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Asukastoiminta toi
Maunula-talon
Asukkaiden mielipide ei
Helsingissä helpolla kuulu ja pormestarimallilla
valtaa keskitetään entistä
pienempään piirin. Mutta yhdessä ja sinnikkäästi toimien voi saada myös
tulosta. Lähikuukausina
valmistuva Maunula-talo
on tästä esimerkki.
Ensimmäisen aloitteen
uuden kirjasto- ja kulttuuritalon rakentamisesta teki maunulalainen työväen sivistystyön veteraani
Kalle Kuittinen vuonna
1983. Ideaan tartuttiin yhteistyöllä ja monitoimitalo hyväksyttiin 1990 kuntasuunnitelmaan. Mutta
sitten tuli lama ja punakynä pyyhki hankkeen yli.
Asia nousi uudelleen
Maunulan Asukasyhdistyksen ja Maunula-seuran aloitteesta, kun keskustan uudistamista alettiin suunnitella. Kirjaston lisäksi mukaan tulivat työväenopisto ja
nuorisotalo.
Kaupunginvaltuustossa meitä oli aluksi vain
muutama, jotka tukivat
monitoimitalon rakenta-

mista. Mutta vähitellen se
sai laajempaa tukea, eteni asemakaavaan 2007 ja
lopulta investointiohjelmaan 2014.
Samaan aikaan käynnistyi asukkaiden aloitteesta Maunulan demokratiahanke. Sen tuloksena asukkaat pääsivät
mukaan suunnittelemaan
Maunula-taloa. Kun punakynä uhkasi taas karsia suunnitelmaa, saatiin demokratiahankkeen
aloitteesta lisärahoitusta
Lähiörahastosta.
Elokuussa hyväksyttiin Maunula-talolle toimintamalli, jossa asukkaiden valitsemat edustajat ovat mukana sen hallinnossa.
Osallistuvalla budjetoinnilla kootaan
ideoita ja asukkaat valitsevat niistä toteutettavat.
Lopulta toimintasuunnitelma ja budjetti tulevat
talon avoimen foorumin
hyväksyttäväksi.
Helsingissä tarvitaan
laajemminkin lähidemokratiaa, jossa asukkailla
on todellista päätösvaltaa.
Yrjö Hakanen

Ihmisketjussa Keskuspuiston puolesta oli noin 1000 ihmistä 27.8.2016.

Ajankohtainen Keskuspuisto
Yleiskaava on syksyn aikana siirtymässä päätösvaiheeseensa, jossa ratkaistaan noin 50 hehtaarin kohtalo Keskuspuistossa. Elokuun lopulla monet maunulalaiset olivat mukana tuhannen osallistujan ihmisketjussa puiston puolesta. Katso Youtuben video hakusanalla ihmisketju. 5:22 kestävässä videossa taustaäänenä on
Ylenaikaisen kuuntelijoi-

den kommentteja, minne pitäisi rakentaa, jos
ei Keskuspuistoon. Mieti sitä itsekin ja kerro se
tietämällesi valtuuston
poliitikolle!
Annantalolla 7.9. keskustelutilaisuudessa arvioi
kaavoitusjuridiikan asiantuntija professori Olavi Syrjänen, että Keskuspuiston suojelu ei edellytä yleiskaavan
palauttamista
KSV:lle,
sillä se ei ole sellainen

olennainen muutos, joka edellyttäisi maankäyttö- ja rakennuslain 32 §
mukaan kaavan uudelleen nähtäville asettamista. Yhden kaupunkibulevardin itäpuolta koskevan osan muutos ei voi
olla kokonaisuus huomioon ottaen olennainen ja yleiskaavan rakentamistavoite on edelleen
toteutettavissa.
Monilla on huoli edullisesta asumisesta. Jotta

rakentaminen ei tapahtuisi asumisviihtyvyyden kustannuksella, valtuuston edustajat pitää
saada tietoisiksi, miten
ratkaista tämä kipupiste kaavassa. Autathan sinäkin pitämällä yhteyttä
poliittiseen ryhmään, josta tunnet ihmisiä!
Lisätietoa hakusanoilla ”keskuspuiston puolesta”. Facebookissa ryhmällä on vilkas sivu.
Kari Sundvall

takit ja toppahousut, sekä kenkiin laitettavat liukuesteraudat
kannattaa
kyllä säilyttää, vaikka eivät tuota iloista mieltä. Ja
jos taittaa vaatteensa pieniksi suorakulmioiksi laatikkoon KonMari neuvojen
mukaan, voi olla ettei kiireessä löydä mitään. Ne
avaimetkin tarttuvat
käteen parhaiten
siltä sotkuiselta pöydältä,
missä aina
ovat olleet.

On helppoa luopua keväällä jostakin kulahtaneesta villanutusta, ja syksyllä epämääräisistä kesähetaleista, mutta muuten hillitty sotku kuuluu
elämääni.
Muistuu mieleeni ihana karjalainen naapurini, joka oli kutsunut minut kahville eräänä kir-

peänä talvipäivänä. Tämä
tapahtui kaksi päivää ennen hänen äkillistä poismenoaan. Siinä jutellessamme hän katseli makuuhuoneeseen päin ja totesi
päättäväisesti:
”Tuon lattian kun mie
vielä luuttuan, niin sit’on
Hyvä!”

SIISTIÄ
Tutustumiskäynti työmaalla ennen
Maunula-talon suunnittelun kaikille
kiinnostuneille avointa työpajaa. Kuva
Maija Hakanen.

Sähköisen
toimeentulotuen
asioinnin opetusta
Helsingin Sote viraston sosiaaliohjaaja Auli Jaatinen opettaa sähköisen toimeentulotukihakemuksen teossa Maunulan
Mediapajassa (Metsäpurontie 25)
1.10–31.12.2016 tiistaisin klo 9.00–12.00.
Toimeentulotuki siirtyy Kelaan 1.1.2017 ja
sähköinen asiointi no-

peuttaa asiakkaan hakemuksen käsittelyä
siirtymällä
suoraan
käsittelyjonoon. Palveluun voi tulla ilman
ajanvarausta ja se on
asiakkaille ilmainen.
Kaupungin sosiaaliviraston hakemuksen
voi jättää sähköisesti samalla kun tulee
opettelemaan sähköistä asiointia.

