
Olemme kokeneet kolmannen perättäisen lumisen talven.Sitä ennen ehdimme jo tuu-
dittautua ilmastonmuutoksen tuomiin Keski-Euroopan leutoihin ja vähälumisiin talviin.

Koska ilmastonmuutos saattaakin olla matkalla sellaiseen,että kesät vain lämpiävät
ja talvet kylmenevät, pitää tämä ottaa huomioon myös kaupunkirakentamisessa. Tule-
vien rakennusten havainnekuvat esittävät aina kaunista kesäistä ilmaa.Totuus on kui-
tenkin toisenlainen: jopa 3–4 kuukautta rakennus-
massat ovat lumen alla. Satanut lumi kerätään
korkeiksi kasoiksi ja katoilta pudotetaan lunta ja
jäätä aina vain lisää.

Jos rakennukset ovat nykyistä tapaa seuraten
tiiviisti toistensa lomissa eikä alueella enää ole va-
paata "joutomaata", lumien poistaminen maksaa
aina vain enemmän. Aivan katujen reunaan ra-
kennetut talot ovat vaarallisia jalankulkijoille,ku-
ten olemme saaneet tuta.

Tehokkuuden ihannoinnissa on aina kääntö-
puolensa.Jokainen asuinalue vaatii myös tuotta-
matonta eli rakentamatonta maata.Se ei ole alu-
een häpeäpilkku vaan tärkeä alue monenlaiseen
spontaaniin toimintaan. Ja lumisina talvina
vaikkapa paikka kasata lunta.Valtavat jatkuvat
kuorma-autorallit lunta kuljettamassa ovat merk-
ki epäonnistuneesta kaupunkisuunnittelusta.
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näkökulmasta.Maunulan
palveluiden ja liikekes-
kustojen kehittämistä
esittelee 16.4.2012 alue-
foorumi, jolloin Maunulan
kehittämistä pohditaan
erityisesti lasten,nuorten
ja lapsiperheiden näkö-
kulmasta.

Lisätietoja
www.maunula.net

Jatkoa etusivulta

Leikkikentän leikkijät
kokoontuvat keskiviikko-
na 25.4.2012 klo
18.00–21.00 Maunulan yh-
teiskoululla (Kuusikkotie
3).Tapaamisen ensisijaise-
na tarkoituksena on tietys-
ti yrittää tunnistaa ja sen
jälkeen jututtaa 30-50 vuot-
ta sitten tavattuja ystäviä
ja koulukavereita.

Jos et ole vielä ilmoittau-

tunut, mietipä miten mu-
kavaa olisi tavata entisiä
koulukavereita ja kadoksis-
sa olleita ystäviä.

Pääsymaksu on 10 eu-
roa ja sen voi maksaa ovel-
la. Hintaan sisältyy
kahvi/tee tai mehu, pullaa
ja pieni suolainen pala.

Jos haluat tukea tilai-
suutta taloudellisesti voit
tehdä lahjoituksia. Jos il-

moittautuneita tulee 120
tai ilmoittautuneita plus
rahaa yhteensä 1200 euroa,
saamme paikalle elävää
musiikkia. Muuten saam-
me kuunnella 50- ja 60-lu-
vun musiikkia levyiltä.

Stig Sundholm
044-3543503
Sähköposti:

sba.sundholm@gmail.com

Leikkikentän leikkijät 1950/1970
kokoontuvat taas

Tervetuloa Maunulan kir-
kolle (Metsäpurontie 15) mu-
siikkitilaisuuksiin ja pääsiäis-
kirkkoihin.

Ke 28. 3. klo 13 "Soi, kii-
tos soi",musiikkimatinea ,jos-
sa lauletaan ja kuunnellaan
kauneimpia hengellisiä laulu-
ja.Mukana Raivo Savik (viu-
lu), kanttorit Kylli Ahola ja
Maija Pesonen-Kareinen,

Maunulan kirkon musiikki-
ryhmä rovasti Kyllikki Jar-
mala ja diakonissa Elisa Ha-
puli.

