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Maunulassa!Maunulassa!

Maunulassa käynnis-
tyi elokuussa uusi
kaksivuotinen alueel-
listen palveluiden ke-
hittämishanke (AL-
PAKKA), jossa hyö-
dynnetään ubiikkia
teknologiaa. Hank-
keen tavoitteena on
edistää asukasosallis-
tumista sekä paran-
taa palveluiden saa-

tavuutta. Ubiikin tek-
nologian avulla tuo-
tetaan aivan uusia
palveluita ja toisaalta
tarjotaan jo tuttuja
palveluita aiempaa
monipuolisemmin.
Jatkossa esimerkiksi
aukioloaikoja ja
asiointipaikkoja etsi-
vät Internetin käyttä-
jät voivat paitsi se-

lailla tietoja känny-
källään, myös suo-
raan varata ajan.
Työpaikalleen pyö-
räilevä voi tarkistaa
aamulla reittinsä il-
manlaadun tai siite-
pölytilanteen ja vali-
ta reittinsä tietojen
pohjalta. 
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Ubiikki-Maunula 
tarjoaa entistä 
parempia palveluitaRakennusvirasto on käyn-

nistämässä Tuusulanväy-
län meluaidan suunnitte-
lua.Tietohallinto on saanut
oman tiesuunnitelmansa
valmiiksi. Tämän pohjalta

rakennusvirasto teettää
konsultilla meluaidan
suunnittelun, joka valmis-
tunee tammikuussa 2008.
Meluaidan rakentaminen
alkaa 2008–2009.

Meluaita suunnitteilla
Tuusulanväylälle

Lisää liikenteestä
keskiaukeamalla

Kuva: Kaarina Vainio



Vietin Juhannuk-
sen poikkeukselli-
sesti kaupungissa.
Julkinen liikenne
sujui mukavasti
lähes autioiden
katujen läpi lau-
antai-aikataulu-
jen mukaan. Yöllä
kuljimme koiran
kanssa Pirkkolan
puiston läpi. Sata-
kielet lauloivat
kilpaa ja tuuli su-
hisi vienosti pui-
den latvoissa.
Olimme yksin
luonnon kanssa.
Havahduin totea-
maan että liiken-
teen ainainen
taustahumina
puuttui! Oli niin
hiljaista että sielu
lepäsi.

Oli Pohjois-Hel-
singissä luonnon-
ilmiöitä toisesta-
kin päästä. Erää-
nä maanantaina
keskeytti kova ukko-
senilma tylysti puisto-jumpan Metsälässä. Nykyi-
nen koirani ei onneksi ole paukkuarka. Salamoi
niin, että suussa tuntui metallin makuja rytinä löi
korvat lukkoon. Pelkäsin henkeni edestä mutta koi-
ra hyppeli innoissaan sadetanssia kuin joku karva-
jalkojen Gene Kelly! Juoksimme litimärkänä kotiin
turvalliseen kerrostaloon.

Vaihtelevat ilmat ovat saaneet puut ja pöheiköt
ennätysvauhtiin. Minä, ja merkeistä päätellen
moni muukin, olemme käyneet melko toivotonta
taistelua jättitakiaisia vastaan. Nämä hirviökasvit
ovat levittäytyneet viime vuosina kaikkialle käve-
lyteiden varsille. Ne kasvavat miehen mittaisiksi ja

yhteen kasviin tulee lähes sata takiais-
palloa. Kovat varret jäävät talven yli
törröttämään, ja pudottavat piikki-
miinojaan ohikulkevien päälle. Joka
kerran on yrittänyt poistaa koiransa
turkista näitä riiviläisiä muistaa sen
kyllä. Pahinta on, jos eläin yrittää itse
repiä niitä, ja saa suunsa täyteen kovia
takertuvia piikkejä. Mutta takiaiset
ovat kuin tarujen lohikäärmeitä; yhden
pään kun katkaisee, kasvaa heti kolme
tilalle!

Niiden juuret ovat kuulemma täynnä
hienoja lääkeaineita. Siitä vain valveu-
tunut luomukansa kaivelemaan jättita-
kiaisen juuria!

Koirankuljettajien puolesta
Helen Elde
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Käytännössä ubiikkien
palveluiden tarjonta nä-
kyy mm. kirjastossa, kir-
kossa sekä lisääntyneinä
Internet- ja kännykkäpal-
veluina mm. Maunulan
kotisivuilla. Yrityksiä
haastetaan kilvan tuo-
maan esiin omaa osaamis-
taan ja Maunulan aluefoo-
rumissa tuttu kansalais-
vaikuttaminen saa uusia
areenoita, koska erilaisten

mielipidemittausten ja ää-
nestysten mahdollisuudet
paranevat. Alueen asuk-
kaita kannustetaan mu-
kaan palveluiden käyttä-
misen lisäksi niiden tuot-
tamiseen, ja Maunulan
yhdistykset ja yhteisöt
saavat entistä enemmän
näkyvyyttä omalle harras-
tustoiminnalleen. 

Ubiikkia Maunulaa to-
teuttaa Helsingin Kau-
punginosayhdistysten
Liitto HELKA ry Helsin-

gin kaupungin innovaa-
tiorahaston tuella. Tärkei-
tä hankekumppaneita
ovat Kaupunginkirjasto ja
sosiaalivirasto. Hanke on
osa laajempaa Ubiikki
Helsinki -hankekokonai-
suutta, jota rahoittaa TE-
KES ja monet eri alojen
yhteistyöyritykset. Koko
hankkeen budjetti nousee
yli miljoonan ja sitä koor-
dinoi VTT yhteistyössä
Teknillisen korkeakoulun
Yhdyskuntasuunnittelun

tutkimus- ja koulutuskes-
kuksen kanssa. Ubiikkeja
palveluita kehitetään ja
testataan Maunulan li-
säksi myös Herttoniemes-
sä sekä Lasipalatsin koh-
taamispaikka Kirjasto
10:ssa. 

Sirkku Wallin
tutkija

Yhdyskunta-
suunnittelun
tutkimus- ja 

koulutuskeskus YTK

Ubiikilla teknologialla
tarkoitetaan kaikkialla
olevaa, huomaamatto-
masti toimivaa ja ympä-
ristöönsä sulautuvaa
tietotekniikkaa. Arjen
esineet ja koneet viesti-
vät langattomasti keske-
nään, säätävät toimin-
taansa itsenäisesti ja
ovat helposti käytettä-

viä. Aiemmin vain tieto-
tekniikka-alan ammatti-
slangiin kuulunut su-
lautettu tekniikka pyr-
kii helpottamaan ihmis-
ten elämää käytännös-
sä.

Sulautettu tietotek-
niikka on käännös eng-
lannin kielen ubiquitous
computing termistä.

Englannin ubiquitous-
sana pohjautuu latinan
ubique-sanaan, joka
merkitsee kaikkialla.
Uuden tekniikan arvel-
laan mullistavan ihmis-
ten arkielämän, kun
viestintäpalvelut ovat
kaiken aikaa käytössä ja
esineetkin osaavat vies-
tiä keskenään.

Ubiikin ympäristön
rakentaminen ja käyttä-
minen vaativat käytän-
nössä vielä merkittäviä
kehitysaskelia. Yksityi-
syyden suojaan, tietotur-
vallisuuteen ja ihmisten
väliseen mahdolliseen
epätasa-arvoon tulee
kiinnittää erityishuo-
miota.

