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Leikkikentän Leikkijät
1950–1970 kokoontuvat taas
Maunulan Leikkikentän
leikkijät 1950–1970 ja entiset maunulalaiset kokoontuvat keskiviikkona 17.4.
klo 18–21 Maunulan yhteiskoulun ruokasalissa
(Kuusikkotie 3).
Tapaamisen kustannukset katetaan kymmenen euron sisäänpääsymaksulla, jolla saat tava-

ta leikki- ja koulukavereitasi, juoda kahvia, teetä tai
mehua, syödä pikkusuolaista ja -makeata sekä
kuunnella koulun yhdeksännen 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, Uskontie 9, 01420 Vantaa
MAKSUN
SUORITTAMINEN
Nordea Tikkurilan tilille:
FI89 1220 3500 4911 19
Maunulan Leikkikentän
Leikkijät 1950/1970

Äijät joogaa ja kuorsaa
Saunabaarissa
Miesten aktivoimiseksi perustin kuusi vuotta sitten
äijäjoogaryhmän.Alussa oli
kaksi äijää, nyt satoja ellei
tuhansia ympäri Suomen.
Moni mies tulee vain silloin,
kun muutkin ovat samanlaisia 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 aiemmin sydänliikuntaryhmässä. Kotona olen vähän
jumppaillut. Ryhmässä tulee paljon paremmin tehtyä
kuin yksin kotona. Ryhmä
kannustaa ja virkistää. Äijäjooga on helppoa ja leppoisaa liikuntaa.
Kolmekymmentä vuotta
Maunulassa asunut Teemu
Penttinen aloitti joogan yhdessä ystävänsä Heikin
kanssa.
– On mukava tulla taas
tänne kulttuuripaikkaan.
Joogassa viehättää sen kokonaisvaltaisuus. Hoidetaan 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 äijäjooga jää väliin! Kireyttä nivelissä ja korvien välissä,
pientä jomotusta raajoissa
ja päänupissa, aloitekyvyttömyyttä tai sitten malttamattomuutta duuneissa.Äijäjoogasta saan: rentoutta
niveliin mutta myös mentaalipuolelle. 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 tahansa. Maksu henkilön tilanteen mukaan. Pe myös naisille joogaa klo 17.00. Lisätietoja www.aijajooga.fi tai
040 77 84 895
Koska miehet ovat usein
väsyneitä, moni nukahtaa ja
osa kuorsaa loppurentouksen aikana.
Äijäjoogaa on myös Joogafestivaaleilla 6.–7.4. Tapahtuma Kaapelilla kaikille joogasta, meditaatiosta,
mindfulnessista ja hyvinvoinnista kiinnostuneille.
www. joogafestival.fi
Veikko Tarvainen

Tyynin ystävällisin hengityksin ja jopa kuorsaten hoidetaan ruumista ja mieltä äijäjoogassa.

Tule Vuorobiciin
Saunabaarille!
Vuorobic on aivobicin ja aerobicin välimuoto,jossa tärkein
on mielen ja kehon rauhoittuminen,liikuntaa unohtamatta. Ryhmä kokoontuu maanantaisin alkaen 25.3. klo 19
aina toukokuun 13. päivään
asti Saunabaarin Vaahterasalissa (Metsäpurontie 25).
Vuorobicissä unohdat murheet ja annat mielen levätä.
Vuorobic on mielen ja liikkeen
aktivoimista,jossa arki unohtuu.Anna aikaa itsellesi,rentoudu ja saat hyvän mielen.

Luontopolku etenee
netissä ja työpöydillä
Maunulan uusi luontopolku
pystytetään maastoon Keskuspuiston 100-vuotisjuhliin keväällä 2014. Polun aineksia löytyy netissä koko
ajan lisää, ja Helsingin kaupungin rakennusviraston
tilaama graafikko ja toimittaja työstävät parhaillaan
maastotauluja.
Asukkaat ja luonnonharrastajat ovat keränneet
luontohavaintoja, taustatietoja ja valokuvia luontopolkua varten jo toista vuotta.
Tietoja ja tunnelmia on kirjattu Maunulan majan havaintokirjaan, luontopolun
nettisivulle ja aiempiin
Maunulan Sanomien numeroihin.
Helsingin Ladun ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen järjestämillä retkillä on opiskeltu muun
muassa kääpiä, lepakoita,
uurnalehdon kasveja ja taimenpuron elämää.

