
Vaivaavatko ruuhkavuo-
det? Kiertävätkö ajatukset
samaa rataa? Osallistu luo-
vuuslaboratorioon Sauna-
baarin Vaahterasalissa ti
8.4.klo 18-20.Sen järjestää
maunulalainen työyhteisö-
valmentaja Minna Karttu-
nen yhdessä kollegoidensa
Teppo Virtasen ja Jyrki
Haapalan kanssa.Tilaisuus
on maksuton. Mukaan
mahtuu 15 ensin ilmoittau-
tunutta. Ilmoittautumiset
osoitteeseen:
minna.karttunen@algu.fi.
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Asukkaiden aloitteesta ja
heidän kanssaan yhteistyös-
sä toteutettu luontopolku
avataan perjantaina 6.6.klo
12 Maunulan majan pihapii-
rissä. Maunulalaisia toivo-
taan paikalle juhlallisuuk-
siin ja tutustumaan opaste-
tusti polulle klo 13 ja klo 18.

Polku kiertää Keskus-
puiston Maunulanpuiston
viehättävässä ja monimuo-
toisessa luonnossa.Polku on
3,3,km pitkä ja se ei ole kai-
kin paikoin esteetön. Polun
teema on luonnon kiertokul-
ku ja monimuotoisuus. Sik-
si polun reiteillä on mukana
myös uurnalehto ja eläinten
hautausmaa. Veden kierto-
kulkua tutkitaan puiston
purojen kautta. Helsingin
hienoin luontopolun leväh-
dyspaikka tulee lähelle vilje-
lypalsta-aluetta,Haaganpu-
ron rannalle.Siellä voi syödä

eväitä ikuisen pöydän ääres-
sä, koska pöytä on tehty ki-
vestä. Mallia kivipöytään
otettiin Kotkan hienoista
puistoista. Polku on merkit-
ty maastoon sinisin käpy-
merkein, joita on tolpissa ja
suuntaviitoissa.Polun taulu-
jen tekstit ovat suomeksi ja
ruotsiksi ja QR-koodin avul-
la pääsee älypuhelimella
myös englanninkielisiin
teksteihin.

Polun sisällön kokoami-
sesta vastasi Auli Kilpeläi-
nen ja hauskat ja informatii-
viset kuvat ovat Seppo Lei-
nosen käsialaa. Puiset ra-
kenteet on suunnitellut ark-
kitehti Päivi Halme raken-
nusvirastossa ja ne on raken-
nettu Staran luonnonhoito-
yksikössä. Koko polun tuo-
tannosta vastasivat Tuuli
Ylikotila ja Elina Nummi ra-
kennusvirasto maunulalais-

ten asukkaiden ja Helsingin
Ladun innokkaalla myötä-
vaikutuksella.

Avajaisjuhlassa on tarjol-
la metsäaiheista musiikkia,
pientä purtavaa 150 ensim-
mäiselle ja tietenkin juhla-
puheita. Polku juhlistaa tä-
nä vuonna 100 v. täyttävää
Keskuspuistoa.

Opastetut kierrokset,läh-
töpaikka Maunulan majan
pihapiiri:

6.6. klo 13 ja klo 18,
12.6., Helsinki-päivänä,

klo 12 ja 15

Maunulan luontopolku avataan 6.6.

Maunulassa on käynnissä
kysely, jonka tavoitteena on
auttaa selvittämään, miten
Maunulan asukkaat voivat
vaikuttaa energiakulutuk-
seen ja CO2-päästöihin.Kyse-
ly on koteihin jaettavan jää-
juhlan käsiohjelman välissä.
Kyselyn voi palauttaa Mau-
nulan Mediapajalle (Metsä-
purontie 19-21) tai kirjastoon
(Suursuonlaita 6) aina
31.3.2014 asti. Kyselykaa-
vakkeita on jaossa Mediapa-
jalla.Kyselyn tulokset esitel-
lään Maunulan 104.aluefoo-

rumissa maanantaina
14.4.2014 Saunabaarilla.Sa-
malla käydään keskustelua,
miten CO2-päästöjen vähen-
tämistä tullaan jatkamaan.