Kiirastorstaina 5.4. klo
10 Lasten pääsiäiskirkko ja
klo 18 kiirastorstain ehtoolli-
nen

Pitkäperjantaina 6.4.
klo 18 "Oi Natsarealainen",
musiikki-ilta ja tekstejä. He-

li Närhi,sopraano,Kari-Kyös-
ti Silvennoinen, baritoni J.S.
Bachin,Schubertin,Beckerin
ja Taneli Kuusiston musiikkia
sekä virsiä yhteisesti laulaen.

Pääsiäissunnuntaina
8.4. klo 12 messu, jonka jäl-
keen klo 13.15 "Aurinkomme
ylösnousi", seurakuntasalis-
sa lauletaan pääsiäisvirsiä ja
lauluja.

Paaston ja pääsiäisajan 
musiikkia Maunulan kirkolla

Viime vuoden elokuussa
syntyi idea kehittää Maun-
ulaan uusia palveluja,joiden
tarjontamalli perustuu in-
ternetin hyödyntämiseen.
Aloitteen Maunulan tori -
hankkeesta teki Perttu Ta-
pio, joka on ollut aiemmin
mukana Nettimaunula-
hankkeessa ja Maunulan
ryhmäkorjaushankkeessa.
Petun mielestä Maunula on
erinomainen uusien keksin-
töjen ja palvelujen testaus-
ympäristö.

Tavoitteena hankkeessa
on tarjota palveluja interne-
tin avulla erityisesti senio-
reille ja lapsiperheille.

Hankkeessa on mukana
kolme yritystä:Seulo,Arcti-
Care ja Mental Capital Ca-
re.Yritykset on esitelty eril-
lisissä jutuissa.

Maunulan tori -hankeide-
aa esiteltiin julkisesti ensim-
mäisen kerran Maunulan
aluefoorumilla 28.11.2012.
Tämän jälkeen on yritysten
ja maunulalaisten aktiivien

kesken pidetty Mediapajal-
la kolme avointa suunnitte-
lukokousta.

Kaikki ovat tervetulleita
mukaan kehittämään
Maunulan torin palveluita ja
hankeideaa.Seuraavan ker-
ran suunnitteluryhmä ko-
koontuu tiistaina 20.3.2012
klo 18 Mediapajalla.

Etähoivapalveluja esitel-
lään Maunulan aluefooru-

milla 26.3.2012 klo 18 Asu-
kastalo Saunabaarilla.
Maunulan torin kauppapal-
velu -konseptia esitellään
aluefoorumilla 16.4.2012.

Hankkeesta löytyy tieto-
ja Maunulan kotisivuilta
kohdasta "Kehittäminen".
Hankkeen yhteyshenkilönä
Maunulassa toimii Matti
Pöyry.

www.maunula.net

Maunulan tori -hankkeessa 
kehitetään palveluja

Seulo tarjoaa asiakkail-
leen tilauspohjaisia päivit-
täistavarakaupan koti- ja
yritysasiakkaiden tarvitse-
mia palveluja.Seulon kaup-
pahalli on netissä ja siellä on
yli 3500 nimikkeen valikoi-
ma. Tavoitteena on auttaa
koteja säästämään aikaa ja
vaivaa. Seulon toiminta-
alueena on pääkaupunki-
seutu.

Maunulassa Seulo halu-
aa olla kehittämässä paikal-
lisesti sopivia uusia palvelu-
malleja. Seulolle erityisen
kiinnostavia ovat monia pal-

veluja yhdistävät palvelu-
pisteet, jotka toimisivat esi-
merkiksi paikallisen kah-
vion yhteydessä.Palveluina
näissä voivat olla lukutupa
ja erilaiset tilausten tai aika-
taulun mukaan poikkeavat
terveys- ja kauneuspalvelut.
Alueelle kohdennettavan
palveluvalikoiman tulee
vastata paikallista tarvetta.

