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Joulunpyhät lähestyvät...
Tilaa meiltä sesongin herkut 

juhlapöytääsi.
Soita ja tiedustele lisää!

Kauppamme edustalla 
bussipysäkillä pidetään 
epävirallisia kokouksia, 
joiden pääasiallinen mo-
tiivi on tölkkiolut.

Eräänä päivänä lii-
tyin katoksen ulkopuo-
lella seisoskeleviin bussin 
odottajiin. Edessämme 
kehkeytyi performanssi.

Penkillä istui tuskin 
tajuissaan oleva perus-
yrmy. Hänen seura-
naan heilui pari ka-
veria ja naishenkilö, 
joka piteli oluttölk-
kiään hienostunees-
ti kuin kuohuviinila-
sia kutsuilla. He kes-
kustelivat, kuinka ol-
lakaan, seksistä:
– Sehän on homo! 
– Kuinka sinä 
voit sen tietää?  
– Kyllä sen näkee, 
kuka on homo ja 
kuka on lesbo! 

Poliisiauto liu-
kui paikalle, kaupan 
vartijan kutsumana. 
Nuori poliisi lähestyi 
seuruetta.

“Oi kuinka olet 
komea!” liverteli 
rouva. “Voisiko po-
liisi olla niin ystäväl-
linen, että veisitte tä-

Maunulan parhaita puo-
lia ovat luonnonläheisyys 
ja Keskuspuisto. Pohjoi-
sessa Keskuspuisto yh-
distyy  Helsinkipuistoon, 
joka jatkuu Vantaanjoen 
vartta Haltialan ja Tuo-
marinkylän kartanon pel-
tojen kautta Vanhankau-
punginlahdelle ja merelle 
saaristoon. 

Kaupunkisuunnitte-
lulautakunnan ehdotus 
Helsingin yleiskaavak-
si uhkaa Keskuspuistoa 
ja monia muita viher-, 
metsä- ja virkistysaluei-
ta. Siinä on sivuutettu lä-
hes kokonaan kritiikki ja 
vaihtoehdot, joita lausun-
tokierroksella esitettiin 
Keskuspuiston ja Helsin-
kipuiston suojelemiseksi 
rakentamiselta. 

Yleiskaavaehdotuk-
seen sisältyy vajaan 
20 000 asukkaan asuin-
alueiden rakentaminen 
Keskuspuiston länsi-
laidalle. Pirkkolan urhei-
lupuiston kohdalla ra-
kentaminen uhkaa lähes-
tulkoon katkaista Kes-
kuspuiston. Kaupunki-
suunnitteluviraston alus-
tavissa vihersuunnitel-
missa puiston pääulkoi-
luväylä jouduttaisiin täl-
lä alueella sijoittamaan 
Hämeenlinnanväylän lai-
taan rakennettavien kort-
teleiden sisälle. 

Keskuspuiston rajo-
ja ei uuteen yleiskaavaan 
aiota piirtää tarkasti, toi-
sin kuin nykyisessä yleis-

Keskuspuisto 
suojeltava

kaavassa. Ehdotettu kaa-
vakartta muodostuu heh-
taarin kokoisista ruuduis-
ta. Kaupunkisuunnittelu-
virasto esitti Keskuspuis-
tosta leikattavaksi 61 ruu-
tua asuntovaltaisten alu-
eiden rakentamiseen. 
Lautakunta vähensi tästä 
vain 6 ruutua. 

Helsinkiin tarvitaan 
lisää asuntoja, etenkin 
edullisia vuokra-asun-
toja. Niitä varten ei pidä 
kuitenkaan supistaa Kes-
kuspuistoa ja muita vi-
heralueita, joiden merki-
tys vain kasvaa kun kau-
pungin asukasluku kas-
vaa. Ylimitoitetulla täy-
dennysrakentamisella 
ei pidä pilata myöskään 
Maunulan kaltaisia, ai-
koinaan hyvin suunnitel-
tuja alueita.

Helsingin kasvuun ja 
tiivistämiseen tarvitaan 
malttia. Etenkin kun vie-
lä on selvittämättä, miten 
kasvu rahoitetaan, kuin-
ka samaan aikaan turva-
taan hyvät palvelut ja mi-
ten muuttoliikkeen kiih-
tyminen vaikuttaa muu-
alle Suomeen.  Yleiskaa-
van yhteyteen kannattai-
sikin valmistella ehdo-
tus kansallisen kaupun-
kipuiston perustamises-
ta Helsinkiin arvokkaan 
luonto- ja kulttuuriperin-
nön vaalimiseksi (kau-
punkipuisto.fi).

Yrjö Hakanen
Kaupunginvaltuutettu 
www.yrjohakanen.fi

Keskuspuiston ja sen suojelemisen merkitys 
kasvaa, kun Helsinkiin tulee asukkaita.

Hienosäätöä
män kaverini kotiin, hän 
on vähän väsynyt.”

Rauhallisesti virkaval-
lan edustaja selitti, ettei 
poliisin toimenkuvaan 
kuulu kotiinkuljetus. Put-
kaan kyllä, jos katsotaan 
tarpeelliseksi. Kävi ilmi, 
että penkillä istujalla oli 
rötöksiä kontollaan, ja 
sakkoja tulisi.

“Voi ei hän pysty mak-
samaan, hänellä ei ollen-
kaan ole tuloja. Minä voin 
maksaa, kuinka paljon se 
on?” 

“Se riippuu siitä, kuin-
ka monta rötöstä on 
vuoden aikana tullut 
kirjattua.”

Bussi tuli, ja kohtauk-
sen loppu jäi kokematta.

Kyllä minä ihailen mei-
dän poliisikuntaamme. 
Mikä rauhallinen ammat-
timaisuus näidenkin ai-
kuisten lastentarhalaisten 
kanssa asioidessa.

Mutta olen samaa miel-
tä kuin vilkkaasti osallis-
tuva rouva. Ovat komei-
ta, nuo poliisit!

