
Kolme neljästä talo-
yhtiöstä haluaa tehdä
yhteistyötä

OdotammeOdotamme

valkeatavalkeata

JouluaJoulua

Viisi "maunulalaista" ehdokasta
pääsi kunnallisvaaleissa valtuus-
toon: Arto Bryggare (Sdp), Yrjö Ha-
kanen (Skp), Nils Torvalds (Rkp),
Hannele Luukkainen (Kok) ja San-
na Vesikansa (Vihr). "Maunulalai-
seksi" ehdokkaaksi Maunulan Sa-
nomat laskee henkilön, joka asuu
Maunulan peruspiirin alueella tai
edistää Maunulan kehittämistä.

Torvalds ja Vesikansa ovat uusia
valtuutettuja.

Valtuutettujen äänimäärät:
– Arto Bryggare, 3518 ääntä
– Yrjö Hakanen, 1451 ääntä
– Nils Torvalds, 1274 ääntä
– Hannele Luukkainen, 972 ääntä
– Sanna Vesikansa, 787 ääntä

Kuva: Kaarina Vainio

Viisi ”maunulalaista”
ehdokasta lävitse

Maunulan putkiremon-
teista alkunsa saanut
MAP-projekti on taas
edennyt ison askeleen.
Maunulan yhteiskoulul-
la julkistettiin 12.11.
2008 Maunulan alueelli-
nen ryhmäkorjausohjel-
ma eli ARKO. Siinä on

kuvattu tiiviissä muo-
dossa kaikkien taloyh-
tiöiden korjaustilanne ja
niiden suhtautuminen
yhteistoimintaan. 

Lisäksi ARKO:ssa on
tarkasteltu Maunulan
yleistä kehitystä taloyh-
tiöiden näkökulmasta.

Kaikkien taloyhtiöiden
on tärkeää tietää, mihin
suuntaan Maunula ja
sen lähiympäristö on ke-
hittymässä, kun ne teke-
vät omia suunnitelmiaan
ja päätöksiään.

Jatkuu sivulla 4
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Menneenä kesänä oli läm-
pö ja kosteus suotuisa tam-
men kukinnalle ja terhosa-
dolle, en muista koskaan
ennen nähneeni näin run-
sasta terhosatoa. Ainakin
oravat ja närhet osaavat
varautua myös talven va-
ralle ja piilottavat ylimää-
räiset terhot maahan –
unohtavat osan piilopai-
koista talven yli. 

Pähkinäpensasalueilla
on joka vuosi ollut tammen
taimia, mutta suojelemat-
tomana jänikset ovat syö-
neet niiden lumen päälle
ehtineet osat. Kuvassa nä-
kyvän terhosadon johdosta

parina seuraavana kevää-
nä tammentaimia on toi-
vottavasti runsaasti ja jos
ne pystytään (tai halu-
taan) suojella, voidaan ai-
nakin juurikäävän tuhoa-
mille alueille saada kestä-
vä lehtipuuvaltainen leh-
torinne. Tammi on nuore-
na yllättävän nopeakas-
vuinen eikä tuloksia tar-
vitse odottaa monia vuosia.

Maunula 22.10.2008
Osmo Airo

Toivon kommentteja: 
e-mail:
osmo.airo@kolumbus.fi

Yrittääkö luonto itse
palauttaa vanhoja
lehtoja

AsOy Pakilantie 7:n hissi-
hanke valmistuu jouluun
2008 mennessä. Raken-
nukseen tulee kaksi his-
siä, jotka maksavat yh-
teensä 250000 euroa. His-
sikorjauksiin yhtiö saa
avustusta valtiolta 50 %
ja kaupungilta 10 % kor-
jauksen hinnasta. Yhtiös-
sä on 28 asuntoa ja sen
koko on 1431 m2. Korjaus
tulee maksamaan osak-
kaille 70 euroa/m2 eli kes-
kimäärin 3600 euroa
asuntoa kohti.

Hissiremonttialoite tu-

li hallitukselle asukkailta
syksyllä 2005. Vuonna
2006 taloyhtiö teki asiasta
hankepäätöksen. Varsi-
nainen rakentamispäätös
tehtiin 2007.

AsOy Pakilantie 7 on jo
viides suursuolainen talo-
yhtiö, johon jäljestäpäin
on rakennettu hissit.
Maunulan asukkaista
noin 25 % on 65 vuotta
täyttäneitä. Pakilan puo-
lella on kasvavaa kysyn-
tää senioriasunnoille, kun
asuminen omakotitalossa
käy iän myötä vaikeaksi.

Taas uusi hissitalo
Suursuolle

Suursuon pientaloalueen
Pakilan puolen tontit ovat
tulossa vuokrattaviksi
alustavan aikataulun mu-
kaan 15.1.2009. Tontinva-
raajat on tarkoitus valita
arpomalla. Hakemuksen
voivat jättää helsinkiläiset
lapsiperheet. Tontit ovat
uuden pientaloalueen Hei-
näsarantiellä ja Heinäsa-
rankaarella. 

Kaupunki tekee vuok-
rasopimuksen vuoden

2075 loppuun ja vuokrat
sidotaan elinkustannusin-
deksiin. Vuokrattavia
tontteja Pakilan puolella
on 30. Niiden rakennusoi-
keus vaihtelee 120–245 k-
m2:iin ja tonttien pinta-
alat 391–981 m2.

Suursuon pientaloalu-
een Maunulan puolen ke-
hittämistä jarruttanee
maakaasuputken siirto.
Alue rakennettaneen vas-
ta 2013.

Suursuon pientaloalueen Pakilan
puolen tontit tulossa vuokrattaviksi

Helsingin työväenopistos-
sa aloitti syksyllä kurssi
"Teatteria tarinoista".
Kurssiohjelma sisältää
"teatteri-ilmaisun harjoi-
tuksia ja tutustumista mo-
nipuolisesti soveltavan
teatterin muotoihin mm.
tutkimalla, havainnoimalla
ja improvisoimalla omia se-
kä toisten tarinoita. Kurs-
sin lopuksi on tarkoitus to-
teuttaa osallistava teatteri-
esitys yleisön kanssa".

Viime vuonna innokas
yleisö nauroi ja itki tilan-
teesta riippuen sekä osallis-
tui välikommentein esityk-
siin. Ikäihmisiä kosketta-
neet aratkin aiheet sulau-
tuivat yhdessä katsottuina
yhteiseksi kokemukseksi.

Maunulalainen Anna-
maija Rahkamaa on yksi
kurssin 13 teatterinharras-
tajasta, joita ohjaavat enti-
nen maunulalainen Liisa

Pylkkänen sekä freelancer-
näyttelijä Outi Sädekallio.
Vierailulla Laajasalon Pal-
velukoti Sofiaan kurssilai-
set ovat jututtaneet mm. lu-
kupiiriläisiä, keränneet
asukkaiden sanomalehdis-
tä tekemiä kollaaseja sekä
aiheen mukaan valitsemia
postikortteja.

