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Työttömyys
Maunula-talo valmistuu, mitä toimintaa
kasvanut
syksyllä 2016?
Maunulassa rajusti
Helsingissä oli heinäkuussa työttömiä yli
45 000, mikä on lähes viidenneksen
enemmän
kuin vuotta aiemmin.
Pitkäaikaistyöttömiä oli
15 500. Se on peräti 45 %
enemmän kuin vuosi sitten. Uutta on se, että pitkäaikaistyöttömyys kasvaa
nopeimmin alle 30-vuotiaiden ja korkeakoulutettujen keskuudessa.
Työttömyys
koskee
kaikkia kaupunginosia,
mutta kovinta työttömyyden kasvu on ollut Maunulassa. Täällä työttömyysaste on noussut neljässä vuodessa puolella ja
työttömyysaste on noin
16 %. Maunulassa on nyt
Jakomäen ja Mellunkylän jälkeen korkein työttömyys Helsingissä.
Valtion
työllisyyden
hoitoon tälle vuodelle
osoittamat rahat loppuivat jo kesällä muun muassa Uudenmaan TE-keskuksessa. Tästä huolimatta hallitus aikoo leikata
ensi vuoden budjetissa
työllisyysrahoja.
Helsingin
kaupunki
on pitänyt työllisyysrahat jäissä jo monta vuotta, vaikka työttömyys on
kasvanut. Helsinki maksaa ns. sakkomaksua
(työmarkkinatuen korotettua kuntaosuutta) Kelalle
pitkäaikaistyöttö-

mistä tänä vuonna jo 55
miljoonaa, paljon enemmän kuin kaupunki käyttää rahaa työllisyyden
hoitoon. Työttömyys lisää myös muita menoja
samalla kun se vähentää
verotuloja.
Useimmista kunnista
poiketen Helsingillä on
rahaa, jota voitaisiin käyttää työllistämiseen. Viime
vuoden tilinpäätös näytti 188,5 miljoonaa euroa
voittoa, ja rahavaroja oli
yli tuhat miljoonaa euroa. Rahaa ja saatavia on
enemmän kuin velkaa.
Näistä ylijäämistä on syytä ohjata nopeasti lisää rahaa työllisyyteen.
Työpaikkojen lisääminen kaupungin palveluissa on nopeimpia ja tehokkaimpia keinoja työllistää. Esimerkiksi kouluissa, päivähoidossa, terveysasemilla ja vanhuspalveluissa tarvitaan lisää työntekijöitä. Kaupunki voi luoda työpaikkoja mm. rakentamiseen,
peruskorjaamiseen, uusiutuvan energian tuotantoon ja tietotekniikan sovellusten kehittämiseen. Myös asukastaloilla on tärkeä merkitys
työllistämisessä.
Yrjö Hakanen
Kaupunginvaltuutettu,
SKP ja Helsinki-listat
www.yrjohakanen.fi

S-Marketin kulman työmaalla
rakennetaan
Maunula-taloa – kirjasto-, työväenopisto- ja
nuorisotaloa. Asukkaat
pääsevät vaikuttamaan
sisustukseen ja syksyllä
2016 avattavan talon toimintaan avoimessa työpajassa 5. lokakuuta. Talosta ja sen suunnittelusta kertovat ennen työpajaa johtavat virkamiehet
ja arkkitehti Mikko Summanen, K2S.
Talo on ainutlaatuinen uudisrakennus, jo-

ta on suunniteltu niin,
että asukkaiden ääni on
kuulunut läpi suunnitteluprosessin
työpajojen, asukastapaamisten
ja kaikkiin prosessin vaiheisiin kuuluvan asukasedustuksen
kautta.
Suunnittelussa talo on ollut niin asukkaiden kuin
virkamiestenkin. Maunulan osallistuvan suunnittelun malli, jossa mukana on ollut hyvin erilaisia maunulalaisia ja
virkamiehiäkin eri osista kaupungin organisaa-

tiota, hyödyttää koko
kaupunkia.
Maunula-taloa on toivottu jo pitkään ja välillä on petytty. Nyt on tärkeää tulla tekemään talosta asukkaiden oma,
kuulemaan, mistä on kyse ja vaikuttamaan Maunula-talon
toimintaan.
Mitä ovat 1. vuoden tapahtumat? Mihin asioihin asukkaat voivat vaikuttaa vaikkapa päättämällä budjetista? Millaisia kursseja työväenopistossa voitaisiin järjes-

tää? Miten kirjasto, työväenopisto ja nuorisotalo voisivat yhdessä tarjota maunulalaisille ja koko
Pohjois-Helsingin alueen
asukkaille elämyksiä ja
arjen palveluja?
Avoin ja kenelle tahansa tarkoitettu tapahtuma järjestetään Saunabaarilla, Metsäpurontie 25, 5.10. klo 17 ja työpajaosuus on klo 17.30–
20. Lisätiedot Maunulan
demokratiahanke: Emilia Palonen, epalonen@
gmail.com, 040-5077198.

Valokuvakilpailu “Maunula NYT”
Maunulan
asukastalo
Saunabaari julistaa avoimen valokuvakilpailun.
Kuvien aihe ja tyyli on
vapaa, mutta kuvan tulee
olla osallistujan itsensä
ottama, ja kuvatuilta henkilöiltä on oltava lupa.

