
6 MAUNULAN SANOMAT 1/2013

Metsäpurontien kivipuu-
tarha talviasussaan.

Vuorobic on aivobicin ja aero-
bicin välimuoto, jossa tärkein
on mielen ja kehon rauhoittu-
minen,liikuntaa unohtamat-
ta. Ryhmä kokoontuu maa-
nantaisin alkaen 25.3. klo 19
aina toukokuun 13. päivään
asti Saunabaarin Vaahterasa-
lissa (Metsäpurontie 25).

Vuorobicissä unohdat mur-
heet ja annat mielen levätä.
Vuorobic on mielen ja liikkeen
aktivoimista,jossa arki unoh-
tuu.Anna aikaa itsellesi,ren-
toudu ja saat hyvän mielen.

Vuorobic ei ole perinteistä
jumppaa,jossa pääpaino on lii-
kunnallisella suorituksella.
Vuorobic perustuu draaman ja
vuorovaikutuksen harjoittei-
siin,yksin mutta ryhmässä.

Tule mukaan ja koe uusi
tapa kohottaa kuntoa ja miel-
tä.Rennot vaatteet joissa voit
hyvin liikkua ja on mukava ol-
la.Vuorobic on maksuton.

Tervetuloa
Jyrki Kallius 

näyttelijä

Tule Vuorobiciin 
Saunabaarille!

Maunulan uusi luontopolku
pystytetään maastoon Kes-
kuspuiston 100-vuotisjuh-
liin keväällä 2014.Polun ai-
neksia löytyy netissä koko
ajan lisää, ja Helsingin kau-
pungin rakennusviraston
tilaama graafikko ja toimit-
taja työstävät parhaillaan
maastotauluja.

Asukkaat ja luonnonhar-
rastajat ovat keränneet
luontohavaintoja, taustatie-
toja ja valokuvia luontopol-
kua varten jo toista vuotta.
Tietoja ja tunnelmia on kir-
jattu Maunulan majan ha-
vaintokirjaan, luontopolun
nettisivulle ja aiempiin
Maunulan Sanomien nume-
roihin.

Helsingin Ladun ja Hel-
singin luonnonsuojeluyh-
distyksen järjestämillä ret-
killä on opiskeltu muun
muassa kääpiä, lepakoita,
uurnalehdon kasveja ja tai-
menpuron elämää.

Yllättävän 
monipuolinen 
luonto

Luontopolun graafikko
Seppo Leinonen on kuvitta-
nut luontopolkuja eri puolil-
le Suomea. Leinosen mu-
kaan tässä projektissa on
tuntunut uskomattomalta,
että keskellä Helsinkiä on
näin hienoa luontoa, missä
taimen lisääntyy,koskikara
keikuttelee puron varrella ja
salaperäistä vanhaa metsää
löytyy helpommin kuin Ke-
hä kolmosen ulkopuolelta.

– Sekin on mielenkiin-
toista, että alueella on pit-
kä historia ja ihmisen vai-
kutus näkyy täällä monel-
la tapaa.Luontopolun aika-
perspektiivi lähtee miljar-
dien vuosien takaa aineen
synnystä ja ulottuu aivan
viime vuosien asioihin, esi-
merkiksi purokunnostuk-
siin.

Teemana 
kiertokulku ja 
monimuotoisuus

– Luontopolun yleistee-
moiksi on sovittu luonnon

kiertokulku ja monimuotoi-
suus. Polku kulkee jopa
kasvillisuudeltaan moni-
muotoisen Maunulan uur-
nalehdon läpi.Teemat ovat
monitahoisia, ja niiden ha-
vainnollistamiseksi eri ikäi-
sille kulkijoille saa miettiä
tarkkaan, mitä sanoo teks-
tillä ja mitä kuvilla, kertoo
polun toimittaja Auli Kilpe-
läinen.

– Onneksi tukena on hy-
vä ohjausryhmä ja paljon
muitakin aktiivisia ja asiaa
tuntevia paikallisia ihmisiä.

– Myös muutamat eri
yliopistojen tutkijat ovat
ystävällisesti tarkistaneet
taulutekstien yksityiskoh-
tia. Ei tästä silti mitään
akateemista opinnäytettä
tule.Tavoitteena on tiiviillä
teksteillä ja humoristisilla
kuvilla herättää mielen-
kiintoa ja positiivisia tuntei-
ta luonnon ihmeellistä toi-
mintaa kohtaan, ja samal-
la vähän vastuuntuntoakin.

Lisätietoja 
kännykällä

Ulkomaalaisia kävijöitä

ja lisätiedoista kiinnostu-
neita varten on tarkoitus
liittää polkutauluihin QR-
koodit, joista älypuheli-
men avulla pääsee jo
maastossa suoraan taulu-
jen kieliversioihin sekä li-
sätiedon lähteisiin. Oh-
jausryhmä selvittää par-
haillaan koodijärjestelmiä.

Luontopolun tekoa oh-
jaavassa ryhmässä on
kaupungin, Helsingin La-
dun, luonnonsuojeluyhdis-
tyksen, seurakunnan ja
asukkaiden edustajia.
Työn kustannukset mak-
setaan rakennusviraston
budjetista, ja kaupungin
hallinnoimasta Lähiöra-
hastosta on myös anottu
rahaa.

Luontopolku tulee juh-
listamaan Keskuspuiston
100-vuotisjuhlaa, jota vie-
tetään vuonna 2014.

Luontopolun etenemis-
tä voi seurata netissä
osoitteessa
http://www.helsinginlatu.fi
/ml/ Luontopolun face-
book-sivu löytyy hakusa-
nalla Maunulan luontopol-
ku.