Ubiikki on jokapaikan tekniikkaa

Ubiikki-Maunula tarjoaa entistä...
Näin loppukesällä hirvi-
kärpäset kuoriutuvat kote-
loistaan ja alkavat etsiä li-
sääntymispaikkoja – usein
metsissä suurina parvina.
Vaikka ne ovatkin idästä
tulleita uusia tulokkaita,
niitä on Helsingin ympäris-
tössä ollut jo parikymmen-
tä vuotta. Tänä kesänä nii-
tä on ollut myös Maunulan
asuntoalueilla. Se on inhot-
tavan tuntuinen pörriäi-
nen tullessaan niskaan tai
tukkaan tutkimaan, onko
karvapeite oikea. Sillä on
terävät kynnet ja nahka-
mainen kuori ja se painau-
tuu tiukasti ihoa vasten.
Läimäyttämisestä se ei vä-
litä eikä sitä saa hengiltä-
kään likistämällä sormien
välissä. Joskus se saattaa
pistää paksun imupillinsä
ihmiseenkin, mutta muu-
ten sille ei ihminen kelpaa.

Hirvikärpänen kuuluu
täikärpästen ryhmään, joi-
ta maassamme on tavattu
kymmenkunta lajia. Niistä
vain kolme on nisäkkäiden
vuokralaisina -hevoskärpä-
nen, lammaskärpänen ja

viimeksi tullut hirvikärpä-
nen. Muut ovat pienempiä,
lintuihin erikoistuneita.

Hirvikärpänen on – ku-
ten kaikki täikärpäset –
pintaloinen, se käyttää ra-
vinnokseen isäntänsä iho-
eritteitä ja naaras myös
verta jälkeläisten kasvatta-
miseen. Karvojen seassa
surffaamista varten se ir-
rottaa siipensä. Erikoisuu-
tena on toukkien kasvatta-
minen valmiiksi takaruu-
miissa, josta se synnyttää
täysikasvuiset toukat kote-
loitumaan ja kiinnitty-
mään talvikarvoihin. Kun
hirvi keväällä kyhnyttää
niitä irti, putoavat kotelot
maahan odottamaan lop-
pukesää oikea-aikaista
kuoriutumista varten. Tä-
mä aiheuttaa runsaat pai-
kalliset parvet. Jos lähistöl-
lä ei ole hirvieläimiä, lähte-
vät kärpäset etsimään nii-
tä asutusalueiltakin. 

Hyönteistieteellisen mu-
seon avustuksella

Maunula, 10.8.2007 
Osmo Airo

Hirvikärpänen

Kuva Kari Heliövaara

Vanhan Maunulan suojelu-
kaavan valmistuminen siir-
tyy. Se tehdään valmiiksi
vuoden 2008 aikana.

Nykyisten Suursuontien
omakotitalojen asemakaa-
vaa muutetaan. Tonttitehok-
kuutta nostetaan 0,25:een.
Työ on tarkoitus aloittaa tä-
nä vuonna.

Maunulan koillisosan eli
Suursuon pientaloalueen ja
Suursuonlaidan kerrostalo-
tontin kaavaehdotus menee
valtuuston hyväksyttäväksi
lokakuussa.

Rakennusvirasto on aloit-

tanut Suursuon alueen katu-
jen ja puistojen suunnittelun.
Erityistä huomiota kiinnite-
tään Suursuon vanhusten
kuntopolun alueeseen.

Rakennusvirasto on
käynnistämässä Tuusulan-
väylän meluaidan suunnitte-
lua. Tietohallinto on saanut
oman tiesuunnitelmansa
valmiiksi. Tämän pohjalta
rakennusvirasto teettää kon-
sultilla meluaidan suunnitte-
lun, joka valmistunee tam-
mikuussa 2008. Meluaidan
rakentaminen alkaa 2008 –
2009.

Maunulan
kaavoitusuutisia

Kesällä maisemissa

Maunulalainen partiolippukunta 
Helsingin Metsänpojat

juhlistaa 60-vuotista taivaltaan 6.10.2007 klo 12
Maunulan seurakuntakodilla, os. Maunulantie 21.
Tervetulleita kaikki lippukunnan toimintaan osal-

listuneet tai siitä muuten vain kiinnostuneet.
Ilmoittautumiset Tomi "Keksi" Tannerille 

puh. 040-7221206.



Ruotsalaisten talossa Suur-
suolla on toiminut talon val-
mistumisesta (v. 1963) saak-
ka pieni, kaupungin ostopal-
velupäiväkoti nimeltä Mån-
sas Småbarnsskola. Päivä-
kodin historia kietoutuu
Tukholmassa v. 1783 synty-
neeseen, sittemmin Helsin-
kiin muuttaneeseen Franz
Fredrig Sedmigradskyyn, it-
se lapsettomaan mutta va-
rakkaaseen kansanvalistus-
mieheen, jonka testamentin
turvin aloitettiin silloisten
varattomien perheiden las-
ten hoito ja kasvatus. Nyky-
ään Sedmigradsky säätiön
ylläpitämiä päiväkoteja on
Helsingissä viisi.

Toiminta-ajatuksena päi-
väkodissa on antaa turval-
lista hoitoa sekä käyttää lä-
hialueen mahdollisuuksia,
niin luontoa kuin kulttuuri-
tarjontaakin. Lapset ovat
kuluneen vuoden aikana
käyneet esim. sirkuksessa ja
elokuvissa, Malmitalon
Muksukinossa. Ulkoilemme
ja laulamme paljon. Viime
viikolla kävimme poimimas-
sa Haltialassa auringonkuk-
kia.

Päiväkodissa on tällä
hetkellä 11 lasta. Lapsia on
alle vuoden ikäisestä tule-
viin esikoululaisiin. Koko-
päiväisesti päiväkodissa
työskentelee lastentarhan-
opettaja, johtaja Monica
Fleen ja lastenhoitaja, Erja.
Tämän lisäksi meillä on yk-
si puolipäiväinen lastenhoi-

taja, Mirja, sekä päiväkoti-
apulainen Banu. Banu lait-
taa erinomaista kotiruokaa
ja ottaa usein lapset mu-
kaan päivän askareisiin:
ruoanlaittohetkiin pikku-
apulaisiksi ja auttamaan
pöydän kattamisessa.

Suurin osa lapsista on
kaksikielisistä kodeista ja jo
tämän takia tuemme lasten
ruotsin kielen kehitystä.
Lapsille luetaan paljon ja
päivittäin keräännytään yh-
teen keskusteluhetkiin.
Haastattelupäivänä lapset
saivat pohdittavakseen mi-
kä on päiväkodissa muka-
vinta. Kallesta mukavinta
oli kaivaa isoja kiviä, Jonas
kertoi pitävänsä nukkumi-
sesta, Tilda pikku eläimistä
– ja sitten Banu kutsuikin jo

kaikki syö-
mään…

Päiväkodin
naapurina on ol-
lut mukava seu-
rata lasten ilois-
ta leikkiä talo-
yhtiön pihalla.
Erityisesti on ol-
lut hienoa huo-
mata kuinka
hyviä ystäviä
lapset ovat kes-
kenään ja kuin-
ka isommat lap-
set ihan luon-
nostaan autta-
vat pienempi-
ään. Tällaisen
hyvän kasvu-
ympäristön soisi
jokaiselle lapsel-
le.

Päiväkodissa Suursuolla
Sedan det byggdes
1963 har Svenskhuset
i Storkärr inhyst även
ett litet daghem, Mån-
sas Småbarnsskola. 

Daghemmets histo-
ria är starkt förknip-
pad med Franz Fred-
ric Sedmigradsky, en
barnlös och välbärgad
folkbildare som föddes
i Stockholm 1783, ver-
kade bl.a. i
St.Petersburg och se-
dermera flyttade till
Helsingfors. Han tes-
tamenterade sin för-
mögenhet till främjan-
det av vård och upp-
fostran av medellösa
familjers barn. I dag

har Stiftelsen Sedmigradsky
fem daghem i Helsingfors.

Verksamhetsidé i Mån-
sas Småbarnsskola är att va-
ra ett daghem som ger trygg
vård. Daghemmet utnyttjar
närområdets kulturutbud.
Under det gångna året har
barnen varit t.ex på cirkus
och på Malmgårdens Knat-
tebio. Man vistas mycket
utomhus och sjunger varje
dag. Förra veckan for man
till Tomtbacka och plockade
solrosor. Därefter fick barnen
måla solrosor och sen fick de
ta var sin blomma hem. 

