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Jatketaan
Keskuspuiston
puolustamista
Helsingin kaupungin ohjelmissa puhutaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä.
Näiden lupausten yli käveltiin, kun uudesta yleiskaavasta päätettiin.
Yleiskaavaehdotukseen esitetyistä asukkaiden muistutuksista 96
prosenttia vastusti viherja virkistysalueille rakentamista. Silti viheralueita
supistettiin kaavassa yli
viidenneksellä ja metsäalueita lähes kolmanneksella. Maunulan lähellä
rakentamista osoitettiin
Keskuspuistoon, Haltialaan, Tuomarinkylään ja
Vantaanjoen varrelle. Lisäksi täydennysrakentamisen tavoitteet uhkaavat
Maunulan ja Pirkkolan
kaltaisia aikoinaan hyvin
kaavoitettuja alueita.
Yleiskaavan valmistelussa menivät monet asiat pieleen. Kun Tukholmassa yleiskaavan valmistelu alkoi kartoittamalla, mille alueille ei saa
rakentaa, aloitettiin täällä hakemalla rakentamiselle lisää maata viher- ja
virkistysalueilta. Tavoite asukasmäärän lisäämisestä 260 000:lla päätettiin
asukkailta tai valtuustolta
kysymättä. Rakentamis-

alueita on kaavassa kaksi
kertaa enemmän kuin tarvitaan (eli yhtään asuntoa
ei jäisi rakentamatta vaikka esimerkiksi Keskuspuisto suojeltaisiin). Lautakunta sopi kaavasta jo
ennen kuin lain edellyttämä asukkaiden kuuleminen oli toteutettu ja kolme suurinta puoluetta lukitsi sopimuksen.
Keskuspuiston kohtaloa ei ole kuitenkaan vielä ratkaistu. Laaja kansalaistoiminta vaikutti päättäjiin ja nosti puistoon rakentamisen kynnyksen
korkealle. Rakentamisen
perusteluksi esitetty Hämeenlinnanväylän bulevardisointi on törmännyt
väylää hallinnoivan valtion liikenneviraston vastustukseen. Lisäksi Keskuspuiston osalta yleiskaavaa koskeville valituksille on vahvat perusteet.
Tärkein tulos yleiskaavasta käydystä kamppailusta oli laaja kansalaistoiminta ja erilaisten järjestöjen yhteistyö luonto-, virkistys- ja kulttuuriarvojen puolesta. Se voi
ratkaista, millaisia asemakaavoja tehdään.
Yrjö Hakanen
Kaupunginvaltuutettu
www.yrjohakanen.fi

Metsälän Ristola-yhteisö vaihtoehtoinen kasvuympäristö
Maunulan virastotalossa
Suursuonlaidalla sijaitsee
katutasossa pieni kahvila Arcobaleno. Leivonnaisten lisäksi tarjolla on
lounaskeittoa. Tiskin takana toimii ohjaajan mukana yksi tai kaksi nuorta
työntekijää Metsälän Ristola-nimisestä työopetuskoulusta, jossa ruokakin
valmistetaan.
Ristola-yhteisö on kehitysvammaisille nuorille tarkoitettu vaihtoehtoinen kasvuympäristö, jossa opetetaan ja harjaannutetaan elämän perustaitoja ja yhteiselämää.
Ristola-yhteisön toiminta
perustuu
Rudolf Steinerin virikkeiden pohjalta syntyneeseen
hoitopedagogiikkaan ja sosiaaliterapi-

Koulurakennus sekä asuntolasiipi Tinasepäntiellä. Kuva: Pietro
Succi.
aan. Sen lähtökohtana on
antroposofinen
laajennettu ihmiskuva. Yhteisössä on 36 oppilaspaikkaa 16-vuotta täyttäneille
nuorille. Koulutusaika on
viisi vuotta.

Nuoret saavat opetusta perinteisissä käsityöammateissa, teoreettisissa ja taiteellisissa oppiaineissa sekä harjoittelevat itsenäistymistä asumalla
Ristola-yhteisön

asuntolassa. Tällä hetkellä Ristolassa on avoimia
opiskelupaikkoja.
Ristolassa järjestetään
säännöllisesti myös pääsiäis- ja joulumyyjäiset.
Ritva Sario

sa, jossa painotettiin ohjelmointia. Seinällä luki sana ’algoritmi’. Algoritmi-sana alkoi kiehtoa
mieltäni. Kansakoulussa ja peruskoulussa opittiin laskemaan yhteen allekkain, kertomaan allekkain ja jakamaan jakokulmassa. Puhutaan yhteenlasku-, vähennyslasku-,
kertolasku- ja jakolaskualgoritmeista. Algoritmi
on toimintaohje, jota seuraamalla voidaan ratkais-

ta tietty ongelma. Nykymaailmassa tarvitaan toimintaohjeita: busseissa,
lentoasemilla,
pankeissa. Toimintaohjeet, algoritmit, ovat tärkeitä tietokoneohjelmia laadittaessa. Ennen vanhaan lähes
jokaisen piti osata valjastaa hevonen. Ei sekään algoritmi ihan helppo ollut. Harjoittelu vasta teki mestarin, ihan kuin
nykyäänkin.
J.J.

ne muuttavat. Saa nähdä, miten rahkeet kestävät. Olen tyytyväinen, että olen saanut asua väljästi rakennetussa lähiössä,
hyvien yhteyksien ja palvelujen ja luonnon lähellä ‒ kaikki tärkeitä asioita
viihtyvyydelle.
Aurinkotuulen ja muiden taivaan merkkien mukaan seuraava ”kunnon
talvi” tulee vasta vuon-

na 2020. Mutta nyt, tähän
saumaan, satoi ensilumi
ja syttyivät jouluvalot! Olkoonkin markkinatouhuja, mutta kummasti ne piristävät. Ja kansalaiset koristavat ikkunansa kyntteliköillä ja joulutähdillä
ja parvekkeet värikkäillä lampuilla. Kiitos siitä.
Kyllä se valokin takaisin
tulee, kun jaksaa odottaa.
		
