
Syvä kiitollisuus on edel-
leen päällimmäinen tun-
teeni kuukauden takai-
sesta Maunulan Musaa &
Makkaraa –tapahtumas-
ta. Maunula-Seuran aktii-
vit tarttuivat heti ajatuk-
seen, Roihuvuori-seuran
Otto-Ville Mikkelä neuvoi

ja lainasi telttoja ja voima-
kaapelin,bändit esiintyivät
sämpyläpalkalla ja Wursti
lahjoitti puolisataa kiloa
Viktor Koblasnik -herkku-
makkaraa.

Moni maunulaseuralai-
nen kantoi upeasti korten-
sa kekoon, mutta yksi oli

ylitse muiden: Hannu Kur-
ki. Ilman hänen panostaan
tapahtuma olisi jäänyt ta-
pahtumatta.Yllättävin apu
tuli lupaviranomaisilta.Po-
liisi, pelastuslaitos ja Hel-
singin kaupungin eri vis-
kaalit rakennusvirastosta
ympäristökeskukseen neu-

voivat ja opastivat ja teki-
vät parhaansa, jotta koke-
maton tapahtumatuottaja
saisi kaupunginosatapah-

tuman maaliin. Maunulal-
la on jälleen omat kyläjuh-
lansa. Ensi vuonna, Sorsa-
puistossa tavataan!

Jan Erola
Tuottaja

Maunulan Musaa &
Makkaraa

Luontopolun avasivat 6.6.
Helsingin kaupungin edus-
tajat Tuuli Ylikotila raken-
nusvirastosta ja yleisten
töiden lautakunnan pu-
heenjohtaja Jarmo Niemi-
nen.

Avajaispäivänä Maunu-
lan majalla oli runsaasti oh-
jelmaa mm. musiikkia, tar-
joilua, puhetta ja puisto-
jumppaa.Luontopolulle jär-
jestettiin kaksi opastettua
retkeä, joilla oli runsas osan-
otto.

Käpymerkein merkitty
Maunulan majalta lähtevä
n. 3.5 km pitkän luontopo-
lun varrelle on pystytetty 12

opastaulua. Reitti kiertää
entisen hyppyrinmäen lael-
ta, pähkinälehdon kautta
Maunulan puron varteen.
Purouomaa pitkin polku
jatkuu uurnalehdon läpi ja
viljelypalstojen ohi. Uusia
polkuosuuksia on tehty pa-
riin kohtaan ja reitin varrel-
le on tehty myös uusi leväh-
dyspaikka, jossa on graniit-
tinen pöytä ja penkit.

Opastetauluissa tekstit
ovat suomeksi ja ruotsiksi,
mutta tekstit voi lukea
myös englanniksi älykänny-
källä käyttämällä tauluihin
painettuja QR-koodeja.

Maunulan asukkaiden
aloitteesta ideoitu luontopol-
ku on nyt valmiina! Tervetu-
loa syysretkelle !

Luontopolulla on omat
kotisivut Helsingin Ladun
sivustossa, ja löydät ha-
vaintovihon myös Faceboo-
kista.

Susanna Pitkänen
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Maunulan luontopolku 
on käytössä!

Tuuli Ylikotila rakennus-
virastosta ja yleisten töi-
den lautakunnan puheen-
johtaja Jarmo Nieminen.

Opastetaulujen tekstit voi
lukea englanniksi älykän-
nykällä käyttämällä tau-
luihin painettuja QR-koo-
deja.

Musaa & Makkaraa oli 
joukkuepelin riemuvoitto

plakaatin painatuksen.Roi-
huvuori-seura ja sen avulias
puheenjohtaja Otto-Ville
Mikkelä edistivät tapahtu-
man toteutumista neuvoil-

laan, teltoilla ja muulla va-
rustuksella. Makkaramais-
tiaiset tapahtumaan järjes-
ti Wursti, ja makkaran käris-
tämisestä huolehtivat
Maunulan Leijonat ja Mus-
tat kissat.Maunula-Seura ja

Mediapajan vapaaehtoiset
vastasivat mehun ja keksien
tarjoilusta.Kokemukset oli-
vat sen verran hyviä,että ta-
pahtumasta uhkaa tulla pe-
rinne, jos vain aktiivisia va-
paaehtoisia löytyy lisää.

Maunulan Musaa & Makkaraa

Männikkötie 5:ssä juhlis-
tettiin 60-vuotiasta taloyh-
tiötä 23.8.2014.
Hallituksen puheenjohta-
ja Minna Salminen kertoi
juhlapuheessa taloyhtiön
vaiheista ja muistutti
myös tulevista ajoista.
Ohjelma kuvasti var-
maankin hyvin talojen ny-
kyisiä asukkaita: kirsik-
kapuun istutuksen jäl-
keen lapset saivat puu-
hailla tilavalle pihalle
tehdyllä rastipolulla ja
muut saivat opastusta pyö-
ränhuollossa - tai vain
vaihtoivat kuulumisia
naapurin kanssa. Päivän
ja illan mittaan syötiin
herkullista ruokaa ja
kuunneltiin hyvää akus-
tista musiikkia.
Tunnelma oli rento, ja
juhlateltan äärellä saattoi
piipahtaa tai olla pidem-
pään. Onnea myös monel-
le muulle naapuruston 60-
vuotiaalle talolle ja niiden
asukkaille!

Oulunkylän rivitalojen
asukkaat viettivät perin-
teistä pihajuhlaa lauan-
taina 6.9.2014.Juhla alkoi
perinteisesti PiLiPaMin li-
pun nostolla ja lippulau-
lulla. Lippua oli kanta-
massa joukko taloyhtiön
lapsia.Kuvat Marko Ovas-
ka.

Etusivulta

EU Correspondents päätti Maunulan Musaa & Makkaraa  –tapahtuman.Yhtye koos-
tui EU:n kirjeenvaihtajista, kuten nimestä voi päätellä.
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