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Helsinkiin tarvitaan li-
sää asuntoja. Kun asuk-
kaita tulee lisää, kasvaa 
myös viher- ja virkistys-
alueiden tarve. Siksi on 
tärkeä säilyttää muun 
muassa Keskuspuis-
to vähintään nykyisessä 
laajuudessaan.

Helsingin yleiskaava-
ehdotuksessa Keskus-
puistosta aiotaan kuiten-
kin ottaa rakentamisel-
le kymmenien hehtaari-
en alueet. Suuri osa niistä 
sijoittuu Maunulan etelä- 
ja länsipuolelle sekä Pirk-
kolanmetsään niin, että 
Keskuspuisto lähestul-
koon katkeaa. 

Kaupunkisuunnittelu-
lautakunnalle luovutet-
tiin toukokuun alussa yli 
13 000 allekirjoittajan ve-
toomus Keskuspuiston 
puolesta. Laaja kansalais-
liike esitti vaihtoehdon, 
jossa Keskuspuisto säi-
lyy nykyisessä laajuudes-
sa asuntotuotantoa vä-
hentämättä. Ensinnäkin 
voidaan supistaa yleis-
kaavavarantoa, joka on 
kaavaehdotuksessa kak-
si kertaa suurempi kuin 

Keskuspuistoa ei 
saa supistaa

tarvitaan tavoitteena ole-
vaan asuntorakentami-
seen.  Toiseksi toimitila-
rakentaminen ei kasva 
samassa suhteessa kuin 
asuntorakentaminen, ku-
ten kaavassa oletetaan. 
Lisäksi esimerkiksi Pasi-
lan ratapihalla on aluei-
ta, joista osa voidaan ot-
taa asuntorakentamiseen.

Kaupunkisuunnitte-
lussa näyttää olevan val-
lalla ajattelu, jossa raken-
tamiselle uhrataan muut 
arvot. Tästä kertoo myös 
asemakaavaluonnos, jos-
sa sinänsä tarpeelliseen 
Raide-Jokeriin vedoten 
esitetään Pirkkolan suo-
jelukaavan alueelle ne-
likerroksista kerrosta-
loa, sen viereen ”palanen 
Töölöä” eli viisikerroksis-
ta korttelia ja viheryhtey-
den katkaisemista Paki-
lantieltä Keskuspuistoon. 

Inhimillinen mittakaa-
va ja luonnonläheisyys 
ovat Maunulan ja Pirkko-
lan parhaita puolia. Pide-
tään niistä kiinni. 

Yrjö Hakanen
Kaupunginvaltuutettu

www.yrjohakanen.fi

Maunulan ala-asteen oppilaat luovuttivat 
päättäjille oman adressinsa Keskuspuiston 
puolesta. Sen oli allekirjoittanut 351 koulun 
oppilasta ja koulussa työskentelevää. Kuva 
Liisa Lohtander

Kevät on uusien suunni-
telmien aikaa. Uusi auto, 
uusi garderobi, vartalo 
tai miksi ei uusi ikuises-
ti uskollinen koirakaveri.

Eräs keski-ikäinen 
miestuttavani kertoi 
hankkivansa koiranpen-
nun jo siksi että aamu-
virkkuna viettää turhaa 
aikaa netissä kännyk-
käänsä räpläillen. Sen si-
jaan voisi lähteä reippaal-
le kävelylenkille koiransa 
kanssa.

Kyllä, mutta ensin koi-
ra on pentu. Se on hur-
maava, mutta varsin han-
kala otus. Pyörii jalois-
sa ja vinkuu lakkaamatta 
huomiota. Pennulle täy-
tyy kärsivällisesti opettaa 
kuinka ihmisen pesässä 
asutaan, ja säännöt tuli-
si aina olla samat. Se op-
pii nopeasti sohvaperu-
naksi, mutta viihtyy hy-
vin lattiallakin, kunhan 
saa olla porukassa. Yksin 
jätettyään se, vielä kauan 
sen jälkeen, kun tahatto-
mat vahingot ovat vähen-

tyneet, järsii kenkiä, kirjo-
ja, johtoja ja jopa lattialis-
toja ja huonekalujen 
jalkoja.

Entä se hauk-
kuminen! Jos koi-
ra käsittää, ettei 
ihminen tule 
ulos kaupas-
ta kuin hauk-
kumalla, tai vie-
lä pahempaa, ei 
tule takaisin 
kotiin muuta 
kuin hauk-
kumal-
la, olet-
te molem-

Metsästyskaverista personal traineriksi

Maunula-talon rakenta-
minen sujuu hyvin ja ta-
lo luovutetaan lokakuun 
lopussa kirjaston, työ-
väenopiston ja nuoriso-
talon käyttöön. Asuk-
kaat ovat päässeet vai-
kuttamaan talon toimin-
tamalliin ja tarjonnan 
sisältöihin.

Parhaillaan käynnis-
sä on osallistuvan budje-
toinnin prosessi. Kevääl-
lä kuultiin asukkaiden 
toiveita. Helsingin kau-
pungin vetämissä työpa-
joissa toukokuussa niis-
tä on muokattu ehdotuk-
set, joista kaikki asuk-

Asukkaat päättämässä Maunula-talon 
toiminnasta ja hallinnosta 

kaat pääsevät äänestä-
mään kesäkuun ja heinä-
kuun aikana.

Äänestyksen perus-
teella toteutettavat hank-
keet valitsee elo-syys-
kuussa Maunula-talon 
neuvottelukunta. Siihen 
kuuluu kuusi virkamies-
tä sekä kolme asukasta 
ja heidän varahenkilön-
sä. Yksi asukkaista osal-
listuu myös tarvittaessa 
talon johtotiimin koko-
uksiin työväenopiston, 
kirjaston ja nuorisotalon 
edustajan rinnalla.

Asukasedustajat vali-
taan elokuun lopussa jär-

jestettävässä talon avoi-
messa foorumissa. Sil-
loin asukkaat, nykyiset 
ja tulevat käyttäjät pääse-
vät jälleen ideoimaan ta-
lon toimintaa ja keskus-
telemaan siitä, miten talo 
toimisi mahdollisimman 
hyvin alueen majakkana 
ja kohtauspaikkana.

Maunula-talon suun-
nittelussa on vuodes-
ta 2013 pilotoitu osallis-
tuvaa demokratiaa. Kun 
talo avautuu, pilotoi-
daan yhteishallintaa. Ke-
sällä Helka ry:n Uuden-
maan liiton ja Helsingin 
kaupungin rahoittamas-

sa hankkeessa hyvin-
vointia lisäävästä Mau-
nulan mallista kuullaan 
Eurooppaa myöten. 

Osallistu  Maunula-
talon nettisivujen (mau-
nulatalo.fi) ja fb-sivun, 
-ryhmän ja Maunulan 
demokratiahankkeen 
(maunula.blogspot.fi) 
kautta. Muista äänestää 
toiveitasi kesän aikana 
ja tavataan Maunula-ta-
lon avoimessa foorumis-
sa, mikä järjestetään 18.8. 
klo 18 Saunabaarilla!

Emilia Palonen 
Demokratiahankkeen 

asukasedustaja

mat pian epäsuosiossa. 
Sopii välillä miettiä asi-
oita koiran näkökulmas-
ta. Juokseva olento aihe-
uttaa “perään”- reakti-
on, ja nopeat paukuttele-
vat lautailijat ovat inhok-
keja. Se voi oppia, että ka-
tu ylitetään aina suojatien 
kohdalta, mutta autoja se 
ei huomaa. Vieraiden koi-
rien tapaamisessa on tar-
kat säännöt, ne pitää op-
pia, siis ihmisen.

