
Jaakko Kullasta (lä-
hinnä Kulttuuri- ja
nuorisotyön virka-
miesten koolle kutsu-
ma yhteistyöelin, joka
tähtäsi yhteistyöhön
paikallisen tason jär-
jestöjen kanssa) al-
kunsa saanut Maunu-
lan Sanomat on edel-
leen alueen vapaaeh-
toisvoimin toimitettu
lehti.

Lehden ensimmäi-
nen päätoimittaja Ou-
ti Hurme kirjoittaa
vuoden 1991 lehdessä
yhteissuunnittelusta:
”Kun suunnitelmat on
saatu tehdyksi, alkaa
vähintään yhtä tärkeä
vaihe. On vahdittava,
ettei työ jää pelkiksi
suunnitelmiksi, joissa

asukkaille annettiin
mahdollisuus ilmaista
näkemyksensä.

Tuntuu luonnolli-
selta, että asukkailla
on oikeus olla mukana
kotiseutunsa kehittä-
misessä. Yhteistyö ja
vuorovaikutus asuk-
kaiden ja virkamies-
ten kesken on nähdäk-
seni ainoa tapa toimia.
Miten muuten olisi
mahdollista onnis-
tua?”

Moni asia yhteis-
kunnassa ja meillä
Maunulassa on muut-
tunut Maunulan Sa-
nomien 15-vuotisen
taipaleen aikana. Ta-
loudellinen kehitys on
johtanut pienten
kauppojen ja liikkei-

den lopettamiseen ja
palveluiden siirtymi-
seen isompiin yksik-
köihin.

Jaakko Kullan tilal-
le, tosin erilaisin
eväin, on tullut Alue-
foorumi. Se kokoaa
järjestöt ja taloyhtiöt
keskustelemaan yh-
teisistä ongelmista ja
parantaa alueella
viihtyvyyttä luomalla
sosiaalisia verkostoja
ja tarjoamalla paikan
avoimeen keskuste-
luun. Maunulassa on
saatu paljon aikaan:
Mediapaja yhteiseksi
Maunulan tietokes-
kukseksi ja Maunulan
Keskustan suunnitte-
lu siihen vaiheeseen,
että rahat suunnitte-

luun on jo myönnetty.
Yhä suunnitelmien

toteutuminen vaatii
asukkaiden osallistu-
mista. Maunulalaisia
edustavat aktiiviset
järjestöt huolehtivat
siitä, että suunnitel-
missa pysytään ja
enemmistön toivomia,
jo vuosia yhdessä
suunniteltuja hank-
keita, ei romuteta.

Maunulan Sanomat
kertoo lukijoilleen mi-
tä Maunulassa tapah-
tuu. Yritämme jatkos-
sakin toimia niin, että
tietoa välittyy mah-
dollisimman monille.

Lehden nettiversio
on luettavissa Maunu-
lan kotisivuilta
www.maunula.net

Maunulan Sanomat 15-vuotias



Helsingin kaupunki
päätti luopua viljely-
palstojen vuokraami-
sesta suoraan viljeli-
jöille ja tarjosi järjes-
töille alueiden hoita-
mista ja edelleen vuok-
raamista. Näin aloitti
Maunulan Asukasyh-
distys ry pitkän taipa-
leensa Suursuon pals-
ta-alueen hoitajana.
Palsta-alueen kustan-
nuksia ovat kaupungin
vuokra, vesimaksut ja
jätemaksut sekä lähin-
nä ilkivallasta aiheu-
tuvat vesipisteiden
kunnostustyöt. Eten-
kin keväällä asukasyh-
distyksen vastuuhen-
kilöt ovat tehneet pal-
jon vapaaehtoistyötä
palstojen laskutus- ja
uudelleenvuokraus-
asioissa, sillä palsta-
alueen hoidosta ei ole
asukasyhdistyksen ai-
kana maksettu kenel-
lekään palkkaa.

Kunnostus-
vastuu 
kaupungilla
Vaikka hoitovastuu on
ollut yhdistyksellä,
alueen peruskunnos-
tus kuuluu kaupungil-
le. Kaupungin raken-

nusvirasto on jo kauan
suunnitellut palsta-
alueen peruskunnos-
tusta. Alue on kuiten-
kin lähellä suunnitel-
tua asuntorakentamis-
aluetta. Rakennusvi-
rasto ei ryhdy perus-
kunnostukseen ennen
kuin kaava on vahvis-
tettu ja on täysi var-

muus siitä meneekö
osa suursuon palsta-
alueesta rakentamisen
alle. Maunulan Asu-
kasyhdistys on päättä-
nyt luopua alueen hoi-
tamisesta tämän kau-
den päätyttyä. Yhdis-
tyksen kantavana aja-
tuksena on ollut luoda
asukkaille mahdolli-
suus nauttia ulkoil-
masta hyödyllisen har-
rastuksen parissa, an-
taa jokaisen puurtaa
omassa rauhassaan
palstallaan ja samalla
kuitenkin mahdolli-
suus tutustua palsta-
naapureihin.

Ulla Tuominen
Maunulan 

Asukasyhdistys ry
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Kouluaikojen muistoja,
ensimmäisiä oivalluksia
siitä, että olen löytänyt
jotain on Vincent van
Gogh. En ymmärtänyt
silloin, enkä vielä mo-
neen vuoteen miten kir-
joittaminen ja kuva kie-
toutuvat toisiinsa mi-
nun ajattelussani, mi-
nun luovassa prosessis-
sani.

Kirjoitin äidinkielen
esitelmäni Irving Sto-
nen Vincent van Goghis-
ta kertovasta kirjasta
”Hän rakasti elämää”.
Sen voimakas kuvaus
taiteilijasta, hänen ku-
janjuoksustaan elämän
ja oman kohtalonsa vuo-
ristoradalla, taiteilija-
elämän huumasta ja
taistelusta existenssin
murskaavaan painon al-
la teki minuun lähte-
mättömän vaikutuksen.

Koko lukioajan tär-
keimmiksi aineiksi muo-
dostuivat äidinkielen- ja
kuvaamataidon tunnit.

Niiden antamin voimin
kuljin eteenpäin. Minul-
le todella tärkeä hetki
elämässäni on ollut se,
jolloin äidinkielen opet-
tajani kiitti minua hy-
västä esitelmästä. Vähi-
tellen kasvavalla taitei-
lijan identiteetillä pää-
dyin pyrkimään Taide-
teolliseen elikkä Atskiin
ja pääsinkin. Samaisella
anarkistisella maail-
mankatsomuksella pää-
dyin myös töihin lasten-
suojeluun. Olin jo lu-
kiossa ollessani päättä-
nyt tekeväni vain sitä
mikä on minusta tärke-
ää, joten jätin opinnot
Taideteollisessa kesken
(tämä on tietenkin kovin
pelkistetty ja epätarkka
ilmaus). Minusta ei tul-
lut graafikkoa eikä ke-
raamikkoa, vaikka se
olisi kaiken kaikkiaan
ollut varmaan ihan jär-
kevä valinta.

Jatkan vielä neljä-
kymmentä vuotta myö-

hemmin sillä samalla
tuskan ja intohimojen
sateenkaarella, jonka
värit ovat suoraan
Vincent van Goghin ba-
letista. Monien rak-
kauksien joukossa on ai-
nakin yksi, joka pysyy ja
kulkee rinnallani, Taide.

Riippumatta siitä tu-
leeko minusta koskaan
suurta tai merkittävää
taiteilijaa olen varma,
että Taide on minulle
tärkeää ja olennainen
osa elämääni. Se luo
merkityksiä ja antaa
voimia, se auttaa ym-
märtämään ja näke-
mään minua itseäni
kuin peili.

Näin olenkin itse
asiassa esitellyt kaksi
ihmistä, jotka ovat vai-
kuttaneet elämääni,
Vincent van Goghin ja
Irving Stonen ja epä-
suorasti vielä opettajani.

Haluan mennä tapaa-
maan heitä jonain päi-
vänä, sillä nyt alan ym-
märtää miten paljon he
ovat vaikuttaneet mi-
nun elämääni ja miten
paljon he ovat minulle
antaneet. Minulla on
vahva tunne siitä, että
olen edennyt opinnoissa-
ni siihen pisteeseen, että
voin täysin heittäytyä
tekemään jotain ihan
omaa juttua, kuvia,
tekstejä – neljäkymmen-
tä vuotta opintoja ja tai-
teilijan ura aivan alussa.

Juhani Vierimaa
juhani.vierimaa@ko-

lumbus.fi

Minuun vaikuttaneet ihmiset
Taiteilija Juhani Vierimaa

Maunulan kirjasto
Suursuonlaita 6, PL 4263, 00099 Helsingin kaupunki
puh. 3108 5063

Aukioloajat 6.6.–21.8.
ma-ke 13.00-19.00
to, pe 10.00-15.00

Asiakaskäytössä:
- kaksi työasemaa, joissa internet-yhteys,
  sähköposti
- lehtisali, lukusali, kopiokone
Huom! Internetpäätteille kannattaa varata aika
etukäteen

Lainattavana:
- aikuisten ja lasten kirjoja
- aikakauslehtiä, sarjakuvia
- DVD-levyjä, CD-levyjä, videoita
- äänikirjoja, satukasetteja

Juhani Vierimaa

Kotisiivouksia saa meiltä koko kesän ja
muistathan 60 % verovähennysoikeu-
den!

Uutena toimintona on pesulakulje-
tukset edulliseen pesulaan, Osuuskunta
Omaoksaan.

Meiltä saa myös ympäristöystävälli-
set Sonetin pesu- ja siivousaineet. Kan-
nattaa kokeilla!

OSUUSKUNTA KOTITEKEVÄ
Maunulanmäki 3, 00630 Helsinki
Puh 09-8751983, fax 09-8751984
Sähköposti toimisto@kotitekeva.com

Maunula 
Apu

Vapaaehtoistyön arkea

Mediapaja on ollut
asukastila, jota ovat
voineet käyttää alueen
asukkaat sekä tietoko-
neharrastuksissaan
että kokouspaikkana.
Se on ollut Maunulan
Sanomien kotipaikka
ja sitä on pyritty kehit-
tämään alueen tiedo-
tuskeskukseksi. Vuo-
den 2004 marraskuun
loppuun saakka Mau-
nulan Asukasyhdistys
piti tilaa yllä, vaikka
syyskuun alusta läh-
tien ei palkattua hen-
kilökuntaa ollutkaan.
Vapaaehtoiset päivys-
tivät, niin kuin he oli-
vat asukasyhdistyksen

projektin aikaisempa-
na aikanakin tehneet. 

Mediapajan ylläpi-
tämiseksi on saatu
myös pieni määräraha
terve- ja turvallinen
kaupunki-neuvottelu-
kunnalta. Tätä määrä-
rahaa on vaikea kas-
vattaa, kun saman
avustuksen turvin osin
rahoittavat toimin-
taansa kaikki muutkin
asukastalot ja -tilat.

Hämmästyttävä ko-
hu alkoi, kun Asukas-
yhdistys sanoi irti lii-
ketilan vuokrasopi-
muksen. Uudesta pro-
jektista ei ollut var-
muutta eikä asukasyh-

distyksen jäsenmak-
suin voida tällaista ti-
laa pitää pystyssä.

