
Partiolippukunta Vuokot on
vuonna 1952 perustettu n.60
henkinen tyttölippukunta,
joka järjestää aktiivisesti
partiotoimintaa Maunulas-
sa. Vuokkojen seikkailija-
ryhmä Pippuriset tuittupäät
ovat keränneet alle näke-
myksiään, mikä on parasta
partiossa. Pippuriset tuittu-
päät ovat 5. luokkalaisia
partiolaisia, joilla on tänä
vuonna alkamassa toinen
vuosi seikkailijoina. Pippu-
risten tuittupäiden partioikä
vaihtelee,osa tytöistä on vii-
dettä vuotta partiossa,muu-
tama on aloittanut vasta tä-
nä vuonna.

"Paras partiomuistomme
on se kun eksyimme Nuuk-
siossa! Valitettavasti eksyim-
me huonon suunnistuksen
takia. Se oli kivaa, koska se
oli ensimmäinen eksymi-
semme. Retkellä vaellettiin
15 km.Meillä oli hauska ho-
bitti-teema. Vaelsimme Bil-

bo-hobitin ja kääpiön seuras-
sa." –Tiku ja Taku

" Paras retkimuistoni on
kun olin leirillä ja johtajat
näyttelivät sketsejä.Toisella
leirillä kannoin 25 litraa vet-
tä!" –Suvi

"Paras kokousmuistoni:
Kerran kokouksessa me
teimme perunaleimoja ja mi-
nä kaivoin omaan perunaa-

ni sydämen. Siitä tuli aika
huono, mutta leimaaminen
oli kivaa." –Kurpitsa

"Paras kokous oli silloin,
kun kävimme partion kans-
sa uimahallissa. Menimme
sinne bussilla ja siellä oli ki-
va uida muitten partiolaisten
kanssa. Vaikka emme ehti-
nyt käydä kahvilassa." –Kor-
vapuusti

Maunulan metsäisillä ulkoi-
lupoluille on kesän aikana il-
mestynyt varoitustauluja:
Ympäristökeskus varoittaa
sienien ja marjojen kohon-
neista lyijypitoisuuksista.
Maunulan majan läheisyy-
dessä,Helsingin keskuspuis-
tossa sijaitsi ampumarata
vuodesta 1914 vuoteen 1962
saakka.

Helsingin ympäristökes-
kus suosittelee, että Helsin-
gin Maunulassa sijainneelta
entiseltä ampumarata-alu-
eelta ei poimita sieniä tai
marjoja syötäväksi.Alueella
sienten lyijypitoisuus ylittää
EU:n viljellyille sienille anne-
tun raja-arvon 0,3 mg sieni-
kilon tuorepainoa kohti.Lyi-
jy kulkeutuu ja kerääntyy
sieniin maaperästä. Joiden-
kin marjanäytteiden lyijypi-

toisuus ylitti myös niille an-
netun EU:n raja-arvon 0,2
mg tuorepainokiloa kohti.

Tämä suositus tehtiin vii-
me vuonna otettujen näyttei-
den ja tänä vuonna valmistu-

neen riskinarvion perusteel-
la.Maaperässä ja vesilammi-
koissa olevasta lyijystä ei ole
riskiä terveydelle.

Susanna
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99. aluefoorumi 
ma 30.9.2013. klo 18-20
Alustava aihe:Maunulan visio 2030? Aluefoorumilla keskustellaan Helsingin uuden
yleiskaavan visiosta vuoteen 2050 ja Maunulan omasta visiosta vuodelle 2030. Hel-
singin kaupungin uuden yleiskaavan visio menee kaupunkisuunnittelulautakunnan
käsiteltäväksi lokakuussa 2013. Millainen paikka Maunula voisi olla 17 vuoden ku-
luttua.Mikä on toivottavaa ja mikä mahdollista? Paikka:Asukastalo Saunabaari,Met-
säpurontie 25, 3. krs. Maunulasali.

Sato tekee peruskorjauksen Pakilantie 17 kerrostalossa ja rakentaa viereen lisära-
kennuksen. Rakentaminen alkaa helmikuussa 2014 ja uusi rakennus valmistuu hel-
mikuussa 2015.

Ampumarata-alueen 
sieniä ei syötäväksi

Syys soi Maunulan kirkolla
Muskarityyppiset lasten
ryhmät käynnistyvät jäl-
leen torstaiaamuisin kir-
kolla 9.30 alkaen ja Maun-
ulan kirkon lauluryhmä
keskiviikkoisin 18.30 alka-
en, johon myös uudet lau-
lajat ovat lämpimästi ter-
vetulleita.

Maunulan kirkon messut
sunnuntaisin pääsääntöi-
sesti klo 12, mutta kerran
kuukaudessa vietetään eri-
tyistä teemallista messua
sunnuntai-iltana klo 18.

Ke 23.10 klo 13 ”Suojassa
enkelin”, enkeliaiheisia
lauluja ja virsiä. Kanttori
Inka Kinnunen, sopraano,

Maija Pesonen-Kareinen,
urut, yhteislauluja, kahvi-
tarjoilu.

Ke 13.11.klo 13 musiikki-
matinea "Laulaja Taivaan
portilla". Kahvitarjoilu.

