
2
MAUNULAN SANOMAT 1/2017

Arjen sankareita

Asukastalo Saunabaaril-
la on suuri vaalikeskus-
telu su 19.3. klo 14–16 
Maunula-salissa (Metsä-
purontie 25). Keskuste-
lemassa ovat Arto Dahl-
man (SDP), Matti Enroth 
(Kok), Yrjö Hakanen, 
(SKP ja Helsinki-listat), 
Sirkku Ingervo (VAS), 
Timo Laaninen (Kepu), 
Marja-Liisa Lohikos-
ki (KD), Björn Månsson 
(RKP), Anuriikka Luo-
tola (Vihreät) ja Anne 
Vuori (PS).

Maunulaan saatiin hie-
no kulttuuritalo. Samal-
la syntyi osallistuvan de-
mokratian toimintamal-
li. Asukkaat olivat mu-
kana talon suunnittelus-
sa ja ovat nyt ohjaamassa 
sen toimintaa. Maunulan 
malli kiinnostaa laajem-
minkin, kun Helsingissä 
haetaan uutta osallisuus- 
ja vuorovaikutusmallia.

Maunulan mallissa 
on keskeistä asukkaiden 
oma toiminta itse asetta-
miensa tavoitteiden to-
teuttamiseksi. Se on osal-
listuvaa demokratiaa – ei 
virastojen ylhäältä päin 
tulevaa ”osallistamista”. 
Mielekkyyttä osallistumi-
selle tuo se, että käytössä 
on resursseja ja konkreet-
tinen mahdollisuus ohja-
ta niitä.

Seuraavana haastee-
na Maunula-talon hal-
linnon kehittämisessä on 
se, että talon koko bud-
jetti avataan näkyväksi 
ja että sitä voidaan ohja-
ta yli virasto- ja toimiala-
rajojen. Jotta ei jouduta 
jakamaan niukkuutta, pi-
tää koko kaupunginkir-
jaston määrärahoja lisätä 

Maunula-talosta 
mallia muuallekin

keskustakirjaston, Oodin 
valmistuessa.

Maunula-talon suun-
nittelu laajeni asukkaiden 
aloitteesta talon ulkopuo-
lelle, puiston kunnosta-
miseen. Voisiko demo-
kratia seuraavaksi laajeta 
lähipalvelujen kehittämi-
seen?  Maunulan mallin 
ohella tarvitaan uusi sote-
malli, jossa lähellä järjes-
tettävät palvelut pääte-
tään lähellä – peruspalve-
lut säilyvät kunnissa eikä 
niitä ole pakko yhtiöittää.

Kaupungin koko toi-
minnassa pitää lisä-
tä asukkaiden vaikutus-
mahdollisuuksia eikä 
keskittää valtaa pieneen 
piiriin, kuten nyt teh-
dään niin sanotulla por-
mestarimallilla ja lopet-
tamalla suurin osa lau-
takunnista. Asukkaiden 
kuulemisen tulee olla to-
dellista eikä näennäis-
tä niin kuin kaavoitetta-
essa rakentamista Kes-
kuspuistoon ja viisiker-
roksisia taloja Pirkkolan 
suojelukaava-alueelle.

Yrjö Hakanen 
Kaupunginvaltuutettu 

www.yrjohakanen.fi

Koirani ihailee suuresti 
postinkantajaamme. Hän 
onkin ripeä, mukava ja 
uskomattoman hyväkun-
toinen mies. Pyöräilee si-
nisessä svetarissa, ilman 
pusakkaa ja hanskoja, oi-
kein kovilla pakkasilla 
oli sentään pipo päässä. 
Koira kuulee aina hänen 
juoksuaskeleensa ja viki-
see innoissaan. Saa joskus 
katsoa vähän ovenraos-
ta. Postimies tervehtii ys-
tävällisesti pinkoessaan 
rappuja alas.

Mikä tahansa postissa 
mättääkin, ei se ainakaan 
ole postinjakajien syy, 
niin kärsivällisesti tämä 
pyöräarmeija polkee pit-
kin kaupungin katu-
ja joka arkipäivä. Mut-
ta kansalaisten laiskuus 
kirjeiden tuottamisessa 
on mielestäni kulttuuri-
menetys! Hätäinen teks-

Marraskuun alussa ha-
vaittiin, että Maunulan-
puroon oli vuotanut öl-
jyä. Purovastaava Teemu 
Mökkönen totesi heti, et-
tä vuoto tulee Metsälän 
teollisuusalueelta. Asia il-
moitettiin kaupungin pe-
lastuslaitokselle ja poliisi 
ryhtyi tutkimaan vuotoa 
ympäristörikoksena. Tut-
kinta on yhä kesken.

Viranomaisten alkutoi-
mien aikana puron var-
ren asukkaat ihmettelivät 
riittämättömiä torjunta-
toimia. Susanna Pitkänen 
Oulunkylän rivitaloista 
hälytti Matti Arposen Koi-
vikkotieltä, ja kaksikon 
esimerkki kokosi joukon 
muita puron suojelijoita 
tositoimiin.

”Kun ehdimme paikal-
le oli vesi edelleen öljykal-
von peittämä ja haisi ko-
ko pituudeltaan vahvasti 
kuin bensa-asema. Puros-
sa oli vain yksi pato eikä 
muita torjuntatoimia nä-
köpiirissä. Talkoilla mer-
kittiin kutupaikat ja ra-
kennettiin lisää pieniä pa-

Kirjaston, työväenopiston, nuorisotalon ja 
demokratiahankkeen edustajat kertoivat 
Maunula-talon avajaisissa siitä, miten talo 
syntyi. Kuva: Toivo Koivisto

Kaksi puroaktivistia valittu 
Vuoden maunulalaisiksi

Kaupunkitutkimuksen 
päivät järjestetään viiden-
nentoista kerran 27.–28.4. 
Tieteiden talolla teemalla 
’Kaupunkien aika’. Kan-
sainvälisiksi puhujiksi 
saapuvat Geci Karuri-Se-
bina Etelä-Afrikasta sekä 
Davide Ponzini Italiasta, 

tiviesti ei ole sama asia.
Somesta haetaan ole-

massaolon todisteita – 
Facebookia pitää päivit-
tää, joka tekemistä blogata 
ja tubettaa, on twiittejä ja 
whatsuppia ja instagram-
mia. Internetin ihmeellin-
en maailma on kaikkien 
ulottuvilla – mutta mitä, 
jos joku tärkeä satelliitti 
vaurioituu syystä tai tois-
esta, kaikki kaatuu kuin 
korttitalo?

Postista vielä. Kauan 
sitten Kaarina-täti, isä-
ni sisko, tarjoutui naapu-
rinsa 18 vuotiaan Pekan 
kirjekaveriksi, kun tämä 
meni palvelukseen, ja sa-
man tien sotaan.

Pekan kirjeet löyty-
ivät tädin jäämistöstä. 
Nämä tarkan sensuurin 
alla kirjoitetut viestit val-
aisivat koskettavasti, mi-
ten tärkeitä raskaina so-

tavuosina olivat kotoa 
tulleet kirjeet ja paketit 
”siellä jossakin”.

Posti kulki, kaikesta 
huolimatta.

  H. E.

toja, joista edelleen kerä-
tään imeytysliinoilla öljyä 
pois. Samalla oltiin yhte-
ydessä viranomaisiin ja 
painostettiin heitä tehok-
kaampiin toimiin”, kerto-
vat Susanna ja Matti. Pu-
ron kuormitus ja öljyn ke-
ruu tehostui yli viikon ku-

luttua öljyvahingon ha-
vaitsemisesta. Vahingon 
etenemisestä tiedotettiin 
medialle ja toimitettiin 
heille taustatietoa ja kuvia.

