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päätoimittaja
hannu kurki ;-) 

Kädessäsi on uudistunut 
Maunulan Sanomat. Sen 
ulkoasun ovat suunni-
telleet maunulalaiset 

maisterit Minna Ainoa ja Laura 
Villi. Impulssina on ollut lehden 

Sauna ja baari Saunabaariin

Pääkirjoitus

jan erola on 
viestintäkonsultti

jäsentymätön ulkoasu. Lehden il-
mestymisen aikataulu määräytyi 
Helsinki Design Weekistä, jota 
vietetään 6.–16.9.2018. Edellisen 
kerran ulkoasua uudistettiin 
vuonna 1997, jolloin Kari Kont-
tinen teki Maunulan Sanomille 
graafisen ilmeen. Silloin myös 
kanteen painettiin lehden missio 
”Riippumaton alueellisen kehit-
tämisen äänenkannattaja”.

Koko Helsinkiä koskeva 
osallistuva budjetointi käynnis-
tyy ideoinnilla syksyllä. Kehittä-
misideat voi jättää marraskuussa 
prosessia varten kehitettyyn 
järjestelmään. Kaupunki arvioi 
ideoita alkuvuodesta 2019. Niistä 
äänestetään loppukeväästä. Hyö-
tyvätkö maunulalaiset osallistu-
vasta budjetoinnista, on kiinni 
maunulalaisista itsestään. M
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Maunulan Sanomat uudistui!

asuminen Heka on suunni-
tellut muuttavansa kaupungin 
vuokratalojen vuokranmäärityk-
sen vuoden 2019 alusta. Suun-
nitelma on nyt lausuntokier-
roksella. Hekan hallitus tekee 
lopullisen päätöksen asiasta 
kokouksessaan 7.10. 

Uudessa vuokranmääri-
tystavassa otetaan huomioon 
asunnon valmistumisvuosi, 
perusparannusvuosi ja tehdyt 
remontit, talotyyppi, varustelu-
taso ja asunnon sijainti asuina-
lueella. Asunnon sijainti alueella 
suhteutetaan julkisen liikenteen 

Kaupungin vuokra-asuntojen 
vuokranmääritys muuttuu

läheisyyteen ja palvelujen 
sijaintiin. Lisäksi vuokraan 
vaikuttaa harkintakerroin, jos 
vuokrannousu on kohtuuton.

Tarkoitus on yhtenäistää 
kriteerit, jotta vuokranmääritys 
olisi oikeudenmukaisempaa 
kuin nyt. Hekan ei ole tarkoitus 
tuottaa voittoa, vaan vuokrien 
tulisi kattaa kulut. Suurimmat 
menoerät syntyvät asuntojen 
korjauksia varten hankittujen 
lainojen lyhennyksistä ja koroista 
(yht. 65 % kuluista). 

Maunulan alueella Hekalla on 
3126 asuntoa ja 29 vuokranmääri-

tysyksikköä, koska Oulunkylässä, 
Pakilassa, Torpparinmäessä 
ja Tuomarinkartanossa olevat 
yksiköt lasketaan Maunulan 
alueeseen. Jokaiselle vmy:lle on 
määritelty oma vuokra mainitun 
pisteytyksen mukaan.

Vuonna 2018 kaupungin 
asunnoissa keskivuokra koko 
Helsingissä oli 11,69 €/m2/kk ja 
Maunulassa 11,37 €/m2/kk. Vuon-
na 2019 hinta Maunulassa on 
11,48 €/m2/kk, joten keskimäärin 
nousua on 1 %. Vuokranmääri-
tysyksiköissä vaihtelu on isompi, 
esimerkiksi Töyrytie 3–7 vuokra 
laskee 4,3 % ja Koivikkotie 5 nou-
see 6,7 %. Yhtiö tiedottaa asiasta 
asukkaille loppuvuodesta. M

anita istala

Nyt kun Maunula on 
saanut upean, kun-
nianhimoisen kulttuu-
ritoiminnan mahdol-

listavan uuden Maunula-talon, 
meidän tulisi kääntää katseem-
me kaupunginosamme unohtu-
neeseen helmeen, Saunabaariin. 
Rakennusta esitellessä ulkohei-
molaisille – siis ei-maunulalaisil-
la – joutuu aina kertomaan, että 
meillä on täällä Saunabaari-ni-
minen talo, jossa ei ole saunaa 
eikä baaria. Miksi?

Saunabaari on Viljo Revellin 
(1910-1964) käsialaa. Hän on 
suunnitellut myös Toronton 
kaupungintalon, Palacen talon, 

Lasipalatsin, Turun KOP:n 
Kolmion, Tapiolan vesitornin 
sekä 30 metriä korkeat Tapiolan 
niin kutsutut liito-oravatalot. 
Vähemmän kiitetyn Makkarata-
lon Revell piirsi yhdessä Heikki 
Castrénin kanssa. Alkuaikoinaan 
Saunabaari toimi nimensä mu-
kaisesti 500 päivittäisen kylpijän 
peseytymistilana. Nyt talossa 
on vilkasta asukastoimintaa, 
mutta käyttöaste ei vedä vertoja 
entisaikoihin.

Tämänkin lehden graafisena 
tunnuksena toimivan Sauna-
baarin lisäksi Revell suunnit-
teli Maunulaan Sorsapuiston 
lastentarhan ja puiston reunalla 
olevat Maunulan Kansanasunnot 
Oy:n väljästi maastoon sijoitetun 
kerrostaloalueen. 

Parin viime vuoden aikana 
Helsinkiin on syntynyt useita 
kansainvälistäkin kiitosta 
saaneita uusia yleisiä saunoja. 
Niistä kirkkain menestys on 
ollut Löyly, josta The Guardian 
kirjoitti: ”Suomen saunaskene on 
kuumempi kuin koskaan.” Kaup-
patorin edustalle on ilmestynyt 
Raoul Grünsteinin sinnikkyyden 

ansiosta Allas Poolin lämminve-
sialtaat saunoineen. Pohjoisem-
mista kaupunginosista tällaiset 
trendisaunat puuttuvat tyystin.

Suomessa käy runsaasti 
arkkitehtuurista kiinnostuneita 
matkaajia vuosittain. Vaikka 
Maunulassa on useita sekä 
Hilding Ekelundin että Viljo 
Revellin suunnittelemia koh-
teita, harva talobongaaja eksyy 
nurkillemme. Julkisten saunojen 
uusi tuleminen kiehtoo turistien 
lisäksi myös paikallisia, mutta 
esimerkiksi Löylyyn on saunojan 
viisasta varata aikansa hyvissä 
ajoin. Löyly on onnistunut yhdis-
tämään saunarakennukseensa 
myös kannattavan bistro-ravin-
tolan.

Vaikka Saunabaarista ei 
kaukomaatkaajien turistirysää 
tulisikaan, se voisi saunana 
ja baarina hyvinkin nousta 
Pohjois-Helsingin vetovoimai-
simmaksi illanviettopaikaksi.

Haluankin tehdä uudistuneen 
Maunulan Sanomien palstoilla 
avoimen kansalaisaloitteen:

Sauna ja baari takaisin 
Saunabaariin! M

design Tämän syksyn Helsin-
gin Design Week alkaa Maunulan 
Sanomien uudistuneen numeron 
ilmestymisellä. Lehden uudistus 
käynnistyi keväällä, kun me, 
Minna Ainoa ja Laura Villi, saim-
me apurahan Suomen Kulttuuri-
rahastolta hankkeen toteuttami-
seen. Järjestimme kesällä kolme 
työpajaa, joihin olivat tervetul-
leita kaikki lehden tekemisestä 
kiinnostuneet. Tavoitteena oli 
innostaa mukaan uusia tekijöi-
tä sekä kehittää journalistista 
kirjoittamista. Työpajoja pitivät 
maunulalaiset media-alan am-
mattilaiset Jan Erola, Jaakko 
Lyytinen ja Heikki Valkama. 