Myöhemmin keväällä ja
syksyllä on tarkoitus kartoit-
taa taloyhtiöiden tilanne
energiansäästössä ja kierrä-
tyksessä. Kyselyä tullaan
vuosittain toistamaan Mau-
nulan Jääjuhlan yhteydessä.
Tavoitteena on myös haastaa
muut asuinalueet CO2-pääs-
töjen vähentämiseen. Lisäk-
si tavoitteena on jatkossa

myös verrata kotitalouksia,
taloyhtiöitä ja asuinalueita
keskenään.

Kaikkiin kyselyn kysy-
myksiin ei tarvitse vastata.
Jos et osaa johonkin kysy-
mykseen vastata,niin ota sel-
vää ja keskustele muiden ih-
misten kanssa asiasta. Tär-
keätä on,että osoitat aktiivi-
suuttasi.

Kyselyn toteuttaa teknii-
kan tohtori Eino Rantala ja
Lions Club Helsinki-Mau-
nula.

www.maunula.net

Pelasta maapallo ja vastaa kyselyyn!

Toukokuussa tulee kulu-
neeksi 25 vuotta siitä kun
eläinlääkärit Jerker Mår-
tenson ja Ylva Ålander-
Damsten yhdessä avasivat
Eläinlääkäriasema Tikin
Lepolantie 21:ssä,Länsi Pa-
kilassa.

Molemmat Eläinlääkärit
toimivat edelleen eläinlää-
käriasemalla, mutta elä-
keikään ehtinyt Jerker on jo
muutaman vuoden ottanut
vastaan enää pelkästään
silmäpotilaita ja vain tiettyi-
nä päivinä viikossa. Kesäl-
lä hän jää sitten kokonaan
hyvin ansaitulle eläkkeelle.

Silmäsairauksiin myös
perehtynyt pieneläinsai-
rauksien erikoiseläinlääkä-
ri Aija Leinonen jatkaa
eläinlääkäriaseman silmä-
perinteitä.

Pakilan Eläinlääkäriase-
ma Tikki liittyi joulukuussa
2012 uuteen kotimaiseen
eläinlääkäriasemien ket-
juun nimeltä Animagi ja
muuttui Animagi Pakilaksi.

Olemme ottaneet käyttöön
uuden kaikilla Animagi
eläinklinikoilla toimivan yh-
teisen potilastietojärjestel-
män, ja ajan varaaminen
netin kautta tietyille toi-
menpiteille on nyt myös
mahdollista.

Pakilan Eläinlääkäriasema 
täyttää toukokuussa 25 vuotta

Suloinen nuori 5,5 kg kääpiömäyräkoira narttu Viltsu
oli onnistunut näpistämään vaarallisen määrän 70%
suklaata. Eläinlääkäri Ylva Ålander-Damsten ottaa
Viltsusta kontrolliverinäytteen. Kuva: Mari Johansson,
Animagi Pakila.

Ongelmanratkaisukykyä arkeen

Minna Karttunen, Teppo
Virtanen ja Jyrki Haapa-
la.

Rajametsäntie 32
Puh. 7240360 

ark 7–21 la-su 9–21

KOTIRUOKAAKOTIRUOKAA
LOUNAS ma–pe klo 11–14

Alk. 5.005.00€
sis. ruokajuomat, buff et salaatin, leivän ja kahvin

  

KISABAARIN PUOLELLAKISABAARIN PUOLELLA
ISO TUOPPI ISO TUOPPI 3.903.90€

Toto Tv, Veikkaus K-18
LIVE Urheilua mm. SM-liigan jääkiekkoa.