Ihmisen elämänkaaren
perusasiat puhuttavat, ja
erilaisia tarinoita kertyi
myös nyt runsaasti. Rak-
kaus puolisoon, lapsiin lap-
senlapsiin, lemmikkeihin;
leskeyteen liittyvät muis-
tot; ovat useille ikäihmisille

yhteisiä asioita. 
Teatteritunnilla pien-

ryhmät työstävät tarinoita
keskustellen sävyistä, tun-
nelmista, ja luoden aihees-
ta lyhyen näytelmän. Näy-
telmässä on sovitut vuoro-
sanat, joskin improvisaa-
tiollekin on tilaa. Ohjaaja
on mukana auttaen työstä-
misessä sekä kannustaen
harjoituksissa. Näytelmien
onnistumiseen vaikuttaa
suuresti kurssin aikana
syntynyt keskinäinen luot-
tamus, jonka turvin voi an-
tautua antamaan yleisölle
kaikkensa. R.H.

Teatteria tarinoista

Koirantalutusreissullani
Sorsapuiston takana sat-
tuu ikävä tapaus. Joukko
alakoululaisia on metsä-

retkellä, luonto loistaa
kauniina ja keltaisena vii-
me hehkussaan. Rauhai-
san tunnelman rikkoo vi-
hainen mies, ilmeisesti
joukon opettaja, joka kes-
kellä polkua karjuu kurk-
ku suorana. Hänen edes-
sään seisoo huivipäinen
pieni somalityttö. Kysy-
mys on jonkun takin sotke-
misesta.

– Ei toisen takkia saa
sotkea! mies hokee raivois-
saan.

Tyttö katsoo takaisin
naama pokkana, on ilmei-
sesti tottunut huutami-
seen. Muut luokan tytöt
seuraavat sivusta kuka no-
lona, kuka naureskellen.

Alempana, puron luona
melskaavat pojat ilman
valvontaa. Soraryöppyjä
lentelee rannalta toiselle.
Hauskan leikin keskeyttää
tomera tytön ääni:

– Ei saa heittää, tuossa
tulee koira!

Tulen miettineeksi mitä

kaikkea minuutin mittai-
nen episodi paljastikaan.

Koira on tärkein, sitä ei
saa kivittää. Toiseksi tär-
kein on takki, sitä ei saa
liata. Vasta sitten tulee
lapsi.

Ohikulkevaa koiraa
suojaa omistaja. Takin voi
pestä. Mutta lapsen nöy-
ryyttäminen toisten näh-
den voi saada aikaan laa-
jempiakin seurauksia.

Marjatta Varis

Lapsia ja aikuisia

Katja Korkalainen, Kaija Berg, Marita Lintonen ja Outi Sädekallio.

Pirjo Apell ja Annamaija Rahkamaa.
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Päätoimittajalta

Maunulan palvelulinjat
muuttuvat 1.1.2009.
Maunulasta Malmille lii-
kennöivä palvelulinja P8
muuttuu vähemmän mut-
kaiseksi ja sen uudeksi
numeroksi tulee P61. Pa-
kilan ja Maunulan alueel-
le liikennöivä linja P17
muuttuu kutsuohjatuksi
linjaksi ja sen numero on
jatkossa P60. Sitä voi tila-
ta laajan alueen sisällä, jo-
ka ulottuu Torpparinmä-

estä aina Hakaniemeen.
Alueen länsireunaa rajaa
Keskuspuisto ja itäreunaa
Vantaajoki. 

Pikkubusseilla liiken-
nöidyt palvelulinjat uudis-
tuvat ensi vuoden alusta.
Palvelulinjoja on parikym-
mentä eri puolilla Helsin-
kiä. Uudistuksella selkiy-
tetään nykyisellään mut-
kikkaita reittejä, rakenne-
taan palvelulinjoille hel-
pommat aikataulut ja sa-

malla pyritään vastaa-
maan muuttuneisiin liik-
kumistarpeisiin. 

Palvelulinjat on osa kai-
kille avointa joukkoliiken-
nettä. Liikuntaesteiset on
erityisesti huomioitu pal-
velulinjojen kalustossa.
Uudistuksella pyritään li-
säämään palvelulinjojen
käyttöä tekemällä linjoista
helposti lähestyttäviä,
oman kaupunginosan lin-
joja.

Palvelulinjat uudistuvat
Maunulassa

Palvelulinja P61:n reitti. Se päättyy Malmin asemalle.

Jokeri-Bussin eli linjan 550
muuttaminen pikaraitio-
tieksi suunnittelu aloite-
taan. Alustavassa yleis-
suunnitelmassa tarkastel-
laan raitiotielinjausta, py-
säkkien ja vaihtoasemien
sijainteja sekä radan to-
teuttamisen edellyttämiä
katujärjestelyjä sillä tark-

kuudella, että ratalinjan ja
pysäkkien aluevaraukset
voidaan varmistaa kaavois-
sa ja muissa suunnitelmis-
sa. Alustava yleissuunni-
telma valmistuu keväällä
2009.

Jokerilinjan suosio on
ylittänyt odotukset ja ruuh-
ka-aikoina sen kapasiteetti

ylittyy monin paikoin. Pika-
raitiolinja olisi nykyistä te-
hokkaampi ja palvelutasol-
taan laadukkaampi. Hel-
singissä rata kulkisi pää-
osin samaa reittiä kuin bus-
si 550 eli Itäkeskuksesta
Viikin, Oulunkylän, Maun-
ulan ja Pitäjänmäen kautta
Leppävaaraan.

Jokeri-linjan muuttamista
pikaraitiotieksi suunnitellaan

Valtio tukee Maunulan
kautta kulkevia pääkau-
punkiseudun poikittaislin-
joja. Tuettavia Maunulan
peruspiirin kautta kulke-
via linjoja ovat uusi linja 56
sekä vanhat linjat 51, 52,
52A ja seudullinen linja Jo-

keri 550. Tuki lisää liiken-
nöintitiheyttä ruuhka-ai-
koina.

Valtio myöntää Helsin-
gille suurten kaupunkien
joukkoliikennetukea noin
kaksi miljoonaa euroa
vuonna 2009. Puolla sum-

masta parannetaan poikit-
taisia bussilinjoja. Toinen
puoli tuesta menee lippu-
hintojen alentamiseen. 

Uusi bussilinja 56 kul-
kee Kannelmäestä Metsä-
läntien kautta Kalasata-
maan.

Valtio tukee Maunulan kautta
kulkevia poikittaislinjoja

Kaupunkisuunnittelulau-
takunta hyväksyi 13.11.
2008 Asesepäntien ja Raja-
metsäntien risteyksen toi-
mistotalotontin kaavaehdo-
tuksen. Asemakaavan
muutos mahdollistaa 4-ker-
roksisen toimitilaraken-
nuksen rakentamisen. Toi-

mistotalotontin rakennusoi-
keus on 2816 k-m2, josta li-
säystä on 1933 k-m2. Puisto-
aluetta muutetaan kortteli-
alueeksi 608 m2. 

Tontin omistaja Altair
Oy on 28.6.2007 hakenut
asemakaavan muuttamista
siten, että tonttia laajennet-

taisiin puistoalueelle, käyt-
tötarkoitus muutettaisiin
toimitilarakennusten kort-
telialueeksi, tonttitehok-
kuus nostettaisiin nykyi-
sestä e = 0,4:stä e = 1,0:aan
ja kerrosluku nostettaisiin
nykyisestä kahdesta kol-
meen, osittain neljään.