Matti ja Susanna toivo-
vat, että kaikki maunula-
laiset suojelisivat puroa. 
Kaikki sadevedet ja pi-

hoille joutuneet kemikaa-
lit valuvat laajoilta alueilta 
suoraan puroon hulevesi-
en mukana. Epäilyttävän 
värisestä tai hajuisesta ve-
destä pitää heti ilmoittaa 
hätänumeroon 112.

Sinikka 
Joutsalmi-Torvalds

Helmikuussa oli jo aika poistaa kutusoraikkojen merkinnät. Tuttu 
kaksikko hyppää kiveltä kivelle.

Maunulan suuri 
vaalikeskustelu

Keskustelun vetä-
jänä on Emilia Palo-
nen Maunulan demo-
kratiahankkeesta. Ky-
symyksiä paneelikes-
kusteluun voi jättää en-
nalta Saunabaarilla 
kysymyslaatikkoon.

Tilaisuus on kai-
kille kiinnostuneil-
le avoin. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

Kuntavaalipäivä on 
9.4. ja ennakkoäänestys 
29.3.–4.4. 

Osallistu Kaupunkitutkimuksen päiville
jotka käsittelevät päivien 
teemoja kaupunkisuun-
nittelun, tulevaisuuden-
tutkimuksen, arkkiteh-
tuurin sekä asukkaiden 
näkökulmasta. Kotimai-
set pääpuhujat ovat prof. 
Kimmo Katajala, joka pu-
huu historiallisista kau-

punkitilan kerrostumista 
sekä prof. Sirkka Heino-
nen, joka alustaa tulevai-
suuden kaupungeista.

Ohjelmassa on lisäk-
si 12 eri työryhmää, joi-
hin voi ilmoittautua. Ta-
pahtuman pääjärjestäjä 
on Tulevaisuuden tutki-

muksen seura (Tutu-seu-
ra) yhdessä Yhdyskun-
tasuunnittelun seuran 
(YSS) ja Kaupunkitutki-
muksen seuran (SKTS) 
kanssa.

www.kaupunkitutki-
muksenpaivat.net
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Ylipormestarin asukasillat toimivat mittarina Maunulan kehitykselle. Ensimmäi-
nen niistä pidettiin 27.10.1986 kaupunginjohtaja Raimo Ilaskiven aikana. Mau-
nula-Seuran puheenjohtaja Erkki Jokinen esitti puheessaan monitoimitalon saa-
mista Maunulaan. Tätä seurasi Maunulan yhteissuunnittelukokeilu 1990–1992, 
jossa suunniteltiin Maunulan keskustaa ja tehtiin monitoimitalon tilaohjelma. 
1990-luvun alun laman vuoksi kumpikaan ei tuolloin toteutunut.

Kaupunginjohtaja Eva-Riitta Siitosen ylipormestarin asukasillassa 22.8.2000 
Maunulan keskustan suunnittelu nostettiin uudelleen esille. Tuossa tilaisuudes-
sa kaupunkisuunnitteluviraston päällikkö Tuomas Rajajärvi esitteli keskustan 
suunnittelualueen rajat.

Maunulan uusi keskusta on melkein valmis, kun 9.3.2017 pidetään kolmatta 
ylipormestarin asukasiltaa. Tällä kohtaamisvauhdilla tapaamme seuraavan ker-
ran vuonna 2032 ja sen jälkeen 2048. Mitkä ovat nyt Maunulan pitkän tähtäyk-
sen kehittämiskohteet?

Hannu Kurki ;-)

PÄÄKIRJOITUS

Su 26.3. klo 16 Marian-
päivän messun yhtey-
dessä Marttojen leivän-
myyntiä kirkolla yhteis-
vastuun hyväksi
Ke 12.4. klo 13 “Käy yrt-
titarhasta polku” – mu-
siikkia ja hiljaisen viikon 
tekstejä, kahvitarjoilu
To 13.4. klo 10.30 Kiiras-
torstaina lasten elämyk-
sellinen pääsiäiskirkko
To 13.4. klo 18 
Ehtoolliskirkko 
Pe 14.4. klo 18 Pitkä-
perjantaina Telemannin 
Matteus-passio. Musii-

Pääsiäisen ohjelmaa 
Maunulan kirkossa

kin- ja kuoronjohto Kim-
mo Puunenä, Alexis Oksi 
(evankelista), Marko Or-
vo (Jeesus), Tia Svanberg 
(sopraano), Paula Pato-
salmi (altto), Jenni Liika-
oja (Magdalena), ensemb-
le-ryhmä sekä kamarior-
kesteri Camerata Amo-
roso. Vapaa pääsy. Käsi-
ohjelma 15 € (tekstivihko 
suomeksi, esityskieli sak-
sa). Teoksen kesto 2 h, vä-
liajalla kahvitarjoilu yh-
teisvastuun hyväksi.
Su 16.4. klo 16 Pääsiäisen 
messu sekä Aurinkomme 

ylösnousi, pääsiäisvirsiä 
ja kahvitarjoilu n. klo 17 
messun jälkeen
Ke 26.4.klo 13 “Varas-
lähtö vappuun” – Ke-
vätlaulajaiset yhteisvas-
tuun hyväksi, mukana 
kanttorit Mikko Hele-
nius ja Maija Pesonen-
Kareinen ja Maunulan 
lauluryhmä
Su 28.5. klo 16 Tilkku-
täkkimessu ja isosten 
siunaaminen, musiikis-
sa nuoren seurakunnan 
veisuja

Ylipormestarin asukasil-
ta pidetään Maunulas-
sa torstaina 9.3.2017 klo 
18.30–20.30 Maunula-ta-
lossa. Tilaisuus on tar-
koitettu Maunulan, Met-
sälän ja Pirkkolan asuk-
kaille. Ylipormestarin 
asukasilloissa on mah-
dollista tehdä kysymyk-
siä eri virastojen asian-
tuntijoille. Edellisen ker-
ran ylipormestarin asu-
kasilta oli Maunulassa 
Eva-Riitta Siitosen aika-
na 22.8.2000 ja sitä ennen 
Raimo Ilaskiven aikana 
27.10.1986. 

Ylipormestarin asukasilta 
9.3. Maunula-talossa

Maunula-talossa järjes-
tettiin 13.2. tilaisuus tai-
menpurojen öljyntorjun-
nasta ja ennallistamisesta 
esimerkkinä Haaga-Mau-
nulanpuro ja sen marras-
kuinen öljyvahinko.  Yli 
60 ihmistä saapui kuule-
maan tutkijoiden, viran-
omaisten, vapaaehtoisten 
ja pelastuslaitoksen nä-
kemyksiä. Tilaisuudessa 
haettiin myös uutta toi-
mintamallia viranomais-
ten ja vapaaehtoisten 
joustavammalle keskus-
telulle ja yhteistyölle öljy-
vahinkojen rajaamiseksi.

Riikka Veneskoski 
Helsingin yliopiston Ym-
päristötieteiden laitoksel-
ta valotti ekologisen tie-
don käyttöä arvokkaiden 
pienvesien ennallistami-
sessa ja öljyntorjunnas-
sa. Päivi Islander ja Mil-
ja Vepsäläinen esittelivät 
Rakennusviraston selvi-
tyksiä öljyntorjunnan on-
nistumisesta Maunulan-
purossa. Teemu Mökkö-
nen kertoi Maunulanpu-
ron yli 10 vuotta jatku-
neesta ennallistamisesta 
vapaaehtoisvoimin.

