
Millainen oli Maunula
1960–80-luvuilla? Missä ko-
koontuivat nuoret, miten
lorvittiin tai urheiltiin, mi-
ten tutustuttiin tulevaan
puolisoon - ja mikä syke soi
taustalla.

Maunulalaisten entisten
nuorten vapaa-ajan teema-
viikkoa vietetään 7.–14.3.
2009 Maunulan kirjastossa.
Mitä 1960–80-luvuilla ihan
oikeasti näillä kulmilla ta-
pahtui? Tapahtuman järjes-
täjät toivovat,että entiset ja

nykyiset maunulalaiset
kertovat muistojaan. To-
tuudelle on varattu tilaa
nettiin ja äänitiedostoihin -
osuvimmat tapahtuman ai-
kana esiin tulleet muiste-
lukset ja valokuvat pääty-
vät kenties myös Kaupun-
ginmuseon kokoelmiin ja
erilaisten historiikkien si-
vuille.

Maunula viihteellä vii-
kon aikana kirjaston kävi-
jät voivat siirrättää maun-
ulassa kuvattuja vapaa-

ajan kuvia 60–80-luvuilta
vapaa-ajan digitaaliseen
muotoon.Kuvacd:n saa kir-
jastolta mukaansa. Paikal-
la on myös Kaupunginmu-
seo katsastamassa, josko
kuvista osa olisi niin arvok-
kaita, että ne löytävät tien-
sä museon kokoelmiin.Tar-
koituksena on myös valita
vuosikymmenten maunula-
lainen Suomi-rock-biisi ylei-
söäänestyksellä.
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Kirjastossa Maunula
viihteellä 1960–80!

Mitä muistat vai muistatko mitään?
7.3.–14.3.2009 Kaupunkisuunnittelu-

virasto on julkaissut
esikaupunkien renes-
sanssiksi ristityn ke-
hittämismallin.Esikau-
punkirakenteen täy-
dennysrakentaminen
saa parhaimmillaan ai-
kaan merkittävää väes-
tökehitystä ja toivottua
dynamiikkaa asuin-
alueille. Lähtökohtana
on esikaupunkien ta-
loudellisen ja sosiaali-
sen toimivuuden pa-

rantaminen.
Esikaupunkien re-

nessanssi -ajattelun
taustalla on alueen pai-
kallisuuden korostami-
nen ja merkitysten etsi-
minen niin, että jokai-
selle kaupunginosalle
kehittyy oma luonteen-
sa.

Esikaupunkien on-
gelmana on muun
muassa lapsiperheiden
määrän väheneminen,
koska niiden asunto-

kanta on auttamatto-
masti liian pienasunto-
voittoista.

Julkisten ja kaupal-
listen palvelujen toi-
mintaedellytysten pa-
rantaminen on osa Esi-
kaupunkien renessans-
sia.Toimivat ja riittävät
palvelut parantavat
merkittävästi asukkai-
den arkipäivää ja ovat
tärkeä vetovoimatekijä.
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Esikaupunkien
renessanssi

 Esikaupungin Esikaupungin
renessanssineroja?renessanssineroja?
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Jos kotonasi on vinyylilevyjä vuosi-
kymmenten takaa,Maunula viihteel-
lä -tapahtuman aikana voit saada sel-
ville niiden rahallisen arvon.Asiantun-
tija on paikalla heti lauantaina 7.maa-
liskuuta. Myös muille päiville riittää
muistelun aineista:hanurimusiikkia,
vanhoja elokuvanpätkiä, valokuva-
näyttely- ja joukossa myös nykyistä va-
paa-ajanviettoa – maunulalaista räp-
piä.

Viikon huipennus on suosituimman
maunulalaisbiisin paljastus ja entisten
maunulalaisten artistien muistelu- ja
keskustelu, jossa myös livemusiikkia!

Tarkka ohjelma löytyy helmikuun
lopussa Maunulan (www.maunula.
net), Maunulan kirjaston, Helsingin
kaupunginosayhdistykset ry Helka:n
kotisivuilla.

Helmikuussa järjestettiin
Mediapajalla työpaja, jossa
koottiin Maunulan paikal-
lishistoriaa kännykkäelo-
kuviksi.Työpajassa valmis-
tuneet ohjelmat saavat en-
si-iltansa Maunula viihteel-
lä -tapahtumassa lauantai-
na 14.3.

Ohjelmat tuovat esiin
maunulalaisten kotiseutu-

rakkautta ja yhteisöllisyyt-
tä ja niiden kautta hahmot-
tuu näkymä alueen vuosi-
kymmeniin sodanjälkeises-
tä uudisasutuksesta nyky-
päivään.Aiheina ovat Leik-
kipuisto, Kino Maunula,
Metsäpurontie 20:n liiketi-
lat sekä Vesakkotien urhei-
lullinen piha.

Työpajan vetäjinä olivat
Emmi Vainio ja Minna
Tarkka Mediakulttuuriyh-
distys m-cultista.Paja liittyy
avoin kaupunkikanava
M2HZ:n toimintaan ja kau-
punkireportterikoulutus jat-
kuu pilotin jälkeen Maun-
ulan lisäksi myös muissa
kaupunginosissa.

Minna Tarkka

Maunulan
kaupunkireportteripaja
kokosi paikallishistoriaa

Taideteollisessa Korkeakou-
lussa professorina toimi-
nut, m-cultin toiminnan-
johtaja, tutkija, tuottaja on
median moniosaaja.

Minna Tarkan opiskelu-
suunnitelmat vaihtuivat kä-
dentaidoista mediaan. Me-
dia-alalla hän on toiminut
järjestökentällä sekä raken-
tanut koulutusohjelmia eri
yliopistoihin,muun muassa
käynnistänyt koulutusta di-
gitaalisen museosuunnitte-
lun ja interaktiivisen televi-
sion aloille.Kaupunkitelevi-
sio on aihe joka kiinnostaa
ja jonka kehittämisen paris-
sa Minna Tarkka paraikaa
työskentelee.

Tarkan mukaan Suo-
mesta puuttuu toimiva kau-
punkitelevisio-media. Mo-
net eurooppalaiset kaupun-
git tukevat asukasyhteisö-
jen ja järjestöjen tuottamia
kaupunkitelevisiokanavia.
Minna Tarkan 3-vuotinen
kehityshanke on juuri päät-
tymässä; työ jatkuu Stadi-

TV:n kehittämishankkee-
na, jonka tavoitteena on
luoda kevyet tuotantomallit
esimerkiksi kaupunkire-
porttereiden avulla. Stadi-
TV suunnitellaan toteutet-
tavaksi aluksi Internet- ja
kaapelilähetyksinä.

