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Maunulan järjestöt ja
asunto-osakeyhtiöt jät-
tivät 13.4.2006 Uuden-
maan ympäristökeskuk-
selle Suursuon ja ostos-
keskuksen suojelua vas-
tustavan kannanoton.
Kannanoton takana oli
yhteensä 36 yhteisöä
mukaan lukien Maunu-

la-Seura, Metsälä-Seu-
ra, Asukasyhdistys,
Martat, paikallinen
SPR:n osasto, Naisvoi-
mistelijat, yhteiskoulu,
Lotta Svärd säätiö naa-
purikiinteistön omista-
jana sekä 26 asunto-
osakeyhtiötä. Kirjel-
mässä kehotetaan vi-

ranomaisia kiirehti-
mään Maunulan kes-
kustan asemakaavaeh-
dotuksen hyväksymistä
sekä uuden turvallisen
ja palvelukyvyltään pa-
remman keskustan to-
teuttamista.

Pro Maunula ry teki
syyskuussa 2005 Uu-

denmaan ympäristökes-
kukselle suojeluesityk-
sen, jonka mukaan Pirk-
kola, vanha 50-luvun
Maunula sekä Suursuo
ja ostarin sen mukana
olisi suojeltu rakennus-
suojelulailla. Pirkkola
on suojeltu asemakaa-
valla 80-luvulla ja par-

haillaan kaupunkisuun-
nitteluvirasto valmiste-
lee 50-luvun Maunulalle
suojelukaavaa.

Uudenmaan ympäris-
tökeskus on jo aiemmin
ratkaissut erillisen
17.6.2005 ympäristökes-
kukselle tulleen Suur-
suon Ostoskeskusta

koskevan suojeluesityk-
sen 30.1.2006 eikä ole
suojellut rakennusta ra-
kennussuojelulain no-
jalla. Helsingin kaupun-
ki ja Museovirasto eivät
puoltaneet ostoskeskuk-
sen rakennuksen suoje-
lua rakennussuojelulail-
la.

Maunulan keskustan kaavaprosessi etenee



Puutarhanhoito kevät-
toimineen 40-luvun
Maunulassa, silloisen
Suursuon alueella, oli

melko laajamuotoista.
Puuhaa riitti, koska
suurista, yli 5000 m2
tonteista iso osa saat-

toi olla kasvimaille va-
rattu. Kotipuutarhaan
kuului useimmiten pe-
runapelto, mansikka-
maa ja juurikasmaa,
jolla viljeltiin mm. pu-
najuurta, porkkanaa,
lanttua ja naurista. Vi-
hanneksista suosittiin
kaalia, tomaattia ja
avomaan kurkkua. Ta-
vanomaisia lajeja oli-
vat myös vadelma-,
karviaismarja- ja viini-
marjapensaat, sekä he-
delmäpuista luumu-,
kirsikka- ja
omenapuut. Usein ton-

tilla oli vielä pelto vil-
jakasvien viljelyyn, jo-
ten kevät oli myös vil-
jan, yleensä kevätveh-

nän, kylvämisen aikaa.
Monelle viljely oli vuo-
sikymmenellä välttä-
mätöntä lisäravinnon

saamiseksi, koska so-
ta-aikana oli pulaa vil-
jasta.

Kasvatetut lajit oli-
vat osin samoja, joita
alueen puutarhapals-
toilta edelleen löytyy.
Esim. sipuleita ja kesä-
kukista orvokkeja tai
kehäkukkia viljeltiin
toisilla tonteilla.
Maustekasveista sen
sijaan lähinnä vain pi-
parjuurta ja tilliä.
Ajalleen erityinen laji
oli seinien vierustoilla
kasvatettu tupakka-
kasvi, jonka lehdistä
käärittiin kessua pol-
tettavaksi tupakan ol-
lessa kortilla.

Keväiset toimet kas-
vimailla, kuten maan
kääntäminen, perunoi-
den ja taimien istutta-
minen, mansikkamaan
siistiminen sekä kas-
vien siementen kylvä-
minen olivat pääasias-
sa käsin tehtävää tal-
kootyötä. Mukana oli-
vat naiset, lapset ja
naapurit. Kevätvilje-
lystä otettiin joskus
idyllisiä valokuvia,
joissa vaikkapa kitke-
tään yhteisin voimin
ensimmäisiä rikkaruo-
hoja.
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Meeri Virtanen (s.
1923) on asunut Suur-
suolla melkein 80 vuot-
ta. Meerin vanhemmat
Lauri (1897 – 1950) ja
Martta Jokela (1900 –
1983) muuttivat Suur-
suolle Salon taloon 20-
luvun alussa. Meerin
isä siirtyi 20-luvun
alun kovina työttö-
myysvuosina tekemään
töitä Hausjärvelle.
Siellä myös Meeri syn-
tyi. Meerin varhaisvuo-
det perhe asui Suur-
suolla Salon talossa,
jossa myös oli Maunu-
lan vanhin kauppa. Sa-
lon kiinteistöön kuului
kolme taloa ja niissä
asui yhteensä 22 per-
hettä.

Isä Lauri oli linja-au-
ton kuljettaja ja hän
ajoi linjaa Rautatiento-
rilta Pakinkylään. Lau-
ri oli myös kova kaup-
pamies, joka osti auton-
pyöriä ja teetätti niistä
hevoskärryjä. Lisäan-
sioita Lauri hankki

purkamalla Toivolan-
mäen venäläisten ra-
kentamia varustuksia
ja myymällä irrotta-
mansa teräspalkit ro-
murautana. Kymmen-
vuotias Meeri auttoi
isäänsä räjäytystöissä.

Meeri kävi kansa-
koulua Oulunkylässä
Teinitiellä. Tuolloin
Valtaoja saattoi keväi-
sin tulvia nykyisien Pa-
kilantien kohdalla jopa
niin vuolaasti, ettei
Meeri aina päässyt
kouluun.

Jokelan perhe asui
pari vuotta Pakinkyläs-
sä Alkutie 26:ssa 30-lu-
vun alussa, jonka jäl-
keen perhe osti Suur-
suon 8:n Niemelän ta-
lon vuonna 1934. Talo
sijaitsi nykyisen Suur-
suon ostoskeskuksen
paikalla. Ostarin park-
kipaikan vieressä on
mänty, jota Meerillä oli
tapana katsella kotita-
lonsa keittiön ikkunas-
ta.