På Månsas Småbarnss-
kola får elva barn mellan ett
och fem år vård. Där arbetar
en barnträdgårdslärare, fö-

reståndare Monica Fleen, en
barnskötare på heltid, Erja,
och en barnskötare på halv-
tid, Mirja, och ett daghems-
biträde. ”Vårt biträde, Banu
är en riktig pärla”, säger Er-
ja Malén som har arbetat här
sen 1999. ”Förutom att biträ-
det lagar god mat tar hon
barnen med i dagens sysslor:
de får vara små hjälpredor i
matlagningen och naturligt-
vis duka bordet.”

De flesta av barnen är
från tvåspråkiga hem. Där-
för försöker man mångsidigt
stöda deras utveckling i det
svenska språket. Man läser
mycket för barnen och har
samling dagligen. Diskus-
sionsämnena varierar. Det
talas t.ex om vädret och hän-
delser i barnens liv. På in-
tervjudagen fick barnen fun-
dera på vad som är roligast
på dagis. Kalle tyckte om att
gräva upp stora stenar, Jo-
nas om att sova och Tilda om
små djur. Sen kallade Banu
redan barnen till bords, det
var dags att äta.

Som granne till daghem-
met har det varit trevligt att
följa barnens livliga lek på
gården. Det är fint att se hur
fästa de är vid varandra och
hur de större barnen själv-
mant hjälper de mindre när
det behövs. En sådan upp-
växtmiljö skulle man önska
alla barn!

På dagis i Storkärr

Snart ska vi äta.

Snart ska vi gå ut.

KOy Maunulan Asuntojen
uusi toimitusjohtaja Vesa
Jurmu aloitti työnsä heinä-
kuun loppupuolella. Jurmu
tuli Maunulaan Vaasasta,
jossa hän toimi vastaavan-
laisen kaupungin omista-
man kiinteistöyhtiön palve-
luksessa neljän vuoden
ajan. Sitä ennen hän asui
lähes 14 vuotta Rovanie-
mellä. Siellä hän työsken-
teli ensin eri rakennusliik-
keissä, ja myöhemmin
kuntayhtymän kiinteistö-
päällikkönä.

Edellinen KOy Maun-
ulan Asuntojen toimitus-
johtaja Juha-Pekka Jär-
venpää siirtyi huhtikuussa
2007 SATOon kiinteistö-
päälliköksi ja nimitettiin

1.6. Oyj:n Asuntosijoitus-
toimialan SATO Asunnot -
yksikön johtajaksi.

Koy Maunulan asunnot
on yksi kaupungin omista-
mista 21 alueellisesta  kiin-
teistöyhtiöstä. Yhtiön teh-
tävänä on omalta osaltaan
huolehtia kaupungin mää-
rittelemän asuntopolitii-
kan toteuttamisesta. Suu-
ria linjanvetoja tai muutok-
sia  nykyisiin toimintamal-
leihin ei tietysti voi yksit-
täisen yhtiön toimesta  to-
teuttaa. Sen sijaan Jur-
mun mukaan toimintaa
voidaan aina tehostaa ja
kehittää, tai etsiä koko-
naan uusia toimintatapoja

ja sitä kautta parantaa pal-
velutasoa ja kustannuste-
hokkuutta.

Vesa Jurmun ensivai-
kutelma Maunulasta on ol-
lut kaikella tapaa positiivi-
nen. 

”Mielestäni yhtiöstä ja
sen kiinteistöistä on huo-
lehdittu hyvin. Taloja on
korjattu ja pääsääntöisesti
kiinteistöt ovat hyvässä
kunnossa. Silti vuokrataso
yhtiön asunnoissa on jopa
edullisempi mitä se oli Vaa-
sassa. Henkilökohtaisesti
olen kokenut, että minut
on otettu täällä hyvin vas-
taan, ja voin ihan vilpittö-
mästi sanoa viihtyneeni.”

Vesa Jurmu aloitti 
Maunulan Asunnoissa
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Maunulan keskustan kaavasta neljä valitusta

Maunula on lähellä Helsingin maantieteellistä keskipistettä ja täältä ovatkin
hyvät yhteydet kaikkiin eri kaupunginosiin. Jokeri paransi tullessaan tilannet-
ta huomattavasti ja nyt linjastoa on täydennetty uudella 52V-linjalla. Poikit-
taislinjojen sujuvuutta parannetaan aivan uuden ajan – sanoisinpa avaruus-
ajan – menetelmin. Tätä on tulevaisuus ubiikki-Maunulassa. Osa meistä jou-
tuu liikkumaan myös omalla autolla ja tähän on vastedeskin hyvät mahdolli-
suudet. Uusi liikenneympyrä Pirjon krouvin kohdalla helpottaa ruuhka-aikoi-
na. Tämä on nähty moottoritien toisella puolen Käskynhaltijantielläkin, jonne
on tullut jo toinen ympyrä ja kolmannellekin olisi tarvetta. Liikenteessä ei saa
unohtaa niitäkään, jotka liikkuvat jalan. Autoilijoiden tulee muistaa, että töys-
syt ovat todellakin hiljentämistä varten, sillä koskaan ei voi tietää, mistä lap-
si ryntää yllättäen tielle. Uusimman vaaran ovat itselleen liikenteessä muodos-
taneet jalankulkijoiden lailla ajelevat pyöräilijät, jotka viis veisaavat itseään
koskevista säännöistä. Liikenteessä pitää kaikkien ottaa kaikki muut huomi-
oon ja toimia kuten toivoisivat itseään kohtaan toimittavan.

Heikki Lehti

Liikenneasiat
ovat tärkeitä 
kaikille

Kaupunginvaltuuston
25.4.2007 yksimielisesti hy-
väksymästä Maunulan kes-
kustan kaavasta on tehty
neljä valitusta Helsingin
hallinto-oikeudelle. Valitus-
aika meni umpeen kesä-
kuun alussa. Valittajia oli-
vat AsOy Pakilantie 9, Pa-
kila-Seura ry, Pro Maunula
ry ja Suursuon ostoskeskus

Oy. 
Pakila-Seura ja AsOy

Pakilantie 9 valittivat kes-
kustan kaavan liikennevai-
kutuksista. Valtuuston hy-
väksymässä Maunulan
keskustan kaavassa oli esi-
tetty ainoastaan tilavarauk-
set kaduille. Varsinainen
liikennesuunnitelma me-
nee lautakuntaan todennä-

köisesti syksyn aikana.
Hallinto-oikeus lähetti

valitukset kesäkuussa lau-
sunnolle kaupunginhalli-
tukseen. Helsingin hallinto-
oikeuden keskimääräinen
valitustenkäsittelyaika on
seitsemän kuukautta.

Huhtikuussa ennen val-
tuustokäsittelyä 42 maun-
ulalaista yhteisöä (yhdis-

tystä tai taloyhtiötä) oli lä-
hettänyt kaavaa puoltavan
kirjelmän valtuuston jäse-
nille. Siinä olivat mukana
Maunula-Seuran lisäksi
muun muassa Metsälä-
Seura, Maunulan Martat,
Maunulan yhteiskoulu, Lot-
ta Svärd säätiö ja melkein
kaikki Maunulan asunto-
osakeyhtiöt.
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Bussi-
linja 
52 V:n
reitti 
Viikistä
Munkki-
niemeen.

Tuusulantien ja Pirjon
krouvin välisen osan lii-
kennesuunnitelmat Paki-
lantiellä menevät kaupun-
kisuunnittelulautakun-
taan todennäköisesti syk-
syn 2007 aikana. Ne eivät
sisältyneet Maunulan kes-
kustan kaavaan, jonka
valtuusto hyväksyi 25.4.
Tuossa kaavassa kaduille
on tehty ainoastaan tilava-
raukset.