Japanista asti on Suomeen
rantautunut
siivoustekniikka, joka lupaa käänteentekevää iloa ja vapautusta tavarapaljouden
omistamisen taakasta.
Kerralla, yhdellä ry-
käyksellä vedetään esiin
kaapeista ja nurkista kaikki: vaatteet ja muut tarvikkeet ja komeroiden perukoihin unohdetut esineet.
Kysytään itseltä josko esine säteilee iloa, jos ei, niin
kierrätykseen tai roskiin
vaan. Juu. Sitten alkaa uusi
ja onnellinen elämä.
Tällaisen eteen on jokainen joutunut muuttaessaan
asuntoa,
mutta yleensä ei siivoaminen, kuten ei
mikään taloustyö
tekemällä lopu, paitsi jos tekee kuolinsiivousta, mutta se on toinen juttu.
Erinäiset
jokasään
koirankuljetus-

HE
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PÄÄKIRJOITUS

Soivaa syksyä kirkolla

Maunulassa tuotetaan yhteistä hyvää ainakin kahdella uudella ilmiöllä. Suursuon sairaalan saattohoito-osaston vapaaehtoistyötä varten on kesäkuussa perustettu Helsingin saattohoidon tuki ry. Yhdistys on kerännyt varoja toimintaansa kirpputorilla Maunulan Musaa ja Makkaraa -festarilla. Suursuon Helandersäätiö hakee vapaaehtoisia liikuttamaan Helander-kodin vanhuksia. Sijaitseehan Helander-koti Suursuon vanhusten kuntopolun vieressä.
Maunulan Sanomat kantaa huolta Saunabaarin liikekeskustan toimivuudesta. Tyhjänä on kaksi liiketilaa. Siksi lehdessä esitellään kolme tapaa ylläpitää toimitilaa. Niissä jaetaan tilakustannukset tai tilan ylläpitämiseen tarvittavat työpanokset. Tuloksena on uutta toimintaa. Maunulan tilat ja viestintävälineet muodostavat alustan kohtaamisille ja luovuudelle. Uusi toiminta verkottaa ihmisiä
ja tekee heidän elämästään merkityksellistä sekä myös synnyttää uutta yhteistä
hyvää. Toivottavasti tyhjät tilat löytävät hyvät vuokralaiset.
Hannu Kurki ;-)

Maunulan kirkolla on
monenlaista musiikkitapahtumaa syksyllä.
Ke 5.10. klo 18 Musiikki-ilta
Maunulan
kirkossa

konsertti ja juhlakahvit
20.11. klo 16 Taizelauluja messussa
Lisätietoja
www.kirkkohelsingissa.
fi/oulunkyla

Maunulan talon ohjelma
tarkentuu
Maunula-talon neuvottelukunnassa on osallistuvan budjetoinnin tulosten pohjalta päätetty valita ohjelmiston teemoiksi Maunula tanssii ja soi –
maunulalaisten oma juhlaviikko, kylmiä juomia ja
kuumia keskusteluja tar-

Pirkkolan kukka laajentanut
yritystään

La 8.10 klo 10–15 Naistenpäivä teemalla ”Moninainen nainen”
Ke 2.11. klo 13 Pyhäinpäivän musiikkia
Su 13.11. klo 16 Isänpäivän messu ja isänpäivän

joava Café Maunula, laadukas lähielokuvateatteri
Kino Maunula ja Maunula-talon vihreä takapiha.
Ensimmäisenä toimintaideoista
toteutetaan
Maunula tanssii ja soi
Maunula-talon avajaisviikolla 31.1.–3.2.2017

Ideoita osallistavassa budjetoinnissa kertyi
yhteensä noin 400. Niistä muotoiltiin työpajoissa konkreettiset toimintaehdotukset äänestykseen. Vastaajien määrä äänestyksessä oli 380
ääntä.

Kino Maunulan
perustamisesta 60 vuotta
Kino Maunula avattiin
3.6.1956 ja sen ensimmäinen elokuva oli Tuntematon sotilas. Kino Maunula
toimi vuosina 1956–1962
Metsäpurontie
16:ssa.
Elokuvateatteri
lopetti
toimintansa, kun televisio yleistyessään vei katsojat. Teatterissa näytet-

Kuvaushetkellä Mervi oli töissä kukkakauppa Belliksessä, joten
kuvassa Maret Gnatjuk yksin callunoiden ja havujen ympäröimänä
syysasterit sylissään.
Aiemmin Tertun taimena tunnettu puutarhaliike
Pirkkolantien varressa sai
uudet omistajat elokuus-

sa 2015. Maret Gnatjuk ja
Mervi Wilhelsson ostivat
liikkeen ja vaihtoivat nimeksi Pirkkolan kukka- ja

Maunulan 120. aluefoorumi
ma 26.9.2016. klo 18–20

Maunulan 121. aluefoorumi
ma 24.10.2016. klo 18–20

Maunulan täydennysrakentaminen. Maunulan
keskustan asuntorakentaminen käynnistyy
lokakuussa ja vuoden kuluttua Kuusikkotien
rivitalojen ja kerrostalojen rakentaminen.
Tilaisuudessa kuullaan Raide-Jokerin varren
kaavoituksesta. Keskustelemme myös
Suursuon tonttien täydennysrakentamisesta.
Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali
(Metsäpurontie 25)

Helsinki kehittää
osallisuusmallia
Helsingin osallisuusmallin yhteiskehittämispäiville
kaupungintalolle
kokoontui 2.–3.9.2016 viikonloppuna 180 asukasta ja eri järjestöjen edustajaa, virkamiehiä, tutkijoita ja järjestöaktiiveja. Tavoitteena oli hahmottaa
osallisuusmallin päälinjoja ja elementtejä osallistumiseen ja vaikuttamiseen
Helsingissä.
Työpajojen
tuloksena syntyi kahdeksan ehdotusta Helsingin osallisuusmalliksi. Malleja on
ollut mahdollista kom-

ASUSTEHUOLTO ULLASTIINA
·Vaatekorjaukset
·Tilaustyöt
·Hääpuvut
·Nahkavaatteet
·Turkit
·Pesulapalvelu
·Nahkapesu
·Kodintekstiilit
·Alihankinta ym.

www.ullastiina.fi

ka toimi Metsäpurontie
16:ssa. Hän on kiinnostunut myös muista tiedoista, jotka täydentävät kuvaa elokuvateatterista.
Urmas A. Hilapieli
Pariisinkatu 4 C 55
00560 Helsinki
040-486 47 27
u.hilapieli@gmail.com

