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Miten käy
lähipalvelujen?
Helsingin valtuustolle on
jätetty kuntalaisaloite lähipalvelujen turvaamiseksi. Siinä esitetään keskeisten lakisääteisten peruspalvelujen
järjestämistä pääsääntöisesti kävelymatkan etäisyydellä.
Näitä palveluja ovat terveysasema, sosiaaliasema, päiväkoti, peruskoulu, iltapäiväkerho, leikkipuisto, kirjasto, asukastalo, nuorisotalo, lähiliikuntapaikka, lähipuisto ja
joukkoliikenteen pysäkit.
Aloite on monesta syystä ajankohtainen.
Pormestari Jan Vapaavuoren johdolla tehdyssä
kaupunkistrategiassa todetaan lähipalveluksi selvästi vain päiväkodit ja peruskoulut. Niitäkin kootaan isompiin yksiköihin, kuten Suursuolle tulevaan 350 lapsen
päiväkotiin. Myös terveysasemia, neuvoloita ja
sosiaalipalveluja keskitetään. Keskustakirjasto

Oodin valmistuessa tarvitaan lisää resursseja lähikirjastojen palvelujen turvaamiseksi, mutta budjettiraami edellyttää menojen karsimista.
Lähipalvelujen turvaaminen on iso haaste myös
sote-uudistuksessa. Päätöksenteon etääntyminen
maakuntaan, yhtiöittäminen ja miljardien säästötavoitteet uhkaavat lähipalveluja. Kaupallisena toimintana palvelut keskittyvät sinne, missä on eniten maksavia asiakkaita.
Julkiset
lähipalvelut
ovat tärkeitä yhdenvertaisuuden, yhteisöllisyyden ja lähidemokratian
kannalta. Helsingin kaupungin satojen miljoonien eurojen ylijäämät
osoittavat, että rahaa lähipalvelujen parantamiseen
olisi. Kyse on poliittisista
valinnoista: kehitetäänkö
Helsinkiä asukkaiden vai
yhtiöiden ehdoilla?
Yrjö Hakanen

Maunula-talo taiteiden yönä torstaina 24.8.

Tule tukemaan!
Helsingin Saattohoidon Tukiyhdistys ry viettää
Maailman saattohoidon päivää järjestämällä
yleisöluentotilaisuuden Suursuon sairaalan
luentosalissa 26.10.2017
Sairaanhoitaja Pekka Kivimäki luennoi
aiheenaan kulttuurien moninaisuus – ajatuksia
kuoleman kohtaamisesta eri kulttuureissa.
Luento alkaa klo 18, sitä ennen klo 17
lähtien on kahvitarjoilu sekä myydään
kortteja ja adresseja Tukiyhdistyksen hyväksi.
Luennon jälkeen on yleisöllä mahdollisuus
tutustua opastetusti saattohoito-osastoon ja
palliatiivisen hoidon osastoon. Tervetuloa.
Perjantaina 1.12.2017 Helsingin
Saattohoidon Tukiyhdistys ry järjestää jo
perinteiset adventtimyyjäiset Suursuon
sairaalan eteisaulassa klo 11–15.
Myynnissä on joulukortteja, käsintehtyjä
kynttilöitä, neuleita, leivonnaisia,
joulukoristeita jne. Arpajaiset. Tervetuloa.

Maunulan ympäri – Osa 2.

Koivikkotien kentältä
Maunulanpuron laitaa
Tulemme koirani kanssa Rajametsäntieltä Männikkötielle. Ylitämme sen
liikennettä varoen. Sukellamme kuusikkoon, jossa näkyy vielä muutama
vuosi sitten riehuneen
myrskyn jäljet ja laskeudumme parinsadan metrin päässä lirittävän Maunulan puron sillalle. Kuntoilumielessä tästä pitäisi jatkaa ylämäkeen, mutta kotiseutukierroksella
käännymmekin Koivikkotien kentälle, kuljemme vinottain sen poikki katsellen koivujen lomista pilkottavia rivitaloja. Kun ylitämme Maunulan puron, metsän laidan vesakkoisuus korostuu. Katson sillalta veden

juoksua etsien katseellani viime syksynä puroon joutuneen öljyn jälkiä. Näen pohjalla pieniä
mustia pisteitä, mutta en
saa selville, mitä ne ovat.
Vasemmalla puolella
polku haarautuu entiselle
hyppyrimäelle. Siellä kasvaa Maunulan nimikkopuu, metsälehmus ja rinteessä kuusten kurittamina pähkinäpensaita. Nykyään hyppyrimäen alastulorinteen alla on tunneli Metsälästä päin tuleville jätevesille. Pysyttelemme tiukasti puron varrella, joten tie johtaa meidät
taas Koivikkotien puoleiselle rannalle. Kuljemme suht koht suoraa tietä neljäsataa metriä. Tä-

mä kohta on kotoisan tuttu ajalta, jolloin asuimme
Töyrytiellä.
Vanhassa
50-luvulta
olevassa kuvassa puronvarsi on niittyä. Myöhemmin 70-luvulla se muuttui
kedoksi ja nyt se on villi
lehto. On koivuja, haa-

poja, vaahteroita, paljon
raitoja, tervaleppiä ja tietenkin pajukkoa. Keväällä seutu vaikuttaa jo hiukan rujolta, mutta puiden
ja pensaiden vihertyessä maisema ilostuu. Joku
vastaantulija tosin mutisi,
että kyllä kaupunki saisi jo
hiukan harventaa vesakkoa ja että mäenrinteessä on liikaa tuulenkaatamia puunrunkoja, ”sitä
nykyaikaa”. Pesiviä lintuja pyrähtelee linnunpöntöistä. Päästyämme Koivikkotien ja Keskuspuistontaipaleen risteykseen
miettimään, poikkeammeko Uurnalehdon hautausmaalle vai jatkammeko Lampuotilantielle.
JJ

Pohjoinen-klubi aloittaa 6.10.2017 klo 17.30
Maunula-talossa aloittaa lokakuun alussa sähköiseen musiikkiin keskittyvä ”Pohjoinen-klubi”. Klubin ensisijaisena kohderyhmänä ovat
alle 50-vuotiaat, joille ei
Maunulan alueella ole
ennestään kohdennettua
musiikkitarjontaa.
Klubin tarkoitus on
luoda alueelle säännöllistä ja pysyvää musiikkitoimintaa, samaan ta-

paan kuin Maunulatalon kahvilassa 21.9.
aloittava Maunulan musiikkiklubi ja Maunulan
Musaa ja Makkaraa -tapahtuma. Tavoitteena on
omalta osaltaan vakiinnuttaa
Maunula-talon
roolia paikallisena kulttuurikeskuksena. Klubi tähtää osallistavaan
toimintaan, esimerkiksi rohkaisemalla alueen
bändejä
esiintymään.