H. E.

Toimintaohje
Torstaina 27.10. oli bussi
66:n matkalipunlukulaite
epäkunnossa, joten pääsin ilmaiseksi Sörnäisiin.
Kun jatkoin matkaa ratikalla: siinähän se oli, uusi lipunlukulaite. Painoin
sormella 1:stä, kuittasin
valintani painamalla OKpainiketta ja sitten vain vilautin lippuani. Olin mielessäni ylpeä, kun onnistuin, varsinkin kun moni räpelöi kauan laitteen
kanssa. Perillä senioriko-

koukseemme päästyäni
kerroin uroteostani, mutta silloin yksi joukosta pudotti minut maanpinnalle
kertomalla, että en ollut
huomannut ratikkapainiketta. Jos olisin ykkösen
sijasta painanut sitä, olisin päässyt halvemmalla.
Nykymaailmassa joutuu
oppimaan uusia käytäntöjä lähes päivittäin.
Viime keväänä olin
vierailulla
isovanhempainpäivänä esikoulus-

Kaamos kamala

Keskuspuistoon yleiskaavassa esitettyä
rakentamista vastustettiin muun muassa
ihmisketjulla. Kansalaistoiminnasta riippuu
seuraavaksi, millaisia asemakaavoja
alueelle tehdään. Kuva Toivo Koivisto.

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

www.ullastiina.fi

Länsi-Pakila
Rapparintie 6
(09) 752 2668
info@ullastiina.fi
050 5363 904
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Nykyään minun on yhä
vaikeampaa
hyväksyä
syksyn pimenevää ankeutta. Tuuli riepotti kauniit lehdet puista, loput
tippuivat silkkaa toivottomuuttaan. Kahisevat lehtikasat olivat pian ruskeata mössöä. Aamulenkillä koiran kanssa sukellamme pimeyteen. Kelmeät katuvalot luovat
kauhufilmimäistä tunnelmaa.Kaadetut korjaamattomat puuhaamut lojuvat
sikin sokin maassa. Hieno
on koulun viertä kulkeva leveä tie, mutta maaston hoitamattomuus osuu
silmiin.
Kotona kahvin ja lehden kanssa jatkuu tunnelma pimeiden uutisten
seurassa.
Maailma on täynnä väkivaltaa, taloudellista ahdinkoa ja yleistä pelkoa
tulevaisuudesta.
Kotimaan uutiset eivät paljoa mieltä kohota: maaseudulta loppuvat työpaikat. Ruokaa, jo-

ta voisi viljellä hyvin täälläkin, ostetaan ulkomailta.
Kodittomuus vaivaa, mutta elämän loppusuoralla
olevia sairaita kuskataan
edestakaisin hoitopaikasta yksinäiseen kotiin, jossa he eivät enää pärjää.
Kaupungin suunnitteluvirastolla on isot suunnitelmat rakentaa paljon
ja tiheästi niille sadoille tuhansille, jotka tän-
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PÄÄKIRJOITUS
Loppusyksystä on tapahtunut tai tapahtuu merkittäviä asioita. Valtuusto hyväksyi 26.10. yleiskaavan. Pariisin ilmastosopimus tuli 4.11. voimaan. Maunula-talo avataan 22.12.2016. Kaikki nämä asiat vaikuttavat maunulalaisiin. Vuosi 2030
häämöttää tulevaisuudessa maagisena lukuna sekä yleiskaavassa että ilmastosopimuksessa. Maunulan asukasjärjestöt tekivät vuonna 2002 yhteisen tulevaisuuskuvan, Visio 2017. Nyt on aika päivittää visiot ja tulkita tilannetta Maunulassa ja maailmalla sekä tunnistaa tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tulevaisuuden pohdinta ja organisoituminen positiivisten tavoitteiden saavuttamiseen johtaa pitkällä aikavälillä hyvään lopputulokseen, kuten olemme havainneet.
Hannu Kurki ;-)

Kirjailija Antti Nylénin
Maunula

Saunabaari - yleisestä saunasta
asukastaloksi
Saunabaarin Maunula-salissa eli entisessä naisten
pukuhuoneessa on koolla
Sukkasakki. Naiset kertovat neulovansa perjantaiaamupäivät sukkia, lapasia, kaulaliinoja ja pipoja
hyväntekeväisyyteen, tällä kertaa Hurstin joulupaketteihin. Ilmenee, että kädentaitajat kokoontuvat
myös maanantaisin ja keskiviikkoisin. Maanantaisin neulotaan ja virkataan
syto-myssyjä HUS:n syöpäpotilaille ja keskiviikkoisin peittoja Punaisen
Ristin välitettäviksi. ”Käsitöitä tulisi tehtyä joka
tapauksessa. Mukavampi on täällä yhdessä tehdä
kuin yksin kotona, ja nyt
tekemisellä on tavoite”,
kertoo Eeva Romppanen.
Lähdemme Saunabaarin asukastalon koordinaattorin ja ainoan vakituisen työntekijän Aino Timosen kanssa kierrokselle talon uumeniin.
Oven takaa löytyy paja
ja sen takaa taas uusi paja ja harrasteryhmä. On
akvarelli- ja öljyvärimaalareita, savityön tekijöitä,
bridgen ja biljardin pelaajia, liikuntaryhmissä kävijöitä ja digikuvauksesta kiinnostuneita. Lisäksi
löytyy kutomo, josta voi
varata kudontavuoron ja

Antti Nylén Koivikkotien leikkipuistossa. Kuva Antti Ahonen.

Sukkasakin ahkerat neulojat.
ompelimo, jonne voi tulla ompelemaan etukäteen
ilmoittamatta.
”Tänne voi perustaa
harrasteryhmän, jos sille
löytyy vapaaehtoinen vetäjä”, Aino Timonen kertoo. ”Iltaisin tiloja käyttävät järjestöt ja yhdistykset. Maunula- ja Vaahterasalia vuokrataan juhlia
varten lauantaisin, mutta
tämän vuoden osalta kalenteri on jo täynnä. Meillä on noin tuhat kävijää
viikossa.”
”Asukastalojen ideana
on ennaltaehkäistä yksinäisyyttä ja sen lieveilmiöitä. Nämä on tarkoitettu
kaikille aikuisille, ei pelkästään eläkeläisille”, Aino Timonen painottaa.
”Myös lapset ovat terve-

tulleita esim. isovanhempiensa tai muiden aikuisten kanssa.” Kuin tästä todisteeksi hissiltä saapuu
kahvioon nuori äiti työntäen kahdeksanviikkoista vauvaansa vaunuissa.
”Tulee lähdettyä kotoa
ulos ja saa syödä valmiin
keittolounaan”, sanoo tämä Oulunkylästä kävellyt
nainen.
Aino Timonen kertoo,
että Saunabaarille voi tulla vaikka lukemaan päivän lehden, juomaan kupin kahvia ja halutessaan
juttelemaan muiden paikalla olijoiden kanssa.
Pyyhettä ei kuitenkaan
kannata ottaa mukaan,
sillä enää ei ole saunaa eikä baaria.
Hanna Horppila

VÄLIMEREN KALAKEITTO
1 iso sipuli
4 valkosipulin kynttä
1 dl punaisia paprikakuutioita
2 rkl öljyä
3-4 tl välimeren yrttimaustetta
1 tl timjamia
1 tlk tomaattimurskaa
8 dl vettä
1-2 kalaliemikuutiota
1 rkl sokeria
6 perunaa pieninä kuutioina
n. 500 g lohta tai muuta vaaleaa kalaa
0,5 dl ohuita purjorenkaita
1 dl oliiviviipaleita ilman lientä
Kuullota sipulisilppu, valkosipuliviipaleet ja paprikakuutiot öljyssä kattilan
pohjassa.

