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Olen silloin poissa
Tässäkin lehdessä olevat visiot vuodesta 2050 lähialueillamme ovat herättäneet monenlaisia reaktioita.
Säännönmukaisesti ikäihmiset ovat sanoneet: Katselen näitä maisemia pilvenpäältä tai muuta vastaavaa.Tarkoitus on ollut ilmaista,ettei näin suurta muutosta enää jaksa sulattaa, ja onneksi sitä ei joudu kokemaan.
Näin olen itsekin ajatellut,kun olen katsonut tuttujen maisemien muuttumista.Mutta toisaalta eivät ne enää nytkään ole sellaisia kuin lapsuudessani: Veräjämäen maisemat muuttuivat täydellisesti jo 1960-70-luvuilla. Maunulassa maisemat ovat säilyneet
aika hyvin 1950-luvulta asti, eivätkä vuoden 2050 visiot ole muuttamassa niitä ratkaisevasti. Tosin aivan Maunulan ulkopuolella avautuukin sitten aivan uusi maailma.
Ymmärrän kyllä, että visioita pitää olla. Nuorisolle tämä on itsestään selvää eikä se
säiky niitä vaan pitää visioita erittäin tärkeinä. Tulevat päättäjät eivät myöskään vierasta maisemien muuttumista.
Tästä aiheesta on hyvä jatkaa seuraavissa numeroissa. Heikki Lehti

Tutustu kotikaupunkipolkuun!
Vielä on mukavia kävelyilmoja jäljellä, joten lähde kotiseuturetkelle Maunulaan ja
ota vieraasikin mukaan!
Maunulan kotikaupunkipolun esitettä on jaossa näissä paikoissa niiden aukioloaikoina:
Maunulan kirjasto
Ogelin kirjasto
Kahvila Wanha Maunula
Maunulan Maja
Mediapaja (suuremmat
määrät)

Asukastalo Saunabaari
Maunulan terveyskeskus
Maunulan liikuntahalli
Pirkkolan liikuntahalli
Täydennämme telineitä
säännöllisesti vapaaehtoisvoimin,mutta ilmoita esitteiden mahdollisesta loppumisesta Maunulan mediapajan
sähköpostiin:
maunulan.mediapaja@
gmail.com
Susanna Pitkänen 0440202306

Maunulan kirkon adventti
Adventti ja joulu lähestyy
monine musiikkitilaisuuksineen, joihin kaikki
ovat tervetulleita mukaan
laulamaan joululauluja ja
kuuntelemaan joulun sanomaa Maunulan kirkolle (Metsäpurontie 15).
Maunulan kirkossa järjestetään seuraavia joulunajan tilaisuuksia:
Su 1.12. klo 12 Ensimmäisenä adventtina laulamme
Hoosiannaa
Maunulan kirkossa Lapsille pyhäkoulu. Musiikilliset kirkkokahvit.
Ke 4.12. klo 13 Musiikillista joulujuhlaa vietetään Maunulan kirkossa.
Musiikkivieraina SibeliusLukion Tiernapojat, joululauluja yhteisesti.
Su 8.12. klo 18 Sopraano Laura Pyrrön Joulukonsertti Maunulan kirkossa,säestäjänä Maija
Pesonen-Kareinen.Rakka-

ita joululauluja jouluseimen äärellä.Vapaa pääsy,
ohjelma 10 e/5e.
Ti 10.12. klo 19 Kumpulan kuoron joulumusiikkituokio, kuoroa johtaa
Noora Hirn. Vapaa pääsy,
ohjelma 5 euroa.
To 12.12. klo 10.30 Lasten ja perheiden joulukirkko Maunulan kirkossa.
To 12.12. klo 18 Luciakonsertti, Pianokoulu Viisas Heinäsirkka, ohj. Eija
Minkkinen. Vapaa pääsy.
Su 15.12. klo 18 Kauneimpia joululauluja lauletaan Maunulan kirkossa.
Ti 17.12. klo 9.30 klo
10.15 Maunulan leikkipuistossa vietetään jouluhartautta. Ilmoittautumiset leikkipuistoon tarjoilua
varten 5.12. mennessä.
Ti 17.12. klo 18 Nyt
syttyy valot tuhannet.
Anitta Rannan lauluoppilaat Juvenaliasta, Helsin-

