
Maunulan kirjasto on muu-
takin kuin kirjojen lainaus-
paikka.Sieltä löytyy vaihto-
ehtorockiin ja moderniin
jazziin painottunut musiik-
kikokoelma, eri näyttelyjä
sekä tekemistä kaikenikäi-
sille.Viime vuonna Maunu-
lan kirjaston kävijämäärä
oli 73 390.

Satutunteja,
tietokoneopetusta 
ja musisointia

Kirjastonhoitaja Lauri
Seutu antaa Maunulan kir-
jaston menovinkkejä ke-
väälle.

– 3–6-vuotiaille lapsille
pidetään satutunti joka toi-
nen torstai. Lapsimäärä
vaihtelee parista osallistu-
jasta kokonaisiin päiväko-
tiryhmiin. Puolisen tuntia
kestävässä hetkessä on
usein mukana myös tari-
naan liittyvää leikkiä, Seu-
tu kertoo hymyillen.

Joka keskiviikko kirjas-
tossa annetaan henkilö-
kohtaista tietokoneopetus-

ta pyydetystä teemasta,
esimerkiksi sähköpostin
käytöstä. Keskiviikkoisin
järjestetään myös kielikah-
vila.Kirjastossa kokoontuu
lukupiiri kerran kuukau-
dessa.

Huhtikuussa Maunulan
kirjastossa päästään tu-
tustumaan Veikko Lavin
maailmaan. Torstaina 4.4.
vieraaksi saapuu Kun suk-
si ei luista -elämäkerran

kirjoittaja Matti Halme-
aho.Tutkija-muusikko Hal-
meaho esittää Lavin laulu-
ja ja kertoo tarinoita ystä-
västään.

– Kaikki tapahtumat
ovat ilmaisia ja lisätietoa
löytyy nettisivuiltamme,
Lauri selventää.

Maunulan kirjasto,
Suursuonlaita 6

www.helmet.fi/Kirjastot
ja palvelut

Maunulan yhteiskoulu ja
Helsingin matematiikkalu-
kio täyttää syksyllä 100
vuotta! Koulu perustettiin
1913 Viipurissa Viipurin
Realikoulu -nimisenä poika-
kouluna. Ennen siirtymis-
tään Maunulaan se toimi
Kalliolan vapaaopiston ti-
loissa 1940–1944 ja Helsin-
ginkatu 1:ssä Vaasanhallien
vintillä vuosina 1944–1958.
Vaasanrinteen yksityisly-
seo perusti Maunulaan si-
vukoulun 1955.Koko koulu
muutti Maunulaan tammi-
kuussa 1959, jolloin se sai
nimen Maunulan yhteis-
koulu.

100-vuotisjuhlan kun-
niaksi Maunulan yhteis-
koulu ja Helsingin matema-
tiikkalukio järjestävät kulu-
vana vuonna sarjan Studia
Generalia -luentoja. "Studia
Generalia" tarkoittaa, että
luentojen aiheet ovat ylei-
sesti tärkeitä ja niistä voi jo-
kainen jotain oppia. Ne on
suunnattu periaatteessa ke-
nelle vain,mutta rajoitettu-
jen tilojen vuoksi MAYK 100
Studia Generalia on tarkoi-
tettu Maunulan yhteiskou-

lun ja Helsingin matema-
tiikkalukion opiskelijoille.

Koulu houkuttelee opis-
kelijoita luennoille lupaa-
malla,että osallistumisesta
saa kurssin seuraamalla
viisi luentoa ja tekemällä
luentoihin liittyvät tehtä-

vät, jotka ilmaantuvat kou-
lun kotisivuille puhujan
esittelytekstin yhteyteen
viimeistään luentoa seu-
raavalla viikolla. Luennoil-
le kannattaakin tulla muis-
tiinpanovälineet muka-
naan!

Lumikenkäretki
24.3.
Lähtö Maunulan majalta
klo 15, paluu klo 17. Terve-
tuloa haistelemaan kevät-
tä lumikengät jalassa! Jär-
jestää Helsingin Latu.

Havainnoi lintujen
pesintää, adoptoi
linnunpönttö !
Tulevan luontopolun var-

relle on ripustettu n. 30
pikkulinnunpönttöä.
Kunkin pöntön pohjassa
on Helsingin Ladun logo
ja juokseva numero 1–30.
Valitse yksi linnunpönttö
iltakävelylenkkisi varrel-
ta ja ilmoita meille ha-
vaintosi ja mahdollinen
pesintä ensi kesältä. Li-
sätiedot Maunulan Luon-
topolun kotisivuilla.

Maunulanpuron 
kävely – Floran-
päiväretki 13.5.
Kävelemme Maunulan pu-
ron uomaa pitkin sen al-
kulähteiltä Suursuolta ai-
na Uurnalehdolle. Retkel-
lä on mukana puro- ja ve-
siasiantuntijoita. Pereh-
dymme iltakävelyn lomas-
sa mm. puron ekosystee-
miin, taimenistutuksiin,
ennallistamiseen, veden-
laatuun, valuma-aluee-
seen ja hulevesiin. Terve-
tuloa keväiselle iltakäve-
lylle. Lähtö klo 17.30 He-
landerkodin ovelta, Suur-
suontie 29.
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Metsäpurontie 25
Kahvila avoinna 9-14

KAHVI JA KEKSI  
TÄLLÄ KUPONGILLA

VELOITUKSETTA!