Mutta, vaikka citykoira 
ei olekaan metsästystä tai 
muuta työtä varten han-
kittu, tekee se tunnetus-
ti ihmiselle hyvää. Koi-
ran silittäminen rauhoit-
taa mieltä, sille juttelemi-
nen selvittää ajatuksia, 

kävelylenkit tämän 
personal trai-

nerin kans-
sa nostavat 

kuntoa ja laa-
jentavat tuttavapii-

riä. Lisäksi se vaatii niin 
paljon huomiota, että tur-
ha kännykän räpläämi-
nen jää vähemmälle.

 H. E.

Helsingin uuden kulttuu-
rimallin pilottialueiden 
lähtötilanteen arviointi-
tutkimus tehtiin Jakomä-
essä, Kaarelassa, Maunu-
lassa ja Vuosaaressa. Tut-
kimuksessa selvitettiin 
asukkaiden kulttuuriti-
laisuuksissa käymistä se-
kä Helsingin mallin tun-
nettavuutta ja kiinnos-
tavuutta pilottialueiden 
asukkaiden keskuudessa.

Tutkimusaineiston ke-
räsi Humanistinen am-

Tutkimus todisti Maunulan medioiden 
tehon

mattikorkeakoulu ja tut-
kimukseen osallistui 640 
pilottialueiden yli 18-vuo-
tiasta asukasta. Tutkimus 
tehtiin puhelinhaastatte-
luin helmi-maaliskuussa 
2016.

Tulokset toimivat poh-
jatietoina, joihin voidaan 
verrata kulttuurikäyttäy-
tymisen muutoksia pilo-
toinnin jälkeen. Maunu-
lassa 22 % oli kuullut Hel-
singin mallista, Vuosaa-
ressa ja Kaarelassa 17 %  

ja Jakomäessä 13 %. Asuk-
kaat olivat kuulleet mal-
lista kaupunginosaleh-
destä 46 %, Helsingin Sa-
nomista 6 %, Facebookista 
7 %, ystävältä tai tuttaval-
ta 20 % tai muualta 20 %. 

Asukkaista oli kiin-
nostunut osallistumaan 
Helsingin mallin toimin-
taa 77 % maunulalaisis-
ta, 68 % kaarelalaisista, 
62 % jakomäkeläisistä ja 
59 % vuosaarelaisista.

Kaupunginosalehdet 

ovat tutkimuksen mu-
kaan toimineet tärkei-
nä viestinviejinä, mi-
tä kautta suurin osa oli 
saanut tietoa Helsingin 
mallista. Maunulan Sa-
nomien tehokas uuti-
sointi Helsingin mallista 
näkyi tunnettavuudes-
sa maunulalaisten kes-
kuudessa. Tutkimukses-
sa tuli todistettua taas 
paikallisten medioiden 
tehokkuus asukkaiden 
tavoittamisessa.

Urmas A. Hilapieli on kirjoittamassa kirjaa Hel-
singin elokuvateattereista ja etsii valokuvia Bio 
Maunulasta, joka toimi Metsäpurontie 16:ssa 
vuosina 1956–1962. Lisäksi hän on kiinnostunut 
myös muista tiedoista, jotka täydentävät kuvaa 
elokuvateatterista.

Urmas A. Hilapieli
Pariisinkatu 4 C 55

00560 Helsinki
040-486 47 27

Sähköposti: u.hilapieli@gmail.com

Valokuvia ja tietoa 
Bio Maunulasta
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Maunula on historiansa suurimman muutoksen kynnyksellä sitten 1970-luvun 
alkupuolen. Siksi nyt on sopiva aika tarkastella, miten muutokset ovat Mau-
nulassa tapahtuneet. Tässä lehdessä esitellään Maunulan keskustan, nuoriso-
talon ja kirjaston muutosprosesseja. Positiiviset muutokset syntyvät tilantees-
ta, ideoista ja sitkeydestä. Ideat taas syntyvät yksilöiden mielissä keskustelujen 
ja kommunikaation edistäminä. Maunula on onnellisessa asemassa, koska tääl-
lä on paikkoja käydä keskustelua alueen tärkeistä asioista ja hyvät viestintävä-
lineet, jotka välittävät tietoa asukkaille. Kulttuurikeskuksen tilaaman tutkimuk-
sen mukaan, Helsingin mallin hankkeilla menee Maunulassa hyvin, koska ne 
hyödyntävät poikkeuksellisen tehokasta kommunikaatiorakennetta verrattuna 
muihin pilottialueisiin. Tapaamme taas elokuussa syysnumeron teon merkeissä 
virkistävän kesän jälkeen. Idearikasta kesää!

Hannu Kurki ;-)

PÄÄKIRJOITUS

Oulunkylän seurakun-
ta kutsuu jälleen laula-
maan yhdessä ja kuun-
telemaan erityyppistä 
musiikkia musiikillisiin 
kesäkahviloihin Mau-
nulan kirkkoon (Metsä-
purontie 15).
Ke 8.6. klo 13 Laulava 
sydän. Toivo Kärjen lau-
luja ja musiikkia yhdes-
sä laulaen ja kuunnel-
len. Pastori Raivo Savik, 
viulu, Arja Aholammi-
Pylkkänen, laulu, kant-
tori Maija Pesonen-Ka-
reinen ja Maunulan kir-
kon musiikkiryhmä ja 
diakonissa Elisa Hapuli. 
Ke 29.6. klo 13 Maail-
man kaikissa kylissä. 

Musiikilliset kesäkahvilat 
Maunulan kirkossa

Yhteisen ihmisyyden ää-
rellä kohtaamista, kes-
kustelua ja musisointia 
kirkossa, joka viime syk-
synä toimi turvapaikan-
hakijoiden kotina. Pas-
tori Marjaana Toiviai-
nen, diakoni Terhi Lah-
densalo ja kanttori Katja 
Mäkiö. 
Ke 13.7. klo 13 Aurinko-
laulu. Franciscus Assisi-
laisen innoittamaa mu-
siikkia, kirjoituksia ja ru-
kouksia. Pastori Kaisa 
Heininen, kanttori Kat-
ja Mäkiö ja diakoni Iris 
Tammisto. 
Ke 27.7. klo 13 Suvilin-
nun siivillä. Yhteislauluja 
Suvilinnun lauluvihkos-

ta, joka liittyy Suvivir-
si 2016 kampanjaan. 
Kampanjalla tuetaan 
eteläsudanilaisten las-
ten koulunkäyntiä Kir-
kon Ulkomaanavun 
kautta. Laulunjohta-
jana kanttori Maija 
Pesonen-Kareinen. 
Ke 10.8. klo 13 Laulu 
pidentää ikää. Kantto-
ri, laulupedagogi Kat-
ja Mäkiö antaa vinkkejä 
hyvään äänenkäyttöön 
ja kertoo laulamisen 
terveysvaikutuksista, 
mukana musisoimas-
sa Aino Spence, laulu 
ja Lassi Kouvo, piano. 
Hartaus, pastori Kukka 
Handolin. 

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

Kaupunkitutkimuksen 
päivät järjestettiin Helsin-
gissä Tieteiden talolla 28.-
29.4.2016. Päivien teema 
oli Toimijoiden kaupunki. 
Maunula oli tapahtumas-
sa vahvasti esillä. Mau-
nulalaisia esiintyjiä olivat 
Timo Kopomaa, Hannu 
Kurki ja Emilia Palonen.