Mukaan etsitään myös
klubin tapahtumantuotannosta kiinnostuneita 17–30 vuotiaita henkilöitä. Yhteyttä voi ottaa
Maunula-talon
kirjaston Antti–Aleksi Hyväkkääseen osoitteesta anttialeksi.hyvakka@hel.fi.
Klubin aloittaa kolme,
kolmen yhtyeen keikkaa. Ensimmäisen illan
6.10. aloittaa Stadin juhlaorkesteri. Toisena lau-

Puut elävät vaarallisesti
Liekö ilmastonmuutos tai
ikänäkö-ongelma, mutta
koen että puut ovat viime
vuosikymmeninä kasvaneet järkyttävän pitkiksi!
Kun muutin Maunulaan yli 30 vuotta sitten,
pilkisti vastapäisen talon
takaa muutama kuusenlatva, nyt siellä aaltoilee
korkea metsikkö. Pihan
puolen ikkunoista näkyi puita, koulu ja taivasta, nyt tiheätä viidakkoa.
Tuulisella säällä koiralenkillä yritämme välttää
isoja puita, mikä on haastavaa Maunulan vihreissä
maisemissa. Raskaat oksistot huojuvat ja tanssivat laajassa kaaressa vaarallisen näköisesti.
Helteisen
elokuun
lauantain päätteeksi sitten ukkosmyrsky osoitti voimansa ja räiski puita poikki ja pinoon varsinkin Helsingin seudulla. Kaikki oli ohi puolessa
tunnissa.
Jälkeenpäin
tarkastellen on hämmentä-

vää huomata, miten sattumanvaraisesti myräkkä on valinnut uhrinsa.
Sorsapuistossa vanhojen
kuusien rykelmästä yksi on katkennut keskeltä ja latvaosat kolmena kappaleena
maassa. Vanhan ylvään riippakoivun
oli ukkonen halkaissut pitkittäin säleiksi ja heittänyt mäkeen. Pihallamme
yksi korkea haapa valikoitui muiden joukosta ja kaatui pitkin pituuttaan
mattotelineen päälle.
Keskuspuisto
on yhtä myllerrystä
Kiiran nimipäivän
jäljiltä.
Elämme myrskyisiä aikoja. Kannattaa
suhtautua kunnioittavasti
luonnonvoimiin, ne ovat arvaamattomia,
kuten
ihmisluontokin.
H. E.

teille nousee hard blues
–bändi Sydänyön rytmi,
ja illan päättää Eero Savela & Atte Forsman levynjulkaisukeikallaan.
Klubin toinen kerta on
1.12.2017, jolloin teemana on punk-musiikki. Klubilla myydään 5 €
hintaista käsiohjelmaa,
jonka hankinta on vapaaehtoista. Ohjelman
tulot käytetään klubin
hyväksi.
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PÄÄKIRJOITUS
Oulunkylän ja Pakilan seurakuntien yhdistämistä selvitetään syksyn aikana.
Kirkko ja Helsingin seurakunnat toimivat eräänlaisena dystopiana julkisen sektorin kehitykselle. Helsingin seurakuntayhtymässä on asetettu tavoitteeksi saavuttaa 15 % säästöt seurakuntien henkilöstö- ja toimintamenoissa vuoteen 2018
mennessä. Kiinteistöt toimivat julkisen sektorin riippakivenä tai oikeastaan ongelma on tiloihin liittyvä korjausvelka, joka edellyttää merkittäviä korjaus- tai
korvausinvestointeja tulevaisuudessa.
Petrus församling ottaa 80 % haltuun Maunulan kirkosta. Muutos nähdään
Maunulassa mahdollisuutena. Mahdollisuuden potentiaalin toteutuminen edellyttää avointa dialogia Maunulan ja Petruksen välillä. Tervetuloa Maunulaan,
Petrus.
Hannu Kurki ;-)

Pilvi Torsti päiväkoti
Maunulassa

Päiväkodin arki on Pilvi Torstille tuttua 12 vuoden ajalta
päiväkotiperheen äitinä.
Maanantaiaamuna 21.8.
kansanedustaja
Pilvi
Torsti vieraili päiväkoti
Maunulassa osana Kansanedustajat
päiväkodeissa -teemaviikkoa, joka on Suomi-100-juhlavuoden tapahtumia. Ideana oli tuoda kansanedustajat
päiväkoteihin tapaamaan lapsia ja
lukemaan
lapsuutensa
mielikirjaa.
Vastikään peruskorjatussa päiväkodissa lapsia
on noin sata. Tilat on jaettu onnistuneesti pienemmiksi, kodikkaiksi sopiksi eri lapsiryhmien käyttöön. Vaikka päivähoitoalalla on tällä hetkellä paljon täyttämättömiä
työtehtäviä, on tämän

päiväkodin henkilökunnan tilanne hyvä: koossa
on hyvä porukka ja ainoastaan yksi erityislastentarhanopettaja puuttuu.
Päiväkoti Maunulassa
monikulttuurisuus
huomioidaan toiminnassa. Lapset oppivat monikulttuurisuutta helposti
ja pitävät sitä normaalina, joskus ennakkoluulottomammin kuin aikuiset.
Pilvi sanoi, että päiväkoti
antaa hyvän kuvan tämän
hetken Helsingistä ja tämän kaltaiselta Helsinki
tulee myös näyttämään.
Hän jatkoi, että Helsingissä joka viides päiväkotilapsi on äidinkieleltään jonkun muun kuin
suomenkielinen.

Ilves-ryhmäläisille Pilvi esitteli Tatu ja Patu kirjaa, jossa käydään eduskunnassa ja kertoi omasta työstään. Eduskunnassa tarharyhmiä vähän suuremmat ryhmät
(puolueet) sopivat yhteisistä toimintasäännöistä
ja päättävät asioista yhdessä. Päiväkodinjohtaja kertoi Pippuri-ryhmäläisten pohtineen ennen
vierailua eduskunnassa
tehtävää työtä ja päätyneen kahteen mahdollisuuteen. Lasten mielestä
eduskunnassa pohditaan,
kuka tulee seuraavaksi
pääministeriksi tai päätetään, purkavatko vihreät
kaikki metsät vai ei.
V.R.

