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Maunulanpuron varrel-
la on suosittu ulkoilutie 
uurnalehdon ohi Pirk-
kolantielle. Pajupensaat 
muodostivat aiemmin ti-
heitä pesäpaikkoja sata-
kielille ja alkukesän her-
kät niittykukat koristivat 
kävelytien reunoja. Koi-
rani pentuna pyrki nap-
paamaan lepattavia per-
hosia, huonolla tuloksel-
la. Myyrät tosin saivat 
kyytiä.

Nykyään on lehtomai-
nen kauneus pilalla. Pajut 
ovat ylikasvaneina rojah-
taneet nurin, ei ole enää 
pensaikkoa satakielille. 
Alue, paitsi kävelytien 
reuna, on jätetty hoita-
matta. Raivaus keskittyy 
siihen. Koiranputkien pit-
simäisen kukkaloiston ai-
kaan saapuu viikatemies. 
Polun vierustat niitetään 
armotta paljaiksi. Hiu-
kan sivummalla, kosteas-
sa maassa kasvavat rujot 
pujot, repsottavat nokko-
set, aggressiivisesti leviä-
vät palsamit, ja jättitaki-
aiset saavat rehottaa rau-
hassa. Hesarissa 18.4. oli 
artikkeli pajuhiilen hyvis-
tä vaikutuksista maape-

rään. Eikö kaupunki voisi 
korjata pajurötiskät pois 
hyötykäyttöön? Alue on 
siivottu joskus ennenkin.

Sorsapuistoa aletaan 
kunnostaa, uusia pensai-
ta ja lammen reunoja mai-
semoida. Hienoa, se on-
kin suosittu kokoontu-
mispaikka, kestänyt 
hyvin nurmikko-
jumpat ja festa-
rit. Sorsapuis-
to on aina 
siisti, toisin 
kuin ka-
dun toi-
sella 
puolel-
la ole-
va kou-
lua ym-
päröivä 
”Met-
säinen 
puisto-
alue”. 

Ros-
kiksia on 
molemmis-
sa kiitettä-
västi. Kevääl-
lä peittävät val-
kovuokkojen ku-
kinnat maaston, mut-
ta ankeampina vuoden-

aikoina lojuvat puunrun-
got ja oksat esillä osoitta-
en, ettei alueella ole väliä. 
Toivoisi, että puisto-osas-
ton huolenpito läikkyisi 
yli muillekin osastoille.

Hoitamattomuus poi-
kii yleistä roskaamis-
ta. Hienoa kesää kuiten-
kin tasapuolisesti kaikille 
toivottaa

   H. E.

Kierrän Maunulan pa-
ri kertaa viikossa koi-
ran kanssa. Lähdemme 
terveyskeskuksen takaa 
Patterinmäeltä ja laskeu-
dumme vanhusten pol-
kua pitkin uuden omako-
titaloalueen vierestä Tuu-
sulan moottoritien var-
teen Suursuonraitin kä-
vely- ja pyörätielle.  

Matkalla Pakilantien 
alittavalle alikulkutunne-
lille ohitamme Maunu-
lan uuden omakotialu-
een. Vuosikymmen sit-
ten paikalla oli puutarha-
palsta-alue. Siitä on jäljel-
lä pieni osa, jossa muu-
tama viherpeukalo hoi-
taa edelleen palstaviljel-
määnsä. Vaihtoehtoises-
ti saatamme valita Tuu-
sulantien meluaidan vie-
reisen metsäpolun, mut-
ta molemmat reitit oh-
jaavat meidät Pakilantien 
alikulkutunneliin. Tun-
nelin jälkeen pitää varoa 
Oulunkylästä ja Maunu-
lasta tulevia pyöräilijöitä. 
Asia tuli mieleen, koska 
kävelyreittiämme käyttä-
vät myös omakotialueen 
koululaiset mennessään 
Maunulan ala-asteelle. 

Mutta me jatkamme 
reilun satametriä asfalt-
tipolkua Metsälää kohti, 
kunnes käännymme pel-

Uusi kaupunginvaltuusto 
päättää syksyn alussa oh-
jelman nelivuotiskaudek-
si. Paljon riippuu siitä, jat-
ketaanko budjettiraame-
ja, joilla on leikattu me-
noja vaikka asukasluku ja 
palvelutarpeet kasvavat. 
Kyse on poliittisesta va-
linnasta kun kaupunki te-
kee satojen miljoonien eu-
rojen ylijäämää.

Kouluja, terveysase-
mia ja muita palveluja on 
viime vuosina alettu kes-
kittää isoihin yksiköihin. 
Eriarvoisuuden ehkäise-
miseksi tarvitaan päin-
vastoin kattavampi lähi-
palvelujen verkosto. Ky-
se on myös helsinkiläis-
ten etujen valvomisesta 
sote-uudistuksessa, jonka 
markkinaehtoisuus uh-
kaa keskittää palvelut sin-
ne, missä on eniten hyvä-
tuloisia asiakkaita ja par-
haat mahdollisuudet yh-
tiöille tehdä voittoa.

Valtuuston edessä on 
myös kysymys siitä, mi-

tä tehdä poikkeuksellisen 
paljon valituksia hallin-
to-oikeuteen poikineel-
le yleiskaavalle. Kritiikki 
voidaan ottaa huomioon 
päättämällä kaavan to-
teutusohjelmassa luopua 
rakentamisesta Keskus-
puiston ja Vartiosaaren 
kaltaisille alueille. Myös 
täydennysrakentamista 
on syytä linjata niin, et-
tä kunnioitetaan suojelu-
kaavoja (mm. Maunulas-
sa ja Pirkkolassa).

Pormestarimalli keskit-
tää nyt valtaa kun suurin 
osa lautakunnista on lo-
petettu ja kaupunginhal-
litukseen on luotu öky-
palkkaa saava sisäpiiri. 
Demokratiavajetta lisää, 
jos perustason sote-palve-
lut siirretään maakuntiin 
ja yhtiöihin. Vaihtoehto 
voisi olla lähidemokra-
tia, jossa osallistuva bud-
jetointi jakaa valtaa asuk-
kaille ja asuinalueille.

Yrjö Hakanen
yrjo.hakanen@skp.fi

Lähipalvelut ja 
lähidemokratia 
puntarissa

Ruohonjuurimietteitä

Asukastoiminta toi Maunula-talon ja jatkon 
asukastalo Saunabaarille. Lähidemokratialle 
tarvitaan myös budjettivaltaa ja pysyviä 
rakenteita, esittää Yrjö Hakanen 
kirjoituksessaan.

Maunulaa ympäri – Osa1. 
Patterinmäeltä Männikkötielle

lon laitaa pitkin kulke-
valle hiekkapolulle. Kat-
se hakeutuu Pirttipolun 
alueen rivitaloihin. Koh-
taamme muutaman koi-
ran ulkoiluttajineen: hau-
kahdamme tervehdyk-
siä ja rähähdämme vain 
muutamalle isolle uros-
koiralle. Purossa uivia 
sorsia emme hätyyttele.

Kun käännymme ylä-
rinteeseen Rajametsäntie-
tä kohti, joudumme Mau-
nulan ja Metsälän välis-
sä olevaan metsikköön. 
Muistan nähneeni jos-
tain vanhasta kartasta, et-
tä alue oli aikanaan va-
rattu Tuusulan moottori-
tietä ja Metsäläntietä yh-
distävälle väylälle. Sit-
ten olemmekin Rajamet-
säntiellä, ylitämme sen 
ja heti kohta ylitämme 
myös Männikkötien. Ka-
tujen ylittäminen on help-
poa, sillä nykyään autot 
hidastavat vauhtia ja py-
sähtyvät, kun jalankulki-
ja koirineen lähestyy ajo-
rataa. Mieleen tulee asen-
nemuutos, jota parikym-
mentä vuotta sitten ei oli-
si uskonut todeksi: autoi-
lijat ottavat jalankulkijat 
huomioon.