Ulkoasu-uudistuksessa pyrimme 
parantamaan lehden luettavuutta 
ja selkeyttä sekä raikastamaan 
sen designia.

Halusimme lehtiuudistuksen 
kautta tuoda Maunulaan lisää 
hyvää designia. Mutta mikä on 
hyvää designia? Designin rahal-
lista arvoa tai laatua tärkeämpää 
on keskustella sen merkityksestä 
ja vaikutuksesta ympäristöön.

Maunula-talo on hieno 
esimerkki hyvästä designista, ei 
pelkästään arkkitehtien ansiosta, 
vaan myös sen osallistavan 
mallin takia, jossa jokaisella 
on mahdollisuus vaikuttaa 
talon ohjelmaan ja sisältöihin. 

Maunulan Sanomien visuaalisella 
ja journalistisella uudistuksella 
pyrimme lisäämään samalla 
tavalla yhteisöllisyyttä Mau-
nulassa. Onnistuessamme 
olemme luoneet yhdessä lehden 
tekijöiden kanssa hyvää designia. 
Kiitos päätoimittaja Hannu 
Kurjelle, että saimme tehdä 
uudistuksen. Kiitos Suomen 
Kulttuurirahastolle ja kaikille 
mukana olleille! M

ainoa & villi



M A U N U L A N  S A N O M A T   3 / 2 0 1 8 3 

Mielipide

kirjasto Helsinki ottaa käyt-
töön osallistuvan budjetoinnin. 
Sillä ohjataan 4,4 miljoonaa euroa 
vuodessa asukkaiden valitsemiin 
hankkeisiin. Entä miten asukkai-
den ääni kuuluu, kun päätetään 
kaupungin muusta budjetista, 
noin 4 400 miljoonasta?

Osallistuva budjetointi on jo 
käytössä Maunula-talolla. Sillä 
on vaikutettu talon toimintaan ja 
tapahtumiin. Mutta on puuttu-
nut mahdollisuuksia vaikuttaa 
niihin budjettiraameihin, joissa 
toimintaa järjestetään. Kaupun-
gin taloushallinto ei ole kertonut 
edes, mikä on talon koko budjetti. 

Joulun alla avataan Oodi. 
Se tuo keskustaan uuden ajan 
kirjaston ja hienon kohtaamispai-
kan. Samalla sekin nostaa esiin 
tarpeen laajentaa osallistuvan 
budjetoinnin rajoja. 

Kaupunginhallituksen keväällä 
hyväksymässä budjettiraamissa 
ei osoitettu kirjastoille yhtään 
lisää työntekijöitä, vaikka Oodiin 
tarvitaan 54 työntekijää. Noin 
puolet vakansseista saadaan 
Postitalon kirjastosta, jonka 
toiminta loppuu. Muut aiotaan 
ottaa lähikirjastoista.

Maunulan kirjasto ei tiettä-
västi ole erityisessä vaarassa, 

Joka viides ajaa 
ylinopeutta
liikenne Moni on sitä mieltä, 
että Männikkötiellä kaahataan. 
Maunulan Sanomat selvitti,  
pitääkö väite paikkansa.

Ajonopeuksia seurattiin Männik-
kötiellä olevasta nopeusmittarista 
kolmen tunnin ajan keskiviikkona 
22.8. Tulos oli, että 221 autosta 42 
ylitti 40 km/h nopeusrajoituksen.

Valtaosalla ylitys oli niin pientä, 
että sen voi laittaa mittausvirheen 
piikkiin.

Jos noudatetaan poliisin käytän-
töä, jossa mitatuista nopeuksista 
vähennetään 3 km/h mahdollisen 
mittausvirheen poistamiseksi, 
seitsemän autoilijaa olisi saanut 
huomautuksen. Yhdelle citymaastu-
rille, jonka mitattu nopeus oli  
53 km/h, olisi rapsahtanut rike-
sakko.

Ilahduttavaa oli, että HSL:n 
bussit ajoivat rajoitusten mukaan. 
Sen sijaan yksi Pohjolan Liikenteen 
kuljettajanvaihtoauto olisi saanut 
huomautuksen.

Männikkötiellä oli vielä muuta-
ma vuosi sitten hidasteet, mutta ne 
poistettiin tietöiden yhteydessä. 
Niistä kertovat liikennemerkit ovat 
yhä tallella. M

rainer sandell

Maunula-talon 
tapahtumia 
ideoidaan yhdessä 
tapahtumat Kuluvan vuoden 
aikana Maunula-talossa järjeste-
tään festivaalien sarja, joka on osa 
osallistuvan budjetoinnin prosessia. 
Tämä tarkoittaa sitä, että paikal-
liset asukkaat ovat saaneet itse 
olla mukana vaikuttamassa talossa 
järjestettäviin tapahtumiin. Festi-
vaalit äänestettiin tämän vuoden 
aikana toteutettavien tapahtumien 
joukkoon.

Festivaaleista kaksi ensimmäistä 
järjestettiin viime kevään aikana 
kokeellisen kulttuurin ja retromusii-
kin teemoilla. Esiintyjäkaartissa oli 
mukana myös paikallisia artisteja. 
Ensi kuussa on vuorossa Maunu-
laetno-tapahtuma, jossa on tarjolla 
musiikkia, tanssia ja ruokaa maail-
man eri kolkista.

Maunulaetno järjestetään 
21.–22. syyskuuta Maunula-talos-
sa. Ilmaiseen ja ikärajattomaan 
tilaisuuteen on kutsuttu myös 
paikallisia asukkaita osallistumaan, 
esiintymään ja tuomaan panoksen-
sa festivaalin sisältöön. 

Vuoden viimeiset festivaalit jär-
jestetään marraskuussa kekrijuhlan 
aikaan. Myös tähän tapahtumaan 
on avoin esiintyjähaku. Luvassa 
on ohjelmaa etenkin nuorille ja 
lapsiperheille.

Tapahtumat saivat osallistuneilta 
hyvän vastaanoton. Maunula-ta-
lossa jatketaankin edelleen työtä 
kaupunkilaisten ideoiden kerää-
miseksi ja jalostamiseksi valmiiksi 
tapahtumiksi. Syksyn aikana 
jokaisella maunulalaisella on 
tilaisuus osallistua ideoimaan talon 
toimintaa ja antaa oma äänensä 
ensi vuoden tapahtumiksi. M

Tuusulanväylän kaupunkibulevardi ulottuu Käpylästä Pakilaan. Kaduksi muutettavan väylän varrelle on tarkoitus rakentaa tiivistä asutusta. 
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mutta monissa lähikirjastoissa on 
jatkossa vähemmän työntekijöitä 
eikä Maunulaan saada tarvittavia 
lisäresursseja. Tämä on nurinku-
rista aikana, jolloin kirjasto- ja 
informaatioalan ammattilaisten 
merkitys kirjastoissa kasvaa. 
Kirjastossa voi asioida myös 
lainausautomaatilla. Mutta 
korvaako pelkkä automaatti 
kirjastotyöntekijät monessa lähi-
kirjastossa, ainakin osan aikaa?