gin konservatoriosta ja
Metropolia Ammattikorkeakoulusta esittävät aarioita ja joululauluja. Vapaa pääsy.
Su 22.12. klo 15 Kauneimpia joululauluja lauletaan Maunulan kirkossa.
Ti 24.12. klo 14 Jouluaaton hartaus.
Ke 25.12. klo 8 jouluaamun jumalanpalvelus on,
jolloin musiikissa Maunulan kirkon musiikkiryhmä.
Monenlaista joulumusiikkia on kuultavissa
myös Oulunkylän vanhassa kirkossa ja Oulunkylän kirkossa sekä Käpylän kirkossa, joista internet-sivuilla ja Kirkko ja
kaupunki-lehdessä tarkemmat tiedot.
Kaikki tervetuloa mukaan juhlimaan joulua,
Vapahtajamme syntymäjuhlaa.

Maunulan ryhmäkorjaushanke
päättyy vuoden lopulla
Maunulan ryhmäkorjaushanketta ryhdyttiin ideoimaan keväällä 2007.Tavoitteena oli toteuttaa asunto-osakeyhtiöiden putkiremontit laadukkaasti ja edullisesti. Hankkeessa oli mukana kahdeksan
asunto-osakeyhtiötä eli yhteensä noin 500 asuntoa.Noin
80 % asunnoista tehtiin perushankkeen lisäksi asuntokohtaisia muutostöitä, kuten
uusittiin keittiöitä.

Maunulan ryhmäkorjauksessa asunto-osakeyhtiöt muodostivat tammikuussa 2009
ryhmäkorjaustoimikunnan.
Tämä kilpailutti keväällä 2009
rakennuttajakonsultin,jonka
tehtävänä oli valvoa hankesuunnittelua ja suunnittelun
kilpailuttamista sekä suunnittelua.Tämän jälkeen kilpailutettiin kesällä 2011 urakoitsija,joka toteutti urakan.Urakkamuotona käytettiin projek-

tinjohtourakointia.
Ryhmäkorjaushankkeen
toteuttamista ja kokemuksia
esitellään Maunulan 101.
aluefoorumilla ma 2.12.2013
klo 18-20 Asukastalo Saunabaarilla (Metsäpurontie 25,3.
krs). Hankkeen toteuttajat
esittelevät ja arvioivat hanketta.Paikalla on myös hankkeeseen osallistuneiden asuntoosakeyhtiöiden edustajia.
www.maunula.net

Maunulan tiernapojat esiintyvät
Maunulan tiernapojat esiintyvät sunnuntaina 15.12.2013 klo 17 Maunulan kirkon
pihalla (Metsäpurontie 15). Oheinen kuva on tiernapoikien harjoituksista asukastila Maunulan Mediapajalta. Kuvassa vasemmalta Mänki, Knihti, Herodes ja Murjaanien kuningas. Knihti ilmoittaa Herodekselle, että on surmannut ja virtaan heittänyt kaikki alle kaksivuotiaat poikalapset.
Käpylä kt 64 m2
4h, kk. Halutulla alueella ihastuttava 4/4
krs. koti. Upeat näkymät ja hyvä tilankäyttö. (E). Mh. 259.000 €. Kalervonkatu 8
1111419

Honkasuo, Hki rt 63 m²–115,5 m²
3h, kt, s/vh. Ennakkomarkkinoinnissa energiatehokkaat passiivirivitalot. Valm. 7/14.
(A). Mh. 284.445 € – 449.757 €. Haapaperhosenpolku 2.
1101619

Maunula kt 58,5 m2
2h, k, las.parveke. Hissitalossa putkiremontoitu heti vapaa kaksio. Läpitalon huoneisto. (E). Mh. 139.000 €. Suonotkontie 5
1116576

Manula kt 56,5 m2
2h, k, p. 1. kerroksen putkiremontoitu
asunto. Valoisa, ikkunat kolmeen suuntaan.
(D) Vh. 166.000 €. Mh. 164.762,63 €. Suursuontie 8
1117231