 
Jatkuu seuraavassa nu-

merossa… JJ Venton varjo.   

Puistojumppaa
Maunulan 
Sorsapuistossa
(Metsäpurontie 25)
maanantaisin 
klo 10–10.50
8.5.–19.6.
tiistaisin klo 18.00–18.50
30.5.–29.8.
Jumppa on maksuton.
Oma alusta mukaan.
Järjestäjä Helsingin 
kaupunki.

Keppijumppaa
Maunulan ulkoilumajan 
kentällä (Metsäläntie  9)
keskiviikkoisin 
klo 17.30–18.30
3.5.–21.6. ja 2.8.–13.9 
Kertamaksu 3 € tai kau-
simaksu 25 €.

Maksut kerätään paikan 
päällä käteisellä.
Kepit saa jumppapai-
kalla. Järjestäjä Helsin-
gin Latu.

Perusjumppaa
Maunulan ala-asteen 
pihalla 
(Maunulanmäki 5)
maanantaisin klo 19–20
5., 12. ja 19. kesäkuuta
14., 21. ja 28. elokuuta
Hinta 2 €/kerta.
Oma alusta mukaan.
Järjestäjä Maunulan
Naisvoimistelijat. 
Rankkasateella ei jum-
pata, pieni tihku ei 
haittaa.
Tervetuloa mukaan!

Kesän ulkojumpat
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Kunnallisvaalit on pidetty ja uusi valtuusto kokoontuu ensimmäisen kerran 
7.6.2017. Helsingin Sanomat oli 5.5. numerossaan selvittänyt ehdokkaiden saa-
mia ääniä alueittain ja äänestettyjen ehdokkaiden arvoja sekä sijoittanut asuin-
alueet ”arvokartalle” akseleina oikeisto – vasemmisto sekä arvokonservatiivit 
– arvoliberaalit. Maunula sijoittui kartalla samaan ryhmään kuin Käpylä, Hert-
toniemi, Roihuvuori ja Viikki eli Maunula on arvoliberaalien kaupunginosien 
vyöhykkeellä.

Ranskassa pidettiin toukokuussa presidentin vaalit, jonka voitti arvoliberaa-
liehdokas Emmanuel Macron. Macron peräänkuuluttaa puheissaan valistuksen 
ajan henkeä. Valistusaika eli järjen aikakausi oli 1700-luvulla. Maunulan Sano-
milla on samanlainen missio kuin Ylellä eli varmistaa, että kaikilla maunula-
laisilla on pääsy tärkeään tietoon. Macronin yhteydessä puhutaan rakkaudesta. 
Rakkaus on myös Kansallisteatterin teemana Maunulassa.

Hannu Kurki ;-)

PÄÄKIRJOITUS
Kesä koittaa jälleen Ou-
lunkylän seurakun-
nan järjestämien musii-
killisten kesäkahviloi-
den merkeissä. Maunu-
lan kirkko on remon-
tissa kesän aikana. Ou-
lunkylän seurakunnan 
kesäkahviloita järjeste-
tään keskiviikkoisin kel-
lo 13.30 Oulunkylän kir-
kossa ja tiistaisin Käpy-
län kirkossa kello 18. 

Maunula-talossa on 
torstaina 6.7. kello 13 

Seurakunnan kesätilaisuudet
musiikillinen kesäkahvi-
la teemalla Isoisän olki-
hattu. Tilaisuudessa lau-
letaan ja kuunnellaan yh-
dessä Tapio Rautavaa-
ran musiikkia. Musiikis-
ta vastaavat pastori Raivo 
Savik (viulu), Arja Aho-
lammi-Pylkkänen (lau-
lu), kanttori Maija Peso-
nen-Kareinen ja Mau-
nulan kirkon musiikki-
ryhmä. Tilaisuudessa on 
kahvitarjoilu. Järjestäjänä 
on Oulunkylän seurakun-

ta. Tilaisuus on Maunu-
la-talon Metsäpurosalis-
sa (Metsäpurontie 4).

Tiistaisin kello 17 jär-
jestetään kesäharta-
uksia Maunulan uur-
nalehdossa (Pirkko-
lantie 22). Sateen sattu-
essa hartaus pidetään 
huoltorakennuksessa.

Lisätietoa:
www.helsinginseura-

kunnat.fi/seurakunnat/
oulunkyla.html

Suurista puolueista ko-
koomuksen ja vasemmis-
toliiton kannatus nousi 
ja vihreiden, sosiaalide-
mokraattien ja perussuo-
malaisten kannatus las-
ki edellisiin kunnallisvaa-
leihin verrattuna Maunu-
lan, Pirkkolan ja Metsälän 
kattavilla äänestysalueil-
la Maunula A ja Maunu-
la B. Näillä äänestysalu-
eilla oli viime kunnallis-
vaaleissa yhteensä 7542 
äänioikeutettua. Äänes-
tysaktiivisuus 61,8 % vas-
tasi koko Helsingin vaali-
piirin keskiarvoa.

Kuntavaalien tulos 
Maunulassa

Kymmenen eniten ää-
niä saanutta ehdokas-
ta Maunulassa olivat Jan 
Vapaavuori (336 ääntä), 
Tuula Haatainen (143), 
Yrjö Hakanen (134), Eero 
Heinäluoma (113), Paavo 
Arhinmäki (100), Veroni-
ka Honkasalo (95), Anni 
Sinnemäki (95), Jussi Hal-
la-Aho (93), Sanna Vesi-
kansa (82) ja Emma Ka-
ri (68). Heistä Yrjö Haka-
nen ei päässyt valtuus-
toon hyvästä äänimääräs-
tä huolimatta.

Pormestari ja apulais-
pormestarit valitaan val-

tuuston ensimmäisessä 
kokouksessa 7.6.2017. 
Pormestariksi valittanee 
Jan Vapaavuori (Kok.), 
kaupunkiympäristön 
toimialan apulaispor-
mestariksi Anni Sinne-
mäki (Vihr.), kulttuuri- 
ja vapaa-ajan apulais-
pormestariksi Nasima 
Razmyar (SDP), opetuk-
sen ja kasvatuksen apu-
laispormestariksi Pia 
Pakarinen (Kok.) sekä 
sosiaali- ja terveystoi-
mialan apulaispormes-
tariksi Sanna Vesikansa 
(Vihr.).

Kaaviossa on kuvattu Maunulan äänestysalueilla A ja B annettujen 
äänien osuudet puolueittain kuntavaaleissa 2012 ja 2017. Mukaan 
on otettu kaikki ryhmittymät, joiden kannatus oli vähintään 0,5 %. 
Lähde Oikeusministeriön vaalitulospalvelu.

Ylipormestarin     asukas-
ilta pidettiin torstaina 
9.3.2017 Maunula-talos-
sa. Iltaa isännöi Helsingin 
kaupunginjohtaja Jussi 
Pajunen. Tilaisuus oli jär-
jestetty Maunulan, Metsä-
län ja Pirkkolan asukkail-
le. Ylipormestarin asukas- 
illoissa on ollut mahdol-
lista tehdä kysymyksiä eri 
virastojen asiantuntijoille.