Länsi-Pakila
Rapparintie 6
(09) 752 2668
info@ullastiina.fi
050 5363 904
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mentoida syyskuussa neljässä asukastilaisuudessa.
Kesällä 2017 tulee voimaan Helsingin uusi johtamismalli. Sen ydinelementtejä ovat kuntavaalien voimasuhteita vas-

taava pormestarimalli, liki 30 viraston yhdistäminen neljään toimialaan
sekä kaupungin uusi
osallisuusmalli.
Lisätietoja
www.maunula.net
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Maunula turvallisuustilastoissa. Miten Maunula
turvallisuus on kehittynyt? Tilaisuudessa esitellään
Suursuon taloyhtiöiden yhteistä hanketta,
jossa kehitetään yhteisten tilojen varaamista ja
viestintää infotauluilla.
Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali
(Metsäpurontie 25)

puutarhamyymälä. Maret ja Mervi ovat kunnostaneet myymälää ja sen
pihaa tomerasti puolisoidensa kanssa.
He ovat laajentaneet
liiketoimintaa ostamalla
syyskuun alussa PohjoisHaagassa Thalianaukiolla sijaitsevan kukkakauppa Belliksen. He työllistävät itsensä lisäksi muutamia henkilöitä. Tarmokkailla yrittäjillä on jo hyvin
yhteistyökumppaneita, kuten mm. alueen
taloyhtiöitä.

tiin vuonna 1957 Jorma
Nortimon Pikku Ilona ja
hänen karitsansa, jossa
näytteli myös maunulalaisia lapsia.
Urmas A. Hilapieli on kirjoittamassa kirjaa Helsingin elokuvateattereista ja etsii valokuvia Kino Maunulasta, jo-

PARTURI
&

SALON
- KUN HIUKSET OVAT PÄÄASIA Metsäpurontie 16, Puh. 044950 4782
Avoinna ma - pe 10.00-17.00,
la sopimuksen mukaan
Tervetuloa

(Ent. Parturi-Kampaamo Takatukka)
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Keskustan asuintalojen
rakentaminen
käynnistyy lokakuussa
Maunulan
keskustan
asuinkerrostalojen rakentaminen käynnistyy lokakuussa ja kestää noin
20–22 kuukautta. Kohteet valmistuvat kesällä
2018. Rakennuttajana toimii Helsingin asuntotuotantotoimisto. Kohteiden
suunnittelijana on toiminut Arkkitehdit Sarlin +
Sopanen Oy.
Puretun Suursuon ostoskeskuksen tontille rakennetaan 44 asumisoikeusasuntoa (2660 as-m²)
sekä katuaukioille avau-

tuvaa
näyteikkunallista liiketilaa yhteensä 333
k-m². Suonotkonpuiston
länsipäähän, Suonotkonkujan varteen, on tulossa
17 Hitas-omistusasuntoa
(1019 as-m²).
ATT:n
asuntomyynti tulee myymään sekä
asumisoikeus- että Hitasomistusasunnot. Myynti alkaa lokakuussa 2016,
ja siitä tiedotetaan ATT:n
nettisivuilla.
Lisätietoja
http://www.att.hel.fi/fi

Daghemmet Stigen ala-asteen pihalla

Suursuonlaidan kirjaston tilalle
päiväkoti
Suursuon Y-tontilta (Suursuonlaita 6) purettavien
kirjasto- ja päiväkotirakennusten tilalle suunnitellaan yhtä uutta kolmikerroksista päiväkotirakennusta, johon tulee tilat sekä varhaiskasvatus-
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Avoinna joka päivä klo 10-16

OULUNKYLÄ, Pirkkola ja Maunula, Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristö, luonnos kaavamuutoksesta esillä 1.-24.3

25

Teemme myös pihatyöt, puiden
ja pensasaitojen leikkaukset.

Pirjontien ja Pirkkolantien Jokeri-linjan kaavamuutos etenee osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Kaavaehdotus esitellään lautakunnassa tämän vuoden loppuun mennessä.
Kaava-alueen rajaus on
hieman muuttunut. Kaavamuutoksesta poistunee tontti 28216/2. Tontti
28216 kuuluu Hekan Pakilantie 10–20 kortteliin.

20

Callunat 3 kpl/10 €
Erilaisia havuja

nulan omistamasta vuokratilasta (Metsäpurontie
12) luovutaan. Alustavan
arvion mukaan uudisrakennus toteutuisi vuosina 2018–2019.

Pirjontien ja Pirkkolantien kaavaehdotus

tie
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SYYSKUKAT SAAPUNEET!

toiminut vuoden 2009
alusta lähtien paviljonkirakennuksessa
Maunulan ala-asteen pihalla
(Haavikkotie 5). Päiväkoti Suursuo toimii nykyisin kahdessa eri osoitteessa. Jatkossa Heka-Mau-

PIR

Uusien asuintalojen rakentaminen entisen
ostarin tontille käynnistyy lokakuussa.

viraston suomenkielisille
että opetusviraston ruotsinkielisille päiväkotilasten ryhmille. Tontille esitetään myös laajenemisvaraus erityisasumiselle.
Ruotsinkielinen
Daghemmet Stigen on
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56
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Täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa (mm. täydennetty kartta
suunnittelualueesta ja asemakaavaluonnos) on esillä
1.-24.3.2016:
∑ Maunulan kirjastossa, Suursuonlaita 6
∑ Info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
∑ Kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
∑ www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä nyt.
Esittely- ja keskustelutilaisuus on ma 7.3. klo 17.30 Ratikkanäyttelyssä Laiturilla, Narinkka 2.
Näyttelyssä on esillä mm. Raide-Jokerisuunnitelman pitkä pienoismalli ja muuta Raide-Jokeriin
liittyvää aineistoa.

ATT rakentaa Kuusikkotielle asumisoikeusasuntoja
ALUELEIKKAUS A-A

Lisäksi kaavan valmistelijat ovat tavattavissa Maunulan kirjastossa 21.3.2016 klo 18-19.30 ja
kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen mukaan.

Paljon Onnea
Hannalle
ja
Jussille

Mielipiteet täydennetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta tulee
esittää viimeistään 31.3.2016.