Projektirahoitusta
haettaessa sisältö ei
voi olla alueen asukas-
tilan ylläpitäminen,
vaan suunnitelman pi-
täisi olla jotain uutta
innovatiivista, kokeile-
vaa toimintaa. Asu-
kastilan toiminta tulee
tästä syystä helposti
poukkoilevaksi. Lisäk-
si järjestöjen hallituk-
set tekevät usein luke-
mattomia tunteja va-
paaehtoistyötä jo pel-
kästään projektihake-
muksien tekemisessä.

Mediapaja ja projektirahoitukset

Viljelypalstat
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lehden taloudenhoidosta alusta asti vastanneelle
Asma Nurmiselle.

15 vuotta yhtäjaksoista vapaaehtoistyötä on
pitkä aika.

Kirjanpitomme on aina ollut esimerkillisesti
hoidettu.

Taloudellinen tilanne ei aina ole ollut helppo,
mutta tehokkaan ja täsmällisen taloudenhoitajan
avulla laskut on saatu maksettua eikä valituksia
ole ollut.

Toimituskunta kiittää lämpimästi.

KIITOS

Olin lauantain tuulisessa, mutta silti lämpimän
aurinkoisessa säässä Maunulassa kävelyllä. Alu-
een vehmaus ja rauhallisuus jaksaa aina yllättää!

Kaduilla on vähän kävelijöitä, kaikkialla on
rauhallista. Talot ja pihat näyttävät hyvin hoide-
tuilta ja vaurailta, vihreyttä ja kukkaloistoa on
kuin puutarhassa. Useat ihmiset tuntuvat tunte-
van toisensa, kadulla pysähdytään juttelemaan.
Jopa nuoret pojat huikkaavat tervehdyksensä.
Tunnelma on uskomattoman leppoisa vanhan
Maunulan kaduilla ja valtavan isoilla viihtyisillä
pihoilla.

Kun en enää asu Maunulassa, mutta paikat
ovat kuitenkin parin vuosikymmenen varrella
tulleet tutuiksi ja moni asukaskin ainakin ulko-
näöltä, Maunula avautuu uskomattoman upeana
asuinalueena. On hienoksi kunnostettu leikki-
puisto ja lähes luonnontilainen keskuspuisto, vie-
hättävät omakotitalot ja monen perheen kerrosta-

lot. Kaikki puiden, pensaiden, kukkien ja huolen-
pidon ympäröiminä.

Pakostakin tulee mieleen, että täällä huolehdi-
taan myös yhteisistä asioista ja tottahan se on.
Maunulan järjestötoiminta on vilkasta ja asuka-
saktiivisuus suurta. Keskustan suunnitelmiin on
osallistunut niin eläkeläisjärjestöjen kuin nuor-
ten ja lastenkin edustajat. Yhteisenä haaveena on
saada Keskustan ilme muuttumaan; Ostaria pide-
tään pelottavana paikkana jota pitää välttää. Toi-
vottavasti maunulalaisuus leviää myös sille alu-
eelle ja ihmiset saavat kokea yhteisöllisyyttä joka
vanhan Maunulan puolella on miltei käsin koske-
teltavaa.

Maunulalaiset, tutustukaa naapureihinne,
osallistukaa kesätapahtumiin ja nauttikaa veh-
reän ja upean Maunulan kesästä toivoo

Eva Bäckman

Ihana MaunulaPääkirjoitus
Kesä 2005

Ihmiset tietävät
alueita, joissa liikku-
mista pelätään enem-
män kuin muualla. Tä-
tä kutsutaan pelon
maantieteeksi. Se vai-
kuttaa liikkumiseen,
reittien valintaan. Ai-
na peloille ei löydy
pohjaa rikostilastoista.
Maunulassa selvitet-
tiin, miten asukkaiden
pelot ja poliisin tilastot
pitävät yhtä.

Huhtikuun aluefoo-
rumin aiheena oli ri-
kosturvallisuus. Tutki-
ja Mikko Virkamäki
esitteli Maunulassa
tehdyn kyselyn tulok-
sia ja aluepoliisi Pette-
ri Paasonen alueen ri-
kostilastoja. Ihmisten
pelkäämiä asioita ja
paikkoja tutkittiin pos-
tin jakeluna 1000 koti-
talouteen Maunulan ja
Pirkkolan alueella lä-
hetetyllä kyselyllä,
jonka tämän vuoden
vastausprosentti oli 30
eli 300 kpl.

Ostarilla pelottaa

Kyselyn mukaan koti-
alueella oli 64 %:n (183
vastausta) mielestä tur-
vaton paikka. Heistä 87
%:n (159 vastaajan) mie-
lestä se on Suursuon os-
toskeskuksen alue. Tu-
los ei poikennut ai-
kaisempien vuosien ky-
selyjen tuloksista. Mui-
ta paikkoja olivat muun
muassa S-marketin ta-
kana oleva puisto ja os-
toskeskuksen lähellä
olevat bussipysäkit sekä
olutravintoloiden edus-
tat.

Poliisin tilastojen mu-
kaan Maunulan, Metsä-
län, Pirkkolan, Suur-
suon ja Maunulanpuis-
ton alueelta tuli vuoden
2004 aikana 192 häly-
tystä päihtyneistä hen-
kilöistä; heistä 76 Suur-
suon ostoskeskuksesta
tai sen välittömästä lä-
heisyydestä. Häiriökäyt-
täytymistä ja ilkivaltaa
poliisi kirjasi 52 tapaus-
ta ostarilta ja koko alu-

eelta 237. Tämä luku
kasvoi vuoteen 2003 ver-
rattuna 90:llä. Poliisi ar-
veli, että luvuissa näkyy
alkoholin hinnan lasku.

Ostari työllisti polii-
sia viime vuonna lähes
kaksi kertaa useammin
(128 tapausta) kuin
vuonna 2003. Tänä
vuonna hälytysten mää-
rä saattaa edelleen kas-
vaa, sillä huhtikuun lop-
puun mennessä on jo
kirjattu 67 tapausta eli
saman verran kuin
vuonna 2003 yhteensä.

Pelkojen 
hälventäminen

Maunulassa toimii Safe-
ty-niminen ryhmä, jossa
ovat mukana Maunula-
Seura, aluepoliisi, so-
siaalivirasto ja Maunu-
lan taloyhtiöitä. Se pe-
rustettiin vuonna 2002
käynnistetyn YKS-
hankkeen myötä. YKS-
hankkeen tavoitteena
on kehittää toiminta-
malli kaupunkimaisten

asuinalueiden arkirikol-
lisuuden ja rikospelon
vähentämiseksi. Hank-
keen nimi on lyhenne
keinoista, joita ovat ym-
päristön parantaminen
(Y), asuinalueen sisäi-
sen kommunikaation
kehittäminen (K) ja seu-
ranta (S).

Pelkoja voi hälventää
hyvällä kaupunkisuun-
nittelulla ja yhteisölli-
syyden tukemisella.
Siisti, selkeä ja hyvin ra-
kennettu ympäristö koe-
tetaan turvallisemmak-
si kuin nuhjaantunut,
sokkeloinen ja hämärä.
Vaikkapa ikkunoiden
peittäminen voi tehdä
avarastakin sisätilasta
luolamaisen ja uhkaa-
van. Epäsiistit paikat
houkuttelevat roskaa-
maan lisää ja vetävät
puoleensa epämääräistä
väkeä, kun taas siisteys
osoittaa, että alueesta
välitetään ja siellä kuu-
luu käyttäytyä siten et-
tä kaikki viihtyvät.

Viihtyisyys tuo ihmi-

siä ja siten sosiaalista
kontrollia. Esimerkiksi
Suonotkontiellä vierek-
käisissä taloissa asuvien
arki on erilaista, sillä
toisessa talo on sijoitettu
kauemmas kadun reu-
nasta, jolloin piha näkyy
ikkunoista. Toisessa
taas on suojaisia loukko-
ja, joissa lapset törmää-
vät ohikulkijoiden jättä-
miin huumeruiskuihin.
Hälyttimien ja kameroi-
den lisääminen ei luo
turvallisuuden tunnet-
ta, vaan valoisuus, nä-
kyvyys, yhteisöllisyys ja
se, ettei rakenneta kat-
veisia, kuilumaisia paik-
koja. Kun ihmiset tunte-
vat toisensa ja juttelevat
tavatessaan, rikoksen
tekijöiden kiinni jäämi-
sen riski kasvaa ja siten
nostaa rikoksen tekemi-
sen kynnystä.

Keskustan 
suunnittelussa
muistettavaa
Turvallisuuden paran-

taminen on Helsingissä
entistä tärkeämpää,
koska se vaikuttaa tut-
kijoiden mukaan var-
sinkin lapsiperheiden
asuinpaikan valintaan.
YKS-hankkeen toinen
vaihe selvittää, mikä on
koetun turvallisuuden,
liikekeskustojen veto-
voiman ja sen, että
maunulalaiset tekevät
puolet ruokaostoksis-
taan muualla kuin alu-
eensa lähikaupoissa,
vuorovaikutus. Rahas-
sa arvioituna kyse on 15
miljoonasta eurosta
vuodessa, jolla saisi lä-
hikauppoihin lisää vali-
koimaa. Maunulan kes-
kustan suunnittelu tur-
vallisuuden näkökul-
masta on keskeinen
haaste, kun kaavoitus
etenee talojen ja piho-
jen suunnitteluksi.

Lisätietoja rikostur-
vallisuuskyselyn tulok-
sista löydät Maunulan
kotisivuilta laittamalla
hakuikkunaan sanan
YKS 2-hanke.

Viihtyisyys luo turvallisuutta

Maunulan Asukasyhdistys, sosiaalitoimi ja seurakun-
ta ovat järjestäneet yhteisruokailun. Vapaaehtoiset
keittäjät Anja ja Tanja valmistavat torstaisin maukas-
ta ruokaa.



Pitkäaikainen luontosi-
vujemme ylläpitäjä, Os-
mo Airo, haluaa löytää
työnsä jatkajan:

Etsimme Sinua biolo-
giaa, metsätieteitä tms.
opiskellutta, valokuvaus-

ta harrastavaa henkilöä
Maunula – Oulunkylä –
Pirkkola – Pakila -alueel-
ta ylläpitämään Luonto-
sivustoja kaupunginosa-
sivuostollemme
www.maunula. net

Vanhat luontosivut
ovat osoitteessa http://
www.kaupunginosat.
net/maunula/luonto/
luontoalku.htm

Vastaavat, oman-
laisesi, sivut on tarkoitus
saada uuteen järjestel-
määmme. Koulutus sivu-
jen päivittämiseen on il-
mainen eikä se vie pitkää
aikaa ja on helppo omak-
sua. Tärkeää on saada si-
vustolle asiantuntevaa

tietoa luonnosta.
Jos koet läheiseksi täl-

laisen vapaaehtoishar-
rastuksen kotiseudun ke-
hittämiseksi, ota yhteys
vastaavaan toimitta-
jaamme hannu.
kurki@hel.fi tai Osmo Ai-
roon osmo.airo@kolum-
bus.fi

Kaikki kiinnostuneet
voivat tulla mukaan il-
maiseen www.maunula.
net kotisivujen koulutus-
tilaisuuteen, edellinen pi-
dettiin ke 11.5. Oulunky-
län työväenopistolla ja
seuraava on ti 7.6, paikka
ja kellonaika ovat vielä
avoimet. Yhteystiedot:
hannu.kurki@hel.fi

Päiväkoti Pikku-Mar-
jatta on perustettu
vuonna 1981 ja se si-
jaitsee Pirkkolan idylli-
sellä ja rauhallisella
omakotialueella. Se on
yksityinen Steiner-pe-
dagoginen päiväkoti,

Päiväkodin toimin-
taa ylläpitää Helsingin
Steinerpäiväkotien tu-
ki ry.