Marraskuisen jäteöljy-
vuodon poliisitutkinta on 
vielä kesken, mutta po-
liisilla on epäilys tekijäs-
tä. Esa Nikula Helsingin 
Ympäristökeskuksesta ja 
Helsingin pelastuslaitok-
sen Ville Estlander muis-
tuttivat, että aiheuttaja on 
lain mukaan korvausvel-
vollinen öljyvahingossa.

Pelastetaan purot yhdessä

Puroaktiivi Susannan Pitkänen ja Helsingin 
pelastuslaitoksen Ville Estlander Pelastetaan 
purot -tilaisudessa. Kuva: Henrik Kettunen.

Tilaisuuden lopuk-
si tehtiin esitys kokeilus-
ta, jossa Haaga-Maunu-
lanpuro tarjoutuu pilot-
tialueeksi viranomaisten 
ja vapaaehtoisten yhteis-
työn kehittämisessä Hel-
singin pienvesien öljyn-
torjunnassa. Kaupun-
ginvaltuustossa meni sa-
malla viikolla läpi Tho-
mas Wallgrenin aloite, jo-

ka palautti Haaganpuron 
alajuoksun padon pur-
kamisen kaupunginhal-
lituksen valmisteluun jo 
tänä vuonna toteutetta-
vaksi, mikä auttaa meri-
taimenten nousua jokeen 
jatkossa. Valtuusto kiireh-
ti samalla puron säilyttä-
misen ja ennallistamisen 
suunnittelua.

V. R.

Maunulan yhteiskoulu
Peruskoululuokat 7–10  
Matematiikka-, liikunta- ja englanninkielinen luokka
Kuvataide- ja musiikkipainotus 
Education also in English

Maunulan yhteiskoulun lukio
Liikunta, musiikki, kuvataide, media 
Laaja luonnontieteiden kurssivalikoima

Helsingin matematiikkalukio
Matematiikan ja luonnontieteiden erikoislukio 
Kilpailutoimintaa ja yliopistoyhteistyötä
Kuusikkotie 3, 00630 Helsinki 
Puh. 09 777 110 12 facebook.com/MaykHelMa 

www.mayk.fi

Tietoliikenteen kehitys al-
koi puhelimen ja langal-
lisen lennättimen keksi-
misestä 1870-luvulla. Li-
säsysäyksen toi radion 
ja langattoman lennätti-
men keksiminen 1900-lu-
vun alussa.  1950-luvun 
jälkeen ja erityisesti vii-
meisten 30 vuoden aikana 
vauhdittavana tekijänä on 
ollut optisen tiedonsiirron 
ja elektroniikan kehitys.

 Tietoliikenteestä on 
muodostunut yhteiskun-

Valokaapeliverkko on tarpeellinen

nan tärkeä perusrakenne. 
Internetistä on tullut kes-
keinen tiedonvälityksen 
ja viestinnän alusta, jossa 
yritykset, yhteisöt ja yk-
silöt viestivät keskenään 
ja jakavat sisältöjä.  Mat-
kapuhelinta käytettäessä 
langattoman tiedonsiir-
ron pituus on useimmis-
sa tapauksissa joitain sa-
toja metrejä. Vaikka käyt-
täjä kokee tiedonsiirron 
langattomaksi, suurim-
malta osin tiedonsiirto ta-

pahtuu kaapeleissa. Ny-
kyään suurin tiedonsiir-
tokyky saadaan lasikui-
tuisilla valokaapeleilla.

Vuosituhannen vaih-
teessa EU-komissaa-
ri Erkki Liikanen esitte-
li Maunulassa EU:n toi-
mintaa. Tällöin hän ko-
rosti, että valokaapeli-
verkon ulottaminen ko-
ko Suomeen on kehityk-
sen kannalta kiireelli-
nen asia ja ”aina kun jo-
honkin tienvarteen kai-
vetaan oja, kannattaa 
sinne samalla upottaa 
valokaapeli.”

Suomen ensimmäinen 
valokaapeliyhteys asen-
nettiin vuonna 1979. Sat-
tuipa työmaalle poikkea-
maan paikallinen isäntä 
eikä malttanut olla kysy-
mättä, mitä miehet teke-
vät. ”Valokaapelia tässä 
asennetaan”, nämä vas-
tasivat. Tuolloin isäntä 
totesi: ”Sepä on tosi hy-
vä, kun tämä kylätie on 
niin pimeä.”  No eipä sen 
työmaan ansiosta kyläl-
le uusia katuvaloja tullut. 

  J. J.

TEHDÄÄN POHJOIS-HELSINGISTÄ VIHREÄMPI!
Äänestä kuntavaaleissa 9.4.
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Hannu Tuominen
OPETTAJA (ELÄKKEELLÄ)
SUUTARILA

Maunulan 124. aluefoorumi
ma 10.4.2017 klo 18-20

Miten Maunulan kasvihuonepäästöihin voidaan 
vaikuttaa? 

Tilaisuudessa käydään keskustelua Maunulan 
keinoista vaikuttaa CO2-päästöihin infra-, 

taloyhtiö- ja yksilötasolla.

Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali 
(Metsäpurontie 25)

Vuoden 1986 asuka-
sillassa käynnistyi kes-
kustelu Maunulan mo-
nitoimitalosta. Paikaksi 
ehdotettiin muun mu-
assa Saunabaaria vas-
tapäätä olevaa puistoa. 
Varsinainen suunnit-
telu käynnistyi Mau-
nulan yhteissuunnit-
telukokeilussa 1990–
1992, jossa suunnitel-
tiin Maunulan keskus-
taa ja tehtiin monitoimi-
talon tilaohjelma. Hank-
keen rahoitus otettiin 
pois kaupungin inves-
tointiohjelmasta vuo-

den 1991 lopulla laman 
käynnistyttyä.

Vuoden 2000 ylipor-
mestarin asukastilaisuu-
dessa virastopäällikkö 
Tuomas Rajajärvi esit-
teli Maunulan keskus-
tan suunnittelualueen ra-
jat. Asukkaat olivat lähet-
täneet toukokuun 2000 
alussa kaupunginhalli-
tukselle kirjeen, jossa eh-
dotettiin Maunulan kes-
kustan uudistamista. 
Sen suunnittelu käynnis-
tyi vuoden 2001 alussa ja 
asemakaava vahvistettiin 
kesällä 2009.
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Yleiskaavan toteuttamis-
ohjelmassa ajoitetaan jat-
kosuunnittelu. Toteu-
tusohjelma toimii link-
kinä yleiskaavan ja ase-
makaavoituksen välil-
lä. Toteutusohjelma on 
kytköksissä kaupungin 
strategiaan ja investoin-
tiohjelmaan sekä maan-
käytön ja liikenteen in-
vestointeihin seututa-
solla. Lisäksi yleiskaa-
van toteuttamisohjelma 
tuottaa tietoa palvelujen 
suunnitteluun. 

Uusi yleiskaava perus-
tuu kantakaupungin laa-
jenemiseen ja raideliiken-
teeseen perustuvaan ver-
kostokaupunkiin. Verkos-
tokaupunki-idea kehittyi 
2000-luvun puolessa vä-
lissä ja esimerkiksi kau-
punkisuunnitteluviraston 
Esikaupunkien renessans-
si -hanke perustui pitkäl-
ti tähän. Liikenteellisis-
sä solmukohdissa kaupan 
palvelut kukoistavat, ja 
niitä voidaan hyödyntää 
myös vuorovaikutuksessa 
ja viestinnässä asukkaille 
(vrt. Mediapajan tila).

