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Esikaupungin
renessanssineroja?

Kirjastossa Maunula
viihteellä 1960–80!
Mitä muistat vai muistatko mitään?
7.3.–14.3.2009
Millainen oli Maunula
1960–80-luvuilla? Missä kokoontuivat nuoret, miten
lorvittiin tai urheiltiin, miten tutustuttiin tulevaan
puolisoon - ja mikä syke soi
taustalla.
Maunulalaisten entisten
nuorten vapaa-ajan teemaviikkoa vietetään 7.–14.3.
2009 Maunulan kirjastossa.
Mitä 1960–80-luvuilla ihan
oikeasti näillä kulmilla tapahtui? Tapahtuman järjestäjät toivovat, että entiset ja

nykyiset maunulalaiset
kertovat muistojaan. Totuudelle on varattu tilaa
nettiin ja äänitiedostoihin osuvimmat tapahtuman aikana esiin tulleet muistelukset ja valokuvat päätyvät kenties myös Kaupunginmuseon kokoelmiin ja
erilaisten historiikkien sivuille.
Maunula viihteellä viikon aikana kirjaston kävijät voivat siirrättää maunulassa kuvattuja vapaa-

ajan kuvia 60–80-luvuilta
vapaa-ajan digitaaliseen
muotoon. Kuvacd:n saa kirjastolta mukaansa. Paikalla on myös Kaupunginmuseo katsastamassa, josko
kuvista osa olisi niin arvokkaita, että ne löytävät tiensä museon kokoelmiin.Tarkoituksena on myös valita
vuosikymmenten maunulalainen Suomi-rock-biisi yleisöäänestyksellä.
Jatkuu sivulla 2

Esikaupunkien
renessanssi
Kaupunkisuunnitteluvirasto on julkaissut
esikaupunkien renessanssiksi ristityn kehittämismallin. Esikaupunkirakenteen täydennysrakentaminen
saa parhaimmillaan aikaan merkittävää väestökehitystä ja toivottua
dynamiikkaa asuinalueille. Lähtökohtana
on esikaupunkien taloudellisen ja sosiaalisen toimivuuden pa-

rantaminen.
Esikaupunkien renessanssi -ajattelun
taustalla on alueen paikallisuuden korostaminen ja merkitysten etsiminen niin, että jokaiselle kaupunginosalle
kehittyy oma luonteensa.
Esikaupunkien ongelmana on muun
muassa lapsiperheiden
määrän väheneminen,
koska niiden asunto-

kanta on auttamattomasti liian pienasuntovoittoista.
Julkisten ja kaupallisten palvelujen toimintaedellytysten parantaminen on osa Esikaupunkien renessanssia.Toimivat ja riittävät
palvelut parantavat
merkittävästi asukkaiden arkipäivää ja ovat
tärkeä vetovoimatekijä.
Jatkuu sivulla 5
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Maunulan
kaupunkireportteripaja
kokosi paikallishistoriaa
Helmikuussa järjestettiin
Mediapajalla työpaja, jossa
koottiin Maunulan paikallishistoriaa kännykkäelokuviksi.Työpajassa valmistuneet ohjelmat saavat ensi-iltansa Maunula viihteellä -tapahtumassa lauantaina 14.3.
Ohjelmat tuovat esiin
maunulalaisten kotiseutu-

rakkautta ja yhteisöllisyyttä ja niiden kautta hahmottuu näkymä alueen vuosikymmeniin sodanjälkeisestä uudisasutuksesta nykypäivään.Aiheina ovat Leikkipuisto, Kino Maunula,
Metsäpurontie 20:n liiketilat sekä Vesakkotien urheilullinen piha.
Työpajan vetäjinä olivat
Emmi Vainio ja Minna
Tarkka Mediakulttuuriyhdistys m-cultista. Paja liittyy
avoin kaupunkikanava
M2HZ:n toimintaan ja kaupunkireportterikoulutus jatkuu pilotin jälkeen Maunulan lisäksi myös muissa
kaupunginosissa.
Minna Tarkka

Minna Tarkka
Taideteollisessa Korkeakoulussa professorina toiminut, m-cultin toiminnanjohtaja, tutkija, tuottaja on
median moniosaaja.
Minna Tarkan opiskelusuunnitelmat vaihtuivat kädentaidoista mediaan. Media-alalla hän on toiminut
järjestökentällä sekä rakentanut koulutusohjelmia eri
yliopistoihin, muun muassa
käynnistänyt koulutusta digitaalisen museosuunnittelun ja interaktiivisen television aloille. Kaupunkitelevisio on aihe joka kiinnostaa
ja jonka kehittämisen parissa Minna Tarkka paraikaa
työskentelee.
Tarkan mukaan Suomesta puuttuu toimiva kaupunkitelevisio-media. Monet eurooppalaiset kaupungit tukevat asukasyhteisöjen ja järjestöjen tuottamia
kaupunkitelevisiokanavia.
Minna Tarkan 3-vuotinen
kehityshanke on juuri päättymässä; työ jatkuu Stadi-

TV:n kehittämishankkeena, jonka tavoitteena on
luoda kevyet tuotantomallit
esimerkiksi kaupunkireporttereiden avulla. StadiTV suunnitellaan toteutettavaksi aluksi Internet- ja
kaapelilähetyksinä.
Minna Tarkka muutti
vuoden 2008 lopulla Helsingin ydinkeskustasta Maunulaan. Eri vaihtoehdoista
Maunula valikoitui useasta
syystä; paitsi että kaupunginosa on monen kehityssuunnan kärjessä sekä kansalaisaktiivista aluetta,
myös keskeisellä sijainnilla
oli ratkaiseva vaikutus päätökseen: äiti asuu muutaman kilometrin päässä, ja
lapsen kouluun sekä harrastuksiin on sujuvat liikenneyhteydet. Läheinen Keskuspuisto sekä oma rivitalopiha olivat myös valinnassa
vaikuttavia tekijöitä. Kuisma-pojan mukaan: "Maunula on hyvä paikka!"
R.H

Jatkoa sivulta 1
Jos kotonasi on vinyylilevyjä vuosikymmenten takaa, Maunula viihteellä -tapahtuman aikana voit saada selville niiden rahallisen arvon.Asiantuntija on paikalla heti lauantaina 7.maaliskuuta. Myös muille päiville riittää
muistelun aineista: hanurimusiikkia,
vanhoja elokuvanpätkiä, valokuvanäyttely- ja joukossa myös nykyistä vapaa-ajanviettoa – maunulalaista räppiä.
Viikon huipennus on suosituimman
maunulalaisbiisin paljastus ja entisten
maunulalaisten artistien muistelu- ja
keskustelu, jossa myös livemusiikkia!
Tarkka ohjelma löytyy helmikuun
lopussa Maunulan (www.maunula.
net), Maunulan kirjaston, Helsingin
kaupunginosayhdistykset ry Helka:n
kotisivuilla.

