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Elokuun helteiden myö-
tä alkoivat juhlaviikot ja 
festarit ja iloittelut kaikil-
la mausteilla, mutta hen-
kilökohtainen suosikkini 
kesän tarjonnassa oli kui-
tenkin voimistelun suur-
juhla, jota vietettiin Hel-
singissä keskellä viileän 
kosteata heinäkuuta.

Ensimmäisen koske-
tukseni Gymnaestrada-
ilmiöön koin 63-bussis-
sa, kun sisälle tulvahti 
Stadionin pysäkillä lau-
ma nuoria jumppatyttö-
jä. Heillä oli jännät tur-
koosinväriset silmämei-
kit. Ruotsia puhuvat ty-
töt helisivät iloisesti hel-
potustaan hyvin men-
neestä esityksestä.

Huoltajana toimi-
va rouva esitteli nähtä-
vyyksiä, Oopperaa ja 
Finlandia-taloa.

Ja sitten, sanoi hän, ta-
paamme Scandic-hotel-

MAAILMA KYLÄSSÄ
lissa, tuolla oikealla, kel-
lo 19 illalla.

Tytöillä oli ilmeisesti 
hauska ilta edessään.

Helsinki vaikutti mi-
nunkin silmiin oikein 
mukavalta paikalta. Il-
matkin pysyivät siedet-
tävinä sillä viikolla. Kaik-
kialta tulleita voimisteli-
joita ja heidän yleisöään 
vaelteli kaduilla ja mat-
kusti liikennevälineis-
sä sankoin joukoin. En 
muista koskaan nähneeni 
täällä niin iloisia turisteja.

Ja itse voimistelijat oli-
vat niin kauniita ja sals-
keita, että näköä haittasi! 
Joku viisas on sanonut, 
että jokaisen paras asuste 
on hyvä ryhti!

Katsoin taiturilliset 
esitykset ainoastaan tele-
visiosta, mutta taltioinnit 
olivat loistavia.

Kiitokset ansaitse-
vat Helsingin kaupun-

gin järjestäjät, sponsorit, 
koreografit, tekniikka ja 

kaikki työntekijät hienos-
ta saavutuksesta.

H.E.

Helsingissä oli heinä-
kuussa työttömiä yli 
45 000, mikä on lähes vii-
denneksen enemmän 
kuin vuotta aiemmin. 
Pitkäaikaistyöttömiä oli 
15 500. Se on peräti 45 % 
enemmän kuin vuosi sit-
ten. Uutta on se, että pitkä-
aikaistyöttömyys kasvaa 
nopeimmin alle 30-vuo-
tiaiden ja korkeakoulutet-
tujen keskuudessa. 

Työttömyys koskee 
kaikkia kaupunginosia, 
mutta kovinta työttömyy-
den kasvu on ollut Mau-
nulassa. Täällä työttö-
myysaste on noussut nel-
jässä vuodessa puolella ja 
työttömyysaste on noin 
16 %. Maunulassa on nyt 
Jakomäen ja Mellunky-
län jälkeen korkein työt-
tömyys Helsingissä. 

Valtion työllisyyden 
hoitoon tälle vuodelle 
osoittamat rahat loppui-
vat jo kesällä muun mu-
assa Uudenmaan TE-kes-
kuksessa. Tästä huolimat-
ta hallitus aikoo leikata 
ensi vuoden budjetissa 
työllisyysrahoja.

Helsingin kaupunki 
on pitänyt työllisyysra-
hat jäissä jo monta vuot-
ta, vaikka työttömyys on 
kasvanut.  Helsinki mak-
saa ns. sakkomaksua 
(työmarkkinatuen koro-
tettua kuntaosuutta) Ke-
lalle pitkäaikaistyöttö-

Työttömyys 
kasvanut 
Maunulassa rajusti

mistä tänä vuonna jo 55 
miljoonaa, paljon enem-
män kuin kaupunki käyt-
tää rahaa työllisyyden 
hoitoon. Työttömyys li-
sää myös muita menoja 
samalla kun se vähentää 
verotuloja.

Useimmista kunnista 
poiketen Helsingillä on 
rahaa, jota voitaisiin käyt-
tää työllistämiseen. Viime 
vuoden tilinpäätös näyt-
ti 188,5 miljoonaa euroa 
voittoa, ja rahavaroja oli 
yli tuhat miljoonaa eu-
roa. Rahaa ja saatavia on 
enemmän kuin velkaa. 
Näistä ylijäämistä on syy-
tä ohjata nopeasti lisää ra-
haa työllisyyteen. 

Työpaikkojen lisäämi-
nen kaupungin palveluis-
sa on nopeimpia ja tehok-
kaimpia keinoja työllis-
tää. Esimerkiksi kouluis-
sa, päivähoidossa, ter-
veysasemilla ja vanhus-
palveluissa tarvitaan li-
sää työntekijöitä. Kau-
punki voi luoda työpaik-
koja mm. rakentamiseen, 
peruskorjaamiseen, uu-
siutuvan energian tuo-
tantoon ja tietoteknii-
kan sovellusten kehittä-
miseen. Myös asukasta-
loilla on tärkeä merkitys 
työllistämisessä.

Yrjö Hakanen 
Kaupunginvaltuutettu, 

SKP ja Helsinki-listat 
www.yrjohakanen.fi

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

S-Marketin kulman työ-
maalla rakennetaan 
Maunula-taloa – kirjas-
to-, työväenopisto- ja 
nuorisotaloa. Asukkaat 
pääsevät vaikuttamaan 
sisustukseen ja syksyllä 
2016 avattavan talon toi-
mintaan avoimessa työ-
pajassa 5. lokakuuta. Ta-
losta ja sen suunnittelus-
ta kertovat ennen työpa-
jaa johtavat virkamiehet 
ja arkkitehti Mikko Sum-
manen, K2S.

Talo on ainutlaatui-
nen uudisrakennus, jo-

Maunula-talo valmistuu, mitä toimintaa 
syksyllä 2016?

