
Asukastila Maunulan Me-
diapaja muutti viereiseen
liiketilaan entisiin Galleria
Ruukin tiloihin.Mediapajan
muutto tapahtui viikonlop-
puna 27.–28.4. ja Mediapa-
ja avautui maanantaina
6.5.2013. Viereinen kukka-
kauppa Marja Leksis laaje-
ni entiseen Mediapajan ti-
laan.

Maunulan Mediapaja

(Metsäpurontie 19–21) on
kaikille avoin asukastila, jo-
ka tarjoaa asukkaille mah-
dollisuuden käyttää tietoko-
netta ja internetiä ilmaisek-
si sekä ottaa kopioita ja tu-
lostaa omakustannushin-
taan. Mediapaja on auki
maanantaina ja torstaina
klo 10–16 sekä muina arki-
päivinä klo 10–14.Mediapa-
jalla tarjotaan myös tietoko-

neisiin ja kännyköihin liitty-
vää opastusta tiistaisin.

Asukastila Maunulan
Mediapajan taloudesta kan-
taa vastuun Maunula-Seu-
ra ry ja sitä päivystää seit-
semän vapaaehtoista asu-
kasaktiivia eli kenellekään
ei makseta palkkaa.

Maunulan Mediapaja
Metsäpurontie 19-21
puh: 09-86837760
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Maunulan Saunabaarissa
on toiminut lokakuusta
2010 lähtien maahanmuut-
tajille suunnattu perheker-
ho maanantai-iltaisin. Sa-
manaikaisesti pidetään
suomen kerho, läksykerho
ja lastenkerho. Erityisesti
lastenkerhoon tarvitaan ki-
peästi lisää vapaaehtoisia,
mutta jokaiseen kerhoon
mahtuu vielä lisää ohjaajia.

Lastenkerhossa askar-
rellaan, leikitään ja puu-
haillaan alle kouluikäis-
ten lasten kanssa. Läksy-
kerhossa autetaan lapsia

läksyjen kanssa ja kokei-
siin kertaamisessa. Suo-
men kerhossa keskustel-
laan ja opetetaan sanastoa
ja kielioppia.

Kerhojen järjestäjänä
toimii Punaisen Ristin Poh-
jois-Helsingin osasto.

Osastomme sai syksyllä
2012 Helsingin kaupungin
vapaaehtoistyön neuvotte-
lukunnan myöntämän Kel-
po Esimerkki -tunnustuk-
sen aktiivisesta vapaaeh-
toistoiminnasta maahan-
muuttajaperheiden kes-
kuudessa.

Vapaaehtoiset toimivat
tavallisen ihmisen taidoin.
Perehdytämme uudet va-
paaehtoiset toimintaan ja
Punaisella Ristillä on tarjo-
ta myös kattavasti koulu-
tuksia jäsenilleen.

Tule rohkeasti mukaan
mukavaan kerhotoimin-
taan! Toivomme, että pys-
tyisit käymään kerhoissa
säännöllisesti 1–3 kertaa
kuukaudessa. Syksyn 2013
kerhokausi alkaa 2.9.

Kiinnostuitko? Ota yh-
teyttä
leila.kinnari@pp.inet.fi.

Tule mukaan Punaisen Ristin 
vapaaehtoistoimintaan Maunulassa

Käpylä kt 49 m2

2h, k, p. Putkiremontoitu kaksio su-
persuositussa Käpylässä. Läpitalon va-

loisa asunto. Iso parveke. Velaton lähtöhin-
ta 169.000 €. Koskelantie 11 1101068

Koskela kt 57,3 m2

2h, k, lasitettu parveke. Rauhallisessa 
Koskelassa siistikuntoinen kaksio  his-

sitalossa. Oma talonmies! Velaton lähtöhin-
ta 117.000 €. Juhana Herttuantie 12
 1101127

Käpylä  kt 60 m2

3h, k, p. Hyväpohjainen 2. kerroksen pää-
tyhuoneisto. Putkiremontti tehty 2010. No-
pea vapautuminen. Myyntihinta 238.000 € 
Sofi anlehdonkatu 6 1101750

Koskela pt 85 m2

2h, k, ullakko.  Puutaloidylli kahdessa 
kerroksessa. Parveke ja oma piha. Mh. 
328.000 €. Nastolantie 32 1100884

Patola kt 76 m2

3h, k, 2xwc, las.parveke.  Ylimmän kerrok-
sen valoisa koti. Erinomainen sijainti. Tont-
ti on oma! Vh. 189.000 €, mh. 185.914,64 
€ Hirsipadontie 1 139223

Oulunkylä kt 49,5 m2

2h,k, las.parveke.  Hyväpohjainen kak-
sio huippupaikalla Oulunkylässä. Ikku-
nat pihanpuolelle. Vh. 169.000 €, mh. 
168.383,75 € Mäkitorpantie 15 138931

Välityspalkkio esim. VERKKO 900 € + 3,8 % velattomasta hinnasta + asiakirjakulut 190 € (sis. alv.). Pyydä palvelutarjouksemme!

