
Maunulan keskustan kaavoitus-
ja tontinvuokrausratkaisut vai-
kuttavat Maunulan kohtaloon
seuraavaksi 40 vuodeksi. Suur-
suon ostoskeskus on esittänyt
Uudenmaan ympäristökeskuk-
selle ostoskeskuksen suojelemis-
ta.

Suursuon ostoskeskuksen
tontin vuokra- aika päättyy
31.12.2006. Nykyinen tontin-
vuokra on huomattavasti alle
käyvän vuokratason. Liike- ja
asuinkerrostalotonttien arvo on
Maunulassa noin 340 euroa/ker-
ros- m2. Taloudelliselta kannal-
ta kaupungin ei ole järkevää jat-
kaa ostoskeskuksen vuokrasopi-
musta.

Asiantuntijat pitävät ostos-
keskuksen suojeluehdotuksen
läpimenoa epätodennäköisenä.
Kaupunkisuunnittelulautakun-
ta on hyväksynyt keskustan ase-
makaavaehdotuksen, jossa ny-
kyisen Suursuon ostoskeskuk-
sen (1700 kerros-m2) paikalle
rakennetaan asuinkerrostaloja
4800 kerros-m2.

Suursuon ostoskeskus on val-
mistunut 1962 ja sen on suunni-
tellut arkkitehti Erkki Karvi-
nen. Kaupunginmuseon viime
vuonna valmistuneessa Helsin-
gin ostoskeskuksia selvittänees-
sä raportissa Lähiön sydän – Os-
tari Suursuon ostoskeskus luo-
kiteltiin kakkosluokkaan. Kau-
punki on ehdottamassa Mylly-
puron ostoskeskuksen purka-
mista, jonka myös on suunnitel-
lut arkkitehti Erkki Karvinen.

Maunulassa arkkitehtuurin

Pallotellaanko
maunulalaisia?

Jatkuu sivulle 2

Valokuva on Carina Chelan Polku-elokuvan filmauksista, jota tehtiin maunulalaisin ja kan-
sainvälisin voimin Keskuspuistossa. Lue lisää elokuvan tekijöistä sisäsivuilta. 

Kuvassa Heini Koskinen.



Mediapajan toiminta on
taas käynnistynyt kesä-
tauon jälkeen. Vapaaeh-
toiset maunulalaiset pitä-
vät Mediapajaa auki arki-
sin noin klo 10–17. Tar-
kemmat aukioloajat löy-
dät Mediapajan ikkunas-
ta ja Maunulan kotisivuil-
ta.

Mediapajalla on mah-
dollista käyttää tietoko-
netta ja internetiä ilmai-
seksi sekä tulostaa tai ko-
pioida omakustannushin-
taan. Maunulalaiset jär-
jestöt voivat käyttää tilaa
iltaisin kokoustilana. Me-
diapajalla toimii Maunu-
lan Sanominen toimitus
sekä Maunulan kotisivu-
ryhmä.

Mediapajan toiminnas-
ta vastaa Maunula- Seu-
ra. Toiminnan vetäjä on
Timo Brunila (puh. 0400-
437684). Vapaaehtoisia
Mediapajan ylläpitäjiä on
nyt n. 15 henkilöä. Vapaa-
ehtoisten yhteyshenkilö-
nä toimii Tuulamaria
Haglund (puh. 041-
4802558). Tavoitteena on,
että Mediapajalla olisi n.
1000 asiakaskäyntiä kuu-
kaudessa. Nyt kävijöitä
on ollut noin 180 henkilöä
viikossa.

Jatkossa on tarkoitus
pitää Mediapajalla taide-
ja valokuvanäyttelyitä.
Näyttelysarjan aloittaa
Juhani Vierimaa loka-
kuussa.
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Maunulan kirjasto
Suursuonlaita 6, PL 4263, 00099 Helsingin kaupunki
puh. 3108 5063

Aukioloajat
ma-to 12.00-19.00
pe-la 10.00-15.00

Nuorten tiistait 13-17-vuotiaille:
6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11.
klo 17 alkaen. Ohjelmasta vastaa Lauri Seutu

Asiakaskäytössä:
- kaksi työasemaa, joissa internet-yhteys
- lehtisali, lukusali, kopiokone
Huom! Internet-päätteille kannattaa varata aika etukäteen
Lainattavana:
- aikuisten ja lasten kirjoja
- aikakauslehtiä, sarjakuvia
- DVD-levyjä, CD-levyjä, videoita
- äänikirjoja, satukasetteja

Suursuon viljelypals-
toilla löytyy todellinen
viljelyveteraani Jenni
Nikkinen. Hän on vil-
jellyt samaa palstaa 50
vuotta. Ensimmäinen
viljelykesä oli 1956.
Vuotta aikaisemmin
hän oli muuttanut
Männikkötiellä ja
vuonna 1956 Jenni
Nikkinen muutti nykyi-
seen asuntoonsa Raja-
metsäntielle.

85-vuotias Jenni
Nikkinen viljelee kahta
palstaa, joista toisen ai-
na keväisin ja syksyisin
hän kääntää lapiolla,
vaikka joutuukin kä-
vellessään käyttämään
keppiä. Toisen palstan
kääntämisessä häntä
on viime vuosina autta-
nut Risto Tuominen, jo-
ka on jo 30 vuotta ollut
Jenni Nikkisen tuttava
viljelypalstoilla.

Sitkeä viljelijä saa
palstaltaan perunat, si-
pulit ja punajuuret,
mustaviinimarjat, ra-

parperit ja karviaiset
sekä kukat maljak-
koonsa. Jenni muisteli,
että hyvin samanlaisia
viljelykasveja viljeltiin

viisikymmentä vuotta
sitten, maustekasveis-
ta tosin vain tilliä. Ke-
säkurpitsa on myö-
häisempien vuosien tu-

lokas.
Jenni Nikkinen käy

päivittäin palstalla ja
viihtyy siellä myös sik-
si, että palstalta löytyy
aina puhekaveri. Jenni
aikoo jatkaa palstavil-
jelijänä, jos kuntoa riit-
tää.

Asukasyhdistys
onnittelee

Maunulan asukasyh-
distys onnittelee lämpi-
mästi Jenni Nikkistä
pitkästä jaksamisesta
viljelijänä. Samalla yh-
distys toivottaa kaikille
viljelijöille hyviä vilje-
lykesiä ja runsaita sa-
toja. Asukasyhdistys lo-
pettaa nyt 11 vuotta
kestäneen palsta-alu-
een hoitamisen ja ra-
kennusvirasto hakee
uutta yhdistystä jatka-
maan palsta- alueen
hoitoa.

Ulla Tuominen

50 vuotta palstaviljelijänä

Lämpimät kiitokset
kaikki Maunulan
aktiiviset asukkaat
ja virkamiehet. 

Torbjörn 
Åhman

✦
Roskan poiminta on
järkevää. Se on mei-
dän kaikkien etu. Si-
tä on hyvä harrastaa

samalla kun lähtee
kävelylle vaikkapa
kauppaan. Se on to-
della hyvä jumppa-
liike. Naapurini 75-
vuotias rouva sanoo
kävellessään bussi-
pysäkille löytävänsä
aina vähintään yh-
den roskan matkan
varrelta.

Jaana Niemelä

Ruusut
ja

Risut

Annikki Yrjänäinen
esittää Saunabaaris-
sa 20.9. kello 14 Mau-
nulasalissa kotimais-
ten runoilijoiden tuo-
tantoa.

Ohjelma
EINO LEINO:
Kimmon kosto
UUNO KAILAS:
Elämän ylistys
Aphelium
Atlantis
Lapsifantasioita
Onnellinen
Vaeltajan oodi

KATRI VALA:
Rukous
Kukkiva maa
Syyskesän yöt
Aurinko laskee
Kirkas syyspäivä
Talviaurinko
Viimeiselle
Ensimmäiset hetkeni

väliaika

MARIA JOTUNI:
Kun on tunteet (no-

velli)
V.A. KOSKEN-
NIEMI:
Metsän peittoon jou-
tunut
Pan ja vuohipaimenet
EDITHSODER-
GRAN: (Suom. Uuno
Kailas)
Päivä viilenee
Levottomia unia
Kaikkiin neljään tuu-
leen
Metsan vaalea tytär
Pohjolan kevät
Sureva puutarha
Ihmeellinen meri
Laulu vuorella

Aiemmin hän on esit-
tänyt Runon illan v.
1954 Sibeliusakate-
miassa

Runon ilta

Jenni Nikkinen on viljellyt samaa palstaa 50
vuotta ja vielä aikoo jatkaa.

kannalta arvokasta on
50-luvun rakennus-
kanta ja siinä Sahan-
mäen alue, jonka on
suunnitellut arkkiteh-
ti Hilding Ekelund.
Nykyinen Suursuon
ostoskeskus aiheuttaa
haittaa lähitalojen
asukkaille erityisesti
Suonotkontie 1:lle, jo-
ka myös on Ekelundin
suunnittelema. Eli jos
ostoskeskus puretaan,
mitään arkkitehtoni-

sesti korvaamatonta ei
menetetä. Sen sijaan
Maunulan asuntojen
arvo nousee.

Helsingin elinkeino-
palvelun kaupallinen
selvitys ostoskeskuk-
sista ilmestyi viime
vuoden lopulla. Rapor-
tissa Suursuon ostos-
keskuksesta todetaan,
ettei ostoskeskus vas-
taa nykyajan vaati-
muksia. Lisäksi siinä
ei ole riittävän suurta
ja vetovoimasta ruoka-
kauppaa, joka houkut-
telisi asiakkaita.

Jatkoa etusivulta Pistäydy Mediapajalla!



Valitsimme tämän numeron teemaksi kulttuu-
rin. Taiteilijoita meillä on joka lähtöön. Ohjaaja
Carina Chela on kosmopoliitti, joka nyt asuu
Maunulassa ja filmaa elokuvaa mm. Keskuspuis-

tossa. Enrico Garf tulee Italiasta ja tekee nyt tai-
detta Maunulassa. Maunulalaisen Alexander
Reichsteinin Kirjanalleja ja nallekirjoja -näytte-
ly on kiertänyt ympäri Eurooppaa, Kouvolassa se
avataan syyskuussa ja Annantalolla joulukuus-
sa. Suomalaisia taiteilijoita Maunulassa on lu-
kuisia, yhtenä esimerkkinä nuori reggae-muu-
sikko Mikko.