Maunulan asukastalo 
Saunabaari julistaa avoi-
men valokuvakilpailun. 
Kuvien aihe ja tyyli on 
vapaa, mutta kuvan tulee 
olla osallistujan itsensä 
ottama, ja kuvatuilta hen-
kilöiltä on oltava lupa.

Valokuvakilpailu “Maunula NYT”

Oulunkylän kirkolla vie-
tetään naistenpäivää la 
3.10 klo 10–15.15 teemalla 
”Arvot mekin ansaitsem-
me – hyvää elämää etsi-
mässä”. Toimittaja Anne 
Flinkkilä  johdattaa päi-

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

OMAT TARJOILUT
JA JUOMAT SALLITTU

ta on suunniteltu niin, 
että asukkaiden ääni on 
kuulunut läpi suunnit-
teluprosessin työpajo-
jen, asukastapaamisten 
ja kaikkiin prosessin vai-
heisiin kuuluvan asu-
kasedustuksen kautta. 
Suunnittelussa talo on ol-
lut niin asukkaiden kuin 
virkamiestenkin. Mau-
nulan osallistuvan suun-
nittelun malli, jossa mu-
kana on ollut hyvin eri-
laisia maunulalaisia ja 
virkamiehiäkin eri osis-
ta kaupungin organisaa-

tiota, hyödyttää koko 
kaupunkia.

Maunula-taloa on toi-
vottu jo pitkään ja välil-
lä on petytty. Nyt on tär-
keää tulla tekemään ta-
losta asukkaiden oma, 
kuulemaan, mistä on ky-
se ja vaikuttamaan Mau-
nula-talon toimintaan. 
Mitä ovat 1. vuoden ta-
pahtumat? Mihin asioi-
hin asukkaat voivat vai-
kuttaa vaikkapa päättä-
mällä budjetista? Millai-
sia kursseja työväenopis-
tossa voitaisiin järjes-

tää? Miten kirjasto, työ-
väenopisto ja nuorisota-
lo voisivat yhdessä tarjo-
ta maunulalaisille ja koko 
Pohjois-Helsingin alueen 
asukkaille elämyksiä ja 
arjen palveluja?

Avoin ja kenelle ta-
hansa tarkoitettu tapah-
tuma järjestetään Sau-
nabaarilla, Metsäpuron-
tie 25, 5.10. klo 17 ja työ-
pajaosuus on klo 17.30–
20. Lisätiedot Maunulan 
demokratiahanke: Emi-
lia Palonen, epalonen@
gmail.com, 040-5077198.

Kilpailuun osallistu-
vat kuvat tulee toimittaa 
Asukastalo Saunabaariin 
13.11.2015 klo 12 men-
nessä. Kilpailun voitta-
jat julkistetaan 30.11.2015 
Saunabaarin ilmoitus-
taululla ja Facebook-si-

vuilla. Kymmenen raa-
din valitsemaa kilpai-
luteosta on esillä Me-
diapajan näyteikkunassa 
4.–31.12.2015.

Parhaimmat ku-
vat palkitaan ja kaik-
kien osallistujien kes-

ken arvotaan Finnkinon 
elokuva-sarjalippu.

Yhteystiedot: Mia Wai-
re, gsm. 040 125 1058, mia.
waire@hel.fi, Asukastalo 
Saunabaari.

Lisätietoja kilpailusta: 
www.maunula.net

Naistenpäivä Oulunkylän kirkolla
vän teemaan klo 10.30 
hemmottelukahvien jäl-
keen. Monipuolista ohjel-
maa, luento, keskustelua, 
musiikkia, keittolounas, 
hierontaa ja hemmottelu-
hoitoja, askartelua, maa-

lausta, hiljentymistä ja 
korukirppis Naisten Pan-
kin hyväksi. Mukana Ou-
lunkylän Martat ja vapaa-
ehtoisia. Vapaa pääsy.
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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 ol-
leet erityisen hyviä yhteisöllisyyden tuottamisessa. Yhteisöllisyys on tuonut hy-
vinvointia ja kasvattanut odotettavissa olevaa elinikää. Yhdessä toiminen edel-
lyttää 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 vapaaehtoisvoi-
min ja se myös jaetaan vapaaehtoisvoimin. Tule tekemään hyvä työ Maunulan 
yhteisöllisyyden ja monikulttuurisuuteen sopeutumisen puolesta. Monikulttuu-
risuus, sallivuus ja tiiviit verkostot lisäävät tutkija Richard Floridan mukaan yh-
teisön luovuutta. Näin on käynyt myös Maunulassa.

Hannu Kurki
Vt. päätoimittaja

Yhteistä hyvää yhteistyöllä
Lasten musiikkiryh-
mät käynnistyvät Mau-
nulan kirkolla torstaina 
10.9. klo 9.30 2–5 vuo-
tiaille, klo 10 1–2 vuoti-
aille ja klo 10.30 alle yk-
sivuotiaille. Lapset van-
hempineen tai hoitaji-
neen ovat tervetulleita 
musisoimaan yhdessä. 
Muskareiden yhteydes-
sä myös perhekahvio. 
Ohjaajina toimivat Mai-
ja Pesonen-Kareinen ja 
Mirva Keski-Vähälä.

Maunulan kirkon lau-
luryhmä kokoontuu 
jälleen keskiviikkoisin 
23.9. klo 18.30 alkaen, 

Soiva syksy Maunulan kirkolla
jolloin myös uudet laula-
jat ovat tervetulleita, ohj. 
Maija Pesonen-Kareinen.

Keskiviikkokerhot klo 
13, ohjaajana diakonissa 
Elisa Hapuli.

Musiikkimatineoita 
Maunulan kirkolla

Ke 16.9. klo 13 ”Soi syksy 
kiitostasi” -musiikkimati-
nea. Laulamme yhdessä 
syyslauluja.

Ke 11.11. klo 13 Musiik-
kimatinea – Kauneimpi-
en hengellisten laulujen 
merkeissä.