Petri 
Heikkilä

LKV, rak.ins.
0400 612 320

Eija 
Laakso

myyntineuvott.
040 414 4936

Pekka 
Malinen

myyntineuvott.
050 386 6656

Ari-Pekka 
Virtanen
LKV, KED

0400 306 494

Markku 
Kilpeläinen
yrittäjä, LKV
040 715 7150

Leena 
Kantele

KIAT
050 3860 669 

Marja-Kaarina
Koivistoinen

myyntineuvott.
050 366 9131

Osku 
Simberg

myyntineuvott.
050 366 9130

Kiinteistömaailma Oulunkylän Asunnot Oy LKV
Mäkitorpantie 23, 00640 Helsinki  puh. 010 622 3930

”Välittäjiemme antamat hinta-arviot ovat toteutuneet tilastojemme mukaan
98% varmuudella. Maksuttomalla Kotikäynnillä kerromme mitä asunnostasi
saa ja kuinka kodinvaihto sujuu jouhevasti. Kutsu meidät kylään.”

Asukastila Maunulan 
Mediapaja muutti

Mediapaja
muutti vie-
reiseen liike-
tilaan.

Maunulan,Oulunkylän ja
Käpylän kirkoilla pide-
tään musiikillisia kesä-
kahviloita keskiviikkoisin
kello 13.Tilaisuuksien mu-
siikkiohjelma kestää n.40
min, jonka jälkeen kahvi-
tarjoilu. Kahviloissa on
mukana pappi ja diakonia-
työntekijä. Kaikkiin tilai-
suuksiin on vapaa pääsy.

Maunulan kirkko ja
seurakuntasali keskiviik-
kona klo 13, Metsäpuron-
tie 15

5.6. "Katariina ja
Munkkiniemen kreivi"
Lauluja musikaaleista ja
elokuvista, Raivo Savik,
viulu,kanttori Maija Peso-
nen- Kareinen, piano ja
urut, Juha Kareinen, lau-
lu,diakonissa Elisa Hapu-
li. Yhteislaulua ja kahvi-
tarjoilu.

19.6. "Sinä olet minun
valkea taivaani" keskike-
sän lauluja,Heino Kasken,
Armas Järnefeltin ja Aar-
re Merikannon lauluja,
Heli Närhi, sopraano ja
Kari-Kyösti Silvennoinen,
baritoni, Maija Pesonen-
Kareinen, piano, pastori
Veli Pelkonen, diakonissa
Elisa Hapuli.Yhteislaulu-
ja ja kahvitarjoilu

3.7. "Orvokki, lehdokki,
vuokko ja moni muu" Kuk-
ka-aiheisia lauluja sekä Si-
beliuksen ja Palmgrenin
pianomusiikkia. Emma
Teronen, piano, kanttori
Inka Kinnunen, pastori
Johanna Yläranta-Suha,
diakoni Terhi Lahdensalo.
Yhteislauluja ja kahvitar-
joilu

17.7. "Ihan pihalla –
kaikenikäisten pihalaulu-

seurat" Oma päivän-/sa-
teenvarjo mukaan. pasto-
ri Leena Väyrynen-Si,
kanttori Katja Mäkiö,dia-
konissa Terhi Murto. Yh-
teislaulua ja kahvitarjoilu.

31.7. "Lampaatkin le-
päävät – pastoraalien rau-
haa", Viivi Tulkki, mezzo-
sopraano ja Katja Mäkiö,
piano ja urut esittävät
mm. Hannikaisen, Kuu-
lan,Pylkkäsen,Schubertin
ja J.S. Bachin musiikkia.
Pastori Kaisa Heininen ja
diakoni Iris Remes.Yhteis-
laulua ja kahvitarjoilu.