Suursuolla 
80 vuotta

Kotipuutarhan kevättyöt Maunulassa 60 vuotta sitten

Suursuon keskusta 50-luvulla. Kuvan keskellä on vanha kivinen Elanto, joka rakennettiin
1949-1950 ja purettiin 70-luvun alussa. Oikealla oleva vaalea puurakennus on Salon talo
(Meeri Virtasen asuintalo), jossa oli Suursuon huvila-alueen vanhin kauppa. Kioskiraken-
nus Elannon oikealla puolella on kaupunginarkkitehti Gunnar Taucherin suunnittelema
virvoitus-juomakioski, joka suunniteltiin 30-luvulla. Kioski rakennettiin 1948 Pakilantien,
Rajametsäntien ja Metsäpurontien risteykseen, jossa se on vieläkin.

Muisteluita Maunulasta



Tumman harmaan syk-
syn ja valottoman tal-
ven jälkeen on vaikeaa
luopua kaiken peittävis-
tä suojavaatteista ja so-
pivaksi venyneistä pit-
kistä kotikalsareista.
Kodikkaaseen elinpe-
säämme tunkeutuu kir-
kasta valoa, eikä paljas-
tuksia ole helppo kes-
tää. Kevätmasennus on
joka vuosi toistuva il-
miö. On ehkä helpotta-
vaa muistaa, että se on
ohimenevää.

Sen lisäksi, että au-
rinko vaikuttaa kiihdyt-
tävästi hormonitoimin-
taamme, se pistää mei-

dät samalla näkemään
itsemme ja ympäristöm-
me valossa, joka ei aina
ole kovin kohtelias.
Huokaamme ihon uur-
teita, laikukasta väriä,
hiusten elottomia tup-
suja, jalkineetkin näyt-
tävät uuvahtaneilta ja
vaatteista tuntuvat
haalistuneen värit.

Alakuloa voi helpot-
taa yrittämällä piristää
mieltä ulkoisilla jutuil-
la. Hiuksille uusi kuosi,
iholle kunnon puhdis-
tus, jalkakylpy ja muut
puhdistuskuurit, kaikki
antavat hyvää potkua.

Keväisin myös tun-

teet vyöryvät usein vah-
voina sisällämme, tekee
mieli tehdä jotain eri-
tyistä. Liikkeellä on
nostalgisuutta ja seik-
kailunhalua. Mitä se si-
nun kohdallasi on – ru-
no, vesivärimaalaus,
vanhan ystävän tapaa-
minen tai näyttelyssä
käynti. Flirttailu on
myös kevään kevyem-
pää kevättoimintaa.
Mene vaikka torikahvi-
laan kupposelle katso-
maan muita talven jäl-
keen selviytyjiä.

Jos masennus ei ota
taittuakseen tänä ke-
väänä, on hyvä etsiä

apua. Erityisen vaikei-
den asioiden kohtaami-
nen ja depressiosta sel-
viäminen helpottuu oi-
kealla hoidolla.

Ilakoivaa kevättä!

Kati Virto

Maunula on hyvä paikka
asua ja täällä voi olla yl-
peä monista asioista:
Täällä ovat vieressä Kes-
kuspuisto ja Pirkkolan
ulkoilualueet, on rauhal-
lista ja viihtyisää, on väl-
jää vehreyttä talojen ym-
pärillä ja mukavia ihmi-
siä. Maunulassa voi olla
ylpeä myös sukupuolten
välisen tasa-arvon toteu-
tumisesta – KOy Mau-
nulan asunnoilla  on ni-
mittäin harvinainen
isännöitsijä. Ennen van-
haan isännöitsijät olivat
yleensä vanhoja ja usein
hieman pelottaviakin
miehiä. Mervi Oksa on
sen sijaan ystävällinen
pitkähiuksinen nuori
nainen.

Rouva isännöitsijä on
koulutukseltaan raken-
nusmestari. Laman myö-
tä hän monien muiden
tapaan joutui työttömäk-
si ja jäi sitten äitiyslo-

malle. Työelämään pa-
lattuaan hän toimi huol-
tomiehenä kaupungin
vuokrataloissa. Isännöit-
sijän tehtäviin hän siir-
tyi oppisopimuksella.
Oksa on toiminut isän-
nöitsijänä runsaat neljä
vuotta, viime elokuusta
lähtien Maunulassa ja
viihtyy täällä todella hy-
vin.

Työ on erittäin moni-
puolista vaatien diplo-
maatin ja psykologin tai-
toja, kaunopuheisuutta,
ekonomian ja LVIS-tek-
niikan hallintaa ja posi-
tiivista asennetta. Haas-
tavassa työssä raskaim-
pia kokemuksia ovat ol-
leet tulipalot ja niiden ai-
heuttamat kuolemanta-
paukset. Parasta on ih-
misten kanssa työsken-
tely ja suurimman tyydy-
tyksen saa pystyessään
auttamaan heitä. Oksa
haluaakin olla isännöit-

sijä, jonka puheille asuk-
kaat voivat tulla ilman
korkeaa kynnystä.

Huvittavana tapauk-
sena Oksa kertoo asuk-
kaasta, jolla oli kukko
lemmikkinä. Verkotetul-
ta parvekkeelta kuului

aamuisin tarmokasta
kiekumista. Voisi ehkä
sanoa että isännöitsijälle
mikään inhimillinen ei
ole vierasta – eikä ilmei-
sesti mikään eläimelli-
nenkään.

S.E.
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Tiedän, että maunulalaiset ovat odottaneet kovasti uutta Maunulan Sanomien numeroa - lähes
kuin vielä pari viikkoa sitten kevättä, joka tuntui siirtyvän koko ajan vain edellämme.

Nyt sinulla on vuoden 2006 ensimmäinen numero käsissäsi. Mitään hyvää ei odota liian kauan.
Kuin ihmiselämässäkin, myös lehden elämässä on eri vaiheita. Vanhat tekijät lähtivät ja uudet

astuivat heidän tilalleen. Silloin ei sovi kiirehtiä liikaa etteivät pasmat mene sekaisin.
Nyt ”uusi remmi” tekee sinulle toivottavasti entistäkin parempaa lehteä, joka palvelee kaikkia

maunulalaisia. Me kerromme kaikille rakkaan kotiseutumme asioista ja myös te autatte meitä sii-
nä kertomalla teille tärkeistä asioista. Tätä Maunulan Sanomat on tehnyt jo yli 15 vuotta ja tekee
vastedeskin.