Onpa taas käsillä se aika 
vuodesta, että vieraslajit 
puhuttavat. Maunulassa-
kin niitä on paljon, kun-
han vain silmäilee ym-
pärilleen. Melkein kaik-
ki nurmikotkin kuulu-
vat vieraslajeihin. Tämä 
johtuu siitä, että nurmi-
en tavallisimmat heinät, 
nurminadat, niittynurmi-
kat ja kylänurmikat, ovat 
meillä vieraslajeja. 

Aiemmin kaikkia vie-
raslajeja tosin kutsuttiin 
tulokaslajeiksi, eikä niis-
tä juuri puhuttu. Nyt kui-
tenkin tiedetään, että ne 
ovat vieraita. Ja vieraita 
meillä riittää: päivänkak-
karat, ketoneilikat, valko-
apilat, puna-apilat, kaikil-
la pihoilla yleinen ja pik-
kuinen pihasaunio ja sa-
toja muita. Pihasaunio 
on erikoinen kasvi: tul-
lut 1800-luvulla Pohjois-

Voi ei, taaskin vieraslaji!
Amerikasta kasvitutki-
joiden mukana Euroop-
paan, meillä ensin Kaisa-
niemen kasvitieteelliseen 
puutarhaan. Ennätyksel-
lisen nopeasti se levisi ih-
misten mukana pihoille 
koko Suomeen ja kuuluu 
nyt Suomen sataan ylei-
simpään kasvilajiin.

Vieraslajeista epäsuo-
situimpia ovat rotat ja 
kotihiiret ja onhan myös 
huonekärpäset, vaate-
koit, jauhokoisat jne. To-
della ikäviä vieraslajeja 
ovat influenssavirukset. 
Onkin sanottu, että jo-
pa puolet vieraslajien ai-
heuttamista kustannuk-
sista maapallolla johtuu 
ihmisissä mellastavista 
influenssaviruksista. 

Oikeastaan myös lä-
hestulkoon kaikki vilje-
lykasvimme, kotieläimis-
tä puhumattakaan, ovat 

selviä vieraslajeja. Niiden 
suojeleminen taudeilta 
tulee kalliiksi sekä ympä-
ristölle että taloudelle. 

Yhteistä vieraslajeil-
le on se, että ne tarvitse-
vat ihmistä menestyäk-
seen. Ei meillä olisi rot-
tia, jos ihminen ei tarjo-
aisi niille ravintoa ja läm-
pöä viemäreissä. 

Maunulan puutarhois-
sa näkee ja kuulee yhtä 
vieraslajilintuakin, fasaa-
nia, joka tuotiin Suomeen 
1900-luvun alussa. Lem-
mikki-ihmiset päästivät 
puutarhoihin myös ka-
niinin, joka näyttää viih-
tyvän, ja ihmiset päästä-
vät niitä luontoon edel-
leenkin. Se näyttää tietä-
vän olevansa vieraslaji, 
eikä kovin toivottu sellai-
nen. Ainakin se juoksee 
pakoon nopeasti. 

 Seppo Turunen

Maunulan 119. aluefoo-
rumi 11.4. oli lähtölauka-
us Maunulan turvallisuu-
den kehittämisprojektil-
le.  Projektin tavoitteena 
on kehittää asuinalueen ja 
kiinteistöjen rikos- ja pa-
loturvallisuutta kehittä-
mällä sähköistä lukitus-
ta, taloyhtiöiden tiedon-
kulkua ja viestintävälinei-
tä, sopimuksellisia pää-
kohtia sekä vastuujakoa 
kumppaniyritysten ja ta-
loyhtiöiden välillä.  

Tarkoitus on, että talo-
yhtiöt ostavat markkinoi-
den parhaan avoimen tie-
donsiirtolaitteiston esi-
merkiksi porrashuonei-
den infotaulun, jolla voi-
daan toteuttaa taloyhtiöi-
den tarpeet. Hankkeen tu-
lokset mallinnetaan ja syn-
tyneitä käytäntöjä levite-
tään muille asuinalueille 
kuten tehtiin Maunulan 
ryhmäkorjaushankkeessa.

Hankkeessa mukana 

Maunula 
kaupunkitutkimuksen päivillä

As Oy Säästötuen hal-
lituksen puheenjohta-
ja Eino Rantala veti työ-
ryhmää ”Kaupunginosa-
toimijat uusien ideoiden 
lähteinä ja positiivisen 
muutoksen tuottajina”.

Christian Sannemann 
Helsingin kaupungin-
osayhdistykset Helka 

ry:stä esitteli Kehittäjä-
verkostoista innovaatio-
alustoiksi -hanketta, jo-
hon on valittu yksi kol-
mesta pilottihankkeesta 
Maunula-talo lähidemo-
kratian 3.0 mallina.

http://www.kaupunki-
tutkimuksenpaivat.net/

Helkan Christian Sannemann esitteli Kevein-hanketta.

Maunulan turvallisuuden 
kehittäminen

ovat     As Oy Säästötu-
ki, Asunto Oy Helsingin 
Suursuontie 14, Turva-
tiimi Oy, Iloq Oy, Astala 
isännöinti Oy, Ekosto Oy 
ja SKH-Isännöinti Oy.

Laajentaaksemme ta-
loyhtiöiden yhteistyöver-
kostoa haemme mukaan 
lisää maunulalaisia talo-
yhtiöitä hankkeeseen. 

Hankkeesta tiedote-
taan alueen lehdissä ja 

kotisivuilla. Hankkeen 
tuloksena saamme toi-
mivan, eri tahojen väli-
sen informaatioalustan 
turvallisuuden kehittä-
miseksi ja tiedonkulun 
parantamiseksi.

Hankkeeseen mukaan 
haluava voi ottaa yhteyt-
tä Eino Rantalaan.

Eino Rantala
puh. 0400410835

eino.rantala@ekosto.fi

Heidi Weichert iLOQ Oy:stä esitteli sähköisen lukituksen etuja.
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Maunulan keskustan to-
teutus käynnistyi ka-
tusuunnittelulla. Kau-
punkisuunnitteluviras-
to aloitti Pakilantien lii-
kennesuunnitelmien teon 
2007 ja lautakunta hyväk-
syi ne 2008. Rakennusvi-
rasto laati 2010 Maunulan 
keskustan katujen raken-
nussuunnitelmat. Helsin-
gin yleisten töiden lauta-
kunta hyväksyi 25.1.2011 
Pakilantien suunnitelmat. 

Pakilantien rakennus-
työt käynnistyvät syys-
kuussa 2012. Katuraken-
tamisen valmistuminen 
mahdollisti S-marketin 
rakennustöiden käyn-
nistymisen huhtikuussa 
2013. S-Market avattiin 
maaliskuussa 2014.

Kirjaston ja työväen-
opiston rakennuksen 
suunnittelu käynnistyi, 
kun valtuusto oli hyväk-
synyt asemakaavan. Tar-
veselvitys valmistui maa-
liskuussa 2008. Rakennus 
pääsi Helsingin vuoden 
2009 talousarvioon. Ra-
kennuksen hankesuunni-
telma valmistui keväällä 
2010.

