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Asukaslähtöisesti suun-
niteltu Maunula-talo, jota 
rakennetaan Maunulan S-
marketin kupeeseen osoit-
teeseen Metsäpurontie 4, 
otetaan käyttöön joulu-
kuussa 2016. Talosta tulee 
tiedon, taidon, oppimisen 
ja kulttuurin talo, jossa lo-
mittuvat Helsingin kau-
punginkirjaston, nuoriso-
asiainkeskuksen ja työvä-
enopiston toiminnot.

Meillä kaikilla on mah-
dollisuus vaikuttaa Mau-
nula-talon tulevaan toi-
mintaan vastaamalla 
maaliskuun loppuun as-
ti avoinna olevaan kyse-

Talot vanhassa osassa 
Maunulaa tutisivat 90-lu-
vun puolivälissä kun 
Maunulanmäen uume-
niin räjäytettiin isoa luo-
lastoa. Valtavat määrät 
kiviainesta kuljetettiin 
pois Männikkötien huol-
totunnelin kautta. Siitä 
tulisi väestönsuoja. Me 
asukkaat toivoimme, et-
tei koskaan tulisi sellais-
ta tilannetta, että sinne 
joutuisi tositarkoituksella 
menemään.

Mutta siitä tulikin mu-
kava paikka. Liikuntakes-
kus, jossa on isot pelisa-
lit, painisali, ampumarata 
ja kuntosali, kaikki vilk-
kaassa käytössä. Edul-
lisella lähiöliikuntapas-
silla on saanut osallistua 
hyvien vetäjien ohjasta-
miin tunteihin, venytte-
lystä jumpasta tanssista 
joogaan ja kuntosalihar-
joitteluun. Valittavana on 
myös nykyaikana harvi-
nainen pianistin säestä-
mä voimistelutunti. Mi-
nä, kuten monet muut, en 
jaksa yksin puurtaa, mut-

Helsingin kaupunki mak-
soi viime vuonna 56 mil-
joonaa euroa ns. sakko-
maksua Kelalle siitä, ettei 
työllistänyt pitkäaikais-
työttömiä. Kyse on siitä, 
että kunnat joutuvat mak-
samaan pitkään työttö-
mänä olleiden työmark-
kinatuesta aluksi puo-
let ja lopulta 70 prosent-
tia. Summa on yli puo-
let enemmän kuin kau-
punki käytti työllisyyden 
hoitoon. 

Työttömiä on Helsin-
gissä jo noin 42 000. Eri-
tyisen rajusti on kasvanut 
pitkäaikaistyöttömyys, 
yli 30 prosenttia vuodes-
sa. Maunula on Jakomä-
en ja Mellunmäen jälkeen 
pahiten työttömyydestä 
kärsivä alue Helsingissä. 

Työllisyyden hoitami-
sen painopiste on siirret-
tävä katteettomasta mark-
kinauskosta valtion ja 
kuntien  toimiin. Helsin-
gille tarvitaan konkreetti-
nen työllisyysohjelma. 

Kaupungin palvelui-
hin tarvitaan lisää työnte-
kijöitä. Se näkyy erityisen 
selvästi vanhuspalveluis-

Miksi Helsinki 
maksaa 
työttömyydestä eikä 
työllistä?

sa. Monia töitä voidaan 
jakaa useammille siirty-
mällä kahteen 6 tunnin 
vuoroon, mikä voidaan 
tehdä monien Ruotsin 
kuntien tapaan palkkaa 
alentamatta, koska työn 
tuottavuus kasvaa. Jos 
kaupungille perustetaan 
oma rakennusliike, se voi 
työllistää ja samalla hel-
pottaa edullisten vuok-
ra-asuntojen pulaa. Hel-
sinki voi työllistää työt-
tömiä palkkatuella myös 
kunnan töihin. Myös asu-
kastaloilla on tässä tärkeä 
rooli. 

Vaikka lama ja valtion 
päättämät menoleikka-
ukset näkyvät myös Hel-
singin taloudessa, tekee 
kaupunki voittoa. Vuo-
den alkaessa kaupungilla 
oli lainasaatavia lähes 700 
miljoonaa enemmän kuin 
velkoja. Pankkitileillä ma-
kasi 875 miljoonaa euroa. 
Tätä ”laiskaa rahaa” on 
syytä ohjata työpaikkojen 
luomiseen. 

Yrjö Hakanen
Kaupunginvaltuutettu, 

SKP ja Helsinki-listat
Maunula-Pirkkola

ta seurassa jumppaami-
nen on mukavaa!

Kuntosalilla on ol-
lut hauskaa seurata, kun 
vanhat papat ja sitkeät 
naiset puskevat ja polke-
vat koneita energisesti, 
samalla vaihtaen kuulu-

misia. Ja olemme saaneet 
katsella nuoria atleetteja, 
jotka harjoittelevat anka-
ran määrätietoisesti kaik-
ki sopuisasti samaan ai-
kaan. Liikuntahallin ti-
loissa on rennon tuttaval-
linen ilmapiiri.

Jos tämä kaikille avoin 
Lähiöliikunta-palvelu nyt 
keväällä lopetetaan, on se 
valitettavan lyhytnäköis-
tä säästöä ja hyvin ikä-
vää sadoille aktiivisille 
liikkujille.

H. E.

Liikunta on elämää

Maunula-talon toimintaa 
suunnitellaan yhdessä

lyyn osoitteessa maunula-
talo.fi. Kaikkien kyselyyn 
vastanneiden kesken ar-
votaan tabletti. Samassa 
osoitteessa on käynnissä 
äänestys Maunula-talon 
logosta 15.3. asti.

Verkkokyselyn lisäksi 
ideoita kerätään useassa 
vaiheessa niin, että mah-
dollisimman moni talon 
tuleva käyttäjä voi osallis-
tua suunnitteluprosessiin. 
Suunnittelijat jututtivat S-
marketissa kävijöitä ja vie-
railevat vielä paikallisissa 
päiväkodeissa, kouluis-
sa ja senioritaloissa. Ide-
oita jalostetaan keväällä 

kaikille avoimissa työpa-
joissa ja niistä koostetaan 
toimintaehdotuksia, joista 
valitaan avoimella äänes-
tyksellä seuraavan vuo-
den toimintasuunnitel-
man runko.

Maunula-talo on valit-
tu yhdeksi kolmesta Hel-
singin kaupungin ja kau-
punginosayhdistysten 
KEVEIN-innovaatioalus-
tasta maaliskuun alussa. 
Kun yleensä asukkaat pi-
detään kädenmitan pääs-
sä, heitä konsultoidaan ja 
he saavat lausua, nyt on 
luotu yhdessä lähtökohtia 
vuodesta 2013. Maunula-

lainen osallistuva suun-
nittelu ja hallinto on maa-
ilmanlaajuisestikin harvi-
naista. Tule mukaan de-
mokratiahankkeen koko-
uksissa ja Facebookissa 
– tai vaikka soittamalla ja 
kysymällä kuulumisia.