H. E.

Maunulan 
Naisvoimistelijat ry

 

HYVÄSSÄ SEURASSA 
ON ILO LIIKKUA! 

http://maunulannv.sporttisaitti.com 
MNV myös facebookissa 

Toivotamme kaikille 
liikkujillemme

Rauhallista Joulua 
ja  

Reipasta Uutta Vuotta  
2016

Maunulan 
Naisvoimistelijat ry

 

HYVÄSSÄ SEURASSA 
ON ILO LIIKKUA! 

http://maunulannv.sporttisaitti.com 
MNV myös facebookissa 

Maunulan 
Naisvoimistelijat ry

 

HYVÄSSÄ SEURASSA 
ON ILO LIIKKUA! 

http://maunulannv.sporttisaitti.com 
MNV myös facebookissa 

Maunulan yhteiskou-
lun yhteydessä toimivan 
Helsingin matematiik-
kalukion 20-vuotisjuh-
lia vietettiin perjantaina 
6.11. Päivällä juhlittiin 
koko MAYK:n väen voi-
min, ja illalla koululle 
kokoontuivat kutsuvie-
raat, muun muassa suuri 
joukko matematiikkalu-
kion entisiä opiskelijoita. 

Molemmissa juhlissa 
kuultiin puheita ja mu-
siikkia sekä nähtiin ma-
tematiikkalukiolaisten 
hieno Keppigeometriaa-
esitys. Koko viikko oli 
koulussa matematiikan 
ja luonnontieteiden tee-
maviikko. Luma-viikon 
ohjelmaan kuului esi-
merkiksi kaikille avoin 
tietovisa, jonka voittajat 
julkistettiin päiväjuhlas-
sa. Jokaisen luokka-as-
teen paras suoritus pal-
kittiin, ja koko kilpailun 
voittajaksi selviytyi 1m:n 
Hanna Lempiäinen, joka 
sai ainoana kaikki vasta-
ukset oikein.

Ensimmäiset opiske-
lijat aloittivat matema-
tiikkalukiossa elokuus-
sa 1995. Matematiikka-
lukion linjanjohtaja Vil-
le Tilvis, itsekin mate-
matiikkalukion kasvat-
teja, esitteli puheessaan 
lukiolaisten saavutuk-

Helsingin matematiikkalukio 20 vuotta

sia vuosien varrelta: me-
nestystä erilaisissa kil-
pailuissa on tullut run-
sain mitoin, ja kansain-
välisten matematiikka-
olympialaisten joukku-
eessa HelMa:n opiskeli-
joilla on perinteisesti ol-

lut vahva edustus. Mo-
nille tärkeintä matema-
tiikkalukiossa on kuiten-
kin samanhenkisten ih-
misten yhteisö, jota lujit-
tavat matematiikkamaa-
nantait, matematiikan 
yöt sekä vuosittainen La-

pin kesäkoulu. Tästä yh-
teisöllisyydestä oli osoi-
tuksena sekin, että juh-
liin saapui noin viides-
osa kaikista matematiik-
kalukiossa vuosien var-
rella opiskelleista.

Kata Melajärvi

Juhliin kokoontui suuri joukko entisiä ja nykyisiä opiskelijoita 
ja opettajia. Kuvassa olevien vuoden 2002 ylioppilaiden takana 
silloinen luokanvalvoja Esa Lappi. Edessä kolmas vasemmalta on 
matematiikkalinjan johtaja Ville Tilvis ja oikealla Reetta Tilvis, joka 
kuuluu Maunula Seuran hallitukseen. Takana keskellä lehtori Nora 
Pircklén.



3MAUNULAN SANOMAT 4/2015

Vuosi 2016 tulee olemaan tapahtumien vuosi. Maunulassa käynnistyy kaksi Hel-
singin uudesta kulttuurimallista rahoitettua hanketta eli Kansallisteatterin Mau-
nulan maisemat ja m-cult ry:n Yhteisölliset mediataiteen residenssit. Lisäksi tä-
män vuoden lopulla starttaa Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n 
hanke Kehittämisverkostoista innovaatioalustoiksi, jossa haetaan kolmea kekse-
liästä kaupunginosaa. Epäilemättä Maunulakin pyrkii olemaan näiden kolmen 
joukossa. Uusissa hankkeissa löytyy osallistumis- tai tarttumapintaa asukkail-
le. Tarjolla on innostavaa toimintaa, oppimiskokemuksia ja kiinnostavia kontak-
teja. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita edistämään kulttuurin kukoistusta 
Maunulassa.

Hannu Kurki ;-)

PÄÄKIRJOITUS

Tervetuloa laulamaan 
yhdessä joululauluja ja 
kuuntelemaan kaunista 
joulumusiikkia Maunu-
lan kirkolle.

Ke 2.12. klo 13 Musiikilli-
nen joulujuhla
Ke 2.12. klo 18 Vaski-
seitsikko Con Brassican 
joulukonsertti
Su 6.12. klo 16 Itsenäisyys-
päivän messu 
Ti 8.12. klo 18 Elävät ki-

Joulumusiikkia Maunulan 
kirkossa 

vet -kuoron joulukonsertti, 
vapaa pääsy
Ke 9.12. klo 18 Juhlimaan 
tulkaa – englantilaisia jou-
lulauluja ja joulun tekste-
jä. Nine lessons and carols 
-perinteen mukaan. Mukana 
vaskiseitsikko Con Brassi-
ca. Maunulan lauluryhmä ja 
Musiikkia sairaalaan -laulu-
ryhmä. Joulukahvit.
To 10.12. klo 11 Lasten jou-
lukirkko ja joulukahvit
Pe 11.12. klo 19 Herännäis-

nuorten kuoron juhlakon-
sertti, vapaa pääsy
Su 13.12. klo 18 Kauneim-
mat joululaulut
To 17.12. klo 10.15 Mau-
nulan leikkipuiston joulu-
hartaus ja joulupuuro
Su 20.12. klo 15 Kauneim-
mat joululaulut
To 24.12. klo 14 Jouluaa-
ton hartaus
Pe 25.12. klo 8 Joulukirkko
Maunulan kirkko, Metsä-
purontie 15.

Suomen taloudellisen ti-
lanteen lisäksi valtakun-
taamme on koko syksyn 
puhuttanut myös kasva-
va turvapaikanhakijoiden 
määrä. Maunula sai ko-
kea hetken aikaa konk-
reettisesti, miltä tuntuu 
auttaa näitä hädässä ole-
via lähimmäisiä. 17.9. Ou-
lunkylän seurakunnan ri-
peän reagoinnin ja toi-
minnan ansiosta Maunu-
lan kirkko muuttui muu-
taman viikon ajaksi hä-
tämajoituspisteeksi, ko-
diksi eri maista tuleville 
turvapaikanhakijoille.

Sekavan alun jälkeen ti-
lanne Maunulan kirkol-
la tasapainottui nopeasti. 