Messut Maunulan kir-
kossa sunnuntaisin 
klo 16

Erityisesti musiikkipai-
notteiset messut ovat 
Hiljaisuuden messu su 
11.10. klo 16 ja isänpäi-
vän messu ja isänpäi-
vän juhlakahvit su 8.11. 
klo 16.

Tiistai-iltaisin Maunu-
lan kirkolla klo 18 viete-
tään myös arkimessua, 
jota nuoret ovat val-
mistelleet sekä avoin-
ta nuorten iltaa messun 
jälkeen.

Maunula on Pasilan po-
liisille tuttu monella ta-
valla. Ns. poliisin vanho-
jen tuttujen lisäksi polii-
silla on Maunulassa yh-
teistyökumppaneita, joi-
den kanssa poliisi pyr-
kii ehkäisemään rikoksia, 
järjestyshäiriöitä ja onnet-
tomuuksia. Tämä osa po-
liisin työstä ei juuri näy 
ulospäin, koska he eivät 
tule paikalle pillit soiden. 

Pasilan poliisissa työs-
kentelee ryhmä, joka rat-
koo paikallisia, turvatto-
muutta aiheuttavia on-

Tänä kesänä Maunulan-
puiston palsta-aluetta val-
vottiin ensimmäistä ker-
taa, koska viljelijät havait-
sivat edelliskesinä mo-
nenlaisia anastuksia pals-
toilta. Marjojen, siemen-
ten ja vihannesten varka-
uksista kerrottiin, ja he-
rukoitakin oli viety pai-
koitellen yöaikaan kaikki. 
Vapaaehtoiset yhdistyk-
sen jäsenet partioivat lop-
pukesästä alueella illas-
ta yön yli pareittain, kah-
dessa vuorossa. Mukana 
oli kaikkiaan 20 henkeä 
omaa aikaansa antanutta. 
Yöllä palstoilla liikkumi-
sen oikeutta  kontrolloi-
tiin mm. jäsenrekisterin 
nimilistan avulla.

Valvontaa Maunulanpuiston 
palstaviljelijöiden alueella

Poliisi auttaa jo ennalta

Kiinteistömaailma | LKV Autero Oy
Pakilantie 61, 00660 Hki, puh. 010 239 7770

pakila@kiinteistomaailma.fi

www.kiinteistomaailma.fi

Nico 
Autero

KTM, LKV
050 521 4810

Weli 
Maksimainen

KiAT
0400 854 878

Juha 
Hyvönen

Myyntineuv.
040 828 2081

Frans 
Salmi

     Myyntineuv.     
0400 407 743

Kim Autero
Ekon, LKV, 

yrittäjä
0400 505 743

Anne-Maria 
Liukkonen

Myyntip.,LKV
050 364 4557

Kukaan ei välitä niin kuin me.
KUKAAN EI VÄLITÄ NIIN KUIN ME

•	 yli	30	vuotta	asuntokauppaa
 Pakilassa, Paloheinässä, Maunulassa

•	 tunnemme	alueen	ja	sen	hintatekijät	
 kortteli korttelilta

•	 yksityisyrittäjän	ripeys	ja	valtakunnallisen
 Kiinteistömaailma-yhteismyyntiketjun
 voimavarat yhdistyvät

MAUNULA/PAKILA -ALUEEN OMA
PAIKALLINEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ

PAKILANTIE 61

SOITA, TULE KÄYMÄÄN, 
OTA YHTEYTTÄ ASUNTOASIOISSA

gelmia yhdessä koulu-
jen, sosiaaliviranomais-
ten, nuorisotoimen, ra-
kennusviraston, järjestö-
jen ja yhdistysten kans-
sa. Jos vaikkapa päihtei-
den käyttäjät aiheuttavat 
jatkuvasti järjestyshäiri-
öitä, joku porukka sotkee 
ja rikkoo paikkoja tai naa-
purustoa hiertävät riidat, 
tämän ryhmän jäsenet 
jalkautuvat selvittämään 
tilannetta.

Ryhmän jäsenet pyrki-
vät tapaamaan erityisesti 
syrjäytymisvaarassa ole-

Saunabaarissa sijaitse-
valle Hesyn kirpputoril-
le murtauduttiin takaik-
kunan kautta 5.9.2015 vii-
konloppuna. Myös Met-
säpurontie 20:n ikkuna 
oli rikottu tiistaina 8.9. aa-
muyöstä klo 2.30.

Maunulassa on mur-
tauduttu tässä kesäkuus-
sa kolmeen liiketilaan ta-
kapihan ikkunan kautta 
joko rikkomalla lasi tai ir-
rottamalla ikkuna. 

Liiketilamurtoja Maunulassa 
Asuinalue voi ehkäis-

tä rikoksia joko tekni-
sellä rikostentorjunnalla 
esim. parantamalla luki-
tuksia, lisäämällä valais-
tusta, valvontakameroita 
ja muuta valvontatekno-
logiaa tai yhteisöllisellä 
rikostentorjunnalla. 

Yhteisöllisessä rikos-
tentorjunnassa on tärke-
ää, että asukkaat tietävät, 
mitä jokaisen asukkaan 
kuuluu tehdä ja että tie-

to tapahtuneista rikoksis-
ta leviää nopeasti esimer-
kiksi Maunulan kotisivu-
jen uutisoinnin ja keskus-
telupalstan kautta. 