Lisää yrttimausteet, tomaattimurska, vesi, kalaliemikuutiot, sokeri ja
perunakuutiot.
Keitä melkein kypsiksi. Lisää lohikuutiot ja purjo- ja oliiviviipaleet. Hauduta kypsäksi.
Tarjoa patongin ja smetanan kanssa.

Maunulalainen esseisti ja
suomentaja Antti Nylén
on todellakin kuin kotonaan Maunulassa ‒ ja kukapa ei olisi. Nylén kertoo
lisää
kotiseutusuhteestaan Maunulaan 29.11. klo
18 Mediapajalla.
”Kun perheeni kanssa
muutin Maunulaan reilut
kolme vuotta sitten Vallilasta, se oli hyppy tuntemattomaan, kokonaan intuition varassa toimittiin.
Toisaalta se oli tavallinen
tarina. Kun järjestelmä perustuu omistusasumiselle,
on ainakin vähävaraisen
vaihdettava
asuinpaikkaa, jos haluaa lisätilaa.
Vallilan kolmiomme hinta oli kuudessa vuodessa
kaksinkertaistunut, mutta
niin oli neliöidenkin, eikä
niitä juuri edes ole siellä.

Omituista kyllä, Maunulasta tuli minulle läheinen
ja ”oma” paikka nopeammin kuin Vallilasta koskaan. Täällä ei myöskään
aina ole jotain maan ja jalan välissä: Keskuspuisto
on todella tärkeä.”
Antti Nylénin esikoisteos Vihan ja katkeruuden esseet (2007) sai ilmestymisvuonnaan Kalevi Jäntin palkinnon.
Vuonna 2012 Nylén oli
yksi WSOY:n kirjallisuussäätiön tunnustuspalkinnon saajista. Palkinto on
tunnustus merkittävästä
työstä kotimaisen kirjallisuuden ja lukuharrastuksen edistämiseksi.
Nylénin tuorein teos
Kauhun ja ulkopuolisuuden esseet (2016) on Vihan ja katkeruuden es-

seistä alkaneen trilogian
päätösosa; aiheina mm.
David Bowie, Juhani Rekola, paavi Franciscus ja
muutama kuvataiteilija.
Nylén on myös valokuvaaja
‒
omien sanojensa mukaan
kamera-amatööri.
Liisa Lohtander
Antti Nylénin Maunula & Maunula-Seuran
vuosikokous
Aika: 29.11. klo 18–20
Paikka: Maunulan
Mediapaja
Maunula-Seuran järjestämä tilaisuus on
ilmainen ja kaikille avoin. Tarjolla kahvia/teetä ja iltapalaa.
Tervetuloa!

Helander-koti järjesti
ulkoiluiltapäivän
Maunulan Helander-kodin Vie vanhus ulos -ulkoilutapahtumassa 6.10.
nautittiin raikkaasta viileästä ulkoilmasta, mutta tunnelma päivässä oli
sitäkin lämpimämpi. Tapahtuma keräsi runsaasti
väkeä paikalle.
Iltapäivä aloitettiin yhtenäisenä joukkona alkupuheiden saattelemana Helander-kodin edestä, minkä jälkeen suunnattiin läheiselle luontopolulle, jossa oli Ikä-instituutin
järjestämiä liikuntarasteja, joissa heitettiin käpyjä
ja laitettiin veri kiertämään
voimistellen.
Ikä-ihmiset saivat myös elämyksiä
Pyöräliiton riksapyörästä,
jolla kyydittiin halukkaita.
Vauhti hurmasi sekä kyydissä olijat että kyyditsijän.
Tämä oli todellinen elämys, josta riitti keskustelua seuraavillekin päiville.
Ulkoilun jälkeen siirryimme sisätiloihin, joissa oli erilaisia Stadin am-

Kuvassa Helander-kodin asukas Ritva Vuola
ja hänen tyttärensä Marjatta Kalpala sekä
Ikä-instituutin Markku Holmi kyyditsemässä
riksapyörällä.
mattiopiston lähihoitajaopiskelijoiden järjestämiä
tuokioita kuten jumppaa
ja hierontaa. Iltapäivän
huipennuksena oli liikunnan lisäksi yhteinen kahvitteluhetki, jossa saimme nauttia Maunulan Helander-kodin keittiön val-

mistamista herkuista Pakilan pelimannien soittaessa tunnelmallista musiikkia. Kaikilla oli hymy
huulilla. Tällaista yhteisöllisyyttä tarjosi Maunulan Helander-koti. Kiitos
kaikille mukana olleille!
Helena Soilas
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Pariisin
ilmastosopimus ja
Maunula
YK:n ilmastokokouksessa
Pariisissa sovittiin 12. joulukuuta 2015 uudesta, kattavasta ja oikeudellisesti
sitovasta ilmastosopimuksesta. Sopimuksen myötä ensimmäistä kertaa lähes kaikki maailman maat
ovat kertoneet olevansa
valmiita toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Pariisin
ilmastosopimuksen mukaan tavoitteena on pitää maapallon
keskilämpötilan
nousu
selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen
saataisiin rajattua alle 1,5
asteen.
Päästövähennystavoitteiden lisäksi sopimuksessa on asetettu pitkän aikavälin tavoite ilmastonmuutokseen sopeutumiselle sekä tavoite sovittaa
rahoitusvirrat kohti vähähiilistä ja ilmastokestävää
kehitystä.
Tavoitteena on saa-

vuttaa maailmanlaajuisten kasvihuonekaasujen
päästöjen huippu mahdollisimman pian sekä vähentää päästöjä nopeasti sen jälkeen siten, jotta
ihmisen aiheuttamat kasvihuonekaasujen
päästöt ja nielut ovat tasapainossa tämän vuosisadan
jälkipuoliskolla.
Pariisin
sopimuksen
voimaan tulemiseen vaadittiin vähintään 55 osapuolta, joiden osuus maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä on yhteensä vähintään 55 %.
Voimaantulokynnys ylittyi lokakuussa 2016, kun
muun muassa EU ratifioi sopimuksen. Pariisin
sopimus astui voimaan
4.11.2016.
Myös Maunulassa on
käynnistynyt
toiminta hiilidioksidipäästöjen
vähentämiseksi.
http://www.
verkkoviestin.fi/
lionshkimaunula/

