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Viime vuonna saimme 
seurata televisiosta juhla-
vuodeksi filmattua
ilmakuvapanoraamaa 
maastamme. Kimaltele-
via vesiä, kiemurtelevia
teitä, välillä taajamia ja 
metsää, paljon metsää.

Suomalaiselle idyllistä 
ja kotoista.

Kauan sitten tapasin 
sattumalta nuoren espan-
jalaisen naisen Tallinnan
lautalla. Hän oli silmin-
nähden järkyttynyt ja 
tunsi tarvetta kertoa tari-
nansa. Hän oli interreila-
tessaan ihastunut salske-
aan sinisilmäiseen poh-
jolan urhoon, joka halu-
si näyttää hänelle, tositar-
koituksella, kotimaataan.

”… Ja loputtoman ju-
namatkan jälkeen hän vei 

Metsän kansaa

”Ei ole rahaa.” Tämä on 
vakiovastaus, kun me 
helsinkiläiset toivomme 
parempia vanhusten pal-
veluja, pienempiä oppi-
lasryhmiä, lisää työllistä-
mistä, alennuksia HSL-
lippuihin tai edullisem-
pia vuokria. 

Rahaa Helsingin kau-
pungilla on kuitenkin 
enemmän kuin koskaan. 
Viime vuoden tilinpäätös 
on 481 miljoonaa euroa 
ylijäämäinen. Kaupun-
kikonsernin ylijäämä on 
yhteensä 648 miljoonaa. 
Se on enemmän kuin var-
haiskasvatuksen ja perus-
opetuksen koko budjetti.  

Kaupungin pankkiti-
leillä makaa yli 1 500 mil-
joonaa euroa. Mutta silti 
tämän vuoden budjetissa 
tavoitellaan lisää ylijää-
mää. Myös ensi vuoden 
budjetin valmistelun raa-
mi jatkaa ylijäämien ka-
saamista. Samaan aikaan 
toimintamenoihin esi-
tetyt pienet lisäykset ei-
vät vastaa edes hintojen, 
palkkojen ja asukasmää-

minut synk-
kään metsään,

korkealle 
kalliolle, le-
vitti kätensä ja 
julisti: Tämä 
on Suomi!  Ja 
siellä ei ollut 
ketään, eikä 
mitään, pelk-
kiä puita! ”

Ahdistunut 
espanjatar ru-
koili päästä 
takaisin ase-
malle ja tu-
li seuraaval-
la junalla Hel-
sinkiin.

Nyt hän oli 
suoraa päätä 
matkalla ko-
tiin – Pronto!

H.E.

Jumppaa ulkona
Puistojumppaa
Maunulan Sorsapuistossa
(Metsäpurontie 25)
maanantaisin klo 10–10.50
7.5.–18.6.
tiistaisin klo 18–18.50
29.5.–28.8.
Jumppa on maksuton.
Oma alusta mukaan.
Järjestäjä Helsingin kaupunki.

Keppijumppaa
Maunulan ulkoilumajan 
kentällä (Metsäläntie  9)
keskiviikkoisin klo 17.30–18.30
25.4.–20.6. ja 1.8.–19.9. 
Kertamaksu 3 € tai kausimaksu 30 €.
Maksut kerätään paikan päällä käteisellä.
Kepit saa jumppapaikalla.
Järjestäjä Helsingin Latu.

Mihin Stadi kasaa 
rahaa?

rän lisäystä.
Murto-osa kaupungin 

ylijäämistä riittäisi poista-
maan rahoitusvajeen van-
husten kotihoidosta, lap-
siperheiden palveluista, 
päiväkodeista, kouluista, 
terveysasemilta tai vaik-
ka Maunula-talon toi-
minnasta. Se toisi lisää 
työpaikkoja. Luopumal-
la ylijäämien kasaamises-
ta voitaisiin myös pienen-
tää asuntojen ja tonttien 
vuokrien korotuksia. 

Asukkaat pääsevät tä-
nä vuonna päättämään 
yhteensä 4,4 miljoonan 
euron käytöstä. Summa 
on alle promille Helsingin 
budjetista. Miksei osallis-
tuvaa budjetointia voisi 
toteuttaa laajemmin? Esi-
merkiksi muodostamalla 
alueelliset foorumit, jois-
sa asukkaat ja heidän va-
litsemansa edustajat oh-
jaisivat alueen kehittä-
miseen ja lähipalvelui-
hin kaupungin budjetissa 
osoitettavia rahoja.

YRJÖ HAKANEN
www.yrjohakanen.fi 

Helsinki teki viime vuonna ylijäämää 
kaikkiaan 648 miljoonaa euroa. Kaupungilla 
on rahavaroja jo yli 1 500 miljoonaa. – Miksi 
rahaa ei riitä palveluihin ja työllisyyteen? 
Kuva Veikko Koivusalo.

Toukokuun viimeisinä 
viikkoina Maunulassa 
on saattanut törmätä li-
laan pukeutuneisiin, hie-
man oudostikin käyttäy-
tyviin hahmoihin. Ky-
seessä on Kansallisteat-
terin Maunulan maisema 
-hankkeen toteuttama 
Kerrostumia-esitys, ja lii-
lapukuiset henkilöt ovat 
maunulalaisia esiintyjiä. 

Kerrostumia-esityk-
sessä on kuitenkin pää-
osassa yleisö itse. Katso-
ja kulkee ympäri Maunu-
laa opasvihkon kanssa. 

Maunulan maisema pureutuu 
maunulalaisten tarinoihin ja 
sielunmaisemiin

Kerrostumia-esityksessä matkan varrella voi pysähtyä kuuntelemaan maunulalaisia 
tarinoita (kuvassa Markku Rahkamaa ja Salli Berghäll) Kuvaaja Neena Villberg.

Sen ohjeiden ja tehtävien 
myötä hän pääsee omalle 
henkilökohtaiselle seik-
kailulleen Maunulassa. 
Kerrostumia on samaan 
aikaan ikään kuin peli ja 
esitys, jossa katsoja näkee 
erilaisia asioita, riippuen 
omista valinnoista ja rei-
tistä. Näin jokaisen koke-
mus on erilainen. 

Esitys on saanut innoi-
tuksensa Maunulan his-
toriasta, paikoista ja nii-
hin liittyvistä tarinoista, 
joita kerättiin työpajoissa 
kevään 2018 aikana. Tari-

noita nähdään esityksen 
aikana, katsojasta itses-
tään riippuu, mitä tari-
noita ja kuinka paljon nii-
tä kuulee. 

Kerrostumien ensi-il-
ta koettiin 16.5. ja esityk-
set jatkuvat jälleen lop-
pukesällä 15.8. Esitys on 
maksuton, mutta vihkon 
saadakseen siihen tulee 
ilmoittautua ennakkoon 
salli.berghall@kansallis-
teatteri.fi.