Kaupungin sääntöjen 
mukaan palsta-alueen 
yleistä virkistyskäyttöä 
eli liikkumista isommil-
la teillä ja poluilla ei voi 
rajoittaa, mutta palstat 
ovat vuokraajan yksityis-
tä aluetta, eikä niille so-
vi mennä ilman palstan-
haltijan lupaa. Yhdistyk-
sen puheenjohtaja Mat-
ti Kaskenaho kertoo, et-
tä luvan kanssa palstoil-
le toki sai kesällä men-
nä esim. valokuvaamaan 
perhosia. Valvonnan vai-
kutukset ovat puheenjoh-
tajan mukaan merkittä-
viä: varkaudet yöaikaan 
loppuivat täysin, ja enää 
päiväsaikaan saattoi ka-
dota jotain pientä. Odo-

MPPV:n syystalkoot 
järjestetään lauan-
taina 19.9.2015 kel-
lo 10 alkaen, kello 13 
kahvitarjoilu. Talkoi-
den ohjelmassa on 
mm. käytävien kun-
nostamista ja raja-
alueiden raivaamista, 
espanjansiruetanoi-
den tuhoamista se-
kä roskien keräämistä 
roskapihdeillä.

tettavissa on myös jat-
koa valvonnalle: ensi ke-
sänä suunnitellaan valvo-
misen järjestämistä myös 
päiväsaikaan.

V. R.

Asukastila Maunulan 
Mediapaja tarjoaa mah-
dollisuuden käyttää tie-
tokonetta ja internetiä il-
maiseksi sekä tulostaa ja 
ottaa kopioita omakus-
tannushintaan. Mediapa-
jalla annetaan opastusta 
tietokoneiden, tablettien 
ja puhelinten käytössä.

Maunulan Mediapaja 
syksyllä

Ovet ovat avoinna arki-
sin klo 10–15 ja nyt myös 
keskiviikkoisin pitempään 
klo 10–18. Käytössä on  kuu-
si työasemaa, joissa on hyvä 
internetyhteys, tulostin ja 
kopiokone sekä skanneri. 

Lisätietoja 
Puhelin 040-5900455

www.maunula.net

Soita kiireellisissä ti-
lanteissa hätänume-
roon 112.

Kiireettömät 
poliisiasiat: 
ennaltaestava.
helsinki@poliisi.fi, 
puh. 0295 47 4300 tai 
https://www.facebook.
com/Suomenpoliisi.

 

 
 
                            

                 Kahvila Konditoria 
                    Wanha Maunula 
 

 
 

 
  

                Metsäpurontie 20/p. 790030 
                               Ark  8:00 – 16:30 
                               La    9:00 – 13:30 
                             TERVETULOA! 
                           www.maunulankahvila.fi 

 

Tilaa meiltä kesän juhliin
maukkaat

voileipä- ja täytekakut!

via ja rikoksilla oirehtivia 
nuoria, jotta näiden tilan-
ne ei pahenisi. 

H.H.
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Helsingin yleiskaavaeh-
dotus menee todennä-
köisesti 6. lokakuuta kau-
punkisuunnittelulauta-
kunnan käsittelyyn. Sen 
jälkeen kaavaehdotus tu-
lee nähtäville ja siitä pyy-
detään jälleen lausun-
not eri viranomaisilta ja 
naapurikunnilta.

Yleiskaavaehdotus 
julkaistaan lokakuussa

Suursuon ostoskeskuk-
sen purkutyö käynnistyi 
huhtikuussa ja rakennus 
oli purettu kesäkuun 2015 
loppuun mennessä. Osta-
rin purku on mahdollis-
tanut Pakilantien katura-
kennustöiden loppuun 
saattamisen.

Suursuon ostoskeskus 
siirtyi historiaan

Pakilantien rakentami-
nen Tammiontien ja Met-
säpurontien välillä jat-
kuu. Muutostyöt koske-
vat koko katualuetta, lu-
kuun ottamatta uuden S-
Marketin edustan jalka-
käytävää, pyörätietä ja 
pysäkkialuetta, jotka on 
rakennettu valmiiksi jo 
aiemmin.

Metsäpurontie: Kirjas-
ton tontin kohdan jalka-
käytävä rakennetaan, kun 
kirjaston runko- ja julkisi-

Maunulan keskustan 
katurakentamisen aikatauluja

Maantieteenlaitoksen 
kurssi, Haasteena lä-
hiö, käytti tukikoh-
tanaan Metsäpuron-
tie 29:n päätyhuoneis-
toa, jossa tilaa kahdes-
sa kerroksessa on yh-

Vapaata toimitilaa 
Metsäpurontiellä

Pirjontien ympäristön asemakaavan muuttaminen etenee 
suunnitellusti. Aikataulu on muuttunut siten, että Pirjontien ja 
Käskynhaltijantien asemakaavamuutoksen luonnos laitetaan 
nähtäville helmi-maaliskuussa 2016.

Kaupunkibulevar-
deista tehdään saatu-
jen lausuntojen pohjalta 
seudullisten vaikutusten 
arviointi. Arvioinnin oh-
jausryhmässä ovat edus-
tettuina pääkaupunki-
seudun kunnat, seudul-
liset toimijat sekä valtion 
liikenneviranomaiset.

Yleiskaavan aikatau-
lullisena tavoitteena on, 
että lautakuntakäsitte-
lyn jälkeen yleiskaava-
ehdotus viedään kau-
punginhallituksen ja 
valtuuston käsittelyyn 
vuonna 2016. 

Lisätietoja 
www.yleiskaava.fi 

Keskellä synkintä syk-
syä pidetään Maunulan 
kirjastossa sarja esitel-
miä ja matkakertomuksia 
pyörämatkoilta Baltias-
ta, Balkanilta, Ranskasta 
ja Himalajalta. Esitelmät 
pidetään viitenä torstai-
iltana lokakuussa. Mau-

Matkapyöräilyä kirjastossa 

Pakilantien rakentami-
nen aiheuttaa työnaikaisia 
muutoksia ajoneuvolii-
kenteen, jalankulun, pyö-
räilyn ja joukkoliikenteen 
järjestelyihin työmaa-alu-
eella. Tilapäiset liikenne-
järjestelyt saattavat ajoit-
tain ruuhkauttaa liiken-

nettä Pakilantiellä ja Met-
säpurontien liittymässä.

Helsingin kaupungin 
asuntotuotantotoimisto 
ATT valmistautuu käyn-
nistämään asuntoraken-
tamisen Maunulan kes-
kustaan Pakilantien itä-
puolelle kesällä 2016.

vutyöt ovat valmistuneet 
(syksy 2016 – kevät 2017).