Maunulan keskustaa on suunniteltu vuosia.
Olemme joka lehdestä saaneet, lähes kyllästymi-
seen asti, lukea miten keskustaa tullaan paran-
tamaan niin palveluiden kuin liikenteenkin osal-
ta. Meiltä on kyselty mielipidettä milloin miten-
kin ja saatu, joskus kyseenalaisin keinoinkin,
halutunlaisia vastauksia. Kuitenkin tilastot
osoittavat, että ostoskeskus ja sen ympäristö pe-
lottavat ja iltaisin siellä käyntiä yritetään vält-
tää. Uutta ja ehompaa keskustaa on odotettu ja
toivottu. Nyt ovat ostoskeskuksen omistajat kek-
sineet uuden viivytyskeinon: Ostarille haetaan
suojelua! Mikäli suojelupäätös tehtäisiin, kaa-
voitus keskeytyy ja Pakilantiellä ei tapahdu vuo-
sikausiin mitään. Toivottavasti sinun edustajasi

kuuntelee kansalaisen mielipidettä!
Värikkyyttä Maunulaan tuovat taiteilijoiden

lisäksi monet ahkerat ja yritteliäät maahan-
muuttajat. Kiitos heidän, meillä on kahvila ja
pizzapaikkoja. Verestäpä kielitaitoasi kun koh-
taat Yhteiskoulun uuden matikan maikan, kym-
mentä kieltä taitava Deomani tuskin jää sanat-
tomaksi. He kaikki viihtyvät vehreässä Maunu-
lassa. Ei ihme jos kaupunginosamme maine kiirii
ja asuntojen arvo kasvaa. Maunulassa arvoste-
taan kotiseutua ja sen puolesta tehdään ja osal-
listutaan.

Maunula on pullollaan mielenkiintoisia ihmi-
siä ja jännittävää tekemistä. Kirkolla, Mediapa-
jalla, Työväenopistolla, Seuriksella ja kaikkialla
tapahtuu. Katsokaa vaikka mitä ohjelmaa Sau-
nabaarin asiakkaat ovat yhteistyössä työvä-
enopiston kanssa saaneet aikaiseksi: huipputa-
son asiantuntijat keskustelemassa kanssamme
joka toinen tiistai. Maltatko pysyä mökissäsi?

Eva Bäckman

Kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaat raken-
nukset ovat arkkitehti
Viljo Rewellin suunnit-
telemia. Peruskorjaus
on laaja ja vaativa,
koska alueella oli ra-
kennuskielto ja raken-
nuslupaan tarvittiin
kaupunginmuseon lau-
sunto. Koko peruskor-
jaus valmistuu jouluun
mennessä. Peruskor-
jauksessa arkkitehdik-
si valittiin Arkkitehti-
toimisto Erat Oy. Eri-
tyisesti painotettiin si-
tä, että arkkitehti Bru-
no Erat on perehtynyt
50- luvun arkkitehtuu-
rin kohteisiin.

Hissit 
kahdeksaan 
portaaseen
Tämä oli ensimmäinen
kerta, kun kiinteistö-
yhtiö toimi rakennut-
tajana eikä kaupungin
asuntotuotantotoimis-
to. Peruskorjaus on
tehty kolmessa vai-
heessa. Rakennuttaja-
konsultiksi valittiin
vuonna 2000 JP-Teras-
to. Ensimmäisessä vai-
heessa rakennettiin

kuuteen portaaseen
hissit. Koska talon ul-
kokuorta ei saanut
muuttaa, muihin taloi-
hin ei hissejä ole voitu
rakentaa. Asunnoissa

pyrittiin säilyttämään
50-luvun henki. Kult-
tuuritekona kolme
vuokrattavaa asuntoa
entisöidään täysin al-
kuperäiseen asuunsa.

Vastuullinen
vuokranantaja

Monella on täysin vää-
rä kuva, että kaupunki
järjestäisi ilmaisen

asunnon peruskorjauk-
sen ajaksi. Toimitus-
johtaja Juha-Pekka
Järvenpää kertoi, että
Koy Maunulan Asun-
not haluaa olla vas-

tuullinen vuokranataja
ja siksi näihin perus-
korjauksiin sisältyy
muutot evakkoasuntoi-
hin. Nämä muuttokus-
tannukset ovat toki pe-
ruskorjauskustannuk-
sissa ja lisää kustan-
nuksia vuokriin tulee
siitä, kun evakkoihin
varatut asunnot joutu-
vat seisomaan myös
tyhjillään.

Maunula haluttu
asuinalue

Jonkin verran asuk-
kaita jää peruskor-
jauksen jälkeen palaa-
matta asuntoihin,
yleensä omista asumis-
tarpeista johtuen.
Maunula on nykyään
haluttua asumisaluet-
ta kaupungin vuokra-
markkinoilla kertoi
Juha-Pekka Järven-
pää. Asuntojen
hinta/laatu suhde on
hyvä ja Maunulan mai-
ne on viime vuosina
parantunut entises-
tään. Kiitoksia tästä
maineen parantami-
sesta Järvenpää halusi
osoittaa myös aktiivi-
sille asukkaille.
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Maunula maailmankartalla
Pääkirjoitus
Syksy 2005

Maunula on HTV:n
vuoden 2006 suurin yk-
sittäinen rakennuskoh-
de. HTV ja Kiinteistö
Oy Maunulan Asunnot
ovat solmineet merkit-
tävän liittymäsopi-
muksen, jonka ansiosta
kaikki yhtiön kiinteis-
töt, eli kaikkiaan lähes
3 000 asuntoa mm.
Maunulassa, Pakilassa

ja Oulunkylässä, kyt-
ketään HTV:n verk-
koon. Samalla myös
muille alueella verkon
piiriin tuleville kiin-
teistöille avautuu mah-
dollisuus liittyä kaape-
liin. HTV tekee verkon
piiriin tuleville muille
kiinteistöille liittymis-
tarjouksen, jonka pe-
rusteella liittymisestä

voidaan päättää yhtiö-
kokouksessa. Näin sel-
vitti HTV:n laajene-
mista maunulassa tie-
dotuspäällikkö Riitta
Luhtala HTV:ltä.

Maunulan 
Asunnot 
kilpailutti
Toimitusjohtaja Juha-

Pekka Järvenpää ker-
toi, että Koy Maunulan
Asunnot kilpailutti
kaapelitelevisio tai
vastaava järjestelmän.
Tarjouskilpailuun
osallistui Maxisat, Eli-
sa ja HTV, joka voitti
kilpailun. Tämä oli en-
simmäinen kerta, kun
kaupungin puitteissa
kilpailutettiin kaapeli-

televisiojärjestelmät.
Maunulan Asuntojen
kaikkiin kotitalouksiin
on kaapelitelevisio lii-
tetty kesään 2007
mennessä. Televisio-
kanavien valintamah-
dollisuus nousee
80:een, radiokanavia
tulee yli 20 ja lisäksi
tulee uudet puhelinyh-
teydet. Toimitusjohta-

ja Järvenpään mukaan
asukkaat saavat vielä
lisähyödyn: tavan-
omaisen digitaalisovit-
timen saa puoleen hin-
taan, HTV:n vuosikort-
ti on ensimmäisenä
vuotena ilmainen
(yleensä 20 e) ja kyt-
kentä on ilmainen
(yleensä 30 e).

Kaapeliverkko laajenee Maunulaan

Maunulan kansanasuntojen peruskorjaus loppusuoralla

Maunulan Kansanasuntojen peruskorjauksen viimeinen vaihe on menossa Vesakkotie 2:ssa.
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Olen löytänyt uuden
kepeyden raskaan kes-
ki- iän rippeiden alta.
Totta vieköön, elämää
on kuudenkympin täl-
lä puolen, jopa ihan
kelvollista elämää.

Ulkomuotoni on
asianmukaisesti rup-
sahtanut, en minä si-
tä, harmittaahan se.
Mutta on paljon hel-
pompaa hengittää kun
sisältä on kadonnut se
ainaisesti rakkautta
mankuva nuori tyttö,
joka toivoi toivomis-
taan päästyään älyttö-
miä paratiiseja, ihon
kosketusta, täydellistä
kohtausta joka jatkui-
si loputtomiin. Tilalle
on tullut ymmärtäväi-
nen, vähemmän ka-
teellinen nainen, mo-
net tilaukset ja koke-
mukset synnyttänyt ja
kasvattanut, kohtuu-
teen tyytyväinen. Olen
kadottanut hormonien
hurman, mutta myös
ylivallan, juoksun, pa-
kon, pakotuksen.

Katson ympärilleni,
hyvin ovat pärjänneet
monet muutkin suku-
puoleni edustajat.
Ikääni lähentelevät
miehet ovat joko tippu-
neita juoppoja surki-
muksia, pelkkä melu,
näkö ja hajuhaitta. Tai
sitten kynsin hampain
työelämässä pyöriviä
kehäraakkeja. Paiski-
vat viikot, viettävät
raskaat viikonloput.
Hölkkäävät sunnun-

taisin silmät pullotta-
en, sydänkohtausta hi-
poen. Kuntoa ja nuo-
ruutta itselleen takai-
sin.

Naiset taas kulke-
vat pareittain pitkin
Keskuspuistoa, Vilk-
kaasti keskustellen,
suoraselkäisinä. Tsok,
Tsok, Tsok iskevät kä-
velysauvat tahtia.

Miehet katsovat
meitä epäluuloisina
kyräillen; – Jos vaikka

tuo käy kimppuun,
mokoma vanha haah-
ka!

Nuoret miehet taas!
Ah, miten hauskaa on
flirttailla kolmekymp-
pisen kanssa, kokea
hänen ihailunsa! Ei
mitään vaaraa, kum-
mankaan puolelta. Ai-
noastaan kuplivaa
kuivaa kuohuviiniä.
Naurua ja mansikoita!

Helen Elde

Kepeyttä

Aluefoorumi
tiistaina 20.9.2005 klo 18–20 

Saunabaarilla.
Miten kehittää Maunulan liikekeskustoja ja Metsäpurontien lii-

kekatua?
Tilaisuudessa analysoidaan Maunulan Saunabaarin ja Suursuon

liikekeskustojen kehitysnäkymiä, Metsäpurontien liikekatua sekä
Maunulan toimitilakantaa. Pakilantielle on tulossa kolme uutta n.
2000 kerros-m2 supermarkettia. Miten Maunulan keskustat saa-
daan elinvoimaisiksi, millaisia palveluja alueella tarvitaan ja miten
Maunulan keskustojen kannattaisi erikoistua? Tilaisuudessa saat
viimeiset tiedot Maunulan keskustan suunnittelun edistymisestä.

Järjestäjä: Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Sau-
nabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.

Tiistaina 18.10.2005 klo 18–20 
Saunabaarilla.

Muotoiluvuosi Maunulassa: Access – saavutettavuus
Tilaisuudessa esitellään muotoiluun liittyviä asioita Maunulasta

kuten Maunulan suunnittelijoista sekä taide- ja designalan työnte-
kijöistä muodostunutta designklusteria, Suursuolle ideoitua elä-
mänkaarikorttelia, vanhusten kuntopolkua sekä saavutettavuus-
teemaa.

Järjestäjä: Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Palvelukeskus Sau-
nabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.

Maunulalainen Mikko
on komea nuori mies,
joka soittaa kolmessa
eri reggaebändissä. Hä-
nen instrumentteinaan
on basso tai kitara.
Mikko soittaa positii-
vista reggae-musiikkia,
jota on sekä hauska
kuunnella että tanssia.