Nuorisotalo jouduttiin 
sulkemaan vuoden 2009 
lopulla sisäilmaongelmi-
en takia. Tämä saattoi ol-
la onni onnettomuudes-

Maunulan keskustan toteutus

sa. Nuorisotoimen tilatar-
peet tehostivat rakennuk-
sen väljää tilaohjelmaa, 
mikä mahdollisesti edisti 
hankkeen läpimenoa.

Maunulan demokra-
tiahanke pääsi yhdek-
si kymmenestä kaupun-
ginhallituksen valitse-
mista demokratiahank-
keista. Tavoitteena oli 
suunnitella rakennus 
yhteissuunnitteluna.

Uusi kirjaston, työ-
väenopiston ja nuoriso-
toimen yhteisen raken-

nuksen päivitetty hanke-
suunnitelma valmistui 
31.5.2013. Rakennussuun-
nittelu käynnistyi 2014 
ja rakentamaan päästiin 
toukokuussa 2015 ja ra-
kennus valmistuu loka-
kuussa 2016. Maunula-ta-
lo avataan yleisölle joulu-
kuussa 2016.

Maunulan keskustan 
asuinrakennusten raken-
taminen käynnistyy 2016 
ja ne valmistuvat 2018, 
jolloin myös päästään vii-
meistelemään katutyöt.

S-market otettiin käyttöön maaliskuussa 
2014.

Maunulan keskustan ke-
hittäminen käynnistyi uu-
delleen Yleiskaava 2002:n 
yhteydessä vuonna 1999. 
Asukasjärjestöt lähettivät 
kaupunginhallitukselle 
2.5.2000 päivätyn kirjeen, 
jossa esitettiin Maunulan 
keskusta-alueen ottamista 
kehittämisalueeksi. Perus-
teluna oli otollinen tilanne 
eli Suursuon ostoskeskuk-
sen tontin vuokra-ajan 
päättyminen 31.12.2000 
ja Jokerilinjan toteutta-
minen Maunulan kautta. 
Tavoitteena oli kaavoit-
taa Maunulan keskusta 
tehokkaasti liiketiloille, 
julkisille toiminnoille ja 
asuntorakentamiselle.

Kaupunkisuunnittelu-
viraston päällikkö Tuo-
mas Rajajärvi esitteli Mau-
nulan keskustan suunnit-
telualueen rajat kaupun-
ginjohtaja Eva-Riitta Siito-
sen ylipormestarin asuka-
sillassa 20.8.2000.

Suunnittelu käynnis-
tyi vuoden 2001 alusta. 
Asukkaat tuottivat omia 
ehdotuksiaan. Kevääl-
lä 2002 käynnistyi kau-
punkisuunnitteluviraston 
suunnitteluprosessi ja vi-
raston palkkaama kon-

Maunulan keskustan kaavoitus
sultti teki kuusi ehdotus-
ta suunnittelun eri osa-
puolten toiveiden mu-
kaan. Näistä valikoitui-
vat keväällä 2003 kehi-
tettävät vaihtoehdot A, B  
ja C. Vaihtoehto C eli lii-
kekeskustan rakentami-
nen Pakilantien länsipuo-
lelle ja asuntorakentami-
sen sijoittaminen itäpuo-
lelle sai eniten kannatusta 
asukaskyselyssä.

Maunula-Seura ja 
Maunulan Asukasyh-
distys järjestivät syksyl-
lä 2003 ideakilpailun kes-
kustan suunnittelusta. 
Kilpailussa saatiin 14 eh-
dotusta. Kilpailun hyöty-
nä oli, että kirjaston paik-
ka kirkastui “Maunulan 
raitti” -ehdotuksen kautta.

Maunula-Seura esitti 
kaupunginkirjastolle tou-
kokuussa 2004 kirjaston 
paikan siirtämistä Met-
säpurontieltä Pakilantien 
puolelle Jokeri-pysäkin 
äärelle. Alkuperäisis-
sä suunnitelmissa kirjas-
to oli sijoitettu entisen S-
marketin paikalle.

Kaupunkisuunnittelu-
lautakunta hyväksyi kaa-
vaehdotuksen vuonna 
2005. Maunulan keskus-

tan kaavan käsittelyä hi-
dastivat suojeluehdotuk-
set, joita tekivät Suursuon 
ostoskeskus Oy ja Pro 
Maunula. Valtuusto hy-

väksyi Maunulan keskus-
tan kaavan yksimielisesti 
huhtikuussa 2007. 

Asemakaavasta vali-
tettiin hallinto-oikeuteen 

ja korkeimpaan hallin-
to-oikeuteen, joka hylkä-
si 23.6.2009 Suursuon os-
toskeskuksen, Pro Mau-
nula ry:n ja Pakila-Seuran 

tekemät valitukset Hel-
singin hallinto-oikeuden 
päätöksestä. Maunulan 
keskustan kaava vahvis-
tettiin elokuussa 2009.

Maunulan keskustan havainnollistamiskuva vuodelta 2004. Havainnekuva Helsingin 
kaupunkisuunniteluvirasto.

Maunula-talon idea syn-
tyi jo 1980-luvulla, kun 
Helsinkiin rakennettiin 
kulttuurikeskuksia. Mau-
nulan monitoimitaloa kä-
siteltiin 27.10.1986 Raimo 
Ilaskiven ylipormestarin 
asukasillassa Maunulan 
yhteiskoululla. Tontik-
si esitettiin Saunabaaria 
vastapäätä olevaa metsä-
aluetta Kansallispankin 
vieressä.

Kaupunginhallituksen 
suunnittelujaosto päät-
ti 9.10.1989 nimetä Mau-
nulan peruspiiri yhteis-
suunnittelumenetelmällä 
laadittavien alueellisten 
kehittämisohjelmien koe-
alueeksi. Johtajistotoimi-
kunta nimitti 29.11.1989 
aluevastuuryhmän, jo-
ka koostui rakennusvi-
raston, sosiaaliviraston, 
kouluviraston, kaupunki-
suunnitteluviraston, ter-
veysviraston, kulttuuri-
asiainkeskuksen, liikun-
taviraston ja nuorisoasi-
ainkeskuksen edustajis-
ta. Aluevastuuryhmän 
tehtävänä oli laatia ke-
hittämisohjelma yhdessä 
asukkaiden kanssa.

Maunulan yhteissuun-
nittelukokeilussa vuosi-
na 1990-1992 Maunulan 
monitoimitaloa käsitel-
tiin yhtenä monista tee-
moista. Muita aiheita oli-

Idea Maunula-talosta
vat yleiskaava 1992, Joke-
rin linjaus, Tuusulan var-
ren asuntoalue ja Keskus-
puiston tutkimusalue, 
jossa selvitettiin Keskus-
puiston Maunulan puo-
leisen reunan rakentami-
sen tarkastelua. Lisäksi 
yhteissuunnittelussa kä-
siteltiin Maunulan väes-
tönsuojahanketta sekä so-
siaali- ja terveyspalvelu-
jen kehittämistä.

Maunulan monitoimi-
talo pääsi kuntasuunni-
telmaan vuosille 1991-
1995. Kaupunginkanslia 
esitti 15.11.1991 päivätys-
sä kirjeessä suunnittelun 
pysäyttämistä ja hank-
keen poistamista vuosi-
en 1993-1997 kuntasuun-
nitelmasta heikentyneen 
talouden takia. Idea Mau-
nula-talosta jäi kaivele-
maan asukkaiden mieltä.