Kilpailuun osallistuvat kuvat tulee toimittaa
Asukastalo Saunabaariin
13.11.2015 klo 12 mennessä. Kilpailun voittajat julkistetaan 30.11.2015
Saunabaarin
ilmoitustaululla ja Facebook-si-

vuilla. Kymmenen raadin valitsemaa kilpailuteosta on esillä Mediapajan näyteikkunassa
4.–31.12.2015.
Parhaimmat
kuvat palkitaan ja kaikkien osallistujien kes-

ken arvotaan Finnkinon
elokuva-sarjalippu.
Yhteystiedot: Mia Waire, gsm. 040 125 1058, mia.
waire@hel.fi, Asukastalo
Saunabaari.
Lisätietoja kilpailusta:
www.maunula.net

Naistenpäivä Oulunkylän kirkolla
Oulunkylän kirkolla vietetään naistenpäivää la
3.10 klo 10–15.15 teemalla
”Arvot mekin ansaitsemme – hyvää elämää etsimässä”. Toimittaja Anne
Flinkkilä johdattaa päi-

vän teemaan klo 10.30
hemmottelukahvien jälkeen. Monipuolista ohjelmaa, luento, keskustelua,
musiikkia, keittolounas,
hierontaa ja hemmotteluhoitoja, askartelua, maa-

lausta, hiljentymistä ja
korukirppis Naisten Pankin hyväksi. Mukana Oulunkylän Martat ja vapaaehtoisia. Vapaa pääsy.

MAAILMA KYLÄSSÄ

Maunula-talon työmaa on tuonut töitä sen
rakentajille. Työttömyys kasvaa kuitenkin
Maunulassa nopeimmin koko Helsingissä.

HYVISSÄ BILEISSÄ ON LÄMMINTÄ
ILMAN SAUNAAKIN!
synttärit
kokoukset
valmistujaiset
etkot ja jatkot

OMAT TARJOILUT
JA JUOMAT SALLITTU

Elokuun helteiden myötä alkoivat juhlaviikot ja
festarit ja iloittelut kaikilla mausteilla, mutta henkilökohtainen suosikkini
kesän tarjonnassa oli kuitenkin voimistelun suurjuhla, jota vietettiin Helsingissä keskellä viileän
kosteata heinäkuuta.
Ensimmäisen kosketukseni Gymnaestradailmiöön koin 63-bussissa, kun sisälle tulvahti
Stadionin pysäkillä lauma nuoria jumppatyttöjä. Heillä oli jännät turkoosinväriset silmämeikit. Ruotsia puhuvat tytöt helisivät iloisesti helpotustaan hyvin menneestä esityksestä.
Huoltajana
toimiva rouva esitteli nähtävyyksiä, Oopperaa ja
Finlandia-taloa.
Ja sitten, sanoi hän, tapaamme Scandic-hotel-

lissa, tuolla oikealla, kello 19 illalla.
Tytöillä oli ilmeisesti
hauska ilta edessään.
Helsinki vaikutti minunkin silmiin oikein
mukavalta paikalta. Ilmatkin pysyivät siedettävinä sillä viikolla. Kaikkialta tulleita voimistelijoita ja heidän yleisöään
vaelteli kaduilla ja matkusti
liikennevälineissä sankoin joukoin. En
muista koskaan nähneeni
täällä niin iloisia turisteja.
Ja itse voimistelijat olivat niin kauniita ja salskeita, että näköä haittasi!
Joku viisas on sanonut,
että jokaisen paras asuste
on hyvä ryhti!
Katsoin
taiturilliset
esitykset ainoastaan televisiosta, mutta taltioinnit
olivat loistavia.
Kiitokset
ansaitsevat Helsingin kaupun-

gin järjestäjät, sponsorit,
koreografit, tekniikka ja

kaikki työntekijät hienosta saavutuksesta.
H.E.
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Yhteistä hyvää yhteistyöllä

Soiva syksy Maunulan kirkolla

Kansalaisia paljon puhuttanut aihe on monikulttuuristuminen. Yksilön kannalta
tärkein asia lienee oman roolin löytäminen yhteisöstä. Roolin kautta yksilö saa
hyväksyntää ja tulee tätä kautta onnelliseksi. Suomenruotsalaiset kunnat ovat olleet erityisen hyviä yhteisöllisyyden tuottamisessa. Yhteisöllisyys on tuonut hyvinvointia ja kasvattanut odotettavissa olevaa elinikää. Yhdessä toiminen edellyttää pelisäännöistä sopimista. Pelisäännöt kannattaa luoda yhteisen, avoimen
keskustelun pohjalta.
Maunulan Sanomat on Maunulan myötä monikulttuuristumassa. Lehden
taittaja on saksalainen. Kesänumeron välissä oli englanninkielinen liite. Tässä
numerossa esitellään venezuelalainen runoilijajournalisti. Kaikille löytyy rooli
maunulan yhteisöllisyyden kehittämisessä. Tämä lehti on tehty vapaaehtoisvoimin ja se myös jaetaan vapaaehtoisvoimin. Tule tekemään hyvä työ Maunulan
yhteisöllisyyden ja monikulttuurisuuteen sopeutumisen puolesta. Monikulttuurisuus, sallivuus ja tiiviit verkostot lisäävät tutkija Richard Floridan mukaan yhteisön luovuutta. Näin on käynyt myös Maunulassa.
Hannu Kurki
Vt. päätoimittaja

Lasten
musiikkiryhmät käynnistyvät Maunulan kirkolla torstaina
10.9. klo 9.30 2–5 vuotiaille, klo 10 1–2 vuotiaille ja klo 10.30 alle yksivuotiaille. Lapset vanhempineen tai hoitajineen ovat tervetulleita
musisoimaan yhdessä.
Muskareiden yhteydessä myös perhekahvio.
Ohjaajina toimivat Maija Pesonen-Kareinen ja
Mirva Keski-Vähälä.

jolloin myös uudet laulajat ovat tervetulleita, ohj.
Maija Pesonen-Kareinen.

Messut Maunulan kirkossa sunnuntaisin
klo 16

Keskiviikkokerhot klo
13, ohjaajana diakonissa
Elisa Hapuli.

Erityisesti musiikkipainotteiset messut ovat
Hiljaisuuden messu su
11.10. klo 16 ja isänpäivän messu ja isänpäivän juhlakahvit su 8.11.
klo 16.