Kesällä on ollut keik-
koja joka viikonloppu.
Hän esiintyi Roots Cul-
tivationin kanssa Joen-
suun Ilosaari Rockissa,
Suhinators yhtyeen
kanssa Faces festivaa-
leilla, Upsalan reggae-
festareilla sekä Tallin-
nassa laulaja Plookien
yhtyeessä. Viimeksi
mainittu esiintyy myös
Colours clubilla Glo-
riassa 4.11.2005. Mi-
kon voi bongata syys-
kuun 10. päivä keikalla
Piritassa Fireggae All
Stars -yhtyeen kanssa.

TTuulliissttaa  jjaa  ppoossiittiiiivviissttaa  
rreeggggaaee  mmuussiiiikkkkiiaa

Mikko ja Maunulan pisimmät dreadit.

LUOTETTAVAA

JA

TURVALLISTA

ASUMISTA

Kiinteistö Oy
Maunulan Asunnot

Metsäpurontie 25

00630 HELSINKI

puhelin 2727 190

SUURSUON OSTOSKESKUS

Maunulan apteekki
Pakilantie 11
Suursuon ostoskeskus
00630 Helsinki
puh. 7248 543

Avoinna:               Kesªaika:
ma-to 8.30-19.00    ma-pe
pe       8.30-18.00    8.30-18.00
la        9.00-15.00    la 9.00-14.00

Apoteket i M¬nsas
Baggbºlevªgen 11
Storkªrrs kºpcentrum
00630 Helsingfors
tel. 7248 543

¥ppet:               Sommartid:
m¬-to 8.30-19.00    m¬-fr
fre      8.30-18.00    8.30-18.00
lº        9.00-15.00    lº 9.00-14.00

Maunulan Apteekin internetsivut on julkaistu!
www.apteekit.org/maunula

Katso lªªkkeiden hinnat internetistª!
www.duodecim.ý/geneerinen

Maunulan yhteiskoulu
ja Helsingin matema-
tiikkalukio saivat
Sampo Pankilta lahjoi-
tuksena 1500 euroa.
Pankki lahjoitti seitse-
mälle helsinkiläiskou-
lulle yhteensä 11.200
euroa erilaisiin käden-
taitoja edistäviin
hankkeisiin.

Maunulan yhteis-
koulun ja Helsingin
matematiikkalukion
oppilaskunta ovat

suunnitelleet rahoi-
tuksen turvin käsityö-
kurssia, jonka aiheena
on ”käsitöitä maail-
malle”. Kurssin oh-
jauksesta vastaa käsi-
työn lehtori Marja
Loukola yhdessä oppi-
laskunnan jäsenten
kanssa. Ohjelmaan
kuuluu erilaisten yk-
sinkertaisten töiden,
esim. tilkkutäkkien ja
nukkien valmistamis-
ta. Tuotteet on tarkoi-

tus myydä kehitysyh-
teistyötä tekevän orga-
nisaation (SPR, Uni-
cef) hyväksi. Käsityö-
kurssi on luonteeltaan
soveltava kurssi, joten
myöskin Maunulan yh-
teiskoulun yhdeksäs-
luokkalaiset voivat
osallistua kurssille.
Saatu lahjoitus on erit-
täin tärkeä ja mahdol-
listaa kurssin mate-
riaalin hankkimisen.

Kouluille lahjoituksia

Maunulan 
asukasyhdistys 

toivottaa 
reipasta 
syksyä

Yhteystiedot:
Ulla Tuominen

Maunulanmäki 3
puh. 050-541 6322 

Piirros Helen Elde

Mediapaja on nyt
auki klo 10–17.

Järjestöt voivat
varata 

kokoustilaksi. 
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Carina Chela ohjasi
Maunulan metsässä
lyhytelokuvaansa,
työnimeltään Polku.
Polku- kuvaukset teh-
tiin kahtena päivänä,
20.–21.8.05. Työpäivät
venyivät pitkiksi. Tar-
peisto vietiin metsään
polkupyörillä. Pelkillä
kameroilla ja mikeillä
ei selvitty. Kuvausrek-
visiitan lisäksi meik-
kaaja tarvitsi kunnon
jakkaran. Eväät ja sa-
devarusteet oli oltava
paikalla. Rooleissa
näyttelevät henkilöt ti-
lattiin saapumaan
suunnitellusti, jotta
kaikkien ei tarvinnut
olla kymmentä tuntia
paikalla.

Carina on työsken-
nellyt monella alalla,
mm. kieltenopettajana
ja - kääntäjänä, näyt-
telijänä ja valokuvaa-
jana. Helsingin Valtio-
tieteellisestä Tiede-
kunnasta hän valmis-
tui 1997 ja parisen
vuotta sitten Helsingin
Ammattikorkeakou-
lusta viestinnän koulu-
tusohjelmasta Me-
dianomiksi. Hän on oh-
jannut mm. YLE:n Ba-

saariin dokumentteja.
Carina Chela muutti

Suomeen jo pikkutyttö-
nä, jolloin hänen isän-
sä työ toi perheen tän-
ne. Perheen tyttäret

jäivät Suomeen. Cari-
na matkustaa paljon ja
asuukin välillä muissa
maailman kolkissa.
Hän harrastaa mat-
koillaan myös sukelta-

mista miehensä kans-
sa. Maunulaa Carina
tuntuu kehuvan, sillä
keskuspuiston kainalo
on ulkoilmaihmiselle
hyvä paikka elää. Ca-

rinan kuulee kehuvan
myös naapureitaan.
Maunulan pihajuhlia
Carina on käynyt ku-
vaamassa ja hän on
haastatellut monia
Maunulan vanhuksia.

Jossain vaiheessa
voinette lukea Maunu-

la- netistä, että tarjolla
on lyhytfilmin katsel-
mus! Viikonlopulla
vietti aika moni mau-
nulalainen aikaa avus-
tajana tai roolihenkilö-
nä Keskuspuistossa.

P.V.

EEkkssoooottttiinneenn  mmaauunnuullaallaaiinneenn  vvaauuhhddiissssaa

Maunulalainen Marjatta Varis esittää fil-
missä isoäitiä.

Irjan baari sijaitsi
Suursuolla ”Länti-
sellä huvila-alueel-
la” asuintalon pää-
dyssä, osoitteessa
Suursuo 17.

Liikemies Lintula oli
1900-luvun alussa itse
rakentanut ison oma-
kotitalon paikalle kul-
jetetuista hirsistä, jot-
ka olivat peräisin Hel-
singissä puretusta Koi-
ton teatteritalosta.
Baaria talossa piti Lin-
tulan tytär Irja van-
hempiensa kuoleman
jälkeen 40-luvun lopul-
ta alkaen.

Ruokaa 
puuhellalla

Kuppila toimi kah-
dessa pihatason huo-

neessa ja sisälle käy-
tiin ulkoeteisen kautta,
jossa myös varastoitiin
pullokoreja. Lisäksi
keittiönä oli pikkuhuo-
ne, jossa valmistettiin
ruokia puuhellalla.
Kahvilan kahdessa
huoneessa oli muuta-
mia pöytiä tuoleineen.
Asiakaskunta koostui
etupäässä paikallisesta
työväestöstä eli työ-
miehistä perheineen,
sekä muista lähiseu-
dun ihmisistä. 

Rajametsäntiellä

Kahvilan keskeinen si-
jainti takasi osaltaan
laajan asiakaskunnan.
Se oli nykyisen Raja-
metsäntien varrella,
paikalla jolla kulki en-
nen Pakilantien val-

mistumista pääväylä
Käpylän asemalta Pa-
kilaan päin. Kahvila oli
aikanaan myös alueen-
sa ainoa lajissaan: lä-
hin vastaava löytyi Kä-
pylästä. Irjan baari toi-
mi sekä kahvilana,
kioskina, baarina että
veikkausasiamiehen
toimipisteenä. Auki ol-
tiin päivisin ja iltaisin.
Kahvin ja pikkupurta-
van lisäksi myytiin tu-
pakkaa sekä virvokkei-
ta, makeisia ja jääte-
löä. Keskeinen myyn-
tiartikkeli oli myös
olut.

Oluen myynti herät-
ti ymmärrettävästi ai-
ka ajoin pahennusta.
Kuulopuheet kertovat
ajalle tyypillisestä rä-
hinöinnistä tai poliisin
ajoittaisista vierailuis-

ta. Huhutaan jopa, että
baarin ympärillä saa-
tettiin joskus napata
vähän terävämpääkin
ainetta. Monella aika-
laisella on omat muis-
tonsa paikasta myös
kioskiostosten ja suo-
laisen palan haukkaa-
misen sijana. Kahvilan
toiminta kesti vuoteen
1956 saakka, jolloin
asuin- ja vuokratalo
purettiin muitten lä-
heisten talojen lailla
kaupungin irtisanottua
tontin vuokrasopimuk-
sen. Paikalle rakennet-
tiin tällöin kerrostalo-
ja. Nykyisin menneestä
miljööstä on jäljellä
vain kahvilaa ja talon
yhtä sisäänkäyntiä
reunustanut vaahtera.

Virpi Räty

Irjan baari: totta ja tarua

Joku saattaa vielä
muistaa Valion maito-
baarin ja Penan valin-
nan Metsäpurontie
16:ssa vanhassa Mau-
nulassa. Maito on sit-
temmin vaihtunut
olueksi. Asuintalon en-
simmäisessä kerrok-
sessa sijaitsee nyky-
ään ravintola Olkkari,

joka on toisille olohuo-
neen korvike, toisille
häiriöiden lähde. Lii-
ketila ei ole taloyhtiön
omistuksessa.

Olkkari nousi pin-
nalle nettikeskustelus-
sa haettuaan heinä-
kuussa A-oikeuksia ja
aukioloajan pidennys-
tä 23:sta kello 2:een.

Naapuruston asuin-
kiinteistöt toimittivat
Etelä-Suomen läänin-
hallituksen sosiaali- ja
terveysosastolle kirjel-
män, jossa ilmaistiin
huolestuneisuus mah-
dollisesti myönnettä-
vien lupien todennä-
köisesti aiheuttamista
haitoista. Perusteluina

olivat mm. asukkaiden
havainnot Olkkarin
ympäristön turvatto-
muudesta. Nykyistä
väkevämmät juomat
aamuyölle asti juotui-
na saattaisivat johtaa
lisääntyneisiin vali-
tuksiin ja jopa paikan
sulkemiseen.

Olkkarin valinta

Elokuvaohjaaja, monitaituri Carina Chela.



