
Vuosittain 15–29 -vuo-
tiaista nuorista jää yhteis-
kunnan järjestelmien ja
palveluiden ulkopuolelle
noin 5 % koko ikäryhmäs-
tä. Peruskoulupohjalla, il-
man opiskelu- ja työpaik-
kaa jäävät nuoret ovat to-
dellisessa vaarassa syrjäy-
tyä tai ovat jo syrjäytyneet.

Kilpailu opiskelupai-
koista pudottaa myös mo-
net keskitason oppilaat jär-
jestelmän ulkopuolelle.
Kaikkein suurin yksittäi-
nen syrjäytyneiden ryhmä
ovat maahanmuuttajataus-
taiset nuoret. Tämän ryh-
män kouluttamattomista
nuorista joka kolmas on
syrjäytynyt.

Syrjäytyneitä ja syrjäy-
tymisuhan alla olevia nuo-
ria on myös Maunulassa.
Keinona ongelman ratkai-
suun voisivat olla nuorten

Työpajat. Maunulassa toi-
miva Ossy ry on aloitta-
massa hanketta, jossa pe-
rinteistä työpajatoimintaa
höystetään arjessa selviyty-
misoppien ja terveellisten
elämäntapojen huomioimi-
sella.Onnistuakseen hanke

tarvitsee eri toimijoiden
välistä yhteistyötä,aihealu-
een asiantuntijoita, idean
toimivuudesta vakuuttu-
neita päättäjiä ja tietenkin
rahoituksen.

Teija Kamb

Tulevana adventtina
Oulunkylän kirkko täyttää
40 vuotta ja merkkivuotta
juhlitaan monin eri tilai-
suuksin.Viikon aikana  jär-
jestetään erilaista ohjel-
maa alkaen 2.12. ensim-
mäisestä adventtisunnun-
taista, jolloin vietetään juh-
lamessua klo 10 ja Musiik-
kijuhlaa klo 12.30.

Kanttori Maija 
Pesonen-Kareinen

Luontopolkua varten on
koottu asukaslähtöisesti
taustatietoja, valokuvia ja
luontohavaintoja.Luontopo-
lun teemaksi on valittu
Luonnon kiertokulku ja mo-
nimuotoisuus.Reitti on kar-
toitettu ja kotisivuilta löytyy
jo paljon luontotietoutta.
Luontopolkuhanke on siirty-
mässä Helsingin kaupungin
rakennusviraston lopulliseen
suunnittelu- ja toteutusvai-
heeseen vuodeksi 2013.

Ensi vuodellekin on alu-
een järjestöissä suunnitteil-
la luonto-opastuksia, talkoi-
ta, teemailtoja Maunulan
Majalla ja paljon muuta.
Tervetuloa mukaan Helsin-
gin Ladun,Maunula Seuran,
Helsingin luonnonsuojelu-
yhdistyksen,Helsingin kau-
pungin ja alueen luonnon-
harrastajien järjestämään
toimintaan myös ensi vuon-
na!

Asukkaiden ja ulkoilijoi-
den luontohavaintoja Mau-
nulasta 2012:

29.10 Kuultiin että edelli-
sellä viikolla on metsässä ha-
vaittu ja kuultu niin lehto-
kuin viirupöllökin.

12.10.Ihastuttava pyrstö-
tiaisparvi Vesakko- ja Töyry-
tien välissä,kaverinaan puu-
kiipijä.

22.9. Maunulanpurossa
elää runsaasti vesimyyriä ja
kerran siellä on tavattu myös
vesipäästäinen. Piisamille

puron elinpiiri on liian sup-
pea. Harmillisesti havainto-
ja on myös minkistä.

9.9.Havaitsimme korppi-
pariskunnan lentelevän ja
korahtelevan.

20.8.Kanahaukka on pe-
sinyt kesällä aivan kävely-
tien vieressä ja kasvattanut
siinä onnistuneesti poika-
sensa.Haukka ruokailee sor-
sien ruokintapaikalla ja nap-
paa siitä mm. rottia.

7.7. Sammakko yli polun
loikki, lenkkeilijä on aivan
väsy ja poikki. Nyt ampiai-
nen mua pisti.

2.7.Metsäkäuris ylitti po-
lun 100m Maunulan majal-
ta Pirkkolan suuntaan.Vet-
tä vihmoo,mutta lenkkiä on
jatkettava.