Minna Tarkka muutti
vuoden 2008 lopulla Helsin-
gin ydinkeskustasta Maun-
ulaan. Eri vaihtoehdoista
Maunula valikoitui useasta
syystä; paitsi että kaupun-
ginosa on monen kehitys-
suunnan kärjessä sekä kan-
salaisaktiivista aluetta,
myös keskeisellä sijainnilla
oli ratkaiseva vaikutus pää-
tökseen: äiti asuu muuta-
man kilometrin päässä, ja
lapsen kouluun sekä har-
rastuksiin on sujuvat liiken-
neyhteydet. Läheinen Kes-
kuspuisto sekä oma rivitalo-
piha olivat myös valinnassa
vaikuttavia tekijöitä. Kuis-
ma-pojan mukaan: "Maun-
ula on hyvä paikka!" 

R.H

Minna Tarkka

Mitä ajattelee Lena Junker,
monen vuosikymmenen
maunulalainen,kaupungin-
osamme kehityksestä? Saa-
dusta vastauksesta olisi voi-
nut koota romaanin tai aina-
kin novellinmittaisen teok-
sen.Farmaseuttina toiminut
Lena Junker on muuttanut
ensiksi Maunulan Haavik-
kopolulle 50-luvulla, ja mie-
hensä sekä muutaman vuo-
den ikäisen tyttärensä kans-
sa taloon Metsäpurontielle
49 vuotta sitten.

"Maunula on yhä sama,
idyllinen asuinalue jossa
luonto on lähellä, ja on vih-
reää ja rauhallista.Tosin sil-
loin,kun tien toisella puolel-
la sijainneet vanhat puuta-
lot purettiin,täällä leijui kyl-
lä melkoinen pöly.

Palveluitakin on aina ol-
lut; omassa talossamme on
toiminut eri aikoina liha- ja
maitokauppa, vaatekaup-
pa,pankki,pesula,sähkö- ja
rauta-alan liike ja ihan
alussa tietenkin elokuva-
teatteri. Julkinen liiken-

nöinti on kehittynyt hy-
vään suuntaan,sillä alkuai-
kojen yhden linjan sijasta
nykyään pääsee melkein
oven edestä usealla bussil-
la kaupunkiin, ja jos vain
jaksaa kävellä Pakilantiel-
le, siellä on vielä lisää vaih-

toehtoja. Nykyään voi on-
neksi viedä lastenvaunut
bussiin; oman lapsen olles-
sa pieni vaunuja ei saanut
ottaa mukaan vaan lasta pi-
ti kuljettaa sylissä. Myös
taksinsaanti on yksinker-
taistunut; sillä ennen taksi-

tolpalla päivystettiin vain
määrättyinä viikonpäivinä.

Asujaimiston ikäraken-
ne oli ennen nykyistä nuo-
rempi, ja lapsilla oli paljon
seuraa myös meidän talos-
samme. Nykyisellään tääl-
lä näkee myös rollaattorien
ja kävelykeppien avulla liik-
kuvia iäkkäitä ihmisiä…
Tyttärelläni oli talossamme
kaksi ikätoveria, ja he olivat
paljon keskenään käyden
myös viereisellä leikkiken-
tällä leikkimässä. Käyn
siellä nykyään lapsenlapse-
ni kanssa; hän pitää siellä
keinumisesta.

Runsaan tarjonnan vuok-
si olen suosinut lähikauppo-
ja, ja sen vuoksi ostoskes-
kuksella on tullut asioitua
lähinnä vain apteekissa.
Yhä edelleen käytän lähi-
kauppaa, ja leivän haen pai-
kallisesta kahvilasta. Sil-
loin tällöin käyn keskustas-
sa hakemassa jotain eri-
tyistä tarvitsemaani. Viih-
dyn Maunulassa – täällä on
kaikki!"

Lena Junker – vuosikymmenien maunulalainen

Joka lenkillä tulee tuttuja Maunulan uroita vastaan,

eräät suihkumeilaavat pienet tervehdykset vaan.

Mutta emännän muisti on hatara, huono,

Ja sillä on aivan hyödytön kuono,

Että muutaman tunnistaa, karvoista ainoastaan.

On tomera Valtteri ja villava Jasu,

On varova Kasperi ja uljas Hukka

On letkeät kaverit Remu ja Riesa,

Ja jo kaukaa kuuluva laulava Ossi.

On päiväkotitoverit Mörri ja Dobbi

ja pitkäkoipi Nemo, ja matala Eetu.

- Ja naapurin Toivo.

Vaan narttuja ei oteta lukuun,

kun eivät kuulu poikien sukuun.

Avustanut H.E.

TYTTÖKOIRAN MIETTEITÄ
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Helsingin kaupunki on
ottanut käyttöön kal-
sean "lähiö"-sanan tilal-
le termin esikaupunki.
Lähiöhän on kauas kes-
kustasta synkkään
neitseelliseen metsään
rakennettu asuntoalue,
jossa ei ole minkäänlai-
sia palveluja. Näin
määriteltynä Maunula
ei koskaan ole ollut lä-
hiö, vaikka sitä on mo-
nesti sellaiseksi väitet-
ty. Maunulassa asui
kantaväestöä jo kerros-
talojen tullessa,se ei ole
kaukana Helsingin kes-

kustasta ja siellä on ai-
na ollut suhteellisen
hyvä palvelutarjonta.
Siinä mielessä tämä on
aina ollut kunniakkaas-
ti esikaupunki.

Joku maunulalainen
saattoi kuukausi sitten
lukea kaupallista il-
maisjakelulehteä, jos-
sa oli artikkeli Helsin-
gin kaupunginosista.
Teksti oli todella poik-
keuksellista, sillä suu-
rimmalle osalle Helsin-
gin päättäjistä ja virka-
miehistä on täysin uut-
ta tietoa,ettei Maunula

ole kaupunginosa vaan
osa-alue Oulunkylän
kaupunginosassa.

Kun minä olen tä-
män aina tiennyt,on se
myös syy siihen, että
olen tässä tehtävässäni
talkootyönä levittämäs-
sä tietoutta oulunkylä-
läisille maunulalaisil-
le.

Tiedoksi myös kaikil-
le lukijoille,että Oulun-
kylän historia on pitem-
pi kuin Helsingin.Uusi
tulokas vain sattui kas-
vamaan naapuriaan
suuremmaksi.

1990-luvun lama jätti mo-
net pitkäaikaisesti, jopa py-
syvästi työttömäksi. Nyt
kun talous taantuu, on pi-
dettävä huolta siitä,että sa-
ma ei toistu. Kun yritykset
työllistävät vähemmän,tar-
vitaan kaupungin aktiivi-
suutta työllistämisessä., to-
dettiin Maunulan elvytys-
talkoissa Saunabaarilla
maaliskuun alussa.

– On tärkeä, että asuin-
alueilla on toimintaa, jonka
ansiosta kukaan ei jää yk-
sin,korosti Helsingin työvoi-
man palvelukeskus Duurin
toimistopäällikkö Sari Toi-
viainen.

Pitkäaikaistyöttömille on
Duurissa saman katon alta
kuntoutusta, koulutusta,
työllistämistä ja neuvontaa
velka-, terveys- ja sosiaali-
sissa ongelmissa.