Maunulalainen tai-
teilija Enrico Garff
on kotoisin Italiasta,
tarkemmin sanottu-
na Roomasta
Maunulassa asuu ita-
lialainen muotokuva
maalari Enrico Garff.
Hän on maalannut
muotokuvia, mm.
Martti Talvelasta ja
Jorma Hynnisestä. Ja
muutama vuosi sitten
kauppaneuvos Anders
Wiklöfistä, jota kutsu-
taan myös Ahvenan-
maan kuninkaaksi. Li-
säksi hän on piirtänyt
ja maalannut useita
eläinaiheisia maalauk-
sia mm. hevosaiheisia
öljyväritöitä. Hänellä
on ollut näyttelyitä
Helsingissä mm. Mau-
nulan kirkossa, Galle-
ria Uusitalossa sekä
Galerie Oljemarkissa.
Italiassa taiteijan töitä
on ollut esillä mm. Roo-

massa, Via del Corsos-
sa. Hän on maalannut
ja pitänyt näyttelyitä
myös esimerkiksi Ruot-
sissa ja Kreikassa.

Kampin Palvelukes-
kuksessa, Helsingissä,
on myös tällä hetkellä
esillä hänen töitään.
”Auringon pojat” on
suuri moniosainen tai-

deteos, joka on esillä
Kampin toisessa ker-
roksessa, sen omistaa
Helsingin kaupunki.
Lisäksi tällä hetkellä
Kampissa on esillä hä-
nen upea työnsä ”Kris-
tus ja kolibri”, joka pää-
see lähitulevaisuudes-
sa Tukholman Katarii-
nan kirkkoon.

Olen kasvanut pohjoissa-
volaisessa kylässä eikä
meillä ollut juurikaan
musiikin harrastusta ku-
ten vaikka pohjanmaalla
tai monessa muussa pai-
kassa Suomessa.

Jollakin naapurilla oli
virsikantele seinällä, Il-
mari-enolla oli veivattava
gramofoni ja Kolmikan-
nalla mandoliini. Kokeilin
ihan varovaisesti saada
ääntä siitä ja jopa Topi-se-
dän viulusta, mutta varsi-
naisia musiikkielämyksiä
sain odottaa kouluaikoi-
hin saakka.

Musiikkituntien nok-
kahuilukokeilut tosin
päätyivät katastrofiin. En
ymmärtänyt koko tou-
husta tuon taivaallista ja
musiikki oli loppuun käsi-
telty aihe kunnes pääsin
kokeilemaan kirkon ur-
kuja. Ystävälläni oli lupa
harjoitella kirkossa ja hän
antoi minunkin ”soittaa”.
Muistan miten ensin sat-
tumanvaraisesti painel-
tuani ja poljettuani aloin
tavoittaa rytmiä ja jotain,
jota ehkä voidaan sanoa
melodiaksi. Tuota taivaal-
lista ääntä en unohda
koskaan. Voin hyvin kuvi-
tella miten voimakkaan
vaikutuksen urut ovat
tehneet aikanaan kirk-
koon tulleeseen rahvaa-
seen, kun se vielä minun
aikanani niin täysin lu-
mosi pienen maalaispo-
jan.

Olen siis paljosta kiitol-
linen ystävälleni, joka
näin opasti minut musii-
kin maailmaan. Kouluai-
kojen löytöihin kuuluu
vielä kirja Musiikin Mo-
dernismista. Se oli pieni
pokkari, joka seurasi mi-
nua matkalla maailmalle.
Muistan siitä parhaiten
John Cagen, jonka käsi-

tys musiikista mullisti
minun ajatteluni. Kaikki
äänet ja jopa hiljaisuus
voi olla musiikkia. Ab-
strakstit graafiset sommi-
telmat, jotka olivat esi-
merkkejä kokeellisista sä-
vellyksistä ja nuoteista
jäivät myös mieleeni.
Olen kai ollut jonkinlai-
nen cagelainen oman tien
kulkija siitä pitäen.

Matkalla maailmalla
en tietenkään ole päässyt
enää käsiksi urkuihin,
mutta olen kokeillut kaik-
kia mahdollisia soittimia.
Piano ja kitara ovat olleet
usein instrumentteinani.
Aivan opiskeluaikojen
alussa tutustuin bongo-
rumpuihin. Järjestimme
”Atskissa” peruskurssin
aikana lasten tapahtu-
man Vanhalla. Esiintymi-
nen yleisön edessä osoit-
tautui kuitenkin mahdot-
tomaksi ja siitä pitäen
olen ”musisoinut” vain yk-
sin tai hyvin pienelle kuu-
lijajoukolle. Käytännössä
se tarkoitti lapsiani, kun
he olivat niin pieniä, että
nukutin heitä omalla ilta-
soitollani. Soitin usein ki-
taraa, banjoa tai munni-
harppua, joka olikin var-
sinainen muotisoitin koko
70-luvun ajan.

Nykyään soitinkokoel-
maani kuuluu edellä mai-
nittujen lisäksi lukuisa
määrä kilkuttimia ja kal-
kuttimia, huuliharppu,
dzembe, kantele ja tieto-
koneen ohjelma, jolla aina
silloin tällöin teen pätkän
omaa ”musiikkia”. En ole
vieläkään päässyt eroon
ajatuksesta, että soitan
vain itselleni. Jos paikalla
on useampi kuin yksi
kuulija menen niin kip-
siin, ettei musisoinnista
tule yhtään mitään. Sa-
ma tilannehan oli aiem-

min myös kirjoittamisen
suhteen. Nyt olen päättä-
nyt, että rajoja on ylitettä-
vä ja aion mennä syksyllä
harmonisen laulun kurs-
sille ja jo kesän aikana
opetella tanssimaan edes
humppaa. Kukahan sitä
minulle opettaisi.

Näin minusta on kas-
vanut kaikkiruokainen
musiikin kuuntelija. Pi-
dän yhtälailla klassisesta,
jazzista, bluesista kuin
countrysta, rockista, po-
pista, samoin iskelmistä,
laulelmista ja balladeista.
Klassisella puolella mi-
nulla ei ole varsinaisia
suosikkeja ellei Bachia
lasketa. Muillakin mu-
siinkin aloilla suosikit
vaihtelevat tilanteen ja
mielialan mukaan; Nat
King Cole, Jimi Hendrix,
Tapio Rautavaara, Juice
Leskinen, Vysotski, Kap-
teeni Çäni, Maija Vilkku-
maa, Billie Holiday, Piir-
pauke, Ten Years After,
Hiski Salomaa, Ogudsha-
va, Dave Lindholm, Rau-
li”Badding”, Boney M, Is-
mo Alanko, Kalevala,
Hurriganes, Eppu Nor-
maali, Duke Ellington....
on aivan mahdoton luetel-
la kattavasti edes suosik-
kejani.

Tämän kirjoituksen
omistan Cagelle, musiikil-
liselle vaikuttajalleni ja
ystävälleni, joka otti mi-
nut mukaan kokeilemaan
kirkon urkuja.

Juhani Vierimaa
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Juhani Vierimaa:
Minun musiikkini

Taidemuseo Meilahti,
Helsinki: Satua ja totta
-näyttely on avoinna
vielä 2. lokakuuta
saakka. Se on koko per-
heen tapahtuma. Esillä
on yli 70 suomalaisen
ja ruotsalaisen taiteili-
jan alkuperäiskuvituk-
sia viimeisen 50 vuoden
ajalta. Kaikenikäiset
kävijät voivat kohdata
uudelleen lapsuutensa
kuvakirjojen rakkaita
hahmoja Maija Kar-
man Herra Pii Poosta
Aino Havukaisen ja Sa-
mi Toivosen hilpeisiin
Tatuun ja Patuun.

Alexander Reichstei-
nin suunnittelema elä-
myksellinen näyttely-
arkkitehtuuri ottaa
huomioon kaikkein pie-
nimmätkin näyttely-
vieraat. Näyttely on
matka kuvittajien loih-
timiin ihmeellisiin
maailmoihin, joiden
tunnelmat vaihtelevat
heleästä mystiseen ja
linnunlaulusta kau-

pungin hälinään. Näis-
sä maailmoissa kaikki
on mahdollista: talot
lentävät ja prinsessoil-
la on siivet. Näyttelyn
teema on ”metsästä
kaupunkiin”, jonka
kautta esiin nousevat
muutokset asuinympä-
ristössä ja elämän-
muodossa.

Joulukuussa avau-
tuu Annantalossa jäl-
leen kerran, maunula-
laisen taiteilija ja ku-
vittaja Alexander
Reichsteinin suunnitte-
lema näyttely Kirjanal-
leja ja nallekirjoja.
Näyttely on ollut esillä
jo noin 20 kertaa ympä-

ri Eurooppaa (pääosin
Saksassa ja Italiassa)
mutta vasta vain 5 ker-
taa Suomessa. Ennen
Annantaloa se avataan
viela Kouvolan taide-
museossa 23.9. Tilai-
suuteen on vapaa pää-
sy. Lähde sinäkin tu-
tustumaan kirjojen
maailmaan nallekar-
hu-teemalla.

A l e x a n d e r
Reichstein: Kirjanalleja
ja nallekirjoja
01.12.2005 –
31.12.2005. Vapaa pää-
sy. Aukioloajat: ark.
9–18, la–su 11–17.
Osoite: Annankatu 30,
00099 Helsingin kau-
punki, http://www.kult-
tuuri.hel.fi/annantalo

Karhujen talo on yk-
si näyttelyn keskeisistä
elementeistä. Se on
eräänlainen kirjasto
täynnä maailman- ja
kotimaisen kirjallisuu-
den nallekirjoja. Esillä
on myös alkuperäisiä
nallekarhukuvituksia.

”Satua ja totta” sekä
”Kirjanalleja ja nallekirjoja”

Alexander Reichstein:

10.– 21. lokakuuta on Saunabaarissa nähtävänä maunulalaisten taitei-
lijoiden töitä Saunabaarin aukioloaikoina ma–pe 8–16 (Saunabaarin
kahvila avoinna klo 8–15).

Näytteille töitään tuovat Anneli Rautvuori, Juha Kirkas, Enrico
Garff, Alexander Reichstein ja Juhani Vierimaa.

Vapaa pääsy!

Taidenäyttely

Enrico Garff maalaa 
muotokuvia

”Kristus ja kolibri”
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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

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

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

Ismo Suoraniemi
GSM 050 366 9134
suora (09) 8563 5134

Luontopolun syntymä-
vuodeksi voidaan mää-
ritellä vuosi 1990, jol-
loin esitin sen kaupun-
gin metsäosaston Tau-
no Immoselle, jonka
mielestä se sopi erittäin
hyvin edustamaan kau-
pungin lähiulkoilu-
alueiden monimuotois-
ta luontoa.

Maunulan yhteis-
suunnitteluprosessin
aikana luontopolun
suunnitteluun ja toteut-
tamiseen saatiin erillis-
rahoitusta vuosina
1993 – 2002. Tänä aika-
na koko luonto-ohjelma
toteutettiin internet-si-
vuille kaupungin avus-
tuksen turvin. Kaupun-
gin eri virastot ja laitok-
set antoivat apua eri
kohteiden suunnittelus-
sa ja toteutuksessa.

Yliopiston 
laitokset mukana

Kasvitieteellisen laitok-
sen Artto Kurtto keräsi

1990-luvulla laaditun
Helsingin kasviatlaksen
tiedoista Maunulan lä-
hiympäristön kasviluet-
telon – 428 putkilokas-
via, joihin vuosien var-
rella on voitu lisätä pa-
rikymmentä uutta lajia
– lähinnä viljelykarku-
laisia. Eläintieteellinen
laitos toimitti luettelon
alueella pysyvästi tava-
tuista linnuista – 68 la-
jia.