Kirkko turvapaikkana
Seurakunnan organisoi-
ma vapaaehtoisten auttaji-
en rinki kasvoi päivä päi-
vältä, jopa yli tarpeen. Sa-
maan aikaan käynnistet-
tiin vaate- ja tavarakerä-
ys. Oulunkylän kirkolle 
sai tuoda käyttökelpois-
ta tavaraa toimitettavaksi 
edelleen turvapaikanhaki-
joille. Apu tuli tarpeeseen 
ja otettiin ilolla vastaan. 
Tunnelma Maunulan kir-
kolla oli jopa leppoisa. 

Keskuskeittiöstä kulje-
tettiin lämmin ruoka, jo-
ka vapaaehtoisten toimes-
ta tarjoiltiin. Aamu- ja ilta-
palat tehtiin kirkon keit-
tiössä. Suomalainen lai-
tosruoka oli ehkä vierai-

den mielestä hieman ou-
don makuista, mutta li-
sää makua siihen saatiin 
lisäämällä erilaisia maus-
teita. Seurakuntasali toi-
mi suurena  makuusalina 
ja nukkuma-alustaksi kel-
pasi vaikka kirkonpenkki. 
Vaikka majoitustiloissa oli 
käytössä vain yksi suihku 
ja yksi pesukone vaattei-
den pesemistä varten, so-
pu näytti säilyvän.

Odottavan aika on pit-
kä, ja siihen tuskaan toivat 
helpotusta alueen asuk-
kaiden lisäksi eri urhei-
luseurat viemällä vierai-
ta erilaisten aktiviteettien 
pariin.

Teija Kamb

Kaupunginhallitus päätti 
28.9.2015 kokouksessa, et-
tä sosiaali- ja terveysviras-
ton hallinnoimat ja resur-
soimat asukastalot kuten 
Asukastalo Saunabaari ja 
Oulunkylän Seurahuone 
säilyvät edelleen kaupun-
gin omana toimintana ja 
niiden toiminnan suun-
nittelu ja tulevaisuuden 
kehittämistyö kytketään 
jatkossakin sote-viraston 
toimintaan. 

Kaupungin hallinnoi-
mien asukastalojen mer-
kitys sosiaalisen kuntou-
tuksen, syrjäytymisen en-
nalta ehkäisyn ja työllis-
tämisen matalan kynnyk-
sen paikkoina on suuri. 
Vuoden 2017 alussa voi-
maan tuleva sosiaalihuol-
tolaki edellyttää työelä-

Soten hallinnoimat 
asukastalot säilyvät

mäosallisuutta, mikä pe-
rustelee myös asukasta-
lojen toiminnan jatku-
mista kaupungin omana 
toimintana.

Kaupunginhallitus 
päätti lisäksi, että laadi-
taan suunnitelma, mi-
ten asukastalojen verkos-

tosta voidaan tehdä alu-
eellisesti nykyistä katta-
vampi. Lisäksi selvitetään 
asukastalojen mahdollista 
roolia jalkautuvassa sosi-
aalityössä ja edellytyksiä 
asukastalojen yhteistyölle 
nuorisotoimen ja muiden 
hallintokuntien kanssa.

Maunulan perinteiset tiernapojat esiintyvät sunnuntaina 20.12. klo 
17 S-marketin edessä. Kulkueen reitti jatkuu kohti Sahanmäkeä, 
josta jatketaan Metsäpuronpolkua pitkin Maunulan kirkolle. Esitys 
päättyy Maunulan kirkon pihalla. 

Maunulan tiernapojat tuovat 
jouluiloaMediataiteilijoiden uu-

denlaisia reseptejä kau-
punkilaisten osallistumi-
seen, tapahtumiin ja tari-
noihin päästään kokemaan 
Maunulan yhteisöllisissä 
taiteilijaresidensseissä.

Residensseistä vastaa 
Mediakulttuuriyhdistys 
m-cult ry, joka on tuotta-
nut yhteisöllistä taidetta 
ja mediaa mm. Media Fa-
cades Helsinki -festivaa-
lille sekä Stadi.TV -ka-
navalle. “Maunulasta voi 
hyvinkin tulla Suomen 
ensimmäinen mediatai-
dekaupunginosa”, visioi 
m-cultin toiminnanjohta-
ja Minna Tarkka, maunu-
lalaisia hänkin.

Residenssien ja työ-
pajojen päämajana toi-
mii Maunulan Mediapa-
ja ja viestintäkumppani-
na Maunulan Sanomat, 
jonka keskiaukeamil-
la tullaan näkemään tai-
deprojektien tuloksia. 
Kiinteää yhteistyötä teh-
dään Maunulan demo-
kratiaryhmän ja Maunu-
la-talon toimijoiden – se-
kä tietenkin Maunulan 
eri-ikäisten asukkaiden 
kanssa.

Yhteisöllisen median 
taitelijaresidenssit Maunulaan

Yhteisöllinen media-
taide voi saada moninai-
sia muotoja – kaupungin-
osan muutosta seuraava 
videoarkisto, lasten tuot-
tamat animaatiot, taiteili-
joiden julkisivuprojisoin-
nit, tosi-tv -performanssi 
tai vaikkapa kokeellinen 
radiokanava ovat vain 
muutamia esimerkkejä 
mahdollisuuksista.

Taiteilijavalinnat teh-
dään avoimella kutsulla, 
joka tavoittaa kansainvä-

liset ja kotimaiset tekijät. 
Vuoden 2016 taidepro-
jektit valitaan alkuvuo-
desta ja ensimmäiset tai-
teilijat saapuvat Maunu-
laan huhti-toukokuussa.

Helsinki-malli -avus-
tuksen lisäksi residens-
sit mahdollistaa osallis-
tavan taiteen kansainvä-
linen Collaborative Arts 
Partnership Program-
me -hanke, jota tukee 
EU:n Creative Europe 
-ohjelma.

Media Facades -festivaalin taiteilija Michelle 
Teran kokosi näyttelyyn kaupunkilaisten 
omia YouTube-havaintoja. Kuva Kimmo 
Mustonen.