Seuraava toimintaa 
suunnitteleva avoin foo-
rumi on Saunabaaris-
sa 3.4. klo 15-18. Terve-
tuloa vaikuttamaan talon 
toimintaan!

Emilia Palonen
 epalonen@gmail.com, 

040-5077198 
Maunulan demokratia-

hanke: maunula.blogspot.fi
 

 
 
                            

                 Kahvila Konditoria 
                    Wanha Maunula 
 

 
 

 
  

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

 

Tilaa meiltä kevään juhliin
maukkaat

voileipä- ja täytekakut!

Maunulan 
Naisvoimistelijat ry

 

HYVÄSSÄ SEURASSA 
ON ILO LIIKKUA! 

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

astala.fi

mukana 
kehittämässä 

alueellista 
infojärjestelmää
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Maunula on kaikesta päätellen Helsingin kekseliäin kaupunginosa. Helsin-
gin kaupunginosayhdistykset ry etsi Kevein-hankkeessaan kolmea kekse-
liästä kaupunginosaa innovaatioalustoiksi. Peräti puolet kaikista ehdotuksis-
ta tuli Maunulasta. Maunula-talo lähidemokratian 3.0 mallina valittiin yhdek-
si pilotiksi kolmesta. Tulos kertoo, että Maunulassa kannetaan vastuuta alu-
een tulevaisuudesta. Maunulan on sanottu olevan myös Helsingin berliini-
mäisin kaupunginosa haluttaessa korostaa alueen rosoisuutta ja luovuutta.  
Ich bin ein maunulalainen.

Hannu Kurki ;-)

PÄÄKIRJOITUS

Maunulan kirkossa (Met-
säpurontie 25) on pääsi-
äisen aikaan kiinnostavia 
musiikillisia tapahtumia:
Su 20.3. klo 16 Yhteyden 
messu, säv. ja sanat Salla 
Remes. Elävät kivet -kuo-
ro ja soitinyhtye. Tarja Al-
bekoglu, kantt. Maija Pe-
sonen-Kareinen. Kahvitar-
joilu messun jälkeen.
Ke 23.3. klo 13 Maunulan 
kirkossa “Käy yrttitarhasta 
polku“. Ristintien tekste-
jä ja pääsiäisajan virsiä ja 

Pääsiäisajan tapahtumia 
Maunulan kirkossa

musiikkia.
To 24.3. klo 18 Kiirastors-
tain ehtoolliskirkko.
Pitkäperjantaina  25.3. 
klo 18 “Sula, sydämeni, 
kyynelten tulvaan” - J. S. 
Bachin passiomusiikkia. 
Su 27.3. klo 16 Pääsiäis-
messun jälkeen musiikilli-
silla kirkkokahveilla pääsi-
äisvirsiä yhteisesti laulaen. 
Mukana Maunulan kirkon 
musiikkiryhmä ja kanttori 
Maija Pesonen-Kareinen.
Su 27.3. klo 17.15 “Au-

rinkomme ylösnou-
si” Maunulan kirkon 
seurakuntasalissa.
Ke 27.4. klo 13 Kevät-
laulajaiset yhteisvastuun 
hyväksi.
Vappuna 1.5. klo 16 Ke-
väinen messu, simaa ja 
munkkeja.
Äitienpäivänä 8.5. 
klo 16 Messu ja musiikilli-
set äitienpäiväkahvit.
Tarkemmat tiedot seura-
kunnan nettisivuilta ja Kirk-
ko ja kaupunki- lehdessä.

Maunulan ala-asteen pi-
ha ja ruokala täyttyivät 
sunnuntaina 6.3. iloises-
ta väestä. Maunulan Lei-
jonat järjestivät jääjuhlan 
57. kerran. Ohjelmassa oli 
perinteisesti lapsia var-
ten ongintaa, koiravaljak-
koajelua, poniratsastusta, 
Partiolippukunta Vuok-
kojen järjestämänä kas-
vomaalausta ja Maunulan 
naisvoimistelijoiden las-

Helsingin uuden kult-
tuurimallin toiseksi Mau-
nulan hankkeeksi valit-
tu M-cultin Yhteisöllisen 
mediataiteen residens-
sit käynnistyi joulukuus-
sa avoimella, kansainvä-
lisellä mediataideprojek-
tihaulla. Projektiehdotuk-
sia tuli 383 kpl 63 maasta. 

“Näin iso kansainväli-
nen kiinnostus työsken-

Kansainvälisellä haulla 
taiteilijoita Maunulaan

nellä Maunulassa yllät-
ti – se kertoo taiteilijoi-
den halusta ankkuroi-
da työnsä arkielämään 
ja ihmisten kohtaami-
seen”, sanoo M-cultin 
toiminnanjohtaja Min-
na Tarkka. Ehdotuksis-
ta useat saivat kimmok-
keen Maunulan yhtei-
söllisestä ilmapiiristä, 
johon kuuluu aktiivista 

Steve Maher tuo tuunatut metallinpaljastimet tunnistamaan 
maanalaisia soundeja.

asukasosallistumista ja 
lähidemokratiaa.

Kevään 2016 tuotanto-
kauden taiteilijoiksi va-
likoituivat kuvataiteili-
ja Steve Maher, taiteili-
jatyöpari Paolo Patelli ja 
Giuditta Vendrame sekä 
koreografi Juli Reinartz.

Lisätietoja 
http://m-cult.org/projects/

capp

On aivan tavallinen tiis-
tai-ilta Metsäpurontiel-
lä. Tai ei aivan tavallinen 
– tänään on nimittäin 23. 
helmikuuta. Tänään en-
simmäiset rohkeat asuk-
kaat saapuvat ensimmäi-
seen Naapuripöytään. 
Toivottavasti.

Naapuripöytä on en-
simmäinen tapahtuma, 
jonka järjestämme Kan-
sallisteatterin Maunulan 
maisema -hankkeen puit-
teissa. Se on teatterillinen 
konsepti, jonka tarkoi-
tuksena on, että toisilleen 
vieraat maunulalaiset tu-
tustuvat toisiinsa – ja me 
heihin.

Odotamme Sauna-
baarin Vaahterasalissa. 
Asettelemme pöydät ja 
valkoiset liinat paikoil-
leen. Testaamme äänen-
toiston, puemme frakit 
päälle, asettelemme ky-
symyslaput ja astiat siis-
tisti. Kertaamme illan 
käsikirjoituksen.

Jännittää. Mitä jos ih-
misiä ei tule lainkaan? 
Tai mitä jos heitä tulee lii-
kaa? Mitä jos pöydät ei-
vät riitä?