Maunula kt 58 m2
2h, k, p. Valoisa läpitalon huoneisto, jossa
putkiremontti on jo tehty. Hyvät julkiset
liikenneyhteydet. (D). Vh. 189.000 €. Mh.
150.243,61 €. Metsäpurontie 16
1116630

Ostotoimeksianto
Asiakkaamme ostaa kt tai rt 3-4h, k. Alueelta Käpylä, Ogeli, Pakila tai Pohjois-Helsinki. Vapautumisella ei kiire. Ostotoimeksianto eli myyjälle ei tule mitään kuluja. Yhteydenotot p. 0400 612 320/Heikkilä.

Kiinteistömaailma Oulunkylän Asunnot Oy LKV
Mäkitorpantie 23, 00640 Helsinki puh. 010 622 3930
Markku
Kilpeläinen
yrittäjä, LKV
040 715 7150

”Asuntomarkkinoilla on muutosta ilmassa. Kun toimit meidän kanssamme,
niin varmistat välittäjän ammattitaidon, asuntoa markkinoidaan näyttävästi
ja saat käyttöösi 900 välittäjän myyntivoiman!”

Eija
Laakso
myyntineuvott.
040 414 4936

Petri
Heikkilä
LKV, rak.ins.
0400 612 320

Sami
Aittola
LKV
050 505 0112

Marja-Kaarina
Koivistoinen
myyntineuvott.
050 366 9131

Osku
Simberg
myyntineuvott.
050 366 9130

Ari-Pekka
Virtanen
LKV, KED
0400 306 494

Pekka
Malinen
myyntineuvott.
050 386 6656

Lohimousse ja karpalokiisseli
Vuodenvaihteen juhlaruokaresepti on ruokatoimittaja Kaarina Roinisen v. 1992
kehittämä herkku lohimousse. Se on helposti valmistettavissa myös pakatuista kalatuotteista.
Molemmalla tavalla valmistetut lohet leikataan ensin pieniksi kuutioiksi, (koristeeksi/ ruusukkeiksi voi
jättää pari viipaletta lohta).
Sipulit silputaan hyvin hienoksi ja kuohukerma vatkataan löysähköksi vaahdoksi. Rahkan joukkoon sekoitetaan kermaviili, lohikuutiot, sipulisilppu ja mausteet. Ainekset sekoitetaan
keskenään. Lopuksi joukkoon lisätään kermavaahto
varovasti nostellen. Mausteita voi vielä lisätä ja herkun annetaan maustua jääkaapissa muutama tunti
ennen tarjoilua.
n. 200 g graavisuolattua
kirjolohta

n. 200 g kylmäsavustettua kirjolohta
2 sipulia
2 dl kuohukermaa
1 tlk rahkaa
1 tlk kermaviiliä
1 rkl sokeria
1 tl sitruunapippuria
1/4 tl valkopippuria
1/2-1 dl silputtua tilliä
n. 3/4 tl suolaa
Joulun jälkiruoaksi sopii karpalokiisseli. Se on
myös suloinen kastike
esim. jäätelölle. Kiisselin lisänä voi tarjota kermavaahtoa. Seuraava resepti

on neljälle, mutta mikäli
karpaloita on vähän enemmän voi käyttää n. litran
vettä.
3 dl karpaloita
7 dl vettä
1 dl sokeria
3 rkl perunajauhoja
1 dl kylmää vettä (perunajauhoille)
Murskaa karpalot nuijalla kattilan pohjalla. Lisää vesi ja keitä kymmenisen minuuttia tai kunnes
kuoret ovat vaalenneet ja
marjojen mehu irronnut
liemeen. Siivilöi marjat
pois ja laita liemi taas kattilaan ja lisää sokeri. Liota
perunajauhot kylmään veteen ja sekoita kuuman liemen joukkoon ohuena nauhana. Anna kiehahtaa.
Tarkista makeuden sopivuus, kaada maljaan tai
annoslaseihin ja tarjoile
jäähtyneenä.