PARTURI
- KUN HIUKSET OVAT PÄÄASIA - 

Metsäpurontie 16, Puh. 044950 4782

Avoinna ma - pe 10.00-17.00, 
la sopimuksen mukaan

Tervetuloa

AVATTU

(Ent. Parturi-Kampaamo Takatukka)

MAUNULAN



5MAUNULAN SANOMAT 2/2016

Maunulan yhteiskoulu ja 
Helsingin matematiikka-
lukio on hakemassa Ope-
tushallituksen kehittä-
misverkostoon. Ideana on 
uudistaa lukiokoulutus-
ta niin, että se vastaa tu-
levaisuuden haasteisiin. 
Koulu hakee useaan ver-
kostohankkeeseen mu-
kaan. Yksi niistä on toi-
mintakulttuurin kehittä-
minen, ja sen hankenime-

Koulu suuntaa uuteen
nä on ”Koulu maailmas-
sa ja maailma koulussa”.

Koululla on jo nyt pit-
kät perinteet monenlai-
sessa toiminnassa, niin 
kansainvälisesti kuin alu-
eellisessa yhteistyössä. 
Alueelliset toimijat, ku-
ten Maunula-seura, Kan-
sallisteatterin Maunulan 
maisemat -hanke ja Mau-
nula-talo erilaisine toi-
mijoineen, ovat koulun 

yhteistyökumppaneina. 
Opiskelijat aktivoidaan 

tutustumaan Maunulan 
toimijoihin monipuolises-
ti, ja suunnitteilla on eri-
laisia yhteistyömuotoja, 
esim. työelämään tutus-
tumista ja kahvilatoimin-
taa Maunula-talolla. Ensi 
syyslukukaudella käyn-
nistetään yhteistyö, ke-
väällä 2017 suunnitteilla 
on järjestää koululla va-
paaehtoistyön messut yh-
dessä alueellisten toimi-
joiden kanssa. 

Hankkeessa jatketaan 
jo olemassa olevaa kan-
sainvälistä toimintaa sekä 
luodaan uusia kontakteja. 
Koulun toimintakulttuu-
rin toivotaan entisestään 
laajentuvan. 

Hanke edistää oppimis-
ta, kestävää hyvinvointia 
ja vuorovaikutusta. Opis-
kelijoiden ottaminen mu-
kaan toiminnan suunnit-
teluun ja toteuttamiseen 
on ensiarvoisen tärkeää. 

Hankkeen etenemi-
sestä kerrotaan koulun 
kotisivuilla, sosiaalises-
sa mediassa ja Maunulan 
Sanomissa.   

Tiina Kokkoniemi, 
Mayk

Maunulassa oli 1960-lu-
vun alussa ennätysmää-
rä nuoria Suursuon alu-
een rakentamisen myö-
tä. Koska Maunulassa oli 
vähän harrastusmahdol-
lisuuksia, esiintyi alueel-
la myös paljon ilkivaltaa. 
Esimerkiksi As Oy Ou-
lunkylän rivitalojen pu-
heenjohtaja, joka oli suo-
jelupoliisissa osastopääl-
likkönä, palkkasi poliise-
ja vahtimaan öisin rivita-
lojen pihoja. 

Maunula-Seura perus-
tettiin vuonna 1964 aja-
maan Maunulan nuoriso-
taloa. Kaupunki oli myös 
havainnut saman tar-
peen. Suursuonlaita 6:een 
valmistui vuonna 1966 
Maunulan nuorisotalo, 
joka sai pian kutsumani-
men Lärvä Kari Kuuvan 
kappaleen Lärvätsalo go 
go mukaan.

Lärvästä kehittyi myös 
nuorisomusiikin keskus 
ja sen alakerrassa olivat 
bänditilat. Nuorisotaloon 
oli Katajanokan laivaro-
muttamolta hankittu Vi-
king Sallyn baari. Nuo-
risotalon tiloissa järjes-
tettiin bändi-iltoja, joissa 
esiintyivät muun muas-
sa Topmost, Ernos ja The 
Creatures. The Creatures 

Lärvä nuorisomusiikin 
keskuksena

yhtyeessä soittivat muun 
muassa Kirka ja Remu.

Nuorten määrän vä-
hentyessä 1980-luvul-
la nuorisotalo päätettiin 
siirtää tyhjäksi käynee-
seen Pirjon päiväkotiin 
Maunulantie 19:een, jon-
ne se siirtyi vuonna 1993. 

Kirjasto siirtyi Maunulan 
ala-asteelta Suursuonlai-
taan nuorisotalon paikal-
le remontin jälkeen vuon-
na 1994. Kirjasto oli toimi-
nut Maunulan ala-asteen 
uuden puolen voimiste-
lusalin alapuolella vuo-
desta 1957 lähtien.

Kartassa näkyvät sinisellä kirjaston paikan 
muutokset ja keltaisella nuorisotalon siirrot 
Maunulassa.

a 

c 

b 

2 

3 

1 
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Asukastila Maunulan 
Mediapaja perustettiin 
elokuussa 1999 edistä-
mään maunulalaisten 
työttömien työllistymis-
tä ja tietokoneen käyttöä. 
Entisen Liikuntapisteen 
liiketila Metsäpuron-
tie 19-21:ssä vuokrattiin 
Maunulan minikump-
panuusprojektissa, jon-
ka rahoituksen (n. 64000 
mk) Maunula-Seura ja 
Maunulan asukasyhdis-
tys olivat saaneet Helsin-
gin kumppanuusvuoden 
rahoitushaussa.

Impulssina asukas-
tilan perustamiselle oli 
Maunulan korkea pitkä-

Mediapaja edistää 
työllistymistä ja digitalisaatiota

aikaistyöttömien mää-
rä. Mediapajalla toimi 
alkuvaiheessa työttömi-
en omaehtoista työllisty-
mistä edistävä Maunulan 
Akatemia. 

Sitran Oppivat seutu-
kunnat –tietoyhteiskun-
taohjelman aikana Me-
diapajasta tuli Nettimau-
nula-hankkeen (2001–
2003) tukikohta ja se va-
rustettiin seitsemällä tie-
tokoneella skannereilla 
ja tulostimella. Mediapa-
jalla kokoontui vuosi-
na 2001–2002 ryhmä, jo-
ka mietti, miten Mau-
nulaan saataisiin edul-
lisia laajakaistayhteyk-

siä. Ryhmässä keksit-
tiin ratkaisu, joka perus-
tui Home-PNA –teknii-
kan soveltamiseen yri-
tysliittymän jakamises-
sa puhelinlinjoja myöten 
asunto-osakeyhtiöissä.

Nykyisin Maunulan 
Mediapaja toimii Metsä-
purontie 25:ssä Sauna-
baarin katutasossa tarjo-
ten opastusta tietokoneen 
ja älypuhelinten käytös-
sä. Iltaisin tilaa käyttä-
vät järjestöt ja erilaiset 
kehittämis- ja koulutus-
ryhmät. Mediapajan toi-
minnasta on joulukuus-
ta alkaen 2004 vastannut 
Maunula-seura.

Eiri-Kuvan studion toi-
minta päättyi Saunabaa-
rissa 1990-luvun alussa ja 
Saunabaari peruskorjat-
tiin vuonna 1994. Sauna-
toiminta oli päättynyt jo 
1960-luvun lopulla. Asu-
kasjärjestöissä syntyi idea 
tyhjien tilojen ottamises-
ta asukaskäyttöön. Oli-
han eri puolelle Helsin-
kiä syntynyt laman myö-
tä tyhjentyneisiin liiketi-
loihin asukastiloja. Mau-
nulan yhteissuunnittelu-
kokeilussa vuosina 1990-
1992 suunniteltu Mau-
nula-talohanke oli täl-
löin kaatunut 1990-lu-

Palvelukeskus Saunabaari, 
toimintaa senioreille

vun alun taloudellisen la-
maan ja poistettu kunta-
suunnitelmasta. Aloitteen 
teki Maunulan Asukas-
yhdistys ja sitä kannatti 
Maunula-Seura.