Seitsemältä avaamme 
ovet ja näemme pieneh-
kön, juuri sopivan ko-
koisen joukon maunula-
laisia, jotka odottavat si-
säänpääsyä. Frakkimme 
nähdessään yksi heis-
tä huudahtaa: ”Minähän 
olen pukeutunut ihan 
väärin! Jos olisin tien-
nyt…”. Rauhoittelem-
me häntä ja vakuutam-
me, että tänne voi tulla 
juuri sellaisena kuin on, 
vaikka me hovimestarit 
olemmekin pukeutuneet 
juhlavasti.

Alkujännityksen jäl-
keen ilta lähtee mainiosti 
käyntiin. Salissa on lähes 
maaginen tunnelma, kun 
ihmiset alkavat kertoa 
toisilleen yllättävänkin 
henkilökohtaisia asioita.

Kahden parinvaihdon 
ja yhdeksän ”ruokala-
jin” eli kysymysryppään 
jälkeen ilta alkaa lähes-

Naapuripöytä

tyä loppuaan.  ”Kiitos, oli 
erinomainen kattaus.”

Vieraiden poistut-
tua jäämme keskustele-

Ihmiset kuvassa vasemmalta oikealle ovat 
Eveliina Heinonen, Pirjo Virtanen, Juho 
Gröndahl ja Salli Berghäll. Kuva Krista 
Mäkinen. 

Jääjuhla veti väkeä

Jääjuhla järjestettiin nyt 57. kerran.

ten temppurata. Lisäksi 
tarjolla on saappaanheit-
toa, arpajaisia, kirpputori, 
makkaraa, hernekeittoa ja 
leivonnaisia sekä kahvila. 

Omaa toimintaansa jää-
juhlissa esittelivät Mau-
nula-Seura, Maunulan Sa-
nomat, asukastila Mau-
nulan Mediapaja ja SPR 
Pohjois-Helsingin osas-
to. Kaupunkisuunnittelu-
virasto esitteli Maunulan 

kaavoitusta. Maunula-ta-
losta kerättiin mielipiteitä 
talon tulevasta toiminnas-
ta ja talon logosta. Kansal-
listeatterin päivystävä tai-
teilija oli tapahtumassa ta-
vattavissa. Maunulan ala-
asteen vanhempaintoi-
mikunta painoi käsityö-
luokassa logoja paitoihin. 
Maunula-Seura esitteli 
Kärtsy Hatakan tekemää 
Maunula-levyä.

Vaatekorjaukset
Tilaustyöt
Hääpuvut
Nahkavaatteet
Turkit
Pesulapalvelu
Nahkapesu
Kodintekstiilit
Alihankinta ym.

·

·

·
·
·
·
·
·
·

Länsi-Pakila
Rapparintie 6
(09) 752 2668

www.ullastiina.fi

ASUSTEHUOLTO ULLASTIINA

info@ullastiina.�
050 5363 904

PESULAP
ALVELU

Naapuripöytiä järjes-
tetään Saunabaaril-
la keväällä vielä kuusi 
kertaa: ti 8.3., ti 15.3. 
ja to 31.3. klo 19, pe 
8.4. ja 15.4. klo 13 sekä 
ti 28.4. klo 19.

maan illan kulusta niin 
innokkaasti, että juuri ja 
juuri ehdimme ulos en-
nen kuin Saunabaarin 
hälytysjärjestelmä me-
nee päälle. Tästä on hyvä 
jatkaa.

Juho Gröndahl
Kansallisteatterin 

Maunulan maisema 
-hankkeen dramaturgi
www.maunulanmai-

sema.fi.
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Helmikuisena tiistai-
aamuna ajovuorossa ole-
va kuljettaja Lasse Rau-
tava kertoo, että aamun 
ensimmäisellä vuorolla 
kyydissä on yleensä lap-
sia vanhempineen mat-
kalla päiväkotiin. Sen jäl-
keen alkaa varttuneempi-
en vaihteleva virta. Kyy-
tiin mahtuisi hänen mu-
kaansa enemmänkin vä-
keä  –  varsinkin iltapäi-
vällä on hiljaisempaa.  

HSL on valmis muutta-
maan reittejä tarvittaessa 
matkustajamäärien ja pa-
lautteen perusteella. Pa-
lautetta HSL:lle voi lähet-
tää internetissä osoittees-
sa https://www.hsl.fi/pa-
laute tai soittaa asiakas-
palvelun numeroon 09 
4766 4000.

Hanna Horppila

Maunulassakin puikke-
lehtiva pikkubussi 603 
ajaa yhtä Helsingin 24:stä 
lähibussireitistä. Lähi-
bussit on tarkoitettu eri-
tyisesti ikäihmisille ja lii-
kuntarajoitteisille, mutta 
niitä voivat käyttää kaik-
ki matkustajat. Lähibus-
seissa on samanlaiset tak-
sat ja matkakortin lukijat 
kuin muissakin busseissa, 
mutta lähibussit ovat pie-
niä ja reitit mutkikkaita. 
Autoilla on reittikarttaan 
merkityt pysäkit, mutta 
kyytiin voi nousta ja kyy-
distä poistua muuallakin 
reitin varrella, jos se on 
vain liikenneturvallisuu-
den ja -säännösten mu-
kaista. Kuljettaja auttaa 
tarvittaessa.

Linjan 603 reittiä muu-
tettiin syksyllä 2015, kun 

Lähibussi 603 on kaikkien 
käytettävissä

Puretun Suursuon os-
toskeskuksen tontille 
rakennetaan 44 asumis-
oikeusasuntoa (2.660 as-
m²) sekä katuaukioil-
le avautuvaa näyteik-
kunallista liiketilaa yh-
teensä 333 k-m². Suo-
notkonpuiston länsi-
osaan, Suonotkonkujan 
varteen, on tulossa 17 
Hitas-omistusasuntoa 
(1.019 as-m²).

Helsingin kaupun-
gin asuntotuotantotoi-
misto ATT toimii nel-
jän asuinkerrostalon ra-
kennuttajana. Raken-

Keskustan asuintalojen rakentaminen käynnistyy syksyllä 
nukset ovat suunnitte-
luvaiheessa. Kohteiden 
suunnittelijana on toi-
minut Arkkitehdit Sar-
lin + Sopanen Oy (ks. 
havainnollistamiskuva).

Rakennustyöt alkavat 
kesällä 2016 ja kestävät 
20–22 kuukautta. ATT:n 
asuntomyynti tulee 
myymään sekä asumis-
oikeus- että Hitas-omis-
tusasunnot. Myynti al-
kaa arviolta loppukesäl-
lä 2016, ja siitä tiedote-
taan ATT:n nettisivuil-
la osoitteessa www.att.
hel.fi.