Maunulan kirkon lauluryhmä
kokoontuu
jälleen keskiviikkoisin
23.9. klo 18.30 alkaen,

Ke 11.11. klo 13 Musiikkimatinea – Kauneimpien hengellisten laulujen
merkeissä.

Valvontaa Maunulanpuiston
palstaviljelijöiden alueella
Tänä kesänä Maunulanpuiston palsta-aluetta valvottiin ensimmäistä kertaa, koska viljelijät havaitsivat edelliskesinä monenlaisia anastuksia palstoilta. Marjojen, siementen ja vihannesten varkauksista kerrottiin, ja herukoitakin oli viety paikoitellen yöaikaan kaikki.
Vapaaehtoiset yhdistyksen jäsenet partioivat loppukesästä alueella illasta yön yli pareittain, kahdessa vuorossa. Mukana
oli kaikkiaan 20 henkeä
omaa aikaansa antanutta.
Yöllä palstoilla liikkumisen oikeutta kontrolloitiin mm. jäsenrekisterin
nimilistan avulla.

Kaupungin sääntöjen
mukaan
palsta-alueen
yleistä virkistyskäyttöä
eli liikkumista isommilla teillä ja poluilla ei voi
rajoittaa, mutta palstat
ovat vuokraajan yksityistä aluetta, eikä niille sovi mennä ilman palstanhaltijan lupaa. Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Kaskenaho kertoo, että luvan kanssa palstoille toki sai kesällä mennä esim. valokuvaamaan
perhosia. Valvonnan vaikutukset ovat puheenjohtajan mukaan merkittäviä: varkaudet yöaikaan
loppuivat täysin, ja enää
päiväsaikaan saattoi kadota jotain pientä. Odo-

MPPV:n syystalkoot
järjestetään
lauantaina 19.9.2015 kello 10 alkaen, kello 13
kahvitarjoilu. Talkoiden ohjelmassa on
mm. käytävien kunnostamista ja rajaalueiden raivaamista,
espanjansiruetanoiden tuhoamista sekä roskien keräämistä
roskapihdeillä.
tettavissa on myös jatkoa valvonnalle: ensi kesänä suunnitellaan valvomisen järjestämistä myös
päiväsaikaan.
V. R.

Musiikkimatineoita
Maunulan kirkolla
Ke 16.9. klo 13 ”Soi syksy
kiitostasi” -musiikkimatinea. Laulamme yhdessä
syyslauluja.

Tiistai-iltaisin Maunulan kirkolla klo 18 vietetään myös arkimessua,
jota nuoret ovat valmistelleet sekä avointa nuorten iltaa messun
jälkeen.

Poliisi auttaa jo ennalta
Maunula on Pasilan poliisille tuttu monella tavalla. Ns. poliisin vanhojen tuttujen lisäksi poliisilla on Maunulassa yhteistyökumppaneita, joiden kanssa poliisi pyrkii ehkäisemään rikoksia,
järjestyshäiriöitä ja onnettomuuksia. Tämä osa poliisin työstä ei juuri näy
ulospäin, koska he eivät
tule paikalle pillit soiden.
Pasilan poliisissa työskentelee ryhmä, joka ratkoo paikallisia, turvattomuutta aiheuttavia on-

gelmia yhdessä koulujen, sosiaaliviranomaisten, nuorisotoimen, rakennusviraston, järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Jos vaikkapa päihteiden käyttäjät aiheuttavat
jatkuvasti järjestyshäiriöitä, joku porukka sotkee
ja rikkoo paikkoja tai naapurustoa hiertävät riidat,
tämän ryhmän jäsenet
jalkautuvat selvittämään
tilannetta.
Ryhmän jäsenet pyrkivät tapaamaan erityisesti
syrjäytymisvaarassa ole-

via ja rikoksilla oirehtivia
nuoria, jotta näiden tilanne ei pahenisi.
H.H.
Soita kiireellisissä tilanteissa hätänumeroon 112.
Kiireettömät
poliisiasiat:
ennaltaestava.
helsinki@poliisi.fi,
puh. 0295 47 4300 tai
https://www.facebook.
com/Suomenpoliisi.

Kahvila Konditoria
Wanha Maunula

Liiketilamurtoja Maunulassa
Saunabaarissa
sijaitsevalle Hesyn kirpputorille murtauduttiin takaikkunan kautta 5.9.2015 viikonloppuna. Myös Metsäpurontie 20:n ikkuna
oli rikottu tiistaina 8.9. aamuyöstä klo 2.30.
Maunulassa on murtauduttu tässä kesäkuussa kolmeen liiketilaan takapihan ikkunan kautta
joko rikkomalla lasi tai irrottamalla ikkuna.

Asuinalue voi ehkäistä rikoksia joko teknisellä rikostentorjunnalla
esim. parantamalla lukituksia, lisäämällä valaistusta, valvontakameroita
ja muuta valvontateknologiaa tai yhteisöllisellä
rikostentorjunnalla.
Yhteisöllisessä rikostentorjunnassa on tärkeää, että asukkaat tietävät,
mitä jokaisen asukkaan
kuuluu tehdä ja että tie-

Maunulan Mediapaja
syksyllä
Asukastila
Maunulan
Mediapaja tarjoaa mahdollisuuden käyttää tietokonetta ja internetiä ilmaiseksi sekä tulostaa ja
ottaa kopioita omakustannushintaan. Mediapajalla annetaan opastusta
tietokoneiden, tablettien
ja puhelinten käytössä.

Ovet ovat avoinna arkisin klo 10–15 ja nyt myös
keskiviikkoisin pitempään
klo 10–18. Käytössä on kuusi työasemaa, joissa on hyvä
internetyhteys, tulostin ja
kopiokone sekä skanneri.
Lisätietoja
Puhelin 040-5900455
www.maunula.net

to tapahtuneista rikoksista leviää nopeasti esimerkiksi Maunulan kotisivujen uutisoinnin ja keskustelupalstan kautta.