Sosiaalitoimi tart-
tui asukkaiden ideaan ja 
päätti siirtää Suursuon 
sairaalan tiloissa toimi-
van vanhusten palvelu-
keskuksen toiminnot Sau-
nabaarin tiloihin kevääl-
lä 1996. Tuolloin Maunu-
lassa oli 1990-luvun alus-
sa ennätysmäärä 65 vuot-
ta täyttäneitä eli noin 25 
% alueen väestöstä. So-
siaaliviraston tavoittee-

na oli tarjota tiloja asuk-
kaiden käyttöön iltaisin. 
Muun muassa ensimmäi-
nen Maunulan aluefoo-
rumi järjestettiin marras-
kuussa 1996 Saunabaarin 
Maunulasalissa.

Palvelukeskus Sauna-
baarin toimintaa rajoitti, 
ettei se ollut sopiva huo-
nosti liikkuville vanhuk-
sille. Siitä puuttui muun 
muassa pyörätuolille so-
piva hissi. Tämän vuoksi 
Saunabaari siirtyi vuon-
na 2009 sosiaaliviraston 
aikuispalvelujen osaksi ja 
sen nimeksi tuli Asukas-
talo Saunabaari.

 

 
 
                            

                 Kahvila Konditoria 
                    Wanha Maunula 
 

 
 

 
  

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

 

Tilaa meiltä kesän juhliin
maukkaat

voileipä- ja täytekakut!

Maunulan 
Naisvoimistelijat ry

 

HYVÄSSÄ SEURASSA 
ON ILO LIIKKUA! 

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

Asukastila

Maunulan Mediapaja
on auki myös kesällä.
Arkisin klo 10-15

Metsäpurontie 25
www.maunula.net
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Tiistaisin klo 18–18:50 
on Helsingin kaupungin 
järjestämää maksuton-
ta puistojumppaa 31.5.– 
30.8. Maunulan Sorsa-
puistossa Saunabaarin 
(Metsäpurontie 25) ja 
päiväkodin välissä. Oma 
alusta mukaan.

Keskiviikkoisin klo 
17.30–18.30 on Helsin-

”Umpinaisia ämpärei-
tä vai taidettako tuol-
la seinällä roikkuu”, ih-
metteli edelläni Maunu-
lan kirjaston ulko-oves-
ta sisään ehtinyt rouva ja 
viittoili ylemmän kerrok-
sen suuntaan. En huo-
mannut tekijästä kerto-
vaa kylttiä, joten taiteilija 
kupariveistosten takaa jäi 
arvoitukseksi.

Sen sijaan kirjastossa 
olevien laivaveistosten te-
kijän tapasimme käydes-
sämme Juhani Vierimaan 
työhuoneella.Eikä mil-
lä tahansa työhuoneella, 
vaan tilassa, joka on taide-
teosten lisäksi täynnä ma-
teriaalia tai roinaa, näkö-
kulmasta riippuen. Tava-
ralla on ollut aikaa kertyä, 
sillä Juhani Vierimaalla 
on ollut työhuone Mau-
nulassa 2000-luvun alusta 
asti. Työhuoneita hänel-
lä on ollut aiemminkin, 
mutta Maunulassa työs-
kentelynsä aikana Vieri-

Nuorten aikuisten, eten-
kin yrityselämässä toi-
mivien nuorten keskuu-
dessa peliteoria on suo-
sittu puheenaihe. Helsin-
gin matematiikkalukion 
linjanjohtaja, lehtori Vil-
le Tilvis, on pitänyt ma-
tematiikkalukiossa peli-
teorian kursseja, joiden 
pohjalta hän on laatinut 
peliteorian kurssikirjan: 
”Pieni peliteoriakirja”.

Kirjassaan Ville Til-
vis toteaa, että arkikie-
lessä peleillä tarkoite-
taan useimmiten ajan-
vietepelejä, joiden pariin 
kokoonnutaan kilpaile-
maan tiettyjen sääntöjen 
puitteissa. Shakki, Afri-
kan tähti, pokeri, monet 
tietokonepelit ja jalkapal-
lo ovat tällaisia pelejä.

 Peliteoria on matema-
tiikassa ja sosiaalitieteis-
sä ala, jonka tutkimus-
kohde on mainittuja pe-
lejä laajempi. Se tutkii 
konfliktitilanteita, joiden 
osapuolilla on osittain 
tai kokonaan erilaisia ta-
voitteita. Esimerkiksi po-
litiikka, sodankäynti, ta-
louselämän kilpailutilan-
teet tai vaikkapa poke-
ri tarjoavat runsaasti ai-
neistoa peliteorialle.

Peliteoriassa konflik-
tit pyritään yksinkertais-
tamaan niin, että ne voi-
daan muotoilla mate-
maattisin keinoin. Peli-

Taiteilijan tarvikkeet

maa on ehtinyt päivätyös-
tään eläkkeelle ja panosta-
maan aiempaa enemmän 
taiteen tekemiseen. 

”Aloitin 1960-luvun lo-
pulla Ateneumissa kera-
miikan opinnoilla, mut-
ta siirryin graafisen suun-
nittelun puolelle. Myö-
hemmin opiskelin kuvan-
veistoa”, kertoo Vierimaa. 
”Tein elämäntyöni lasten-
suojelussa, mutta siinäkin 
taide kulki matkassa yh-
tenä työmenetelmistä.”

Vierimaa nappaa 
höyläpenkin päältä kä-
teensä Mari-mummon-
sa kangaspuun osan ja 
kuvailee tekemistään: 
”Maalaan kuvia van-
halle vanerille, käytös-
tä poistetulle puulle tai 
teen veistoksia ja som-
mitelmia, useimmiten 
puusta, mutta myös ke-
ramiikasta. Käytän kaik-
kea kierrätettävää. Tä-
mä työhuone onkin täyn-
nä aihioita tuleviin töihi-

ni. Ne yhdistyvät tähän 
asti elettyyn elämään, lu-
ettuun ja opittuun, muis-

ta taiteenaloista saatuihin 
vaikutteisiin.”  

Juhani Vierimaan uu-

sin näyttely ”Ihmisen 
matka – maalauksia puul-
le ja vanerille” on nähtä-

vissä Vallilan kirjastossa 
31.5.2016 saakka.

Hanna Horppila

Taiteilija Juhani Vierimaa työhuoneellaan. Kuva Jussi Männistö.

Peliteoriaa matematiikkalukiossa

teoria on matematiikan 
haara, joka tutkii peleis-
sä menestymistä kaikki-
en pelaajien osalta. Pe-
ruskysymyksenä on, mi-
ten erilaisia pelejä kan-
nattaa pelata. Muun mu-
assa liikakalastuksen, 
hintakilpailun tai rikos-
ten torjunnan voi muo-
toilla peleiksi. Ihmiset ei-
vät kuitenkaan toimi ma-
temaattisen johdonmu-
kaisesti, joten tilanteiden 
kääntäminen matematii-
kan kielelle on vaikeaa. 
Kuuluisin peliteoreetik-
ko on taloustieteen No-
belin palkinnon saanut 
John Nash.  