Soivat 
Joululahjavinkit 

Edullisia soittimia kaiken ikäisille 
esim. akustiset kitarat alk. 50€ 

sähkökitarat alk. 95€ 
suositut ukulelet alk. 30€ 

Lahjakortit esim. kitaratunneille

www.bandikeskus.fi
Metsäpurontie 16 

00630 Helsinki
041 4824503 

info@bandikeskus.fi

Maunulan 
yhteiskoulun 

perinteinen 
joulukonsertti
järjestetään 27. kerran 

16.12. klo 18
Lippuja puhelimitse 

kansliasta numerosta 
777 110 12.
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Helsingin kaupunki-
suunnittelulautakunta 
päätti 10.11.2015 Helsin-
gin yleiskaavaehdotuk-
sesta. Kaupunkisuun-
nitteluviraston valmiste-
lema yleiskaava on pit-
kän aikavälin maankäy-
tön suunnitelma, jol-
la ohjataan kaupungin 
yhdyskuntarakenteen 
kehittämistä.

Lautakunnan ehdo-
tuksessa varaudutaan 
Helsingin kasvuun noin 
865 000 asukkaan kau-
pungiksi vuoteen 2050 
mennessä. Kaavassa 
mahdollistetaan myös 
vähintään 170 000 uuden 
työpaikan sijoittuminen 
Helsinkiin.

Tulevasta rakentami-
sesta noin kolmannes on 

Helsingin uusi yleis-
kaavaehdotus on näh-
tävillä 27.11.2015– 
29.1.2016. Yleiskaavasta 
pääsee keskustelemaan 
suunnittelijan kans-
sa Laiturilla (Narikka-
torilla) tiistaisin 8.12., 
15.2., 12.1., 19.1. ja 26.1. 

Mesta Oyn rakennuttamat ja arkkitehti Kirsti Sivénin 
suunnittelmat pienkerrostalot ovat valmistuneet Suursuolle 
mäenrinteeseen. Asuntoja niissä on 18 kpl. Uudet maunulalaiset 
ovat jo muuttaneet sisälle.  

Voit vaikuttaa 
yleiskaavaehdotukseen

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kaavaehdotuksesta

Suursuolle valmistui kolme 
pienkerrostaloa

Käpylän aseman seudusta 
kehittyy vetovoimainen 
solmukohta

Tuusulanväylä muutetaan kaupunkibulevardiksi ja sen liikenne 
on tarkoitus kääntää Käpylän aseman kohdalla kohti Veturitietä 
ja Keski-Pasilaa. Lisäksi Käpylän aseman seudusta kehittynee 
runkobussiyhteyksien pääteasema, jonne keskittyy uusia palveluja 
suurten asiakasvirtojen äärelle.

täydennysrakentamista, 
joka sijoitetaan erityises-
ti raideliikenteen solmu-
kohtiin. Kolmannes sijoit-
tuu uusille rakentamis-
alueille, kuten Malmin 
lentokentälle, ja kolman-
nes kaupunkibulevardi-
en varsille laajenevaan 
kantakaupunkiin.

Kaupunkibulevardi-
en mahdollinen toteut-
taminen aloitetaan koh-

teista, jotka ovat talou-
dellisesti kannattavim-
pia ja liikenteellisesti toi-
mivimpia. Lisäksi ennen 
toteuttamista selvitetään, 
miten rakentaminen bu-
levardien varrelle voi-
daan toteuttaa niin, ett-
eivät liikenteen melu ja 
päästöt aiheuta asumisel-
le haittaa.

www.yleiskaava.fi

Keskusta-alueet on merkitty yleiskaavaan 
punaisella ja oranssilla. Pikaraitiotiet on 
merkitty viivalla, jossa on poikkiviivoja. 
Näitä ovat mm. Raidejokeri, Jokeri 2 ja 
Tuusulan kaupunkibulevardia pitkin 
tulevaisuudessa kulkeva pikaraitiotie. 
Pyöräilybaanat näkyvät keltaisella 
pisteviivalla.

Yleiskaavan valmiste-
lussa keskeisenä ideana 
on ollut kantakaupun-
gin laajentaminen muut-
tamalla moottoritiemäi-
siä sisääntuloväyliä ur-
baaneiksi pääkaduik-
si eli kaupunkibulevar-
deiksi. Lautakunnan eh-
dotuksen mukaan kau-
punkibulevardien mah-
dollinen toteuttaminen 
aloitetaan kohteista, jot-
ka ovat taloudellises-

Kaupunkibulevardit ja Jokerit 
tiivistävät  kaupunkia

ti kannattavimpia ja lii-
kenteellisesti toimivim-
pia. Lisäksi ennen nii-
den toteuttamista selvi-
tetään, miten rakentami-
nen bulevardien varrel-
le voidaan toteuttaa niin, 
etteivät liikenteen melu 
ja päästöt aiheuta asumi-
selle haittaa.

Toimiakseen bulevar-
disointi edellyttää liiken-
nejärjestelmän kehittä-
mistä. Yleiskaavassa esi-

tetään esimerkiksi ko-
ko kaupungin kattavaa 
laajaa pikaraitiotieverk-
koa. Maunulan osalta tä-
mä tarkoittaa Raidejo-
keria, Jokeri 2:n muutta-
mista pikaraitiotieksi ja 
Tuusulan kaupunkibule-
vardin kautta kulkevaa 
pikaraitiotietä.

Uusi yleiskaava edistää 
kestäviä liikkumismuo-
toja eli kävelyä, pyöräilyä 
ja joukkoliikennettä.

kello 16–18.
Kaavaehdotus on jul-

kisesti nähtävillä – Vir-
ka Infossa (kaupungin-
talolla, Pohjoisesplana-
di 11–13) – info- ja näyt-
telytila Laiturilla (os. Na-
rinkka 2)  sekä netissä: 
www.hel.fi/suunnitelmat 

ja www.yleiskaava.fi/ 
leiskaava/aineistot

Yleiskaavaehdotuk-
sesta voi tehdä kirjalli-
sen muistutuksen, joka 
osoitetaan kaupunki-
suunnittelulautakun-
nalle.
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Janin lounas & Sport Ca-
fe Maunula Rajametsän-
tien ja Paanutien riste-
yksessä on uusinut kon-
septiaan lisäämällä pal-
veluja. Kahvilan palve-
luja ovat aamiais- ja lou-
nasbuffeet sekä hyvät va-
likoimat deli tuotteita.  

Kansallisteatteri käyn-
nistää vuonna 2016 kol-
mivuotisen alueellisen 
yleisötyöhankkeen Mau-
nulassa. Hankkeen tar-
koituksena on tuoda 
teatteria alueen arkeen 
ja käsitellä taiteen kei-
noin asukkaille tärkei-
tä kysymyksiä ja aiheita. 
Projektissa teatterin am-
mattilaiset työskentele-
vät yhdessä asukkaiden 
kanssa toteuttaen erilai-
sia esityksiä sekä muu-
ta toimintaa. Hankkeen 
tuotoksia tullaan näke-
mään sekä Maunulan 
alueella eri paikoissa että 
Kansallisteatterilla.