Tilaa meiltä kesän juhliin
maukkaat
voileipä- ja täytekakut!

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

TERVETULOA!

www.maunulankahvila.fi

KUKAAN EI VÄLITÄ NIIN KUIN ME

Kukaan ei välitä niin kuin me.

MAUNULA/PAKILA -ALUEEN OMA
PAIKALLINEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ
PAKILANTIE 61
• yli 30 vuotta asuntokauppaa
Pakilassa, Paloheinässä, Maunulassa
• tunnemme alueen ja sen hintatekijät
kortteli korttelilta
• yksityisyrittäjän ripeys ja valtakunnallisen
Kiinteistömaailma-yhteismyyntiketjun
voimavarat yhdistyvät

SOITA, TULE KÄYMÄÄN,
OTA YHTEYTTÄ ASUNTOASIOISSA

Nico
Anne-Maria
Weli
Juha
Frans
Kim Autero
Autero
Liukkonen Maksimainen
Hyvönen
Salmi
Ekon, LKV,
KTM, LKV
Myyntip.,LKV
KiAT
Myyntineuv.
Myyntineuv.
yrittäjä
050 521 4810 050 364 4557 0400 854 878 040 828 2081 0400 407 743 0400 505 743

Kiinteistömaailma | LKV Autero Oy
Pakilantie 61, 00660 Hki, puh. 010 239 7770
pakila@kiinteistomaailma.fi

www.kiinteistomaailma.fi
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Suursuon ostoskeskus
siirtyi historiaan

Yleiskaavaehdotus
julkaistaan lokakuussa
Helsingin yleiskaavaehdotus menee todennäköisesti 6. lokakuuta kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn. Sen
jälkeen kaavaehdotus tulee nähtäville ja siitä pyydetään jälleen lausunnot eri viranomaisilta ja
naapurikunnilta.

Kaupunkibulevardeista tehdään saatujen lausuntojen pohjalta
seudullisten vaikutusten
arviointi. Arvioinnin ohjausryhmässä ovat edustettuina pääkaupunkiseudun kunnat, seudulliset toimijat sekä valtion
liikenneviranomaiset.

Yleiskaavan aikataulullisena tavoitteena on,
että lautakuntakäsittelyn jälkeen yleiskaavaehdotus viedään kaupunginhallituksen
ja
valtuuston käsittelyyn
vuonna 2016.
Lisätietoja
www.yleiskaava.fi

Suursuon ostoskeskuksen purkutyö käynnistyi
huhtikuussa ja rakennus
oli purettu kesäkuun 2015
loppuun mennessä. Ostarin purku on mahdollistanut Pakilantien katurakennustöiden loppuun
saattamisen.

Pakilantien rakentaminen aiheuttaa työnaikaisia
muutoksia
ajoneuvoliikenteen, jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen
järjestelyihin työmaa-alueella. Tilapäiset liikennejärjestelyt saattavat ajoittain ruuhkauttaa liiken-

nettä Pakilantiellä ja Metsäpurontien liittymässä.
Helsingin kaupungin
asuntotuotantotoimisto
ATT valmistautuu käynnistämään asuntorakentamisen Maunulan keskustaan Pakilantien itäpuolelle kesällä 2016.

Maunulan keskustan
katurakentamisen aikatauluja
Pakilantien
rakentaminen Tammiontien ja Metsäpurontien välillä jatkuu. Muutostyöt koskevat koko katualuetta, lukuun ottamatta uuden SMarketin edustan jalkakäytävää, pyörätietä ja
pysäkkialuetta, jotka on
rakennettu valmiiksi jo
aiemmin.
Metsäpurontie: Kirjaston tontin kohdan jalkakäytävä rakennetaan, kun
kirjaston runko- ja julkisi-

vutyöt ovat valmistuneet
(syksy 2016 – kevät 2017).
Maunulanpuisto: Puistosuunnitelma on hyväksytty yleisten töiden lautakunnassa
20.1.2015.
Puiston rakennussuunnittelu on käynnissä. Rakentaminen alkaa, kun kirjaston tontin runko- ja julkisivutyöt ovat valmistuneet (syksy 2016 – kevät
2017).
Pakilantien työt valmistuvat marraskuussa 2015

lukuun ottamatta vanhan
ostarin tontilla rasitteena
olevaa jalkakäytävää.
Tammiontien kohdalla jalkakäytävä rakennetaan, kun ostarin tontille tulevien asuinkerrostalojen tontin runko- ja julkisivutyöt ovat valmistuneet (mahdollisesti keväällä 2017).
Sama koskee myös
muiden asuntorakentamistonttien katualueiden
rakentamista.

Matkapyöräilyä kirjastossa
Keskellä synkintä syksyä pidetään Maunulan
kirjastossa sarja esitelmiä ja matkakertomuksia
pyörämatkoilta Baltiasta, Balkanilta, Ranskasta
ja Himalajalta. Esitelmät
pidetään viitenä torstaiiltana lokakuussa. Mau-

nulalainen aktiivipyöräi- gin Polkupyöräilijät ry:n
lijä Ismo Pykäläinen vink- kanssa ja niihin on vapaa
kaa pyöräilyvarusteista pääsy.
Tarkempi ohjelma löytyy
ja matkojen suunnittelusta klo 17.30 alkaen. Kello
internet-sivuiltamme:
18.00 alkavat eri vierailiwww.helmet.fi/
joiden matkakertomukmaunulankirjasto.
Lauri Seutu / Maunulan
set. Tapahtumat järjestekirjasto
tään yhteistyössä Helsin-