Ensimmäisen kysy-
mysvuoron sai Maunula-
Seuran Teija Kamb, joka 
kysyi kaupungin toimen-
piteistä Maunulan osal-
ta tilanteessa, jossa val-
tioneuvosto on 1.1.2017 
alkaen kiristänyt ARA-
asuntojen asukkaiden va-
lintaperusteiden tulorajo-
ja. Maunulan asuntokan-
nasta noin 50 % on ARA-
asuntoja, jotka omis-
taa Helsingin kaupun-
gin asunnot Oy eli Heka. 
Kaupunki valitsee He-
kan asuntoihin asukkaat 
tarveperusteisesti. Kysy-
mykseen vastasivat kau-

Ylipormestarin asukasilta 
Maunulassa

punkisuunnitteluviras-
ton Olavi Veltheim, kiin-
teistöviraston tonttiosas-
ton Esko Patrikainen ja 
asunto-osaston asunto-
välityksen  Eeva Myntti-
nen sekä tietokeskuksen 
tutkimuspäällikkö Katja 

Vilkama.
Tilaisuudessa keskus-

teltiin muun muassa Pirk-
kolantien ja Pirjontien 
asemakaavasta, Keskus-
puistosta sekä Maunula-
talon resursseista ja ra-
kentamisen puutelistasta.

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen ja 
nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio 
ylipormestarin asukasillassa 9.3. 
Maunula-talolla.

Tilaa meiltä kesän juhliin 
maukkaat 

voileipä- ja täytekakut!

Asiantuntevaa hierontaa, urheiluhierontaa, 
kalvokäsittelyä, ravintoneuvontaa ja 

kalevalaista jäsenkorjausta nyt uusissa tiloissa, 
Metsäpurontie 19-21

Olet sydämellisesti tervetullut osaavaan käsittelyyn!

Ajanvaraukset: www.kuntohuoltamo.fi
Pia: 040-5157291

Hilkka: 040-533 4488

Maunula-talon myötä 
kirjastosta on tullut todel-
linen kyläkeskus. Uusia 
asiakkaita saamme päi-
vittäin. Koululaiset ovat 
tervehtineet uutta ajan-
viettopaikkaa ilolla, ja 
opiskelijat ja etätyötä te-
kevät ovat löytäneet kir-
jaston oleskelu- ja lukuti-
lat. Olemme saaneet mo-
nenlaista palautetta kir-
jaston uudesta ilmeestä 
ja arkkitehtuurista. Moni 
koki vanhan kirjaston ko-
dikkaaksi ja rauhalliseksi 
luku- ja työskentelytilak-
si, kun taas Maunula-ta-
lossa on suurista kävijä-
määristä johtuvaa vilsket-
tä ja vilinää. Hiljaisuutta 
kaipaaville kirjastosalin 

Kirjaston kuulumisia
keskellä on ryhmätila Ak-
vaario, joka toimii rauhal-
lisena lukutilana.

Kirjastotyö on myös 
hyvin fyysistä. Aineistoa 
kulkee kauttamme päivit-
täin jopa toistakymmen-
tä laatikollista.  Palautus-
kärryt täyttyvät nopeas-
ti, ja kuormassa saapuvi-
en varausten ja palautus-
ten purkamiseen voi ku-
lua parikin tuntia. Työs-
kentelemme pääsääntöi-
sesti samalla vahvuudella 
kuin vanhassa kirjastos-
sakin viiden työntekijän 
voimin. Toisinaan aineis-
ton hyllyttäminen jää vä-
liin, kun vuorossa on vain 
kaksi työntekijää. Kai-
kesta huolimatta yritäm-

me palvella jokaista asi-
akasta tarpeen mukaan. 
Vaikka itsepalvelu on li-
sääntynyt, riittää henkilö-
kunnalla jatkuvasti opas-
tettavaa. Varausten nou-
taminen ja itsepalvelu-
tulostus eivät aina suju 
ongelmitta.

Maunula-talon runsas 
tapahtumatarjonta ja toi-
minnan suunnittelu sekä 
tiedottaminen merkitse-
vät jatkuvaa yhteistyötä 
nuorisotalon ja työväen-
opiston kanssa. Maunu-
la-talo ei hiljene kesällä-
kään. Tapahtumakalente-
ri ja aukioloajat löytyvät 
talon kotisivuilta Maunu-
latalo.fi. 

Lauri Seutu
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Johtava yleiskaavasuun-
nittelija Anne Karlsson 
esitteli näyttely- ja info-
tila Laiturilla 11.5. pide-
tyssä tilaisuudessa yleis-
kaavan toteuttamisohjel-
maa, joka ohjaa Helsin-
gin asemakaavoituksen 
ja liikenteen suunnitte-
lun työohjelman tekoa. 
Lisäksi se tuottaa tietoa 
kaupungin talousarvion 
10-vuotisinvestointiohjel-
maan, asuntotuotannon 
ohjelmointiin ja kaupun-
gin palveluverkon suun-
nitteluun. Yleiskaavassa 
lyhyt aikaväli on kymme-
nen vuotta ja sen pitkä ai-
kaväli ulottuu aina vuo-
teen 2050 asti. 

Nykyisiltä projektialu-
eilta on arvioitu syntyvän 
kaavoitettua maata 2 milj. 
kerros-m². Muun kaavoi-
tuksen kaavavaranto on 
2,5 milj. k-m². Lähiaikoi-
na toteutettavista yleis-
kaavakohteista syntyy 
kaavoitettua maata noin 
4,5 milj. k-m². Näitä ovat 
muun muassa Malmin 
lentokenttäalue, Laaja-
salon kaupunkibulevar-
din Yliskylän osa, Vih-
dintien kaupunkibule-
vardin eteläosa ja Tuusu-

Arkkitehti Christina Suo-
mi esitteli maanantai-
na 8.5. kaupunkisuunnit-
telumessuilla Helsingin 
kaupunkibulevardien to-
teutuksen suunnittelua 
ja kertoi kaupunkibule-
vardien suunnittelun his-
toriasta. Kaupunkibule-
vardeilla tarkoitetaan ny-
kyisten Kehä I:n sisäpuo-
lella kulkevien moottori-

Maunula-talo avasi oven-
sa 22.12.2016, jonka jäl-
keen se on ollut ahkeras-
sa käytössä. Talossa on ta-
pahtunut paljon monen-
moista. Suurin saavutus 
on ollut onnistunut ava-
jaisviikko ja sen moni-
puolinen ohjelma. Myös 
avajaisten jälkeen talos-
sa on ollut paljon pöhinää 
niin isommille kuin pie-
nemmille. On paljon ilon-
aiheita, joista voi olla suo-
rastaan ylpeä. Talossa sat-
tuu ja tapahtuu, niin kuin 
asiaan kuuluu.

Ylipormestarin asu-
kasillassa 9.3.2017 tie-
dustelin, milloin Helsin-
gin kaupunki aikoo saa-
da hienon Maunula-talon 
valmiiksi. Tekemättömi-
en töiden ja epäkunnos-
sa olevien asioiden lista 
on surullisen pitkä. Asu-
kasillan jälkeen epäkoh-
tien lista ei ole lyhentynyt 
juuri lainkaan. On käsittä-
mätöntä, kuinka huonos-
ti yhteistä omaisuuttam-

Maunulassa konserttei-
hin tai suuriin yleisöti-
laisuuksiin sopivien tilo-
jen tarjontaan vaikuttavat 
monet organisaatiomuu-
tokset. Näitä ovat kau-
pungin uusi toimialaor-
ganisaatio, Maunulan kir-
kon siirtyminen Petruk-
sen seurakunnan hallin-
taan sekä sosiaali- ja ter-
veystoimen siirtyminen 
maakuntahallintoon.