Syksyllä jatkaa myös 
Arjen ihmeellistäjät -ryh-
mä, joka toteuttaa yllä-

tyksellisiä kiitosteko-
ja maunulalaisille. Ryh-
mään ovat tervetulleita 
mukaan kaikki kiinnos-
tuneet. Lisäksi Maunulan 
kirjastossa lainattavis-
sa olleen Maunulalaisen 
päiväkirjan pohjalta val-
mistuu esitys, joka näh-
dään marraskuussa Mau-
nula-talossa ja Kansallis-
teatterissa.

Vuosi 2018 on hank-
keen viimeinen vuosi. 
Pysy ajan tasalla: www.
maunulanmaisema.fi.

Salli Berghäll
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Sattumalla on keskeinen rooli peleissä. Sattumalta Maunulassa on käynnissä 
useita pelihankkeita, joita ovat tehneet Kansallisteatteri ja mediakulttuuriyhdis-
tys m-cultin tuottamat taiteilijat Tellervo ja Oliver Kalleinen. Siksi tämän nume-
ron teemana ovat pelit. Muutoksessa tartutaan mahdollisuuteen ja otetaan riski. 
Uutta toimintaa opitaan kokeilemalla. Nykyisin peleillä ja toiminnan pelillistä-
misellä on tärkeä rooli uuden oppimisessa kouluissa ja myös työpaikoilla. 

Maunulan Sanomien design-numero julkaistaan syyskuussa Helsinki Design 
Week tapahtumaa varten. Graafikot Minna Ainoa ja Laura Villi ovat mahdollis-
taneet tämän kulttuurirahaston myöntämällä apurahalla. Tällöin lehdessä ko-
keillaan vähintäänkin uutta ulkoasua. Uutta kokeiltaessa ei tarkkaan tiedetä, mi-
hin ryhdytään. Heinäkuun lopulla maanantaina 30.7. pidetään Maunula-talolla 
avoin työpaja juttujen kirjoittamisesta ja lehden teosta. Syyskuun toisella viikol-
la lopputulos on arvioitavissa.

Hannu Kurki ;-)

PÄÄKIRJOITUS

Aaltonen Akseli
Abdi  Ikran
Aweys  Marwan
Drakos  Melina
Ekroth  Niklas
Hietala  Isabella
Huttunen Camilla
Juusela  Milla
Jämsä  Risto
Kaivola  Olli
Kannisto Fanni
Kantonen Fanni
Karpio  Anaïs
Karvinen Konsta
Kelo         Vili-Sakari
Koski  Iivo
Kuronen Riia
Kutal  Shakar
Laine  Inka
Launimo Henri
Le Vu  Huong
Lehtilä  Noora

Leppänen Lauri
Liitos  Emma
Lilja  Elisa
Mac Laverty Helmi
Majasaari Erkka
Mattila  Nita
Mikkonen Emma
Minkkinen Topi
Morén  Einari
Muhonen Julius
Murtomäki Minna
Mäkinen Esther
Niittyvuopio Uula
Omar Hilowie Amina
Omer  Shukri
Palkama Aapo
Pallonen Joel
Papadakis Aleksi
Parpala  Katja
Pemari  Matilda
Petrov  Nikita

 
Kiinnostaako sinua pai-
kallisuutiset, kirjoittami-
nen, kuvittaminen tai va-
lokuvaaminen? Tule mu-
kaan Maunulan Sanomi-
en visuaaliseen ja jour-
nalistiseen kehityshank-
keeseen. Lehteä tehdään 
paikallisesti vapaaehtois-
voimin, päätoimittajana 
Hannu Kurki. Maunu-
lan Sanomien design-nu-
meron 3/2018 suunnitte-
lu alkaa Maunula-talolla 
heinäkuun 30. päivä kel-
lo 17.30. Tervetuloa mu-
kaan!

Uudistushanketta ve-
tävät tuottaja Minna Ai-
noa ja art director Lau-
ra Villi. Suomen Kulttuu-
rirahasto on myöntänyt 
heille apurahan 16.5.2018. 
Ulkoasu-uudistuksella 
mahdollistetaan parem-
paa yhteisöllistä viestin-
tää Maunulan alueella. 
Ainoa ja Villi haluavat in-
nostaa asukkaita mukaan 
lehden tekemiseen ja ke-
hittää Maunulan Sano-
mia visuaalisin keinoin 
paikallisyhteisöä parem-
min palvelevaksi. Mau-
nulan monikulttuurinen, 
erilaisia ihmisiä sisäänsä 
sulkeva asuinalue antaa 
ainutlaatuisen kehyksen 
lehden yhteisölliselle ke-
hittämishankkeelle. 

Ulkoasu-uudistuksen 
tueksi järjestetään am-

Saunabaarin kangaspuut 
on valjastettu kokeellisen 
muodin käyttöön. Ku-
tomon ateljeessa syntyy 
upeita kuoseja mm. c-ka-
settinauhasta, heijastin-
langasta ja bakteerisellu-

Maunulan Sanomat 
uudistuu 

mattijournalistien vetä-
miä työpajoja, joissa oh-
jataan lehden ideointia 
ja toimittamista. Mukaan 
ovat lupautuneet Heik-
ki Valkama (YLE), Jaak-
ko Lyytinen (Helsingin 
Sanomat) ja Jan Erola 
(Kravat Oy). Uudistunut 
Maunulan Sanomat jul-

kaistaan 7.9.2018 Helsin-
ki Design Weekin aikaan. 
Tarkempaa infoa hank-
keen etenemisestä, aika-
taulusta ja osallistumis-
mahdollisuuksista löytyy 
mm. Maunulan seinä Face-
book-sivulta.

Minna Ainoa

Laura Villi ja Minna Ainoa SKR:n 
Uudenmaan rahaston vuosijuhlassa 
Taidetehdas Korjaamon ratikkahallissa. 
Kuva: Heikki Tuuli

Maunulan uudet kuteet

Maunulan yhteiskoulun yleislukion 
ylioppilaat keväällä 2018

Haapala Jani 
Haarti  Aaron  
Harviainen Juha
Heikkinen Touko
Huttunen Heidi
Hyökyranta Mikko
Ingberg  Alex
Kallinen Valtteri
Kangas  Antti
Kauniskangas  Anni
Laaksonen         Marleena
Laustela Santeri
Lempiäinen  Hanna
Majamaa Wili
Mägi  Mikk
Poutsalo Veeti
Pyykkö  Ilmari
Richly  Márton
Saarinen Kalle

Pöntinen Henri
Raito  Olli
Rantanen Nella
Rautio  Santeri
Ryytty  Ville
Saarela  Markus
Saarinen Matias
Saarinen Kaisa
Saimon     Kaewkhwan
Sainio  Jasmin
Saloranta Emma
Seistola  Elmeri
Suokas  Eemil
Taskinen Elmo
Tossavainen Simo
Ursin  Eevi
Vahteristo Ilmari
Vainikainen Veera
Valle  Laura
Övermark Eveliina

Helsingin matematiikkalukion 
ylioppilaat keväällä 2018

Saarinen         Peppi-Lotta
Salonen  Tapio
Santakallio Laura
Seppä  Riikka
Suurnäkki Toni

Näiden opiskelijoiden lisäksi ylioppilaaksi pääsi viisi opiskelijaa, joiden nimitieto-
ja ei saanut julkaista.