Toimistotalo Asesepäntien ja
Rajametsäntien risteykseen

Helsingin kaupungin-
hallitus esitti 16.9.2008
Korkeimmalle hallinto-
oikeudelle Suursuon os-
toskeskus Oy:n, Pro
Maunulan ry:n ja Paki-
la-seuran ry:n Helsingin
hallinto-oikeuden pää-
töksestä tekemien vali-
tusten hylkäämistä. Hel-
singin hallinto-oikeus
hylkäsi 19.6.2008 Suur-
suon ostoskeskuksen,

Pro Maunula ry:n, Paki-
la-seuran ja AsOy Paki-
lantie 9:n valitukset, jot-
ka koskivat valtuuston
25.4.2007 tekemää
Maunulan keskustan
kaavapäätöstä.

Kaupunginhallitus to-
teaa, että hallinto-oikeu-
den ratkaisu on oikea ja
perusteltu. Valituksissa ei
ole esitetty sellaisia seik-
koja, joilla olisi merkitystä

asiaa ratkaistaessa. Kaa-
vapäätös ei ole syntynyt
kuntalain 90 §:n tarkoit-
tamalla tavalla virheelli-
sessä järjestyksessä, vi-
ranomainen ei ole ylittä-
nyt toimivaltaansa eikä
päätös ole muutenkaan
lain vastainen.

Korkeimman hallin-
to-oikeuden päätös
asiasta saataneen maa-
liskuussa 2009.

Kaupunginhallitus esitti
valitusten hylkäämistä

Maunulan 72. aluefoorumi
maanantaina 24.11. klo 18–20

Tilaisuudessa esitellään Suursuon pientaloalueen tonttien luovutusta se-
kä alueen arkkitehtuurille asetettavia vaatimuksia. Kaavoitetun alueen
Pakilan puolen tonttien luovutus käynnistynee tammikuussa 2009. Pai-
kalla on asiantuntijana aluearkkitehti Sari Ruotsalainen kaupunkisuun-
nitteluvirastosta.

Lisätietoja www.maunula.net
Paikka: Palvelukeskus Saunabaari

Metsäpurontie 25, 3. krs

Etusivun uutisesta voi lu-
kea, kuinka monta "maunu-
lalaista" kaupunginvaltuu-
tettua valittiin käydyissä
vaaleissa.

Maunulan Sanomien ja-
koalueella näistä asuu kak-
si, joten kovimpienkin kri-
teerien mukaan Maunula
sai suuren edustuksen val-
tuustoon. Valtuutettujahan
on vain 85 ja asukkaita Hel-
singissä on noin 560000.
Monet suuremmatkin kau-
punginosa-alueet jäivät ko-
konaan ilman "omaa" val-

tuutettua.
Tietysti voidaan ajatella,

että kaikki valtuutetut
edustavat koko Helsinkiä,
mutta raaka totuus on, että
kukin tuntee parhaiten
oman asuinalueensa ja sen
lähiympäristöt. Täältä Poh-
jois-Helsingistä voi olla vai-
kea tuntea Vuosaaren asioi-
ta ja päinvastoin.

Maunulalaisten kannat-
taakin seurata kaikkien va-
littujen viiden valtuutetun
toimia tämän lähialueem-
me hyväksi. Tietystikään

emme voi odottaa mitään
kotiinpäin "vedätystä", vaan
suurta asiantuntemusta, jo-
ta voidaan kokouksissa ja-
kaa myös muille valtuute-
tuille.

Seuraamisen lisäksi kan-
nattaa myös pitää yhteyttä
näihin valtuutettuihin, jos
huomaa Maunulan olevan
vaarassa unohtua päätök-
sentekijöiltä. Tässä muis-
tuttamisessa Maunulan Sa-
nomat on hyvä kanava.

Heikki Lehti

Omia edustajia
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Maunulan yhteistyöhanke on myös valtio-
vallan tunnustama. Juuri virassaan
aloittanut ympäristöministeriön kanslia-
päällikkö Hannele Pokka vieraili edelli-
sessä MAP-kokouksessa tuomassa minis-
teriön terveiset.

Tietoa jaetaan runsaasti ja monille. MAP-tiedotustilaisuus syyskuussa täytti Maunulan yhteis-
koulun auditorion.

Jatkoa etusivulta

Taloyhtiöt ovat ohjel-
moineet yhteensä 51 pe-
ruskorjaushanketta, joista
9 on putkikorjauksia. Li-
säksi on tulossa 8 putki-
korjausta, joita ei ole vielä
ohjelmoitu. Kyseessä on
siis iso urakka, jossa yh-
teistoiminta on varmasti
valttia. Vähintään on var-
mistettava, että kokemuk-
set hyvistä ja huonoista te-
kijöistä saadaan kaikkien
käyttöön. Tässä jo putkire-

monttinsa tehneet voivat
myös auttaa naapuritalo-
yhtiöitään. 

ARKO:ssa esitettiin, et-
tä Maunulassa käynniste-
tään kaksi ryhmäkorjaus-
hanketta, joissa kummas-
sakin on 5–6 taloyhtiötä
mukana. Nämä taloyhtiöt
on kutsuttu omiin RK-pa-
lavereihinsa, jotka pide-
tään marras-joulukuun
vaihteessa.

Taloyhtiökyselyyn vas-
tasi Maunulan 41 asunto-
osakeyhtiöstä 31 kappa-

letta. Olisi hienoa, jos lo-
putkin taloyhtiöistä pa-
lauttaisivat täytetyn lo-
makkeen sähköpostilla tai
tavallisessa postissa. AR-
KO:n tarkoitus on, että
kaikki Maunulan taloyh-
tiöt tietäisivät toistensa ti-
lanteen ja yhteystiedot.
Olisi harmi, jos joku talo-
yhtiö jäisi pois ehkä hyvin-
kin arvokkaan tiedon vaih-
dosta vain unohduksen
vuoksi. Vastanneet asun-
to-osakeyhtiöt voi tarkis-
taa oheisesta kartasta.

ARKO:ssa selvisi
mielenkiintoisia
asioita

Kolme neljästä taloyhtiös-
tä on ohjelmoinut korjaus-
toiminnan. Maunulassa on
käynnissä 5 putkikorjaus-
ta ja 17 hanketta käynnis-
tyy lähivuosina. 

Taloyhtiöistä 75 % halu-
aa olla mukana taloyhtiöi-
den yhteistoiminnassa ja
70 % haluaa lisää tietoa
käynnistyvistä hankkeis-
ta. Kuitenkin vain 14 % ta-

loyhtiöistä on tehnyt aiem-
min yhteistyötä jossain
asiassa. 

Taloyhtiöstä 86 % on
kiinnostunut oman talo-
yhtiönsä energiatehokkuu-
den parantamisesta.
Maunula taitaa olla esi-
merkillinen asuinalue ja
ajan hermolla tässäkin
asiassa.

Ikääntymiseen liittyvis-
tä tilojen kehittämisestä
sekä lisärakentamismah-
dollisuuksista on myös
keskusteltu ahkerasti talo-

yhtiöissä. Selvä lisätiedon
tarve on havaittavissa ja
asia nousee varmaan jon-
kun aluefoorumin aiheeksi
ensi keväänä.