Kaupunginvaltuutettu
Yrjö Hakanen (SKP ja
Helsinki-listat) esitti, että
Helsinki voi osaltaan torjua

lamaa ohjaamalla kaupun-
gin 2000-luvulla keräämis-
tä ylijäämistä lisää rahaa
palveluihin,rakentamiseen
ja työllisyyden hoitoon.

– Nyt pitää aientaa kir-
jaston ja työväenopiston ti-
lojen rakentamista Maun-
ulan uuteen keskustaan.
Yksi uuteen keskustaan tu-
levista asuintaloista voisi ol-
la kaupungin palveluasun-
toja.Lisäksi ala-asteen kou-
lun pihalle parakkiin sijoite-
tulle päiväkoti Stigenille

tarvitaan pysyvät tilat.
Hakasen mielestä näitä

hankkeita ei pidä lykätä
monen vuoden päähän, ku-
ten kiinteistövirasto aikoo.
Rakentaminen kannattaa
aloittaa nopeasti, koska se
on nyt halvempaa. Hän
muistutti, että Helsingillä
on lähes miljardi euroa kas-
satalletuksissa. Näistä ra-
hoista osa pitää laittaa nyt
liikkeelle torjumaan lamaa.

(Teksti: JH)

Maunulan elvytystalkoot

Maunulan kotisivuille
(www.maunula.net) on avat-
tu uusi palveluhakemisto,
josta voi etsiä tietoa paikal-
lisista palveluista.Kuka ta-
hansa voi myös lisätä uusia
tietoja tai muokata olemas-
sa olevia. Hakemistoon voi
lisätä paitsi kaupallisia,
myös julkisia palveluita.
Yhtälailla hakemistoon toi-
votaan tietoja myös paikal-
lisista yhdistyksistä sekä ns.
epävirallisista palveluista
kuten kivoista leikkipai-
koista ja puistoista.Palvelu-
hakemiston käyttö on il-
maista sekä tietoja etsiväl-
le tai lisäävälle asukkaalle
että palveluntarjoajille.

Palveluhakemisto on pi-
lottivaiheessa, eli sitä tul-

laan kevään ja kesän aika-
na kehittämään saatujen
palautteiden pohjalta.Tule-
vaisuudessa palveluhake-
miston voi löytää kaikilta
helsinkiläisiltä kaupungin-
osasivuilta, mutta aluksi
sitä testataan Maunulan li-
säksi Arabianrannan ja
Herttoniemen kaupungin-
osasivuilla.

Kaupunginosasivujen
kehittämistyö on osa
Maunulassa ja Herttonie-
messä käynnissä olevaa
Helka ry:n vetämää Alpak-
ka-hanketta ja laajempaa
VTT:n koordinoimaa
Ubiikki Helsinki -hankeko-
konaisuutta. Maunulan ko-
tisivut, joilla on myös lisä-
tietoa Alpakka-hankkees-

ta, löytyvät osoitteesta:
www.maunula.net. Palve-
luhakemistoa koskevat pa-
lautteet ja ideat voi lähet-
tää projektipäällikkö Anna
Kanervolle 
(anna.kanervo@helka.net).

Alpakka-hanke jatkuu
kesään 2009 asti. Kevään
aikana hankkeessa jatke-
taan kaupunginosasivujen
kehittämistyötä. Mahdolli-
sesti tulossa on VTT:n kans-
sa toteutettava Internet-
palvelujen käyttäjätestaus,
johon halukkaat maunula-
laiset voivat osallistua.Maa-
liskuussa (7.–14.3.) hanke
on mukana järjestämässä
Maunulan kirjaston Maun-
ula viihteellä 1960–1980! -
tapahtumaviikkoa.

Missä on Maunulan
paras leikkipaikka?

Parhaillaan laaditaan Raide-
Jokerin alustava yleissuun-
nitelma välillä Itäkeskus –
Maunula – Tapiola.Rata,sii-
hen liittyvät pysäkit,vaihto-
asemat ja varikko sekä ra-
dan toteuttamisen edellyttä-
mät katujärjestelyt suunni-
tellaan sillä tarkkuudella,et-
tä hankkeelle saadaan kar-
kea kustannusarvio ja voi-
daan varmistaa ratalinjan ja

pysäkkien aluevaraukset
kaavoissa ja muissa suunni-
telmissa.

Nykyistä bussijokeria
käyttää arkisin 27000 mat-
kustajaa päivässä. Linjan
kuormittumisen vuoksi on
päätetty käynnistää nykyai-
kaisen light rail -teknologi-
aan perustuvan korkealuok-
kaisen pikaraitiolinjan suun-
nittelu.

Alustava yleissuunnitel-
ma valmistuu keväällä 2009.
Alustavan yleissuunnitel-
man hyväksymisen jälkeen
Raide-Jokerin suunnittelu
etenee hankesuunnitelma-
vaiheeseen. Raide-Jokerin
yleissuunnitelmaluonnos on
esillä 23.2.–13.3.2009 Maun-
ulan kirjastossa (Suursuon-
laita 6).Raide-Jokeri voisi ol-
la käytössä jo 2015–2016.

Raide-Jokerin 
suunnittelu käynnissä

Pasilasta Maunulan kautta
lentokentälle on kaavailtu
metroyhteyttä.Asian toi jul-
ki kaupunkijohtaja Jussi
Pajunen keväällä 2006.
Metrosuunnitelmista val-
mistui keväällä 2006 WSP
Groupin tekemä konsultti-
suunnitelma. HKL teki
asiasta alustavan ideasuun-
nitelman jo vuonna 2004.

Greater Helsinki Vision
2050 kilpailun ideoiden jat-
kotyöstämisen myötä on
pohdittu pääradan ohjaa-
mista maan alla lentoase-
man kautta Pasilaan.

Metroasemalle on linjas-
ta riippuen kaksi paik-
kaa. Suora tunnelilinja
kulkee Maunulanmäen
väestönsuojan länsipuo-
lelta. Aseman lippuhalli
sijoittuu uuden ostoskes-
kuksen länsipäähän.
Linjaa olisi ehkä siirret-
tävä itään väestönsuojan
itäpuolitse jos lippuhal-
li halutaan Pakilantien
viereen. Yhteys Jokerin
pysäkkiin olisi saatava

lyhyeksi ja joustavaksi.
Tuusulantietä seuraa-

van metrolinjan asema
sijoittuu Pakilantien ja
Suursuontien tuntu-
maan.

Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto on valmistellut Paki-
lantielle uutta liikenne-
suunnitelmaa. Tavoittee-
na on parantaa Pakilan-
tien kevyenliikenteen tur-
vallisuutta.