Yllättävän
monipuolinen
luonto
Luontopolun graafikko
Seppo Leinonen on kuvittanut luontopolkuja eri puolille Suomea. Leinosen mukaan 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 Kehä kolmosen ulkopuolelta.
– Sekin on mielenkiintoista, että alueella on pitkä historia ja ihmisen vaikutus näkyy täällä monella tapaa. Luontopolun aikaperspektiivi lähtee miljardien vuosien takaa aineen
synnystä ja ulottuu aivan
viime vuosien asioihin, esimerkiksi purokunnostuksiin.

Vuorobic ei ole perinteistä
jumppaa,jossa pääpaino on liikunnallisella suorituksella.
Vuorobic perustuu draaman ja
vuorovaikutuksen harjoitteisiin, yksin mutta ryhmässä.
Tule mukaan ja koe uusi
tapa kohottaa kuntoa ja mieltä.Rennot vaatteet joissa voit
hyvin liikkua ja on mukava olla.Vuorobic on maksuton.
Tervetuloa
Jyrki Kallius
näyttelijä

Teemana
kiertokulku ja
monimuotoisuus
Metsäpurontien kivipuutarha talviasussaan.

– Luontopolun yleisteemoiksi on sovittu luonnon

kiertokulku ja monimuotoisuus. Polku kulkee jopa
kasvillisuudeltaan monimuotoisen Maunulan uurnalehdon läpi. Teemat ovat
monitahoisia, ja niiden havainnollistamiseksi eri ikäisille kulkijoille saa miettiä
tarkkaan, mitä sanoo tekstillä ja mitä kuvilla, kertoo
polun toimittaja Auli Kilpeläinen.
– Onneksi tukena on hyvä ohjausryhmä ja paljon
muitakin aktiivisia ja asiaa
tuntevia paikallisia ihmisiä.
– Myös muutamat eri
yliopistojen tutkijat ovat
ystävällisesti tarkistaneet
taulutekstien yksityiskohtia. Ei tästä silti mitään
akateemista opinnäytettä
tule.Tavoitteena on tiiviillä
teksteillä ja humoristisilla
kuvilla herättää mielenkiintoa ja positiivisia tunteita luonnon ihmeellistä toimintaa kohtaan, ja samalla vähän vastuuntuntoakin.

Lisätietoja
kännykällä
Ulkomaalaisia kävijöitä

ja lisätiedoista kiinnostuneita varten on tarkoitus
liittää polkutauluihin QRkoodit, joista älypuhelimen avulla pääsee jo
maastossa suoraan taulujen kieliversioihin sekä lisätiedon lähteisiin. Ohjausryhmä selvittää parhaillaan koodijärjestelmiä.
Luontopolun tekoa ohjaavassa ryhmässä on
kaupungin, Helsingin Ladun, luonnonsuojeluyhdistyksen, seurakunnan ja
asukkaiden edustajia.
Työn kustannukset maksetaan rakennusviraston
budjetista, ja kaupungin
hallinnoimasta Lähiörahastosta on myös anottu
rahaa.
Luontopolku tulee juhlistamaan Keskuspuiston
100-vuotisjuhlaa, jota vietetään vuonna 2014.
Luontopolun etenemistä voi seurata netissä
osoitteessa
http://www.helsinginlatu.fi
/ml/ Luontopolun facebook-sivu löytyy hakusanalla Maunulan luontopolku.

– KAIKKI SIDONTATYÖT
ILOSTA SURUUN
– HYVÄ VALIKOIMA
– KULJETUSPALVELU
– PITKÄT AUKIOLOAJAT
– PALJON HYVIÄ IDEOITA

Iloisia kukkakauppauusia!
Pakilan kukkasitojakonkarit yhdistävät
voimansa jälleen, nyt Maunulassa.
Yli kymmenen vuoa kestänyt yhteistyömme
jatkuu taas vuoden tauon jälkeen.

Floris Veli Repo on ollut alan ammalainen yli 30 v.
Pääsiäisenä kauppa on auki joka päivä.
Kukkakaupan yksivuossynäreitä
vietetään 1.–7.4.2013.
Paljon kivoja päiviäin vaihtuvia synäritarjouksia.
HUOM. Huhkuusta lähen 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, Metsäpurone 19–21