JJ

Ville Tilvis ja Pentti Yrjänäinen (oik.) pelaamassa 
Blokus-peliä.

Maunula-Seura työstää 
Maunulan historian jat-
ko-osaa. Edellinen kirja 
Maunula – kaupunkiosa 
Keskuspuiston kainalos-
sa ilmestyi vuonna 1993. 
Kirja kuvaa Maunulan 
historiaa aina 1900-luvun 
alueen Suursuon huvila-
alueesta lähtien päättyen 
vuosien 1990–1992 yh-
teissuunnitteluhankkeen 
kuvaukseen. Kirjan arvi-
oitu sivumäärä on noin 
170–210 sivua. Tavoittee-
na on, että kirja valmis-

Maunulan 
historian jatko-osa

tuu keväällä 2018 samaan 
aikaan, kun Maunulan 
keskustan asuintalot val-
mistuvat. Uudessa kirjas-
sa tarkastellaan Maunu-
lan kehitystä 1980-luvun 
lopulta lähtien. Tavoittee-
na on kuvata eri aikakau-
sien asuinalueen kehittä-
misajattelua ja havainnol-
listaa Maunulan muutos-
prosesseja. Kirja-hank-
keen suunnittelukokous 
pidetään elokuun loppu-
puolella. Kokoukset ovat 
kaikille avoimia.

Kesän ulkojumpat
gin Ladun keppijump-
paa 4.5.–29.6.2015 ja 
3.8.–28.9.2015 Maunu-
lan ulkoilumajan kentäl-
lä (Metsäläntie 9). Ker-
tamaksu on 3 € tai kau-
simaksu 25 €. Kepin saa 
lainaksi ohjaajalta. Mu-
kaan voi tulla myös kes-
ken kauden!

Bussin 62 liikennöinti 
lakkaa elokuun puoli-
välissä. Sen sijaan Van-
han Maunulan ja Met-
sälän kautta alkaa kier-
tää Malminkartanon ja 
Hakaniemen väliä kul-
keva linja 51. Myös lin-
jan 66 reitti muuttuu 
15.8. siten, että ajaa Pa-
kilantieltä suoraan Tuu-
sulanväylälle. Myöhään 
illalla ja sunnuntaisin, 
jolloin bussi 51 ei lii-
kennöi, 66 kiertää Van-
han Maunulan ja Met-
sälän kautta nykyistä 
66:n reittiä tunnuksella 
66K. Linjan 63 keskus-
tan päätepysäkki siirtyy 
Elielinaukiolta Kam-
pin kauppakeskuksen 
bussiterminaaliin.

Vanhasta Maunulas-
ta ja Metsälästä Rauta-

Bussit 15.8. alkaen
tientorille päästäkseen 
joutuu jatkossa vaihta-
maan bussia esim. Mä-
kelänkadun tai Man-
nerheimintien varres-
sa, tai siirtymään Ilma-
lan asemalla bussista 
50 lähijunaan. Vanhas-
ta Maunulasta metrol-
le päästäkseen joutuu 
ajamaan bussi 51 Ha-
kaniemeen asti nykyi-
sen Kurvin sijaan, el-
lei vaihda bussia ennen 
Sturenkatua.

Pakilantieltä säilyy 
edelleen vaihdoton yh-
teys Rautatientorille 
linjoilla 66 ja 67. Mau-
nulan ja Herttoniemen 
metroaseman väliä kul-
kevan bussin 50 reit-
ti säilyy ennallaan, sa-
moin lähibussin 603 ja 
yöbussin 67N.
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Kansainvälisistä taiteili-
javieraista ensimmäisi-
nä Maunulaan saapuivat 
toukokuussa Paolo Pa-
telli ja Giuditta Vendra-
me eli La Jetée. Heidän 
teoksensa Maunulan il-
mapiirit, joka kartoittaa 
kaupunginosan taivaita 
asukkaiden kuvakokoel-
mien avulla, sai ensi-il-
tansa Maunula-päivä-
nä. Mediapajan vastaan-
ottopisteen lisäksi taitei-
lijat vierailivat mm. Sau-
nabaarin Digikuva-ryh-
män ja Maunulan kirjas-
ton kokoelmien äärellä. 
“Tämä on ollut todellista 
kadonneen taivaan met-
sästystä. Saimme mah-
tavan aineiston vanho-
ja ja uusia kuvia,” ker-
toivat Paolo ja Giuditta 

Maunulan ala-asteen 5A-
luokka osallistui 18.3. 
Robot Stadissa-tapahtu-
maan Tapahtumakeskus 
Telakassa.  Tapahtumassa 
helsinkiläiset koulut kil-
pailivat erilaisissa robot-
titehtävissä.  Maunulan 
ala-aste osallistui sokke-
lotehtävään, jossa robo-
tin piti selvittää ennalta 
annettu kolmevaiheinen 
sokkelo mahdollisimman 
nopeasti. Joukkueen ro-
botti suoriutuikin tehtä-
västä mainiosti.  Viides-
luokkalaisten robotti ”Pe-
rusjätkä Maunulasta” oli 
yli neljänkymmenen ro-
botin joukossa ensimmäi-
sen osuuden nopein.

Viidesluokkalaiset oli-
vat innolla mukana ta-
pahtumassa, jonka juon-
si Roope Salminen.  Se-
lostajana kilpailuissa toi-
mi Kaj Kunnas ja päivän 
päätti Mustan Barbaarin 
ja Prinssi Jusufin ”keik-

Sokeain ystävien omis-
tamassa kiinteistössä kä-
sityön ammattilaiset val-
mistavat monenlaisia 
korkeatasoisia tuottei-
ta ja tuottavat palveluja. 
Tarjolla on verhoilua, si-
sustus- ja korjausompe-
lua,  rottinki- ja koritöitä, 
harjoja ja soitinrakennus-
ta. Moni tuote suunnitel-
laan yhdessä asiakkaan 
toiveen mukaan. Myyn-
nissä on vaatteita, koru-
ja, paperikukkia, lompa-
koita, meikkipusseja ym. 
Käsityökeskus onkin hy-
vä lahjatavaran ostopaik-
ka. Kesän suosittuja tuot-
teita ovat puutarhaessut, 
lierihatut ja grillikintaat.

Verhoilija Tuomo Ar-
vola on työskennellyt ta-
lossa vuodesta 1973 lähti-
en, joten kesällä tulee täy-
teen  43 vuotta. Arvola 
korjaa ja entisöi huoneka-
luja perinteisin menetel-
min, meriheinää ja jousia 
käyttäen. Töitä riittää ta-
saisesti, ilman suurempaa 
markkinointia. Asiakkai-
ta on paljon lähiseuduil-
ta, mutta heitä on ollut 
aina Oslosta asti. Arvola 
kertoo joidenkin tuottei-

Käsityön keskus Pakilantiellä
den, esim. korikalustei-
den ja harjojen, menevän 
myyntiin Iiris-keskuk-
seen Annansilmät-tuot-
teiksi, muuten toiminta 
on pitkälti suoramyyntiä. 