Pakilantien katutyöt valmistuvat pääosin marraskuussa 2015

Vapaata toimitilaa
Metsäpurontiellä
Maantieteenlaitoksen
kurssi, Haasteena lähiö, käytti tukikohtanaan
Metsäpurontie 29:n päätyhuoneistoa, jossa tilaa kahdessa kerroksessa on yh-

teensä 80 m². Katutason
57 m² liiketilaan (huone,
wc ja keittiö) on sisäänkäynti sekä kadulta että
lastauslaiturilta sisäpihalta. Kierreportaita myöten
pääsee alakerrassa sijait-

sevaan noin 23 m² suuruiseen varastohuoneeseen. Tila sopii toimistoksi tai myymäläksi.
Lisätietoja
www.tilakeskus.fi

Pirjontien ympäristön asemakaavan muuttaminen etenee
suunnitellusti. Aikataulu on muuttunut siten, että Pirjontien ja
Käskynhaltijantien asemakaavamuutoksen luonnos laitetaan
nähtäville helmi-maaliskuussa 2016.
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Pohjoinen Kehrä kokoontui
Mediapajalla
Pohjoinen Kehrä (kehittämisryhmä) kokoontui
maanantaina 7.9.2015 klo
17 Asukastila Maunulan
Mediapajalla (Metsäpurontie 25). Tilaisuudessa
keskusteltiin mm. Pohjoisen Kehrän jatkosta. Helkan Stadin kehittämispolku (Stake) ei saanut
rahoitusta jatkolle, ja sen
toiminta on vähintäänkin
katkolla.

Kohtaamisia ja vaihdantaa -hanke kokoontui 13.8. Maunulan
Mediapajalla

Kaupunginosat
innovaatioalustoina?
Kohtaamisia ja vaihdantaa -hankkeen puitteissa on
käyty keskustelua siitä, pitäisikö Pohjoiseen suurpiiriin perustaa ”innovaatioalusta” ratkaisemaan asukkaiden kokemia ongelmia.
Aiheesta keskustellaan seuraavan kerran K & V -hankkeen kokouksessa ma 5.10.
klo 18 Maunulan Mediapa-

jalla (Metsäpurontie 25).
Innovaatioalustoissa
julkinen sektori, yritykset ja tutkimuslaitokset sekä asukkaat tai kuluttajat
pyrkivät kehittämään uusia innovaatioita. Innovaatiot voivat olla paitsi kaupallisia myös yhteiskunnallisia tai sosiaalisia. Uudenmaan liiton ”älykkään

erikoistumisen
strategian” teemahaussa innovaatioalustat ovat keskeisessä
roolissa.
Kehittämisteemoiksi on
hahmoteltu muun muassa senioreiden asumista ja
palveluja sekä kevyen liikenteen kehittämistä.
Lisätietoja
www.uudenmaanliitto.fi

Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry
hakee Uudenmaan liiton
ohjelmahausta rahoitusta teemalla kaupunginosat innovaatioalustoina.
Kaupunginosat voisivat
toimia innovaatioalustoina ja etsiä tätä kautta innovatiivisia
ratkaisuja
ongelmiinsa yhdessä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa.

Pohjoisen Kehrän toimintaa voitaisiin jatkaa
omaehtoisena kaupunginosatoimintana. Maunula-Seura on ottanut
tuottamisvastuun syksyn ensimmäisestä kokouksesta.
Seuraavan
Kehrä-tilaisuuden
järjestää Pakila-Seura keskiviikkona 21.10. klo
17. Paikka täsmentyy
myöhemmin.

Saunabaarin ottoautomaatti
vietiin pois
Saunabaarin seinässä oleva Otto-automaatti vietiin
pois torstaina 6.8.2015.
Asiasta kertoi ennakkoon
tiedoteteippi Otto-automaatin yläpuolella. Lähin
automaatti löytyy Maunulan keskustasta, S-marketin rakennuksesta (Pakilantie 8a).
Otto-automaatit omistaa Automatia Pankkiautomaatit Oy. Automatian omistajia ovat tasakolmanneksin Suomen
suurimmat pankit Nor-

dea Pankki, OP-ryhmä ja
Danske Bank.
Otto-automaatti saatiin
Saunabaarin seinään elokuussa 2000 asukasaktiivisuuden ansiosta. Helsingin Sanomat teki asiasta koko sivun artikkelin
taloussivuille heinäkuussa 2001.
Otto-automaatti
saatiin Saunabaariin
seinään elokuussa
2000.

Maunulan keskustan
asuintalojen rakentaminen
käynnistyy syksyllä 2016
Puretun
ostoskeskuksen tontille rakennetaan
44
asumisoikeusasuntoa sekä 600 m2 liiketilaa.
Suonotkonpuiston länsiosaan,
Suonotkonkujan varteen, on tulossa 17
Hitas-omistusasuntoa.
Helsingin kaupungin

asuntotuotantotoimisto
ATT toimii neljän asuinkerrostalon rakennuttajana. Rakennukset ovat
suunnitteluvaiheessa.
Kohteiden suunnittelijana on toiminut Arkkitehdit Sarlin + Sopanen Oy.
Rakennustyöt alkavat

kesällä 2016 ja kestävät
20–22 kuukautta. ATT:n
asuntomyynti tulee myymään sekä asumisoikeus- että Hitas-omistusasunnot. Myynti alkaa arviolta loppukesällä 2016,
ja siitä tiedotetaan ATT:n
nettisivuilla.