SAUNABAARI
Asukastalo

MAUNULAPÄIVÄ 
torstaina 16.5.2013 klo 16–19

Tänä vuonna tapahtuma on poikkeuksellisesti Mau-
nulan yhteiskoululla. Koulu täyttää tänä vuonna 100 
vuotta ja myös Maunulapäivä on osa koulun juhlavuo-
den tapahtumia.  
Ohjelma on tänä vuonna aikaisempaa monipuolisempi.  
Mukana ovat kaikki vuosien varrella hyväksi havaitut 
kahvio, makkaragrilli, kasvomaalaus, temppurata, 
hevosajelu, paloauto, kirpputori, trampoliini ja paljon, 
paljon muuta. Koulun oppilaiden esitykset tuovat suuren 
lisän juhlaan. Ohjelman suunnittelu etenee vauhdilla.  
Luvassa on monipuolinen hieno tapahtuma.
Vapaa pääsy. Tapahtuma on päihteetön!  
Tapahtuman järjestäjänä toimii Maunulatiimi, johon kuuluvat: 
Leikkipuisto Maunula, Lastensuojelu, Kotipalvelu ja varhainen 
tuki, Maunulan nuorisotalo, Maunulan kirjasto, Asukastalo 
Saunabaari, Helsingin Latu, Maunulan Mediapaja, OSSY ry, 
Oulunkylän seurakunta, Lions Club Hki Maunula, Maunula 
Seura ry, Päiväkodit, Maunulan yhteiskoulu ja Klaari.

Maunulan kirjastossa tapahtuu

Luontotapahtumia Maunulassa:

Studia Generalia

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen Studia Gene-
ralia -luennon aiheena Maunulan yhteiskoulussa
11.1.2013 oli "Eurooppalaisuus ja globaali vastuu". Lo-
puksi Sirpa Pietikäinen vastasi lukiolaisten esittämiin
kysymyksiin. Kuvassa abiturientti Esko Roininen tent-
taa europarlamentaarikkoa.

Vierailimme perjantaina
15.2. kokkikerhossa. Haas-
tattelimme kokkikerhon
ohjaajaa Elise Toivasta ja
kokkikerhon jäsentä Diana
Nyamaita.Kysyimme Elise
Toivaselta:

Mitä kerhoja koulus-
sa on?

Ranska- , eläin- , kuoro-
ja kokkikerho.

Miksi kerhoja on teh-
ty?

Lapset ovat pyytäneet
kerhoja.

Minkä ikäiset osallis-
tuvat?

Kaiken ikäiset ovat ter-
vetulleita,mutta esim.kok-

kikerhossa on 4–6 luokka-
laisia.

Onko kerhoissa
yleensä hyvä tunnelma?

On, erinomainen.
Ovatko kaikki tyyty-

väisiä kerhoihin?
Ainakin aikuiset, toivot-

tavasti myös lapset.
Tuleeko kerhoihin

paljon väkeä?
Kokkikerhoon tulee lii-

kaakin väkeä, mutta eläin-
kerhoon mahtuu vielä.

Mitä täällä tehdään
parhaillaan?

Kokkikerhossa pyritään
selostamaan raaka-ainei-
den maita ja merkkejä (luo-

mu tms.). Kokkikerhoon
yritetään ostaa lähiruokaa,
joka kasvaa Suomessa.

Haastattelimme Diana
Nyamaita 12 v., joka on
kokkikerhon jäsen.

Onko kerhossa kivaa?
On.
Oletko muissakin

kerhoissa?
– En, mutta olen ollut

koulun ulkopuolisessa toi-
minnassa, joka on tapahtu-
nut koulun tiloissa.

Haastattelijat:
Kia Viimala,
Sini Turu ja 

Pirkko Viljakainen 

Maunulan ala-asteen 
koulun kokkikerho

Kokkikerholaiset nauttimassa itse valmistamiaan ruokia.

Kirjastonhoitaja Lauri Seutu.

Kahvila Wanha Maunula
Metsäpurontie 20:ssä luo
Maunulassa yhteisöllisyyt-
tä ja keskustelukulttuuria
tarjoamalla kahvia ja
herkkuja sekä oivan koh-
taamispaikan.

Kahvila 
Wanha
Maunula

Maunulan majalla on keski-
viikkona 3.4.2013 klo
18.00–20.00 Kasallispuistot –
teemailta. Illan aikana Kan-

sallispuistojärjestelmästä ja
luontokeskus Haltiasta ker-
too, Eveliina Nygren Metsä-
hallituksesta.Retkeilystä Ete-

lä-Suomen kasallispuistoissa
kertovat Helsingin Ladun ret-
kiohjaajat.Illan järjestää Hel-
singin Latu.Vapaa pääsy.

Kansallispuistot-teemailta
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