Heikki Lehti

Kevätkin 
saapui myöhään

Maunulan X ke-
säseminaari pidetään
perjantaina 9.6. klo
8.30 – 14.30 Maunu-
lan kirkolla. Viestin-
täteknologioita ei voi-
da testata pelkästään
insinöörien laborato-
rioissa vaan pärjää-
minen globaaleilla
markkinoilla edellyt-
tää suotuisia kehittä-
misympäristöjä.
Uusinta viestintätek-
nologiaa kehitetään
erityisillä testialueil-
la, joita ovat muun
muassa Arabianran-
ta ja nyt myös Keski-

Pasilassa käynnisty-
vä Forum Virium.
Voiko myös Maunula
toimia uuden viestin-
täteknologian testi-
alueena? Näinhän
käytännössä toimit-
tiin Nettimaunulassa
vuosina 2001 – 2003.
Seminaarissa kes-
kustellaan alueen op-
pimisprosesseista.
Järjestäjä: Maunulan
Aluefoorumi. Paikka:
Maunulan kirkko,
Metsäpurontie 15.

Lisätietoja: www.
maunula.net

Kaupunginosat 
uuden teknologian

kehittämisalustoina

Kevätmasennus – se on vain väliaikaista

Elämänkriisi: oma tai
läheisen vakava sai-
raus, omaisen yllättä-
vä kuolema, ero, ir-
tisanotuksi tuleminen,
päihdeongelman kans-
sa painiminen, ikävien
asioiden kasaantumi-
nen saattaa järkyttää
elämää. Lähellä eläjis-
tä ei ehkä löydy riittä-
västi tukea. Tarvitaan
kuuntelijaa ja ahdis-
tuksen aukikerijää.

Puhelinluettelon si-
vuilta löytyy liuta aut-
tavien tahojen puhe-
linnumeroita. Maunu-
lassa apua voi hakea
myös terveysasemalla
toimivasta kriisipäi-
vystyksestä. Voit men-
nä sinne käymään il-
man ajanvarausta.
Päivystysaika on maa-
nantaista perjantaihin
klo 8.30 – 9.30.

Maunulan terveys-
aseman kriisipäivys-
tys läksi käyntiin ke-
vättalvella vuonna
1991 eli tänä vuonna
toiminta täyttää 15
vuotta. Kriisipäivys-
tystoiminta alkoi yh-
teistyössä mielenter-
veystoimiston ja A-kli-
nikan kanssa. Päivys-
täjät kuuntelevat,
neuvovat, ohjaavat ja
mahdollisesti varaa-
vat sinulle ajan sopi-
vaan jatkohoitopaik-
kaan. Päihdeongel-

masta irti haluavalle
voidaan sopia keskus-
teluaikoja A-klinikalle
tai tarvittaessa hänet
ohjataan laitoskatkol-
le.

Tällä hetkellä päi-
vystysapua antavat A-
klinikan psykiatrinen
erikoissairaanhoitaja
tai sosiaaliterapeutti
työparinaan tervey-
denhoitaja. Mo-
nenikäiset aikuiset,
myös muutamat nuo-
ret ovat saaneet päi-
vystyksestä ensiapua.
Apu on tarkoitettu tar-
vitessasi myös sinulle.

Maunulan, Metsä-
län, Pirkkolan ja osaa
Länsi- Pakilan asuk-
kaita palveleva kriisi-
päivystys toimii siis
Maunulan terveysase-
malla, Suursuonlaita 3
A. Opaste sisääntulo-
ovista vasemmalle oh-
jaa sinut oikeaan paik-
kaan. Päivystys on
tarkoitettu ensi sijas-
sa käynteihin, mutta
Maunulan kriisipäi-
vystyksessä vastataan
myös puhelimeen: 310
69109.

Samanlainen päi-
vystys toimii Oulunky-
län terveyskeskukses-
sa, Kylänvanhimman-
tie 25. Soittomahdolli-
suutta ei ole, mutta
päivystysaika on sa-
ma.

Kriisipäivystys 
Maunulan 
terveysasemalla

Rouva isännöitsijä

Maunulan rikosturval-
lisuus on parantumas-
sa taloyhtiöiden ja
asukkaiden toiminnan
sekä parantuneen tie-
donkulun vuoksi. YKS-
projektin rikosturval-
lisuuskysely toteutet-
tiin maaliskuussa ja

sen tulokset esiteltiin
aluefoorumilla
18.4.2006. Ensimmäi-
nen turvakysely tehtiin
syksyllä 2002 ja nyt
tehty kysely oli jo nel-
jäs.

Posti jakoi 1000 ky-
selykaavaketta maunu-

lalaisiin kotitalouksiin,
Vastausprosentti oli 22
%. Vastaajista oli 67 %
naisia ja yli 65 vuotta
täyttäneitä oli 39 %.
Maunulan YKS 2-pro-
jektin erityiskohderyh-
minä ovat naiset, lapset
ja vanhukset, joiden

liikkumista rikospelko
erityisesti rajoittaa.

Kyselyjen tulosten
mukaan rikospelko
näyttäisi olevan vähen-
tymässä. Kyselyssä
vastaajia pyydettiin ni-
meämään turvaton
paikka. Maunulalaiset

kokivat turvattomiksi
paikoiksi ostoskeskuk-
sen ympäristön ja vas-
tapäisen puistoalueen.

Poliisin rikostilaston
mukaan Maunulassa
ovat selvästi vähenty-
neet varkaudet, murrot
sekä automurrot. Ri-

kostentorjunnassa
avainasemassa ovat ta-
loyhtiöt ja tavalliset
kansalaiset. Rikosten
torjunnan kannalta on
tärkeää, että poliisille
ilmoitetaan aina tapah-
tuneesta rikoksesta.

YKS-projektin turvakyselyn tulokset tulleet

Isännöitsijä Mervi Oksa haluaa olla tavoitet-
tavissa ilman korkeaa kynnystä.



Liikunta on välttämä-
töntä hyvinvoinnille. En-
nen ei ollut minkäänlais-
ta läskistymisen ja vel-
tostumisen vaaraa, kun
koko olemassaolo oli
silkkaa kuntoliikuntaa.
Kaivettiin juuria, kiipeil-
tiin puihin poimimaan
hedelmiä ja juostiin nui-
ja kädessä kaikenlaisten
ketteräjalkaisten otus-
ten perässä tai karkuun
niitä. Pelkkä tulen syty-
tys kalikoita hinkkaa-
malla vaati pitkiä pon-
nisteluja.

Koska ihmiset eivät
joudu enää liikkumaan
leipänsä eteen, he har-
rastavat liikuntaa. Mau-
nula on yksi niistä vii-
destä lähiöstä, jossa on
mahdollista harrastaa
lähiöliikuntaa. Tämä
etuoikeus meillä on ollut
viisi vuotta, ja voimme
onnitella itseämme sillä
maunulalaiset ovat ak-
tiivisimpia lähiöliikku-
jia: viime vuonna yli
20.000 käyntikertaa!