Uuteen keskustaan tu-
lee kaksi T-risteystä. Paki-
lantie säilyy 2+2-kaistaise-
na Tuusulantien risteyk-
sestä uudelle Tammion-
tielle asti. Pirjontien ja Pa-
kilantien risteykseen tulee
kiertoliittymä, joka paran-
taa liikenneturvallisuutta,
mutta ei huononna Paki-
lantien välityskykyä. Joke-

rilinjalla kulkee nykyisin
melkein 25000 matkusta-
jaa päivittäin ja Pakilan-
tiellä liikkuu noin 12000

autoa vuorokaudessa. Lii-
kennesuunnitelmassa on
otettu huomioon Raide-Jo-
kerin tilatarpeet.

Pakilantie turvallisemmaksi

Metro Pasilasta Maunulan
kautta lentokentälle

Samaa 
esikaupunkia
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Maunulan keskustan kaa-
vaehdotuksessa on Paki-
lantien länsipuolelle varat-
tu päivittäistavaramyymä-
lälle 2200 kerros-m2, pien-
liiketilaa 400 kerros-m2

sekä julkisille toiminnoille
2500 kerros-m2. Julkisten
toimintojen tontti on va-
rattu kirjastolle sekä työ-
väenopistolle.

Pakilantien itäpuolelle
nykyisen Suursuon ostos-
keskuksen puolelle on kaa-
voitettu asuntorakentami-
selle 4200 kerros-m2 sekä
pienliiketilaa asuintalojen
pohjakerrokseen 600 ker-
ros-m2. Yhteensä uutta
pienliiketilaa tulee Maun-
ulan keskustaan 1000 ker-
ros-m2. Uutta liiketilaa tu-
lee yhteensä 3200 k-m2.

Liikekeskustan länsi-
puoli muodostuu S-marke-
tista ja 3–5 liiketilasta.
Uuteen S-markettiin tulee
tuotteita reilut 10000 kpl,
joka on kaksinkertainen

määrä tuotenimikkeitä
verrattuna nykyiseen S-
markettiin. Päivittäin sii-

nä tulee käymään 3000 –
4000 asiakasta. Pienliike-
tilojen käyttö tarkentuu,

kun kaava on vahvistettu.

Maunulan keskustaan riittävät tilat

Maunula-Seura tekee toimi-
tilaselvityksen, jossa kartoi-
tetaan kaikki Maunulan
toimitilat ja Suursuon ostos-
keskuksen yrittäjien käytös-
sä olevat tilat. Selvityksen
tavoitteena on kartoittaa

mahdollisuudet sijoittaa
Suursuon ostoskeskuksen
yrityksiä Maunulan nykyi-
seen toimitilakantaan.

Selvityksen tekevät ark-
kitehdit Simo Sankari ja
Ritva Sario. Sankari on toi-

minut toimitila-asiantunti-
jana Senaattikiinteistöissä,
ja Sario on työskennellyt
mm.rakennushallituksessa
ja Helsingin opetusviras-
tossa.

Selvitystä esitellään

28.4.2009 Maunulan Alue-
foorumilla Palvelukeskus
Saunabaarilla (Metsäpu-
rontie 25, 3. krs.). Selvitys
valmistuu elokuuhun 2009
mennessä.

Maunula-Seura teettää toimitilaselvityksen

Nuorisolautakunta hyväk-
syi 18.12.2008 alueellisen
nuorisotyön toiminta- ja ti-
lastrategian sekä tilastrate-
gian toimenpidesuunnitel-
man. Suunnitelman mu-
kaan nuorisotoimi luopuu
osasta Maunulan nuorisota-

lon tiloista eli yhteensä 182
m2:stä. Maunulan nuoriso-
talossa on tilaa yhteensä
443 m2.Nykyinen nuorisota-
lo tarvitsee tilastrategian
mukaan kunnostusta.

Sosiaalilautakunnan
22.4.2008 hyväksymän Päi-

väkoti Stigenin tarveselvi-
tyksen mukaan kahden lap-
siryhmän paviljonkipäivä-
kodin laajuus on 356,5 h m2

(376,0 kem2) sekä kylmäva-
raston tarve 7,0 m2. Päivä-
koti Stigenille etsitään pysy-
vää tilaa Maunulasta.

Yhtenä vaihtoehtona on
esitetty Stigenin siirtämis-
tä nykyisen nuorisotalon
paikalle ja nuorisotalolle ti-
lojen etsimistä Maunulan
uudesta keskustasta tai ny-
kyisestä kirjastosta Suur-
suonlaita 6:sta.

Nuorisotalon tilantarve vähentynyt

Pakilantie 17 tontille suun-
nitellaan olemassa olevan
kerrostalon laajentamista.
Kaupunkisuunnittelulau-
takunta päätti lähettää
asemakaavan muutoseh-
dotuksen kaupunginhalli-
tukselle puoltaen sen hy-
väksymistä.Sato-Asunnot
Oy suunnittelee tontille
senioriasuntoja.

Tontin koko on 2.332 m2.
Nykyisen rakennuksen

kerrosala on 1.024 k-m2 ja
uuden rakennuksen ker-
rosala 1.376 k-m2. Luku
vastaa tehokkuutta e=0,9.
Yhteensä kerrosalaa on
2.400 k-m2.

Uusi viisikerroksinen
rakennus on maastossa
kerrosta korkeammalla
kuin vanha.Pysäköintiä on
maantasossa,autotalleissa
ja istutetun pihakannen al-
la.

Pakilantie 17:een
senioriasuntoja

Kirjasto ja työväenopisto
saivat maaliskuussa 2008
Maunulan keskustan kult-
tuuritiloja koskevan yhtei-
sen tarveselvityksen val-
miiksi.Kirjastolle tulisi tar-
veselvityksen mukaan
Maunulan uuteen keskus-
taan tilaa 827 huoneisto-m2

ja työväenopistolle 1639
hum2.

Maunulan keskustan
kulttuuritilojen yhteinen
kustannusarvio on ilman
arvonlisäveroa 8,5 miljoo-
naa euroa.

Uuden kirjasto- ja työvä-
enopistorakennuksen han-
kesuunnittelu on käynnis-
sä. Tavoitteena on saada
hankesuunnitelma valmiik-
si ja myös päätöksentekoon
jo tämä vuonna.

Suunnitteluun haetaan
ideoita Lontoon Tower

Hamletin Idea Storesta, jos-
sa kirjasto ja oppiminen on
yhdistetty: "Idea Stores
combine the best of traditio-
nal library and information
services with first class life-
long learning opportunities
in comfortable and friendly
surroundings".

Asukkaat ovat ideoineet
keskustaan Jokerikirjastoa
eli kirjastoa, joka palvelisi
myös Jokerilinjan.Jokerilin-
jaa käyttää arkisin 27000
matkustajaa päivässä ja
linja kuormitus suurin lin-
jan keskikohdalla eli Maun-
ulan kohdalla. Maunulan
keskustan lävitse kulkee
yli kymmenen bussilinjaa:
22, 51, 52, 52A, 54B, 62, 63,
66, 66A, 67, 516, 550, J61.