Luontopolku etenee 
netissä ja työpöydillä

Iloisia kukkakauppauu� sia!
Pakilan kukkasitojakonkarit yhdistävät 

voimansa jälleen, nyt Maunulassa.
Yli kymmenen vuo� a kestänyt yhteistyömme 

jatkuu taas vuoden tauon jälkeen.
Floris�  Veli Repo on ollut alan amma�  lainen yli 30 v.

Pääsiäisenä kauppa on auki joka päivä.
Kukkakaupan yksivuo� ssyn� äreitä 

vietetään 1.–7.4.2013.
Paljon kivoja päivi� äin vaihtuvia syn� äritarjouksia. 
HUOM. Huh� kuusta läh� en auki myös � istaisin.

Tervetuloa kotoisaan, hyväntuuliseen kukkakauppaan.
Aukioloajat: Ark 8–19, La 8–18, Su 9–17

Tilaukset myös puhelimitse. Kuljetus pääkaupunkiseudulle.

KUKKIA MARJA LEKSIS OY
p. 050-339 0789, Metsäpuron� e 19–21

– KAIKKI SIDONTATYÖT   
 ILOSTA SURUUN 

– HYVÄ VALIKOIMA

– KULJETUSPALVELU

– PITKÄT AUKIOLOAJAT

– PALJON HYVIÄ IDEOITA

Maunulan Leikkikentän
leikkijät 1950–1970 ja enti-
set maunulalaiset kokoon-
tuvat keskiviikkona 17.4.
klo 18–21 Maunulan yh-
teiskoulun ruokasalissa
(Kuusikkotie 3).

Tapaamisen kustan-
nukset katetaan kymme-
nen euron sisäänpääsy-
maksulla, jolla saat tava-

ta leikki- ja koulukaverei-
tasi, juoda kahvia, teetä tai
mehua, syödä pikkusuo-
laista ja -makeata sekä
kuunnella koulun yhdek-
sännen musiikkiluokan
musiikkia. Ne, joilla paikat
kestävät, voivat tanssia,
yhdessä tai yksin.

Ilmoittautuminen Stig
Sundholmille s-posti:

sba.sundholm@gmail.com,
puhelin 044-354 3503,
osoite: Stig Sundholm, Us-
kontie 9, 01420 Vantaa 

MAKSUN 
SUORITTAMINEN

Nordea Tikkurilan tilille:
FI89 1220 3500 4911 19
Maunulan Leikkikentän
Leikkijät 1950/1970

Leikkikentän Leikkijät 
1950–1970 kokoontuvat taas

Miesten aktivoimiseksi pe-
rustin kuusi vuotta sitten
äijäjoogaryhmän.Alussa oli
kaksi äijää, nyt satoja ellei
tuhansia ympäri Suomen.
Moni mies tulee vain silloin,
kun muutkin ovat saman-
laisia jäykkiä uroksia. Nyt
äijäjoogaa on Maunulassa
Saunabaarissa.

Yli kymmenen vuotta
Maunulassa asunut Heikki
Pesonen aloitti äijäjoogan
noin kuukausi sitten.

– Vaimo patisteli. Näin
talvella kunto on huonompi,
kun ulkona ei tule liikuttua
niin kuin kesällä. Kävin ai-
emmin sydänliikuntaryh-
mässä. Kotona olen vähän
jumppaillut. Ryhmässä tu-
lee paljon paremmin tehtyä
kuin yksin kotona. Ryhmä
kannustaa ja virkistää. Äi-
jäjooga on helppoa ja leppoi-
saa liikuntaa.

Kolmekymmentä vuotta
Maunulassa asunut Teemu
Penttinen aloitti joogan yh-
dessä ystävänsä Heikin
kanssa.

– On mukava tulla taas
tänne kulttuuripaikkaan.
Joogassa viehättää sen ko-
konaisvaltaisuus. Hoide-
taan koko kehoa ja myös
mieltä. Rentoutuminen on
siinä yksi oleellinen juttu.

Miltä äijäjooga tuntuu?
Kysymykseen vastaa Risto
Hiekkataipale:

Jospa vastaan niin päin,
että miltä tuntuu, jos äijä-
jooga jää väliin! Kireyttä ni-
velissä ja korvien välissä,
pientä jomotusta raajoissa
ja päänupissa, aloitekyvyt-
tömyyttä tai sitten maltta-
mattomuutta duuneissa.Äi-
jäjoogasta saan: rentoutta
niveliin mutta myös men-
taalipuolelle. Ihan oikeasti
myös reippautta ja myös
harkintaa siihen,mitä tekee
ja suustaan päästelee.

Äijäjoogaa to klo 17.00
Saunabaarissa. Kuka ta-

hansa voi tulla koska tahan-
sa. Maksu henkilön tilan-
teen mukaan. Pe myös nai-
sille joogaa klo 17.00. Lisä-
tietoja www.aijajooga.fi tai
040 77 84 895

Koska miehet ovat usein
väsyneitä,moni nukahtaa ja
osa kuorsaa loppurentouk-
sen aikana.

Äijäjoogaa on myös Joo-
gafestivaaleilla 6.–7.4. Ta-
pahtuma Kaapelilla kaikil-
le joogasta, meditaatiosta,
mindfulnessista ja hyvin-
voinnista kiinnostuneille.
www. joogafestival.fi

Veikko Tarvainen

Äijät joogaa ja kuorsaa 
Saunabaarissa

Tyynin ystävällisin hengityksin ja jopa kuorsaten hoi-
detaan ruumista ja mieltä äijäjoogassa.
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