Vaikuta Maunula-talon toimintaan
Miten sinä haluaisit käyttää verorahasi? Miten
mielestäsi yhteisen talon
tulisi toimia, minkälaista ohjelmaa ja minkälaisia kursseja siellä pitäisi järjestää? Mitä olisit itse halukas tekemään yhteisissä tiloissa? Muun
muassa näihin kysymyksiin haettiin vastauksia
toukokuussa järjestetyllä kyselyllä, johon Maunula-talon asiakkaat saattoivat vastata henkilökunnan haastattelemana tai
omatoimisesti täyttämäl-

lä kyselylomakkeen. Näin
saadut vastaukset otettiin käsittelyyn Maunula-talon osallistavan budjetoinnin työpajassa Metsäpurosalissa 13.9.2017.
Henkilökohtainen kutsu
lähetettiin jokaiselle kyselyyn vastanneelle, joka
oli ilmoittanut yhteystietonsa ja oli halukas osallistumaan. Itse työpaja oli
avoin kaikille halukkaille riippumatta siitä, oliko
vastannut kyselyyn.
Työpajassa jalostettiin
kyselyssä nousseita ideoita

konkreettisiksi toimenpiteiksi, kursseiksi ja tapahtumiksi vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan. Valituista ehdotuksista järjestetään tämän jälkeen vielä yleisöäänestys. Äänestysaika on 18.9.–1.10.2017.
Tällä tavoin Maunulan
asukkailla ja muillakin
Maunula-talon asiakkailla on mahdollisuus todella vaikuttaa työväenopiston, nuorisotoimen ja kirjaston resurssien käyttöön
tulevana vuonna.
Lauri Seutu

Iloiset hyötykasvit ja
laariviljelijät Töyrytiellä!
Uudet tuulet puhaltavat
Maunulan 50-luvun kerrostaloihin. Uuden asukkaan aloitteesta, ja toisen asukkaan haaveista syntyi uutta ja hienoa
Maunulaan.
Viime syksynä laitoimme tahtotilamme talotoimikunnan kautta Hekaan. Tänä keväänä saimme yhdeksän laaria hienoon paikkaan keskelle
kerrostalopihaa, Töyrytie 7:n eteen. Yllätyimme,
että Heka-Maunula suhtautui niin myönteisesti
aloitteeseemme. Helsingin kaupungin uusi linjaus asukkaiden aktiivisuudesta ja siihen myönteisesti suhtautumisesta siis
pitää paikkaansa.
Kesä on kulunut opetellessa. Toiset olivat jo
vanhoja tekijöitä, toiset
aivan uusia porkkanoihin tutustujia! Mutta into oli kaikilla kova. Lunta satoi vielä toukokuussa
tänä vuonna, mutta punajuurten ja retiisien siemenet laitettiin multaan silti!
Huomionarvoista on,
että yhteisöllisyys ja naa-

puriapu kasvoivat kohisten. Ihmiset saivat etunimet, lämmitettiin kesägrillit, ihasteltiin ja maisteltiin toisten tuotoksia.
Kasteltiin toisen loman
aikana, kyseltiin vinkkejä, jaettiin siemeniä ja oltiin ihanasti kateellisia!
”Mrmrmr, ensi kesänä
minäkin kyllä!”
Tänä kesänä olemme
kasvattaneet onnistuneesti porkkanaa, retiisiä, perunaa, kesäkurpitsaa, sipulia, pinaattia, rucolaa,
punajuurta, tilliä, kukkaja lehtikaalia, tomaattia,

salaattia, timjamia, oreganoa, basilikaa, sokerihernettä, maissia, valkopapua ja mansikkaa. On
tehty juurespatoja, sitruunaista kesäkurpitsahilloa,
pinaattipannaria, kukkakaalisoppaa, sokeriherne-apposia, 12 mansikan
kakku, jne. Joku jo suree
tulevaa talvea, kun ei saakaan tuoretta syötävää.
Ainakin
meidän
Töyrytieläisten laariviljelijöiden mielestä tämä on
Supersuositeltavaa!
Heli Mattila ja Raija
Vuorentausta

Kuva: Heli Mattila

Haavisto päiväkoti Maunulassa

Esiopetusryhmä Pippurit kuvassa kansanedustaja Pekka Haaviston
kanssa. Kuva: Liisa Lohtander.
Pekka Haavisto vieraili Päiväkoti Maunulassa
aamulla 1.9. ja ensin oli
vuorossa lasten tapaamista esiopetusryhmä Pippureissa. Ryhmä oli harjoitellut ja esitti muun muassa kiusaamista vastustavan laulun. Lapset kertoivat erilaisista taidoistaan
ja osaamistaan asioista
(kärrynpyörät, voimistelu), puhuivat Maunulan
myrskytuhoista ja esittivät kansanedustajalle paljon kysymyksiä esim. lempiruoista (kasvisruoka ja
italialainen ruoka), kesän

mielitekemisistä (veneily
ja uinti) tai lempielokuvista (klassikkoelokuvat).
Pekka kuvasi myös työtä eduskunnassa ja rauhanvälitystyötään maailmalla.
Eduskuntatyö
voi olla esimerkiksi omien mielipiteiden puolustamista ja asioiden esittämistä. Vielä kerrottiin
lasten opiskelemista asioista ja päiväohjelmasta, retkeilystä lähimetsässä ja tutustuttiin ryhmän
piirtämiin omakuviin ja
askarteluun.
Päiväkoti
Maunulan

päärakennuksessa Haavisto tapasi Miekkakalojen ryhmän, jonka viikko-ohjelmaa on rikastettu
englannin kielen opiskelulla. Vaihdettiin muutama sana englanniksi, ryhmäläiset lausuivat englanninkielisen runon ja lopuksi leikittiin itsetuntemusta kehittävää leikkiä,
jossa joku esitti kysymyksen ja eri paikkoihin huoneessa ryhmityttiin sen
mukaan, tietääkö kysytyn
asian tai osaako mainitun
taidon.
V. R.
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Yleiskaavan
toteuttamisohjelman
käsittely
Yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnos esiteltiin 13.12.2016, jolloin
kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä
yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnoksen jatkovalmistelun pohjaksi.
Kaupunkisuunnittelulautakunta
käsitteli
9.5.2017 uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman
lyhyen aikavälin painopisteitä ja päätti merkitä
esityksen tiedoksi yhtenä
vaihtoehtona. Lautakunta päätti myös, että yleiskaavan
toteuttamisohjelman lyhyen aikavälin
painopisteet määritetään

valtuuston strategiatyön
pohjalta.
Valtuustostrategiassa
todetaan, että yleiskaavan toteuttamisen suunnittelu aloitetaan Vihdintien bulevardista. Alueen
pikaratikan suunnittelu
etenee päätösvaiheeseen
valtuustokauden aikana.
Tuusulanväylän bulevardin suunnittelua viedään
eteenpäin.
Yleiskaavan toteuttamisohjelma tuodaan valtuuston käsittelyyn syksyn 2017 aikana.
Lisätietoja:
www.yleiskaava.fi

Ottoautomaatti poistuu
Maunulan keskustasta

Uusi rivitalo Koivikkotielle
Koivikkotie 18 rakentamattomana olleelle tontille nousee tämän talven
aikana kaksikerroksinen
viiden asunnon rivitalo.
Rakennuttajana on tulevien asukkaiden perustama
As Oy Helsingin Maunulanpuro, ja asunnot tulevat osakkaiden omaan
käyttöön. Tontti on vuokrattu Helsingin kaupungilta HITAS-ehdoin.
”Talo rakennetaan paikan päällä muuraamalla ja lämmitysmuodoksi tulee maalämpö. Pääurakoitsija on Basso Building Systems Oy. Rakentaminen alkoi elokuussa
2017 pohjanrakennustöillä. Syksyn aikana pystytetään rakennuksen runko,
talvella tehdään pääosin
sisätöitä ja kesää kohti
viimeistellään ulkopuoli ja lopuksi piha”, kertoo
uudisrakennuksen suunnitellut arkkitehti Eeva
Rekola RE Suunnittelu
Oy:stä.