Nia-tanssia Saunabaarilla
Saunabaarin
Vaahterasalissa on mahdollisuus
harjoittaa
Nia-tanssia
sunnuntai-iltaisin. Ryhmää vetää maunulalainen Eija Raitala. Nia on
kaikille ja kaikenkuntoisille ihmisille sopiva fuusioliikuntamuoto,

jossa yhdistellään tanssia, itsepuolustuslajeja ja
kehonhuoltolajeja.
Laji sai alkunsa ja kehitettiin
Kaliforniassa
1980-luvun alussa. Suomessa Niaa on voinut
harrastaa vuodesta 2003,
ja lajin ensimmäisen vyö-

kurssin (valkoinen vyö)
suorittaneita on Suomessa jo useampi kymmen.
Lisätietoja:
Eija Raitala
Nian mustan vyön opettaja
eija.nia@gmail.com
niafinland.wordpress.
com
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U

llastiinasta on moneksi

Perjantaipäivänä Asustehuolto
Ullastiinan
vastaanotossa Pakilassa
on jonoa. Joku on tuonut mukanaan hameen,
johon pitäisi vaihtaa
uusi vetoketju. Toiselta
puolelta liikehuoneistoa kuuluu prässikoneen humina. Oviaukosta näkyvät isot leikkuupöydät sekä turkis
ja nahkakoneet.
Ullastiinassa tehdään
erilaisia tilaustöitä ja
vaatteiden korjaustöitä,
isoja ja pieniä. Lisäksi
liike tarjoaa pesulapalveluita ja turkissäilytystä. Myös kodin sisustekstiilien ompelu kuuluu toimenkuvaan.
”Me teemme kaikenlaista laidasta laitaan.
Kaikkea, mitä nyt ihminen tarvitsee”, liikkeen
omistaja Ulla Kinnunen nauraa. ”Juuri korjattiin yksi prätkäkypärä, ja moottoripyöräasu-

Ullastiinassa työskentelee ajoittain ammattikoulujen
harjoittelijoita. Tilkuista tehdyt essut ovat harjoittelijan
käsialaa.
ja on korjattu ja kunnostettu myös.”
Keväällä Ullastiinassa työstettiin vanhojentanssipukuja, ja nyt kesällä on tehty korjauksia
hääpukuihin.
”Nykyään vaatteita tilataan paljon netistä sovittamatta, ja niitä joudu-

taan korjaamaan”, Kinnunen kertoo.
Tavallisia töitä ovat
myös miesten pukuihin tehtävät peruskorjaukset – lahkeen ja hihan lyhennykset, vyötärön kavennukset. Mittatilaustyöt tehdään paikan
päällä alusta asti. Vanho-

ja vaatteita myös muodistetaan nykypäivään
sopiviksi.
”Pesulapalvelussa
olemme huomioineet
myös lähialueen liikuntarajoitteiset, joiden
tekstiilit on voitu kuljettaa kotiin asti.”
A.R.

Uusia ideoita
Maunulan
kehittämiseen
Pirjot, Maunot ja Manut
liikkuivat
Maunulassa
elo-syyskuun vaihteessa.
Pirjot haastattelivat nuoria, Maunot perehtyivät
Saunabaarin keskustan
tilankäyttöön ja Manut
Maunulan kulttuuritarjontaan. Kyse oli Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksen järjestämästä ”Haasteena lähiö” -projektikurssin pienryhmistä.
”Ideana oli tutustua
Maunulan aluekehittämisen haasteisiin sekä asukkaiden ja paikallisten toimijoiden että virkamiesten näkökulmasta. Etukäteen oli olettamuksena, että näiden ryhmien
näkemykset eroavat toisistaan”, alkuasetelmaa
kuvaavat opettajat Aliisa
Priha ja Ilona Ogbeide.
Opiskelijat keräsivät

tietoa mm. tutustumalla Maunulaan paikallisen oppaan kierroksella,
haastattelemalla eri puolilla Maunulaan kohtaamiaan ihmisiä ja kuuntelemalla virkamiesten ja
järjestöjen edustajien pitämiä luentoja. ”Esimerkiksi Jaakko Lehtonen
Hukkatila Oy:stä kertoi
opiskelijoille tilojen väliaikaiskäytöstä ja uusista
tilasuunnitteluideoista”,
kertoo Riikka Oittinen,
kolmas opettajista.
Opiskelijat
työstivät
tästä kaikesta Maunulan kehittämiseen aihioita, joita he esittelivät 5.9.
Yhteiskoululla. Maunulalaiset voivat jatkojalostaa
opiskelijoiden kehittämiä
ideoita esim. MaunulaSeuran kautta.
H.H.

Kaupunki palkkasi viisi taiteilijaa
päiväkoteihin

Sauli Heikkilä opetti kurkkulaulua 29.–30.8.
Maunulan Mediapajalla. Seuraava kurssi on
7.–8.11.2015.

Helsingin varhaiskasvatusviraston ja kulttuurikeskuksen yhteinen hanke Snadien artsumpi stadi tuo taidetta näkyväksi lasten arjessa. Taidepilotti käynnissä Maunulan, Mal-

minkartanon, Jakomäen,
Kivikon ja Meri-Rastilan
alueilla. Palkatut taiteilijat työskentelevät päiväkodeissa elokuun alusta
vuoden loppuun asti.
Taiteenaloista mukana hankkeessa ovat kuva-

taide, nukketeatteri, sanataide, sarjakuva sekä
teatteritaide.
Taidehankkeet
ovat
taiteilijoiden, lasten ja
henkilökunnan
yhteisiä. Tavoitteena on vahvistaa helsinkiläislapsi-

en mahdollisuutta toimia aktiivisina taiteentekijöinä sekä lisätä varhaiskasvatushenkilökunnan tietoa kulttuurista ja taiteesta osana
varhaiskasvatusta.

SoulSisters – Jump’n’Jive!

