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Tiloja tarjolla
Maunulaan uusi tapa liikkua
Saunabaarin katutasoon HSL:n uusi älyliikennepal- alueelle ja vähentää aikaa Otaniemellä ja LeppävaaOletko kiinnostunut luomaan Saunabaarin katutasolle yhteistä tilaa asukastoiminnalle? Onko alueella
yrittäjiä tai järjestöjä, jotka
haluavat vuokrata osan
noista katutason tiloista?
Metsäpurontiellä sijaitsevan Saunabaarin katutason
tiloista suurin osa vapautuu
ensi vuoden puolella, kun
suurin osa Heka Maunulan
toimistosta siirtyy muualle.
Tiloihin jää Hekan asiakaspalvelupiste.
Maunulan demokratiahanke selvittää parhaillaan,
löytyykö alueelta toimijoita
tekemään katutasolta vapautuviin tiloihin avoimen
kohtaamispaikan, jossa
asukkaat voivat keskustella,
saada tietoja, tehdä yhteistyötä ja vaikuttaa Maunulaa
koskeviin asioihin. Muu osa
vapautuvista liike- ja toimistotiloista voitaisiin vuokrata
alueella toimiville järjestöille tai yrittäjille.

Kysely
kiinnostuneille
Heka Maunulalla on nyt
Saunabaarin katutasossa
427 neliömetrin toimitila.
Siitä ehkä 100 neliötä jää
Hekan asiakaspalvelupisteeksi. Loput eli vähän yli
300 neliötä voitaisiin jakaa
sopivalla tavalla asukkaiden
yhteisen "demokratiatilan"
sekä omista tiloistaan vuokraa maksavien järjestöjen ja
pienyritysten kesken.
Jos olet kiinnostunut
osallistumaan asukastoiminnan järjestämiseen ti-

loissa tai vuokraamaan osaa
tiloista, kannattaa vastata
pikaisesti Maunulan demokratiahankkeen kyselyyn
nettisivuilla
http://bit.ly/1iZPShx tai ottamaa yhteyttä Timo Järvensivuun
timo.jarvensivu@aalto.fi.
Seuraava kaikille avoin
tapaaminen asukastalon toiminnan laajentamisesta katutasolle on tiistaina 10.12.
klo 17 Saunabaarin Vaahtera-salissa. Tilaisuus jatkuu
kuulumisilla kirjasto-, työväenopisto- ja nuorisotalon
suunnittelusta.

Työpaja uudesta
monitoimitalosta
Uuden kirjasto-, työväenopisto- ja nuorisotalon suunnittelusta järjestettiin syksyllä asukkaiden,virkamiesten ja arkkitehtien yhteinen
työpaja. Asukkaat ovat
edustettuna myös suunnittelijoiden ja virastojen kokouksissa.
Tammikuun lopulla järjestetään seuraava työpaja,
jossa muun muassa Kampin
kappelin ja Stadionin peruskorjauksen suunnitellut
arkkitehtitoimisto K2S esittelee suunnitelmia rakennuksesta ja sen tiloista yhdessä arvioitavaksi. Työpaja on torstaina 30.1. klo
17.30 alkaen Saunabaarin
Vaahterasalissa.
Lisätietoja Maunulan demokratiahankkeesta
http://maunula.blogspot.fi.
Yrjö Hakanen

Maunulan 101. aluefoorumi
ma 2.12.2013. klo 18-20
Aihe: Maunulan ryhmäkorjaushanke päättyy - Miten
tästä eteenpäin? Vuoden lopulla päättyy Maunulan
ryhmäkorjaushanke,jonka aikana toteutettiin kahdeksan asunto-osakeyhtiön putkiremontit. Mitä ryhmäkorjauksesta opittiin ja miten putkiremontteja tulisi
jatkossa toteuttaa Maunulassa ja muualla? Paikka:
Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.
Maunulasali.
Lisätietoja: www.maunula.net

ANNA LAHJAKSI HYVÄÄ OLOA
ITSELLESI JA LÄHEISILLESI
2x60min hieronta
nyt vain 90EUR
(norm 98EUR)
Lahjakortit ovat voimassa vuoden ostopäivästä.