La 5.10. klo 10-15 ”Löydä
voimavarasi,nainen”.Kai-
kenikäiset naiset on kut-
suttu tähän lauantaipäi-
vään.Pastori Kaisa Heini-
nen, kanttori Maija Peso-
nen- Kareinen, Oulunky-
län Martat ja vapaaehtoi-
sia. Monipuolista ohjel-
maa, luento, keskustelua,
keittolounas, hierontaa ja
hemmotteluhoitoja,askar-
telua, hiljentymistä, tar-

kemmat tiedot nettisivuil-
la.Vapaa pääsy.

Su 27.10.klo 18 vietetään
musiikkipainotteista ilta-
messua teemalla "Tule
rauhan Henki".Musiikista
vastaa Pukinmäen Toivon
säteet -kuoro kanttori Kai-
su Rauhamaan johdolla,
soitinyhtye ja kanttori Mai-
ja Pesonen-Kareinen. Mu-
kana kirkkoherra Ulla Ko-
sonen.

Marraskuussa isänpäivä-
nä 11.11. klo 12 on Isän-
päivän juhlamessu.Muka-
na on myös Käpylän mu-
siikkiopiston oppilaita mu-
sisoimassa. Kakkukahvit.

Käpylä kt 38 m2

1h, k. Putkiremontoitu, ihastuttava lä-
pitalon koti. Palvelut ja liikenneyhtey-

det lähituntumassa. (E) Velaton lähtöhinta 
169.000 €. Vaakalinnuntie 11 1110305

Oulunkylä rt 159 m2

4-5h, k, s, erill wc, p ja piha. Unelmien ko-
ti 1-tasossa. Varaava takka. Täysin remon-
toitu, rv. 96. Myyntihinta 425.000 €. Töllin-
rinne 4 1105712

Oulunkylä kt 53,5 m2

3h,avok,vh,p. Läpitalon huoneisto putkire-
montoidussa yhtiössä. Kaunis, valoisa koti. 
Tule ja ihastu! (E) Velaton hinta 235.000 €. 
Myyntihinta 234.670,07 €. Kivalterintie 17-
19 1110644

Honkasuo, Hki rt 63 m2–115,5 m2

3h, kt, s/vh. Ennakkomarkkinoinnissa ener-
giatehokkaat passiivirivitalot. Valm. 7/14. 
(A) Mh. 284.445 € - 449.757 €. Haapaper-
hosenpolku 2 1101619

Veräjämäki pkt 64,5 m2

3h,k, s, piha. Rauhallisella pientaloalueella 
koti pienelle perheelle. Toimiva pohjarat-
kaisu. (B) Mh. 245.000 €. Käpytie 10
 1107017

Ostotoimeksianto
Asiakkaamme ostaa kt tai rt 3-4h, k. Alu-
eelta Maunula, Ogeli, Pakila tai Pohjois-Hel-
sinki. Vapautumisella ei kiire. Ostotoimeksi-
anto eli myyjälle ei tule mitään kuluja. Yh-
teydenotot p. 0400 612 320/Heikkilä.

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

Päivi
Riihimäki

KIAT
050 597 0011

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

”Asuntomarkkinoilla on muutosta ilmassa. Kun toimit meidän kanssamme, 
niin varmistat välittäjän ammattitaidon, asuntoa markkinoidaan näyttävästi 
ja saat käyttöösi 900 välittäjän myyntivoiman!”

Parasta Partiossa Maunulassa!

Vuokot harjoittelevat erätaitojaan ennen retkeä.

Olenko Nimby eli Eitapi?
Eitapiksi tarkoittaa oman asuntonsa lähelle rakentamisen vastustajaa.

Olen ollut Eitapi,mutta olen lieventänyt kantaani:Valmiiksi rakennettuihin viheraluei-
siin ja historiallisiin muistomerkkeihin ei saa koskea,mutta muuten saa rakentaa.

Maunulasta tulee tärkeä liikenteen solmukohta.Juuri tällaisiin paikkoihin kannattaa ra-
kentaa,sillä joukkoliikenteen varrella asuminen on tervettä kaupunkiasumista ja myös eko-
logista.

Maunulassa on maata, jolle rakentaa asuntotihentymä? On toki.Aikanaan 1960-luvulla
yritettiin tuhota koko Helsinki järeillä moottoriteillä, joista muistona Maunulan rajalla kul-
kevat sekä Hämeenlinnan- että Tuusulanväylä.Nämä tiet ovat varanneet valtavia maa-alo-
ja, joita voidaan käyttää rakentamiseen.Tiet katetaan, tai joissakin tapauksissa upotetaan
tunneliin,jolloin niiden päälle voidaan rakentaa uusia asuntoja tuhoamatta lainkaan viher-
alueita.

Erittäin tärkeä seikka moottoritierakentamiselle on melun vähentyminen.Tihentyvä kau-
punki on nykyistä hiljaisempi ja parempi paikka asua.

Toki tämä ei muuta näkemystäni siitä,että valtion pitäisi taata kaikille mahdollisuus asua
synnyinseudullaan ilman pakkoa muuttaa pääkaupunkiseudulle.Helsingissä oli asuntopu-
laa jo 1913,eikä se hellitä ennen kuin kaikki suomalaiset asuvat täällä,jollei esimerkiksi val-
tionhallintoa hajasijoiteta ympäri Suomea.Nettiaikana on aivan sama,missä virkamies pää-
töksiään tekee.Asiointi toimii sähköitse etäältäkin.Heikki Lehti

Maunulan ulkoilumaja
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