Lisätietoja:
www.maunula.net
www.ideastore.co.uk

Lontoosta mallia
keskustan
kulttuuritiloille

Kaupunginvaltuusto hy-
väksyi yksimielisesti
Maunulan keskustan
kaavan 25.4.2007. Kaa-
vasta tehtiin kesäkuussa
2007 neljä valitusta Hel-
singin hallinto-oikeudel-
le, jotka Helsingin hallin-
to-oikeus hylkäsi
19.6.2008.Tämän jälkeen
Helsingin hallinto-oikeu-
den päätöksestä tehtiin

Korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen kolme valitusta,
joiden käsittely on vielä
kesken. Ratkaisu saa-
daan ennen juhannusta.

Maunulan keskustan
suunnittelu alkoi tam-
mikuussa 2001. Kaupun-
kisuunnittelulautakunta
hyväksyi Maunulan kes-
kustan kaavaehdotuksen
12.5.2005.

HOK-Elanto on ilmoit-
tanut, että uuden liike-
keskustan länsipuolen to-
teutus kestää noin 1,5
vuotta siitä, kun kaava
on lopullisesti vahvistet-
tu. Pakilantien itäpuo-
len uusien asuintalojen
rakentaminen voi alkaa,
kun länsipuolen liike-
tontti on rakennettu.

Maunulan keskustan
kehittämisen aikataulu

Uusi keskusta tuo 
renessanssin Maunulaan

Renessanssi – uudelleensyntyminen



Kaupunginvaltuusto hy-
väksyi Maunulan koillis-
osan kaavan 24.10.2007 ja
asemakaava vahvistettiin
toukokuussa 2008.

Suursuolle on kaavoitet-
tu kaupunkimaisia pienta-
loja yhteensä 23 100 kerros-
m2.Alueelle tulee 87 erillis-
tä tonttia ja muutama isom-

pi tontti usealle pientaloil-
le eli yhteensä noin
120–130 asuntoa, joihin tu-
lee arviolta 600 asukasta.

Kiinteistövirasto on
vuokraamassa pientaloalu-
eelta 39 Pakilan puoleista
tonttia helsinkiläisille lap-
siperheille.Tonttien hakuai-
ka oli 15.1.2009 – 17.2.2009.

Helsinki vuokraa nyt yh-
teensä 70 pientalotonttia ja
hakemuksia on tullut 825.
Tontinvuokraajat valitaan
arpomalla maaliskuun ai-
kana. Rakentaminen voi
alkaa jo 2010.Tuusulanväy-
län meluaita rakennetaan
vuoden 2009 aikana.

Suursuon pientaloalu-
een kautta kulkevan maa-
kaasuputken siirto on mah-
dollista vasta vuonna 2011.
Siksi Maunulan puoleisen
pientaloalueen on arvioitu
rakentuvan vasta vuoden
2013 aikana.

Kiinteistövirasto on teh-
nyt alustavasti Mesta Oy:n
kanssa tontinvaihtosopi-
muksen koskien Suursuon
tonttia 28317/2. Helsinki
saisi Mesta Oy:n kiinteistön

Lauttasaaresta.
Historiallisesti arvokas

1900-luvun alussa linnoitet-
tu Patterinmäki sekä van-
husten kuntopolun alue
jäävät puistokäyttöön.Kaa-
va-alueelle on suunniteltu
lisäksi pelikenttä sekä las-
ten leikkipaikka.

Uusi koirapuisto tulee
Tuusulanväylän itäpuolel-
le. Koirapuiston siirron se-
kä Suursuon eteläosan
puistojen ja teiden rakenta-
misen osalta aikataulu lie-
nee sama kuin pientaloalu-
een eteläosan rakentami-
senkin.

Suursuon pientaloalue
rakentuu 2013
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Suursuon kaavoitettuun
alueeseen kuuluu 2600
kerros-m2:n kerrostalo-
tontti. Sen lähellä ovat
erinomaiset palvelut
ikääntyneille kuten van-
husten kuntopolku, ter-
veysasema ja Helander-
säätiön vanhainkoti.

Kiinteistövirasto on va-
rannut Suursuonlaidan
kerrostalotontin Sato
Asunnoille. Tontille ra-

kennetaan todennäköises-
ti senioreille asuntoja lähi-
vuosina.

Sato osti tammikuussa
2008 Suursuontie 14:n
entisen Paanumäen van-
hainkodin vuonna 1962
valmistuneen rakennuk-
sen. Sen koko on 1555 k-
m2 ja tontin ala on 2906
m2. Rakennukseen tullee
myös senioriasumista.

Suursuonlaidan
kerrostalotontti Satolle

PALVELEVA RAUTAKAUPPA

Pakilantie 14
Helsinki

puh 09-754 4069
fax 09-754 4063

KATSO HINTOJA !  
Tule löytämään edullisia jokakodin tarvikkeita!

AVOINNA   ma-pe  8-17   (la suljettu)

Meiltä löytyy:
- Työkalut
- LVI- ja sähkötarvikkeet
- WC- ja talouspaperit
- Siivousaineet ja -välineet: Sini ym.
- Maalit sisä- ja ulkokäyttöön; edullisesti
- Maalaustarvikkeet
- Moottorisahat ja ruohonleikkurit

TALOYHTIÖIDEN HALLITUKSET !  

Sopimustilille ostaessasi saatte alennukset
eikä tarvita käteisrahaa pikkuostoihin: lamput, 
siivousvälineet, tarvikkeet kivijalasta kattoon!

TILI MEILLÄ - ETU TEILLÄ!

Asuntolaina
tarpeittesi mukaan! N

or
de

a 
P

an
kk

i S
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m
i O

yj

Teemme sen mahdolliseksi

Oulunkylä, Pakila, Käpylä
nordea.fi

Tarjous 
voimassa 
28.3. asti

Aqualan L

200 g750
(norm. 9,20 €, 46,00 €/kg) 

(37,50 €/kg) 

Pakilantie 10, puh. 724 8543 
Palvelemme ma–to 8.30–19.00, pe 8.30–18.00, la 9.00–15.00

Monikäyttöinen perusvoide 
koko perheelle

TARJOUS !Suursuon pientaloalue
rakentuu 2013

Jatkoa etusivulta
Esikaupunkialueiden tarkastelujen teemoja ovat

esimerkiksi Jokeri I,keskukset urbaaneiksi,palvelui-
den tiivistäminen,pysäköinti ja rakennuksien laajen-
taminen.

Lisätietoja www.maunula.net
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Arto Bryggaren
haastattelu:

1. Mistä idea Maunulan
uudesta keskustasta sai
alkunsa?

Aloite lähti liikkeelle
kansalaisaktiivisuuden
pohjalta. Maunulassa käy-
tiin vilkasta keskustelua
90-luvun lopulla koko alu-
een tulevaisuudesta.

Alueella oltiin huolestu-
neita asukasrakenteen vi-
noutumisesta kuten lapsi-
perheiden vähenemisestä,
kaupallisista palveluista,
ja turvallisuudesta. Tuol-
loin ostarin vuokra-ajan
umpeutuessa pohdittiin
Maunulan keskeisen alu-
een uudistamista. Syntyi
ajatus uudesta liikekes-
kuksesta ja asuntorakenta-
misesta.