Kesäkuussa nähtiin
Maunulassa supikoiraper-
heitä kävelyllä:2 aikuista ja

6 poikasta.
10.5. Kevään ensimmäi-

nen satakieli äänessä aamul-
la uurnalehdon tienoilla.

23.4. Kömpi siili talvipe-
sästään Koivikkotie 26:n pi-
hassa.

27.3.Pikkutikka hakkasi
lahopuuta Pirttipolulla noin
klo 8.25 ja siirtyi sitten Met-
sälään päin.

13.02.Leveä häntä ja au-
ringossa loistava turkki teki
vaikutuksen. En ole aiem-
min nähnyt kettua Helsin-
gissä. Maaseudullakin vain
kerran aamuyöstä.

Kerro omat luontohavain-
tosi muillekin Maunulan
Luontopolun kotisivujen ja
FaceBook sivun kautta, tai
kirjoita Maunulan Majalla
olevaan havikseen.

Susanna Pitkänen
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TERVETULOA JOULUTUNNELMAN 
TÄYTEISEEN KUKKAKAUPPAAN!

Joulunajan ihanat kukat, korit, kimput ja asetelmat.
Muis� lista aukioloajoista

Ark 8–19, la 8–18, su 9–17
6.12. Itsenäisyyspäivä 9–17

Auki myös � istaina 11.12. ja 18.12. 8–19
24.12. Jouluaa� o 8–13, 25.12. Joulupäivänä sulje� u

26.12. Tapaninpäivänä 9–17, 31.12. Uuden vuoden aa� o 8–19
1.1. Uuden vuoden päivänä sulje� u

Tilaukset myös puhelimitse 050-3390789
Kuljetuspalvelu pääkaupunkiseudulla!

KUKKIA MARJA LEKSIS OY toivo� aa asiakkailleen 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uu� a Vuo� a

Metsäpuron� e 19–21

– KAIKKI SIDONTATYÖT   
 ILOSTA SURUUN 

– HYVÄ VALIKOIMA

– KULJETUSPALVELU

– PITKÄT AUKIOLOAJAT

– PALJON HYVIÄ IDEOITA

ENNAKKO-
MARKKINOINTI

AS OY HELSINGIN SUURSUONTIE 14

8 kpl 2–3h+k+parveke 56,5m²
4 kpl 2h+k+parveke 74m²
4 kpl 2h+k+parveke 76,5m²
1 kpl 2h+avok+terassi 56,5m²
1 kpl 2h+avok+terassi 60,5m²

Hinnat alkaen 
Mh 81.989€ Vh 253.975€
Arvioitu valmistuminen 1.12.2012

HUOM! I Taipale LKV Oy • Mannerheimintie 27, 00250 Helsinki 

Jarmo Taipale 
Kiinteistönvälittäjä 
LKV 040 829 7171 

jarmo.taipale@huom.fi 

Sinä teet työtä ansaitaksesi rahaa. Mitäs jos pistäisimme 
rahasi vaihteeksi töihin? Tule juttelemaan, niin neuvomme, 
miten voisit saada rahoistasi enemmän irti. Tehdään sinulle 
oma SISU – sinun suunnitelmasi säästämiseen. Tutustu 
tarkemmin osoitteessa nordea.fi /sisu tai soita ja varaa 
aika: 0200 3000 (pvm/mpm) ma–su 24 h/vrk.

Pistetään laiska rahasi töihin.

Teemme sen mahdolliseksi
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Pakilantie 56
Helsinki-Pakila
nordea.fi

Luontopolku siirtymässä 
toteutusvaiheeseen

Närhi on havaittu luontopolulla. Kuva: Sami Kiema

Oulunkylän kirkko täyttää 40 vuotta

Nuorten syrjäytymistä on ehkäistävä

vuosikokous
keskiviikkona 28.11.12 klo 15.00

Maunulan kirkon seurakuntasalissa Metsäpurontie 15.
Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista!

Terveisin: Timo Kyllönen 0400489172

Maunulan Seudun Eläkkeensaajat ry:n sääntömääräinen

Eläkkeensaajat Billnäsin ruukin maisemissa  kesäkuussa 2012

Maunulan leijonat osallistuivat Nenäpäivään 9.11.2012
keräämällä rahaa kehitysmaiden lapsille Maunulan
Alepan ja S-marketin edustalla. Kiitos Maunulan ihmi-
sille, jotka lahjoittivat rahaa keräykseen peräti 904 eu-
roa. Tämä määrä painaa 8,5 kiloa.
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