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Rakennusvirasto järjesti
keskiviikkona 21.5.
Maunulassa puistokäve-
lyn "Purojen solinaa 50-
lukuisessa Maunulassa,
Keskuspuiston kainalos-
sa". Puistokierros oli erit-
täin suosittu. Kävelyllä
oli mukana liki 150 hen-
kilöä. Noin 1/5 osallistu-
jista oli Maunulasta.
Kierros alkoi Pirjon krou-

vilta, kiersi Pirkkolaan
purolle ja päätyi Uurna-
lehtoon. Kierros kesti
noin kaksi tuntia.

Kierroksella esiteltiin
Maunulan 50-luvun ark-
kitehtuuria ja kaavaa,
puistoja sekä metsää ja
puroja. Esittelijöinä toi-
mivat mm. projektipääl-
likkö Elina Nummi
(HKR), maisema-arkki-

tehti Marja Karisto (Ksv)
ja aluearkkitehti Sari
Ruotsalainen (Ksv).

Rakennusvirasto tekee
kävelyiden avulla puisto-
ja tutuiksi ja herättelee
asukkaita vaalimaan yh-
teisiä viherkeitaita. Opas-
tetulla kävelyllä oppii ai-
na uutta luonnosta, histo-
riasta ja asukkaiden tari-
noista.

HKR järjesti
kävelykierroksen
Maunulassa

Maunulan Apteekki avaa
ovensa maanantaina 7.
heinäkuuta Pakilantie
10:ssä kadun toisella puo-
lella vastapäätä Suur-
suon ostoskeskusta.
Vuokrasopimus 244 m2:n
suuruisista tiloista on
tehty Helsingin tilakes-
kuksen kanssa touko-
kuun alusta alkaen. 

Parhaillaan on käyn-
nissä uusien apteekkitilo-
jen suunnittelu ja raken-
taminen. Tavoitteena on
suunnitella tilat uudenai-
kaiselle apteekkitoimin-
nalle.

Maunulan Apteekki
muuttuu ns. suoratoimi-
tusapteekiksi: resepti-

asiakkaat ottavat vuoro-
numeron apteekkiin tul-
lessaan ja reseptit käsitel-
lään asiakkaan istuessa
farmasistia vastapäätä.
Käyttöön otetaan robotti,
joka poimii lääkkeitä re-
septivarastosta. Lääkkeet
maksetaan erillisellä kas-
salla. Kaikella tällä no-
peutetaan reseptinkäsit-
telyrutiineja ja lisätään
neuvontaan käytettävissä
olevaa aikaa. Myös itse-
hoitolääkkeiden valikoi-
ma laajenee."

Apteekin tilat ovat ka-
tutasossa ja ne suunnitel-
laan esteettömiksi. Mau-
nulan asukkaista 25 % on
65 vuotta täyttäneitä.

Maunulan Apteekki on
hyvin saavutettavissa Jo-
kerilinjan pysäkin vieres-
sä. Bussilinja 22 tuo
asiakkaat apteekin eteen
suoraan Maunulan ter-
veysasemalta. 

Apteekin tilat ovat
Maunulan uuden keskus-
tan äärellä Pakilantien
länsipuolella. Keskustaan
tulee 2200 k-m2 super-
market ja 400 k-m2 pien-
liiketilaa. Lisäksi keskus-
taan on kaavoitettu tilaa
julkisille toiminnoille ku-
ten kirjastolle (850 k-m2)
ja työväenopistolle.

Lisätietoja
www.maunula.net

Apteekki muuttaa
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Maunulan keskustan uusi
asemakaava antaa mah-
dollisuuden rakentaa liike-
keskuksen yhteyteen myös
uudet tilat kirjastolle ja
työväenopistolle. Suunnit-
telemalla ja toteuttamalla
tilat koordinoidusti ja sa-
manaikaisesti, ne voidaan
sovittaa toiminnallisesti
yhteen ja luoda maunula-
laisille yhteinen "olohuo-
ne".

Kaupungin talous- ja in-
vestointisuunnitelmilla ei
ole varauduttu julkisten
tilojen rakentamiseen sa-
manaikaisesti liiketilojen
kanssa. Siksi tein kaupun-
ginhallitukselle helmi-
kuussa ehdotuksen kirjas-
ton ja työväenopiston
suunnittelun ja toteutta-
misen kiirehtimiseksi. 

Apulaiskaupunginjoh-
taja Tuula Haatainen
pyysi asiasta lausunnot
kaupunginkirjastolta ja
työväenopistolta. Molem-
mat esittivät, että Maun-
ulan kirjaston ja työväen-
opiston tilojen suunnitte-
lua kiirehditään jaa että ne
pitäisi toteuttaa samanai-
kaisesti liiketilojen kanssa.
Samalla ne toivoivat, että
kaupunginhallitus osoit-
taa suunnittelu- ja inves-
tointivaroista riittävät
määrärahat tilojen raken-
tamisen aloittamiseksi yh-
tä aikaa liiketilojen kans-
sa. 

Kaupunginkirjasto ja
työväenopisto hyväksyivät
huhtikuussa uusien tilojen
tarveselvitykset. Tilaohjel-
massa on huomioitu olo-

huonenurkkauksia myös
asukkaiden vapaaseen ko-
koontumiseen ja mahdolli-
suus tilaisuuksien järjestä-
miseen. Työväenopiston ti-
loihin on tulossa muun
muassa yhdistetty audito-
rio /luentosali ja esitystila. 

Olen ollut yhteydessä
liiketilojen osalta hanketta
vetävän HOK-Elannon toi-
mitusjohtaja Matti Nie-
meen. Myös HOK-Elanto
toivoo hankkeiden toteut-
tamista yhteistyössä ja
koordinoidusti.

Hyvää tahtoa siis löy-
tyy, nyt on kyse ennen
muuta kaupungin rahoi-
tuksesta. 

Olen tehnyt yhdessä 10
muun valtuutetun kanssa
talousarvioaloitteen, jossa
esitetään 9 miljoonaa eu-
roa Maunulan kirjaston ja
työväenopiston suunnitte-
luun ja rakentamiseen. Li-
säksi esitin 350.000 euroa
lisää kirjaston ja työväen-
opiston vuotuisiin toimin-
tamenoihin.

Helsingin kaupunki te-
kee jatkuvasti ylijäämää -
viime vuonna voittoa ker-
tyi kaupungin liikelaitok-
set mukaan lukien 363
miljoonaa euroa. Rahasta
Maunulan keskustan ke-
hittämisen ei siis pitäisi ol-
la kiinni. Syksyllä päätet-
tävässä budjetissa näh-
dään, löytyykö siihen myös
riittävästi poliittista tah-
toa.

Yrjö Hakanen
SKP:n ja asukaslistan

kaupunginvaltuutettu

Kirjaston ja
työväenopiston uusia
tiloja kiirehditään

Kaupungin kiinteistöviras-
to ja rahoitusjohto jarrut-
tavat Maunulan uuden
kirjaston ja työväenopiston
suunnittelua ja rakenta-
mista. Kiinteistöviraston
tilakeskus ei aio esittää
hankkeeseen tarvittavia
määrärahoja ensi vuoden
talousarvioon vaan haluaa
lykätä rakentamista aina-
kin kahdella vuodella.