LounaskahvilaLounaskahvila
KAVIOKAVIO

Perinteistä Maunulapäivää
vietetään torstaina 15.5.2014
klo 16–19. Tapahtumapaik-
kana on jälleen leikkipuisto.
Teemana on Leikkipuistotoi-
minta 100 vuotta. Myös
Maunulan leikkipuisto täyt-
tää tänä vuonna pyöreät 60
vuotta.

Vuonna 1913 Suomen Voi-
misteluopettajainliitto teki
aloitteen ohjatun leikkipuis-
totoiminnan aloittamisesta
kesäisin Helsingissä.Toimin-
ta aloitettiin seuraavana
vuonna 1914 viidessä puis-
tossa muutaman tunnin ajan
päivittäin. Säännöllinen toi-
minta alkoi vuonna 1915.
Maksuttoman keittoaterian
tarjoaminen kesällä lapsille
aloitettiin 1942.Syyskuussa
1951 perustettiin ensimmäi-
nen ympärivuotinen leikki-
puisto Brahe Kallion kau-
punginosaan.Nyt Helsingis-
sä toimii 66 leikkipuistoa ja
viisi perhetaloa arkipäivisin
ympäri vuoden. Leikkipuis-
toissa on siis leikitty jo lähes
sata vuotta ja meno on edel-
leen voimissaan ja vauhdi-
kasta.

Maunulan leikkipuisto
aloitti toimintansa neljänte-
nä Helsingin kaupungin leik-
kipuistona 1954.Leikkikent-
tään kuului jo silloin oma ra-
kennus ja laaja puistoalue.
Suurten ikäluokkien aikana
leikkipuisto ruokki soppajo-
nossaan päivittäin jopa 400
lasta.Pienemmät lapset lähe-

tettiin leikkikentälle isovel-
jien ja -siskojen kanssa.

Alkuvuosina leikkipuisto
oli ainoa lasten ja nuorten toi-
mintapiste.50- ja 60-luvuilla
siellä kokoontui perjantai-il-
taisin mm. nuorten tanssi-
kerho.Päivisin alueen innok-
kaat urheilijat hyppäsivät
pihalla seivästä,korkeutta ja
pituutta, koska kunnollisia
urheilukenttiä ei vielä silloin
ollut.

70-luvulla leikkipaikka
uusittiin muokkaamalla
maastoa kumpuilevaksi ja
rakentamalla liukuja, kei-
nuja,köysiratoja ja tunnelei-
ta. Se oli kaupungin ensim-
mäinen seikkailuleikkikent-
tä ja 80-luvun alkupuolelle
saakka kokeilutoimintaa jat-
koi kesäinen rakenteluleikki-
paikka,jossa sai sahata,nau-
lata ja vuolla ohjaajan kans-
sa.Uusin rakennus valmistui
1980-luvun lopulla ja samal-

la koko piha remontoitiin.
Vapaaehtoisen vetäjän

opastuksella puutyöpaja on
2000-luvulla toiminut näihin
päiviin saakka. Perinteinen
kahluuallas oli kesän ve-
tonaula samoin kuin takka,
jonka äärellä tulen loimussa
voi paistaa tikkupullaa tai
vaikkapa halstrata kaloja.

Koripallokenttä ja jalka-
pallokenttä mahdollistavat
urheilullisia harrastuksia.
Skeittiramppi valmistui tal-
koovoimin ja avattiin Helsin-
ki-päivänä 12.06.2012.Puis-
ton uudet suositut lajit ovat
skeittaus,skuuttaus ja diabo-
lo. Leikkipuisto Maunulan
60-vuotisjuhlavuotta juhli-
taan Maunula-päivänä
15.5.2014. Alueen asukkaat
ja perheet ovat mukana esiin-
tyjinä ja juhlijoina. Paikan
päällä voi bongata todella
vanhoja vaikuttajia leikki-
puiston historiassa.

Maunulapäivänä juhlitaan 
leikkipuistotoimintaa

Leikkijät ruokailemassa.
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