Steinerpedagogiikan
mukaisesti ympäristö
kannustaa lasta oma-
aloitteisuuteen, luo-
vuuteen ja toiminnalli-
suuteen. Päiväkodissa
käytetään aitoja mate-
riaaleja. Mielikuvituk-
selliset leikit syntyvät
puupalikoista, silkki-
kankaista, kivistä, yk-
sinkertaisista pehmeis-
tä nukeista. Lapsen ke-
hityksen eri ikävaihei-
ta tuetaan. Vuoden-
kiertoa ja luonnonta-

pahtumia seurataan
mielenkiinnolla.

Myös taide ja mu-
siikki kuuluvat tärkeä-
nä osana päiväkodin
toimintaan.

Päiväkodilla on oma
keittiö, jossa suositaan
biodynaamisia- ja luo-
muraaka-aineita.

Vanhempien ja päi-
väkodin välinen yhteis-

työ on tärkeää. Van-
hempainiltoja järjeste-
tään noin joka toinen
kuukausi.

Yhteisinä tapahtu-
mina ovat syksyllä
Mikkelinmyyjäiset.

Yhteystiedot: Eeva
Anttila ja Merja Kurp-
pa, Papinmäentie 31,
00630 Helsinki, p. 09-
7541371.
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Koira on kasvanut ja
voimistunut. Sen moni-
värinen turkki rönsyilee
villisti joka suuntaan.
Emon perua ovat ko-
meat kulmakarvat, par-
ta ja pitkät viikset, isän
tuuhea kippurahäntä
lepsottaa tällä puolitan-
gossa oikealle päin. Il-
meikkäät pitkäkarvai-
set korvat ovat tyvestä
pystyt ja kaartuvat
alaspäin tyylikkäästi
kuin nuoren tytön muo-
tikampaus. Yhteisym-
märryksemme on sy-
ventynyt, mutta olem-
me vieläkin jyrkästi eri
mieltä siitä mitä maas-
ta sopii napata ja miten
tulee tervehtiä ihmisiä.
Pomppiminen on ystä-
vällistä mutta perin ra-
jua. Tottelevaisuuskou-
lutus olisi meille mo-
lemmille tarpeen. Kurs-

seja järjestetään Suur-
suon kentällä mutta nii-
hin on paljon pyrkijöitä.
Kouluttaja sanoi että
kaupunki pihtaa kentti-
ään ja pitää hyvät hin-
nat. Koulutustoiminta
pyörii vapaaehtoisvoi-
min. Mahduimme on-
neksi mukaan heinä-
kuussa. Ehkä vuoden
kuluttua emme olisi
päässeet mukaan
laisinkaan, sillä kenttä

on häviämässä rakenta-
misen alta. Kaupunki ei
ole uutta paikkaa vielä
osoittanut. Kunnon
koulutettu koirakansa-
lainen on ilo omistajalle
ja kaikille. Joka tapauk-
sessa koirat pääkau-
punkiseudulla lisäänty-
vät koko ajan.

Helen Elde

Kevätaikaa

Ympäristötarkkailu II

Päiväkoti Pikku-Marjatta

Uusi fysioterapia ja
-hierontapalvelu Koivikkotie 8:ssa

Puistotäti
leikittää Suonotkonpuistossa 

Fysioterapeutti Helena
Teerikangas kertoo:

Mielestäni on hyvä, että
palvelut säilyvät täällä lä-
hellä ja Vanha Maunula
elävänä.

Minulla on pitkä, lähes
20 vuoden kokemus tuki-
ja liikuntaelimistön ongel-
mien hoidosta. Olen käy-

nyt myös Bobath-koulu-
tuksen, joka on hyödyksi
neurologisten ja vai-
keavammaisten potilai-
den kuntoutuksessa.

Hyvin läheiseksi ja ar-
vokkaaksi koen veteraa-
nien kuntoutuksen. Olen
toiminut Veljeskodissa fy-
sioterapeuttina Pohjan-

maalla. Nyt heinä-elo-
kuussa toimin myös fy-
sioterapeuttina Oulunky-
län kuntoutussairaalassa.

Mottoni: Koskaan ei ole
liian myöhäistä!

KESÄAIKANA HOI-
TOTARJOUKSIA! Kysy
lisää numerosta
050/5773469.

Sanna Oskarsson toimii
Maunulassa puistotäti-
nä Suonotkonpuistossa
(Kärrdälsparken). Puis-
to sijaitsee Suonotkon-
tien ja Suursuontien
kulmassa erinomaisten
julkisten liikenneyh-
teyksien vieressä.

Vanhemmat, jotka
toivat lapsiansa hänelle
hoitoon, kehuivat San-
naa erittäin joustavaksi
ja mukavaksi:

”Hinta on hyvin edul-
linen.”

”Mistään muualta ei
varmasti löytyisi yhtä
hyvää paikkaa.”

”Hoito on loistavaa, ja
mihin muualle ylipään-
sä esimerkiksi opiskeli-
javanhemmilla olisi
mahdollista saada lapsi
tilapäishoitoon?!”

”Hoidon voi sopia 1, 2
tai 3 krt viikossa, mikä
on kerrassaan upeaa.”

”Sovittaessa jopa
puistoajan jälkeinen lap-
sen kotihoito onnistuu
Sannalta tarvittaessa.”

”Samalla maksulla
saa ”muskarin” ja
”temppujumpan” – eli
kun Sanna laulattaa
(Sannalla on erinomai-
nen lauluääni!) ja leikit-
tää lapsia ei lasten tarvi
erikseen käydä muissa
(usein kalliissakin) har-
rastuksissa.”

”Kun puistossa on mo-
nenikäisiä lapsia (nuo-
rimmat vauvaikäisiä,
vanhimmat kohta esi-

koululaisia), löytyy leik-
kiseuraa kaikenikäisille
pikkulapsille.”

”Sanna on aina iloi-
nen ja loistava lasten
kanssa, joten parempaa
hoitotätiä ei voisi löy-
tää.”

”Sanna toimii myös
perhepäivähoitajana ja
puistoilu on loistava ta-
pa lapsen tutustua tule-
vaan hoitotätiinsä!”

Nykyinen puisto,
puistotädin käytössä, on
siis hyvin perusteltua ja
äärimmäisen tarpeellis-
ta. Toivottavasti toimin-
ta saa jatkua tulevaisuu-
dessakin, eikä esimer-
kiksi puistoa viedä alta
pois. Puistotäti on pai-
kalla puistossa maanan-
taisin, keskiviikkoisin ja
perjantaisin kello 9.30 –
11.45. Ulkona voidaan
olla sateessa ja aurin-
gonpaisteessa vuoden-
ympäri, reippaasti iloise-

na touhuilemassa.
Avoinna myös kesällä.
Tiedustelut ja varaukset
puistoon hoituvat puhe-
limitse Sannan puh.
040-7052121.

”Perheeseen kuuluu
minun ja mieheni lisäksi
Rosa (05/2002) ja ident-
tiset kaksoset Hanna ja
Jonna (06/2000). Olen ol-
lut kohta 5 vuotta lasten
kanssa kotona. Puistotä-
titoiminnan lisäksi meil-
lä on kotona yksi hoito-
lapsi hoidossa. Viikot
vierähtävät nopeasti las-
ten kanssa touhuten ja
vanhaa omakotitaloa
kunnostaen. Jos ”vapaa-
aikaa” jää, olen vesijuok-
semassa tai kuntosalil-
la.”

Sanna on todella ak-
tiivinen, sillä tämän li-
säksi hän ehtii toimia
myös mm. Helsingin
Monikkoperheet ry:n
hallituksessa.

Etsitään luontosivujen ylläpitäjää
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LUOTETTAVAA

JA

TURVALLISTA

ASUMISTA

Kiinteistö Oy
Maunulan Asunnot

Metsäpurontie 25

00630 HELSINKI

puhelin 2727 190

Suursuolle kaavoite-
taan kaupunkimaisia
pientaloja. Kaavoitet-
tava alue on määritelty
yleiskaavassa, jonka
valtuusto hyväksyi
2003. Alueelle tulee
150–200 pientaloa.

Yleiskaavaan on
merkitty kaksi pienta-
lovaltaista rakenta-
misaluetta: toinen
Maunulan koillisosaan
ja toinen Pakilan etelä-
reunaan. Rakentamis-
alueiden väliin jää
Keskuspuistoa ja Van-
taan-jokilaaksoa yh-
distävä tärkeä vihe-
ryhteys. Täydennysra-
kentamisalueet liitty-
vät toisiinsa kevyen lii-
kenteen reitillä.

Kaava-alueella si-
jaitsevat historiallises-
ti arvokas 1900-luvun
alussa linnoitettu Pat-
terinmäki alueen län-
siosassa, vanhusten
kuntopolku Helander-
säätiön vanhainkodin
vieressä, koirapuisto
sekä viljelypalstat.

Yleiskaavaan on
myös merkitty Suur-

suonlaidan ja Suur-
suontien risteyksen
länsipuolelle kerrosta-
lotontti. Tontille kaa-

vaillaan senioriasu-
mista, koska lähellä on
erinomaiset palvelut
ikääntyneille.

Pientalorakentami-
nen tulee olemaan tii-
vistä ja matalaa, enin-
tään kaksikerroksista.
Tarkoituksena on kaa-
voittaa alueille pää-
asiassa perheasuntoja.
Tavoitteena on suunni-
tella täydennysraken-
taminen niin, että alu-
eet ovat yhtenäisiä ja
kauniita ja niillä viih-
dytään.

Maunulan 
koillisosa

Alueelle tutkitaan
kahta ajoyhteyttä: toi-
nen palstojen vierestä
ja toinen nykyisten
pientalotonttien poh-
joispäästä. Osa viljely-
palstoista saatetaan
ottaa mukaan rakenta-
misalueeseen. Viljely-
palstoille, koirapuistol-
le sekä koirien harjoi-
tusradalle mietitään
uutta sijaintia.

Pakilan 
eteläreuna

Alueelle mietitään ajo-

yhteyttä Pakilasta
päin. Rakentamisalue
rajautuu idässä ja ete-
lässä nykyiseen kevyen
liikenteen reittiin. Van-
husten kuntorata jää
ennalleen samoin en-
simmäisen maailman-
sodan aikaiset maalin-
noitukset alueen länsi-
osassa. Viljelypalstoille
mietitään korvaavaa
paikkaa lähialueilta.

Kaavoituksesta jär-
jestettiin osallistumis-
ja arviointisuunnitel-
man esittelytilaisuus
8.3. 2005 Pakilan yläas-
teella. Tätä ennen

Maunulan aluefoorumi
järjesti asiasta keskus-
telutilaisuuden 30.11.
2004.

Suursuon pientalo-
alueen suunnittelusta
vastaa aluearkkitehti
Sari Ruotsalainen. Li-
säksi projektissa ovat
mukana alueen liiken-
nesuunnittelija Jari
Laaksonen, maisema-
arkkitehti, teknistalou-
dellinen asiantuntija ja
vuorovaikutusasian-
tuntija.

Alustava kaavaluon-
nos valmistunee kesä-
lomiin mennessä.