Sosiaali- ja terveys-
toimen Asukastalo Sau-
nabaarin Maunulasaliin 
mahtuu noin 90 henkilöä. 
Maunula-talon Metsä-
purosalin kapasiteetti on 
noin 200 henkilöä. Mau-
nulan kirkkoon mahtuu 
jopa 300 henkilöä.

Kaupungin uusi toi-
mialoihin perustuva or-
ganisaatio tulee voimaa 
1.6.2017. Kirjasto, nuori-
sotoimi, kulttuurikeskus 

Kaupunkisuunnittelumessuilla esiteltiin 
yleiskaavan toteutusta

lan kaupunkibulevardin 
eteläosa.

Näiden alueiden suun-
nittelu varmistaa, että 
kaupungin noin 15 vuo-
den kaavoitustavoite on 
mahdollista saavuttaa. 
Tämä tarkoittaa noin 700 

000 k-m² kaavoittamista 
vuosittain. Tällä vastataan 
myös kaupungin omaan 
AM-ohjelmaan (asuminen 
ja maankäyttö). Helsin-
gin vuositavoite on 6000 
asuntoa valtion kanssa 
solmitussa maankäytön, 

asumisen ja liikenteen so-
pimuksessa (MAL), jossa 
on sovittu myös valtion 
osallistumisesta Raide-Jo-
kerin kustannuksiin.

Katso myös kaupunki-
suunnittelulautakunnan 
esityslista 9.5.

Yleiskaavasuunnittelija Anne Karlsson esitteli yleiskaavan 
toteutusohjelmaa kaupunkisuunnittelumessuilla

Kaupunkibulevardien suunnittelusta

Muutokset vaikuttavat 
tilojen tarjontaan

ja liikuntavirasto muo-
dostavat uuden kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimi-
alan, jota johtaa Tommi 
Laitio. Kulttuurikeskuk-
sen resursseja on tällöin 
mahdollista hyödyntää 
Maunula-talolla. Työvä-
enopisto taas siirtyy kas-
vatuksen ja koulutuksen 
toimialaan.

Maunulan kirkkoa hal-
linnoi jatkossa ruotsinkie-
linen Petruksen seurakun-
ta. Myönteistä tässä on, et-
tä Maunulan kirkosta tu-
lee tällöin Petruksen pää-
kirkko, jolloin resursseja 
suuntautuu mahdollisesti 
aiempaa enemmän Mau-
nulan kirkon toimintaan.

Soten siirtyminen maa-
kuntahallintoon tulee voi-
maan 1.1.2019, joten Asu-
kastalo Saunabaarin tu-
levaisuus ratkeaa ensi 
vuonna 2018.

Paljon ilon aiheita ja 
isoja murheita 

me virkamiehet hoitavat. 
On vaikea käsittää miten 
on mahdollista, että ura-
koitsija jättää toteutta-
matta suunnitelmissa ole-
via asioita, valvoja ei huo-
maa puutetta ja Tilakes-
kus ottaa talon vastaan 
puutteineen.

On tuskaisaa seura-
ta uuden talon puuttei-
den hidasta valmistumis-
ta. On syntynyt sellainen 
vaikutelma, että Maunu-
la-talossa toimivien vas-
tuuhenkilöiden aika ku-
luu urakoijan/valvojan/
Tilakeskuksen tai jon-
kun muun ”pyrokraatin” 
kanssa painiessa. Mau-
nula-talon henkilökun-
ta on voimaton, koska 
päätöksentekijät ovat toi-
saalla. On syntynyt sel-
lainen tunne, että nämä 
asiat eivät kiinnosta yh-
täkään vastuunkantajaa. 
Surullista.

Useampia suunnitel-
tuja ohjelmia on joudut-
tu perumaan, koska Met-
säpurosalin esitysteknii-
kan puutteita ei ole saatu 
kuntoon.  

PS. Kuulin pari päivää 
sitten, että nyt urakoija 
on käynnistämässä kun-
nostustöitä. Mieleni tekee 
lyödä vetoa,  että meil-
lä tulee joulu ennen kuin 
talon virheet saadaan 
korjattua.

Tapani Kontiala 
Maunula-talon 

neuvottelukunnan 
asukasedustaja

tiemäisten liikenneväyli-
en luonteen muuttamista 
pääkaduiksi. Nämä väy-
lät palvelisivat tulevai-
suudessa kaikkia liiken-
nemuotoja – autoilijoita, 
joukkoliikennettä, käve-
lijöitä sekä pyöräilijöitä. 
Ne ovat pääsääntöisesti 
2+2-kaistaisia katuja, joil-
la nopeusrajoitus on 50 
km/h.

Bulevardien pituus ja 
liittymäratkaisut ratkais-
taan tarkemmassa suun-
nittelussa, mutta niiden 
tarkoitus on mahdollis-
taa kaupunkirakenteen 
tiivistäminen. Maunulan 
kehitykseen vaikuttavat 
Tuusulanväylän ja Hä-
meenlinnanväylän kau-
punkibulevardit. Käpy-
län asemalle ja Tuusulan-

väylän sekä Pakilantien ja 
Käskynhaltijantien riste-
ykseen syntyy liikenteen 
solmukohtia, jotka vetä-
vät puoleensa uusia liike-
tiloja ja palvelutarjontaa.

Uuden yleiskaavan to-
teuttamisohjelman lyhy-
en aikavälin painopis-
teitä esiteltiin kaupun-
kisuunnittelulautakun-
nalle 9.5.2017. Esityksen 
mukaan Tuusulanväylän 
kaupunkibulevardi to-
teutetaan kolmessa osas-
sa aloittaen etelästä päin 
Veturitien alueelta. Kau-
punkibulevardien toteut-
tamisjärjestys määräytyy 
Yleiskaava 2016:n toteut-
tamisohjelmassa, jonka 
uusi valtuusto hyväksyy 
syksyllä 2017.

www.maunula.net

Arkkitehti Christina 
Suomi kertoi kaupun-
kibulevardien suun-
nittelusta 8.5. pide-
tyillä kaupunkisuun-
nittelumessuilla.

Fysioterapeutti 
Anita Korhonen

050 545 9500 
Männikkötie 10

• fysioterapia &       
   hieronta
• kinesioteippaukset
• bemer-terapia
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Kaupunginhallitus päätti 
15.5.2017 esittää valtuus-
tolle Pirkkolantien ja Pir-
jontien ympäristön ase-
makaavan hyväksymistä. 
Kaupunkisuunnittelulau-
takunta oli 25.4. päättä-
nyt esittää kaupunginhal-
litukselle 22.11.2016 päi-
vitetyn ja 25.4.2017 muu-
tetun asemakaavan muu-
tosehdotuksen hyväksy-
mistä. Lisäksi lautakun-
ta oli päättänyt, ettei eh-
dotusta aseteta uudelleen 
nähtäville.

Uutta asuntokerros-
alaa on asemakaavassa 25 
050 k-m². Asukasmäärän 
lisäys on noin 600. Liike- 
ja toimitilaa suunnittelu-
alueelle on osoitettu 330 
k-m².