Arkkitehdit Sarlin + 
Sopanen Oy on suunnitellut 
ostoskeskuksen paikalle 
tulevat kerrostalot

siihen yhdistettiin lin-
ja 604. Mm. Maunulan ja 
Pirkkolan välinen osuus 
jäi tuolloin pois. Nyt reitti 
on: Paloheinä–Maunula–
Metsälä–Käpylä–Koske-
la–Oulunkylä–Malmi. Lä-
hibussi 603 kulkee esim. 
Maunulan terveysaseman 
ja Koskelan palvelukes-
kuksen kautta ja sillä pää-
see vaikkapa kirjastoon ja 
kauppaan tai lähijunalle.

Linjaa 603 liikennöi-
dään maanantaista per-
jantaihin päiväsaikaan 
kerran tunnissa. En-
simmäinen vuoro läh-
tee Paloheinästä Kuus-
miehentieltä klo 7:30 ja 
saapuu Malmin asemal-
le lähes tuntia myöhem-
min. Viimeinen vuoro 
Malmilta takaisinpäin 
lähtee klo 15:30.

Vakiomatkustaja Eeva nousemassa lähibussi 603:n kyytiin 
Töyrytiellä Maunulassa.

Maunulan 118. aluefoorumi  
ma 14.3.2016. klo 18–20 

Mitä Maunulan kaavoituksessa ja 
asuntorakentamisessa tapahtuu? Raide-

Jokerin varren kaavoitus edistyy. Kuusikkotiellä 
rakennetaan parhaillaan katu- ja vesijohtoinfraa 

asuntorakentamista varten. Maunulan keskustaan 
tulee sekä asumisoikeus- että Hitasasuntoja. 
Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali 

(Metsäpurontie 25)

Maunulan 119. aluefoorumi  
ma 11.4.2016. klo 18–20 

Maunula turvallisuustilastoissa. Miten 
Maunula turvallisuus on kehittynyt? Helsingin 

tietokeskus julkaisee maaliskuussa 2015 tehdyn 
turvallisuuskyselyn tulokset. Mitkä paikat asukkaat 

kokevat turvattomiksi ja miten ympäristöä voisi 
niiltä osin parantaa? 

Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali 
(Metsäpurontie 25)

ATT rakentaa Kuusikkotielle 
asumisoikeusasuntoja

ATT rakentaa Kuusikkotien eteläpuolelle rivitaloja ja 
pohjoispuolelle kerrostaloja.

Helsingin asuntotuo-
tantotoimisto ATT ra-
kennuttaa Kuusikko-
tielle asumisoikeusyhti-
ön. Haso Kuusikkotie si-
joittuu kahdelle tontille 
Kuusikkotien ja sen jat-
kona olevan Kuusikko-
polun molemmin puo-
lin. Yhtiöön on tulossa 
sekä kerrostalo- että ri-
vitaloasuntoja. Raken-
nusten kerrosluku vaih-
telee kahdesta neljään. 

Kohde on hankesuun-
nitteluvaiheessa, joten 
kaikki laajuustiedot ovat 
ainoastaan suuntaa an-
tavia. Asuntomääräksi 
on arvioitu noin 60 kpl 
ja huoneistoalaksi noin 
4100 hm².

Tämän hetken alusta-
va aikatauluarvio on, et-
tä rakentaminen alkaa 
syksyllä 2017 ja kohde 
valmistuu keväällä 2019.



5MAUNULAN SANOMAT 1/2016

Kaavaratkaisu mahdol-
listaa Raide- Jokerin var-
ren täydennysrakenta-
misen Maunulassa. Rai-
de-Jokerin pikaraitiotietä 
varten Pirjontien ja Pirk-
kolantien katualuetta 
levennetään. 

Uutta asuntokerros-
alaa on suunniteltu noin 
25 000 k-m². Asukas-
määrän lisäys suunnit-
telualueella on 600. Lii-
ke- ja toimitilaa suunnit-
telualueelle on osoitet-
tu 740 k-m². Liike- ja toi-
mitilat sijoittuvat pääosin 
Pakilantien ja Pirjontien 
risteykseen.

Kaavaratkaisun to-
teuttaminen vaikut-
taa erityisesti siten, et-
tä Raide-Jokerin var-
si rakentuu nykyistä 
kaupunkimaisemmin.

Pirjontien ja Pirkkolantien kaavaluonnos

Pirjontien ympäristön kaavaluonnos on nähtävillä Maunulan kirjastossa 1. - 24.3.2016.

Kaavaluonnos on esil-
lä 1.–24.3.2016 Maunulan 
kirjastossa (Suursuonlai-
ta 6), Info- ja näyttelytila 
Laiturilla (Narinkka 2) ja 
kaupunkisuunnitteluvi-
rastossa, (Kansakouluka-
tu 3, 1. krs).

Esittely- ja keskustelu-
tilaisuus on ma 7.3. klo 
17.30 Ratikkanäyttelyssä 
Laiturilla (Narinkka 2). 

Lisäksi kaavan val-
mistelijat ovat tavattavis-
sa Maunulan kirjastossa 
ma 21.3.2016 klo 18–19.30 
ja kaupunkisuunnittelu-
virastossa sopimuksen 
mukaan. Aiheesta kes-
kustellaan myös Maunu-
lan 118. aluefoorumilla 
ma 14.3.2016 Asukastalo 
Saunabaarilla.

www.hel.fi/ksv kohdassa 
Nähtävänä nyt.

Maunulapäivä 2016
Koko perheen Maunulapäivää vietetään taas 

Maunulan Leikkipuistossa 
torstaina 19.5. klo 16–19 

Ohjelmassa on mm. frisbeegolfia, 
koripalloa, heppa-ajelua, musiikki- ja 

tanssiesityksiä sekä jättisaippuakuplien 
puhallusta. Tarkempi ohjelma julkaistaan 

Maunulan nettisivuilla huhtikuun 
loppupuolella. 

Tapahtuman järjestää Maunulatiimi.

h:\masa\kirjaston kevät 2016.doc  
 

Maunulan kirjasto 
                  Suursuonlaita 6   
                  puh. 09-310 85063 
 
Aukioloajat: ma-to 9-20, pe 9-16, la 10-16 
 
Kevään 2016 tapahtumia 
 
Kirjailijavieraana Heidi Köngäs 
ke 16.3. klo 18.00–19.30 
 
Lorutuokiot maanantaina 4.4. ja 2.5. 
1–2 -vuotiaille klo 9.30–10.00 
0–1 -vuotiaille klo 10.15–10.45 
 
Satutunnit parittoman viikon torstaina 
klo 18.00 (viimeinen kerta 28.4.) 
 
Tiistaikerho alakoululaisille  
klo 14–16 lautapelejä, askartelua yms. 
 