Projekti toteutetaan 
Helsingin Kulttuurikes-
kuksen tuella, ja se on 
jatkoa teatterin aikaisem-
mille alueellisille projek-
teille Pikku Huopalah-
dessa 2012 sekä viimek-
si Kontulassa 2013–2015. 
Reittejä Kontulaan -pro-

Janin lounas & Sport Cafe 
Maunula

”Pyrimme olemaan alu-
een edullisin ja laaduk-
kain ruokapaikka.”

Yritys tekee yhteistyö-
tä lihatukku Veijo Votki-
nin kanssa, joka toimit-
taa laadukkaat lounaat 
ja leikkeet. ”Joulukuussa 
aloitamme lihatuotteiden 
noutopalvelun. Myymme 

kaikki tuotteet tehtaan-
myymälän hinnoilla.”

Lisätietoja 
Janin lounas & Sport Ca-
fe Maunula Rajametsän-
tie 32 Jani Hyvönen puh. 
044 7062000

Kuvateksti. Hannu 

Uusi kukkayrittäjä on ostanut 12.11.2015 kukkakauppa Marja Leksiksen ka-
luston ja tilojen vuokraoikeuden. Kukkakauppatoiminta jatkuu vanhalla hen-
kilökunnalla. Uutta nimeä kukkakaupalle ei vielä ole ehditty keksiä.

Joulunajan kukat saatte perinteiseen tapaan Metsäpurontie 19–21:n 
kukkakaupasta.

Kukkakauppa jatkaa 
Metsäpurontiellä

MAUNULAN APTEEKKIMAUNULAN APTEEKKI

Palvelemme
ma–pe 8.30–19, la 9–16

Katso kaikki tarjoukset:
www. maunulanapteekki.fi

Pakilantie 10
00630 HKI
puh. 09 724 8543

h:\masa\kirjaston joulu 2015.doc  
 

 

Maunulan kirjasto 
                  Suursuonlaita 6   
                  puh. 09-310 85063 
 
 Aukioloajat: ma-to 9-20, pe 9-16, la 10-16 
 

Maunulan kirjaston jouluilta 
torstaina 17.12.2015 

Glögitarjoilu klo 17 alkaen 
Ohjelmassa klo 18 – 19 

joululauluja, runoja ja tarinoita 
* 

 Joulunajan poikkeukselliset aukioloajat: 
 ke 23.12. auki 9–18 (aatonaatto), 
 jouluaattona ja pyhäpäivinä suljettu, 
 Uudenvuodenaatto to 31.12. auki 9–16, 
 loppiaisaatto ti 5.1.2016 auki 9–18,  
 
 Katso lisää tapahtumia: 
 www.helmet.fi/maunulankirjasto 

 

Kuusikkotien ja Kuusikkopolun 
rakentaminen alkaa
Kuusikkotien, Kuusikko-
polun sekä niihin liitty-
vien puistokäytävien ra-
kentaminen alkaa mar-
raskuussa 2015. Työ val-
mistuu kesällä 2016. Ka-
turakentamisen myötä 
päästään alueen täyden-
nysrakentaminen aloitta-
maan. Yleisten töiden lau-
takunta hyväksyi katu-
suunnitelman 21.10.2015. 

Asemakaava on tullut 
voimaan 11.10.2013. Alu-
eelle rakennetaan rivi- ja 
pienkerrostaloja.

Työt alkavat puiden 
kaadolla puistokäytävän 
rakentamisen tieltä Mau-
nulan yhteiskoulun ete-
läpuolelta. Talven aika-
na rakennetaan Kuusik-
kotielle ja Kuusikkopo-
lulle uusia asuntotontteja 

palveleva hulevesiviemä-
ri, kaukolämpöjohto se-
kä sähköverkon ja tietolii-
kenteen kaapeliputket.

Kadun pintarakenteet 
tehdään viimeisenä ke-
sällä 2016.

Rakentamisesta vastaa 
Helsingin kaupungin ra-
kentamispalvelu Stara.

Mediapajan pidetyn työntekijän 
Tuomo ”Tume” Luukkaisen 
läksiäiset pidettiin 13.11.2015. 
Tume ehti työskennellä 
Mediapajalla vuoden verran.

Kansallisteatteri tulee 
Maunulaan!

jektin vaiheisiin voi tu-
tustua tarkemmin pro-
jektin blogissa: reitte-

jakontulaan.
blogspot.fi.

Vuoden 2016 
alussa teatterin 
väki aloittaa tar-
kemman tutus-
tumisen Mau-
nulan alueeseen 
ja sen asukkai-
siin etsien ihmi-
siä, joiden kans-
sa tehdä yhteis-
työtä hankkeen 
aikana. Tiedät-
kö jo nyt oleva-
si kiinnostunut? 
Haluaisitko ker-
toa omasta elä-
mästäsi teatterin 
keinoin? Tai on-
ko sinulla jokin 
muu tarina, jon-
ka tahtoisit saat-
taa naapurus-
tosi tai laajem-
mankin yleisön 

kuuluville? Ota yhteyttä: 
eveliina.heinonen@kan-
sallisteatteri.fi.

Maunula-projektin vetäjä 
Eveliina Heinonen ja 
dramaturgi Juho Gröndahl. 
Kuva Neena Villberg.
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Kiitämme 
asiakkaitamme  

kuluneesta vuodesta 
ja toivotamme kaikille 

 
Rauhallista Joulua 

ja Menestystä 
Vuodelle 2016!