Maunulassa keskeisiä 
solmukohtia ovat Mau-
nulan (tai Suursuon) kes-
kusta ja vanhan Maunu-
lan Saunabaarin keskus-
ta-alue. Maunulan kes-
kusta uusiutuu, ja sinne 
on rakennettu uusi 2600 
k-m2 liikerakennus, jos-
sa on supermarket ja 400 
m2 pienliiketilaa. Puretun 
Suursuon ostoskeskuk-
sen paikalle tulee asuin-
kerrostaloja 4800 k-m², ja 
näiden pohjakerrokseen 

Kaupungin marraskuinen 
asemakaavaehdotus poik-
keaa jyrkästi Maunulas-
sa aikaisemmin noudate-
tuista suunnitteluperiaat-
teista. Pientalojen naapu-
riin esitetään kerrostaloja 
ja asuntoloita. Maunulaa 
reunustava, ympäröiviin 
alueisiin luontevasti liitty-
vä matala rakenne ja mai-
sema menetetään.

Olemme tyytymättö-
miä kaupungin kiireiseen 
kaavoitusprosessiin, jo-
ka ei mahdollistanut aitoa 
asukkaiden osallistumis-
ta lähialueensa suunnit-
teluun. Olemme varmoja, 
että on mahdollista löytää 
kaavaratkaisu, joka tukee 
Maunulan kehitystä kau-
pungin kasvustrategian 
mukaisesti, on Maunulan 
näköinen ja lähipuiston-
sa menettäville asukkaille 
mieluinen.

Keskustelun virittämi-
seksi ja Pirkkolantien ym-
päristön asemakaavaeh-
dotuksen muuttamisek-
si olemme laatineet vaih-
toehtoisen suunnitelman, 
jonka esittelimme kau-
punkisuunnitteluviras-

Yleiskaavan toteuttamisohjelman 
valmistelu

Tummansininen 
– käynnissä tai 
lähitulevaisuudessa, 
keskisininen – 
keskipitkällä 
aikavälillä, 
vaaleansininen 
– kauempana 
tulevaisuudessa, 
vinorasteri – 
tarkempaa selvitystä 
vaativat alueet, jotta 
aikataulutus voidaan 
tehdä.

Asukkaiden suunnitelmassa kantavana ideana on Maunulan ja 
Pirkkolan erityispiirteiden kunnioittaminen ja viihtyisät vehreät 
korttelipihat. Kuva Eija-Riitta Miettinen ja Ilkka Laine.

Maunulaa tiivistetään kovalla kiireellä

Toteuttamisohjelman 
aikajänne on 2020–2050, 
kuitenkin niin, että mu-
kaan lasketaan vuosina 
2017–2019 suunnittelus-
sa ja toteutuksessa ole-
vat kohteet. Vastaavasti 
loppukausi on vaikeas-
ti ennustettavissa ja si-
tä kuvataan yhtenä kori-
na vuodesta 2035 eteen-
päin. Luontevat tarkaste-
lujaksot ovat esimerkiksi 
5 vuoden jaksoja.

Yleiskaavan suurim-
mat aluekokonaisuu-

det aikataulutetaan si-
ten, että kaupungin aset-
tamat kaavoitustavoitteet 
on mahdollista toteut-
taa. Kaupunginvaltuus-
ton hyväksymässä Asu-
misen ja siihen liittyvän 
maankäytön toteuttamis-
ohjelmassa 2016 asema-
kaavoitustavoitteeksi on 
asetettu 600 000 k-m² uut-
ta asuntokerrosalaa vuo-
sittain. Asuntorakenta-
misesta 40 % toteutuu 
täydennysrakentamisena.

Maunulan kannalta 

keskeisinä kohteita ovat 
Tuusulanväylän kaupun-
kibulevardi ja Raide-Jo-
keri sekä näiden risteys-
kohta. Luonnoksessa to-
detaan, että bulevardi-
kaupunginosista tavoitel-
laan urbaaneja ja kanta-
kaupunkimaisia kaupun-
ginosia, joissa on kaup-
paa ja palveluja.

Yleiskaavan toiminta-
ohjelma hyväksytään val-
tuustossa syyskuussa.

www.yleiskaava.fi

tolle 27. 2. Ehdotukses-
samme kaupungin vaati-
ma kerrosala säilyy, mut-
ta se on järjestetty toisin 
ja tavalla, jonka uskom-
me edistävän Maunulan 
myönteistä kehittymistä.

Vaihtoehtosuunnitel-
massamme on pyritty yh-
distämään kaupungin ta-
voitteet Maunulan kau-

punginosan kehittämisvi-
sioon ja meidän naapurei-
den toiveisiin kodikkaas-
ta lähiympäristöstä. Pää-
osa asuntorakentamises-
ta voidaan toteuttaa uu-
sia perheitä houkuttele-
vin rivitalo ja townhou-
se –ratkaisuin vehreine 
korttelipihoineen.

Toivomme keskustelun 

jatkuvan, ja kun asia tulee 
poliitikkojemme ratkais-
tavaksi, uskomme hei-
dän olevan kiinnostunei-
ta Maunulan tulevaisuu-
desta ja asukkaiden halus-
ta osallistua kaupungin 
kehittämiseen.

Lampuotilantie 13 - 35 
asukkaat

psta Heli Vahtera

Maunulan solmukohdat 
ja palvelut muutoksessa

tulee liiketiloja. Liiketilo-
jen vuokraus käynnistyy 
vuonna 2018 rakennus-
ten valmistuessa.

Vanhan Maunulan kes-
kustan suhteellinen veto-
voima on vähentynyt. Li-
säksi uuden asuntora-
kentamisen painopiste 
on ollut Maunulan poh-
jois- ja itäosissa. Maunu-
lan väestömäärä oli enim-
millään 12960 asukasta 
vuonna 1964 ja sen jäl-
keen alimmillaan vuonna 
2013, jolloin asukkaita oli 
6 940. Tämän jälkeen vä-
kiluku on noussut 7 430 
asukkaaseen.

Saunabaarilta poistui 
ottoautomaatti elokuus-
sa 2015 ja kukkakaup-
pa lopetti joulukuussa 
2016. Lopettaneen Kuk-
kakauppa Kulkurin Kim-
pun Metsäpurontie 19–
21:n liiketiloihin on tu-
lossa Kuntohuoltamo, jo-
ka siirtyy Metsäpuron-
tie 14:stä remontin tiel-
tä. Metsäpurontien 19–
21:n liiketilat omistaa 
asunto-osakeyhtiö.

Maunula-talon viereisen 
puiston rakentaminen al-
kaa lopputalven/alkuke-
vään aikana, kertoo alue-
suunnittelija Petri Arpo-
nen Rakennusvirastosta. 
”Tarkempi aikataulu sel-
viää maaliskuussa, mutta 
tavoitteena on, että puisto 
valmistuu tämän vuoden 
puolella”, hän lisää.

”Puiston suunnittelu 
lähti liikkeelle asukaskä-
velyillä ja työpajoilla, jois-
sa kerättiin ideoita. Esi-
merkiksi katukoris nuori-
sotalon edustalle oli nuor-
ten toive”, kertoo puiston 
suunnitellut maisema-ark-
kitehti Matti Liski Näkymä 
Oy:stä. “Muita lähtökohtia 
olivat maaston muodot, es-
teettömyys, yhteisöllisyys 
ja talon toimintojen kytkey-
tyminen ulkotilaan. Kirjas-
ton sisäänkäynnin eteen 

Maunula-talon 
kupeeseen rakennetaan 
puisto

tulee kaarevien penkkien 
reunustama tapahtuma-
aukio, jota voidaan käyttää  
vaikkapa teatteri- ja mu-
siikkiesityksiin. Aukion lai-
dalle haluttiin varata paik-
ka kioskille”, hän jatkaa.