Maunulan ARKO:sta ja
ryhmäkorjaushankkeiden
etenemisestä jutellaan li-
sää Tallinnan risteilyllä
lauantaina 20.12.2008. Jo-
kaisesta taloyhtiöstä kut-
sutaan lähipäivinä kaksi
edustajaa kuuntelemaan,
ideoimaan ja keskustele-

Kolme neljästä taloyhtiöstä haluaa tehdä yhteistyötä

Toimitus pistäytyi katsas-
tamassa Maunulan keitto-
paikat. Joka paikasta saa
myös muita pikku napos-
teltavia. 

Palvelukeskus Sau-
nabaari, Metsäpurontie
25. Palvelukeskus on auki
ark. 8–16, la–su suljettu.

Keittoruokaa, joka
usein on sosekeitto, mutta
myös makkara-, kala- tai
lihakeittoja on tarjolla. Li-
säksi Saunabaarissa on
usein saatavana kiusauk-
sia. Kahvilasta voi ostaa
kasvispiirakoita. Palvelu
on suunnattu eläkeläisille
ja työttömille, mutta syö-
mään voi tulla kuka tahan-
sa. Keitto maksaa 3,30 eu-
roa, leipä 0,20 euroa ja
maito/piimä 0,20 euroa.

Kahvila toimii Sauna-
baarin kävijöiden ja ympä-
ristön asukkaiden kohtaa-
mispaikkana. Kahvila on
auki ma klo 9–15, ti–pe klo
8–15. Lounas klo 11–
12.30.

Lounaslista löytyy ne-
tistä Helsingin kaupungin
palvelut -osiosta. 

Helander-koti, Suur-

suontie 29. Ilmari Helan-
derin Vanhusten Säätiö on
itsenäistä asumista tarjoa-
va vanhusten koti. Säätiöl-
lä on kolme pistettä Hel-
singissä; Maunulassa,
Haagassa ja Vuosaaressa.
Pääemäntä Riitta Suho-
nen tekee ruokalistat, jot-
ka näkyvät netissä osoit-
teessa:
www.ilmarihelanderin
vanhustensaatio.fi/
maunula.html

Maunulassa on vielä
vanhanaikainen keittiö, jo-
ten siellä on tarjolla vain

yksi lounasvaihtoehto,
keittoja ei ole tarjolla. Ta-
lon asukkaat saavat keit-
tiöhenkilöstöltä lisähin-
taan tarjoilun. Haagan pis-
teessä, osoitteessa Mäki-
pellontie 22, on helppo pis-
täytyä syömässä ulkopuo-
listenkin, koska tilaratkai-
sut ovat erilaiset. Myös
Maunulaan voi mennä ku-
ka tahansa syömään. Di-
eetti-aterioista tulee sopia
erikseen. Noutopöytähin-
nat: ark. 8,75 euroa ja pyhi-
nä 10,95 euroa sisältävät
salaatin, pääruoan, jälki-
ruoan/kahvin.

Helander-koti tarjoaa
myös kuntosalikäyntejä 1
euro/käynti.

Helander-koti tekee yh-
teistyötä mm. työväenopis-
ton kanssa. Keväällä 2009
tulossa luentosarjoja, mm.
vaikuttajanaiset Suomes-
sa, vanhusten matkailusta
ja napatanssia.

Suursuon sairaalan
ala-aulan kahviossa, osoit-
teessa Suursuonlaita 3, on
tarjolla keittoja, salaatteja
ja piirakoita ym. kahvilan
tarjontaa. Keitot saa hin-

taan 4,20 euroa ja niihin si-
sältyy leipä, voi ja kahvi.
Ruokaisa salaattiannos on
saman hintainen. Kahvi-
lasta saa myös ohukaisia
hillon ja kermavaahdon
kera.

Edullisia keittoja ja kotiruokaa Maunulassa

Helander-säätiön ruokala.

Suursuon sairaalan kahvilan keittoan-
nos sisältää leipäannoksen ja kahvin.

Saunabaarin annos.

Kuva: Pike Vainio

Kuvat: Kari Andersson



Näin kiitteli rouva, joka tu-
li rollaattorin kanssa kyy-
tiin Oulunkylän ostarilta.
Olimme matkalla takaisin
Maunulaan päin Malmin
sairaalan päätepysäkiltä,
ja moni muukin oli käynyt
asioilla Oulunkylässä, so-
pivasti ehti ennen kuin au-
to tuli uudelleen kohdalle.

Allekirjoittanut vietti
mukavan iltapäivän Anne
Rannikon kyydissä, päivä-
nä jolloin loppusyksyn sa-
teet olivat tauonneet, ja
aurinko kirkasti maise-
mia, vaikka mustat pilvet
taivaanrannassa väijyivät-
kin. Tunnelma oli korkeal-
la koko kierroksen, mat-
kustajat kertoivat tarinoi-
taan, ja Anne-kuski myö-
täili ja viihdytti kuin pa-
raskin ohjelmanjohtaja.
Hän huolehti myös tome-
rasti asiakkaidensa tur-
vallisuudesta ja poisjäämi-
sestä ja komensi takaisin
istumaan, jos nousi pys-
tyyn liian aikaisin. – Ettei
tule langennut nainen! 

Meno oli kuitenkin ta-
saista ja maltillista, ja rei-
tin monet koukerot kiersi-
vät kauniiden alueiden lä-
pi. Ikävä kyllä pikkutiet
ovat paikoin harmillisen
kuhmuraisia, ja muuta-
mat raidalliset vauhties-
teet liian korkeat, niin että
varovaisestikin kiiveten
auton pohja pyrkii osu-
maan "hyppyriin".

– Tulit ajoissa nyt! nä-
päytti rouva, joka oli me-
nossa tikkien poistoon ja
palauttamaan kainalosau-
vat Suursuolle. Anne
myönsi että alkuviikko oli-
kin ollut yhtä myöhäste-
lyä, kun oli huonot ilmat ja
ihmiset ajoivat terveyskes-
kuksiin saamaan flunssa-
rokotteita.

– Eräskin rouva sanoi
että tuuli oli ihan viedä
mennessään, häntä oikein
pelotti. Itse huomasin
kuinka auto tutisi tuulen-
puuskissa odottaessani
Malmin mäellä.

Märät kelit antoivat ai-
hetta mietteisiin jalankul-
kijan asemasta liikentees-
sä. Joku huomautti että
joskus autoilijat roiskutta-
vat kuraa odottajien pääl-

le ihan kuin kiusakseen.
Siihen Anne. – Niin, nyky-
ään ei enää makseta pesu-
lanlaskuja, kun kuulem-
ma lätäkön kohdalla ei tar-
vitse seistä!

– Kyllä kerran Haagas-
sa kun poliisi ajoi jotain
roistoa takaa, kertoi rouva
takapenkiltä, sain minä
päälleni roiskauksen ja
vaalea takki oli ihan mus-
tana, niin sitten kun ne oli-
vat saaneet sen kiinni ja
tulivat takaisin antoivat
poliisit minulle osoitteen ja
puhelinnumeron että sain
lähettää pesulalaskun!