Onnea uusille ylioppilaille!

Toivanen Vilho
Wang  Zihan

Kutomon ohjaaja Virve Väyrynen ja m-cultin tuottaja Kaisa 
Kukkonen loimien äärellä.

loosasta.
Muotoilija Justus Kan-

takosken ja taiteilija Ot-
to Karvosen taideprojek-
tissa luodaan Maunulal-
le oma katuvaatemallisto, 
joka pohtii muotia julki-

sena taiteena.
Muotipaja jatkuu elo-

kuussa Työväenopiston 
kurssilla ja mallisto esi-
tellään Taiteiden yön cat-
walk-tapahtumassa 23.8.
maunulassa.wordpress.com
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Uusi opetussuunnitelma ja 
oppimisympäristöt

Suursuolaisen As Oy 
Säästölaidan katolle asen-
nettiin sata neliötä aurin-
kosähköpaneeleita. Sääs-
tölaidan hallituksen pu-
heenjohtaja Pirjo Karp-
pisen mukaan investoin-
nin kustannukset olivat 
25000 euroa. Yhtiössä on 
120 asuntoa, joten asun-
toa kohden investointi ei 
ollut suuri.

Idea saatiin Talohal-
linta Oy:n luentoillas-
sa, jossa Helenin edusta-
ja kertoi mahdollisuudes-

Maunulan aluefoorumil-
la käynnistyi 16.4.2018 
keskustelu Tuusulanbu-
levardin suunnittelusta. 
Bulevardisointi tarkoit-
taa moottoritien muutta-
mista kaduksi. Moottori-
tien erottamat alueet lii-
tetään toisiinsa kantakau-
punkimaisella katuver-
kolla. Bulevardikaupunki 
suunnitellaan täydentä-
en olemassa olevaa kau-
punkirakennetta. Tuusu-
lanbulevardin suunnitte-
luperiaatteet valmistuvat 
syksyn 2018 aikana ja ne 
menevät lautakunnan kä-

Tuusulanbulevardi ja Suursuon 
solmukohdan suunnittelu  

Pirkkolan liikuntapuis-
ton jäähallit 1 ja 2 on sul-
jettu rakennusten huo-
non kunnon takia kevät-
kauden jälkeen, eikä nii-
tä avata käyttöön syksyl-
lä 2018. Hallit poistettiin 
käytöstä suunniteltua ai-
kaisemmin, sillä halli-
en peruskorjauksen oli 
tarkoitus alkaa vuonna 
2019.

Pirkkolan jäähalleja 
on tutkittu osana perus- 
parannushankkeen suun-
nittelua ja kustannusarvi-
ointia. 

Tehdyssä rakennus-
teknisessä kuntotutki-
muksessa selvitettiin ra-
kenteiden kuntoa, sisäil-
man laatua ja haitta-ai-
neiden esiintymistä. Mo-
lemmissa halleissa ja nii-
den välisessä nivelosassa 
todettiin mikrobivaurioi-
ta, joten peruskorjauksen 

Pirkkolan jäähallit pois 
käytöstä 

toteutus joudutaan arvi-
oimaan uudelleen.

Hallit ovat Helsin-
gin kaupungin kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimi-
alan käytössä. Halleis-
sa on harrastettu viikoit-
tain jääkiekkoa, luiste-
lua, kaukalopalloa, rin-
getteä ja käyty luistele-
massa yleisillä luistelu-
vuoroilla. 

Liikuntatoimen mu-
kaan asiakasturvallisuu-
den varmistamiseksi ei 
ollut muuta vaihtoehtoa 
kuin sulkea hallit tois-
taiseksi ja arvioida kor-
jaustarve uudelleen. Jää-
urheilun harrastajille ja 
seuroille haetaan korvaa-
via vuoroja muista kau-
pungin jäähalleista. Rat-
kaisuja etsitään yhdes-
sä käyttäjien ja seurojen 
kanssa. Kaarelan jäähalli 
valmistuu ensi syksynä.

sittelyyn marraskuussa 
2018.

Arkkitehti Eeva Pirho-
nen ja liikennesuunnitte-
lija Aleksi Räisänen kau-
punkiympäristön toimi-
alalta kertoivat Tuusulan-
bulevardista aluefooru-
milla. Nyt luodaan suun-
nitteluperiaatteita, joissa 
asetetaan tavoitteet, reu-
naehdot ja laatutaso jat-
kosuunnittelulle. Lisäksi 
niissä esitetään maankäy-
tön viherverkoston ja lii-
kenneverkoston yleispe-
riaatteet sekä painopiste-
alueiden ja osa-alueiden 

erityispiirteet. 
Suursuon risteyskohta 

toteutetaan eritasoliitty-
mänä, jossa bussit voivat 
nousta ylemmälle tasolle 
ramppeja myöten. Kään-
tyminen Pakilantieltä ja 
Käskynhaltijantieltä to-
teutetaan erillisten asun-
tokatujen avulla. Bulevar-
din leveys on noin 50 m². 
Kadun läpileikkauksista 
on tehty havainnollista-
miskuvia.

Maunulan kohdalle on 
täydennysrakentamis-
ta kaavailtu mahdollises-
ti 400 000 kerros-m² eli 

asuntoja noin 10 000 uu-
delle asukkaalle. Raken-
nukset voisivat olla ris-
teyskohdassa jopa 12-ker-
roksisia.

Tuusulanbulevardi to-
teutetaan kolmessa osas-
sa. Yleiskaavan toteutta-
misohjelman alustavan 
aikataulun mukaan Mau-
nulan osan kaavoitus al-
kaisi mahdollisesti vuon-
na 2025 ja olisi valmis 
noin 2030. Tämän jälkeen 
alkaisi rakentaminen. 
Alue olisi valmis 2040-lu-
vulla.

www.maunula.net

Maunulassa käydään 
useassa taloyhtiössä kes-
kustelua tonttien täy-
dennysrakentamista. As 
Oy Maunulanmäen ton-
tin vuokra-aika päättyy 
2020. Tämä on aktivoinut 
yhtiön suunnittelemaan 
täydennysrakentamista 
tontilleen.

As Oy Pakilantie 8:ssa 
mietitään myös tontin 
täydennysrakentamista. 
Impulssina on ollut tu-
levan putkiremontin ra-
hoittaminen.

Täydennysrakentamisesta 
keskustelua

As Oy Säästötuen tontil-
la on myös tilaa täydennys-
rakentamiselle. Siitä saata-
villa rahalla on käyttöä tu-
levissa energiatehokkuut-
ta parantavissa remonteis-
sa. Maunulan 1960-luvul-
la rakennettujen tonttien 
vuokra-aika päättyy 2025, 
jolloin vuokria korotetaan 
käypää arvoa vastaavaksi.

Maunulan tonttikohtai-
sesta täydennysrakenta-
misesta järjestetään alue-
foorumi ma 24.9.2018 klo 
18–20.

Pakilantien ja Tuusulanbulevardin risteysalue. Kuva on otettu maaliskuussa näyttelytila 
Laiturin Hetki suunnittelijana -työpajasta.