Isännöitsijätoimisto 
A&T NORTAMO 

 
044 040 8800 

www.atnortamo.fi

 “Hauska kirja 

   Pirhoselta”

    - Maunulan Sanomat

 “Lukekaa ihmeessä”   - Haagalainen

 “Vankkaa ajankuvaa    70- luvulta”   - Oulunkyläinen

 “Katu-uskottava”   - Kopteri

Myynti: 

• www.booky.fi
• www.opusliberum.com
• Ogelin Kirja, Kauppakeskus Ogeli
• Maunulan Mediapaja, Metsäpurontie 25
• Goofin’ Records, Hämeentie 46
• Fennica Records, Hämeentie 21

ISBN 978-952-93-4544-1

 “Rosoinen ja 

   säröinen kuin  

   elämä itse”

   - Käpylä-lehti

Hakeminen peruskoulun 7. luokalle
 » Yleisluokka
 » Matematiikkaluokka
 » Liikuntaluokka
 » Englanninkielinen luokka
 » Lisäksi valittavana musiikki- ja 

kuvataidepainotus

Tutustumistilaisuudet:
tiistaina 12.1.2016 kello 18.00 
lauantaina 9.1.2016 kello 10.00 - 13.00

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio
Kuusikkotie 3, 00630 Helsinki, www.mayk.fi

Entisenä maunulalaise-
na ja nykyisenä pakilalai-
sena minua huolestuttaa 
trendi siitä, että alueem-
me kivijalkakaupat ja pal-
velut häviävät historiaan. 
Viimeisenä Maunulasta 
oli vaarassa hävitä pidetty 
kukkakauppa ja pelkään 
jo, kauanko kahvilamme 
pysyvät enää pystyssä.

Kun olin pieni niin 
vanhasta Maunulasta löy-
tyi vielä nakkikioski, kir-
jakauppa, kemikalikaup-
pa ja tietysti Elanto, jossa 
tuore pulla ja leipä tuok-
suivat jo ovelle. Legen-
daarinen Pirjon Krou-
vikin oli tietysti vielä 
voimissaan.

Ymmärrän täysin, että 
digitalisoituminen tulee, 
palvelut siirtyvät nettiin 
ja kauppa keskittyy isojen 

Kuluttakaa hyvät ihmiset!

Isänpäivän aattona olin 
Nenäpäivän rahankerää-
jänä. Pieni tyttö kiersi mi-
nut muutaman kerran en-

Isätkin ovat tärkeitä

Asunto-osakeyhtiö Ou-
lunkylän Rivitalot Mau-
nulasta voitti kilpailun, 
jossa taloyhtiöiltä etsittiin 
parasta ideaa lasten viih-
tyvyyden parantamisek-
si alueellaan. Palkinnoksi 
taloyhtiö sai rahaa suun-
nitelman eli kori- ja sul-
kapallokentän sekä lasten 
ja nuorten oleskelualueen 
toteuttamiseen. 

Ajatuksen kilpailuun 
osallistumisesta sai Ou-
lunkylän Rivitalojen va-
paa-ajan kerho Pilipamin 
aktiivi Essi Ovaska, jo-
ka näki kilpailuilmoituk-
sen Facebookissa. Kilpai-
lutyön hänen kanssaan 
suunnitteli taloyhtiön 
toinen asukas, Mariikka 

Taloyhtiö sai oman ”Areenan”
Manninen.

“Päätimme osallistua 
kilpailuun, koska Oulun-
kylän Rivitaloissa asuu 
yli 90 alle 18-vuotias-
ta lasta ja nuorta, enem-
män kuin vuosiin. Heil-
le ei kuitenkaan ole ollut 
taloyhtiön alueella omaa 
hengailupaikkaa.”

Voitto Taloasema Oy:n 
järjestämässä kilpailussa 
tuli ehdotuksella ”Meil-
le oma mesta”. Siinä oli 
suunnitelma taloyhtiön 
alueelle rakennettavasta 
kunnollisesta pelikentäs-
tä koristelineineen ja sul-
kisverkkoineen sekä is-
tuskelualueineen. Palkin-
noksi saadulla 2 000 eu-
rolla tilattiin yritys teke-

mään pohjatyöt kentän 
rakentamiseksi ja hankit-
tiin koripalloteline ja tol-
pat sulkapalloverkkoa 
varten.

“Kentän pohjatyöt oli-
vat kalliimpia kuin ole-
timme, ja teimme sitten 
suuren osa muista hom-
mista talkoovoimin”, Es-
si Ovaska kertoo. 

Kentän avajaisia vie-
tettiin 17.10.2015. Uusi 
vapaa-ajanviettopaikka 
sai jo nimenkin heti ava-
jaisissa: Se on tietenkin 
Pilipam-Areena! Työt jat-
kuvat talkoovoimin ensi 
keväänä.

Marja-Liisa Husso  

Mariikka Manninen (oikealla) ja Essi Ovaska avasivat Pilipam-
Areenan käyttöön.. Kuva Jukka Jalkanen

automarkettien ympäril-
le, mutta perusongelma 
lähtee siitä, että me ku-
luttajat olemme muutta-
neet käyttäytymistämme. 
Me hyppäämme autoihin 
ja busseihin ja haemme, 
ehkä joskus vaan rutinoi-
dusti, tarpeemme pidem-
mältä tai työpaikkojem-
me läheisyydestä.

Voi kunpa kaipaisin 
yhtä kivaa ruokaravin-
tolaa alueellemme, olisi 
niin kiva vähintään ker-
ran viikossa poiketa sinne 
koiran kanssa iltalenkil-
lä. Ruoka voisi olla ihan 
perinteistä bistromaista; 
pihvejä, kalaa, pastaa, ri-
sottoa ja keittoja. Mitä yk-
sinkertaisempaa – sen pa-
rempaa, ja viinipullo sai-
si olla edullisesti hinnoi-
teltu. Tällä saataisiin ih-

misiä enemmän ulos syö-
mään. Ravintoloitsijan 
näkökulman kyllä ym-
märrän. Senkin, miten 
uskaltaa investoida, kun 
suurin osa suomalaisis-
ta syö aina iltaisin kotona 
tai jos mennään ulos syö-
mään, niin hypätään bus-
siin ja kantakaupunkiin – 
tämä varsinkin Maunu-
lassa ja Pakilassa.

Pohjimmiltaan kysy-
mys on siis siitä, että me 
emme kanna eurojam-
me tarpeeksi kotikulmil-
lemme. Olisiko vielä lii-
an myöhäistä ryhdistäy-
tyä? Minä ainakin ilmoit-
taudun vapaaehtoiseksi 
kanta-asiakkaaksi, jos jo-
ku kulmillemme vielä us-
kaltaisi kunnon ruokara-
vintolan perustaa.

Mia Miettinen

Saunabaarissa olivat 1950-luvulla Elannon pulla- ja 
sekatavarakaupat. Lautakasa on Yhdyspankin talon, nykyisen 
Alepan, työmaalla.

nen kuin uskaltautui tar-
joamaan rahaa lippaa-
seen. Kiitin häntä ja ky-
syin, joko hän oli koulus-
sa. Tyttö kertoi olevansa 
jo toisella luokalla. Hän 
osoitti sormellaan rinnal-
lani roikkuvassa kyltis-
sä olevaa kuvaa kertoen 
henkilön näytelleen Ris-
to Räppääjä-elokuvas-
sa. Elokuvassa Risto et-
si isähahmoa, mikä juu-
ri oli elokuvassa kaikkein 
parasta. 