14.8."Tuhansin kielin"
Kauneimpia hengellisiä
lauluja. Pirkko Törnqvist-
Paakkanen, sopraano ja
Inka Kinnunen, piano.
Pastori Raivo Savik. Yh-
teislaulua ja kahvitarjoilu.

www.maunula.net

Oulunkylän seurakunnan 
musiikilliset kesäkahvilat

Aurinko helli Maunulanpuis-
ton palstaviljelijöiden talkoi-
ta 4.5.ja jotkut jaksoivat hää-
rätä palstoilla vielä illan suu-
hun saakka. Puoliltapäivin
aloitettiin alueella roskien
keruu ja yleinen siivous,johon
ilahduttavan moni osallistui.
Välillä juotiin kahvia,grillat-
tiin makkaraa ja syötiin pul-
laa ja kakkua.Hallituksen jä-
senet olivat järjestäneet erin-
omaisen tarjoilun: kaluston-
hoitaja Matti oli esim. leipo-
nut kaksi suurta ja kaunista
täytekakkua, joissa oli man-
sikoita ja kermavaahtoa.

Iltapäivällä Gardeniasta
saapui tuttu puutarhaneuvo-
ja Eija Keski-Korpela, joka
kertoi tällä kertaa lähinnä
haitallisista vieraslajeista,joi-
den ei toivota leviävän myös-
kään palsta-alueilla. Näitä

ovat esimerkiksi piisku,jätti-
tatar, jättipalsami tai vaikka
lupiini, jotka leviävät hyvin
tehokkaasti tappaen alkupe-
räisiä lajeja. Jaetun esitteen
ohje näitä varten oli,että nii-
den käytöstä tulisi luopua.

Sanottiin myös, että kasvua
tulee järkevästi rajoittaa ja pi-
tää leviäminen aisoissa.Kai-
kenlaista kyseltiin lisäksi eri
lajien kasvatuksesta, omi-
naisuuksista ja soveltuvuu-
desta alueelle.VR

Maunulanpuiston 
palstaviljelijöiden kevättalkoot

Sää suosi palstaviljelöiden talkoita 4.5.

Esi-isieni tullessa Oulunkylään reilusti yli sata vuotta sitten,täällä asui alle 1000 ihmistä.Paria puu-
taloaluetta lukuun ottamatta koko seutu oli peltoa ja metsää, joita halkoi rautatie.Helsingissäkin oli
kerrostaloja vain pienellä alueella kantakaupungissa.

Hieman ennen syntymääni rakennettiin Oulunkylän ensimmäiset kerrostalot Maunulaan ja Pa-
tolaan.Siitä lähtien on tahti kiihtynyt:1960-luvun alussa kerrostalot valtasivat Oulunkylän aseman
seudun ja siitä ne ovat levittäytyneet yhä kauemmas Helsingin keskustasta.

Historiankirjoissa on nuolia,kuinka 1500-luvulla asutettiin nykyinen Suomi.Nykypäivän trendi
on kaupungistuminen, joka on kääntänyt nuolen toisin päin: pian kaikki suomalaiset ovat Uudella-
maalla.Tämä sama tapahtuu kaikkialla maailmassa.Voidaan kysyä,onko se hyväksi,mutta Suomen
valtiovaltakin on nostanut kätensä tämän kansainvaelluksen edessä.

Kaiken keskipisteessä on Helsinki.Koska sen päättäjät eivät hyökyä pysty estämään,he ovat mu-
kana siinä.Sen vuoksi ei ole lainkaan kummeksuttavaa,että kaupunkimainen Helsinki työntyy yhä
edemmäs. On helppo arvata, että suuret ja tiiviit kerrostaloalueet valtaavat yhä enemmän alaa pie-
nentäen samalla nykyisiä virkistysalueita ja tiivistäen jo olemassa olevia asuinalueita.

Ihminen tottuu hitaaseen muutokseen.Huonoa on se,että nykyisin kerrostalo valmistuu vuodes-
sa ja asuinalue parissa.Siinä ajassa ei ihminen asioihin totu.Joten,kaikki lukijat,alkakaa jo nyt tot-
tua siihen,että naapurissa näköalaa ei peitä puusto vaan pieni pilvenpiirtäjä.Johonkin se Jätkäsaa-
ren "hammas" on rakennettava. Mikä olisikaan parempi paikka kuin Helsingin liikenteellinen kes-
kus – Maunula.H L

Kaupunki kasvaa
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