Toinen Seulolle kiinnos-
tava teema on ns "uuden
ajan ruokapiiri", jossa piirin
yhteisöllisyyttä olisivat yh-
teiset ruokakurssit ja vas-
taavat toimet. Logistiikka

olisi Seulon tehtävänä.Ruo-
kapiirillä voisi samalla olla
omia "hovitoimittajia", joita
Seulo auttaisi vain logisti-
sesti.

Kolmas Seuloa kiinnosta-
va teema voisi olla "lähiöto-
ri", joka kerran viikossa tai
parissa kokoaa asukkaita
poimimaan kauden torituot-
teita, tilaamaan Seulon
“show-roomista" muita tuot-
teita kotiin toimitettavaksi.
Lisäksi torille mielellään
kuuluu pienimuotoisia ta-
pahtumia lapsille ja muille.

Lisätietoja: Seulo.fi

Palveluja kotiin kannettuna

ArctiCaren etähuolenpi-
tojärjestelmän tavoitteena
on turvata ikääntyvän hy-
vinvointi, turvallisuus ja
asumismahdollisuudet
omassa tutussa ympäristös-
sä. Järjestelmässä käyte-
tään yksinkertaisia ja help-
pokäyttöisiä tietokoneen
kosketusnäyttöjä, joissa ku-
varuudussa oleville puhelin-

näppäimille voidaan ohjel-
moida pikavalinnat omaisil-
le, naapurille tai lääkärille.

Uusi teknologia mahdol-
listaa aktiivisen terveyden
ja hyvinvoinnin seurannan
tosiaikaisesti sekä kuvapu-
helinyhteyden sukulaisiin,
ystäviin ja hoitohenkilökun-
taan.

ArctiCaren on mukana

Maunulan tori -hankkeessa.
Sen kehittämää etähoiva-
järjestelmää esitellään
Maunulan aluefoorumilla
ma 26.3.2012 klo 18 Asu-
kastalo Saunabaarilla.

Lisätietoja 
Pentti Holopainen,

050-500 2003
pentti.holopainen@arctica

re.com

Etähuolenpitoa Maunulan 
senioreille

Vastaamo.fi verkkopalve-
lussa voit kysyä sosiaalisen,
psyykkisen ja fyysisen hyvin-
voinnin ammattilaisilta mitä
vain.Kysymyksiin vastataan
arkivuorokauden kuluessa.
Palveluun kirjaudutaan erityi-
sen vastaamo-setelin avulla.

Tulevaisuudessa erilaisten
hyvinvointipalveluiden saa-
tavuus perustuu yhä enem-

män sähköisten palveluiden
varaan.Niiden etuna on help-
po saatavuus: esim Vastaa-
moon saat yhteyden milloin
tahansa,kun käytössäsi on in-
ternetyhteys.

Monet ongelmat voidaan
ennaltaehkäistä,kun asioihin
tartutaan varhaisessa vai-
heessa. Vastaamossa on eri
alojen asiantuntemusta,joten

mikään keskustelunaihe ei ole
mahdoton.

Vastaamo.fi on mukana
Maunulan torin kehittämis-
työssä. Kehitteillä oleva kon-
septi lienee ainutlaatuinen ja
uskomme sen avulla Mau-
nulan erilaisten palvelujen
kehittymiseen.

Lisätietoja
www.mentalcapitalcare.fi

Ongelmiin ratkaisuja 
verkkopalvelussa

Maanantaina 26.3.2012 klo 18–20
Seniorit ja Maunulan kehittäminen

Maunulan 91.aluefoorumi pidetään maanantaina 26.3.klo 18–20 Asukastalo Sau-
nabaarilla (Metsäpurontie 25). Kaikille avoimen keskustelutilaisuuden teemana on
Maunulan kehittäminen senioreiden näkökulmasta.

Tilaisuudessa esitellään Suursuon senioritalokohteita.Lisäksi Pentti Holopainen
(ArctiCare) esittelee etähoivapalveluja.

Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.

Maunulan tori -hankkeen kehittäjäryhmä: Matti Pöyry
(vas.),Erkki Timmerbacka (Seulo),Petri Salminen,Pent-
ti Holopainen (ArctiCare) ja Paavo Kaipainen.

Lumen 
kaupunki
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