Lena Junker – vuosikymmenien maunulalainen
Mitä ajattelee Lena Junker,
monen vuosikymmenen
maunulalainen, kaupunginosamme kehityksestä? Saadusta vastauksesta olisi voinut koota romaanin tai ainakin novellinmittaisen teoksen.Farmaseuttina toiminut
Lena Junker on muuttanut
ensiksi Maunulan Haavikkopolulle 50-luvulla, ja miehensä sekä muutaman vuoden ikäisen tyttärensä kanssa taloon Metsäpurontielle
49 vuotta sitten.
"Maunula on yhä sama,
idyllinen asuinalue jossa
luonto on lähellä, ja on vihreää ja rauhallista.Tosin silloin, kun tien toisella puolella sijainneet vanhat puutalot purettiin,täällä leijui kyllä melkoinen pöly.
Palveluitakin on aina ollut; omassa talossamme on
toiminut eri aikoina liha- ja
maitokauppa, vaatekauppa, pankki, pesula, sähkö- ja
rauta-alan liike ja ihan
alussa tietenkin elokuvateatteri. Julkinen liiken-

nöinti on kehittynyt hyvään suuntaan, sillä alkuaikojen yhden linjan sijasta
nykyään pääsee melkein
oven edestä usealla bussilla kaupunkiin, ja jos vain
jaksaa kävellä Pakilantielle, siellä on vielä lisää vaih-

toehtoja. Nykyään voi onneksi viedä lastenvaunut
bussiin; oman lapsen ollessa pieni vaunuja ei saanut
ottaa mukaan vaan lasta piti kuljettaa sylissä. Myös
taksinsaanti on yksinkertaistunut; sillä ennen taksi-

tolpalla päivystettiin vain
määrättyinä viikonpäivinä.
Asujaimiston ikärakenne oli ennen nykyistä nuorempi, ja lapsilla oli paljon
seuraa myös meidän talossamme. Nykyisellään täällä näkee myös rollaattorien
ja kävelykeppien avulla liikkuvia iäkkäitä ihmisiä…
Tyttärelläni oli talossamme
kaksi ikätoveria, ja he olivat
paljon keskenään käyden
myös viereisellä leikkikentällä leikkimässä. Käyn
siellä nykyään lapsenlapseni kanssa; hän pitää siellä
keinumisesta.
Runsaan tarjonnan vuoksi olen suosinut lähikauppoja, ja sen vuoksi ostoskeskuksella on tullut asioitua
lähinnä vain apteekissa.
Yhä edelleen käytän lähikauppaa, ja leivän haen paikallisesta kahvilasta. Silloin tällöin käyn keskustassa hakemassa jotain erityistä tarvitsemaani. Viihdyn Maunulassa – täällä on
kaikki!"

TYTTÖKOIRAN MIETTEITÄ
Joka lenkillä tulee tuttuja Maunulan uroita vastaan,
eräät suihkumeilaavat pienet tervehdykset vaan.
Mutta emännän muisti on hatara, huono,
Ja sillä on aivan hyödytön kuono,
Että muutaman tunnistaa, karvoista ainoastaan.

On tomera Valtteri ja villava Jasu,
On varova Kasperi ja uljas Hukka
On letkeät kaverit Remu ja Riesa,
Ja jo kaukaa kuuluva laulava Ossi.
On päiväkotitoverit Mörri ja Dobbi
ja pitkäkoipi Nemo, ja matala Eetu.
- Ja naapurin Toivo.
Vaan narttuja ei oteta lukuun,
kun eivät kuulu poikien sukuun.
Avustanut H.E.
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Samaa
esikaupunkia
Helsingin kaupunki on
ottanut käyttöön kalsean "lähiö"-sanan tilalle termin esikaupunki.
Lähiöhän on kauas keskustasta synkkään
neitseelliseen metsään
rakennettu asuntoalue,
jossa ei ole minkäänlaisia palveluja. Näin
määriteltynä Maunula
ei koskaan ole ollut lähiö, vaikka sitä on monesti sellaiseksi väitetty. Maunulassa asui
kantaväestöä jo kerrostalojen tullessa,se ei ole
kaukana Helsingin kes-

kustasta ja siellä on aina ollut suhteellisen
hyvä palvelutarjonta.
Siinä mielessä tämä on
aina ollut kunniakkaasti esikaupunki.
Joku maunulalainen
saattoi kuukausi sitten
lukea kaupallista ilmaisjakelulehteä, jossa oli artikkeli Helsingin kaupunginosista.
Teksti oli todella poikkeuksellista, sillä suurimmalle osalle Helsingin päättäjistä ja virkamiehistä on täysin uutta tietoa, ettei Maunula

ole kaupunginosa vaan
osa-alue Oulunkylän
kaupunginosassa.
Kun minä olen tämän aina tiennyt, on se
myös syy siihen, että
olen tässä tehtävässäni
talkootyönä levittämässä tietoutta oulunkyläläisille maunulalaisille.
Tiedoksi myös kaikille lukijoille, että Oulunkylän historia on pitempi kuin Helsingin. Uusi
tulokas vain sattui kasvamaan naapuriaan
suuremmaksi.