Liikennesuunnitelman
hyväksymisen aikatau-
luun voi vaikuttaa Maun-
ulan keskustan kaavaan
liittyvien valitusten käsit-
tely.

Nykyisen ostoskeskuk-
sen taakse rakennetaan
Tammiontie uutena katu-
na. Pakilantien alkupää
Tuusulantieltä Tammion-
tien risteykseen asti säilyy
2+2 kaistaisena. Toinen
kaistoista varataan bussi-
kaistaksi. Pakilantien ja
Metsäpurontien (eli nykyi-
sen Rajametsäntien) ris-
teyksessä säilyvät liiken-
nevalot. 

Pakilantien ja Pirjon-
tien risteys muuttuu kier-
toliittymäksi. Väli kierto-
liittymästä uudelle Tam-
miontielle toteutetaan 1+1

kaistaisena. Pakilantien
liikennesuunnitelmassa
on otettu huomioon tule-
van Raidejokerin tilava-
raukset. 

Kaupunkisuunnittelu-
virasto on teettänyt Paki-
lantiestä liikennesimuloin-
teja, joissa on otettu huo-
mioon myös liikennemää-
rien kasvu. Simuloinneis-
sa on erityisesti tarkastel-
tu iltapäivän ruuhkahuip-
pua klo 16-17 välillä. Si-
muloinneissa liikenne toi-
mii sujuvasti etenkin kier-
toliittymän ja Tammion-
tien osuudella, koska Pir-
jon krouvin kohdalla ei
enää olisi liikennevaloja.

Suunnitelmaa esitel-
lään Maunulan Aluefooru-
milla 18.9. klo 18–20 Sau-
nabaarilla (Metsäpurontie
25). Tilaisuudessa liiken-
nesuunnittelija Jari Laak-
sonen esittelee suunnitel-
maa sekä tehtyjä liikenne-
simulointeja.

LISÄTIETOJA
Kaupunkisuunnittelu-
virasto
Liikennesuunnittelija 
Jari Laaksonen
puh. 09 310 37 132

Pakilantien liikennesuunnitelma valmistui kesällä
Liikenne sujuvammaksi myös Ma

Osa 
Pakilantien
liikenne-
suunnitel-
masta
Maunulan
keskustan
kohdalta.

Helsingin kaupungin lii-
kelaitos kokeilee bussien
sijainnin näyttämistä in-
ternetissä. Bussikäyttä-
jän on helpompi arvioida,
milloin täytyy lähteä ko-
toa, kun näkee bussin si-
jainnin kartalla. Kokei-
lussa ovat mukana linjat
52, 52V, 58, 58 B, 59 ja 64
sekä raitiovaunuja. Bus-
sin sijainti reitillä löytyy
internetistä sivuilta

www.hkl.fi/kartat.
Bussien sijainti selviää

busseihin asennetun gps-
paikantaminen avulla.
Kyseessä on pilottikokei-
lu, jonka perusteella ko-
keilua laajennetaan mui-
hin HKL:n busseihin ja
ratikoihin.

Bussi nro 52:ssa on voi-
nut jo aiemmin katsella il-
maiseksi internetiä
WLAN-yhteyden kautta.

Bussit näkyvät 
kartalla internetissä

Kokeilussa bussit näkyvät internetissä kartalla.

Tuusulanväylän eteläpää
siirretään arviolta n. 10–15
vuoden kuluttua Käpylän
aseman kohdalta Veturitielle
Pohjois-Pasilaan. Väylä kaar-
tuisi Tuusulanväylän tasosta
siltaa pitkin Veturitien tasoon
ja yhtyisi Hakamäentiehen
ramppien kautta itse kadun
alittaessa Hakamäentien (liit-
tymää rakennetaan parhail-
laan osana Hakamäentien
parantamista). Edelleen ete-
lää kohti väylä jatkuisi
Hartwall-areenan ohi Veturi-
tien linjauksella laskeutuen
radan tasoon. Keski-Pasilas-
sa väylä sukeltaisi tunneliin,

johon yhtyisi myös Teollisuus-
katu idästä. Liikenne ohjau-
tuisi suunnitelman mukaan
Nordenskiöldinkadulle radan
länsipuolelle. Yhteyttä saat-
taisi olla mahdollisuus tule-
vaisuudessa jatkaa aina
suunniteltuun keskustatun-
neliin saakka.

Tällä hetkellä tehdään ti-
lavaraussuunnitelmaa ase-
makaavaa varten. Työn tilaa-
jina ovat Helsingin kaupunki
ja Tiehallinto. Linjauksen siir-
ron myötä Mäkelänkatu voi-
taisiin rauhoittaa puistobule-
vardiksi ja Tuusulanväylä ka-
ventaa Pohjolankadun ja Kä-
pylän aseman väliseltä osuu-
delta. 

Kartassa punaisella vii-
valla Tuusulanväylän uusi
linjaus 10–15 vuoden kulut-
tua.

Maunulan Aluefoorumil-
la keskustellaan tiistai-
na 18.9. klo 18–20 Paki-
lantien liikennesuunni-
telmasta ja Maunulaa
koskettavista joukkolii-
kenteen kehittämis-
hankkeista. Asiaa esitte-
lee liikennesuunnittelija
Jari Laaksonen kaupun-
kisuunnitteluvirastosta. 

Lisäksi tilaisuudessa
kuullaan Alpakka-hank-
keesta, jossa Maunula
toimii pilottialueena.

Hankkeessa pyritään
kehittämään uudenlai-
sia ”ubiikkeja” tietotek-
niikkasovellutuksia.
Hanke on osa Ubiikki
Helsinki hankekokonai-
suutta. Hanketta esitte-
lee Sirkku Wallin Yhdys-
kuntasuunnittelun tut-
kimus- ja koulutuskes-
kuksesta. 

Paikka: Palvelukes-
kus Saunabaari, Metsä-
purontie 25, 3. kerros.

Tervetuloa!

Aluefoorumilla 
liikenteestä

Jokeri-linjan suosio on
niin suuri, että HKL on
käynnistänyt uuden 52V
-bussilinjan Munkkinie-
men ja Viikin välillä. Bus-
si 52V seuraa Jokerilin-
jan reittiä aina Etelä-
Haagan liikenneympy-
rään asti, josta bussi kul-
kee Huopalahdentietä
Munkkiniemeen.

Linja 52V liikennöi aa-
mu- ja iltapäiväruuhkien

aikaan 15–20 minuutin
välein. Busseihin on
asennettu mobiililaaja-
kaistayhteys, jonka avul-
la linja saa liikennevalo-
etuudet suhteessa muu-
hun liikenteeseen. 

Langatonta laajakais-
taa tarjotaan myös mak-
sutta matkustajien käyt-
töön, joten osan työstä voi
tehdä jo matkalla työpai-
kalle.

Uusi linja 52V
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aunulassa
Maija-Liisa Honkaniemi ja
Ani Karusuo ideoivat asu-
maansa kerrostalopihaan
Metsäpuronkuja 2:ssa kivi-
puutarhan. He ovat kerän-
neet pikkuhiljaa kiviä lähel-
tä ja joskus kauempaakin.
Kivipuutarhassa lomittuvat
sadunomaisesti kivistä koo-
tut eläinhahmot, mm. iso
kilpikonna, ja eri näköiset
sienet vaihtelevien kasvien
lomassa. Puutarhan koko-
naisuus on mielikuvia tuot-
tava ja muistoja herättelevä.
Kivien siirtelyyn taiteilijat
ovat saaneet apua ystävälli-
siltä naapureilta ja huolto-
miehiltä. 