Rahaa Helsingillä on sekä  
Oodin että lähikirjastojen toimin-
nan kehittämiseen. Kaupunki 
teki viime vuonna ylijäämää 
(voittoa) 481 miljoonaa euroa ja 
koko kaupunkikonserni yhteensä 
648 miljoonaa. Näistä ylijäämistä 
on ohjattava osa kirjastoihin ja 
muihin peruspalveluihin. M

yrjö hakanen
www.yrjohakanen.fi

kaavoitus Tuusulanväylän 
muuttaminen kaupunkibulevar-
diksi Käpylän asemanseudulta 
Kehä 1:lle on pitkäjänteinen 
hanke. Nyt alkuvaiheessa luodaan 
suunnittelua varten linjaukset, 
millaista kaupunginosaa kaduksi 
muutettavan väylän varrelle tavoi-
tellaan. Tätä vaihetta kutsutaan 
suunnitteluperiaatteiden laatimi-
seksi. Suunnitteluperiaatteissa 
otetaan kantaa mm. maan-
käyttöön ja liikenteeseen ja ne  
ohjaavat jatkosuunnittelua, kuten 
kaavarungon valmistelua ja myö-
hemmin tarkempaa kaavoitusta. 

Tuusulanväylän, Vihdintien ja 

Uusi kaupunginosa Maunulan 
ja Oulunkylän välille

Huopalahdentien bulevardien  
suunnitteluperiaatteiden 
valmistelu käynnistyi  asukas-
tilaisuudella infotila Laiturissa 
marraskuussa 2017. Niistä 
järjestettiin suunnittelupajoja 
maaliskuussa 2018. Huhtikuussa 
johtava arkkitehti Eeva Pirhonen 
ja liikennesuunnittelija Aleksi 
Räisänen Helsingin Kaupunkiym-
päristön toimialalta esittelivät 
Tuusulanväylän bulevardikau-
punginosaksi nimetyn alueen 
suunnittelun lähtökohtia Maunu-
lan Aluefoorumilla. Läsnäolijoita 
kiinnosti, miten tuleva rakentami-
nen  vaikuttaa alueen luontoon ja 

palveluihin sekä lähiympäristön 
maisemaan.

Kaupunkiympäristölautakunta 
hyväksyi kesäkuussa Vihdintien 
ja Huopalahdentien bulevardikau-
pungin suunnitteluperiaatteet.  
Ne on jaettu kolmeen kokonaisuu-
teen eli yleisiin periaatteisiin sekä 
liikenteeseen ja maankäyttöön 
liittyviin. Yleisissä periaatteissa 
todetaan esimerkiksi: ”Muodos-
tetaan viihtyisä ja vehreä kaupun-
kibulevardi varaamalla riittävästi 
tilaa kävelylle, katupuille ja 
toiminnalle kadunvarsirakennus-
ten kivijalassa.”

Vastaavat Tuusulanväylän 

bulevardikaupunginosan suunnit-
teluperiaatteet valmistuvat tämän 
syksyn aikana ja ne menevät 
kaupunkiympäristölautakunnan 
päätettäviksi 27.11.2018. Kaava-
rungon valmistelu käynnistyy 
ensi vuonna ja asemakaavojen 
valmistelu alkaa mahdollisesti 
vuonna 2020. Alueen toteutuksen 
arvioidaan alkavan noin vuonna 
2028. 

Kaupunkibulevardiaiheesta 
järjestetään Maunulassa syys-
kuussa aluefoorumi. Lisätietoa 
aiheesta, mm. huhtikuun aluefoo-
rumin esitykset osoitteesta www.
maunula.net. M

Maunula 
Remix -tapahtuma 

27.-28.10.
Maunula-talo
m-cultin yhteisöllisen  

taidepilotin päätöstapahtuma 
esittää mediateoksia,  

performansseja, keskustelua  
ja pohdintaa 3-vuotisen 

pilotin ajalta. Tapahtuma 
järjestetään yhteistyössä 
Maunula-talon avoimen  
foorumin ja osallistuva  
budjetointi -tilaisuuden  
kanssa. Kahvila auki. 

Tervetuloa!

maunulassa.wordpress.com

Oodi lähikirjastoille
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Mitä stadiluotsi tekee?
demokratia Kaikille 
Helsingin alueille on nimetty 
stadiluotsit, joiden tehtävänä on 
edistää asukkaiden osallisuutta 
suhteessa kaupungin toimin-
taan. Stadiluotseja on yhteensä 
seitsemän.

Maunulan stadiluotsina toimii 
Ella Tanskanen. Hän kiteyttää 
työnsä tavoitteeksi kaupunkilais-
ten yhdenvertaisten vaikuttamis-
mahdollisuuksien edistämisen. 
Ellan aluetta on koko Pohjoinen 
suurpiiri ja lisäksi Kaarelan alue. 
Pohjoinen suurpiiri on pienin 
Helsingin suurpiireistä, joita on 
seitsemän. Yhteensä Pohjoisessa 
suurpiirissä ja Kaarelassa asuu 
noin 71 000 asukasta.

Stadiluotsi auttaa kaupun-
kilaisia kehittämään omaa 
kaupunkiaan ja löytämään oikeat 
kanavat asioiden eteenpäin vie-

kulttuuri Aurinkoisen kesän 
muisto viipyilee vielä mielessä, 
kun Kansallisteatterin Maunulan 
maisema -hankkeen syyskausi  
on jo vauhdissa. Keväällä ensi- 
iltansa saanut Kerrostumia-esitys 
käynnistyi elokuussa, viimeinen 
Kerrostumia koetaan 14.9.

Kirjastossa lainattavissa 
olleen Maunulalaisen päiväkirjan 
merkintöjen pohjalta on syntynyt 
dramaturgi Juho Gröndahlin 
käsissä syksyn ensi-ilta, päivä-
kirjakirjoittajien maailmoihin 
kurkistava Maunulalainen 
päiväkirja. Minkälainen ihminen 
on tietynlaisen tekstin takana? Ja 
miksi juuri jokin tietty hetki tai 
muisto on ollut muistiin kirjaa-
misen arvoinen?  Tällä kertaa 
esiintyjät ovat ammattilaisia, 
päiväkirjan kirjoittajia lavalle 
tuovat Matti Onnismaa ja Jon-
nakaisa Risto. Esityksen ohjaa 
hankkeen taiteellinen suunnitte-
lija Eveliina Heinonen. Esitys  

on samalla kolmivuotisen  
toiminnan päätös ja kiitos asuk-
kaille. Maunulalainen päivä-
kirja nähdään Maunula-talossa 
15.–17.11. ja Kansallisteatterissa 
21.–24.11.

Ihme arki -projekti antaa  
tällä kertaa Maunulan ala-asteen  
oppilaille vallan päättää kiitet-
tävistä. Kiittämistä pohditaan 
yhteisissä työpajoissa ja niiden 
pohjalta syntyneiden ehdotus-
ten mukaan toteutetaan kaksi 
yllätyskiitostekoa Maunulassa. 
Kolmanteen kiitokseen voivat 
osallistua kaikki halukkaat 
ilmoittautumalla Arjen ihmeellis-
täjät -ryhmään. Viimeinen kiitos 
toteutetaan lauantaina 24.11., 
jolloin maunulalaiset kutsutaan 
Kansallisteatteriin. Päivän 
aikana järjestetään myös työ-
pajoja, pienimuotoisia esityksiä 
sekä kulissikiertoja talon oman 
ohjelmiston lisäksi. M

www.maunulanmaisema.fi  

Jonnakaisa Risto ja Matti Onnismaa

Kulttuurihankkei-
den vaikutukset 
kulttuuri Helsingin mallin 
kulttuurihankkeet käynnistyivät 
vuoden 2016 alusta. Hankkeita ha-
ettiin vuoden 2015 aikana neljälle 
alueelle Jakomäkeen, Kaarelaan, 
Maunulaan ja Vuosaareen. 

Kulttuurihankkeet päättyvät 
vuoden 2018 lopulla. Helsingin 
kulttuurikeskus teetti Humanistisella 
ammattikorkeakoululla alkukartoi-
tuksen Helsingin mallin tunnetta-
vuudesta alueilla.

Maunulassa ovat toimineet 
Kansallisteatterin Maunulan mai-
sema -hanke ja mediayhdistystys 
m-cultin Osallistavan mediataiteen 
residenssit.