Pikkubussissa oli tosi-
aan tunnelma kuin entis-
ajan linjurissa. Juttujen
aiheet vaihtuivat jousta-
vasti marjoja syövistä lin-
tuparvista, koirista, Van-
taanjoen vedenkorkeudes-
ta nykytekniikan käsittä-
mättömyyksiin.

Muisteltiin kuinka en-
nen vanhaan puhelinkaan
ei ollut itsestään selvä
asia, ja varhaiset televisiot
keräsivät kylään kaikki
naapurit.

– Kyllä joskus ajattelee
että pitäisi ottaa vähän ta-
kapakkia mutta toisaalta,
kuinka voisimme tulla toi-
meen ilman kännykkää!
Anne-kuski tuumaili.

Oulunkylässä kiertäes-
sämme pientä puistoa
näin komean trubaduuri-
patsaan, jota en ollut huo-
mannut ennen. – Eikös
tuo ole Tapsa?

– On se, totesi vanha
herrasmies joka istui taka-
nani, Rautavaara asui täs-
sä ihan lähellä. Kun olin il-
mavoimissa ja meillä oli ju-
hannusjuhlia, oli Tapsa ai-
na laulamassa. Me saim-
me pitää juhlat verottomi-
na, kun kutsuttiin mu-
kaan sotainvalideja, ja sit-
ten me lennätettiin Tapsa
seuraavaan keikkapaik-
kaan. Juhannus oli kiireis-
tä aikaa.

Tapsa oli muuten ker-
ran tokaissut Oulunkylän

kirkkoherralle, kun tämä
kyseli vointia, että minulla
menee hyvin, toivottavasti
sinäkin pärjäät!

Kävi ilmi että herra oli
matkalla Malmin terveys-
asemalle ottamaan fluns-
sapistosta.

– Muistakaa sitten va-
roa tylsiä piikkejä! autossa
vitsailtiin.

– Nooh, totesi ilmavoi-
mamies, niihin sai tottua
sota-aikana.

Palvelulinjojen autot

saavat yhdenmukaiset
merkinnät ja joitain muu-
toksia tulee ajoreitteihin
vuoden 2009 alusta. Niitä
voi käyttää kuka tahansa,
mutta kovin kiirettä ei tu-
le olla, sen verran reitit
mutkittelevat. Uusi reitti-
kartta on toisaalla tässä
lehdessä.

Informaatiota antaa
HKL ja Helsingin kaupun-
gin Sosiaalivirasto. 

H.E.
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MAP-hank-
keen kirjalli-

seen kyselyyn vas-
tanneet taloyhtiöt.

Kartassa V tarkoittaa
vakuutusyhtiön taloa, S

Saton taloa ja L Lotta
Svärdin taloa sekä 4

400-vuotissäätiön taloa.

maan Maunulan taloyh-
tiöiden yhteistoiminnasta.
Samalla taloyhtiöt saavat
tietopaketin peruskorjaus-
avustusten ja tuotekehi-
tyksen etenemisestä.

MAPII+ -projektin koor-
dinaattorina toimii Koti-
alue Oy. Projektissa ovat
mukana Ympäristöminis-
teriö, Helsingin kaupunki,
Culminatum Oy, NCC Oyj,
Lujatalo Oy, Nordea Oyj,
Elisa Oyj, Eerola-yhtiöt,

Uponor, Helsingin Ener-
gia, Vahanen-yhtiöt, Fe-
nestra Oy ja Bauer Water-
technology Oy. 

LISÄTIETOJA

Mikko Virkamäki
etunimi.sukunimi@
kotialue.fi
puh. 050 593 7282
Osoite: Kotialue Oy, 
Tilkankatu 15 AL1,
00300 Helsinki.

Tuore rehtori Susanna Lammin-
pää aloitti työnsä 19.2.2008 Maun-
ulan ala-asteella. Susanna on kotoi-
sin Hollolasta. Viimeksi hän on ol-
lut Lahden kaupungin Länsiharjun
koulussa luokanopettajana. Sitä ai-
kaisemmin luokanopettajana ja
rehtorina Lappilan kyläkoulussa.
Lamminpää on opiskellut Hämeen-
linnassa ja valmistunut siellä kas-
vatustieteen maisteriksi.

Maunulan ala-asteella on yleis-
opetusta, erityisopetusta ja kan-
sainvälisiä luokkia. Ensi vuoden
uusien ekaluokkalaisten määrä
alueella on pitkästä aikaa nousus-
sa. Myös kansainvälisten luokkien
määrä on kasvanut kolmesta luo-
kasta viiteen luokkaan.
Kansainvälisten luokkien
tarve kasvaa pääkaupunki-
seudulla talouden kansain-
välistyessä.

Koulun tavoitteena on,
että vanhemmat ja lapset
kokevat Maunulan ala-as-
teen turvallisena lähikoulu-
na. Toiveena on saada van-
hemmat mukaan koulun
toimintaan ja ylläpitää hy-
vät suhteet kodin ja koulun
välillä. Koululla on avattu
uudet nettisivut tehosta-
maan tiedottamista van-
hemmille.

Lisätietoja
www.mauna.edu.hel.fi

Ala-asteen uusi rehtori
Susanna Lamminpää

Susanna Lammin-
pää aloitti työt
Maunulassa helmi-
kuussa.

Ei meillä ole mitään hätää,
kun meillä on tämä palvelulinja!

Kuvissa kuski Anne Rannikko ja matkustaja on Sinikka Koivuniemi.

Anne Rannikko seuraa peilin kautta tarkasti matkus-
tajien hyvinvointia.



Hannele Rankamon 
albumista

Lions Club Helsinki-Maun-
ula vietti 50-vuotisjuhlaan-
sa 24.10.2008. Klubi on
Lions-liikkeen periaattei-
den mukaisesti toiminut
avustusjärjestönä ja tuke-
nut osaltaan Maunulan
alueen kehittymistä pa-
remmaksi paikaksi asua ja
elää.

Klubin jakamat avus-
tukset ovat olleet viimeisen
kymmenen vuoden jaksolla
yhteensä 46.000 euroa.
Lions-periaatteen mukai-
sesti se, mikä erilaisilla
tempauksilla on saatu ke-
rättyä, on jaettu lyhentä-
mättöminä avustuksina.

Avustusten painopiste-
alueiksi on viime vuosi-
kymmenenä vakiintunut
Maunulan koulujen stipen-
dit sekä alueen vapaaehtoi-
sen nuorisotyön tukemi-
nen.

Osana Lions-liikkeen
nuorisotyötä klubimme on
lähettänyt vaihto-oppilaita
lähes vuosittain Euroopan
maihin tai Yhdysvaltoihin.
Vaihto-oppilastoiminta on
edellyttänyt vastavuoroi-

suutta ja isäntäperheenä
toimimista. 

Vuonna 1960 käynniste-
tyn jääjuhlan järjestämi-
sessä ei ole nähtävissä
taantumisen merkkejä. Jo
48 kertaa järjestetty juhla
on edelleenkin klubin pää-
tulonlähde. Ohjelmassa on
saappaanheittoa, arpajai-
set, kirpputori, makkaran-
ja hernekeiton myyntiä, on-
gintaa, koiravaljakkoaje-
lua, poniratsastusta, kah-
vio ja leivonnaisten myyn-
tiä. 