Asemakaavaehdotus-
ta vastustivat Pirkkolan 
asukkaat. Lampuotilan-
tie 15−35:n asukkaat oli-
vat tehneet oman vaihto-
ehtoisen ehdotuksensa. 
Siinä esitettiin townhou-
se-tyyppisiä taloja Pir-
jontien, Pirkkolantien ja 
Maunulantien tonteille. 
Maunula-Seura esitti lau-

Kiinteistölautakunta hy-
väksyi Suursuonlaitaan 
vanhan kirjaston pai-
kalle rakennettavan uu-
den päiväkotirakennuk-
sen hankesuunnitelmaan 
18.5. Alustavan aikatau-
lun mukaan rakennus-
suunnittelu valmistuu 
vuoden 2017 lopulla, ra-

Turun yliopiston Demo-
kratian tulevaisuudet 
2017 –kurssilla hahmotel-
tiin Maunulalle vaihtoeh-
toisia tulevaisuusskenaa-
rioita. Kurssin opiskeli-
jat Milla Ekman ja Maarit 
Intke tekevät Maunulalle 
tulevaisuuskarttaa, jon-
ka aikajänne ulottuu vuo-
teen 2035 asti. Työn ti-
laaja on Maunula-Seura. 
Muita tulevaisuuskart-
tojen teettäjiä olivat am-
mattijärjestö SAK, Kyn-
nys ry, Elinkeinoelämän 
valtuuskunta EVA, Kale-
vi Sorsan säätiö ja ajatus-
paja DEMOS.

Tulevaisuuskarttojen 
luonnoksia arviointiin 
Seilin saarella kurssin se-
minaarissa 4.–5.5.2017. 

Tulevaisuuskarttoja 
työstettiin Osmo Kuusen 
kehittämän menetelmän 
pohjalta. Menetelmässä 
luodaan tulevaisuusmat-
riisi, jonka vaakariveille 
sijoitetaan tulevaisuus-
muuttujia. Pystysarak-

Maunulassa on nyt 
tarjolla vapaata toimiti-
laa hyvillä paikoilla. 

Metsäpurontie 16:ssa 
on vuokrattavana 43 m² 
eli kaksi huonetta, ar-
kistotilaa, wc ja pieni 
keittiötila. Vuokra on 
610 €/kk. Tiedustelut 
A&T Nortamo Oy (p. 
044 040 8800 ja 044 988 
3157).

Kaupunginhallitus hyväksyi Pirkkolantien 
ja Pirjontien asemakaavamuutoksen

Tulevaisuusskenaarioita 
Maunulasta

keiden ruutuihin  sijoite-
taan vaihtoehtoisia tapah-
tumia tulevaisuudessa.

Maunulaan vaikutta-
via keskeisiä ulkopuoli-
sia muutostekijöitä ovat 
muun muassa Suomen ta-
louden kehitys, maahan-
muutto, digitalisaatio ja 
Helsingin yleiskaavan to-
teutus. Maunulan muut-
tujia olivat alueen asun-
tokannan rakenne, väes-
törakenne, kaupungin ja 
Maunulan suhde, alueen 
julkiset tilat sekä asukkai-
den ja taloyhtiöiden toi-
minnan painopisteet.

Tulevaisuustaulukolla 
hahmotellaan edellä ku-
vattujen muuttujien poh-
jalta vaihtoehtoisia ske-
naarioita, joissa voi olla 
muun muassa uhkaske-
naario, odotettu kehitys-
kulku ja utopistisen hyvä 
skenaario. 

Maunulan tulevai-
suuskartta on valmis Ju-
hannukseen mennessä.

www.maunula.net

Tulevaisuuskartan on kehittänyt dosentti 
Osmo Kuusi, joka on toiminut myös 
eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan 
sihteerinä.

takunnan jäsenille, että 
näiden tonttien kaavoi-
tusta townhouse-tyyp-
pisenä ratkaisuna oli-

si selvitetty erikseen tar-
kemmin. Maunula-Seu-
ra kannatti Pakilantien 
varren tonttien rakenta-

mista kaupunkisuunnit-
teluviraston ehdotuksen 
mukaan.

www.maunula.net

Pirkkolantien ja Pirjontien ympäristön asemakaavan muutoksen 
havainnollistamiskuva.

Suursuon päiväkotirakennuksen 
hankesuunnitelma valmistui

kentaminen alkaa huhti-
kuussa 2018 ja rakennus 
valmistuu loppuvuodes-
ta 2019.

Kolmikerroksinen uu-
disrakennus korvaa sekä 
nykyisen Suursuon päi-
väkodin että ruotsinkie-
lisen Stigenin. Päiväkoti 
Suursuo toimii nyt kah-

dessa eri rakennuksessa 
ja Daghemmet Stigen vä-
liaikaistiloissa ala-asteen 
pihalla.

Pohjoisen suurpiirin 
alueella on etsitty var-
haiskasvatukselle sovel-
tuvia tiloja ja tontteja jo 
useiden vuosien ajan, sil-
lä Maunulassakin on ol-

lut jo pitkään pulaa päi-
väkotipaikoista. Lasten 
määrän ennustetaan kas-
vavan myös tulevina vuo-
sina. Uudisrakennuksen 
myötä Maunulaan tulee 
160 uutta päiväkotipaik-
kaa, yhteensä tilaa tulee 
335 lapselle. 

Hankesuunnitelma 
laadittiin kiinteistöviras-
ton tilakeskuksen, var-
haiskasvatusviraston ja 
opetusviraston yhteistyö-
nä. Rakennuksen enim-
mäislaajuus on 3326 brm² 
ja rakentamiskustannuk-
set ovat enimmillään ar-
vonlisäverottomana 11,2 
miljoonaa euroa.

Daghemmet Stigen 
on toiminut paviljon-
kipäiväkodissa ala-
asteen pihalla vuo-
desta 2009 lähtien.

Metsäpurontie 
26:ssä on tyhjänä  36 m² 
liiketila. Sen  vuokra-
pyyntö on 432 €/kk. Lii-
ketilaa vuokraa Hel-
singin kaupungin 
tilakeskus.

Molempien liiketi-
lojen tiedot löytyvät 
Oikotieltä.

Vapaata liiketilaa 
Maunulassa
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Keväällä 2017 frakkipu-
kuinen taiteilijaduo ky-
syi maunulalaisilta, keitä 
he haluaisivat kiittää. Kii-
tosten kerääminen oli osa 
Kansallisteatterin Ihme 
arki -projektia. Kiitoksia 
tuli 53 kappaletta. Osal-
le kiitettävistä taiteilijat 
suunnittelivat taideteon 
eli taideyllätyksen.

Ensimmäinen kiitet-
tävä oli Maunulan aktii-
vi Tapani Kontiala, joka 
tuotiin Kansallisteatte-
rin Suurelle näyttämöl-
le kuulemaan ääniteosta, 
jossa häntä kiitettiin. Kat-
somossa oli Kontialan 
ystäviä ja perhettä. Par-
tiolippukunta Vuokko-
jen Jonna Kangasoja yl-
lätettiin Maunulan kir-
kolta ja kuljetettiin kiitos-
viestein koristeltua reit-
tiä Maunula-talolle, jossa 
kiittäjät odottivat. Helsin-
gin saattohoidon tukiyh-
distyksen pj Ulla Mink-
kinen johdatettiin Mau-
nulan kirjastolle. Reitil-
lä tuli vastaan musta-
valkoisiin pukeutunei-
ta hahmoja, joiden esittä-
miä kohtauksia Ulla pää-

Maunula-talolla järjestet-
tiin perjantaina 5.5.2017 
Vaikuta-messut, joiden 
tarkoitus oli antaa nuo-
rille tietoa eri vaikutus-
mahdollisuuksista. Pai-
kalla oli monia eri vai-
kuttajia monesta eri jär-
jestöstä, jotka tekevät 
työtä ihmisten, ympäris-
tön ja jopa koko maapal-
lon hyväksi. Järjestöil-

Pyykkituvan viereinen 
valkoinen ovi on kiusan-
nut vuosia. Kertaakaan 
en ole nähnyt kenen-
kään kulkevan siitä. Kun-
han saan lakanat narul-
le, soitan ovessa olevaan 
puhelinnumeroon.