Puiston itäpäähän jää 
varaus asukkaiden yllä-
pitämälle kukkaistutus-
ryhmälle, jollainen on esi-
merkiksi Kallion Karhu-
puistossa. Suurin osa pe-
rennoista istutetaan polun 
varteen puiston Pakilan-
tien puoleiseen päähän, 
josta ne näkyvät myös si-
sälle kirjaston suurista ik-
kunoista. “Kasvien valin-
noissa on painotettu ke-
väällä  ja elokuussa kuk-
kivia, sillä Maunula-talon 
käyttö on keskikesällä vä-
häisempää”, suunnittelija 
kertoo.

Hanna Horppila

Maunula-talon viereisen puiston suunnitelma.
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Maunulassa on nyt tar-
jolla vapaata toimitilaa 
hyvillä paikoilla bussi-
pysäkin vieressä. Metsä-
purontie 29:ssä on tyh-
jänä 100 m² liiketila. Sen 
vuokrapyyntö on 1200 €/
kuukaudessa.

Koivikkotie 8:ssa on 
vapaana 85 m² liiketila 
ja sen vuokrapyyntö on 
1020 €/kk.

Päiväkoti Suursuo ja 
ruotsinkielinen Daghem-
met Stigen sijoittuvat 
Suursuonlaidan uudis-
rakennuksen, joka raken-
netaan purettavan kirjas-
torakennuksen paikalle. 
Rakennuksen kerrosala 
on 2987 kem². Daghem-

Varhaiskasvatusviraston 
päiväkoti Maunulan (Met-
säpurontie 27) toiminta 
käynnistyi vuoden alus-
ta pitkän remontin jälkeen. 
Rakennuksen omistaja, He-
ka-Maunula, toteutti päi-
väkodissa laajan peruskor-
jauksen. Päiväkoti Maunu-
lassa on noin 80 lasta. Vie-

Kaupunginvaltuus-
to päätti 15.2.2017 Suo-
pellonkaari 16:n tontin 
(28327/1) vuokrauseh-
doista.  Tontin pinta-ala 
on 3 618 m². Tontin ra-
kentamistehokkuuslu-
ku e = 0,40, joten raken-
nusoikeus on noin 1450 
k-m².  Kiinteistölautakun-
ta päätti 16.6.2016 varata 
tontin 31.12.2017 saakka 
MaxBuild Oy:lle vapaa-
rahoitteisten Hitas II eh-
doin toteutettavien omis-

Maunulan aluesuunni-
telmassa vuosille 2012–
2021 esitettiin kolme vi-
heralueen peruskorjaus-
hanketta: Pirttipolunpuis-
ton ennallistaminen ja 
Sorsapuiston sekä Mau-
nulan leikkipuiston pe-
ruskorjaukset. Nyt toi-
veet Saunabaarin vierei-
sen Sorsapuiston kunnos-
tamisesta ovat edenneet 
suunnitelmavaiheeseen.

Sorsapuisto liittyy kiin-
teästi Viljo Rewellin suun-
nittelemaan, arvostettuun 
Maunulan Kansanasun-
tojen kokonaisuuteen. 
Puiston suunnitteli kau-
punginpuutarhuri Bengt 
Schalin, joka loi maisema-
tyylin suuntaa edustavan 
puiston lampineen toden-
näköisesti maastossa en-
nestään olleeseen kosteik-
kopainanteeseen. Alue-
suunnitelmassa Sorsa-
puiston korjauksen lähtö-
kohdiksi määriteltiin en-
nallistava suunnittelu ja 

Päiväkotirakennus Suursuon entisen 
kirjaston tilalle

Päiväkoti Maunulan 
peruskorjaus valmistui

Valtuusto päätti 
Suopellonkaari 16:n 
tontin vuokrausehdoista

Raide-Jokerin 
toteutuksen 
kilpailuttamista 
valmistellaan
HKL ja Espoon kaupun-
ki kutsuivat kiinnostuneet 
palveluntuottajat kuule-
maan Raide-Jokeri-pika-
raitiotien suunnittelun ja 
rakentamisen hankkimi-
sesta. Aiheesta järjestet-
tiin ”markkinavuoropu-
helu” perjantaina 3.3.2017 
Helsingissä. Siinä annet-
tiin ennakkotietoa han-
kintaprosessin suunnitel-
lusta kulusta sekä kuul-
tiin palveluntuottajien 
näkemyksiä hankintojen 
toteuttamisesta. 

Raide-Jokeri on Hel-
singin Itäkeskuksen ja Es-
poon Keilaniemen välille 

rakennettava pikaraitio-
linja. Se lisää poikittaisen 
joukkoliikenteen luotetta-
vuutta ja matkustusmu-
kavuutta. Raide-Jokeri tuo 
myös mahdollisuuksia ra-
kentaa huomattava mää-
rä uusia asuntoja nope-
an raideyhteyden varteen. 
Alustavan arvion mukaan 
radan rakentaminen alkaa 
alkuvuonna 2019.

Nykyistä bussijokeria 
käyttää noin 40 000 mat-
kustajaa päivässä. Tuleva 
Raide-Jokeri pystyy kul-
jettamaan 100 000 matkus-
tajaa vuorokaudessa.

www.raidejokeri.info

Tilaa meiltä juhliin 
maukkaat 

voileipä- ja täytekakut!

Suursuonlaidan uuden päiväkodin havainnollistamiskuva. (AFKS Arkkitehdit)

Sorsapuiston peruskorjausta 
suunnitellaan

etenkin vesiaiheen ja va-
laistuksen korjaus sekä 
puiston yhteyksien paran-
taminen Kuusikkopuis-
toon ja Keskuspuistoon.

Torstaina 26.1. Raken-
nusvirasto järjesti Me-
diapajalla pop-up -tilai-
suuden, jossa kerättiin 

tietoja Sorsapuiston pe-
ruskorjauksen suunnit-
telua varten. Suunnitel-
maa tehdään parhaillaan, 
ja sen luonnos julkaistaan 
nähtäväksi ja kommentoi-
tavaksi Rakennusviraston 
nettisivuilla 12.4. kahden 
viikon ajaksi. Se on tuol-

loin nähtävillä ja kom-
mentoitavana myös Mau-
nulan Mediapajalla ja kir-
jastossa. Lisäksi suunni-
telmasta pidetään asu-
kastapaaminen keskiviik-
kona 26.4.2017 Saunabaa-
rin Maunula-salissa osoit-
teessa Metsäpurontie 25. 
Tiedotusta aiheesta kan-
nattaa seurata mm. Mau-
nulan nettisivuilta osoit-
teesta www.maunula.net.

Hanna Horppila

met Stigen on toiminut 
paviljonkitiloissa Mau-
nulan ala-asteen pihalla 
vuoden 2009 alusta asti.

Päiväkotirakennus on 
varhaiskasvatusviraston 
suomenkielisen päivä-
hoidon ja opetusviraston 
ruotsinkielisen päivähoi-

don yhteishanke. Päivä-
kodissa on paikkoja yh-
teensä 320 lapselle. Tästä 
on 260 paikkaa suomen-
kieliselle ja 60 paikkaa 
ruotsinkieliselle päivä-
hoidolle. Rakennukses-
sa työskentelee noin 50 
työntekijää.

