
Keskuspuisto perustettiin
12.5.1914, jolloin Helsingin
kaupunginvaltuusto hyväk-
syi arkkitehti Bertel Jungin
suunnitelman Helsingin Kes-

kuspuistoksi.Alue on laajen-
tunut nykyiseen, lähes 1000
hehtaarin pinta-alaansa vuo-
sikymmenien kuluessa.Vaik-
ka ympärille on rakennettu,
Keskuspuisto on jätetty met-
säiseksi, vihreäksi vyöhyk-
keeksi Töölönlahdelta Van-
taanjoelle saakka.

Keskuspuisto on monipuo-
linen virkistysalue,jossa mm.
kävellään,juostaan,ratsaste-
taan, pyöräillään, suunniste-
taan ja viljellään palstoja.Ul-
koilureittejä on noin sata kilo-
metriä, joista osaan tehdään
talvisin ladut.

Keskuspuisto on lukuisten
eläinten, kuten palokärjen,
satakielen, mäyrän, rusakon
ja metsäjäniksen reviiria.Lä-
hellä Pirkkolantietä voi näh-
dä vaikkapa metsäkauriin.
Kuusten kannalta ei-toivottu
eläin on kirjanpainajatoukka,
joka kuivattaa puut pystyyn.

Puiston arvokohteista lä-
hinnä Maunulaa on pähkinä-
pensaslehto entisen hyppyri-
mäen rinteessä. Keskuspuis-
ton pohjoisosassa on neljä
luonnonsuojelualuetta: Pit-
käkosken rinnelehto, Halti-
alan aarnialue,Niskalan puu-

lajipuisto ja Ruutinkosken
rantalehto.

Juhlavuoden kunniaksi
Maunulanpuistoon on tehty
uusi luontopolku. Lisäksi ke-
sän mittaan järjestetään 12
maksutonta,opastettua käve-
lyä puiston eri osiin.Juhlavuo-
den tapahtumista saa lisätie-
toa sisääntuloreittien varteen

pystytetyistä infotauluista. Li-
sätietoja osoitteesta 
www.hel.fi/keskuspuisto.
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Kiinteistömaailma | LKV Autero Oy
Pakilantie 61, 00660 Hki, puh. 010 239 7770

pakila@kiinteistomaailma.fi

www.kiinteistomaailma.fi

Nico 
Autero

KTM, LKV
050 521 4810

Weli 
Maksimainen

KiAT
0400 854 878

Juha 
Hyvönen

Myyntineuv.
040 828 2081

Frans 
Salmi

     Myyntineuv.     
0400 407 743

Kim Autero
Ekon, LKV, 

yrittäjä
0400 505 743

Anne-Maria 
Liukkonen

Myyntip.,LKV
050 364 4557

Kukaan ei välitä niin kuin me.

5
 Pakilassa, Paloheinässä, Maunulassa

 kortteli korttelilta

 Kiinteistömaailma-yhteismyyntiketjun
 voimavarat yhdistyvät

MAUNULA/PAKILA -ALUEEN OMA
PAIKALLINEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ

PAKILANTIE 61

SOITA, TULE KÄYMÄÄN, 
OTA YHTEYTTÄ ASUNTOASIOISSA

12 uutta
tarjoustuotetta/kk

Lisää eduista www.avainapteekit.fi

Astu sisään!

LIITY
AVAINASIAKKAAKSI!
KESKITTÄMINEN
PALKITAAN

Pakilantie 10, puh. 724 8543
Palvelemme ma–pe 8.30–18.00, la 9.00–14.00

Pakilantie 10, puh. 724 8543 
Palvelemme ma–to 8.30–19, pe 8.30–18, la 9–15
Kesäaikana 23.6.–9.8. ma–pe 8.30–18, la 9–14
Lisää eduista www.avainapteekit.fi Lisää eduista www.avainapteekit.fi 

                           
      Kahvila Konditoria 

  Wanha Maunula 

 

    Metsäpurontie 20/p. 790030 
                   Ark  8:00 – 16:30 
                   La    9:00 – 13:30 

                  TERVETULOA! 

              www.maunulankahvila.fi 

Tilaa meiltä kesän juhliin 
maukkaat 

voileipä- ja täytekakut!