Lähiöliikuttaja Han-
nele Haverinen on tyy-
likkään näköinen siro
nainen, jonka vartalossa
ei ole grammaakaan yli-
määräistä. Hän kertoo,
että Maunulan liikunta-
hallissa käy kaiken
ikäisiä – eniten kuiten-
kin jo vähän vanhempaa
väkeä. Halli sijaitsee
maanalaisessa väestön-

suojassa Maunulan mä-
ellä alakoulun vieressä.

Halli on auki kahdek-
sasta aamulla yhdek-
sään illalla, seitsemänä
päivänä viikossa syys-
kuun alusta toukokuun
loppuun. Ohjattu liikun-
ta alkaa yhdeksältä, ja
sitä on pitkin päivää mo-
neen makuun. On kun-
tosaliharjoittelua, säh-
lyä, rapakuntojumppaa
rapakuntoisille, circuit
trainingiä kovakuntoisil-
le, lento- ja sulkapalloa,
kantritanssia ja vaikka
mitä. Kaikki ryhmät
ovat sekaryhmiä. En-
simmäisen kerran voi
tulla ilmaiseksi katso-
maan, miltä touhu vai-
kuttaa. Lähiöliikunta-
passi kevät- tai syyskau-
delle maksaa kymmenen

euroa, kertamaksu kun-
tosaliin kaksi euroa, elä-
keläisiltä euron.

Kunnon kohennuk-
seen ja ylläpitoon pitäisi
liikkua puoli tuntia päi-
vittäin, sen lisäksi täy-
tyisi kuntoilla hikoillen
ja hengästyen 3–4 ker-
taa viikossa. Hyvä yhdis-
telmä olisi esim. sauva-
kävely ja jumppa tai
kuntosaliharjoittelu.
Niiden, jotka ovat har-
rastaneet lähinnä soh-
valla syömistä, on syytä
aloittaa hillitysti ja keho-
aan kuunnellen.

Haverisesta parasta
lähiöliikuttajan työssä
ovat ihmiset. Vaikeinta
on saada sohvaan kiinni
kasvanut liikunnanvi-
haaja liikkumaan ja pal-
kitsevinta, kun kuulee

että liikunnan ja ter-
veemmän elämän myötä
ovat kolesteroliarvot ja
verenpaineet laskeneet
eikä olekaan tarvinnut
ruveta syömään diabe-
teslääkkeitä. Liikunta
tuo elämään myös vir-
kistystä ja iloa, sekä
uusia ihmisiä, joista par-
haassa tapauksessa voi
tulla ystäviä.

Eli, miten olisi, kan-
nattaisiko unohtaa se
keskiolut ja lenkkimak-
kara tai sipsipussi kau-
panhyllyyn. Jättää jää-
hyväiset ylikuormitetul-
le sohvalle, johon niin
monella meistä laisku-
reista on ollut pitkä, lä-
heinen ja antoisa suhde
ja ryhtyä kuntoilevaksi
kansalaiseksi!

S.E.
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VIHDOINKIN MUUTTO  25.04 ! 
   

 

Parturi-kampaamo 

HIUS+ 
Metsäpurontie 9 

S-markettia vastapäätä tiilitalossa 
 

Avajaistarjouksia 25 -29.4 mm Leikkaus  15 € 
Kahvitarjoilua 

 

O50-3651010 / Marita   044-5077707 / Jari 

Kampaamo Hius+
muuttaa Suursuon os-
toskeskuksesta Metsä-
purontie 9:ään.

Pakilantien Lidlin

tieltä puretun liiketilan
aiemmista vuokralai-
sista DeeSport on avan-
nut polkupyörien huol-
toon ja varaosiin eri-

koistuneen liikkeen
Pohjois- Haagaan Pas-
tori Jussilaisen tie 3-
5:een.

Kiinteistömaailma

Autero muuttaa kesän
alussa Pakilantie
61:een Valtameren ta-
loon.

Yritykset
muuttavat

Tuulikki Astala siirtyi
tammikuussa Kataja-
nokalta Maunulan ap-
teekkariksi Suursuon
ostoskeskukseen. Paik-
ka vapautui edellisen
apteekkarimme jäätyä
eläkkeelle. Astala vaih-
toi keskustasta Poh-
jois- Helsinkiin, koska
Maunulan apteekki on
isompi ja alueella on
hyvät tulevaisuuden-
näkymät. -Maunula on
liikenteellinen solmu-
kohta, Astala mainit-
see. -Lisäksi Maunu-
lassa on oma terveys-
asema, jonka läheisyys
on apteekille tärkeää.

Maunulan apteekki
työllistää kaksi pro-
viisoria, kolme farma-
seuttia ja kaksi teknis-
tä apulaista vakituisi-
na sekä 2–3 opiskelijaa
määräaikaisina työnte-
kijöinä. Lisäksi apteek-
ki ostaa siivouksen pal-

veluna.
Tuulikki Astalalla on

suunnitelmia apteekki-
palvelujen kehittämi-
seksi. Hän haluaisi esi-
merkiksi parantaa
asiakkaiden intimiteet-
tisuojaa tilaratkaisuil-
la. Apteekkiin tarvit-
taisiin lisäksi paikka,
jossa voitaisiin esim.
keskustella asiakkaan
kokonaislääkityksestä
tai tehdä erilaisia mit-
tauksia. Myös lääkeva-
likoimien esille laitta-
minen vaatii enemmän
tilaa.

Epäselvässä tilan-
teessa ei kuitenkaan
kannata ryhtyä laajen-
tamaan ja investoi-
maan uusiin kalus-
teisiin. Apteekkari
odottaakin kiinnostu-
neena päätöstä Maunu-
lan keskustan uudesta
asemakaavasta.

HH

Uusi apteekkari

Tuulikki Astala luotsaa nykyisin Maunulan
apteekkia. Kuva H.H.

Lidliä rakennetaan
Pakilantien ja Alku-
tien kulmaan. Myy-
mälä valmistuu tal-
vella 2007.

Valtamerentalon S-
market valmistui ai-
van äskettäin huhti-
kuussa. Muut liik-
keet avaavat ovensa
kesäkuun alussa.
Kuvat Kaarina Vai-
nio

Lähiöliikuntaa!

Näillä kantritanssitunneilla ei opetella rivitanssia vaan opetellaan
askelsarjoja. Mukavaa liikuntaa kaikenikäisille! Tunti on torstaisin
klo 18–19. Liikuntapassilla! Kuva Pike Vainio



Yksi kesän alkamisen
merkeistä on taatusti
LASTEN KESÄAKA-
TEMIA. Tulevana ke-
sänä se pyörähtää
käyntiin Maunulassa
ja Oulunkylässä jo 13.
kerran. Lasten Kesä-
akatemia on koulu-
laisille (7–14 v.) suun-
nattua kesätoimintaa.
Kurssit alkavat 5.6. jat-
kuen kahden seuraa-
van viikon ajan.

