
Kesän aikana Maunulan
luontopolkua on aktiivises-
ti suunniteltu ja Maunulan
luonnosta on karttunut uut-
ta tietoa.Heinäkuussa Hel-
singin luonnonsuojeluyh-
distyksen lepakkoryhmä
järjesti lepakkoretken alu-
eella.Otollisimpaan aikaan
juuri auringonlaskun jäl-
keen havaittiinkin retken
aikana noin kahdessatoista
kohdassa Maunulan puis-
ton alueella pohjanlepakoi-
den ääniä ja ylilentäviä yk-
silöitä taivasta vasten.Syys-
kuussa Helsingin Latu jär-
jesti kääpäillan, jossa asian-
tuntijana toimi arboristi Sa-
mi Kiema Helsingin kau-
pungin puisto-osastolta.
Maastoretken aikana ope-
teltiin tunnistamaan kääpä-
lajeja, joita lyhyessäkin ajas-
sa havaittiin yli 25 lajia.Li-
säksi on kuvattu alueen
kasveja ja maisemia ja kar-
toitettu Maunulan puisto-
puita. Puiden tunnistuk-
sessa on saatu apua kau-
pungilta. Rakennusperin-
töpäivänä tarjottiin yleisöl-
le mahdollisuutta osallistua

lyhyeen luontoretkeen, jon-
ka aikana Virtavesiyhdis-
tyksen asiantuntija Teemu
Mökkönen kertoi erityises-
ti Maunulanpuron ennallis-
tamisesta ja kalakannasta.
Maunulanpuron ennallis-
tamistalkoot järjestetään
tänä vuonna 22.9. Luonto-
polkua on suunniteltu asu-
kaslähtöisesti ja toimintaan
ovat tervetulleita kaikki
kiinnostuneet. Hankkeen
tiedotuskanavina toimivat

Helsingin Ladun www-si-
vut ja Maunulan Luontopo-
lun Facebook-sivut.Helsin-
gin kaupungin puisto-osas-
to on esittänyt polun toteut-
tamiseen ja rakenteisiin
määrärahaa vuodelle 2013.

Seuraa luontopolku-
hankkeen edistymistä ja
havaintojamme Maunulan
Luonnosta nettisivuillam-
me:
http://www.helsinginlatu.fi/
maunulan-luontopolku/

Maunulan yhteiskou-
lussa ja Helsingin mate-
matiikkalukiossa on oppi-
laita liki 800.Viime kevää-
nä Maunulan lukioon pyr-
ki erilaisilla hakusijoilla
yli 800 oppilasta, mutta
kouluun voitiin ottaa vain
155. Aikaisemmin on ollut
tunne, että peruskoulun
päättöluokkalaiset vieras-
tavat yleislukiota mate-
matiikkalukion takia,
mutta nyt paikkakuntam-
me lukio on vähitellen
saavuttanut oppilaiden
luottamuksen joka tasolla.

Suomalaisten oppilai-
den erinomainen menesty-
minen kansainvälisessä
PISA-tutkimuksessa on
ollut ihmettelyn aihe vuo-
desta 2001 saakka, mutta
lukiolaisten menestymi-
nen matematiikkaolym-
pialaisissa on ollut vaati-

maton kiinalaisten ja mui-
den suurvaltojen opiskeli-
joiden kahmiessa mitaleja.
Maunulan yhteiskoulu ja
Helsingin matematiikka-
lukio on ollut piristävä
poikkeus. Vuosi sitten ke-
sällä 2011 matematiikka-
lukion opiskelija Olli Hir-
viniemi sai hopeamitalin
matematiikkaolympialai-
sissa. Tuloksen arvoa ko-
rosti se, että hopeamitali
oli vasta kaikkien aikojen
kuudes Suomeen saatu
hopeamitali. Kultamitali
on saatu Suomeen kerran.
Sen sai vuonna Taneli
Huuskonen vuonna 1981.
Viime kesänä Argentii-
nassa pidetyissä vuoden
2012 matematiikkaolym-
pialaisissa toisen vuoden
matematiikkalukiolainen
Otte Heinävaara saavutti
hopeamitalin ja Joni Terä-

väinen sai kunniamainin-
nan. Onneksi olkoon.

JJ
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Terveyttä, hyvinvointia ja hemmottelua!
Meiltä saatava laaja-alaiset 

kosmetologin ja fysioterapian palvelut!

Ayurvedinen 
kasvo- & decoltteehieronta 35€

Tervetuloa

Kosmetologi Maria M. Fysioterapeutti Anita K.
p. 040 935 5606 p. 040 545 9500

Männikkötie 10, Maunula

Maunulan ala-asteen op-
pilaat ja opettajat kävelivät
Unicef-kävelyn lauantaina
1.9.2012. Unicef- kävely on
tapahtuma,jossa oppilaat ja
opettajat kävelevät kilomet-
rin pituista reittiä ja lahjoit-
tavat Unicef- järjestölle va-
litsemansa määrän rahaa
per kierros.Unicef jakaa ne
sitten edelleen lapsille ym-
päri maailmaa.Tänä vuon-
na lahjoitukset menevät Af-
rikkaan mm. Malawin ja
Madagaskarin koulujen las-

ten hyväksi. Lahjoitetuilla
rahoilla hankitaan esimer-
kiksi koulutarvikkeita, liitu-
ja sekä vessoja.