Maunulanpuisto: Puis-
tosuunnitelma on hyväk-
sytty yleisten töiden lau-
takunnassa 20.1.2015. 
Puiston rakennussuunnit-
telu on käynnissä. Raken-
taminen alkaa, kun kirjas-
ton tontin runko- ja jul-
kisivutyöt ovat valmistu-
neet (syksy 2016 – kevät 
2017).

Pakilantien työt valmis-
tuvat marraskuussa 2015 

lukuun ottamatta vanhan 
ostarin tontilla rasitteena 
olevaa jalkakäytävää.

Tammiontien kohdal-
la jalkakäytävä rakenne-
taan, kun ostarin tontil-
le tulevien asuinkerrosta-
lojen tontin runko- ja jul-
kisivutyöt ovat valmis-
tuneet (mahdollisesti ke-
väällä 2017).

Sama koskee myös 
muiden asuntorakenta-
mistonttien katualueiden 
rakentamista.

Pakilantien katutyöt valmistuvat pääosin marraskuussa 2015

nulalainen aktiivipyöräi-
lijä Ismo Pykäläinen vink-
kaa pyöräilyvarusteista 
ja matkojen suunnittelus-
ta klo 17.30 alkaen. Kello 
18.00 alkavat eri vieraili-
joiden matkakertomuk-
set. Tapahtumat järjeste-
tään yhteistyössä Helsin-

gin Polkupyöräilijät ry:n 
kanssa ja niihin on vapaa 
pääsy. 

Tarkempi ohjelma löytyy 
internet-sivuiltamme:  

www.helmet.fi/
maunulankirjasto. 

Lauri Seutu / Maunulan 
kirjasto 

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

sevaan noin 23 m² suu-
ruiseen varastohuonee-
seen. Tila sopii toimis-
toksi tai myymäläksi.

Lisätietoja 
www.tilakeskus.fi 
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Saunabaarin seinässä ole-
va Otto-automaatti vietiin 
pois torstaina 6.8.2015. 
Asiasta kertoi ennakkoon 
tiedoteteippi Otto-auto-
maatin yläpuolella. Lähin 
automaatti löytyy Mau-
nulan keskustasta, S-mar-
ketin rakennuksesta (Pa-
kilantie 8a).

Otto-automaatit omis-
taa Automatia Pankki-
automaatit Oy. Automa-
tian omistajia ovat tasa-
kolmanneksin Suomen 
suurimmat pankit Nor-

Saunabaarin ottoautomaatti 
vietiin pois

Pohjoinen Kehrä (kehit-
tämisryhmä) kokoontui 
maanantaina 7.9.2015 klo 
17 Asukastila Maunulan 
Mediapajalla (Metsäpu-
rontie 25). Tilaisuudessa 
keskusteltiin mm. Pohjoi-
sen Kehrän jatkosta. Hel-
kan Stadin kehittämis-
polku (Stake) ei saanut 
rahoitusta jatkolle, ja sen 
toiminta on vähintäänkin 
katkolla. 

Pohjoinen Kehrä kokoontui 
Mediapajalla

Kohtaamisia ja vaihdan-
taa -hankkeen puitteissa on 
käyty keskustelua siitä, pi-
täisikö Pohjoiseen suurpii-
riin perustaa ”innovaatio-
alusta” ratkaisemaan asuk-
kaiden kokemia ongelmia. 
Aiheesta keskustellaan seu-
raavan kerran K & V -hank-
keen kokouksessa ma 5.10. 
klo 18 Maunulan Mediapa-

Kaupunginosat 
innovaatioalustoina?

Puretun ostoskeskuk-
sen tontille rakennetaan  
44 asumisoikeusasun-
toa sekä 600 m2 liiketilaa. 
Suonotkonpuiston län-
siosaan, Suonotkonku-
jan varteen, on tulossa 17 
Hitas-omistusasuntoa. 

Helsingin kaupungin 

Maunulan keskustan 
asuintalojen rakentaminen 
käynnistyy syksyllä 2016 

Saunabaarin Vaahtera-
salissa on mahdollisuus 
harjoittaa Nia-tanssia 
sunnuntai-iltaisin. Ryh-
mää vetää maunulalai-
nen Eija Raitala. Nia on 
kaikille ja kaikenkun-
toisille ihmisille sopi-
va fuusioliikuntamuoto, 

Nia-tanssia Saunabaarilla 

Kohtaamisia ja vaihdantaa -hanke kokoontui 13.8. Maunulan 
Mediapajalla

jalla (Metsäpurontie 25).
Innovaatioalustoissa 

julkinen sektori, yrityk-
set ja tutkimuslaitokset se-
kä asukkaat tai kuluttajat 
pyrkivät kehittämään uu-
sia innovaatioita. Innovaa-
tiot voivat olla paitsi kau-
pallisia myös yhteiskun-
nallisia tai sosiaalisia. Uu-
denmaan liiton ”älykkään 

erikoistumisen strategi-
an” teemahaussa innovaa-
tioalustat ovat keskeisessä 
roolissa.

Kehittämisteemoiksi on 
hahmoteltu muun muas-
sa senioreiden asumista ja 
palveluja sekä kevyen lii-
kenteen kehittämistä.

Lisätietoja 
www.uudenmaanliitto.fi 

Helsingin kaupungin-
osayhdistykset Helka ry 
hakee Uudenmaan liiton 
ohjelmahausta rahoitus-
ta teemalla kaupungin-
osat innovaatioalustoina. 
Kaupunginosat voisivat 
toimia innovaatioalustoi-
na ja etsiä tätä kautta in-
novatiivisia ratkaisuja 
ongelmiinsa yhdessä yri-
tysten ja tutkimuslaitos-
ten kanssa.

Pohjoisen Kehrän toi-
mintaa voitaisiin jatkaa 
omaehtoisena kaupun-
ginosatoimintana. Mau-
nula-Seura on ottanut 
tuottamisvastuun syk-
syn ensimmäisestä ko-
kouksesta. Seuraavan 
Kehrä-tilaisuuden jär-
jestää Pakila-Seura kes-
kiviikkona 21.10. klo 
17. Paikka täsmentyy 
myöhemmin.