Kurssipaikkoina toi-
mivat mm. koulu, nuo-
risotalot, urheiluken-
tät, leikkipuisto, Ou-
lunkylän asukastalo ja
kurssitarjonta on pe-
rinteiseen tapaan kirja-
va. Uutuuksia ovat mu-
siikkiteatteri, media-
työn kurssit ja Maunu-
lan liikunta-akatemia.
Tänä vuonna Fazeri-
laan järjestetään ylei-

sön pyynnöstä keksi
retkeä ja lisäksi uima-
taitoisille on luvassa
päivän retki Serena-
kylpylään.

Mukaan kursseille
pääsee ilmoittautumal-
la puhelimitse 18.4.
lähtien, arkisin klo
15–20 puh. 040-
7791620. Kurssitarjon-
taan voi käydä tutustu-
massa www.ossy.fi ja

tarkemmat kurssitie-
dot löytyvät esitteestä,
joka jaetaan kouluille,
nuorisotaloille, kirjas-
toihin ja leikkipuistoi-
hin. Kesäakatemia on
mukava ja turvallinen
tapa aloittaa kesäloma
valvotusti mielekkään
tekemisen parissa.

Teija Kamb / Ossy
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Haluatko, että lainasi korko alenee korko-
tason laskiessa, mutta ei nouse yli tietyn 
rajan korkotason noustessa? Helsingin 
OP:n asiakkaana voit sopia lainan korolle 
ylärajan eli korkokaton. Kysy lisää ainutlaa-
tuisesta korkokatosta konttoreistamme ja 
palvelupisteistämme tai soita numeroon 
010 255 9016. Sovitaan luotollesi turvalli-
nen korkokatto!

Kodille 
katto,
luotolle 
korkokatto!

& Kaikkikuvauksetaikavarauksella,

Irene Lahtinen
Irene Lahtinen on syn-
tynyt 10.4.1906 Nur-
mijärvellä maatalon
tyttärenä. Sodan ajan
työvelvollisuus vei hä-
net maataloustöihin ja
sieltä Alkon Rajamäen
eri tehtaille. Myöhem-
min tunnolliselle työn-
tekijälle tarjottiin töitä
saman työnantajan
Salmisaaren tehtailta
Helsingissä. Naimat-
tomana pysynyt Irene
hoiti työnsä ohessa su-
vun monia lapsia sekä
Helsingissä että lap-
suudenkodissa.

Irenen elämä lap-
suudesta vanhuuteen
saakka on ollut pyytee-

töntä toisten auttamis-
ta. Sitä on sävyttänyt
ahkeruus, vaatimatto-
muus ja hiljaisuus.
Hänen elämänohjeen-
sa on ollut: Elämä tuo
tullessaan kaikenlais-
ta, siihen täytyy vaan
sopeutua.

Siiri Lumijärvi

Siiri Lumijärvi syntyi
10.5.1906 Joutsassa
Suonteen järven ran-
nalla, ja Siirin ollessa
8-vuotias perhe muutti
Pertunmaalle.

Kiertokoulussa Siiri
oppi lukemaan, kirjoit-
tamaan ja laskemaan.
Kotoaan hän muutti

yli 20-vuotiaana Kou-
volaan, jossa hankki
itselleen ompeluopin.
Sieltä matka jatkui
Kuusankoskelle, jossa
kuluivat sotavuodet,
kunnes hän meni nai-
misiin veturinkuljetta-
jan kanssa ja muutti
Helsinkiin, viimeksi
Käpylään.

Pitkän elämän sa-
laisuudeksi Siiri arve-
lee säännöllistä elä-
mää. -Ei mitään liikaa
eikä liian vähän.

Ohje jota Siiri Lumi-
järvi on noudattanut
elämässään: Täsmälli-
syyttä, oikeudenmu-
kaisuutta ja rehelli-
syyttä.

Helander-kodissa kahdet 
100-vuotisjuhlat!

Kuvassa Helander-kodin tänä keväänä 100 vuotta täyttävät. Va-
semmalla Siiri Lumijärvi ja oikealla Irene Lahtinen. Kuva Kati
Virto.

Lasten kesäakatemia 2006

Kesäakatemian savityöpajassa ahkeroidaan.

Temppukoulussa on käytössä mm. laskuvarjo!

”Et ole enää nykyään mukana maailmassa, 
jos sinulla ei ole kännykkää!”

Timo Brunila

Kännykkämaailma



Maunula on monien
kulttuurien kohtaus-
paikka, vaikka se ei ko-
vin näkyvästi sitä ole-
kaan. Joukko maunula-
laisia toimijoita on päät-
tänyt tehdä parannusta
tähän näkyvyys asiaan ja
niinpä suunnitteilla on
toukokuuksi monikult-
tuurinen puistotapah-
tuma 12.5. Tapahtuma
on suunnattu kaikille
maunulalaisille ikään,
rotuun tai sukupuoleen
katsomatta. Se on hyvä
tilaisuus valtaväestölle
päästä tutustumaan vie-

raiden kulttuurien ihmi-
siin, tapoihin ja tottu-
muksiin. Tapahtuman
ohjelma on monipuolinen
tarjoten kaikille jotain.
Luvassa on mm. somali-
ja venäläiskulttuurin
esittelyä, kolumialaista
ja nigerialaista tanssiesi-
tystä, koululaisten mu-
siikkiesityksiä, Haavi-
kon koulun taidenäytte-
ly, AAVA-orkesterin lau-
latusta, afrikkalaista
rummutusta yms. Lisäk-
si lapsille liikuntaa ja
leikkejä, sekä Maunulan
Martat ry:n lumppuke-
räys ja puffetti.

Tapahtuma järjeste-
tään Maunulan leikki-
puistossa 12.5.06 klo
15.00 – 19.00. Vaikka il-
tapäivän tarkoitus on ol-

la mukava ja mielenkiin-
toinen keväinen juhla, on
sillä myös hiukan syvem-
pi tarkoitus: maahan-
muuttajien integrointi
valtaväestöön, rasismin
kitkeminen, asenteiden
muuttaminen ja maa-
hanmuuttajien aktivoin-
ti toimimaan myös itse-
näisesti. Ehkäpä maunu-
lalaiset yhdessä tekevät
monikulttuurisesta puis-
totapahtumasta joka
vuotisen perinteen ja
vahvistavat näin ennes-
tään vahvaa me-maunu-
lalaiset identiteettiä:
Maunula on hyvä kylä
jossa kaikkien on hyvä ja
turvallinen asua!