Maunulan elvytystalkoot
1990-luvun lama jätti monet pitkäaikaisesti, jopa pysyvästi työttömäksi. Nyt
kun talous taantuu, on pidettävä huolta siitä, että sama ei toistu. Kun yritykset
työllistävät vähemmän, tarvitaan kaupungin aktiivisuutta työllistämisessä., todettiin Maunulan elvytystalkoissa Saunabaarilla
maaliskuun alussa.
– On tärkeä, että asuinalueilla on toimintaa, jonka
ansiosta kukaan ei jää yksin, korosti Helsingin työvoiman palvelukeskus Duurin
toimistopäällikkö Sari Toiviainen.
Pitkäaikaistyöttömille on
Duurissa saman katon alta
kuntoutusta, koulutusta,
työllistämistä ja neuvontaa
velka-, terveys- ja sosiaalisissa ongelmissa.
Kaupunginvaltuutettu
Yrjö Hakanen (SKP ja
Helsinki-listat) esitti, että
Helsinki voi osaltaan torjua

lamaa ohjaamalla kaupungin 2000-luvulla keräämistä ylijäämistä lisää rahaa
palveluihin, rakentamiseen
ja työllisyyden hoitoon.
– Nyt pitää aientaa kirjaston ja työväenopiston tilojen rakentamista Maunulan uuteen keskustaan.
Yksi uuteen keskustaan tulevista asuintaloista voisi olla kaupungin palveluasuntoja. Lisäksi ala-asteen koulun pihalle parakkiin sijoitetulle päiväkoti Stigenille

tarvitaan pysyvät tilat.
Hakasen mielestä näitä
hankkeita ei pidä lykätä
monen vuoden päähän, kuten kiinteistövirasto aikoo.
Rakentaminen kannattaa
aloittaa nopeasti, koska se
on nyt halvempaa. Hän
muistutti, että Helsingillä
on lähes miljardi euroa kassatalletuksissa. Näistä rahoista osa pitää laittaa nyt
liikkeelle torjumaan lamaa.
(Teksti: JH)

laan kevään ja kesän aikana kehittämään saatujen
palautteiden pohjalta.Tulevaisuudessa palveluhakemiston voi löytää kaikilta
helsinkiläisiltä kaupunginosasivuilta, mutta aluksi
sitä testataan Maunulan lisäksi Arabianrannan ja
Herttoniemen kaupunginosasivuilla.
Kaupunginosasivujen
kehittämistyö on osa
Maunulassa ja Herttoniemessä käynnissä olevaa
Helka ry:n vetämää Alpakka-hanketta ja laajempaa
VTT:n
koordinoimaa
Ubiikki Helsinki -hankekokonaisuutta. Maunulan kotisivut, joilla on myös lisätietoa Alpakka-hankkees-

Parhaillaan laaditaan RaideJokerin alustava yleissuunnitelma välillä Itäkeskus –
Maunula – Tapiola.Rata,siihen liittyvät pysäkit,vaihtoasemat ja varikko sekä radan toteuttamisen edellyttämät katujärjestelyt suunnitellaan sillä tarkkuudella,että hankkeelle saadaan karkea kustannusarvio ja voidaan varmistaa ratalinjan ja

pysäkkien aluevaraukset
kaavoissa ja muissa suunnitelmissa.
Nykyistä bussijokeria
käyttää arkisin 27000 matkustajaa päivässä. Linjan
kuormittumisen vuoksi on
päätetty käynnistää nykyaikaisen light rail -teknologiaan perustuvan korkealuokkaisen pikaraitiolinjan suunnittelu.

Alustava yleissuunnitelma valmistuu keväällä 2009.
Alustavan yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen
Raide-Jokerin suunnittelu
etenee hankesuunnitelmavaiheeseen. Raide-Jokerin
yleissuunnitelmaluonnos on
esillä 23.2.–13.3.2009 Maunulan kirjastossa (Suursuonlaita 6).Raide-Jokeri voisi olla käytössä jo 2015–2016.

Metro Pasilasta Maunulan
kautta lentokentälle
Pasilasta Maunulan kautta
lentokentälle on kaavailtu
metroyhteyttä.Asian toi julki kaupunkijohtaja Jussi
Pajunen keväällä 2006.
Metrosuunnitelmista valmistui keväällä 2006 WSP
Groupin tekemä konsulttisuunnitelma. HKL teki
asiasta alustavan ideasuunnitelman jo vuonna 2004.
Greater Helsinki Vision
2050 kilpailun ideoiden jatkotyöstämisen myötä on
pohdittu pääradan ohjaamista maan alla lentoaseman kautta Pasilaan.

lyhyeksi ja joustavaksi.
Tuusulantietä seuraavan metrolinjan asema
sijoittuu Pakilantien ja
Suursuontien
tuntumaan.

Metroasemalle on linjasta riippuen kaksi paikkaa. Suora tunnelilinja
kulkee Maunulanmäen
väestönsuojan länsipuolelta. Aseman lippuhalli
sijoittuu uuden ostoskeskuksen länsipäähän.
Linjaa olisi ehkä siirrettävä itään väestönsuojan
itäpuolitse jos lippuhalli halutaan Pakilantien
viereen. Yhteys Jokerin
pysäkkiin olisi saatava

Missä on Maunulan
paras leikkipaikka?
Maunulan
kotisivuille
(www.maunula.net) on avattu uusi palveluhakemisto,
josta voi etsiä tietoa paikallisista palveluista. Kuka tahansa voi myös lisätä uusia
tietoja tai muokata olemassa olevia. Hakemistoon voi
lisätä paitsi kaupallisia,
myös julkisia palveluita.
Yhtälailla hakemistoon toivotaan tietoja myös paikallisista yhdistyksistä sekä ns.
epävirallisista palveluista
kuten kivoista leikkipaikoista ja puistoista. Palveluhakemiston käyttö on ilmaista sekä tietoja etsivälle tai lisäävälle asukkaalle
että palveluntarjoajille.
Palveluhakemisto on pilottivaiheessa, eli sitä tul-

Raide-Jokerin
suunnittelu käynnissä

ta, löytyvät osoitteesta:
www.maunula.net. Palveluhakemistoa koskevat palautteet ja ideat voi lähettää projektipäällikkö Anna
Kanervolle
(anna.kanervo@helka.net).
Alpakka-hanke jatkuu
kesään 2009 asti. Kevään
aikana hankkeessa jatketaan kaupunginosasivujen
kehittämistyötä. Mahdollisesti tulossa on VTT:n kanssa toteutettava Internetpalvelujen käyttäjätestaus,
johon halukkaat maunulalaiset voivat osallistua. Maaliskuussa (7.–14.3.) hanke
on mukana järjestämässä
Maunulan kirjaston Maunula viihteellä 1960–1980! tapahtumaviikkoa.