Aurinkopaneeleja katolle Suursuolla

As Oy Säästölaidan 
katolla on 100 m² 
aurinkopaneeleja.

ta asentaa kerrostalon ka-
tolle aurinkopaneelit. He-
len on osa Isännöintiliiton 
palveluverkostoa ja se ke-
hittää yhteistyössä Isän-
nöintiliiton kanssa alalle 
uusia palveluja.

Tulevaisuudessa talo-

yhtiöissä energiansääs-
tö, vaihtoehtoiset energi-
anlähteet ja ekologisuus 
korostuvat. Hiilidioksidi-
päästöjen vähentämistä 
voidaan edistää sähköau-
toilla ja niiden latauspis-
teillä.

Säästölaidan asukkaat 
haluavat asua ympäris-
töystävällisesti Ekoteot 
vahvistavat taloyhtiön 
mainetta. Ympäristötie-
toiselle asunnonostajalle 
Säästölaita on houkutte-
leva vaihtoehto.

Pakilantien ja Tammion-
tien risteykseen rakenne-
tut kolme Helsingin Asu-
misoikeus Oy:n kerros-
taloa valmistuivat tou-
kokuussa. Niiden poh-
jakerrosten liiketilat tu-
levat markkinointiin Oi-
kotielle kesäkuussa. Tilat 

Keskustan liiketilat 
vuokrattaviksi kesäkuussa

Maunulan keskustan liiketilat tulevat 
vuokrattaviksi Oikotielle kesäkuussa.

vuokraa Helsingin kau-
punkiympäristötoimi-
alan tilapalvelut. Liike-
tilojen koot ovat 130 m², 
100 m² ja 63 m². Suurin 
tila sopii ravintolakäyt-
töön ja se on varustettu 
muun muassa rasvane-
rotuskaivolla.

Tuusulanbulevardi



5MAUNULAN SANOMAT 2/2018

Tuusulanbulevardi ja Suursuon 
solmukohdan suunnittelu  Maunulassa on rakenteil-

la useita rivitalokohtei-
ta. Suursuolla Suopellon-
rinteeseen valmistuu elo-
kuussa 2018 hitas-rivita-
loyhtiö Asunto Oy Ogelin 
Kymppi, jossa on kym-
menen 122 m² suuruista 
asuntoa. 

Koivikkotie 18:n rivi-
talossa tehdään sisätöitä. 
Rakennus sulautuu Koi-
vikkotien muihin 1950-lu-
vun lopulla rakennettui-
hin rivitaloihin.

Kuusikkotiellä käyn-
nistyi keväällä 2018 asu-
misoikeusrivitalo ja -ker-
rostaloyhtiö Haso Kuu-
sikkotie 7-8:n rakentami-
nen. Hanke käsittää vii-
si erillistä asuinrakennus-
ta ja kolme erilaista talo-
tyyppiä: pienkerrostalon, 
rivitalon sekä pistekerros-
talon. Niihin tulee yhteen-
sä 65 asuntoa. Kohde val-
mistuu joulukuussa 2019. 

Suursuon päiväko-
tiin  hankitaan raken-
nushankkeen yhteydes-
sä taiteilija Tatu Tuomi-
sen teossarja Satujen pa-
latsit. Taiteilijan on valin-
nut Helsingin kaupun-
gin taidemuseo. Teoksen 
osat on tehty keraamisis-
ta laatoista, massiivipuu-
parketista ja betonilattia-
maalista.

Satujen palatsit on lat-
tiateossarja, joka sijoittuu 
eri puolille kolmikerrok-
sista päiväkotirakennus-
ta. Teoksen pyrkimykse-
nä on aiheuttaa pieni häi-
riö kronologiseen aikajat-
kumoon siirtämällä näyt-
täviä taidehistoriallisia 
lattioita menneisyydes-
tä ja vieraista maista tä-
hän päivään helsinkiläi-
sen päiväkodin arkeen. 
Teoksen jokaisen erillisen 
osan muodot jäljittelevät 

Taikuri Sami Paavola esitti temppuja 
Maunula-päivässä. Monipuolinen ohjelma 
keräsi leikkipuiston alueelle lähes 500 
ihmistä. Tapahtuman tuotti Maunula-tiimi, 
joka koostuu laajasta joukosta kaupungin 
toimijoita, kuten leikkipuisto Maunula, 
kirjasto, nuorisotoimi ja Saunabaari. 
Lisäksi mukana olivat Maunulan molemmat 
koulut, Maunulan leijonat, Maunula Seura, 
Oulunkylän Seurakunta, MLL Pakilan osasto 
sekä Pakinkylän VPK. Kuva Tapani Kontiala.

Maunula-päivä

Rivitaloasuntoja Maunulaan

Koivikkotie 18:n rivitalo sulautuu sulautuu 1950-luvun rivitaloihin.

Janin lounas & Sport Ca-
fe Maunula Rajametsä-
tiellä on vuosien varrella 
muodostunut asukkaiden 
kohtaamispaikaksi. Tar-
jolla on aamulla aamiais-
ta ja päivällä lounasta. Ra-
vintolalla on anniskeluoi-
keudet. 

Sport cafessa on mah-
dollista katsoa maksullis-
ten kanavien urheilulähe-
tyksiä. TV:stä on mahdol-
lista nähdä jalkapalloa, 

Grillijuhla käynnisti 
kesäkauden

Janin lounas & Sport Cafe Maunulan 
kesäkauden avajaisia vietettiin lauantaina 
19.5. grillaamalla Wotkin’s makkaraa ja 
kasleria. Jani itse on kuvassa toinen oikealta.

jääkiekkoa, formuloita se-
kä kiinnostavat urheilulä-
hetykset.

Aamiainen maksaa 
seitsemän euroa. Kahden 
ruokalajin buffet-lounas-
ta tarjotaan maanantais-
ta perjantaihin maksa-
en 9,30 euroa ja sisältäen 
runsaan salaattipöydän. 
Keittiöstä on tilattavissa 
myös hampurilaisannok-
sia ja snackruokia. Teras-
si on kesällä avoin.

Uuteen päiväkotiin Tatu Tuomisen 
taidetta

tietyn rakennuksen tie-
tyn lattian koristeita. Te-

os perustuu ajatukseen 
siitä, että arkkitehtuurin 

Maunulan liikuntahalli sulkeutuu 
kesäseisokin ajaksi 22.6.–5.8.2018, jolloin 
sen ilmastointia korjataan ja tehdään 
vuosihuolto. Halli avautuu käyttäjille 
6.8.2018.

Liikuntahalli sulkeutuu

Maunulaan suunnitellaan kahta 
raidelinjaa. Raide-Jokeri toteutetaan 
2020-luvun alkupuolella. Maunulaan 
tulee Tuusulanbulevardia pitkin 
toinen raidelinja etelästä päin. Sen 
päätepysäkki olisi ensi vaiheessa 
Maunulan ja Pakilan rajalla. 
Tuusulanbulevardin raitiolinja 
toteutetaan yhdessä bulevardin 
kanssa 2030-2040.

ja taiteen historiasta lai-
nattujen kuvioiden muo-
tokielessä on jotain eri-
tyistä, joka välittyy muo-
tojen kautta menneisyy-
destä tähän päivään. 
Vaikka mittakaava, ma-
teriaalit ja värit eroavat-
kin esikuvien lattioista, 
kuvioinnit toteutetaan 
muistuttamaan niitä niin 
tarkasti, että teoksesta on 
mahdollista tunnistaa al-
kuperäinen lattia. 