Ajatuksena oli lisätä
kaupallisia lähipalveluita
ja saada uusi kirjasto. Toi-
min ukkosenjohdattimena
käydyn keskustelun ja lu-
kuisten kansalaistapahtu-
mien ideoiden innoittama-
na.

2. Mitä on tapahtunut
sen jälkeen?

Kaupungin eri virastot
kuten kaupunkisuunnitte-
luvirasto ja kiinteistöviras-
to sekä eri lautakunnat
ovat hyvässä yhteistyössä
asukkaiden kanssa raken-
taneet kaavaesityksen, joka
huhtikuussa 2007 hyväk-
syttiin myös kaupunginval-
tuustossa.

Kaava antaa mahdolli-
suudet asuinkerrostalojen
ja uuden liikekeskuksen
rakentamiseen samalla,
kun alueen julkisia ja kau-
pallisia lähipalveluita lisä-
tään.Kirjasto ja uudet kau-
pat ovat hyvä vastaus

maunulalaisten omaan
aloitteeseen Maunulan kes-
kustan parantamisesta.

3. Mitä Maunulalle ta-
pahtuu tulevaisuudes-
sa?

Näen Maunulan tule-
vaisuuden hyvin valoisana.
Keski-Pasilan rakentumi-
sen kautta Maunula on si-
jainniltaan lähellä "kaik-
kea". Raidejokeri etenee
hyvässä myötätuulessa.
Mahdollinen toteutuminen
nostaisi Maunulan Helsin-
gin seudun liikenteelliseen
keskipisteeseen.

Tulevaisuuden muita
suuria suunnitelmia ovat
raidelinjaus Pasilasta len-
tokentälle Maunulan kaut-
ta.

Puistojen, lähipalvelui-
den ja hyvien liikenneyh-
teyksien Maunula on var-
masti meidän kaikkien
päämäärä, jonka eteen on
helppo ponnistella. Maun-
ula on nyt tulevaisuuden
asuinalue.

Arto Bryggare
Kaupunginhallituksen
jäsen
Kaupunginvaltuutettu

Maunulasta kehittyy huippu-
asuinalue Keski-Pasilan
rakentamisen myötä

Maunulan Lions Club
järjesti 1.3 perinteisen
Jääjuhlan, joka houkut-
teli satoja maunulalaisia
ala-asteen koululle. Ylä-
kuvassa Alpakka-hank-
keen Anna Kanervo
(oik.) ja Maunula-Seu-
ran Hannele Rankamo
esittelevät Maunulan ta-
pahtumia.

Jääjuhla

Tässä lehdessä ei ole Hannele Rankamon kuvia vanhasta
Maunulasta,sillä valokuvakansio (punainen) on kadonnut.
Jos joku on sen nähnyt,voi ottaa yhteyttä päätoimittajaan.

Kotiruokaa myös
Arcobalenosta

Helsingin sosiaalipäivys-
tys on muuttanut. Uusi
osoite on Säästöpankin-
ranta 2 A, 5.kerros, 00530
Helsinki. Sosiaalipäivys-
tyksen puhelinnumero
020 696 006 säilyy ennal-
laan.

Sosiaalipäivystyksestä

voi kysyä neuvoa ja tukea
vuoden jokaisena päivänä
ympäri vuorokauden. So-
siaalipäivystys auttaa so-
siaalihuollon kriisitilan-
teissa lähinnä iltaisin ja
viikonloppuisin. Virka-ai-
kana kello 8.15–16 helsin-
kiläisiä palvelevat oman

asuinalueen sosiaaliase-
ma, perhekeskus ja muut
toimipisteet.

Lisätietoja: sosiaalipäi-
vystyksen päällikkö Olli
Salin puh. (09) 31043816

www.hel.fi/sosv > So-
siaalipäivystys

Helsingin sosiaalipäivystys muutti

Kadonnut

Edellisessä lehdessä oli ar-
tikkeli "Edullisia keittoja ja
kotiruokaa Maunulassa".
Artikkelista puuttui kui-
tenkin Maunulan virastota-
lon kahvila Arcobaleno.Siel-
lä on tarjolla keittoja,pizzaa
ja salaattia. Iso keitto ja lei-
pä maksaa 3,70 euroa.Kah-
vila on Ristola-säätiön yllä-

pitämä.
Keitot ovat herkullisia ja

hinta laatusuhde on hyvä.
Keitot noudattavat neljän
viikon lukujärjestystä.Arco-
baleno on auki 10.15 –
13.30 arkisin.
Osoite:
Maunulan sosiaaliasema
Suursuonlaita 1

Maunula-Seura käynnisti
marraskuussa 2008 Maun-
ulan visiotyön työnimellä
Maunula 2050.

Vuoden alusta tuli voi-
maan maankäyttö- ja ra-
kennuslain muutos, joka
velvoittaa pääkaupunki-
seudun kunnat tekemään
yhteisen yleiskaavan. Vi-
siontyön tuloksia hyödyn-
netään seuraavan yleis-
kaavatyön yhteydessä.

Voit ottaa kantaa Maun-
ulan tulevaisuuteen kotisi-
vujen keskustelupalstalla.
Visiotyö tukeutuu käynnis-
sä olevaan Helsingin seutu
2050 -visioprosessiin, josta
vastaa Pääkaupunkiseu-
dun 14 kunnan muodosta-
ma MAL-työryhmä (maan-
käyttö, asuminen, liiken-
ne). Maunula 2050 vision
työstämisessä hyödynne-
tään Helsingin seutu 2050

-prosessissa sekä kaupun-
kisuunnitteluviraston Esi-
kaupunkien renessanssi -
projektissa syntyvää mate-
riaalia.

Tavoitteena on tiivistää
keskustelun tulokset
Maunulan visioksi kesään
mennessä.

LISÄTIETOJA
www.maunula.net
www.helsinginseutu2050.fi

Osallistu keskusteluun
Maunulan tulevaisuudesta!
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Maunula-Seura ryhtyy yhdessä Ekosto Oy:n kanssa edistämään Maunulan alueen ener-
giatehokkuutta. Tavoitteena on myös taloyhtiötasolla analysoida keinoja vaikuttaa hii-
lidioksidipäästöihin.

Tarkoituksena on synnyttää uusia innovaatioita, joilla parannetaan energiatehokkuut-
ta lähtien käyttäjistä ja yksittäisistä rakennuksista.Maunulan alueella pyritään edistä-
mään taloyhtiöiden,yritysten ja julkisen sektorin yhteistyötä.Yhteistyöllä kehitetään uu-
denlaisia ekotehokkaita toimintatapoja ja -malleja.

Ensi vaiheessa on tarkoitus kartoittaa kokonaistilanne Maunulan 42 taloyhtiön ener-
giatodistusten perusteella ja analysoida alueellista energiatehokkuutta.