Pakilantie turvallisemmaksi
Kaupunkisuunnitteluvirasto on valmistellut Pakilantielle uutta liikennesuunnitelmaa. Tavoitteena on parantaa Pakilantien kevyenliikenteen turvallisuutta.
Uuteen keskustaan tulee kaksi T-risteystä. Pakilantie säilyy 2+2-kaistaisena Tuusulantien risteyksestä uudelle Tammiontielle asti. Pirjontien ja Pakilantien risteykseen tulee
kiertoliittymä, joka parantaa liikenneturvallisuutta,
mutta ei huononna Pakilantien välityskykyä. Joke-

rilinjalla kulkee nykyisin
melkein 25000 matkustajaa päivittäin ja Pakilantiellä liikkuu noin 12000

autoa vuorokaudessa. Liikennesuunnitelmassa on
otettu huomioon Raide-Jokerin tilatarpeet.
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Maunulan keskustan
kehittämisen aikataulu
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti
Maunulan keskustan
kaavan 25.4.2007. Kaavasta tehtiin kesäkuussa
2007 neljä valitusta Helsingin hallinto-oikeudelle, jotka Helsingin hallinto-oikeus
hylkäsi
19.6.2008. Tämän jälkeen
Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehtiin

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen kolme valitusta,
joiden käsittely on vielä
kesken. Ratkaisu saadaan ennen juhannusta.
Maunulan keskustan
suunnittelu alkoi tammikuussa 2001. Kaupunkisuunnittelulautakunta
hyväksyi Maunulan keskustan kaavaehdotuksen
12.5.2005.

Lontoosta mallia
keskustan
kulttuuritiloille
Kirjasto ja työväenopisto
saivat maaliskuussa 2008
Maunulan keskustan kulttuuritiloja koskevan yhteisen tarveselvityksen valmiiksi. Kirjastolle tulisi tarveselvityksen
mukaan
Maunulan uuteen keskustaan tilaa 827 huoneisto-m2
ja työväenopistolle 1639
hum2.
Maunulan keskustan
kulttuuritilojen yhteinen
kustannusarvio on ilman
arvonlisäveroa 8,5 miljoonaa euroa.
Uuden kirjasto- ja työväenopistorakennuksen hankesuunnittelu on käynnissä. Tavoitteena on saada
hankesuunnitelma valmiiksi ja myös päätöksentekoon
jo tämä vuonna.
Suunnitteluun haetaan
ideoita Lontoon Tower

Hamletin Idea Storesta, jossa kirjasto ja oppiminen on
yhdistetty: "Idea Stores
combine the best of traditional library and information
services with first class lifelong learning opportunities
in comfortable and friendly
surroundings".
Asukkaat ovat ideoineet
keskustaan Jokerikirjastoa
eli kirjastoa, joka palvelisi
myös Jokerilinjan. Jokerilinjaa käyttää arkisin 27000
matkustajaa päivässä ja
linja kuormitus suurin linjan keskikohdalla eli Maunulan kohdalla. Maunulan
keskustan lävitse kulkee
yli kymmenen bussilinjaa:
22, 51, 52, 52A, 54B, 62, 63,
66, 66A, 67, 516, 550, J61.
Lisätietoja:
www.maunula.net
www.ideastore.co.uk

Pakilantie 17:een
senioriasuntoja
Pakilantie 17 tontille suunnitellaan olemassa olevan
kerrostalon laajentamista.
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää
asemakaavan muutosehdotuksen kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä.Sato-Asunnot
Oy suunnittelee tontille
senioriasuntoja.
Tontin koko on 2.332 m2.
Nykyisen rakennuksen

kerrosala on 1.024 k-m2 ja
uuden rakennuksen kerrosala 1.376 k-m2. Luku
vastaa tehokkuutta e=0,9.
Yhteensä kerrosalaa on
2.400 k-m2.
Uusi viisikerroksinen
rakennus on maastossa
kerrosta korkeammalla
kuin vanha.Pysäköintiä on
maantasossa,autotalleissa
ja istutetun pihakannen alla.

HOK-Elanto on ilmoittanut, että uuden liikekeskustan länsipuolen toteutus kestää noin 1,5
vuotta siitä, kun kaava
on lopullisesti vahvistettu. Pakilantien itäpuolen uusien asuintalojen
rakentaminen voi alkaa,
kun länsipuolen liiketontti on rakennettu.

Uusi keskusta tuo
renessanssin Maunulaan
Renessanssi – uudelleensyntyminen

Maunulan keskustaan riittävät tilat
Maunulan keskustan kaavaehdotuksessa on Pakilantien länsipuolelle varattu päivittäistavaramyymälälle 2200 kerros-m2, pienliiketilaa 400 kerros-m2
sekä julkisille toiminnoille
2500 kerros-m2. Julkisten
toimintojen tontti on varattu kirjastolle sekä työväenopistolle.
Pakilantien itäpuolelle
nykyisen Suursuon ostoskeskuksen puolelle on kaavoitettu asuntorakentamiselle 4200 kerros-m2 sekä
pienliiketilaa asuintalojen
pohjakerrokseen 600 kerros-m2. Yhteensä uutta
pienliiketilaa tulee Maunulan keskustaan 1000 kerros-m2. Uutta liiketilaa tulee yhteensä 3200 k-m2.
Liikekeskustan länsipuoli muodostuu S-marketista ja 3–5 liiketilasta.
Uuteen S-markettiin tulee
tuotteita reilut 10000 kpl,
joka on kaksinkertainen

määrä tuotenimikkeitä
verrattuna nykyiseen Smarkettiin. Päivittäin sii-

nä tulee käymään 3000 –
4000 asiakasta. Pienliiketilojen käyttö tarkentuu,

kun kaava on vahvistettu.

Nuorisotalon tilantarve vähentynyt
Nuorisolautakunta hyväksyi 18.12.2008 alueellisen
nuorisotyön toiminta- ja tilastrategian sekä tilastrategian toimenpidesuunnitelman. Suunnitelman mukaan nuorisotoimi luopuu
osasta Maunulan nuorisota-

lon tiloista eli yhteensä 182
m2:stä. Maunulan nuorisotalossa on tilaa yhteensä
443 m2. Nykyinen nuorisotalo tarvitsee tilastrategian
mukaan kunnostusta.
Sosiaalilautakunnan
22.4.2008 hyväksymän Päi-

väkoti Stigenin tarveselvityksen mukaan kahden lapsiryhmän paviljonkipäiväkodin laajuus on 356,5 h m2
(376,0 kem2) sekä kylmävaraston tarve 7,0 m2. Päiväkoti Stigenille etsitään pysyvää tilaa Maunulasta.

Yhtenä vaihtoehtona on
esitetty Stigenin siirtämistä nykyisen nuorisotalon
paikalle ja nuorisotalolle tilojen etsimistä Maunulan
uudesta keskustasta tai nykyisestä kirjastosta Suursuonlaita 6:sta.