Lisätietoja
arkkitehti Ann Charlotte Roberts
puhelin 310 37033
sähköposti anncharlotte.roberts(a)hel.fi

Helsingin asuntotuotantotoimisto ATT rakennuttaa Kuusikkotielle yhden
asumisoikeusyhtiön. Haso Kuusikkotie sijoittuu
kahdelle tontille Kuusikkotien ja sen jatkona ole-

van
Kuusikkopolun moALUELEIKKAUS B-B
lemmin puolin. Yhtiöön
on tulossa sekä kerrostalo- että rivitaloasuntoja. Rakennusten kerrosluku
vaihtelee
kahdesta
ALUELEIKKAUS
C-C
neljään.

Kohde on hankesuunnitteluvaiheessa,
joten
kaikki laajuustiedot ovat
ainoastaan suuntaa antavia. Asuntomääräksi on arvioitu noin 60 kpl ja huoneistoalaksi noin 4100 hm².

liikenneinsinööri Kari Tenkanen
puhelin 310 37132
sähköposti kari.tenkanen(a)hel.fi

Kohteen suunnittelu
on käynnistymässä ja tämän hetken alustava aikatauluarvio on, että rakentaminen alkaa syksyllä 2017 ja kohde valmistuu keväällä 2019.
NÄKYMÄ PIRJONTIEN JA
PIRKKOLANTIEN RISTEYKSESTÄ
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Liiketilat evakossa - toiminta jatkuu

Tuija Vuorela viimeistelemässä kollegansa kampausta.
Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina satoi rankasti. Sadevesi virtasi Maunulassa vuolaasti
alas koulun rinnettä kadulle, jonka viemärit eivät vetäneet riittävästi.
Kadulta vesi tulvi As Oy
Vesakon osoitteissa Männikkötie 10 ja Vesakkotie
3 sijaitseviin liiketiloihin.
Vesivahinkojen
vuoksi
parturikampaamo Tukkakulma, fysioterapeutti
Anita Korhonen, kauneushoitola Maria Myllylä
ja työhuone Vanamo Linnea joutuivat evakkoon.
Floristi Pia Niemi löysi Vanamo Linnealle itse
väistötilan Metsäpuron-

tie 26 alakerrasta ja kosmetologi muutti Vallilaan. Kampaamolle ja fysioterapeutille isännöitsijä järjesti taloyhtiön pihalle parakit.
“Tämähän on vallan
elämys,” lausahtaa asiakkaaksi tuleva rouva heti ovelta. “Yllätyin, että
tämä on näin fiksun näköinen sisältä.” Kampaamo Tukkakulman omistaja Jaana Liljavirta ja kampaaja Tuija Vuorela kertovat olevansa tyytyväisiä,
että pystyvät jatkamaan
liiketoimintaa varsinaisten liiketilojen remontin
ajan. “Ainoastaan yhden
päivän jouduimme pitä-

mään liikkeen kiinni, kun
muutimme tähän paviljonkiin vehreälle, puistomaiselle pihalle”, Jaana
kertoo.
Evakkoajan pituutta
ei osaa kukaan vielä tarkkaan sanoa, mutta syksy siihen varmaankin kuluu. “Toivon, että voimme viettää joulukuussa
Tukkakulman 22-vuotissyntymäpäivää Männikkötien puolella”, sanoo
Jaana.
As Oy Vesakon isännöitsijä Miika Pyykkönen suosittelee muillekin
taloyhtiöille vakuutusehtojen tarkistamista. Hän
kertoo, että markkinoille

on tullut vasta vajaa vuosi sitten vakuutuksia, jotka kattavat luonnonilmiöiden aiheuttamia vahinkoja. As Oy Vesakossa oli
heinäkuun alun rankkasateen aikaan kilpailutus
harmillisesti vielä kesken.
Taloyhtiölle koitui kadulta liiketiloihin tulvineista hulevesistä iso vahinko, jonka kustannusten
korvaamisesta neuvotellaan kaupungin kanssa.
“Onneksi näiden tilaelementtien nimellä tunnettujen parakkien toimitus
sujui kivuttomasti. Vedet
ja sähköt saatiin kytkettyä
nopeasti,” Miika lisää.
Hanna Horppila

Vapaata liiketilaa hyvillä paikoilla
Maunulassa on nyt tarjolla hyvillä paikoilla vapaata liiketilaa. Pyöräliike Deesport on siirtynyt toimimaan Metsäpurontie 29:n kellaritiloissa, jonne on käynti
pihan puolelta. Entinen
Deesportin ja legendaarisen Rantalan urheiluliikkeen tila on tyhjänä.
Liiketilan omistaa Heka
ja sitä vuokraa Helsingin tilakeskuksessa Heidi Autiosuo (puh. 09 310
21014).
Metsäpurontien kukkakauppa
Kulkurin
kimppu tiivistyi entiseen
Mediapajan tilaan Metsäpurontie 19–21:ssä, jol-

Mediapaja on
erikoistunut
tiedonvälitykseen
Asukastila
Maunulan
Mediapaja tarjoaa mahdollisuuden käyttää tietokonetta ja internetiä ilmaiseksi sekä tulostaa ja
ottaa kopioita omakustannushintaan. Ovet ovat
avoinna arkisin klo 9–16.
Käytössä on seitsemän
työasemaa, joissa on hyvä
internetyhteys, tulostin ja
kopiokone sekä skanneri. Iltaisin tilaa käyttävät
järjestöt ja taloyhtiöt sekä
erilaiset kehittämisryhmät. Lisäksi Mediapajalla ylläpidetään Maunulan
kotisivuja ja Facebookseinää sekä tehdään Maunulan Sanomia.
Kaupungin tuki Mediapajan toiminnalle oli
9000 euroa vuonna 2016.
Avustus haetaan vuosittain. Ensi vuotta varten
hakemus lähetettiin huhtikuun lopussa kaupunginkanslialle, joka valmistelee esityksen asukastalojen
rahanjaosta
kaupunginhallitukselle.