Kysymykseeni, oliko 
hän lukenut kyseisen kir-
jan, tyttö vastasi, ettei ol-
lut lukenut sitä, mutta oli 
kuitenkin lukenut toisen 
Risto Räppääjä-kirjan.

Vanhempien ilona on 
aina ollut ja tulee ole-
maan se, että lapset ovat 
luovia ja viisaita, viisaam-
pia kuin me aikuiset.

JJ
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PUUROJUHLAN

S A U N A B A A R I
J Ä R J E S T Ä V Ä T
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KLO 11.00-12.30
PUURO, GLÖGI, 

JOULUTORTTU- JA 
KAHVITARJOILU.

T E R V E T U L O A !
M E T S Ä P U R O N T I E  2 5  -  M A U N U L A

KLO 12.30
JOULUJUHLA
MM. ESITYKSIÄ 

JA YHTEISLAULUA

Isätkin ovat tärkeitä

Kuvataiteilija 
hakee työtilan 

(n. 50 m²) jakajaa.
Vuokran voi hyvittää 

työhuoneen siivouksessa 
ja järjestämisessä. 

Tila on osoitteessa 
Suursuonlaita 6.
Yhteydenotot: 
045-104 6767

juhani.vierimaa@gmail.com

Lokakuun alussa vie-
tettiin Maunulan ala-as-
teella ilmiöviikkoja. En-
si vuonna uudistettavas-
sa valtakunnallisessa ope-
tussuunnitelmassa ilmiö-
pohjainen opetus on osa-
na opetussuunnitelmaa. 
Tulevaisuudessa ilmiö-
viikkoja pidetään ainakin 
kahdesti lukuvuodessa.

Tarkoitus on, että op-
pilaat tutustuvat johon-
kin tiettyyn ilmiöön vii-
kon ajan. He tutkivat il-
miötä monelta kantilta ja 
oppilaat itse ovat mukana 
ideoimassa opetusta. He 
myös miettivät mitkä asi-
at heitä kyseisessä ilmiös-
sä kiinnostaa.

Maunulan ala-asteel-
la tutkittiin monenlai-
sia ilmiöitä. 1i- ja 2i-luok-
ka tutkivat Portsmouthia, 
missä heidän opettajan-

Ilmiöviikot ala-asteella

Tällaiselta näytti osa Maunulasta 
rakennusvaiheessa.

sa olivat vierailleet ystä-
väkoulussa. Kuudesluok-
kalaiset perehtyivät tee-
maan ”Antaa hyvän kier-
tää”. Kakkosluokkalai-
set tutustuivat karttoihin 
monelta eri kantilta. Yh-

tenä tehtävänä oli raken-
taa kohokuva Maunulas-
ta. Se olikin monen mie-
leen. Tein Alepan ja talon 
pienoismallit. Se oli ki-
vaa. Totesi toisluokkalai-
nen Tuomas.

Oulunkylän tekojää avautui luistelijoille 14.11. lauantaina.

Oulunkylän tekojää on 
avoinna yleisöluistelulle

Aikani ihmettelin, minne 
nuo iltaisin jumppamat-
to kainalossaan kulkevat 
naiset ovat menossa. Ta-
loyhtiön lenkkisaunassa 
tiedettiin: ”Alakoululle, 
liikuntahallille, joogaan, 
kahvakuulaan, jump-
paan. Ilmoittaudu loppu-
kesällä tai joulun aikaan, 
löydät tiedot Maunulan 
Naisvoimistelijoiden si-
vuilta netistä.” 

Soitin puheenjohta-
ja Sanna Aartolle ja ky-
syin, mikä tämä tällai-
nen seura on. ”Maunu-
lan Naisvoimistelijat tar-
joaa ohjattua liikuntaa lä-
hellä kotia. Keppijump-
pa on ollut valikoimis-
sa varmaan alusta asti, 
mutta valikoimaa löytyy 
aikuisbaletista parkou-
riin ja sambicista äijäjoo-
gaan. Tunnit ovat avoi-
mia kaikille ilman karsin-
taa ja edullisesti”, kertoo 
Sanna. 

”Jäsenmäärä on kasva-
nut nopeasti viime vuosi-
na. Tällä hetkellä jäseniä 
on 364, joista yli 10 % mie-
hiä. Liikuntaryhmissäm-

me käy viikoittain satoja 
lapsia ja aikuisia. Perhe-
ryhmien nuorimmat ovat 
juuri oppineet kävele-
mään ja vanhin jäsenem-
me on syntynyt vuonna 
1932”, Sanna sanoo ja jat-

Maunulan Naisvoimistelijat 
liikuttaa meitä

kaa: ”Äitini oli yksi pe-
rustajajäsenistä. Aiem-
min täältä käytiin jum-
passa Pakilassa, mutta 
Maunulaan perustettiin 
oma seura vuonna 1959. 
Toimintamme pohjau-
tuu vapaaehtoistyöhön. 
Ainoastaan ohjaajille, 
joita on 20, maksetaan 
palkkiot.” 

Helsingin kaupun-
ki palkitsi Maunulan 
Naisvoimistelijat vuo-
den 2014 helsinkiläise-
nä vapaaehtoisseura-
na. Perusteluna oli, et-
tä seura järjestää täy-
sin vapaaehtoiselta 
pohjalta mittavaa pai-
kallista toimintaa, jo-
ka tukee oman alueen-
sa yhteisöllisyyttä ja 
hyvinvointia. 
Menin sitten joo-

gaan minäkin, enkä ole 
katunut. 

http://maunulannv.
sporttisaitti.com/

HH

Naisvoimistelun 
voi aloittaa monen 
ikäisenä. Seela ja Olga 
Ylitalo muodostavat 
pyramidin yhdessä 
Hilla Ahtiaisen kanssa.

Together. A passion for hair www.schwarzkopfpro.com

ILMAN KOMPROMISSEJA!

VAALENNA, RAIDOITA  
JA VÄRJÄÄ 

JOPA 94% VÄHEMMÄN HIUSVAURIOITA* 

USKALLA  
ENEMMÄN  
UUDELLA FIBREPLEXILLÄ.