Suursuon kaupunkimaisten
pientalojen kaavoitus

Vuoan pohjalle:
voiteluun voita tai
margariinia
fariinisokeria
1/2 dl pähkinärouhet-
ta
3 kypsää banaania
1/2–3/4 dl makeaa
sherryä (esim. Bristol
Cream)
Taikina:
3 munaa
2 dl sokeria
2 dl vehnäjauhoja
1 tl leivinjauhetta
150 g sulatettua, voita
tai margariinia jäähty-
neenä

Voitele suorakaiteen
muotoinen kakkuvuo-
ka ja ”jauhota” se fa-
riinisokerilla. Halkaise
banaanit pitkittäin,
paloittele puolikkaat ja
aseta ne vuoan pohjal-
le. Ripottele banaaneil-
le pähkinärouhe ja va-
luta päälle sherry.

Vaahdota munat ja
sokeri. Lisää vaahtoon
vuorotellen sulatettua
rasvaa ja jauhoja, joi-
den joukkoon on sekoi-
tettu leivinjauhe. Se-
koita tasaiseksi ja kaa-
da vuokaan. Paista
200°C:ssa 30–40 mi-
nuuttia.

Kumoa kakku vuo-
astaan hieman jäähty-
neenä ja tarjoa lämpi-
mänä jäätelön kanssa.
Kakun mehevyys on
huipussaan seuraava-
na päivänä.

Kakku on herkullis-
ta myös ilman sherryä!

Katariinan 
banaanikakku

Anneli Rautvuoren
akvarelleja 
ja muiden 
taiteilijoiden töitä
nähtävänä syksyllä
Saunabaarilla

Kevättulvaa Töyrytie 4:n kohdalla. Kuva: Liisa
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Maunula vastaa asu-
kasmäärältään montaa
pientä kaupunkia. Vii-
me vuosina täältä ovat
kuitenkin lopetettu
pankit, posti ja monet
pienkaupat. Bussivuo-
roja on karsittu. Kirjas-
to toimii ahtaissa tilois-
sa ja sen aukioloaikoja
on vähennetty. Kau-
punki on heikentänyt
monia sosiaalipalveluja
ja terveysasema on ensi
kesän kiinni.

Tämä huono kierre
on jo korkea aika kat-
kaista. Asukkaiden ak-
tiivisuudella on tässä
ratkaiseva merkitys. Se
on näkynyt jo siinä, et-
tä keskustan uusi kaa-
va tulee lähiaikoina
kaupunginvaltuuston
hyväksyttäväksi.

Maunulan Asukas-

yhdistyksen, Maunula-
Seuran ja Asukasfooru-
min aktiivisella myötä-
vaikutuksella valmis-
tunut kaava tarjoaa hy-
viä mahdollisuuksia
kehittää ja monipuolis-
taa Maunulan keskus-
tan palveluja. Siksi on-
kin toivottavaa, että lä-
hinnä yhden Maunulan
vanhan ostarin rapistu-
misesta keskeisessä
vastuussa olevan yrit-
täjän masinoimat ai-
heettomat valitukset
eivät viivytä kaavan to-
teuttamista.

Maunulassa kerätyt
vetoomukset vaikutti-
vat myös siihen, että
Palvelukeskus Sauna-
baarin toimintaa ei yk-
sityistetty, Mediapajal-
le saatiin ainakin jatko-
aikaa ja bussilinjaa 62

ei lopetettu kokonaan.

Aloite 
palveluista 
valtuustossa
Olen tehnyt kaupun-
ginvaltuustolle aloit-
teen Maunulan palve-
lujen ja työllisyyden pa-
rantamiseksi. Sen alle-
kirjoittivat myös useat
muut vasemmiston,
vihreiden ja keskustan
valtuutetut.

Aloitteessa esite-
tään, että Helsingin
kaupungin ensi vuoden
talousarvioon varataan
määräraha, jolla voi-
daan käynnistää kirjas-
ton ja työväenopiston
tilojen suunnittelu
Maunulan uuden ostos-
keskuksen yhteyteen.
Toiseksi ehdotamme,

että esimerkiksi kau-
pungin Lähiörahastos-
ta osoitetaan varoja
Maunulan palvelujen ja
työllisyyden kehittä-
mishankkeelle vuosiksi
2006 – 2008. Kolman-
neksi esitämme, että
Terve- ja turvallinen
kaupunki -neuvottelu-
kunnan määrärahoja
lisätään niin, että Mau-
nulan Mediapajan ra-
hoitus turvataan. Li-
säksi ehdotamme bus-
silinjan 62 vuorojen li-
säämistä, erityisesti il-
ta- ja viikonloppuvuo-
rojen palauttamista.

Helsingin kaupungil-
la on varaa parantaa
julkisia palveluja. Kau-
pungin viime vuoden
tulos oli 175 miljoonaa
ylijäämäinen. Sama
suunta näyttää jatku-

van myös tänä vuonna.

Posti takaisin

Kun posti lopetti oman
konttorinsa Maunulas-
sa, se lupasi turvata
palvelujen jatkumisen
asiamiespostina. Mau-
nulassa ei ole kuiten-
kaan enää edes asia-
miespostia.

Maunulan keskustan
kehittäminen tarjoaa
hyvän tilaisuuden
myös postille lunastaa
lupauksensa palautta-
malla postin oma toimi-
paikka Maunulaan.

Postin palvelujen pa-
rantamisen tarpeiden
lisäksi tätä puoltavat
monet muutkin seikat.
Maunulassa on paljon
vanhuksia ja muita,
joille nimenomaan lähi-

posti on tärkeä. Alueel-
le rakennetaan lisää
asuntoja. Lisäksi Joke-
ri-linjan kehittäminen
tekee Maunulasta en-
tistä tärkeämmän jouk-
koliikenteen solmukoh-
dan.

Yrjö Hakanen
SKP:n ja asukaslistan
kaupunginvaltuutettu

Maunula-Pirkkola

Vauhtia Maunulan keskustan uudistamiseen

Suursuon palsta-alue
on lohduton näky. Pals-
toista on noin puolet
viljelemättä, roskaa ja
rikkaruohoa versoo alu-
eella ainakin saman
verran kuin viljelykas-
veja. Ojia ei ole avattu
kuin sieltä täältä, joten
vesi seisoo ja mädättää
kasvit, kun sateita tu-
lee vähän runsaammin.
Keväisin taas kärsitään

kuivuudesta, kun hano-
jen avaaminen tuntuu
joka vuosi viivästyvän.
Vuosien varrella alue
on ränsistynyt ja viljeli-
jät ovat vähentyneet.
Asiaa harrastamaton
naapuri kutsuukin
paikkaa jätealueeksi.

Hoitamaton alue
houkuttelee myös
epäsosiaalista asujai-
mistoa puoleensa. Muu-

tamat ovatkin keksi-
neet oivan tavan moni-
puolistaa ruokavalio-
taan maukkailla tois-
ten kasvattamilla pals-
tavihanneksilla. Tietys-
ti jatkuva varastelu vä-
hentää jäljellä olevien
viljelijöiden halua jat-
kaa maan kaivelua.

Viljelijät kaipaavat-
kin alueen kohentamis-
ta. Silmissä siintävät
muualla nähdyt palsta-
alueet, jotka erottuvat
ympäristöstä hyvin hoi-
dettuina vihreinä kei-
taina. Ratkaisuna pide-
tään uuden, vereväm-
män yhdistyksen pe-
rustamista palsta-asioi-
den hoitoa varten. Siinä
olisikin oiva mahdolli-
suus luoda palsta-alu-
een kehitykselle uusi
suunta ja tehdä aluees-
ta Maunulan oma viih-
tyisä henkireikä.

Mallia voi ottaa vaik-
ka Munkkiniemessä si-
jaitsevasta Toimelan
palsta-alueesta. Alue
on upean vehreä ja viih-
tyisä. Yhteiset alueet
on hyvin hoidettu ja nii-
hin kuuluvat muun

muassa leikkikenttä ja
grillauspaikka savus-
tuspönttöineen sekä
pöydät ja tuolit palsta-
laisten piknikkejä var-
ten. Alueella järjeste-
tään talkoot joka kevät.
Syksyisin pidetään
myyjäiset, joihin jokai-
nen viljelijä lahjoittaa
jotain myytävää, ja
tuotto käytetään alu-
een ylläpitoon. Yhteisiä

työkaluja voi lainata
vajasta. Keväisin alu-
eelle tuodaan yhteis-
hankintana hevosen-
lantakuorma, josta vil-
jelijät voivat ostaa lan-
taa noin eurolla kotti-
kärryllisen. Vastaavas-
ti on hankittu hiekkaa.
Yhteishankinnat ovat
taloudellisia ja helpot-
tavat autottomien vilje-
lijöiden viljelymahdolli-

suuksia. Kesän aikana
jokaisella palstan vuok-
raajalla on yksi iltaval-
vontavuoro, jolloin teh-
tävänä on varmistaa et-
tei alueella kulje asia-
tonta väkeä. Yhteisölli-
sistä velvoitteista huo-
limatta alueen palstoja
jonotetaan.

Suursuon alueen pa-
rantaminen olisi aloi-
tettava viljelijöiden
määrän lisäämisestä ja
alueen viihtyisyyden
parantamisesta, muu-
ten epämääräisen hoi-
tamattomasta ilmeestä
ei päästä eroon. Ihan
Toimelan vihreän kei-
taan tasolle emme ehkä
yllä maaperän ja alu-
een hallintaolojen
vuoksi, mutta pienetkin
parannukset tekisivät
viljelystä mielekkääm-
pää, siistisivät aluetta
ja kohentaisivat sen tu-
levaisuudennäkymiä
merkittävästi. Tavoit-
teena on virkistystä,
iloa ja terveellistä pur-
tavaa tuottavan harras-
tuksen pitäminen mau-
nulalaisten ulottuvilla
jatkossakin.

Haaveena vihreä keidas

Arkkitehti Bertil Saar-
nion suunnittelema talo-
yhtiö Rajametsäntie 22-
24, valmistui 1955.

Vuosina 1994 – 1995
peruskorjattuun yhtiöön
kuuluu 5 asuinrakennus-
ta, huoneistoja on 146
kpl. Yhtiö on yksi monista
museoviraston suojelun
alaisista kohteista Mau-
nulassa ja se rajoittanee
jatkossa ainakin raken-

nusten ulkopuolisten kor-
jausten yhteydessä tehtä-
viä muutostöitä. Esimer-
kiksi monien asukkaiden
toivomia parvekelaseja ei
todennäköisesti tulla kos-
kaan saamaan.

Rajametsäntiellä on
viihdytty aikojen saatos-
sa hyvin, silla asukkaiden
vaihtuvuus on melko vä-
häistä.

Talossa asuu vielä

useita asukkaita, jotka
ovat muuttaneet taloon jo
sen valmistuessa.

Loppukesästä on tar-
koitus juhlistaa ”viisi-
kymppistä” mahdollisim-
man monen asukkaan
voimalla.

Rajametsäntie 22-24
talotoimikunnan puheen-
johtaja

Tiina Hirvonen

”Vehreä Viisikymppinen” 
Rajametsäntie 22-24

HUOM!
OSTO, MYYNTI, VAIHTO
VHS, DVD, CD, LP, PELIT
nyt myös kirjat ja lehdet

TERVETULOA
TEKEMÄÄN EDULLISIA LÖYTÖJÄ

Ma – Pe 9.30-17.30  La 10.00-14.00

MAUNULAN PIENTAVARATALO

JV-LÖYTÖKESKUS

PAKILANTIE 11, SUURSUON OSTOSKESKUS

Anne Martinkauppi muokkaamassa peltoa.