Katso lisää tapahtumia: 
www.helmet.fi/maunulankirjasto 

 

Yleiskaavaehdotus oli 
nähtävillä tammikuun 
loppuun saakka. Kau-
punkisuunnitteluviras-
ton mukaan kaavasta 
jätettiin 1444 muistu-
tusta. Lausuntoja tuli 
myös viranomaisilta ja 
naapurikunnilta. Kau-
punkisuunnitteluvi-
raston mukaan eniten 
muistutuksia tuli seu-
raavista alueista: Tuo-
marinkylän kartanon 
lähiympäristö, Malmin 
lentokentän alue, Var-
tiosaari, Hämeenlin-
nanväylän varsi, Ou-
lunkylä, Katajanokka, 
Lauttasaari ja Talin–
Munkkivuoren alue. 

Yleiskaavaehdotuk-
sessa esim. Tuusulan-
väylä ja Hämeenlin-
nanväylä on muutettu 
kaupunkibulevardeik-

Yleiskaava-
ehdotukses-
sa haukataan 
Keskuspuistoa

si, joiden varrelle on 
osoitettu tiivistä kan-
takaupunkimaista ra-
kentamista. Jos yleis-
kaavaehdotus etenisi 
asemakaavoitukseen, 
mm. Maunulan ma-
jan ja Hämeenlinnan-
väylä välinen alue ra-
kennettaisiin, samoin 
suurin osa viljelypals-
toista ja osa Pirkkolan 
urheilupuistosta. 

Yleiskaavaehdo-
tus etenee seuraavak-
si kaupunkisuunnit-
telulautakuntaan, jos-
sa se on tarkoitus käsi-
tellä touko–kesäkuun 
vaihteessa. Mikäli lau-
takunta ei esitä kaava-
ehdotukseen muutok-
sia, se käsitellään kau-
punginvaltuustossa 
loppusyksystä. 

www.yleiskaava.fi

Helsingin Itäkeskuksen ja 
Espoon Keilaniemen vä-
lille suunnitellun Raide-
Jokeri-pikaraitiotien han-
kesuunnitelma on valmis-
tunut. Hankesuunnitel-
massa määritellään rai-
tiotien ja pysäkkien sijain-
ti sekä hankkeen kustan-
nukset. Helsinki ja Espoo 
päättävät hankkeen etene-
misestä tänä keväänä.

Rakentamisen kustan-
nusarvio on 275 milj. eu-
roa. Hallitus on ilmoitta-
nut antavansa hankkeelle 
kolmanneksen eli 83 milj. 
euroa. 
Linjaa ennustetaan käyt-
tävän 102 000 matkustajaa 
arkivuorokaudessa vuon-
na 2040.

Raide-Jokerin hankesuunnitelma 
valmistunut 

Raide-Jokeri korvai-
si nykyisen runkobus-
silinjan 550. Runkolin-
jan siirtäminen raiteille 
mahdollistaa kasvavien 
matkustajamäärien kul-
jettamisen tulevaisuu-
dessa. 550 on jo nyt Hel-
singin seudun vilkkaim-
min liikennöity bussilin-
ja. Linjalla on päivittäin 
noin 40 000 matkustajaa, 
ja linjan bussit jonoutuvat 
ruuhka-aikoina.

Raide-Jokerin linjan 
varteen suunnitellaan 
uutta asunto- ja työpaik-
karakentamista muun 
muassa Myllypuroon, 
Roihupeltoon, Viikkiin, 
Oulunkylään, Maunu-
laan, Haagaan, Pitäjän-

mäkeen, Perk-
kaalle, Ota-
niemeen ja 
Keilaniemeen.

Raide-
Jokeriin voi tu-
tustua Ratik-
ka-näyttelyssä 
24. maaliskuu-
ta asti näytte-
lytila Laiturilla 
(Narinkka 2). 
Näyttelyssä on 
esillä mm. kah-
deksan metriä 
pitkä pienois-
malli Raide-Jo-
kerin reitistä. 

Yksi raitiovaunu vastaa kapasiteetiltaan 
kolmea telibussia tai 170 henkilöautoa.

VALMISTUU SYKSYLLÄ 2016
Asukkaat mukaan 
Maunula-talon 
päätöksentekoon

Asukastapaaminen
 Saunabaarilla

 (Metsäpurontie 25) 
sunnuntaina 3.4. klo 15.

Tule mukaan ideoimaan talon 
kahvilatoimintaa ja vaikuta talon 
budjettiin tai ohjelmistoon – voit 
valita itseäsi kiinnostavan aiheen.

TERVETULOA!
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Matematiikkalukion vanhat tanssin pyörteissä ala-asteella. Kuva: 
Juha Forsberg

Lähiöliikunta supistuu 
Maunulassa
Helsingin kaupungin lii-
kuntavirastolla on ollut 
lähiöliikuntaa lähes kak-
sikymmentä vuotta neljäl-
lä eri alueella Helsingissä, 
yksi näistä on Maunula – 
Haagan alue.

Liikuntavirasto tulee 
saamaan erillisrahoitusta 
vielä kevään 2016 lähiö-
liikuntatoimintaan, mutta 
sen jälkeen rahoitus päät-
tyy. Liikuntaviraston lä-
hiöliikuttajat jatkavat lä-
hiöliikunnan toteuttamis-
ta joka alueella, mutta ul-

kopuolisen rahoituksen 
päättyessä tarjonta tulee 
supistumaan.

Liikuntaviraston mu-
kaan toiminnan painopis-
teet ja alueet ovat muuttu-
neet. Lähiöliikuttaja tulee 
jatkossa liittymään vah-
vasti läntisen Helsingin 
nuorten liikuntaan akti-
voiminen (Maunula, Kan-
nelmäki, Pohjois-Haaga, 
Pitäjänmäki). ”Siitä huoli-
matta jatkamme omilla re-
sursseillamme myös Mau-
nulan lähiöliikuntaa.”

”Suunnittelemme ke-
vään 2016 aikana lähiö-
liikunnan tulevaa liikun-
takautta ja toivottavasti 
saamme myös myönteisiä 
päätöksiä hakemaamme 
erillisrahoitukseen.”

Liikuntavirasto on il-
moittanut haluavansa pa-
lautetta asukkailta ja asi-
akkailta, jotta voidaan 
suunnitella, mihin toi-
minnassa jatkossa keski-
tytään ja mitkä palvelut 
ovat kaikkein tärkeimpiä 
asukkaiden kannalta.

Hiihtoloman alkami-
sen kunniaksi eskarit 
tekivät retken lähei-
seen metsään. Mukaan 
otettiin kertakäyttög-
rilli ja makkaraa.