Kivipuutarhasta on
useampia kuvia webissä ku-
vagalleriassa osoitteessa
www.maunula.net ja voit
käydä katsomassa ne myös
tietokoneen näytöstä 1.9.–
12.10.2007 välillä Mediapajal-
la osoitteessa Metsäpurontie
19–21 ma–pe klo 10–16 (huo-
maa, että opetustuntien aika-
na Mediapaja on yleisöltä sul-

jettu). 
Maunulan viihtyisissä

kerrostaloissa asuu muual-
lakin ahkeria ja luovia puu-
tarhan luojia. Esimerkiksi
pyöräteitä käyttävät, Maun-

ulan leikkipuiston tuntu-
massa ajelevat, ovat jo usei-
ta vuosia saaneet ihastella
Pakilantie 20:n taimmaisen
talon kukkaloistoa. Tämän
perennoihin keskittyvän

laajan alueen on luonut ta-
lossa asuva Tarja Lofti. Lof-
ti toivoisi saavansa kaupun-
gilta kasan multaa, sillä pai-
kan multa on kovin hapanta
perennoille.                     PV

Kivipuutarha syntyi 
kahden vuoden uurastuksella

Tämä suuri kilpikonna on sijoitettu talojen välissä olevaan pihapiiriin.

Puutarha sulautuu mukavasti talon reunasta lähte-
vään pienen puistomaisen metsän kasvustoon ja rajaa
sitä samalla.

Maija-Liisa Honkaniemi ja Ani Karusuo toteuttivat
taidetta kotipihansa ympäristöön. Kuvassa olevien
sienien jalat ovat koeporauksia parvekkeiden raken-
teista. Taustalla näkyy Maunulan lukio.

HKL on aloittanut langat-
toman laajakaistaverkon
kokeilun muun muassa
bussi nro 52:ssa ja
52A:ssa. WLAN-yhteys
tarjoaa matkustajille
mahdollisuuden saada
ajantasaista joukkoliiken-
netietoa matkan aikana
sekä maksuttoman väy-
län internetiin. Kokeilus-
sa mukana olevat liiken-
nevälineet tunnistaa nii-
den etuikkunassa tai
ovessa olevasta WLAN –
avoin internet -tarrasta.

Matkustajille verkkoyh-
teyden suurin hyöty on
matkan nopeutuminen:
yksi laajakaistaverkon tär-
keimmistä tavoitteista on
nopeuttaa joukkoliiken-
nettä tarjoamalla järjestel-
mään kytketylle ajoneu-
volle tarvittaessa liikenne-
valoetuus.

Mobiililaajakaistaverk-
koa käytetään yhtenä tie-
donsiirtoväylänä myös
Helsingin liikennevalo-
etuus- ja matkustajainfor-
maatiojärjestelmässä
(HELMI). Erityisesti esi-
kaupunkialueiden linjoilla
langaton laajakaista mah-
dollistaa valoetuuksien to-
teuttamisen aiempaa edul-
lisemmin ja nopeammassa
tahdissa.

Sujuvamman matkan
lisäksi bussin tai raitiovau-
nun WLAN-yhteys tarjoaa
matkustajille mahdolli-

suuden saada ajantasaista
joukkoliikennetietoa mat-
kan aikana sekä maksut-
toman väylän myös muu-
alle internetiin. 

Kun matkustaja avaa
internetselaimen bussissa
tai raitiovaunussa, avau-
tuu ensimmäisenä joukko-
liikennetietoa tarjoava in-
ternetsivu. Tämän jälkeen
internetin käyttö myös
muuhun tarkoitukseen on
mahdollista koko matkan
ajan.

Omalta päätelaitteel-
taan matkustajat voivat
tulevaisuudessa esimer-
kiksi seurata bussin reittiä
ja tarkistaa seuraavilta py-
säkeiltä lähtevien vaihto-
yhteyksien aikataulut. Jo
nyt matkustaja näkee pal-
velusta mahdolliset jouk-
koliikenteen poikkeustie-
dotteet sekä kaupunkilii-
kenteen viimeisimmät uu-
tisotsikot.

Bussin tai raitiovaunun
mobiililaajakaistayhtey-
den avulla voidaan tulevai-
suudessa toteuttaa monia
kuljettajia ja matkustajia
hyödyttäviä palveluja. Sen
kautta voidaan mm. ra-
kentaa kuljettajan liiken-
netietojärjestelmä sekä
esimerkiksi kameraval-
vonta niin kuljettajan kuin
matkustajienkin turvaksi.

Verkko on rakennettu
käyttäen WLAN:ia ja Digi-
tan @450-laajakaistaa.

Langattomia
internetyhteyksiä
busseissa

Bussien laaja-
kaistojen lisäksi
ilmaisia yhteyksiä
on muuallakin,
mm. Maunulan 
ja Oulunkylän
kirjastoissa sekä
Maunulan 
Mediapajassa.

Kuva: Pike Vainio

Kuva: Pike Vainio Kuva: Pike Vainio

PIHA-/PUUTARHAneuvontaa
TORSTAINA 20.9.2007  klo 18.00

Puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen Uudenmaan Martat ry:stä
esitelmöi aiheesta ‘syksyn työt pihoilla ja puutarhassa’.

Maunulan MediapajaMaunulan Mediapajalla
Metsäpurontie 19-21, 00630 Helsinki 

Tervetuloa palstaviljeljät, taloyhtiöiden kuin omakotitalojen istutuksista 
vastaavat! Vapaa pääsy. Järjestäjä: Maunula-Seura ry
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Saunabaaria luotsaa toi-
minnanohjaaja Marjut Pit-
käranta Malmin virkistys-
keskuksesta seuraavan
viiden kuukauden ajan,
kun johtaja Marja Nurmi-
Köngäs on virkavapaalla
tästä pestistä sen ajan kun
hoitaa väliaikaisesti Kam-
pin Palvelukeskuksen joh-
tajan tointa.

Syksy tuo myös toisen
muutoksen henkilökun-
taan, kun ompeluohjaaja
Irja Niemi jää eläkkeelle.
Irja Niemi on ollut ompeli-
joiden tukena ja innostaja-
na Saunabaarissa jo kah-
deksan vuotta. Hän ei ole
suunnitellut tarkemmin
eläkepäiviään, ihmisten
tapaamisia hän ei kuiten-
kaan jätä.

Keskusteleva luento-
sarja kuolemasta – Lem-
peä kuolema.

Saunabaarin uusi luen-
tosarja käsittelee kuole-
man läheisyyttä kaunokir-

jallisuuden ja tutkimuk-
sen risteyskohdassa. Alus-
tajina ovat kirjailija Terhi
Utriainen 4.9., sairaanhoi-
taja Inkeri Malinen 2.10.,
KteO Outi Honkimaa 6.11.

ja sairaalapastori Kullervo
Kivikoski 4.12.2007. Luen-
not ovat päivisin klo 14.00
– 15.30 ja niihin on vapaa
pääsy.

PV

Saunabaarissa syksy tuo
henkilöstömuutoksia ja
uuden luentosarjan

Irja Niemi jäi eläkkeelle ja oli viimeistä työpäivään-
sä 14.8.2007.

Saunabaarin vetäjä Marjut Pitkäranta ja virkava-
paalle lähtevä Marja Nurmi-Köngäs toivottavat van-
hat ja uudet kävijät tervetulleeksi syksyn toimintaan.

Kuva: Pike Vainio

Kuva: Pike Vainio

Maunula Seura 
ajan hermolla 
– pyrkimys säästää
rahaa

Maunula Seuran johto-
kunta teki kokoukses-
saan 23.5.2007 päätöksen
esiselvityksen käynnistä-
misestä. Maunulan on va-
kiintunut ja yhtenäinen
iso alue ja rakennuskan-
nan samankaltaisuus an-
tavat mahdollisuuksia
uusiin toteutusratkaisui-
hin, mutta myös haastei-
ta putkikorjausten toteut-
tamiselle. 