Otto-automaatti 
saatiin Saunabaariin 
seinään elokuussa 
2000.

dea Pankki, OP-ryhmä ja 
Danske Bank.

Otto-automaatti saatiin 
Saunabaarin seinään elo-
kuussa 2000 asukasaktii-
visuuden ansiosta. Hel-
singin Sanomat teki asi-
asta koko sivun artikkelin 
taloussivuille heinäkuus-
sa 2001.

jossa yhdistellään tans-
sia, itsepuolustuslajeja ja 
kehonhuoltolajeja. 

Laji sai alkunsa ja ke-
hitettiin Kaliforniassa 
1980-luvun alussa. Suo-
messa Niaa on voinut 
harrastaa vuodesta 2003, 
ja lajin ensimmäisen vyö-

kurssin (valkoinen vyö) 
suorittaneita on Suomes-
sa jo useampi kymmen. 

Lisätietoja:
Eija Raitala 

Nian mustan vyön opettaja 
eija.nia@gmail.com

niafinland.wordpress.
com

asuntotuotantotoimisto 
ATT toimii neljän asuin-
kerrostalon rakennutta-
jana. Rakennukset ovat 
suunnitteluvaiheessa. 
Kohteiden suunnittelija-
na on  toiminut Arkkiteh-
dit Sarlin + Sopanen Oy.

Rakennustyöt alkavat 

kesällä 2016 ja kestävät 
20–22 kuukautta. ATT:n 
asuntomyynti tulee myy-
mään sekä asumisoike-
us- että Hitas-omistus-
asunnot. Myynti alkaa ar-
violta loppukesällä 2016, 
ja siitä tiedotetaan ATT:n 
nettisivuilla.
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Perjantaipäivänä Asus-
tehuolto Ullastiinan 
vastaanotossa Pakilassa 
on jonoa. Joku on tuo-
nut mukanaan hameen, 
johon pitäisi vaihtaa 
uusi vetoketju. Toiselta 
puolelta liikehuoneis-
toa kuuluu prässiko-
neen humina. Oviau-
kosta näkyvät isot leik-
kuupöydät sekä turkis  
ja nahkakoneet.

Ullastiinassa tehdään 
erilaisia tilaustöitä ja 
vaatteiden korjaustöitä, 
isoja ja pieniä. Lisäksi 
liike tarjoaa pesulapal-
veluita ja turkissäilytys-
tä. Myös kodin sisus-
tekstiilien ompelu kuu-
luu toimenkuvaan.

”Me teemme kaiken-
laista laidasta laitaan. 
Kaikkea, mitä nyt ihmi-
nen tarvitsee”, liikkeen 
omistaja Ulla Kinnu-
nen nauraa. ”Juuri kor-
jattiin yksi prätkäkypä-
rä, ja moottoripyöräasu-

Ullastiinasta on moneksi

ja on korjattu ja kunnos-
tettu myös.”

Keväällä Ullastiinas-
sa työstettiin vanhojen-
tanssipukuja, ja nyt ke-
sällä on tehty korjauksia 
hääpukuihin.

”Nykyään vaatteita ti-
lataan paljon netistä so-
vittamatta, ja niitä joudu-

Ullastiinassa työskentelee ajoittain ammattikoulujen 
harjoittelijoita. Tilkuista tehdyt essut ovat harjoittelijan 
käsialaa.

Pirjot, Maunot ja Manut 
liikkuivat Maunulassa 
elo-syyskuun vaihteessa. 
Pirjot haastattelivat nuo-
ria, Maunot perehtyivät 
Saunabaarin keskustan 
tilankäyttöön ja Manut 
Maunulan kulttuuritar-
jontaan. Kyse oli Helsin-
gin yliopiston geotietei-
den ja maantieteen laitok-
sen järjestämästä ”Haas-
teena lähiö” -projekti-
kurssin pienryhmistä. 

”Ideana oli tutustua 
Maunulan aluekehittämi-
sen haasteisiin sekä asuk-
kaiden ja paikallisten toi-
mijoiden että virkamies-
ten näkökulmasta. Etu-
käteen oli olettamukse-
na, että näiden ryhmien 
näkemykset eroavat toi-
sistaan”, alkuasetelmaa 
kuvaavat opettajat Aliisa 
Priha ja Ilona Ogbeide. 

Opiskelijat keräsivät 

Uusia ideoita 
Maunulan 
kehittämiseen

tietoa mm. tutustumal-
la Maunulaan paikalli-
sen oppaan kierroksella, 
haastattelemalla eri puo-
lilla Maunulaan kohtaa-
miaan ihmisiä ja kuunte-
lemalla virkamiesten ja 
järjestöjen edustajien pi-
tämiä luentoja. ”Esimer-
kiksi Jaakko Lehtonen 
Hukkatila Oy:stä kertoi 
opiskelijoille tilojen väli-
aikaiskäytöstä ja uusista 
tilasuunnitteluideoista”, 
kertoo Riikka Oittinen, 
kolmas opettajista.

Opiskelijat työstivät 
tästä kaikesta Maunu-
lan kehittämiseen aihioi-
ta, joita he esittelivät 5.9. 
Yhteiskoululla. Maunula-
laiset voivat jatkojalostaa 
opiskelijoiden kehittämiä 
ideoita esim. Maunula-
Seuran kautta. 

H.H.

taan korjaamaan”, Kin-
nunen kertoo.

Tavallisia töitä ovat 
myös miesten pukui-
hin tehtävät peruskor-
jaukset – lahkeen ja hi-
han lyhennykset, vyötä-
rön kavennukset. Mitta-
tilaustyöt tehdään paikan 
päällä alusta asti. Vanho-

ja vaatteita myös muo-
distetaan nykypäivään 
sopiviksi. 