Havainnekuva Koivikkotielle rakennettavasta uudesta rivitalosta.
Kuva: Eeva Rekola, RE Suunnittelu Oy.
Koivikkotie 18 tontille kaavoitettiin 700 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta Maunulan eteläosan asemakaavamuutoksen yhteydessä vuonna 2011. Samassa kaavassa vahvistettiin kaksi
muutakin täydennysrakentamiskohdetta: Männikkötie 9 ja Töyrytie 2,
mutta niihin ei ole vielä

tiedossa rakentamista.
Yksityishenkilöistä koostuva ryhmä haki Koivikkotie 18 tontin
suunnitteluvarausta ryhmärakennuttamishankkeelle kaupungin yleisellä tontinvarauskierroksella vuonna 2012. Hankesuunnitelma hyväksyttiin kiinteistölautakunnassa kaksi vuotta myö-

hemmin.
Rakennuslupaa haettiin huhtikuussa
2017. ”Hankkeen aikataulu ja ryhmän kokoonpano
on elänyt matkan varrella, mutta nyt rakentaminen on viimein käynnistynyt”, sanovat vuodesta 2014 asti mukana olleet
maunulalaiset Mari Pihlatie ja Niko Torvela.
Hanna Horppila

Valtuusto päättää kaupunkistrategiasta

Automatian
Ottoautomaatti poistuu viikolla 38 Maunulan keskustasta. S-ryhmä on kertonut tuovansa toimipaikkoihinsa uudet Nostokäteisautomaatit poistettavien Otto-automaattien
tilalle.
Automatia
Pankkiautomaatit Oy ylläpitää

Otto-käteisautomaatteja. Automatian omistajia
ovat tasakolmanneksin
Suomen suurimmat pankit Nordea Pankki, OP
Ryhmä ja Danske Bank.
Vanhasta Maunulasta Saunabaarilta poistui
Automatian Otto-automaatti kesällä 2015.
www.maunula.net

Luonto tulee
Helsingin Energian
sähkökaappeihin

Työväenopiston kurssilla tehtiin
sähkökaappeihin maalauksia. Kuvassa on
Helen Elden luontoaiheinen työ.

Pormestari Jan Vapaavuoren esitys Helsingin
kaupunkistrategiaksi julkaistiin torstaina 24. elokuuta. Strategia oli valmisteltu yhdessä valtuuston suurimpien puolueiden kesken. Kaupunkistrategia ohjaa Helsingin kehitystä valtuustokaudella 2017–2021.
Helsingin visiona on
olla maailman toimivin
kaupunki. Helsinki vahvistaa myös asemaansa osallisuuden ja avoi-

muuden kansainvälisenä
edelläkävijänä. Strategiassa otetaan kantaa muun
muassa kaupunkibulevardien toteuttamisjärjestykseen, asuntorakentamisen
tavoitteisiin, koulujen sisäilmaongelmiin. Lisäksi
strategiassa todetaan, että kaupunginosien eriytyminen tulotason ja hyvinvoinnin osalta otetaan
Helsingissä vakavasti.
Eriarvoistumista vähentää erityisesti laadukas opetus ja varhaiskas-

vatus. Helsinki tavoittelee
varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista. Erityiskohtelun rahoitusta lisätään ja suunnataan lisäksi ammatilliseen
koulutukseen ja lukioon.
Helsingin jokaisen koulun on oltava niin hyvä,
että vanhemmat valitsevat
mielellään lähikoulun.
Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa vakavasti ja torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti.

Helsinki asettaa 60 prosentin päästövähennystavoitteen vuodelle 2030
ja aikaistaa hiilineutraalisuustavoitteen vuodesta
2050 vuoteen 2035.
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen 4.9.2017
tehden siihen joitakin
muutoksia. Kaupunginvaltuusto käsittelee strategiaa 13. ja 27. syyskuun kokouksissa ja hyväksyy sen viimeisessä
kokouksessa.
www.maunula.net

Suursuon sairaala on osa Suomen saattohoidon
historiaa
Maunulan Suursuonlaitaan 1960-luvulla vanhainkodiksi rakennetussa talossa toimii Suursuon sairaala. Aktiivikuntoutusosastojen lisäksi sairaalassa on kaupungin palliatiivinen osasto
ja saattohoito-osasto. Palliatiivinen hoito on oireita
lievittävää parantumattomasti sairaan potilaan ja
hänen läheistensä aktiivista ja kokonaisvaltaista
hoitoa.
Palliatiivisen osaston
ja saattohoito-osaston perustamisen taustalla on
pitkäjänteinen kehitysja valistustyö. Mullistavan kehityksen sai aikaan
1970-luvulla julkinen keskustelu arvokkaan kuole-

man ja hyvän saattohoidon tärkeydestä. Esikuvana oli jo pari vuosikymmentä toiminut englantilainen hospice-liike.
Vuonna 2003 Suomen valtakunnan eettinen neuvottelukunta teki
saattohoitosuosituksen: parantumattomasti sairailla on oikeus hyvään ja inhimilliseen hoitoon. Hyvä saattohoito
kuuluu kaikille kuoleville
potilaille, ja tähän on hoitoyksiköissä oltava hyvät
valmiudet.
Vuonna 2011 laadittiin pääkaupunkiseudun
saattohoitopotilaan hoitopolku. Työryhmä ehdotti vaativamman saattohoidon
keskittämis-

tä. Helsingissä saattohoito-osasto perustettiin
Maunulaan.
Suursuon sairaala osallistuu nykyään palliatiivisen hoidon kehitys-, opetus- ja valistustyöhön.
Sairaala järjestää teoreettista ja käytännön opetusta lääkäreille ja hoitajille. Osastojen toimintaan
käy tutustumassa vie-

railijoita, mm. lääketieteen opiskelijat palliatiivisen lääketieteen kurssin
yhteydessä.
Sairaalarakennus juhlii tänä vuonna 50-vuotissyntymäpäiviään.
Hauraiden helsinkiläisten hoitaminen jatkuu
Suursuolla.
Jessica Löf
apulaisylilääkäri

Sote uusiksi, mutta miten?
Tästä keskustelemassa Maunula-talolla
keskiviikkona 4.10. klo 18 apulaispormestari
Sanna Vesikansa, eduskuntaryhmän sote-asioiden
sihteeri Terhi Peltokorpi ja sotesta pamfletin
toimittanut Yrjö Hakanen.
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Maunula-talo näkyviin Pakilantielle!
Maunula-talon ympäristö on saatu kesän aikana
näyttävään kuntoon. Jo
aikaisemmin ilmestyivät
opastetaulut Pakilantien
ja Metsäpurontien varteen. Ne sopivat hyvin rakennuksen tyyliin, mutta varsinkin Pakilantien
puolella opaste jää huomaamattomaksi. Marketin
valomainokset hallitsevat
katujulkisivua.
Julkisen palvelurakennuksen sijoittaminen ostoskeskuksen kylkiäiseksi
on Suomessa poikkeuksellista. Vaikea lähtötilanne
on Maunula-talossa kuitenkin onnistuttu kääntä-