Haltialan maatilan
alue tarjoaa ihanteelli-
set mahdollisuudet ke-
säiseen ulkoiluun, pyö-
räilyyn tai retkeilyyn
pohjoisessa keskus-
puistossa. Kaupunki-
laiset pääsevät erik-
seen merkityillä pel-
loilla vuosittain heinä-
elokuussa poimimaan
pieniä määriä kukkia
ja herneitä mukaan
vietäviksi.

Haltialan tilan ke-
sällä ulkona tarhoissa
käyskentelevät leh-
mät, lampaat, siat, ka-
nat ja kalkkunat ovat
lasten suosiossa. Kesä-
kuun alusta lokakuun
puoliväliin ne ovat pi-
ha-alueella aamusta il-
taan.

1950-luvulla pure-
tun kartanon raken-
nuksissa toimivat kah-
vila-ravintola ja kioski.
Paikalta löytyy myös
makkaranpaistoalue,
laituri ja leikkipaikka
lapsille puisine eläin-
hahmoineen.

Mielenkiintoinen on
lisäksi 2000-luvun
alussa kunnostettu
kartanon vanha puu-
tarha, joka on ns. muo-
topuisto. Elokuussa
suunnitteilla on

Countryjuhlat, joiden
ajankohtaa kannattaa
pitää silmällä esim.
Helsingin kaupungin
rakennusviraston in-
ternetsivuilta
(www.hkr. hel.fi).

Kesäistä ulkoilua
varten keskuspuistos-
sa kannattaa muistaa
lisäksi lähistöllä sijait-
sevat Pitkäkosken ja
Ruutinkosken näkemi-
sen arvoiset rauhoite-
tut koski- ja lehtoalu-
eet. Koskialueilla on
mahdollista erityislu-
valla paikoittain myös
kalastaa.

Virpi Räty

Vanhan 
ampumaradan
alueella maa 
lyijyn pilaamaa

Maunulan ampumara-
ta on sijainnut keskus-
puistossa Maunulan
Majan läheisyydessä.
Ampumarata oli vuon-
na 1952 olympialaisten
harjoitusratana. Alu-
eella on harjoitettu pal-
jon haulikkoammun-
taa. Ampumaratatoi-
minta lopetettiin 60-lu-
vun alussa.

Helsingin yliopiston
geologian laitos sai Hel-
singin kaupungilta op-
pilaiden harjoitustyök-
si tutkia alueen lyijypi-
toisuudet. Huhtikuussa
2005 alueelta otti näyt-
teitä 18 geologian opis-
kelijaa professori Veli-
Pekka Salosen johdolla.
Tutkimusalueena oli
noin 40 hehtaaria Mau-

nulan Majan tuntu-
massa. Maaperänäyt-
teitä otettiin 101 pis-
teestä.

Geologian laitoksen
raportin mukaan kor-
keat lyijypitoisuudet
ovat myrkyllisiä. Tä-
män vuoksi lyijylle on
asetettu ohje- ja raja-
arvot. Alueen näytteis-
tä 27 % ylitti raja-ar-
vot. Pilaantuneinta
maa on pururadan poh-
jois-koillisalueilla, mis-
sä on ampumavalleja-
kin nähtävissä ja Mau-
nulan Majalta etelä-
kaakkosuunnalla, mo-
lemmin puolin Maalii-
kennekeskuksen tietä.
Pilaantunutta aluetta
on noin 10 hehtaaria.

Geologian laitoksen
raportissa suositellaan
toimenpiteisiin ryhty-
mistä asukkaiden tur-
vallisuuden ja tervey-
den takaamiseksi. Pro-

fessori Salosen mukaan
alueesta tehdään jatko-
tutkimus, mistä on jo
Helsingin kaupungin
kanssa sovittu. Tässä
harjoitustyössä ei ole
vielä selvitetty lyijyn
vaikutusta vesiin ja vir-
taamien vaikutuksen
huomioimista, sanoo
Salonen. Hän myös ar-
veli, että noin 20000
m3 maaperän poistami-
nen ja pudistaminen
alueelta on hankala ja
kallis työ ja tuhoaisi
myös alueen puistomet-
sän. Tarkempien tutki-
musten puuttuessa hän
suosittelisi alueen mer-
kitsemistä.

Helsingin kaupungin
ympäristökeskuksen
Antti Salla arvioi, että
teknisesti olisi mahdol-
lista rajoittaa alueen
käyttöä. Hän kertoi
myös, että esimerkiksi
sienet ovat herkempiä

ilma- kuin maaperä-
saasteille ja suurimpa-
na riskinä hän piti pin-
tamaan pölyämistä.
Kiinteistövirasto omis-
taa maan ja on vas-
tuussa alueen turvalli-
suudesta.
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Kiinteistömaailman löydät 
Maunulan kotisivuilta:

www.maunula.net
oulunkyla@kiinteistomaailma.fi  

KIINTEISTÖMAAILMA
Talokonttori Oy LKV
Oulunkylä
Mäkitorpantie 23
00640 Helsinki
Puh. (09) 8563 5100
Fax.  (09) 8563 5101

Jyrki Louhimo
GSM  050  320  2020
suora (09)  8563  4900

Helinä Mäkilä          
GSM  050 366  9132 
suora (09)  8563  5132

Anneli Grönholm    
GSM  050 386  6656 
suora (09)  8563  5135

Marianne Engblom       
GSM  050  366  9131 
suora (09)  8563  5131 

Minna Kontkanen
Myyntisihteeri

Siv Snygg
GSM  050  366  9130  
suora (09)  8563   5130

Heikki Timonen
GSM  050  366  9134  
suora (09)  8563   5134

Päivi Mountraki
GSM  050  366  9136  
suora (09)  8563   5136

Mirjam Nordström
GSM  050  366  9138  
suora (09)  8563   5138

Ota sinäkin asuntoasioissasi yhteys 
Kiinteistömaailmaan.

Saat varmasti asiantuntevaa palvelua, 
oletpa ostamassa uutta tai myymässä nykyistä kotiasi.

Leila Hampaala
GSM  050 366 9137
suora (09)  8563 5137

Varo lyijymaata

Näytteenottoa Maunulan Majan takana huhtikuussa.

Kesällä 
keskuspuistossa:

Haltialan maatila,
puulajipuisto

ja Pitkäkosken
alue

Keltavuokot kukkivat toukokuussa puulajipuistossa.



Suomen Punaisen Ris-
tin Maunulan ja Koil-
lis- Helsingin osastojen
on tarkoitus yhdistyä
1.1. 2006 alkaen. Uu-
deksi yhteiseksi ni-

meksi tulisi Suomen
Punaisen Ristin Hel-
singin Pohjoinen osas-
to.

Syksyllä osallistum-
me yhdessä 25. Nälkä-
päiväkeräykseen sekä
käynnistämme yhtei-
sen ensiapuryhmän
SPR:n ensiaputoimin-
nan juhlavuoden kun-
niaksi.

Yleiskokousvuoden
tunnuslause on ”Us-
kalla välittää”.

II SPR:ään 
liittyvä uutinen:

Maunulan osasto jär-

jestää Moma-kesäleirin
8.–12.8. 2005 Kirkko-
nummella.

(Mo tarkoittaa moni-
kulttuurisuutta ja ma
maahanmuuttajia) Il-
moittautumiset ottaa
vastaan Petra Teräntö
044-0416100 petra_te-
ranto@hotmail.com

Maunulan ystävä-
kerho toimii Palvelu-
keskus Saunabaarissa.
Yhteyshenkilö Ritva
Tuominen 09-7245281.

Maunulan vanhus-
tenkerhon yhteyshen-
kilö on Hilja Laitakari
0400-256129.

Leikkipuisto Maunula,
Metsäpurontie 14–16,
on avoinna kesällä ar-
kisin klo 9.30 – 16.30.
Lelut ovat ulkokäytös-
sä lounasruokailua lu-
kuunottamatta klo
9.30–16.

Kulttuurien 
kohtaamispaikka

Puisto sijaitsee keskei-
sellä paikalla Maunu-
lan sydämessä. Veh-
reässä ja monipuolises-
sa puistossa on tekemis-
tä eri- ikäisille lapsille
ja siellä viihtyvät myös
aikuiset. Leikkipuisto
on Maunulan alueen
asukkaiden yhteinen
kohtaamispaikka, jossa
toteutuu yhteisöllisyy-
den, oikeudenmukai-

suuden ja suvaitsevai-
suuden periaate. Avoi-
men leikkitoiminnan li-
säksi eri järjestöt käyt-
tävät puiston sisä-ja ul-
kotiloja erittäin ahke-
rasti. Esimerkiksi Mau-
nulan Martat, Pienper-
heyhdistyksen Tenava-
tupa sekä Mannerhei-

min Lastensuojeluliitto.
Puiston alueella on

myös iso kahluuallas,
jota valvoo allasvahti.
Altaan vesi vaihdetaan
kaksi kertaa viikossa.

Leikkipuiston vetäjä-
nä toimii Ulla Parvela
ja ohjaajina Elina Joki-
pii ja Stiina Heino.

Kokoontuu, kesäkuu-
kausia lukuun ottamat-
ta, keskiviikkoisin kel-
lo 15–16 Saunabaarin
Maunulasalissa.

Toiminnan kantava
voima on lähim-
mäisaputoiminta; kul-
jetuspalvelu ja kaupas-
sa käyntiapu. Se hel-
pottaa ja auttaa kotona
pärjäämistä.

Kerhopäivinä ohjel-
massa on keskustelua,
laulamista ja juhlintaa.
Toisinaan taas kuun-
nellaan kerhoon kut-
suttuja vieraita ja luen-
noitsijoita. Järjestäm-
me retkiä sekä osallis-
tumme piirin järjestä-
mille erilaisille retkille,

kursseille ja juhliin.
Kesällä järjestetään

yhteiset retket Pihlaja-
saareen sekä Kallio-
laaksonlinnaan.

Uudet jäsenet ovat

tervetulleita joukkoom-
me.

Ota yhteyttä pj. Aino
Kokkonen, siht. Mailis
Isaksson, tal.hoit. Pirk-
ko Bang.
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Toiminta on suunnattu
etupäässä 10–17 -vuo-
tiaille. Talolle voi tulla
pelaamaan pelejä,
kuuntelemaan musiik-
kia, tekemään läksyjä
tai vain oleilemaan.

Jokaisella kävijällä
pitää olla jäsenkortti,
jonka hinta on 5 euroa.
Kerhoista ja retkistä
perimme maksuja.

Osallisuus

Maunulan nuorisotalol-
la toteutetaan talode-
mokratiaa. Varhais-
nuoret ja nuoret ko-
koontuvat kerran kuu-
kaudessa ohjaajien
kanssa suunnittele-
maan hankintoja, ret-
kiä ja muita tärkeitä
asioita. Näitä päätök-
siä sitten toteutetaan
varojen ja muiden re-
surssien puitteissa.
Osallisuutta olemme
edistäneet nuorisotalon
remontilla, joka toteu-
tettiin vuosina 2001 –
2002 yhdessä nuorten
kanssa. Lisäksi talon
nuoria on ollut mukana
Maunulan Ostari 2006
-hankkeessa.

Kesäkuussa

PONYBEACH00680 -
kesätekemistä
8.–23.6.05 nuorille.
Avajaiset 5.6. 2005.
Avointa ohjelmaa: tai-
detyöpajoja, kesäisiä
pelejä ja seikkailua
beach-meiningillä. Tie-
dustelut Kati Koskinen
7245311.

