
Tiedetään,että Kirka,Pirk-
ko Mannola ja Iiro Rantala
ovat asuneet Maunulassa.
Mutta keitä muita julkkiksia
on asunut täällä tai Pirkkolas-
sa,missä päin ja mitä muisto-
ja heihin liittyy, niistä toivo-
taan tarinoita Maunulan kau-
punkipolulle. Ota yhteyttä
työryhmän jäseniin ja kerro
omista kokemuksistasi!

Monessa kerrostalossa oli
myymälöitä, kampaamoja,
suutareita ja kahviloita.Myös
niistä toivotaan omakohtaisia
muistoja.

Arcobaleno löytyy
Suursuonlaidalta

Kaupunkipolku-kierrok-
sen (polusta tarkemmin,kat-
so maunula.net/kaupunki-
polku) voi alkaa vaikkapa
Patterinmäeltä ja sieltä löy-
tyykin tänä päivänä yksi
Maunulassa pisimpään toi-
minut kahvila! Kadun var-
ressa oleva Arcobalenon mai-
nos johdattaa sisään sosiaa-
likeskuksen tiloihin.

Kahvila on Pohjoisen so-
siaalikeskuksen talossa
Suursuonlaita 1:ssä.Valoisa
ja viihtyisä Arcobaleno kut-
suu vierailijoita tarjoilunsa
ääreen päivisin klo
10.15–13.30. Nimi viittaa
kahvilan italialaiseen pe-
rustajaan.

Kahvilan hoitaja Petri
Kesonen kertoo,että toimin-
nasta vastaa Ristola-yhteisö,

jonka toimitilat ovat Metsä-
lässä Tinasepäntie 46:ssa.
Kahvilan ohella yhteisöllä on
leipomo samassa osoitteessa.
Siellä valmistetaan leivon-
naiset ja ruoat,jotka kuljete-
taan päivittäin Suursuonlai-
taan.Leipomosta voi itse ku-
kin myös tilata leivonnaisia,
piirakoita, voileipäkakkuja
ym. kotiin ja juhliin.

Ristola-yhteisö on jo 18
vuoden ajan pitänyt kahvi-
laa yhdessä pohjoisen sosiaa-
likeskuksen kanssa. Kehi-
tysvammaisille nuorille tar-
koitetun,Rudolf Steinerin vi-
rikkeiden pohjalta toimivan
Ristola-yhteisön kahvila tar-
joaa kolmelle nuorelle mah-
dollisuuden tuettuun työ-
hön ja vierailumme aikana
tiskin takana työskennellyt

Tero on ollut mukana jo 7
vuotta ja osaa hommansa lä-
pikotaisin.

Ota yhteyttä!

Kerro Maunulan muista
kahviloista, nykyisistä ja
menneistä, sekä niiden suo-
siosta. Onko sinulla valoku-
via kahviloiden tai liikkeiden
sisätiloista? Ota yhteyttä,
voit jättää yhteystietosi tai
valmiin tarinasi Mediapa-
jaan arkisin klo 10–14.

Työryhmä: Susanna Pit-
känen
(susanna.pitkanen@gmail.co
m) Lisa Ressler-Gabrielsson
(promaide.lisa.gabrielsson@k
olumbus.fi ) Sinikka Joutsal-
mi (sinikka.joutsalmi@wel-
ho.com)
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Maunulan Leikkipuiston leikkijät kokoontuivat 25.4.2012 Maunulan yhteiskoulul-
la. Paikalla oli 65 kpl vanhoja leikkipuiston käyttäjiä vuosilta 1950-1970. Leikkiken-
tän leikkijöiden postituslistalla on jo 302 vanhaa maunulalaista. Ruuasta ja mu-
siikista vastasi yhteiskoulun 8A:n musiikkiluokka.60-luvun musiikkia tuotettiin kuo-
ron, pianistin ja kitaristin voimin.Tapahtuman järjestäjän, Stigu Sundholmin, suu-
ri pettymys oli, että 117 ilmoittautuneesta 65 tuli paikalle. Järjestelykustannusten
ja lipunmyyntitulojen erotuksen aiheuttaman tappion maksoi Maunula-Seura. Jos
haluat liittyä Leikkipuiston leikkijöiden 1950/1970 postituslistalle, lähetä postia Sti-
gulle. sba.sundholm@gmail.com

Huoleton 
putkiremontti
Meillä asukkaiden toiveet kuunnellaan tar-
koin ja palvelu pelaa joustavasti. Pidämme 
koko talon ajan tasalla remonttiasioista. 
Asukkaat pääsevät iloitsemaan huoletta 
oman kodin uudesta ilmeestä! 
NCC on todistanut sen moneen kertaan. 
Aitoon ammattilaiseen voit luottaa.

ncc.fi /korjauskalenteri

Ota yhteyttä:
NCC Rakennus Oy
Puh. 010 507 5588
Mannerheimintie 103a, 00280 Helsinki

Teemme 
sen, minkä 
lupaamme

Maunulan luontopolun
suunnittelutiimi retkeili ke-
väisessä säässä Maunulan

metsissä 7.5. yhdessä Hel-
singin kaupungin edustajien
kanssa.Esiteltäviä kohteita

ja teemoja löytyi paljon, sa-
moin kivoja rauhallisia pol-
kuja pääväylien ulkopuolel-
ta. Mukana retkellä Mikko
Yletyinen,HKI Stara,Mart-
ti Passi Pirkkolan asukas,
Elina Nummi Helsingin
kaupungin puisto-osasto,
Rachel Skinner, Maunulan
ala-aste, Sami Kiema,
Maunulan asukas,Susanna
Pitkänen Oulunkylän rivita-
lot sekä Tiina Raivikko Hel-
singin luonnonsuojeluyhdis-
tys ja Tarja Vartiainen Hel-
singin Latu.