M-cult on tehnyt Helsingin kau-
pungin tilauksesta videoesittelyn 
Helsingin mallista. Videoilta löytyy 
hankkeiden yleisesittely sekä 
erilliset esittelyt kaikista alueista ja 
niiden kulttuurihankkeista. Videot 
löytyvät Helsinki-kanavalta.

Hankkeiden arviointi käynnis-
tyi kesän aikana. Arvioinnissa 
selvitetään hankkeiden vaikutuksia 
alueilla. Lisäksi tarkastellaan, mitä 
taiteiden tekijöiden omat toimin-
tatavat ovat kehittyneet kauden 
aikana. Arvioinnista julkaistaan 
raportti ensi keväänä. M

Kota 
Keskuspuistoon!
keskuspuisto Tervetuloa 
mukaan suunnittelemaan mahdolli-
sen kodan toimintaa ja kuulemaan 
ideasta 26.9. klo 18.00 Saunabaa-
rin Maunulasaliin. Kahvitarjoilu.

Keskuspuiston Kota-hankkeessa 
otetaan mallia suuren suosion saa-
neesta Uutelan kodasta, jota pyö-
rittävät vapaaehtoiset kotakummit 
yhdessä kaupungin kanssa.

 Tarkoituksena on tehdä ehdotus 
kaupungille, että se rakentaisi 
vastaavan kodan Keskuspuistoon. 
Kodan aukiolosta huolehtivat 
vapaaehtoiset ja yhdistykset niin, 
että kota on auki aina kuin siellä 
on päivystäjä paikalla. Kodan 
yhteyteen tulee huussi. 

Kodan sijoituspaikka on myös 
vielä auki. Tule kertomaan mieli-
piteesi.

Kotaideaa tulevat esittelemään 
projektipäällikkö Elina Nummi 
Helsingin kaupungilta ja Uutelan 
kotakummi vapaaehtoistoimija 
Arja Mikkonen. 

Kodalle haetaan rahoitusta 
kaupungin osallistavan budjetoin-
nin kautta. Tervetuloa mukaan 
ideoimaan hanketta. M

keskuspuistoryhmä
susanna pitkänen
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Maunulan uudet kuteet
Maunula Collection -muo-

tinäytös jalkautui Mau-
nula-talon ympäristöön 

Taiteiden yönä. Innostunut yleisö 
puhkesi ihastuksen kiljahduksiin 
katsellessaan osaavien maunula-
laisten toteuttamia asukokonai-
suuksia.

Taiteilija Otto Karvonen 
tunnetaan ajankohtaisiin tee-
moihin liittyvistä veistoksistaan 
ja installaatioistaan. Media-
kulttuuriyhdistys m-cult pyysi 
häntä keväällä suunnittelemaan 
julkisen teoksen, joka toteutet-
taisiin yhteistyössä Maunulan 
asukkaiden kanssa. Otto pyysi 
projektiin mukaan muotoilija 
Justus Kantakosken, joka kä-
sittelee teoksissaan muotia laa-
ja-alaisesti. Parivaljakko suuntasi 
ideoimaan Saunabaariin, jonka 
kutomon hyvä meininki inspiroi 
kehittelemään ideaa työpaja 
muotoisesta, vaatemallistoon 
tähtäävästä teoksesta. Teosko-
konaisuudelle annettiin nimeksi 
”Maunulan uudet kuteet”.

Tekemisen vimma ja ihmis-
ten asenne yllättivät Oton ja 
Justuksen. Työpajoihin osallis-
tuneilla henkilöillä oli paljon 
osaamista, ehtymätöntä luo-
vuutta ja esteettistä näkemystä. 
Kangaspuiden käyttöön tekijät 
saivat opastusta Saunabaarin 
kudontaohjaaja Virve Väyryseltä, 
jonka avulla kankaiden suunnit-
telu ja kutominen lähti lentoon. 
Lopulta kankaita oli kutomassa 
17 ihmistä ja erilaisia kankaita 
syntyi 40 metriä, jotka olivat 
struktuuriltaan hyvin erilaisia: 
verkkomaisesta, läpikuultavasta 
kankaasta discohapsuihin ja pe-
rinteisiin villakankaisiin, joissa 
oli tehosteena heijastinlankaa.

Kokeellinen muotiprojekti 
jatkui elokuussa Työväenopiston 
kurssilla, jossa varsinainen 
vaatemallisto syntyi. Kudottujen 
kankaiden lisäksi mallistoon Maunula Collectionin kokeellisia asuja esiteltiin Taiteiden yönä.

miseksi. Toiminnalla pyritään 
poistamaan osallistumisen 
esteitä ja tavoittamaan myös 
niitä ryhmiä, jotka ovat vaikut-
tamisessa huonosti edustettuina. 

Työnkuvaan kuuluu muun 
muassa neuvontaa, ohjausta ja 
viestintää.

Työ on käynnistynyt tutus-
tumalla kaupungin toimialojen 
toimintaan, verkostoihin, jär-
jestöihin ja asukkaisiin. Alueilla 
tärkeää on yhteistyön rakentami-
nen eri toimijoiden kanssa.

Syksyllä käynnistyvässä 
osallistuvassa budjetoinnissa 
stadiluotsit varmistavat, että 
osallistuminen toteutuu moni-
äänisesti ja yhdenvertaisesti. 
Osallistuvan budjetoinnin ehdo-
tusten yhteisiä ideointitilaisuuk-
sia on suunnitteilla esimerkiksi 
Maunula-talolle.

Stadiluotsiin saa yhteyden 
esimerkiksi sähköpostilla (ella.
tanskanen@hel.fi) tai Faceboo-
kissa (stadiluotsi Ella Tanska-
nen). M

Stadiluotsi Ella Tanskanen tutustui 
Maunulan meininkiin Musaa ja 
makkaraa -festareilla.
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Maunulan maisema 
-hankkeen viimeinen syksy

käytettiin kierrätysvaatteita ja 
purjekangasta. Kurssin aikana 
käytiin läpi mallien kaavoitus ja 
ompelu sekä kankaiden värjäys 
ja painatus, jota ohjasi muoti-
suunnittelija Emilia Kuurila.

Otto ja Justus iloitsevat 

onnistuneesta monivaiheisesta 
prosessista. Vapaus ideoida ja 
toteuttaa sekä yhteen hiileen 
puhaltaminen tekivät projektista 
ainutlaatuisen elämyksen kaikille 
osallistujille. M

sirpa jäkkö
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Mediapajaa tarvitaan ja 
onneksi myös käytetään
kulttuuri Kirjan kirjoittami-
nen on yksinäistä ja joskus karun 
tylsää puuhaa. Se paljon puhuttu 
inspiraatio on yleensä jossain 
kaukana ja tavoittamattomis-
sa. Täytyy säännöllisesti istua 
koneen ääreen ja luottaa työn 
etenemiseen. Ulkona porottaa 
trooppinen helle, mutta aivot 
ovat kohmeessa. 

Omalla kohdallani asialle 
löytyi ratkaisu. Mediapaja.

Moni ammatikseen kirjoittava 
ihminen siirtyy työhuoneelle 
kodin ulkopuolelle. Ei tarvitse 

hiippailla kotona kahvimuki 
kädessä tai etsiä motivaatiota 
aloittamiseen tuijottamalla työ-
pöydän yli ikkunasta avautuvaa 
maisemaa.

Mediapaja oli minulle tuttu 
entuudestaan asuessani muuta-
man vuoden ajan Maunulassa. 
Kävin siellä skannaamassa 
vanhoja dioja digitaaliseen 
muotoon. Olin todella kiitollinen 
saamastani mahdollisuudesta 
ja neuvoista. Nyt osa kuvista on 
siirtynyt kätevästi tikulle ja niitä 
voi katsella missä huvittaa.