KIVAPARAS-LEIRI
varhaisnuorille
13.–17.6. 2005 Bengt-

sårin leirisaarella.
Hinta: 91,50 euroa

(helsinkiläiset), 110,50
euroa (ulkopaikkakun-
talaiset). Tiedustelut:
Emmi Hyttinen 09-
31069726.

Toripöytiä

– Sisä- ja ulkokäyttöön
sopivat pinottavat pöy-
dät, yht. n. 15 kpl. Il-
maisia. Varaukset:

Maunulan nuorisotalo,
puh. 7245311 (Maunu-
lantie 19).

Nuorisoasiainkes-
kuksella on kaksi kesä-
toimipaikkaa (Varti-
osaari Laajasalon edus-
talla ja Kallahden ke-
säranta Vuosaaressa),
kaksi kurssikeskusta
(Meriharju Vuosaares-
sa ja Vuorilahti Laa-
jasalossa) ja kesäkoti
(Laajasalon Vuorilah-
dessa).

*****
Kesäpassi 05 http://ke-
sapassi.info/

Lue ja löydä elämyk-
siä!

Kesäpassin voit nou-
taa Lasipalatsista Nuo-
risotiedotuskeskus
Kompassista Manner-
heimintie 22–24. Kom-
passi palvelee: ma, ke,
to klo 12–19 ja ti, pe klo
12–16.

Maunulan nuorisotalo toimii
osoitteessa Maunulantie 19, 
puhelin 7245311Ohjattua toimintaa

majalla järjestää Hel-
singin Latu
http://www.saunalahti.
fi/helatu/

Lentopalloa tiistai-
sin ja keskiviikkoisin
klo 17–21, torstaisin
klo 18.30–21. Lisätie-
toa: Jaakko Erkkola
040-4128858 jaakko.
erkkola@luukku.com

Sauvakävelyä Mau-
nulan majalta: keski-
viikkoisin klo 18.00
syyskuun loppuun.
Tiedustelut: Osmo
Ruokolainen 050-
4122307, Taisto Ollila
050-5399138.

Keppijumppaa tors-
taisin klo 17.45 – 18.30
Maunulan majan
maastossa: touko-, ke-
sä- ja elokuussa (EI
heinäkuussa). Kerta-
maksu 2 euroa, kepin
saa lainaksi majalta.
Lisätietoa: Eija Mikko-
nen 0400-727853, ei-

ja.mikkonen@netso-
nic.fi

*******

Maunulan ulkoilumaja
ja kahvio on avoinna
tiistaisin, keskiviikkoi-
sin ja torstaisin klo
16–20 sekä lauantaisin
ja sunnuntaisin klo
10–16.

Puulämmitteinen,
uusittu sauna lämpiää

miehille keskiviikkoi-
sin ja naisille torstai-
sin klo 17.00 – 19.30.
Saunamaksu (2 euroa)
maksetaan etukäteen
majanhoitajalle.

Sekä majan kahvio-
ta, että saunaa voi va-
rata aukioloaikojen ul-
kopuolella latuhenki-
siin tapahtumiin. Kysy
majanhoitajalta, puh.
09-5879642.

Tapahtuu kesällä Maunulan 
majan ympäristössä:

KAMPAAMO
Mauna-Loa

Hiukset
kesäkuntoon!

Avoinna
ark klo 9-17, la 9-14

puh. 7240 636
Suursuon ostoskeskus,

Pakilantie 11

Maunulan Seudun 
Eläkkeensaajat ry

Kuulumisia/uutisia 
Maunulan SPRn osastosta

Leikkipuisto Maunula

Näytelmäpiiri
Maunulan näytelmä-
piiri on toiminut syk-
systä 2004 alkaen ja
ohjaajana toimii Mikko
Mutru.

Maunulan taiteelli-
sena viikonloppuna
19.–20. maaliskuuta
2005 sai nauttia – mo-
lempina päivinä – Mau-
nulan näytelmäpiirin
esitystä Moraali-teetti.

Kyseessä oli Markku
Lahtelan tekstiä mu-

kaillen kolmella vari-
aatiolla tehty esitys.

Marianne Autero ja
Aulikki Kallio esittivät
”hilpeitä”, Pentti
Romppanen ja Risto
Suitiala taas hieman
”vakavampia” keskus-
telijoita.

Taneli Rantala ki-
lautteli kelloa ja ”tuu-
maili” roolihahmos-
saan.

Penkille saapui Tuo-

mo Heikkilä imitoi-
maan erilaisia tunnet-
tuja hahmoja kuten
Paavo Lipposta ja En-
sio Itkosta. Lopussa Jy-
ri Pajamo kannettiin
saatossa...
http://www.kolumbus.fi
/ performa/
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Koululaiset voivat tä-
näkin vuonna aloittaa
kesälomansa ohjatusti
mielekkään toiminnan
parissa. Lasten kesä-
akatemia pyörähtää
käyntiin välittömästi
koulujen kesälomien
alettua 6.6. jatkuen
seuraavat kaksi viik-
koa. Tarjolla on moni-
puolisesti erilaisia
kursseja: mm. tennis,
sähly, jalkapallo, teat-
teria, valokuvausta,
kokkailua ym... Tar-
kemmat tiedot kurssi-
tarjonnasta saa koulu-
jen kautta jaetusta
esitteestä (myös mm.
nuorisotaloilta ja leik-
kipuistoista saa esit-
teen). Ilmoittautumi-

nen kursseille on alka-
nut 7.5. mutta vapaita
paikkoja on vielä run-
saasti ja niitä voi tie-
dustella numerosta
0400 564871.

K e s ä a k a t e m i a n
kurssit on tarkoitettu
7–12 -vuotiaille tytöille
ja pojille. Mukana on
myös kursseja, joihin
voivat myös sitä nuo-
remmat osallistua

(mm. touhu- ja temppu-
kerho ja jalkapallo).
Maunulan ja Oulunky-
län alueella kurssipaik-
koina toimivat mm. ul-
koliikuntapaikat, lii-
kuntahalli, nuorisota-
lot ja asukastalo Ou-
lunkylässä. Lasten ke-
säakatemia on odotet-
tua ja tärkeää toimin-
taa jo 12 vuoden ajan ja
sen kursseille odote-
taan tänäkin vuonna
useita satoja lapsia ym-
päri Helsinkiä.

Omalla alueellaan
Lasten Kesäakatemias-
ta vastaa Oulunkylän
Seurakunnan Siirtola-
yhdistys ry (Ossy).

Teija Kamb

Lasten kesäakatemia 2005
Kesähartaus Maunu-
lan uurnalehdossa,
Pirkkolantie 22, joka
tiistai 7.6.–16.8. klo 18.
VERKKOKIRKON
LÄHETYKSET
Maunulan kirkon
messut su klo 12
osoitteessa www.verk-
kokirkko.fi

OULUNKYLÄN VAN-
HA KIRKKO 100
VUOTTA
Iltamessu/ehtoolli-
nen 1/6, 15/6, 6/7, 20/7,
3/8, 17/8, syysk. alkaen
joka ke klo 19.

RIPPIKOULULAIS-
TEN KONFIRMAA-
TIOT
Oulunkylän kirkossa la
18.6. klo 13 (Elämän-
nokka 1).
Oulunkylän kirkossa
su 19.6. klo 10 (Päivä-
rippikoulu).
Maunulan kirkossa su
19.6. klo 12 (Elämän-
nokka 2).
Oulunkylän kirkossa
su 10.7. klo 10 (Elä-
männokka 3).
Oulunkylän kirkossa
su 7.8. klo 10 (Honka-
linna).
Oulunkylän kirkossa
su 14.8. klo 10 (Elä-
männokka 4).

JUHANNUSJUHLA
pe 24.6. klo 18 Oulun-
kylän kirkolla. Muka-
na Heikki K. Järvinen,
Kyllikki Jarmala, Mai-
ja Pesonen-Kareinen,
Eva Kasvio laulu, Han-
nu Jylö, harmonikka.
Tarjoilua.

KESÄILLAN 
MUSIIKKIA
KEHÄTIEN 
VARRELLA
KONSERTTI ke 1.6.
klo 19 Hyvän Paime-
nen kirkossa (Palo-
suontie 1). Schubertia
laulun ja pianon säve-
lin, Mikko Peltokorpi,
laulu ja Miikka Lehto-
aho, piano.
SUVIYÖN AKORDE-
JA su 5.6. klo 18. kon-
sertti Maunulan kir-
kossa. Suomalaista
musiikkia esittävät
Eva Kasvio, laulu ja
Pia Korteala, piano. Si-

belius, Merikanto, Kas-
ki, Ikonen, Sarmanto.
KONSERTTI to 9.6. klo
19 Kannelmäen kirkos-
sa (Vanhaistentie 6).
KALIMERA ILIE! –
HYVÄÄ HUOMENTA,
AURINKO! Kreikka-
laista musiikkia, Duo
Zorbas: Maaria Vanne-
maa, laulu ja viulu, Ka-
ri Vannemaa, buzuki ja
laulu.
KONSERTTI su 3.7.
klo 18 Maunulan kir-
kossa. Ranskalaista
musiikkia esittävät
Jenni Henrichsson,
piano, Marjatta Hen-
richsson, laulu ja Jo-
hanna Vänttinen, hui-
lu. Fauré, Debussy, Go-
dard.
YHTEISLAULUA ke
6.7. klo 19 Hyvän Pai-
menen kirkossa. Lau-
lun siivin -yhteislaulu-
tilaisuus ja yksinlaulu-
esityksiä Runon ja Su-
ven päivänä. Mukana
Sini Honkanen. Vapaa
pääsy, ei ohjelmamak-
sua.
KONSERTTI ke 3.8.
klo 19 Oulunkylän van-
hassa kirkossa. Barok-
ki- ja renessanssimu-
siikkia esittää Ensem-
ble ARBUS: Anna Leh-
to ja Eero Saunamäki,
nokkahuilu sekä Nelli
Kettunen, kitara. J.S.
Bach, Telemann, Hot-
teterre, Giamberti,
Sammartini.
KONSERTTI ke 17.8.
klo 19 Oulunkylän van-
hassa kirkossa. ALLA
JUMALAN AURIN-
GON, Liisa Tiensuu,
sopraano ja Katja Kive-
lä, urut ja piano. Ahti
Sonninen sekä Jaakko,
Ilkka ja Taneli Kuusis-
to.
KONSERTTI su 21.8.
klo 19 Hyvän Paime-
nen kirkossa. J. S.
Bachin ja F. Chopinin
musiikkia, Anne Kaup-
pi, piano.
TAITEIDEN YÖN MU-
SIIKILLINEN ILTA-
MESSU to 25.8. klo 19
Oulunkylän vanhassa
kirkossa, ”Virvoitta-
vien vetten tykö”. Mari
Pesonen, Katja Kivelä,
Heikki K. Järvinen.
Vapaa pääsy, ei ohjel-

mamaksua.
KONSERTTI TAITEI-
DEN YÖNÄ to 25.8. klo
21 Oulunkylän kirkos-
sa. Robert Schumann:
Liederkreis Op. 39,
Paavo Untamala, bari-
toni ja Jussi Siirala,
piano, Pianokvartetto,
Es-duuri, Jussi Siirala
ja jousiyhtye. Vapaa
pääsy, ei ohjelmamak-
sua.
--------

OULUNKYLÄN SEU-
RAKUNNAN KOTI-
SIVUT www.helsin-
ginseurakunnat.net/ou
lunkyla.
Kirkkoherranviras-
to, Teinintie 10, puh.
7282233,
oulunkyla.srk@evl.fi,
avoinna ti, to, pe klo
9–14 ja ke klo 12–16,
kesä-elokuussa ma sul-
jettu. Verkkokirkko
www.verkkokirkko.fi.
Pappi tavattavissa
Oulunkylän kirkolla
ti–pe klo 10–12 ja Mau-
nulan kirkolla ti klo
12–14.
Seurakunnan työn-
tekijä tavattavissa
Ogelin Café Picnicissä
ma 23.5. klo 14–15 ja
kesätauon jälkeen vii-
kosta 36 alk. Diako-
nian päivystys Ou-
lunkylässä ma klo
12–13, puh. 7283520,
Maunulassa pe klo
10–11 puh. 7248599 ja
Veräjämäessä/Veräjä-
laaksossa ma klo 12–13
puh. 7283520. Vaate-
tori auki Oul. kirkolla
torstaisin klo 9–11,
huom! kesäkuussa sul-
jettu.