Eskarit käyvät 
säännöllisesti keskus-
puiston metsässä leik-
kimässä, taiteilemas-
sa ja tutkimassa luon-
toa. Eväät otetaan aina 
mukaan. Lasten mie-
lestä metsässä on mu-
kavinta leikkiä. Met-
sä rauhoittaa, innostaa 
tutkimaan erilaisia il-
miöitä ja mielikuvituk-
selliset leikit vievät mu-
kanaan pitkiksi ajoiksi 
kerrallaan. Maunulan 

Maunulan eskarit 
metsäretkellä 

Maunulassa on jo useam-
man vuoden ajan toimi-
nut Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton Pakilan 
ahkerien vapaaehtoisten 
ylläpitämä perhekahvi-
la. Maunulan leikkipuis-
ton tiloissa perjantaiaa-
muisin kokoontuva per-
hekahvila tarjoaa vapaa-
muotoista yhdessäoloa 
kotona oleville lapsille ja 
vanhemmille.

“Vapaan leikin ja oles-
kelun lisäksi järjestetään 
toiveiden ja mahdolli-
suuksien mukaan esimer-
kiksi kirpputoreja ja tuo-
te-esittelyitä sekä ohjattu-
ja leikkejä ja askartelua. 
Toiveena on myös löy-
tää alueelta kylämummo 

Perhekahvila yhdistää 
alueen perheet

tai -vaari, tai vaikka use-
ampikin, joka olisi val-
mis sylittelemään ja lorui-
lemaan lapsien kanssa”, 
kertoo Vilja Hedengren, 
Maunulan perhekahvilan 
vastaava.

 MLL Pakilan yhdis-
tyksellä on myös mus-
karitoimintaa alueella. 
“Huippusuositut muska-
rit saivat syksyllä lisäryh-
miä Maunulaan: tarjol-
la on nykyisin myös pari 
iltaryhmää”, iloitsee Ul-
la Niemelä, MLL Pakilan 
yhdistyksen hallituksen 
puheenjohtaja.

 MLL Pakilan yhdis-
tys toimii Pakilan, Mau-
nulan, Pirkkolan, Palo-
heinän ja Torpparinmä-

en alueilla. Kuluva vuo-
si merkkaa yhdistyksel-
le juhlavuotta – yhdistys 
täyttää jo 90 vuotta. Tämä 
näkyy yhdistyksen toi-
minnassa koko vuoden 
ajan.

 Lisätietoja toiminnas-
ta ja tulevista tuulista löy-
tyy yhdistyksen verkko-
sivuilta, pakila.mll.fi. Yh-
distyksellä on myös ak-
tiivinen Facebook-ryhmä 
(MLL Pakilan yhdistys) ja 
perhekahviloilla omansa 
(MLL Pakilan perhekah-
vilat), jonka kautta saa li-
sää vinkkejä tekemiseen 
ja verkostoitumiseen alu-
een muiden perheiden 
kanssa.

Anni Kettunen

Päiväkodin Neilikka-ryhmä retkeilee.

päiväkodin Neilikka-ryh-
mä toimii Maunulan ala-

asteen tiloissa.
 Anneli Immonen

Maunulan yh-
teiskoulun ja 
Helsingin ma-
tematiikkaluki-
on entinen reh-
tori Jouko Jauhi-
ainen tutustuttaa 
lukijansa Turkin 
historiaan ja ny-
kypäivään pilke 
silmäkulmassaan 
uudessa kirjas-
saan Aikamatka 
haaremiin.

Kun Viivi, en-
tinen luokkato-
veri kansakoulu-
ajoilta, onnistuu 
raahaamaan vas-
taan hangoittele-
van kertojan kult-
tuurimatkalle 
Kappadokiaan ja 
Istanbuliin, tälle 
avautuu Turkin 
historia uudella 
tavalla, ja mieli-
kuvitus saa sii-
vet. Lentävä mat-
to kiidättää mat-
kalaisia paikasta 
toiseen, tulivuor-
ten yli, maan-
alaisten kaupun-
kien kautta Istan-
bulin palatseihin, 
aina sulttaanin 
haaremiin saakka. 

Oppaitten asiantun-
temus saa kertojan etsi-
mään muistinsa lokerois-
ta jo hukkuneeksi luultua 
historian tietoutta. Toi-
sinaan ajatukset karkaa-
vat uuden ympäristön in-
noittamina kauas lapsuu-
den maisemiin. 

Turkkilainen matto on 
yhdistävä teema kirjassa, 
jossa tutustutaan eri ai-
kakausiin, historiallisiin 
ja maantieteellisiin paik-
koihin. Myös kristinus-

Rehtori aikamatkalla 
haaremiin

kon ja islamin kohtaami-
nen Konyassa on oma ko-
konaisuutensa kirjassa. 
Eikä modernia länsimais-
ta elämänmenoakaan voi 
unohtaa Istanbulin kokoi-
sessa suurkaupungissa.

Aikamatka haaremiin 

Jouko Jauhiainen: 
Aikamatka haaremiin,
Mediapinta, 197 s.
Saatavilla myös e-kirjana

on valokuvin varustet-
tu inspiraatiokirja Turk-
kiin aikoville matkalaisil-
le sekä mielenkiintoinen 
ja hauska kertauskirja jo 
siellä käyneille. Kirjan 
faktatiedot, omat elämyk-
set ja mielikuvitusjak-
sot punoutuvat toisiinsa 
luontevasti ja jättävät lu-
kijalle miellyttävän ja po-
sitiivisen kuvan Turkista 
kulttuurimatkakohteena.

Marjatta Ryan
lehtori
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Rehtori, FM Taija Kiesi-
Talpiainen on ollut run-
saan vuoden Maunulan 
ala-asteen rehtorina. Hän 
valmistui englanninopet-
tajaksi Turusta, aloit-
ti opettajana Itä-Helsin-
gissä Roihuvuoren ala-
asteella päätyen lopulta 
apulaisrehtoriksi. Palat-
tuaan äitiyslomalta hän 
siirtyi englannin ja suo-
men  opettajaksi Lato-
kartanon peruskouluun, 
jossa toimi myöhemmin 
apulaisrehtorina. Rehto-
rin vakanssi Maunulan 
ala-asteella toi hänet lo-
pulta Maunulaan. Taija 
Kiesi-Talpiainen on nai-
misissa, ja perheessä on 
yksi lapsi. 

Rehtori kertoo tavoit-
teenaan olevan tehdä 
koulusta nykyistä yhte-
näisempi: lisää yhteistyö-
tä suomenkielisten luok-
kien, erityisluokkien ja 
englanninkielisten luok-
kien välille. Siihen on hy-
vät edellytykset oppila-
sikäluokkien kasvaessa. 
Samalla kun suomenkie-
listen oppilaiden mää-
rät ovat kasvussa, erityis-
luokkia voidaan vähen-
tää ja englanninkielisen 
opetuksen tavoitteeksi 
tulee peruskoulun aikana 
kaksikielisyys.