Maunulassa koulun-
sa käynyt Seppo Vuo-
lanto auttoi erityisesti
lehtokasvien ja lintujen
suojelun suunnittelus-
sa. Kasviasiantuntijana
tunnettu Pentti Alanko
opasti harvinaisten kas-
vien tunnistamisessa
sekä Maunulan nimik-
kopuun niinipuun histo-
riatiedoissa. Maapohjan
historiasta saatiin myö-
hemmin tiedot kaupun-
gin geologiselta osastol-
ta.

Luontopolku alkaa
Metsäpurontieltä ja

kiertää polkuja ja pol-
kupyöräteitä pitikin
Maunulan eteläpuolelta
Patterinmäelle. Matkaa
on kaikkiaan noin 3.5
kilometriä.

Luontopolusta suun-
niteltiin kertomus luon-
non näkyvästä ja elä-
västä monimuotoisuu-
desta. Sen varrella on
kosteikkoniitty, puro-
lehto, metsätyyppiesi-
merkit, kalliometsä,
pähkinälehto, haapa-,
koivu-, kuusi- ja terva-
leppäsekametsä, soistu-
nut ja soistuva metsä,
sairas kuusikko, lehto-
korpi ja hetteikkö, luon-
nontilaan jätetty niitty,
palstaviljelyalue, pellol-
le istutettu kuusikko,
jalopuuistutuksia, hoi-
dettu niitty, suuripui-
nen kuusimetsä, kunto-
polkupuisto, vanha lin-
noitusalue ja kaupun-
gissa harvinainen keto-
alue.

Tarkoituksena on ol-
lut osoittaa maunula-

laisille lähiympäristö-
luonnon antamat mah-
dollisuudet nauttia
luonnon monimuotoi-
suudesta ja ymmärtää
sen antamat viestit
luonnon kehityksestä
sekä ihmisen avulla et-
tä ihmisestä huolimat-
ta.

Maunulan nettisivu-
jen luontokuvat ovat
kertomuksia molemmis-
ta, luonto ja sen eliöstö
taistelevat jatkuvasti
elintilasta ja olemassa-
olostaan – kukin laji
omilla menetelmillään.
Jääkauden jälkeen syn-
tyneet lehtipuumetsät
ja männiköt ovat saa-
neet antaa tilaa soistu-
miselle (30 % maan pin-
ta-alasta) ja viimeksi
Suomeen saapuneelle
havupuulle kuuselle, jo-
ka varjopuuna ja happa-
men neulaskarikkeen
avulla on vallannut par-
haita kasvupaikkoja.

Osmo Airo

MMMMaaaauuuunnnnuuuullllaaaannnn    lllluuuuoooonnnnttttooooppppoooollllkkkkuuuu    11115555    vvvvuuuuoooottttttttaaaa

Anneli Rautvuoren 
maalauksia
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Istun sieluahivelevässä
leivonnaisten tuoksus-
sa Wanhan Maunulan
konditoriassa. Daniela
Antonesein palvellessa
hyväntuulisena asiak-
kaita, Marian Antone-
sei kertoo: ”Olemme
molemmat Romanias-
ta, Bukarestista. Minä
olen elektroniikka-insi-
nööri, vaimoni on kou-
lutukseltaan kokki.
Lähdimme kahden lap-
semme kanssa Roma-
niasta, koska poliitti-
sen tilanteen takia en
saanut omalta alaltani
työtä. Tulimme Suo-
meen 1990. Halusimme
perustaa perheyrityk-
sen, jossa voisimme
työskennellä vaimoni
kanssa yhdessä ja myö-
hemmin, jos niin ha-
luavat, myös lapsemme
voisivat olla mukana.
Konditoria-alalla siir-
ryimme seitsemän
vuotta sitten ja Mau-
nulassa olemme olleet
kaksi vuotta.”

Viihtyisässä
Maunulassa

Kummatkin vakuutta-
vat viihtyvänsä hyvin
Suomessa ja työssään
vehreässä ja siistissä
Maunulassa. Parasta
Suomessa on molem-
pien mielestä turvalli-
suus, toimivuus sekä
tietenkin puhdas luon-

to. Miinuksen puolelle
Daniela kirjaa pitkän
pimeän talven, Marian
suomalaisten sulkeutu-
neisuuden.

Tulevaisuuden
toiveita

Tulevaisuudelta Anto-
neseit toivovat omako-
titalon ostoa ja että
perhe pysyy terveenä.
Marian Antonesei toi-
voo myös että yrityksen

toiminta kehittyy. Mo-
lemmat toivovat tieten-
kin myös että maunu-
lalaiset kävisivät ahke-
rasti konditoriassa. Va-
paa-aikanaan kesällä
Antoneseit suuntaavat
asuntoautollaan kohti
Suomen maaseutua;
mieluiten veden äärel-
le. Muita harrastuksia
on lukeminen. Maria-
nia kiinnostaa tiede ja
tekniikka, Danielaa
historia, romantiikka
ja runot. Kuntokoulua-
kin harrastetaan.

Suu makeaksi

Herkkuna nämä herk-
kujen ammattilaiset ot-
tavat Marian bebe- tai
perunaleivoksen. Da-
niela rommileivoksen.
Lähtiessäni minua
saattelee kadulle ihana
pullantuoksu ja ystä-
vällisen avioparin läm-
min hymy.

Meillä on Maunulas-
sa Suomen kuvioissa
aika harvinainen onni
– meillä on toimiva
konditoriakahvila.
Unohtakaa välillä mar-
kettien tylsä muovi-
pussileipä ja menkää
ostamaan rapeakuoris-
ta leipää. Tai pankaa
oikein ranttaliksi ja va-
litkaa hurmaava lei-
vos.

Sonja Ekholm

WWWWaaaannnnhhhhaaaa    MMMMaaaauuuunnnnuuuullllaaaa
Tummatukkaiset mie-
het paistavat pizzoja
Maunulan PizzaTaxis-
sa. Heitä katsellessaan
voisi kuvitella olevansa
Napolissa tai ainakin
että miehet olisivat Ita-
liasta. Mutta he tulevat
kauempaa. Abdulla Do-
gan kumppaneineen
tulee Turkista.

Herkulliset 
fransescanat

Dogan kertoo lähte-
neensä Suomeen lähel-
tä Iranin rajaa Diyadi-
nista. Kotiseudullaan-
kin Abdulla Dogan oli
yrittäjä. Hänellä oli
kahvila. Hän ei lähte-
nyt mielellään esi-
isiensä maasta, mutta
kurdina elämä Turkis-
sa kävi liian vaikeaksi.
Monimiljoonaisen kur-
diväestön ihmisoikeuk-
sia loukataan karkeas-
ti. Hän kertoo tulleensa
Suomeen vuonna 1991.
Täällä hän sai töitä
pizzeriassa ja oppi mi-
ten tehdään herkulliset
quattrot, fransescanat
ja kummisedät. Dogan
viihtyy työssään ja Suo-
messa.

Koti-ikävä
vaivaa

Ymmärrettävästi hä-
nestä täällä on parasta
turvallisuus ja rauha,

pahinta rasismi. Abdul-
la Doganin Rahime vai-
mokin on Turkista.

Jos tilanne Doganin
kotiseudulla rauhoit-
tuisi ja kurdien olot pa-
ranisivat, hän toivoisi
voivansa palata isiensä
maalle.

Töitä riittää

Pizzeriassa Abdulla
Dogan tekee niin pitkiä
päiviä ettei uutteralla
ja työteliäällä pienten
lasten isällä totisesti
ole vapaa-ajan ongel-
mia. Jostain hän kui-
tenkin nipistää aikaa
myös jalkapallolle,
kuntoilulle ja lenkkei-

lylle.
Työtätekevä ja raskau-
tettu Maunulan väki,
ellette ole valmista-
massa terveellistä koti-
ruokaa luomuaineksis-
ta tehkää itsellenne
palvelus joka nostaa
suosiotanne lastenne-
kin silmissä ostakaa
pizza. Sinkut sen iän-
ikuisen mikroeineksen
sijaan syökää pizza.
Eläkeläiset lakatkaa
haikailemasta kalaku-
kon perään, herkutel-
kaa sillä taas ensi kesä-
nä Suoman luona Reisi-
järvellä, nauttikaa
pizza.

Sonja Ekholm

Pizza Taxi

Mauritius sijaitsee In-
tian valtamerellä Ma-
dagaskarin itäpuolella.
Se on trooppinen su-
keltajien ja snorklaa-
jien paratiisisaari, jos-
sa asuu lähes 1,2 mil-
joonaa asukasta.

Mauritiuksen lahja
Maunulalle on Yhteis-
koulun uusi matema-
tiikan opettaja Deoma-
ni Sharma Ramsurrun.
Hän on asunut Suo-
messa jo vuodesta 1992
ja on sekä Mauritiuk-
sen että Suomen kan-
salainen. Ramsurrun
opiskeli 1980-luvulla
Leningradissa mate-
matiikkaa ja meteoro-
logiaa saatuaan sinne
stidendin. Valmistut-
tuaan hän palasi nel-
jäksi vuodeksi Mauri-
tiukselle matematii-
kan opettajaksi. Sa-
maan aikaan hän työs-
kenteli myös Mauri-
tiuksen ilmatieteen
laitoksella.

Ramsurrun muutti
1990-luvun alkupuolel-
la Suomeen jatkamaan
opintojaan yliopistolla.
Väitöskirja on kuiten-
kin edelleen vain haa-
veena, sillä Ramsur-
run on työskennellyt
opettajana helsinki-
läisissä kouluissa. Hän
on opettanut sekä eng-
lanniksi, suomeksi että

ruotsiksi. Maunulan
Yhteiskouluun hän tuli

Ressun lukiosta.
Ramsurrunin äidin-

kieli on ranska, mutta
hän puhuu englannin,
joka on Mauritiuksen
virallinen kieli, lisäksi
venäjää, suomea, es-
panjaa, italiaa, ruot-
sia, saksaa, hindiä ja
hieman puolaa. Ram-
surrun uskookin, että
matemaattinen ja kie-
lellinen lahjakkuus
kulkevat käsi kädessä.
Samaa perua on myös
musikaalisuus.

Ramsurrun pitää
Suomessa erityisesti
vedestä, valoisuudesta
ja vehreydestä. Mielui-
ten hän matkustaa Itä-
Suomessa – varsinkin,
jos pääsee saunomaan
veden äärellä.

Tapasin Ramsurru-
nin töihin pyöräillessä-
ni. Hän kysyi tietä Yh-
teiskoululle. Tuolloin
aamulla uutisissa pyy-
dettiin huomioimaan
ekaluokkalaiset liiken-
teessä. Opettajia ei
mainittu, mutta joskus
heilläkin on ensimmäi-
nen koulupäivänsä.