Julkaisija: 
Maunulan Sanomien tuki ry

Päätoimittaja:
Heikki Lehti 
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heikkilehti@hotmail.com
Jakelulevikki: n. 7 000 kpl
Latomo:
TR-Latomo Oy
Helsinki
P. 6150 0690
Painopaikka:
Karprint Oy, Vihti 2014

Toimituksen osoite:
MAUNULAN SANOMAT
Metsäpurontie 19-21
00630 HELSINKI
puh. 8683 7760
maunulan_sanomat@
helsinkilainen.com
www.maunula.net
Lehti on Maunulan kehittämisen
riippumaton äänenkannattaja. Se
tehdään ja jaetaan vapaaehtoisvoi-
min. Tervetuloa mukaan teke-
mään lehteä.
Toimitus:
Helen Elde,  Hannele Rankamo,
Hannu Kurki, Virpi Räty, Jouko
Jauhiainen, Hanna Horppila ja Mar-
jatta Varis.
Jakelu:Vapaaehtoiset jakajat terve-
tulleita. Yhteystiedot Mediapajalle.
Seuraava Maunulan Sanomat 
ilmestyy syyskuussa. 
Ilmoitushinnat: esim. 1 palsta x 50
mm = 50 palsta mm = 50 €, 2 pals-
taa x 50 mm = 100 palsta mm = 100
€, 2 palstaa x 100 mm = 200 palsta-
mm = 200 €. Etusivun ilmoituksia
ja yli 30 % sivun kokoisia ilmoi-
tuksia lehti ei julkaise.
ISSN 1239–9426

TO-PE 5.-6.6.

- 50%
KANTA-ASIAKASPÄIVÄT

TO VAATTEET. PE ASTIAT JA KIRJAT

MAUNULA, Pakilantie 8 A, (09) 5660 0396

Maunulan kirjasto
www.helmet.fi

Suursuonlaita 6,  puh. 09-310 85063

Aukioloajat 26.5.–10.8.2014:
ma–to 9–20, pe 9–16
Torstaina 19.6. suljemme klo 16.
Juhannuksena 20.6.–21.6. kirjasto on
suljettu.

Tuunausta ja tarinoita -kesäpaja
7–12 -vuotiaille 2.6.–6.6. klo 13–15.

Emilia Johanssonin Ihmisnäyttely
2.6.–27.6.

»

»
»

Keskuspuisto 100 vuotta

Maunula-päivänä 15.5. vie-
tettiin Leikkipuisto Mau-
nulan 60-vuotissynttäreitä
kylätapahtuman merkeis-
sä.Aurinkoinen sää ja mo-
nipuolinen ohjelma olivat
houkutelleet leikkipuistoon
runsaasti pieniä ja isoja ih-
misiä. Trampoliini ja hep-
pa-ajelu olivat kaikkein
suosituimpia ohjelmia.
Heppa-ajelun tuotto käyte-
tään  leikkipuiston uusien
leikkitarvikkeiden hankin-
taan. Tapani Kontiala

KAHVIA JA MUSIIKKIA 
MAUNULAN KIRKOSSA

Maunulan kirkolla järjestetään jälleen musiikillisia kesä-
kahviloita, joihin kaikki ovat tervetulleita laulamaan yhdessä 
ja kuuntelemaan musiikkia. 
Tilaisuuksissa musiikkiohjelmaa n. 40 min, jonka jälkeen 
kahvitarjoilu. Vapaa pääsy. Kahviloissa mukana pappi ja 
diakoniatyöntekijä. Oulunkylän kirkossa järjestetään myös 
vuoroviikoin keskiviikkoisin kesäkahvilat,jonne kaikki ovat 
tervetulleita. Käpylän kirkolla kahvilat tiistai-iltaisin klo 18 
alkaen 3.6. lähtien. Seuraavassa mainittu musiikilliset kahvilat.
Tervetuloa mukaan!
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