Opetustyötä rehtori 
ei ole kokonaan jättänyt. 
Hallintotehtävien ohella 
hän toimii samanaikais-
opettajana ja hoitaa sai-
rastuneiden opettajien 
sijaisuuksia.

Pääosa suomenkie-
lisistä oppilaista Mau-
nulan ala-asteelle tulee 
Maunulan kolmen päi-
väkodin esikouluryh-
mistä. Yhteistyö esikou-
lujen kanssa on hyödyl-
listä ja antaa tarvittavaa 
tietoa oppilaista. Vastaa-
vasti yhteistyö yläasteen 
kanssa on tiivistä. On tu-
tustumispäiviä, suunnit-
teilla yhteistä kerhotoi-

Esittelyvuorossa Maunulan 
ala-asteen rehtori Taija 
Kiesi-Talpiainen

Maunulan 6A-luokan 
kauan odotettu Fazer-ret-
ki toteutui viimein kar-
kauspäivänä, kun pää-
simme tutustumaan Fa-
zerin tehtaaseen. Teh-
das sijaitsee Vantaan 
Vaaralassa. 

Sokerileipuri Karl Fa-
zer perusti yrityksen 
vuonna 1891. Kaikki lähti 
liikkeelle Kluuvikatu 3:n 
konditoriasta. Fazer on 
nykyisin koko Suomen 
suurin suklaa- ja makeis-
tehdas. Tehdas valmis-
taa myös leipiä, pullia ja 
puuroja. Fazer on perhe-

Vierailu suklaamaahan

mintaa, mahdollisesti fy-
siikka-kemia-kerho. Mau-
nula-teemaa aiotaan työs-
tää molemmissa kouluis-
sa uuden opetussuunni-
telman aikana mahdol-
lisesti ilmiöopetuksen 
kautta. Koulujen opetta-
jilla on yhteisiä luento- ja 
työiltapäiviä.

Parhaillaan koulussa 
laaditaan uutta opetus-
suunnitelmaa, jossa arvi-
ointi on yksi perusteema: 
milloin oppilas saa kirjal-
lisen, milloin numeroar-
vioinnin. Myös opettaji-
en ja koulun itsearvioin-
ti on saatava toteutetuk-
si. Koulun kielivalikoima-
na on ruotsi, englanti ja 
ranska. Oppilaiden odote-
taan oppivan käyttämään 
luontevasti kännyköitä, 
älypuhelimia, tietokonei-
ta ja tabletteja, mutta nii-
den väärinkäyttöä pyri-
tään ehkäisemään.

Maunulan ala-asteen 
erikoispiirteelle, englan-

ninkielisille luokille pyr-
kijöitä on paljon. Oppilas-
aines on kansainvälinen. 
On niitä, joiden kotona 
puhutaan englantia ja nii-
tä, joiden vanhempien äi-
dinkieli on suomi. Englan-
ninkielisillä luokilla on yli 
100 oppilasta.

Maunulan ala-asteen 
vanhempainyhdistys on 
aktiivinen. Erityisesti reh-
toria ilahduttaa, että oppi-
laiden vanhemmista osa 
on käynyt itse tätä kou-
lua. Tässä suhteessa koulu 
poikkeaa edukseen uusien 
asuinalueiden kouluista.

Helsingin kaupungin 
tutkimustietojen mukaan 
Maunula koetaan nykyi-
sin rauhalliseksi ja turval-
liseksi kaupunginosaksi. 
Rehtori Taija Kiesi-Talpi-
ainen on aistinut Maunu-
lan yhteisöllisyyden. Hän 
pitää koulun vanhoja hy-
viä käytäntöjä turvalli-
suutta lisäävinä tekijöinä.

J.J.

yritys. Nykyisinkin sen 
omistaa Karl Fazerin lä-
hisukulaiset. Fazerin sini-
nen on rakastetuin ja eni-
ten ostettu suklaa, jonka 
resepti on saatu lahjaksi.

Aluksi näimme Fazerin 
historiasta kertovan vide-
on. Sen näimme Pastilli-
salissa, jossa tuolit ovat 
kuin Ranskanpastilleja. 
Sen jälkeen meidät jaet-
tiin kahteen ryhmään, ja 
suuntasimme “makuelä-
mysten polulle”. Saim-
me tietää, milloin ensim-
mäiset karamellit on ke-
hitetty. Meille esiteltiin 

Fazerin uusia juureslei-
piä ja uusia puuroja. Vii-
meiseksi tulimme retken 
kohokohtaan, eli saimme 
syödä niin paljon suklaa-
ta kuin halusimme! Kun 
olimme syöneet, saim-
me mennä Fazerin myy-
mälään tekemään ostok-
sia. Lähtiessämme saim-
me maistiaispussit, jot-
ka sisälsivät leipää, kak-
si karkkipussia, pastilleja 
sekä suklaalevyn.

Koko luokan mielestä 
retki oli mahtava!

Mitra ja Maija 
6A

Miltä kuulostaisi Keppi-
hevostyöpaja tai voima-
paperitanssi? Vai kiinnos-
taisiko rummun ja torven 
rakentaminen? Nyt tämä 
kaikki ja paljon muuta on 
mahdollista, kun tammi-
kuussa aloitti toimintansa 
Maunulan Talviakatemia. 
Talviakatemia tar-
joaa kevään 2016 
aikana koululai-
sille seitsemän 
kurssimuotois-
ta työpajaa, jois-
sa pääsee tutus-
tumaan taiteen 
ja kulttuurin eri 
muotoihin. Mau-
nulalaista toimin-
nasta tekee se, että 
työpajojen ohjaa-
jat ja kurssipaikat 
ovat paikallisia ja 
erityisesti maunu-
lalaisten lasten on 
helppo osallistua 
työpajoihin, kun 

Koululaisille 
harrastustoimintaa ympäri 
vuoden

ne löytyvät aivat nurkan 
takaa.

Koululaisten kesälo-
malla kaikenlaista kivaa 
tarjoaa Lasten Kesäakate-
mia. Tulevana kesänä jär-
jestetään noin 30 erilaista 
kurssia ympäri Pohjois-
Helsinkiä: Maunulassa ja 

aivan sen välittömässä lä-
heisyydessä mm. Skeitti-
kurssit Leikkipuistossa, 
Sirkustelu-akrobatiaa ja 
hip-hop-tanssia alakou-
lulla, Taikuri-kurssit Sau-
nabaarilla ja Palokunta-
kurssi Metsälän VPK:lla. 
Oulunkylän puolella pi-

detään mm. Kokki & 
askartelu-kurssit, se-
kä teatteria niin lap-
sille kuin nuorillekin.

