kerran Kuutamokeikalle. Koulutyönsä aloit-
tavien seitsemänsien luokkien oppilaiden välisen yhteistyön kehittämiseksi 
sekä luokkien ryhmäytymistä vartenideoitiin vuonna 1998 elokuun lopulle 
yön yli kestävä retki, joka sai nimekseen Kuutamokeikka. Ensimmäisinä 
vuosina retki toteutettiin Nuuksion luontoalueelle, mutta oppilasmäärän 
kasvaessa siirryimme Siuntioon, Korpirauhan leirikeskukseen. Vuodesta 
2004 lähtien retki onkin toteutettu Korpirauhassa. 
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Tämänvuotisen retken alku oli hyvinkin dramaattinen, kun vahingossa 
saimme kimppuumme maa-ampiaisia heti busseista perille päästyämme. 
Opettajien ja henkilökunnan ripeä toiminta pelasti monen oppilaan retken, 
ja pääsimme jatkamaan toimintaa. Jännittävää oli myös yöpyä luokkakoh-
taisissa teltoissa, jotka pystytettiin yhteisvoimin tukioppilaiden ja partiolais-
ten avustuksella. Teltanpystytys sujuikin hienosti ja pääsimme aloittamaan 
leiritoiminnan. Oppilaat pääsivät erilaisilla toimintarasteilla rakentamaan 
donitsilauttaa, urheilemaan Korpisportissa, ampumaan värikuulilla, askar-
telemaan rintamerkkejä ja vaeltamaan pienen metsäpolun, jonka varrella oli 
Itämerta koskevia kysymyksiä. Iltanuotiolla katseltiin hauskaa tutoreiden 
ideoimaa ohjelmaa ja koko leirin ajan nautittiin loistavaa ruokaa koulun 
keittiöstä kohokohtana opettajien, rehtorin ja henkilökunnan paistamia 
muurinpohjalettuja. 
 
Oppilaat saivat tilaisuuden tutustua omiin luokanvalvojiinsa, kotitalousopet-
tajiin, rehtoreihin, erityisopettajiin, kuraattoriin, psykologiin, Munkkinie-
men nuorisotalon henkilöstöön, Munkkiniemen seurakunnan pastoriin ja 
hänen koiraansa. Suurena apuna toiminnassa oli partiolippukunta Vuoren 
Valppaiden partiolaisia ja koulumme lukiolaisista koostuvat tukioppilaat. 
Onnistuneiden kokemusten myötä Kuutamokeikasta on tullut pysyvä ja 
tärkeä osa koulun toimintaa. 
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LEIRIKOULUT, OPINTORETKET 
JA KOULUVIERAILUT
Studieresa till Stockholm och Uppsala, augusti 2019

Med en grupp på nio gymnasister reste vi återigen till Sverige för att närma-
re bekanta oss med kulturen och språket på plats. Majoriteten av gruppen 
hade tagit Kulturkursen RUAB11 där man lär sig mer om Sverige och svensk 
kultur, om sådant som man inte hinner bekanta sig med under de sk. vanliga, 
riksomfattande kurserna. Studerandena hade också förberett ett projekt, där 
de parvis presenterade en sevärdhet eller ett utflyktsmål som vi besökte under 
resan. Vädret var hyfsat bra under resan och stämningen var på topp och alla 
njöt av det fina Stockholm där vi hade möjligheten att besöka t.ex. advokat-
byrån Roschier och en otroligt 
fin möjlighet att bekanta oss med 
verksamheten i Sverige. I det 
idylliska Uppsala fick studerande-
na en titt på studentlivet på andra 
sidan viken och lära sig om vår 
gemensamma historia. Tusen tack 
till Hanaholmen – kulturcentrum 
för Sverige och Finland och Poh-
jola-Norden för stöd samt till alla 
som var med och bidrog till vår 
lyckade resa.

HI5

Suomi esihistoriasta autonomian 
aikaan -kurssi järjestettiin tänä 
vuonna kaksi kertaa. Kurssiin kuu-
lui oleellisena osana opintomatka 
Turkuun, jossa kumpikin kurssi 
tutustui opastetulla kierroksella 
mm. Turun linnaan ja Aboa Vetus 
-museoon. Kurssien vetäjänä toimi 
Ossi Koskinen.

HI05.1 Turun linnassa
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HI10K

Viron historiaa ja yhteiskuntaa -kurs-
si vieraili yhden yön opintomatkal-
la Tallinnassa. Matkaan lähdettiin 
7.11.2019. Opintomatkaryhmä vieraili 
ystävyyskoulussamme Gustav Adolfi 
Gümnaasiumissa sekä koulun museossa. 
Oppainamme toimivat koulun oppilaat. 
Muita vierailukohteita olivat mm. uu-
distettu miehitysmuseo ja Lentosatama. 
Nautimme myös hyvän illallisen Olde Hansassa. Kurssin vetäjänä toimi Ossi 
Koskinen.