Maunula-Seura teettää toimitilaselvityksen
Maunula-Seura tekee toimitilaselvityksen, jossa kartoitetaan kaikki Maunulan
toimitilat ja Suursuon ostoskeskuksen yrittäjien käytössä olevat tilat. Selvityksen
tavoitteena on kartoittaa

mahdollisuudet sijoittaa
Suursuon ostoskeskuksen
yrityksiä Maunulan nykyiseen toimitilakantaan.
Selvityksen tekevät arkkitehdit Simo Sankari ja
Ritva Sario. Sankari on toi-

minut toimitila-asiantuntijana Senaattikiinteistöissä,
ja Sario on työskennellyt
mm. rakennushallituksessa
ja Helsingin opetusvirastossa.
Selvitystä esitellään

28.4.2009 Maunulan Aluefoorumilla Palvelukeskus
Saunabaarilla (Metsäpurontie 25, 3. krs.). Selvitys
valmistuu elokuuhun 2009
mennessä.
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Jatkoa etusivulta
Esikaupunkialueiden tarkastelujen teemoja ovat
esimerkiksi Jokeri I, keskukset urbaaneiksi, palveluiden tiivistäminen, pysäköinti ja rakennuksien laajentaminen.
Lisätietoja www.maunula.net

TA R J O U S !

Suursuon pientaloalue
rakentuu 2013
pi tontti usealle pientaloille eli yhteensä noin
120–130 asuntoa, joihin tulee arviolta 600 asukasta.
Kiinteistövirasto
on
vuokraamassa pientaloalueelta 39 Pakilan puoleista
tonttia helsinkiläisille lapsiperheille.Tonttien hakuaika oli 15.1.2009 – 17.2.2009.

Helsinki vuokraa nyt yhteensä 70 pientalotonttia ja
hakemuksia on tullut 825.
Tontinvuokraajat valitaan
arpomalla maaliskuun aikana. Rakentaminen voi
alkaa jo 2010.Tuusulanväylän meluaita rakennetaan
vuoden 2009 aikana.
Suursuon pientaloalueen kautta kulkevan maakaasuputken siirto on mahdollista vasta vuonna 2011.
Siksi Maunulan puoleisen
pientaloalueen on arvioitu
rakentuvan vasta vuoden
2013 aikana.
Kiinteistövirasto on tehnyt alustavasti Mesta Oy:n
kanssa tontinvaihtosopimuksen koskien Suursuon
tonttia 28317/2. Helsinki
saisi Mesta Oy:n kiinteistön

Lauttasaaresta.
Historiallisesti arvokas
1900-luvun alussa linnoitettu Patterinmäki sekä vanhusten kuntopolun alue
jäävät puistokäyttöön. Kaava-alueelle on suunniteltu
lisäksi pelikenttä sekä lasten leikkipaikka.
Uusi koirapuisto tulee
Tuusulanväylän itäpuolelle. Koirapuiston siirron sekä Suursuon eteläosan
puistojen ja teiden rakentamisen osalta aikataulu lienee sama kuin pientaloalueen eteläosan rakentamisenkin.

Monikäyttöinen perusvoide
koko perheelle

200 g

50
7
(37,50 €/kg)

(norm. 9,20 €, 46,00 €/kg)

Tarjous
voimassa
28.3. asti

Pakilantie 10, puh. 724 8543
Palvelemme ma–to 8.30–19.00, pe 8.30–18.00, la 9.00–15.00

Asuntolaina
tarpeittesi mukaan!
Suursuonlaidan
kerrostalotontti Satolle
Suursuon kaavoitettuun
alueeseen kuuluu 2600
kerros-m2:n kerrostalotontti. Sen lähellä ovat
erinomaiset
palvelut
ikääntyneille kuten vanhusten kuntopolku, terveysasema ja Helandersäätiön vanhainkoti.
Kiinteistövirasto on varannut Suursuonlaidan
kerrostalotontin Sato
Asunnoille. Tontille ra-

=YS^K^KS^_VOUYX^^Y\SSWWOT_^^OVOWKKX

kennetaan todennäköisesti senioreille asuntoja lähivuosina.
Sato osti tammikuussa
2008 Suursuontie 14:n
entisen Paanumäen vanhainkodin vuonna 1962
valmistuneen rakennuksen. Sen koko on 1555 km2 ja tontin ala on 2906
m2. Rakennukseen tullee
myös senioriasumista.

Teemme sen mahdolliseksi

Oulunkylä, Pakila, Käpylä
nordea.fi

PALVELEVA RAUTAKAUPPA
Pakilantie 14
Helsinki

puh 09-754 4069
fax 09-754 4063

AVOINNA ma-pe 8-17 (la suljettu)

KATSO HINTOJA !

Tule löytämään edullisia jokakodin tarvikkeita!
Meiltä löytyy:
- Työkalut
- LVI- ja sähkötarvikkeet
- WC- ja talouspaperit
- Siivousaineet ja -välineet: Sini ym.
- Maalit sisä- ja ulkokäyttöön; edullisesti
- Maalaustarvikkeet
- Moottorisahat ja ruohonleikkurit

TALOYHTIÖIDEN HALLITUKSET !
TILI MEILLÄ - ETU TEILLÄ!

Sopimustilille ostaessasi saatte alennukset
eikä tarvita käteisrahaa pikkuostoihin: lamput,
siivousvälineet, tarvikkeet kivijalasta kattoon!

Nordea Pankki Suomi Oyj

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Maunulan koillisosan kaavan 24.10.2007 ja
asemakaava vahvistettiin
toukokuussa 2008.
Suursuolle on kaavoitettu kaupunkimaisia pientaloja yhteensä 23 100 kerrosm2.Alueelle tulee 87 erillistä tonttia ja muutama isom-

Aqualan L
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Maunulasta kehittyy huippuasuinalue Keski-Pasilan
rakentamisen myötä
Arto Bryggaren
haastattelu:
1. Mistä idea Maunulan
uudesta keskustasta sai
alkunsa?
Aloite lähti liikkeelle
kansalaisaktiivisuuden
pohjalta. Maunulassa käytiin vilkasta keskustelua
90-luvun lopulla koko alueen tulevaisuudesta.
Alueella oltiin huolestuneita asukasrakenteen vinoutumisesta kuten lapsiperheiden vähenemisestä,
kaupallisista palveluista,
ja turvallisuudesta. Tuolloin ostarin vuokra-ajan
umpeutuessa pohdittiin
Maunulan keskeisen alueen uudistamista. Syntyi
ajatus uudesta liikekeskuksesta ja asuntorakentamisesta.
Ajatuksena oli lisätä
kaupallisia lähipalveluita
ja saada uusi kirjasto. Toimin ukkosenjohdattimena
käydyn keskustelun ja lukuisten kansalaistapahtumien ideoiden innoittamana.
2. Mitä on tapahtunut
sen jälkeen?