Kaupunginvaltuusto
hyväksyi Maunulan kes-
kustan asemakaavan yh-
teydessä jo yli vuosi sitten
päätöksen, jossa edellyte-
tään kirjaston ja työväen-
opiston tilojen suunnitte-
lua ja toteuttamista mah-
dollisimman samanaikai-
sesti kauppakeskuksen
kanssa. Liiketilojen raken-
taminen voisi periaattees-
sa alkaa jo tämän vuoden

lopussa. Tästä huolimatta
tilakeskuksen ja talous- ja
suunnittelukeskuksen vir-
kamiesjohto on sivuutta-
nut hankkeen ensi vuoden
budjetin valmisteluissa. 

Jos suunnitelmia ei ai-
enneta, tavoite toiminnalli-
sesti ja kaupunkikuvalli-
sesti hyvästä tilakokonai-
suudesta jää toteutumat-
ta. Kirjaston ja työväen-
opiston rakentaminen
kauppakeskuksen kylkeen
jälkikäteen tulee todennä-
köisesti myös kalliimmak-
si. 

Toivottavasti järki voit-
taa vielä budjettivalmiste-
luissa.

Yrjö Hakanen

Tilakeskus jarruttaa

Pääkaupunkiseudun poi-
kittaisliikenteen voimakas
kasvu edellyttää panostus-
ta poikittaisen joukkolii-
kenteen kehittämiseen.

Raide-Jokerin alustava
yleissuunnitelma laadi-
taan Helsingin, Espoon
kaupunkien, YTV:n sekä
liikenne- ja viestintäminis-
teriön yhteistyönä välille
Tapiola-Itäkeskus. Suun-
nittelulla pyritään saa-
maan hankkeelle luotetta-
va kustannusarvio ja var-

mistamaan ratalinjan ja
sen pysäkkien sekä varik-
koalueen aluevaraukset
kaavoissa ja muissa suun-
nitelmissa. 

Kehä I:n pohjoispuolelle
sijoittuvan Jokeri II:n
suunnittelu jatkuu. Jokeri
II kulkisi Vuosaaresta Pa-
loheinässä Kuusmiehen-
tien kautta, alittaisi tunne-
lissa Keskuspuiston ja jat-
kaisi siitä Myyrmäen ase-
man kautta Matinkylään. 

Kehä II:n yleissuunni-

telma välillä Turuntie –
Hämeenlinnanväylä val-
mistuu alkuvuonna. Yleis-
suunnitelman pohjalta voi-
daan jatkaa tiekäytävän
maankäytön suunnittelua.
Tiesuunnitelman laatimi-
nen on ajankohtaista vasta
ensi vuosikymmenellä.

Hakamäentien perus-
parannustyö valmistuu
vuonna 2009. Tie levenne-
tään 2+2 -kaistaiseksi vä-
lillä Mannerheimintie-Mä-
kelänkatu. Kivihaan koh-

dalla rakennetaan tunneli
ja Mannerheimintien, Il-
malankadun ja Veturitien
tasoliittymät muutetaan
eritasoliittymiksi.

Tuusulanväylä on tar-
koitus johtaa Asesepäntien
kohdalta Veturitielle. Tuu-
sulanväylän kehittämis-
selvitys välillä Pakilan-
tie/Käskynhaltijantie-Ha-
kamäentie yhdessä Uu-
denmaan tiepiirin kanssa
valmistuu alkuvuonna.

Maunulan liikennettä
suunnitellaan

Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto jatkaa Vanhan
Maunulan eli 50-luvulla
rakennetun Maunulan
suojelukaavan valmiste-
lua. Samalla selvitetään
mahdollisuuksia täyden-

nysrakentamiselle. 
Kaupunkisuunnittelu-

virasto laatii myös Keskus-
puiston virkistysaluekaa-
vaa Maunulanpuiston,
Pirkkolan ja Paloheinän-
huipun osa-alueille. Työ

pohjautuu Keskuspuiston
suunnitteluperiaatteisiin. 

Maunulassa Pakilan-
tien liikenneturvallisuu-
den parantamista välillä
Pirjontie – Rajametsäntie
on valmiit suunnitelmat.

Suunnitelmat menevät
kaupunkisuunnittelulau-
takunnan käsittelyyn, kun
Maunulan keskustan kaa-
va on hyväksytty.

Maunulaa suojellaan ja kaavoitetaan
Liikkuminen turvallisemmaksi

Olipa kerran
cutex ja o-do-ro-no, dura-gloss ja sans egal.
Soir de Paris ja Kölninvesi 4711.
syljettävä Filmstars maskaraja kieloparfyymi.
pikku-Boston, Gin Fizz ja puolukkapore.
Rautakampaus ja elefanttitossut.
Ballerinat ja nirunarukengät,
piikkarit, pjattihame ja nailoninsaumat,
patellavyö ja perunajauhotärkki,
Peter Pan -rintsut ja sukkanauhaliivit.
Cit Catin nonarit ja Axan Paratiisilinnut,
Esther Williamsin loikat,
Robert Taylor, ja Elisabeth.
Väiski, Johis ja Messukenttä,
Rusettiluistelut ja Lazzarellat

perityillä kauniksilla
Kahdeksikkoa takaperin.

Marjatta Varis ja Helen Elde

Kaupunkisuunnittelu-
virasto on julkaissut vuo-
den 2008 kaavoituskat-
sauksen. Opas on jaettu
kaikki kotitalouksiin ja se
löytyy myös netistä. Op-
paassa on kerrottu, mitä

kaikkea suunnittelua kau-
punkisuunnitteluvirasto
tekee vuoden 2008 aikana.
Kuvat ovat kaupunki-
suunnitteluviraston julkai-
semasta kaavoituskat-
sauksesta.

Maunulasta on kehitty-
mässä pitkällä aikavälillä
raideliikenteen risteyskoh-
ta. Täällä risteävät Raide-
Jokeri ja lentokenttämetro
tai -juna.

Maunulasta tulossa 
raideliikenteen 
risteysasema?

Tulevaisuudessa raide-
Jokeri saattaa kohdata
Maunulassa lentokenttä-
radan! 

Runo määrätyn
ikäisille naisille
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Maunulan XII kesäseminaari järjestetään perjantaina 6.6.2008 klo 8.30–15 Maun-
ulan kirkolla (Metsäpurontie 15). Seminaarin teemana on Älykkäät metropolin sol-
mut – kohti itseohjautuvaa kaupunginosakehitystä. Seminaarissa pohditaan met-
ropoliseudun kehittämisen hallinnan ongelmaa. 

Tilaisuudessa keskustellaan pääkaupunkiseudun kehittymisestä metropoliksi eli
monikeskusverkostoksi, jota tehokas julkinen liikenne yhdistää. Seminaarissa py-
ritään ymmärtämään metropolialueen kehitysprosesseja sekä tunnistamaan keino-
ja kehittää aluetta yhteisenä kokonaisuutena ja vaikuttaa kasvihuoneilmiöön. Kes-
tävän kehityksen kannalta metropolialuetta uhkaa yhteiskuntarakenteen hajautu-
minen.