Sorsapuisto on monenlaisten tapahtumien 
näyttämö.

reisessä asuinkerrostalossa 
(Metsäpurontie 29) on esi-
opetusryhmä Pippurin ti-
lat ja siellä on noin 21 lasta.

Päiväkotirakennus on 
osa Viljo Revellin ja Kei-
jo Petäjän suunnittelemaa 
Maunulan kansanasunto-
jen korttelia, joka on raken-
nettu 1949–1953.

tusasuntojen suunnitte-
lua varten.

Kaupunginhallitus 
päätti 28.1.2013 vara-
ta tontin Kanta-Suomen 
Asumisoikeusyhdistyk-
selle asumisoikeusasun-
tojen suunnittelua var-
ten. Kiinteistölautakunta 
päätti 28.1.2016 merkitä 
tontin 28327/1 varauksen 
päättyneeksi, koska ton-
tin rakentaminen ei ol-
lut toteutusedellytysten 
puuttuessa edennyt.

Vapaata liiketilaa 
Maunulassa

Liiketiloja vuokraa 
Helsingin kaupungin ti-
lakeskuksessa Heidi Au-
tiosuo (puh. 09 310 21014, 
heidi.autiosuo@hel.fi). 
Helsingin kaupungin va-
paat liiketilat löytyvät 
Oikotieltä.

Lisätietoja:
http://www.hel.fi/

www/kv/fi/organisaatio/
tilakeskus/

Laajuustiedot:
Tontin ala 8760 m² 
Rakennusoikeus 
6570 kem²
Kerrosala 2987 kem²
Huoneistoala 2767 htm² 
(vuokra-ala)
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Ovi entiseen paperikaup-
paan löytyy viimein kaa-
revan, keltaisen kerros-
talon kulmalta. Sen avaa 
taidemaalari Sanna Val-
kiala. Hän pyytää perem-
mälle ja tekee tilaa latti-
alle siirtämällä vielä hie-
man kosteita maalauksi-
aan seinää vasten nojal-
leen. Varomme astumas-
ta värikippoihin. Sannan 
pieni tytär parkkeeraa vä-
rikynineen ja lehtiöineen 
ikkunaerkkeriin ruskean, 
pitkän siilin näköisen pat-
terin viereen.

Sanna kertoo jonotta-
neensa tätä työhuonetta 
seitsemän vuotta. Hän-
tä ennen siellä työskente-

Maunulan maisema 
-hankkeen toinen vuo-
si käynnistyi Maunula-ta-
lon avajaisviikolla Muoto-
kuvia-esityksellä. Marras-
kuussa ensi-iltansa saa-
neen ja 10 kertaa esitetyn 
kokonaisuuden esiinty-
jät kommentoivat koke-
muksen merkinneen heil-
le muun muassa omien 
rajojen hakemista, teatte-
rin työkaluista ja mene-
telmistä oppimista sekä 
rohkeuden ja luovuuden 
löytymistä.

Alueellinen toiminta on 
tärkeä osa Kansallisteatte-
rin yleisötyötä. Maunulan 
asukkailla on erilaisissa 
tapahtumissa ollut mah-
dollisuus tutustua teatte-

Vaikka Lasten Kesäaka-
temia täyttää jo 23 vuot-
ta, on sen toiminta-aja-
tus pysynyt lähes ennal-
laan. Toki kurssitarjon-
ta on muuttunut vastaa-
maan tämän päivän ky-
syntään ja vuosittain py-
ritään kehittämään uutta 
tarjottavaa. 

Kattaus onkin muut-
tunut siten, että taide-  ja 
kulttuuripainotteisten 
kurssien lukumäärä on 
kasvanut ja liikuntapai-
notteisten osuus supis-
tunut. Liikuntapainot-
teisuuden vähenemi-
nen johtuu valitettavasti 
myös siitä, että liikunta-
paikkoja, saleja ja kenttiä, 
on aina vaan vaikeampi 
saada käyttöön. Kysyn-
tään pyritään kuitenkin 
vastaamaan. Kestosuosi-
kit sen sijaan pitävät pin-
tansa vuodesta toiseen. 
Kokki- ja teatterikurssit 
ovat takuuvarmoja kesto-
suosikkeja ja niitä järjes-
tetäänkin edelleen. 

Kuvataiteilijan kulma

li säveltäjä Perttu Haapa-
nen ja ennen Perttua kir-
jailija Kari Hotakainen. 
Hieman hämmästelem-
me entistä, yhden huo-
neen liiketilaa, jossa ei 
ole vesipistettä ja vessaa. 
Sanna on kuitenkin tyy-
tyväinen; hän sanoo työs-
kennelleensä aiemmin 10 
hengen jaetussa työtilassa 
Vallilassa.

Sanna kertoo opiskel-
leensa Avoimessa taide-
koulussa, mistä hän val-
mistui viime keväänä. 
Hän on aiemmalta kou-
lutukseltaan musiikkitie-
teilijä ja on työskennel-
lyt osa-aikaisesti Barok-
kiorkesterin tuottajana. 

”Maalaamisessa on poh-
jimmiltaan kyse samas-
ta kuin musiikissa: pitää 
löytää oikea vire ja hyvä 
sointi”, Sanna kuvaa.

Sannan maalauksia 
pääsee näkemään 1.–13.4. 
MysticALArt galleriassa 
osoitteessa Mäkelänka-
tu 16. 

Hanna Horppila

Sanna Valkiala 
työhuoneellaan. 
Kuva Jussi Männistö.

Pääkaupunkiseudun 
saattohoidon kolmipor-
taisen mallin mukaises-
ti Helsinkiin tuli perus-
taa oma B-tason saatto-
hoitoa tarjoava yksikkö. 
Se perustettiin vuonna 
2013 Suursuon sairaalaan 
25-paikkaisena osastol-
le 11. Seuraavana vuonna 
perustettiin 18-paikkai-
nen palliatiivinen osasto, 
osasto 21.

Osastoilla hoidetaan 
vaikeasti sairaita ja kuo-
levia helsinkiläisiä aikui-
sia. Hoitoaika osastoilla 
on 2–3 viikkoa. Vuonna 
2016 osastoilla oli hoito-
jaksoja yhteensä 850. Mo-
lemmilla osastoilla toi-
mii moniammatillinen ja 
saattohoitoon kouluttau-
tunut henkilökunta. Po-
tilaat tulevat lähetteellä 
muun muassa Kotisairaa-
lasta, HUS Syöpätautien 
klinikalta ja muista Hel-
singin sairaaloista.

Palliatiivinen hoito on 
parantumattomasti sai-
raan ihmisen kokonais-
valtaista oireenmukais-
ta hoitoa, jossa huomi-
oidaan potilaan fyysi-
set, psykologiset, henki-
set, sosiaaliset ja elämän-
katsomukselliset tarpeet. 
Saattohoito on jo lähellä 
kuolemaa olevan ihmi-
sen kokonaisvaltaista, oi-
reenmukaista hoitoa, jo-
hon kuuluu muun muas-
sa riittävä kivunlievitys.

Osastoilla toimii kou-
lutettuja vapaaehtoisia. 
He ulkoiluttavat potilai-
ta, lukevat heille tai pyr-
kivät muilla tavoilla lie-
vittämään potilaan yksi-
näisyyden tunnetta. Va-
paaehtoisia tarvitaan li-

Saattohoitoa Suursuolla
sää, koulutuksia on 2–3 
kertaa vuodessa ja seu-
raava kurssi on 11.3. klo 
10–16. 