* VAALENNUSPALVELU FIBREPLEX VRT.  
NORMAALI VAALENNUSPALVELU 

Puhelin 09-754 5353, Männikkötie 10, Jaana ja Heidi     Tervetuloa!

Permis- ja väripaketin ottajalle valinnainen 
BONACURE shampoo tai hoitoaine lahjaksi 
(arvo 14,90-15,90). Tarjous voimassa 31.12.2015 asti.

Kysy FibrePLEX väripalvelua. Jopa 94 % vähemmän 
hiusvaurioita. Sis. kotihoitotuote mukaan.

TUKKAKULMA nettiajanvaraus 24h www.tukkakulma.fi

Maunulan uurnaleh-
to mainitaan usein 
yhdeksi Suomen 
kauneimmista hau-
tausmaista. Vuon-
na 1966 perustettu, 
maan vanhin ja suu-
rin ainoastaan uur-
nahautauksiin kes-
kittyvä hautausmaa 
tunnetaan hyvin 
hoidetuista istutuk-
sista sekä kauniis-
ta puutarhamaisista 
puistoalueista. 

Paikka on vierailun ar-
voinen myös talvella ja 
jouluna. Pyhäinmiesten-
päivänä huomiota herätti 
ympäristötaiteen mieleen 
tuova uusi muistelualue 
Otava, jossa hautakyntti-
lät sytytetään Otavan täh-
tikuvion muodostaville 
“tähdille”. 

Ylipuutarhuri Sa-
ri Hokkanen kertoi uur-
nalehdon joulunajasta. 

Uurnalehdon joulu

Jouluaattona pidetään 
perinteinen jouluhartaus 
keskikentän suuren ristin 
luona klo 13. Puhujana on 
pastori Leena Huovinen. 
Portit ovat auki joulun ai-
kaan ja vuodenvaihteessa 

22.12.2015–7.1.2016 
klo 7–22. Muualle 
haudattuja voi muis-
tella keskikentän ris-
tin lisäksi Otava-
muodostelman täh-
dillä. Lammen ran-
nalla on myös lyh-
typolku, johon voi 
tuoda kynttilöitä ja 
muistella vaikkapa 
mereen haudattuja.

Jouluvalot sytyte-
tään suurinpiirtein 

joulukuun alussa, mut-
ta ristin päällä oleva ok-
sa on valaistu jo aiem-
min ilta- ja yöaikaan. 
Jouluvaloja saa aina kor-
jailla, koska oravat syö-
vät niitä, ylipuutarhuri 
mainitsee.

Maunulan 
uurnalehdon Otavasta 
pyhäinmiestenpäivänä
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Viikoittain VaihtuVa ruokalista! 

Wotkin´s 
lihatukun 
joulutuotteet, 
kinkut ja 
laatikot 
tilattavissa 
tehtaan-
myymälän 
hinnoin!

Rajametsäntie 32
p. 09-724 0360

Vaatekorjaukset
Tilaustyöt
Hääpuvut
Nahkavaatteet
Turkit
Pesulapalvelu
Nahkapesu
Kodintekstiilit
Alihankinta ym.

·

·

·
·
·
·
·
·
·

Länsi-Pakila
Rapparintie 6
(09) 752 2668

www.ullastiina.fi

ASUSTEHUOLTO ULLASTIINA

info@ullastiina.�
050 5363 904

PESULAPALVELU

Maunula-levyn julkista-
minen on siirtynyt maa-
liskuuhun 2016. Levyn 
työstämisestä on vastan-
nut Kärtsy Hatakka ja 
sen tuottajana on toimi-
nut Pave Maijanen. Le-
vyn musiikki on jo ääni-
tetty ja editoitu. Levykan-
nen suunnittelun tekee 
maunulalainen graafikko 
Lasse Rantanen. 

Levy tehdään vuosina 
1978–83 toimineen mau-
nulalaisen Flatus-yh-
tyeen musiikin pohjal-
ta. Tuon ajan pirkkola-
laisten, maunulalaisten 
ja pakilalaisten nuorten 

Odotettu levy julkaistaan maaliskuussa 2016
elämään ja maa-
ilmankuvaan voi 
tutustua lukemal-
la Hessu Pirhosen 
romaani Stidi al-
la – Pirkkolan po-
jat. Pirhosen kir-
jan tapahtumat si-
joittuvat syksyyn 
1977. Kirjassa ku-
vataan nuorten 
elämää koulun, 
urheilun, nuori-
somusiikin ja jen-
gien välissä. Mau-
nula-levyn histo-
ria kuten Pirho-
sen kirjan tapah-
tumat kytkeyty-

vät Maunulan nuorisota-
loon eli Lärvään, joka ny-
kyisin toimii kirjastona.

Maunula-levyn rahoi-
tuksesta on vastannut 
Maunula-Seura.  Levystä 
kertyy yhteensä kustan-
nuksia Maunula-Seural-
le noin 12000 euron edes-
tä. Levyn tekemistä voi 
tukea Maunula-Seuran 
yhteisö- ja kannatusjäse-
nyyksinä. Maunula-seu-
ran yhteisöjäseniä voivat 
olla taloyhtiöt, yhdistyk-
set ja yritykset. Levyn jul-
kistuksen uskotaan tuo-
van positiivista julkisuut-
ta Maunulalle ja levyn te-
koon osallistujille.

Flatuksen keikkajuliste 1980-luvun 
alkupuolelta. Vuosina 1978-1983 
soittaneen bändin jäsenet olivat 
loppuaikoina vasemmalta alkaen: 
Markku Mutru, kitara, (k. 2012), Anssi 
Salminen, basso, Pauli ”Tote” 

Hatakka, rummut, myöhemmin piano 
ja Ilkka ”Ile” Nieminen (k. 2006), 
laulu, komppikitara.

Maunulassa jo 35 vuotta! 

Maunulan 
Fysikaalinen
hoitolaitos 
 hieronta - akupunktio 
- osteopatia-jalkahoito-
kosmetologiset työt

Palvelumme: 
- fysioterapia 
- hieronta  
- akupunktio  
- osteopatia 
- jalkahoidot 
- kosmetologi 
Myös kotikäynnit. 
Helander-kodin 
yhteydessä 
upeat tilat ja kuntosali.

MYÖS 
LAHJAKORTIT!
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TERVETULOA! 
KUNNON HOITOON!

Maunulan Seudun 
Eläkkeensaajat ry

toivottaa kaikille 
alueen asukkaille

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2016