Omaa toimintaansa jää-
juhlassa ovat esitelleet
mm. Maunula-Seura,
Maunulan Asukasyhdis-
tys, SPR, Maunulan Mar-
tat, Maunulan Naisvoimis-
telija ja Maunulan Sano-
mat. Helsingin sydänpiiri
on mitannut verenpainetta
jo kolesterolia. Järjestelyis-
sä apuna ovat olleet myös
partiolaiset. Seuraavat jää-
juhlat ovat sunnuntaina
1.3.2009 klo 13–15.

Lisätietoja: 
Tapani Kontiala, 
puh. 0400-468864.
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Joulunalusviikkojen pai-
kallistapahtumien tiedot
löytyvät helposti Maunu-
lan kotisivuilta, osoitteesta
www.maunula.net. Kotisi-
vuille on tulossa lähiviik-
koina monipuolinen ta-
pahtumakalenteri, jonne
kaikki tapahtumajärjestä-
jät voivat maksutta ja il-
man rekisteröitymistä lait-
taa omia tapahtumailmoi-
tuksiaan, ja josta asuk-
kaat voivat etsiä itseä kiin-
nostavaa toimintaa. Ka-
lenteri selkeyttää nykyistä
tapahtumailmoittelua.

Alkuvaiheessa kalente-
rista löytyvät vain Maunu-
lan, Herttoniemen ja nii-
den lähialueiden tapahtu-

matiedot, mutta jatkossa
kalenteri palvelee koko
kaupunkia. Noin 40:llä
Helsingin kaupunginosal-
la on omat kotisivut, joille
kalenteri on jatkossa mah-
dollista liittää.

Vuoden 2009 alkupuo-
lella myös paikallisten pal-
veluiden ja paikallistoimi-
joiden näkyvyys parantuu.
Kaupunginosien kotisi-
vuille ollaan rakentamas-
sa kaikille avointa palvelu-
hakemistoa, jota kuka ta-
hansa voi täydentää ja päi-
vittää. Tavoitteena on, että
palveluhakemisto ja ta-
pahtumakalenteri helpot-
tavat asukkaiden arkea,
kun paikallinen toiminta

ja palvelut löytyvät entistä
helpommin.

Kaupunginosakotisivu-
jen kehittämistyö on osa
Maunulassa ja Herttonie-
messä käynnissä olevaa
Helka ry:n vetämää Alpak-
ka-hanketta ja laajempaa
VTT:n koordinoimaa Ubiik-
ki Helsinki -hankekokonai-
suutta. Maunulan kotisivut,
joilla myös lisätietoa Alpak-
ka-hankkeesta, löytyvät
osoitteesta: www.maunula.
net. Hanketta koskevissa
asioissa yhteyttä voi ottaa
myös suoraan projektipääl-
likköön
(anna.kanervo@helka.net).

Anna Kanervo

Ubiikki-Maunula
Mitä, missä, milloin?

Yleisöarvonnan onnellinen voittaja vastaanottaa herkkukorin Veijo Haukkalal-
ta jääjuhlassa 2008. Seuraava Jääjuhla on sunnuntaina 1.3.2009 klo 13–15.

Yleinen hätänumero 112
Malmin poliisin keskus puh. (09) 189 4391
Maunulan lähipoliisi, Mirka Lehtoranta etunimi.sukunimi@helsinki.poliisi.fi
Huumepoliisin vihjenumero puh. (09) 1895 719
Sosiaalineuvonta Maunulassa puh. 3105 8387
Tietoa sosiaalitoimeen liittyvistä palveluista
Sosiaalipäivystys puh. 0206 96006 

(ympäri vuorokauden)
– Tarvitset kiireellistä apua virka-ajan jälkeen
– Olet huolissasi toisen henkilön pärjäämisestä
– Olet huolissasi lasten hyvinvoinnista
Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto
Ilmoita ongelmista kaduilla ja puistossa puh. (09) 310 39000
rakennusvirasto hel.fi
Ilmoita töhryistä julkisissa kalusteissa puh. (09) 310 39735 ja (09) 310 39690

Tärkeitä puhelinnumeroita

Vielä 1960-luvun alussa Maunulassa riitti talvisin
lunta. Hiihtämään pääsi suoraan Saunabaarin edus-
talta. Suksilla Ulla.

Oulunkylän Seurakunnan
Siirtolayhdistys ry (Ossy)
täyttää kuluvana vuonna
50 vuotta. Näissä merkeis-
sä vietettiin lokakuun 25.
päivä kodikasta juhlaa
Oulunkylän vanhan puu-
koulun yläkerrassa seura-
kunnan Kutomakerhon ti-
loissa.

Ossy perustettiin huo-
lehtimaan lasten ja van-
husten kesäsiirtolatoimin-
nasta, josta yhdistyksen
nimikin juontuu. Vähäva-
raisille vanhuksille ja lap-
sille tarjottiin edullisia lo-
mapäiviä maalaismaise-
missa.

Yhdistys sai 1961 testa-
menttilahjoituksena kiin-
teistön Oulunkylästä Ky-
länvanhimmantieltä, jon-
ka tontin Helsingin kau-

punki 1969 vaihtoi Teinin-
tiellä sijaitsevaan kansa-
koulurakennukseen.

Monien vapaaehtoisten
pyyteettömän uurastuk-
sen avulla saatiin hanki-
tuksi 1966 tontti Samma-
tista, jolla nykyisin toimii
nykyaikainen Elämänno-
kan leirikeskus tarjoten
eri ikäisille hyvät mahdol-
lisuudet kokous-, retki- ja
leiritoimintaan ympäri
vuoden.

Ossyn vastuulla on ollut
jo toistakymmentä vuotta
Lasten Kesäakatemian
järjestäminen. Tuhannet
lapset ovat näiden vuosien
aikana saaneet osallistua
erilaisille kursseille alku-
kesästä.

Ossy on järjestänyt toi-
mintaa myös vanhuksille

ja työttömille erilaisten
leirien muodossa ja on
vuosien varrella ollut tu-
kemassa erityisesti Mau-
nu-lan koulujen leirikou-
luja. Tätä toimintaa var-
ten yhdistys halusikin
juhlavuotensa kunniaksi
tehdä lahjoituksen Maun-
ulan ala-asteen erityisluo-
kille.

"Miehen ikään" ehtinyt
Ossy pyrkii edelleenkin
kohtaamaan uusia haas-
teita säilyttäen kuitenkin
sen, mikä on toimivaa ja
tarpeellista.

Vähävaraisille Ossy
tarjoaa joululounaan
18.12. klo 12–15 Maun-
ulan Seuriksella (Maunu-
lantie 21). Tervetuloa!

Petu Tapio

Maunulan ala-asteen
erityisluokille 2500 euroa

Maunulalainen partiotyttölippukunta Vuokot 

hakee uusia 10v–> jäseniä!

Lisätietoja: Suvi Oksanen puh. 0407762671,

suvi_oksanen@luukku.com

PARTIOON!