Kävelyaikaa oli noin kak-
si tuntia, ja siinä ajassa eh-
tivät useat saada kameli-
passinsa täyteen tarroja.
Passi oli täynnä silloin,kun
siinä oli kaksitoista tarraa.
Oppilaat olivat hankkineet
sponsoreita,esimerkiksi op-
pilaan äidin tai isän, jotka
sitten lahjoittivat valitse-
mansa summan.

Ennen kävelyä oli koko
koulun yhteinen alkujump-
pa, jossa liikuttiin ja tanssit-
tiin musiikin tahtiin.Sitten
lähdettiin luokka kerral-
laan keskuspuiston metsää
kohti.Oppilaita innosti joka
kierroksen lopussa jaettava
tarra, joka laitettiin kame-
lipassiin. Useat kävelivät,
mutta monet myös juoksi-
vat reittiä.

By: Tinja Espo ja 
Meeri Nurmi.

Unicef-kävelypäivä Maunulan
ala-asteella

Unicef-kävelyssä saattoi myös juosta.

Suosittu lukio

Otte Heinävaara saavutti
hopeamitalin matema-
tiikkaolympialaisissa
2012.

Maunulan luontopolun varrelta
löytyy koko ajan uutta nähtävää

Arboristi Sami Kiema avasi kääpäretken 20 osallistujan silmät katselemaan puita,
kantoja, pökkelöitä ja maapuita aivan uudella lailla. Uusi näkökulma auttoi löy-
tämään kääpiä, kääväkkäitä, orakkaita ja limakkoja puiden alta, juurilta ja kuo-
ren alta. Maapuiden ja tuulenkaatojen arvo on luonnon monimuotoisuuden ylläpi-
tämisessä. Käävät kuten muutkin lahottajat ylläpitävät kaikelle elämälle välttämä-
töntä ravinteiden kiertoa. Kuvaaja: Susanna Pitkänen

Maunulanpuron ennallistamistalkoot järjestetään tä-
nä vuonna 22.9.

Tule mukaan tekemään
alueellisen osallistumisen
ja lähidemokratian hanket-
ta Maunulaan. Kaikille
kiinnostuneille avoin ta-
paaminen Asukastalo Sau-
nabaarilla torstaina 27.9.
klo 18 (Metsäpurontie 25).

Tervetuloa!

Maunulan demo-
kratiahankkeen 
tapaaminen

Maunulan kirkon mus-
karityyppiset lastenryh-
mät kokoontuvat joka tors-
taina.Tällöin musisoidaan
lauluja, leikkejä rytmisoit-
timilla yhdessä vanhem-
pien ja huoltajien kanssa.
Ryhmät toimivat lasten
ikäryhmittäin: 2–5 vuoti-
aat klo 9.30, 1–2 vuotiaat
klo 10 ja vauvat klo 10.30.
Ryhmät ovat avoimia ja
maksuttomia. Muskareita
ohjaa kanttori Maija Peso-
nen-Kareinen.

Maunulan kirkon laulu-
ryhmä kokoontuu keski-
viikkoisin 19.9 klo 18.30 al-
kaen. Uudet laulajat ovat
lämpimästi tervetulleita.

Maunulan kirkon mes-

sut sunnuntaisin pääsään-
töisesti klo 12. Kerran kuu-
kaudessa vietetään erityis-
tä teemallista messua sun-
nuntai-iltana klo 18 kuten
16.9. ja 21.10.2012, jolloin
on mukana saarnavuoros-
sa gospelmuusikko Jaakko
Löytty.

Keskiviikkoisin klo 13
pidetään kirkolla päiväti-
laisuuksia, joista vastaa
diakonissa Elisa Hapuli.

Enkeliaiheisia lauluja
ja virsiä kuullaan tapahtu-
massa ”Laula enkelten
kanssa” ke 10.10. klo 13.

Sunnuntaina 21.10. klo
18 on musiikillinen ilta-
messu, Herättäjän kirk-
kopyhä, jossa esiintyy saar-

naajana  muusikko Jaakko
Löytty. Musiikista vastaa
Herättäjäyhdistyksen kuo-
ro. Iltatee ja seurat tarjoil-
laan messun jälkeen.

Keskiviikkona 7.11.klo
13 kuullaan pyhäinpäivän
teemaan musiikkia ja yh-
teislaulua tapahtumassa
"Mun kanteleeni kauniim-
min". Tilaisuudessa on
kahvitarjoilu.

Isänpäivänä 11.11.
Maunulan kirkossa viete-
tään koko perheen Meidän
messua klo 12. Mukana on
lasten laulu- ja soitinryh-
mä. Isänpäivän lounas ja
kakkukahvit tarjoillaan
yhteistyössä Maunulan
eläkkeensaajien kanssa.

Maunulan kirkon syksy
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