Vuoden 2020 lopulla 
valmistuvaan rakennuk-
seen sijoittuvat päiväko-
ti Suursuo ja ruotsinkie-
linen Daghemmet Sti-
gen. Suursuon päiväko-
ti tulee toimimaan myös 
ilta- ja vuorohoitopäivä-
kotina.

Rakennuksen on 
suunnitellut Arkkitehdit 
Frondelius+ Keppo+ Sal-
menperä Oy. Päiväko-
dissa on 320 lapsipaik-
kaa. 

Taiteilija Tatu Tuomisen töiden innoittajana 
ovat olleet historialliset rakennukset. Kuvan 
teoksen esikuva on Pyhän Markuksen 
basilika Venetsiassa.

Raitsikalla 
Maunulaan
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Tellervo ja Oliver Koch-
ta-Kalleisen Avatar-vai-
kuttamispeli etsii pelilli-
sesti ratkaisuja kaupun-
ginosan haasteisiin. Pe-
lissä asukkaat kauko-oh-
jaavat näyttelijöiden esit-
tämiä avatareja, joiden 
seikkailuja yleisö voi seu-
rata suorana lähetyksenä 
Maunula-talon kisastu-
diossa.

Taiteilijoina Kalleiset 
ovat luoneet erilaisia peli-
konsepteja jo yli 10 vuot-
ta.

– Pelit ovat koukutta-
via, hauskoja ja niihin on 
helppo osallistua. Peleil-
lä on siis paljon yhteis-
tä taiteemme kanssa. Ne 
tarjoavat mahdollisuu-
den avata arkeen leikki-
sä ja kuvitteellinen näkö-
kulma ja herättää keskus-
telua, taiteilijat kertovat.

– Erityisesti meitä kiin-
nostavat todellisuuspe-
lit, joissa neuvottelu pelin 

Kaikille varttuneemmil-
le suomalaisille tuttu är-
häkkä toimittajaääni toi-
votti esityksensä aluksi 
hyvää iltaa ”pirtintäydel-
le radikaalia nuorisoa”. 
No, yleisön keski-ikä oli 
aika korkea – mutta sitä 
oli runsaasti, ainakin sa-
ta henkeä oli tullut valis-
tamaan itseään Karl Mar-
xilla. Onhan nyt hänen 
syntymänsä 200-vuotis-
juhla.

Illan järjestämisestä 
vastasi Yrjö Hakanen, jo-
ka kertoi että häneltä oli 
toivottu Maunulataloon 
yhteiskunnallista keskus-
telua kulttuurin oheen. 
Nyt sitä saatiinkin. 

Illan aloitti valtiotie-
teen maisteri Miika Ka-
bata Karl Marx -seurasta. 
Hänen esityksensä ”Marx 
kapitalismin radikaalina 
kriitikkona” oli tiivis pa-
ketti perustietoa Marxin 
ajatusten ytimestä. Kaba-
ta tähdensi Marxin ajan-
kohtaisuutta nykyisessä 
finanssikriisien, kasvavan 
eriarvoisuuden, poliitti-
sen kahtiajaon ja ekologi-

Avatar-vaikuttamispelin 
”Maunula pelastaa maa-
ilman” ryhmä havainnol-
listaa hiilidioksidin syn-
nyn vähentämisen mah-
dollisuuksia Maunulas-
sa ja asukkaiden roolia 
siinä. Peli on moraalipe-
li, jossa avainkysymyk-

Kansallisteatteri järjes-
ti Maunulan ala-asteel-
la kurssin, jossa tutustut-
tiin teatteriin ja näyttele-
miseen. Kurssia ohjasivat 
kansallisteatterin työn-
tekijät Milla Mertanen ja 
Eveliina Heinonen. Mil-
la ja Eveliina toimivat nyt 
ensimmäistä kertaa työ-
parina, mutta kummatkin 
olivat ohjanneet aiemmin 

Maunulan 
keskustan 
rakennustöiden 
vuoksi turvaan 
viety, Helsingin 
taidemuseon 
kokoelmiin 
kuuluva veistos 
”Aamulla” 
tai “Vasikat” 
palautetaan 
Suonotkontien 
eteläpään 
uudelle aukiolle 
rakennustöiden 
valmistumisen 
myötä, viimeistään 
syksyllä. 

Avatar-pelitapahtumat kesäkuussa
säännöistä on keskeinen 
osa pelaamista. Avatar-
pelissä pohditaan myös 
toiminnan etiikkaa vir-
tuaalimaailman ja fyysi-

sen todellisuuden välil-
lä. Netissä avatar-hahmot 
voivat rikkoa sosiaalisia 
sääntöjä, mutta miten käy 
kun avatarit ovat todelli-

sia ihmisiä?
Avatar-pelitapahtumat 

ke 6.6., to 7.6. ja su 10.6. 
Maunula-talolla.
maunulassa.wordpress.com

Pelastuuko maailma?
siä maunulalaisille ovat 
1) pitääkö maailma pe-
lastaa, 2) miten haluat 
muuttaa omaa käyttäyty-
mistäsi hiilidioksidipääs-
töjen vähentämiseksi, 3) 
millaisen roolin haluat ot-
taa Maunulan CO2-pääs-
töjen vähentämisproses-

sissa ja 4) mitä esteitä on 
päästöjen vähentämises-
sä.

Päästöjä voi vähentää 
liikkumisessa, asumises-
sa ja kulutuksessa. Kulu-
tuksessa päästöjä voi vä-
hentää paitsi järkevillä 
kulutusvalinnoilla myös 

kierrätyk-
sellä ja jät-
teiden la-
jittelulla. 
Myös ruo-
ka-aineiden 
valinnalla 
voi vähen-
tää päästöjä.

Päästö-
jen vähentä-
misessä on 
tunnistet-
tavissa yh-
deksän eri-
laista vai-
kuttamis-
roolia: kulu-

tuksella vaikuttaja, mieli-
piteellä vaikuttaja, toimi-
ja, mestari/taitaja, tietä-
jä, velho, haltia, jokeri ja 
profeetta. Pelin kulku on 
selitetty Maunulan koti-
sivuilla samoin kuin pe-
lissä käytetyt roolit.

Avatar-hahmoinen 
näyttelijä esittää maunu-
lalaisille kysymyksiä, jot-
ka kirjataan Maunula-ta-
lon studiossa. Pelillä ha-
vainnollistetaan pitkäai-
kaista muutosta ja siinä 
muotoutuvaa kehittäjä-
verkostoa, jolla ongelma 
ratkaistaan.

Maunula pelastaa Maailman -pelissä on erilaisia 
rooleja, joissa voi toimia Maunulan puolesta.