Arkkitehti Osmo Lappo ehdottaa Maunulatalolle kylttiä Pakilantien puolelle
mään eduksi: puiston puoleisesta julkisivusta on tehty komea taitteinen fasadi.
Näin julkisen rakennuksen
rooli korostuu, eikä kir-

jasto jää ostoskeskuksen
varjoon.
Maunula-talo
pitäisi kuitenkin saada näkymään paremmin myös

Pakilantien katukuvassa
- kadun omilla keinoilla.
Tyylikäs valomainos olisi
nyt paikallaan! Jos Maunula-talon kadunpuoleinen pääty halutaan säilyttää koskemattomana,
voitaisiin mainos sijoittaa
räystäslinjan yläpuolelle,
mm. vanhan Lasipalatsin
mallin mukaan.
Onhan julkisen palvelurakennuksen näyttävästä
otsikoinnista Maunulassa
perinteitäkin. SAUNA pitää yhä pintansa, vaikkei
kylpijöitä Saunabaarin talossa enää olekaan.
Osmo Lappo
arkkitehti Pirkkolasta

Keskustan liiketilat
vuokrattaviksi ensi
vuonna
Helsingin Asumisoikeus
Oy Tammiontien tontille valmistuu keväällä
2018 kolme viisikerroksista yhden porrashuoneen lamellitaloa, joissa
on yhteensä 44 asuntoa.
Yhtiön omistukseen tulee kolme maantasokerrokseen sijoittuvaa, katuaukiolle avautuvaa näyteikkunallista liiketilaa.
Liiketilojen koot ovat 130
m², 100 m² ja 63 m². Liiketilat tulevat vuokrattaviksi vuoden 2018 puo-

lella. Niistä järjestetään
tarjouskilpailu.
Taloyhtiölle tulee 36
autopaikkaa. Autopaikoista 10 sijaitsee viherkattoisessa autokatoksessa, muut paikat ovat
kattamattomia. Autopaikoista 29 on asuntojen ja
7 liiketilojen käytössä.
Liiketilojen vuokrauksesta vastaa Helsingin tilapalveluiden yritysvuokrauksessa Heidi
Autiosuo.
www.maunula.net

Raide-Jokeri edennyt
urakoitsijan valintaan
Raide-Jokerin eli Itäkeskuksen ja Keilaniemen
välille Maunulan kautta rakennettavan pikaraitiolinjan
suunnittelusta vastaavaksi osapuoleksi valittiin kesäkuussa Ramboll Finland
Oy:n, Sito Oy:n ja VR
Track Oy:n muodostama
ryhmittymä. Urakoitsija on tarkoitus valita loka-marraskuun
aikana. Urakoitsijasta päättävät hankkeen tilaajat
eli Helsingin ja Espoon
kaupungit.
Nyt syksyllä tehdään
projektiin liittyen valmistelevia
selvityksiä,
mm. maaperätutkimuksia, joihin Pirkkolantien,
Pirjontien ja Pakilantien

varrella nähty, telaketjuilla liikuteltava maaperäkaira liittyy.
Urakoitsijan valinnan
myötä käynnistyy projektin kehitysvaihe, jossa kaikki kolme osapuolta (tilaaja, suunnittelija ja
urakoitsija) suunnittelevat ja kehittävät rakentamisprojektin sisältöä.
Samalla tarkentuvat projektin kustannukset ja aikataulu. Noin vuoden
kestävän kehitysvaiheen
jälkeen siirrytään totutusvaiheeseen, jolloin rata rakennetaan. Alustavan arvion mukaan rataa
päästään rakentamaan
alkuvuonna 2019.
Lisätietoja:
www.raidejokeri.fi

Havainnekuva Raide-Jokerista
Hämeenlinnanväylän sillan alla Haagan
suunnasta katsottuna.

Tammiontien Haso-talojen
pohjakerrokseen tulee kolme liiketilaa.

Rivitaloja
Suopellontielle

Maunulan uuden kukkakauppiaan
kuulumisia
Maunulan uusi kukkakauppias Minna Timonen on toiminut viime
huhtikuusta lähtien Vanhassa Maunulassa. Metsäpurontie 29:ssä sijaitsevan kivijalkakaupan laaja valikoima kattaa kaiken aina viherkasveista
ruukkukukkiin, valmiiksi sidottuja kukkakimppuja unohtamatta. Tilaustyönä syntyvät myös
erilaiset sidontatyöt, kuten tilakoristeet tai hautajaiskukat. Tarvittaessa
Minnan kautta saa suurempiakin viherkasveja.
Kukkien ja viherkasvien
lisäksi liikkeestä löytyy
mm. ruukkuja, multaa,
lannoitteita sekä erilaisia
tarvikkeita.
Minnan erikoisosaamista ovat erilaiset sidontatyöt. Myös erilaisia asetelmia ja pienimuotoisia istutuksia esimerkiksi

parvekkeille ja terasseille on mahdollista saada.
Liikkeen keskeisenä ideana onkin tarjota asiakkail-

leen yksilöllistä, henkilökohtaista palvelua.
Paikallinen
kukkakauppias on saanut mau-

nulalaisilta paljon hyvää
palautetta etenkin kauniista sidonnasta ja ystävällisestä asiakaspalvelusta. Muistetaan kaikki suosia tätä paikallista palvelua,
joka toimittaa
kukkia
arjen
helmiin.
Kukkakauppa palvelee
viitenä päivänä
viikossa. Keskiviikosta
sunnuntaihin tai sopimuksen
mukaan.
V. R.

Maunulan uusi kukkakauppa sijaitsee osoitteessa
Metsäpurontie 29.

Suopellontielle nousee kymmenen asunnon
Hitas-rivitalo
MaxBuild Oy rakentaa
Asunto Oy Ogelin Kympin Maunulaan Suursuolle. Suopellonkaaren ja
Suopellonrinteen väliselle
tontille tulee kahden rivitalon Hitas-asunto-osakeyhtiö, jossa on asuntoja 10
kpl. Kahdessa tasossa oleHaluatko osallistua
vapaaehtoiseen
työhön yhteisömme
hyväksi?

Tule jakamaan
Maunulan
Sanomia.

Lehteä saa
hakea Maunulan
Mediapajalta sen
aukioloaikoina
arkisin klo 9–16.

vat kodit ovat kooltaan
noin 122 m². Valmistumisaika on elokuu 2018.