Uudet pidemmät
aukioloaikamme
ma–pe 8.30–19, la 9–16
Pakilantie 10
00630 HKI
puh. 09 724 8543
www.maunulanapteekki.fi

MAUNULAN APTEEKKI

SoulSisters
tarjoaa
swing-klassikoita
pilke silmäkulmassa, kellohameiden kahinaa, korkojen kopinaa ja menneen ajan lumoa. Kolmen laulajattaren johtama swingorkesteri lähtee syksynä kiertämään
konserttitaloja.
”Olimme jo pitkään
suunnitelleet
tekevämme konsertin, jossa yhdistäisimme swingin hohdokkuutta rockabillyn räväkkyyteen”, kertoo maunulalainen Heidi Kiviharju. ”Ryhmämme on laulanut yhdessä jo yli kymmenen vuotta, ja yhteissointi Pi Kiviharjun ja
Anna Wikstenin kanssa
on hioutunut juurin niin

notkean soivaksi kuin
musiikki vaatii.”
Konserttikokonaisuus
koostuu swingtyylisestä
ja skifflehenkisestä musiikista, jota höystetään
huumorilla, teatterilla ja
koreografi Peter Pihlströmin kanssa toteutetuilla tanssinumeroilla. Mukana menossa on myös
loistava duo Swing Busters -ryhmästä, jonka jäsenistä löytyy moninkertaisia swing-tanssin
SM-mestareita.
“Seuraavat
esiintymiset ovat Malmitalolla 25.9., Musikinstitutet
Kungsvägenillä 10.10. ja
Kanneltalolla 21.10., tervetuloa!” toivoo Wiksten.
www.thesoulsisters.net
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MAYK:n uusien 7.-luokkalaisten
kuulumisia
Maunulan yhteiskoulussa aloitti tänä syksynä
yhteensä 113 uutta seitsemäsluokkalaista. Ensimmäisiin
kouluviikkoihin on kuulunut paitsi tavallista koulunkäyntiä, myös paljon hauskoja vierailuja ympäri
kaupunkia sekä uuteen
kouluun ja kavereihin
tutustumista.
Uudet seiskaluokkalaiset kävivät luokka kerrallaan ryhmäytymässä
Maunulan kirkolla, jossa
mukana oli myös nuorisotyöntekijöitä Maunulan nuorisotalolta. Toinen koulun aloitukseen
perinteisesti kuuluva ohjelmanumero oli vierailu

Fallkullan kotieläintilalla
Malmilla.
Liikuntapainotteiset
luokat osallistuivat myös
FunAction KickOff -tapahtumaan, joka järjestettiin Liikuntamyllyssä
Myllypurossa. Siellä oppilaat pääsivät kokeilemaan
erilaisia liikuntalajeja kuten kahvakuulaa, pingistä, parkouria, kiipeilyä
ja frisbee-golfia. Muiden
seiskaluokkien oppilaat
puolestaan vierailivat Teatterimuseossa, joka sijaitsee Kaapelitehtaalla Ruoholahdessa. Siellä nähtiin improvisaatioesitys ja
osallistuttiin ryhmäyttäviin työpajoihin.
Kata Melajärvi

Meidän luokkamme
kävi 20.8. Fallkullan
kotieläintilalla.
Leikimme siellä erilaisia
ryhmäytymisleikkejä, esimerkiksi formula-ajoa, jossa kuljetimme tyynyä oppilaalta
toiselle mahdollisimman nopeasti. Leikkien jälkeen kävimme
tutustumassa eläimiin.
Saimme silittää kania
ja pääsimme vuohiaitauksen sisään rapsuttamaan vuohia. Näimme myös lehmiä, mi-

sa monipuolinen, kulttuurinen ja perinteinen
koulu. Maunulan ala-asteella on myös englanninkielisiä luokkia. Taijan mukaan suomen- ja
englanninkielisten luokkien yhteistyötä pitäisi
kehittää.
Espoossa asuva rehtori harrastaa monipuolista liikuntaa, lukemista ja
leffojen katsomista.
”Työ on monipuolista
ja vaihtelevaa. Ei ole kahta samanlaista päivää.
Tunnen, että työlläni on
merkitystä”, sanoo rehtori Taija Kiesi-Talpiainen.
Konsta Krekola
Maija Ruoti

Musaa ja makkaraa – kesän
rouhein festari
Helsingin kesän rouhein festari, Maunulan
Musaa ja Makkaraa, järjestettiin Sorsapuistossa lakkiaispäivänä lauantaina 30.5.2015. Esiintyjinä olivat Punatähdet, the EU-Correspondents, kanteletaituri Anna Kattainen ja katurockbandi Roadog sekä
Koblasnik-septetti, jossa esiintyivät mm. Sakari Kuosmanen, Kalle
Isokallio ja Mato Valtonen. Wursti tarjosi festarin osallistujille ilmaiset Viktor Koblasnik
-makkaramaistiaiset.

Latinalaista rakkausrunoutta
Maunulalaisen
Carina
Chelan kolmannen espanjankielisen runokirjan Suomen julkistustilaisuus oli Arkadian kirjakaupassa toukokuussa 2015. Espanjassa Madridissa vuonna 2014 jul-

kaistun runokirjan nimi on Tantos jamases y
Siempres. Tilaisuudessa
Carina Chela lausui rakkausrunojaan espanjaksi ja näyttelijä Sanna Jalomäki suomeksi. Ohessa
on runonäyte sekä espanjaksi että
suomeksi.

nipossuja, hevosia ja
sikoja. Kierroksen jälkeen teimme luokkamme oman toteemipaalun. Koristelimme
puupölkkyjä helmillä, nauhoilla, maalilla
ja erilaisilla papereilla. Koristelun jälkeen
kokosimme puupölkyt päällekkäin. Mielestäni toteemipaalusta tuli todella hieno!
Lopuksi meille kerrottiin vielä Fallkullan
kerhotoiminnasta.
Ilona Villi 7 b

7d Maunulan kirkolla ryhmäytymässä.
Kuva: Salli Kulmala

Uusi rehtori Maunulassa
Ala-asteen uusi rehtori Taija Kiesi-Talpiainen
aloitti työnsä Maunulassa viime vuoden marraskuun lopussa. Virkaan hänet valittiin toukokuussa 2015.
Hän toimii ensi kertaa
rehtorin tehtävässä, mutta on aiemmin työskennellyt kahdessa koulussa
(mm. Latokartanon peruskoulussa) apulaisrehtorina ja kiinnostui rehtorin työstä.
”Pidän tästä koulusta. Oppilaat ja aikuiset ovat mukavia. Minut on otettu hyvin vastaan”, kertoo Taija. Koulu on hänen mukaan-