Kansallisteatteri ala-asteella
samanlaisia harjoituksia, 
Eveliina enemmän täällä 
Maunulassa.

Kurssille osallistu-
vat Maunulan ala-asteel-
ta luokka 1B, kaikki kol-
mannet luokat ja 5AB. 
Eveliina ja Milla ovat pi-
täneet lasten kanssa työs-
kentelystä ja lapsilla on 
myös ollut hauskaa hei-
dän kanssaan.

Hankkeen loppuhui-
pennukseksi Kansalliste-
atteri teki aiheesta esityk-
sen pelin muodossa. Pelin 
nimi on “Kerrostumia” ja 
5AB-luokka pääsi aiem-
man kurssin puitteissa 
pelin koeryhmäksi.

Pelin tarkoitus on teh-
dä hauska retki Maunu-
lassa, nähdä muita ihmi-
siä ja tutustua Maunu-

laan.
5AB-luokan oppilaat 

saivat siis kokeilla Kerros-
tumia-peliä eräänä koulu-
päivänä. Luokka pelasi si-
tä pareittain ja peli sai lap-
silta suosiota. Lapset piti-
vät siitä, että sai liikkua 
Maunulassa aika vapaas-
ti ja peli oli kuulemma 
muutenkin kaikin tavoin 
monipuolinen ja kiinnos-
tava.

Iiris Heinonsalo

Miina Äkkijyrkän Vasikat 
palaavat kotilaitumelleen

Maunulatalossa juhlittiin 
Marxia – päävieraana 
toimittajalegenda Hannu 
Taanila

sen romahduksen maail-
massa. 

Hannu Taanila oli vuo-
sistaan huolimatta tutun 
nuorekas esiintyjä. Taani-
lan mukaan Marx on luki-
jalle suuri sivistyshaaste. 
Ihminen on ainoa eläin, 
joka valmistaa itse sen, 
mitä hän tarvitsee. Täs-
tä syntyy tuotanto, ja sen 
välineiden hallinnasta 
kapitalistinen tuotantota-
pa. Tällä hetkellä kapita-
lismi voi paremmin kuin 
koskaan, siitä on tullut ai-
noa totuus. Tämän vuoksi 
Marx on nyt niin ajankoh-
tainen,  hänen kirjoituk-
sensa avaavat ikkunan, 
josta kapitalismia voi tar-
kastella sen itsensä ulko-
puolelta.  Lopuksi Taanila 
siteerasi Friedrich Engel-
siä: Tuotantovälineet tu-
lisi vapauttaa – ihmisille. 

Yleisön joukossa istui 
myös Outi Mononen, jo-
ka kuuluu Marx on täällä 
tänään -lukupiiriin. Se lu-
kee läpi Pääoma-teossar-
jan uutta painosta. Kiitet-
tävää toimintaa!

Jukka Pirttioja

Pirtintäysi radikaalia nuorisoa 
Metsäpurosalissa. Kuva Maija Hakanen.

Avatar-peliä pelataan 
ke 6.6. klo 17–20 ja to 
7.6. klo 14–17 sekä su 
10.6. klo 13–17 Mau-
nula-talolla.
Lisätietoja pelistä:
www.maunula.net
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Kun maunulalaisilta ky-
syttiin osallistuvan de-
mokratian hengessä, mi-
tä toimintaa he haluavat 
Maunulaan, he äänesti-
vät ykkösvaihtoehdok-
si elokuvat. Tähän toi-
veeseen on myös vastat-
tu. Kino Maunula tarjo-
aa laadukkaita taide-elo-
kuvia kaikille elokuvista 
kiinnostuneille. Toimin-
nasta ja elokuvien valin-
nasta päättää kirjastos-
sa työskentelevä Ant-
ti-Aleksi Hyväkkä, joka 
vastaa myös Metsäpuro-
salin tekniikasta. Hän on 
muutenkin elokuvamies: 
hän on mukana tiimissä, 
joka valitsee kaupungin-
kirjastoihin hankittavat 
elokuvat. 

Elokuvat hankitaan 
M&M:n leffalisenssillä, 
mikä takaa hyvän vali-

Muuttaessani vuonna 
2015 takaisin kotikulmil-
leni Maunulaan tiesin, et-
tä omalta osaltani kansan-
kulttuurin kehittämistyön 
pro graduni tapahtuisi 
juuri täällä Maunulassa.  

Maunula antaa loista-
vat puitteet asukastoimin-
nan kehittämiseen harras-
tustoiminnan ja kokoon-
tumisen kautta, koska 

Kansallisteatterin Mau-
nulan maisema -aluepro-
jekti järjesti yllätyksen 
Maunulan yhteiskoulun 
musiikinopettaja Johanna 
Kilpi-Lindnerille huhti-
kuun 13. päivänä. Teatte-
riväki Eveliina Heinosen 
johdolla oli pukeutunut 
frakkeihin. Koulu oli mu-
kana juonessa, ja mukana 
oli myös entisiä oppilaita 
ja oppilaiden vanhempia. 

Teatterilaiset yllättivät 
Titi-Johannan kesken toi-
sen luokan musiikkitun-
tia. Hänet pyydettiin läh-
temään koulun sisäisel-
le yllätyskierrokselle. En-
simmäinen pysähdys oli 
lukiolaisten tilassa, jossa 
vanhemmat kiittivät Jo-
hannaa hyvästä opetuk-
sesta, musiikkiluokan oh-
jaamisesta, ikimuistoisis-
ta leirikouluista ja poiki-
en innostamisesta kuo-
roon. Yhteiskoulun jou-
lukonsertti on ilahdutta-
nut maunulalaisia jo 29 
kertaa.

Seuraava rasti oli mu-
siikkiluokassa, jossa oven 
avautuessa abiturientti 
Sakari Topi soitti piano-
musiikkia. Titille ojennet-
tiin kori, jossa oli kirjeitä 
entisiltä oppilailta, van-
hemmilta ja kollegoilta. 

Viiden minuutin ku-
luttua Titi johdatettiin ar-
vokkaasti vierailijoiden 
seuratessa kohti aulaa 

5x2-taidekursseilla ope-
tusta annetaan viiden vii-
kon jaksoissa, kaksi tun-
tia kerran viikossa – yh-
teensä kymmenen tuntia. 
Maksuttomat kurssit tar-
joaa Helsingin kaupunki, 
ja ne on tarkoitettu helsin-
kiläisille alakoululuokille.

Kurssilla yksi luokka 
kerrallaan työskentelee 
useassa pienryhmässä, 
jotka opiskelevat eri tai-
deaineita, kuten musiik-
kia, kuvataiteita, esittä-
viä taiteita ja sanataidetta. 
Ryhmät pysyvät samoina 
koko kurssin ajan.  5x2 on 
laadukasta taideopetusta, 
jossa oppilas pääsee sy-
ventymään yhteen taide-
aineeseen ammattilaisen 
taideopettajan johdolla, 
ammattimaisin välinein 
ja pienryhmässä työsken-
nellen. Taideopettaja laa-
tii itse ryhmänsä kanssa 
kurssin opetussuunnitel-
man ja vastaa oman ope-
tuksensa tavoitteista. 