Maunula nuortuu
asukkaat Maunula kuuluu 
niihin 50-luvulla syntyneisiin 
varhaisiin lähiöihin, joiden 
asukaskanta on ikääntynyt viime 
vuosiin asti ja joissa syntyneet 
lapset ovat usein muuttaneet 
muualle. 60-luvun alkuvuosina 
alle 20-vuotiaiden määrä pyöri 
5000:ssa, samaan aikaan yli 
65-vuotiaita oli vain noin 400. 
Tällä hetkellä luvut ovat lähes 
yhtä suuret, alle 20-vuotiaita 
on noin 1400 ja yli 65-vuotiaita 
vajaa 1700. Vanhusten määrä on 
pysynyt pitkään lähes samana, 

uudesta tilavammasta asun-
tokannasta. Alle 6-vuotiaiden 
määrä oli alimmillaan kymme-
nen vuotta sitten vain vajaa  
400, nyt alle kouluikäisiä on jo 
noin 600. Tuskinpa Maunulan 
koulujenkaan tarvitsee enää  
pelätä oppilasmääriensä 
puolesta. 

Maunulan maine on myös 
kohentunut. Palvelut ovat  
parantuneet ja kaupunginosan 
sijainti lähellä Helsingin maan-
tieteellistä keskipistettä on 
yhteyksien kannalta nykyään 
erinomainen. M

jukka pirttioja

enimmillään eläkeläisväestö oli 
vuonna 1992 (2171). 

Maunula ei ole vetänyt 
lapsi perheitä puoleensa, koska 
asuntokanta on ollut perheiden 
kannalta liian pientä ja vaatimus-
taso on tilan suhteen kohonnut. 
Maunulalla onkin villin mennei-
syytensä jälkeen ollut harmaan 
lähiön maine.

Viime vuosina tilanne on 
kuitenkin alkanut muuttua,  
varsinkin alle kouluikäisten  
määrä on kääntynyt nousuun, 
mikä johtuu ainakin osittain 

Gunilla Kurtén ansait-
see julkisen kiitoksen 
ansiokkaasta roskien 
keräämisestä, jota 

hän harrastaa lähes päivittäin 
Keskuspuistossa.

Gunilla sai alkusysäyksen 
roskien keräämiselle Roska 
päivässä -kansanliikkeestä, josta 
hän luki lehdestä vuonna 2000. 
Hän päätti yhdistää päivittäiset 
luontolenkkinsä ja metsän 
siistimisen.  

”Olen asunut Koivikkotiellä  
25 vuotta ja pääsen siitä kätevästi 
”työmaalleni” Keskuspuistoon. 
Lenkkini kestävät yleensä 
tunnista kahteen ja kiertelen eri 
puolilla puistoa. Tärkeä apuväli-
neeni on roskapoimuri, jolla saan 
poimittua kaikenlaiset roskat, 
jopa olutpullon korkin.  Kannan 
mukanani erikokoisia pusseja, 
joihin kerään roskat. Kerran 
jouduin hakemaan avukseni 
taloyhtiöni kottikärryt, jotta 
sain siivottua metsään heitetyt, 
sateessa kastuneet sanomaleh-
tiniput pois. Suurien löytämieni 
roskien keräämiseen, kuten 
keittiökaappien ja autonrenkai-
den siivoamiseen, olen pyytänyt 
kaupungilta apua. Olen erityisen 
iloinen siitä, etten ole löytänyt 
ainuttakaan huumeruiskua 
luonnosta.”

Lähipuiston siivoaminen ei 
aina riitä Gunillalle, vaan hän 
pyöräilee pari kertaa vuodessa 
Pitkäkoskelle ja siivoaa läheiset 
luonnonsuojelualueet sekä 
Helsingin että Vantaan puolella. 

Pakko kysyä, mikä saa hänet 
tekemään kaiken tämän?

”Tykkään liikkua luonnossa, 
olen luonteeltani pedantti enkä 
ymmärrä roskaavia ihmisiä. 
He jaksavat kantaa metsään 
mukanaan erilaisia kääreitä 
ja tölkkejä, mutta eivät jaksa 
kantaa niitä tyhjinä takaisin. 
Tätä minun on vaikea ymmärtää. 
Myös koirien ulkoiluttajat, 
jotka eivät kerää lemmikkiensä 
jätöksiä pois, ärsyttävät minua 
kovasti. 

Toisaalta saan työstäni 
valtavasti hyvää palautetta ja se 
auttaa jatkamaan siivoamista. 
Vanhemmat herrat nostavat 
minulle hattua, pyöräilijät 
huikkaavat kiitoksen vauhdissa 
tai näyttävät peukkua. Kerran 
eräs nuori mies juoksi perääni 
ja sanoi fanittavansa minua. 
Hän otti minusta kuvan ja sanoi 
näyttävänsä sen esimerkkinä 
tyttärelleen.”

Gunillalla on muutama 
roskiin liittyvä toive: Poimikaa 
ihmiset omat roskanne ja 
koirienne jätökset luonnosta ja 
viekää ne lähimpään roskikseen. 
Opettakaa tämä myös lapsil-
lenne. Kaupunki voisi tuoda 
Keskuspuistoon lisää roskiksia, 
erityisesti Maunulanpuistossa 
olisi tarvetta molokille. 

sirpa jäkkö
Innostuitko?
Yhteismaa ry järjestää plogging-
tapahtuman World Cleanup 
Dayn kunniaksi 15.9. Lisätietoja 
tapahtuman Facebook-sivulta. M

Siivoustalkoot 
joka päivä

Syksyn asukas Gunilla Kurtén
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Asuin parisen vuotta 
Espoos sa ja muutin takaisin 
lähelle Maunulaa Länsi-Pakilaan. 
Aamuisin otan pyörän alleni ja 
hujautan Mediapajaan. Avaan 
koneen ja uppoudun työntekoon.  
Minulla on työhuone. Ja seuraa 
kahvitaukojen aikana. 

Yleisradiokin kävi tekemässä 
juttua Mediapajasta. Seuraavana 
päivänä ihmisiä oli melkein 
ruuhkaksi asti. Digitaalisen 
osaamisen neuvontaa tarvitaan 
varmasti muuallakin kuin 
Maunulasssa. 

Maunula – aikaansa edellä, 
ajattelin. M

eira mollberg

arkkitehtuuri Helsin-
kiin rakennettiin 30-50-luvuilla 
kymmeniä ns. lippakioskeja, 
joilla on monille kaupunkilaisille 
vahva tunnearvo. Enää kioskeja 
on jäljellä parikymmentä. Mau-
nulankin lippakioski sai mennä 
Maunula-talon ja sen puiston 
tieltä. Jäljellä olevat kioskit on 
suojeltu. Alun perin niitä piirsi 
kaupunginarkkitehti Gunnar 
Taucher ja ne oli aiottu vuoden 
1940 olympialaisiin. Vain muu-
tama ehti valmistua, ennen kuin 
kisat sodan takia peruttiin. 

Taucherin kioskit olivat ns. 
lankarullakioskeja ja ne oli 
valmistettu betonista. 40- ja 
50-luvun kioskien, varsinaisten 
puisten lippakioskien isänä voi 
pitää maunulalaisille tärkeätä 
arkkitehtia Hilding Ekelundia, 
joka hyväksyi kioskien uudet 
piirustukset. Uusista kios-
keista osa on edestä kaarevia, 
osa nelikulmaisia. Maunulan 
lippakioski oli nelikulmaista 
mallia. Se valmistui 1948 ja sai 
olla paikallaan nykyisen apteekin 
edustalla aina vuoden 2011 

Missä on lippakioski? elokuuhun asti, jolloin se vietiin 
pois. Myös Pirkkolassa oli kioski. 
Se sijaitsi Pirkkolantiellä Urban 
Saunan luona.