Teija Kamb / 
OSSY ry

Lisätietoja Maunu-
lan Talviakatemiasta 

ja Lasten Kesäakatemi-
asta löytyy osoittees-

ta www.ossy.fi. Ilmoit-
tautuminen mukaan 
toimintaan tapahtuu 

samojen sivujen kaut-
ta. Talviakatemiaan 

voi ilmoittautua heti ja 
Kesäakatemiaan 15.3.–

15.5. välisenä aikana.  

Sininen taivas

Hymyilevä ala-asteen rehtori Taija 
Kiesi-Talpiainen.

Maunulassa on käynnis-
tynyt hanke taloyhtiöi-
den yhteisten tilojen luki-
tusten ja varaamisen ke-
hittämiseksi. Lisäksi on 
tarkoitus kehittää ja tes-
tata taloyhtiöiden tarvit-
semia digitaalisia info-
tauluja. Hankkeessa ovat 
mukana As Oy Säästötu-
ki, Astala Isännöinti Oy, 

Maunulassa kehitetään 
tilojen varaamista

Iloq Oy ja Ekosto Oy.
Hankkeessa kehite-

tään asuinkerrostalo-
jen julkisten tilojen ku-
ten saunan, pesutuvan ja 
kerhotilojen varaamista, 
lukituksia, sisäistä vies-
tintää sekä rikosturvalli-
suutta. Tavoitteena on te-
hostaa taloyhtiöiden tilo-
jen käyttöä, tehdä yhteis-

ten tilojen varaaminen 
yksinkertaisemmaksi se-
kä lisätä taloyhtiöiden 
turvallisuutta.  

Kehittämishankkee-
seen haetaan muita ta-
loyhtiöitä ja yrityksiä 
mukaan. 

Yhteishenkilönä on 
Hannu Kurki, hannukur-
ki@hotmail.com.
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vetulleita. Yhteystiedot 
Mediapajalle.

Seuraava Maunulan Sanomat 
ilmestyy toukokuun lopulla.

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 

Maunulassa jo 35 vuotta! 

Maunulan 
Fysikaalinen
hoitolaitos 
 hieronta - akupunktio 
- osteopatia-jalkahoito-
kosmetologiset työt
Palvelumme: 
- fysioterapia 
- hieronta  
- akupunktio  
- osteopatia 
- jalkahoidot 
- kosmetologi 
- lymfaterapiaa
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!

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

pakila@kiinteistomaailma.fi

www.kiinteistomaailma.fi

Nico 
Autero

KTM, LKV
050 521 4810

Weli 
Maksimainen

KiAT
0400 854 878

Juha 
Hyvönen

Myyntineuv.
040 828 2081

Frans 
Salmi

     Myyntineuv.     
0400 407 743

Kim Autero
Ekon, LKV, 

yrittäjä
0400 505 743

Anne-Maria 
Liukkonen

Myyntip.,LKV
050 364 4557

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

•	 yli	30	vuotta	asuntokauppaa
 Pakilassa, Paloheinässä, Maunulassa

•	 tunnemme	alueen	ja	sen	hintatekijät	
 kortteli korttelilta

•	 yksityisyrittäjän	ripeys	ja	valtakunnallisen
 Kiinteistömaailma-yhteismyyntiketjun
 voimavarat yhdistyvät

MAUNULA/PAKILA -ALUEEN OMA
PAIKALLINEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ

PAKILANTIE 61

SOITA, TULE KÄYMÄÄN, 
OTA YHTEYTTÄ ASUNTOASIOISSA

Nyt Maunulassa
Edullisia soittimia kaiken ikäisille
esim. akustiset kitarat alk. 50€

sähkökitarat alk. 95€
suositut ukulelet alk. 30€

Voit myös tuoda soittimesi tai 
vahvistimesi huoltoon

tai korjattavaksi.

www.bandikeskus.fi
Metsäpurontie 16 

00630 Helsinki
041 4824503 

info@bandikeskus.fi

Maunula-levyn konsertti pe 1.4. ala-asteella

Kärtsy Hatakka plays Flatus

Asukastila Maunulan 
Mediapajan kävijämää-
rät kasvoivat 58 % uudes-
sa paikassa Saunabaaris-
sa. Kävijämäärää kasvat-
ti sijainnin lisäksi se, et-
tä Mediapajalla annetaan 
opastusta tietokoneiden, 
tablettien ja älypuhelin-
ten käytössä.

Mediapaja sai kaupun-
gilta avustusta 9000 eu-
roa. Käynnin kustannus 
avustuseuroa kohti oli 1,2 
euroa/asiakas. 

Asukastila Maunu-

Mediapajan kävijä-
määrät kasvoivat

lan Mediapaja tarjoaa 
mahdollisuuden käyt-
tää tietokonetta ja inter-
netiä ilmaiseksi sekä tu-
lostaa ja ottaa kopioita 
omakustannushintaan. 

Ovet ovat avoinna ar-
kisin klo 10–15 ja nyt 
myös keskiviikkoisin pi-
tempään klo 10–18. Käy-
tössä on  kuusi työase-
maa, joissa on hyvä inter-
net yhteys, tulostin ja ko-
piokone sekä skanneri. 

Puhelin 040-5900455
www.maunula.net

Maunula-levys-
tä järjestetään kon-
sertti Maunulan 
ala-asteella perjan-
taina 1.4.2016 klo 
19. Konsertissa soit-
taa Kärtsy Hata-
kan kokoama bän-
di maunulalaisen 
1978–1983 vaikut-
taneen Flatus-yhty-
een musiikkia. Le-
vy on Waltari-yh-
tyeestä tunnetun 
Kärtsyn ensimmäi-
nen suomenkieli-

nen levy. Lippuja myy-
dään ovella ja Maunulan 
Mediapajalla (Metsäpu-
rontie 25) arkisin klo 10–
15. Lipun hinta on 15 eu-
roa ja levyn saa 20 eurol-
la. Yhteensä paketti mak-
saa 30 euroa.

Tiedustelut konsertista ja 
levystä: 

maunulan.mediapaja@
gmail.com

 

Suomalainen iLOQ on maailman ainoa elektroninen 
lukitusjärjestelmä, joka kehittää tarvitsemansa sähköenergian 
avaimen työntöliikkeestä. Lukot ja avaimet toimivat siksi ilman 
paristoja, ilman kaapeleita. Ilman huolia.

www.iLOQ.com

Arvoitus.

Meidän kiinteistöissä on 712 
digitaalista lukkoa ja 2003 
digitaalista avainta. Montako 
paristoa kuluu vuodessa?

Ei yhtään.

MAUNULAN APTEEKKIMAUNULAN APTEEKKI

Palvelemme
ma–pe 8.30–19, la 9–16

Katso kaikki tarjoukset:
www. maunulanapteekki.fi

Pakilantie 10
00630 HKI
puh. 09 724 8543