Maunulan Seudun
Eläkkeensaajat ry
toivottaa kaikille
alueen asukkaille
Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2017
Maunulan
Naisvoimistelijat ry

Maunulan
Maunulan
Naisvoimistelijat ry
Naisvoimistelijat
Toivotamme kaikille ry

Kahvila Konditoria
Wanha Maunula
Joulunpyhät lähestyvät ...
Tilaa meiltä sesongin herkut
juhlapöytäsi.
Soita ja tiedustele lisää!

liikkujillemme
HYVÄSSÄ
SEURASSA
Rauhallista
Joulua
ON ILO LIIKKUA!

ja

http://maunulannv.sporttisaitti.com
Reipasta Uutta Vuotta
MNV myös
facebookissa
2017
HYVÄSSÄ SEURASSA
HYVÄSSÄ SEURASSA
ON ILO LIIKKUA!
ON ILO LIIKKUA!

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

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

TERVETULOA!

www.maunulankahvila.fi

Valtuusto hyväksyi yleiskaavan
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.10.2016 Helsingille uuden yleiskaavan. Keskustelussa käytettiin lähes 150 puheenvuoroa ja se kesti yhteensä yli kuusi tuntia. Eniten
keskustelua aiheuttivat
Keskuspuiston ja Malmin lentokentän kohtalo sekä moottoritiemäisten
sisääntuloväylien
bulevardisointi.
Yleiskaavakartta merkintöineen ohjaa asemakaavoitusta noin vuoteen 2030 saakka tai kunnes laaditaan seuraava
yleiskaava. Yleiskaavalla
halutaan varmistaa edellytykset kaupungin kasvulle, asuntotuotannolle ja elinkeinoelämälle.
Yleiskaavan
varaukset
mahdollistavat kasvun
vähintään 860 000 asukkaaseen ja 560 000 työpaikkaan vuoteen 2050
mennessä.
Yleiskaava on yleispiirteinen kuvaus alueen tavoitellusta maankäytöstä. Yleiskaavassa on kuvattu alueiden maankäyt-

Kauppakeskus Kaari

Maunula

Käpylän asema

Pasilan asema

Yleiskaavakartassa näkyvät punaisella ja oranssilla keskustaalueet ja hakaviivalla raideliikennyhteydet kuten RaideJokeri. Maunulan alitse kulkee lentorata merkittynä mustavalkokatkoviivalla. Maunulan kannalta kiinnostavimmat alueet ovat
Keskuspuiston länsireuna Pirkkolan kohdalla ja Tuusulanväylän
kaupunkibulevardi.
tö 100 x 100 m²:n ruuduilla. Vaikeasti hahmotettava pikselikaava siirtää
varsinaisen asukasvuo-

Miten
suunnitteluprosessi
jatkuu yleiskaavasta?
Yleiskaavasta tehdään toteuttamisohjelma syksyyn
2017 mennessä. Toteutusohjelmassa esitetään se,
millä keinoilla yleiskaavan tavoitteisiin voidaan
päästä. Siinä määritellään
myös yleiskaavan toteuttamisaikataulu ja -järjestys. Valmis toteuttamisohjelma käsitellään kaupunkiympäristölautakun-

Oulunkylän
asema

nassa syksyllä 2017.
Yleiskaavasta tehdään
varmasti valituksia, jotka käsitellään hallinto-oikeudessa ja sen jälkeen
mahdollisesti korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Rakentamaan uusilla yleiskaavan määrittelemillä alueilla päästäneen
2020-luvulla.
www.yleiskaava.fi

rovaikutuksen
asema- laan vuorovaikutteiseskaavatasolle. Kaupungin ti ja kaupunginvaltuusto
mukaan jokainen tuleva tekee niistä päätökset.
asemakaava suunnitelwww.yleiskaava.fi

Miten yleiskaava
vaikuttaa Maunulaan?
Valtuuston lokakuussa
hyväksymän
yleiskaavan syksyllä 2017 valmistuva toteutussuunnitelma määrittelee kaavoituskohteiden toteuttamisjärjestyksen. Maunulan kannalta tärkeitä
alueita ovat Keskuspuiston länsireunan ja Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardin suunnittelu. Maunulaan vaikuttavat myös Tuusulanväylän kaupunkibulevardin toteutus ja liikenneväylän kääntäminen Käpylän aseman kohdalla
kohti Keski-Pasilaa.
Uusi yleiskaava mahdollistaa kauppakeskus
Kaaren alueen kehittämi-

sen. Muita vetovoimaisia
solmukohtia muodostuu
tulevaisuudessa Käpylän
aseman seudulle ja KeskiPasilaan, jota parhaillaan
toteutetaan.
Keskuspuistoon suunniteltu rakentaminen on
herättänyt paljon vastustusta. Kaavoitusvaiheessa
asukkaille tarjoutuu mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun konkreettisemmin kuin yleiskaavassa.
Ajankohtainen
kaavoituskohde Maunulan
ympäristössä on RaideJokerin varsi, josta vuodenvaihteessa
valmistuu Pirjontien ja Pirkkolantien
kaavaluonnos.
www.yleiskaava.fi

JOULUKONSERTTI

GLÖGITARJOILU TO 8.12
MAUNULAN FIDALLA

Pakilantie 8 • Ark 9-18, La 10-16

Maunulan yhteiskoulun musiikkiluokkien ja
Helsingin matematiikkalukion

28. perinteinen joulukonsertti
keskiviikkona 14.12. klo 18
Oppilaiden buffetti ja arpajaiset
Lippuja varattavissa koulun oppilailta
tai kansliasta 09 777 110 12
Lippu 7 €, 4 € ja pienet lapset ilmaiseksi.
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Raide-Jokeri tiivistää Pirjontien ja
Pirkkolantien vartta
Raide-Jokeri -pikaraitiotien rakentaminen Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille tuo uudistuksia koko reitin varrelle:
liikennejärjestelyt muuttuvat ja radan läheisyyteen rakennetaan asuntoja tuhansille asukkaille.
Maunulassa
uutta asuinrakentamista on
suunniteltu Pakilantien,
Pirjontien, Pirkkolantien
ja Maunulantien varteen.
Marraskuussa kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn tulevassa
asemakaavaehdotuksessa
alueelle on esitetty uusia
asuntoja noin 600 hengelle. Osaan uusista taloista
tulisi liiketilaa ensimmäiseen kerrokseen.
Pirjontien ja Lampuotilantien väliselle puistokaistaleelle on suunniteltu nelikerroksisia asuintaloja. Rakennukset rajautuvat katuun, ja niiden
pihat aukeavat Lampuotilantien nykyisten pientalojen suuntaan.
Maunulantien
länsipuolelle esitetään 4–5-kerroksisia asuintaloja. Nykyinen huoltoasema purettaisiin niiden alta.