Oulunkylän seurakunnan kesä

Rumpukerhon vetäjänä
on Pete. Tällä hetkellä
on kaksi ryhmää, joista
toinen on 7–10 -vuo-
tiaille ja toinen 10–14 -
vuotiaille. Haave toteu-
tui kun kirkkoherra
Heikki Järvinen osti
rummut Ogelin seura-
kunnalle. Sitten saatiin
toisetkin rummut lai-
naksi F-musiikista.

Kerho on nuorille
maksuton ja kysyntää

on ollut enemmän kuin
kerhoon voidaan ottaa.
Niinpä tällä hetkellä
etusijalla ovat maunu-
lalaiset nuoret!

Rumpukerhot ovat
kokoontuneet syksystä
alkaen aina maanan-
taisin klo 14–18 ja toi-
mintaan osallistuu niin
tyttöjä kuin poikiakin.

Oppia voi mukavalla
tavallakin. Leikit ja
juttutuokiot ovat suuri
osa kerhontoimintaa.

Rummutteluun so-
veltuvaa harjoittelu-
paikkaa nuorille etsi-
tään lähistöltä.

Maunulan kirkossa tapahtuu:

”Metsänpoika tahdon
olla, sankar’ jylhän
kuusiston” – Aleksis
Kivi

Helsingin Metsänpo-
jat ry on Maunulassa
toimiva partiolippu-
kunta.

Kämppä

Lippukunnan sykkivä
sydän ja kivijalka on
vuodesta 1960 lähtien
ollut kämppä Vihdin
Nummenkylässä. Oma
kämppä on pysynyt tär-
keänä osana toimintaa
ja pitänyt lippukunnan
pystyssä vaikeidenkin
vuosien ylitse.

Mågeli

Helsingin Metsänpojat
toimii läheisessä yh-
teistyössä alueen mui-
den lippukuntien kans-
sa. Viiden lippukunnan
ryhmittymän, Mågelin,
voimin järjestetään
vuosittaiset suurem-
mat tapahtumat kuten
kesäleirit, hiihtovael-
lukset, partiotaitokil-

pailut sekä yhteiset
kurssit.

Toiminta

Tänään lippukunta ko-
koontuu Männikkötie
9:n kellarissa. Kokouk-
sia on kolmena päivänä
viikossa. Lippukunnas-
sa on n. 30 jäsentä. Toi-
minnan painopisteenä
on edelleen retket käm-
pälle, jossa vuosittain
järjestämme lippunta-

retket, talkoot, johtaja-
huollot sekä vartioden
ja laumojen omat ret-
ket.

Tervetuloa 
mukaan

Otamme mielellämme
toimintaan mukaan
kaikenikäisiä partiotoi-
minnasta kiinnostunei-
ta. Lisätietoja ja kuvia
löydät nettisivuiltam-
me www.hmp.rocks.it

Partiolippukunta Helsingin
Metsänpojat

Kuvassa on kämpän uusi puuliiteri ja lippu-
kunnan jäseniä talkoissa.

Maunulan lähiölii-
kunnassa lajit ovat
asukaslähtöisiä. Eri la-
jeja on ensin toivottu ja
sitten kokeiltu. Mikäli
laji on havaittu hyväk-
si, se on otettu osaksi
toimintaa.

Kesällä toiminta siir-
tyy ulkotiloihin:

– kesäkuun alussa
Maunulan ja Haagan
alueella järjestetään
lasten kursseja koripal-
lossa, discotanssissa,
sählyssä ja temppukou-
luissa yhteistyössä ur-

heiluseurojen kanssa.
Ei ennakkoilmoittautu-
mista.

– perinteinen mak-
suton puistojumppa al-
kaa 7.6. Tiistaisin klo
18.00 ja torstaisin klo
10.00 Sorsapuistossa.

– melontaa pääsee
kokeilemaan maksutta
7.6. ja 24.6. klo 10.00 –
11.30 Pikkukoskella.

– kesällä järjeste-
tään myös pyöräretkiä
ja maksuttomia retkiä
senioreille kaupungin
ulkoilualueille mm.

Kaunissaareen, Pihla-
jasaareen ja Salmen ul-
koilualueelle.

Maunulan liikunta-
halli on kiinni kesällä
ja avaa ovensa jälleen
syyskuun 5. päivä, jol-
loin toimintamahdolli-
suudet kasvavat. Kesä-
kauden maksut ovat
kurssimaksuja, mutta
syksyllä lähiöliikunta-
passi oikeuttaa taas
osallistumaan liikunta-
hallissa kaikkeen lii-
kuntaan vain 10 euron
kausimaksulla!

Maunulan lähiöliikunnan 
kesäkausi

KESÄKAHVILA
– avoinna ke klo 13
vuoroviikoin Oulun-
kylän ja Maunulan
kirkolla. Ensimmäi-
nen kesäkahvila Ou-
lunkylän kirkolla
15.6. klo 13. Kaiken-
ikäiset ovat tervetul-
leita kahvilaan, mu-
kana seurakunnan
työntekijä.



Maunulan IX ke-
säseminaari pidetään
perjantaina 10.6. klo
8.30 – 16.30 Maunulan
kirkolla. Seminaarissa
pohditaan kollektiivis-
ta älyä, alueiden oppi-
misprosesseja sekä luo-
via alueita. Pääpuhuji-
na ovat SITRAn ohjel-
majohtaja Antti Hauta-
mäki, tietoyhteiskunta-
tutkija Ilkka Tuomi,
kollektiivisen älyn tut-
kija Kai Hakkarainen
sekä asukkaiden tie-
donrakentamista kau-
punkisuunnittelussa
tutkinut arkkitehti Ai-
ja Staffans. Tutkija
Jonna Kangasoja on
tutkinut uusien ja uu-
distettavien asuin-
alueiden käyttämistä
viestintäalan uusien
innovaatioiden kehitys-
alustoina (Test Bed) tai
testiyhteisöinä (Living
Lab).

Alueiden luovuus on
noussut yhdeksi kiin-
nostavaksi tutkimus-
kohteeksi. Aihetta on
tehnyt tunnetuksi pro-

fessori Richard Florida
kirjassaan ”The Rise of
the Creative Class”.
Kirjassaan Florida poh-
tii kysymystä, miksi
tietyt alueet vetävät
luovan työn tekijöitä
puoleensa.

Kiinnostava idea on
kehittää Maunulasta
luova kaupunginosa,
mihin on perusteitakin.
Maunulan keskustaa
kehitetään ja Suursuon
pientaloalueita kaavoi-
tetaan. Maunulassa
asuu jo nyt paljon ark-
kitehtejä, sisustus-
suunnittelijoita sekä
toimittajia. Maunulan
kautta kulkevan Joke-
ri-linjan varrella ovat
Keilarannan, Otanie-
men, Leppävaaran, Pi-
täjämäen (Piimäen) ja
Viikin tiede- ja teknolo-
giakeskittymät. Keski-
Pasilaan ja Ilmalaan on
kaavailtu sisältötuo-
tantoon erikoistunutta
yritysklusterialuetta.

Seminaarin ohjelma:
www.maunula.net

Ryhmä Berliinin Kla-
dowin suomalaistalo-
alueen asukkaita vie-
raili sunnuntaina 29.5.
2005 Maunulassa. Kla-
dowilaiset olivat tutus-
tumassa Suomessa ko-
titalojensa alkuperä-
ympäristöön ja -kult-
tuuriin. Heille esitel-
tiin Maunulassa Koi-
vikkotien sekä Malka-
polun rivitaloasuntoja.
Berliiniläiset olivat
matkalla omalla bussil-
la ja heitä oli matkalla
mukana 28 henkilöä.

Kladow sijaitsee Ha-
vel-joen, Wannsee-jär-
ven ja Potsdamin lähel-
lä. Alueella on 337 rivi-
taloasunnon yhdyskun-
ta, Finnhäuser Sied-

lung, jossa on Sibeliuk-
sen, Runebergin ja
Lönnrotin sekä kolmen
muun ”Suuren Suoma-
laisen” mukaan nimet-
tyjä katuja.

Nämä kaksikerroksi-
set rivitalot rakennet-
tiin vuosina 1958–61
osamaksuna sotavel-
kaamme Yhdysvalloil-
le. Asuntojen alaosassa
sijaitsevat keittiö ja
olohuone, ylhäällä kak-
si tai kolme huonetta ja
kylpyhuone. Joihinkin
on rakennettu jälkikä-
teen myös sauna.

Berliiniläiset kutsui-
vat Maunulan väen vie-
railulle Kladowin lä-
hiön 50-vuotisjuhliin
vuonna 2008.
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Kaupunkisuunnittelu-
lautakunta hyväksyi
12.5. kaupunkisuunnit-
teluviraston valmiste-
leman Maunulan kes-
kustan kaavamuutok-
sen lisäyksellä: ”Sa-
malla kaupunkisuun-
nittelulautakunta pai-
nottaa, että uudelle os-
toskeskustontille olisi
tärkeä saada moni-
puolisia palveluita ja
useita yrittäjiä”. Lauta-
kunta päätti lähettää
19.8. 2004 päivätyn ja
12.5. 2005 muutetun
asemakaavan muu-
tosehdotuksen kaupun-
ginhallitukselle puolta-

en sen hyväksymistä ja
esitti, etteivät tehdyt
muistutukset, kirjeet ja
annetut lausunnot an-
na aihetta enempiin
toimenpiteisiin.

Seuraavaksi kaava
menee muutaman vii-
kon kuluttua kaupun-
ginhallituksen käsitte-
lyyn ja tämän jälkeen
valtuustoon todennä-
köisesti jo ennen kesä-
lomia. HOK-Elanto on
ilmoittanut, että uusi
liikekeskus on heidän
osaltaan valmis 1,5
vuoden kuluttua siitä,
kun kaava on hyväk-
sytty.