Seminaarissa esitellään myös Maunulan ALPAKKA-hanketta ja MAP-hanketta.

Lisätietoja: www.maunula.net

Maunulan kesäseminaari

Kirkkohallitus päätti ko-
kouksessaan 26.3.2008, et-
tä 12 helsinkiläistä seura-
kuntaa liitetään kaksittain
yhteen. Näin muodostuu
vuoden 2011 alussa kuusi
uutta seurakuntaa. Mui-

den mukana Oulunkylän
ja Käpylän seurakunnat
yhdistetään. Vuoden 2011
alussa käynnistyvän uu-
den seurakunnan nimeksi
tulisi Oulunkylän seura-
kunta ja kirkkoherraksi

Reijo Kataja.
Runsaimmin seurakun-

talaisten esittämä Taivas-
kallion seurakunta ei pär-
jännyt nimivalinnassa.

Oulunkylän ja Käpylän seura-
kunnat yhdistyvät

Entisestä pannuhuoneesta
on muotoutunut kuvan-
veistäjälle oiva työtila. Ou-
lunkyläläinen Sakari Kan-
nosto on työskennellyt talo-
yhtiö Vesakon kellaritilois-
sa sijaitsevassa työhuo-
neessa jo kymmenen vuo-
den ajan.

Kannosto on valmistu-
nut Kuvataideakatemian
kuvanveiston osastolta.
Hän on tehnyt sekä veis-
toksia että installaatioita.
Materiaalit vaihtelevat sa-
vesta muoviin, lasikuituun
ja pronssiin. Oheisen ku-
van figuuri on osa viime
juhlaviikoille Galleria Ka-
tariinaan valmistunutta

Dreamspeed-veistosins-
tallaatiota alkuvaihees-
saan ennen kipsi- ja lasi-
kuituvaluja ja pintakäsitte-
lyjä.

Kannosto kertoo, että
hänen teoksensa rakentu-
vat yleensä monitahoisen
idean ympärille. "Usein
teoksissani on jokin humo-
ristinen pintakerros, joka
syvemmällä tarkastelulla
kuitenkin paljastaa vaka-
vampia aiheita sekä sisäl-
töjä. Materiaali määräytyy
teoksen sisällön mukaan."

Oman taiteellisen työn-
sä ohella Kannosto opettaa
kuvanveistoa ja muoto-op-
pia mm. Evtekissä ja Pek-
ka Halosen Akatemiassa.
Halukkaat voivat osallis-
tua lähtötaidoista riippu-
matta syyskuussa alkaville
kuvanveiston kursseille
Kalliolan kansalaisopistos-
sa ja Helsingin työväen-
opistossa Kaapelitehtaalla.

HH

Sakari Kannosto työhuoneellaan savesta muotoile-
mansa miespuolisen figuurin vieressä. Kannosto va-
semmalla.

Kiiltävä pinta on monien työvaiheiden lopputulos. Kan-
nosto on ottanut metallirungon päälle muovaamastaan
savimallista moniosaiset kipsimuotit, joihin hän lami-
noi lasikuitua. Lukuisten paklausten ja hiontojen jäl-
keen hän ruiskumaalasi ja lakkasi pinnan.

Me kaikki voimme omalla
toiminnallamme vaikut-
taa asuinalueeseemme.
Tapoja on monia. Tunne-
tuin tapa on toimia jossa-
kin poliittisessa järjestössä
ja pyrkiä sen kautta kun-
nallisvaaleissa valtuus-
toon. Siellä tai lautakun-
nissa voi ryhtyä vaikutta-
maan, vaikka monen mie-
lestä yksittäisen valtuute-
tun valta on pientä. Ehkä
näin, mutta hänellä on
kuitenkin suora kanava
vaikuttamiseen.

Toiset toimivat jossakin
kansalaisjärjestössä, joka
pyrkii suoraan vaikutta-

maan ilman kaupungin-
valtuustoa. Osa toimin-
nasta on jopa ns. suoraa,
jossa ollaan aivan lain ra-
jamailla.

Sitten on niitä, jotka
toimivat suoraan sen asian
edestä tai vastaan, joka on
heidän sydäntään lähinnä.
Näistä toimista kerrotaan
tässäkin lehdessä: kun
olemme tarpeeksi kauan
katsoneet törkyjä ympäril-
lämme toimimme suoraan
niitä vastaan ja talkoissa
pyrimme poistamaan
mahdollisimman suuren
määrän roskia.

Me Maunulan Sano-

man tekijät pyrimme toi-
millamme pitämään yllä
mielenkiintoa asuinpaik-
kaamme kohtaan. Sillä ta-
voin saamme ihmiset toi-
mimaan kotiseutunsa puo-
lesta, mitä erilaisimmin
tavoin. Jo tietous asioista
lisää halua toimia ja siitä
on vain lyhyt hyppäys oi-
keaan toimimiseen.

Eri tavat, mutta kaikil-
la on yhteisenä päämäärä-
nä entistä parempi koti-
seutu. Ja, muistakaa,
kaikki lailliset tavat ovat
yhtä arvokkaita.

Heikki Lehti

Me kaikki 
voimme 
vaikuttaa Helsingin hallinto-oikeus

tekee päätöksen Maun-
ulan keskustan kaavasta
tehdyistä valituksista ke-
säkuussa. Suursuon ostos-
keskuksen käyttämä
asianajotoimisto on täy-
dentänyt 12.5.2008 vali-
tustaan kahdella asian-
tuntijalausunnolla. Suur-
suon ostoskeskuksen vuosi
sitten 4.6.2007 tekemässä
valituksessa varattiin
mahdollisuus täydentää
valitusta myöhemmin.

Helsingin kaupungin-
hallitus esitti lausunnos-
saan Helsingin hallinto-oi-
keudelle 22.10.2007 Pro
Maunulan ry:n, Suursuon

ostoskeskuksen Oy, AsOy
Pakilantie 7:n ja Pakila-
Seura ry:n valitusten hyl-
käämistä aiheettomina ja
perusteettomina.

Tämän jälkeen Helsin-
gin hallinto-oikeuden kä-
sittelyssä on odotettu täy-
dentäviä lausuntoja. Vä-
kisinkin herää kysymys,
kuinka pitkiä valitusten
täydentämisaikoja Helsin-
gin hallinto-oikeus voi
myöntää valittajille. Toi-
nen kysymys on, että pitäi-
sikö Maunulan asukkailla,
järjestöillä, kiinteistön-
omistajilla olla mahdolli-
suus kommentoida vali-
tuksia ja ns. asiantuntija-

lausuntoja.
Valtuuston 25.4.2007

tekemästä Maunulan kes-
kustan kaavapäätöksestä
valittivat Pro Maunula ry,
Suursuon ostoskeskus Oy,
AsOy Pakilantie 9 ja Paki-
la-Seura ry. AsOy Pakilan-
tie 9:n ja Pakila-Seura ry:n
valitukset kohdistuivat lii-
kennesuunnitteluun. Kau-
punkisuunnitteluvirasto
on tehnyt Pakilantien lii-
kennejärjestelyistä erilli-
sen suunnitelman, joka
menee lautakunnan käsit-
telyyn, kun kaava on hy-
väksytty.