Kurssit järjestetään 
Maunula-talon eri tilois-
sa. Tavoitteena on, et-

Huomionosoitus 
musiikinopettaja “Titi” 
Johannalle

lukion 2. luokkalaisten 
muodostaman kunniaku-
jan läpi.

Eteisaulassa Johannaa 
pyydettiin istuutumaan 
sohvalle kuuntelemaan 
1990-luvun No names 
-yhtyeen Sannan ja Min-
nan laulua opettajalleen. 
Jälleennäkeminen päättyi 
halauksiin.

Koulun ruokalassa Jo-
hanna joutui kuoron kes-
kelle. Oppilaat kajauttivat 
kirjain kerrallaan K-I-I-T-
O-S ohjaajan johdolla sa-
malla kun yleisö painoi 
kätensä sydämelle.

J.J.

Maunulassa elokuva voi 
nykyään hyvin. Aiemmin 
elokuvia saattoi nähdä Ki-
no Maunulassa 60-luvulla 
Metsäpurontie 16:ssa si-
jainneessa elokuvateatte-
rissa, talossa, jossa on nyt 
pitseria. Nykyisin Mau-
nulassa toimii kolme eri 
ryhmille suunnattua elo-
kuvakerhoa Maunula-ta-
lolla: Kino Maunula näyt-
tää filmejä aikuisille, Mau-
nulan leffakerho nuorille 
ja Babykino äideille ja hei-

Elokuvia nuorten makuun
dän vauvoilleen.

Nuorille suunnattu lef-
fakerho on osa Operaatio 
Pulssia, joka tarjoaa nuo-
rille paljon erilaisia mak-
suttomia harrastusmah-
dollisuuksia. Elokuvaker-
ho aloitti heti, kun nuo-
risotalokin avasi ovensa. 
Tämän kauden osalta elo-
kuvatoiminta on jo päät-
tynyt, mutta sen on tar-
koitus jatkua taas syksyl-
lä. 

Leffakerhoa vetää nuo-

riso-ohjaaja Salla Saaris-
to yhdessä kirjaston Hei-
di Aarnion kanssa.  Nuo-
ret valitsevat itse katsotta-
vat elokuvat kirjaston va-
likoimista, jolloin ne saa-
daan käyttöön ilman eril-
listä lisenssimaksua. Suo-
situimpia ovat tieteis- ja 
fantasiaelokuvat. 

Elokuvia katsotaan 
pienessä alle kymmenen 
hengen ryhmässä kirjas-
ton keskellä sijaitsevassa 
tilassa, jossa on hyvät ää-

nentoistolaitteet. Eloku-
vista keskustellaan kat-
somisen jälkeen. Keväällä 
näytösaika oli keskiviik-
koisin klo 16.30. 

Ensi syksyksi on suun-
nitteilla myös leffabuf-
fet, jossa näytettäisiin 
Metsäpurosalissa eloku-
va isommalle yleisölle ja 
ohessa nautittaisiin pur-
tavaa. Elokuvia olisi ker-
ran kuussa, näillä näky-
min perjantaisin. 

Jukka Pirttioja

Otteita näytelmäkirjailijan päiväkirjasta
täältä löytyvät siihen tar-
vittavat tilat, Asukastalo 
Saunabaari, Mediapaja ja 
Maunula-talo.

Taiteilijoiden työpa-
jat asukastalo Saunabaa-
rin yläkerrassa merkitse-
vät taidekäsityöläiselle 
henkeä ja elämää. Itselle-
ni luovien aineiden kurs-
sisuunnittelijana ja tun-
tiopettajana on arvokas-

ta kohdata ihmisiä, joiden 
sisältä löytyy luovuuden 
ja yhdessä jakamisen iloa. 
Tärkeää luovan työn te-
kijöille ja harrastajille on 

5x2 taideopetus aloittaa 
Maunulassa ensi syksynä

tä jokainen lapsi kävisi 
alakouluaikanaan aina-
kin kerran 5x2-taidekurs-
silla. llmoittautuminen 
kursseille alkaa viimeis-
tään syyslukukauden 
alussa. Tarjonnasta tie-
dotetaan koulujen opet-
tajia. Opetusta hallinnoi-
vat Kanneltalo ja Annan-
talo, mutta ne tekevät yh-
teistyötä työväenopiston 
ja nuorisopalveluiden 
kanssa. 

Maunula-talolla järjes-
tetään kaksi viiden vii-
kon kurssia lukukaudes-
sa, joten lukuvuonna mu-
kaan pääsee  yhteensä 
neljä luokkaa. Taidekurs-
sien sisältö selviää loppu-
keväästä. Opetus järjes-
tetään kouluajalla aamu-
päivisin.

5x2-taidekursseja jär-
jestetään myös Annan-
talolla, kulttuurikeskus 
Caisassa sekä Kannelta-
lolla, Malmitalolla, Vuo-
talolla ja Stoassa.

Eeva Astalan toimit-
tamien tietojen pohjalta 

Jukka Pirttioja

Kino Maunula 
elokuvan ystävien 
asialla

koiman myös uudempia 
elokuvia. Lisenssin rahoi-
tus tulee talon toimijoil-
ta yhteisesti. Alussa näy-
töksissä Metsäpurosalis-
sa kävi niukasti ihmisiä, 
vain kymmenkunta näy-
töstä kohden. Mutta nyt-
temmin suosio on kasva-
nut ja näytöksiin hakeu-
tuu keskimäärin puolen-
sataa katsojaa. Jatkossa 
eri elokuvanäytökset, siis 
Kino Maunulan, Leffaki-
non ja Babykinon, pyri-
tään keskittämään samal-
le päivälle, mikä helpot-
taa tekniikan käyttöä. 

Näytöksiä on ollut 
säännöllisesti kerran 
kuukaudessa ja niin on 
aikomus jatkaakin. Syk-
syllä on tarkoitus järjes-
tää kuitenkin myös toive-
leffaäänestyksiä. 

Jukka Pirttioja
Salla Saaristo ja Antti-Aleksi Hyväkkä – 
Maunulan elokuvakulttuurin tutkapari

Maunulan 
yhteiskoulun 
musiikinopettaja 
ja kuoronjohtaja 
“Titi” Johanna Kilpi-
Lindner. Valokuva 
Satbir Singh.

yhdessä kokeminen ja ja-
kaminen, mutta myöskin 
oma työrauha. Taiteella 
pyritään luomaan yhdis-
tävää tekemistä ja myön-
teistä maailmankuvaa ih-
misille ja ympäristölle. 

Poikkitaiteellisena te-
kijänä jatkan nyt mielen-
kiinnolla samaa tutkimus-
matkaani täällä Maunu-
lassa, jossa tähän mennes-
sä kenttätyöni on perus-
tunut vapaaehtoisuuteen 
oman taiteellisen työni 
ohella. Ravistelkaamme 
yhdessä vanhoja ajatus-
malleja siitä, miksi ihmi-
set eivät voisi tehdä hyviä 
asioita yhdessä, kun meil-
lä kerran on vapaita tiloja 
käytössämme. Asukasta-
lo Saunabaari, Mediapa-
ja ja Maunula-talo suo-
vat meille tähän mahdol-
lisuuden. Joten tervetuloa 
mukaan yhdessä tekemi-
sen iloon.