Kaupungin ympäristöviraston 
tarkastaja Hannele Virta kertoi 
sähköpostissaan, että Maunulan 
ja Pirkkolan kioskit ovat ”pois-
tuneet huonon kuntonsa vuoksi 
paikalta”. Hän mainitsee myös 
että ”kioskeja on hyvin vaikea 
siirtää, sillä ne hyvin helposti 
hajoavat näissä siirtotoimissa”. 
Huhu kertookin, että ainakin 
Maunulan kioski olisi siirron 
yhteydessä hajonnut. M

jukka pirttioja

Taberwoman 
esittäytyy
runo Taberwomann on Mau-
nulassa syntynyt ja Maunulassa 
asuva Instagram-runoilija.

Taberwomannin kirjoittamien 
runojen keskeinen oivallus on se, 
että niin kuin laulut synnyttävät 
uusia lauluja myös runot syntyvät 
toisista runoista.

Tällä eetoksella Taberwomann 
lukee Tommy Tabermannin runoja 
ja etsii niistä – pintaa raaputta-
malla, kirjaimia, sanoja, säkeitä ja 
kokonaisia säkeistöjä poistamalla 
– niiden sisältämiä toisia runoja.

Taberwomann on tanssitaiteili-
ja Vera Nevanlinnan ja runoilija 
Tuomas Timosen konseptualistinen 
runohanke.

Voit seurata Taberwomannia 
Instagramissa osoitteessa: www.
instagram.com/taberwomann/M
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koulut MAYK ja Helsingin 
matematiikkalukio on saanut 
opetus- ja kulttuuriministeriöltä 
valtakunnallisen matematii-
kan kehitystehtävän, joka alkoi 
1.8.2018 ja jatkuu vuoteen 2025.

Kehitystehtävässä toimies-
saan lukio pyrkii jakamaan 
osaamistaan matematiikan 
opetuksessa valtakunnallisesti. 
Alkuvaiheessa se tarkoittaa 
tiivistyvää yhteistyötä muiden 
matemaattisesti suuntautunei-
den oppilaitosten sekä yhteis-
kunnan toimijoiden kanssa.  

Maunulassa 24. elokuuta 
järjestetty, sarjassaan 31. Mate-

matiikan yö oli nyt ensimmäistä 
kertaa avoin myös yleisölle. 
The Curious AI Companyn 
toimitusjohtaja Harri Valpola 
puhui uudenlaisesta tekoälystä ja 
Googlen Dmitri Guirenko suu-
ren mittakaavan verkkosivuista. 
Suomen paras Go-pelaaja Antti 
Törmänen kertoi ammattilaisu-
rastaan Japanissa. 

MAYKissa tuotetaan ja 
koekäytetään uusia oppima-
teriaaleja yläkoulun ja lukion 
tarpeisiin monissa eri oppiai-
neissa.  Matematiikan 1. kurssilla 
testataan uudenlaista, sähköistä 
oppimateriaalia elo-syyskuussa. 

HelMa valtakunnalliseksi kehittäjälukioksi 

©
 V

IR
PI

 R
Ä

TY
©

 S
A

M
I 

M
A

N
N

ER
H

EI
M

O

maunulan musaa ja makkaraa
Maunulan Musaa ja Makkaraa -festivaaleja vietettiin lauantaina 
25.8. perinteisin menoin. Aikaisempia vuosia poutaisemmassa sääs-
sä juhlakansaa viihdyttivät Tuittulan ukuleleorkesteri, Grandmother 
Corn, Hunajamelonit, Small Peaces sekä Trio de Janeiro.

runokuun tapahtuma maunulassa
Runokuu kirjallisuusfestivaali järjesti 22.8. Maunulassa kirjallisen 
valokuvakävelyn kirjailija Antti Nylénin kanssa. Photo walk -aktivi-
teetin ideana oli kiertää kaupunginosaa ympäristöä kuvaten, kuulla 
maunulalaisen esseistin tekstejä sekä kaupunginmuseon lehtorin 
kertomaa alueen historiasta. Tapahtuman järjesti Nuoren Voiman 
Liitto yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa osana Helsingin juhla-
viikkojen tapahtumia.

maunulan musaklubi saa jatkoa
Viime syksynä suuren suosion saavuttanut Maunulan Musaklubi 
jatkaa. Trio Maunula (Riitta Keränen, laulu/piano; Janne Halonen,  
kitara; Aki Virta, basso) esiintyy jälleen muusikkovieraineen Maunu-
la-talon kahvilassa. Kaikille avoin ja ilmainen klubi järjestetään 11.10. 
ja 29.11., alkaen klo 17.30. Klubi toteutetaan yhteistuotantona Mau-
nula-talon kanssa Helsingin kaupungin kulttuuritoimen avustuksella.

Syksyn ohjelmointikurssilla 
pilotoidaan Helsingin yliopiston 
”Tie Koodariksi”-materiaalia. 
Matematiikan opetuksen tueksi 
tuotetaan lisämateriaalia, joka 
tarjoaa haasteita edistyneille 
opiskelijoille. 

Kehitystyöhön etsitään 
jatkuvasti kiinnostuneita yhteis-
työkumppaneita. Tavoitteena on 
tukea ja kehittää matematiikan 
opetusta suomalaisissa lukioissa 
sekä kannustaa matemaattisia 
taitoja syventävien opintojen ja 
harrastusten pariin. M

ville tilvis

Eläkeläisrehtorin näkemys 
opetussuunnitelmasta
koulut Opetussuunnitelma 
on koulun toiminnan ohjenuora. 
Se on kuvaus koulutyön tärkeim-
mistä tavoitteista ja sisällöistä, 
oppilaitoksen toiminta-ajatuk-
sesta sekä niihin pääsemisen 
keinoista.

Opetussuunnitelmia uu-
distetaan jatkuvasti, viimeksi 
syksyllä 2016. Äkkisilmäyksellä 
opetussuunnitelmat muistuttavat 
kodinkoneiden käyttöohjeita. 
Niinpä oleellisen löytämiseen 
tarvitaan rehtoreiden, opettajien, 
johtoryhmien, oppilashuollon 
ja koko koulun henkilöstön 

yhteistyötä.
Koulujen toimintakulttuurin 

halutaan muuttuvan oppilaita 
osallistavammaksi ja opettajien 
yhteistyötä painottavammaksi. 
Eri oppiaineiden välinen yhteis-
työ on aina ollut sallittua, mutta 
nyt oppilas kohtaa opetusjakso-
ja, joissa kahden tai useamman 
eri aineen opettajat opettavat 
yhteisen kurssin. Kielten opetuk-
sen aloittamista on varhennettu, 
mutta oppiaineiden kokonaistun-
timäärät ovat pysyneet entisel-
lään. Vieraat kielet tarjoat hyvän 
mahdollisuuden ilmiöpohjaiseen 

oppimiseen, joka käsitetään 
oppimisen ja opetuksen yhtenä 
menetelmänä.

 Ensi keväästä lähtien kaikki 
ylioppilaskokeet kirjoitetaan 
tietokoneella. Vähitellen e-kirjat 
yleistyvät, sillä ne sisältävät 
opetustapahtumaa helpottavia 
tehtäviä.

Matematiikan kokeen neljää 
ensimmäisestä tehtävää ratkais-
taessa ei käytetä laskinta eikä 
taulukoita. Tehtävät lasketaan 
paperilla ja tulokset merkitään 
vastauskaavakkeeseen. Jos ha-
luaa varmistua hyvästä matema-
tiikan osaamisesta, on edelleen 
käytettävä kynää ja paperia. M

jouko jauhiainen
kouluneuvos

Maunula-talon toiminnan 
suunnittelu jatkuu syksyllä
demokratia Maunula-talon 
toiminnan suunnittelu on perus-
tunut alusta lähtien kaupunki-
laisten toiveille ja ideoille. Kaikki 
vaiheet ideoinnista äänestykseen 
ovat avoimia talon toiminnasta 
kiinnostuneille.