Analyysi ei maksa taloyhtiölle mitään,mutta se hyödyttää varmasti tiedot lähettänei-
tä taloyhtiötä. Maunula-Seura ja Ekosto Oy julkaisevat yhteenvedon selvityksestä elo-
kuussa 2009.

Lähetä taloyhtiösi energiatodistus alla olevaan osoitteeseen:

Eino Rantala / Ekosto OY
Lintuvaarantie 23, 02650 ESPOO tai eino.rantala@ekosto.fi

Vaikuta ilmastomuutokseen!

Lääkkeiden korvausperus-
teet muuttuvat 1.4. Muu-
tos koskee lääkevaihdon
piiriin kuuluvia lääkkeitä.
Keskenään vaihtokelpoi-
sissa lääkkeissä Kela-kor-
vauksen laskentaperustee-
na aletaan käyttää uutta
viitehintaa. Se tarkoittaa
korkeinta hintaa, jonka
perusteella lääkekorvaus
maksetaan.

Uudistusten vuoksi
lääkkeiden hintakilpailu
kiristynee, jolloin säästöä
saavuttavat sekä lääkkei-
den käyttäjät että Kansan-
eläkelaitos (Kela).

Lääkekustannukset ei-
vät nouse, jos asiakas hy-
väksyy apteekin ehdotta-
man/tarjoaman lääkevaih-
toehdon.

Jos lääkäri on määrän-
nyt lääkevaihdon piiriin
kuuluvan viitehintaa kal-
liimman lääkkeen, apteek-
ki ehdottaa sen vaihta-
mista vastaavaan, mutta
korkeintaan viitehintai-

seen lääkkeeseen.
Jos asiakas ei halua

vaihtaa lääkettä, lääke-
korvaus lasketaan viite-
hinnan perusteella. Täl-
löin asiakkaan on makset-
tava viitehinnan ylittävä
osuus kokonaan itse eikä
tämä lisäkustannus kerry-
tä vuotuista omavastuuta.

Lääkäri voi edelleen
kieltää lääkevaihdon. Sil-
loin viitehintaa ei sovelle-
ta ja asiakas saa Kela-kor-

vauksen lääkärin määrää-
män lääkkeen hinnasta.

Uudistus ei vaasi asiak-
kaalta mitään toimia. Jos
ei halua lääkettä vaihdet-
tavan, kannattaa asiasta
keskustella lääkärin kans-
sa jo etukäteen.

Lääkevaihtoa voidaan
käyttää vain turvallisesti
vaihtokelpoisista lääkkeis-
tä.

Tiedot Suomen Apteek-
kariliiton tiedotteesta

Lääkkeiden viitehinta
käyttöön huhtikuun alussa

Ryhmäkorjausmallin eli
RK-mallin pilotointi aloitet-
tiin syyskuussa 2008 lähet-
tämällä alueellisen ryhmä-
korjaus ohjelman (ARKO)
kyselyn asunto-osakeyh-
tiöille.

Kyselyn vastausprosent-
ti oli korkea 69 % (28/41),
mikä osoitti, että ainakin
tämä osa RK-mallista toi-
mii.ARKO-raportista löyty-
vät lähes kaikkien Maun-
ulan asunto-osakeyhtiöiden
yhteystiedot.

Kyselyssä asunto-osake-
yhtiöt ilmoittivat kymme-
nen vuoden aikana teke-
mänsä peruskorjaukset ja
10 vuotta eteenpäin ohjel-
moimansa peruskorjauk-
set. Vastausaineiston poh-
jalta taloyhtiöiden voivat
tehdä konkreettista yhteis-
työtä (tiedonhankintaa hy-

vistä menetelmistä ja teki-
jöistä, suunnitteluideoita ja
yhteistyötä, toteutusyhteis-
työtä).

Kyselyssä vain kaksi ta-
loyhtiötä ilmoitti tehneensä
käytännön yhteistyötä jon-
kun muun taloyhtiön kans-
sa Maunulassa.

Joulukuussa 2009 vain 2
kuukautta ARKO-kyselyn
tulosten saamisen jälkeen,
9 taloyhtiötä teki hallitus-
tensa päätöksiin perustu-
vaa käytännön yhteistyötä
putkiremontteihinsa liit-
tyen (Suursuon RK-hanke,
450 asuntoa, vanhan
Maunulan RK -hanke, 120
asuntoa).

Yksi taloyhtiö liittyy
mahdollisesti vielä Suur-
suon hankkeeseen. RK-toi-
mikunnat kokoontuvat ja
edistävät taloyhtiöiden

hankkeita kohti hanke-
suunnitelmavaihetta tai
kohti toteutusvaihetta.

RK-toimikunnat ensin
valitsevat RK-hankkeille
projektinjohtajat. Avain-
henkilöitä ovat nyt RK-toi-
mikuntien puheenjohtajat
(Suursuontien RK-hank-
keessa Eino Rantala, p.
050-3283541) ja vanhan
Maunulan RK-hanke,Mat-
ti Syrjänen,p.09-25195650.

Helsingissä RK-mallia
ollaan levittämässä useille
uusille alueille ja Suomessa
neljään uuteen kaupun-
kiin, joita ovat Vantaa, Es-
poo, Turku ja Tampere.

Mikko Virkamäki
MAP II+ -hanke

Kotialue Oy
etunimi.sukunimi@

kotialue.fi

Maunulan ryhmäkorjaushanke
edistyy

Yleinen hätänumero 112
Malmin poliisin keskus
071 877 4391, 071 877 4392

Maunulan lähipoliisi Mirka Lehtoranta
etunimi.sukunimi@poliisi.fi

Huumepoliisin vihjenumero
(09) 189 5189

Sosiaalineuvonta Maunulassa
(09) 310 58387
Tietoa sosiaalitoimeen liittyvästä palveluista

Sosiaalipäivystys
0206 96006 (24h) kun
● tarvitset kiireellistä apua virka-ajan jälkeen
● olet huolissasi toisen henkilön pärjäämisestä
● olet huolissasi lasten hyvinvoinnista

Helsingin kaupungin rakennusviraston
katu- ja puisto-osasto (09) 310 39000
rakennusvirasto@hel.fi
● ilmoita ongelmista kaduilla ja puistoissa

(09) 310 39735, (09) 310 39690
● ilmoita töhryistä julkisissa kalusteissa

Tärkeitä 
puhelinnumeroita

Tervetuloa

MEDIAPAJANMEDIAPAJAN
avointen ovien päiväänavointen ovien päivään
la. 21.3.2009  klo 11-14

Kahvitarjoilu
Mediapaja, Metsäpurontie 19-21, 

puh. 09-8683 7760

Hulinoiden ja säpinöiden
tarkoituksena on houkutel-
la helsinkiläisiä lapsia van-
hempineen ja seniori-ikäisiä
tutustumaan liikuntaan ja
liikkumaan yhdessä muka-
vassa seurassa. Tapahtu-
milla halutaan tarjota mah-
dollisimman monille tilai-
suus osallistua liikuntatuo-
kioihin ja kokea jotain uut-
ta ja hauskaa. Liikunnan
merkitys hyvinvoinnille on
tärkeää kaiken ikäisille.