Tervetuloa

Maunulan majalle
Kahvio avoinna
ke klo 13-19
to klo 16-19
la-su klo 10-16
Puulämmitteinen
sauna keskiviikkoisin
5 €/kerta
miehet 16.30-18.30
naiset 18.30-20
Saunaa ja majaa
vuokrataan
yksityiskäyttöön

maunulan.maja@suomi24.fi

Metsäläntie 9
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Upouusi Maunulan
Musaklubi käynnistyi
Trio Maunulan ensimmäinen klubikerta starttasi
torstaina 21.9. Maunulatalon aulassa. Illan teemana olivat suomalaiset tekstit ja teatterilaulut. Klubin
vieraaksi saapui säveltäjämuusikko Jussi Tuurna, ja
myös hänen sävellyksiään
kuultiin illan aikana.
Seuraavan kerran Trio
Maunulaa
vieraineen
kuullaan 16.11. Tällöin
musiikillisena teemana on
maailmanmusiikki – erityisesti brasilialaiset rytmit. Vierailevana solistina on Eleonora Lundell.
“Saimme Helsingin kulttuuritoimen avustuksen
lisäksi tukea myös Musiikin Edistämissäätiöltä, joten voimme järjestää vielä kolmannenkin klubin

syksyn aikana. Tervetuloa
siis sankoin joukoin vielä joulukuussakin kuuntelemaan elävää musiikkia Maunula-taloon, joululaulut kaikuvat 14.12.”,
iloitsee klubin isäntäbändin laulaja-pianisti Riitta
Keränen.
Klubi-illat alkavat aina
klo 17.30 ja ovat kaikille
avoimia. Musiikin ohella
aulassa voi nauttia myös
”BIG SMILE” -kahvilan
antimista; maunulalaiset
Minna Karttunen ja Hiba
Farah toimivat kahvilan
pitäjinä aina musaklubin
aikaan. Trio Maunulan
kokoonpanossa soittavat
Riitta Keräsen lisäksi Janne Halonen (kitara) ja Aki
Virta (basso).
Riitta Keränen

Reformi 75/100 eli Gender Gapperformanssi Maunulassa
Maunulassa oli kesällä käynnissä miesten ja
naisten välistä palkkakuilua
havainnollistava m-cultin tuottama taideprojekti, jossa 6 + 3
maunulalaista eläkeiän
molemmin puolin osallistui saksalaisen kuvataiteilija Bernadette Wolbringin ideoimaan ja ohjaamaan moniosaiseen
teoskokonaisuuteen. Taideteoksen pyrkimyksenä oli kiinnittää huomio
eläkekuiluun ja muuttaa
maailmaa
Maunula oli projektin
ihanteellinen toteutuspaikka, koska yli 65-vuotiaita on väestöstä noin
neljännes.
Toukokuussa ensimmäisissä työpajoissa pohdittiin nykyistä eläkkeiden epätasa-arvoa naisten eläkkeiden ollessa keskimäärin 25% pienemmät kuin miesten.
Saunabaarin työpajoissa opittiin muuntamaan
tilastollisia lukuja abstrakteiksi kuvioiksi, inspiroiduttiin mm. vanhasta venäläisestä propagandataiteesta sekä suunniteltiin ja ommeltiin vali-

Kuva Jaime Culebro.
tuista kankaista epäkohtaa kuvaava oma sateenvarjo välineeksi performanssiin. Loppukesästä
projektiin tuotiin muutoksen välineeksi mukaan
tanssi, joka oli saanut vaikutteita jo suffragettien ja
Sherlock Holmesin harjoittamasta bartitsu-itsepuolustusmenetelmästä.

Kokemuksena projekti oli opettava, haastava
ja vapauttava. Ompelun
käsityö haastoi, pohdinta
kasvatti tietoisuutta teemasta ja yhteinen tanssi
vahvisti ryhmähenkeä ja
loi yhteisöllisyyttä.
Teoksen
multimediallisuus oli vaikuttavaa: performanssista teh-

tiin myös lennokkikameravideo ja osallistujien valokuvista koostettiin opetusjuliste. Taiteiden yössä performanssi esitettiin ensin Saunabaarilla, sitten liikuttiin
kulkueena esiintymään
Maunula-talon puiston
avajaistilaisuuteen.
Virpi Räty

Tunne nimeltä rakkaus
– esitys kuohunnasta, lämmöstä, kutinasta

Kuva Sami Mannerheimo.

Maunulan 125. aluefoorumi
ma 25.9.2017. klo 18–20

Maunulan viheralueiden kehittäminen
Miten viheralueita ja muita yleisiä alueita tullaan
kehittämään jatkossa? Miten on käynyt Suursuon
palstaviljelysten kunnostussuunnitelmien? Illan
toisena aiheena käsitellään senioreiden liikkumista
Maunulassa.
Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali
(Metsäpurontie 25)

Maunulan 126. aluefoorumi
ma 30.10.2016. klo 18–20

Uusi yleiskaava ja verkostokaupungin
kehittäminen. Tilaisuuteen on kutsuttu
naapurikaupunginosien edustujia kertomaan,
mitä mahdollisuuksia uusi yleiskaava tarjoaa
alueiden keskustojen palveluiden kehittämiselle.
Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali
(Metsäpurontie 25)

Marraskuussa ensi-iltansa saa Kansallisteatterin Maunulan maisema –
hankkeen Tunne nimeltä
rakkaus. Lopputuloksessa näkyvät niin maunulalaisten omat kokemukset,
tarinat, muistot ja ajatukset kuin kulttuuriamme
ympäröivät rakkauskäsitykset, kuvat ja myytit.
Myös rakkauden kääntöpuoli, rakkaudettomuus

ja yksinäisyys, nousee
esiin
Eri-ikäisistä maunulalaisista asukkaista koostuva esiintyjäjoukko tutki keväällä rakkautta ja
rakkaudellista
olemista työpajoissa. Harjoitukset käynnistyivät jälleen
elokuussa.
”Keväällä oli aika paljon tutustumista ja kokeiltiin kaikenlaista, mut-

ta nyt on muodostunut
ryhmä, on turvallisempi ympäristö, on kiva olla
ja leikkiä yhdessä. ”Nyt
ollaan kässärissä. Kaikki
tietää suurin piirtein mitä kohti ollaan menossa ja
mitä ollaan rakentamassa. On tosi kiehtovaa, jännittävää – löytöretkimäinen olo”, kertovat esiintyjät Janika ja Virpi.
Iltamien aikana esiin-