Maunula-tiimin puo-
lesta

Teija Kamb / Ossy

Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto julkaisi huhtikuus-
sa uuden kaavoituskat-
sauksen, joka löytyy
myös viraston kotisivuil-
ta. Kaupunkisuunnitte-
luviraston työohjelmas-
sa on sekä Suursuon
pientaloalueen kaavan
että vanhan 1950-luvun
Maunulan suojelukaa-
van laatiminen. Suojelu-
kaavan tekeminen aloi-
tetaan näillä näkymin
syksyllä. Asiasta järjes-
tetään keskustelutilai-
suus.

Maunulaa kosketta-
via liikennesuunnittelu-
kohteita ovat Pakilan-
tien liikenneturvallisuu-

den parantaminen välil-
lä Pirjontie – Rajamet-
säntie sekä Tuusulan-
väylän tiesuunnitelman
laatiminen välillä Käpy-
lä – Kulomäki (Vantaa).
Lisäksi Tuusulantien
kehittämiseen liittyy sel-
vitys Tuusulanväylän
kääntämiseksi
Asesepäntien liittymän
kohdalta Veturitielle.
Raide-Jokerin alustava
yleissuunnitelman laati-
minen käynnistyy.
Suunnitelmalla kartoi-
tetaan pikaraitiolinjan
vaatimat tilanvarauk-
set. Bussi-Jokerin liiken-
nöinti käynnistyy syk-
syllä 2006.
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Koti Siivox Oy 
 

Maunula Avun toiminta jatkuu! 
 

Meiltä voit tilata kotisi siivouksen, 
ikkunanpesun tai muuta kotiapua. Osaavat ja 
ripeät työntekijämme ovat palveluksessanne. 

Edullisten hintojemme lisäksi saatte 
kotipalveluista  60 % verovähennyksen. 

____ 
Maunulanmäki 3, 00630 Helsinki 
Puh 09-8751983, 050-5416322  

fax 09-8751984 
ulla.tuominen@kotisiivox.com 

www.kotisiivox.com 

Hyvä talvi tämä. Pak-
kasta on pitänyt ja lun-
ta on riittänyt hiihtäjil-
le suihkia ja koirille
pyöriskellä ja kaivella.
Nyt aurinko nousee
päivä päivältä kor-
keammalle ja kurakelit
ovat auttamatta edes-
sä. Ja muuttolinnut pa-
laavat.

Koskaan ei lintuja,
noita ikiaikaisia ilon-
tuojia pohjoisen kan-
soille, ole odotettu yhtä
ristiriitaisin tuntein.
Mitähän niille tapah-
tuu? Ja meille? Nyt jo
rastas laulaa tyylikästä
sooloaan kuusenlatvas-
sa, ja tintit visertävät
päättäväisesti omia
etujaan parittelun ja
pesänrakentamisen ar-
mottomassa kilpailus-
sa. Kohta uudet lajit
tulevat ja osallistu-
vat konserttiin.

Tänään en-
simmäinen
tikka
kuului
ryhty-
neen
ke-
vät-

puuhaansa. Se istui
rummuttamassa Kes-
kuspuistonraitin lyhty-
pylvään päällä. Tikat
istuvat kannalla ja rä-
misyttävät lampunsuo-
justa. Nopeita, iskeviä
sarjoja, jokainen lamp-
pu kuulostaa erilaiselta
kevätiltojen rytmijam-
mailussa.

Ja lokit ja sorsat –
Ne tulevat jälleen Sor-
salammelle. Koirankul-
jettajien keskuudessa
on arveltu, että on pa-
ras välttää puistoa ja
kulkea muita teitä met-
sän puolelle. Tuntuu
pahalta varoa luontoa,
pelätä kevään voitto-
kulkua jonka äänimai-
seman säveltäjinä lin-
nut toimivat.

K u u s i -

kym-
mentälu-
vulla pu-
huttiin kauhuskenaa-
riosta ”hiljainen kevät”,
jossa saasteet olivat
tappaneet linnut. Kuin-
ka monta kevättä

saamme kokea ennen
kuin tulee hiljaista?
Varovaisuus on tar-
peen, mutta pelko on
pahasta. Toivokaamme
ja nauttikaamme valon
ajasta joka on edessä.

Koirani on jatkuvasti
villinpuoleinen. Kotona
se on hiljainen ja järke-
vä, ihanteellinen seura-
lainen, mutta ulkona se
hakee toimintaa, ih-
miskavereita joita vas-
ten pomppia, poikakoi-
ria joiden kanssa pai-
nia, lampaita joita pai-
mentaa, myyriä, joita
kaivaa esiin lumen al-
ta, jäniksiä ja oravia
joita jahdata. Ja lahon-
neita oksia, joita kan-
niskella ja makkaran-
hajuisia muovikelmuja,
joista hullaantua. Pala-
nen turmiollista muo-
via ehtii joskus hävitä
sen kurkusta alas en-
nen kuin ehdin puuttua
asiaan. ”Roskaihmiset”
ovat pieni vähemmistö,
mutta heidän toimin-
tansa on ikävä kyllä ko-
vin näkyvää.

Koiruudesta vielä.
Pieni toivomus kau-
pungin ahkeralle puis-
to- osastolle: voisiko
koiranputkien niiton
siirtää myöhemmäksi?

Viime kesänä ne
kasvoivat harvi-
naisen komeiksi

ja täyttivät kä-
velyteiden var-
ret valkealla

vaahdollaan.
Englanniksi tätä

siroa kasvia kutsutaan
nimellä ”Queen Marys
lace”. Sitten ne niitet-
tiin täydessä kukas-
saan juhannuksen ai-
koihin, joten nokkoset,
takiaiset ja pujot valta-
sivat niiden paikan.

23.3.06.
H.E.

Kevään mietteitä

Äkkilähtö Kreikkaan,
vastustamaton nahka-
jakku vai kasa laskuja ja
palkkapäivään pitkä
matka? Rahaa tarvitaan
ja nopeasti. – Kaikkeen ei
ole aina mahdollista tai
edes tarvetta säästää
etukäteen. Luottoa saa
pikapikaa eri paikoista,
mutta hintoja kannattaa
hetki vertailla ennen
päätöstä. Samaa rahaa
kun saa eri hintaan, Nor-
dean Oulunkylän, Paki-
lan ja Käpylän konttorin
konttorinjohtaja Vesa
Valasti toteaa.