Kaupungin eri virastot
kuten kaupunkisuunnitteluvirasto ja kiinteistövirasto sekä eri lautakunnat
ovat hyvässä yhteistyössä
asukkaiden kanssa rakentaneet kaavaesityksen, joka
huhtikuussa 2007 hyväksyttiin myös kaupunginvaltuustossa.
Kaava antaa mahdollisuudet asuinkerrostalojen
ja uuden liikekeskuksen
rakentamiseen samalla,
kun alueen julkisia ja kaupallisia lähipalveluita lisätään. Kirjasto ja uudet kaupat ovat hyvä vastaus

maunulalaisten omaan
aloitteeseen Maunulan keskustan parantamisesta.
3. Mitä Maunulalle tapahtuu tulevaisuudessa?
Näen Maunulan tulevaisuuden hyvin valoisana.
Keski-Pasilan rakentumisen kautta Maunula on sijainniltaan lähellä "kaikkea". Raidejokeri etenee
hyvässä myötätuulessa.
Mahdollinen toteutuminen
nostaisi Maunulan Helsingin seudun liikenteelliseen
keskipisteeseen.
Tulevaisuuden muita
suuria suunnitelmia ovat
raidelinjaus Pasilasta lentokentälle Maunulan kautta.
Puistojen, lähipalveluiden ja hyvien liikenneyhteyksien Maunula on varmasti meidän kaikkien
päämäärä, jonka eteen on
helppo ponnistella. Maunula on nyt tulevaisuuden
asuinalue.

Osallistu keskusteluun
Maunulan tulevaisuudesta!
Maunula-Seura käynnisti
marraskuussa 2008 Maunulan visiotyön työnimellä
Maunula 2050.
Vuoden alusta tuli voimaan maankäyttö- ja rakennuslain muutos, joka
velvoittaa pääkaupunkiseudun kunnat tekemään
yhteisen yleiskaavan. Visiontyön tuloksia hyödynnetään seuraavan yleiskaavatyön yhteydessä.

Jääjuhla
Maunulan Lions Club
järjesti 1.3 perinteisen
Jääjuhlan, joka houkutteli satoja maunulalaisia
ala-asteen koululle. Yläkuvassa Alpakka-hankkeen Anna Kanervo
(oik.) ja Maunula-Seuran Hannele Rankamo
esittelevät Maunulan tapahtumia.

Arto Bryggare
Kaupunginhallituksen
jäsen
Kaupunginvaltuutettu

Helsingin sosiaalipäivystys muutti
Helsingin sosiaalipäivystys on muuttanut. Uusi
osoite on Säästöpankinranta 2 A, 5.kerros, 00530
Helsinki. Sosiaalipäivystyksen puhelinnumero
020 696 006 säilyy ennallaan.
Sosiaalipäivystyksestä

voi kysyä neuvoa ja tukea
vuoden jokaisena päivänä
ympäri vuorokauden. Sosiaalipäivystys auttaa sosiaalihuollon kriisitilanteissa lähinnä iltaisin ja
viikonloppuisin. Virka-aikana kello 8.15–16 helsinkiläisiä palvelevat oman

asuinalueen sosiaaliasema, perhekeskus ja muut
toimipisteet.
Lisätietoja: sosiaalipäivystyksen päällikkö Olli
Salin puh. (09) 31043816
www.hel.fi/sosv > Sosiaalipäivystys

Kadonnut
Tässä lehdessä ei ole Hannele Rankamon kuvia vanhasta
Maunulasta, sillä valokuvakansio (punainen) on kadonnut.
Jos joku on sen nähnyt, voi ottaa yhteyttä päätoimittajaan.

Kotiruokaa myös
Arcobalenosta
Edellisessä lehdessä oli artikkeli "Edullisia keittoja ja
kotiruokaa Maunulassa".
Artikkelista puuttui kuitenkin Maunulan virastotalon kahvila Arcobaleno. Siellä on tarjolla keittoja, pizzaa
ja salaattia. Iso keitto ja leipä maksaa 3,70 euroa. Kahvila on Ristola-säätiön yllä-

pitämä.
Keitot ovat herkullisia ja
hinta laatusuhde on hyvä.
Keitot noudattavat neljän
viikon lukujärjestystä.Arcobaleno on auki 10.15 –
13.30 arkisin.
Osoite:
Maunulan sosiaaliasema
Suursuonlaita 1

Voit ottaa kantaa Maunulan tulevaisuuteen kotisivujen keskustelupalstalla.
Visiotyö tukeutuu käynnissä olevaan Helsingin seutu
2050 -visioprosessiin, josta
vastaa Pääkaupunkiseudun 14 kunnan muodostama MAL-työryhmä (maankäyttö, asuminen, liikenne). Maunula 2050 vision
työstämisessä hyödynnetään Helsingin seutu 2050

-prosessissa sekä kaupunkisuunnitteluviraston Esikaupunkien renessanssi projektissa syntyvää materiaalia.
Tavoitteena on tiivistää
keskustelun
tulokset
Maunulan visioksi kesään
mennessä.
LISÄTIETOJA
www.maunula.net
www.helsinginseutu2050.fi
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Ryhmäkorjausmallin eli
RK-mallin pilotointi aloitettiin syyskuussa 2008 lähettämällä alueellisen ryhmäkorjaus ohjelman (ARKO)
kyselyn asunto-osakeyhtiöille.
Kyselyn vastausprosentti oli korkea 69 % (28/41),
mikä osoitti, että ainakin
tämä osa RK-mallista toimii.ARKO-raportista löytyvät lähes kaikkien Maunulan asunto-osakeyhtiöiden
yhteystiedot.
Kyselyssä asunto-osakeyhtiöt ilmoittivat kymmenen vuoden aikana tekemänsä peruskorjaukset ja
10 vuotta eteenpäin ohjelmoimansa peruskorjaukset. Vastausaineiston pohjalta taloyhtiöiden voivat
tehdä konkreettista yhteistyötä (tiedonhankintaa hy-