Poliittisesti ja uskon-
nollisesti riippumaton 
Helsingin Saattohoidon 
Tukiyhdistys perustettiin 
viime vuonna, ja jäsenek-
si voi liittyä kuka tahan-
sa. Sen tavoitteena on näi-
den osastojen viihtyisyy-

den lisääminen. Sähkö-
postilla voi ottaa yhteyttä, 
kysyä lisää toiminnasta ja 
liittyä jäseneksi (helsin-
gin.saattohoidontuki(at)
gmail.com). Yhdistyksel-
lä on myös Facebook-si-
vut. Seuraavassa lehdessä 
kerromme lisää saattohoi-
dosta Suursuolla.

Ulla Minkkinen & 
Paula Lagerstam

Lasten Kesäakatemia 
2017

Perinteistä on myös 
se, että kurssien ohjaaji-
na toimivat rinta rinnan 
niin ammattilaiset, opis-
kelijat kuin eri alojen har-
rastajatkin. Ensi kesänä 
Lasten Kesäakatemias-
sa on tarjolla 22 kurssia ja 
toiminta käynnistyy heti 
koulujen kesälomien alet-
tua 5.6. jatkuen kaksi viik-
koa. Ilmoittautuminen al-
kaa 15.3. (klo 00:01) ja jat-
kuu 15.5. saakka. Suosi-
tuimmat kurssit täyttyvät 
jo parin ensimmäisen päi-
vän aikana. 

Kurssitiedot ja ilmoit-
tautumisohjeet löytyvät  
osoitteesta www.ossy.fi. 

Lisätietoja: Teija Kamb 
p. 0400 887378

Rakkautta ja kiitoksia 
– Maunulan maiseman 
toinen vuosi käynnistyi!

riin ja käsitellä taiteen kei-
noin tärkeitä aiheita. Yh-
tenä tavoitteena on luoda 
eri-ikäisille ja eritaustai-
sille asukkaille kohtaami-
sen hetkiä. Kansallisteat-
terin arvoihin – taiteelli-
nen, keskusteleva, tasa-ar-
voinen –  Helsingin mal-
lin toteuttaminen sopii 
erinomaisesti.

Toisen vuoden tee-
ma on Maunula ja rakka-
us. Joukko maunulalaisia 
tutustuu kevään aikana 
teatteri-ilmaisuun ja val-
mistaa rakkaus-aiheisen 
esityksen Maunula-taloon 
ja tuo sen myös Kansal-
listeatteriin. Kiitos-teko-
ja syntyy maaliskuun ai-
kana: Ihme arki -taiteilija-

duo keräsi alkuvuodesta 
asukkailta ehdotuksia kii-
toksen kohteista. Evelii-
na Heinonen ja Laura Iko-
nen valmistavat taide-te-
koja, joilla kiitoksen koh-
de yllätetään.

Naapuripöytä-illallis-
peli jatkuu, ja nyt alueen 
yhteisöillä ja asukkailla on 
mahdollisuus tilata tapah-
tuma kotiinsa tai kokoon-
tumiseensa. Naapuripöy-
dässä tutustutaan pöytä-
seuraan pelin muodossa. 
Ruokalajien sijaan tarjoil-
laan keskustelun aiheita.

Pysy kuulolla!
 Salli Berghäll

www.maunulanmaise-
ma.fi, www.facebook.com/

maunulanmaisema

Taiteilijaduo Laura Ikonen ja Eveliina Heinonen keräsivät Ihme arki 
-kiitos-tekoja maunulalaisilta.
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Maunulan ala-asteel-
la vietettiin talviliikun-
tapäivää 15.2. Talvilii-
kuntapäivän järjestivät 
6.-luokkalaiset. Tämä oli 
osa kuudensien luokkien 
ilmiöprojektia. 

Talviliikuntapäivä kes-
ti koko koulupäivän ajan 
ja siihen kuului erilaisia 
aktiviteetteja kuten luis-
telua, jääkiekkoa, mä-
enlaskua ja ulkoleikke-
jä. Oppilaiden liikunta-
ajat porrastettiin luok-
ka-asteittain, jottei tulisi 
tungosta. Heidät jaettiin 
luokittain kuhunkin ryh-
mään, joissa 6.-luokkalai-
set toimivat ohjaajina.

Maunulan yhteiskoulun ja 
Helsingin matematiikka-
lukion uudet teemaopin-
not käynnistyivät luku-
vuoden kolmannessa jak-
sossa robottikurssilla. Lu-
kion uuteen valtakunnalli-
seen opetussuunnitelmaan 
kuuluu teemaopintoja, joi-
den tarkoitus on koota eri 
tiedonaloja ja oppiaineita 
yhteen jonkin teeman al-
la. Kursseja on kolme, ja 
ensimmäisen kurssin ta-
voitteisiin kuuluu tieteel-
lisen ja taiteellisen ajatte-
lun yhdistäminen. Kurs-
si toteutetaan tänä luku-
vuonna lukiossamme kak-
si kertaa, robottikurssina ja 
scifi-kurssina.

Robottikurssilla raken-
nettiin nimensä mukaises-
ti robotteja. Pohjana oli Ar-
duino-mikrokontrolleri, 
joka koodattiin ohjaamaan 
robottia halutulla tavalla. 
Piti siis opetella ohjelmoin-
tia, virtapiirien kytkemistä 
ja lisäksi ideoida itse robot-
ti. Alkuharjoituksia tehtiin 
ohjeiden mukaan, mutta 
lopulta oli edessä projek-
tityö, jonka opiskelijat to-

Sparta IF:n naisten jouk-
kueen viime kausi päät-
tyi SM-pronssiin, ja tänä 
vuonna tavoite on asetet-
tu vielä korkeammalle.

Kolme kertaa vuo-
den valmentajaksi valittu 
päävalmentaja Jani Vas-
kola on johdattanut sekä 
Spartan, GrIFK:n että hal-
litsevan mestarin Dicke-
nin Suomen mestaruu-
teen. “Tavoitteemme on 
selvitä välierien kautta fi-
naaliin. Rimaa ei ole syy-
tä laskea tänä vuonna.”

Moni naisten joukku-
een pelaajista on lähtöisin 
samalta luokalta Maunu-
lan ala-asteelta. Harras-
tus sitoi tytöistä tiiviin 
porukan, joka pitää yh-
teyttä myös pelihallin ul-
kopuolella. ”Joukkueessa 
on potentiaalia, ja se tulee 
varmasti pysymään hui-
pulla vuosia”, sanoo Vas-
kola. ”Meillä on ammatti-
mainen työmoraali. Nais-
pelaajat eivät saa palk-
kaa urheilusta, joten ky-
symys on työnteon asen-
teesta ja asioiden priori-

Heka-Maunulan Met-
säpurontie 13 yksikös-
sä on parin vuoden ajan 
ollut käytössä Electrolu-
xin sähköinen pesulava-
rausjärjestelmä. Ennen 
varausjärjestelmää pyyk-
kituvissa oli ongelmia: 
asukkaat ”unohtivat” ha-
kea pyykit kuivaushuo-
neista tai pestiin pyyk-
kiä toisen asukkaan vuo-
rolla. Isännöitsijä ehdot-
ti sähköistä varausjärjes-
telmää ja talotoimikun-

Talviliikuntapäivä ala-asteella

PARTURI
- KUN HIUKSET OVAT PÄÄASIA - 

Metsäpurontie 16, Puh. 041 471 3378
Parhaat palvelut - lehdessä ollut puh. nro. on väärä

Avoinna ma - pe 10.00-17.00, 
la sopimuksen mukaan

Tervetuloa
(Ent. Parturi-Kampaamo Takatukka)

MAUNULAN

Spartan naiset tähtäävät SM-mitaleille 
käsipallossa

soimisesta muun elämän 
ehdoilla.”