Erilaisten kulutusluot-
tojen viidakkoon eksyy
helposti, jollei tiedä tar-
kasti mitä on tekemässä.
– Autamme mielellämme
asiakasta kaikissa kulu-
tusluottoon liittyvissä
asioissa. Vahvuutemme
on vankka ammattitaito,
siksi pystymme varmasti
löytämään parhaan rat-
kaisun raha-asioissa.
Luottopäätöksen ja rahat
tilille voi saada jopa puo-
lessa tunnissa, Valasti

kertoo.
Vesa Valastin seitse-

män faktaa kulutusluo-
toista:

1) Kulutusluotto ei ole
mörkö. Kaikkea ei aina
pysty, eikä tarvitse mak-
saa säästöillä. Kulutus-
luottoa voi tarvita vaik-
kapa keittiöremonttiin,
pesukoneeseen, synty-
mäpäiväjuhlien järjestä-
miseen tai matkaan pa-
ratiisisaarelle.

2) Kulutusluottoja on
periaatteessa kahta lajia:
kerta- ja tililuottoja. Ker-
taluotossa velkasumma
on tiedossa, kun sopimus
allekirjoitetaan. Tililuo-
tossa sovitaan luoton
määrä ja tämä luotto-
määrä on asiakkaan käy-
tössä vapaasti. velka-
määrä vaihtelee sen mu-
kaan, kuinka paljon luot-
toa on käytössä.

3) Luoton hinta muo-
dostuu korosta ja erilai-
sista hoitokuluista. To-
dellinen vuosikorko pitää
sisällään sekä koron että
hoitokulut ja kertoo näin

lainan kokonaishinnan.
Joissakin luotoissa todel-
linen vuosikorko voi olla
kymmeniä ja jopa satoja
prosentteja. Kysele, ver-
taa ja tarkista.

4) Hinnan lisäksi kan-
natta tarkistaa, joustaa-
ko luotto tiukan paikan
tullen: voiko maksuaikaa
siirtää, onko maksuva-
paita kuukausia tai voiko
tehdä uutta maksusuun-
nitelmaa.

5) Ole itsellesi rehelli-
nen. Pystytkö maksa-
maan lyhennykset takai-
sin? Mikäli lainoja on
useita jo ennestään, saat-
taa yksikin liikaa heiken-
tää omaa taloutta.

6) Ota ajoissa yhteys
luotonmyöntäjään, mikä-
li joudut maksuvaikeuk-
siin. Pienikin merkintä
luottotiedoissa hanka-
loittaa elämää vuosiksi.

7) Pyydä rahoitusalan
ammattilaiselta apua,
jottei halvasta lainasta
tule kallis.

Lisätietoja: Vesa Va-
lasti, puh: 16557100

Samaa rahaa saa eri hintaan

Monikulttuurisuus 
näkyväksi Maunulassa

Maunulan vuoden 2006
suunnittelukohteita



Kevään 
oppilaaksi otto

Maunulan yhteiskoulu
kokoaa yläasteelle
Maunulan ala-asteen
oppilaat ja puolitoista-
kertaisen määrän muu-
alta tulevia. Yläasteen
toiminta kaikkine va-
linnanmahdollisuuksi-
neen tarvitsee laajan
oppilaspohjan. Oman

ala-asteen oppilaiden ei
tarvitse välttämättä
valita painotusta.

Soveltuvuuskokeita
käytettiin valittaessa
oppilaita musiikki-,
matematiikka ja liikun-
taluokille. Matematiik-
ka- liikuntaryhmään
tulijan täytyi selviytyä
molemmista soveltu-
vuuskokeista. Lisäksi
kansainväliselle luo-

kalle pyrki-
vien englan-
ninkielen tai-
to testattiin.
Englannin-
kielisiltä luo-
kilta tulevat
oppilaat hy-
väksyttiin il-
man testiä.
Englanti-ma-
tematiikka-
luokalle pyr-
kijät osallis-
tuivat molem-
piin testeihin.

Ensi syksy-
nä koulumme
7. luokille tu-
lee noin
120–130 oppi-
lasta.

Lukiovalinnat tapah-
tuvat kesäkuussa.

Kilpailuja

Koulumme lukiolaiset
Eemeli Blåsten, Mik-
hail Gantzinov, Markus
Kettunen, Otso Sarvas-
maa, Tuomas Soto ja
Esa Vesalainen kuulu-
vat Suomen matemaat-
tisen yhdistyksen val-
mennusjaoston ylläpi-
tämään valmennusren-
kaaseen, jonka jäsenis-
tä valitaan Suomea 47.
kansainvälisissä mate-
matiikkaolympialaissa
Sloveniassa heinäkuus-
sa 2006 edustava kuu-
sihenkinen joukkue.

Kolme lukiomme
joukkuetta osallistui
kansainväliseen mal-
linnuskilpailuun, jossa
oli mukana joukkueita
500 yliopistosta. Yksi
joukkueistamme sijoit-
tui 15 prosentin par-
haaseen joukkoon. Suo-
ritus oli yhtä hyvä kuin
Helsingin yliopiston
parhaalla joukkueella,
hekin koulumme enti-

siä oppilaita.
Aktiivista ja hyvää

kevättä toivottaen

Jouko Jauhiainen
Rehtori

Suursuon pientaloalu-
een kaavaluonnos val-
mistui 7.12.2005. Alu-
eelle tulee noin 120
pientaloa ja muutamia
rivitaloja. Alueelle on
kaavailtu lisäksi urhei-
lukenttää sekä lasten
leikkipaikkaa. Suur-
suonlaidan ja Suur-
suontien risteyksen
länsipuolella on kerros-
talotontti, jolle kaavail-
laan senioriasumista.
Lähellä on erinomaiset
palvelut ikääntyneille
kuten vanhusten kun-
topolku ja terveysase-
ma.

Historiallisesti arvo-
kas Patterinmäen alue
sekä vanhusten kunto-
polun alue jäävät puis-
tokäyttöön.

Tuusulantien itäpuo-
lelle on kaavailtu pien-
ten koirien ja isojen
koirien erillisiä ulkoi-
luttamisalueita sekä li-
säksi agility-kenttää,
jotka korvaavat raken-
tamisen alle jäävän
Suursuon koirapuiston.

Maunulan koil-
lisosan pientaloalueen
kaava menee todennä-
köisesti lautakunnan
käsittelyyn kesäkuus-
sa. Alueen rakentami-
nen voi alkaa vasta
Tuusulanväylän me-
luaidan valmistuttua
eli aikaisintaan parin
vuoden päästä. Aidan
rakentamisaikataulus-
ta ei ole vielä tietoa.

Lisätietoja: www.
maunula.net
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Helsingin Taideyhdis-
tyksen Galleriassa Me-
ripuistotie 4:ssä Laut-
tasaaressa on nähtä-
villä Suvi Koskenran-
ta-Koukin, Tuula Pel-
lonpojan ja Margarita
Virsun öljyvärimaa-
lauksia 26.4.–7.5. 2006
klo 12–18 (ma sulj.).
Näyttelyn teemana on
Lapsia ja Unelmia. Va-
paa pääsy.