Asukastilojen avustuksista päättää kaupunginhallitus. Mediapajan yhden
asiakaskäynnin kustannus avustuseuroa kohti on alle euron per asiakas. Vastaavanlaisia kaupungin avustusta saavia
”asukastaloja” lähialueilla ovat esimerkiksi Käpylä Klubi, Kumpulan kylätila,
Pohjois-Haagassa Ilkan Kulma ja Pikku
Huopalahdessa Tapanilan asema.
Asukastila Maunulan
Mediapajan kävijämäärät Saunabaarin rakennuksessa ovat kasvaneet
112 % verrattuna vuoden
2013 tilanteeseen Metsäpurontie 19–21:ssä. Kävijämäärää ovat kasvattaneet hyvän sijainnin lisäksi se, että Mediapajalla annetaan opastusta tietokoneiden, tablettien ja
älypuhelinten käytössä.
Lisätietoja
Puhelin 040-5900455
www.maunula.net

Suursuon
taloyhtiöiden yhteinen
kehittämishanke
Suursuon taloyhtiöillä on
käynnistynyt
yhteinen
asumisen turvallisuus –
hanke, jossa aiheena ovat
tilojen lukitus, yhteisten
tilojen varaaminen ja taloyhtiöiden
infotaulut.
Mukana ovat AsOy RMtalo 62 (Suursuontie 10),
AsOy Säästölaita (Suursuontie 12), AsOy Helsingin Suursuontie 14 ja AsOy Säästötuki (Suursuonlaita 2). Eino Rantala toimii projektin johtajana.
Taloyhtiöt ovat nimenneet hankkeen seurantaja inforyhmään yhdestä

kahteen jäsentä. Työryhmän jäsenet ovat tutustuneet viiteen alan toimittajaan luodakseen kuvaa markkinoilla olevista
tuotteista ja järjestelmistä sekä toimittajien antamista mahdollisuuksista.
Hanketta
esitellään
Maunulan 120. aluefoorumilla ma 26.9.2016 klo
18–20 Asukastalo Saunabaarilla (Metsäpurontie
25). Tilaisuudesta on tarkempaa tietoa Maunulan
kotisivuilla.
Lisätietoja
www.maunula.net

Maunulan Retrojen
toimitilakonsepti

loin rakennuksen päädyn liiketila jäi tyhjäksi. Liiketilan omistaa As-

Oy Metsäpurontie 19–
21, mutta sitä edelleen
vuokraa sen yksityinen

vuokralainen.
Lisätietoja:
www.tilakeskus.fi

Maunulan Retrojen työtila sijaitsee Saunabaarin Männikkötien ja Vesakkotien
puoleisessa
kulmassa. Tilan koko on
noin 20 m², mikä sisältää takana olevan varaston. Työtilan päävuokralainen on muusikko Mikko Rintanen. Retrojen toiminta on keskittynyt musiikkiin. Muita vuokralaisia ovat laulaja ja laulun-

opettaja Viivi Tulkki, kapellimestari Jutta Seppinen ja kansanmusiikkiyhtye Juurakko. Retroissa
annetaan myös laulun- ja
soitonopetusta. Onpa tilassa järjestetty konserttikin. Tilakonsepti perustuu tilan ajalliseen jakamiseen toimijoiden kesken, jolloin vuokrakustannus on varsin edullinen toimijaa kohden.
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Jutta Seppinen johtaa
Musiikkitalolla
Musiikkitalolla on lauantaina 1.10. klo 19 maunulalaisen kapellimestari Jutta Seppisen johtama
Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesterin konsertti.
Konsertissa esiintyy sopraano Milla Mäkinen.
Konsertissa esitetään
Maurice Ravelin Hanhiemo-sarja, Perttu Haapasen Ladies´ Room –
laulusarja
sopraanolle
ja kamariorkesterille sekä Richard Straussin Ein
Heldenleben.
Liput:
27,50/17,50/11,50 €
(Ticketmaster),
15/10/5 € (Musiikkitalo)

Maunulassa
toteutetaan iäkkäiden
ulkoilu-unelmia
Liian monet ikäihmiset eivät pääse tai uskalla lähteä ulos heikentyneen liikkumiskyvyn, esteellisen ympäristön tai
muistiongelman vuoksi.
Tällöin avuksi tarvitaan
ulkoiluystävä.
Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanjan
avulla kannustetaan järjestöjen
vapaaehtoisia,
opiskelijoita, hoitotyön
ammattilaisia sekä iäkkäiden läheisiä ja naapureita iäkkäiden ulkoiluystäviksi. Tavoitteena on
edistää
toimintakyvyltään heikentyneiden ihmisten säännöllistä ja turvallista ulkoilua.
Ilmari
Helanderin
Vanhustensäätiön Maunulan Palvelutalo (Suur-

suontie 29) toteuttaa iäkkäiden ulkoilu-unelmia
Ikäinstituutin kampanjassa 6.9.–6.10.2016. Koulutetut kampanjalähettiläät
ovat rekrytoineet vapaaehtoisia ulkoiluystäviksi
ja koordinoivat kampanjan aikana paikkakunnan
ulkoiluystävätoimintaa.
Lisäksi valtakunnallisena
iäkkäiden ulkoilupäivänä
6.10. järjestetään yhteinen
ulkoilupäivä Maunulassa
osoitteessa Suursuontie
29 alkaen klo 12.30.
Jos olet kiinnostunut
toimimaan iäkkään ulkoiluystävänä, ole yhteydessä Maunulan Palvelutalon johtajaan Helena Soilakseen, p. 0505907539 tai
helena.soilas@helanderkodit.fi.

Suursuon taloyhtiöt
järjestivät juhlat
Neljä suursuolaista kerrostaloyhtiötä
järjesti lauantaina 27.8. yhteisen juhlan. Juhlan aiheena oli yhtiöiden 50-vuotinen historia. Aloitteen
juhlista teki AsOy Sääs-

tölaita eli Suursuontie
12.
Juhliin myytiin noin
140 lippua. Tarjolla oli
asukkaille yhteinen illallinen, musiikkia ja elokuvanäytös illan päätteeksi.

Yksinpuurtajille työkavereita
Kaksi keltaista sohvaa
näyteikkunassa, taustalla
työpöytiä. Mistä on kyse?
Keväällä 2014 maunulalainen toimittaja ja dokumentaristi Meri Valkama
tarvitsi työtilaa. Samaan
aikaan hän huomasi, että aiemmin Heka Maunulan käytössä olleet Saunabaarin katutason liiketilat
olivat tyhjentyneet. Ajatus
syntyi silmänräpäyksessä: yhdelle ihmiselle liiketila olisi liian suuri, mutta
kommuunityöhuoneelle
juuri sopiva. “Olin tehnyt
muutaman
kuukauden
ajan töitä yksin kotona.
Halusin kodin ulkopuolisen työhuoneen, mutta
myös muita ihmisiä ympärille”, Valkama sanoo.
Niin sai alkunsa Työhuone Månsas, luovien alojen
itsensä työllistäjille tarkoitettu työhuonekommuuni.
Muutaman kuukauden
byrokratiapyörityksen jälkeen Valkama allekirjoitti
vuokrasopimuksen ja kantoi ensimmäiset huonekalut sisään. Pian työhuoneeseen asettui myös muita luovilla aloilla työskenteleviä pienyrittäjiä ja itsensä työllistäjiä. “Lähes
kaikki vuokralaiset ovat
löytyneet kaveripiiristäni,
naapurustostani ja sosiaalisen median kautta. Kaksi vuotta sitten meitä oli
muutama, nyt yksitoista.”
Tänä päivänä Työhuone Månsaksessa töitä tekee joukko, johon kuuluu