“Hämmentävää, mut-
ta onhan minun suostut-
tava haastatteluun, kun 
niin moni myöntyy mi-
nun kuvattavakseni“, pu-
helimeen vastannut mies, 
valokuvaaja Jari Härkö-
nen, naurahtaa. 

Oven takaa avautuu ly-
hyt käytävä ja sen päässä 
avara selkeä tila, jota hal-
litsee työpöytä. Vasem-
malla seinällä ovat rul-
lista laskettavat taustat ja 
oikealla pieni punainen 
sohva, jonka vieressä on 
meikkauspeili, pöytätaso 
ja tuoli. 

“Tämä on hyvä stu-
diotila siinä mielessä, et-
tä etäisyyttä seinästä sei-
nään on riittävästi”, Jari 
kehuu. Työpöydän vie-
ressä seinustalla on säh-
köpiano, joka on kuu-
lemma jäänyt yli ystävän 
muutosta. “Aiemmin kun 
nettiyhteys oli hitaam-
pi, ehdin soittaa luritella 
kuvien latautuessa”, Jari 
muistelee. 

“Valmistuin Taidete-
ollisesta korkeakoulusta 

Valokuvaajan työhuone

vuonna 1995. Työskente-
lin aluksi Tehtaankadul-
la kimppastudiossa, mut-
ta aloin etsiä omaa työ-
huonetta lähempää kotia 
Oulunkylään muuttom-
me jälkeen yli kymmenen 
vuotta sitten. Näin Hesa-
rissa taloyhtiön ilmoituk-
sen tästä tilasta vanhassa 
Maunulassa ja tulin kat-
somaan. Tämä oli ollut 

jonkun putkiliikkeen va-
rastona. Purin pois kevy-
et konttoriseinät ja maa-
lasin kaikki pinnat,“ Ja-
ri kertoo päätymisestään 
Maunulaan.  

Jari kuvaa freelance-
rina ihmisiä yritysten 
asiakaslehtiin ja järjestö-
lehtiin, joista monet il-
mestyvät nykyään netis-
sä. “Enimmäkseen me-

Jari Härkönen työhuoneellaan silinterihattuisen pomonsa vieressä. 
Kuva Jussi Männistö.

Maunulalaisia 
yllätettiin taideteoilla

nen kuvattavien luokse 
ja käytän tätä tilaa kuvi-
en käsittelyyn, mutta on 
täälläkin käynyt kuvatta-
via, esimerkiksi Elisabeth 
Rehn”, Jari mainitsee. Ei-
pä sattunut silloin ole-
maan oma pyykkivuoro.

Lisätietoa: 
www.studiojariharko-

nen.com
Hanna Horppila

si seuraamaan. Sauna-
baarin vapaaehtoisia Ka-
levi Kaivolaa, Elina Ju-
vosta ja Pirkko Seljannet-
ta kiitettiin karnevalisti-
sella kulkueella. Teoista 
koostetaan video Maunu-
lan maisema -hankkeen 
nettisivuille.

“Ihme arki -projektin 
ideana on tuoda kiitos 
arkiseen hetkeen ja nos-
taa se merkityksellisek-
si. Suomalaiset ovat vaa-
timattomia. Meidän on 
usein vaikeaa ottaa kiitos-
ta vastaan. Siksi taidete-
ot tehtiin niin, että kiitet-
tävällä oli aikaa pysähtyä 
olemaan kiitoksen koh-
teena, ilman tarvetta vas-
takiitokseen”, kertovat 
taiteilijaduo Eveliina Hei-
nonen ja Laura Ikonen. 

Jatkoakin on suunnit-
teilla. 

“Kutsumme maunula-
laisia Arjen ihmeellistä-
jät -ryhmään. Keräämme 
ehdotuksia kiitettävistä 
ja toteutamme taideteko-
ja ryhmän kanssa.”

Lisätietoa:
www.maunulanmai-

sema.fi

Kansallisteatterin Maunulan maiseman 
Ihme arki -projektissa kiitettiin muun 
muassa Saunabaarin vapaaehtoisia. Kuva: 
Laura Ikonen

Vaikuta-messuilla
lä oli omat pisteet, jois-
ta sai lisätietoja toimin-
nasta. Nuorisotalo innos-
ti nuoria vaikuttamaan 
Ruuti-tapahtumalla.

Messut alkoivat kel-
lo 10 Maunula-talon sa-
lissa, jossa ensiksi jokai-
sesta paikalla olevasta 
järjestöstä yksi tai kak-
si henkilöä esitteli itsen-
sä sekä järjestönsä toi-

mintaa lyhyesti, jonka 
jälkeen panelistit pääsi-
vät puhumaan. Paneelis-
sa oli kuusi omalla taval-
laan erilaista vaikuttajaa. 
He kertoivat, kuinka it-
se ovat päässeet vaikut-
tamaan haluamiinsa asi-
oihin. Päivän aikana oli 
vielä toinenkin paneeli, 
jossa keskusteltiin taiteel-
la vaikuttamisesta. 

Koko päivän ajan Mau-
nula-talon seinillä oli 
nuorten tekemät valoku-
vanäyttelyt, jotka Stadin 
ammattiopiston Minna 
Lumme ja Brygga-nuoret 
olivat luoneet. Maunula-
talon kahvilan keittiössä 
oli Maunulan yhteiskou-
lun nuoret valmistamas-
sa ja myymässä itse teke-
miään leivonnaisia. Nuo-
ret luovuttivat osan tuo-
tosta Pelastakaa Lapset 
ry:lle. Nuorisotalon puo-
lella oli myös muutama 
työpaja, kuten rintanap-
pipaja. Messujen kävijöi-
tä kävi viihdyttämässä 
bändi Grandmother Corn 
sekä DJ:t Jaakko-Kulta ja 
M3T4.

Messujen pisteillä oli 
eri järjestöjen jäseniä, ku-
ten Dodo, Partio, Ruuti, 
Suomen Lukiolaisten Liit-
to ja Greenpeace. Nuoret 
saivat paljon erilaista tär-
keää tietoa pisteiltä.

Jamila Ali, Rosa Kor-
honen ja Krista Malm

 Maunulan yhteis-
koulu ja Helsingin 
matematiikkalukio

Herkkuja myymässä lukiolaiset Iqlaas Mohammed ja Laura 
Santakallio. Kuva Tiina Kokkoniemi.

Pakila 600 vuotta

Pakila vietti 600-vuotisjuhliaan 
keskiaikaisin menoin 20.5.2017.
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Maunulan ala-as-
teella vietettiin lu-
kukuukautta huh-
tikuun ajan. Lu-
kukuukauden ai-
kana oppilaat sai-
vat jokaisesta lu-
kemastaan kirjasta 
yhden “pöllönsu-
lan”, johon he kir-
joittavat lukeman-
sa kirjan tiedot. 
Yksi sulka vastasi 
yhtä arpaa luku-
kuukauden arvon-
nassa. Lukukuu-
kauden ideana on 
innostaa koulun 
oppilaita ja kou-
lun aikuisia luke-
maan. 3.-luokka-
laiset Niilo ja Aar-
ni kertoivat omis-
ta lukukuukauden 
kirjoistaan.

“Luin kaksi Neropa-
tin Päiväkirjaa. Ja luin lu-
kukuukautena enemmän 
kirjoja kuin normaalisti. 
Normaalisti luen tosi vä-
hän”, kertoi Niilo. Myös 
Aarni oli Neropatin Päi-
väkirjojen ystävä:

“Luin enemmän kirjo-
ja kuin normaalisti, mutta 
en minä kuitenkaan voit-
tanut arvonnassa”, Aarni 
totesi.