Lähiöliikuttaja Elina Sora-
kunnas
puh. 050 3627017 
www.hel.fi/liikunta

Seniorisäpinät
ikääntyville

Seniorisäpinät on suunnat-
tu kaikille seniori-ikäisille,
jotka haluavat huolehtia
itsestään, tutustua uusiin
liikuntamuotoihin ja aloit-

taa liikunnan harrastami-
sen.

Tapahtumissa on aina
tarjolla tietoa terveyslii-
kunnasta ja alueen liikun-
tamahdollisuuksista, sekä
asiantuntijoiden neuvoja
kuntosali- ja tasapainohar-
joittelusta. Jokaisella ta-
pahtumalla on oma tee-
mansa, ja luvassa on erilai-
sia jumppatuokioita,pelejä,
nyrkkeilyä, jousiammun-
taa ym. mielenkiintoista.

Seniorisäpinät järjeste-
tään ikääntyville Maun-
ulan liikuntahallissa tiistai-
sin 10.3. ja 24.3. klo 10.00 –
11.30. Tarjolla jumppaa,
kuntosaliharjoittelua, tie-
toa liikuntamahdollisuuk-
sista, tasapainoharjoituk-
sia. Liikuntaneuvos Eevi
Kaasinen on ensimmäisellä
kerralla mukana menossa.

Osallistumismaksu: si-
säänpääsymaksu eläkeläi-
set 1 euroa, työikäiset 2 eu-
roa.Ei ennakkoilmoittautu-
mista, mukaan sisävaat-

teet ja -kengät.

Maunulan liikuntahalli
Osoite: Maunulanmäki 3-5

Liikuntahulinat
Hulinoiden tarkoitus antaa
2–8 -vuotiaille lapsille mah-
dollisuus liikkua ja leikkiä
yhdessä vanhempiensa
kanssa.Tarjolla on minipyö-
riä,pomppumatto,turbokei-
häitä, pallopelejä ja paljon
muuta mielenkiintoista.
Monelle lapselle pelkkä suu-
ri tila on elämys, ja juokse-
minen on ihanaa.

Tapahtumassa voi ko-
keilla monia asioita ja eten-
kin omia kykyjä. Hulinoin-
ti on lapsille maksutonta ja
kertamaksu vanhemmille
2 €/hlö eläkemummoille ja -
vaareille 1€/hlö. Seuraavat
hulinat: lauantaina 14.3. ja
21.3. klo 9.00 – 10.30.

Maunulan liikuntahalli
osoite Maunulanmäki 3-5

Hulinat ja säpinät Maunulan 
liikuntahallissa

Maunula-Seura järjestää
kevätsiivoustalkoot myös
tänä vuonna.Ajankohta on
todennäköisesti äitienpäi-
vää edeltävä lauantai 9.5.09
klo 12–15.00.

Aika varmistuu kevään ai-
kana, ja siitä sekä siivous-
alueesta tiedotetaan sekä
Maunulan kotisivuilla
www.maunula.net että laa-
jalla ulkomainonnalla.

Kevättalkoot

✂



Julkaisija: 
Maunulan Sanomien tuki ry

Päätoimittaja:
Heikki Lehti 
040-525 1504
heikkilehti@hotmail.com
Jakelulevikki: n. 6500 kpl
Latomo:
TR-Latomo Oy
Helsinki
P. 6150 0690
Painopaikka:
Karprint Oy, Vihti

Toimituksen osoite:
MAUNULAN SANOMAT
Metsäpurontie 19-21
00630 HELSINKI
puh. 8683 7760
maunulan_sanomat@
helsinkilainen.com
www.maunula.net
Lehti on Maunulan kehittämisen
riippumaton äänenkannattaja. Se
tehdään ja jaetaan vapaaehtoisvoi-
min. Tervetuloa mukaan teke-
mään lehteä.
Toimitus:
Pike Vainio, Helen Elde, Riitta
Heikkinen, Virpi Räty, Hannu Kur-
ki, Timo Brunila, Osmo Airo
Jakelu: Vapaaehtoiset jakajat ter-
vetulleita. Yhteystiedot Mediapa-
jalle.
Seuraava Maunulan Sanomat 
ilmestyy toukokuun lopussa. 
Ilmoitushinnat: esim. 50 mm 35
€, 2x50 mm 65 €, 3x100 mm 160
€. Etusivun ilmoituksia ja yli 30 %
sivun kokoisia ilmoituksia lehti ei
julkaise.
ISSN 1239–9426

Olemme lähellä – tulitpa mistä tahansa!
Meillä sinua palvelee yli 20 liikettä ruokakaupoista erikoisliikkeisiin, kertakäynnillä hoidat 

ostokset, pankkiasiat ja hemmottelet itseäsi hyvällä aterialla. Ogeliin kulkevat HKL:n linjat 64, 
52 sekä jokerilinja 550 ja lähijuna. Ogelissa asiointi on helppoa, vaivatonta ja nopeaa. 

Meidät löydät Ogelista:

Kauppakeskus Ogeli, Kylänvanhimmantie 29, OULUNKYLÄ
www.ogeli.fi

Oulunkylän 
Korupaja

Parasta palvelua lähelläsi jo 
vuodesta 1987 – tervetuloa!
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VERHOILU
Verhoilija

Tuomo Arvola
P. 09-724 3252

Verhoilu- ja rottinkityö 
Palviainen

P. 040-745 1065

Annukan verhoomo
P. 043-200 4643

Verhoilija 
Inka Roivio

P. 050-567 4172

ENTISÖINTI
Tmi

Helena Haavisto
P. 050-323 0804

ROTTINKITYÖ
Rottinkiverstas
Untamo Mäki

P. 0400-906 901

Markku Vasara
P. 050-3015901

Margitta Huittinen
P. 0500-426 773

Rottinkityö
Veli Saarela

P. 044-297 8755

REMONTIT JA 
SANEERAUKSET

Joleco
p. 040-544 2520

SOKEVAN HARJAT
Juhani Siponkoski
P. 040-570 9480

Ari Holmberg
P. 045-634 2207
Arto Rantanen

OMPELU
Tmi A. Partinen
P. 044-045 4628
Korjausompelu 

Galina
P. 040-727 5697

PYÖRÄT JA 
LUISTINTEN TEROITUS

SDS-Sport Oy
p. 040-734 996

PÄÄSIÄISMYYJÄISET
ja avoimet ovet

Lauantaina 4.4. klo 12-15
Pakilantie 38 Maunulassa

Tule tutustumaan aitoihin käsitöihin! 
Myytävänä mm. ompelutuotteita, 

rottinkitöitä, harjoja, koruja ja leivonnaisia. 
Arvonta! Brodeeraustöitä otetaan vastaan. 
Pyörien korjausta ja luistinten teroitusta.

TERVETULOA!
www.syry.fi