Espoon ja Helsingin valtuustot hyväksyivät Raide-Jokerin hankesuunnitelman kesäkuussa 2016.
Hankkeen valmistelu on
parhaillaan
käynnissä.
Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kilpailutukset pyritään tekemään
vuoden 2017 aikana. Yksityiskohtaisempi toteutussuunnittelu tehdään
vuosina 2017-2018. Rakentaminen käynnistyy
aikaisintaan noin kahden
vuoden kuluttua.
Raide-Jokeri
korvaa
nykyisen
runkobussilinjan 550. Pysäkit ovat
asutuksen ja työpaikkoPirjontien ja Pirkkolantien kaavaluonnoksessa on kaavoitettu
asuntorakentamista noin 600 asukkaalle. Lisäksi liiketilaa on
kaavoitettu muun muassa entisen Pirjon krouvin tontille.
Pirkkolantien ja Pirjontien
kulmauksessa
olevalle niin sanotulle
Elannon tontille on suunniteltu moderni puukerrostalo. Sen korkeus laskee portaittain viidestä kerroksesta kahteen. Korkeimman osan

katutasoon on osoitettu
liiketilaa.
Pakilantien ja Pirjontien risteyksen tuntumaan on suunniteltu viisikerroksisia asuinrakennuksia, joista osaan voi
tulla esimerkiksi palveluasumista vanhuksille. En-

tiselle Pirjon Krouvin tontille suunnitellun talon
liiketilasta tehdään ravintolatoimintaan sopiva.
Raide-Jokerin pysäkit
Pirjontiellä ja Pirkkolantiellä sijoittuvat Pakilantien ja Metsäpurontien
risteyksien viereen.

Luova työtila avautunut Vanhan
Maunulan ytimessä
Viime kesänä etsin työtilaa taiteen tekoon Maunulasta. Jaan Housemouse-sisustusliikkeen
omistajan Hanna Marttisen kanssa työtilan, jonne muutin elokuussa. Pidämme molemmat eurooppalaisesta tyylistä,
jossa käsityöläisten tilat
ovat avoinna yleisölle ja
valmistusprosessia pääsee seuraamaan läheltä.
Tilan takaseinää koristaa
vaihtuva myyntinäyttely.
Tieni taiteilijaksi on ollut pitkä. Olen väittänyt
itselleni, että en osaa ja että on turha edes ryhtyä.
Energiahoitamisen opinnot olivat käännekohta
kohti taiteilijuutta. Ymmärrys omista unelmista ja omasta tiestäni lähti
aukeamaan.
Tänä päivänä ohjaan
muita luovuuden pelkojen kanssa painivia ottamaan askelia pelkoja
päin. Pelot on tehty kohdattaviksi, ei kaappiin
säilöttäviksi.
Kaappiin
tungetut pelot heijastuvat
usein arkeen ja kehon hyvinvointiin. Niiden kanssa harva haluaa elää, mut-

Raide-Jokerin
toteutussuunnittelu
käynnistyy

ta moni valitsee alitajuisesti tuon kärsimyksen
tien.
Taiteellisen työni lisäksi järjestän luovuuskursseja ja hyvinvointiin liittyviä teemailtoja pienryhmille. Yhteistyössä Housemouse-liikkeen omistajan, valokuvaaja ja puutarhuri Hanna Marttisen
kanssa on tiedossa kahden yrittäjän osaamisalueita yhdistäviä kursseja ja
tapahtumia.
Ulla Paasikallio

jen painopisteissä. Lähtökohtana on moderni kaupunki- ja pikaraitiotie. Tavoitteena on
25 km/h matkanopeus.
Enimmäisnopeus on 70
km/h. Kaduilla raitiovaunu kulkee pääsääntöisesti samaa nopeutta kuin
ajoneuvoliikenne.
Rata sijoittuu mahdollisimman paljon omalle
ajouralleen, mikä vähentää häiriöitä. Raitiotien
vaatima tila vaihtelee 7 ja
9 metrin välillä, riippuen ympäröivästä tilasta ja
raitiotielle suunnitellusta
ajonopeudesta.
http://raidejokeri.info

Maunulan
Leijonat torjuvat
kasvihuoneilmiötä
Maunulan Leijonien esitelmätilaisuudet käsittelevät keväällä 2017 hiilidioksidipäästöjen vähentämistä sekä ilmiön
mallintamista ja mittaamista. Leijonat tekevät
aiheen puitteissa yhteistyötä Maunulan koulujen ja Maunula-Seuran
kanssa.
Lisäksi Leijonat järjestää perinteisen Maunulan jääjuhlan sunnuntaina 5.3.2017 klo 13–15
Maunulan ala-asteen pihalla ja ruokalassa. Tapahtumassa on mahdollista tutustua keinoihin
vähentää CO2-päästöjä.
Esitelmätilaisuudet
ovat avoimia ja teemoista kiinnostuneet voivat
ottaa yhteyttä Maunulan
Leijonien presidenttiin,

Jouko Jauhiaiseen, puh.
040-5133711, jouko.jauhiainen@kolumbus.fi.
Leijonien esitelmätilaisuudet ovat kuukauden toisena tiistaina. Esitysten sisällöstä, ajankohdasta ja paikasta ilmoitetaan
tarkemmin
Maunulan kotisivuilla:
10.1.2017
Outi
Leskelä
(YM):
Pariisin
ilmastosopimus
14.3.2017
Miten
mallintaa
Maunulan
hiilidioksidipäästöt?
11.4.2017 Kollektiivinen oppiminen
Syksyn esitysten materiaali
on
Maunulan Leijonien sivuilla
www.verkkoviestin.
fi/lionshkimaunula/

Tiernapojat esiintyvät

Housemousen Joulupuoti tarjoaa glögiä,
pipareita ja jouluisia
tarjouksia sunnuntaina 27.11. klo 11‒15.
Tapahtumassa
voit
otattaa
lapsestasi
laadukkaan, jouluisen
valokuvan perheen
joulukortteja varten
vain 15 euron hintaan. Voit tehdä myös
edullisia taidelöytöjä.
Lämpimästi
tervetuloa.
Kuva Hanna Marttinen/Housemouse.

