
7MAUNULAN SANOMAT 4/2015

PUUROJUHLAN

S A U N A B A A R I
J Ä R J E S T Ä V Ä T

1 1 . 1 2 .

O S S Y  R Y
&

KLO 11.00-12.30
PUURO, GLÖGI, 

JOULUTORTTU- JA 
KAHVITARJOILU.

T E R V E T U L O A !
M E T S Ä P U R O N T I E  2 5  -  M A U N U L A

KLO 12.30
JOULUJUHLA
MM. ESITYKSIÄ 

JA YHTEISLAULUA

Isätkin ovat tärkeitä

Kuvataiteilija 
hakee työtilan 

(n. 50 m²) jakajaa.
Vuokran voi hyvittää 

työhuoneen siivouksessa 
ja järjestämisessä. 

Tila on osoitteessa 
Suursuonlaita 6.
Yhteydenotot: 
045-104 6767

juhani.vierimaa@gmail.com

Lokakuun alussa vie-
tettiin Maunulan ala-as-
teella ilmiöviikkoja. En-
si vuonna uudistettavas-
sa valtakunnallisessa ope-
tussuunnitelmassa ilmiö-
pohjainen opetus on osa-
na opetussuunnitelmaa. 
Tulevaisuudessa ilmiö-
viikkoja pidetään ainakin 
kahdesti lukuvuodessa.

Tarkoitus on, että op-
pilaat tutustuvat johon-
kin tiettyyn ilmiöön vii-
kon ajan. He tutkivat il-
miötä monelta kantilta ja 
oppilaat itse ovat mukana 
ideoimassa opetusta. He 
myös miettivät mitkä asi-
at heitä kyseisessä ilmiös-
sä kiinnostaa.

Maunulan ala-asteel-
la tutkittiin monenlai-
sia ilmiöitä. 1i- ja 2i-luok-
ka tutkivat Portsmouthia, 
missä heidän opettajan-

Ilmiöviikot ala-asteella

Tällaiselta näytti osa Maunulasta 
rakennusvaiheessa.

sa olivat vierailleet ystä-
väkoulussa. Kuudesluok-
kalaiset perehtyivät tee-
maan ”Antaa hyvän kier-
tää”. Kakkosluokkalai-
set tutustuivat karttoihin 
monelta eri kantilta. Yh-

tenä tehtävänä oli raken-
taa kohokuva Maunulas-
ta. Se olikin monen mie-
leen. Tein Alepan ja talon 
pienoismallit. Se oli ki-
vaa, totesi toisluokkalai-
nen Tuomas.

Oulunkylän tekojää avautui luistelijoille 14.11. lauantaina.

Oulunkylän tekojää on 
avoinna yleisöluistelulle

Aikani ihmettelin, minne 
nuo iltaisin jumppamat-
to kainalossaan kulkevat 
naiset ovat menossa. Ta-
loyhtiön lenkkisaunassa 
tiedettiin: ”Alakoululle, 
liikuntahallille, joogaan, 
kahvakuulaan, jump-
paan. Ilmoittaudu loppu-
kesällä tai joulun aikaan, 
löydät tiedot Maunulan 
Naisvoimistelijoiden si-
vuilta netistä.” 

Soitin puheenjohta-
ja Sanna Aartolle ja ky-
syin, mikä tämä tällai-
nen seura on. ”Maunu-
lan Naisvoimistelijat tar-
joaa ohjattua liikuntaa lä-
hellä kotia. Keppijump-
pa on ollut valikoimis-
sa varmaan alusta asti, 
mutta valikoimaa löytyy 
aikuisbaletista parkou-
riin ja sambicista äijäjoo-
gaan. Tunnit ovat avoi-
mia kaikille ilman karsin-
taa ja edullisesti”, kertoo 
Sanna. 

