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Vanhempaintoimikunta järjesti
Maunulaan nousee
talviolympialaiset Leikkipuistossa oppimisen olohuone
Maunulaan rakennetaan
uusi toimitila työväenopistolle, kirjastolle ja nuorisotalolle. Talon rakennustyöt
aloitetaan huhtikuussa
2015 ja se valmistuu kesällä 2016. Maunulaan on
suunniteltu uutta monitoimitilaa jo 1980-luvun lopusta asti. Rakentaminen on
nyt edennyt urakoitsijan
valintaan, joka päätettiin
kiinteistölautakunnan kokouksessa 5.3.2015.
Talosta suunnitellaan tiedon, taidon, oppimisen ja
kulttuurin talo, jossa kirjaston, nuorisotalon ja työväenopiston toimintojen on tar-

Suursuon päiväkodin vanhempaintoimikunta järjesti
lauantaina päivällä 7.3.2015
päiväkodin lapsille ja perheille yhteisen ulkoilutapahtuman Maunulan leikkipuistossa. Ohjelmassa oli
leikkimielisiä kilpailuja ja

makkaranpaistoa sekä leivonnaisia.
Tapahtuman tavoitteena oli,
että päiväkotilasten vanhemmat tutustuvat toisiinsa,yhdessä kivan tekeminen
ja yhteisöllisen toiminnan li-

sääminen Maunulassa.
Päiväkoti Suursuo toimii
kahdessa osoitteessa eli kirjaston vieressä Suursuonlaidalla ja entisessä päiväkoti
Kuusikossa (Metsäpurontie
14) Leikkipuiston vieressä.

Liito-oravat ovat
levittäytyneet Maunulaan!
Tuoreen selvityksen mukaan laji on hissukseen levittäytynyt Luoteis-Helsinkiin. Kartoitetulta alueelta
löydettiin 12 elinpiiriä. Iloksemme yksi esiintymisalue
sijaitsee Maunulassa Pirttipolunpuiston laidalla ja toinen aivan Maunulan Luontopolun ydinalueella.
Liito-oravan leviäminen on
merkki siitä, että keskuspuiston ja virkistysmetsien
puusto on sopivasti vanhentunutta ja monimuotoista.
Vanhat kosteahkot ja kuusivaltaiset sekametsät ovat
liitureille sopivia elinympäristöjä. Pesänsä liito-orava muokkaa usein vanhaan
tikankoloon, oravanpesään
tai linnunpönttöön.

si se pyrkii ylittämään puiden välit liitämällä. Liitooravan suojelussa on olennaista latvusyhteyden säilyminen eli riittävä varttunut
puusto, jossa on sille sopivia
"loikkapuita". Jos tarjolla on
korkealla sijaitsevia isoja
puita, liito-orava pystyy ylittämään valtaväylän.
Mikäli riittävä puusto ja
ekologinen yhteys kyetään

säilyttämään Patolan ja Oulunkylän metsien kautta
Keskuspuiston ja Helsinkipuiston välillä, niin liito-orava voi levittäytyä alueellamme edelleen. Yleiskaavan
valmistelussa myös alueemme luontoarvot ja suojellut
lajit pitää huomioida.
Susanna Pitkänen
Piirros:
Seppo Leinonen

Maunulan asukkaat ovat
olleet aktiivisesti mukana
talon toiminnan suunnittelussa. Uusia kirjastopalveluita on tulossa esimerkiksi lapsiperheille ja sähköisiin aineistoihin liittyen.

Jääjuhlassa luovutettiin vuoden
2015 kaupunginosa -tunnustus
Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen
luovutti Maunulalle vuoden 2015 uusmaalainen
kaupunginosa -tunnustuksen Maunulan jääjuhlassa. Maunulan keväinen asukastapahtuma
Jääjuhla pidettiin sunnuntaina 1.3.2015 Maunulan ala-asteen pihalla ja
ruokalassa.
Jääjuhlan ohjelmassa on
perinteisesti ollut lapsille
poniratsastusta, saappaan Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen luoheittoa ja ongintaa. Tänä vutti Maunulalle vuoden 2015 uusmaalainen kaupunvuonna lumitilanne ei suo- ginosa –tunnustuksen Maunulan jääjuhlassa.
sinut koiravaljakkoajeluja.
Jääjuhla järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna
1960. Jääjuhlassa kerätyt
varat palautuvat takaisin
Maunulaan koulujen stipendeinä ja järjestöille annettavina avustuksina.

Retrossa musiikin opiskelua
ja harjoittelua
Maunulan Luontopolkua kulkiessasi et ehkä näe liitooravaa, mutta se voi nähdä sinut!

Stipendejä Maunulan yhteiskoulussa
Maunulan yhteiskoulun
syksyn ylioppilasjuhlassa
luovutettiin stipidendit kahdelle maunulalaiselle ylioppilaalle. Stipendit saivat
Adam Ahmed ja Abdirah-

Uudisrakennus tukee asukkaiden toivetta viihtyisästä
keskustasta, jossa on hyvä
asioida, opiskella ja harrastaa. Rakennuksesta tulee
kaikille avoin talo, joka toiminnoillaan edistää yhteisöllisyyttä, kotoutumista ja
kansalaisaktiivisuutta. Taloon tulee muun muassa yhteiskäyttöinen monitoimisali.

Maunulan kirjaston johtaja Anne Dikertin mukaan
kirjaston tämänhetkinen
sijainti on epäedullinen,
sillä kirjasto sijaitsee
(Suursuonlaidalla) syrjässä
alueen palveluista. Nykyiset tilat ovat myös epäkäytännölliset, sillä niitä ei ole
alun perin suunniteltu kirjastokäyttöön.

Pave Maijanen esitteli Maunula-levyn tekoa sisällä
koulun ruokalassa.

Keskuspuistossa on ollut
liito-oravan elinpiiri jo vuodesta 2010. Viime vuonna
liito-oravat levittäytyivät
vilkkaasti Helsinkiin ilmeisesti niille suotuisan talven
ansiosta.
Maassa liikkuessaan liitoorava on hidas ja altis jäämään petojen saaliiksi. Sik-

koitus lomittua kaikilla tasoilla. Osoitteeseen Metsäpurontie 4 rakennettavan
toimitilan huoneistoala tulee
olemaan noin 2200 htm2 ja
sen rakentamiskustannukset ovat 9,4 miljoonaa euroa.

man Bile. Stipendien perusteluina olivat, että henkilöt
ovat Maunulan kasvatteja
(alakoulu, yläkoulu ja lukio),
maahanmuuttajataustaisia
ja ovat perheidensä ensim-

mäiset ylioppilaat. Stipendit
luovutettiin lakkiaisissa
5.12.2014.
Virpi Vatanen
Maunulan yhteiskoulu

Saunabaarin rakennuksessa on Vesakon bussipysäkin puolella Retrojen toimitila, jota käyttävät muusikot ja musiikin harrastajat. Tilassa toimii lasten
pianokoulu ja sieltä saa
myös laulutunteja. Kansanmusiikkiyhtye Juurakko harjoittelee myös tilassa.
Kuvassa ovat vas. Mikko Rintanen (mm. Wigwam), Kale Kaivola ja Anneli Virtanen.