Tulevien putkikorjaus-
ten arvo on 40–70 miljoo-
naa euroa. Putkikorjauk-
set voidaan toteuttaa joko
perinteisellä tavalla, jossa
jokainen taloyhtiö vastaa
remontin teettämisestä
alusta loppuun itsenäi-
sesti tai luomalla alueelli-
sen putkikorjausten yh-
teistoimintamalli, jossa
taloyhtiöiden hyväksymä
organisaatio toteuttaa
korjaukset alueellisella
yhteistoimintamallilla.
Esiselvityksellä tavoitel-
laan toimintamallia, jolla
taloyhtiöiden ja asukkai-
den rahaa voidaan sääs-
tää 2–10 miljoonaa euroa
ja putkikorjausten laatua
voidaan parantaa sekä
asukkaiden ja taloyhtiöi-
den riskejä ja haittoja pie-
nentää.

Putkikorjausten
aloittamiskynnys
korkea

Putkikorjauksia halu-
taan siirtää taloyhtiöissä
mahdollisimman kauas
tulevaisuuteen, koska ne
ovat kalliita; toteutusta-

vasta riippuen 300 – 700
euroa/am2. Esimerkiksi
80 m2 huoneistossa tämä
merkitsee 24.000 –
56.000 euron kustannus-
ta. Monia ihmisiä mieti-
tyttää, miten näin suuris-
ta asumiskustannusten
noususta selvitään ja on-
ko olemassa asukkaan
kannalta, esimerkiksi ve-
rotuksellisesti, edulli-
sempia vaihtoehtoja.

Toinen syy remontin
aloittamisen pitkittämi-
seen on putkikorjausten
asukkaille aiheuttamat
haitat. Asuminen putki-
remontin "alla" on vaike-
aa, useissa tapauksissa
jopa mahdotonta. Asuk-
kaita askarruttavat kysy-
mykset, kauanko työ kes-
tää, onko remontin kes-
kellä mahdollista asua ja
jos ei, niin mistä löydän
tilapäisen asunnon ja
millä hinnalla? Kysy-
mykset ovat vaikeimpia
iäkkäille asukkaille, jot-
ka ovat kerran asuntonsa
jo maksaneet eivätkä ha-
luaisi muuttaa tutusta
ympäristöstä edes tila-
päisesti.

Taloyhtiön kannalta
ongelmana on tänä päi-
vänä luotettavan urakoit-
sijan löytäminen. Julki-
suudessa olleet tapaukset
pitkine riitoineen ja oi-
keudenkäynteineen eivät
ole rohkaisevia. Useissa
tapauksissa taloyhtiöiltä
puuttuu riittävä asian-
tuntemus ja osaaminen
putkikorjausten suunnit-
telusta saati toteuttami-
sesta. Tällöin riskit kas-
vavat ja epätietoisuus
lopputuloksesta lisään-
tyy.

Esiselvitys etsii näihin

asukkaita ja taloyhtiöitä
askarruttaviin kysymyk-
siin ratkaisumalleja. Esi-
selvitys on määrä valmis-
tua ensi vuoden helmi-
kuussa, jolloin sen tulok-
sia voitaisiin hyödyntää
jo ensi vuonna käynnisty-
vissä putkikorjauksissa.

Esiselvitys 
käynnistyi 
alkukesästä

Kesän tärkein tehtävä on
ollut rahoituksen ja part-
nerien hankkiminen. Tä-
mä työ on nyt loppusuo-
ralla. Neuvottelujen alku-
vaiheessa hanke hyväk-
syttiin alkukesästä osaksi
ympäristöministeriön
IKE-tutkimus ja -kehitys-
ohjelmaa (Ihmisten ja
Kiinteistöjen elämänsyk-
lit). 

Kiitettävää aktiivi-
suutta rahoitusneuvotte-
luissa on osoittanut alu-
een Nordea-pankin kont-
tori, joka on ilmoittanut
osallistuvansa esiselvityk-
sen rahoittamiseen ja ole-
vansa kiinnostunut talo-
yhtiöiden ja niiden osak-
kaiden rahoittamisesta
tulevissa korjauksissa.

Kyselyyn toivotaan
vastauksia 
taloyhtiöiltä 
syyskuun loppuun
mennessä
Kotialue Oy on lähettänyt
taloyhtiöille tiedotteen ja
kyselylomakkeen, jolla
pyritään tarkentamaan
taloyhtiöiden tarpeita ja
valmiuksia putkikorjaus-
ten tekemiseen ja kiin-
nostusta yhteistoiminta-
malliin.

Maunulan putkikorjausten
esiselvitys käynnistyi

Helsingin sosiaalivirasto pe-
rustaa uuden omaishoidon
toimintakeskuksen Pohjois-
Helsinkiin. Toimintakeskus
aloittaa toimintansa tämän
syksyn aikana. Omaishoi-
don toimintakeskus on
avoin kaikille helsinkiläisil-
le omaishoitajille ja heidän
perheilleen. Keskus järjes-
tää omaishoitajille palvelu-
ohjausta, neuvontaa, virkis-
tyspäiviä sekä vertaistuki-
sekä liikuntaryhmiä. Toi-

mintakeskus tekee tiivistä
yhteistyötä alueen muiden
toimijoiden kuten seurakun-
nan ja järjestöjen kanssa.

Pohjoisen omaishoidon
toimintakeskus tulee toimi-
maan osoitteessa Latokarta-
nontie 9, Malmin virkistys-
keskuksen ja Miljan palve-
lutalon yhteydessä.

Helsingissä toimii entuu-
destaan kaksi muuta omais-
hoidon toimintakeskusta.
Toinen on Itäkeskuksessa,

Tallinnanaukio 4 B, 5. krs ja
toinen Töölön palvelukes-
kuksen yhteydessä, Töölön-
katu 33. Toimintakeskusten
toiminnalla Helsinki haluaa
eri tavoin tukea omaishoito-
perheitä ja heidän jaksamis-
taan.

Lisätietoja pohjoisen
omaishoidon toimintakes-
kuksesta: 1.9.2007 lukien
Laura Pekkala puh. 050
3263647 tai sosiaaliviraston
vaihde puh. 310 4011.

Pohjois-Helsinkiin uusi omaishoidon
toimintakeskus

IKE-kehitystyön perustan
muodostaa kesäkuussa
2005 julkaistu IKE-tutki-
mus Asukaslähtöisen pe-
rusparantamisen kehitys-
tarpeet. Pääosin ympäristö-
ministeriön rahoittamassa
esitutkimuksessa selvitet-
tiin asuinrakennuskannan
rajusti kasvavan korjaus-
tarpeen ja asukkaiden odo-
tusten yhteensovittaminen.
IKE-tutkimuksen mukaan
asuinkiinteistöjen perus-
korjaus- ja perusparannus-
hankkeiden ongelmat joh-

tuvat lähinnä hankkeiden
epämääräisyydestä,
huonosta johtamisesta ja
heikosta tiedonkulusta.
Avoimen keskustelun puu-
te, epäselvät roolit ja vas-
tuut sekä puutteellinen
vuorovaikutus ovat perus-
parannushankkeille vali-
tettavan tyypillisiä piirtei-
tä.

Asukaslähtöisen kor-
jausrakentamisen ja perus-
parantamisen lähtökoh-
daksi tulee IKE-esitutki-
muksen mukaan asettaa

asukkaiden, taloyhtiön ja
ammattilaisten välinen
tuotteistettu yhteistoimin-
ta- ja palveluprosessi, jossa
osapuolet korjaavat ja ke-
hittävät kotitaloa yhdessä.
Tämä edellyttää, että osak-
kaiden ja asukkaiden tar-
peet ja vaatimukset ote-
taan huomioon korjaus-
hankkeen kaikissa vaiheis-
sa. Tärkeänä keinona on
avoin, vuorovaikutteinen
sekä hyvin suunniteltu ja
selkeästi vastuutettu vies-
tintä.

