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Kotikaupunkipolku
on valmistumassa
Maunulaankin

Helsingissä on jo 15 ko-
tikaupunkipolkua, ja nyt
sellainen on syntymässä
Maunulaankin. Maunula-
Seura ja Oulunkylän rivi-
talojen asukastoimikunta
PiLiPaM ovat perustaneet
työryhmän tätä varten.
Monilla taloyhtiöllä on vuo-
sijuhlia, joita halutaan
kunnioittaa Maunulan
esittelyllä, ja kansainväli-
siä kongressivieraitakin
varten tarvitaan tietoa elä-
mästä Maunulassa. Koti-
kaupunkipolku on avoin
kutsu kaikille, sekä tutuil-
le että vieraille, tutustua
viihtyisään Maunulaan! 

Voitte seurata kotipolun
valmistumista
maunula.netin sivuilta
maaliskuusta alkaen. Maa-
liskuun Jääjuhlassa pol-
kua esiteltiin ja asukkailta
toivottiin ehdotuksia, ker-
tomuksia ja kommentteja.

Mitä polku sisältää? 

Kotikaupunkipolku
muodostuu n.30 rastista eri
puolilla Maunulaa.Se poik-
keaa myös Pirkkolassa
alueita yhdistävän ja toisi-
aan seuranneen sodanai-
kaisen ja -jälkeisen asutus-
toiminnan jatkuvuuden

osoittami-
seksi. Polku linkite-
tään Maunulan luonto-
polkuun, jonka uudistami-
nen on lähtenyt käyntiin.
Myös alueella kiemurteleva
Maunulanpuro, jonka en-
nallistamiseksi on ponnis-
teltu vuosia, löytyy polun
varrelta.

Hanke toteutetaan Hel-
singin kaupunginosayhdis-
tykset ry:n (Helka) omaksu-
man Kotikaupunkipolku-
konseptin mukaisesti. Voit
tutustua jo olemassa oleviin
suunnitelmiin Helkan si-
vuilla www.helka.fi tai
osoitteessa Kotikaupunki-
polut.fi

Miten polku 
julkistetaan?

Kotikaupunkipolku voi-
daan julkaista monella foo-
rumilla.Opasvihko sisältää
kartan, tekstiä ja kuvia.
Maunulan Sanomissa esi-
tellään kohteita ja Par-
haat Palvelut 2013 -esit-
teessä on kartta kohtei-
neen.

Maunula.net - ja Koti-

kaupunkipolut.fi -sivuille
valmistuu karttapohjalla
reitistö, jonka kohteet

avautuvat klikkaamalla ja
niiden esittely on luettavis-
sa avautuvassa ruudussa.
Tausta-artikkelit kertovat
sodanjälkeisestä rakenta-
misesta ja arkkitehdeistä.
Jos saamme koottua tari-
noita kohteisiin liittyneistä
tapahtumista ja ihmisistä,
kerrotaan niistä kohderuu-
dussa.

Työryhmän oma idea
kehittää kotikaupunkipol-
ku-konseptia riippuu ra-
hoituksesta. Haluaisimme
liittää osaan kohteista vi-
deon, joka esittelee esimer-
kiksi katunäkymiä, sisäti-
loja tai kohteessa toimivia
ihmisiä.Tämä on teknises-
ti mahdollista, mutta edel-
lyttää ammattitaitoa, jota
voimme hankkia, jos saam-
me koottua riittävästi varo-
ja. Niitä on haettu Lähiö-
projektista, Museovirastos-
ta ja Kulttuurirahastosta.

Uudistus juhlistaisi
World Design Capital 2012
-hanketta Maunulan osal-
ta!!

Työryhmä:
Sinikka Joutsalmi (sinik-

ka.joutsalmi@welho.com),
Susanna Pitkänen (pili-

pam.maunula@gmail.com)
Lisa Gabrielson (pro-

maide.lisa.gabrielsson@kolu
mbus.fi

Tunnetko oman kaupunginosasi?

Maunulan luontopolun
uusiminen on käynnisty-
nyt projektina yhteistyössä
Helsingin kaupungin kans-
sa.

Uutta Luontopolkua
työstetään vuosi 2012 ja po-
lun rakentaminen tapahtu-
nee v. 2013, niin että se on
käytettävissä Keskuspuis-
ton juhlavuonna 2014.

