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Pääkirjoitus
Maunulan Sanomissa on
käynnissä merkittävin
muutos sen 25-vuotisessa historiassa. Lehteä 10
vuotta vetänyt ja taittanut päätoimittaja Heikki
Lehti on jättäytymässä
pois. Heikki nosti Maunulan Sanomat laatulehtien joukkoon. Maunulan Sanomilla on ollut
erittäin vahva rooli
Maunulan kehittämisessä. Tämä missio painettu
lehden kanteen: ”Alueellisen kehittämisen äänenkannattaja”. Heikin
ehtona päätoimittajaksi

ryhtymiselle vuonna
2006 oli, ettei kenellekään lehden teossa mukana olijalle makseta
palkkaa. Lehteä on tehty
yhteisöllisesti talkootyönä. Heikin lähes kymmenvuotisen kauden aikana Maunula on parantunut monella tavalla.
Maunulan
keskusta
suunniteltiin ja se on pitkälti toteutunut. Suursuolle on noussut uusi
pientaloalue. Maunulassa on myös tapahtunut
kulttuurinen käänne,
jonka tuotoksia ovat

muun muassa Maunulan
tiernapojat, Mustat kissat, Maunulan Musaa ja
Makkaraa ja Maunulalevy. Kruunuksi tälle kaikelle Maunula valittiin
vuoden 2015 uusmaalaiseksi kaupunginosaksi.
Kiitämme
Heikkiä
Maunulalle erittäin arvokkaasta työpanoksesta. Heikille on vaikea
löytää seuraajaa. Tavoitteena on kuitenkin löytää
uusi päätoimittaja seuraavaan kesänumeroon.
Hannu Kurki

Maunula-päivä 2015
Maunula-päivää vietetään
jälleen torstaina 21. toukokuuta klo 16–19 Leikkipuisto Maunulassa. Ohjelmassa on tuttuun tapaan
musiikki- ja tanssiesityksiä, liikuntaa ja pelejä.
Myös heppa-ajelua on luvassa. Esiintymään saadaan paikallisia kykyjä, sillä ainakin trubaduurit Pirjo Sipi ja Mirkkis sekä

breaktanssija Tero Lipponen ovat jo lupautuneet.
Myös koululaisten esityksiä
on luvassa. Festivaalihenkeä nostattamaan tulee
Oulunkylän Seurahuone
Band.
Maunula-päivässä voit
kohdata alueen toimijoita
ja muita maunulalaisia.
Juttujurtassa voit kertoa
oman tarinasi, joka tallen-

netaan. Tarinoita on yhtä
monta kuin on maunulalaisiakin. Juttujurtan toteuttavat yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseo, Kulttuurikeskus ja Nuorisoasiainkeskus. Tapahtumaan tulee myös asukkaiden kirpputori, ja pöytävarauksia voit tiedustella leikkipuistosta. Tapahtuman
järjestää Maunula-tiimi.

Kotikaupunkipolun
kohteet kännykkään
Maunulan-Pirkkolan kotikaupunkipolun varteen on
nyt sijoitettu kohteista kertovia opasteita, joissa on lisäksi QR-koodi. Koodin
avulla kohteista saa lisätietoa suoraan kännykkään.
Koodeja löydät kotikaupunkipolun reitin varrelta
mm. julkisista rakennuksista, ilmoitustauluilta, koulujen ovista, näyteikkunoista
jne. Yhden koodin avulla
voit avata kaikkien kohteiden esittelyt selaimeen.
Perinteistä painettua esitettä jaetaan mm. Saunabaarissa, Mediapajalla,
Kahvila Wanhassa Maunulassa ja kirjastossa.

Kokeile tätä
toimintoa nyt
Käynnistä

kännykkäsi

Maunulan kirkolla
(Metsäpurontie 15) esitetään Pääsiäisen aikana paljon erilaista
musiikkia. Hiljaisella
viikolla Maunulan kirkossa on tilaisuuksia,
joihin kaikki tervetulleita musiikin ja pääsiäisen tekstien äärelle. Kirkkoon on rakennettu hiljaisen viikon
ajaksi myös puutarhahauta, jota voi tulla
katsomaan tilaisuuksien yhteydessä.
Su 22.3. klo 18 Mariaaiheista musiikkia ja
iltaehtoollinen Liisa
Tiensuu, sopraano,
Anu Kätkä, viulu. Kahvitarjoilu.
Ke 25.3. klo 13 Musiikkimatinea. Esiintyjiä
Helsingin konservatoriosta. Kahvitarjoilu.
Su 29.3. klo 18 Palmusunnuntaina A. Vivaldi Stabat Mater, Paula
Patosalmi, altto ja soitinyhtye. Vapaa pääsy.
Ohjelma 5 €.
Ke 1.4. klo 13 "Käy yrttitarhasta polku". Ristintien
Raamatun
tekstejä ja pääsiäisajan virsiä yhteisesti

laulaen ja kuunnellen.
Eva Kasvio, laulu.
Kahvitarjoilu.
To 2.4. klo 10.30 Kiirastorstaina Lasten ja
perheiden pääsiäiskirkko ja pääsiäiskahvit.
To 2.4. klo 18 Kiirastorstain ehtoolliskirkko.
Pe 3.4. klo 18 Pitkäperjantain passiokonsertti J.S. Bachin ja Pergolesin musiikkia. Esiintyjinä Viivi Tulkki
(mezzosopraano), Johanna Jokinen (viulu)
ja Maija Pesonen-Kareinen (urut). Ristintien tekstejä, Raivo Savik. Vapaa pääsy.
Su 5.4. klo 18 Pääsiäispäivän iltamessu ja
messun jälkeen noin
19.15 "Aurinkomme
ylösnousi", Pääsiäisvirsiä yhteisesti laulaen
musiikillisilla kirkkokahveilla.
Su 19.4. klo 16 Juonellinen laulumusiikkikonsertti, Heidi Jakkula (laulu). Vapaa pääsy.
Ke 29.4.klo 13 Kevätlaulajaiset Maunulan