Maunulan Leijonat 
täyttivät 50 vuotta
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Laki rakennuksen energia-
todistuksesta (487/ 2007)
edellyttää, että rakennusta
tai sen osaa taikka niiden
hallintaoikeutta myytäessä
tai vuokrattaessa myyjän
tai vuokranantajan on ase-
tettava mahdollisen osta-
jan tai vuokralaisen nähtä-
ville voimassa oleva raken-
nuksen energiatodistus (5
§). Maunulassa noin 21 %
asunto-osakeyhtiöistä on
tehnyt energiatodistuksen.

Energiatodistuksen
käyttöönoton tavoitteena on
nostaa rakennusten ener-

giatehokkuus osto- ja vuok-
raustilanteessa tärkeäksi
valintatekijäksi. Energiato-
distus ohjaa kuluttajia va-
linnoissa samoin kuin esi-
merkiksi kylmälaitteiden-
energiamerkki. 

Suomessa eniten energi-
aa kuluttavat lämmitys,
lämmin vesi, ilmanvaihto ja
valaistus. Rakennusten
lämmitys aiheuttaa Suo-
men kasvihuonekaasupääs-
töistä 30 prosenttia.

Energiatodistusten käyt-
töönottoon velvoittaa EU:n
rakennusten energiatehok-

kuutta koskeva direktiivi.
Taustalla on huoli raken-
nusten energiankulutuksen
aiheuttamista hiilidioksidi-
päästöistä ja energian tuon-
tiriippuvuudesta. Energia-
tehokkuuden parantamisen
taustalla on Kioton ilmasto-
sopimus sekä Suomen ener-
gia- ja ilmastostrategia, jon-
ka tavoitteena on kasvihuo-
nekaasupäästöjen vähentä-
minen.

Lisätietoja
Eino Rantala, Ekosto Oy
p. 0400-410 835
eino.rantala@ekosto.fi

Energiatodistukset 
tulivat pakollisiksi

Maunula-Seura on päättä-
nyt käynnistää Maunulan
visiotyön työnimellä
Maunula 2050. Voit ottaa
kantaa asiaan Maunulan
kotisivujen keskustelu-
palstalla. Visiotyö tukeu-
tuu käynnissä olevaan
Helsingin seutu 2050 -vi-
sioprosessiin, josta vastaa
Pääkaupunkiseudun 14
kunnan muodostama
MAL-työryhmä. 

Maunulan visiotyö koos-
tuisi neljästä osiosta ja
työskentelyjaksosta:

1) Keskustelu vision te-
kemisen hyödyistä ja vision
rajauksesta (13.–30.11.
2008).

2) Maunulan kehityk-

seen pitkällä aikavälillä
vaikuttavien muutosteki-
jöiden tunnistaminen
(1.–21.12.2008).

3) Maunula 2050 visio
eli muodostetaan 5-7 mah-
dollista, toivottavaa, keske-
nään ristiriidatonta tavoi-
tetta (22.12.2008–21.1.
2009).

4) Havainnollistetaan
joitakin ideoita ja keinoja
toteuttaa tehtyä visiota
(25.1.–28.2.2009).

Idea Maunula 2050 vi-
sion tekemisestä syntyi
Maunulan Aluefoorumilla
29.9.2008. Maunula 2050
visiota hyödynnettäisiin
mahdollisessa pääkaupun-
kiseudun yhteisessä yleis-

kaavatyössä.
Maunulan 2050 visiosta

järjestetään aluefoorumi
keväällä 2009. Maunula-
Seurassa visioprosessista
vastaavat Paavo Kaipai-
nen ja Simo Sankari.

Konsulttiselvitys Hel-
singin seutu 2050 valmis-
tuu marraskuun 2008 ai-
kana ja jatkuu keväällä
2009 virkamiestyönä. Idea-
na on, että Maunula 2050
vision työstämisessä hyö-
dynnetään Helsingin seutu
2050 -prosessissa syntyvää
materiaalia.

Lisätietoja
www.maunula.net
www.helsinginseutu2050.fi

Osallistu keskusteluun 
Maunulan visiosta!

Italiasta, Kreikasta, Portu-
galista, Ranskasta ja Sak-
sasta saapui innostunut
joukko opettajia ja rehto-
reita suunnittelemaan
uutta Comenius-projektia
"Europe and Its Many Fa-
ces" Maunulan yhteiskou-
lulle. Kokous onnistui erin-
omaisesti ja vierailla riitti
aikaa tutustua myös ope-
tukseen ja opetustiloihin.
Eritoten suomalainen ope-
tuskäytäntö kiinnosti vie-
raita.

Ohjelmassa oli mm.
kansainvälisen buffet-illal-
linen koulun ruokalassa,
jonne vierailijat toivat kan-
sallisia herkkujaan. Oppi-
laat esittivät suomalaisia
lauluja Johanna Kilpi-
Lindnerin johdolla. Per-
jantai-iltana vieraat naut-
tivat konsertista Finlan-
dia-talolla ja Töölönran-
nan miljööstä. Ennen pa-

luutaan kotiin ehdittiin
myös Helsingin muihin
nähtävyyksiin upeassa au-
ringonpaisteessa. Retki
huipentui munkkikahvei-
hin Kauppatorilla. 

Maunulan yhteiskoulu
toimii projektin koor-
dinaattorina. Projektin
tarkoitus on edistää yh-
teistyötä eurooppalaisten
koulujen välillä. Osallistu-
jamaihin, Portugaliin, Ita-
liaan, Ranskaan, Saksaan
ja Kreikkaan tutustutaan
teemoittain monenlaisen
toiminnan kautta sekä vie-
railuilla kussakin maassa
että omassa koulussa.
Saksan teemana on kan-
sallinen musiikki. Vierailu
huipentuu kansainväli-
seen konserttiin, jossa op-
pilaat esittävät oman
maansa musiikkia. Rans-
kassa käsitellään ilmas-
ton lämpenemistä ja parii-

silaisessa yhteistyökoulus-
sa järjestetään suuri pa-
neelikeskustelu aiheesta.

Portugalissa paneudu-
taan kieliin ja oppilaat
esittävät näytelmän omal-
la kielellään. Keväällä
2010 Italiassa pohditaan
globalisaatiota. Tämän ta-
pahtuman vetonaulana
ovat niin sanotut "country
tables" -pöydät, joilla osal-
listujat esittelevät oman
maansa erityistuotteita.
Viimeinen vierailu touko-
kuussa 2010 tehdään
Kreikkaan, jossa oppilaat
tutustuvat EU:n instituu-
tioihin. Kreikassa on myös
koko tapahtuman loppu-
kokous, jossa arvioidaan
projektin tavoitteiden to-
teutumista.

Auli Fagerström
Comenius-

koordinaattori

Maunulan yhteiskoulussa jälleen
uusi Comenius-projekti

Kuvassa opettajia ja rehtoreita Italiasta, Kreikasta, Portugalista, Ranskasta ja
Saksasta sekä Auli Fagerström Maunulan yhteiskoulusta.

Liity Maunula-Seuran jäseneksi!

Liittymällä Maunula-Seuraan ja maksamalla jäsen-
maksun edistät Maunulan alueen kehittämistä ja 
hyvinvointia sekä Maunulan Mediapajan toimintaa.