Myös 3.-luokkalaiset 
Joona ja Alex olivat luke-
neet kirjoja: “Luin kah-
deksan kirjaa. Pisin oli 
Nälkäpelin Matkijanär-

Maunula-talo on kaikkien 
kaupunkilaisten kohtaa-
mispaikka, jossa eri ikä-
ryhmät kohtaavat. Toi-
minnan keskeisiä tavoit-
teita ovat ketteryys, hal-
lintokuntien rajat ylittävä 
palvelutuotanto ja asuk-
kaiden osallistuminen 
niin suunnitteluun kuin 
sisällön tuottamiseen. 

Jos sinulla tai edusta-
mallasi ryhmällä on oh-
jelmanumero, jonka us-
kot sopivan Maunula-ta-
loon, kerro siitä meille. 
Voit tehdä ehdotukse-
si sähköisesti Maunula-
talon kotisivuilla olevan 
ehdotusalustan kautta. 
Huomaathan, että etsim-
me ideoita toteuttajineen 
– siksi toivomme, että 
vastaat hakuun mahdol-
lisimman kattavasti.

Maunula-talo ei mak-
sa palkkioita tapahtu-
majärjestäjille. Lisätie-
toa avustuksen hakemi-
sesta saat täältä: http://
www.hel.fi/www/kulke/

Arkkitehti Totti (Torsten) 
Nygård työskenteli Hil-
ding Ekelundin arkkiteh-
titoimistossa joka suun-
nitteli mm. Oulunkylän 
rivitalot eli Rivarit ja ko-
ko Sahanmäen. Nygård 
asui perheineen Pirttipol-
ku 5a:ssa 1953-1973.

Näyttelyn avajaiset on 
perjantaina 25.8. klo 18 
Saunabaarissa, lämpi-
mästi tervetuloa! Avajai-
sissa Micke Nygård taus-
toittaa isänsä kuvia ja 
näyttelykokonaisuutta.

Näyttely on avoinna 
Saunabaarin aukioloai-
kojen lisäksi 26.8. Mau-
nulan Musaa ja Makka-
raa festivaalipäivänä se-
kä lauantaisin syyskuus-
sa aina klo 11-16. 

Näyttelyssä on esillä 
otteita arkkitehdin päi-
väkirjoista ja luonnosleh-
tiöistä, joihin hän tallen-
si näkymiä, tunnelmia ja 
ajatuksiaan asumisesta 
ja elämästä Maunulassa. 
Näyttelyssä on n. 20 tau-
lua ja muuta oheismate-
riaalia. Kuvat on valin-
nut Micke Nygård ja sen 
toteuttamisessa ovat mu-
kana Rivareiden asuk-

Näyttely Saunabaarissa 25.8. - 30.9.
Pensseli kädessä Rivareilla - otteita Totti Nygårdin luonnoskirjoista

kaita (PiLiPaM) sekä 
Maunula-Seura.

Torsten Nygård pi-
ti päiväkirjoja läpi elä-
mänsä. Muistiinpanoja 
ja kuvia tallentui jo so-
ta-aikana Itä-Karjalasta 
(julkaistu Otava, 1985) ja 
kesäisin purjeveneen lo-

kikirjoihin. Talviaikaan, 
kun vesille ei päästy, ku-
vatuotanto otti muoton-
sa kotielämän päiväkir-
joina, joissa on lyhyes-
ti dokumentoitu arkisia 
asioita ja kuvitettu niitä 
akvarelleilla ja tussipiir-
roksilla. Nygårdin per-

heen äitikin on monel-
le maunulalaiselle tut-
tu, sillä hän työskente-
li Maunulassa lastentar-
hanopettajanana. Per-
heen arkistot aukeavat 
näyttelyn myötä kaikille 
maunulalaisille.

Susanna Pitkänen

Huhtikuu oli 
lukukuukausi

Maunula-talo hakee 
esiintyjiä ja tapahtumia

fi/palvelut/avustukset/. 
Kaikki ehdotukset huo-
mioidaan ja käydään läpi 
kuukausittain.

Maunula-talon tilat 
ovat nyt varattavissa Va-
raamon kautta. Varaa-
moon pääset kirjautu-
maan Facebook-, Yle- tai 
Google+ -tunnuksilla.

Varattavissa on eriko-
koisia tiloja moniin tar-
peisiin. Kolmannen ker-
roksen kokoustiloissa voi 
työskennellä tai pitää ko-
kouksia. Metsäpurosalis-
sa voi järjestää esim. mu-
siikki- ja teatteriesityk-
siä. Luokkatilat toimivat 
hyvin työpajojen pitämi-
seen. Vain mielikuvitus 
on rajana!

Tilat ovat maksutto-
mia, jos tilaisuus on kai-
kille avoin tai kysees-
sä on ei-kaupallinen 
toiminta. 

Lisätietoa: 
Heidi Aarnio, 

heidi.aarnio@hel.fi, 
09-3108 5063.

hi”, kertoi Joona. “Luen 
muutenkin aika paljon, 
koska se on hauskaa. Tä-
nä lukukuukautena luin 
6 kirjaa. Lukukuukausi ei 
paljoakaan innostanut lu-
kemaan enemmän kirjo-
ja kuin normaalisti”, tote-
si Alex.

Tänä vuonna Maunu-
lan ala-asteella luettiin 
yhteensä 1305 kirjaa. Ak-
tiivisimpia lukijoita olivat 
1.–3.-luokkalaiset, jotka 
lukivat tänä vuonna kes-
kimäärin 3–5 kirjaa per 
oppilas.

Tarmo Sorsa

Lukukuukauden 
aikana jokainen luokka 
keräsi sulkia Lukupöllölle.  
Kuvassa 2A-luokan pöllö. 

Kuva maalauksesta: Micke Nygård.

Leena Valmun maalis-
kuussa julkaistu uusin 
kirja on virkistävä sekoi-
tus nuortenkirjaa ja dek-
karia, joka kyseenalaistaa 
perinteisiä rooleja, esi-
merkiksi henkilöhahmo-
jensa kautta. Yllättävät, 
odotuksia rikkovat kään-
teet saavat myös mietti-
mään niitä oletuksia, joi-
ta lukiessa automaattises-
ti tehdään.

Dekkari sisältää run-
saasti herkullisia ja rea-
listisia henkilöhahmoja. 
Älyllisen päähenkilön äi-
ti on tungetteleva perin-
teisiin arvoihin suuntau-
tunut kasvattaja, jolla on 
tarkka käsitys siitä, min-
kälainen Hegen tulisi ol-
la. Koulumaailmalle tyy-
pilliset opettajahahmot 
puolestaan ovat kuin ylä-
asteaikojen elävästä elä-
mästä: mukaan mahtuvat 
muun muassa oppilai-
taan piinaava natsi, luon-
nonsuojelijan perikuva, 
puhelias poikien liikun-
nanopettaja sekä vienoää-
ninen hehkeä ruotsin kie-
len opettaja.

Vaikka kertoja käyttää 
joskus aikuisia puhujina 

Nuortendekkari saa ajattelemaan 
ja viihtymään

näkökulmineen, on teos 
kirjoitettu aidosti nuo-
ria varten. He ovat rea-
listiZZsesti esitetyn kou-
lumaailman ensisijaisia 
tekijöitä ja kokijoita, po-

tentiaalisten psykopaatti-
opettajien kynsissä. Kirja 
rikkoo mielenkiintoisel-
la tavalla myös rajansa 
dekkarina: se miettii ri-
kostutkijahahmon kaut-

ta, miten harvinainen ri-
kos murha oikeasti on, 
vaikka dekkarit esittävät 
murhia tapahtuvan jat-
kuvasti kaikkialla.