American Studies -kurssilaiset New Yorkissa  
9.10.–17.10.2019

Ryhmä lukion 2. ja 3. vuosikurssin opiskelijoita vieraili New Yorkissa syyslo-
malla lokakuussa 2019. Matkan ohjelmaan kuului runsaasti kulttuuria (mm. 
Guggenheim, Porgy and Bess Metropolitan-oopperassa ja Chicago-musikaali 
Broadwaylla), yhteiskunnallisia aiheita (mm. Columbia University, NYU ja 
9/11 Memorial ja museo) ja yleistä tutustumista amerikkalaiseen elämänme-
noon (mm. New York Public Libraryn opastettu vierailu ja koripallo-ottelu 
Madison Square Gardenissa). Yhdennentoista kerran toteutetun opintomat-
kan aikana tutustuttiin myös New Yorkin eri osiin aina Harlemista Manhat-
tanin eteläkärkeen ja Brooklyniin. Vierailimme myös naapuriosavaltion New 
Jerseyn puolella.

HI10K Gustav Adolfi Gümnaasiumin museossa
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Opintomatka oli American Studies 2019 -kurssin huipentuma ja siihen oli 
valmistauduttu jo keväästä saakka seuraamalla mediaa ja lukemalla niin kau-
nokirjallisuutta kuin erilaisia matkaoppaitakin. Lisäksi vierailimme keväällä 
ja syksyllä 2019 mm. American Resource Centerin järjestämissä tapahtumissa 
ja saimme koululle vieraaksi Fulbright-stipendiaatin. Opiskelijat työstivät 
kurssin aikana myös myöhemmin October in New York -blogissammekin 
(http://octoberinnewyork.blogspot.com/) käytettyä kohde-esittelymateriaa-
lia. 

Ranska-kerho 

Ranskan vaihto kuuluu kerhon ohjelmaan, ja se järjestetään yhdessä Parii-
sin lähellä Chatoussa sijaitsevan Collège Paul Bertin kanssa. Tänä vuonna 
Ranska-kerhossa oli mukana lähes 30 kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaista 
ja 24 ranskalaista oppilasta. Tämä vuosi oli Ranska-kerhon juhlavuosi, sillä 
oppilasvaihtoa on jatkunut jo 15 vuotta!

Ranskalaiset vierailivat Suomessa 27.1.–3.2. tutustuen suomalaiseen kulttuu-
riin ja arkielämään asuen vaihtoparinsa perheessä. Viikon ohjelmaan kuului 
muun muassa kaupunkisuunnistusta, vierailu valokuvataiteen museossa sekä 
tutustuminen luontokeskus Haltiaan ja tiedekeskus Heurekaan. Lisäksi suo-
malaiset ja ranskalaiset nuoret keksivät yhdessä monenlaista mukavaa ajan-
vietettä vapaa-ajalle. He kävivät seuraamassa HIFK:n ottelua, keilaamassa, 
saunomassa ja jopa pulahtamassa avannossa Allas Sea Poolilla.  Vierailuvii-
kon sää ei valitettavasti ollut niin talvinen kuin toivoa saattoi, mutta onneksi 
Nuuksion vierailun yhteydessä satoi lunta ja pääsimme kaikki nauttimaan 
talvisesta säästä. 

Vierailu oli erittäin 
onnistunut, ja kaikki 
osallistujat saivat unoh-
tumattomia kokemuksia 
ja hyvää ranskan kielen 
harjoitusta! Valitettavasti 
vaihdon toinen osuus 
eli suomalaisten matka 
Ranskaan peruuntui ko-
ronaviruksen takia, mutta 
toivottavasti syksyllä 
reissu onnistuisi! 
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9b Ahvenanmaalla 11.–13.9.2019

Leirikoulussa opimme Ahve-
nanmaan historiasta, kulttuu-
rista ja luonnosta. Kävimme 
muun muassa Kastelholman 
linnassa ja Bomarsundin lin-
noituksen raunioilla, riistasa-
farilla, merenkulkumuseossa ja 
Pommern-purjelaivassa. Lisäksi 
tutustuimme Brändön saareen 
ja Maarianhaminan kaupun-
kiin. Saimme nauttia lämpimis-
tä ja aurinkoisista loppukesän 
päivistä saaristossa.