Meri Valkama Työhuone Månsaksessa. Taustalla Maunulan vanhasta
ostoskeskuksesta pelastetut valokirjaimet. Kuva Jussi Männistö.
muun muassa toimittajia,
tutkijoita, elokuvaohjaaja, graafikko ja sarjakuvatoimittaja. Pääsääntöisesti töitä tehdään päiväsaikaan, mutta toisinaan
myös ilta- ja jopa yövuorossa. “Kukin tulee milloin haluaa ja milloin tarve on. Sitä, että kaikissa työpisteissä olisi yhtä
aikaa joku hommissa, ei
ole tainnut tapahtua koskaan”, toteavat Merin lisäksi haastatteluhetkellä

paikalla olevat Inari Niemi, Venla Pystynen ja Ilkka Luukkonen.
Kotia lähellä sijaitsevalla työhuoneella on paljon
hyviä puolia. Pääsee nopeasti paikalle, ja myös viereistä koulua käyvät lapset pääsevät piipahtamaan
koulun jälkeen välipalalla tai moikkaamassa. Hyvä yhteishenki on levinnyt
myös työhuoneen ulkopuolisten ihmisten iloksi;
eduskuntavaalien alla työ-

huoneella järjestettiin neljän eri puolueen edustajan
olohuonetentti ja äänestyspäivänä Pop up -vaalikahvila. Kumpaakaan ei olisi
tapahtunut, ellei työhuoneyhteisö olisi myös kaveriporukka. “Emme jaa
vain vuokraa, vaan paljon
enemmän, olemme kuin
läheisiä työkavereita. “Kysyntää työpisteille on välillä enemmän kuin joukkoon mahtuu.”
Hanna Horppila

Maunulan maisema: Muotokuvia-harjoitusprosessin
keskeltä
Elokuussa Kansallisteatterin
Maunulan maisema -hankkeessa käynnistyi uusi vaihe: vuoden 2016 päätapahtuman, marraskuussa ensiiltansa saavan Muotokuviaesityksen harjoittelu. Muotokuvissa viisi maunulalaista
asukasta valmistaa hankkeen
vetäjien Eveliina Heinosen ja
Juho Gröndahlin ohjauksessa pienen soolon – esityksellisen muotokuvan itsestään.
Sooloja työstetään yksilöohjauksessa: kullakin esiintyjällä on 1–2 viikoittaista harjoituskertaa ohjaajan
kanssa, ja lisäksi koko ryhmä kokoontuu kahden viikon
välein harjoittelemaan esiintymisen perusteita, jakamaan
kokemuksia ja esittelemään
harjoitusten satoa. Harjoituksia pidetään muun muassa Asukastalo Saunabaarilla
sekä esiintyjien kotona.
Miten esitykset sitten syntyvät? Mitä ”muotokuva” oikein tarkoittaa teatterin yhteydessä? Tähän kysymykseen
on ainakin viisi erilaista vastausta, sillä kukin prosessi
etenee omalla tavallaan. Esi-

tysten rakenne, käsikirjoitus, sisältö ja muoto syntyvät esiintyjän ja ohjaajan yhteistyössä harjoitusten aikana tekemällä, puhumalla ja
yhdessä ideoimalla. Ohjaajien antamat tehtävät ja kysymykset auttavat löytämään
osallistujille tärkeitä aiheita ja näkökulmia, mutta tärkeintä on osallistujien oma
innostus kertoa ja etsiä – rohkeus lähteä tutkimusmatkalle
omaan itseen teatterin kautta.
”Yhteistyö ohjaajan kanssa on ollut tosi hedelmällistä
ja projekti etenee loistavasti.
Innolla odotan jo esityksiä ja
sitä, että muut pääsevät katsomaan työmme hedelmiä”,
kertoo Liisi-Mari Kupiainen,
yksi esiintyjistä.
Arja Pilhjerta ja
Tuulia Luttinen
työpajassa, jossa
oli tehtävänä
tutkia erilaisia,
piilotettujakin
puolia itsestään
Kansallisteatterin
puvuston asujen
kautta.

Muotokuvia esitetään marraskuussa
Maunulassa ja Kansallisteatterilla:
ti 1.11. klo 19, ensi-ilta
(Saunabaari, Metsäpurontie 25)
ti 8.11. klo 19 (Saunabaari)
ke 9.11. klo 19 (Kansallisteatteri, Lavaklubi,
Läntinen Teatterikuja 1a A)
la 12.11. klo 14 (lähtö Saunabaarilta)
ti 15.11. klo 19 (Saunabaari)
ke 16.11. klo 19 (Lavaklubi)
la 19.11. klo 14 (Lavaklubi)
ti 22.11. klo 19 (Saunabaari)
to 24.11. klo 19 (lähtö Saunabaarilta)
Maunulan esitykset ovat maksuttomia, paikkavaraukset osoitteesta maunulanmaisema.fi/muotokuvia. Lavaklubin esitykset 5 euroa, lipunmyynti
Kansallisteatterin lippumyymälästä.
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Maunulan Leijonat avaa
toimintaansa
Maunulan Leijonat uudistavat toimintakonseptiaan ja avaavat toimintaansa. Tavoitteeksi on
otettu Maunulan hiilidioksidipäästöjen vähentäminen sekä ilmiön mallintaminen ja mittaaminen. Leijonat tekevät aiheen puitteissa yhteistyötä Maunulan koulujen ja
Maunula-Seuran kanssa.
Leijonat järjestävät Maunulan jääjuhlan ensi maaliskuussa 5.3.2016 sunnuntaina 58. kerran.
Seuran esitelmätilaisuudet kytkeytyvät tulevana kautena 2016–2017
väljästi
CO2-päästöjen
vähentämisen ymmärtämiseen. Tilaisuudet ovat
avoimia ja aiheista kiinnostuneet voivat ottaa
yhteyttä Maunulan Leijonien presidenttiin, Jou-

ko Jauhiaiseen, puh. 0405133711,
jouko.jauhiainen@kolumbus.fi.
Leijonien esitelmätilaisuudet ovat kuukauden toisena tiistaina. Esitysten sisällöstä, ajankohdasta ja paikasta ilmoitetaan tarkemmin Maunulan kotisivuilla:
11.10.2016 Plussummapelit ja yhteistyö
8.11.2016 Pariisin ilmastosopimuksen
vaikutukset
10.1.2017 Helsinki
verkostokaupunkina
14.2.2017 Miten mallintaa Maunulan
CO2-päästöjä?
14.3.2017 Kollektiivinen
oppiminen
Esitysten materiaali tulee Maunulan sivuille.