Kuntohuoltamo sijaitsee ihan tässä naapurissa,
Metsäpurontie 14, Maunulan kirkkoa vastapäätä.

Olet sydämellisesti tervetullut!

www.kuntohuoltamo.fi, pia@kuntohuoltamo.fi
puh. 040-515 7291

velu Kutsuplus on myös
maunulalaisten käytettävissä. Kutsuplus on pikkubusseilla liikennöitävä palvelu, jolla ei ole kiinteää
reittiä, vaan bussi kulkee
tilausten mukaan pysäkiltä pysäkille. Matka tilataan
internetissä, jossa se myös
maksetaan etukäteen.
Kutsuplussan tavoitteena on laajeta koko HSL-

myöten henkilöautoilua.
Kutsuplussan hyviin puoliin kuuluu, että kyyti on
vaihdoton ja se soveltuu hyvin myös alueen poikittaisiin matkoihin. Kuljettajat
ovat palvelevia ja autot
mukavia Mercedes Benz minibusseja.
Nyt pilottivaiheessa palvelualueena on pääosin Kehä I:n sisäpuoli lisättynä

ralla, pois lukien itäisin osa
Helsinkiä. Palvelu toimii
tällä hetkellä maanantaista perjantaihin klo 7.30 18.30. Sekä palveluaika että -alue laajenevat asteittain. HSL:n liikennepilotin
tarkoituksena on myös hyödyntää käyttäjien kokemuksia palvelukehityksessä. Lisätietoja löytyy
www.kutsuplus.fi -sivustol-

ta.
Kutsuplus-palvelua esitellään Joulumarkkinoilla
Saunabaarissa, Metsäpurontie 25 lauantaina 14.12.
klo 10-14. Kävijöillä on myös
mahdollisuus rekisteröityä
Kutsuplussan käyttäjiksi.
Tervetuloa katsomaan!
Lisätietoja: HSL Kutsuplus, Leena Rautanen-Saari,
p. 050 389 8970, Valtteri
Myyryläinen, 050 3288342

Aikamatkalla matkustamisen tulevaisuuteen
Me pari Maunulan Sanomien toimittajaa Mediapajalta käytimme viikolla 47
HSL:n hiljattain suuremmalle yleisölle avautunutta
Kutsuplus-palvelua ensi
kertaa. Päätimme käydä ostoksilla läheisessä uudessa
isossa kauppakeskuksessa
kutsusta tulevan minibussin
kyydissä. Kyyti olikin sateisena päivänä hyvin mukava
ja sujuva: pääsimme nopeasti ilman vaihtoja aivan
kohteen lähelle. Matkustimme upouudella autolla,
joka palvelun 11. minibussina oli tullut liikenteeseen samalla viikolla. Saimme havainnoimalla ja kuljettajilta
kyselemällä selville lisää
palvelusta.
Kutsuplus-matkustaminen alkoi 2012 ja palvelua
ovat jo testanneet mm. Aalto-yliopistoyhteisön matkustajat. Lisäksi palvelun päivittäinen käyttöaika arkisin
tulee vielä pitenemään ilta
yhteentoista. Autoon mahtuu 9 henkilöä ja tilaa on
myös matkatavaroille,kuten
ostoksille tai matkalaukulle.