”Olemme perustaneet 
asukkaiden toivomuksesta muun 
muassa kahvilan, suunnitelleet 
yhteisen takapihan sekä järjes-
täneet festivaaleja”, suunnittelua 
koordinoiva työväenopiston 
suunnitteluopettaja Emmi 
Komlosi kertoo.

Uusien ideoiden kerääminen 
asukkailta aloitettiin jo viime 
keväänä. Syksyn aikana ideoista 
työstetään toimintaehdotuksia 
neuvottelukunnan ja avoimen 
foorumin käsiteltäviksi.

Komlosin mukaan kaikilla 
maunulalaisilla on mahdolli-
suus vaikuttaa osallistumalla 
työpajoihin, osallisuusryhmän 
kokoukseen ja avoimeen 
foorumiin. Hän myös kannustaa 
kaikkia äänestämään mieleistään 
tapahtumaa tai toimintaa myö-
hemmin syksyllä avautuvassa 
äänestyksessä.

 
syksyn aikataulut:
• ma 17.9. klo 18–20 työpaja

• ke 19.9. klo 18–20 työpaja
Työpajoissa asukkailta kerätystä 
ideoista ja ehdotuksista muo-
kataan kymmenen konkreet-
tista ehdotusta Maunula-talon 
toiminnaksi.

• to 20.9. klo 17.30 osallisuus-
ryhmän kokous
Osallisuusryhmä käsittelee toi-
mintaehdotuksia ja viimeistelee 
ne äänestyskuntoon. Kokous on 
avoin asukkaille.

• ma 24.9.–su 21.10. äänestys
Asukkailla on mahdollisuus 
äänestää toimintaehdotuksesta 
mieleistään. Äänestys avataan 
myös verkkosivuillemme ja se 
kestää neljä viikkoa.

• ti 23.10. klo 17–19 neuvottelu-
kunnan kokous
Neuvottelukunta tekee esityk-
sen Maunula-talon toiminnaksi 
avoimelle foorumille.

• la 27.10. klo 18–20 avoin  
foorumi
Avoin foorumi hyväksyy tai hyl-
kää neuvottelukunnan ehdotuk-
set Maunula-talon toiminnaksi. 
Kutsumme avoimeen foorumiin 
kaikki alueen asukkaat! M
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Kutoset ja 
tubettajat
koulu Helsingin messukes-
kuksessa pidettiin 17.7.–18.7. 
viikonloppuna Tubecon-tapah-
tuma, johon kaikki Helsingin 
kuudesluokkalaiset saivat kutsun 
perjantaille. Ajatuksena on 
tukea nuorten mediakasvatusta 
ja tietenkin pitää hauskaa.

Tubecon on järjestetty viisi 
kertaa, ensimmäisen kerran 
vuonna 2014. Tapahtuma 
perustuu YouTubeen ja siellä 
vloggaaviin tubettajiin, ja tar-
koituksena on tuoda tubettajat 
ja heidän faninsa yhteen.

Messukeskuksessa olleessa 
TubeCityssä oli kaikenlaista 
tekemistä tubettajien tapaami-
sen lisäksi. Ohjelmaan kuului 
tietenkin tubettajien “meet 
& greetit”, joissa tubettajien 
kanssa yleensä otetaan kuva ja 
pyydetään nimikirjoitus, mutta 
myös erilaiset arvonnat, eri yri-
tysten “toimintapisteet”, Kaune-
uskortteli ja paljon muuta. Tänä 
vuonna Tubeconissa nähtiin mm. 
Elisa Malik, Deata ja Mandimai.

 Tämän vuoden Tubecon- 
teema oli “Minun tarinani”, 
jossa tubettajat kertoivat eri 
lavoilla oman tarinansa ja näin 
juhlistivat Tubeconin ydinasioita: 
ainutlaatuisuutta, yhteisöllisyyt-
tä ja erilaisuuden kunnioitta-
mista. M

iiris heinonsalo
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Mielipide

anna-maija autio, 
maunulassa 11 vuotta  

”Maunula on trendikäs,  
muuttumassa sellaiseksi.”

ashraf uddin, 
maunulassa 5 vuotta 

”I like Maunula,  
but I have noticed that  

people drink a lot.”

riitta pyykönen, 
maunulassa yli 30 vuotta

”Aamusta iltaan tavatessa  
ystävällisiä ja tervehtivät  

edelleen.” 

jarkko torkkeli, 
maunulassa 7 vuotta

”Yhteisöllinen, ystävällinen  
ja auttavainen. Helposti  

lähestyttävä.”

mesi torkkeli, 
maunulassa 4 vuotta

”Rauhassa ja leikkivät.”

kyösti mankamo, 
maunulassa 18 vuotta

”Kaikkein parhaita!”

irina ja mia, maunulassa 
8 vuotta ja 11 vuotta

”Hauskoja, kivoja ja reiluja.”

gloria muliro, 
vierailija keniasta 

”Maunula people are friendly.  
I feel homely here.”

mika rönö, 
maunulassa 11 vuotta

”Läheisiä.”

Maunulan ja Oulunkylän 
alueelle laaditaan 
aluesuunnitelma
kaupunkisuunnittelu 
Kesäkuussa Posti jakoi pienen 
tiedotekortin Maunulaan ja 
Oulunkylään. Helsingin Kaupun-
kiympäristön toimiala kannusti 
vastaamaan asukaskyselyyn, 
jonka kautta oli mahdollista 
kertoa mielipiteitään mm. alueen 
puistoista ja kaduista. Saimme 
arvokkaita mielipiteitä ja palaut-
teita, joita nyt hyödynnämme 
suunnittelun lähtöaineistona. 
Asukaskyselystä valmistuvaan 
yhteenvetoon voi tutustua 
syyskuun loppupuolelta lähtien 

alueen kirjastoissa sekä kaupun-
gin verkkosivuilla.

Aluesuunnitelmassa selvi-
tetään katu- ja viheralueiden 
nykytila, kirjataan niiden pa-
rantamistarpeet sekä laaditaan 
tärkeimmille esiin nousseille 
kohteille kiireellisyysjärjestys. 
Tarkastelemme myös alueen 
maisemallisia ominaispiirteitä, 
luonnon monimuotoisuutta 
ja hoitoa sekä toimialaamme 
kuuluvien palvelujen määrää ja 
tarvetta, kuten koira-aitauksia ja 
leikkipaikkoja. 

Asukastalo Saunabaari: 
keramiikkapaja. Tiistaisin 
klo 9.00–15.00. Materiaalit oma-
kustannushintaan, savi 5 €/kg. 
Sisältää raakapolton, lasitusma-
teriaalit, lasituspolton. Voit myös 
tuoda omia töitäsi poltettavaksi 
jolloin koko uunin varaus 10 €/ 
polttokerta.
luova liikunta. Asahi per-
jantaisin klo 10.00–10.45. Hinta  
2 €/kerta.
maunulan aluefoorumi 
maanantaina 24.9.2018 klo 18.00–
20.00 Saunabaarin Maunulasa-
lissa. Tilaisuudessa keskustellaan 
Tuusulanväylän bulevardikaupun-
ginosan suunnitteluperiaatteista.