9c leirikoulussa Italiassa 14.–21.9.2019

9c-luokka vietti unohtumattoman leirikouluviikon Italian Cesenaticossa 
Adrianmeren rannalla. Majoituimme Euro Camp -leirikeskuksessa, jossa 
suomalaiset ohjaajat olivat kanssamme koko viikon. Viikon aikana kävim-
me muun muassa San Marinossa, huvipuisto Mirabilandiassa ja läheisissä 
pienissä italialaisissa kylissä. Opimme tilaamaan italiaksi pitsaa ja maailman 
parasta jäätelöä. Tutustuimme italialaiseen kulttuuriin ja nautimme rantaelä-
mästä sekä harrastimme erilaisia urheilulajeja. Leirikouluviikko onnistui yli 
odotusten, ja nautimme yhteisestä ajasta Italian auringon alla. 
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9e leirikoulussa Berliinissä 

Olimme leirikoulussa Berlii-
nissä 16.–19.9.2019. Majoi-
tuimme Aletto Hotel Gudam 
-nimisessä hotellissa, ja se 
sijaitsi lähellä eläintarhaa, 
jossa vierailimme saapumis-
päivänä. Majoituimme 3–5 
hengen huoneissa. Toisena 
päivänä olimme bussikier-
roksella, jossa opas kertoi 
Berliinin historiasta ja nähtä-
vyyksistä. Näimme kierrok-
sella mm. Charlottenburgin 
linnan, Brandenburgin por-
tin ja Euroopan murhattujen 
juutalaisten muistomerkin. 
Keskiviikkona kävimme 
Berliinin tv-tornilla Alexan-
derplatzilla, Checkpoint 
Charlie -museossa, Rit-
tersport ChokoShopissa ja 
shoppailemassa muun muas-
sa KaDeWe:ssa. Torstaina 
kävimme Berliinin muurilla. 
Vapaa-ajalla pelasimme biljardia ja pokeria. Hotelli oli siisti, ja oleskelutilat 
olivat mukavat. Kaikilla oli kiva leirikoulu ja yhdessä oleminen oli mukavaa! 

Minttu Lehtonen 8e
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OPPILASHUOLTOTYÖ
 

Oppilashuoltotyön tarkoitus on sekä peruskoulun oppilaiden että lukion 
opiskelijoiden koulunkäynnin ja hyvinvoinnin edistäminen. Keskeisenä 
tavoitteena on luoda terve ja turvallinen kouluympäristö ja ehkäistä syrjäyty-
mistä sekä yhteisöllisen että yksilöllisen työskentelyn avulla. Oppilashuollon 
palvelut ovat mm. arviointia, neuvontaa, ohjausta ja neuvotteluapua oppilail-
le ja vanhemmille sekä koulun henkilökunnan konsultointia oppilasasioissa. 
Työtä ohjaavat luottamuksellisuus, ennaltaehkäisevä ote sekä oppilashuolto-
laki. 
 
Munkkiniemen yhteiskoulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori Aki 
Holopainen (ryhmän puheenjohtaja), apulaisrehtori Mari Vesala, opin-
to-ohjaajat Anne-Mari Imeläinen ja Antti Kiimamaa, erityisopettajat Kirsti 
Karalahti ja Jaakko Pulkkinen, koulukuraattori Jaakko Mauno (sihteeri), 
terveydenhoitaja Heidi Serjo ja koulupsykologi Salli Tuominen. Oppilashuol-
toryhmä kokoontui lukuvuoden 2019–2020 aikana keskimäärin joka toinen 
viikko. Tarvittaessa kokouksiin osallistuivat myös pienryhmäopettaja Sami 
Moglia sekä 7. luokkien opinto-ohjaaja Roope Karikoski.  
 
Oppilashuoltoryhmän toimintaan kuuluu myös yhteisöllinen ennaltaehkäise-
vä työ. Koululla järjestetään teemaviikkoja, joiden aiheiksi ovat vakiintuneet 
seksuaalikasvatus, syrjinnän ja kiusaamisen ehkäisy sekä päihdekasvatus. 
Ennaltaehkäisevän työn tarkemmat sisällöt muotoutuvat kulloisenkin aiheen 
ajankohtaisten vivahteiden mukaan. 
 
Covid-19 muutti monen muun asian tavoin myös oppilashuoltotyösken-
telyn luonnetta maaliskuusta alkaen. Tukikeskustelut ja erilaiset palaverit 
järjestettiin lähes poikkeuk-
setta etäyhteyden välityksel-
lä koulun keskeytysjakson 
aikana. Oppilashuoltotyö sai 
uuden painoalueen pyrkies-
sään ehkäisemään ongelmien 
muodostumista etäopiskelussa 
mahdollistamalla oppilaille yk-
silökohtaista opiskelun tukea.