IKE – ihmisten ja kiinteistöjen
elämänsykleihin sopivia
palveluja ja ratkaisuja

Jos olet kiinnostunut illalla Mediapajalla kokoontuvas-
ta kirjoittajaryhmästä, jossa keskustellaan runoista ja
annetaan palautetta toistemme runoihin, soita Timo
Brunilalle, 0400-437 684.

RunonkirjoittajaryhmäRatkaisut kaikkiin
tietoteknisiin ongel-
miin ammattitaidol-

la ja edullisesti!
Tietotekniikkaratkai-
sut Tmi Kai Huuhko
Toimiala: Tietokone-
huolto ja -tuki
Puh: 045-1131 916
E-Mail:
kai.huuhko@gmail.com
Hinnoittelu: 15€/15 min.

Maunulan Mediapaja on avoinna 10–16.
Internet ilmaiseksi Maunulan asukkai-
den käytettävissä.
Myös vuokrattavissa kokoustilaksi.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä Timo
Brunilaan 0400-437-684.
Mediapajaa ylläpitää Maunula Seura,
johon voit liittyä Mediapajalla.
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Maunulan yhteiskoulun
nelihenkinen joukkue voit-
ti Pohjoismaiden mesta-
ruuden KappAbel-mate-
matiikkakilpailussa Göte-
borgissa. Suomen joukku-
eeseen kuuluivat 9B-luo-
kan oppilaat Mari Nikkari-
nen, Gether Beek, Olli Hir-
viniemi ja Heikki Salko.

Palkintona joukkue sai
8000 kruunua eli lähes 900
euroa. Rahan joukkue käyt-
tää leirikouluun, joka pide-

tään Japanin Osakassa.
Pohjoismaiden mesta-

ruus ratkesi kilpailussa
korttitempulla. Tehtävänä
oli ratkaista, missä järjes-
tyksessä kortit pitää alun
perin olla kädessä, jotta
temppu toimii. Korttitem-
pussa yhden maan kortit
pinotaan pöydälle järjes-
tykseen ässästä kuninkaa-
seen. Pakasta käännetään
ensimmäinen kortti pöy-
dälle kuvapuoli ylöspäin ja

seuraava kortti siirretään
pakan alle. Tätä jatketaan
kunnes kaikki kortit ovat
pöydällä oikeassa järjestyk-
sessä.

”Tällaista voi sattua vain
kerran elämässä.” Näin to-
tesi 9B:n matematiikan
opettaja Maija Salmela, jo-
ka luotsasi joukkuetta Gö-
teborgissa. Hänen mu-
kaansa menestyksen salai-
suus on lahjakkaissa oppi-
laissa.

Yhteiskoulusta Pohjoismaiden
mestareita

Matematiikkakilpailun palkintojenjakotilaisuus Göteborgissa.

Jatkoa edellisestä
numerosta

Edelläkävijä ja kirjallinen
uudistaja Pennanen oli en-
nen kaikkea uudessa ar-
mottoman asiallisessa ja tii-
viissä ilmaisussaan sekä
yhteiskunnallisessa sisäl-
lössä. Uutena muotona
Suomen kirjallisuudessa pi-
dettiin myös valtionpalkin-
non saanutta kirjepäiväkir-
jaa Lähettämättömiä kirjei-
tä, joka sisältää rakkaus-
kirjeitä kirjailija Elvi Siner-
volle. Teoksista Jeremian
murhe on puolestaan Katri
Valalle omistettu raama-
tun historiannäkemystä so-
veltava kansallinen itsetili-
tys. Edelläkävijän osa ilme-
ni tuotannon aiheissa ja
teemoissa: jo ennen 60-lu-
kua (teoksessa Lähettä-
mättömiä kirjeitä) hän
esim. tarkastelee naisen ag-
gressiota voimana. Kirjaili-
jan saavutuksia oli myös
ensimmäisten joukossa
Suomessa oivaltaa Afrikan
merkitys yhteiskunnallisen

kirjallisuuden lähteenä se-
kä löytää espanjalaisen kie-
lialueen taiteellinen voima,
johon hän kiinnitti huo-
mionsa mm. Federico
Garcia Lorcan lyriikassa.
Kääntäjänä hänen mielen-
kiintonsa kohdistui myös
Nerudaan sekä englantilai-
seen D. H. Lawrenceen

Keskeistä Pennasen elä-
mässä ja tuotannossa oli
suhde naisiin, joka oli ko-
rostetun eroottinen ja intii-
mi, muttei koskaan säädy-
tön, juoruileva tai kaksi-
mielinen. Teoksissa esiin-
tyy monin tavoin naisia,
vaimoja ja rakastettuja ja
kirjailija ilmoitti kirjoituk-
sissaan tarkoittavansa lu-
kijallakin erityisesti naista.
Pennasen teokset ovat li-
säksi nähtävissä suhteessa
kirjailijan taiteilijaäidin
Ain’ Elisabeth Pennasen
lahjakkuuteen ja tuotan-
toon.

Pennanen oli aikansa ra-
kastettu kulttuuripersoona
ja monen muun kirjailijan
henkinen tuki, turva ja ra-

hoittaja. Sanoma- ja aika-
kauslehdet kirjoittivat uut-
terasti hänestä ja taiteilija-
avioliitosta kirjailija Anja
Vammelvuon kanssa 40-lu-
vulta aina hänen kuole-
mansa jälkeiseen aikaan
70-luvulle. Ajankohtainen
Pennanen on edelleen: hä-
nen runojaan lausutaan
kulttuuritilaisuuksissa ja
kirjailija on yhä opinnäyte-
töiden, seminaarien ja uu-
tuusteosten aiheena. Esi-
merkki runoilijan tuotan-
nosta on arvostelumenes-
tyksen kokeneesta, vallan-
kumouksellisesta runoko-
koelmasta "Rivit" vuodelta
1937:

Rivit, jotka eivät puhu
rivit, jotka vaikenevat,
rivit, jotka mitään sano-
matta
kulkevat eteenpäin.
Älkää katsoko rivejä
suurennuslasilla:
Mitä enemmän näette
– sitä vähemmän näette!

Virpi Räty

Kirjailija Jarno Pennasen koti
Suursuolla sota-aikana

Viulisti Lauri Hämäläinen
vietti lapsuutensa Maun-
ulassa Pirttipolulla. Laurilla
ja hänen vaimollaan Kris-
tiinalla on yhtye: Kristiina
laulaa, Lauri soittaa altto-
viulua ja pianoa soittaa Il-
mari Räikkönen. 

Yhtyeen muusikot ovat
hankkineet aikaisempaa
esiintymiskokemusta kaik-
ki omilla tahoillaan, Kristii-
na mm. musiikkiteatterissa,
Lauri esiintymällä orkeste-
reissa ja Allegros- jousikvar-
tetissa, Ilmari mm. Jorma
Hynnisen ja Johanna Rusa-
sen kanssa. 

Avioparin yhteinen mu-
siikkitoimisto Kapriisi tarjo-
aa yhteisöille ja yksityisille
henkilöille valmiita ohjel-
mapaketteja, joista voi hel-
posti valita sopivaa musiik-
kia tilaisuuksiinsa. Tarjolla
on esimerkiksi hää- ja juhla-
musiikkia, suomalaisen
musiikin ohjelmistoa, taus-
tamusiikkia sekä musikaa-
liohjelmistoa. Pikkujoulujen
aikaan esitetään myös jou-
lumusiikkia.

Lauri ja Kristiina Hämä-
läinen esiintyvät Maunulan
kirkolla 14.11. klo 18 ilmai-
sessa konsertissa. Tilaisuu-

dessa puhuu Petu Tapio. Ti-
laisuuden tavoitteena on
luoda marraskuun synk-
kyyteen hyvää mieltä ja toi-
voa.

LISÄTIETOJA
www.kapriisi.fi

Pirttipolulta kajahtaa

A Star is born – Kristiina
Hämäläinen.

