
Meidän koulussa toimii vä-
linelainaamo jo toista vuot-

ta. Ideana on se, että oppi-
laat saavat pitkällä välitun-

nilla lainata leikkivälineitä,
joita saa käyttää välitunnin
aikana. Välineisiin kuuluu
mm.potkulautoja,hulavan-
teita, värikkäitä nauhapal-
loja ja hyppynaruja. Oppi-
lailla pitää olla välinelainaa-
mokortit jotta he voivat lai-
nata välineitä lainaamosta.
Oppilaat itse myös pyörittä-
vät välinelainaamoa. Yksi
luokka hoitaa vuorollaan
välinelainaamoa viikon ver-
ran, kaksi oppilasta per vä-
litunti. Välinelainaamo on
vain 3–6 luokkalaisille. 1–2
luokkalaisille on suunnit-
teilla oma välinelainaamo
alapihalle.

Ajatus välinelainaamolle
tuli oppilaskunnalta,koska
oppilaat kaipasivat teke-
mistä välitunneille.– Rahat
välineisiin saatiin Ruuti-
hankkeesta,kertoo opettaja
Sanna Sinisalo.

Tuuli Björn
Ilona Villi
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Maunulan
yhteiskoulun

perinteinen
joulukonsertti

17.12.2014
klo 18.00 alkaen.

Aikuiset 7€,
koululaiset 4€ ja
alle kouluikäiset

ilmaiseksi. 

Osoite Kuusikkotie 4.

Maunulan Seudun 
Eläkkeensaajat ry

toivottaa kaikille 
alueen asukkaille

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2015

Iloa välitunneille

Esimerkiksi tälläisiä mai-
loja voi lainata välitunnil-
le. Mm. Siiri Ovaska on ol-
lut vastuussa välitunti-
lainaamosta.

Helsingin kaupungin vapaa-
ehtoistyön neuvottelutoimi-
kunta palkitsi 13.kerran yh-
distyksiä, jotka toimivat va-
paaehtoisuuden pohjalta.
Tällä kertaa palkinnot meni-
vät urheilun ja liikunnan va-
paaehtoistoiminnalle.

Pääpalkinto, Kilpikonna-
kiertopalkinto myönnettiin

Maunulan Naisvoimistelijat
ry:lle. Seura on toiminut jo
vuodesta 1959 vapaaehtois-
voimin Maunulan alueella.
Tarjonta on monipuolista ja
ohjaajat ammattitaitoisia.
Tänä päivänä jäseniä on yli
300,joista lapsia 105.Viikko-
tunteja on 22 ja vuonna
2013 ohjattuja tunteja oli yh-

teensä 630.Seuran johtokun-
ta pyörittää toimintaa viikko-
tuntien ulkopuolella vapaa-
ehtoisesti ilman korvausta.
Toimintaan osallistuu myös
lasten vanhempia ja aikuis-
jumppareita.Yhteistyötä teh-
dään alueen muiden toimijoi-
den kanssa sekä esimerkik-
si Liikuntaviraston kanssa.

Maunulan Naisvoimistelijat ry sai
vuoden 2014 vapaaehtoistoiminnan
Kilpikonna-kiertopalkinnon

Palkintotilaisuudessa 20.11.2014 kaupungintalolla  apulaiskaupunginjohtaja Pek-
ka Sauri, Kaj-Erik Fohlin neuvottelukunnasta  ja MNV:n johtokunnasta Sanna Aar-
to (pj), Saila Hänninen, Maria Sederlöf  sekä Tuula Nortamo.

Marraskuun ensimmäisellä
viikolla vietimme LuMa-
viikkoa, ja tarjolla oli mo-
nenlaista luonnontieteisiin
ja matematiikkaan liittyvää
toimintaa. Muutamat ryh-
mät pääsivät tutustumaan
Ursan planetaarioon, lukio-
laisia osallistui valtakun-
nallisiin fysiikka- ja kemia-
kilpailuihin sekä peruskou-
lulaisia matematiikkakil-
pailuun.Oppitunneilla mo-
net osallistuivat myös leik-
kimieliseen LuMa-visai-
luun, josta palkinnot jae-
taan myöhemmin.

Viikon huipennukseksi
saimme perjantaina 7.11.
kuulla avaruustähtitieteen
professori Esko Valtaojan
luennon siitä, onko maail-
mankaikkeudessa lisäk-
semme muutakin elämää,

vai olemmeko täällä aivan
yksin.Tieteellisen näkökul-
man ohella esille tulivat
myös scifi-kirjallisuuden
hurjimmat kuvitelmat. Sa-
maa aihetta käsittelee laa-
jemmin Valtaojan teos Koto-
na maailmankaikkeudes-
sa (2001), jota voi lämpi-
mästi suositella asiasta
kiinnostuneille.

Lukiolaisten lisäksi luen-
toa pääsivät kuulemaan
9b:n oppilaat, jotka kom-
mentoivat kuulemaansa
näin:

Luento oli kiinnostava, ja
Valtaojan esitystyyli oli
hauska. Mieleen jäi paljon-
kin asioita,päällimmäisenä
ehkä tehosekoitinjuttu.

– Hanna
No ainakin kaveri oli

huumorimiehiä ja esitysta-

pa oli hyvä. – Mikael
Mulle jäi mieleen ehkä

eniten se kun kerrottiin
Marsista. Jotkut vitsitkin
jäivät mieleen! – Sara

Luento oli todella hyvä, ja
Valtaojalta läppä lensi, joten
ei ollut ollenkaan tylsää.

–  Timi
Valtaoja oli hauska tyyp-

pi. Jutut Marsista olivat
kiinnostavia ja jäivät mie-
leen parhaiten. Ja sillä oli
hieno parta! – Fanni

Hyvin mielenkiintoinen
puhe, joka eteni loogisesti.
Oli mahtavaa taas nähdä
tällainen harvinainen ihm-
inen, joka tiesi mistä puhuu.
– Alexey

Teksti Kata Melajärvi,
kuva Satu 

Kelo-Rakkolainen

Esko Valtaojan marraskuinen 
vierailu Maunulan yhteiskoulussa

Avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja luennoi Maunulan yhteiskoulussa.

TTiernapoikakulkue Maunulassa 
sunnuntaina 7.12.2014 klo 16.00 

 
Lähtö S-marketin edestä.  Reitti etenee S-marketilta 
kohti Maunulanmäkeä jatkuen Metäpuronpolkua 
pitkin Maunulan kirkon pihaan.  Tiernapoikatarina 

esitetään neljässä osassa. 
 

Tule ja ota lyhty mukaan! 
Seuraa tiernapoikia Maunulan kirkolle. 

 

Maunula rin-
tamerkkien
tuotto menee
Maunulan
ala-asteen 5-
6B leirikou-
lun rahoitta-
miseen. Merk-
kejä voi ostaa
mm. Maunu-
lan Mediapa-
jalta.
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