Anni Seppälä 1D
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MUNKKINIEMEN KOULUTUSSÄÄTIÖ 
SR, MUNKKINIEMEN YHTEISKOULUN 
JOHTORYHMÄ JA YSTÄVÄT RY SEKÄ 
ALUMNIYHDISTYS
Munkkiniemen koulutussäätiö sr

Hallitus
Puheenjohtaja  teollisuusneuvos Pekka Heusala
Varapuheenjohtaja hallituksen puheenjohtaja Raimo Voipio
   projektinjohtaja Johanna Aro 
   lainsäädäntöneuvos Tiina Ferm
   toimitusjohtaja Taru From
   professori Yrjänä Haahtela
   varatuomari Mika Jauhiainen 
   valtiotieteiden maisteri Matti Taipale 
   toimitusjohtaja Pekka Soini

Munkkiniemen yhteiskoulun johtoryhmä

   Aki Holopainen, rehtori, puheenjohtaja
   Merja Haavisto, vararehtori
   Mari Vesala, apulaisrehtori
   Kaija-Leena Huhdanpää, aineryhmävastaava
   Eeva Hyytinen, aineryhmävastaava 
   Mikko Kervinen, aineryhmävastaava
   Eeva Kalmanlehto, aineryhmävastaava

Munkkiniemen yhteiskoulun ystävät ry. (MYYRY)

Puheenjohtaja  Anneli Heusala
Sihteeri   Leena Rantasalo
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Alumniyhdistys (Munkkiniemen yhteiskoulun 
Senioriyhdistys ry.)

Hallitus
Puheenjohtaja Antti Kaihovaara

Suvi Kalela, varapuheenjohtaja
Tom Hynninen, kunniajäsen, historiavastaava
Päivi Wickström, jäsenrekisterivastaava
Kari Leppänen, Senioriviesti-vastaava



86

ILMOITUSASIAT 
Uudet oppilaat

Uusien oppilaiden ottamisessa lukion 1. vuosiasteelle käytetään yhteisha-
kumenettelyä. Opinto-ohjaajat ovat antaneet hakumenettelystä tarkemmat 
ohjeet. Valitut saavat tiedon opintopolusta ja sähköpostitse viestin valinnas-
ta. Lukiopaikka on varmistettava opintopolun kautta viimeistään torstaina 
25.6.2020.

Mahdollisesti myöhemmin vapautuvia paikkoja voi tiedustella rehtorilta, 
puh. 4777 6311. 

Ylioppilastutkinto
Syksyn tutkintoon ilmoittautuminen on päättynyt abiturienttien osalta. 
Ylioppilaaksi jo valmistuneet voivat ilmoittautua viimeistään maanantaina 
1.6.2020. Myöhästynyttä ilmoittautumista ei oteta vastaan. Ilmoittautumislo-
make jätetään koululle ilmoittautujan allekirjoittamana.  

Lukion uusintakokeet
Lukuvuoden 2019–2020 viimeinen uusintakoe järjestetään maanantaina 
8.6.2020 alkaen klo 9.00. Seuraavan lukuvuoden ensimmäinen uusintakoe 
järjestetään maanantaina 13.8.2020 koulupäivän jälkeen klo 13.15. Molem-
piin tilaisuuksiin on ilmoittauduttava viimeistään maanantaihin 1.6.2020 klo 
15 mennessä. 

Ehtojen suoritus
Peruskoulussa ehtojen suoritus tapahtuu maanantaina 8.6.2020 alkaen klo 
9.00, ellei rehtorin suostumuksella toisin sovita. 

Koulutyön alkaminen
Syyslukukausi alkaa torstaina 13.8.2020, 7. luokilla klo 9.00 ja muilla perus-
koulun luokilla ja kaikilla lukiolaisilla klo 10.00. Tällöin tulee jokaisen luku-
vuonna 2020–2021 opiskelemaan aikovan kouluun hyväksytyn tai koulun 
kirjoissa entuudestaan olevan oppilaan olla läsnä. 

Munkkiniemessä 30.5.2020 
Aki Holopainen 
rehtori 
 



Lukuvuoden 2020–2021 työ- ja 
loma-ajat

Lukuvuonna 2020–2021 sekä peruskoulussa että lukiossa noudatetaan seu-
raavia työ- ja loma-aikoja:

Lukuvuosi   13.8.2020–5.6.2021
Syyslukukausi  13.8.2020–22.12.2020
Kevätlukukausi  7.1.2021–5.6.2021
Lauantaityöpäivä  26.9.2020
Syysloma   12.10.2020–16.10.2020
Joululoma   23.12.2020–6.1.2021
Talviloma   22.2.2021–26.2.2021
Pääsiäisloma  2.4.2021–5.4.2021
Helatorstain loma  13.5.2021–14.5.2021

Abiturienttien viimeinen varsinainen koulupäivä on 12.2.2021

Emma Hallikainen 1D
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