tyjät kohtaavat yleisön
niin läheltä kuin kaukaa,
esitys liikkuu tilassa katsojien kiertäessä mukana.
Jokainen ilta on ainutlaatuinen yhteinen hetki katsojien ja tekijöiden välillä.
”Siellä on katsojille tulkittavaa, tulkinnanvaraa, sitä ei ole selitetty puhki”,
muotoilee Virpi.
Ensi-ilta to 9.11. klo 19
Maunula-talolla
Muut esitykset:
la 11.11. klo 13 & 19, ma
13.11. klo 19,
to 16.11. klo 19 ja 17.11.
klo 19
Esitykset Kansallisteatterin Willensaunassa:
ma 20.11. klo 19,
ti 21.11. klo 12 & 19 ja ke
22.11. klo 12
Maunulan
esitykset
maksuttomia, paikkavaraukset osoitteesta www.
maunulanmaisema.fi
Kansallisteatterin esitykset 10 € Kansallisteatterin
lippumyymälästä
sekä
Lippupisteestä, lippu.fi
Salli Berghäll
Kuvassa on esityksen
esiintyjäjoukko.
Kuva: Neena
Villberg.
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Innoluokasta intoa opiskeluun
Tulevaisuuden
koulu
suuntautuu entistä enemmän pois perinteisestä
luokkahuoneesta ja hyödyntää monenlaisia oppimisympäristöjä. Maunulan yhteiskoulun hanke
“Luova lukio – innovatiivisen oppimisen yhteisö”
sai Opetushallitukselta

rahoitusta innovatiivisten oppimisympäristöjen
edistämiseen.
Viime kesänä toinen
koulun tietokoneluokista, noin 70-neliöinen tila, remontoitiin lattiasta kattoon. Näin syntyi
uusi innoluokka, joka on
nyt otettu käyttöön. Se on

helposti muunneltavissa erilaiseen opetukseen
niin lukiossa kuin yläasteellakin: se toimii ilmaisutaiteen tilana yhtä hyvin kuin hyvän ja ammattitasoisen tekniikan
puolesta esimerkiksi valokuvausstudiona ja monenlaisten projektien te-

kemis- ja esittämistilana.
Kaikki luokan kalusteet
ovat helposti liikuteltavia, joten käyttäjät voivat
hetkessä järjestellä tilan
mieleisekseen. Työskentely istuma-asennossa ei
ole pakollista, koska pöytien korkeutta voi säätää. Seinillä olevien kosketusnäyttöjen avulla voi
helposti esitellä esimerkiksi ryhmätyön tuloksia
muille, vaikkapa omalta puhelimelta. Innoluokan varustukseen kuuluu myös 20 kannettavaa
tietokonetta.
Opettajat ovat syksyn
aikana kouluttautuneet
uuden tilan ja laitteiston käyttöön, mutta tulevaisuuden koululle ominaista on sekin, että hyödynnetään myös muiden
asiantuntijoiden osaamista. Niinpä esimerkiksi
vaativampia kuvausprojekteja varten paikalla on
studioassistentti, joka on
media-alan osaaja ja auttaa saamaan uudet tilat
mahdollisimman monipuoliseen käyttöön.
Kata Melajärvi

Rivarit ikuistettiin
akvarelleiksi
Arkkitehti Totti Nygård
oli mukana Oulunkylän
Rivitalojen suunnittelussa 50-luvulla Hilding Ekelundin arkkitehtitoimistossa. Nygård perheineen
muutti taloyhtiöön sen
valmistuttua. Arkkitehti
piti kuvallista päiväkirjaa
ja maalasi näkymiä ikkunoistaan ja pihalta kymmeniksi akvarelleiksi. Akvarelleista koottu näyttely on avoinna vielä viikon
ajan Saunabaarissa.
Näyttelyn kuvat on valinnut Totti Nygårdin poika Micke Nygård, joka
asui taloyhtiössä 24-vuotiaaksi, vuoteen 1973
saakka. Näyttelyn pystyttämisessä oli mukana
myös Rivareiden asukkaita ja Maunula-Seura.
”Minusta oli todella
miellyttävää tulla takaisin lapsuuden ja nuoruuden aikaiseen yhteisöön,
ja katsoa aikuisen sil-

min, miten se nyt toimii”,
Micke Nygård sanoo.
Lapsena Micke Nygård
näki isänsä usein piirtävän ja maalaavan, mutta
pienellä pojalla oli luonnollisesti kiinnostavampia asioita mielessään
kuin isän tekemät kuvat.
”Ymmärsin vasta isäni kuoltua, miten tuottelias hän oli ollut. Kävimme
siskoni kanssa läpi isän
tavaroita, ja sieltä löytyi
kotipäiväkirjojen ja akvarellien lisäksi monta kuvallista lokikirjaa, joita isä
piti purjeveneessämme”,
Micke Nygård kertoo.
Näyttelyssä on esillä otteita Totti Nygårdin
päiväkirjoista ja luonnoslehtiöistä. Näyttelyssä on
parikymmentä taulua ja
muuta oheismateriaalia.
Näyttely on avoinna 30.9.
saakka Saunabaarissa sen
aukioloaikoina.
Marja-Liisa Husso

9d:n Enna Samuli ja Jonna Ahlajoki tekivät matematiikan tehtävää
Inno-luokassa.

Silmiä avaava viikonvaihde
Osallistuin
kesäkuun
alussa kaikkien aikojen
ensimmäisiin hieronnan
MM-kilpailuihin
Kööpenhaminassa. Ne järjesti
Kansainvälinen hierontaliitto IMA. Osallistujia oli
85, ja he edustivat 30 eri
kansallisuutta.
Kisaviikonloppu avasi
silmät näkemään, miten
hieronta on kehittymässä rajoja rikkovaksi, tekniikoita yhdisteleväksi
”freestyle” -hieronnaksi.
Hierojat kouluttautuvat
useaan eri tyylilajiin, ja
yhdistelevät niitä luovasti. Hieman sivusta katsojana hirvitti, kun vieressä
tehtiin TODELLA syväluotaavasti 60 minuutissa
koko kehon urheiluhieronta. Korvasuojainten lisäksi kookkaan hierojan
liikehdintä oli sen verran
vapaata, että myös maalivahtivarustukselle olisi ollut naapuripöydässä
käyttöä.
Ensimmäinen
kysymys niin usealla asiakkaalla kuin hierojallakin
on ollut, miten hierontaa
voi arvostella? Tämä oli
myös kisapäivien kuuma peruna paikan päällä.
Tuomaristo arvosteli hie-

rojan tekniikkaa, ”flow”ta
(=miten hieronta etenee),
hierojan ergonomiaa ja
uusia tekniikoita. Osa ehkä sai hieman lisäpisteitä
myös yleisestä näyttävyydestä. Muutama erittäin
taitava, mutta pienielei-

sesti työtään tekevä kollega ei ehkä päässyt ansaitsemalleen paikalle ”efektipitoisempien esitysten”
alta. Kilpailun voitti huikea thaimaalainen Naree
Seume, jonka akrobaattinen tyyli näytti myös hy-

vin tehokkaalta.
Tuliaisiksi tuli paljon
pieniä tekniikkakikkoja ja
eri koulukuntien tekniikoiden yhdistämistä, joita olen jo saanut tuotua
käytäntöön Kuntohuoltamolla. Lisäksi vahva palo
ja innostus omaan työhön
sekä siihen, mihin suuntaan sitä haluan jatkossa
kehittää. Hieman uskoa
omiin kykyihini. Paljon
upeita kontakteja ja halu pitää niitä yllä. Omaan
hierontatyyliini viikonloppu on jo vaikuttanut.
Ja asiakaspalautteen perusteella jatkan valitsemallani tiellä.
Pia Partanen

Totti Nygård on kirjoittanut kuva alle:
Taivas kellertyi yht’äkkiä ja aurinko
häikäisee Metsälän mäntyjen takaa
26.2.1974 klo 8.30. Kuvan oikeassa reunassa
alueen tuntomerkki, korkea mänty, joka
edelleen kasvaa Nygårdien vanhalla
kotipihalla.