Päätös keskustan kaavan
valituksista kesäkuussa

Berliinin suomalaiskau-
punginosa Kladow sijait-
see Havel-joen, Wannsee-
järven ja Potsdamin lähel-
lä. Alueella on 337 rivitalo-
asunnon yhdyskunta,
Finnhäuser Siedlung, jos-
sa on Sibeliuksen, Rune-
bergin ja Lönnrotin sekä
kolmen muun "suuren suo-
malaisen" mukaan nimet-
tyjä katuja. 

Kaksikerroksiset rivita-
lot rakennettiin vuosina
1958 -61 osamaksuna sota-
velkaamme Yhdysvalloil-
le. Asuntojen alaosassa si-
jaitsevat keittiö ja olohuo-
ne, ylhäällä kaksi tai kol-
me huonetta ja kylpyhuo-
ne. Joihinkin on rakennet-
tu jälkikäteen myös sauna.

Ryhmä Berliinin Kla-
dowin suomalaistaloalu-
een asukkaita vieraili tou-
kokuussa 2005 Maunulas-
sa. Berliiniläiset olivat

matkalla omalla bussilla ja
heitä oli matkalla mukana
28 henkilöä. Kladowilaiset
olivat tutustumassa Suo-
messa kotitalojensa alku-
peräympäristöön ja -kult-

tuuriin. 
Berliiniläiset kutsuivat

Maunulan väen vierailulle
Kladowin suomalaistalo-
jen 50-vuotisjuhliin kesällä
2008.

Kladowin suomalaistalot
täyttävät 50 vuotta

Yhdistetyssä kartta- ja ilmakuvassa näkyy tuttuja suo-
malaisnimiä Kladowissa. Talotkin näyttävät aivan
Koivikkotien rivitaloilta, mutta ovat puurakenteisia
”suomalaiseen malliin”.

Taidetta pannuhuoneesta



Maunulan kotisivuilla viri-
si kevättalvella keskuste-
lu, jonka aiheena oli
Maunulan roskaisuus.
Keskustelussa tuotiin esil-
le pahimpien alueiden ti-
lanne, sekä arveluita eni-
ten roskaajista. Keskuste-
lun pohjalta Maunula-Seu-
ra ilmoittautui pääkau-
punkiseudun kevättalkoi-
siin. Lainaus HKR:n tal-
koosivuilta:

Pääkaupunkiseudun
talkoita vietetään sa-
manaikaisesti jo kuudetta
kertaa. Talkoot on tarkoi-
tettu kaikille ympäristönsä
viihtyvyydestä kiinnostu-
neille pääkaupunkiseudun
asukkaille, jotka haluavat
osoittaa välittämisensä
myös teoin. Talkoolaisten

toivotaan lajittelevan erik-
seen metalliromut, ren-
kaat, ongelmajätteet (esim.
akut, öljykanisterit, kylläs-
tetty puu) ja puujätteet
(esim. laudat, puiset huo-
nekalut). Jos jokainen va-
paaehtoinen tekee kaksi
tuntia työtä ja työn tunti-
hinta olisi seitsemän euroa,
on talkoolaisten työpanos
kaupungille lähes 400.000
euron arvoinen! (HKR /
Ajankohtaista /25.3.2008
Kevättalkoisiin ilmoittau-
tumien on alkanut.)

HKR siis toimitti lavan,
roskapihtejä sekä jätesäk-
kejä Yhteiskoulun pihalle
perjantaina 9.5.08, jolloin
myös koulu piti omat sii-
voustalkoonsa. Muun
Maunulaväen vuoro olisi
lauantaina...

Lauantai koitti aurin-
koisena ja lämpimänä; täy-
dellinen siivoustalkoosää!
Sovittuna aikana kokoon-
nuttiin Mediapajalle, josta
hajaannuttiin lähimaas-
toon säkkien, roskapihtien
sekä kottikärryjen kanssa. 

Ruusupuistoon kävel-
lessä roskapihdit viuhui-
vat tiuhaan tahtiin sujaut-
taen luontoon kuuluma-
tonta mustan säkin uume-
niin. Puistossa kuului huu-
to "Siivoojat tulee" ja puis-
ton penkeillä istujat siir-
tyivät kauemmaksi sijait-
seville penkeille, osan jää-
dessä esittämään kom-
menttejaan roskapönttö-
jen pienuudesta ja "että
mitä noin pieniä roskia pi-

tää kerätä (kruununkork-
keja)..."

Samasta Kuusikkotien
talosta lähteneet talkoo-
naiset olivat samoin mu-
kana ensimmäistä kertaa.
Heistä toinen on ollut vuo-
den verran maunulalai-
nen, ja osallistunut aiem-
missa asuinpaikoissaan
vastaaviin talkoisiin. Tä-
mänpäiväisestä tapahtu-
masta hän oli lukenut pai-
kallislehdestä ja innostu-
nut lähtemään mukaan.
Häntä huvitti erityisesti

yksi reitin varrelle osunut
roska; ilmeisesti jollakulla
oli tullut niin kiire ja ikävä
äidin luo (äitienpäivä), että
kiireessään oli repinyt ja
heittänyt maastoon kuk-
kakimpun käärepaperit... 

Toinen heistä kertoi si-
säistäneensä aatteen 'Ros-
ka päivässä', jota noudat-
taa jopa usean roskan päi-
vävauhdilla. Myös hän
kertoi eräästä kokemuk-
sestaan:   "Kaupan  edessä 

Jatkuu sivulla 6
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Maunulan alueellisen
putkikorjausmallin esi-
selvitys julkistettiin 9.4.
Ympäristöministeriössä.
Selvitystyön tavoitteena
on ollut kehittää asunto-
osakeyhtiöille ryhmäkor-
jausmalli erityisesti put-
kiremonttien toteuttami-
seen.

Esiselvityksen ovat
tehneet Kotialue Oy:n
Mikko Virkamäki ja Paa-
vo Kykkänen. Idea talo-
yhtiöiden yhteistyöstä
putkiremonteissa syntyi
Maunulan aluefoorumil-
la helmikuussa 2007. Ide-
aa kehiteltiin kevään ai-
kana paikallisessa asian-
tuntijaryhmässä. Maun-
ula-Seura ja Kotialue Oy
tekivät sopimuksen selvi-
tystyön käynnistämises-
tä 25.5.2007.

MAP-hanketta ovat
rahoittaneet Ympäristö-
ministeriö, Helsingin
kaupunki, NCC Raken-
nus Oy, Lujatalo Oy, Uu-
denmaan Mestari-Ra-
kentajat Oy ja Nordea
Pankki Suomi Oyj. 

Seuraavassa vaihees-
sa on tarkoituksena pilo-
toida mallia Maunulassa
mikäli jatkohankkeelle
eli MAP II:lle saadaan ra-
hoitus. Maunulassa on
muodostunut kaksi asun-
to-osakeyhtiöryvästä,
joissa kehitettyä yhteis-
työmallia voitaisiin ko-
keilla. 