Maunulan Naisvoimistelijat ry:n 
ohjelmassa tänä syksynä monipuolista liikuntaa aikuisille ja lapsille am-
mattitaitoisten ohjaajien vetäminä. 
Aikuisten tunneilla aerobicia, keppijumppaa, Pilatesta sekä hydrobicia. 
Lapsille napero-, tanssi- ja tenavajumppaa poikia unohtamatta. Lisäksi
tytöille joukkuevoimistelun valmennusryhmät. 
Maunulan Naisvoimistelijat ry tekee yhteistyötä alueen muiden järjestöjen ja toimi-
joiden kanssa ja on Suomen Voimistelu- ja Liikuntaseurojen SVoLi ry:n jäsen.
Tunnit alkavat 3.9. Maunulan ala-asteella, Maunulan Liikuntahallilla ja Oulunkylän
urheilupuistossa. 
Ilmoittautumiset tuntien alussa, mutta mukaan mahtuu myös kesken kauden.
Tervetuloa liikkumaan!
Lisätietoja www.maunulannv.sporttisaitti.com

Oletko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta?
VAPAAEHTOISTOIMINNAN KURSSI

23.10., 30.10. ja 1.11.2007 klo 17.00 – 19.00
Vanhustyön keskusliiton tiloissa. os. Malmin kauppatie 26, 3.krs. 

Tervetuloa kuulemaan eri tahojen järjestämästä vapaaehtoistoiminnasta, vapaa-
ehtoistoiminnan periaatteista ja asiakkaan kohtaamisesta. Yhteisten kurssi-ilto-
jen jälkeen eri järjestäjätahoilla on perehdytys omaan vapaaehtoistoimintaansa.

Kurssi on maksuton ja siitä saa todistuksen.
Mukaan mahtuu 40 kurssilaista.

Ilmoitt. 18.10.2007 mennessä numeroon 350 8600.
Kurssin järjestäjinä toimivat

Helsingin Eläkeläisjärjestöt ry:n Valoa Vanhuuteen -projekti, 
Helsingin kaupungin vapaaehtoistyö (pohjoinen alue),

Pulmu ry:n Vakka-projekti ja 
Vanhustyön keskusliiton Senioritoiminta
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Tasavallan presidentti
myönsi kesäkuussa 2007
Maunulan yhteiskoulun
ja Helsingin matematiik-
kalukion rehtori Jouko
Jauhiaiselle kouluneu-
voksen arvon.

Arvonimeä Jauhiaisel-
le olivat esittäneet Maun-
ulan yhteiskoulun omis-
tajasäätiö, Viipurin reaa-
likoulu Oy, sekä Yksityis-
koulujen liitto tunnus-
tuksena hänen pitkäai-
kaisesta ja monipuolises-
ta toiminnastaan yksi-
tyiskoululaitoksen ja

Maunulan hyväksi.
Maunula-Seura, opetta-
jien ammattijärjestöt
OAJ:n ja HOAY:n sekä
koulun opettajakunta tu-
kivat esitystä.

Koulu juhlii tapahtu-
maa 7.9. järjestettävällä
kutsuvierastilaisuudella,
jossa paljastetaan taitei-
lija Tatsuo Hoshikan Jou-
ko Jauhiaisesta maalaa-
ma muotokuva. Myöhem-
min muotokuva pannaan
nähtäville koulun aiem-
pien rehtoreiden muoto-
kuvien rinnalle.

Maunulan yhteis-
koulun rehtorista
kouluneuvos

Virtavesien hoitoyhdistys
järjesti 1.9. talkoot Maun-
ulan asutuksen sivuitse
virtaavan Maunulanpuron
kunnostamiseksi lähem-
mäs aiempaa luonnonti-
laa. Puroon lisättiin kiviä
ja soraa, mikä lisää vir-

tauksen vaihtelua ja luo
mahdollisuuksia kalakan-
nan kasvulle. Puron pitkis-
tä putkitetuista osuuksista
huolimatta aikoinaan istu-
tetut kalat nousevat kute-
maan. Talkoita järjestet-
tiin kahdessa kohdin, enti-
sen hyppyrimäen ja Koi-
vikkotien jalkapallokentän
kohdalla. ja töissä oli par-

haimmillaan 15 innokasta
talkoolaista. Tulevissa nu-
meroissa kerrotaan lisää
sekä Maunulanpurosta et-
tä Mätäpurosta.

Maunulanpuroa luonnontilaan

Puroon kannettiin ja kaa-
dettiin tonnikaupalla
kaupungin paikalle toi-
mittamia kiviä.

Kivet aseteltiin huolel-
lisesti pohjalle luon-
nonmukaisuutta tavoi-
tellen.

Valmis osuus Koivikko-
tien luona.

Oulunkylä, Pakila, Käpylä
puh. 0200 3000
nordea.fi

Check-in hyvään alkuun. Sinä
18–28-vuotias, liity jo tänään.

Jos olet 18–28-vuotias, voit saada Nordean Check-in-

asiakkaana monia rahanarvoisia palveluja ja etuja:

maksuttoman Visa Electron -kortin, luottoa Käyttö-

tilillesi, asuntolainaa ilman järjestelypalkkiota sekä

kotivakuutuksen pienemmällä omavastuulla –  vain

muutamia etuja mainitaksemme. Tutustu Check-in-

asiakkuuteen konttorissamme tai osoitteessa

www.nordea.fi/check-in.

A
Oulunkylä, Pakila, Käpylä
puh. 0200 3000
nordea.fi
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PAKILANTIE 61
• lähes 30 vuotta asuntokauppaa 

Maunulassa, Pakilassa, Paloheinässä

• tunnemme alueen ja sen hintatekijät 
kortteli korttelilta

• yksityisyrittäjän ripeys ja valtakunnallisen 
Kiinteistömaailma-yhteismyyntiketjun 
voimavarat yhdistyvät 

SOITA, TULE KÄYMÄÄN, OTA YHTEYTTÄ 
ASUNTOASIOISSA

KIINTEISTÖMAAILMA / LKV AUTERO OY
MAUNULAN/PAKILAN myymälä, 

Pakilantie 61, 00660 Helsinki, puhelin 010 239 7770, 
autero@kiinteistomaailma.fi

Mirjam 
Autero

LKV, 
DV,

 0400 505 743

Harri 
Saunio

LKV, 
isännöitsijä, 

0400 407 743

Nico 
Autero

KTM, myynti -
neu vottelija,  

050 521 4810

Kim 
Autero

dipl.ekon., 
LKV, 

0400 400 743

Weli 
Maksimainen

myynti-
neuvottelija,

0400 854 878
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Toimitus:
Pike Vainio, Helen Elde, Virpi
Räty, Hanna Horppila, Hannu
Kurki, Timo Brunila, Osmo Airo

Jakelu: vapaaehtoisia vastaan-
otetaan

Seuraava Maunulan Sanomat 
ilmestyy joulukuun alussa. 

Ilmoitushinnat: esim. 50 mm 
35 €, 2x50 mm 65 €, 3x100 mm
160 €. Etusivun ilmoituksia ja
yli 30 % sivun kokoisia ilmoi-
tuksia lehti ei julkaise.
ISSN 1239–9426

Klassisen ja kevyen musiikin konsertti ”Iloa ja toivoa marraskuun
synkkyyteen” Maunulan kirkolla keskiviikkona 14.11. klo 18. Ti-
laisuudessa laulaa Kristiina Hämäläinen ja säestää pianisti Ilma-
ri Räikkönen ja alttoviulisti Lauri Hämäläinen. Tilaisuuden pu-
hujana on Petu Tapio. Konsertin jälkeen on kahvitilaisuus. Jär-
jestäjä on Maunula-Seura. Paikka: Maunulan kirkko, Metsäpu-
rontie 15. Tilaisuus on ilmainen. Tervetuloa. www.kapriisi.fi

Konsertti Maunulassa