Maunula-Seuraan voi liittyä ottamalla yhteyttä puheenjoh-
taja Raimo Puroseen, puh 040 716 5987 tai Riitta 
Heikkiseen, puh. 044 934 2688 ja Maunulan kotisivujen 
kautta, maunula.net, ks. järjestöt-linkki.  

Mediapajalta, Metsäpurontie 19-21, saa viitesiirtonumerolla 
olevan pankkisiirtolomakkeen.  Mediapaja on avoinna ma-to 
klo 10-15.  Mediapajalta saat edullisesti kopiot ja tulosteet. 
Voit käyttää internettiä ilmaiseksi.  Tervetuloa!

Pakilantie 10
puh. 724 8543

Kolesterolin ja verenpaineen mittaus 
apteekissa ke 17.12. klo 10–17. Hinta 6 euroa.

 Palvelemme  ma–to 8:30–19
  pe 8:30–18
  la 9–15
 kesällä ma–pe 8:30–18
  la 9–14

Maunulassa aloittaa tammi-
kuussa Vanhemman Neuvo -
vertaistukiryhmä. Toiminta-
muoto on alueella uusi ja sil-
le on huutava tarve.

Lastensuojelun Keskuslii-
ton Neuvo-hankkeen (2005–
2009) päämääränä on lapsen
aseman turvaaminen ja lap-
sen menetysten minimoimi-
nen vanhempien erossa.

Kyseessä on ammatilli-
sesti ohjattu vertaistukiryh-
mä eropäätöksen tehneille ja
eronneille vanhemmille. Jo-
kaisella kahdeksasta tapaa-
miskerrasta on oma teeman-

sa, jota tukemaan on laadittu
pienryhmä- ja kotitehtäviä.

Lähtökohtana on lapsen
menetysten minimoiminen
ja vanhempien keskinäisen
yhteistyön tukeminen lapsi-
perheen erossa.

Maunulassa ensimmäi-
nen Vanhemman Neuvo -
ryhmä aloittaa toimintansa
12.1.2009. Ryhmä kootaan
alkuhaastattelujen perus-
teella. Ryhmään mukaan ha-
luavat voivat ilmoittautua
15.12. mennessä joko nume-
roon 040-5714811 tai 0400-
887378.

Vanhemman Neuvo

044 991 0095



Sunna Kangas
lähti parivuoti-
aana pikkutyt-
tönä Maunulan
Pirttipolulta
maailmalle pa-
latakseen tänä
syksynä takai-
sin tunnettuna
kuvataiteilija-
na. Näihin vuo-
siin mahtuu
opiskeluja mm.
EVTEK:issä se-
kä Taideteolli-
sessa Korkea-
koulussa, josta
hän valmistui
taiteen maisteriksi vuonna
2007.

Sunna Kankaan taide-
teokset käsittelevät ihmi-
syyttä, keskeisen teeman
ollessa "ihmisyys ja ihmi-
senä oleminen yleismaail-
mallisten ilmiöiden kes-
kellä". Ajatukset ja ideat
kumpuavat ihmisille arki-
sista ilmiöistä, jotka Kan-
gas työstää lopulliseen
muotoonsa. Teoksissaan
hän käyttää kollaasitek-

niikkaa, jossa digitaali-
suus yhdistyy perinteiseen
käsityöhön.

Taiteenteon ohessa
Sunna Kangas toimii aika
ajoin luokan- ja käsityön-

opettajan teh-
tävissä, sekä
hoitaa useita
oman alansa
luottamustoi-
mia mm. Orna-
mossa. Hän on
ollut mukana
useissa yhteis-
näyttelyissä
Suomessa sekä
ulkomailla ja
pitänyt myös
yksityisnäytte-
lyitä. Tällä het-
kellä taideteok-
sia on nähtävä-
nä Vantaan

Taidemuseossa Myyrmä-
essä, ja vuoden 2009 tam-
mikuussa Galleria Johan
S esittelee uusimmat teok-
set, joista yksi oheisessa
valokuvassa.
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kaan tekemään lehteä.
Toimitus:
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Jakelu: Vapaaehtoiset jakajat
tervetulleita. Yhteystiedot Me-
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Sinä, joka harkitsit 
tarkkaan jokaista askelta
Tarkkaan harkitut päätökset luovat turvallisuutta, 
eikä vähiten silloin kun on kyse rahasta. Mieti, mitkä 
ovat sinun säästämisen tavoitteesi ja tule juttelemaan. 
Laaditaan yhdessä sinulle sopiva säästämisen suunni-
telma. Kun keskität raha-asiasi meille, saat henkilö-
kohtaisen pankkineuvojan. Tämä on yksi monista 
eduista, jonka tarjoamme Avainasiakkaillemme.

Soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma–pe 8–20 
ja varaa aika.
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Metsäpurontie 19 – 21 

Puh. 724 9694 

Mia Hoffström            Tuulikki Korpi 
Parturi-kampaaja                        Parturi-kampaaja 

Arkisin klo 9.00 – 18.00, la klo 9.00 - 14.00 

Ki i t ä m m e  a s i a k k a i t a m m e  me n n e e s tä  

vu o d e s t a ,  j a  t o i vo ta m m e  H y vä ä  J o u l ua !  
 

Maunulan Hiuspiste  

Kuusi rytmimusiikin am-
mattilaista päätti raivata
kalentereitaan ja ryhtyä
työskentelemään yhdessä.
Yhtyeessä laulavat Nina
Tapio, Eeppi Ursin, Han-
na-Riikka Siitonen, Riikka
Timonen, Merzi Rajala ja
Kaisa Saarikorpi.

Nimen keksiminen uu-
delle kokoonpanolle on ai-
na hauskaa ja haasteellis-
ta. Jostain putkahti kir-
jainyhdistelmä AiA. Kun
vielä selvisi, että se tar-
koittaa kreikkalaisessa
mytologiassa auringon
nousun jumalatarta, va-
linta oli selvä. Kuin tilauk-
sesta seuraavat AiA:n kon-
sertit olivatkin Kreikassa,
Syros-nimisen saaren
Apollo-teatterissa.

AiA:n laulajat ovat vuo-
sia laulaneet erilaisissa ko-
koonpanoissa esiintyen
tv:ssä, radiossa, levyillä,
konserteissa, festivaaleil-
la ja klubeilla. He ovat sä-
veltäneet, sovittaneet, sa-
noittaneet sekä julkaisseet
omia soololevyjään. Koko
kevyen musiikin kirjo on
kattavasti edustettuna
poppoossa aina Värttinäs-
tä Taikapeiliin ja kuoron-
johtamisesta jazzlauluun.

AiAn joulukonsertti
Maunulan kirkolla (Met-
säpurontie 15) keskiviik-
kona 17.12 klo 18.00. Yh-
tyettä säestää pianisti Pes-
si Levanto. Liput 10 euroa.

Lisätietoja:
www.maunula.net

Huippuyhtye AiA
esiintyy Maunulan
kirkolla

Kuvataiteilija Sunna Kangas 
– takaisin Maunulassa 32 vuoden jälkeen

Tumma pilvi

Vielä hetki