Uusi lukuvuosi on alkanut!
Lukuvuosi on alkanut
Maunulan yhteiskoulussa ja Helsingin matematiikkalukiossa monissa
uusissa merkeissä. Jo aulassa vastassa on uusia
sohvia rentoutumiseen ja
välituntien viettoon.
Uudet tuulet puhaltavat muutenkin. Opetushallitus myönsi innovatiivisten
oppimisympäristöjen kehittämiseen valtionavustuksen
hankkeellemme nimeltään ”Luova lukio”. Tarkoituksenamme on luoda uudenlainen, digitaalinen oppimistila, jossa
on helppo jokaisen opettajan työskennellä omien opiskelijoidensa kanssa. Tilasta tulee sisustukseltaan ja laitteiltaan sellainen, että se vastaa monenlaiseen
tarpeeseen:
voi helposti esimerkiksi
luoda videoyhteyden ulkomaille yhteistyökouluihin, voi kuvata monipuolisesti ja muokata
materiaalia.
Meillä on alkamassa
myös uusia Kansainvälisen liikkuvuuden ja yh-

Kuvassa yhteiskoulun oppilas Arzo Akberkhan 10 b-luokalta aulan
uudella sohvalla. Kuva Salli Kulmala.
teistyön keskuksen CIMOn kaksivuotisia projekteja. Olemme mukana Erasmus+-projektissa nimeltään ”Greetings
from tomorrow”, jossa
on aiheena kestävä kehitys. Lisäksemme on mukana neljä muuta koulua: Ranskasta, Italiasta,
Bulgariasta ja Romaniasta. Koko projektin avaus
on meillä marraskuussa.
Opiskelijat pääsevät mat-

koille mukaan ja tapaamaan ulkomaisia nuoria.
Aiemmista kansainvälisistä projekteista meillä
on paljon kokemusta, ja
opiskelijat ovat niissä innoissaan mukana.
Koulumme kansainvälisyyskoordinaattori Auli
Fagerström on tehnyt laajasti töitä koulumme kansainvälisissä projekteissa,
ja viimeisimpänä meillä on alkanut kesäkuussa

EU-projekti, jonka puitteissa eri oppiaineiden
opettajat voivat täydentää osaamistaan. ”International Mayk” -projekti mahdollistaa 11 aineenopettajalle apurahan osallistumiseen oman alan
kansainväliselle kieli- ja
kulttuurikurssille jossakin Euroopan maassa,
mm. Englannissa, Ranskassa ja Islannissa.
Tiina Kokkoniemi

Tukarit uusien
oppilaiden apuna
Maunulan Leijonat on tukenut myös
Maunula-levyn rahoitusta.

Helsingin Saattohoidon
Tukiyhdistys ry
esittäytyy
Suursuon
sairaalassa,
Maunulassa on Helsingin
kaupunginsairaalan ainoat saattohoidon
ja palliatiivisen hoidon
osastot. Potilaat viettävät
niillä elämänsä viimeiset päivät ja omaiset heidän luonaan jopa useita
vuorokausia.
Sairaalassa on vuosia
toiminut aktiivisia vapaaehtoisia, joiden työpanos potilaiden hyväksi
on merkittävä. Saattohoito-osaston vapaaehtoiset päättivät tämän vuoden keväällä perustaa tukiyhdistyksen, joka voisi
kerätä varoja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamenttilahjoituksia ja siten
rahoittaa tukitoimintaa
saattohoitopotilaille
ja
heidän omaisilleen. Yhtenä esimerkkinä on ajatus kohentaa saattohoitoja palliatiivisen hoidon

osastoja viihtyisämmiksi
ja kodikkaammiksi.
Helsingin Saattohoidon Tukiyhdistys perustettiin 14.6.2016 ja se merkittiin yhdistysrekisteriin
heinäkuussa.
Varainhankintaa tehtiin Maunulan Musaa ja
Makkaraa- tapahtumassa, jossa pidettiin kirpputoria. Tarkoitus on järjestää luentotilaisuuksia, tukikonsertteja ja mahdollisesti myyjäisiä. Yhdistys
on vielä niin nuori, ettei
kaikkia mahdollisuuksia
edes olla ennätetty kartoittaa. Uusia ideoita otetaan ilolla vastaan. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja
säännöt.
Seuraa meitä Facebookissa ja s-postimme on:
helsingin.saattohoidontuki@gmail.com

Tukioppilaat eli tukarit
ovat 8.–ja 9.-luokkalaisia,
joiden tehtävänä on auttaa koulun uusia seitsemäsluokkalaisia esimerkiksi uuteen kouluun sopeutumisessa. Tämän lisäksi tukarit osallistuvat myös koulun erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Tänä syksynä
tukarit ovat muun muassa järjestäneet tervetulojuhlan seiskoille ja esittäneet lyhyitä sketsejä
vanhempainillassa.

Elokuun lopussa kahdeksan tukaria pääsi Viroon, Reminkun leirintäalueelle TORE-kesäleirille. Siellä osallistuimme erilaisiin työpajoihin
ja opimme myös monia
erilaisia leikkejä. Leirille osallistui tukioppilaita
Suomesta ja Virosta. Matka kesti yhteensä kolme
päivää. Sieltä palattiin takaisin kouluun kokemusta rikkaampina.
Tukareille on muutakin hauskaa luvassa, sil-

Leirin viimeisenä päivänä lämpimästä säästä
otettiin kaikki irti vesisodan merkeissä. Kuva
Rebeca Žukovits.
lä ensi keväänä järjestetään tukarien ilta, jolloin
saamme yöpyä koko yön

koulussa.