kirkossa laulujen, siman ja munkkien siivittämänä. Yksinlaulua, Liisa Tiensuu ja
Maunulan kirkon musiikkiryhmä. Tarjoilun tuotto yhteisvastuukeräykselle.
La 2.5. Nuorten VeisuYÖ (tarkemmat tiedot
internet).
To 14.5. klo 18 Helatorstaina Tilkkutäkkimessu Nuoren seurakunnan
veisuja
messussa.
Pe 15.5. klo 19 Sillerkuoron konsertti, joht.
Silver Lumi. Vieraana
myös virolainen kuoro. Vapaa pääsy. Ohjelmamaksu.
Su 24.5. klo 18 Maailmojen Messu, messu
toteutettu eri kielillä,
musiikkia eri maista.
Tarjoilua ja yhdessäoloa. Messuun liittyvä
työpaja la 2.5. (tarkemmat tiedot myöhemmin).
Lisätietoja kaikista tapahtumista seurakunnan internet-sivuilta
ja Kirkko ja kaupunki-lehdestä.

Maunulan luontopolku ja sammakkolammikot
Luontoretki ti 21.4. klo. 17.30. Lähtö Maunulan Majalta.
Rauhallisesti kävellen havainnoimme luonnon monimuotoisuuden ilmentymiä ja
kevään heräämistä. Kävelyä n. 4 km.
Järjestäjänä Helsingin luonnonsuojeluyhdistys

Esitys asukastaloista
uudelleen valmisteluun
QR-koodilukija (useimmissa älykännyköissä tämä
on jo valmiina tai sen voi
ladata appsina eli sovelluksena). Lukija avaa kännykän kameran, joka suunnataan koodiin, ja toimi-

taan näytön ohjeiden mukaisesti. Kun koodi on luettu kännykkään, niin nettisivu aukeaa automaattisesti.
Susanna Pitkänen

Tanssit Pakilassa
Pakilassa näyttää olevan
syntymässä uusi alueellinen tanssiperinne. Jo kolmatta kertaa Pakila-Seura,
Pakilan Pelimannit ja Pakinkylän VPK ovat järjestämässä tanssiaisia, joissa
pääsee pistämään jalalla
koreasti sekä vanhan että
uudemman tanssimusiikin

Maunulan kirkon
musiikillinen Pääsiäinen

tahdissa. Aikaisemmat
tanssit ovat vetäneet mukavasti väkeä, ja seuraavat
tanssit järjestetään lauantaina 25.4.2015 klo 15–18.
Ohjelmassa on myös tanssinopetusta, ja väliajalla
on buffetti. Liput maksavat
10 €. Kaikki tanssin ystävät ovat tervetulleita.Tilai-

suuden tuotto menee lyhentämättömänä VPK:n
nuorisotoiminnan hyväksi.
Kuvia edellisistä
tanssiaisista voi katsella
Pakilan kotisivuilla
osoitteessa www.kaupung
inosat.net/pakila.

Kaupunginhallitus päätti
kokouksessaan maanantaina 26.1.2015 yksimielisesti
palauttaa asukasosallisuusesityksen uuteen valmisteluun. Esityksessä käsiteltiin
asukasosallisuuden avustusten myöntämisperiaatteita sekä sote-toimintaan
liittyvien yhdeksän asukastalon tulevaisuutta ja orga-

nisointia. Asiasta pyydetään sosiaali- ja terveyslautakunnan ja muiden asukastalojen toiminnan kannalta olennaisten lautakuntien lausunto.
Kaupunginjohtajan esityksen mukaan Soten hallinnoimat yhdeksän asukastaloa kuten Asukastalo
Saunabaari ja Oulunkylän

Seurahuone olisi siirretty
järjestöjen ja yhteisöjen hallinnoitaviksi.Alkuperäinen
esitys sisälsi kehotuksen
hallinnolle kartoittaa halukkaat yhteisöt ja käynnistää sopimusneuvottelut Soten asukastalojen luovuttamiseksi järjestöjen ja yhteisöjen operoitavaksi vuoden
2016 alusta.

Nuorisotakuu toi Helsingin
nuorille kesäsetelin
Helsinki julkisti kaupungin
nuorten työllisyyden parantamiseen 9. luokkalaisille
nuorille tarkoitetun kesäsetelin. Kaupunki satsaa
340 000 euroa kaksivuotiseen hankkeeseen, jonka
avulla noin 2300 ysiluokka-

laista pääsee kahdeksi viikoksi kesällä töihin.Tarkoituksena on, että yritykset
palkkaavat nuoria. Tuki on
yhdelle nuorelle 300 euroa.
Nuorisotakuu tuli voimaan tammikuussa 2013.
Sen perusidea on taata alle

25-vuotiaille nuorille tai alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille nuorille työpaikka, työkokeilu-, opiskelu-,
työpaja- tai kuntoutuspaikka kolmen kuukauden sisällä ilmoittautumisesta työttömäksi TE-toimistoon.