”Jäsenmäärä on kasva-
nut nopeasti viime vuosi-
na. Tällä hetkellä jäseniä 
on 364, joista yli 10 % mie-
hiä. Liikuntaryhmissäm-

me käy viikoittain satoja 
lapsia ja aikuisia. Perhe-
ryhmien nuorimmat ovat 
juuri oppineet kävele-
mään ja vanhin jäsenem-
me on syntynyt vuonna 
1932”, Sanna sanoo ja jat-

Maunulan Naisvoimistelijat 
liikuttaa meitä

kaa: ”Äitini oli yksi pe-
rustajajäsenistä. Aiem-
min täältä käytiin jum-
passa Pakilassa, mutta 
Maunulaan perustettiin 
oma seura vuonna 1959. 
Toimintamme pohjau-
tuu vapaaehtoistyöhön. 
Ainoastaan ohjaajille, 
joita on 20, maksetaan 
palkkiot.” 

Helsingin kaupun-
ki palkitsi Maunulan 
Naisvoimistelijat vuo-
den 2014 helsinkiläise-
nä vapaaehtoisseura-
na. Perusteluna oli, et-
tä seura järjestää täy-
sin vapaaehtoiselta 
pohjalta mittavaa pai-
kallista toimintaa, jo-
ka tukee oman alueen-
sa yhteisöllisyyttä ja 
hyvinvointia. 
Menin sitten joo-

gaan minäkin, enkä ole 
katunut. 

http://maunulannv.
sporttisaitti.com/

HH

Naisvoimistelun 
voi aloittaa monen 
ikäisenä. Seela ja Olga 
Ylitalo muodostavat 
pyramidin yhdessä 
Hilla Ahtiaisen kanssa.

Together. A passion for hair www.schwarzkopfpro.com

ILMAN KOMPROMISSEJA!

VAALENNA, RAIDOITA  
JA VÄRJÄÄ 

JOPA 94% VÄHEMMÄN HIUSVAURIOITA* 

USKALLA  
ENEMMÄN  
UUDELLA FIBREPLEXILLÄ.

* VAALENNUSPALVELU FIBREPLEX VRT.  
NORMAALI VAALENNUSPALVELU 

Puhelin 09-754 5353, Männikkötie 10, Jaana ja Heidi     Tervetuloa!

Permis- ja väripaketin ottajalle valinnainen 
BONACURE shampoo tai hoitoaine lahjaksi 
(arvo 14,90-15,90). Tarjous voimassa 31.12.2015 asti.

Kysy FibrePLEX väripalvelua. Jopa 94 % vähemmän 
hiusvaurioita. Sis. kotihoitotuote mukaan.

TUKKAKULMA nettiajanvaraus 24h www.tukkakulma.fi

Maunulan uurnaleh-
to mainitaan usein 
yhdeksi Suomen 
kauneimmista hau-
tausmaista. Vuon-
na 1966 perustettu, 
maan vanhin ja suu-
rin ainoastaan uur-
nahautauksiin kes-
kittyvä hautausmaa 
tunnetaan hyvin 
hoidetuista istutuk-
sista sekä kauniis-
ta puutarhamaisista 
puistoalueista. 

Paikka on vierailun ar-
voinen myös talvella ja 
jouluna. Pyhäinmiesten-
päivänä huomiota herätti 
ympäristötaiteen mieleen 
tuova uusi muistelualue 
Otava, jossa hautakyntti-
lät sytytetään Otavan täh-
tikuvion muodostaville 
“tähdille”. 

Ylipuutarhuri Sa-
ri Hokkanen kertoi uur-
nalehdon joulunajasta. 

Uurnalehdon joulu

Jouluaattona pidetään 
perinteinen jouluhartaus 
keskikentän suuren ristin 
luona klo 13. Puhujana on 
pastori Leena Huovinen. 
Portit ovat auki joulun ai-
kaan ja vuodenvaihteessa 

22.12.2015–7.1.2016 
klo 7–22. Muualle 
haudattuja voi muis-
tella keskikentän ris-
tin lisäksi Otava-
muodostelman täh-
dillä. Lammen ran-
nalla on myös lyh-
typolku, johon voi 
tuoda kynttilöitä ja 
muistella vaikkapa 
mereen haudattuja.

Jouluvalot sytyte-
tään suurinpiirtein 

joulukuun alussa, mut-
ta ristin päällä oleva ok-
sa on valaistu jo aiem-
min ilta- ja yöaikaan. 
Jouluvaloja saa aina kor-
jailla, koska oravat syö-
vät niitä, ylipuutarhuri 
mainitsee.

Maunulan 
uurnalehdon Otava 
pyhäinmiestenpäivänä