Hanna Horppila

MMMMaaaauuuurrrriiiittttiiiiuuuukkkksssseeeellllttttaaaa    MMMMaaaauuuunnnnuuuullllaaaaaaaannnn

Daniela Antonesei
kahvilan edustalla.

Abdulla Dogan

Paratiisimainen Mauritius sijaitsee kauka-
na Intian valtamerellä.



Koko syyskauden, joka
toinen tiistai kello
14–15.30, on Sauna-
baarin asiakkaiden
Åke Lahtisen, Osmo Ai-
ron ja Arto Salmelan
suunnittelemaa ja jär-
jestämää ohjelmaa yh-
teistyössä työväenopis-
ton kanssa.

Kokoonnumme Sau-
nabaarin vaahte-
rasalissa, os. Metsäpu-
rontie 25, 00630 HEL-
SINKI kuulemaan ja
keskustelemaan eri ai-
heista asiantuntijan
johdolla.

Syksyn ohjelma:

13.9. Uusi Etelä-Afrik-
ka.

Toimittaja Helvi Ko-
lehmainen kertoo koke-
mastaan ja näkemäs-
tään – menneisyyttä-
kään unohtamatta.

Ti 27.9. Planetarismi
– uusi ajattelutapa VT
Ele Alenius tarkastelee
maailmankehityksen
nykytilaa ja tulevai-
suuden mahdollisuuk-
sia.

Ti 11.10. Königsber-
gistä Kaliningradiksi.
Toimittaja Åke Lahti-
nen kertoo Itä-Preussin
vuosisataisista vaiheis-
ta sekä alueen nykyi-
syydestä.

Ti 25.10. Helsingin
seudun geologiaa.

Ti 8.11. Uskonnolli-
set kokemukset. Kirk-
koherra Heikki Järvi-
nen pohtii uskonnolli-
sia kokemuksia.

Ti 22.11. Luovuus ja
unet. Psykiatri Tuulik-
ki Saaristo.

Tervetuloa mukaan!
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on vuodesta 1952 asti
Maunulassa toiminut
tyttölippukunta. Toi-
mintaamme kuuluu vii-
kottaisten kokousten li-
säksi retkiä ja leirejä.
Toiminta luonnossa on-
kin partiotoiminnan
tärkeä osa-alue. Lisäksi
harjoittelemme erilai-
sia ensiapu- ja käden-
taitoja. Kokoonnumme
tällä hetkellä Maunu-
lan kirkon yläkerrassa.
Toimintaa tehdään 3
ryhmän ja aktiivisen
johtaja joukon voimin.
Jäseniä lippukunnas-
samme on 42, joista
suurin osa on 10–20 -
vuotiaita.

Tänä syksynä lippu-

kuntaamme peruste-
taan uusi ryhmä, johon
haetaan 1. ja 2. luokka-
laisia tyttöjä. Ryhmä
kokoontuu torstaisin
klo 17.00 – 18.30 15.9.
alkaen. Mukaan voi il-
moittautua lähettämäl-
lä sähköpostia osoittee-
seen vuokot_ilmoittau-
tuminen@yahoo.com
Muihinkin ryhmiin ote-
taan uusia jäseniä jos
niissä on tilaa. Lisäksi
haemme uutta kokoon-
tumistilaa lippukunnal-
lemme. Sopiva tila voisi
olla esimerkiksi kerros-
talon kerhohuone. Yh-
teydenotot mahdollisis-
ta tiloista yllä olevaan
sähköpostiosoitteeseen.

Partiolippukunta
Vuokot ry

Maunula osallistuu
kansainväliseen muo-
toiluvuoteen 2005 jär-
jestämällä seminaarin
tiistaina 18.10. klo
17–20 Saunabaarilla
sekä taidenäyttelyn
Mediapajalla lokakuus-
sa. Maunulan muotoi-
luseminaarin teema on
Access – saavutetta-
vuus. Muotoilu eli de-
sign liittyy moneen asi-
aan arkielämässämme
kuten esineiden käytet-
tävyyteen ja digitaali-
sen viestinnän ymmär-
rettävyyteen.

Maunulan seminaa-
rissa pohditaan, miten
muotoilun keinoin voi-
daan vastata seuraa-
viin yhteiskunnallisiin

haasteisiin kuten pal-
velujen saavutettavuu-
teen sekä suunnistetta-
vuuteen liikenteessä,
väestön vanhenemi-
seen ja ulkomaalaisvä-
estön integroimiseen.
Seminaarissa käsitel-
lään Maunulan de-
signklusteria, Suur-
suon elämänkaarikort-
telia sekä Suursuon
vanhusten kuntopolun
suunnittelua.

Maunulan muotoilu-
vuoden näyttelyssä esi-
tellään Juhani Vieri-
maan ja Kari Konttisen
töitä. Näyttely on näh-
tävillä 11.–30.10. 2005.

Lisätietoja: www.fin-
nishdesign.fi/mvetusi-
vu

Muotoiluvuoden 
tapahtumat 
Maunulassa

Maunula-Seuran tavoitteena edistää Maunu-
lan kehittymistä viihtyisäksi, turvalliseksi ja
vetovoimaiseksi asuinalueeksi. Seuran tär-
kein tehtävä on vaikuttaa Maunulan taantu-
neen keskustan uudistumiseen.

Jos haluat liittyä seuraan, ota yhteyttä
seuran puheenjohtajaan Raimo Puroseen
(puh. 040-7165987) tai sihteeriin Juhani Ku-
roseen (puh. 0400-506397).

Seuran jäsenmaksu on 7 euroa.
Seuran tilinumero on Nordea 125 630 - 101

454
Ilmoita osoitteesi maksaessasi jäsenmak-

sua, jotta voimme välittää seuran tiedotuk-
sia.

Jäseneksi voi liittyä myös Maunulan Me-
diapajalla (Metsäpurontie 19-21). Seuraan
liittyminen onnistuu Maunulan kotisivujen
kautta www.maunula.net ks. järjestöt.

Liittymällä Maunula- Seuraan ja maksa-
malla jäsenmaksusi edistät käytännössä
Maunulan alueen kehittämistä ja hyvinvoin-
tia.

Liity Maunula-Seuraan 
ja paranna Maunulaa!

Nuorisotalon ovet
avautuivat taas kesä-
tauon jälkeen 18.8.
2005.

Toimintaa on sekä
varhaisnuorille, että
nuorille (9–17 v).

Talolle voi tulla pe-
laamaan pelejä, kuun-
telemaan musiikkia,
tekemään läksyjä tai
vain oleilemaan.

Talolla on paikalla
aina vähintään kaksi
ammattitaitoista nuo-
riso- ohjaajaa.
Jokaisella kävijällä pi-
tää olla jäsenkortti,
jonka hinta on 5 euroa.

Kerhoista ja retkistä
perimme maksuja.

Avoinna:

Maanantai: 15.00 –
17.00 varhaisnuoret,
17.30 – 20.00 nuoret

Tiistai kokouspäivä:
Keskiviikko 15.00 –
17.00 varhaisnuoret,
17.30 – 21.00 nuoret

Torstai: 15.00 –
17.00 varhaisnuoret,
17.30 – 21.00 nuoret

Perjantai: 15.00 –
17.00 varhaisnuoret,
18.00 – 23.00 nuoret

Maunulan 
nuorisotalo 
auki taas!

Sanat: Aune Riikonen
Sävel: Manjana, manjana on...

On neljäs jakso elämässä
meille koittanut.
Kun lapsuus nuoruus keski-ikä
meiltä ohi on.
Ei sureta tää lopputaival
meitä ollenkaan.
Kun usko, toivo matkasauvana
On kulkeissaan.
Manjana, manjana on
Huomenna ehkä myöhäistä.
Kyllä iski askin joskps vaivaa.
Se on kenkkua,
Mut lääkkeheksi en ma ota
siihen prenkkua.
Ma nappaan särkylääkkeen
ja pienen lenkin teen,
ja jälkeen sen käyn pitkäkseen
ja vee-nyt-telen.
...
ManJana, manJana on
huomenna ehkä myöhäistä.
Sua osteoporoosi koittelee ja
vaivaa tottakai,
mut’ paras kiittää kaikesta
mit’elämässä sai.
On onneakin ollut, siitä iloitsen
ja silloin tällöin kohtalo tarjoo
jopa kukkasen.

Manjana, manjana on
huomenna ehkä myöhäistä.

Laulu vanhuksia 
koettelevista 
sairauksista

Havets glimt,
osäkra vind.
Den som man
väntar på,
kommer inte.
Men den man
möta råkar,
väntar man
sig inte.
Vad kan man
säga,
livet är.
Att vänta och
förstå, är nåt
vi alla borde
tänka på.

Anna Eriksson

Saunabaarin 
senioripiiri
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Tunnit alkavat 5.9. alkavalla viikolla ellei toisin ilmoiteta syyskausi päättyy
16.12.2005

Laji Milloin & Missä

Ma
Sulkapallo (omatoiminen) 10–12 Maunulan liikuntahalli(2)
Sauvakavely 10 Lähtö liikuntahallilta
Lentopallo 10–12 Maunulan liikuntahalli(l)
Kuntosaliopastusta 11.15–12.00 Liikuntahallin ks
Rapakuntojumppa 16.00–16.40 Maunulan liikuntahalli(l)
(aloittelijoille ja huonokuntoisille)
Steppijumppa 16.40–17.30 Maunulan liikuntahalli(l)
Kuntojumppa 18–18.50 Haagan pelastusasema
Ti
Lentopallo 10–12 Maunulan liikuntahalli(l)
Kuntosaliharjoittelu 10–11 Liikuntahallin ks
Liikunta (1./2. Ik) 13–15 Ota yhteys leikkipuistoon
Vesitreeni 15.00 Pirkkolan uimahalli

Uintimaksu + passi
Sulkapallo (omatoiminen) 14.30–17 Maunulan liikuntahalli(2)
Ke
Sulkapallo (omatoiminen) 8–9 Maunulan liikuntahalli(2)
Kuntojumppa 9–9.50 Munkkiniemen palvelukeskus
Aikuinen-lapsi liikunta 10–11 Ota yhteys leikkipuistoon
Lentopallo 11–13 Maunulan liikuntahalli(l)
Kuntosaliharjoittelu 12–13 Maunulan liikuntahalli(l)
Sähly (5-6 1k) 15–16.30 Ota yhteys nuorisotaloon
Circuit training 17–18 Maunulan liikuntahalli(l)
Hikijumppa 18–18.50 Maunulan liikuntahalli(l)
To
Lentopallo 10–12 Maunulan liikuntahalli(l)
Kuntosaliharjoittelu 10–11 Maunula kuntosali
Pingis (omatoiminen) 14–16 Maunulan liikuntahalli(3)
Kuntojumppa 14.30–15.20 Saunabaari
Kantritanssi 18–19 Maunulan liikuntahalli(l)
Pe
Venyttelyjumppa 9–9.50 Maunulan judotatami
Kuntosaliharjoittelu 10–11 Maunulan kuntosali
Lentopallo 10–12 Maunulan liikuntahalli(l)