Eläimiä ja
toteemipaaluja
Fallkullassa

Carina Chelan runo
embriágate
dànzame
desgárrame
arranca un trozo de mi alma
bien grande
y llèvatelo

Maunulan kirjasto
Suursuonlaita 6
puh. 09-310 85063
Aukioloajat: ma–to 9–20, pe 9–16, la 10–16

Syksyn 2015 tapahtumia
Vauvalorutuokiot 14.9.–7.12.
kuukauden toisena maanantaina
klo 10.00–10.30

no me lo devuelvas

Perheiden satutuokiot 10.9.–17.12.
joka toinen torstai klo 18.00–18.40.

humallu

Pyörämatkailuillat lokakuussa

tanssi minulle

joka torstai klo 17.30–19.30

raatele minut

Kirjailijavieras Outi Pakkanen ke 7.10.

revi aimo pala sielustani
Carina Chela asuu Maunulassa
ja on ammatiltaan journalisti ja
kirjailija. Kuva: Tasos Kleitsikas

ja vie se mukanasi
älä yritäkään palauttaa sitä

Katso lisää tapahtumia:
www.helmet.fi/maunulankirjasto
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Maunula-levy julkaistaan
helmikuussa 2016
Maunula-levyn julkistaminen siirtyy helmikuuhun 2016. Julkaisuajankohdan siirtyminen
johtuu siitä, että levylle haetaan suotuisaa julkistamisajankohtaa. Levyn musiikki on jo nauhoitettu ja editoitu. Musiikkia on esitelty Saunabaarin Vappukonsertissa
30.4.2015.
Levy tehdään vuosina
1978–83 toimineen maunulalaisen Flatus-yhtyeen musiikin pohjalta.
Musiikkia tekivät Ilkka
”Ile” Nieminen (1955–
2006) ja Pauli ”Tote” Hatakka (s. 1956).
Levyn
rahoituksesta vastaa Maunula-Seura. Tähän mennessä seura on maksanut levyn
kustannuksia noin 8000
euron edestä. Levyn tekemistä voi tukea Maunula-Seuran yhteisö- ja
kannatusjäsenyyksinä.

en ja
“Rosoin
en kuin
in
ö
r
sä
se”
ä
eläm it
hti
le
äyl
äp
K
-

“Katu-uskott
ava”
- Kopteri

“Vankka
a ajanku
vaa
70- luvu
lta”
- Oulunkyläine
n

irja
“Hauska k
”
ta
el
os
h
Pir
nomat
- Maunulan Sa

Maunula-levyn luoja Kärtsy Hatakka Mediapajan edessä
syyskuussa 2014
Maunula-seuran yhteisöjäseniä voivat olla taloyhtiöt, yhdistykset ja
yritykset.

SYYSKUKAT, KUKKASIPULIT
JA LEIKKOKUKAT
SAAPUNEET!
Tervetuloa tutustumaan

Myynti:

Hakeminen peruskoulun 7. luokalle
Yleisluokka
Matematiikkaluokka
Liikuntaluokka
Englanninkielinen luokka
Lisäksi valittavana musiikki- ja
kuvataidepainotus

Tutustumistilaisuudet:
lauantaina 9.1.2016 kello 10.00-13.00
tiistaina 12.1.2016 kello 18.00

Pirkkolan
Kukka- ja Puutarhamyymälään
(ent. Tertun Taimi ja Kukka)

Avoinna ma-pe 9-19, la 9-16, su 10-16
Pirkkolantie 20, puh. 09 877 522 10
sähköposti: myynti@pirkkolankukka.fi

www.pirkkolankukka.fi

1

Julkaisija:

Maunulan Sanomien tuki ry

HYVÄSSÄ SEURASSA
ON ILO LIIKKUA!
http://maunulannv.sporttisaitti.com
MNV myös facebookissa

Nyt Maunulassa
Edullinen soitin- sekä
laitehuoltoliike, jossa voit myös
oppia soittamaan kitaraa.
Liikkeessä myös runsaasti
tarjoustuotteita
esim. sähkökitarat alk. 90 €
klassiset kitarat alk. 70 €
Metsäpurontie 16
00630 Helsinki
041 4824503
info@bandikeskus.fi

Maunulassa jo 35 vuotta!

Kuusikkotie 3, 00630 Helsinki, www.mayk.fi

2-93-4544-

Maunulan
Naisvoimistelijat ry

www.bandikeskus.fi

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

ISBN 978-95

• www.booky.fi
• www.opusliberum.com
• Ogelin Kirja, Kauppakeskus Ogeli
• Maunulan Mediapaja, Metsäpurontie 25
• Goofin’ Records, Hämeentie 46
• Fennica Records, Hämeentie 21

avajaistarjouksiin

»
»
»
»
»

“Lukekaa
ihmeessä
”
- Haagalaine
n

Maunulan
Fysikaalinen
hoitolaitos
hieronta - akupunktio
- osteopatia-jalkahoitokosmetologiset työt

Palvelumme:
- fysioterapia
- hieronta
- akupunktio
- osteopatia
- jalkahoidot
- kosmetologi

Myös kotikäynnit.
Helander-kodin
yhteydessä
upeat tilat ja kuntosali.
p. 09-7249577
www.rajakaski.fi
rajakaski@rajakaski.fi
HELANDER-KOTI
Suursuonlaita 29, 00630
Helsinki
TERVETULOA!
KUNNON HOITOON!

Va. päätoimittaja:
Hannu Kurki
puh. 050 4130 889
maunulan.sanomat@gmail.
com
Jakelulevikki: n. 7 000 kpl
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Karprint Oy, Vihti 2015
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