Maunulan tiernapojat esiintyvät
sunnuntaina 18.12. klo 17. Kulkueen lähtö
on S-marketin edestä.
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Maunulalle oma toteemi ja uusi
perustuslaki

Maunulan maisema
jatkuu - tule tekemään
esitystä rakkaudesta!

Maunulan yhteisölliset
taiteilijaresidenssit tarttuivat syksyllä isoihin aiheisiin. Miten demokratia ja media vaikuttavat
asukkaiden arjessa? Mitkä ovat yhteisön arvot ja
miten voimme yhdessä
toimia niiden eteen?
Yhteistyö
asukkaiden kanssa synnytti uusia teoksia Maunulan tulevaisuudesta. Valentina
Kargan Tuleva yhteisömme -teoksen video ja Saunabaarin keramiikkapajalla muovailtu toteemi
antavat yhteisön arvoille
näkyvän muodon. Riikka Kuoppala ja Thomas
Martin kuvasivat ala-asteen lasten ja eläkeläisten kanssa elokuvaa, jonka yhteydessä Maunula
julistautui itsenäiseksi ja
sai uuden perustuslain.
Vuoden 2016 residenssiteoksiin osallistui yli
100 eri ikäistä ja -taustaista asukasta, ja yhteistuotantoa tehtiin peräti 25 paikallisen yhteisön
ja ryhmän kanssa. Uusia

Kansallisteatterin Maunulan maisema -hankkeen ensimmäinen vuosi
lähenee loppuaan. Viiden
maunulalaisen
elämää
luotaavan Muotokuviaesityksen voi nähdä vielä 22.11. klo 19 asukastalo
Saunabaarilla sekä 24.11.
klo 19 yksityiskodissa
osoitteessa Suursuontie
10. Paikkavaraukset nettisivultamme www.maunulanmaisema.fi, paikkoja on rajoitetusti.
Hankkeen toisen vuoden teemana on “Maunula ja rakkaus”. Maunula on rakkauksien syntymisen, kasvamisen, kestämisen,
arkistumisen,
päättymisen ja uudelleensyttymisen
paikka.
Se on äkkinäisten ihastumisten, kiintymyksen
ja kaipaamisen kaupunginosa. Rakkaudesta – tai
sen puutteesta kaikilla on
omat kokemuksensa ja
käsityksensä.

Valentina Karga ja Kulken Satu Sirén Tuleva yhteisömme -toteemin
ennakkonäytöksessä. Kuva Jaime Culebro.
yleisöjä teokset tulevat
saamaan mm. Maunulatalon ohjelmistossa.
Vuoden 2017 teoshaku on käynnissä, ja uudet taiteilijat saapuvat

Maunulaan loppukeväästä 2017. Residenssit tuottaa Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry osana kansainvälistä
CAPP-projektia ja Helsingin malli

-taidepilotteja.
Lue lisää ja katso kuvat: https://maunulassa.
wordpress.com

Vuoden päätapahtuma on rakkautta käsittelevä esitys, jonka ensi-ilta
on loppusyksystä. Etsimme eri-ikäisiä maunulalaisia mukaan tekemään
sitä kanssamme. Kiinnostaisiko sinua esiintyä, jakaa kokemuksiasi tai oppia improvisaation ja
näyttelijäntyön perusteita? Ryhmä alkaa kokoontua viikoittain helmikuun alusta. Voit ilmoittautua p. 050 3054251 tai
salli.berghall@kansallisteatteri.fi.
Tammikuun
lopussa
asukastalo
Saunabaarille sekä Maunula-taloon ilmestyvät Rakkauspostilaatikot, joihin kuka tahansa
maunulalainen voi pudottaa rakkauteen liittyviä tarinoitaan, kokemuksiaan,
ajatuksiaan, piirroksiaan –
mitä vain. Tyhjennämme
laatikoita viikoittain ja saatamme käyttää sinne ilmestynyttä postia esityksessä.

Voimaa luonnon väreistä
Jorma Järvinen, Marja
Kannelsuo ja Leena Mustonen ovat harrastaneen
kuvataiteita vuosikymmeniä. He tutustuivat toisiinsa Pekka Halosen akatemian syventävän linjan
kurssilla syksyllä 2015.
Kokopäiväinen opiskelu tuli Mustoselle ja Kannelsuolle mahdolliseksi
eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Järvisen taideopinnot mahdollisti Zacharias Castrén-stipendi, jonka hän sai 79-vuotiaana.
Maunulan Saunabaarissa ryhmä on maalan-

nut torstaisin. He päättivät toteuttaa yhteisen
näyttelyn. Tilaksi löytyi
Suursuon sairaalan virikekäytävän galleria.
Taiteilijat ovat rakentaneet näyttelykokonaisuuden akryyli- ja öljymaalauksista sekä kipsija pienoispuuveistoksis-

ta. Näyttelyn teemat luonto ja värit ovat aina olleet
hyvin
merkityksellisiä
heille kaikille. Halu tuottaa värien avulla iloa, valoa ja mielenvirkistystä on
noussut ryhmän keskusteluissa usein esille.
Suursuon sairaala tarjoaa mahdollisuuden jakaa

taiteen keinoin iloa ja voimaa niin potilaille kuin
heidän omaisilleen. Taide vähentää ahdistusta
sekä tuo tunteita ja muistoja. Erilaisissa elämäntilanteissa ihmiset saattavat kaivata tiettyjä värejä.
Näillä väreillä saattaa olla
katsojalleen syvempää terapeuttista vaikutusta.

Jorma Järvisen, Marja
Kannelsuon ja Leena
Mustosen maalauksia
Suursuon sairaalan
(Suursuonlaita 3B) virikekäytävän galleriassa
08.10.–30.12.2016,
ma–su klo 9.00–18.00
Tervetuloa tutustumaan näyttelyyn!

Kiitämme
asiakkaitamme
kuluneesta vuodesta
ja toivotamme kaikille

TUKKAKULMA nettiajanvaraus 24h www.tukkakulma.fi
Puhelin 09-754 5353, Männikkötie 10, Jaana ja Tuija

Tervetuloa!

Rauhallista Joulua
ja Menestystä
Vuodelle 2017!
VAALENNA,
Miesten RAIDOITA
hiusten leikkaus ja pesu 25 €.
JATarjous
VÄRJÄÄ voimassa 31.12.2016 asti.

Isännöitsijätoimisto
A&T NORTAMO

ILMAN KOMPROMISSEJA!