Näyttelyt

Maunulan yhteiskoulun ja
Helsingin matematiikkalukion kuulumisia

Kuvassa mallinnuskilpailun
ryhmä, vasemmalta Markus
Kettunen, Ville Mäkinen ja
Eemeli Blåsten.

Vesakko-nimisessä ta-
loyhtiössä liukasteltiin
talvella kentällä, jonka
aktiiviset vanhemmat
olivat jäädyttäneet pi-
halle lapsia varten. He
ja muutamat muutkin
asukkaat myös kolasi-
vat kentän ja pitivät
sen kunnossa. Säät
suosivat ja innokkaita
käyttäjiä riitti pitkin

talvea.
Pienimpien kanssa

kynnys lähteä isommil-
le kentille on korkea,
sillä he eivät jaksa ko-
vin kauaa tasapainoilla
yhdellä kertaa. Nyt
lapselle voi laittaa luis-
timet jalkaan jo kotona
ja vaikka kantaa ken-
tälle.

HH

Luistellen kotipihalla

Pieni luistelija Vesakkotiellä. Kuva Kaarina
Vainio.

Nyt on aika jalostaa pa-
kastimessa vielä jäljellä
olevat viime satokauden
marjat herkulliseksi,
mutta kevyeksi piira-
kaksi Maunulan Mart-
tojen malliin! Oheisessa
ohjeessa on käytetty
puolukkaa, mutta
muutkin marjat sopivat
piirakkaan mainiosti.
Leivonnainen sopii
helppoudessaan myös
niille, joiden jauhopeu-
kalo on keskellä käm-
mentä sekä keveydes-
sään niille, jotka timmiä
bikinikuntoa tavoitel-
lessaan joutuvat yleen-
sä kieltäytymään ma-

keista herkuista.

Omena-
puolukka-
piirakka
(Tarja Rantanen)

Pohja:
2 munaa
1 dl fariinisokeria
0,5 dl sokeria
2 dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
2 tl vaniljasokeria
4 rkl kuumaa vettä
Lisäksi:
2 omenaa
2 dl puolukoita
2 tl kanelia

1 rkl sokeria
Vaahdota munat ja fa-

riinisokeri sekä tavalli-
nen sokeri. Lisää keske-
nään sekoitetut kuivat
aineet ja kuuma vesi. Se-
koita taikina tasaiseksi.
Kuori omenat, paloittele
ne pieniksi kuutioiksi ja
sekoita taikinan jouk-
koon. Levitä taikina voi-
deltuun piirakkavuo-
kaan (halk. noin 25-28
cm). Levitä pinnalle puo-
lukat ja ripottele päälle
kanelia ja sokeria. Pais-
ta 200 asteessa noin 30
minuuttia.

Piirakan voi tarjota
sellaisenaan tai vanilja-

kastikkeen tai jäätelön
kera.

Leivontataitojaan
pääsee kohentamaan
tiistaina 2.5. klo 18 Mau-
nulan Marttojen mart-
taillassa, jonka aiheena
ovat täytekakut ja lei-
vokset. Tapahtumapaik-
kana on Leikkipuisto
Maunula (Metsäpuron-
tie 14-16). Lisätietoja an-
taa ja ilmoittautumisia
vastaanottaa Tarja Ran-
tanen, puh. 040-
7612439. Tervetuloa!
Tutustu myös Maunu-
lan Marttojen nettisivui-
hin www.maunulan-
martat.tk.

Pakastin tyhjäksi

Suursuon 
pientaloalue

Helsingin kaupunginval-
tuustolle on jätetty aloite
Maunulan alueella pal-
velujen parantamiseksi.
Aloitteessa todetaan, et-
tä valmisteilla oleva ase-
makaavan muutos ja
Maunulan uuden kes-
kustan rakentaminen
antaa mahdollisuuden
kehittää alueen palvelu-
ja.

SKP:n ja asukaslistan
kaupunginvaltuutettu
Yrjö Hakasen sekä kol-
mentoista SDP:n, vihrei-
den ja Vasemmistoliiton
valtuutetun aloitteessa
esitetään riittävien mää-
rärahojen varaamista
kaupungin vuoden 2007
budjettiin, jotta voidaan
aloittaa kirjaston ja työ-
väenopiston tilojen suun-

nitteleminen Maunulan
uuteen keskustaan.

Valtuustoaloitteessa
esitetään myös lisää re-
sursseja Saunabaarin
palvelukeskuksen toi-
minnan kehittämiseen
sekä vanhustenpalve-
luissa että laajemminkin
asukkaiden kohtaamis-
paikkana. Samalla on
mahdollista sijoittaa
muita palveluja muun
muassa kirjaston ny-
kyisiin tiloihin.
Mediapajan toiminta
muun muassa työttö-
mien työllistymisen edis-
tämiseksi tarvitsee lisä-
rahoitusta ja pitkäjäntei-
sen rahoitusjärjestelyn.
Näillä toimilla voisi olla
myös tärkeä merkitys
monikulttuurisen kans-

sakäymisen edistämises-
sä, todetaan aloitteessa.

Ikäihmisille 
hoivatakuu

Palvelujen kehittämistä
käsiteltiin myös SKP:n
Maunulan-Pakilan osas-
ton Saunabaarilla järjes-
tämässä naistenpäivän
tilaisuudessa, jossa
aluepäällikkö Sirpa
Järnström Pohjoisen
sosiaali- ja lähityön yksi-
köstä kertoi sosiaalipal-
veluista. Helsingin asu-
kastaloverkoston koor-
dinaattori Kaarina Saa-
vola puolestaan kertoi
asukastalojen mahdolli-
suuksista ja maunulalai-
nen Carina Chela lau-
sui runojaan.

Esille nousi muun
muassa maaliskuussa
voimaan tullut laki 80
vuotta täyttäneiden
ikäihmisten oikeudesta
henkilökohtaiseen palve-
lujen tarpeen arvioon,
ns. hoivatakuu. Yrjö Ha-
kanen vei tilaisuudesta
terveisinä kaupungin-
valtuuston keskusteluun
vanhuspalveluohjelmas-
ta muun muassa esityk-
sen, että tästä ns. hoiva-
takuusta tiedotetaan
kaikille ikä- ihmisille ko-
tiin asti ja että heille
myös tarjotaan kartoi-
tuksessa esille tulevia
tarpeita vastaavia palve-
luja pääsääntöisesti kau-
pungin omana toiminta-
na.

Y.H.

Aloite Maunulan palvelujen parantamisesta
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