Lähiöliikuntapaikkojen osoitteet:
Haagan pelastusasema, Vanha Turun maantie 2
Maunulan liikuntahalli, Maunulanmaki 3-5
Munkkiniemen palvelukeskus, Laajalahdentie 30
Pirkkolan uimahalli, Pirkkolantie
Saunabaari, Metsäpurontie 25

TUNTIEN SISÄLLÖISTÄ:
Rapakuntojumppa = kevyttä kuntoilua liikuntaa aloitteleville.
(sis.: 15 min. hengästymistä, 12 min. lihaskuntoliikkeitä, 13 min. venytte-
lyä)
Vesitreeni = vesivoimistelua välineillä ja ilman, kuntopiiriä, vesijuoksua
yms.
Kuntosaliharjoittelu = ohjattua kuntosaliharjoittelua (sis alku- ja loppuver-
ryttelyn sekä laitteiden käytön opetuksen)
Kuntosaliopastus = lähiöliikuttaja paikalla opastamassa laitteiden käyttöä
Omatoiminen pingis ja sulkapallo = pelailua lähiöliikkujien kesken, väli-
neet lainaksi lähiöliikuttajalta
Circuit trainins = kuntopiiri, joka sopii miehille, naisille, aloittelijoille ja ko-
vakuntoisille
Hikijumppa, kuntojumppa = Monipuolista perusjumppaa hikeä säästämät-
tä
Kantritanssi = Kuntoilua tanssien, paria ei tarvita, sopii kaikenikäisille
Steppijumppa = jalkapainotteista hikijumppaa step-lautaa apuna käyttäen

Lähiöliikunta on Helsingin kaupungin liikuntaviraston toimintaa.
Lähiöliikuntatoimintaan mukaan ovat tervetulleita kaikki!
Liikuntatunneille voi tulla mukaan kesken toimintakauden.
Osallistujalla tulee olla voimassa lähiöliikuntapassi, jota voi ostaa liikunta-
tunneilla. Lähiöliikuntapassi maksaa 10 e/kausi. Kaudet ovat 1.1.–30.4. ja
1.9.–31.12. Lähiöliikuntapassi oikeuttaa liikkumaan lähiöliikunnan ryh-
missä.
Liikuntavirasto ei ole vakuuttanut liikuntaryhmiin osallistujia.

SENIORIVUODEN TEEMAVIIKOT: Vesitreeniviikko 35, Sauvakävely-
viikko 37, Lihaskuntoviikko 39, Tasapainoviikko 43

Liikuntaneuvontaa: Maunulan ja Haagan lähiöliikuttaja Hannele Haveri-
nen puh. 31049010, gsm 050-3627017 tai lähiöliikuttajan tsto, avoinna
maanantaisin kello 13–15, Maunulan liikuntahalli, Maunulanmäki 3-5.

Maunulan ja Haagan lähiöliikunnan aikataulu syksyllä 2005

Maunulan Seudun
Eläkkeensaajat ry
kokoontuvat Sauna-
baarin Maunula-salis-
sa aina keskiviikkoisin
kello 15–-16.
Uudet jäsenet ovat ter-
vetulleita joukkoom-
me. Meillä on muka-
vaa!!! Ota yhteyttä.
Puheenjohtaja Aino
Kokkonen (09) 7520370.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Muskarit
jatkavat toimintaansa 5.9. 2005. Maunulan leikki-
puistossa, Metsäpurontie 14-16, puh. (09) 31069849.
Tiistaisin
1. ryhmä 1–2 v. 9.30 – 10.00
2. ryhmä 2–3 v. 10.10 – 10.40
3. ryhmä 1–2 10.50 – 11.20
4. ryhmä alle 1v. 11.35 – 12.05
Torstaisin
1. ryhmä 1–2 v. 17.15 – 17.45
2. ryhmä 2–3 v. 17.55 – 18.25
3. ryhmä yli 3v. 18.35 – 19.05
Ilmoittautuminen: Leena Rainio 040-5113520.
Kurssimaksu 45,50 euroa/13 kertaa. Sisaralennus 8
euroa.

SPR Maunulan 
osasto
Osaston sähköposti:
spr_mau@welho.com
Osaston verkkosivu
www.redcross.fi/osas-
tot/ maunula

Ensiapuryhmän toiminta- ja koulutus alkavat tutus-
tumisillasta, keskiviikkona 7.9. klo 18–20 (Malmin
toimintakeskus, Kirkonkyläntie 2) ja ensiapuryh-
män ensimmäinen tapaaminen on ke 14.9 klo 18–20
ja siitä eteenpäin joka toinen keskiviikko.
Lisätietoja ensiapuryhmästä saa Kirsi Mankilalta
(gsm 0400-419148, kirsi.mankila@joensuu. fi), joka
on ensiaputoiminnan yhdyshenkilö. Kaikki kiinnos-
tuneet ovat tervetulleita!

Pelastuspalvelun peruskurssi
Aika: ke 14.9. klo 18 alkaen, parittomina keskiviik-
koina vuoden loppuun asti.
Paikka: Malmin toimintakeskus, Kirkonkyläntie 2
Ilmoittautuminen: Juhani Parkkarille, gsm 050-
5835554, juhani_ parkkari@hotmail.com

Haluatko syödä ruo-
kaa, joka on luonnon-
mukaisesti tuotettua,
lähellä viljeltyä, tuo-
retta ja edullista?

Ruokapiiriläiset ti-
laavat yhdessä tuottei-
ta.
Jokainen hoitaa vuo-

rollaan tilaukseen liit-
tyviä tehtäviä, kuten
tilauksen koontia ja lä-
hettämistä, tavaran
vastaanottoa tai nou-
toa ja jakamista sekä
maksujen keräämistä
ja tilittämistä. Mitä
suurempi piiri on, sitä
helpommalla kukin jä-
sen pääsee.

Maunulan ruokapii-
ri kokoontuu teke-
mään tilausta Maunu-
lan Mediapajalla (os.
Metsäpurontie 19-21).
Kokoontumisajoista il-
moitamme Leikkipuis-
ton ja Mediapajan il-

moitustauluilla. Ajan-
kohdista ja muista ruo-
kapiirin toimintaan
liittyvistä asioista voit
tiedustella yhteyshen-
kilöltämme: Taru-Ire-
ne Ipatti puh. 040-
5107837 s-posti: taru-
irene.ipatti(at)kolum-
bus.fi

Puhdasta ravintoa läheltäHumanitaarisen oikeuden peruskurssi
Amnestylle sekä osastolaisille ja osaston muille yh-
teistyökumppaneille.
Aika: la-su 24.–25.9. klo 9–17.
Paikka: Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie
25 (Maunula).
Ilmoittautuminen: Juhani Parkkarille, gsm 050-
5835554, juhani_ parkkari@hotmail.com

Henkinen tuki onnettomuus- ja kriisitilanteis-
sa
Aika: keskiviikkoisin 21.9.–12.10. klo 17.30–20.
Paikka: Oulunkylän seurahuone, Larin Kyöstintie
7.
Ilmoittautuminen: Pohjoiseen Työväenopistoon,
nro (09) 31088540.

Punaisen Ristin täydennetty peruskurssi
Aika: 15.–16.10. ja 22.–23.10. 2005 klo 9–16.
Paikka: Malmin toimintakeskus, Kirkonkyläntie 2.
Ilmoittautuminen: Juhani Parkkarille, gsm 050-
5835554, juhani_ parkkari@hotmail.com

Ystävä- ja vapaaehtoistoiminnan kurssi
Aika: keskiviikkoisin 26.10.–23.11. 2005, klo 17.30
– 20.00.
Paikka: Oulunkylän seurahuone, Larin Kyöstintie
7.
Ilmoittautuminen: Pohjoiseen Työväenopistoon,
nro (09) 31088540.
Hyvä tietää: Kurssi sisältää 15 oppituntia. Yhteis-
työssä Pohjoisen Työväenopiston kanssa. Koulutta-
jana Leila Koponen.

Maunulan Tenavatupa, www.pienperhe.fi, auke-
aa 11.9. Maunulan leikkipuistossa, Metsäpurontie
14-16, 00630 Helsinki.
To klo 9–12 ja la klo 10–14.
Varaukset puh. 31069849

Maunulan Martat syyskausi alkoi 16.8.
Seuraava retki on ma 12.9. 2005 klo 17:30 kodinko-
neilta, Helsingin Energia, Kampinkuja 2. Vierai-
lemme Helsingin Energiassa ja tutustumme Ener-
giakeskuksessa kodinkoneiden uusimpiin ominai-
suuksiin. Saamme paljon tietoa markkinoilla ole-
vista laitteista sekä niiden käytöstä ja energianku-
lutuksesta. Kysellä saa!
Normaalisti sinne ei ilta-aikaan pääse. Ennakkoil-
moittautuminen.
Toimintaan pääsee mukaan tulemalla mukaan ti-
laisuuksiimme. Lisätietoja löytyy myös netistä
http://www.maunulanmartat.tk/ 

Terveyspalvelujen hoitotakuun toteutumisesta ja
Helsingin vanhuspalveluohjelmasta keskustel-
laan Maunulan Saunabaarilla torstaina 8. syys-
kuuta klo 18. Mukana Maunulan terveysaseman
johtava ylilääkäri Juhani Sorvo, sosiaalipäivys-
tyksen päällikkö Olli Salin ja kaupunginvaltuu-
tettu Yrjö Hakanen.
Palvelukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25.
Vapaa pääsy. Järjestävät SKP:n ja asukaslistan
valtuustoryhmä ja SKP:n Maunulan-Pakilan
osasto.

Hoitotakuu ja vanhuspalvelut

Ruokapiirin vetäjä
Taru Ipatti työn tou-
hussa.
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Kun haluat pyrkiä koh-
ti päihteetöntä elämää,
tukenasi on Ryhdisty
ry. Yhdistys kokoontuu
maanantaista perjan-
taihin joka aamu klo
8.15–10 Mestan tiloissa
osoitteessa Suursuon-
laita 1. Maanantaiaa-
muisin voi ilmoittautua
keskiviikon ruokaryh-
mään, jossa kokataan
yhdessä. Lisäksi Ryh-
disty ry:llä on omia
vuoroja Maunulan lii-
kuntahallilla ja palsta
Suursuolla. Palvelu-
keskus Saunabaari tar-
joaa heille biljardin pe-
luuaikaa kerran viikos-
sa. Myös retkillä käy-
dään.