044 040 8800
www.atnortamo.fi

JOPA 94% VÄHEMMÄN HIUSVAURIOITA*

USKALLA
Löydät meidät loppuvuoden ajan
ENEMMÄN
Vesakkotie 7 sisäpihalta paviljongista.
UUDELLA FIBREPLEXILLÄ.
* VAALENNUSPALVELU FIBREPLEX VRT.
NORMAALI VAALENNUSPALVELU

Together. A passion for hair

www.schwarzkopfpro.com

Muotokuvia – Tuulia Luttinen, Martin
Hackenberg, Liisi-Mari Kupiainen, Jukka
Pirttioja, Arja Pilhjerta.

Hyvästi Lärvä
Maunulan kirjasto vietti läksiäisiä lämpimissä
tunnelmissa Suursuonlaita 6:ssa, entisessä Lärvässä, perjantaina 4.11. Asiakkailta tuli kiitosta menneistä vuosista ja onnentoivotuksia
tulevaisuudelle
Maunula-talossa.
Tarjolla oli kahvia ja pientä purtavaa sekä monenkirjavaa ohjelmaa. Kävijöillä oli tilaisuus askarrella itselleen rintanappeja muistoksi vanhasta
kirjastosta tai suunnitella ihan oma pinssi. Oli siinä kirjastolaisilla Heidillä
ja Lauralla ahkeroimista.
Kaiken kaikkiaan pinssejä
askarreltiin 84 kappaletta.
Kello 14 esiintyivät Ketunkolon ja Kotkanpesän
esikoululaiset päiväkoti
Suursuon ylätalosta, kirjaston naapurista. Nauris-näytelmä oli hieno veto monikymmenpäiseltä
lapsijoukolta. Näyttelijät,
lukijat ja puhekuoro loivat ikimuistoisen hetken.

Muu ohjelma oli musiikkipainotteista. Näytelmän
jälkeen DJ Anssi, Maunulan kirjaston legendaarisen indierock-kokoelman
luoja, soitti mielilevyjään.
Lapsille suunnattu Kengurun matkassa -runomusiikkiesitys
miellytti
myös aikuisia. Kirjastonhoitaja Lauri oli omassa
elementissään.
Päivän odotetuin hetki koitti kello 17, jolloin
Maunulan kirjaston kaikkien aikojen ensimmäinen sivari Mikael H. Serbialaiset-yhtyeineen esiintyi. Keikan ajan kirjastossa
vallitsi hämyinen tunnelma punaisine valoineen.
Yleisöä oli paikalla viimeiseen biisiin asti yli kuusikymmentä henkeä. Kävijöitä oli päivän mittaan
noin 600, mikä lienee kaikkien aikojen ennätys Maunulan kirjastossa. Se on
nyt sitten good bye, Lärvä.
Maunula-talossa tavataan!
Lauri Seutu
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Suksittiin suolle - MAYK:n
ysiluokkalaiset ilmiöoppimassa
Tänä vuonna voimaan tulleet uudet opetussuunnitelmat toivat mukanaan
ilmiöpohjaisen oppimisen. Tarkoitus on tarkastella todellisen maailman
ilmiöitä ja irtautua perinteisistä oppiainerajoista.
Tänä syksynä Maunulan yhteiskoulussa oli
suoprojekti, johon osallistuivat kaikki koulun
yhdeksäsluokkalaiset.
Ilmiö aloitettiin turvesuovierailulla
syys-

kuussa, kun ysit pääsivät
VAPO:n kutsumana Okssuolle Tammelaan. Lokakuussa toteutettiin kaksipäiväinen oppimisprojekti, joka alkoi tutustumisella luonnontilaisempaan Slåttmossen-suohon
Jakomäessä.
Seuraavana
päivänä
koulussa
jakaannuttiin
työpajoihin, joissa laadittiin suolla kuvatun materiaalin pohjalta esimerkiksi propagandajulistei-

ta, sarjakuvia ja videoita.
Osa suuntasi lähimetsään
Amazing SUOrace -suunnistukseen bongailemaan
pieniä soistumia.
Lisäksi
järjestettiin
energiapaneeli. Siinä perehdyttiin
tilanteeseen,
jossa Slåttmossenille oltaisiin rakentamassa asuinaluetta ja pitäisi päättää,
miten energia tuotetaan
alueelle. Pienryhmissä etsittiin tietoa eri energiamuodoista. Paneelissa jo-

kainen ryhmä esitti puheenvuoron, jolla haettiin kannattajia valitulle
energiamuodolle.

Projekti oli suomenkielisten ja kansainvälisten luokkien yhteinen, ja
esimerkiksi paneelikeskustelussa käytettiin sekä suomea että englantia.
Oppiaineista mukana olivat maantieto, biologia,
fysiikka, kemia, liikunta,
äidinkieli ja englanti.
Kata Melajärvi

Kulttuurivaihtoa Granadassa
Lokakuussa
joukko
opiskelijoita Maunulan
yhteiskoulusta ja Helsingin matematiikkalukiosta matkusti Espanjan Granadaan noin viikon matkalle. Jokainen
opiskelija sijoitettiin asumaan yhteen espanjalaiseen perheeseen, joka
majoitti heidät ja tarjosi
ruoat.
Matkalla suomalaiset
pääsivät
tutustumaan
paikalliseen kulttuuriin
ja ystävystymään paikallisten ihmisten kanssa. Matkaan kuului monia vierailuja muun muassa Salobreñan rannikkokaupunkiin ja Alhambran arabiaikaiselle palatsialueelle. Suomalaiset myös esittelivät omaa
kouluaan ja Suomea espanjalaisille. Jotkut espanjalaisista opettajista
olivat jo vierailleet Maunulassa muutama vuosi sitten ja kaikki pitivät
esityksestä ja olivat kiin-

Iloinen Wilson Kirwa puhui positiivisuuden
puolesta Maunulan ala-asteen oppilaille.