vistä menetelmistä ja tekijöistä, suunnitteluideoita ja
yhteistyötä, toteutusyhteistyötä).
Kyselyssä vain kaksi taloyhtiötä ilmoitti tehneensä
käytännön yhteistyötä jonkun muun taloyhtiön kanssa Maunulassa.
Joulukuussa 2009 vain 2
kuukautta ARKO-kyselyn
tulosten saamisen jälkeen,
9 taloyhtiötä teki hallitustensa päätöksiin perustuvaa käytännön yhteistyötä
putkiremontteihinsa liittyen (Suursuon RK-hanke,
450 asuntoa, vanhan
Maunulan RK -hanke, 120
asuntoa).
Yksi taloyhtiö liittyy
mahdollisesti vielä Suursuon hankkeeseen. RK-toimikunnat kokoontuvat ja
edistävät taloyhtiöiden

hankkeita kohti hankesuunnitelmavaihetta tai
kohti toteutusvaihetta.
RK-toimikunnat ensin
valitsevat RK-hankkeille
projektinjohtajat. Avainhenkilöitä ovat nyt RK-toimikuntien puheenjohtajat
(Suursuontien RK-hankkeessa Eino Rantala, p.
050-3283541) ja vanhan
Maunulan RK-hanke, Matti Syrjänen, p. 09-25195650.
Helsingissä RK-mallia
ollaan levittämässä useille
uusille alueille ja Suomessa
neljään uuteen kaupunkiin, joita ovat Vantaa, Espoo, Turku ja Tampere.
Mikko Virkamäki
MAP II+ -hanke
Kotialue Oy
etunimi.sukunimi@
kotialue.fi

Hulinat ja säpinät Maunulan
liikuntahallissa
Hulinoiden ja säpinöiden
tarkoituksena on houkutella helsinkiläisiä lapsia vanhempineen ja seniori-ikäisiä
tutustumaan liikuntaan ja
liikkumaan yhdessä mukavassa seurassa. Tapahtumilla halutaan tarjota mahdollisimman monille tilaisuus osallistua liikuntatuokioihin ja kokea jotain uutta ja hauskaa. Liikunnan
merkitys hyvinvoinnille on
tärkeää kaiken ikäisille.
Lähiöliikuttaja Elina Sorakunnas
puh. 050 3627017
www.hel.fi/liikunta

Seniorisäpinät
ikääntyville
Seniorisäpinät on suunnattu kaikille seniori-ikäisille,
jotka haluavat huolehtia
itsestään, tutustua uusiin
liikuntamuotoihin ja aloit-

taa liikunnan harrastamisen.
Tapahtumissa on aina
tarjolla tietoa terveysliikunnasta ja alueen liikuntamahdollisuuksista, sekä
asiantuntijoiden neuvoja
kuntosali- ja tasapainoharjoittelusta. Jokaisella tapahtumalla on oma teemansa, ja luvassa on erilaisia jumppatuokioita, pelejä,
nyrkkeilyä, jousiammuntaa ym. mielenkiintoista.
Seniorisäpinät järjestetään ikääntyville Maunulan liikuntahallissa tiistaisin 10.3. ja 24.3. klo 10.00 –
11.30. Tarjolla jumppaa,
kuntosaliharjoittelua, tietoa liikuntamahdollisuuksista, tasapainoharjoituksia. Liikuntaneuvos Eevi
Kaasinen on ensimmäisellä
kerralla mukana menossa.
Osallistumismaksu: sisäänpääsymaksu eläkeläiset 1 euroa, työikäiset 2 euroa. Ei ennakkoilmoittautumista, mukaan sisävaat-

teet ja -kengät.
Maunulan liikuntahalli
Osoite: Maunulanmäki 3-5

Liikuntahulinat
Hulinoiden tarkoitus antaa
2–8 -vuotiaille lapsille mahdollisuus liikkua ja leikkiä
yhdessä vanhempiensa
kanssa.Tarjolla on minipyöriä, pomppumatto, turbokeihäitä, pallopelejä ja paljon
muuta mielenkiintoista.
Monelle lapselle pelkkä suuri tila on elämys, ja juokseminen on ihanaa.
Tapahtumassa voi kokeilla monia asioita ja etenkin omia kykyjä. Hulinointi on lapsille maksutonta ja
kertamaksu vanhemmille
2 €/hlö eläkemummoille ja vaareille 1€/hlö. Seuraavat
hulinat: lauantaina 14.3. ja
21.3. klo 9.00 – 10.30.
Maunulan liikuntahalli
osoite Maunulanmäki 3-5

Vaikuta ilmastomuutokseen!
Maunula-Seura ryhtyy yhdessä Ekosto Oy:n kanssa edistämään Maunulan alueen energiatehokkuutta. Tavoitteena on myös taloyhtiötasolla analysoida keinoja vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin.
Tarkoituksena on synnyttää uusia innovaatioita, joilla parannetaan energiatehokkuutta lähtien käyttäjistä ja yksittäisistä rakennuksista. Maunulan alueella pyritään edistämään taloyhtiöiden, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyötä.Yhteistyöllä kehitetään uudenlaisia ekotehokkaita toimintatapoja ja -malleja.
Ensi vaiheessa on tarkoitus kartoittaa kokonaistilanne Maunulan 42 taloyhtiön energiatodistusten perusteella ja analysoida alueellista energiatehokkuutta.
Analyysi ei maksa taloyhtiölle mitään, mutta se hyödyttää varmasti tiedot lähettäneitä taloyhtiötä. Maunula-Seura ja Ekosto Oy julkaisevat yhteenvedon selvityksestä elokuussa 2009.
Lähetä taloyhtiösi energiatodistus alla olevaan osoitteeseen:
Eino Rantala / Ekosto OY
Lintuvaarantie 23, 02650 ESPOO tai eino.rantala@ekosto.fi