”Pesulapalvelussa 
olemme huomioineet 
myös lähialueen lii-
kuntarajoitteiset, joiden 
tekstiilit on voitu kuljet-
taa kotiin asti.” 

A.R.

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

SoulSisters tarjoaa 
swing-klassikoita pil-
ke silmäkulmassa, kello-
hameiden kahinaa, kor-
kojen kopinaa ja men-
neen ajan lumoa. Kol-
men laulajattaren johta-
ma swingorkesteri läh-
tee syksynä kiertämään 
konserttitaloja.

”Olimme jo pitkään 
suunnitelleet tekeväm-
me konsertin, jossa yh-
distäisimme swingin hoh-
dokkuutta rockabillyn rä-
väkkyyteen”, kertoo mau-
nulalainen Heidi Kivihar-
ju. ”Ryhmämme on lau-
lanut yhdessä jo yli kym-
menen vuotta, ja yhteis-
sointi Pi Kiviharjun ja 
Anna Wikstenin kanssa 
on hioutunut juurin niin 

Helsingin varhaiskas-
vatusviraston ja kult-
tuurikeskuksen yhtei-
nen hanke Snadien art-
sumpi stadi tuo taidet-
ta näkyväksi lasten ar-
jessa. Taidepilotti käyn-
nissä Maunulan, Mal-

Kaupunki palkkasi viisi taiteilijaa 
päiväkoteihin

minkartanon, Jakomäen, 
Kivikon ja Meri-Rastilan 
alueilla. Palkatut taiteili-
jat työskentelevät päivä-
kodeissa elokuun alusta 
vuoden loppuun asti.

Taiteenaloista muka-
na hankkeessa ovat kuva-

taide, nukketeatteri, sa-
nataide, sarjakuva sekä 
teatteritaide. 

Taidehankkeet ovat 
taiteilijoiden, lasten ja 
henkilökunnan yhtei-
siä. Tavoitteena on vah-
vistaa helsinkiläislapsi-

en mahdollisuutta toi-
mia aktiivisina taiteen-
tekijöinä sekä lisätä var-
haiskasvatushenkilö-
kunnan tietoa kulttuu-
rista ja taiteesta osana 
varhaiskasvatusta.

SoulSisters – Jump’n’Jive!
notkean soivaksi kuin 
musiikki vaatii.”

Konserttikokonaisuus 
koostuu swingtyylisestä 
ja skifflehenkisestä mu-
siikista, jota höystetään 
huumorilla, teatterilla ja 
koreografi Peter Pihlströ-
min kanssa toteutetuil-
la tanssinumeroilla. Mu-
kana menossa on myös 
loistava duo Swing Bus-
ters -ryhmästä, jonka jä-
senistä löytyy monin-
kertaisia swing-tanssin 
SM-mestareita.

“Seuraavat esiinty-
miset ovat Malmitalol-
la 25.9., Musikinstitutet 
Kungsvägenillä 10.10. ja 
Kanneltalolla 21.10., ter-
vetuloa!” toivoo Wiksten.

www.thesoulsisters.netMAUNULAN APTEEKKIMAUNULAN APTEEKKI

Uudet pidemmät
aukioloaikamme
ma–pe 8.30–19, la 9–16

Pakilantie 10
00630 HKI
puh. 09 724 8543 
www.maunulanapteekki.fi
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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

Perheiden satutuokiot 10.9.–17.12.

joka toinen torstai klo 18.00–18.40.

Pyörämatkailuillat lokakuussa
joka torstai klo 17.30–19.30

Kirjailijavieras Outi Pakkanen ke 7.10.

Katso lisää tapahtumia: 
www.helmet.fi/maunulankirjasto

E:\MaSan\MaSan 1_15\Ilmot\3_15\Kirjaston_ilmoitus_2015.doc 

Maunulalaisen Carina 
Chelan kolmannen es-
panjankielisen runokir-
jan Suomen julkistusti-
laisuus oli Arkadian kir-
jakaupassa toukokuus-
sa 2015. Espanjassa Mad-
ridissa vuonna 2014 jul-

Latinalaista rakkausrunoutta  

Carina Chelan runo

embriágate

dànzame

desgárrame

arranca un trozo de mi alma

bien grande

y llèvatelo

no me lo devuelvas

humallu

tanssi minulle

raatele minut

revi aimo pala sielustani

ja vie se mukanasi

älä yritäkään palauttaa sitä

Helsingin kesän rou-
hein festari, Maunulan 
Musaa ja Makkaraa, jär-
jestettiin Sorsapuistos-
sa lakkiaispäivänä lau-
antaina 30.5.2015. Esiin-
tyjinä olivat Punatäh-
det, the EU-Correspon-
dents, kanteletaituri An-
na Kattainen ja katu-
rockbandi Roadog sekä 
Koblasnik-septetti, jos-
sa esiintyivät mm. Sa-
kari Kuosmanen, Kalle 
Isokallio ja Mato Valto-
nen. Wursti tarjosi fes-
tarin osallistujille ilmai-
set Viktor Koblasnik 
-makkaramaistiaiset.

Musaa ja makkaraa – kesän 
rouhein festari

Maunulan yhteiskoulus-
sa aloitti tänä syksynä 
yhteensä 113 uutta seit-
semäsluokkalaista. En-
simmäisiin kouluviik-
koihin on kuulunut pait-
si tavallista koulunkäyn-
tiä, myös paljon haus-
koja vierailuja ympäri 
kaupunkia sekä uuteen 
kouluun ja kavereihin 
tutustumista.