Wilson Kirwa
vieraili ala-asteella
Granadan näkymiä. Kuva Iikka Hauhio.
nostuneita Suomesta.
Retki oli osallistujien mielestä onnistunut ja tarjosi hienon
mahdollisuuden
tu-

tustua vieraaseen kulttuuriin sen sisältä käsin – sekä tietysti tilaisuuden espanjan opiskelijoille harjoitella kie-

len käyttämistä. Yhteistyö espanjalaisen koulun kanssa saattaa jatkua
tulevaisuudessakin.
Iikka Hauhio (3.m)

Lukiolaiset opintomatkalla Lontoossa
Maunulan yhteiskoulun
ja Helsingin matematiikkalukion toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat suuntasivat kohti Lontoota kahden opettajan valvovan silmän alla elokuun alussa opintomatkalle. Reissussa ehdittiin nähdä ja kokea
kaikenlaista, kuten Big
Ben, Hampton Court Palace ja Waterloon junaasema. Pääsimme myös
seuraamaan oikeaa oikeudenkäyntiä Lontoon
korkeimman oikeuden
istuntosalissa.
Päivisin oli kaikkea
ohjattua ohjelmaa, mutta
iltaisin oppilailla oli lähes

vapaat kädet tehdä mitä
kukin lystää. Kävimme
muutaman kaverin kanssa katsomassa Lontoon
olympiastadionia,
joka
valmistui Lontoon kesäolympialaisiin 2012.
Jesse Hakkarainen
(2.a)

Wilson Kirwa vieraili Maunulan ala-asteella torstaina 27.10.
Hän kertoi elävästi itsestään, perheestään ja
elämänvaiheistaan.
Entinen juoksija toimii tällä hetkellä kirjailijana, satusetänä sekä
kahvintuottajana. Wilson-kahvi on hänen tapansa auttaa kahvinviljelijöiden perheitä. Wilson-kahvin tuotoilla autetaan erityisesti naisia
ja lapsia Kirwan entisillä kotikulmilla Kenian
ylängöillä. Wilson-kahvia myydään nimellä
“Wilson Coffee”.
Kirwa kirjoittaa satukirjoja, joiden sadut ovat
hänen
lapsuudessaan
kuulemiaan
tarinoita.
Hän jatkaa kertomakult-

tuuria omalta osaltaan
kirjoittamalla kertomukset kirjoiksi.
Hän korosti, että positiivinen elämäntyyli on
tärkeää. Kirwalla oli lapsena hankaluuksia koulussa. Lukeminen ja kirjoittaminen tuottivat vaikeuksia. Hän kertoo saaneensa positiivisista asioista voimaa ja yrittäneensä kovasti keskittyä
lukemiseen ja kirjoittamiseen. Siten hän onnistui tavoitteessaan.
– Joka päivä on uusi
haaste ja joka päivä on
uusi mahdollisuus. Välillä tekee oikeita päätöksiä, välillä vääriä päätöksiä. Mutta pitää muistaa
olla iloinen, Kirwa toteaa
ja hymyilee.
Tarmo Sorsa

DeeSport lopetti
toimintansa
Kuvassa
matkanjohtajana
toiminut ystäväni
mittailee Big
Beniä. Kuva Jesse
Hakkarainen.

Pyörien ja suksien huoltoliike DeeSportin toiminta
Metsäpurontie
29:ssä on päättynyt. Nettisivuillaan
10.10.2016
Lauri kiittää asiakkai-

ta Pakilassa, PohjoisHaagassa ja Maunulassa yli 14 vuodesta. Moni asukas jäi kaipaamaan
Laurin ammattitaitoista
palvelua.
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Maunulassa jo 35 vuotta!

Maailma-kuoron konsertti
Luonnon voimat – Forces
of Nature pe 2.12.2016 klo
19 Balderin Salissa (Aleksanterinkatu 12).
Konsertissa kuullaan
niin
kansanmusiikkia

kuin sävellettyäkin musiikkia Suomesta sekä
mm. Etelä-Amerikasta,
Itä-Euroopasta ja Beninistä. Konsertissa kuullaan
kantaesityksinä Olli Moi-

Maunulan
Fysikaalinen
hoitolaitos
hieronta - akupunktio
- osteopatia-jalkahoitokosmetologiset työt

lasen Pilvet sekä Saara
Ruuskan Elementit-sarjasta naiskuorolle osat Ilma ja Maa.
Liput: 15€/10€ tiketti.fi
tai ovelta

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!

Maailma-kuoron altot harjoittelivat lauantaina 5.11. stemmoja
Maunulan Mediapajalla. Kuoron sopraanot harjoittelivat samaan
aikaan Asukastalo Saunabaarin Maunulasalissa.

Nettiajanvaraus
Koivikkotie 8
00630 Helsinki

Toivotamme asiakkaillemme Hyvää Joulua ja
Onnellista Utta Vuotta 2017!
Mia ja Tuulikki
Metsäpurontie 19-21, puh. 09 7249 694

Julkaisija:

Maunulan Sanomien tuki ry

Rajametsäntie 32
p. 09-724 0360

Va. päätoimittaja:
Hannu Kurki
puh. 040 5900 541
maunulan.sanomat@gmail.
com

Aamiainen

Jakelulevikki: n. 7 000 kpl

Taitto:

ma-pe 7.30 - 10.00
la-su 9.00 - 12.00

Claudius Technau

Painopaikka:

Karprint Oy, Vihti 2015

Toimituksen osoite:

Buffet

MAUNULAN SANOMAT
Metsäpurontie 25
00630 HELSINKI
puh. 040 5900 455

ma-pe 10.30 - 15.00
Alle 12v buffet 6,00
Salaatti

6,80

Keitto

7,80

Kotiruoka

8,80

maunulan.sanomat@gmail.
com
www.maunula.net
Lehti on Maunulan kehittämisen riippumaton äänenkannattaja. Se tehdään ja jaetaan vapaaehtoisvoimin. Tervetuloa mukaan tekemään
lehteä.

Talon hampurilainen ja ranskalaiset

Wotkin´s
lihatukun
joulutuotteet,
kinkut ja
laatikot
tilattavissa
tehtaanmyymälän
hinnoin!

200g naudan täyslihapihvi

Joulukuussa tapahtuu!

Pääruoat

Asukastalo Saunabaarin jouluohjelmaa:
- Itsenäisyyspäiväjuhla Ma 5.12. klo 13.00
- Joulumyyjäiset La 17.12. klo 11.00 - 15.00

ma-su 10.30 - 20.00
Hinta sisältää salaattipöydän,
ruokajuomat ja kahvin
Raikas kanapasta

8,9O

Pasta Carbonara

8,9O

Lihapullat ja muusi

8,9O

Muikut ja muusi

9,8O

Porsaan lehtipihvi

10,8O

Naudan lehtipihvi

11,8O

OSSY ry:n kanssa järjestetään tapahtumia:
- Itsenäisyyspäiväjuhla Ma 5.12. klo 13.00
- Joulupuuro To 15.12. klo 15-17.00,
jonka jälkeen Joulujuhla klo 17.00
Osoite: Metsäpurontie 25, Maunula

Lämpimästi tervetuloa!

Toimitus:

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

Jakelu:

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

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