Luontopolun suunnitte-
luun ja ideointiin ovat terve-
tulleita kaikki Maunulan
luonnosta kiinnostuneet.
Toimikunta tiedottaa hank-
keen etenemisestä Maun-
ula.netin verkkosivuilla.

Yhteistyössä ovat mu-
kana mm.:

Helsingin Latu
Maunula Seura ry.
Pirkkolan Omakotiyh-

distys ry,

As. Oy Oulunkylän rivi-
talot - asukastoimikunta
PiLiPaM

Helsingin kaupungin ra-
kennusvirasto

Helsingin kaupungin lii-
kuntavirasto - lähiöliikunta

Uuden luontopolun tuki-
kohtana toimii jatkossa
Maunulan Maja, jonne jo
nyt on viety luontohavainto-
vihko "Havis".

Voit jakaa luontohavain-
tosi myös Facebook sivuil-
lamme, hakusana Mau-
nulan Luontopolku.

Tuleva luontopolku täy-
dentää kotikaupunkipolkua
esittelemällä Maunulan
vihreät kasvot Keskuspuis-
ton ympäröimänä.

Toimikunnan kokoukset
ovat kaikille kiinostuneilla
avoimia.

Seuraava kokous, terve-
tuloa:

20.3.2012 – Maunulan
liikuntahalli klo 15.00

Lisätietoja:
Tarja Vartiainen - Helsin-

gin Latu, tarja.vartiainen @
helsinginlatu.fi

Susanna Pitkänen - PiLi-
Pam, Helsingin Latu ja
Maunula Seura, susanna.
pitkanen @gmail.com

Tuuli Ylikotila,Helsingin
kaupunki, luontoasiantunti-
ja, tuuli.ylikotila @ hel.fi

Maunulan Luontopolku uudistuu

Nyt on paras aika kuun-
nella iltahämärissä ja yöl-
lä huhuilevia pöllöjä. Pöl-
löt eivät enää ole harvinai-
sia näkyjä kaupungissa-
kaan onhan huuhkaja pe-
sinyt Forumissa. Tämä
sarvipöllö hämmästytti
työhön ja kouluun kiiruh-
tavia Pirttipolun asukkai-
ta aamulla n. klo 8.00 vuo-
si sitten 25.3.2011. Jaa
luontohavaintosi Mau-
nulan luontopolun Face-
book sivulla. Kiitos.

Kun piipahdat Maunulan Majalla seuraavan kerran
niin tutustu terassille sijoitettuun Maunulan luontoha-
vaintovihkoon. Kirjaa omat havaintosi muiden iloksi.

Maunulan luontopolulle on avattu Facebook-sivusto.
Maunulaa kiertää luontopolku, joka toteutettiin raken-
nusviraston ja Maunula-seuran yhteistyönä 1990-luvun
alussa. Idean kehittäjä oli metsänhoitaja Osmo Airo (s.
1920). Osmo Airo toteutti myös 2000-luvun alussa luon-
topolun nettiversion.

Joulukuussa 2011 Koi-
vikkotiellä ja keskuspuiston
metsässä kaatuivat ensim-
mäiset puut, jotka ovat kär-
sineet pitkästä märästä syk-

systä.Tapaninpäivänä Män-
nikkötie tukkeutui osin kaa-
tuneista puista ja Metsäpu-
rontien 18 kerrostaloa vas-
ten kaatui yksi iso kuusi.

Tapaninpäivän myrsky
näkyi myös Maunulassa

JJääääjjuuhhllaa

Iso kuusi kaatui Metsäpurontiellä Tapaninpäivän myrs-
kyssä vasten kerrostaloa.

Yhdistyksen sääntö-
määräinen kevätkokous
pidetään 21.3. klo 15.00

Maunulan kirkolla.Terve-
tuloa mukaan!

Eläkkeensaajien kevätkokous

Maunulan seudun eläkkeensaajat ystävänpäiväkahvilla.

KUVA Päivi Helastie

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja Maunulan järjestöt esit-
telivät Jääjuhlassa 4.3.2012 toimintaansa.Etualalla ke-
rätään paikallistietoa Maunulan kaupunkipolkua
varten.
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