Uudet seiskaluokka-
laiset kävivät luokka ker-
rallaan ryhmäytymässä 
Maunulan kirkolla, jossa 
mukana oli myös nuori-
sotyöntekijöitä Maunu-
lan nuorisotalolta. Toi-
nen koulun aloitukseen 
perinteisesti kuuluva oh-
jelmanumero oli vierailu 

MAYK:n uusien 7.-luokkalaisten 
kuulumisia

Meidän luokkamme 
kävi 20.8. Fallkullan 
kotieläintilalla. Lei-
kimme siellä erilaisia 
ryhmäytymisleikke-
jä, esimerkiksi formu-
la-ajoa, jossa kuljetim-
me tyynyä oppilaalta 
toiselle mahdollisim-
man nopeasti. Leikki-
en jälkeen kävimme 
tutustumassa eläimiin. 
Saimme silittää kania 
ja pääsimme vuohiai-
tauksen sisään rapsut-
tamaan vuohia. Näim-
me myös lehmiä, mi-

Ala-asteen uusi rehto-
ri Taija Kiesi-Talpiainen 
aloitti työnsä Maunulas-
sa viime vuoden mar-
raskuun lopussa. Vir-
kaan hänet valittiin tou-
kokuussa 2015. 

Hän toimii ensi kertaa 
rehtorin tehtävässä, mut-
ta on aiemmin työsken-
nellyt kahdessa koulussa 
(mm. Latokartanon pe-
ruskoulussa) apulaisreh-
torina ja kiinnostui reh-
torin työstä. 

”Pidän tästä koulus-
ta. Oppilaat ja aikui-
set ovat mukavia. Mi-
nut on otettu hyvin vas-
taan”, kertoo Taija. Kou-
lu on hänen mukaan-

Uusi rehtori  Maunulassa

Eläimiä ja 
toteemipaaluja 
FallkullassaFallkullan kotieläintilalla 

Malmilla. 
Liikuntapainotteiset 

luokat osallistuivat myös 
FunAction KickOff -ta-
pahtumaan, joka järjes-
tettiin Liikuntamyllyssä 
Myllypurossa. Siellä oppi-
laat pääsivät kokeilemaan 
erilaisia liikuntalajeja ku-
ten kahvakuulaa, pingis-
tä, parkouria, kiipeilyä 
ja frisbee-golfia. Muiden 
seiskaluokkien oppilaat 
puolestaan vierailivat Te-
atterimuseossa, joka sijait-
see Kaapelitehtaalla Ruo-
holahdessa. Siellä näh-
tiin improvisaatioesitys ja 
osallistuttiin ryhmäyttä-
viin työpajoihin. 

Kata Melajärvi

nipossuja, hevosia ja 
sikoja. Kierroksen jäl-
keen teimme luok-
kamme oman toteemi-
paalun. Koristelimme 
puupölkkyjä helmil-
lä, nauhoilla, maalilla 
ja erilaisilla papereil-
la. Koristelun jälkeen 
kokosimme puupöl-
kyt päällekkäin. Mie-
lestäni toteemipaalus-
ta tuli todella hieno! 
Lopuksi meille ker-
rottiin vielä Fallkullan 
kerhotoiminnasta.

Ilona Villi 7 b

7d Maunulan kirkolla ryhmäytymässä. 
Kuva: Salli Kulmala

Carina Chela asuu Maunulassa 
ja on ammatiltaan journalisti ja 
kirjailija. Kuva: Tasos Kleitsikas

kaistun runokirjan ni-
mi on Tantos jamases y 
Siempres. Tilaisuudessa 
Carina Chela lausui rak-
kausrunojaan espanjak-
si ja näyttelijä Sanna Ja-
lomäki suomeksi. Ohessa 
on runonäyte sekä espan-

jaksi että 
suomeksi.

sa monipuolinen, kult-
tuurinen ja perinteinen 
koulu. Maunulan ala-as-
teella on myös englan-
ninkielisiä luokkia. Tai-
jan mukaan suomen- ja 
englanninkielisten luok-
kien yhteistyötä pitäisi 
kehittää.

Espoossa asuva rehto-
ri harrastaa monipuolis-
ta liikuntaa, lukemista ja 
leffojen katsomista.

”Työ on monipuolista 
ja vaihtelevaa. Ei ole kah-
ta samanlaista päivää. 
Tunnen, että työlläni on 
merkitystä”, sanoo rehto-
ri Taija Kiesi-Talpiainen.

Konsta Krekola 
Maija Ruoti
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SYYSKUKAT, KUKKASIPULIT 
JA LEIKKOKUKAT 

SAAPUNEET!

Tervetuloa tutustumaan 
avajaistarjouksiin

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

Maunulan 
Naisvoimistelijat ry

 

HYVÄSSÄ SEURASSA 
ON ILO LIIKKUA! 

http://maunulannv.sporttisaitti.com 
MNV myös facebookissa 

Maunula-levyn julkis-
taminen siirtyy helmi-
kuuhun 2016. Julkaisu-
ajankohdan siirtyminen 
johtuu siitä, että levyl-
le haetaan suotuisaa jul-
kistamisajankohtaa. Le-
vyn musiikki on jo nau-
hoitettu ja editoitu. Mu-
siikkia on esitelty Sauna-
baarin Vappukonsertissa 
30.4.2015. 

Levy tehdään vuosina 
1978–83 toimineen mau-
nulalaisen Flatus-yhty-
een musiikin pohjalta. 
Musiikkia tekivät Ilkka 
”Ile” Nieminen (1955–
2006) ja Pauli ”Tote” Ha-
takka (s. 1956).

Levyn rahoitukses-
ta vastaa Maunula-Seu-
ra. Tähän mennessä seu-
ra on maksanut levyn 
kustannuksia noin 8000 
euron edestä. Levyn te-
kemistä voi tukea Mau-
nula-Seuran yhteisö- ja 
kannatusjäsenyyksinä. 

Maunula-levy julkaistaan 
helmikuussa 2016

Maunula-seuran yhtei-
söjäseniä voivat olla ta-
loyhtiöt, yhdistykset ja 
yritykset.

Maunula-levyn luoja Kärtsy Hatakka Mediapajan edessä 
syyskuussa 2014

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

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio
Kuusikkotie 3, 00630 Helsinki, www.mayk.fi

Maunulassa jo 35 vuotta! 

Maunulan 
Fysikaalinen
hoitolaitos 
 hieronta - akupunktio 
- osteopatia-jalkahoito-
kosmetologiset 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!