Kuva:
Tarja Vartiainen

Luontopolkua suunniteltiin

Kerro kahviloista, kaupoista ja
julkkiksista

Petri Kesonen (kuvassa vasemmalla) vastaa kahvilan
pyörittämisestä apunaan Ristola-yhteisön nuoria. Ku-
vaushetkellä vuorossa oli pitkään kahvilassa työsken-
nellyt Tero.

Kevät 2012
Aalto Leo Valtteri, Airta Emil
Tatu Severi, Antikainen Ilona
Laura, Anttila Noora Emilia,
Atzmon Yarden Veera Lea,
Badrummonir Ali Sadek,
Björklund Sanni Karolina,
Brax Aarni Juhani, Eero Tuo-
mas Pekka, Efimova Maria,
Ekman Erik Aaro Henrik,
Enwald Joel Daniel,Forsström
Dan Oskar, Haukka Pieta Il-
mari, Heikkilä Tatu Verneri,
Heiniö Matias Santeri, Heino-
nen Valtteri, Hiltunen Santeri
Hannu, Hirvonen Topi Oskari,
Honkamäki Jussi Antton,Hon-
kasyrjä Laura Hannele, Huo-
vari Minerva Maria,Hänninen
Tommi Artturi, Ikonen Lauri
Olavi, Juntunen Fiina Anni,
Kairema Joel Juha Petteri,

Kaivolainen Joni Pekka,Kars-
tu Heikki Johannes, Karvinen
Tommi Ilari, Kiihamäki Simo-
Pekka, Kinnunen Reetta Han-
na, Koskinen Anssi Viljami,
Kuhmonen Reetta-Leena, Kö-
resaar Samuli Julius, Laakoli
Aino Matilda,Laukkanen Hen-
rik Gunnar, Lauronen Milja-
Rebekka, Lehto Kalle Juho
Tapani,Lindbohm Lauri Valde-
mar, Lindgren Leevi Tuomas,
Lipponen Tuomo Armas, Ly-
beck Eerika Katariina,Malinin
Nikita, Mäkelä Markus Timo,
Nisonen Hanna Maria, Nurmi
Susanna Inkeri,Nylund Miika
Antti, Oppong Sandra Yaa,
Paahtio Juha Johannes,Pank-
konen Joel Topias, Piesnack
Rolf Stefan,Porkola Jusa Hese-
kiel, Puhakka Erno Pekka,

Pulkkinen Santeri Joonatan,
Rautavaara Yonathan Alexan-
der,Ritari Ilmari Jaakko Ilkka,
Rosenvall Rilla Ira, Sabure
Phillip Amiel, Salenius Henri
Rafael, Sandberg Verner Joa-
kim, Sarisalmi Ida Matilda,
Sarjamo Salla Maarit Seppälä
Henna Maaria, Seppälä Reet-
ta Elisa,Shing Elisa Katarina,
Soosaar Veikko, Stöckell Pyry-
Petteri,Sundquist Markus Pie-
tari, Surenkin Nina Katarina,
Taivalantti Jori Elias, Tammi
Suvi Katriina,Teittinen Henry
Anton,Tuomi Christian Tarmo,
Tökkeri Kirsi-Maria, Vaario
Marko,Vainikka Aku Ville,Vi-
havainen Anni Maria,Viitanen
Erkko Mikael, Winter Pekka
Mauno
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Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin 
matematiikkalukion ylioppilaat

Maunulan yhteiskoulun
yläasteen liikuntaluokat
kuuluvat urheiluakatemi-
aan,jota tukee olympiakomi-
tea.Tarkoitus on tukea urhei-
levien nuorten oman lajin
harjoittelua. Lukujärjestyk-
seen varataan aamuharjoi-
tusaikoja oman lajin erikois-
harjoitteluun.

Uskomatonta lukio,usko-
matonta!

Lukion ja kymppiluok-
kien kaukalopallojoukkue

voitti pronssia valtakunnal-
lisessa lukion poikien kauka-
lopallon SM-turnauksessa.
Turnaukseen osallistui ur-
heilulukioita ympäri Suo-
men.

Alkulohkossa tulimme toi-
seksi. Voitimme Etu-Töölön
ja Raision lukion.Hävisimme
Oulun lukiolle.Puolivälieris-
sä voitimme Salpausselän
urheilulukion (Lahti) selviy-
tyen neljän joukkueen loppu-
turnaukseen.Välierissä hävi-

simme Mäkelänrinteelle.
Pronssiottelussa voitimme
Raison uudestaan 3–2.Mes-
taruuden voitti Mäkelänrin-
ne ja hopealle tuli Oulu.

Valmennusvastuu oli
loukkaantuneilla:Dan Fors-
ström (hyökkäys),Jukka Mä-
kinen (puolustus), Santeri
Hiltunen (puolustus), Panu
Mieho (hyökkäys).

Juha Saarinen,
liikunnanopettaja

Yläaste verkottuu urheiluakatemian kanssa

Pronssijoukkueen pelaajat: Janne Tervo (maalivahti), Samuli Toppari , Ville Viher-
saari , Akseli Luhanka , Niko Yli-Tainio, Tatu Hiltunen, Miska Kostiainen, Valtteri
Lemmetty, Timi Lahtinen ja Oscar Leppänen.
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