Anita Partinen ker-
too tekevänsä tekstiilis-
tä kaikkea mahdollista. 
Päällyksiä on tilattavissa 
istuinten kaikkiin irtoa-
viin osiin ja patjapusse-
ja patjoihin. Myös verho-
ja, peitteitä, kenkäpusse-
ja, kasseja ja lastenvaattei-
ta ommellaan. Myynnissä 
on kankaita ja nyt edulli-

sia tilkkukankaita. Vaat-
teita voi tuoda nimikoita-
vaksi: tekstiileihin kone-
kirjotaan kuvia ja kirjai-
mia. Partinen tekee myös 
veneen pressujen korjaus-
työtä. Käsityökeskukses-
sa työskennellään aamu-
varhaisesta tai iltamyö-
hään, mutta varsinaisia 
aukioloaikoja ei ole.

V. R.

Käsityökeskus, 
Pakilantie 38

www.syry.fi/kasityokes-
kus   

Kevään 2016 aikana Kansal-
listeatterin Maunulan mai-
sema -hanke on luonut tai-
teen keinoin maunulalaisil-
le hiljentymisen ja kohtaa-
misen tiloja. Helmi–huh-
tikuussa Naapuripöytä- ja 
Hetki aikaa -tapahtumissa 
on käynyt runsaasti asukkai-
ta tutustumassa ja tarttumas-
sa hetkeen. Myös Maunu-
lan kirjastosta saatavilla ole-
va Maunulalainen päiväkir-
ja on ehtinyt kiertää lukuisis-
sa käsissä.

Tapahtumissa hankkeen 
taiteilijat Eveliina Heinonen 
ja Juho Gröndahl ovat koh-
danneet eri-ikäisiä maunu-
lalaisia, ja pyytäneet muu-
tamia heistä mukaan pidem-
pään, esitykseen johtavaan 
prosessiin. Sen tuloksena 
syntyy esityssarja Muotoku-
via, jota esitetään Maunu-
lassa ja Kansallisteatterilla 
loka–marraskuussa.

Kustakin Muotokuviin 
osallistuvasta maunulalai-
sesta tehdään esityksellinen 
muotokuva, jonka aiheena ja 
esiintyjänä toimii kyseinen 
maunulalainen itse. Muoto-
kuvia tulee toimimaan erään-
laisena läpileikkauksena 
Maunulasta: se on sarja zoo-
mauksia maisemaan, kurkis-
tuksia sisään ikkunoista, het-
ki aikaa yksittäisille ihmisil-
le ja heidän elämilleen.

Maunulan maisema 
-hankkeen kevään kantavia 

Kiitos keväästä ja syksyä kohti!
teemoja ovat olleet naapu-
ruus ja tutustuminen. Olem-
me kysyneet asukkailta: 
”Tiedätkö, kuka seinäsi ta-
kana asuu?” Muotokuvissa 
tämä ajatus jatkuu: esitysten 
kautta maunulalaiset pääse-

Muotokuvia -prosessiin osallistujia.  Kuvaaja: Neena 
Villberg.

Robot Stadissa
ka”. - Oli hauska kilpail-
la toisia kouluja vastaan 
roboteilla. Tilaisuus oli 
hieno, mutta tehtäviä oli-
si voinut olla enemmän, 
totesi yksi robotin ohjel-
moijista Vi-
sa Kovanen.

Maunu-
lan ala-as-

vät sukeltamaan syvemmäl-
le muutaman alueella asuvan 
elämään ja todellisuuteen – 
kenties herättäen heidät poh-
timaan muidenkin naapu-
reidensa elämäntarinaa, mi-
nuutta, ihmisyyttä.

Maunulan taiteilijaresidenssit 
alkoivat

iloisina asukkaiden läm-
pimästä vastaanotosta. 
Kesäkuussa tapahtu-

mat tiivistyvät, kun Ju-
li Reinartz avaa tanssi- 
ja mediatyöpajan lasten 
ja varhaisnuorten kans-
sa, ja Steve Maher käyn-
nistää hevimetallinpal-
jastimensa Lemmy ja 
me -tapahtumassa. Uu-

si taiteilijaryhmä saapuu 
Maunulaan alkusyksys-
tä, jolloin luvassa on poh-

dintaa demokratiasta ja 
yhteisöllisyydestä. 

Residenssit tuottaa 
Mediakulttuuriyhdis-
tys m-cult ry osana Kult-
tuurikeskuksen Helsin-
gin malli -taidehanketta 
Maunulassa. 

Juli Reinartzin tanssi- ja mediatyöpaja 
10–14-vuotiaille 1.-2.6. klo 16–18 ja 6.–10.6. 
klo 10–15, Maunulan kirkko ja Mediapaja.
Steve Maherin Hevimetallinpaljastin-kävelyt 
6.6. klo 16–18 Pirkkolantie 2 (“Lemmy-
huoltoasema”) ja 10.6. klo 16–18 Metsäpurontie 
16 (Bändikeskuksen edestä).
Lisätietoja taiteilijoista ja tulevista tapahtumista: 
maunulassa.wordpress.com

Paolo ja Giuditta digikuvakerhossa. Kuva: Jaime Culebro.

”Perusjätkä Maunulasta” edusti 
ansiokkaasti Maunulan ala-astetta Robot 
Stadissa-tapahtumassa.

teen robotin suorituksen 
voi käydä katsomassa 
koulun blogista osoittees-
sa  http://maunula.kou-
lublogit.fi.
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Lehti on Maunulan kehittä-
misen riippumaton äänen-
kannattaja. Se tehdään ja jae-
taan vapaaehtoisvoimin. Ter-
vetuloa mukaan tekemään 
lehteä.

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

Jakelu:
Vapaaehtoiset jakajat ter-
vetulleita. Yhteystiedot 
Mediapajalle.

Seuraava Maunulan Sanomat 
ilmestyy syyskuussa.

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

ISSN 1239-9426 

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

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 rouhea mu-
siikkitapahtuma Musaa ja 
Makkaraa vietetään lau-
antaina 28.8. klo 13–18 
Sorsapuistossa (Metsäpu-
rontie 25). Tapahtuman 
taiteellisena johtajana toi-
mii Jan Erola, joka palaa 
Oxfordista Maunulaan 
elokuuksi. Tapahtumas-
sa esiintyvät muun mu-
assa Punatähdet ja Kärtsy 
Hatakka.

Tapahtuman järjestä-
miseen tarvitaan vapaaeh-

Musaa ja Makkaraa 
elokuussa

toisia erilaisiin tehtäviin.
Ilmoittautua voi Me-

diapajan sähköpostiin
maunulan.mediapaja@

gmail.com tai tapahtu-
man Fb-seinälle.

Maunula-levyn 
konsertti Maunulan 
ala-asteella 1.4.2016

Maunula-levyn konsertti pidetään to 9.6.2016 ravintola Looses-
sa Annankatu 21. Tapahtumassa soittaa Kärtsy Hatakka ja bän-
di Maunula-levyn musiikkia.

Maunula-levyn konsertti

TARJOUS!
kesäkukat
perennat

marja- ja koristepensaat
mullat ja lannoitteet 

Avoinna ma-pe 9-19, la 9-16, su 10-16
Pirkkolantie 20, puh. 09 877 522 10

sähköposti: myynti@pirkkolankukka.fi

Madisson Beauty
Koko perheen parturi-kampaamo 

ja kauneushoitola

Palveluitamme:
- Kaikki parturi-kampaamo palvelut
- Kosmetologi-palvelut
- Meikki & maskeeraus
- Ripsienpidennykset
- Luontaishotoja
- Vartalo-, kasvo- ja vauvahieronnat
- Meikkiopastuksia

Varaa aika puhelimitse,
verkosto tai liikkeessämme

045-6496994
www.madissonbeauty.com