Lautakunta hyväksyi
keskustan kaavan

Maunula-Seura ja
Maunulan asukasjär-
jestöt esittävät kau-
punginhallitukselle
21.4. toimittamassaan
kehittämisehdotukses-
sa kehittämismanage-
rin palkkaamista koor-
dinoimaan Maunulan
eri rakentamiskohtei-
ta. Manageri myös aut-
taisi vanhan ostoskes-
kuksen yrityksiä löytä-
mään uudet toimitilat.
Järjestöjen mielestä
kunnan kannattaisi pa-
nostaa uuden keskus-
tan kirjasto-, tieto- ja
oppimispalveluihin.
Uusi keskusta olisi va-
rustettava mobiileilla

tietoliikenneyhteyksil-
lä. Kirjaston käyttäjinä
olisivat etenkin Mau-
nulan koulujen oppi-
laat. Jokerikirjasto pal-
velisi paitsi Maunulan,
Metsälän, Pirkkolan ja
Pakilan asukkaita
myös Jokeri- linjan
käyttäjiä. Erityiskoh-
deryhminä keskustan
suunnittelussa olisivat
koululaiset, lapsiper-
heet, seniorit ja työttö-
mät. Asukasjärjestöt
eivät halua uuteen kes-
kustaan olutravintoloi-
ta. Keskustan palvelu-
jen tulisi olla kaikille
käyttäjäryhmille sopi-
via.

Asukasjärjestöt 
esittävät keskustan
kulttuuritoimintoihin
panostamista

Pakilantien, Suursuon-
laidan ja Pirjontien ris-
teykseen on suunnit-
teilla kiertoliittymä
korvaamaan nykyiset
liikennevalot. Risteyk-
sessä on tapahtunut
useita poliisin tietoon
tulleita liikenneonnet-
tomuuksia. Kiertoliit-
tymällä parannetaan
risteyksen liikennetur-
vallisuutta ja vähenne-
tään odotusaikoja.
Kaupunkisuunnittelu-
viraston 11.5. 2005 jul-
kaiseman tutkimuksen
mukaan kiertoliittymät
parantavat liikenne-
turvallisuutta huomat-

tavasti, koska sen myö-
tä ajonopeudet alene-
vat risteysalueella.
Suunnittelussa otetaan
huomioon Jokeri-bus-
sien sujuva liikenne.

Kiertoliittymäsuun-
nitelmia esitellään syk-
syn aluefoorumeissa.
Kohde ei ole rakennus-
viraston investointioh-
jelmassa, joten sen to-
teuttamisaikataulusta
ei ole vielä varmuutta.
Lähimpään vastaavaan
liittymään voi käydä
tutustumassa Nortel-
jentien ja Käskynhalti-
jantien risteyksessä.

Pirjontien ja Pakilan-
tien risteykseen 
kiertoliittymä

Suursuolle suunnitel-
laan kahta pientalo-
aluetta, joihin yhteensä
tulisi 150–200 asuntoa.
Maunulan puoleiselle
alueelle asuntoja kaa-
vaillaan vähän enem-
män kuin Pakilan
Saarnaajantien aluee-
seen rajoittuville alu-
eelle. Pientalorakenta-
minen tasapainottaa
Maunulan sosiaalista
rakennetta sekä lisää
asuinalueen vetovoi-
maa ja arvostusta. Alu-
eelle saadaan Maunu-
lasta puuttuvia perhe-
asuntoja. Maunulan
kotitalousrakenne on
vinoutunut aikaa myö-
ten siten, että yksi- ja
kaksi henkiset kotita-
loudet ovat 86 % kaikis-
ta asuntokunnista. Pel-
kästään yhden hengen
talouksien osuus on 57
%.

Tavoitteena suunnit-
telussa on, että puisto-
alueet olisivat mahdol-
lisimman ehjiä koko-

naisuuksia ja toimisi-
vat viherkäytävinä itä-
länsisuunnassa. Puis-
toalueeksi jäisivät ko-
konaan Patterinmäen
ja vanhusten kuntopo-
lun alueet. Samoin ny-
kyinen Tuusulantien,
Pakilantien ja Suur-
suontien välissä sijait-
seva viljelypalsta-alue
säilyy osittain: pohjois-
puolelta osa lohkais-
taan rakentamiseen.
Koirapuisto ja agility-
kenttä siirtynevät Tuu-
sulantien itäpuolelle.
Pientaloalueiden kul-
kuyhteyksiä on pohdit-
tu siten, että Maunulan
puolen alueelle pääs-
tään Suursuontieltä
käsin ja Pakilan puolen
alueelle Jakokunnan-
tieltä. Alueelle raken-
netaan mahdollisesti
uusi urheilukenttä ja
leikkikenttä.

Kaupunkisuunnitte-
luvirasto järjestää
suunnittelusta asukas-
tilaisuuden syksyllä.

Suursuon pientalo-
alueiden suunnittelu

Kesäseminaari 
keskustelee luovista
kaupunginosista

Berliini – Maunula

Kladowilaiset kuuntelemassa Maunulan
esittelyä Saunabaarissa.

Jag vad och studera i
Borgå ett års tid. Nu är
jag äntligen tillbaks i
Månsas.

Från och med höst-
nummer kommer jag
att skriva hit i tidnin-
gen olika tankar om
bl.a. Månsas och dens
närmiljö. Det kan hän-
da att det kommer även
dikter i den här spalten.

Anna Eriksson

Elämän 
arvoituksia
Yhtenä päivänä sataa
toisena ei
Miksiköhän näin

sitä ymmärrä en

Tuuli puhaltaa
roskat kadulla ympä-
riinsä lentelee.

Ajatus nousee mieleeni
miksi ei kukaan niitä
yksinäisiä sieluja sieltä
ylös poimi?

Siellä ne yksin ympy-
rää pyörii,
onkohan niillä tanssi
kesken?
Vai ovatko he vain noi-
dankehässä,
mistä ei ne tietä ulos
löydä.

Anna

Kodin kalusteita suun-
nitteleva Points-ryhmä
pitää näyttelyn Sisus-
tusliike Zazassa. Ryh-
mä koostuu arkkiteh-
deistä ja sisustusarkki-
tehdeistä. Ryhmästä

arkkitehti Matti Portti-
nen, sisustusarkkitehti
Ahti Taskinen ja sisus-
tusarkkitehti Kaarina
Vainio työskentelevät
tai asuvat Maunulassa.

Points-ryhmän
näyttely 3.6.-15.7.

Annas spalt



Ben Deniz 2 aydon beri maunulada. Yaςiyorum
Maunula.

Gerçekden gûzel bir yersabahlari iςe gidiyarum
ögleden sanra eue geliyorum bazen maunulada
dalaςiyorum maunula gerçekden guzel bir yer. Ve
burda mutluyum çûnkû çok sessiz veskin bir yer.

Deniz kertoo turkinkielellä asuneensa maunu-
lassa nyt 2 kuukautta. Täällä on hänestä rauhal-
lista ja viihtyisää. Hän on töissä ravintolassa ja
vapaa-ajalla hän käy kaupoissa ja kävelemässä
luonnossa.
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Arkkitehti Matti Pöyry esittelee aluefoorumilla lokakuussa 2001
suunnitelmaansa Maunulan keskustan kehittämiseksi. Kuvassa
myös apteekkari Widén, arkkitehti Aija Staffans, aluearkkitehti Lei-
la Westling. Saunabaarin ottoautomaatti avattiin elokuussa 2000.

Maunulan Aluefoorumin perustamista pohtimassa Markku Suonio,
Maarit Kaipiainen, aluearkkitehti Leila Westling, Ulla Tuominen,
Kaarina Saavola, Kaarina Lahtinen sekä nuorisotalon johtaja Juk-
ka Mattila toukokuussa 1996.

Kokoontumisia
vuosien 
varrelta

We have been living here since 1995. I think when
we moved here the decision was easy because for
us it’s really important to get to different places
easily and to live close to nature. Otherwise we
have just felt that it is nice here. A.

A. kertoo englanniksi asuneensa täällä vuodes-
ta 95 lähtien ja päätös muutosta tänne oli tuolloin
helppo, sujuvien liikenneyhteyksien ja luonnon lä-
heisyyden ansiosta.

Meeshaan waa jecelahay intaa jooko meel fiican
waaye.

Shafi Ahmed kertoo somaliankielellä, että on
hauskaa ja kivaa olla täällä.

Locuiesc îu Finlanda, împrennâ cu familia din
anul 1990 sotul, cei 4 copii si cîînele. Ineâ ’de ’la
început ne-ám simtit bine aici, am gâsit imediat
dé muncâ, apoi am deschis firma. Cel mai mult îmi
place în Finlanda verile.

Daniela kertoo romaniaksi, että he ovat asu-
neet Suomessa vuodesta 1990 lähtien. Perheeseen
kuuluu mies, neljä lasta ja koira. He ovat alusta
saakka viihtyneet hyvin täällä Maunulassa. He
löysivät melko nopeasti töitä ja myöhemmin pe-
rustivat oman perheyrityksen. Eniten he pitävät
Suomen kesästä.

3,5 goda nazad q pereehala w Finlqndi@ i wmeste s
suprugom polu^ili kwartiru w prekrasnom,
zel≤nom rajone Maunula.

Jelena kertoo venäjäksi, muuttaneensa 3,5 vuotta
sitten Maunulaan. Hän ja hänen perheensä viih-
tyvät täällä erittäin hyvin, kauniissa ja viheriöi-
vän luonnon helmassa sijaitsevassa kodissaan.

En dag såg jag på tidningen en annons om gym-
nastiklektioner som arrangerades i Saunabaari.
När jag kom hit uppmärkte jag, vad fint ställe
Saunabaari är.

Det räckte inte länge tills jag hittade vägen till
”syklubben” och nu har jag varit med i klubben c.
2 månader.

Jag har t.ex sytt en klänning, korrigerat mycket
allt möjligt och tänker börja med en annan klän-
nings projekt snart. Här finns en härlig lärarinna
och parkeringsplatsen är nära. Så det är mycket
enkelt att komma hit.

Brita kertoo ruotsiksi, löytäneensä Saunabaa-
rin ompelukerhon noin 2 kk sitten. Ja kehuu om-
pelukerhoa sekä Saunabaaria erinomaisiksi pai-
koiksi.

Cela fait maintenant sept ans que j’habite á Mau-
nula. J’aime surtout la verdure qui l’entoure.
Dans la forêt, on peut se promener et faire du vélo.
Pourtant, quand on veut aller en ville, on n’a que
prendre le bus pendant 25 minutes afin de se
rendre au centre ville.

Moi-même et mon fils, nous avons décidé d’ha-
biter á Maunula puisqu’il y a l’école avec les clas-
ses internationales.

Kati kertoo ranskaksi, asuneensa Maunulassa
7 vuotta ja pitävänsä täällä olevasta vehreydestä.
Asuinpaikan valintaan tuolloin vaikuttivat hyvät
liikenneyhteydet sekä kansainväliset luokat.

Kansainvälisyys Maunulassa
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nordea.fi

Lainaa 
suurempaan?
Neuvomme sinua kaikissa asumisen

asioissa. Jos etsit omaa asuntoa, kannat-

taa hankkia lainalupaus etukäteen. Ja 

kun kotisi löytyy, on käytössäsi edullinen

ja tarpeisiisi sopiva laina. Selekta-laina-

turvalla ja kuukausisäästämisellä varmis-

tat lainan takaisinmaksua odottamatto-

missakin tilanteissa. Kotisi turvaat

Nordea Turva Kotivakuutuksella.

Teemme sen mahdolliseksi

Selekta-lainaturvavakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus Suomi Oy yhdessä Genworth Financialin kanssa. Nordea Henkivakuutus
Suomi Oy myy Selekta-vakuutuksia asiamiehenään toimivan Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttoreiden kautta. Nordea Turva Koti- ja Huvila-
vakuutuksen myöntää Nordea Vahinkovakuutus, joka on tanskalaisen Tryg Forsikring A/S:n Suomen sivuliike. 
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