Sparta pelaa kotiottelun-
sa Pirkkolassa. Käsipallo on 
jäänyt Suomessa muiden 
palloilulajien varjoon, vaik-
ka esimerkiksi pelkästään 
Saksassa käsipallon pelaa-
jia on enemmän kuin jää-
kiekon pelaajia koko maa-

ilmassa. Vaskolan mukaan 
otteluita kannattaa tulla 
katsomaan, vaikka ei lajis-
ta paljon ymmärtäisikään. 
”Joukkueemme pelitapa on 
viihdyttävä ja vauhdikas.”

Kotipeleissä katsojien 
määrä on noussut vuodes-
sa 44 %, mikä kertoo kasva-
vasta kiinnostuksesta jouk-

kueeseen ja lajiin.
Spartan naiset selvittivät 

helmikuussa tiensä ylem-
pään jatkosarjaan. Pudo-
tuspelit pelataan maalis-
kuun lopussa ja mitalipelit 
huhtikuussa.

Kirsi Holopainen
http://sparta.sporttisait-

ti.com

Lukion teemaopinnot 
käyntiin 
robottikurssilla

teuttivat pääasiassa ryh-
missä. Suunnittelutyön 
merkitystä pyrittiin koros-
tamaan ja ideointiin käy-
tettiin aikaa.

Lopputuloksena syn-
tyi hienoja, tekijöiden-
sä näköisiä robotteja, jois-
sa oli ajatusta. Ongelman-
ratkaisun eri puolet tulivat 
opiskelijoille tutuiksi, kun 
työskentelyn edetessä al-
kuperäinen suunnitelma ei 
välttämättä toiminutkaan. 
Kuutio-niminen robotti sai 
hieman pyöristettynäkin 
pitää nimensä, ja kuusijal-
kainen kävelevä robotti to-
della lopulta käveli. Tök-
robotti oli söpö, mutta tök-
käsi ikävästi, ja mysteeri-
laatikko muun muassa las-
ki uhkaavasti kymmenestä 
nollaan. Kauko-ohjattava 
laser ja 2D-tulostimeksi ni-
metty piirtorobotti vakuut-
tivat tasokkuudellaan. 

Teknologiaa ja luovaa 
työskentelyä yhdistävä 
kurssi oli mainio kokemus. 
Kurssilla oli 13 opiskelijaa 
sekä opettajat Salli Kulma-
la ja Ville Tilvis.

Salli Kulmala

Utsab Pokharel ja Toom-Kaarel Kiisk 
projektinsa kimpussa. Kuva Salli Kulmala.

2.-luokkalainen Oi-
va kommentoi talvilii-
kuntapäivää seuraavas-
ti: – Luistelu oli tosi haus-
kaa, mutta aikaa oli liian 
vähän.

– Siellä oli ainakin to-
si kivoja ulkoleikkejä, 3. 
-luokkalainen Iida kertoi.

Tyytyväisiä olivat 
myös talviliikuntapäivän 
järjestäjät:

– Luisteleminen ja oh-
jaaminen oli ihan kivaa. 
Talviliikuntapäivä me-
ni mielestäni aika hyvin, 
6.-luokkalainen luistelua 
ohjaamassa ollut Oliver 
totesi.

Tarmo Sorsa

Pesulavaraus vaikka kotisohvalta
ta pyysi Hakonen So-
lutions Oy:stä myynti-
päällikkö Matti Aaltosta 
kokoukseensa.

Pesulavuorovaraus 
tehdään pesulassa vara-
uspaneelista tai nettiva-
rauksella. Hakoselta jär-
jestettiin asukkaille opas-
tustilaisudet. Palvelu on 
muutenkin ollut hyvää, 
aina on saatu neuvoja ja 
apua, kertoo talotoimi-
kunnan puheenjohtaja 
Tanja Sjöstedt.

Kun asukas on tehnyt 
varauksen, toinen asukas 
ei voi käyttää pesukonei-
ta tai kuivaushuonetta. 
Pesukoneiden käynnistys 
tapahtuu vilauttamalla 
pientä läpyskää eli tagia 
varauspaneelissa. Pesu-
lassa ja kuivaushuoneissa 
on ovilukijat jotka aukea-
vat myös tagillä.

Vaikeuksia on ollut 
Pakilantie 10-20:ssa, jos-
sa olisi tarvittu nopeam-
paa  virheiden korjaa-

mista ja lisää neuvontaa 
asukkaille. Siellä ei ole ol-
lut yhteyshenkilöä asuk-
kaiden puolelta, joka olisi 
viestinyt asioista suoraan 
Hakoselle.

Heka-Maunulassa on 
sähköinen pesulavaraus 
nyt seitsemässä talossa.

Varaustaulua voi käyt-
tää myös infotauluna. 
Isännöitsijä voi laittaa 
sinne tiedotteen ja asukas 
voi lukea sen tagillään. 

Ulla Tuominen

Spartan naisten edustusjoukkue 2016–2017 tähtää jälleen 
SM-mitaleille. Kuva: Kirsi Holopainen.

Liikuntapäivän ohjelmassa oli vauhdikkaita 
ulkoleikkejä.
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Monipuolista ohjelmaa
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Wigwam Revisited esiin-
tyy perjantaina 24.3.2017 
klo 20 G Livelabissä (Yr-
jönkatu 3). Wigwamin 
musiikkia esittävät Juk-
ka Gustavsonin, Mikko 
Rintasen, Pekka Nylun-
din, Petri Asialan sekä 
Jan Noposen muodosta-
ma kokoonpano. Gustav-
son, Rintanen ja Noponen 
ovat tuttuja Wigwam-
yhtyeen riveistä jo sen 
aktiiviajoilta.

Wigwam on eräs suo-
malaisen rock-histori-
an merkittäviä bände-
jä. Se muistetaan klassik-
koaseman saavuttaneis-
ta proge-albumeista, joi-
ta Love Records julkaisi 
1970-luvulla. 

Paikka: G Livelab, Yr-
jönkatu 3

Wigwam Revisited 
esiintyy 24.3.

Muusikko Mikko 
Rintanen on tuttu 
näky kahvila 
Wanhassa 
Maunulassa.

Arpaonnea Jääjuhlassa

MAUNULA-TALON 
KÄYTTÄJÄTAPAAMINEN

Torstaina 16.3. klo 18-20
Metsäpurosali

Tilaisuudessa keskustellaan talon käytöstä ja 
ohjelmasta sekä kerätään kokemuksia siitä, 

miten talon toiminta on käynnistynyt. 
Mitä toivotaan lisää, mikä on toiminut hyvin, 

mitä voisi parantaa?
Paikalla ovat myös Maunula-

talon neuvottelukunnan asukas- ja 
työntekijäedustajat.

Tervetuloa!

Kaipaatko 
hyötyliikuntaa? 
Tule hakemaan Maunulan 
Sanomia 
la 11.3. klo 11-12 tai
su 12.3 klo 12-13
Maunulan Mediapajalta!

Iloinen herkkukorin 
voittaja Maunulan 
Leijonien 
järjestämässä 
jääjuhlassa 5.3.2017 
Maunulan ala-
asteella. Kuva Pekka 
Lähteenoja
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