Esiselvityksen loppu-
raportti löytyy Maunulan
kotisivuilta.

Lisätietoja:
www.maunula.net

Maunulan
alueellinen
putki-
remonttimalli
julkistettiin

Maunulassa syntynyt ja opiskeluajan jälkeen kotikulmilleen palannut nuori äiti
oli talkoissa pojanvesselinsä kanssa. Ensimmäistä kertaa talkoissa mukana ol-
leena hän tuumasi, että näitä voisi järjestää vaikka kahdesti vuodessa; seuraa-
viin voisi koettaa saada mukaan muitakin äitejä ja isiä lapsineen. Hän vertasi
Helsingin eri alueiden roskaisuuden olevan samaa tasoa.

Tunnin verran aherrettua tuloksena oli jo usea säkil-
linen roskaa sekä irrallista kaatopaikkajätettä.

Kukkakimpun käärepaperit löytyivät pensaikosta.

Kahvila-Konditoria Wan-
ha Maunula täytti 4.3.08
5 vuotta. Yritys tarjosi
asiakkailleen pullakah-
vit. Perheyritys oli sat-
sannut 5-vuotispäivän
juhlistamiseen sisusta-
malla ja maalaamalla
kahvilan uuteen uskoon.
Perheen tytär, Sorina, ot-
ti ohjat sisustuksen uusi-
misessa ja värisuunnitte-
lussa. Näin kahvio muut-
tui keväisen vihertäväksi
aina pieniä yksityiskohti-

aan myöten.
Pöytä- ja tuolikalusteet

uusittiin kahvilaan sopi-
vammaksi – vaihdettiin
suurin osa isoiksi ja ras-
kaiksi koetuista 'ruo-
ka'pöydistä kahvilaan so-
pivimmiksi pikkupöydik-
si, joita sitten voidaan yh-
distellä tarvittaessa isoik-
si mm. iltojen yksityisti-
laisuuksissa. 

Perheyrityksessä toi-
mivat pääsääntöisesti
Daniela ja Marion Anto-

nesei. Tytär, Sorina, on
hankkinut design-silmää
mm. yhdistelmälukion
opinnoista, jolta valmistui
vaatesuunnittelijaksi.
Nyt hän opiskelee Haaga
Helia ammattikorkea-
koulussa liiketaloutta ja
opintojen lomassa käy
tiuhaan auttamassa kah-
viossa. PV
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Viisivuotias kahvila sai kevään
hentoa vihreää seiniinsä

Kahvila-Konditoria Wanha Maunulan yrittäjäperhe
Marion (vas.) Sorina ja Daniela Antonesei ottivat
vastaan 5-vuotisonnitteluna vanhan kuparipannun
kukkineen taloyhtiön naisilta.

Sorina Antonesei uhra-
si paljon perheensä ai-
kaa valitessaan sisus-
tuksen yksityiskohtia,
tässä seinävalaisin, jo-
ka tuo sisustuksen vih-
reän sävyn esille



Helsingin kaupungin ra-
kennusvirasto laatii katu-
ja puistosuunnitelmia uu-
delle asuinalueelle Suur-
suonpuiston laidalle,
Maunulan koillisosaan ja
Pakilan eteläreunaan.

Suunnitelmaan sisältyvät
uuden alueen asuinkadut
ja puistot. Katu- ja puisto-
suunnitelmien luonnokset
olivat esillä 7.–14.5.2008
Maunulan kirjastossa.
Suunnitelmat menevät

yleisten töiden lautakunta-
kunnan käsittelyyn elo-
syyskuussa. 

Suursuonpuistoon ra-
kennetaan leikki- ja peli-
paikka ja puiston pääraitti
asfaltoidaan. Viljelypalsta-

alue puiston eteläosassa
uusitaan ja palstoitetaan
uudelleen. 

Helander-säätiön van-
hainkodin eteläpuolelle ra-
kennetaan uusi puisto,
Suopellonmäki. Puiston
länsiosa säilyy lähes nykyi-
sellään, mutta itäosa jou-
dutaan rakentamaan koko-
naan uudelleen puistoon
tulevan maakaasuputken
ja raitin vuoksi. Nykyisiä
puita ei voida säilyttää,
mutta maastonmuotoilujen
jälkeen puistoon istutetaan
uusia puita ja pensaita. 

Vanhusten kuntorata
jää ennalleen. Nykyinen
koirapuisto siirtyy Tuusu-
lanväylän itäpuolelle.

Katujen ja puistojen ra-
kentaminen on tarkoitus
aloittaa vuonna 2009.

Kaupunginhallitus
päätti 14.4.2008, että Suur-
suonalueen kaavasta jäte-
tään pois valituksen alaiset
tontit (34069/5, 16 ja 17).
Kaava tulee lainvoimaisek-
si toukokuun 2008 aikana. 

Kiinteistövirasto aloit-
taa tonttien luovutuksen
todennäköisesti jo syksyllä
2008.

Rakennusvirastolla on
jo rahat sekä suunnitelmat
Tuusulanväylän meluai-
dan rakentamiseksi. Melu-
aidan urakoinnin kilpailu-
tus tapahtuu syksyn 2008
aikana ja rakentaminen
käynnistyy mahdollisesti
vuoden 2009 alussa.

Pientaloalueen uusilla ka-
duilla lukuun ottamatta
Suopellonrinteen lop-
puosaa jalkakäytävä on
kadun toisella reunalla.
Suopellonkaarella vanhus-
ten kuntoradalle asti jalka-
käytävät ovat kummalla-
kin puolella tietä turvalli-
suussyistä. Katurakenta-
misessa aiotaan käyttää
asfalttia ja luonnonkiveä.
Kevyen liikenteen reitit
ovat pääasiassa kivituh-
kapintaisia. 

Uudelle pientaloalueel-
le rakennetaan pienet ka-
tuaukiot palvelemaan alu-
een asukkaita ja läpikulki-
joita. Aukioilla sallitaan
myös vieraspysäköinti kui-
tenkin niin, että oleske-
luun jää myös tilaa. 

Aukioille on suunnitteil-
la kohtaamispaikat, joilla
voi istuskella puun varjos-
sa, nauttia näkymistä, seu-
railla alueen elämää, koh-
data naapureita tai ohikul-
kijoita, vaihtaa kuulumisia

ja levähtää kotimatkalla.
Kohdat valaistaan niille
sopivilla kohdevalaisimil-
la. 

Suopellonmäen puiston
alla tulee kulkemaan uusi
maakaasuputki. Puusto
joudutaan kaatamaan ko-
konaan ja tilalle rakenne-
taan puisto, jonka keskellä
kulkee kiemurteleva ke-
vyen liikenteen reitti. Va-
lumavedet ohjataan rin-
nettä alas maan päällä, jol-
loin virtaava vesi voi ilah-

duttaa kulkijoita ainakin
osan vuodesta. 