Diana Talv 8i
Ilona Villi 8b

Ekaluokkalaiset aloittivat koulunsa
Maunulan
ala-asteella aloitti tänä vuonna 88
uutta
ekaluokkalaista.
Aloittajien määrä on uusi ennätys.
Koulussa on tällä hetkellä 478 oppilasta, mikä
on aiheuttanut hieman tilanpuutetta, mutta pienillä järjestelyillä ovat kaikki hyvin mahtuneet.
Maunulan ala-asteella on yhteensä 45 henkilökunnan
edustajaa,
mukaan lukien koulunkäyntiavustajat.
Lisäksi koululla käy kiertäviä
opettajia.
Uudet ekaluokkalai-

set ovat aloittaneet koulunsa innolla Maunulan
ala-asteella.
Ekaluokkalaisen Oonan mielestä koulussa on
kivaa. Hän pitää koulussa
kaikesta, mutta erityisesti
liikunnasta.
Tarmo Sorsa
Oliver Kalliomäki
Uudet
ekaluokkalaiset
ovat aloittaneet
koulutiensä
Maunulan alaasteella reippaina ja
iloisina.
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Maunula-levyn biisi Ylen
soittolistalla
Kärtsyn Maunula-levyn
kappale ”On ihan turha
pelkää” oli Ylen soittolistan kakkosena viikolla 31
ja ykkösenä viikolla 29.
Kappaleen on säveltänyt
Tote Hatakka. Maunula
- Kärtsy Plays Flatus -levyn kappaleet ovat maunulalaisen Flatus-yhtyeen tuotantoa vuosilta
1978–1983.
Levyn kappale ”Sä
lähdit kiitää” oli Ylen
soittolistan toisena maaliskuussa. Kappaleen on
säveltänyt Tote Hatakka.
Flatuksessa
soittivat Ile Nieminen (laulu), Markku Mutru (kitara ja laulu), Tote Hatakka
(koskettimet), Anssi Salminen (basso) ja Kinde
Leskinen (rummut).
Maunula-levyltä löytyy myös kaksi alkuperäistä Flatuksen versiota
eli Daisy Love ja Zäppinen vuodelta 1981. Daisy
Love kävi Suomen sinkkulistan nelosena.

Maunulalainen lasten
tietokirja ilmestynyt

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

Kirjailija Leena Valmu ja graafikko
Lasse Rantanen ovat saaneet valmiiksi
lastenkirjan Probus ja suuri suoliston
taistelu.

Madisson Beauty
Koko perheen parturi-kampaamo
ja kauneushoitola

Kahvila Konditoria
Wanha Maunula

Maunula - Kärtsy plays Flatus

Tilaa meiltä juhliin
maukkaat
voileipä- ja täytekakut!

Metsäpurontie 20/p. 790030
Ark 8:00 – 16:30
La 9:00 – 13:30

TERVETULOA!

www.maunulankahvila.fi

Koivikkotie 8
00630 Helsinki

Maunulan
Naisvoimistelijat ry

HYVÄSSÄ SEURASSA
ON ILO LIIKKUA!
http://maunulannv.sporttisaitti.com
MNV
MNVmyös
myösfacebookissa
facebookissa

Palveluitamme:
- Kaikki parturi-kampaamo palvelut
- Kosmetologi-palvelut
- Meikki & maskeeraus
- Ripsienpidennykset
- Luontaishoitoja
- Vartalo-, kasvo- ja vauvahieronnat
- Meikkiopastuksia
Varaa aika puhelimitse,
verkosto tai liikkeessämme

045-6496994

www.madissonbeauty.com

Maunulassa jo 35 vuotta!

Maunulan kirjasto
Suursuonlaita 6
puh. 09-310 85063

Aukioloajat: ma-to 9-20, pe 9-16, la 10-16

Kirjasto muuttaa Maunula-taloon
Vietämme läksiäisiä Suursuonlaidalla
–
perjantaina 4.11.2016 klo 10–18.
Kahvitarjoilua ja yllätysohjelmaa.
Tervetuloa!
Avaamispäivä Maunula-talossa
ilmoitetaan myöhemmin.

Maunulan
Fysikaalinen
hoitolaitos
hieronta - akupunktio
- osteopatia-jalkahoitokosmetologiset 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!

Seuraa tapahtumia ja tiedotteita osoitteissa
www.helmet.fi/maunulankirjasto
www.facebook.com/Maunulankirjasto
www.maunulatalo.fi

Julkaisija:

Maunulan Sanomien tuki ry
Va. päätoimittaja:
Hannu Kurki
puh. 040 5900 541
maunulan.sanomat@gmail.
com
Jakelulevikki: n. 7 000 kpl

Taitto:

Claudius Technau

Painopaikka:

Karprint Oy, Vihti 2015

Toimituksen osoite:

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

Toimitus:

Bellis
Leikkokukat, sidontatyöt,
asetelmat, ruukkukukat,
ruukut, kranssit,
lahjatavarat
Avoinna joka päivä klo 9 - 18
Aino Acktén tie 8, Pohjois-Haaga
Puh. 09 5883557
Sähköposti: myynti@belliskukka.fi

Hyvän sykkeen juoksukoulu
Kahdeksan kerran juoksukurssi starttaa 5.10.2016 Pirkkolassa






Juoksuharrastuksen aktivoimiseen
Tietoa ja uusia virikkeitä juoksuharjoitteluun
8 x 1,5 h harjoituskertaa
Tekniikan, kestävyyden ja nopeuden harjoitteita turvallisesti.
Tyypillisten tekniikkavirheiden tunnistaminen ja tehokkaita harjoitteita niiden
korjaamiseksi. Hyödynnämme videokuvausta yksilöllisen palautteen antamisessa.

Kurssi kokoontuu keskiviikkoisin 5.10.-23.11. 2016 klo 18-19.30 Pirkkolan urheilukentällä.
Ilmoittautuminen 30.9.2016 mennessä os. www.helsinkitrainingco.fi tai
info@helsinkitrainingco.fi.
Kurssin hinta: 180 €
Helsinki Training Company Oy

www.helsinkitrainingco.fi

info@helsinkitrainingco.fi

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

Jakelu:

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

Ilmoitushinnat: esim. 1
palsta x 50 mm = 50 palsta mm = 50 €, 2 palstaa x 50
mm = 100 palsta mm = 100
€, 2 palstaa x 100 mm = 200
palsta mm = 200 €. Etusivun
ilmoituksia ja yli 30 % sivun
kokoisia ilmoituksia lehti ei
julkaise.
ISSN 1239-9426