Yhdistyksen perus-
tamisen lähtökohtana
on yhdessä tekeminen

ja erityisesti Helsingin
Pohjoisen A-klinikan
päivätoimintakeskuk-
sen asiakkaiden tuke-
minen. Kohderyhmänä
ovat ihmiset, jotka pyr-
kivät päihteettömään
elämään ja ovat vaa-
rassa syrjäytyä. Toi-
minta täydentää kun-
nallista laitos-ja jatko-
hoitoa. Kyse ei ole tera-
poinnista, vaan asiak-
kaan omien voimavaro-
jen tukemisesta, vai-
keuksien kääntämises-
tä vahvuuksiksi. Kes-
keisintä on tasavertai-
suus ja ihmisarvon
kunnioittaminen. Mes-
tan toiminnanjohtaja-
na on Katarina Ojala ja
Ryhdisty ry:n puheen-
johtajana Mauri Huh-
tala.

Maunulan kirkon laulu- ja musiikkiryhmä harjoitte-
lee keskiviikkoisin klo 18.30 – 20.30. Entiset ja uudet
laulajat tervetulleita. Ohjelmassa uudempaa ja van-
hempaa laulustoa (tuomaslauluja, taize-lauluja jne).
Ohjaajana Maija Pesonen-Kareinen. Syksyn ensim-
mäinen kokoontuminen 7.9.2005.

Lasten ja heidän huoltajiensa musiikkituokiot torstai-
sin
– klo 9.30–10 noin 2–5 -vuotiaille
– klo 10–10.30 noin 1–2 -vuotiaille
– klo 10.30–11 noin 1- vuotiaille
Lauluja, leikkejä ja rytmisoittimia
Ei etukäteisilmoittautumista eikä kerhomaksua.
Perhekahvio. Syksyn ensimmäinen kokoontuminen
22.9. ja viimeinen 1.12.2005. Ks. myös Lapsi- ja perhe-
työ.

Adoramus-lauluyhtye harjoittelee ja esiintyy projekti-
luonteisesti, yhteydet kanttorin kautta.

Maunulan musiikkia internetissä!
Maunulan kirkossa järjestettäviä musiikkitilaisuuk-
sia voi kuunnella myös internetin kautta osoitteessa
www. verkkokirkko.fi Musiikkitilaisuudet tulevat
suorina lähetyksinä kirkosta ja sen jälkeen niitä voi
kuunnella arkistosta.

SYYSKONSERTTI su
25.9. klo 18 Maunulan
kirkossa. Piano-viuluduo.
(Internet-lähetys)

Perhekerho Maunulan
kirkolla Metsäpurontie 15
joka toinen perjantai klo 9.30–11.
Vastaava työntekijä pastori Kukka Handolin. Syksyn
ensimmäinen kokoontuminen on 09.09.2005.

K-17-ILLAT
Nuorille aikuisille. Yhdessä nuorisotyön kanssa. Tar-
joilua, ohjelmaa ja keskustelua. Joka toinen tiistai klo
18.00 Maunulan Seuriksella, Maunulantie 21.

MAUNULAN SEURIS, Sali, Maunulantie 21, 00630
Hki
Tyttöjen liikuntakerho 7–9v. ma klo 16.30 – 17.30.
Ohjaajina Nelli Kokkonen ja Miia Rajala.

Poikien sählykerho 7–10v. ma klo 18–19
Poikien sählykerho 11-12v. ma klo 19–20
Ohjaajina: Kristian Ojala ja Retu. Tiedustelut: Nuori-
sotsto puh. 7283130.

MAUNULAN KIRKKO, kerhohuone, Metsäpurontie
15, 00630 Hki
Rumpujensoiton alkeet 7–10v. ma klo 14–15.30
Rumpujensoiton alkeet 10–14v. ma klo 15.30–17.00
Ohjaajana: Petri Aunola

Tyttöjen askartelukerho 7–10v. to klo 14–15.30
Ohjaajina: Pamela Suomalainen ja Marja. Tieduste-
lut: Nuorisotsto puh. 7283130.

MESSU sunnuntaisin klo 12 Maunulan kirkossa Met-
säpurontie 15.
Niinä päivinä, joilloin on iltamessu, ei ole klo 12 mes-
sua Maunulan kirkossa.
ILTAMESSUT klo 18 Maunulan kirkossa syksyllä
noin kerran kuukaudessa; 18.9., 9.10. ja 20.11. 2005.
Lastenhoito järjestetty messujen ajaksi.

SENEGAL- JA ISRAELPIIRIT Maunulan kirkolla jo-
ka toinen tiistai kello 13, parillisina viikkoina. Piirien
kokoontumista edeltää hartaushetki klo 13 kirkon
puolella. Syksyn ensimmäiset kokoontumiset 13.9.

Partiotoiminta/Maunulan alue
Vuokot (tytöt)
Tiedustelut Jenni Siltainsuu, p. 040-7625241
Helsingin Metsäpojat (pojat)
Tiedustelut yli 7 v. Miia Liuha, p. 040-5698562

Sisulippukunta Onnikit, kehitysvammaisten lippu-
kunta kaikenikäisille.
Tiedustelut Marja Pottonen p. 040-5073742.

Vapaaehtoistyöntekijöitä etsitään Oulunkylän ja
Maunulan alueelle! Ota yhteyttä diakoniatoimistoi-
hin, puh. Oulunkylään 7283520 tai Maunulaan
7248599.

”Vaatetorilta” jaetaan torstaisin kello 9–11 ilmaiseksi
vaatteita ja muuta käyttötavaraa tarvitseville ja sinne
myös otetaan vastaan lahjoituksia. ”Tori” sijaitsee Ou-
lunkylän kirkon alakerrassa (Teinintie 10).

KUTOMAKERHO
Teinintie 8 b 2. krs pitää ovia avoinna maanantaista
torstaihin kello 9–16.
Kerhossa on yli 20 kangaspuuta, joilla kerhon jäsenet
voivat kutoa helskytellä, jäsenmaksu 10 euroa/vuosi.
Keskiviikkoiltaisin kerhoilta noin kello 18.30. Joka
toinen kerta mukana srk:n työntekijä, joka toinen ker-
ta ”kerhon oma ilta”.

Pakilantielle on nouse-
massa muutamassa
vuodessa kolme uutta
suurta 2000 kerros-m2
päivittäistavaraliiket-
tä. vastapäätä Suur-
suon ostoskeskusta ra-
kennetaan 2200 ker-
ros-m2 supermarket
sekä 400 kerros-m2
pienliiketilaa. Nykyi-
sen ostoskeskuksen
paikalle tulee asuin-
kerrostaloja, joiden
pohjakerrokseen tulee
600 kerros-m2 pienlii-
ketilaa.

Lidl rakentaa Paki-
lantie 46:n tyhjälle ton-
tille sekä Pakilantie 48
liiketalon paikalle 2300
kerros-m2:n suuruisen
liikerakennuksen. Lidl
on saanut asialle ra-

kennuslautakunnan
myönteisen päätöksen.
Alueelta poistunee Pa-
kilantien Alepa. Ale-
pan lisäksi purettavas-
sa liikerakennuksessa
toimivat kiinteistöväli-
tysliike, kebabpizzeria
sekä urheiluliike. Vie-
reinen kukkakioski
siirtynee toiselle puo-
lella Papinmäentietä
Pakilantien varteen.

HOK-Elanto on kaa-
vaillut Valtameren ta-
loon Pakilantielle Le-
polantien ja Kyläkun-
nantien väliin n. 2000
kerros-m2 supermar-
ketin. Valtameren ta-
lon supermarket on
mahdollista rakentaa
nykyisten kaavamää-
räyksien puitteissa.

Pakilantien kauppa-
palvelut paranevat

Suursuon pientaloalu-
een kaavaehdotus tulee
virallisesti nähtäville
joulukuussa 2005. Asias-
ta järjestetään tällöin
asukastilaisuus. Mau-
nulan koillisosaan Paki-
lan eteläpuolelle Suur-
suolle ollaan kaavoitta-
massa 150–200 kpl kau-
punkipientaloja. Alue
rajautuu Suursuon-
tiehen, Tuusulantiehen
ja Saarnaajantiehen.

Patterinmäen alue ja
vanhusten kuntopolku
säilynevät ennallaan.
Nykyisen koirapuiston
toiminnot siirrettäneen
Tuusulantien toiselle

puolelle. Suursuon poh-
joinen viljelypalsta-
alue, joka on lähellä
Saarnaajantietä jää ra-
kentamisen alle. Eteläi-
nen Suursuontiehen ra-
jautuva viljelypalsta-
alue säilyy. Viljelypals-
toille pyritään löytä-
mään korvaavaa tilaa
Pirttipolun rivitaloalu-
een edessä olevalta pel-
toaukeamalta tai mah-
dollisesti muualta kes-
kuspuiston tuntumasta.
Viljelypalstatoiminnan
on mahdollista jatkua
näillä näkymin aina syk-
syyn 2007 asti nykyisel-
lään.

Suursuon pientalo-
alueen kaavaehdotus
julkiseksi joulukuussa

Maunula on poikkeuk-
sellisen yhtenäinen 50-
luvun asuinalue, mikä
tekee asuinalueesta
erittäin arvokkaan.
Kaupunkisuunnittelu-
virasto suorittaa syk-
syllä 2005 yhteistyössä
rakennusvalvontavi-
raston ja kaupungin-
museon kanssa Mau-
nulan kerros- ja rivita-
lotalojen sekä pihojen
inventoinnin, johon si-
sältyy mm. alueen ja
rakennusten valoku-
vaus. Työn suorittajina

ovat Arkkitehtitoimis-
to ARK-BYROO sekä
MA-arkkitehdit.

Inventointi kohdis-
tuu 50-luvun raken-
nuskantaan ja se liit-
tyy Maunulan suojelu-
kaavan tekemiseen.
Suojelukaavan tekemi-
nen alkaa vuonna
2006.

Lisätietoja saa ark-
kitehti Riitta Salastiel-
tä (puh. 1694237) ja
arkkitehti Sari Ruotsa-
laiselta (puh.
1694441).

Maunulan rakennuskanta
ja pihat selvitetään

Ryhdisty rySeurakunnan toimintaa

Ruhdistyksen tehotiimi Mauri Huhtala ja
Marjut Tenhunen.
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Pistäydy 
Mediapajalla!
Mediapajaa auki arkisin noin klo
10–17. 
Mediapajalla on mahdollista
käyttää tietokonetta ja internetiä
ilmaiseksi. 
Mediapajan toiminnasta vastaa
Maunula- Seura. Toiminnan vetä-
jä on Timo Brunila (puh. 0400-437684). Vapaaehtoisia Mediapajan
ylläpitäjiä on nyt n. 15 henkilöä. Vapaaehtoisten yhteyshenkilönä
toimii Tuulamaria Haglund (puh. 041-4802558).
Jatkossa on tarkoitus pitää Mediapajalla taide- ja valokuvanäytte-
lyitä. Näyttelysarjan aloittaa Juhani Vierimaa lokakuussa.

Liity Maunula-Seuraan
Jos haluat liittyä seuraan, ota yhteyttä seuran
puheenjohtajaan Raimo Puroseen (puh. 040-
7165987) tai sihteeriin Juhani Kuroseen (puh.
0400-506397).
Seuran jäsenmaksu on 7 euroa.
Seuran tilinumero on Nordea 125 630 - 101 454