Kuutoset Ylen
uutisluokaksi

Maunulan ala-asteen 6Aluokka on tulevana lukuvuonna yksi Ylen Uutisluokista. Koko valtakunnallisessa hankkeessa
Yle tukee materiaalipaketein opettajan työtä ja antaa tukea mediakasvatukseen. Tavoitteena on saada lapset ja nuoret kiinRyan Hoyme ja Ian nostumaan ajankohtaisisTennant hieronnan ta aiheista, sekä seuraaMM-kisoissa.
Kuva maan yhteiskunnan merkittäviä tapahtumia. OpPia Partanen.

pilaat myös uutisoivat
omista tapahtumistaan ja
heille tärkeistä asioista.
Uutisluokkien
uutisia julkaistaan Ylen uutisluokan sivuilla pitkin lukuvuotta ja mahdollisesti Ylen omilla sivuilla. Keväällä kaikki huipentuu
uutisluokan päivään, jolloin Uutisluokkien uutisia julkaistaan Ylen kanavilla ja verkossa. 		
		
Riku Hirn
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Maunula = Yhteisö Punatähdet trumppaa
Maunulassa moni on valittanut S-marketin ja
Maunula-talon ympäristön roskaisuudesta. Tämän vuoksi on syntynyt
liike, joka on päättänyt
olla osa ongelman ratkaisua. Liikkeen aktiivit
tunnistaa roskapihdistä, jätesäkistä, keltaisesta huomioliivistä ja punaisesta Jacques Cousteau -piposta. Jacques
Cousteau
(1910–1997)
oli tunnettu ranskalainen merentutkija ja ympäristön suojelija. Liikkeen aktiivit haluavat
Maunula = Yhteisö -pro-

sessillamme tutkia ihmisten mieltä ja tunteita sekä tekoja suhteessa
asuinympäristöönsä.
Maunula-Seura
on
päättänyt avustaa muutosprosessia
antamalla Mediapajalta roskien poimimiseen tarvittavia välineitä kuten roskapihtejä, huomioliivejä ja roskasäkkejä. Myös
Maunulan Leijonat on
päättänyt taloudellisesti
avustaa Maunula = Yhteisö -prosessia hankkimalla vapaaehtoisille pipoja ja huomioliivejä.
www.maunula.net

Nettiajanvaraus
Koivikkotie 8
00630 Helsinki

Isännöintiä
Maunulan alueella
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- KUN HIUKSET OVAT PÄÄASIA Permanentti on nyt pop!
Metsäpurontie 16,
Puh. 041 471 3378, 09 7543 921
Avoinna ma - pe 10.00-17.00,
la sopimuksen mukaan
(Ent. Parturi-Kampaamo Takatukka)

Tervetuloa

Maunulan Musaa ja Makkaraa -festari pidettiin lauantaina
26.8.2017 klo 13-18 Sorsapuistossa. Tilaisuudessa esiintyivät
Kärtsy Hatakan uusi bändi Head First, Hunajamelonit,Punatähdet,
Grandmother Corn ja Small peaces. Kuvassa esiintyy Punatähdet.

Olet sydämellisesti tervetullut osaavaan käsittelyyn.
Kysy Hilkan syys-lokakuun hierontatarjousta!
Ajanvaraukset: www.kuntohuoltamo.fi
Hilkka: 040-533 4488
hilkka@kuntohuoltamo.fi

Metsäpurontie 19-21 LH2
00630 Helsinki

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

Liiketilaa tarjolla

Saunabaarin katutasossa
Tarjoan vuokralle noin 100 m² liiketilaa

terveyden- ja hyvinvointialan
ammatinharjoittajille

11/2017 alkaen. Tilassa toimii myös
jalkaterapeutti ja jalkojenhoitaja. Asiakaspiiri on
vakaa, olemme toimineet alueella yli 20 vuotta.
Tila sopii myös esimerkiksi terveystuotteiden
myymälätilaksi.
Osoite: Metsäpurontie 25,
Yhteystiedot: 0405503456
terveet.jalat@gmail.com
www.maunulanterveetjalat.com

Fysioterapeutti
Asiantuntevaa hierontaa, urheiluhierontaa
ja kalvokäsittelyä
Metsäpurontie 19-21

A&T Nortamo Oy
isännöitsijätoimisto

Anita Korhonen
050 545 9500

Maunulan
Naisvoimistelijat ry

Männikkötie 10

• fysioterapia & 		
hieronta
• kinesioteippaukset
• bemer-terapia

HYVÄSSÄ SEURASSA
HYVÄSSÄ SEURASSA
ON ILO LIIKKUA!
ON ILO LIIKKUA!

http://maunulannv.sporttisaitti.com

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

www.atnortamo.fi
Tilaa meiltä juhliin
maukkaat
voileipä- ja täytekakut!

Julkaisija:

Maunulan Sanomien tuki ry
Va. päätoimittaja:
Hannu Kurki
puh. 040 5900 541
maunulan.sanomat@gmail.
com

Muuttopalvelua
Maunulan,
Oulunkylän,
Metsälän
alueella
kuorma-autolla.

P. 040 7283746
Maunulassa jo 35 vuotta!

Maunulan
Fysikaalinen
hoitolaitos
hieronta - akupunktio
- osteopatia-jalkahoitokosmetologiset 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!

Jakelulevikki: n. 7 200 kpl

Taitto:

Claudius Technau

Painopaikka:

Karprint Oy, Vihti 2015

Toimituksen osoite:

MAUNULAN SANOMAT
Metsäpurontie 25
00630 HELSINKI
puh. 040 5900 455
maunulan.sanomat@gmail.
com
www.maunula.net
Lehti on Maunulan kehittämisen riippumaton äänenkannattaja. Se tehdään ja jaetaan vapaaehtoisvoimin. Tervetuloa mukaan tekemään
lehteä.

Toimitus:

Helen Elde, Hannele Rankamo, Ann-Mari Ruhanen,
Hannu Kurki, Virpi Räty,
Jouko Jauhiainen ja Hanna
Horppila.

Jakelu:

Vapaaehtoiset jakajat tervetulleita.
Yhteystiedot
Mediapajalle.
Seuraava Maunulan Sanomat
ilmestyy joulukuussa.

Ilmoitushinnat: esim. 1
palsta x 50 mm = 50 palsta 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