Lääkkeiden viitehinta
käyttöön huhtikuun alussa
Lääkkeiden korvausperusteet muuttuvat 1.4. Muutos koskee lääkevaihdon
piiriin kuuluvia lääkkeitä.
Keskenään vaihtokelpoisissa lääkkeissä Kela-korvauksen laskentaperusteena aletaan käyttää uutta
viitehintaa. Se tarkoittaa
korkeinta hintaa, jonka
perusteella lääkekorvaus
maksetaan.
Uudistusten
vuoksi
lääkkeiden hintakilpailu
kiristynee, jolloin säästöä
saavuttavat sekä lääkkeiden käyttäjät että Kansaneläkelaitos (Kela).
Lääkekustannukset eivät nouse, jos asiakas hyväksyy apteekin ehdottaman/tarjoaman lääkevaihtoehdon.
Jos lääkäri on määrännyt lääkevaihdon piiriin
kuuluvan viitehintaa kalliimman lääkkeen, apteekki ehdottaa sen vaihtamista vastaavaan, mutta
korkeintaan viitehintai-

seen lääkkeeseen.
Jos asiakas ei halua
vaihtaa lääkettä, lääkekorvaus lasketaan viitehinnan perusteella. Tällöin asiakkaan on maksettava viitehinnan ylittävä
osuus kokonaan itse eikä
tämä lisäkustannus kerrytä vuotuista omavastuuta.
Lääkäri voi edelleen
kieltää lääkevaihdon. Silloin viitehintaa ei sovelleta ja asiakas saa Kela-kor-

vauksen lääkärin määräämän lääkkeen hinnasta.
Uudistus ei vaasi asiakkaalta mitään toimia. Jos
ei halua lääkettä vaihdettavan, kannattaa asiasta
keskustella lääkärin kanssa jo etukäteen.
Lääkevaihtoa voidaan
käyttää vain turvallisesti
vaihtokelpoisista lääkkeistä.
Tiedot Suomen Apteekkariliiton tiedotteesta

Tärkeitä
puhelinnumeroita

✂

Maunulan ryhmäkorjaushanke
edistyy

Yleinen hätänumero 112
Malmin poliisin keskus
071 877 4391, 071 877 4392

Kevättalkoot

Maunulan lähipoliisi Mirka Lehtoranta
etunimi.sukunimi@poliisi.fi

Maunula-Seura järjestää
kevätsiivoustalkoot myös
tänä vuonna. Ajankohta on
todennäköisesti äitienpäivää edeltävä lauantai 9.5.09
klo 12–15.00.

Huumepoliisin vihjenumero
(09) 189 5189

Aika varmistuu kevään aikana, ja siitä sekä siivousalueesta tiedotetaan sekä
Maunulan
kotisivuilla
www.maunula.net että laajalla ulkomainonnalla.

Tervetuloa

MEDIAPAJAN

avointen ovien päivään
la. 21.3.2009 klo 11-14
Kahvitarjoilu
Mediapaja, Metsäpurontie 19-21,
puh. 09-8683 7760

Sosiaalineuvonta Maunulassa
(09) 310 58387
Tietoa sosiaalitoimeen liittyvästä palveluista
Sosiaalipäivystys
0206 96006 (24h) kun
● tarvitset kiireellistä apua virka-ajan jälkeen
● olet huolissasi toisen henkilön pärjäämisestä
● olet huolissasi lasten hyvinvoinnista
Helsingin kaupungin rakennusviraston
katu- ja puisto-osasto (09) 310 39000
rakennusvirasto@hel.fi
● ilmoita ongelmista kaduilla ja puistoissa
(09) 310 39735, (09) 310 39690
● ilmoita töhryistä julkisissa kalusteissa

222v
Parasta palvelua lähelläsi jo
vuodesta 1987 – tervetuloa!
Olemme lähellä – tulitpa mistä tahansa!
Meillä sinua palvelee yli 20 liikettä ruokakaupoista erikoisliikkeisiin, kertakäynnillä hoidat
ostokset, pankkiasiat ja hemmottelet itseäsi hyvällä aterialla. Ogeliin kulkevat HKL:n linjat 64,
52 sekä jokerilinja 550 ja lähijuna. Ogelissa asiointi on helppoa, vaivatonta ja nopeaa.
Meidät löydät Ogelista:

Oulunkylän
Korupaja

LANKAMAAILMA

NORDIA

Kauppakeskus Ogeli, Kylänvanhimmantie 29, OULUNKYLÄ
www.ogeli.ﬁ

Julkaisija:
Maunulan Sanomien tuki ry

VERHOILU
Verhoilija
Tuomo Arvola
P. 09-724 3252

ROTTINKITYÖ
Rottinkiverstas
Untamo Mäki
P. 0400-906 901

Verhoilu- ja rottinkityö
Palviainen
P. 040-745 1065

Markku Vasara
P. 050-3015901

Annukan verhoomo
P. 043-200 4643

Margitta Huittinen
P. 0500-426 773

Verhoilija
Inka Roivio
P. 050-567 4172

Rottinkityö
Veli Saarela
P. 044-297 8755

OMPELU
Tmi A. Partinen
P. 044-045 4628
Korjausompelu
Galina
P. 040-727 5697

ENTISÖINTI
Tmi
Helena Haavisto
P. 050-323 0804

REMONTIT JA
SANEERAUKSET
Joleco
p. 040-544 2520

PYÖRÄT JA
LUISTINTEN TEROITUS
SDS-Sport Oy
p. 040-734 996

SOKEVAN HARJAT
Juhani Siponkoski
P. 040-570 9480
Ari Holmberg
P. 045-634 2207
Arto Rantanen

PÄÄSIÄISMYYJÄISET
ja avoimet ovet

Lauantaina 4.4. klo 12-15
Pakilantie 38 Maunulassa
Tule tutustumaan aitoihin käsitöihin!
Myytävänä mm. ompelutuotteita,
rottinkitöitä, harjoja, koruja ja leivonnaisia.
Arvonta! Brodeeraustöitä otetaan vastaan.
Pyörien korjausta ja luistinten teroitusta.
TERVETULOA!

www.syry.fi

Päätoimittaja:
Heikki Lehti
040-525 1504
heikkilehti@hotmail.com
Jakelulevikki: n. 6500 kpl
Latomo:
TR-Latomo Oy
Helsinki
P. 6150 0690
Painopaikka:
Karprint Oy, Vihti
Toimituksen osoite:
MAUNULAN SANOMAT
Metsäpurontie 19-21
00630 HELSINKI
puh. 8683 7760
maunulan_sanomat@
helsinkilainen.com
www.maunula.net
Lehti on Maunulan kehittämisen
riippumaton äänenkannattaja. Se
tehdään ja jaetaan vapaaehtoisvoimin. Tervetuloa mukaan tekemään lehteä.
Toimitus:
Pike Vainio, Helen Elde, Riitta
Heikkinen, Virpi Räty, Hannu Kurki, Timo Brunila, Osmo Airo
Jakelu: Vapaaehtoiset jakajat tervetulleita. Yhteystiedot Mediapajalle.
Seuraava Maunulan Sanomat
ilmestyy toukokuun lopussa.
Ilmoitushinnat: esim. 50 mm 35
€, 2x50 mm 65 €, 3x100 mm 160
€. Etusivun ilmoituksia ja yli 30 %
sivun kokoisia ilmoituksia lehti ei
julkaise.
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