Näytelmäkirjailija, 
kuvataiteilija, 
kurssisuunnittelija 
Paula Hiekkala. 
Kuva: Emilia 
Hiekkala.

Paikallislehden teon työpaja
Maunulan Sanomien design-numeron 3/2018 

(syysnumero)
suunnittelutyöpaja Maunula-talolla 

ma 30.7.2018 klo 17.30
Kouluttajina Heikki Valkama (YLE), Jaakko Lyytinen 

(Helsingin Sanomat) ja Jan Erola (Kravat Oy)
Tilaisuus on avoin kaikille.

Heinäkuussa tulee Maunulan Facebook -seinälle 
tarkempaa tietoa työpajan ohjelmasta ja 

ilmoittautumisesta
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Julkaisija:
Maunulan Sanomien tuki ry

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

Jakelulevikki: 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 kehittä-
misen riippumaton äänen-
kannattaja. Se tehdään ja jae-
taan vapaaehtoisvoimin. Ter-
vetuloa mukaan tekemään 
lehteä.

Toimitus:
Helen Elde, Hannele Ranka-
mo, Hanna Temmes, Hannu 
Kurki, Virpi Räty, Jouko Jau-
hiainen, Hanna Horppila ja 
Jukka Pirttioja.

Jakelu:
Vapaaehtoiset jakajat terve-
tulleita. Yhteystiedot Me-
diapajalle.

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 

Edullista sekä nopeaa
soitin- ja laitehuoltoa.

Opi kesäkuussa soittamaan 
kitaraa tai pianoa.

Muutama 
alkeisoppituntipaikka

vapaana.
 Huom! Liike kesälomalla 

heinäkuun.
www.bandikeskus.fi

Metsäpurontie 16 
00630 Helsinki
041 4824503 

Nettiajanvaraus
Koivikkotie 8  

00630 Helsinki

Toivotamme 
asiakkaillemme 
hyvää kesää!

A&T Nortamo Oy 
isännöitsijätoimisto
Metsäpurontie 19-21 LH2

00630 Helsinki 
 

p. 044 040 8800
p. 044 988 3157
info@atnortamo.fi 

www.atnortamo.fi

Fysioterapeutti 
Anita Korhonen

050 545 9500 
Männikkötie 10

• fysioterapia &       
   hieronta
• kinesioteippaukset
• bemer-terapia
• kalvo(fascia)käsittelyt

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

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

PAKILAN, PALOHEINÄN, MAUNULAN
alueen oma paikallinen kiinteistönvälittäjä jo 

vuodesta 1974 lähtien. 

KOTIKENTTÄETU
•	 tunnemme	alueen	ja	sen	hintatekijät	kortteli	korttelilta
•		 yksityisyrittäjän	ripeys	ja	valtakunnallisen	
	 Kiinteistömaailma-yhteismyyntiketjun	voimavarat	
	 yhdistyvät,	eniten	asuntoja	myynnissä	pääkaupunkiseudulla
•	 jatkuva	ajantasakoulutus	ja	asiakkaiden	
	 tyytyväisyys		takavat	onnistuneet	asuntokaupat

Ota	yhteyttä	asuntoasioissa	alan	ammattilaisin.

Nico 
Autero 

KTM, LKV
050 521 4810

Anne-Maria
Liukkonen

Myyntip. LKV
050 364 4557

Kim Autero 
Ekon, LKV
yrittäjä

0400 505 743

Juha
Hyvönen

Myyntineuv.
040 282 2081

Kiinteistömaailma		LKV	Autero	Oy
Pakilantie	61,	00660	Hki,	puh.	050	338	6438

pakila@kiinteistomaalima.fi

Teemu 
Harrinkari
LKV, MMM

0400 407 743

Design- retro ja vintage- 
tavaroiden myyntiliike 
osoitteessa Männikkötie 10. 
Löydät meidät myös 
Facebookista ja instagramista. 
Ostamme jäämistöjä ja 
kuolinpesiä. Puh 050-562 3200

www.vivadesign.fi

Maunulassa jo 35 vuotta! 
Maunulan 
Fysikaalinen
hoitolaitos 
 lymfahoito - hieronta - 
akupunktio 
- fysioterapia
- osteopatia-jalkahoito-
kosmetologiset työt

Myös kotikäynnit 
ja lahjakortit.

HIERONTATARJOUS: 
kesä-heinä-elokuussa 

30 min 25 € 
ja 45 min 38 € 

TERVETULOA JA 
TERVEELLISTÄ KESÄÄ!

Metsäpurontie 26
p. 09-7249577 
www.rajakaski.fi

rajakaski@rajakaski.fi
 TERVETULOA! 

KUNNON HOITOON!

Kukkia 
Minna Timonen

Ke - pe 10 - 18
La 9 - 16
Su  9 - 14

Metsäpurontie 29
045-1318956

Kauppa kesälomalla ja 
suljettu 9.7.-31.8. 

 
 
 
                                                                   
 

           maunulan apteekki 
 

                      Palvelemme ma-pe 8.30-19, la 9-16 

                              Pakilantie 10, 00630 H:ki, 09-724 8543 

                                                         maunulan_apteekki.helsinki@apteekit.net 

 

 

 
            
 
          
  
 Katso kaikki tarjoukset                      
      www.maunulanapteekki.fi  
                                                                  
               www.avainapteekit.fi 
 
 
 
 
 
 

Maunulan yhteiskoulu 
Matematiikka-, liikunta- ja englanninkielinen luokka
Kuvataide- ja musiikkipainotus 
Education also in English

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

Helsingin matematiikkalukio
Matematiikan ja luonnontieteiden erikoislukio 
Kilpailutoimintaa ja yliopistoyhteistyötä

Kuusikkotie 3, 00630 Helsinki 
Puh. 09 777 110 12

facebook.com/MaykHelMa 
Instagram @maunulanyhteiskoulu

www.mayk.fi

Tilaa meiltä juhliin 
maukaat 

voileipä- ja täytekakut.

”Onkohan teillä jo viikonloppusuunnitelmia?” 

Tulkaa Maunula-taloon nauttimaan 
menneiden vuosikymmenten tyylistä 
ja nostalgiasta. 
Ohjelmassa koko kansan suosikit 
Lea Laven, Kössi Kenguru ja  
paljon muuta.
Vapaa pääsy. 

Maunularetro
-festivaali
8.-9.6.

Maunulan 
Naisvoimistelijat ry

 

HYVÄSSÄ SEURASSA 
ON ILO LIIKKUA! 

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

Maunulan Musaa ja Makkaraa
festari järjestetään

la 25.8.2018 klo 13-18
Sorsapuistossa, Metsäpurontie 25-27

Lisätietoja Maunulan Facebook  -seinä
ja www.maunula.net