Maunula-talo:
konsertti. Víctor Jaran muis-
tolle perjantaina 14.9. klo 18.00–
20.00. Konserttia varten Kulkijat 
ry ovat kutsuneet Suomessa asuvia 
latinalaisamerikkalaisia  ja suoma-
laisia muusikoita. Väliajalla yleisö 
saa ostaa chileläisia empanada- 
leivoksia ja muuta pientä purtavaa 
kahvilasta. Vapaa pääsy.

leffabuffa. Torstaina 20.9. 
ja 18.10. klo 17.00–19.00 Ohjel-
massa yhdessä valittu elokuva ja 
kaikenlaisia herkkuja! Leffabuffa 
on tarkoitettu 12–18 -vuotiaille 
nuorille. Vapaa pääsy.
kirjailijavieras Katja Kal-
lio vierailee kirjastossa torstaina 
4.10. klo 18.00–19.30. FM Päivi 
Hytönen haastattelee kirjailijaa. 
Vapaa pääsy.

Seurakunta:
syyskonsertti to 25.10. 
klo 13 Maunulan Saunabaarissa. 
Helsingin Konservatorion laulajat, 
ohjaajana laulunlehtori Anitta 
Ranta. Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu.

Maunulan liikuntahalli:
liikuntahulinat lauantai-
sin 27.10–24.11. klo 9.00–10.30. 
Liikunnallinen aamupäivä alle 
9-vuotiaille ja heidän perheilleen. 
Sisäänpääsy aikuiset 3,50 €,  
alle 9-vuotiaat maksutta.

Saattohoitoyhdistys:
adventtimyyjäiset.  
Helsingin Saattohoidon Tukiyh-
distys ry:n perinteiset adventti-

myyjäiset ja arpajaiset Suursuon 
sairaalan sisääntuloaulassa, 
Suursuonlaita 3 B perjantaina 
30.11.2018 klo 11–15. Myynnissä on 
mm. leivonnaisia, käsitöitä, advent-
ti- ja joulukoristeita, käsintehtyjä 
postikortteja ja kynttilöitä, yms. 
Korttimaksukin käy.

Maunulan maja: 
lenkkisauna  
Saunavuorot Maunulan majan 
puulämmitteisessä saunassa ovat 
keskiviikkoisin. Miesten vuoro on 
klo 16.00–18.30 ja naisten vuoro  
on klo 18.30–20.00. Saunamaksu 
on 6,00 €/ henkilö.

Menot

Millaisia me 
maunulalaiset olemme?

Loppuvuodesta järjestettä-
vissä työpajoissa keskustellaan 
asukkaille tärkeistä ja esiin nous-
seista kohteista. Selvityksessä 
käydään lävitse tarpeita ja niiden 
toteutuksen mahdollisuuksia. 
Kohteita suunnitellaan tarkem-
min ja toteutetaan kaupungin 
taloudellisen tilanteen rajoissa 
seuraavan kymmenen vuoden 
aikana.

Tilaisuuksista tiedotetaan 
kaupungin verkkosivuilla, 
sosiaalisessa mediassa ja 
asukasyhdistyksille lähettävällä 
tiedotteella. Alueen asukkaille 
lähetetään työpajoista tiedotta-
vat postikortit. M

Lisätietoja: maisema-arkkitehti 
Laura Kakkola ja vuorovaikutus-

suunnittelija Tarja Lahin

Lohtulauluilta
Maunula-talon 

Metsäpurosalissa 
17.10.2018 

klo 19-20.30

Sairaalamuusikko 
Anna Brummer 

& 
Kimmo Salonen 
esittävät lauluja,
jotka lohduttavat 

ja tuovat iloa. 
Osa lauluista 
yhteislauluna.

Vapaa pääsy.

Tilaisuuden järjestää:
Helsingin Saattohoidon

Tukiyhdistys ry.

Tervetuloa!

  

Apua kipuun ja 
särkyyn

044 9840757
Metsäpurontie 25

Osteopaatti
Ilmari Nevasmaa

 – osteopaattinen käsittely
    ja manuaaliterapia
 – terapeuttinen harjoittelu
 – vastauksia kysymyksiin
 – keinoja kivunhallintaan

Tällä etusetelillä hoitokäynti

-20 %
Osteopaatti Ilmari Nevasmaa

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

Palvelumme:
- fysioterapia 
- hieronta 
- akupunktio 
- osteopatia
- jalkahoidot
- kosmetologi
- lymfaterapia/-hoito
Myös kotikäynnit.

MYÖS 
LAHJAKORTIT!

Metsäpurontie 26
p. 09-7249577 

www.rajakaski.fi
rajakaski@rajakaski.fi

TERVETULOA! 
KUNNON HOITOON!

Fysioterapeutti 
Anita Korhonen

050 545 9500 
Männikkötie 10

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

Maunulan 
Naisvoimistelijat ry

 

HYVÄSSÄ SEURASSA 
ON ILO LIIKKUA! 

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

Nettiajanvaraus

Koivikkotie 8  
00630 Helsinki
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Ilmoita seuraavassa Maunulan Sanomien numerossa! Ota meihin yhteyttä sähköpostilla maunulan.sanomat@gmail.com.

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 erikoislukio ja valtakunnallinen kehittäjälukio 
Kilpailutoimintaa ja yliopistoyhteistyötä

facebook.com/MaykHelMa 
Instagram @maunulanyhteiskoulu

www.mayk.fiKuusikkotie 3, 00630 Helsinki 
Puh. 09 777 110 12

Kaikki lukee MaSaa!

Ota yhteyttä asuntoasioissa alan ammattilaisiin.
• Tunnemme alueen ja sen hintatekijät kortteli korttelilta

• Yksityisyrittäjän ripeys ja valtakunnallisen Kiinteistö
maailmayhteismyyntiketjun voimavarat yhdistyvät,  
eniten asuntoja myynnissä pääkaupunkiseudulla

• Jatkuva ajantasakoulutus ja asiakkaiden tyytyväisyys 
takaavat onnistuneet asuntokaupat

Nico Autero 
KTM, LKV, 
yrittäjä, 

julk. kaupanv. 
050 521 4810

Kim Autero 
ekon, LKV,  

yrittäjä 
0400 400 743

Juha  
Hyvönen 

myyntineuv. 
040 828 2081

Teemu  
Harrinkari 
MMM, LKV 

0400 407 743

Anne-Maria  
Liukkonen 

myyntip. LKV 
050 364 4557

KOTIKENTTÄETU
PAKILAN, PALOHEINÄN, MAUNULAN  

alueen paikallinen kiinteistönvälittäjä jo  

vuodesta 1974 lähtien.

Kiinteistömaailma | Pakila, Autero Oy LKV
Pakilantie 61, 00660 Helsinki  

 Puh. 050 338 6438   pakila@kiinteistomaailma.fi

 
 
 
                                                                   
 

           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 
 
 
 
 
 
 

www.hipko.fi

M

ARTIAL ARTS

F I T N E S S

ALOITA NYT!
Hipkon Metsälän salilta 

löydät aikuisten, nuorten, 
lasten ja perheiden treenit!
mm. Taekwondo / Perhe Taekwondo / Taapero Taekwondo / BJJ

Perhe Jiu-Jitsu / Sin Moo Hapkido / Kuntonyrkkeily 
Kunto-Kickboxing / Kahvakuula / Practical Hapkido

KLIPOTEEKKI.FI

 M
AUNULAN 

Kampaamo * Kauneushoitola 
Esteettiset hoidot

Metsäpurontie 16, Puh. 09 7543 921
Avoinna ma– pe 10.00– 17.00 

la sopimuksen mukaan
Laajensimme toimintaamme ja avasimme parturin 

lisäksi kauneudenhoitoalan yrityksen.
Tarjoamme mm. pistos- ja ultraäänihoitoja.

Meiltä saa myös microbladingia sekä pigmentointia.
Tervetuloa uudet ja vanhat asiakkaat.

Klipoteekki.fi   097543921   Metsäpurontie 16

UUTTA UUTTA

Tilaa meiltä juhliin 
maukkaat 

voileipä- ja täytekakut.

Isännointiä 
Maunulan alueella

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

Hyvää syksyä!