Teos soveltuisi hyvin 
lukuhaasteiden kirjaksi, 
koska tietoa on omaksut-
tavissa eri tieteenaloista 
ja ammateista, kuten bio-
logiasta, rikostutkimuk-
sesta, oikeuslääketie-
teestä tai tietotekniikas-
ta. Samalla kirja on juo-
neltaan tarpeeksi komp-
leksinen ja uppouttava 
eli toimii laajan lukija-
kunnan viihteenä. Mur-
hakertomus on lisäksi 
Helsinki-romaani, jon-
ka monet tutut kaupun-
ginosat ja maisemat visu-
alisoituvat helposti. Val-
mun kirjoille tuttuun ta-
paan Maunulakin vilah-
taa mukana sivuasiallise-
na tapahtumapaikkana.

Virpi Räty

L. K. Valmu: 
Poika. Murha 
seitsemännellä 
luokalla, Karisto 
2017, 293 s.
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lehteä.

Toimitus:
Helen Elde, Hannele Ran-
kamo, Ann-Mari Ruhanen, 
Hannu Kurki, Virpi Räty, 
Jouko Jauhiainen ja Hanna 
Horppila.

Jakelu:
Vapaaehtoiset jakajat ter-
vetulleita. Yhteystiedot 
Mediapajalle.

Seuraava Maunulan Sanomat 
ilmestyy syyskuussa.

Ilmoitushinnat: esim. 1 
palsta x 50 mm = 50 pals-
ta mm = 50 €, 2 palstaa x 50 
mm = 100 palsta mm = 100 
€, 2 palstaa x 100 mm = 200 
palsta mm = 200 €. Etusivun 
ilmoituksia ja yli 30 % sivun 
kokoisia ilmoituksia lehti ei 
julkaise.

ISSN 1239-9426 
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Maunulan 
Fysikaalinen
hoitolaitos 
 hieronta - akupunktio 
- osteopatia-jalkahoito-
kosmetologiset työt
Palvelumme: 
- fysioterapia 
- hieronta  
- akupunktio  
- osteopatia 
- jalkahoidot 
- kosmetologi 
- lymfaterapia/-hoito
Myös kotikäynnit. 
Helander-kodin 
yhteydessä 
upeat tilat ja kuntosali.

MYÖS 
LAHJAKORTIT!

p. 09-7249577 
www.rajakaski.fi

rajakaski@rajakaski.fi
HELANDER-KOTI

Suursuonlaita 29, 00630 
Helsinki

TERVETULOA! 
KUNNON HOITOON!

Edullista sekä nopeaa 
soitin- ja laitehuoltoa.

Hyvin soivat 
tarjoushintaiset

”kesäkitarat” alkaen 60€.

Soitonopetusta
www.bandikeskus.fi

Metsäpurontie 16 
00630 Helsinki
041 4824503 

info@bandikeskus.fi

Madisson Beauty
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ja kauneushoitola

Kesäkuussa parturileikkaukset 
pojasta vaariin 25 €

Varaa aika puhelimitse,
verkossa tai liikkeessämme

045-6496994
www.madissonbeauty.com
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Olen 25-vuotias 
työssäkäyvä nuorimies.
Etsin ensiasuntoa 

Maunulan alueelta
(yksiö, kaksio tai kolmio). 

Jos sinulla on asunto 
myynnissä tai olet 

ajatellut myydä asuntosi, 
voit soittaa/laittaa 

viestiä minulle numeroon 
+358 45 888 1943. 

Markus Kärkkäinen

Maunulan Musaa & Mak-
karaa julistaa logokilpai-
lun: Haluamme tapah-
tuman luonnetta kuvaa-
van, myös mustavalkoi-
sena toimivan logon jo 
tämän vuoden tapah-
tumaan. Vastausaikaa 
on 23.6. asti. Tarjolla on 
mainetta, kunniaa – se-
kä kulttuurilippupaketti 
Helsingin kirjamessuille 
ja Kansallisteatteriin. Eh-
dotukset toivomme säh-
köisessä muodossa, mie-
luiten myös vektorisena. 
Tarkemmat logokilpai-
lun tiedot Maunula-seu-
ran verkkosivuilta (mau-
nula.net) ja FB-sivul-
ta (www.facebook.com/
Maunulanseina).

Jan Erola

Helsingin rouhein kau-
punginosatapahtuma pa-
laa jälleen elokuun vii-
meisenä lauantaina 26.8. 
Maunulan Sorsapuis-
toon, Saunabaarin kupee-
seen. Makkaran ja kas-
visvaihtoehtojen lisäk-
si tarjolla on jälleen mu-
siikillista nautintoa, mui-
den muassa poliittishu-
moristinen Punatähdet 
ja rosoisen funkahtava 
Grandmother Corn. Oh-
jelma täydentyy MMM:n 
FB-sivulla. Talkooväki on 
aina tervetullutta! Liity 

Kaikille avoin ja ilmai-
nen musiikkiklubi soi 
Maunulatalon kahvilas-
sa 21.9. ja 16.11. noin kel-
lo 17.30−19.30. Maunu-
lalaiset ammattimuusi-
kot Riitta Keränen (lau-
lu, piano), Janne Halo-
nen (kitara) ja Aki Virta 
(basso) toimivat klubin 
isäntäbändinä. 

”Halusimme Maunu-
lataloon lisää musiikillis-
ta sisältöä ja samalla tuo-
da esiin mahtavia musii-
kin ammattilaisia täältä 
Maunulasta ja lähialueil-
ta. Olisi hienoa, jos klu-
bista tulisi säännöllinen, 
vähän kuin musiikillinen 

Avattu Maunulaan
Kukkia 

Minna Timonen
Metsäpurontie 29

045-1318956
ke - pe 10 - 18
la - su  9 - 14

Kukkia arjen helmiin

Maunulan 
Naisvoimistelijat ry

 

HYVÄSSÄ SEURASSA 
ON ILO LIIKKUA! 

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

Perusjumppaa 
Maunulan ala-asteen 
pihalla maanantaisin 

klo 19–20 
5., 12. ja 19. kesäkuuta 
14., 21. ja 28. elokuuta 

Hinta 2 €/kerta. 

HYVÄSSÄ SEURASSA  
ON ILO LIIKKUA!

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

Isännöintiä 
Maunulan alueella 

A&T Nortamo Oy 
isännöitsijätoimisto
Metsäpurontie 19-21 LH2

00630 Helsinki 
 

p. 044 040 8800
p. 044 988 3157
info@atnortamo.fi 

www.atnortamo.fi

Hirtehistä rosoa 
Musassa & 
Makkarassa

Suunnittele 
MMM-logo!

Maunula-seuran tai tal-
koopoppoon FB-ryhmän 
kautta mukaan.

Maunulan 
Musaklubi aloittaa 
Maunulatalossa 

olohuone lähialuiden 
asukkaille, vaikkapa ker-
ran kuussa”, kertoo klu-
bi-idean liikkeellepanija 
Riitta Keränen.

Syyskuussa isäntäbän-
din vieraaksi saadaan te-
atterimusiikin ammatti-
lainen, säveltäjä-pianis-
ti Jussi Tuurna Pakilas-
ta. Marraskuun klubilla 
kuullaan mm. brasiliais-
ta musiikkia maunula-
laisen laulavan kulttuuri-
tutkija Eleonora Lundel-
lin tulkitsemana. Klubi 
toteutetaan yhteistuotan-
tona Maunulatalon kans-
sa Helsingin kulttuuritoi-
men avustuksella. 

Maunulapäivä torstaina 18.5. veti 
leikkipuiston täyteen iloista yleisöä.

Maunulapäivä


