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Kansallisteatteri tulee
Maunulaan!
Kansallisteatteri käynnistää vuonna 2016 kolmivuotisen alueellisen
yleisötyöhankkeen Maunulassa. Hankkeen tarkoituksena on tuoda
teatteria alueen arkeen
ja käsitellä taiteen keinoin asukkaille tärkeitä kysymyksiä ja aiheita.
Projektissa teatterin ammattilaiset työskentelevät yhdessä asukkaiden
kanssa toteuttaen erilaisia esityksiä sekä muuta toimintaa. Hankkeen
tuotoksia tullaan näkemään sekä Maunulan
alueella eri paikoissa että
Kansallisteatterilla.
Projekti
toteutetaan
Helsingin Kulttuurikeskuksen tuella, ja se on
jatkoa teatterin aikaisemmille alueellisille projekteille Pikku Huopalahdessa 2012 sekä viimeksi Kontulassa 2013–2015.
Reittejä Kontulaan -pro-

jakontulaan.
blogspot.fi.
Vuoden 2016
alussa teatterin
väki aloittaa tarkemman tutustumisen Maunulan alueeseen
ja sen asukkaisiin etsien ihmisiä, joiden kanssa tehdä yhteistyötä hankkeen
aikana. Tiedätkö jo nyt olevasi kiinnostunut?
Haluaisitko kertoa omasta elämästäsi teatterin
keinoin? Tai onko sinulla jokin
Maunula-projektin vetäjä
muu tarina, jonEveliina Heinonen ja
ka tahtoisit saatdramaturgi Juho Gröndahl.
taa naapurusKuva Neena Villberg.
tosi tai laajemmankin yleisön
jektin vaiheisiin voi tu- kuuluville? Ota yhteyttä:
tustua tarkemmin pro- eveliina.heinonen@kanjektin blogissa: reitte- sallisteatteri.fi.

Kuusikkotien ja Kuusikkopolun
rakentaminen alkaa
Kuusikkotien, Kuusikkopolun sekä niihin liittyvien puistokäytävien rakentaminen alkaa marraskuussa 2015. Työ valmistuu kesällä 2016. Katurakentamisen myötä
päästään alueen täydennysrakentaminen aloittamaan. Yleisten töiden lautakunta hyväksyi katusuunnitelman 21.10.2015.

Asemakaava on tullut
voimaan 11.10.2013. Alueelle rakennetaan rivi- ja
pienkerrostaloja.
Työt alkavat puiden
kaadolla
puistokäytävän rakentamisen tieltä Maunulan yhteiskoulun eteläpuolelta. Talven aikana rakennetaan
Kuusikkotielle ja Kuusikkopolulle uusia asun-

totontteja palveleva hulevesiviemäri,
kaukolämpöjohto sekä sähköverkon ja tietoliikenteen
kaapeliputket.
Kadun pintarakenteet
tehdään viimeisenä kesällä 2016.
Rakentamisesta vastaa Helsingin kaupungin rakentamispalvelu
Stara.

Janin lounas & Sport Cafe Maunulassa on tarjolla jouluaattona
joululounas. Kuvassa Jenni Hyvönen ja Veiko Mägi.

Janin lounas & Sport Cafe
Maunula
Janin lounas & Sport Cafe Maunula Rajametsäntien ja Paanutien risteyksessä on uusinut konseptiaan lisäämällä palveluja. Kahvilan palveluja ovat aamiais- ja lounasbuffeet sekä hyvät
valikoimat delituotteita.

”Pyrimme olemaan alueen edullisin ja laadukkain ruokapaikka.”
Yritys tekee yhteistyötä lihatukku Veijo Votkinin kanssa, joka toimittaa laadukkaat lounaat
ja leikkeet. ”Joulukuussa
aloitamme lihatuotteiden

noutopalvelun. Myymme
kaikki tuotteet tehtaanmyymälän hinnoilla.”
Lisätietoja:
Janin lounas & Sport Cafe
Maunula Rajametsäntie 32
Jani Hyvönen
puh. 044 7062000

Kukkakauppa jatkaa
Metsäpurontiellä
Uusi kukkayrittäjä on ostanut 12.11.2015 kukkakauppa Marja Leksiksen kaluston ja tilojen vuokraoikeuden. Kukkakauppatoiminta jatkuu vanhalla henkilökunnalla. Uutta nimeä kukkakaupalle ei vielä ole ehditty keksiä.
Joulunajan kukat saatte perinteiseen tapaan Metsäpurontie 19–21:n
kukkakaupasta.

Maunulan kirjasto
Suursuonlaita 6
puh. 09-310 85063

Aukioloajat: ma-to 9-20, pe 9-16, la 10-16

Palvelemme
ma–pe 8.30–19, la 9–16
Katso kaikki tarjoukset:
www. maunulanapteekki.fi

Mediapajan pidetyn työntekijän
Tuomo ”Tume” Luukkaisen
läksiäiset pidettiin 13.11.2015.
Tume ehti työskennellä
Mediapajalla vuoden verran.

Pakilantie 10
00630 HKI
puh. 09 724 8543
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Maunulan kirjaston jouluilta
torstaina 17.12.2015
Glögitarjoilu klo 17 alkaen
Ohjelmassa klo 18 – 19
joululauluja, runoja ja tarinoita
*

Joulunajan poikkeukselliset aukioloajat:
ke 23.12. auki 9–18 (aatonaatto),
jouluaattona ja pyhäpäivinä suljettu,
Uudenvuodenaatto to 31.12. auki 9–16,
loppiaisaatto ti 5.1.2016 auki 9–18,
Katso lisää tapahtumia:
www.helmet.fi/maunulankirjasto