Suopellonmäen puisto
jatkuu Suopellonkaaren
itäpuolella Suopellonpuis-
tona. Kadun ylityskohdas-
ta suunnitellaan mielen-
kiintoista ja turvallista.
Suopellonpuistossa reitti
jatkuu alueen asukkaita
palvelevalle leikkipaikalle
sekä hiekkapintaiselle pal-
lokentälle. Reitin toiseen
puoleen rajautuu laajentu-
va palstaviljelyalue.
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Maunulan koillisosan
kehittäminen etenee vauhdilla

Maunulan koillisosan
suunnittelunäkökulmat



Jalkahoitola muutti Met-
säpurontie 16:een toimit-
tuaan runsaat kaksi vuot-
ta ostoskeskuksen tiloissa.
Asiakkaita on lähiseudun
lisäksi kaupunkikeskus-
tasta, Espoosta ja jopa Tu-
rusta. Kolmevuotisen jal-
katerapeuttikoulutuksen
käyneet jalkahoitajat, Re-
nata Suurela ja Ildiko Mel-
lavuo, työskentelevät kah-
dessa vuorossa.

Oman toimipisteensä
ohessa he käyvät myös
sairaaloissa ja laitoksissa
sekä tekevät tarvittaessa
kotikäyntejä. Mm. vete-
raanit ja diabetesasiak-
kaat saavat hoitoa Kelan
maksusitoumuksella, joka
on myös muiden asiakkai-
den haettavissa.

Ikäihmisten jalkoja ra-
sittavat mm. vaivaisen-
luut, joita ei ehkä enää
leikkaushoidolla saada
kuntoon; jalkahoitolassa
apu löytyy esimerkiksi ko-
vettumat poistamalla tai
muotoilemalla sopiva sili-
konituki asiakkaan jalalle.
Paksut kynnet tai muut
kynsisairaudet ovat myös
hoidettavissa. 

Nuorten jalkavaivat,
kovettumat ja urheilun ai-
heuttamat vammat, hoide-
taan täällä tai asiakas oh-

jataan edelleen lääkärille.
Jalan laskimo-ongelmaa
potevalle voidaan mitata
jalanmukainen tukisukka,
joka tilataan Saksasta, tai
ohjataan hankkimaan vas-
taava tuote apteekista. 

Perushoidossa jalat lio-
tetaan otsonivedellä, joka
pehmentää sekä desinfioi
jalat, jolloin mikrobit, sie-
net ja virukset tuhoutuvat.

Ammattilaisen tekemänä
työvaiheet kestävät kui-
tenkin reilun tunnin. Bo-
nuksena asiakas saa hyviä
vinkkejä itsehoidosta sekä
apteekista saatavana ole-
vista rohtovalmisteista.
www.suurela.com

R.H

Maunulassa aloittaa elo-
kuussa toimintansa pien-
ryhmä joka on tarkoitettu
parisuhteessaan uskotto-
muutta kokeneille aikuisil-
le.

Ryhmän vetämisestä
vastaa psykoterapeutti /
perheneuvoja Nina Tapio.
Asiasta kiinnostuneet voi-
vat soittaa p. 0400-887378.
Samassa numerossa vas-
taanotetaan myös ilmoit-
tautumiset ryhmään.

Voit halutessasi lähes-
tyä myös sähköpostitse tei-
ja.kamb@ossy.fi.

Ryhmä kokoontuu en-
simmäisen kerran 26.8.
klo 18.00 osoitteessa Met-

säpurontie 16.
Kokoontumisia on syk-

syn aikana yhteensä seit-
semän ja kokonaishinta on

70 €.
Järj. Oulunkylän Seu-

rakunnan Siirtolayhdistys
ry
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Yrjö Hakanen
kaupunginvaltuutettu

Helsinki teki  
viime vuonna 
voittoa 363 
miljoonaa . 

www.yrjohakanen.fi

  ma–pe 8.30–18.00
  la 9.30–14.00

tervetuloa!

 Palvelemme kesällä

Suursuon ostoskeskus, Pakilantie 11
puh. 724 8543

Apteekki muuttaa heinäkuussa uusiin tiloihin 
osoitteeseen Pakilantie 10 (postin vanha tila).

Verhoilijat Kirsi Haavisto (kuvassa vasemmalla) ja Salla Salmi pitävät avoimet
ovet yritystensä Verhoomompelimo Kirsman ja Arthor-verhoomon uusissa tilois-
sa osoitteessa Töyrytie 8 sunnuntaina 1.6. klo 12–15 samaan aikaan Vesakon pi-
hakirppiksen kanssa.

RYHMÄ USKOTTOMUUTTA KOKENEILLE

oli kaksi nuorta, joista toi-
nen heitti jäätelöpaperin
maahan. Tähän toinen to-
tesi: Nyt sä teit reiän valta-
mereen."

Molemmat talkoonaiset
olivat sitä mieltä, että ros-
kien keruun sijasta voitai-
siin panostaa aiempaa
enemmän koti- ja tapakas-
vatukseen, sillä nuorena
opittu vaikuttaa vanhem-
panakin. 

Kahden ja puolen tun-

nin urakoinnin päätteeksi
säkit kasattiin kottikär-
ryille ja tyhjennettiin kär-
ryiltä roskalavalle. Tulok-
sena oli viitisentoista täyt-
tä jätesäkkiä sekä irtoro-
mua. Olo oli tyytyväinen,
joskin tietoisuus luontoon
vielä jääneistä roskista
hiukan häiritsi. Päätös
seuraavan vuoden talkois-
ta oli kuitenkin selkeä, ja
niitä odotellessa jokainen
varmaan muistaa toimit-

taa roskat niille kuuluviin
paikkoihin - roskapönttöi-
hin.

~ ~ ~ ~ ~ 
"Hyvä kasvaa Helsin-

gissä" on liike, joka yhdis-
tää asukkaat, yritykset ja
Helsingin kaupungin toi-
mimaan paremman kau-
punkiympäristön puoles-
ta. Aiheesta lisää Interne-
tissä osoitteessa: http://
www.hyvakasvaa.fi/

R.H

Perinteinen lasten kesätoi-
minta Kesäakatemia pyö-
rähtää käyntiin heti kou-
lujen kesälomien alettua
2.6. 17 erilaista kurssia
tarjoavat varmasti kaikille
halukkaille 7–13 -vuotiail-
le mielekästä tekemistä
kahden ensimmäisen lo-
maviikon aikana. Ilmoit-
tautumisaika kursseille oli
virallisesti 5.–23.5. mutta
vielä voi tiedustella paik-
koja puhelinnumerosta
040-7252022.

Kurssitarjonta on koko-
naisuudessaan nähtävänä
netissä www.ossy.fi. Eri-
tyisesti maunulalaisia lap-

sia lähellä toimivat kurssit
ovat musiikkiteatteri-
kurssi (ala-asteella), kokki
& askartelu -kurssi (nuori-
sotalolla) ja Minä ja mun
koira -kurssi (Seuriksella).
Tosin muidenkaan kurs-
sien toimintapaikat eivät
ole kaukana, vaan löytyvät
Oulunkylästä, Torpparin-
mäestä ja Metsälästä.