Palvelu vaikuttaa ihanteelliselta autoa ilman matkustavien lisäksi juuri ryhmille,
kuten perheille ja harrastuksiin kulkeville lapsille.
Myös mm. satamiin suuntaavilla risteilymatkustajilla tai erilaisilla retkeilijöillä
lienee tilausta palvelulle.
Paljousalennukset ovat käytössä prosenttialennuksina
henkilömäärän mukaan.
Maksu koostuu 3, 50 € perusmaksusta ja 0,45 € kilometrimaksusta.
Matkustamisen vaivattomuus ja mukavuus olivat
mielestämme verrattavissa
taksin tai pikkuauton vastaaviin. Palvelu vaikutti
myös melko helpolta hahmottaa ja käyttää. Keskeisimpiä asioita halutun lähtöpaikan, määränpään ja
ajankohdan valitsemisen lisäksi olivat tilausvahvistuksenakin saatavat kuljettajalle näytettävä matkakoodi, pysäkkinumero ja minibussin tunnus. Normipysäkkien lisäksi käytössä on
myös jonkinlaisia virtuaalipysäkkejä, jotka ovat näky-

vissä vain sivuston ja matkainfon digitaalisissa kartoissa.Korkeasaaressa kävijät pääsevät bussilla Mustikkamaalle aivan kohteen tuntumaan,lähemmäs kuin autolla. Monelta tämänkaltainen matkustus poistaa myös
pysäköintihuolet ja -maksut,
koska keskustan tavarataloissa käytyään voi vaan tilata ja maksaa matkan takaisin, mikäli kännykässä
on nettiyhteys.

Emme ihmetelleet kuullessamme, että palvelulla
on jo 4000 kirjautunutta
käyttäjää. Pääsimme taksin
mukavuudella edullisesti
seutumme
uusimpien
kauppa- ja ravintolapalveluiden äärelle ja puhuimme
autossa jopa luksuksesta.
Kutsuplus on varmaan
usealle tervetullut, ketterä
vaihtoehto jähmeämmälle
muulle julkiselle liikenteelle. H. R. ja V. R.

taan kovemmat myrskyt.
– Tuuli ehtii jonkun verran laantua tänne tultuaan,
vaikka on koviakin myräköitä ollut viime vuosina.
– Maailmankirjat on sekaisin, ihmisen ansiosta.
– Ne on kyllä aina ollut
sekaisin.
– Niin, on ollut jääkausia
ja pieniä jääkausia.
– Ja mannerlaatat ryti-

sevät toisiaan vasten, ja jossakin joku Krakatau-tulivuori voi räjähtää
– Ja sitten kaikkialle leviää tuhkakerros joka pimentää auringon ja tulee
katovuodet.
Tulimme siihen tulokseen että oikein hyvä näin,
toistaiseksi. Olimme käyneet Harmageddonissa asti, ihan kevyesti. H.E.

Kevyttä puhetta, kiitos
Suomalaiset eivät kuulemma osaa käyttää small talkia, tätä teeskentelevää,
pintapuolista lätinää. Riittää kun sanoo totuuden, tai
on hiljaa jos ei löydä painavaa sanomista.
Väärin. Suomalaiset
osaavat jutustella kevyesti
kuten kaikki maailman
kansat. Se on aina ollut tärkeää selviytymisen kannalta "On ilmoja pidellyt "
on esimerkiksi klassinen aihe ja joka päivä uusi ja tuore. Muutama ystävällinen
lause, hymy ja katsekontakti leppoistaa tilanteen, joka
helposti vieraiden kesken
satunnaisissa tapaamisissa
tuntuisi jäykältä.
Muutkin lajit osaavat sitä. Vesilinnut lennettyään
varhain tänne pohjolaan
viettävät aikaansa lumen
alta paljastuneissa suvantokohdissa " sulassa sovussa ". Ne uiskentelevat ahtaasti ja rupattelevat small
talkia ennenkuin kevät
kunnolla alkaa ja samalla
ankarat riidat pesäpaikoista.
Jokin aika sitten lähdin
kuntosalilta etuajassa pois,
ja pukuhuoneeseen ilmestyi

rouva vaihtamaan vaatteita seuraavaa jumppaa varten. Harva meistä tuntee
toisensa nimeltä, mutta
kuulumme kaikki samaan
jumppanaisten lajiin.
Totesimme että huolimatta myrskyvaroituksista, oli yöllä vain satanut ja
aamu oli hieno.
– Läntisemmät maat,
Norja ja Ruotsi ottavat vas-

