
As Oy Pakilantie 8:n vii-
sikymppiset vietettiin

9.6.2012 pihajuhlien mer-
keissä.Juhlajärjestelyt hoi-
dettiin talkoovoimin, ja juh-
lapäivänä sää oli suosiolli-
nen.

Ohjelman aluksi hallitus

kukitti taloyhtiön alkupe-
räisasukkaita.Juhlatunnel-
ma oli rento,ohjelmanume-
rot viihdyttivät ja pöydän-
antimet maistuivat kaikille
osallistujille.

6 MAUNULAN SANOMAT 3/2012 

Heka-Maunula Oy 
toivottaa asiakkailleen 
aurinkoisia syyspäiviä.

Saunabaarin vaalikeskustelu

Mitä toivot kuntavaaleissa Maunulan ja Helsingin kehittämiseksi? 

Tule evästämään Maunulan seudun ehdokkaita. 

Sunnuntaina 14.10. klo 15 - 17
Asukastalo Saunabaari

Metsäpurontie 25

Mukana mm. Matti Enroth (kokoomus), Yrjö Hakanen 

(SKP ja Helsinki-listat), Mauri Helovirta (SDP), Heikki Lehti 
(Perussuomalaiset), Nils Torvalds (RKP) ja Sanna Vesikansa 

(vihreät). 

Tervetuloa!

As.Oy Oulunkylän rivita-
lojen juhlavuoden ideoinnis-
ta alkunsa saanut Maunula-
Pirkkolan kotikaupunkipol-
ku on valmistumassa. Rivi-
talojen juhlapäivänä järjes-
tettiin ensimmäinen viralli-
nen opastettu kotikaupunki-
polkukävely taloyhtiön asuk-

kaille. Kävely suuntautui
vanhan Maunulan aluee-
seen.Polkua on käsikirjoitet-
tu yhteistyössä Sinikka Jout-
salmen (Maunula Seura) ja
Lisa Ressler-Gabrielssonin
(Pirkkolan Omakotitaloyh-
distys) kanssa. Taloyhtiön
edustajana on toiminut Su-

sanna Pitkänen. Toimitus-
työtä jatketaan Pauli Salo-
rannan ja graafikko Heidi
Gabrielssonin kanssa, ja ko-
tikaupunkipolun esite saata-
neen jakoon lokakuussa.
Reittiä ja kohteita esitellään
Aluefoorumissa 24.9. klo
18.00 Saunabaarilla.

Maunula-Pirkkolan kotikaupunki-
polku on valmistumassa

Kävelyretkelle osallistuneet rivitalojen asukkaat. (Oppaina toimineet Ritva Sario,
Pauli Saloranta ja Susanna Pitkänen vasemmalla edessä sekä Mirja Ryske (As. Oy.
Sahamäki) keskellä ). Kuva Tony Ekman.

As Oy Pakilantie 8 juhli 50-vuotiaana
Hallituksen puheenjohtaja kukitti kaikki paikalla olleet alkuperäisasukkaat.

Maunulan parhaita puolia esiteltiin 
kansainvälisille arkkitehdeille elokuussa
Kaupunginmuseon arkkitehti ja tutkija Mikko Lindqvist johdatti kansainväliseen
Docomomo konferenssiin osallistuneita arkkitehteja 11.8.2012 tutustumaan Mau-
nulan alueeseen.Hän esitteli lyhyesti Sahamäen 60 vuotta vanhaa asuinaluetta,asun-
to-osakeyhtiön käsitettä ja Hilding Ekelundin suunnitteluperiaatteita. Vierailijoi-
ta kiinnostivat erityisesti asuntojen monitasoratkaisut, kaukolämpö, maastonmuo-
tojen hyväksikäyttö ja tietenkin ...saunat. Tutustumiskäynnillä poikettiin myös yh-
dessä asunnossa sisällä ja ihasteltiin pihoja ja puutarhoja. Docomomo -konferens-
si oli osa Helsingin World Design Capital (WDC) vuoden
ohjelmaa jossa Maunulakin on mukana. Kuva Jorma
Ryske.

Asukkaiden iltajuhlan
avasi juhlapuhujien näyttä-
vä saapuminen 30-luvun
kauniin autovanhuksen
kyydissä.Kyydin tarjosi mo-
bilisti Kai L. Bremer ja
kyydissä olivat isännöitsijä
Markku Kulomäki, illan

juontaja Jarkko Antikainen
ja taloyhtiön puheenjohtaja
Mats Klockars. Ilta jatkui
taloyhtiön oman lipun nos-
tolla, fanfaareilla ja maljan-
nostolla.Koko päivän kestä-
neissä pihajuhlissa oli liki
250 osallistujaa ja 50 talkoo-

laista. Ohjelmassa oli mm.
mäkiautokisa,omien rinta-
nappien tekoa, pomppulin-
na,pienimuotoinen valoku-
vanäyttely kerhohuoneella,
musiikkiesityksiä, juhlapu-
heita ja juhlijoita tanssitta-
nut Sininen Huvila-bändi.

Oulunkylän Rivitalot täytti 
60 vuotta riehakkaasti 8.9.2012

Juhlapuhujien näyttävä saapuminen. Kuva Kaj Ewart

MAUNULASSA ON KIVA 
KUKKAKAUPPA!
KUKKIA MARJA LEKSIS OY
METSÄPURONTIE 19-21 00630 HELSINKI
050-3390789 TILAUKSET MYÖS PUHELIMITSE

AVOINNA ARK 8-19,LA 8-18,SU 9-17
TIISTAISIN SULJETTU

TERVETULOA HYVÄNTUULISEEN KUKKAKAUPPAAN!

– KAIKKI SIDONTATYÖT   
 ILOSTA SURUUN 

– HYVÄ VALIKOIMA

– KULJETUSPALVELU

– PITKÄT AUKIOLOAJAT

– PALJON HYVIÄ IDEOITA
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