Ennakkotiedustelujen
perusteella suosituksi
kurssiksi on taas tulossa
Minä ja mun koira- kurssi.
Se on hauska kurssi joka
on tarkoitettu kaikille koi-
ra-höperöille tytöille ja po-
jille.. Kurssilla annetaan

koiratietoutta, harjoitel-
laan temppuja ja ensiapu-
taitoja ja ulkoillaan yhdes-
sä koirien kanssa. Kurssil-
le voi ottaa mukaan oman
koiran. Myös Maunulan
ala-asteen koululla järjes-
tettävä Musiikkiteatteri-
kurssi on ollut useana
vuonna hyvin suosittu.

Vielä ehtii mukaan, jo-
ten puhelimet pirisemään.

Lasten Kesäakatemiaa
alueella järjestää ja siitä
vastaa Oulunkylän Seura-
kunnan Siirtolayhdistys
ry.

Teija Kamb

LASTEN KESÄ-
AKATEMIA 2008

JALKAHOITOLASSA
METSÄPURONTIELLÄ

Maunulan siivoustalkoot jatkuu

Renata Suurela poistamassa kovettumia.



Metsäpurontiellä rautatie-
läisten rakentamassa 50-
luvun talossa on panostet-
tu jo alkujaan talon yhtei-
siin tiloihin, joissa ovat pe-
sutupa- ja saunatilat.
Mankelihuone on aina ol-
lut erillään ja huoneessa
on isot viikkauspöydät ja
nykyään modernitkin
mankelit. Siitä huolimatta
toimivasta, vanhasta PE-
KO-mankelista ei ole ha-
luttu luopua, koska se te-
kee niin hyvää jälkeä.
Ikääntyvä asukasrakenne
on pienentänyt mankelin
käyttöastetta ja siksi talon
naiset päättivät siirtää tie-
toa tämän mainion man-
kelin käytöstä. Käyttäjät
kehuvat etenkin puuvillan
kaunista mankelitulosta.

Mankeli toimii siten et-
tä puuorret liikkuvat pai-
navan teräslaatan alla.
Puuorsien ympärille on
kiedottu tiukasti lakanat -
ja mankelin käyttäjä vink-
kasi, että pienet pyyhkeet
menevät samaan kääröön.
Peko-mankeli toimii säh-
köllä, jolloin painavaa laat-
taa ei käyttäjän tarvitse
nostaa käsin missään vai-
heessa. Työ on sujuvaa,
kun ensin viikataan kaikki
pitkälle pöydälle valmiiksi.

Koulutustilaisuudessa
muisteltiin vanhoja aikoja.
Ennen oli paljon väkeä ko-
titöitäkin tekemässä; oli
piiat, lapsenvahdit, tädit ja
mummot, usein samassa

pihapiirissä. Silloin 'men-
tiin mankeliin', kuten kir-
jallisuuden asiantuntijam-
me kertoi. Ei koskaan yk-
sin. Ennen ei myöskään
pesty usein vaatteita. Nyt
menemme tiukasti yksin
omat vaatteemme manke-
loimaan - ja jopa häiriin-
nymme, jos joku sattuu
paikalle yhtä aikaa. Mo-
nesti jätetään liinavaattei-
den silitykset väliin, kun ei
yksinkertaisesti ole aikaa.

Koulutustilaisuudessa
muisteltiin Martta-liiton
koteihin suosittelemia
muovisia orsia, jotka ovat
vastaavanlaisia kuin Peko-
mankelin puuorret. Näihin
muoviorsiin kierrettään lii-
navaatteet kosteina kui-
vumaan ja näin lakanat

osin mankeloituvat itses-
tään kuivuessaan. 

KUVAT: PIKE VAINIO
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Maunulan yhteiskou-
lun ja Helsingin mate-
matiikkalukion ylioppi-
laat keväällä 2008

Aalto Erik Matti Mikael
Ahonen Toni Samuli
Alkio Anssi Eelis
Antson Allar
Asiala Anna-Sofia
Basili Tomas Anton
Belov Timur
Eerola Minnamari
Ghazanfari Daniel
Granström Seppo Tapani
Huisjen Robert David
Islander Anssi Eemeli
Järvinen Antti Ilmari
Järvinen Frank Olavi
Järvinen Mia Hannele
Kakkola Katju Maria
Kantola Iida Maria Emilia
Kantola Ville Hermanni
Karpo Juhana
Karttunen Salla-Maija Jo-
hanna
Keinänen Minna-Maaria
Kiukas Joni Petteri
Konttinen Kalle Juhani
Kuhmonen Eetu-Joonas
Oskari
Kuurne Jaakko Valtteri
Kärkäs Laura Aino Emilia
Lauttaanaho Annina Jo-
hanna
Lilja Katja Marjaana
Loukola Juuso Matti
Lu Zhengwu
Maaniitty Elina Pauliina
Markkula Elias Ere
Mikkonen Joona Matias
Mustonen Oona Maarit
Mäkelä Eero Aleksi
Määttänen Tommi Petteri
Naapuri Sanna Maaria
Nisov Anni
Nousiainen Juuso Johan-
nes

Nummelin Sylvia Ollinty-
tär
Nurmi Jenni Katariina
Oja Olli Henrikki
Olkkonen Samuli
Ottka Ossi Heiko
Parviainen Kirsi Johanna
Pensasmäki Hannu Pette-
ri
Pihala Laura Emilia
Piiroinen Annika Emilia
Plyenkov Borys
Päkki Petri Vilho
Pätsi Heidi Kristiina
Pöyry Tuure Noa Sakari
Rakkolainen Tuomas Il-
mari
Rantanen Antti Pekka
Jooseppi
Rantanen Jimi Kalevi
Rantanen Paavo Ilmari
Rautiainen Jussi Sylvester
Rikkinen Risko
Rissanen Heidi Christina
Ruuskanen Jasmin Emilia

Saari Annamari Elina
Savolainen Antti Ilari
Seregichev Yuri
Soikkanen Vladislav
Sorvari Katariina Anna
Maria
Tamminen Suvi Juulia
Tanhua Riikka Elina
Tiainen Olli Pekka
Toppari Jaakko Into Matti
Toppila Iiro Artturi
Tuominen Joona Juhani
Tuunanen Mimi Miret El-
sie
Ukkola Kari Tapio
Vainio Lauri Eljas
Vatanen Jarno Johannes
Vikberg Pyry Birger
Vikki Henri Sakari
Yanev Sibil Pavlov
Ylinen Sauli Einari
Zharkevich Nikolai

Yhteensä 80 ylioppilasta

Maunulaan 80 uutta
ylioppilasta

Kevään uudet ylioppilaat Elina Maaniitty ja Sylvia
Nummelin iloitsevat valkolakistaan. Elina kirjoitti 3
laudaturia, 3 eximiaa sekä magnan ja Sylvia mm. lau-
daturin, eximian ja 3 magnaa, ruotsin cumlaudekin
oli vain pisteen päässä magnasta (203/204). Hienoja
suorituksia molemmat!

Vanha mankeli ilahduttaa
vieläkin käyttäjiään

Metsäpurontien 50-luvun talossa on käytössä vielä PEKO-mankeli. Käyttöohjeen
alla lukee: Kevyt käynti – sileä pyykki!

Pyykki kääritään mankeliliinan kanssa puuorsille ja
viedään koneen painolaatan alle. Laatta liikkuu pyö-
rittäen orsia allaan.

Alkuperäisestä käyttöoh-
jeesta voi edelleen opetel-
la mankelin toimintaa.

Maanantaisin kello 19–20 Krämertintien kentällä Metsälässä alkaen 2.6. 
Oma alusta mukaan. Kertamaksu 2 €. Järjestäjänä Maunulan naisvoimistelijat.
http://maunulannv.sporttisaitti.com/

Tiistaisin klo 18–18.50 Sorsapuistossa Saunabaarin vieressä 3.6.–19.8. Metsäpuron-
tie 25. 
Oma alusta mukaan. Maksuton. Järjestäjänä Maunulan lähiöliikunta
http://www.hel.fi/wps/portal/Liikuntavirasto

Keskiviikkoisin klo 17.45–18.30 keppijumppaa Maunulan majalla 7.5.–12.6 jatkuen
elokuussa. 
Kepit saa lainaksi ohjaajalta. Kertamaksu 2 €. Järjestäjänä Helsingin latu.
http://helsinginlatu.sporttisaitti.com/
Jumpan vetäjä: Heli Limatius gsm 040 839 8372, sposti: hekaju@jippii.fi

Kesän ulkojumpat:



Maunulanpuiston palsta-
viljelijät ry:n kesä on jo
täydessä vauhdissa. Yh-
distyksen perinteiset ke-
vättalkoot pidettiin lauan-
taina 17.5., jolloin kauteen
valmistauduttiin mm. sii-
voamalla roskia ojista, ko-
ko palsta-alueelta sekä lä-
heisestä metsästä. Lisäksi
pestiin vesikaivoja ja tyh-
jennettiin roskalaatikot se-
kä korjattiin talven aikana
syntyneitä routavaurioita
alueen pienistä puisista
silloista. Päivän aikana
myös juotiin yhdessä kah-
via, syötiin pullaa ja gril-
lattiin makkaraa sekä
nautittiin virvokkeita yh-
distyksen tarjoamana.

Paikalle oli pyydetty
Gardeniasta viljelyneuvo-
ja, joka kertoi osallistujille
kompostoinnista, kiertovil-
jelystä ja vihantalannoi-
tuksesta, kasvien hyvistä
ja huonoista kasvinkump-

paneista sekä tuholaisten
torjunnasta ja "kotipuutar-
hurin litkuista", joilla lan-
noittaa kasveja tai torjua
esim. kirvoja, sienitauteja
tai hometta. Talkoolaiset
esittivät asiantuntijalle
vielä kysymyksiä esim.
kirvoista ja muista tuho-
hyönteisistä, kateviljelystä
ja eri kasvien ominaisuuk-
sista. Jaossa oli kirjallista
materiaalia esitellyistä ai-
heista sekä herkulliselta
vaikuttava lipstikkakeiton
resepti.

Talkoisiin osallistui
säällinen määrä ihmisiä ja
kaikki mainitut työt saa-
tiin tehtyä, vaikka päivä
aurinkoisuudestaan huoli-
matta olikin tuulinen. Täl-
lä hetkellä vapaita palsto-
ja alueella ei ole, mutta
palstaviljelystä kiinnostu-
neiden kannattaa seurata
tilannetta jatkossa yhdis-
tyksen ilmoitustaululta,

josta löytyy myös yhteys-
henkilöiden tiedot. Vapau-
tuvat palstat jaetaan edel-

leen jonotuksen mukaises-
sa järjestyksessä. VR

8 MAUNULAN SANOMAT 2/2008

Julkaisija: 
Maunulan Sanomien tuki ry

Päätoimittaja:
Heikki Lehti 
040-525 1504
heikkilehti@hotmail.com

Jakelulevikki: n. 6500 kpl
Latomo:
TR-Latomo Oy
Helsinki
P. 6150 0690

Painopaikka:
Riihimäen Kirjapaino 2008

Toimituksen osoite:
MAUNULAN SANOMAT
Metsäpurontie 19-21
00630 HELSINKI
puh. 8683 7760
maunulan_sanomat@
helsinkilainen.com
www.maunula.net

Lehti on Maunulan kehittämi-
sen riippumaton äänenkannatta-
ja. Se tehdään ja jaetaan vapaa-
ehtoisvoimin. Tervetuloa mu-
kaan tekemään lehteä.

Toimitus:
Pike Vainio, Helen Elde, Virpi
Räty, Hanna Horppila, Hannu
Kurki, Timo Brunila, Osmo Airo,
Riitta Heikkinen
Jakelu: Vapaaehtoiset jakajat
tervetulleita. Yhteystiedot Me-
diapajalle.
Seuraava Maunulan Sanomat 
ilmestyy elo-syyskuussa. 
Ilmoitushinnat: esim. 50 mm
35 €, 2x50 mm 65 €, 3x100 mm
160 €. Etusivun ilmoituksia ja
yli 30 % sivun kokoisia ilmoi-
tuksia lehti ei julkaise.
ISSN 1239–9426

Tyyli on
nyt kortilla
Suunnittele itse oma MyMoney-korttisi, ja saat sen juuri sellaisena kuin haluat.

Voit valita kortin kuva-aiheen omista digikuvistasi tai kuvagallerian valikoimasta.

Tilaat kortin kätevästi verkkopankissa. Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia, voit 

kokeilla oman korttisi suunnittelua osoitteessa www.nordea.fi.

MasterCard-korttiluoton todellinen kulut huomioiva vuosikorko on Avainasiakkaalle 
11,23% (01/2007). Laskennassa on käytetty 3 kk:n euriborkorkoa, 7,5%:n marginaalia 
sekä 2 000 euron suuruista käytössä olevaa luottoa. MasterCard-luoton myöntää 
Nordea Rahoitus Suomi Oy. MyMoney-kortin tilausmaksu on 12 euroa. Teemme sen mahdolliseksi

N
or

de
a 

P
an

kk
i S

uo
m

i O
yj

Oulunkylä, Pakila,
Käpylä
nordea.fi

Kun monella on lipstik-
kaa palsta-alueella ja lä-
heisten talojen puutar-
hoissa, niin tässä ajan-
kohtainen resepti, sillä
lipstikan maku on par-
haimmillaan alkukesäs-
tä. Lipstikka on myös
lemmenyrtti. Siinä mie-
lessä aina ajankohtainen.

Lipstikkakeitto
6 sipulia
voita
1 kahvikupillinen tuoret-
ta lipstikkaa
4 rkl hiivaleipäjauhoja
1,5 litraa vettä
valkopippuria
sokeripala
2 kasvisliemikuutiota
2 dl kermaa

Kuullota sipulisilppu
voissa ja lisää silputtu
lipstikka. Hauduta muu-
tama minuutti. Ripottele
pataan jauhot, sekoita ja
lisää vesi.

Sekoita joukkoon val-
kopippuri, sokeripala, lie-
mikuutio ja puolet ker-
masta Hauduta hiljaisella
lämmöllä noin tunti, so-
seuta ja lisää loppu kerma.Viljelypalstoilla ei tekeminen lopu koskaan.

Tule mukaan 
Mediapajan toimintaan

puh. 8683 7760


